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บทคัดย่อ
การวิิ จัั ย นี้้� มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ รวบรวมองค์์ คว ามรู้้� ภููมิิ ปัั ญ ญาด้้ า นศิิ ล ป
วััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่� ศึึกษาการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการฟื้้นฟูู
� และสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรม  และศึึกษารููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขต
หลัักสี่่� โดยการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชน  เป็็นการวิิจััยฐาน
ชุุมชนหรืือการวิิจััยท้้องถิ่่�น (Community Based Research หรืือ CBR) ซึ่่�งเน้้น
การเรีียนรู้้� ร่่วมกัันระหว่่างชุุมชนและนัักวิิจััย ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงคุุณภาพ 
(Qualitative Research) ผลของการวิิจััยพบว่่า ศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�ที่่�
สำำ�คััญมีีด้้วยกััน 5 แขนง ประกอบด้้วย หััวโขน หุ่่�นกระบอก หุ่่�นสาย โขนเด็็ก และ
ว่่าว โดยหััวโขนจะมีีความละเอีียดประณีีตของลวดลายที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ เป็็นงาน
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม โดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเกริก
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ทำำ�มืือทุุกขั้้�นตอน หุ่่�นกระบอกจะมีีความโดดเด่่น คืือ หุ่่�นทุุกตััวสามารถลืืมตา
อ้้าปาก กระพริิบตา กำำ�มืือและขยัับนิ้้�วได้้  หุ่่�นสายจะมีีอััตลัักษณ์์ที่่�ชััดเจนโดยเป็็น
หุ่่�นไทยร่่วมสมััย คืือ มีีความเป็็นพื้้นบ้้
� านและมีีความทัันสมััยผสมผสานกัันทั้้ง� เนื้้�อหา
และบุุคลิิกลัักษณะของหุ่่�นว่่าวหลัักสี่่� มีีจุุดเด่่น คืือ กระดาษที่่�นำำ�มาทำำ�ว่่าวเป็็น 
กระดาษสาอย่่างดีี  เหนีียวและทน  โดนน้ำำ��ได้้  ลวดลายจะเน้้นในเรื่่�องของการ
อนุุรัักษ์์ไทยเป็็นสำำ�คััญ ส่่วนโขนเด็็ก เจ้้าของภููมิิปััญญาเปิิดโอกาสให้้เยาวชนใน
ชุุมชนมาเรีียนรู้้ไ� ด้้โดยไม่่คิดค่
ิ า่ ใช้้จ่่าย และสามารถนำำ�สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้ไ� ปแสดงตามที่่�
ต่่างๆ เพื่่�อให้้มีรี ายได้้เสริิมต่่อไปได้้ ในการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนต่่อศิิลปวััฒนธรรม 
พบว่่า ชุุมชนในพื้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�ทั้้�ง 5
แขนง เจ้้าของภููมิิปััญญาแต่่ละแขนงต่่างอนุุรัักษ์์ศิิลปวััฒนธรรมที่่�ตนมีีโดยลำำ�พััง
จนมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�รู้้�จัักแก่่ชุุมชนนอกพื้้�นที่่� โดยไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนใดๆ จาก
หน่่วยงานในพื้้�นที่่� โดยเฉพาะศิิลปะว่่าวของเขตนั้้�น กำำ�ลัังจะสููญหายไปจากชุุมชน 
ทั้้�งที่่�ว่่าวหลัักสี่่�มีีเอกลัักษณ์์ อยู่่�คู่่�กัับเขตหลัักสี่่�มานาน การศึึกษารููปแบบการฟื้้นฟูู
�
และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่่วม พบว่่า ความพยายามให้้ชุุมชนได้้
เข้้ามามีีส่่วนในการริิเริ่่�ม ร่่วมคิิด ควบคุุม ดำำ�เนิินงาน  ประเมิินผล และรัับ
ผลประโยชน์์ร่่วมกััน สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่วม
่ ได้้เป็็นอย่่างดีี 
คำำ�สำำ�คััญ : การฟื้้�นฟููและสืืบสาน; ศิิลปวััฒนธรรม; การมีีส่่วนร่วม
่ ; เขตหลัักสี่่�
Abstract
The objectives of this model of art and cultural revitalization
and preservation by the participation of the cultural networks and
Laksi communities research were to 1) investigate the body of
knowledge of Laksi District arts and culture, 2) investigate the
community participation in the restoration and the passing on their
arts and culture, and 3) analyze the approach of the Laksi District
arts and culture restoration and the passing on with the participation
of the community networks.  This research was a community-based
research (CBR) which emphasized the cooperative learning between
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the community and the researcher.  The research methodology used
was the qualitative research method. The results showed that the
Laksi District arts and culture were consisted of five categories as
follows: the making of Khon Masks, puppetry, marionette, Khon
performance by children, and kite-making.  First, the Khon Masks
were made with the elaborate and delicate pattern and reflected
the identity design exactly the same process as their ancestor’s.  The
works were completed by hand.  Second, in terms of the puppetry,
the puppets were able to move parts of their bodies.  They could
open or wink their eyes, open their mouths, grasp their hands and
move their fingers. Third, in terms of the marionette, the story was
based on the folklore with the modern way of life integrated in the
story and the personality of the marionettes.  Fourth, the distinctive
feature of Laksi kite-making was the use of good quality, durable and
water-proof mulberry paper. The design emphasized the preservation
of Thai arts.  Fifth, in terms of Khon performance by children, the
local wisdom owner had provided the opportunity for the children
in the community to learn and practice Khon masked play free of
charge, and the learners were able to perform anywhere to earn
extra income in their future.  As for the community participation, the
results revealed that the community people of Laksi District did not
participate in any of the five arts and culture programs.  The wisdom
owners of the local five arts and culture categories who valued
highly their artistic skills preserved their arts and culture by themselves
without any support from the public sectors in Laksi District and the
community. Especially, the art of kite-making which was gradually
disappearing from the community, despite the fact that its identity
had been in the community for so long.  Moreover, the results of

รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
Model of Art and Cultural Revitalization and Preservation by the Participation of the Cultural Networks and Laksi Communities

the analysis of the approach of the community participation of the
arts and culture restoration and passing on revealed that the attempts
of having the cooperative learning with the community in all phases
starting from initiation, sharing ideas, controlling, operating, evaluating
and receiving benefits.  
Keywords : Revitalization and Preservation; Art and Cultural;  
Participation;  Laksi  District
บทนำ�
เขตหลัักสี่่� เป็็นเขตการปกครองหนึ่่�งของกรุุงเทพมหานคร อยู่่�ในกลุ่่�มเขต
กรุุงเทพเหนืือ ตั้้�งอยู่่�บริิเวณทางฝั่ง่� ตะวัันออกของแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาหรืือฝั่่ง� พระนคร
มีีอาณาเขตติิดต่อ่ กัับพื้้�นที่่ก� ารปกครองต่่าง ๆ โดยทิิศเหนืือ ติิดต่อ่ กัับเขตดอนเมืือง
มีีคลองตาอููฐ คลองเปรมประชากร และคลองวัั ด หลัั ก สี่่� เ ป็็ น เส้้นแบ่่ ง เขต  
ทิิศตะวัันออก ติิดต่่อกัับเขตบางเขน  มีีคลองถนนเป็็นเส้้นแบ่่งเขต ทิิศใต้้ ติิดต่่อ
กัับเขตจตุุจัักร มีีคลองบางเขนเป็็นเส้้นแบ่่งเขต ทิิศตะวัันตก ติิดต่่อกัับอำำ�เภอ
เมืืองนนทบุุรีีและอำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุรีี 
ุ มีีคลองประปาเป็็นเส้้นแบ่่งเขต
มีีเขตการปกครองย่่อยออกเป็็น 2 แขวง ได้้แก่่ แขวงทุ่่�งสองห้้อง และแขวงตลาด
บางเขน  โดยใช้้คลองเปรมประชากรฝั่่�งตะวัันออกเป็็นเส้้นแบ่่งเขตการปกครอง
ระหว่่าง 2 แขวงดัังกล่่าว มีีพื้้�นที่่� 22.841 ตารางกิิโลเมตร และมีปี ระชากรรวม
ทั้้�งสิ้้�น 105,588 คน (สำำ�นัักงานเขตหลัักสี่่�, 2560) และมีชุี ุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
รวม 81 ชุุมชน
เขตหลัักสี่่� เป็็นเขตที่่�มีีสถานที่่�สำำ�คััญและความน่่าสนใจทางประวััติิศาสตร์์
และวััฒนธรรมเป็็นอย่่างมาก มีีศิลิ ปวััฒนธรรมท้้องถิ่่นที่่
� มี� เี อกลัักษณ์์มากมาย ได้แ้ ก่่
