
 

บทที ่5 
การพัฒนาศักยภาพด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  

จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน  
 

 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเร่ิมจากการน าแผน
ไปสู่การด าเนินงานการประเมินผล และขอ้เสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถดา้น
สังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง 
และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควร
จะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้
การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท าเอกสารแผน 
 (4)  วธีิการพฒันาศกัยภาพดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  (5)  การประเมินผลการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน  เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับ
การปรับกลยทุธ์และแผนต่อไป 
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 5.1.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในหน่วยงาน ประกอบดว้ย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน 
ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 – 5.2  
 
ตารางท่ี 5.1 การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก 
  ความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

1 ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน
ชุมชน 

จุดอ่อน 20.00 0.00 

2 ขาดความตระหนกัในการอนุรักษ์
วฒันธรรมของชุมชน 

จุดอ่อน 18.00   0.32 

3 จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนดา้นอาเซียน 

จุดแขง็ 16.00   0.42  

4 รับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไป จุดอ่อน 14.00   0.48 
5 ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน จุดแขง็ 12.00   0.52  
6 ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด จุดอ่อน 10.00   0.53 
7 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอก 
จุดแขง็ 6.00   0.48  

8 ขาดงบประมาณสนบัสนุน จุดอ่อน 4.00   0.42  
9 สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จุดแขง็ 0.00 0.00 

10 ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้ จุดอ่อน 0.00 0.00 
รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน เป็น
การเรียงล าดบัความส าคญัจากการให้น ้ าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายในท่ีมีล าดบัความส าคญั
มากท่ีสุดคือ 1) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน(20.00%) โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.00รองลงมา คือ 2)ขาดความตระหนักในการอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชน



115 
 

(18.00%, S.D. = 0.32)  3)จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน(16.00%, 
S.D. = 0.42) 4)รับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไป(14.00%, S.D. = 0.48)  5)ส่งเสริมการสร้างอตั
ลกัษณ์ในชุมชน(12.00%, S.D. = 0.52) 6)ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด(10.00%, S.D. = 0.53) 7) 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก(6.00% , S.D. = 0.48)และ 8)ขาดงบประมาณ
สนบัสนุน(4.00%, S.D. = 0.42) 
 
ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก
 ความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายนอก ประเภท 
ปัจจัยภายนอก 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

SD 

1 ขาดการอนุรักษแ์ละการสืบทอด อุปสรรค 20.00   0.00 
2 อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม โอกาส 16.00   0.42 
3 ประสานความร่วมมือระหวา่ง

ประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
โอกาส 16.00   0.42 

4 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรม 

อุปสรรค 14.00   0.48 

5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โอกาส 12.00   0.52 
6 จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้น

วฒันธรรม 
โอกาส 10.00   0.53 

7 ประชาชาชนขาดความรู้ดา้นภาษา/
อาเซียน 

อุปสรรค 6.00  0.48 

8 ขาดการถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรม
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

อุปสรรค 4.00   0.42 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก 
  ความส าคญั (ต่อ) 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

9 ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศ 

อุปสรรค 2.00 0.32 

10 ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมี
ส่วนร่วม 

อุปสรรค 0.00 0.00    

รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน เป็น

การเรียงล าดบัความส าคญัจากการใหน้ ้าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายนอกท่ีมีล าดบัความส าคญั

มากท่ีสุดคือ 1)ขาดการอนุรักษ์และการสืบทอด(20.00%) โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 0.00รองลงมา คือ 2)อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม(16.00%, S.D. = 0.42) 3)ประสาน

ความร่วมมือระหว่างประชาชนและผูน้ าในท้องถ่ิน(16.00%, S.D. = 0.42) 4)การเปล่ียนแปลง

ทางด้านสังคมและวฒันธรรม (14.00% ,S.D. = 0.48) 5)ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

(12.00%, S.D. = 0.52) 6)จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม (10.00%, S.D. = 0.53) 7) 

ประชาชาชนขาดความรู้ด้านภาษา/อาเซียน (6.00%, S.D. = 0.48) 8)ขาดการถ่ายทอดความรู้ดา้น

วฒันธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน(4.00%, S.D. = 0.42) และ 9)ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของแต่

ละประเทศ(2.00%, S.D. = 0.32) 

 5.1.2  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยทุธ์ (identifying the facing the strategic 

issue organization)  

 เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ เข้าด้วยกนั หรือ การท า 
SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและ
เชิงรุก  
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 การน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีได้ให้น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยั
ภายในมาก าหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนไดพ้ิจารณาจากปัจจยัภายในท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากเป็น
ล าดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นปัจจยัเด่นท่ีชุมชนเห็นถึงความส าคัญ
สามารถน าไปพฒันาเป็นกลยทุธ์ได ้โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแขง็ท่ีชุมชนพิจารณาเลือก
คือ จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียนและดา้นจุดอ่อน คือ ขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยทุธ์นั้น ดา้นโอกาสชุมชน
ไดพ้ิจารณาเลือก คือ อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมและดา้นอุปสรรค คือ ขาดการอนุรักษแ์ละ
การสืบทอดสามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์ทั้ง 4 ประเภท ต่อไป 
 
 5.1.3 การก าหนดกลยทุธ์ (formulating strategiesand plans to manage the issue)  
 การก าหนดกลยุทธ์เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้น ้ าหนัก
ความส าคญัในแต่ละปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมาก าหนดต าแหน่งขององคก์รและ
กลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกนั โดยต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานจะถูกก าหนดไวใ้นมิติหรือ 
ควอดแดรน (quadrant) ต่าง ๆ 4 ควอดแดรน ประกอบไปดว้ย 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1)กลยุทธ์พลิกฟ้ืน 
2)กลยทุธ์ตดัทอน 3)กลยทุธ์เชิงรุก และ 4)กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 5.3 การก าหนดกลยทุธ์พลิกฟ้ืนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ W ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชน 

โอกาส = O 
O1 = อบรมใหค้วามรู้ในดา้น
วฒันธรรม 
 

- 
 

O1W1 = อปท. อบรมให้
ความรู้ในดา้นวฒันธรรมโดย
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการอบรม 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.3แสดงกลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจัยภายในภายในด้อยแต่ปัจจัยภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ  
W (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชน
ไดใ้ช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมโดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอบรม 
 
