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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อโครงการ
บทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
The Role of Community Leaders in the Conservation of Local Culture and Processes
to Strengthen the Culture of the Community : A Case Study of Thai Phuan, Koh Wai,
Nakhonayok
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อทาความเข้าใจถึงบทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ตาบลเกาะ
หวาย จังหวัดนครนายก
2) เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ตาบลเกาะหวาย
จังหวัดนครนายก
3) เพื่อค้นหาแบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่
นาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
ที่มาของการวิจัย
วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคม และมนุษย์กับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็นวิถีทางและแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิดต่าง ๆ ที่คนได้สร้าง สะสม ถ่ายทอด และรักษาไว้
จากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง อาจอยู่ในรูปของความรู้ การปฏิบัติ และความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอาจเกิด
จากการคิ ด และการกระท าของมนุ ษ ย์ วั ฒ นธรรมคื อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และการปฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ย์ นั่ น เอง
(กาญจนา แก้วเทพ. 2530 : 17) ดังนั้นวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นทุนทางสังคมหนึ่งที่จะช่วยยึดโยงให้ชุมชนเกิด
การรวมตัวภายใต้การสานึกถึงความสาคัญของจิตวิญญาณของตัวเราเอง มีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชน เกิดเป็นเครือข่าย หรือกลุ่มในชุมชนที่จะนาไปสู่การทากิจกรรมการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมา ภายใต้
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุล ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข และในที่สุดชุมชนจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ดังเช่นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน โดยผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นคือผู้นาชุม ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความสามารถทาให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันคิดพิจารณา ปฏิบัติงานเพื่อ
ก่อให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงชุม ชนไปในทางที่ดีขึ้ นหรือ น่า พอใจขึ้ นจากสภาพเดิม ที่เป็ นอยู่ เป็น ผู้ที่ ช่ว ยให้
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ประชาชนได้มีการตกลงร่วมกัน หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ เป็น
ผู้มีความสามารถในการชักจูงประชาชนในชุมชนได้ (ณัฐนรี ศรีทอง. 2551 : 3) ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ด้านอื่น ๆ ของชุมชน ทาให้เห็นว่า
ผู้นาชุมชนทั้งผู้นาแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการมีบทบาทสาคัญ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตนเองเป็นอย่างมาก ดังเช่น กนกวรรณ ชูชาญ (2552) ศึก ษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยผู้นาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากร
วัฒนธรรม โดยมีการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมของกลุ่มผู้นาด้วยการถ่ายทอดและนาไปใช้ การ
ผลิตซ้าทางวัฒนธรรม กระบวนการจัดการความรู้ท างทรัพยากรวัฒนธรรมของผู้นาชุม ชนจากอดีตจนถึ ง
ปัจจุบันมีรูปแบบการจัดการความรู้ตามแนวประเพณี เช่นเดียวกับ อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ (2555) ศึกษาบทบาท
ของผู้น าชุ มชนในกระบวนการเรี ยนรู้ก ารจัดการป่า ชุม ชน พบว่า ผู้น าชุ มชนมีคุ ณลั กษณะและบทบาทใน
กระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชน มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎกติกา การทากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ
ป่าชุมชน เป็นผู้มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการป่าชุมชน ด้านพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ สมุนไพรในป่าชุมชน อีกทั้ง เป็นผู้มีความคิดริเริ่ มในการสร้าง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังนาเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้และศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติตามฐานการเรียนรู้ โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้
ชมพู่ เหนือศรี (2551) ศึกษาบทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในจั ง หวั ด มหาสารคาม พบว่า ผู้ น าองค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นมี บ ทบาทในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีบทบาทมากที่สุดคือการริเริ่มและส่งเสริม
การมีส่ว นร่วม โดยผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน โดยทุกคนให้ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
ดี จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนเป็น
อย่างมาก ซึ่งบทบาทของผู้นาในแต่ละชุมชน ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน
บ้านเกาะหวาย อาเภอปากพลี จัง หวัด นครนายก เป็น ชุมชนชาติ พันธุ์ ไ ทยพวนที่ ยัง คงความเป็ น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชนอย่างโดดเด่น ทั้งเรื่องของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การแต่งกาย อาหาร
ซึ่งคนในชุมชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนเป็นตัวกลางสาคัญในการเชื่อม
ประสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้น ชาวไทยพวนบ้านเกาะหวายได้
ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีการเคลื่อนไหว และสนับสนุน ให้เกิดการรวมตัวกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
อนุรักษ์ จรรโลง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทยพวนไว้ ชั่วลูกชั่วหลานเยาวชนรุ่นหลัง สืบต่อไปใน
อนาคต อันจะนามาซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิตลอดจนสร้างความมีวินัย พัฒนา ค่านิยมที่ถูกต้องลักษณะนิสัยที่ ดี
อันจะนาไปสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา ส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ของชาวไทยพวนต่อไป การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาความเข้าใจถึง
บทบาทของผู้นาชุมชนบ้านเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นชุมชนไทยพวน ว่ามีบทบาทใน
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การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร มีกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนอย่างไรบ้าง และ
ค้นหาแบบแผนของบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นาไปสู่ความ
เข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนเป็นอย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในรูปแบบของการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบ intrinsic cases กล่าวคือเป็นการเลือกกรณีศึกษาที่
มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนทั้งในด้าน
ของบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์ที่นาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
มุ่งเน้นเปิดเผยให้เห็นและเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษา โดยหน่วยในการวิเคราะห์คือ ชุมชนไทย
พวนตาบลเกาะหวาย ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แก่ผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านจาก 5 หมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยพวน คือ แกนนาที่มีบทบาทสาคัญที่อาศัยอยู่ในหมู่1 บ้านเกาะหวาย หมู่2 บ้านคลองตะเคียน หมู่3 บ้าน
ท่าแดง หมู่4 บ้านใหม่ หมู่6 บ้านยอยไฮ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ในเบื้องต้นคือ 1) ต้องเป็นชาวไทยพวนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย 2)
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสะท้อนจากการมีตาแหน่งอย่างเป็นทางการใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 3)เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชาวชุมชนว่ามีคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้นาในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งผลที่ได้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนทั้ง เชิง วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ตลอดทั้งการถอดกระบวนการดังกล่าวออกมาเป็นแบบแผนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่สามารถนาไปเป็นข้อเสนอหรือทางเลือกหนึ่งให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป
การดาเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พร้อมภาพประกอบ
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 2)
บทบาทของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 3) กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน และ 4)
แบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ซึ่งจะนาเสนอการสรุปไปพร้อมๆ กับการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังได้นาเสนอรายละเอียดต่อไปนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
สาหรับผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจาก 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะหวาย บ้านคลองตะเคียน บ้านท่าแดง บ้านฝั่งคลอง-ตลาดท่าแดง และชุมชนบ้านใหม่
มีจานวนทั้งสิ้น 8 ท่าน เป็นเพศชาย 6 ท่าน เพศหญิง 1 ท่าน ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 – 75 ปี
บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน บางท่านเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น บทบาทในการอนุรักษ์ภาษาพวน อนุรักษ์การละเล่นของชาว
ไทยพวน อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหาร เป็นต้น บางท่านมีบทบาทในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชุมชนของตน
บทบาทในการเป็นผู้นาอย่างเป็นทางการในกรดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ เช่น เป็นประธาน
ชมรมไทยพวน จังหวัดนครนายก เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมไทยพวน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นาทาง
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วัฒนธรรมไทยพวนเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเป็นผู้มีความพร้อมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
2) บทบาทของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ในส่วนของการวิเคราะห์บทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน พบว่าสามารถแบ่ง
ออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ไม่เป็นทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะที่เป็นคณะทางานที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยชุมชน ตาบล และจังหวัด ส่วนบทบาทของ
ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ เป็นบทบาทในลักษณะของการเป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนโดยการยอมรับ
นักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบต่อกันมา
จากครอบครัว และที่เข้ามาด้วยความเต็มใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 บทบาทของผู้นาที่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน
ผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นทางการของชุมนไทยพวน จากการศึกษาพบว่า บทบาทของ
ผู้นาที่เป็ นทางการนั้น มี ทั้งผู้นาที่ เป็นทางการในระดับชุ มชน โดยผู้นาที่ เป็นทางการนี้ป ระกอบด้ วย ผู้น า
ทางการปกครอง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นาทางศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดในชุมชน และ
พระสงฆ์ ผู้นาทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนและครู ผู้นาทางสุขภาพ ได้แก่ อสม. ผู้นาที่เป็น
ทางการในระดั บ เครื อ ข่ า ยระหว่ า งชุ ม ชน ได้ แ ก่ คณะกรรมการชุ ม ชนไทยพวนศู น ย์ เ ฉลิ ม ราช และ
คณะกรรมการที่เป็นทางการในระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมกรวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
บทบาทของผู้นาที่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน จากการศึกษาผู้นาได้สะท้อน
บทบาท ดังนี้
1) บทบาทในการเป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ผู้นาที่เป็นทางการของชาวบ้านในชุมชนไทยพวน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้คิดริเริ่มและ
วางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุ รักษ์วัฒนธรรมไทยพวน เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นในฐานะของการ
เป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะทางานที่ชัดเจน การดาเนินงานจะเป็นในลักษณะของการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะ
นาไปสู่การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการอนุรกั ษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึงร่วมกันคิดและ
วางแผนร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาศักยภาพของชุมชน การวางนโยบายของชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวน การนากิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรจุในแผนพัฒนาของตาบล การนาเสนอการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น
2) บทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
บทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของผู้ทาที่เป็นทางการ ได้แก่ 1) การประสาน
ความร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน 2) เป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 4) ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สมาชิกในชุมชน
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3) บทบาทในการเป็นผู้สร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวน
บทบาทในการสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ได้แก่
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยพวน เช่น การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเปิดชุมชนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน การเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
แก่สมาชิกในชุมชน บอกเล่าถึงความสาคัญของวัฒนธรรมแก่สมาชิกในชุมชนเมื่อมีโอกาส เป็นต้น
4) บทบาทในการเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และปรับปรุงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวน
บทบาทในการเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และปรับปรุงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
เมื่อชุมชนหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรมดาเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้ว คณะทางาน
หรือคณะกรรมการจะเป็นผู้นาในการทาหน้าที่ประเมินสถานการณ์และแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมนั้นๆ
เพื่อนาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
5) บทบาทในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนและประสานความร่วมมือในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน
ผู้นาที่เป็นทางการ หรือคณะกรรมการที่ดาเนินการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนมีบทบาทใน
การรับฟังความคิดเห็นและประสานความร่วมมือของชุมชนเมื่อชุมชนมีข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้
สมาชิกในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วั ฒนธรรม เช่น ในการประชุม
ประจาเดือนของชุมชน การประชุมคณะทางานด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นต้น รวมทั้ง
เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม
6) สร้างความร่วมมือเพื่อ การอนุรักษ์วัฒนธรรมในระดับท้อ งถิ่น ระดั บอาเภอ และระดับ
จังหวัด
เป็นบทบาทที่ผู้นาที่เป็นทางการจะเป็นผู้แทนของชุมชนในการสร้างความร่วมมือและร่วมดาเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ทั้งในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ
อาเภอ และระดั บ จั ง หวัด การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในลั ก ษณะของการน าเสนอแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
วัฒ นธรรมไทยพวน น าเสนอแผนการด าเนิน งานของชุ มชนเพื่อ ขอความร่ วมมื อจากหน่ วยงานภายนอก
ประสานความร่วมมือในด้านงบประมาณ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน เป็น
ต้น
2.2 บทบาทของผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน
ผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ไม่เป็นทางการของชุมนไทยพวน จากการศึกษาพบว่า บทบาทของ
ผู้นาที่ไม่เป็นทางการนั้น เป็นผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยอาจเป็นบุคคลที่ซ้อนทับกับผู้นาที่เป็น
ทางการด้วยก็ได้ แต่บทบาทของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้งตาแหน่ง
หน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะเป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการได้รับเลือกให้
เป็นผู้นาการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจากสมาชิกในชุมชน เช่น ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม ผู้นาในการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกในชุมชน ผู้นาในการสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชน
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดบทบาทของผู้นาไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้อถิ่น ดังต่อไปนี้
1) รวมกลุ่มสมาชิกของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ถือเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ
ของผู้นา ไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือคณะทางานี่เป็นทางการ แต่กระทาโดยผ่านการบอกเล่า ชักชวน สมาชิก
ในชุมชนให้เห็นความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น บอกเล่าในยามมีกิจกรรมต่า งๆ ของชุมชน การ
ชักชวนเข้าร่ว มกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่ น การร่วมแต่ง กายด้วยชุด ไทยพวนในประเพณีต่ างๆ การร่ว ม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การร่วมส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน เป็น
ต้น
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่สมาชิกในชุมชน
บทบาทในการการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้นาที่ไม่เป็นทางการ เป็นการถ่ายทอด
โดยการบอก การปฏิบัติให้เห็นผ่านประวัติศาสตร์ชุมชน ถ่ายทอดผ่านความเชื่อ และถ่ายทอดผ่านวิถีการ
ดาเนินชีวิตของคนในชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการเล่าประวัติศาสตร์ไทยพวน อนุรักษ์ผ่านความ
เชื่อเรื่องวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับปู่ตา การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหารผ่านการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็นต้น
3) เป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี
การในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนที่ไม่เป็นทางการผ่านบทบาทการเป็นผู้นาในการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี เป็นบทบาทของผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หรือเป็น
ผู้นาที่สืบทอดการเป็นผู้นาทางความเชื่อจากบรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ต้อง
เป็นผู้นาที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมาก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีฮีต
12 คอง 14 เป็นต้น
4) สร้างเครือข่ายของผู้นาที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชน
บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนอีกอย่างที่สาคัญของผู้นาไม่เป็นทางการคือการสร้าง
เครือข่ายผู้นาที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการพูดคุย และเปลี่ยนข้อมูล
กิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างผู้นาที่ไม่เป็นทางการของแต่ละชุมชน
3. กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนของผู้นาชุมชนทั้งผู้นาที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย 1) การรวมคนที่มีอุดมการณ์ 2) การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ
3) การลงมือทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง 4) การร่วมแรงทาไปพร้อมกัน 5) การสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์ และ 6)
การรักษาให้ยั่งยืน
3.1 การรวมคนที่มีอุดมการณ์
เริ่มจากผู้นาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยพวนและเห็นว่า
หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ลูกหลานและคนรุ่นหลังจะไม่รู้จักสิ่งดีงามเหล่านี้ วัฒนธรรมก็อาจเกิดการสูญหายไปใน
ที่สุด จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาวไทยพวนสืบไป
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3.2 การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ
เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของผู้นาที่มีอุดมการณ์ร่วมกันแล้ว ผู้นากลุ่มนี้จะร่วมกันดาเนินกิจกรรมหรือหา
แนวทางเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยพวน โดยสิ่งที่ผู้นาใช้ในการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบั นดาลใจมีหลายวิธี เช่น ผ่านกิจกรรมของ