หััวโขน ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในชุุมชนตลาดบางเขนโดยการนำำ�ของ นายถนอม มีีเท่่า ช่่างฝีีมืือ
ที่่�สามารถรัักษาเอกลัักษณ์์และคงความงดงามของศิิลปะการประดิิษฐ์์หัวั โขนไว้้ได้้
อย่่างสมบููรณ์์แบบ เกิิดขึ้้�นมาเมื่่�อประมาณ ปีี พ.ศ. 2521 ซึ่่�งหััวโขนลุุงถนอม
เขตหลัักสี่่�มีีรููปร่่าง รููปทรงของหััวโขนที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนใคร หุ่่�นกระบอก
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในชุุมชนแขวงตลาดบางเขน เกิิดขึ้้�นมาเมื่่�อประมาณ ปีี พ.ศ. 2540 โดย
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การนำำ�ของ นายนิิเวศ แววสมณะ ผู้้มี� ใี จรัักในศิิลปหััตถกรรมไทยและนัักสร้้างสรรค์์
งานประดิิษฐ์์หุ่่�นกระบอกไทยที่่�ประยุุกต์์จากรููปแบบหุ่่�นกระบอกในราชสำำ�นัักมา
ให้้มีีเอกลัักษณ์์เป็็นของตนเอง หุ่่�นสายเสมา ซึ่ง่� ตั้้ง� อยู่่�ในชุุมชนสุขุ สรรพ์์  เกิิดขึ้้นม
� า
เมื่่อ� ประมาณ ปีี พ.ศ. 2545 โดยการนำำ�ของ นายนิิมิติ ร พิิพิธิ กุุล นัักสร้้างสรรค์์งาน
ประดิิษฐ์์หุ่่�นสายเสมาที่่�มีีเอกลัักษณ์์  ผู้้�ที่่�ใช้้หุ่่�นสายเป็็นสื่่�อศิิลปะประจำำ�ท้้องถิ่่�นใน
การสื่่�อสารเรื่่�องราวของชุุมชนหลัักสี่่�ในอดีีตที่่�เขตอื่่�นไม่่มีี  โขนเด็็ก ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใน
ชุุมชนแฟลตตำำ�รวจสื่่อ� สารโดยการนำำ�ของ นายจัักริินทร์ ดีี
์ เลิิศ ผู้ซึ่้� ง่� รัักในศิิลปะการ
แสดงที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ มุ่่�งหวัังที่่�จะสืืบสานให้้เยาวชนในพื้้�นที่่�มีีใจรัักและมีีรายได้้
จากการแสดง และว่่าว  ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในชุุมชนเคหะบางบััว  โดยการนำำ�ของ นายกุุน 
บุุญนก ผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านการทำำ�ว่่าวหลายแบบหลายชนิิดและมีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะ เนื่่อ� งจากว่่าวส่่วนใหญ่่จะมาจากจิินตนาการที่่�ไม่่เหมืือนใคร ซึ่ง่� ศิิลปะแต่่ละ
แขนงนั้้�น ชุุมชนเขตหลัักสี่่ส่� วน
่ ใหญ่่ให้้ความรัักและหวงแหน ความเฟืืองฟููประกอบ
กัับการมีีเอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นของศิิลปวััฒนธรรมดัังกล่่าว จึึงนำำ�มาซึ่�ง่ คำำ�ขวััญของ
เขตหลัักสี่่�ที่่�ว่่า “วััดหลัักสี่่�งามวิิจิิตร แหล่่งผลิิตว่่าวไทย เลื่่�องลืือไกลหััวโขน 
งามน่่ายล เขตหลัักสี่่�”  
ทว่่าในปััจจุบัุ นั เรื่่อ� งราวทางประวััติศิ าสตร์์ที่่มี� ีมาอย่่างยาวนานของเขตหลัักสี่่�
โดยเฉพาะศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีเอกลัักษณ์์อัันทรงคุุณค่่าของเขตหลัักสี่่�บางแขนง
กำำ�ลัังจะสููญหายไป โดยหััวโขนจากชุุมชนตลาดบางเขนซึ่่�งมีี นายถนอม  มีีเท่่า
ช่่างฝีีมืือผู้้ริ� เิ ริ่่ม� การประดิิษฐ์์หัวั โขนที่่�มีเี อกลัักษณ์์ ก็กำ็ ำ�ลังั จะท้้อใจจากความไม่่เห็็น
คุุณค่่าของศิิลปะของชุุมชนและเยาวชนในพื้้�นที่่� ทั้้�งที่่�มีีความพยายามในการแก้้
ปััญหาโดยเปิิดให้้เยาวชนตลอดจนคนในพื้้�นที่่�ที่่�สนใจได้้มาเรีียนรู้้�โดยไม่่คิิดค่่าใช้้
จ่่ายที่่�บ้้านพััก แต่่ชุุมชนและเยาวชนในพื้้�นที่่�ก็ยั็ ังให้้ความสนใจน้้อย  หุ่่�นกระบอก
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์จากชุุมชนแขวงตลาดบางเขนซึ่่�งมีี นายนิิเวศ แววสมณะ เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม 
โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการเผยแพร่่งานประดิิษฐ์์และการแสดงหุ่่�นกระบอกนอกพื้้�นที่่�
เขต เนื่่อ� งจากที่่�ผ่า่ นมาไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือสนัับสนุุนจากทางหน่่วยงานภาครััฐใน
พื้้�นที่่� ประกอบกัับชุุมชนและเยาวชนในพื้้�นที่่�ยังั ไม่่เห็็นคุณ
ุ ค่่าและไม่่ใส่่ใจในศิิลปะ
หุ่่�นกระบอกเท่่าที่่�ควร หุ่่�นสายเสมาจากชุุมชนหมู่่�บ้้านสุุขสรรพ์์ซึ่่�งมีี นายนิิมิิตร
พิิพิธิ กุุล เป็็นผู้ริ้� เิ ริ่่ม 
� มีีความตั้้�งใจที่่�จะเผยแพร่่สร้้างสรรค์์งานประดิิษฐ์์และการแสดง
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หุ่่�นสายเสมาที่่�มีเี อกลัักษณ์์ให้้ชุุมชนและเยาวชนในพื้้�นที่่ไ� ด้เ้ ห็็นคุณ
ุ ค่่า โดยเข้้าร่่วม
ในทุุกกิิจกรรมที่่�สำำ�นัักงานเขตจััด รวมถึึงการประสานกัับทางโรงเรีียนในพื้้�นที่่�เพื่่�อ
เผยแพร่่องค์์ความรู้้� แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้รัับความสนใจเท่่าที่่�ควร ด้้วยเหตุุผลของทางโรงเรีียน
ที่่�ว่า่ โรงเรีียนมีีกิิจกรรมทั้้�งในและนอกหลัักสููตรมากอยู่่�แล้้ว และมองว่่าหุ่่�นสายเสมา
เป็็นเพีียงแค่่ศิิลปะแขนงหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้มีีจุุดเด่่น จึึงไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คััญมากนััก
ตรงข้้ามกัับการนำำ�งานประดิิษฐ์์ ข้้อมููลความรู้้�และการแสดงหุ่่�นสายเสมาไปเผย
แพร่่ยัังโรงเรีียนต่่างจัังหวััด  กลัับได้้รัับความสนใจอย่่างมาก จึึงมีีแนวคิิดที่่�จะมุ่่�ง
สร้้างสรรค์์งานประดิิษฐ์์และการแสดงหุ่่�นสายเสมาที่่�มีเี อกลัักษณ์์นอกพื้้�นที่่กั� บั ผู้้ที่่� �
เห็็นคุณ
ุ ค่่ามากกว่่า โขนเด็็กจากชุุมชนแฟลตตำำ�รวจสื่่อ� สารซึ่่ง� มีี นายจัักริินทร์  ดีี
์ เลิิศ 
เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม  มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจถ่่ายทอดความรู้้�ไปยัังเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่โดยไม่่คิิด
มููลค่่า แต่่ความสนใจของเยาวชนในพื้้�นที่่�ยัังน้้อยอยู่่�มาก ประกอบกัับขาดการ
สนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐในพื้้�นที่่� ไม่่มีสี ถานที่่�ถาวรในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�
ชุุดการแสดงรวมถึึงวััสดุุอุปุ กรณ์์ในการแสดงก็็ไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงาน
ใดในพื้้�นที่่�เลย แต่่ได้้มาจากรายได้้ส่่วนตััวของผู้้�ริิเริ่่�มที่่�นำำ�มาเป็็นต้้นทุุนในการ
ประกอบการแสดงให้้เยาวชนที่่�มีีความสนใจ ส่่วนเยาวชนในพื้้�นที่่�นอกจากจะไม่่
ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใดๆ แล้้ว ยัังจะมีีรายได้้ที่่�มาจากแรงศรััทธาของผู้้�ชมการแสดง  
ซึ่่�งแม้้ว่่าจะไม่่มากนัักแต่่ก็็สามารถสร้้างความภาคภููมิิใจให้้กัับผู้้�ปกครองและ
เยาวชนผู้้�มีใี จรัักในโขนเด็็กได้้ และศิิลปะที่่�สำำ�คััญของเขตหลัักสี่่�อีีกแขนง คืือ ว่่าว 
จากชุุมชนเคหะชุุมชนบางบััวซึ่่�งมีี นายกุุน บุุญนก เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม  มีีความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านการทำำ�ว่่าวมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะที่่�โดดเด่่นของเขตหลัักสี่่� แต่่ปััจจุุบััน นายกุุน 
บุุญนก ได้้เสีียชีีวิิตแล้้ว คงไว้้ซึ่่�งผู้้�สืืบทอดที่่�ไม่่มีีเวลาในการสืืบสาน  ชุุมชนและ
เยาวชนในพื้้�นที่่�จึึงไม่่มีีโอกาสเรีียนรู้้� จึึงทำำ�ให้้ศิิลปะว่่าวคงเหลืือไว้้แค่่คำำ�ขวััญของ
เขตหลัักสี่่�เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นงานวิิจััยนี้้ จึ
� ึงถููกนำำ�มาศึึกษาเพื่่�อหารููปแบบการฟื้้นฟูู
� และ
สืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชนเขต
หลัักสี่่� และเพื่่�อให้้ศิิลปวััฒนธรรมนั้้�นสามารถสร้้างคุุณค่่าและมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ของชุุมชนในมิิติิต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นผลตอบแทนที่่�สามารถประเมิินค่่าได้้  เช่่น  การมีี
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการขายสิินค้้าและบริิการของงานศิิลปะนั้้�นโดยตรง และผล
ตอบแทนที่่�ไม่่สามารถประเมิินค่่าได้้  เช่่น  สภาพความเป็็นอยู่่�ที่่�เกื้้�อกููลกััน  สภาพ
ชุุมชนที่่�เป็็นสุุข และสภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่่�อรวบรวมองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาด้้านศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�โดย
การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชน
2. เพื่่อ� ศึึกษาการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนในการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม
3. เพื่่อ� ศึึกษารููปแบบการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่โ� ดย
การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชน
กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามศัพท์