ตารางท่ี 5.4 การก าหนดกลยทุธ์ตดัทอนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก T และ W ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชน 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = ขาดการอนุรักษแ์ละการ
สืบทอด 

- T1W1 = อปท. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
การสืบทอดภูมิปัญญาใน
ชุมชน โดยใหป้ระชาชนเป็น
ตวักลางในการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือออนไลน์ 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4แสดงกลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายในดอ้ย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ W (weakness) ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์ 
ตดัทอน คือ อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดย
ใหป้ระชาชนเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน ์
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ตารางท่ี 5.5 การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุกดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ S ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกบัจุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 =จดัท าแผนพฒันาสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนดา้น
อาเซียน 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O 
O1 = อบรมใหค้วามรู้ในดา้น
วฒันธรรม 

O1S1 = อปท. จดัท าพฒันา
สังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนดา้นอาเซียน โดยการ
อบรมอบรมใหค้วามรู้ในดา้น
วฒันธรรม 

- 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงกลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมี
ปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยัภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ S (strength) ใน
ลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช ้
กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. จดัท าพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน โดยการอบรม
อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 
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ตารางท่ี 5.6  การก าหนดกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาก T และ S ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 = จดัท าแผนพฒันาสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนดา้น
อาเซียน 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = ขาดการอนุรักษแ์ละการ
สืบทอด 

T1S1=อปท. จดัท าแผนพฒันา
สังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนดา้นอาเซียน โดย
ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการ
สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- 
 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.6 แสดงกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ท่ี
หน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ  
S (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใชจุ้ดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ช้
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนด้าน
อาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 สรุปต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง ไดเ้ลือกกลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies)
คือ อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้
ประชาชนเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ดังนั้ นต าบลท่าวงัพร้าวจึงได้
จดัสร้างโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies)ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ 
5.2 
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5.2 วิธีการจัดท าโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและ

วฒันธรรมของชุมชน 

 1) การให้ความรู้ (Catching) เป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพดา้นสังคม
และวฒันธรรมของชุมชน ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.1) การสร้างเพจประชาสัมพนัธ์ (Facebook) 
     1) ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเพจประชาสัมพนัธ์บนเฟสบุ๊คมีทั้งหมด 6 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
      (1) ธุรกิจหรือสถานท่ีทอ้งถ่ิน 
      (2) บริษทั องคก์ร หรือสถาบนั  
      (3) แบรนดห์รือผลิตภณัฑ ์
      (4) ศิลปิน วง หรือบุคคลสาธารณะ 
      (5) บนัเทิง 
      (6) สาเหตุหรือชุมชน 
     2) ขั้นตอนท่ี 2 ใส่รายละเอียดแบ่งออกเป็น 
      (1) ประเภทกิจกรรม 
      (2) ช่ือกิจกรรม 
      (3) ท่ีอยู ่
      (4) เบอร์โทรศพัทเ์พื่อการติดต่อกลบั 
      (5) รูปประจ าตวั 
      (6) การเพิ่มลงในรายการโปรด 
     3) ขั้นตอนท่ี 3 การเขา้ถึงผูค้นมากข้ึน คือ เป็นการโปรโมทหนา้เพจให้มี
คนพบเห็นมากข้ึน ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
     4) ขั้นตอนท่ี 4 เพจประชาสัมพนัธ์ออนไลน์จะถูกสร้างข้ึน สามารถเขา้
ใชง้าน และประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างเพจในการประชาสัมพนัธ์ 
 2)  เสวนาแลกเปล่ียนความรู้วฒันธรรมไทเขินระหวา่งชุมชนไทเขินในจงัหวดัเชียงใหม่

และไทเขินในอาเซียนในประเด็น “ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทเขินกบัการเขา้สู่อาเซียน” โดย

นายสุชาครีย ์ศรีรัตน์ 
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   2.1) โครงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชาวไทเขิน 

   ไทเขินเป็นชนเผา่ท่ีอพยพมาจากเชียงตุงมาอยูใ่นเชียงใหม่หรือลา้นนา ซ่ึงปัจจุบนั

เร่ิมเขา้สู่อาเซียน ซ่ึงมีพี่นอ้ง ชุมชน ผูค้นต่าง ๆ จากประเทศอาเซียนเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวแบบการท าบุญ ซ่ึงในภาคเหนือหรือลา้นนาน้ีจะให้ความสนใจ

ในการท าบุญมากดงันั้น ชุมชนควรมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่าวงัพร้าวเพราะร้อยละ80 

ของคนในชุมชนเป็นชาวไทเขิน จะมีศิลปวฒันธรรมของไทเขินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

   2.2) อตัลกัษณ์ของไทเขิน 

 ไทเขินเป็นชนเผา่ท่ีมีอยูม่านาน ซ่ึงอตัลกัษณ์ท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั คือ ภาษาพูดท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ มีความคลา้ยใกลเ้คียงกบัภาษายองและไทล้ือ แต่จะมีส าเนียงและการค าลงทา้ยท่ี

ต่างกนัอยู ่แต่ปัจจุบนัคนไทยเขินประมาณร้อยละ 10 ไม่ค่อยพูดภาษาไทเขินได ้ส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มคนท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเล้ียงดูของพอ่แม่เป็นตน้ 

 บา้นเก่าทรงไทเขินเป็นตน้แบบบา้นทรงไทเขินนั้นมาจากเมืองเชียงตุง โดยชาวไทเขิน

ท่ีอพยพมาจากเมืองเชียงตุงในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประมาณปีพุทธศกัราช 2480 ซ่ึงมีอายุ

เก่าแก่ท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั 

  การแต่งกายของคนไทเขินในสมนัก่อน  จะแต่งกายโดยใส่เส้ือขาว คอกลม แขน

เส้ือยาวถึงข้อศอก และมีการโพกหัว เวลาท่ีอยู่บ้านจะนุ่งแต่ผา้ซ่ิน จะไม่ใสเส้ือ แต่ยุคสมัย

