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การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม และแนวทางการพัฒนา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคม

Cultural Inheritance “Saomai” Dance and Guidelines for Development to be
as a Social Marketing Product
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บทคัดย่อ
		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อฟื้นฟูและหาแนวทางการสืบทอด
วัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่กลุ่มคน 3 วัย และค้นหาแนวทางการพัฒนาการฟ้อนให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อ
สังคมของชุมชนพื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน กลุ่มคน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้ใหญ่
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการฝึกอบรม จากนั้นท�ำการจ�ำแนกประเภทของข้อมูล เรียบเรียง
และสร้างข้อสรุปในรูปแบบเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในพื้นที่มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่
หลากหลาย ส่วนใหญ่ลว้ นเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณีและกิจกรรมทางพุทธศาสนา ส�ำหรับการฟืน้ ฟูและหาแนวทาง
สืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่กลุ่มคน 3 วัย ของชุมชน พบว่า การพัฒนารูปแบบและทักษะการฟ้อน การสอนและ
การฝึกอบรมเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ที่ให้ผลในเชิงประจักษ์ ส่วนแนวทางการพัฒนาการฟ้อนให้เป็นผลิตภัณฑ์
บริการการตลาดเพื่อสังคมนั้นชุมชนควรมีการจัดตั้งกลุ่มช่างฟ้อนขึ้นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มโดยมีการ
แสดงฟ้อนเป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแพร่วัฒนธรรมการฟ้อนของท้องถิ่นให้ด�ำรงอยู่สืบไป
ค�ำส�ำคัญ : การฟืน้ ฟูและสืบทอดวัฒนธรรม การฟ้อนสาวไหม การตลาดเพือ่ สังคม

Abstract
		 The objectives of this study were to study the existence of the cultural community, to seek and
restore the guidelines of cultural inheritance with regard to “Saomai” Dance for three generations and
to find out the guidelines of “Saomai” Dance development, which is to be used as a social marketing
product in Siriwiangchai Sub-district Municipality, Wiang Chai District Chiangrai Province. The study was
a Participatory Action Research (PAR) focusing on two groups of people: community leaders and
residents, including three generations of the above, children, youth and adults. Data collection was
done by interview, focus group and training in “Saomai” Dance. Data analysis was done by classifying
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information obtained and summarizing it into a descriptive essay. Results showed that the community
of Siriwiangchai Sub-district Municipality, Wiang Chai District Chiangrai Province still expresses a wide
variety of local cultures and most activities were related both to traditions and Buddhist activities. As
to the search for and restoration of guidelines of cultural inheritance of “Saomai” Dance for three
generations, it appeared that the models and skills development as well as teaching and training were
means to convey cultural wisdom into practical results. Regarding the development of “Saomai”
Dance as a social marketing product, the community should be able establish a group of dancers,
develop a group management system with dance performance as a social marketing product to
express cultural dance in order to maintain its existence in the community.
Keywords: Restoration and Cultural Inheritance, “Saomai” Dance, Social Marketing

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย
		 วัฒนธรรมคือวิถชี วี ติ ของชุมชน และสังคมทีแ่ สดง
ออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกในรูปแบบของการ
ด�ำรงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ ซึ่ง
ถือว่าเป็นมรดกของชุมชน และสังคมที่สั่งสมมาอย่างยาว
นาน ซึ่งต้องมีการอนุรักษ์ และสืบทอดทางวัฒนธรรมให้
ด�ำรงอยู่ต่อไป การสืบทอดทางวัฒนธรรม (Cultural
Inheritance) เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของ
มนุษย์เพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์ของแบบแผนของความคิด
ความเชื่อ วิถีทาง และแนวปฏิบัติของตนเองไว้ โดยอาศัย
กระบวนการในการ สืบทอดทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็นกระบวน
การที่มีลักษณะเป็นการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่าง
ไม่รู้จบ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวคิด
(Concept) รูปแบบ (Form) เนือ้ หา (Content) และวิธกี าร
(Method) ที่ใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรม การสืบทอดทาง
วัฒนธรรมพิจารณาได้เป็น 3 มิติ คือ มิติบุคคล (Human)
เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยัง
บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง มิติพื้นที่ (Space) เป็นการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานอีกที่หนึ่ง มิติเวลา
(Time) เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากห้วงเวลาหนึ่ง
ไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่ง (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2556) การ
สื บ ทอดวั ฒ นธรรมไทยจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การรั ก ษา
อัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งจะแสดงออกถึงวิถีความ
เป็นไทยทั้งด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่

คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้วัฒนธรรมได้ด�ำรงอยู่ในสังคมต่อไป
อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมย่อมมีช่องว่าง
ระหว่างวัยเกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่มีมุม
มองแตกต่างกัน ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง (2558) กล่าวว่ามุม
มองเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนต่างวัยยังมี
ช่องว่าง ดังนัน้ จึงต้องคิดว่าจะมีวธิ ใี ดทีจ่ ะสามารถลดช่องว่าง
ในการมองวัฒนธรรมลงได้ โดยการหาวิธีการที่เหมาะสม
กัน ทั้งบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่กับเด็กรุ่นใหม่ที่มองว่าวัฒนธรรม
มีคุณค่าแต่มีความล้าสมัยและไม่น่าสนใจ
		 พื้นที่อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นอีกพื้นที่
หนึ่งที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นคนพื้นเมือง มีการ
แสดงออกด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านผ่านประเพณีทางพุทธ
ศาสนาต่างๆ ซึ่งผู้แสดงส่วนใหญ่จ�ำกัดในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ จึงพบปัญหาด้านการสืบทอดวัฒนธรรมไปยัง
กลุ ่ ม คนรุ ่ น หลั ง ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยให้ ค วามสนใจในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม
ของชุมชนในอดีตโดยชาวบ้านจะนิยมแสดงฟ้อนสาวไหม
ในงานบุญประเพณีตา่ งๆ แต่ปจั จุบนั พบว่าการฟ้อนสาวไหม
หายสาบสูญไปจากชุมชน เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับการ
สืบทอด ประกอบกับการอพยพย้ายถิน่ ฐานของคนพืน้ ทีภ่ าค
อื่นที่มาอาศัยในพื้นที่ของชุมชนและได้น�ำวัฒนธรรมการ
ฟ้อนพื้นบ้านของตนเองมาแสดงในชุมชน ท�ำให้วัฒนธรรม
มีความหลากหลาย ปัจจุบันการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรม
การฟ้อนของชุมชน ที่สะท้อนถึงความเป็นคนพื้นเมืองภาค
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เหนือมีเพียงการแสดงฟ้อนเล็บและสร้อยแสงแดงเท่านั้น
ทัง้ ๆ ทีก่ ารฟ้อนสาวไหมจัดเป็นหนึง่ ในห้าภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ ำ� คัญ
ในด้านศิลปะการแสดงของจังหวัดเชียงราย (มรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม, 2558) ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีความ
สวยงาม อ่อนช้อย งดงาม มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไป
จากการฟ้อนแบบอื่นๆ โดยเป็นการฟ้อนที่เลียนแบบมา
จากการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันของคนพื้นเมืองทั้งการ
ปลูกฝ้าย การทอผ้า และการตัดเย็บเป็นเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม
เป็นงานหัตถกรรมที่ผู้คนในท้องถิ่นกระท�ำโดยทั่วไปจึงสื่อ
ถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองของภาคเหนือได้
เป็นอย่างดี
		 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้
รับการศึกษาเพื่อให้วัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมได้รับการ
สืบทอดและมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการ
การตลาดเพือ่ สังคม ซึง่ จะเป็นการอนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองให้คง
อยู่สืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของชุมชน
พื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย
		 2. เพื่อฟื้นฟูและหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรม
การฟ้อนสาวไหมสู่กลุ่มคน 3 วัย ของชุมชนพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
		 3. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการฟ้อนสาวไหม
ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก ารการตลาดเพื่ อ สั ง คมของชุ ม ชน
พื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

		 1. การสืบทอดวัฒนธรรม
		 วัฒนธรรม หมายถึง การด�ำเนินชีวิตของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ความก้าวหน้า และ
ศีลธรรมของประชาชน (สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวริ ยิ าภรณ์,
2545: 1) มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่ง
การด�ำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ การด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆ ให้พิจารณา
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อย่างซับซ้อน เรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถพิจารณาได้
หลายมิติไปด้วย วัฒนธรรมมีความหมายดังนี้ 1) วัฒนธรรม
คือ ผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเป็นความเจริญงอกงามที่สังคม
นั้นๆ ได้ท�ำไว้หรือได้สั่งสมมา 2) วัฒนธรรมคือ ผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปญ
ั ญาทุกแขนง 3) วัฒนธรรม
คือ สิง่ ทีเ่ ป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบุรษุ
และ 4) วัฒนธรรมคือ สิ่งที่ดีมีค่าแสดงรสนิยมของผู้ดีหรือ
ชนชัน้ สูงทีม่ กี ารศึกษาและฐานะดี (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551ก : 11)
		 สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2545: 3435) ได้กล่าวถึงการธ�ำรงอยู่ของวัฒนธรรมว่าจะต้องมีการ
ปฏิบัติอยู่ 3 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 1) การสะสม สามารถ
ท�ำได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณี ศิลปะ วรรณกรรม
เทคโนโลยี ศีลธรรม คุณธรรมต่างๆ เป็นการเลือกสะสม
วัฒนธรรมที่ดีที่งามเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมีการ
ถ่ายทอดเพื่อจะได้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นต่อไปได้ปฏิบัติ 2)
การสืบต่อทางวัฒนธรรม เป็นเรือ่ งของการเรียนรูจ้ ากบุคคล
อื่น เช่น เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ เรียนรู้จากบรรพบุรุษ เป็น
การน�ำสิ่งที่บรรพบุรุษสะสมไว้มาปฏิบัติหากเห็นว่าดีงาม
หรือน่าปฏิบัติตามหรือท�ำแล้วมีประโยชน์ มีความหมาย
ต่อชีวิตและประเทศชาติ 3) การปรับปรุงและเผยแพร่
วัฒนธรรมจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าของเก่าดีและไม่เสียหายก็ควรรักษาไว้
และสิง่ ใดทีเ่ ห็นว่าไม่ดกี ท็ งิ้ ไป เป็นการปรับปรุงวัฒนธรรมให้
ก้าวหน้า ไม่ให้ตายหรือสูญหายไปเพือ่ จะได้มคี วามเป็นอยู่
ดีขึ้น
		 อมรา พงศาพิชญ์ (2547 : 31-32) อธิบายเกี่ยวกับ
การสืบทอดวัฒนธรรม โดยกล่าวว่า เมื่อวัฒนธรรมคือ
ระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมิใช่ระบบที่เกิดขึ้น
โดยสัญชาตญาณ วัฒนธรรมจะต้องเรียนรู้ และต้องมีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ทีส่ ดุ คือการทีพ่ อ่ แม่สอนลูกว่าอะไรควรท�ำ และอะไรไม่ควร
ท�ำในสังคมไทย เช่น พ่อแม่จะสอนลูกให้ไหว้ผู้ที่มีอาวุโส
กว่า ผู้น้อยไม่ควรยืนค�้ำศีรษะผู้ใหญ่ นอกจากนี้การที่แม่
สอนให้ลูกท�ำอาหารไทยก็เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย
เหมือนกัน การสอนในลักษณะนี้เป็นการสอนถึงพฤติกรรม
และเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์ด้วย การถ่ายทอด
วัฒนธรรมคือการสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์
ของสังคม ซึ่งเคยมีการตกลงกันไว้ว่าประกอบด้วยอะไร
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บ้าง หลักที่สมาชิกของสังคมใช้ยึดถือเป็นแนวประกอบการ
ประพฤติปฏิบัติก็คือบรรทัดฐานและค่านิยม บรรทัดฐาน
คือแนวทางการปฏิบัติที่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยึดถือ
และค่านิยมคือความคิดและแนวปฏิบัติที่สมาชิกของสังคม
ส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้องดีงาม เมื่อบรรทัดฐานและค่านิยม
ของสังคมเป็นแกนกลางให้สมาชิกของสังคมยึดเป็นหลัก
พฤติกรรมแนวความคิดวิธกี ารท�ำงาน ตลอดจนการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ย่อมจ�ำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับค่านิยม
ของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมบาง
ลักษณะได้เปลี่ยนไปบ้างตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลัก
ใหญ่ที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็จะยังไม่เปลี่ยนไป
		 2. แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept)
		 การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เป็น
แนวคิดและเครื่องมือเพื่อใช้ทางการตลาดเชิงพาณิชย์โดย
โปรแกรมการตลาดจะถูกออกแบบขึน้ เพือ่ ให้เกิดผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลในการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้น (Armstrong and Kotler, 2015 :
235) กิจกรรมการตลาดเพือ่ สังคมจะเป็นกิจกรรมทีก่ ำ� หนด
ขึ้นมาอย่างกว้างๆ เช่น การรณรงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน มีความเป็นอยู่
ที่ดี มีความปลอดภัย นอกจากนั้นการตลาดเพื่อสังคมไม่ใช่
แค่เฉพาะการโฆษณารณรงค์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้
เครื่องมือทางการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แนวคิดการตลาด
เพื่อสังคมประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วนคือ 1) ผู้
บริโภค (Consumers) การตลาดเพื่อสังคมจะต้องอยู่บน
พื้ น ฐานของความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคและมี ก ารตอบ
สนองความต้องการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ 2)
บริษัทหรือองค์กร (Company) การตลาดเพื่อสังคมจะ
ต้องเป็นส่วนสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของบริษัทหรือ
องค์กรได้รับก�ำไร เพื่อให้บริษัทมีความเติบโตต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน และ 3) สังคม (Society) การตลาดเพื่อสังคมจะต้อง
มุ่งส่งเสริมพัฒนาสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น
การตลาดเพื่อสังคมจึงเป็นการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์และผล
กระทบในด้านบวกมากกว่าการด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังผล
ก�ำไรเพียงอย่างเดียว เป็นการมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีของคนในสังคมโดยให้มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ

และสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
		 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื บ ทอดและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมในรายงานของส�ำนักวิจัยและส่งเสริม
วัฒนธรรมวิถชี น ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2551ข: 178-358) พบงานวิจัยที่ส�ำคัญของ
วารินทร์ จิตค�ำภู และรุ่งอรุณ บุญสายันต์ ดังนี้
		 1) วารินทร์ จิตค�ำภู (2541) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน (ไทยใหญ่) ในทัศนะของกรรมการบริหาร
สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอและ จ.แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า
ควรมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของท้องถิ่น แต่ไม่ควรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อ
จุดประสงค์ส่งเสริมงานท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สมควรอนุรักษ์ส่งเสริมเป็นพิเศษมี
หลายด้าน แต่ที่ส�ำคัญคือ ด้านการพูด ด้านการแต่งกาย
และภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านต่างๆ กระบวนการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
พื้นบ้านควรเน้นในด้านความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน
และประชาชน และมีองค์กรส�ำหรับการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน
ประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ที่ควรอนุรักษ์ส่งเสริม
เป็นพิเศษ ได้แก่ ปอยส่างลอง จองพารา (ปราสาทพระพุทธ)
และประเพณีกั่นต่อ (ขอขมา) โดยองค์กร/หน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมได้แก่ หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรทางด้านวัฒนธรรม และประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
		 2) รุ่งอรุณ บุญสายันต์ (2543) ศึกษาเรื่อง การ
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้และการสืบทอดการสร้างสรรค์
งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมหมอล� ำ ของศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ใ นภาค
อีสาน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่มีต่อการสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมหมอล�ำคือการมีคุณสมบัติและพรสวรรค์
เป็ น แรงจู ง ใจส่ ว นบุ ค คลพื้ น ฐานส� ำ คั ญ หลายประการ
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในครอบครัว ชุมชน และสภาพ
แวดล้อมภายนอกชุมชนก็มีส่วนส�ำคัญในการสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมหมอล�ำให้สืบทอดผลงานได้ล�้ำค่า โดยมี
รูปแบบการเรียนรูแ้ ละการสืบทอดวัฒนธรรมคือ 1) มีรปู แบบ
ขั้นตอน และวิธีการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยูใ่ นชุมชนตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเลือกศิษย์ การเตรียม
ความพร้อม การไหว้ครู การใช้ชวี ติ ในบ้านครู การฝึกทักษะ
ความช�ำนาญ การทดสอบลูกศิษย์ แตกล�ำ ยกอ้อ การ
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แสดงเวทีสาธารณะ การหาประสบการณ์จากครูอื่นๆ การ
เป็นหมอล�ำมืออาชีพ และการเป็นครูสอนลูกศิษย์ 2) การ
สืบทอดการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมหมอล�ำในระยะ
แรกจะมีการใช้รูปแบบการสอนลูกศิษย์ แต่ในระยะหลังได้
เปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากอายุและสุขภาพของศิลปินแห่งชาติ
ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรูแ้ ละสืบทอดหมอล�ำ
สภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกชุมชนได้เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต จึงท�ำให้กระบวน
การเรียนรู้และสืบทอดเปลี่ยนแปลงไปด้วย
		 นงเยาว์ อ�ำรุงพงษ์วัฒนา (2541) ศึกษาเรื่อง ศิลปะ
การฟ้อนผู้ไทย จ.นครพนม ในด้านสังคมและวัฒนธรรม
ศิลปะการฟ้อนและวิเคราะห์ท่าฟ้อน ผลการวิจัยพบว่า
ชาวผู ้ ไ ทยเป็ น กลุ ่ ม คนที่ เ คยมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ท างตอนใต้ ข อง
ประเทศจีน ต่อมาอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม ชาวผู้ไทยยังคงด�ำรงชีวิตดั้งเดิม
มีการยึดถือระเบียบประเพณีของตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ
และพิธกี รรมต่างๆ จนถึงปัจจุบนั ศิลปะการฟ้อนและท่าฟ้อน
ผู้ไทยมีท่าฟ้อนจ�ำนวน 16 ท่า แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1)
ลักษณะที่พัฒนาจากวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย 2) ลักษณะที่
เลียนแบบจากกิริยาอาการของสัตว์ 3) ลักษณะที่เลียน
แบบจากต้นไม้ ศิลปะการฟ้อนผู้ไทยมีลักษณะการตั้งวงใน
ลักษณะเส้นตรง วงกลม และครึ่งวงกลม มีการแปรแถว
ระหว่างผูแ้ สดงชายและหญิง มีการแสดงสีหน้าและอารมณ์
ประกอบการฟ้อนที่ประสานสัมพันธ์กับจังหวะดนตรี
		 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง (2551) ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรม กรณีศึกษากลุ่มก๋องปู่จาบ้าน
วังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล�ำปาง ผลการวิจัยสรุปได้
เป็น 2 ประเด็นคือ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน และต้องมีการสร้าง
จิตส�ำนึก สร้างพลัง สร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้าง
ความรู้สึกร่วม และสร้างเครือข่าย 2) กระบวนการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมชุมชนในการอนุรักษ์ พบว่าการสืบทอด
วัฒนธรรมควรเริ่มจากครอบครัว เพราะเป็นพื้นฐานในการ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เยาวชนมีความรักและหวงแหน สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม จากนั้นจึงขยายในระดับชุมชน
และในระดับชุมชนควรสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี
แนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้
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ทั้งนี้แนวคิดหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ ควรเกิดจากความ
ต้องการของสมาชิกในกลุ่มโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การคิด ท�ำ และตัดสินใจ เรียนรู้ และแก้ปัญหา และที่
ส�ำคัญคือการจัดเวทีแสดงควรมีกิจกรรมที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง
		 พันทิพา มาลา และล�ำยอง ปลั่งกลาง (2553)
ศึกษาเรื่องแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนอ�ำเภอบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีศักยภาพ
เพี ย งพอที่ จ ะจั ด ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
เพราะมีคุณค่าทางการศึกษา มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มี
ความปลอดภัย แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดศักยภาพ
ความพร้อมของบุคลากร แต่สามารถที่จะพัฒนาได้ งาน
วิจัยนี้ได้เสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพซึ่งประกอบด้วย
การจัดการบริหารในรูปคณะกรรมการ พัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว และจัดการทางการตลาด
ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชน
		 เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ (2555) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์
สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยง “ร�ำตง”
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการ
อนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านมีแนวทาง ดังนี้ 1)
จัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเด็ก เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้
ในสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดท�ำหลักสูตร และ
น�ำปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกสอน
2) จัดฝึกอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแสดง “ร�ำตง” ได้ โดย
ให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงาน 3) จัดท�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น วีดีทัศน์ เว็บไซด์ วารสาร เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแสดงให้กับประชาชนใน
ชุมชน ชุมชนอื่น นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไป 4) จัด
ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านส�ำหรับเป็นเวทีการแสดงของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงออกซึ่งศิลปะการแสดงของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย และ 5) จัดตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์ศลิ ปะการแสดงพืน้ บ้าน
“ร�ำตง” โดยชุมชนเป็นผู้จัดตั้งให้มีรูปแบบการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจนในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เด็ก และ
เยาวชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรเข้าไปมี
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บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด
ศิลปะการแสดงอย่างจริงจัง
		 ค�ำล่า มุสิกา (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการมรดก
ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาฟ้ อ นกลองตุ ้ ม
จ.อุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฟ้อนกลองตุ้ม
เป็นการฟ้อนในพิธีกรรมขอฝนในประเพณีบุญบั้งไฟและ
แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์การฟ้อนที่แตกต่างกัน แต่เดิม
การฟ้อนเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นชาย ผล
การสาธิตการฟ้อนระหว่างชุมชน สถานศึกษา กิจกรรม
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ท�ำให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการฟ้อนในฐานะทีเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีคุณค่า และเกิดการจัดการภายในชุมชนคือ 1)
การรื้อฟื้นองค์ความรู้และก�ำหนดอัตลักษณ์การฟ้อนของ
แต่ละชุมชน 2) กลุม่ เยาวชนเกิดความตระหนักทีจ่ ะอนุรกั ษ์
และสืบทอด 3) การปรับปรุงการแสดงให้เหมาะสมกับบริบท
และ 4) การเผยแพร่ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ผลการวิจยั ก่อให้เกิดประโยชน์ในมิตชิ มุ ชนและมิตสิ าธารณะ
คือ การจัดตั้งคณะฟ้อนในกลุ่มเยาวชนบ้านหนองบ่อ มีการ
ผลิต “พวงกุญแจซวยมือ” เพื่อจ�ำหน่าย มีการเพิ่มเติมการ
ฟ้อนกลองตุ้มบรรจุเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาในท้องถิ่น
มีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีการผลิตวีดีทัศน์ มี
เอกสารเผยแพร่และจัดนิทรรศการในสถานศึกษาต่างๆ
		 จากการทบทวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอด
วัฒนธรรมพบว่าส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สืบทอดวัฒนธรรมควรเริ่มจากชุมชน มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ส�ำหรับกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมควรมีการสอนและฝึก
อบรมเพื่อถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังโดยมีชุมชนมีส่วนร่วม
ซึ่งอาจด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาถึง
การศึกษาในประเด็นการสืบทอดวัฒนธรรมและการพัฒนา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมพบว่ายังไม่มี
ผูใ้ ดได้ทำ� การศึกษามาก่อน ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มุง่ ศึกษา
สภาพการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของชุมชน การฟื้นฟูและ
สืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมซึ่งชุมชนเห็นว่าเป็น
ปัญหาทีจ่ ะต้องได้รบั การแก้ไข ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
การฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อ
สังคมของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป
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		 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็น
การบูรณาการปัญหาที่มุ่งความเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหา
ร่วมกันของชุมชน มีการพัฒนากระบวนการทางการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
และมีการสร้างความรูท้ ไี่ ด้จากการปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสบการณ์
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน (วิรัตน์ ค�ำศรีจันทร์, 2554: 4-5)
ศึกษาในพื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายการวิจัยประกอบด้วย 2
กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้น�ำชุมชนและประชาชนที่อาศัยในชุมชน
จ�ำนวน 30 คน และ 2) กลุ่มคนวัยเด็ก วัยเยาวชน และวัย
ผู้ใหญ่ จ�ำนวนกลุ่มละ 10 คน รวมเป็น 30 คน ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2558 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุม่
และการจั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมทั ก ษะการฟ้ อ นสาวไหม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบสภาพปรากฏการณ์
ก่อนและหลังการฟื้นฟูวัฒนธรรม จากนั้นท�ำการเรียบเรียง
และสร้างข้อสรุปในรูปแบบเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