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นิยามศัพท์
รููปแบบ หมายถึึง ลัักษณะที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเป็็นหลัักหรืือเป็็นแนวทางซึ่่�งเป็็นที่่�
ยอมรัับ ในงานวิิจััยนี้้� จะเป็็นวิิธีีการถ่่ายทอดศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�ไปสู่่�
ชุุมชนและเยาวชนเขตหลัักสี่่�ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ
ฟื้้�นฟูู หมายถึึง ทำำ�ให้้ดีีหรืือเจริิญขึ้้�นมาใหม่่อีีกครั้้�ง ในงานวิิจััยนี้้� เป็็นการ
ทำำ�ให้้ศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชนที่่กำ� ำ�ลังั เสื่่อ� มสลายกลัับมามีีความหมายและมีีความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของชุุมชนโดยกระบวนการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนเขตหลัักสี่่�
สืืบสาน หมายถึึง การสืืบเนื่่�องหรืือรัับช่่วงให้้คงอยู่่�  ในงานวิิจััยนี้้� เป็็นการ
ทำำ�ให้้ศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชนได้้ถููกนำำ�มารัับช่่วงต่่อโดยชุุมชนและเยาวชนเขต
หลัักสี่่�เพื่่�อศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชนนั้้�นจะได้้คงอยู่่�สืืบต่่อไป
	ศิิลปวััฒนธรรม หมายถึึง คุุณค่่าความงดงามหรืือผลงานของมนุุษย์์ที่่�
สร้้างสรรค์์และแสดงออกถึึงความงดงามและสะท้้อนถึึงวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
ชุุมชนแต่่ละกลุ่่�ม ในงานวิิจัยั นี้้ จ
� ะเป็็นวัฒ
ั นธรรมใน เชิิงศิิลปะและการแสดงที่่�มีีรููป
แบบเป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชนเขตหลัักสี่่� อัันประกอบด้้วย หุ่่�นกระบอก หุ่่�นสาย
หััวโขน โขนเด็็ก และว่่าว
การมีีส่่วนร่่วม หมายถึึง การเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้มี้ ีส่่วนร่วม
่ ในทุุกขั้้�น
ตอน ในงานวิิจัยั นี้้ จ
� ะเป็็นการร่่วมมืือกัันของกลุ่่�มบุุคคลต่่างๆ ของชุุมชนเขตหลัักสี่่�
เพื่่� อ ร่่ วมพิิ จ ารณาถึึ ง ปัั ญ หาตลอดจนแนวทางในการฟื้้� นฟูู และสืืบสานศิิ ล ป
วััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�
เครืือข่่ายวััฒนธรรม หมายถึึง การรวมกัันของกลุ่่�มบุุคคล องค์์กร ที่่�ทำำ�
กิิ จ กรรมร่่ วมกัั น เพื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์ ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม  ในงานวิิ จัั ย นี้้�  จ ะหมายถึึ ง
สภาวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่� ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องโดยตรงในการปฏิิบััติิ
งานด้้านวััฒนธรรมในพื้้�นที่่� รวมถึึงเจ้้าของหรืือผู้้�สืืบทอดภููมิิปััญญาด้้านศิิลป
วััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่ที่่� ป� ระกอบด้้วย หััวโขน หุ่่�นกระบอก หุ่่�นสาย โขนเด็็ก และว่่าว 
ชุุมชน หมายถึึง กลุ่่�มคนที่่�อยู่่�รวมกัันในสัังคมขนาดเล็็ก ในงานวิิจััยนี้้� จะ
หมายถึึงชุุมชนอัันเป็็นที่่�ตั้้�งของศิิลปวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่�ในแต่่ละแขนง ได้้แก่่
ชุุมชนตลาดบางเขน ชุุมชนบางบััวหมู่่�บ้้านอาทิิตย์์ ชุุมชนเคหะชุุมชนบางบััว และ
หมู่่�บ้้านสุุขสรรพ์์
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ทบทวนวรรณกรรม
ในการดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั ได้้ใช้้แนวคิิดการอนุุรักั ษ์์ฟื้นฟูู
้� และสืืบสาน  แนวคิิด
การสืืบทอดวััฒนธรรม และแนวคิิดการมีีส่่วนร่วมม
่ าเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
โดย อาร์์นสไตน์์ (Arnstein, 1969) ได้้กล่่าวถึึง องค์์ประกอบของการมีีส่่วนร่่วมว่่า
ในการที่่�จะให้้ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมนั้้�น ควรมีีการดำำ�เนิินการให้้ครบ 6 ขั้้�นตอน 
คืือ การมีีส่่วนร่่วมในการค้้นหาปััญหาและสาเหตุุ ตลอดจนความต้้องการ การมีี
ส่่วนร่่วมในการวางแผนดำำ�เนิินงาน การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ การมีีส่่วนร่่วม
ในการปฏิิบัติั กิ าร การมีีส่่วนร่วม
่ ในการติิดตาม และการมีีส่่วนร่วม
่ ในการมีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย ส่่วนแนวคิิดในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้นฟูู
� และสืืบสานภููมิิปัญ
ั ญาท้อ้ งถิ่่น 
� ได้้พััฒนา
มาจาก สำำ�นัักงานคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ (2551) ที่่�เห็็นว่่า ต้้องศึึกษา
และเก็็บรวบรวมข้้อมููลภููมิิปัญ
ั ญาในด้า้ นต่่างๆ ของท้้องถิ่่น  
� ปลุุกจิิตสำำ�นึกึ ให้้คนใน
ท้้องถิ่่�นตระหนัักถึึงคุุณค่่าแก่่นสาระและความสำำ�คััญของภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นต่่างๆ
เลืือกสรรภููมิิปััญญาที่่�กำ�ลั
ำ ังจะสููญหายหรืือที่่�สููญหายไปแล้้ว มาทำำ�ให้้มีีคุุณค่่าและ
มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตในท้้องถิ่่�น  มีีการริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และปรัับปรุุง
ภููมิิปััญญา เพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสมกัับยุุคสมััยและเกิิดประโยชน์์ในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตประจำำ�วััน และต่่อยอดเพื่่�อใช้้ในการผลิิต การตลาด และการบริิหาร ส่่งเสริิม
กิิจกรรมโดยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดเครืือข่่าย การสืืบสวนและพััฒนา
ภููมิิปััญญาของชุุมชนต่่างๆ เพื่่�อจััดกิิจกรรมทางวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพของชาวบ้้านผู้้ดำ� ำ�เนิินงาน
และปราชญ์์ท้้องถิ่่�นให้้มีีโอกาสแสดงศัักยภาพด้้านภููมิิปััญญา และพััฒนาความรู้้�
ความสามารถได้้อย่่างเต็็มที่่�จััดให้้มีีการยกย่่องและประกาศเกีียรติิคุุณในลัักษณะ
ต่่างๆ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีโอกาสได้้รัับการยกย่่องและประกาศเกีียรติิคุุณในระดัับ
ที่่�สููงขึ้้�นไป และเผยแพร่่แลกเปลี่่�ยนโดยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิจิ กรรมให้้เกิิด
การเผยแพร่่ แลกเปลี่่�ยนภููมิิปััญญาและวััฒนธรรมอย่่างกว้้างขวาง เช่่น  เดีียวกัับ
งานของ เปรมรััศมีี ธรรมรััตน์์ (2552) ที่่�ศึึกษาเรื่่�อง การวิิเคราะห์์คุุณค่่าและการ
ดำำ�รงอยู่่�ของศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน กรณีีศึึกษา หนัังใหญ่่วัดั ขนอน อำำ�เภอโพธาราม 
จัังหวััดราชบุุรีี มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์คุณ
ุ ค่่าของศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านหนััง
ใหญ่่ ศึกึ ษาการดำำ�รงอยู่่�ของศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านหนัังใหญ่่ และนำำ�เสนอแนวทาง
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การสืืบทอดศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านหนัังใหญ่่ โดยผลการศึึกษาพบว่่า ศิิลปวััฒนธรรม
พื้้�นบ้้านหนัังใหญ่่วััดขนอนมีีคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญ 2 ด้้าน ได้้แก่่ มีีคุุณค่่าต่่อการพััฒนา
บุุคคล และ คุุณค่่าต่่อการพััฒนาสัังคม  มีีการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจโดย
สร้้างอาชีีพและรายได้้ ใ ห้้แก่่ ชุุ มชน  สร้้างความภาคภููมิิ ใ จและความเป็็ น
อััตลัักษณ์์ของชุุมชนและแสดงถึึงพลัังของชุุมชนที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการพััฒนา
ส่่วนปัจั จััยที่่�มีผี ลต่่อการดำำ�รงอยู่่�ของศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านหนัังใหญ่่วัดั ขนอนนั้้�น 
ชุุมชนมีีการปรัับตััวทางสัังคมทั้้�งรููปแบบการถ่่ายทอดความรู้้แ� ละการแสดง ชุุมชน
มีีการปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกััน  เห็็นคุุณค่่าความสำำ�คััญของศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน
หนัังใหญ่่ เกิิดความร่่วมมืือมีีการเผยแพร่่ และสร้้างเครืือข่่ายแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ทางวััฒนธรรม  ได้้รัับการส่่งเสริิมสนัับสนุุนจากสัังคมภายนอก หน่่วยงานองค์์กร
ต่่างๆ ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมในสัังคมไทย มีีการรวบรวมและนำำ�
องค์์ความรู้้�หนัังใหญ่่มาบููรณาการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนในสถานศึึกษา
จััดทำำ�เป็็นหลัักสููตรท้อ้ งถิ่่น� ให้้กัับเยาวชน จััดเวทีีแลกเปลี่่ย� นแสดงความคิิดเห็็นและ
เพิ่่�มการเผยแพร่่ประชาสััมพันธ์
ั ผ่์ า่ นช่่องทางสื่่อ� ต่่างๆ เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักการ
อนุุรัักษ์์ศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านในชุุมชน