เปล่ียนไป ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่นิยมแบบสมยัใหม่จึงไม่ค่อยมีคนไทเขินแต่งกายแบบสมยัก่อน 

ในปัจจุบนัความเป็นไทเขินเร่ิมหายไป เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคหลายอยา่ง ไดแ้ก่ 

    (1) การเล้ียงดู การเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีใชภ้าษากลางแทนการพูดภาษาไทเขิน 

     (2) การศึกษา ในปัจจุบนัผูป้กครองส่งลูกหลานไปเรียนในเมือง ท าให้

เด็กติดการพูดภาษากลางแทนการพูดภาษาไทเขิน 

     (3) ดา้นเศรษฐกิจ พอ่แม่ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูกหลานจึงจ าเป็นตอ้งน าไปฝาก

เล้ียง ซ่ึงท าใหเ้ด็กติดภาษากลางแทนการพูดภาษาไทเขิน 

     (4) ทางสังคม ในอดีตชาวไทเขินจะอยูร่วมกนัเป็นสังคมและครอบครัว

ใหญ่ แต่ปัจจุบันได้แยกกันอยู่เป็นสังคมเล็ก ๆ หรือเป็นครอบครัวเด่ียว ไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็น

ครอบครัวใหญ่ท าใหก้ารส่ือสารภาษาไทเขินลดลง 
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   2.3) ความพร้อมของชุมชนในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชาวไทเขิน 

 สถานท่ีท่องเท่ียวของชนชาวไทเขินมีอยู่หลายสถานท่ีและแต่ละสถานท่ีนั้นมี

จุดเด่นหลายอยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมได ้ไดแ้ก่ 

    (1) บา้นทรงไทเขิน เป็นทรงบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตามแบบของชน

ชาวไทเขิน มีอายเุก่าแก่มากกวา่ 50 ปี บา้นทรงไทเขินเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดดี้                                               

     (2) พิพิธภณัฑ์ของชนเผ่าไทเขิน จะเป็นสถานท่ีแสดงความเป็นมาของ

ชนชาวไทเขิน อีกทั้งยงัมีเคร่ืองมือการท ามาหากินของชนไทเขินในอดีต เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ

เคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้        

     (3) ขนัโตกและการทอผา้ ชนชาวไทเขินนั้นมีวิธีการท าขนัโตกและการ

ทอผา้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาช้านานแต่ในปัจจุบนัน้ีผูท่ี้มีความช านาญในการท าขนัโตก

และการทอผา้นั้นมีจ านวนท่ีลดลง ส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายแุละไม่มีผูสื้บทอดภูมิปัญญา                                              

   (4) โฮมสเตย ์ชุมชนชาวไทเขินในท่าวงัพร้าวมีการเปิดการท่องเท่ียว

แบบโฮมสเตยน์ักท่องเท่ียวสามารถพกั สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทเขินได้แต่ก็ยงัมี

อุปสรรคอยูคื่อ ปกติแลว้ชาวไทเขินชอบอยูแ่บบส่วนตวั เรียบง่าย ไม่ชอบให้ผูอ่ื้นมารบกวน หรือ

มาวุน่วายในชีวติ 

 ในด้านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าวจะมีบทบาทและความพร้อมในการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชนชาวไทเขิน ซ่ึงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวงัพร้าวนั้นมีการพฒันาหมู่บ้าน ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยท้องถ่ินนั้นจะ

ร่วมมือกบัชุมชนสนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ เช่น การท าโฮมสเตย ์โครงการทอผา้ 

และพิพิธภณัฑ ์ในส่วนของทอ้งถ่ินมีบทบาทท่ีส าคญัมากในการพฒันา ขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมของชนชาวไทเขิน 

   2.4) การด าเนินงาน การผลกัดนัและการร่วมมือของคนในชุมชนต่อการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมของชนชาวไทเขิน 

   ใน พ.ศ. 2532 คุณวีรชาติ ภาจรทิพย์ ประธานชมรมไทเขินบ้านป่าป้อง ซ่ึงเป็น            

ชาวไทเขินท่ีสนใจในวฒันธรรม ประเพณี ของชนชาวไทเขิน ไดเ้ดินทางไปเชียงตุง ประเทศพม่า 

เพื่อศึกษาความเป็นมาของชาวไทเขิน วฒันธรรมชาวไทเขิน ภูมิปัญญาของชาวไทเขิน และน า
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กลบัมาเผยแพร่ให้ชาวไทเขินในเชียงใหม่ท าให้ชาวไทเขินเกิดความสนใจความเป็นชาวไทเขิน 

วฒันธรรม ภูมิปัญญา ปัจจุบันน้ี จึงมีการจดัตั้ งชมรมชมรมชาวไทเขินบ้านป่าป้องและมีการ

เผยแพร่ อนุรักษ์ ทั้ งวดัแบบไทเขิน บ้านทรงไทเขิน พิพิธภัณฑ์และของเก่าชาวไทเขินให้

นกัท่องเท่ียว ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาคน้ควา้ อีกทั้งยงัมีการจดักิจกรรมวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ โดยมี

การรวมเผา่ชาติพนัธ์ุใหญ่ เช่น เผา่ไทเขินไทล้ือไทยวน เป็นตน้ ซ่ึงมีประมาณ 10 หมู่บา้น มี 1,000 

คน เพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรม 

   2.5) การอนุรักษแ์ละเผยแพร่วฒันธรรมของชุมชนชาวไทเขิน 

 ชาวไทเขินเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทกลุ่มหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นเชียงตุง ประเทศพม่าท่ีมาอยู่

ในเมืองเชียงใหม่  ชาวไทเขินนั้นมีภาษาเป็นเอกลกัษณ์ แต่ปัจจุบนัน้ีเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม นับว่าเป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดในภาคเหนือ ซ่ึงแตกต่างจาก

เมืองเชียงตุง ถึงแมจ้ะอยู่ในการปกครองของพม่าแต่ชาวไทเขินในเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่พูด

ภาษาไทยมากข้ึน ท าใหผู้ค้นท่ีใชภ้าษาไทเขินนั้นมีจ านวนนอ้ยลง ดงันั้นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทเขิน

นั้นควรเร่ิมจากการใช้ภาษาไทเขินเป็นอนัดบัแรก โดยใช้ภาษาไทเขินในการส่ือสารมากข้ึน การศึกษา

ภาษาไทเขินยงัมีอิสระในการรักษาวฒันธรรมและประเพณีของชาวไทเขิน โดยเชียงตุงนั้นจะมี

กลุ่มชาติพนัธ์ุอยู่ 6 เผ่าพนัธ์ุ ใหญ่ ๆ มีการอยู่ร่วมกนั มีโบราณสถานและวดัแบบโบราณ อาหาร

การกิน ความเป็นอยู่ท่ียงัคงวฒันธรรมไทเขินแบบเดิมไวต่้างจากการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมโดย

อยูร่่วมกบัอนุรักษ์การใชชี้วิตแบบไทเขิน รักษาวฒันธรรม ประเพณีอนังดงามให้คงอยูก่บัชาวไท

เขิน มีการตั้งศูนยว์ฒันธรรมไวใ้ห้อนุชนคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาโดยมีช่ือวา่ “ศูนยว์ฒันธรรมชาติพนัธ์ุ

ไทวดัท่าวงัพร้าว” ซ่ึงจะมีทั้ง ไทเขิน ไทล้ือ และไทลา้นนา 

   2.6) วิธีการน าอตัลกัษณ์วฒันธรรมของชุมชนชาวไทเขินมาเป็นจุดเด่นของชุมชน

ชาวไทเขินท่าวงัพร้าว 

 ตวัก าหนดตวัตนหรืออตัลกัษณ์ของกลุ่มคน คือ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จะ

เป็นตวัก าหนดวา่กลุ่มคนเป็นอยา่งไร เศรษฐกิจ คือ ผลิต บริโภค และทรัพยากร จะเป็นตวัก าหนด

ตวัตนของกลุ่มคน ในปัจจุบนัวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทเขินนั้นมีการเปล่ียนไปมาก 

ตวัก าหนดนั้นคือ เศรษฐกิจ ในอดีตนั้น ชาวไทเขินจะอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ท าไร่ ท านา 

แต่ในปัจจุบันเม่ือเศรษฐกิจเปล่ียนท าให้สภาพสังคมเปล่ียน จากครอบครัวใหญ่กลายเป็น
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ครอบครัวท่ีเล็กลง ลูกหลานชาวไทเขินมีโอกาสท่ีจะเรียนมากข้ึนท าให้ภาษาไทเขินนั้นเร่ิมหายไป

เพราะใช้ภาษากลางมากข้ึน แนวทางการแก้ไขนั้นตอ้งยอ้นกลบัมาดูท่ีเศรษฐกิจของชุมชน ใน

ปัจจุบนัน้ีชุมชน ชาวไทเขินมีการท่องเท่ียวมาช่วยในเร่ืองเศรษฐกิจให้ดีข้ึน แต่การท่องเท่ียวคือ

ธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีตอ้งมีเสน่ห์ท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียว ดงันั้นควรมีการเติมเสน่ห์ความ

มีชีวิตลงไปในส่ิงท่ีชาวไทเขินมีอยู่แลว้ เช่น พิพิธภณัฑ์ท่ีชุมชนมีอยู่แลว้สามารถเปล่ียนจากของ

เก่ามาเป็นของท่ีร่วมสมยั การเรียนรู้ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวไดมี้กิจกรรมร่วม 

 ปัจจุบนัสถานท่ีต่างๆได้เปิดโอกาส ซ่ึงมีทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล ผูน้ าการ

ท่องเท่ียว ผูน้ าศาสนา เครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน แผนจงัหวดัหรือกลุ่ม OSM มีการรองรับ 

เพราะฉะนั้ นชุมชนชาวไทเขินต้องสร้างจิตส านึกร่วมกัน คือ 1.ต้องร่วมกันอนุรักษ์สมบัติ

สาธารณะ โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งมีการจดัท าแผนผงัชุมชนเพื่อแยกสมบติัสาธารณะ 2.

จดัล าดบัความส าคญัท่ีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียว สร้างแรงดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้

เขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงจุดดึงดูดของชาวไทเขินคือความเป็นไทเขิน 3.เคร่ืองเขิน การยกระดบั

เคร่ืองเขินให้โดยการให้นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาเรียนรู้ไดเ้รียนรู้วิธีการท าเคร่ืองเขินและท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือการยกระดบัเคร่ืองเขินให้เป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนัท่ีร่วมสมยั การผลิต

สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตสินคา้ท่ีทนัสมยัและทา้ยสุดชุมชนชาวไทเขินตอ้งร่วมมือกนั

เป็นศูนยก์ลางการพฒันาศิลปวฒันธรรม 

  อตัลกัษณ์หรือจุดเด่นท่ีจะมาเป็นจุดหมายจะตอ้งมีการสร้างกิจกรรมข้ึนมา เช่น 

การท าบา้นท่องเท่ียว การดูพิพิธภณัฑ์ท่ีมีผูค้นสนใจมีไม่ก่ีราย ซ่ึงตอ้งแกไ้ขด้วยว่านกัท่องเท่ียว

อาจจะอยากมามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน่าสนใจและตอ้งมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจอยูต่ลอด เช่น เมือง

เชียงใหม่ท่ีมีประเพณีใส่ขนัดอกบูชาเสาหลกัเมืองอินทขิลท่ีมีมายาวนาน ถือว่าเป็นกิจกรรมของ

เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นในบา้นตน้แหนน้อยควรมีกิจกรรมหลกั ประเพณี เทศกาล งานบุญท่ีเป็น

เอกลกัษณ์มาประชาสัมพนัธ์ เป็นการท าเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่และเป็นท่ีรู้จกับา้นตน้แหนน้อยมาก

ข้ึน 

 การท่องเท่ียวควรมีความสมดุลอยู่ 2 ดา้นคือ ดา้นนกัท่องเท่ียว และดา้นชุมชนคน

ไทเขิน ตอ้งให้ความส าคญัสองดา้นเท่ากนั นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเป้าหมายของชุมชนไทเขินเป็นคน

กลุ่มไหน มีความชอบลักษณะการท่องเท่ียวแบบใด และความพึงพอใจความคุ้มค่าท่ีจะมา
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ท่องเท่ียวโดยความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล สถานศึกษา นกัวชิาการ 

เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตอ้งมีความอดทนและศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

ท่ีสนใจในการท่องเท่ียวของชาวไทเขิน 

   2.7) แนวทาง และวธีิการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชาวไทเขิน 

 ด้านการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จนั้ นควรจะมีความ

ร่วมมือสามัคคีกัน ปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน ด้านคมนาคมควรมีการเช่ือมโยงกัน เช่น มี

นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว การเดินทางควรมีรถรับ – ส่ง ในการน าเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ มีความ

ร่วมมือกนัระหวา่งหมู่บา้นชาวไทเขินเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนกบัชุมชน ในการเผยแพร่

วฒันธรรมควรมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั มีจุดขายท่ีแตกต่างกนั เพื่อป้องกนัการแข่งขนั การตดัราคา 

มีบทบาทหนา้ท่ีตามความช านาญของแต่ละหมู่บา้น ทุกชุมชนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว 

แต่สามารถเป็นหมู่บา้นสนบัสนุนการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั เติมเร่ืองราวท่ีมีคุณค่าประเพณี 

พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว รวบรวมจุดเด่นของชุมชนทั้งหมดแลว้จบัจุดเด่นของ

กิจกรรมในเร่ืองนั้น ท่ีสามารถลงมือปฏิบติัไดเ้ลย เช่น อาหารท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ภาษา เมืองโบราณ 

และลงมือปฏิบติัและประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 การน ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถลงมือปฏิบติัร่วมกบัชุมชนได้ดว้ย 

เช่น การท าเคร่ืองเขิน การทอผา้ มีการผนวกกนัเม่ือมีการชุมนุมไทเขิน โดยมีการจดัแสดง เช่น 

เคร่ืองเขิน การทอผา้ การละเล่นไทเขิน การประชาสัมพนัธ์ท่ีจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ต่างๆในแต่ละเดือน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดม้าเท่ียวชม 

 ในด้านการชุมชนชาวไทเขินท่ีปัจจุบนัน้ีภาษาไทเขินท่ีใช้นั้นคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทเขิน

น้อยลงนั้น ควรให้ความส าคญัแก่การใช้ภาษาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นชาวไทเขินไว ้ดา้นสังคมท่ีจะ

สืบทอดความเป็นไทเขินต่อไป มีการปลูกฝังตั้ งแต่เด็ก เช่น การส่ือสาร การสร้างกิจกรรมท่ี

น่าสนใจ  การแข่งขนัการส่ือสารภาษาไทเขิน เป็นตน้ 

 เอกลกัษณ์ของชาวไทเขินนั้นมีหลายประการ  แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การแต่งกาย 

อาหาร รูปแบบบา้นของไทเขิน ขนบธรรมเนียมประเพณี การมีบุคลากรท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป็นผูอ้าวุโส

ของชาวไทเขิน มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ชาวไทเขินมีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีสูง 
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 ด้านความหลากหลายทางวฒันธรรมประเพณีชาวไทเขิน ซ่ึงมีความหลากหลาย

เร่ืองราวต านานเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ดงันั้น การรวมตวั การส่ือสาร การสร้างส่ือขอ้มูล การสร้าง

แหล่งท่องเท่ียว เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะอนุรักษค์วามเป็นวฒันธรรมของชาวไทเขิน 

 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเสวนาโดยมีตวัแทนจากชุมชน สภาวฒันธรรม 

อ าเภอสันป่าตอง ผูแ้ทนจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ผูใ้หญ่บ้านจาก

ชุมชนท่องเท่ียวบา้นไร่กอขิง ต าบลหนองควาย อ.หางดง ผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาในเขตพื้นท่ี

อ าเภอสันป่าตอง สามารถสรุปแนวทางการขบัเคล่ือนการสืบสานและอนุรักษ์วฒันธรรมไทเขิน

เพื่อเช่ือมโยงกบัประชาคมอาเซียนได ้ดงัต่อไปน้ี 

   (1) การจะดึงดูดให้มีการอนุรักษ์และแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทเขินได้

ทางชุมชนท่าวงัพร้าวควรใชก้ารท่องเท่ียวเป็นตวัน าเพราะทางชุมชนมีทุนทางสังคมคือวฒันธรรม

เป็นของตนเองท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ของไทเขินมาเป็นจุดขาย 

   (2) ชุมชนท่าวงัพร้าวควรมีการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง

กบัชุมชนใกลเ้คียงโดยท าเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัอ าเภอสันป่าตอง เช่น การเช่ือมโยง

เส้นทางการท่องเท่ียวกับชุมชนบ้านไร่กอขิงท่ีเป็นชุมชนใกล้เคียงซ่ึงได้ท าการเช่ือมโยงการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว จีนตอนใตแ้ลว้ โดยมีนกัท่องเท่ียว

จากประเทศเพื่อนบา้นไดเ้ขา้มาเยีย่มชมและแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรมกบัคนในชุมชนแลว้ 

   (3) การจดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวโดยการจดักิจกรรม

เท่ียวชมวฒันธรรมไทเขินบ้านต้นแหนน้อย การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมไทเขินผา่นทางเวบ็ไซด์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและส านกังานการท่องเท่ียว

และกีฬาแห่งจงัหวดัเชียงใหม่  

 3) การฝึกอบรม (Training) ให้แก่ผูน้ าชุมชน และประชาชนในต าบลท่าวงัพร้าวอ าเภอ

สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1) การศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์และอบรมการผลิตส่ือรายการ

โทรทศัน์ พร้อมเขียนบทรายการโทรทศัน์เพื่อผลิตส่ือในการด าเนินงานโครงการอาเซียน ในวนั

องัคาร ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 7.30 น. – 16.00 น. 