		 1. การศึกษาการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของชุมชน
พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลสิรเิ วียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
แสดงออกอย่างต่อเนื่องถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม
ของชุมชนที่ปรากฏเห็นเด่นชัด ตลอดจนสามารถระบุถึง
ปัญหาทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
ชุมชนในพื้นที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
เป็นคนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ผ่านกิจกรรมประเพณีต่างๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น การ
ท�ำบุญสืบชะตาหลวง การท�ำบุญสรงน�้ำพระพุทธรูป งาน
ปอยหลวง งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) และ
งานลอยกระทง ซึ่งภายในงานจะยังคงมีบรรยากาศที่แสดง
ถึงความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ประกอบภายในงาน มีการแสดงตีกลองสะบัดชัย มีการ
แสดงฟ้อนเล็บและฟ้อนสร้อยแสงแดง โดยผู้แสดงที่รวมตัว
กันเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ มีปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู ้ ด ้ า นพุ ท ธศาสนาและศาสนพิ ธี เ ป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
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ประกอบพิธที างพุทธศาสนา รวมถึงการประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนที่มีความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์
โคม และประสาทศพทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ของคนในท้องถิน่
ทั่วไป
		 2. การฟื้นฟูและหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรม
การฟ้อนสาวไหมสู่กลุ่มคน 3 วัย ของชุมชนพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จากการ
ที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง พบปั ญ หาด้ า นการ
สืบทอดวัฒนธรรมจากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน อาทิ เด็ก และเยาวชนไม่มีเวลาไปท�ำกิจกรรมร่วม
กับชุมชน การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนที่ใช้ในการ
อบรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และการขาดแคลนบุคลากร
หรือวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน (พ่อครู-แม่ครู) ที่มี
ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ชุมชน ส�ำหรับประเด็นปัญหาที่ชุมชนมีความต้องการได้รับ
การแก้ไขคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการฟ้อนสาว
ไหม และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการ
ฟ้อนสาวไหมให้แก่กลุ่มคนทั้งวัยเด็ก วัยเยาวชน และวัย
ผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกันใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการฟ้อนสาวไหม
และใช้แบบประเมินทักษะภายหลังการฝึกอบรมร่วมกับ
การใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่
กลุ่มคน 3 วัย ผลการศึกษามีดังนี้
		 2.1 การฟื้นฟูวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่กลุ่มคน
3 วัย จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการฟ้อนสาวไหม
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มี
ผู้เข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 39 คน ในจ�ำนวนนี้มีกลุ่ม
แม่บ้าน (วัยผู้ใหญ่) และกลุ่มคนวัยเด็กเข้าร่วมการอบรม มี
แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ
การแสดงพืน้ บ้านและช่างฟ้อน พ.ศ. 2559) เป็นครูผฝู้ กึ สอน
หลัก โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นร่วมกันให้ใช้ท่าฟ้อน
ของแม่ครูบัวเรียวที่ได้ประยุกต์ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 มีความ
ยาวการฟ้อนทั้งหมดประมาณ 6-7 นาที ใช้เพลงมองเซิง
เข้าจังหวะ มีท่าฟ้อนจ�ำนวน 8 ท่า ดังนี้ 1) ท่าคุกเข่าไหว้
2) ท่าบิดบัวบาน 3) ท่าพญาครุฑบิน 4) ท่าลุกขึ้นฟ้อนสาว