ดำ�เนินงานวิจัย
การวิิจัยั นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั ท้อ้ งถิ่่น 
� (Community Based Research หรืือ CBR)
ซึ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างชุุมชนและนัักวิิจััย ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงคุุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีีวิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังนี้้�
1. จััดเวทีีชี้้แ� จงโครงการวิิจัยั เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจในโครงการวิิจัยั กัับเจ้้าของ
พื้้�นที่่�และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อัันได้้แก่่ เครืือข่่ายวััฒนธรรม สำำ�นัักงานเขตหลัักสี่่� และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากชุุมชนผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือและหาแนวร่่วมในการทำำ�งานให้้โครงการวิิจััย
ประสบความสำำ�เร็็จ  รวมถึึงเพื่่�อให้้เกิิดการสนัับสนุุนการทำำ�งานของทีีมวิิจััยให้้ได้้
แนวทางการกำำ�หนดรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมในพื้้�นที่่�ร่่วมกันั
2. จััดประชุุมทีีมวิิจััยประจำำ�เดืือนเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในเป้้าหมายการ
ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นระยะๆ และเพื่่�อวางแผนในการดำำ�เนิินการวิิจััยและเตรีียม
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เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล รวมทั้้�งเป็็นเวทีีแลกเปลี่่�ยนสถานการณ์์การ
ทำำ�งาน สรุุปทบทวน วิิเคราะห์์ข้้อมููล และวางแผนการทำำ�งานร่่วมกันั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
3. การสนทนากลุ่่�ม (Focus Group Interview) เป็็นการสนทนาเฉพาะกลุ่่�ม
ภาคชุุมชน (Community Sector) เพื่่�อหาคำำ�ตอบเกี่่�ยวกัับองค์์ความรู้้�ของชุุมชน
และศิิลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนงในมุุมมองความคิิดที่่�แตกต่่างไปจากเจ้้าของ
ภููมิิปััญญา
4. การสำำ�รวจ  (Survey) เป็็นการสำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้นของชุุมชนและ
ศิิลปวััฒนธรรมในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ ประวััติิความเป็็นมาของชุุมชน  สถานที่่�สำำ�คััญใน
ชุุมชน และศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน
5. การสััมภาษณ์์ (Interview Guide) โดยการสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�รู้้� (Key
Informants) กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ (Casual Informants) และกลุ่่�มผู้้�รู้้�ภาคชุุมชน 
(Community Sector) เพื่่�อหาคำำ�ตอบเกี่่�ยวกัับองค์์ความรู้้�ของชุุมชนและศิิลป
วััฒนธรรมแต่่ละแขนงว่่าเป็็นอย่่างไร สภาพปััจจุบัุ นั ของศิิลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนง
เป็็นอย่่างไร การฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนเป็็น
อย่่างไร โดยใช้้เทคนิิคการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-Depth Interview) ทำำ�การ
สััมภาษณ์์แบบที่่�ไม่่มีโี ครงสร้้างแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing)
โดยสััมภาษณ์์เจ้้าของภููมิิปััญญาศิิลปวััฒนธรรมทั้้�ง 5 แขนง อัันประกอบด้้วย
เจ้้าของภููมิิ ปััญญาด้้านหุ่่�นสาย เจ้้าของภููมิิ ปััญญาด้้านหุ่่�นกระบอก เจ้้าของ
ภููมิิปัญ
ั ญาด้า้ นการทำำ�ว่า่ ว เจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญาด้้านนาฏศิิลป์์หรืือโขนเด็็ก และเจ้้าของ
ภููมิิปัญ
ั ญาด้า้ นการทำำ�หัวั โขน เป็็นรายบุุคคล เพื่่อ� หารายละเอีียดต่่างๆ ในเรื่่อ� งของ
องค์์ ความรู้้�ด้้านศิิลปวััฒนธรรม  และการมีีส่่วนร่่วมในการฟื้้�นฟูู และสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชนในเขตหลัักสี่่� รวมถึึงสััมภาษณ์์ชาวบ้้านที่่�อยู่่�ในชุุมชน
ตลาดบางเขน ชุุมชนบางบััว หมู่่�บ้้านอาทิิตย์์ ชุุมชนเคหะ ชุุมชนบางบััว และหมู่่�บ้้าน
สุุขสรรพ์์ ซึ่่�งเป็็นชุุมชนที่่�ตั้้�งอยู่่�ของศิิลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนงตั้้�งอยู่่�  เพื่่�อหา
รายละเอีียดของบริิบทในพื้้�นที่่� ข้้อมููลแผนที่่�เดิินดิิน ความน่่าสนใจที่่�มีีอยู่่�ภายใน
ชุุมชน และการมีีส่่วนร่่วมในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของชุุมชน  
6. การสัังเกต (Observation) ใช้้การสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory
Observation) และการสัังเกตแบบไม่่มีีส่่วนร่่วม  (Non - participatory
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Observation) โดยการเข้้าไปร่่วมกิจิ กรรมและสัังเกตการทำำ�กิจิ กรรมของชาวบ้้าน
ที่่� มีีต่่ อ การฟื้้� นฟูู และสืืบสานศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม  เพื่่� อ การสัั ง เกตพฤติิ ก รรมและ
เหตุุการณ์์ในลัักษณะที่่�สำำ�คััญๆ บัันทึึกลงสมุุดแบบบัันทึึกการสัังเกต
7. การเก็็บรวบรวมข้้อมููลสถานที่่�และบริิบทโดยรอบอัันเป็็นที่่�ตั้้�งของศิิลป
วััฒนธรรมแต่่ละแขนงตั้้�งอยู่่�พร้้อมทั้้�งพบปะชุุมชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อทราบปััญหาและ
แนวทางการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมที่่�อยู่่�ในชุุมชนของตน
8. การศึึกษาดููงานตััวอย่่างพื้้�นที่่ที่่� ป� ระสบความสำำ�เร็็จในการฟื้้นฟูู
� และสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมเพื่่�อทีีมวิิจััยจะได้้นำำ�มาเป็็นแบบอย่่างในการบริิหารจััดการศิิลป
วััฒนธรรมในประเด็็นที่่�คล้้ายกััน เกิิดความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานมากขึ้้�นและนำำ�
มาสรุุปบทเรีียนจากการศึึกษาดููงานเพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับพื้้�นที่่�ในการกำำ�หนด
แนวทางการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่าย
วััฒนธรรมและชุุมชนเขตหลัักสี่่�
งานวิิจััยนี้้�มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมมา
วิิ เ คราะห์์ เชื่่� อ มโยงและสัั งเคราะห์์ ถึึงบริิ บทของพื้้� นที่่� ส รุุ ปความต้้องการและ
ศัักยภาพในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�เพื่่�อให้้ได้้ข้้อสรุุป
ของรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่� และสรุุปผลข้้อมููล
เพื่่อ� นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาทำำ�การวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์เพื่่อ� ให้้ได้้คำำ�ตอบตามวััตถุุประสงค์์
และเพื่่�อนำำ�มาร่่างรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�โดย
การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชนเขตหลัักสี่่�
การนำำ�เสนอข้้อมููลและการคืืนข้้อมููลกลัับสู่่�ชุมชนนั้้
ุ
น ทีีม
� วิิจัยั ได้มี้ กี ารจััด เวทีี
รัับฟัังความคิิดเห็็นในชุุมชน เพื่่อ� นำำ�ข้้อมููลจากการศึึกษาคืืนสู่่�ชุุมชนและรัับฟัังความ
คิิดเห็็นข้้อเสนอแนะในชุุมชนโดยการนำำ�เสนอข้้อมููลและผลการศึึกษาสู่่�ชุมชน
ุ และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ได้้ข้้อเสนอแนะและข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมและร่่วมกััน
กำำ�หนดรููปแบบการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมอย่่างมีีส่่วนร่วม
่ ของเครืือข่่าย
วััฒนธรรมและชุุมชนเขตหลัักสี่่� มีีการประชุุมอภิิปรายกลุ่่�ม  เป็็นการสนทนาผู้้�นำำ�
กลุ่่�มต่่ า งๆ ที่่� อ ยู่่�ในพื้้� นที่่� โ ดยการนำำ� เสนอรููปแบบการฟื้้� นฟูู และสืืบสานศิิ ล ป
วััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�โดยการมีีส่่วนร่่วมสู่่�ชุุมชนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
ร่่วมกันั ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็็นไปได้้ในการนำำ�ไปดำำ�เนิินการต่่อไป
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

มีีการจััดการทดลองและดำำ�เนิินการตามรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานโดยการมีี
ส่่วนร่่วม โดยการจััดกิิจกรรมโครงการ “ว่่าวไทยลอยฟ้้า ภููมิิปััญญาชาวหลัักสี่่�” ที่่�
ได้้จากการประชุุมไปทดลองดำำ�เนิินการกัับกลุ่่�มที่่�กำำ�หนด  เพื่่�อให้้เห็็นแนวทางใน
การฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม  เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขและพััฒนาเป็็นรููป
แบบการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่โ� ดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของเครืือ
ข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชนเขตหลัักสี่่� มีีการประเมิินและสรุุปผล เพื่่�อประเมิินและ
สรุุปผลจากการทดลองตามรููปแบบโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนเขตหลัักสี่่�และ
เสนอรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม  โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
เขตหลัักสี่่�  จััดให้้มีีเวทีีถอดบทเรีียนและคืืนข้้อมููลแก่่ชุมชน 
ุ เพื่่�อทบทวนและถอด
บทเรีียนจากกระบวนการทำำ�งานวิิจััยที่่�ผ่่านมาของทีีมวิิจััย  และมีกี ารเผยแพร่่ผล
งานวิิจัยั และจััดทำำ�รายงานเพื่่อ� นำำ�เสนอผลการวิิจัยั ให้้แก่่ชุมชน
ุ และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ�
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเหมาะสมและจััดทำำ�รายงานฉบัับสมบููรณ์์เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ต่่อไป
ผลการวิจัย
1. การรวบรวมองค์์ความรู้้ภู� ูมิิปัญั ญาด้้านศิิลปวััฒนธรรม พบว่่า ศิิลปวััฒนธรรม
เขตหลัักสี่่� อัันประกอบด้้วย หััวโขน หุ่่�นกระบอก หุ่่�นสาย โขนเด็็ก และว่่าว 
ศิิลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนงนั้้�น พบว่่า บ้้านช่่างทำำ�หััวโขนลุุงถนอม  เริ่่�มมาตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. 2516 หััวโขนที่่�ได้้รัับความนิิยม ได้้แก่่ หัวพ่
ั ่อแก่่ พระพิิฆเนศ พระลัักษณ์์
พระราม  งานศิิลปะหััวโขนของลุุงถนอมจะมีีจุุดเด่่นที่่�ไม่่เหมืือนใคร คืือ ความ
ละเอีียดของลวดลายที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกระบวนการทำำ�หััวโขน
ทุุกขั้้�นตอน เป็็นงานปั้้�นหรืืองานทำำ�มืือ  ไม่่ใช่่งานหล่่อ ดัังนั้้�น แต่่ละหััวจึึงมีีความ
สวยงามและมีเี อกลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างไม่่เหมืือนกััน วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ลุุงถนอมนำำ�มาใช้้
ก็็จะถููกคััดสรรเป็็นอย่่างดีี  อาทิิ แผ่่นทองที่่�ใช้้ก็็จะเลืือกใช้้แผ่่นทองที่่�มีีคุุณภาพดีี 
จะไม่่ใช้้การลงด้้วยสีีทองเหมืือนที่่�อื่น 
่� แต่่จะใช้้การปิิดทองทั้้�งหมด กระบวนการทำำ�
จะมีีความละเอีียดประณีีต หุ่่�นกระบอกไทยถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 
พ.ศ.2540 โดยครููหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีจุุดเริ่่�มต้้น คืือ การค้้นคว้้างานด้า้ นหุ่่�นกระบอก การ
เรีียนรู้้แ� ละประดิิษฐ์์หุ่่�นกระบอกขึ้้น� เอง และได้้ก่่อตั้้ง� บ้้านตุ๊๊�กกะตุ่่�นหุ่่�นกระบอกไทย

รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
Model of Art and Cultural Revitalization and Preservation by the Participation of the Cultural Networks and Laksi Communities

เพื่่อ� เป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับเยาวชนและผู้้ส� นใจทั่่�วไป ได้้ทำำ�การเผยแพร่่องค์์
ความรู้้�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ และสื่่�ออื่่�นๆ รวมทั้้�งเดิินทางไปเผยแพร่่หุ่่�นกระบอกตาม
สถาบัันการศึึกษาและแหล่่งชุุมชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ความโดดเด่่น
ของหุ่่�นของบ้้านตุ๊๊�กกะตุ่่�นที่่�ไม่่เหมืือนใคร คืือ หุ่่�นทุุกตััวสามารถลืืมตาอ้้าปาก
กระพริิบตา กำำ�มืือและขยัับนิ้้�วได้้ หุ่่�นแต่่ละตััวจะมีีหน้้าตาที่่�แตกต่่างไม่่เหมืือนกััน 
มีีทั้้�งลัักษณะคล้้ายคนจริิง แบบดั้้�งเดิิม  และแบบการ์์ตููน ผู้้�ชมสามารถชมการเชิิด
แสดงหุ่่�นได้้แบบ 360 องศา โดยไม่่เห็็นคนเชิิด เนื้้�อเรื่่อ� งที่่�ใช้้แสดงก็็จะแตกต่่างจาก
ที่่�อื่่�นที่่�จะเน้้นเนื้้�อเรื่่�องที่่�มาจากวรรณคดีี  แต่่เนื้้�อเรื่่�องที่่�ใช้้แสดงหุ่่�นกระบอกของ
ครููหนึ่่�งจะเน้้นเนื้้�อเรื่่�องที่่�มาจากพงศาวดาร ซึ่่�งไม่่มีีใครทำำ�มาก่่อน หน้้าตาของหุ่่�น
ก็็จะสร้้างตามหน้้าตา บุุคลิิกลัักษณะของพงศาวดารเรื่่�องนั้้�นๆ หุ่่�นสายเสมาก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2547 โดยครููหนืืด ซึ่่�งมีีการสร้้างสรรค์์งานในลัักษณะของ
ศิิลปะท้้องถิ่่�น หุ่่�นสายเสมามีีอััตลัักษณ์์ที่่�ชัดั เจน คืือ เป็็นหุ่่�นไทยร่่วมสมััย คืือ มีี
ความเป็็นพื้้�นบ้้านและมีีความทัันสมััยผสมผสานกัันทั้้�งเนื้้�อหาและบุุคลิิกลัักษณะ
ของหุ่่�น หุ่่�นสายของคณะเสมาจะเป็็นหุ่่�นพื้้�นบ้้านที่่�สามารถเอาสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวมา
ทำำ�เป็็นหุ่่�นได้้หมด  ซึ่่�งคนทั่่�วไปสามารถสััมผััสแบบถึึงเนื้้�อถึึงตััวได้้  ในขณะที่่�หุ่่�น
ประเภทอื่่นสั
� ัมผััสแบบถึึงเนื้้�อถึึงตััวได้้ยากเนื่่�องจากวััสดุุและราคาของตััวหุ่่�น และ
อีีกหนึ่่�งอััตลัักษณ์์ของหุ่่�นสายเสมาก็็ คืือ เนื้้�อหา โดยเนื้้�อหาของหุ่่�นสายที่่�คณะนำำ�
มาใส่่นั้้นจ
� ะชััดเจน คืือ จะมีกี ารนำำ�เสนอในเรื่่อ� งของหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
และมีีประเด็็นคำำ�สอนในเรื่่�องคุุณธรรมจริิยธรรมและศีีลธรรมมาสอดแทรกใน
เนื้้�อหา แม้้ว่่าจะนำำ�วรรณกรรมของต่่างประเทศมาใช้้ในการแสดงก็็ตาม รวมถึึงทำำ�
เรื่่�องธรรมะที่่�ผู้คน
้� เข้้าถึึงหรืือเข้้าใจยากให้้เป็็นเรื่่�องง่่าย ที่่�สำำ�คััญ คืือ วััสดุุ โดยวััสดุุ
ที่่�คณะนำำ�มาใช้้ก็็จะเน้้นการนำำ�สิ่่ง� ที่่�ไม่่มีีคุุณค่่าให้้กลัับมามีีคุุณค่่า หรืือเน้้นวััสดุุที่่ห� า
ได้้จากท้อ้ งถิ่่�นมาสร้้างเป็็นหุ่่�น ส่วน
่ ของหลัักสี่่�ก็็จะใช้้วััสดุุที่่จั� บั ต้้องได้ห้ รืือสามารถ
หาได้้  เช่่น  ขวด  ไม้้เสีียบลููกชิ้้�น  เป็็นต้้น  เป็็นการนำำ�วััสดุุมาประยุุกต์์ใช้้  ไม่่จำำ�กัดั
ความคิิดสร้้างสรรค์์เพราะคณะเสมามีีความชััดในเรื่่�องของเศรษฐกิิจพอเพีียง  
บ้้านว่่าวลุุงกุุน  โดยลุุงกุุน บุุญนก ผู้้�ซึ่่�งเชี่่�ยวชาญด้้านการทำำ�ว่่าวพื้้�นบ้้านทุุกชนิิด 
ผลงานการสืืบสานและสร้้างสรรค์์มีีคุุณค่่าทางด้้านศิิลปะการสืืบสานภููมิิปััญญาที่่�
เป็็นเอกลัักษณ์์ ทำ�ำ ให้้ได้้รับั การยอมรัับของชุุมชนสังั คมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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ได้้รับั การยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ ให้้เป็็นครููภููมิิปัญั ญาไทยรุ่่�นที่่� 4 ด้า้ นศิิลปกรรมประจำำ�ปีี
พุุทธศัักราช 2548 จากสำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
อีีกทั้้�งได้้รัับป้้าย “ชุุมชนทำ�ว่
ำ ่าว” จากหน่่วยงานภาครััฐ เป็็นชื่่�อเรีียกชุุมชนที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการที่่�ได้้มีีผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนประกอบอาชีีพในการประดิิษฐ์์ว่่าวซึ่่�งเป็็น
ภููมิิปััญญาของคนไทย และเป็็นหััตถกรรมพื้้�นบ้้านออกจำำ�หน่่ายเผยแพร่่ในชุุมชน 
ความสำำ�คััญของว่่าวลุุงกุุน  ได้้นำำ�มาซึ่่�งคำำ�ขวััญของเขตหลัักสี่่� คืือ “วััดหลัักสี่่�งาม
วิิจิิตร แหล่่งผลิิตว่่าวไทย เลื่่�องลืือไกลหััวโขน งามน่่ายล เขตหลัักสี่่�” จุุดเด่่นของ
ว่่าวลุุงกุุนที่่�ไม่่เหมืือนใคร คืือ กระดาษที่่�นำำ�มาทำำ�ว่่าว  ซึ่่�งเป็็นกระดาษสาอย่่างดีี 
เหนีียวและทน โดนน้ำำ��ได้้ หากโดนน้ำำ�ก็
� ็สามารถนำำ�มาตากแดดแล้้วก็็นำำ�มาเล่่นต่่อ
ได้้เลย ที่่�สำำ�คััญ คืือ ว่่าวลุุงกุุนหลัักสี่่�จะเน้้นในเรื่่�องของการอนุุรัักษ์์ไทยเป็็นสำำ�คััญ
ได้้แก่่ ว่า่ วชุุดพระอภััยมณีี ว่่าวชุุดหนุุมานท่่าต่่างๆ  ว่่าวตุ๊๊�กตุ๊๊ก�  ว่่าว 12 ราศีี เป็็นต้้น 
ความโดดเด่่นของว่่าวลุุงกุุนที่่ค� งความเป็็นเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทยนี้้ ทำ
� ำ�ให้้ว่่าวลุุง
กุุนเป็็นที่่�สนใจของบริิษััทต่่างๆ ที่่�มัักจะติิดต่่อขอซื้้�อไปเพื่่�อประดัับตกแต่่งบููธหรืือ
ตกแต่่งร้้าน  โขนเด็็กหรืือนาฏศิิลป์์หลัักสี่่� โดยครููโหน่่ง ซึ่่�งจบวิิทยาลััยนาฏศิิลป์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร เป็็นคนจัังหวััดนนทบุรีี 
ุ ได้้ผ่่านมายัังพื้้�นที่่เ� ขตหลัักสี่่ พ
� บเห็็น
วิิถีีชีีวิิตเด็็กริิมคลองในพื้้�นที่่� ที่่�พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองไม่่มีีเวลา ทุุกคนหาเช้้ากิินค่ำำ�� 
เด็็กริิมคลองต้้องใช้้ชีีวิิตอยู่่�และดููแลกัันเอง จึึงเกิิดความเป็็นห่ว่ งและคิิดหาแนวทาง
ช่่วยเหลืือ เนื่่อ� งจากหากปล่่อยให้้เด็็กริิมคลองในพื้้�นที่่ใ� ช้้ชีีวิิตอย่่างที่่�เป็็นอยู่่� ก็็จะมีี
ความเสี่่�ยงในเรื่่�องของความไม่่ปลอดภััยและยาเสพติิด ครููโหน่่งจึึงคิิดนำำ�ความรู้้ที่่� �
มีีมาถ่่ายทอดให้้เด็็กริิมคลองในพื้้�นที่่เ� ขตหลัักสี่่ไ� ด้้ความรู้้แ� ละสามารถมีรี ายได้้จาก
การเรีียนรู้้น� าฏศิิลป์์ จึงึ ได้้ย้้ายมาอยู่่�ที่่เ� ขตหลัักสี่่แ� ละเปิิดสอนรำำ�ไทยและโขนให้้กัับ
เด็็กริิมคลองโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
2. การมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชน พบว่่า การมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนในการฟื้้นฟูู
� และ
สืืบสานศิิลปวััฒนธรรมหััวโขนนั้้�น ลุงุ ถนอมซึ่่ง� เป็็นเจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญามีีความต้้องการ
สืืบสานการทำำ�หัวั โขน แต่่ด้้วยปััญหาและการไม่่เอื้้อ� ประโยชน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ
จึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการสืืบสานการทำำ�หััวโขน  ในขณะที่่�ชุุมชนตลาดบางเขน  อาจ
ยัังให้้ความสนใจไม่่มากนััก ด้้วยปััญหาเรื่่�องที่่�ดิินจึึงทำำ�ให้้ไม่่พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�
เนื่่อ� งจากทุุกคนในชุุมชนต่า่ งกำำ�ลังั มีีความวิิตกกัังวลต่่อการถููกไล่่ที่่ข� องบริิษัทั เอกชน 

รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
Model of Art and Cultural Revitalization and Preservation by the Participation of the Cultural Networks and Laksi Communities

แต่่เห็็นว่่าศิิลปวััฒนธรรมประเภทหััวโขนควรจะได้้รัับการสืืบสาน โดยอาจเน้้นไป
ยัังเยาวชนในชุุมชนอื่่�นหรืือชุุมชนใกล้้เคีียงเพื่่�อให้้การทำำ�หััวโขนยัังคงอยู่่�ในเขต
ต่่อไป หรืืออาจจััดในรููปแบบของกิิจกรรมในชุุมชน ทางชุุมชนก็็พร้้อมให้้ความ
ร่่วมมืือ การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมหุ่่�น
กระบอก พบว่่า ครููหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของภููมิิปััญญานั้้�นมีีการฟื้้�นฟููและสืืบสานหุ่่�น
กระบอกกัับบุุคคลที่่�สนใจนอกพื้้�นที่่�มาอย่่างดีีและทำำ�อยู่่�แล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง  ขาดก็็
แต่่ชุมชน
ุ ในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� ครููหนึ่่�งนั้้�นมีีความต้้องการสืืบสานการทำำ�หุ่่�นกระบอกแก่่ชุมชน 
ุ
แต่่ไม่่ทราบถึึงปััญหาของชุุมชนที่่ไ� ม่่เข้้ามามีีส่่วนร่วม
่ ในศิิลปวััฒนธรรมหุ่่�นกระบอก
และเมื่่อ� ทีีมวิิจัยั ได้้ลงพื้้�นที่่เ� ก็็บข้้อมููลกัับชุุมชน ทำำ�ให้้ทราบว่่าชุุมชนบางบััวหมู่่�บ้้าน
อาทิิตย์์หลายคนไม่่รู้จั้� กั และไม่่เคยได้้ยิินว่า่ มีีบ้้านหุ่่�นกระบอกอยู่่�บริิเวณชุุมชน ส่วน
่
ชาวบ้้านที่่�พอจะทราบข้้อมููลบ้้านหุ่่�นกระบอกอยู่่�บ้้างก็็มีีความสนใจที่่�จะเรีียนรู้้� แต่่
ไม่่กล้้าที่่�จะประสานเจ้้าของภููมิิปััญญา โดยทางชุุมชนต้้องการให้้ทีีมวิิจััยเป็็น
ตััวกลางในการประสานกัับครููหนึ่่�งเจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญาหุ่่�นกระบอก เพื่่อ� พููดคุุย พร้้อม
ทั้้�งหาแนวทางร่่วมกันั เพื่่อ� เรีียนรู้้แ� ละสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมหุ่่�นกระบอก การมีีส่่วน
ร่่วมของชุุมชนในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมหุ่่�นสาย พบว่่า เจ้้าของ
ภููมิิปััญญานั้้�นมีีการฟื้้�นฟููและสืืบสานหุ่่�นสายกัับเยาวชนในต่่างจัังหวััดมาอย่่างดีี
และดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง ขาดก็็แต่่เยาวชนในพื้้�นที่่� รวมถึึงขาดการมีี
ส่่วนร่่วมของคนในหมู่่�บ้้าน  ซึ่่�งทีีมวิิจััยจะได้้นััดหมายเจ้้าของภููมิิปััญญาและคณะ
กรรมการหมู่่�บ้้านเพื่่อ� การหาแนวทางการเข้้ามามีีส่่วนร่วม
่ ในกิิจกรรมระหว่่างคนใน
หมู่่�บ้้านสุุขสรรพ์์และเจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญาหุ่่�นสายเสมาอัันจะเป็็นการสืืบสานหุ่่�นสาย
ร่่วมกััน รวมถึึงการหาแนวทางร่่วมกัันของทีีมวิิจััย หน่่วยงานภาครััฐ และสถาบััน
การศึึกษาในพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เยาวชนในพื้้�นที่่�เขตหลัักสี่่�ได้้มีีโอกาส
เข้้ามามีีส่่วนในการสืืบสานหุ่่�นสายต่่อไป การมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนในการฟื้้นฟูู
� และ
สืืบสานศิิลปวััฒนธรรมว่่าว พบว่่า ผู้้�สืืบทอดภููมิิปััญญามีีความต้้องการฟื้้�นฟููและ
สืืบสานการทำำ�ว่า่ ว แต่่ติดขั
ิ ดั ด้้วยเวลาเนื่่อ� งจากทำำ�งานประจำำ�  ในขณะที่่�ทางชุุมชน
นั้้�นมีีความสนใจที่่�จะเรีียนรู้้แ� ละต้้องการที่่�จะสืืบสานว่่าวลุุงกุุน เพื่่อ� ให้้ว่่าวลุุงกุุนยังั
คงความมีีชื่อ่� เสีียงต่่อไปในเขตหลัักสี่่� ซึ่่ง� ทีีมวิิจัยั จะได้้นััดหมายผู้้สืื� บทอดภููมิิปัญ
ั ญา
และชุุมชนเพื่่�อการหาแนวทางการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมว่่าวร่่วมกััน  
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การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโขนเด็็ก พบว่่า
ครููโหน่่ง มีีความต้้องการสืืบสานนาฏศิิลป์์และการแสดงโขนเด็็กให้้กัับเยาวชนใน
พื้้�นที่่เ� ขตหลัักสี่่� ในขณะที่่�ทางชุุมชนอื่น่� ในพื้้�นที่่เ� ขตหลัักสี่่ร� วมถึึงเครืือข่่ายวััฒนธรรม
ก็็ต้้องการให้้โขนเด็็กได้้รัับการสืืบสาน 
3. รููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม พบว่่า การส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  เพื่่�อรัักษาคุุณค่่าศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีี
เอกลัักษณ์์ให้้คงอยู่่�ในพื้้�นที่่�ตลอดไป โดยแนวทาง ในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลป
วััฒนธรรมนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีผู้้�นำ�ที่่
ำ �เป็็นที่่�รู้้�จัักและชุุมชนให้้ความเชื่่�อถืือศรััทธาเป็็น
ผู้้�ริิเริ่่�ม มีีหน่่วยงานภาครััฐเข้้ามามีีส่่วนร่วม 
่ มีีการสร้้างเครืือข่่ายในทุุกภาคส่่วน มีี
การให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านศิิลปวััฒนธรรมอัันทรงคุุณค่่าที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�แก่่
ชุุมชน ใช้้สถานศึึกษาเป็็นที่่ป� ลููกฝัังความรัักและหวงแหนศิิลปวััฒนธรรมแก่่เยาวชน 
มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้เยาวชนและชุุมชนเกิิดความชำำ�นาญ และสามารถสร้้างงาน
ศิิลปวััฒนธรรมนั้้�นให้้เกิิดรายได้้ อีีกทั้้�งการมีีความพยายามให้้ชุุมชนได้เ้ ข้้ามามีีส่่วน
ร่่วมในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่� ตั้้�งแต่่การริิเริ่่�ม ร่่วมคิิด 
ควบคุุม ดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล และรัับผลประโยชน์์  ดัังนี้้�
1)	ริิเริ่่�ม การริิเริ่่�มให้้ความรู้้คว
� ามเข้้าใจในเรื่่�องของศิิลปวััฒนธรรมในชุุมชน
เขตหลัักสี่่ ทีีม
� วิิจัยั และชุุมชนได้มี้ กี ารประชุุมร่วมกั
่ นถึ
ั งึ ปััญหาและแนวทางที่่�จะให้้
ชุุมชนและเยาวชนเกิิดความตระหนัักในคุุณค่่าของศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�
เขตหลัักสี่่� รวมถึึงเป็็นการเริ่่มต้้น
� ปลููกจิิตสำำ�นึกึ ให้้เกิิดความรัักและหวงแหนในศิิลป
วััฒนธรรมของชุุมชนเขตหลัักสี่่� ตลอดจนแนวทางในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลป
วััฒนธรรมในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� แนวทางการดำำ�เนิินงานนั้้�นได้้ข้้อสรุุปในการริิเริ่่ม คืื
� อ ประธาน
สภาวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่�ได้้นำำ�ข้้อมููลความรู้้�ด้้านศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีในพื้้�นที่่�พููดคุุย
กัับผู้้นำ� ำ�ชุุมชน และให้้ความรู้้กั� บั เยาวชนในสถานศึึกษา ซึ่่ง� สถานศึึกษานำำ�ร่อ่ งก็็ คืือ
โรงเรีียนเคหะทุ่่�งสองห้้องวิิทยา 1 โดยประธานสภาวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่� ในฐานะ
ประธานกรรมการสถานศึึกษา ได้้มีีการประสานกัับผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน เพื่่�อให้้
ทีีมวิิจัยั และเจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญาได้้เข้้าไปถ่่ายทอดความรู้้แ� ละฝึึกปฏิิบััติิ ซึ่ง่� การที่่�ทีีม
วิิจััยได้้มีีโอกาสพููดคุุยกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนเนื่่�องด้้วยความยิินยอมจากผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นักั งานเขตเนื่่อ� งจากการพบผู้้นำ� ำ�ชุุมชนทั้้ง� หมดได้้นั้้น 
� เป็็นวาระต่่อเนื่่อ� งจากการ
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ประชุุมผู้นำ้� ำ�ชุุมชนประจำำ�เดืือนซึ่่ง� จััดโดยสำำ�นักั งานเขตหลัักสี่่� โดยเป็็นผู้นำ้� ำ�ที่่ม� าจาก