128 
 

   (1) ร่วมชมรายการมองเมืองเหนือ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (2) ศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (3) อบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์ โดยนักส่ือสารมวลชนช านาญ

การและหวัหนา้ฝ่ายรายการโทรทศัน์ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกั

ประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (4) เขียนบทรายการโทรทศัน์ โดยทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

   (5) น าเสนอบทรายการโทรทัศน์และผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์งานการ

ฝึกอบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์โดยสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

 4) การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผนกลยทุธ์การ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน รายงานความก้าวหน้าโครงการด้านสังคมและวฒันธรรมของ

ชุมชนเร่ืองไทเขินในโลกดิจิทลั 

   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผน

กลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

    (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 

    (2) เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 

    (3) เทศบาลต าบลออนใต ้

    (4) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน กลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

    (5) เทศบาลต าบลบา้นปง 

    (6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 

    (7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 

   การด าเนินงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
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    4.1) รายงานความกา้วหนา้โครงการไทเขินในโลกดิจิทลั มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

      1) สาเหตุท่ีท าใหส้นใจดา้นการสืบสานวฒันธรรมไทเขิน 

      ชาวไทเขินท่ีอพยพมาตั้งรกรากใน จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวนมาก

และไดแ้ยกยา้ยไปอยูต่ามอ าเภอต่าง ๆอยากให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัเพื่อขบัเคล่ือนและรักษา

รากเหงา้ของวฒันธรรมอนัดีงามของหมู่บา้น  ซ่ึงบา้นตน้แหนนอ้ย จะเป็นหมู่บา้นท่ียงัคงไวซ่ึ้ง วิถี

ชีวติ ประเพณี วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม  

        (1) เร่ืองภาษา ทางหมู่บา้นตน้แหนนอ้ยนั้นยงัพูดภาษาไทเขิน

ตั้งแต่รุ่นเด็ก ถึงรุ่นตายาย ภาษาไทเขินชาวไทเขินมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็น   ของตนเอง  

เรียกว่า ภาษาไทขึน หรือไทเขิน ซ่ึงมีลกัษณะความคลา้ยคลึงกบัภาษาล้ือ ไทยองเป็นภาษากลุ่ม

ภาษาไท กะไต ชาวเขินใช้อกัษรและ ภาษาพูดและเขียนชนิดเดียวกบัไทยวน(ลา้นนา) การเขียน

คลา้ยกบัภาษาเมียนม่าร์,ไทใหญ่  คือตวัอกัษรจะกลม หางสั้นและมีหยกันอ้ยกวา่อกัษรลา้นนาส่วน

ภาษาพูด จะมีระดบัเสียงสูงและต ่า ถือเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาเขิน   

       ภาษาของชาวไทเขินมีถ่ินฐานเดิมอยู่ท่ี เมืองเชียงตุง มี

ลกัษณะคลา้ยกบัอกัษรลา้นนามาก เพราะชาวไทเขินจะรับเอารูปแบบจากลา้นนาโดยตรง แต่จะมี

ความต่างกนับา้นไม่มากนกั ลกัษณะตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรกลม ไม่มีหวั ไม่ลากหาง และมีหยกั

นอ้ยกวา่ตวัอกัษรลา้นนา 

       (2) เร่ืองสถาปัตยกรรม ในสมยัก่อนชาวบา้นตน้แหนนอ้ย 

มีการปลูกสร้างบา้นเรือนในรูปแบบชาวไทเขินในเชียงตุง โดยสร้างบา้นดว้ยไม ้ใตถุ้นโล่ง หลงัคา

คลา้ยทรงป้ันหยา มุงดว้ยดินขอ มีหนา้ต่าง และบางทีมีหนา้ต่างสองส่วน คือ หนา้ต่างดา้นบน และ 

หน้าต่างด้านล่าง ซ่ึงหน้าต่างด้านบนจะมีขนาดใหญ่ กวา้งกว่าหน้าต่างด้านล่าง เพื่อไวส้ าหรับ

เปิดรับลมเยน็ เวลาหน้าร้อน ตวัเรือนจะมีห้องเป็นสัดส่วน ห้องท่ีอุ๊ยอยู่จะเรียกว่า เฮือนหลวง ท่ี

บา้นเหนือขอบประตูอาจมี “ห ายนต”์ เป็นไมแ้ผ่นแกะสลกัลงอาคมอยู ่เพื่อป้องกนัส่ิงชัว่ร้ายเขา้สู่

เฮือนหลวง มีชานยื่นออกไปจากตัวบ้าน เรียกว่า “จานกอน” ส าหรับตากลม ส่วนเต๋ินใช้ท า

กิจกรรมภายในบา้นและมกัจะสร้างครัวไฟ เป็นสัดส่วนไวท้างดา้นหลงัของเรือน โดยจะท าลด

ส่วนลงมาจากพื้นบาน ส่วนเสาเรือนนิยมสร้างวางไวบ้นหินหรือซีเมนต ์เพื่อป้องกนัปลวก ฝาบา้น
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เป็นบริเวณข่มบา้นหรือ บริเวณเตาไฟ จะสามารถเล่ือน ปิด-เปิด ได ้เพื่อใหแ้สงสวา่งส่องถึง ตรงฝา

บา้นท่ีบรรจบกนัตรงเหล่ียมเสาจะมีไมแ้ผน่ตีประกบไว ้เป็นการซ่อมรอยต่อของฝาบา้น เอกลกัษณ์

ท่ีส าคญัอีกอยา่งของเรือนไทเขิน บริเวณ จัว่บนหลงัคาจะท าเป็นไมแ้กนตั้งข้ึนไป มกัจะแกะสลกั

หรือฉลุเป็นลวดลาย เรียกว่า “เจียรนัย” หรือบางทีเรียกว่า “จองปลี” ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากพม่า 

ถึงแม้ปัจจุบันอาจมีกาการก่อสร้างบ้านรูปแบบใหม่ท่ีใช้อิฐ ปูนบ้าง แต่หมู่บ้านต้นแหนน้อย

บางส่วนยงัอาศยั บา้นแบบไทเขิน เพื่อการด ารงอตัลกัษณ์ในดา้นการสร้างท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน 

       (3) การแต่งกาย วนัน้ีมีการแต่งกายมาให้ดูในแต่ละวยั 

ตั้งแต่วยัเด็ก จนถึงวยัผูสู้งอายุ ซ่ึงการแต่งกายแบบไทเขินบา้นตน้แหนน้อยนั้น ผูช้ายจะนุ่งเส้ือสี