Vol.22 No.1 January - April 2017

143

ช่วงยาวแล้วม้วนใต้เข่า 5) ท่าม้วนไหมใต้ศอกพุ่งลอดไหม
6) ท่าสาวไหมรอบตัว 7) ท่าคลี่ปมไหม และ 8) ท่าฟ้อน
เดินเข้าที่เดิม ภายหลังการฝึกอบรมได้ใช้แบบประเมินโดย
ให้ครูผู้ฝึกสอนและผู้ชมการแสดงเป็นผู้ประเมิน ผลการ
ประเมินในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีการแสดง
ฟ้อนอยู่ในระดับดีซึ่งสามารถที่จะน�ำการฟ้อนไปออกแสดง
ในงานต่างๆ ได้
		 2.2 แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาว
ไหมสู่กลุ่มคน 3 วัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรม
การฟ้อนสาวไหม ชุมชนมีความเห็นโดยสรุปดังนี้
		 1) มีการเผยแพร่วัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์
ควรมีการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการฟ้อนทีเ่ ป็นจุดแข็ง มีคณ
ุ ค่า เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนที่แตกต่างไปจากชุมชนอื่น โดยมีการออกแสดง
ในงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งในนามของชุมชน ส่งผลให้ชมุ ชน
พื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย เป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชน
อื่นๆ ที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
การฟ้อน โดยเฉพาะการแสดงฟ้อนสาวไหมให้มีการฟ้อน
มากยิง่ ขึน้ เป็นการแสดงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของคนในภาคเหนือ
		 2) มีการจัดตั้งกลุ่มช่างฟ้อนของชุมชน เป็นการ
รวมตัวกันของแม่บ้านที่มีความสามารถในการฟ้อน จัดตั้ง
เป็นกลุม่ ช่างฟ้อนของชุมชน โดยกลุม่ จะต้องมีความเข้มแข็ง
มีความมั่นคง สามัคคีกัน ทั้งนี้จะต้องชักชวนทุกคนที่สนใจ
มาร่วมโดยไม่เน้นวัย และอายุของผู้เข้าร่วม ตลอดจนจะ
ต้องมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
		 3) มีการฝึกอบรม ควรมีการฝึกอบรมให้เด็ก และ
เยาวชนได้สานต่อเพื่อให้การฟ้อนยังคงอยู่คู่กับชุมชน ไม่
สูญหาย
		 4) มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ควรสร้าง
เครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมด้ า นการฟ้ อ นตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ครอบครัว (บ้าน) ชุมชน ท้องถิ่น อ�ำเภอ จังหวัด รวมถึงวัด
และโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดพื้นที่
		 5) องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลต�ำบล
อ�ำเภอเมือง ตลอดจนหน่วยงานของท้องถิ่นต่างๆ มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่ม และการด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมการฟ้อน
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ภาพ 1 บรรยากาศการฝึกอบรมการฟ้อนสาวไหม
		 3. แนวทางการพัฒนาการฟ้อนสาวไหมให้เป็น
ผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพือ่ สังคม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
ชุมชนเห็นควรให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ช่างฟ้อนของชุมชนและ
มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ดังนี้
		 3.1 การจัดตัง้ กลุม่ ช่างฟ้อนของชุมชน การวิจยั ครัง้ นี้
ได้ด�ำเนินการจัดตั้งกลุ่มช่างฟ้อนของชุมชนขึ้นโดยมีชื่อว่า
“กลุ่มช่างฟ้อนบ้านศรีเวียง” มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
3 ประการ คือ 1) เพือ่ บริการการแสดงฟ้อนในวาระโอกาส
ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการฟ้อนและศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน และ 3) เพื่อจัดอบรมการ
แสดงฟ้อนให้แก่เด็ก เยาวชน หน่วยงาน และบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป สมาชิกกลุ่มเริ่มแรกมีจ�ำนวน 16 คน มีการจัดระบบ
การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อรับผิดชอบงานด้านต่างๆ โดย
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร มีการฟ้อนสาวไหมเป็นหนึ่ง
ในการแสดงที่เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคม
ของชุมชนในพื้นที่ คือให้บริการการแสดงฟ้อนในวาระ