ทุุกชุุมชนในเขตหลัักสี่่� รวมจำำ�นวนประมาณ 200 คน ในส่่วนของเยาวชนนั้้�น ทีีม
วิิจัยั ก็็ได้้ความร่่วมมืือจากผู้้อำ� ำ�นวยการโรงเรีียน ดัังนั้้�นแนวทางการฟื้้นฟูู
� และสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมจึึงถืือได้้ว่่าเป็็นการริิเริ่่�มด้้วยกัันของเครืือข่่ายวััฒนธรรม  ชุุมชน 
เจ้้าของภููมิิปััญญา ภาครััฐและสถานศึึกษา
2)	ร่่วมคิิด เมื่่�อชุุมชน ภาครััฐและสถานศึึกษา เกิิดความรู้้คว
� ามเข้้าใจ และ
เห็็นถึงึ คุุณค่่าของศิิลปวััฒนธรรมในพื้้�นที่่� การฟื้้นฟูู
� และสืืบสานวััฒนธรรมจึึงนำำ�มา
สู่่�การร่่วมคิิด  โดยทีีมวิิจััยได้้มีีการสัังเกตและวิิเคราะห์์ข้้อมููลงจนนำำ�มาสู่่�การ
เลืือกว่่าวเป็็นศิิลปวััฒนธรรมนำำ�ร่อ่ งที่่�จะนำำ�มาฟื้้นฟูู 
� ด้้วยเหตุุผล คืือ ทำำ�ง่า่ ย ไม่่ต้้อง
ใช้้ระยะเวลา ค่่าใช้้จ่่ายไม่่สููง และว่่าวยัังคงเป็็นคำำ�ขวััญของเขตด้้วย เครืือข่่าย
วััฒนธรรมและชุุมชนได้้ร่่วมกัันหาแนวทางการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานวััฒนธรรมจนนำำ�
มาสู่่�ความคิิดในการจััดกิิจกรรมการแข่่งขัันว่่าว 
3) ควบคุุม การควบคุุมดููแล เป็็นตััดสิินใจดำำ�เนิินงานร่่วมกัันระหว่่างเครืือ
ข่่ายวััฒนธรรมโดยสภาวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่� ชุุมชน สำำ�นัักงานเขต สถานศึึกษา
และเจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญา เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ อาทิิ รููปแบบ
การจััดกิิจกรรม สถานที่่� งบประมาณ เป็็นต้้น ซึ่่�งจากการนำำ�เจ้้าของภููมิิปััญญาไป
ให้้ความรู้้�ด้้านการทำำ�ว่่าวกัับทั้้�งชุุมชนและนัักเรีียนในโรงเรีียน และพบว่่าต่่างก็็ให้้
ความสนใจที่่�จะเรีียนรู้้วิ� ธีีิ การทำำ�ว่า่ วอย่่างตั้้ง� ใจ ทั้้�งชุุมชนทั้้ง� นัักเรีียนสามารถทำำ�ว่า่ ว
ออกมาได้้อย่่างง่่ายดายและสวยงาม ที่่�สำำ�คัญ
ั ทุุกคนรู้้สึ� กึ สนุุกสนานกัับการทำำ�และ
เล่่นว่่าวเป็็นอย่่างมาก เครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชนจึึงได้้ข้้อสรุุปว่่า ด้้วยระยะ
เวลาของทีีมวิิจัยั เองที่่�จะต้้องได้ผ้ ลของข้้อมููล รวมถึึงระยะเวลาของการเรีียนรู้้ข� อง
ชุุมชนและนัักเรีียน ต้้องใช้้การเรีียนรู้้�ที่่�สั้้�น  ชุุมชนและนัักเรีียนสามารถทำำ�ได้้จริิง
และมีีส่่วนร่วมตั้้
่ ง� แต่่การริิเริ่่มจนถึ
�
งึ การได้้รัับผลประโยชน์์ ศิิลปะด้้านว่่าวสามารถ
ตอบโจทย์์มากที่่�สุุด จึึงตััดสิินใจจััดกิิจกรรมขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการฟื้้�นฟููว่่าวที่่�กำำ�ลัังจะ
สููญหายไปจากเขตหลัักสี่่� ในชื่่�อโครงการ “ว่่าวไทยลอยฟ้้า ภููมิิปััญญาชาวหลัักสี่่�”
ขึ้้�น รวมถึึงการเชิิญวิิทยากรจากภาคเอกชนมาให้้ความรู้้�ด้า้ นการขายออนไลน์์กัับ
ชุุมชน  เพื่่�อชุุมชนจะได้้ทำำ�ว่่าวขายทางออนไลน์์ได้้ในอนาคต เครืือข่่ายวััฒนธรรม
และชุุมชนมีีการสร้้างเครืือข่่ายในทุุกภาคส่่วน  มีีการประสานงานกัับทุุกภาคส่่วน 
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ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน เจ้้าของภููมิิปััญญา และสถานศึึกษา เข้้ามามีีส่่วน
ร่่วมในการสนัับสนุุนกิจิ กรรม มีกี ารร่่วมกันตั
ั ดสิ
ั นิ ใจในรููปแบบกิิจกรรม มีีการแบ่่ง
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ อาทิิ ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ฝ่่ายรัับสมััคร ฝ่่ายหาผู้้�สนัับสนุุน 
ฝ่่ายติิดต่่อประสานงาน ฝ่่ายของรางวััล ฝ่่ายกติิกาและกรรมการตััดสิิน เป็็นต้้น
4)	ดำำ�เนิินการ การดำำ�เนิินการตามแผนที่่�ได้้จากการมีีส่่วนร่วมนั้้
่ �น นำ�ม
ำ าซึ่�ง่
ความสามััคคีี ความร่่วมมืือร่่วมใจของทุุกภาคส่่วนในการที่่�จะทำำ�ให้้โครงการ/
กิิจกรรมบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับร่่วมกัน 
ั อาทิิเช่่น  ในการประชาสััมพันธ์
ั ์
ผู้้�นำำ�ชุุมชนจะช่่วยกัันเชิิญชวนคนในชุุมชนให้้ร่่วมกิิจกรรม  มีีการประชาสััมพัันธ์์
ผ่่านไลน์์และเฟซบุ๊๊�คของชุุมชน  รวมถึึงการบอกต่่อ โรงเรีียนมีีการประชาสััมพันธ์
ั ์
ไปยัังนัักเรีียนที่่�สนใจให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม  หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ  หน่่วยงานภาค
เอกชนได้้เข้้ามาร่่วมกิิจกรรมจากความร่่วมมืือของชุุมชนที่่�ประสานงาน  เป็็นต้้น 
ซึ่่ง� การดำำ�เนิินการโครงการ/กิิจกรรมสามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จด้้วยการสนัับสนุุน ร่วม
่
มืือของทุุกภาคส่่วน อัันเนื่่�องมาจากมีีการริิเริ่่�ม ร่่วมคิิด และตััดสิินใจร่่วมกันั
5) ประเมิินผล การดำำ�เนิินการที่่�มาจากการริิเริ่่�ม ร่วมคิ
่ ิด  และตััดสิินใจร่่วม
กััน เมื่่�อประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ย่่อมเป็็นไปในทิิศทางที่่�ดีี กล่่าวคืือ ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กิิจกรรมมีีความพึึงพอใจในภาพรวมของการจััดโครงการ/กิิจกรรมเป็็นอย่่างมาก
และเรีียกร้้องให้้จััดโครงการ/กิิจกรรมในลัักษณะนี้้อีี� กในครั้้�งต่่อไป ในขณะเดีียวกััน
การประเมิินผลที่่�ได้้จากการจััดโครงการ/กิิจกรรมร่่วมกัันยัังนำำ�มาซึ่่�งข้้อมููลที่่�เป็็น
โอกาส ตลอดจนอุุปสรรคปััญหา ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขและ
จััดโครงการ/กิิจกรรมครั้้�งต่่อไปที่่�สมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
6)	รัับผลประโยชน์์ โครงการ/กิิจกรรมที่่�ได้้ดำำ�เนิินการร่่วมกัันและประสบ
ความสำำ�เร็็จย่่อมนำำ�มาซึ่่�งความภาคภููมิิใจในศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของตน 
ชุุมชนในพื้้�นที่่�เห็็นถึึงคุุณค่่า เกิิดความรัักความหวงแหนในศิิลปวััฒนธรรมในเขต
หลัักสี่่�มากขึ้้�น ดัังเช่่น งานสถาปนาครบรอบ 22 ปีี สำำ�นัักงานเขตหลัักสี่่� เมื่่�อวัันที่่�
21 พฤศจิิกายน 2562 ที่่�ผ่่านมา ภาพเกี่่�ยวกัับศิิลปวััฒนธรรมการเล่่นว่่าว ได้้ถููก
นำำ�มาใช้้เป็็น  Backdrop และนำำ�มาสกรีีนลงบนถุุงผ้้าแจกเป็็นของที่่�ระลึึกให้้กัับผู้้�
มาร่่วมงาน  ในขณะเดีียวกััน  เยาวชนก็็ยัังสามารถนำำ�ทัักษะความรู้้�ที่่�ได้้จากการ
ประดิิษฐ์์ว่า่ วมาสร้้างเป็็นผลงานให้้เกิิดรายได้โ้ ดยการสนัับสนุุนของผู้้ป� กครองอีีกด้้วย
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การอภิปรายผล
องค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาด้้านศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่� ส่วน
่ ใหญ่่เป็็นศิิลป
วััฒนธรรมประเภทศิิลปกรรมโดยงานวิิจััย พบว่่า ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการริิเริ่่�ม
หรืือค้้นหาปััญหา เครืือข่่ายวััฒนธรรมนำำ�โดยสภาวััฒนธรรมเขตหลัักสี่่� หน่่วยงาน
ภาครััฐ สถานศึึกษา และชุุมชน เมื่่�อมีีการช่่วยดำำ�เนิินการค้้นหาปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น มีี
การระดมความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่วม
่ ในกิิจกรรมโครงการตั้้ง� แต่่เริ่่มต้้น ย่
�
อ่ มทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินงานกิิจกรรมโครงการมีีทิิศทางของความสำำ�เร็็จ สอดคล้้องกัับ Rapepat
(2004) ซึ่่ง� ได้้กล่่าวถึึง ขั้้�นตอนการมีีส่่วนร่วมว่
่ า่ การมีีส่่วนร่วม
่ ในการริิเริ่่ม� โครงการ
ร่่วมค้้นหาปัั ญหา และสาเหตุุ ของปัั ญหาภายในชุุ มชนนั้้�นเป็็ นขั้้� นตอนแรกที่่�
ประชาชนจะสามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการค้้นหา ปััญหาและสาเหตุุของปััญหา
ภายในชุุมชน ด้้านการมีีส่่วนร่วม
่ ในการร่่วมคิดิ หรืือวางแผน พบว่่า  การจััดกิจิ กรรม
ในการให้้ความรู้้ คว
� ามเข้้าใจในเรื่่อ� งของศิิลปวััฒนธรรมในชุุมชนเขตหลัักสี่่� โดยใช้้
โรงเรีียนและศููนย์์กิจิ กรรมภายในชุุมชนเป็็นสถานที่่�ถ่า่ ยทอดองค์์ความรู้้� โดยมีีการ
วางแผนและร่่วมคิิดในการกำำ�หนดวิิธีีการถ่่ายทอด  วิิธีีการฝึึกปฏิิบััติิโดยฝึึกกัับ
เจ้้าของภููมิิปัญ
ั ญา ตลอดจนถึึงการจััดกิจิ กรรมโครงการการแข่่งขัันว่า่ ว  มีกี ารร่่วม
ปรึึกษาหารืือและมีีการมอบหมายหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบในการดำำ�เนิินกิจิ กรรมให้้บรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรมที่่�กำำ�หนด ทำำ�ให้้ชุุมชนได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารและมีีส่่วน
ร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นต่่อการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมในพื้้�นที่่�เขต
หลัักสี่่� สอดคล้้องกัับ Niekerk (2014) ซึ่่�งกล่่าวว่่า ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมและ
วางแผนการท่่องเที่่�ยวแบบบููรณาการ ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นด้้วยวิิธีีการประสานงานและ
การรวมกลุ่่�มกัันอีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับ Kasperson, R.E. (1974) ว่่าการมีีส่่วนร่วม
่
จััดการการท่่องเที่่�ยวของชุุมชนท้อ้ งถิ่่นจ
� ะประสบความสำำ�เร็็จได้โ้ ดยทุุกคนร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ เอกชน องค์์การพััฒนาเอกชนทุุกฝ่่ายต้้องเปิิด
โอกาสให้้ท้้องถิ่่นดำ
� ำ�เนิินการเองโดยจะต้้องสนัับสนุุนความรู้้ใ� ห้้ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ
และให้้ความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมและการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนนั้้น� ประชาชนต้้อง
เข้้ามามีีส่่วนร่วม
่ ในการจััดการทุุกด้า้ น ได้แ้ ก่่ การคิิดการวางแผน การตััดสินิ ใจ การ
ดำำ�เนิินการ การประเมิินผลและการรัับผลประโยชน์์ร่วมกั
่ นจ
ั ากกิิจกรรมที่่�ได้้ดำำ�เนิิน
การ ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการควบคุุมหรืือตััดสินิ ใจ พบว่่า การมีีส่่วนร่่วมในการ
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ควบคุุมการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่เริ่่มกิ
� จิ กรรมจนเสร็็จสิ้้นกิ
� จิ กรรม  ทั้้�งการควบคุุมดููแล
การจััดการให้้ความรู้้� ควบคุุมดููแลด้้านการดำำ�เนิินการ ควบคุุมดููแลด้้านการ
ประชาสััมพัันธ์์ ชุุมชนจะให้้ความร่่วมมืือ สอดคล้้อง (Cohen & Uphoff, 2001)
ที่่�กล่่าวว่่า การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ นั้้�นหมายถึึง การที่่�ประชาชนมีีส่่วนร่่วมใน
การคิิดริเิ ริ่่ม� โครงการโดยมีกี ารอภิิปรายถึึงปััญหาและความต้้องการมีกี ารจััดลำำ�ดับั
ความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาการกำำ�หนดทางเลืือกว่่าควรจะจััดทำำ�โครงการหรืือกิิจกรรม
ใดบ้้างและการตััดสินิ ใจว่่าจะทำำ�โครงการหรืือกิิจกรรมใดและการมีีส่่วนร่วม
่ ในการ
ตััดสิินใจยัังครอบคลุุมไปถึึงการตััดสิินใจในระหว่่างการดำำ�เนิินงานโครงการ ด้้าน
การมีีส่่ วนร่่ วม ในการดำำ� เนิิ น การหรืือปฏิิ บัั ติิ กิิ จ กรรมโครงการในการฟื้้� นฟูู
และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม พบว่่า เครืือข่่ายวััฒนธรรม  และชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วม
ดำำ�เนิินงาน มีโี อกาสเป็็นคณะกรรมการในการจััดงานหรืือกิิจกรรมโครงการแข่่งขััน
ว่่าวและร่่วมกิิจกรรมตามบทบาทหน้้าที่่� เป็็นการปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนในท้้องถิ่่�นทั้้�งสภาวััฒนธรรมเขต สำำ�นัักงานเขต สถานศึึกษา
หน่่วยงานภาคเอกชนในพื้้�นที่่� และเจ้้าของภููมิิปััญญา ซึ่่�งในการดำำ�เนิินการหรืือ
ปฏิิบััติิกิิจกรรมโครงการนั้้�น หากชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการริิเริ่่�มมาตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น การ
ปฏิิ บััติิกิิจกรรมโครงการต่่ างๆ ก็็จะได้้รัั บความร่่วมมืื อสนัั บสนุุ นอย่่ างเต็็ มที่่�
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ กุุลจิิรา เสาวลัักษณ์์จิินดา (2555) คืือ การดำำ�เนิินงาน
ที่่�มาจากการริิเริ่่มร่
� วมกั
่ นจ
ั ะส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุน การร่่วมแรงร่่วมใจในกิิจกรรม
ของชุุมชนอย่่างจริิงจัังและจริิงใจ  ด้้านการมีีส่่วนร่่วมการติิดตามและประเมิินผล
พบว่่า  ในการดำำ�เนิินกิจิ กรรมการฟื้้นฟูู
� และสืืบสาน เครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชน
จะติิดตามและประเมิินผลกิิจกรรมในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
ในศิิลปวััฒนธรรม การฝึึกปฏิิบััติิ ด้้วยการสัังเกตความสนใจ ตั้้�งใจ ความชื่่�นชอบ
และความสนุุกสนานของชุุมชนและเยาวชนที่่�ร่่วมกิิจกรรม  รวมถึึงการใช้้แบบ
ประเมิินวัดคว
ั ามพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าร่่วมกิจิ กรรมโครงการ เพื่่อ� วิิเคราะห์์ผล และข้้อ
เสนอแนะ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นฐานข้้อมููลและปรัับใช้้ในการจััดกิิจกรรมโครงการฟื้้�นฟูู
และสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมในครั้้�งต่่อไป สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ กุุลจิิรา
เสาวลัักษณ์์จิินดา (2555) ว่่าการติิดตามความก้้าวหน้้าผลการดำำ�เนิินงานของ

รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
Model of Art and Cultural Revitalization and Preservation by the Participation of the Cultural Networks and Laksi Communities

โครงการหรืือมอบหมายให้้คนในชุุมชนเป็็นผู้้�ตรวจสอบ ติิดตาม ประเมิินผลส่่งผล
ต่่อเศรษฐกิิจของชุุมชนเนื่่�องจากการประเมิินผลกระทบไม่่ว่่าจะเป็็นไปในทางที่่�ดีี
หรืือไม่่ดีีจะทำำ�ให้้ชุุมชนสามารถพััฒนาจุุดที่่ดีีขึ้้
� น� ไปได้้ ส่่วนจุดที่่
ุ ไ� ม่่ดีีหรืือเป็็นปัญ
ั หา
ก็็จะสามารถแก้้ไขปััญหาได้้ทัันท่่วงทีี   ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการรัับผลประโยชน์์
พบว่่า กิิจกรรมการฟื้้นฟูู
� และสืืบสานที่่�สามารถทำำ�ให้้ชุุมชนได้้รัับผลประโยชน์์ที่่เ� กิิด
จากการดำำ�เนิินกิจิ กรรมโครงการ หรืือสามารถสร้้างรายได้้ ย่่อมมีีแนวโน้้มของการ
มีีส่่วนร่่วมเป็็นอย่่างดีี สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Wang, Yang, Chen, Yang &
Li (2010) ซึ่่�งพบว่่า การมีีส่่วนร่่วมนั้้�น  ชุุมชนต้้องได้้รัับผลประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง
อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ กุุลจิิรา เสาวลัักษณ์์จินด
ิ า (2555) ว่่าการมีีส่่วน
ร่่ วมมัั ก เกิิ ดขึ้้� นจ ากการที่่� คน ในชุุ มชน ได้้รัั บ ประโยชน์์ อัั น เกิิ ดจ ากการดำำ� เนิิ น
โครงการ/กิิจกรรมของชุุมชน  หรืือได้้รัับรายได้้จากกิิจกรรม/โครงการของชุุมชน 
รวมถึึงได้้มีโี อกาสเข้้าไปขายสิินค้้าที่่�ระลึึกในบริิเวณสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวของชุุมชน
สรุปผลการวิจัย
จากการที่่�เขตหลัักสี่่�มีีศิิลปวััฒนธรรมอัันทรงคุุณค่่าอยู่่�หลายแขนง แต่่
ศิิลปวััฒนธรรมเหล่่านั้้�นชุุมชนในพื้้�นที่่ก� ลัับไม่่เห็็นคุณ
ุ ค่่ามากเท่่าที่่�ควร ซึ่ง่� จากการ
ดำำ�เนิินงานวิิจััยอย่่างเป็็นขั้้�นตอน  สามารถสรุุปข้้อมููลเพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
กำำ�หนดรููปแบบการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมได้้ว่่า การฟื้้�นฟููและสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่วมนั้้
่ นคว
� รมีกี ระบวนการดำำ�เนิินการตั้้ง� แต่่การริิเริ่่ม 
�
ร่่วมคิิด ควบคุุม ดำ�ำ เนิินงาน ประเมิินผล และรัับผลประโยชน์์ ร่วมกั
่ น 
ั โดยการที่่�
เครืือข่่ายวััฒนธรรมและชุุมชนได้้นำำ�ศิิลปวััฒนธรรมประเภทว่่าวเป็็นศิิลปวััฒนธรรม
นำำ�ร่่ อ งที่่� จ ะนำำ�ม าฟื้้� นฟูู และสืืบสาน  ด้้วยการจัั ดกิิ จ กรรม  “ว่่ า วไทยลอยฟ้้ า
ภููมิิปััญญาชาวหลัักสี่่�” ขึ้้�น  โดยมีีทุุกภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมในการจััดกิจิ กรรม ส่่งผล
ให้้กิิจกรรมประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นที่่พึ� งึ พอใจของทุุกฝ่่าย ซึ่ง่� สามารถนำำ�มาใช้้เป็็น
แนวทางในการฟื้้�นฟููและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมของเขตหลัักสี่่�โดยการมีีส่่วนร่่วม
ได้้ต่่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� ผลที่่�ได้้เป็็นรููปธรรมของการฟื้้�นฟููและสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่วนร่วม คืื
่ อ ศิิลปะว่่าว ดัังนั้้�น ในครั้้�งต่่อไปจึึงควรทำำ�การ
ศึึกษาวิิจััยในเรื่่�องการอนุุรัักษ์์สืืบสานศิิลปวััฒนธรรมโดยการมีีส่่ วนร่่วมของ
ศิิลปวััฒนธรรมแขนงอื่่นที่่
� เ� หลืือ อัันได้้แก่่ หุ่่�นกระบอก หุ่่�นสาย หััวโขน และโขนเด็็ก
เพื่่�อให้้ได้้ผลเป็็นรููปธรรมต่่อไป
2. ควรทำำ�การศึึกษาการบููรณาการความรู้้ว่� า่ วไทยกัับความรู้้ท� างวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายขีีดความสามารถของว่่าวไปสู่่�เรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
ทัันกัับยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไป
3. ควรศึึกษาวิิจััยกลยุุทธ์์การตลาดเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�
มีีเอกลัักษณ์์
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