สวมเส้ือผา้ฝ้ายทอมีแขนยาวกลอมขอ้มือคอกลม ผ่าหน้าติดกระดุมจะใช้สวมทบักบัเส้ือขา้งนอก

ส่วนเส้ือขา้งในมกัจะเป็นเส้ือยึดหรือเส้ือสีขาวมีปก มีบางคร้ังท่ีนิยมโพกผา้ท่ีหัว  ผา้สีอ่อนมดัที

เอว เน่ืองจากไดม้าตั้งถ่ินฐานในเมืองเชียงใหม่ การแต่งกายไดเ้ปล่ียนไป โดยเฉพาะผา้จะน ามาพาด

บ่าแทนการโพกหวั  เหมือนผา้เช็ดชาวลา้นนา แต่มีการทอผา้พาดบ่า เป็นสีแดง – ด า สวมเต่วโย่ง 

หรือกางเกงสะดอไดทุ้กสี ผูห้ญิง จะสวมเส้ือลกัษณะเดียวกบัเส้ือป๊ัด  ไม่มีปกเส้ือมีตวัสั้น ชายเส้ือ

จะงอนออกเล็กนอ้ยเรียกวา่จอ๊ยนิยมใชผ้า้สีชมพูหรือสีอ่อนโพกหวั   ผา้ซ่ิน  ส่วนบนจะต่อ หวัเป็น

สีขาว ถดัมาเป็นลายร้ิวแนวขวาง  เรียกว่า “ ซ่ินก่าน ”   ส่วนตีนซ่ินจะต่อด้วยผา้สีเขียวเป็นเอก

ลกัษณะชาวไทเขินสวมเส้ือลักษณะเดียวกับเส้ือป๊ัด  ไม่มีปกเส้ือมีตวัสั้ น ชายเส้ือจะงอนออก

เล็กนอ้ยเรียกวา่จ๊อยนิยมใชผ้า้สีชมพูหรือสีอ่อนโพกหวั  ปลายผา้ซ่ิน จะทอสีทึบหนากวา่ลายก่าน

ขา้งบน 

       (4) อาหาร เน่ืองจากบา้นตน้แหนนอ้ยเป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่น

เขตอุดมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น ้ าขาน แม่น ้ าอาว เหมาะแก่การท าการเกษตร ท าให้

บา้นตน้แหนน้อยไม่ขาดแคลนเร่ืองอาหารการกินจะแต่แตกต่างจากคนลา้นนามากนกั ส่วนใหญ่

จะเป็นอาหารท่ีหาได้จากใกล้บ้าน หรือตามสวนท่ีท าการเพาะปลูกตามทุ่งนา แม่น ้ า ออกตาม

ฤดูกาล และหาซ้ือไดต้ามตลาด  วนัน้ีไดน้ าอาหารไทเขินมาเสนอให้ดู คือ1) น ้ าพริกถัว่เน่า  2) แกง

ผกักาดใส่เกลือ 3) ปลาอบพริก 4) ไข่ออ๊ก 5) กบบมและ 6)ขา้วเอบบะกุย   

       (5)  ประเพณี ทางหมู่บ้านตน้แหนน้อยจะมีประเพณี 12 

เดือน แต่ประเพณีท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางและ เป็นประเพณีท่ีชาวไทเขินในหมู่บา้นใกลเ้คียงจะ
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เขา้ร่วมจ านวนมาก ไดแ้ก่ประเพณีไหวส้าป๋าระมี  ชาวบา้นตน้หนนอ้ย จะมีประเพณีไหวส้าป๋าระมี

ทุก ๆ ปี คือการด าหัว (ถวายสักการะ) พระครูปิยธรรมภาณี  อดีตเจา้อาวาสวดัดอนชยั เดิมตอนท่ี

ท่านยงัมีชีวิตอยูจ่ะมีพระสงฆ ์สามเณร ตลาดถึงชาวบา้นทัว่ไปจากวดัต่างๆ มาด าหวัครูบาในช่วง

วนัสงกรานต์ หลังจากท่านได้มรณภาพไปแล้ว ชาวบ้านต้นแหนน้อย ยงัมีการด าหัวครูบา

เหมือนเดิม โดยท ากนัในวนัพญาวนั 15 เมษายน ของทุก ๆ ปี จะนิมนตรู์ปป้ันรูปเหมือนครูบา มา

สรงน ้า และชาวบา้นจะน าขมิ้นส้มป่อยมาสรง 

      ซ่ึงประเพณีวฒันธรรมไทเขินท่ีดีงามเหล่าน้ี ควรค่าแก่การ

อนุรักษ์ไว ้ใช้เด็ก เยาวชน รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้ไดต้ระหนกัถึงวิถีชิวิตอนัดีงาม และเป็นการสาน

สัมพนัธ์พี่น้องชาวไทเขินทั้ งในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั รวมถึงพี่น้องชาวไทเขินใน

ต่างประเทศ       

      2) มีวิธีการอย่างไรท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขิน

ใหสู่้อาเซียนได ้

    ทางหมู่บา้นตน้แหนนอ้ยไดเ้ป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการ
จดัตั้งและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดมี้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดเ้ขา้มาบา้งแต่
ยงัมีไม่มากนกั ทางหมู่บา้นจึงไดร่้วมกนัท าชุมชนพิจารณ์ เพื่อจะประชาสัมพนัธ์ให้รู้จักหมู่บ้าน
ไทเขินต้นแหนน้อยมากข้ึน จึงไดข้อ้สรุปวา่ ควรจะจดัท า เวบ็เพจประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากการ
ใชส่ื้อออนไลน์จะท าให้ผูค้นต่าง ๆ เขา้ถึงไดง่้ายข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบกบัใน
ยคุปัจจุบนัน้ี เด็ก เยาวชน มกัจะสนใจในโลกดิจิทลั เล่น เฟสบุ๊ค เล่นไลน์ ซ่ึงจะเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะท า
ให้  เด็ก เยาวชนในหมู่บา้น ไดห้ันมาตระหนกัถึงของดีท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น ทั้งประเพณี วฒันธรรม 
วิถีการด าเนินชีวิต ทางหมู่บา้นได้รับความรู้ด้านวิชาการและงบประมาณจาก กิจวิจยัเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัท า”โครงการประชาสัมพนัธ์ของดีไทเขินบา้นตน้
แหนนอ้ยในประชาคมอาเซียน” ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว เพื่อเป็นการสืบสาน
และเป็นการอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ของดีของชุมชนไทเขินให้เป็นท่ี รู้จักแก่คนทั่วไปใน
ประชาคมอาเซียน โดยจดัท าเวบ็เพจ ช่ือ“ของดีไทเขินบา้นตน้แหนน้อย” ซ่ึงจะโพสต์เก่ียวกบัวิถี
การด าเนินชีวิตของชาวไทเขินบา้นตน้แหนนอ้ย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ขา้วของเคร่ืองใชใ้น
สมยัอดีต ความเช่ือ และการท ากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บา้น การจดัท าเวบ็เพจ จะมีผูดู้แลร่วมกนัซ่ึง
เป็นคนในหมู่บา้น ท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกดว้ย 
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 3) จากการท าส่ือประชาสัมพนัธ์ทางหมู่บา้นไดรั้บการตอบรับ