โอกาสต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มในรูปแบบต่างๆ
เช่น การบอกต่อ การออกแสดงในงาน การใช้จดหมาย
ประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงาน
ภายหลังการจัดตั้งกลุ่มพบว่า “กลุ่มช่างฟ้อนบ้านศรีเวียง”
สามารถน�ำการฟ้อนสาวไหมไปแสดงในงานต่างๆ ได้ อาทิ
งานท�ำบุญสรงน�้ำพระธาตุและยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดไชย
เจริญ ในอ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งานโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย
และงานไหว้ครู ณ บ้านสาวไหมชุมชนศรีทรายมูล จังหวัด
เชียงราย เป็นการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ และ
การคงไว้ซงึ่ วัฒนธรรมการฟ้อนของท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของคนพื้นเมือง ท�ำให้วัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมของ
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย ได้รับการฟื้นฟูและ
เผยแพร่วัฒนธรรมให้คนในชุมชนอื่นได้ตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญในการฟ้อนสาวไหมผ่านการด�ำเนินงานของ
กลุ่ม

ภาพ 2 บรรยากาศการแสดงฟ้อนสาวไหมของผู้เข้าร่วมอบรม ณ วัดไชยเจริญ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
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		 3.2 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ชุมชนเห็นควรให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมการฟ้อนกับคนในชุมชนทั้งที่อยู่ในเขต
พื้นที่ของ ต.เวียงชัย และชุมชนพื้นที่อื่นๆ ส�ำหรับแนวทาง
การสร้างเครือข่าย มีดังนี้
		 1) ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายสมาชิกกลุ่มช่าง
ฟ้อนบ้านศรีเวียงในชุมชนเฉพาะชุมชนพื้นที่บ้านศรีเวียง
หมู่ 3 ในกลุ่มคนวัยเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ท�ำให้ชุมชน
เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
		 2) สร้างเครือข่ายการฟ้อนกับชุมชนต�ำบลอื่นๆ ใน
เขตพื้นที่ของอ�ำเภอเวียงชัย ผ่านตัวแทนผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมการฟ้อน
		 3) ประชาสัมพันธ์กลุ่มช่างฟ้อนบ้านศรีเวียงกับ
หน่วยงานท้องถิน่ เช่น เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเวียงชัย วัด และ
โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน
		 4) สร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการกับหน่วยงาน
ระดับอ�ำเภอ และจังหวัด โดยการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือ
ข่ายของสภาวัฒนธรรมของต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด เพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น

สรุป อภิปรายผล

		 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษา
สภาพการด�ำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลสิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลการ
ศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ยังคงมีการแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากมายผ่านประเพณีต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การท�ำบุญ การ
สรงน�้ำพระพุทธรูป การสรงน�้ำพระธาตุ งานปอยหลวงวัด
งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์(ปีใ๋ หม่เมือง) ฯลฯ อันเป็นการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สื่อถึงการด�ำเนินชีวิต
ของคนในภาคเหนือซึ่งได้มาจากการเรียนรู้และสืบทอด
ต่อๆ กันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งการที่ผู้น�ำชุมชน
ก�ำนันต�ำบลเวียงชัย และนายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบล
สิริเวียงชัย ได้มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมาโดยตลอด มีการท�ำงานร่วมกับชุมชนท�ำให้ทราบ
ถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ประกอบ
กับการที่ชาวบ้านในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี
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มีใจรัก หวงแหนในวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีป่ รากฏในรูปแบบ
ของการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มซะล้อ
ซอซึง กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านช่างฟ้อน ท�ำให้
วัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ยังคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ของคนพื้นเมือง แสดงให้เห็นว่าชุมชนได้มีความตระหนักรู้
ถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความต้องการที่
จะอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป
		 วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพือ่ ฟืน้ ฟูและหาแนวทาง
การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสูก่ ลุม่ คน 3 วัย ของ
ชุมชนพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลสิรเิ วียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย พบว่า การพัฒนารูปแบบและทักษะการฟ้อน
สาวไหมรวมทั้งการสอนและการฝึกอบรมเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ที่ดีจากผลการวัดโดยใช้แบบประเมินภายหลังการ
ฝึกอบรม ทั้งยังสร้างทักษะและความสามารถในการฟ้อน
ให้มรี ปู แบบท่าทางทีถ่ กู ต้องตรงกัน จากการอบรมการฟ้อน
ในครั้งนี้มีกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่และวัยเด็กเข้าร่วมการอบรมซึ่ง
ยังขาดกลุ่มวัยเยาวชน หากพิจารณาถึงเยาวชนในวัยนี้
อาจกล่าวได้วา่ อยูใ่ นช่วงของวัยรุน่ มีระดับการศึกษาในช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน
“เยาวชนวัยนี้ส่วนใหญ่จะเรียนในโรงเรียนประจ�ำจังหวัด
หรือในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย เวลาว่างเสาร์และอาทิตย์ก็
นิยมไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม มีกลุ่มสังคมเพื่อนมากขึ้น
และมักใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าจะติดตาม
ผู้ใหญ่ไปท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่างจากกลุ่มคน
วัยเด็ก สามารถสังเกตได้จากการแสดงฟ้อนในงานบุญต่างๆ
ในวัดก็มักพบว่ามีเพียงกลุ่มคนเฉพาะในวัยผู้ใหญ่และเด็ก
เท่านั้นที่ร่วมแสดงการฟ้อนในงาน” ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับข้อค้นพบที่เป็นจุดอ่อนด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่ว่าเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจ ขาด
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชน อย่างไรก็ตามจากการพัฒนารูปแบบและทักษะการ
ฟ้อนสาวไหม การสอนและการฝึกอบรมส่งผลให้ชาวบ้าน
และเด็กที่เข้าร่วมการอบรมมีทักษะในการฟ้อนสาวไหม มี
ความเข้าใจถึงลักษณะท่าทางการฟ้อนทีถ่ กู ต้อง และมีความ
มั่นใจที่จะน�ำการฟ้อนไปแสดงยังที่ต่างๆ เปรียบเทียบกับ
ก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านและเด็กไม่มีทักษะความสามารถใน
การฟ้อนสาวไหมมาก่อนเลย กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการ
ฟื ้ น ฟู แ ละสื บ ทอดวั ฒ นธรรมการฟ้ อ นสาวไหมให้ ค งอยู ่
ต่อไป
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		 ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้กล่าวว่า “การฝึกซ้อมในวันแรก
อาจยังท�ำได้ไม่ดีนักเนื่องจากบางคนไม่มีพื้นฐานการฟ้อน
สาวไหมมาก่อน ดังนั้นจะต้องอาศัยการจ�ำท่าร�ำได้ทั้งหมด
การฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนที่มีท่าทางสวยงาม มีความ
อ่ อ นช้ อ ยและเป็ น การแสดงออกถึ ง วั ฒ นธรรมของชาว
ล้านนาได้เป็นอย่างดี แม้วา่ จะมีบางท่าทีเ่ ห็นว่าอาจจะยาก
ส�ำหรับผู้สูงอายุบางคน และหากได้มีการซ้อมหลายครั้งก็
จะมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นจนสามารถน�ำไปแสดงเป็น
ผลงานของกลุม่ ช่างฟ้อนของชุมชนได้” เช่นเดียวกับค�ำกล่าว
ของแม่ครูผู้ฝึกสอนที่กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมกลุ่มแม่บ้านบ้าน
ศรีเวียง ตลอดจนเด็กที่มาอบรมการฟ้อนสาวไหมในครั้งนี้
ที่มีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความรักและ
ความสามัคคีกนั ในกลุม่ ทีส่ ำ� คัญการอบรมในครัง้ นีโ้ ดยภาพ
รวมมีการแสดงที่ออกมาดีแต่ต้องมีการซ้อมบ่อยมากยิ่งขึ้น
เพือ่ ไม่ให้ลมื ท่าร�ำ” (บัวเรียว รัตนมณีภรณ์, 2558, มีนาคม 4.)
ดั ง นั้ น การถ่ ายทอดด้ว ยวิธีก ารสอนจึงเป็น วิธีที่ให้ผ ลใน
เชิ ง ประจั ก ษ์ เ นื่ อ งจากเป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ท� ำ ให้ ชุ ม ชนเกิ ด
ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถน�ำความรู้
ที่ได้จากการปฏิบัติไปใช้ให้ประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมการฟ้อนของชุมชน สอดคล้องกับค�ำกล่าวว่า
วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมิใช่ระบบที่
เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณย่อมหมายความว่าวัฒนธรรมจะ
ต้องเรียนรูแ้ ละต้องมีการถ่ายทอด โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนคื อ การสอนเพราะนอกจากการสอนถึ ง
พฤติกรรมแล้วยังเป็นการถ่ายทอดระบบในเชิงสัญลักษณ์
ด้วยซึ่งเมื่อทุกคนรู้หลักแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
ดั ง นั้ น การฟื ้ น ฟู แ ละสื บ ทอดวั ฒ นธรรมที่ ดี ค วรจะต้ อ ง
ท�ำการสอนหรือการฝึกอบรมให้คนรุ่นหลังได้น�ำไปปฏิบัติ
และถ่ายทอดต่อๆ ไป (อมรา พงศาพิชญ์, 2547: 31-32)
การพัฒนารูปแบบและทักษะการฟ้อน การสอนและการฝึก
อบรมยังสอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อให้วัฒนธรรมธ�ำรงอยู่
ของ สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2545: 34-35)
คือมีการสะสมวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสืบทอดวัฒนธรรม
และปรับปรุงเผยแพร่วัฒนธรรม
		 แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่
กลุ่มคน 3 วัย ของชุมชนพื้นที่เทศบาลต�ำบลสิริเวียงชัย
อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
		 1) มีการเผยแพร่วัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ

ของการฟ้อนสาวไหมมากยิง่ ขึน้ โดยจะต้องมีการออกแสดง
ในงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนหันมาร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมการฟ้อน อยากเข้ามามีบทบาทในการ
แนะน�ำ สนับสนุนให้ลูกหลานของตนเองสนใจและอยาก
เข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงเป็นตัวแทนของชุมชน เช่นเดียว
กับการอนุรักษ์ก๋องปู่จา บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ล� ำ ปาง ที่ พ บว่ า การสื บทอดวั ฒ นธรรมควรเริ่ มจาก
ครอบครั ว เพราะเป็ น พื้ น ฐานในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ให้
เยาวชนมีความรักในประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม จากนั้นจึง
ค่อยขยายไปในระดับชุมชนต่อไป (ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล�ำปาง, 2551) หรือการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการ
แสดงพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยง “ร�ำตง” ของ อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี ที่เห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย
รูปแบบ ให้ผู้สนใจทั่วไปได้เห็นความส�ำคัญของการร�ำ
(เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์, 2555)
		 2) มีการจัดตั้งกลุ่มช่างฟ้อนของชุมชน โดยกลุ่ม
จะต้องมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง สามัคคีกัน และขยาย
กลุ่มให้มีสมาชิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหากกลุ่มมีจ�ำนวน
สมาชิกมากย่อมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยเด็กและ
เยาวชนก็อาจให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นจากการชักชวนหรือ
ค�ำแนะน�ำของผู้ใหญ่
		 3) มีการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน เป็นการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการฟ้อนสาวไหมให้แก่คนรุ่นหลัง และ
สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ น� ำ การฟ้ อ นสาวไหมไป
แสดงในงานต่างๆ เป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ และ
เผยแพร่วัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้ยังคงอยู่คู่กับชุมชน
ต่อไป
		 4) มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้านการ
ฟ้อนตั้งแต่ระดับครอบครัว(บ้าน) ชุมชน ท้องถิ่น อ�ำเภอ
จังหวัด รวมถึงวัดและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดพื้นที่ให้เกิด
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมการฟ้อน โรงเรียน
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการแสดงฟ้อน มีการประกวดแข่งขัน
หรื อ ยกย่ อ งเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถในการแสดงออกด้ า น
วัฒนธรรม เป็นต้น
		 5) มีการสนับสนุนจากผู้น�ำชุมชน ท้องถิ่น ตลอด
จนหน่วยงานของท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผู้น�ำชุมชน

Journal of the Association of Researchers
และหน่วยงานของท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วารินทร์ จิตค�ำภู ที่ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน (ไทยใหญ่) ในทัศนะของกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ
ศึกษาเรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของ ศรุตา สมพอง (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551) และการศึกษาของ
เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ (2555) ในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยง “ร�ำตง” ใน อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี พบว่า หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรทางด้านวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมในด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประชาชนจะมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่ในการปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นหน่วยงานที่ประชาชนมีความคาดหวังว่าจะเป็นหน่วย
งานที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
		 ส�ำหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อค้นหา
แนวทางการพั ฒ นาการฟ้ อ นสาวไหมให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริการการตลาดเพื่อสังคมของชุมชนพื้นที่เทศบาลต�ำบล
สิริเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบว่า การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มโดยให้สมาชิกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั้งกลุ่ม มีการ
จัดโครงสร้างการด�ำเนินงาน มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน และแนวทางการด�ำเนินงานที่ยึด
แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมท�ำให้ชุมชนเกิดกลุ่มที่มีชื่อว่า
“กลุม่ ช่างฟ้อนบ้านศรีเวียง” เป็นกลุม่ เพือ่ เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นด้านการฟ้อนของชุมชนพื้นที่เทศบาลสิริเวียงชัย มี
การแสดงฟ้อนสาวไหมเป็นผลิตภัณฑ์บริการ กล่าวคือเป็น
ลักษณะของการบริการล้วน (Pure Service) ตามการจัด
แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Kotler (2000: 428-429) มีการ
ด� ำ เนิ น งานโดยยึ ด หลั ก แนวคิ ด การตลาดเพื่ อ สั ง คมของ
Armstrong and Kotler (2015) ด้วยการตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้ชมการแสดง มีรายได้เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มให้มีความยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นพื้นเมืองให้ด�ำรงอยู่คู่กับ
ชุมชน ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีให้คนในชุมชนได้หัน
มาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นที่
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย

		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1. หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนงบ
ประมาณในการส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(การฟ้อนสาวไหม) อย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
		 2. วัด และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชน ควรมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
การฟ้อนสาวไหม เช่น การให้วดั เป็นเวทีพนื้ ทีแ่ สดงการฟ้อน
ผ่านกิจกรรมทางพุทธศาสนา การให้โรงเรียนเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการฝึกอบรมให้เด็ก เยาวชน มีทักษะในการฟ้อน
สาวไหม ทั้งนี้อาจจัดให้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตร และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
		 3. ชุมชนควรมีการจัดตั้งกลุ่มช่างฟ้อนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจะต้องท�ำการขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย
วัฒนธรรมกับสภาวัฒนธรรมของต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด
มีการฝึกฝนทักษะการฟ้อนให้เกิดความช�ำนาญจนสามารถ
น�ำไปถ่ายทอดได้ต่อไป
		 4. ชุมชนควรส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนสนใจใน
การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมการฟ้อนทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่
โดยเริม่ จากสถาบันครอบครัว และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้
		 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 1. การศึกษาครั้งนี้ยังขาดการศึกษาตัวอย่างในคน
กลุม่ วัยเยาวชน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจท�ำการศึกษา
ในประเด็นดังกล่าวโดยมุ่งเฉพาะคนในกลุ่มเยาวชนเท่านั้น
		 2. ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการมุ่งเน้นขยาย
ผลไปยังพืน้ ทีช่ มุ ชนอืน่ ๆ เพือ่ ให้วฒ
ั นธรรมการฟ้อนสาวไหม
ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อๆ ไปมากยิ่งขึ้น
		 3. ควรท�ำการศึกษาในประเด็นของการสื่อสารเชิง
วัฒนธรรม (การฟ้อนสาวไหม) เพื่อให้การฟ้อนสาวไหมเป็น
ที่รู้จักแก่คนทั่วไป เป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
		 4. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะวัฒนธรรมการ
ฟ้อนสาวไหมเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจท�ำการศึกษา
วัฒนธรรมการฟ้อนประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ ริม่ มีการสูญหายไปจาก
ชุมชน
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