อยา่งไรบา้ง 

 ท่ีผ่านมามีนกัท่องเท่ียวไม่หลากหลาย เป็นนกัท่องเท่ียวเฉพาะ

กลุ่ม และนกัศึกษาเขา้มาดูงานดา้นสถาปัตยกรรม บา้นไทเขินเป็นส่วนใหญ่ เพราะนกัท่องเท่ียวยงั

ไม่ทราบถึงประเพณี วฒันธรรม การด าเนินชีวิต เม่ือมีการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าให้มีนกั

ท่องท่องเท่ียวท่ีสนใจ ติดต่อเขา้มาเพิ่มข้ึน และทางหมู่บา้นไดจ้ดัท าบา้นพกัโฮมสเตย ์มีกิจกรรม

ต่างๆ ให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน และตอนน้ียงัมีการเช่ือมโยง

เครือข่ายกบั ไทเขินในพื้นท่ีต่างๆ ไดง่้าย เช่น หมู่บา้นใกลเ้คียง จงัหวดัใกลเ้คียง และต่างประเทศ 

เป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งไทเขินดว้ยกนั ฯลฯ 

 คนในหมู่บ้าน ทั้ งเด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่ ได้ให้ความสนใจใน

ประเพณี วฒันธรรม และกระตือรือร้นในการรักษาประเพณี วฒันธรรม จึงเกิดความสามัคคี 

ร่วมกนั เวลามีงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ทุกคนจะมาช่วยกนั  ท าให้เกิดความภูมิใจในชาติพนัธ์ุของ

ตน ฯลฯ 

 4) ถา้อยากมีนักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ไปได้

อยา่งไร 

    เชิญเขา้มาเท่ียวหมู่บา้นไทเขินบา้นตน้แหนนอ้ย ต.ท่าวงัพร้าว 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อยูถ่นนเชียงใหม่-ฮอด ห่างจากอ าเภอประมาณ 13 กิโล   เขา้ตรงตลาดตน้
แหนนอ้ย หรือเขา้ไปเยีย่มชมในเวปเพจ”ของดีไทเขินบา้นตน้แหนนอ้ย” 
 5)สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1)การให้ความรู้ (Catching) เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของการ
พฒันาศกัยภาพดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 2)เสวนาแลกเปล่ียน ความรู้วฒันธรรมไทเขินระหวา่งชุมชนไทเขินในจงัหวดัเชียงใหม่
และไทเขินในอาเซียน ในประเด็น “ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทเขินกบัการเขา้สู่อาเซียน” โดย
นายสุชาครีย ์ศรีรัตน์ 3)การฝึกอบรม (Training) ให้แก่ผูน้ าชุมชน และประชาชนในต าบลท่าวงัพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 4)การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน รายงานความก้าวหน้าโครงการด้าน
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนเร่ืองไทเขินในโลกดิจิทลั และ 5)สรุปผลการด าเนินงาน 
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5.3 การประเมินผลการพฒันาศักยภาพความเข้มแข็งด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  
 5.3.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวฒันธรรมระหว่างชุมชนไทเขินบ้านตน้แหนน้อย
และชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน เช่น ประชาชนไทเขินในต าบลท่าวงัพร้าว และประชาชน
ไทเขินในลาว เป็นตน้ 
 5.3.2 การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมไทเขินท่ีมีมาแต่อดีต ให้

ผูค้นท่ีสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ 

 

5.4 กลยุทธ์ความส าเร็จของการพฒันาขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  
 จากขอ้ 5.1 และ 5.3 จะไดข้อ้สรุปแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท่าวงัพร้าว 
คือ 
   5.4.1 การรวมกลุ่มประชาชนบา้นตน้แหนน้อยจ านวน 40 คนเขา้ร่วมกิจกรรมมี
องคค์วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและถ่ายทอดทกัษะความรู้และความสามารถในการอนุรักษ์
และสืบทอดวฒันธรรมไทเขิน 
   5.4.2 เกิดช่องทางการประชาสัมพนัธ์ไทเขินผา่นส่ือออนไลน์ โดยจดัท าเวบ็เพจ 
ช่ือ“ของดีไทเขินบา้นตน้แหนนอ้ย”  
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 จากการประเมินผลแผนการเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปรากฏวา่แผนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
ด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนควรมีการปรับปรุงดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.5.1 หาเอกลกัษณ์ในความหมายของค าวา่ “ของดีไทเขิน” จะสร้างเอกลกัษณ์จากอะไร 
เช่น ผา้ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม เพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่าของค าว่า “ของดีไทเขิน” ไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 
 5.5.2 สร้างเร่ืองราวการเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์เร่ืองของไทเขินวา่ ไทเขินต าบลท่าวงั
พร้าว และไทเขินประเทศลาว มีจุดเช่ือมโยงกนั เวลาไหน บุคคลส าคญัท่านใด  
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 5.5.3 ส ร้าง  story detailing แห ล่ งท่ี มาของไท เขิน  เพื่ อ ป้ องกันการสูญหายของ
ขนบธรรมเนียม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดเร่ืองราวในแต่ละประเด็นใหเ้ด็ก
และเยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจและอยากท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาและเร่ืองราวเหล่าน้ีไว ้
 
 
 