โรงเรียน ผ่านกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนาของตาบลเพื่อให้ชุมชนเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่สาคัญ เป็นต้น
3.2.1 การลงมือทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง
การลงมือ ทาให้เห็ นเป็ นแบบอย่ าง เป็น สิ่ง ที่ ผู้นาชุมชนไทยพวนปฏิ บัติใ ห้เห็ นเป็ นแบบอย่ างแก่
สมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การแต่งกายด้วย
ชุดไทยพวน การอนุรักษ์อาหารพวน การอนุรักษ์การละเล่นของชาวพวนโดยการนามาละเล่นในโอกาสสาคัญ
ต่างๆ การปฏิบัติตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 เป็นต้น ทาให้คนรุ่นหลังได้เห็นและนาไปปฏิบัติตาม
3.2.2 การร่วมแรงทาไปพร้อมกัน
การร่วมแรงทาไปพร้อมกันของผู้นาของชาวไทยพวน เป็นสิ่งที่ชุมชนเห็นกันอย่างต่อเนื่อง ผู้นาชุมชน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อมีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนจะเข้า
มาร่วมดาเนินการด้วยทุกครั้ง นอกจากจะเป็นผู้ร่วมคิด วางแผนแล้วก็ร่วมลงมือปฏิบัติพร้อมกับชาวบ้านใน
ชุมชน ทาให้ชาวบ้านเห็นว่าผู้นามีความเข้มแข็งไม่ทอดทิ้งให้ชาวบ้านเป็นผู้ปฏิบัติฝ่ายเดียว ชาวบ้านจึงมีความ
ยินดีและให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
3.2.3 การสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์
ในการสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์ ผู้นาชุมชนจะดาเนินการทั้งก่อนที่จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
หลังการจัดกิจกรรม เป็นการให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางที่ดี แนวทางที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนนั้นประสบผลสาเร็จ
3.2.4 การรักษาให้ยั่งยืน
การรักษาวัฒนธรรมไทยพวนให้มีความยั่งยืน เป็นกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ผู้นาให้
ความสาคัญ โดยพยายามถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้สู่เยาวชนรุ่นหลัง และนาเสนอแนวทางการอนุรักษ์ไปสู่ระดับ
ตาบล ระดับจังหวัด เพื่อให้บรรจุเป็นแผนพัฒนา รวมทั้งการอนุรักษ์ในรูปแบบของการทาวิจัยท้องถิ่นเพื่อให้
เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของชุ ม ชน และร่ ว มกั น หาแนวทางในการอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื นและคงอยู่ ข อง
วัฒนธรรมไทยพวน
3.3 แบบแผนผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
จากการศึกษาบทบาทของผู้นาและกระบวนการในการอนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น ทาให้ค้นพบแบบ
แผนการปฏิบัติของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการนาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของ
ชุม ชน โดยพบว่า เป็น แบบแผนของบทบาทผู้ นาแบบมุ่ ง งานและมุ่ง คนไปพร้อ มๆกั น ดัง จะได้ น าเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 แบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งคน
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บทบาทของผู้ นาแบบมุ่ง คนของผู้น าในชุ ม ชนไทยพวน พบว่า ทั้ ง ผู้ นาที่เ ป็ นทางการและไม่เ ป็ น
ทางการ มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนเดียวกันคือ คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสมาชิกในชุมชนสามารถที่จะร่วมกันในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้ บทบาทของผู้นาท้องถิ่นจึงมุ่งในการดึงสมาชิกในชุมชนและสร้างคนรุ่น
ใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มที่เกษียณอายุราชการ และเด็กและ
เยาวชน
3.3.2 แบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงาน
บทบาทของผู้นาแบบมุ่งงาน พบว่าผู้นามีการวางแผน วางรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน อันเป็นบทบาทที่ทั้งผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการปฏิบัติจนกลายเป็นแบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงาน
อย่างไรก็ตามแบบแผนผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งแบบแผนของบทบาทผู้นาแบบ
มุ่งคน และแบบแผนบทบาทของผู้นาแบบมุ่งงาน เป็นสิ่งที่ผู้นาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนปฏิบัติไปพร้อมๆ
กัน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
สาหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ได้แก่ 1) จากผลการวิจัยพบว่า
บทบาทของผู้นาชุมชนแบ่งออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ไม่เป็นทางการซึ่งบทบาทดังกล่าวจะ
เชื่อมโยงกับการได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือไม่ก็สะท้อนให้
เห็นว่าในการแสดงบทบาทการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนนั้นผู้นามีความสาคัญอย่างยิ่งทั้งผู้นาที่เป็นทางการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยพวนโดยตรงและที่สาคัญคือผู้นาที่ไม่เป็นทางการ
หรือผู้นาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนล้วนแล้วแต่มีส่วนสาคัญซึ่งหากสามารถดึงศักยภาพและความร่วมมือ
จากผู้นาทั้งสองกลุ่มมาใช้ได้จะทาให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมเกิดประสิทธิผลและมีความยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้
ควรมรการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยในเบื้องต้นอาจ
ดาเนิ นการผ่านโรงเรียนหรือเครือข่ ายความร่ว มมือ ในระดับกลุ่ มโรงเรีย นเป็น หลักซึ่ ง อาจเริ่ม จากการท า
กิจกรรมร่วมกันในวันที่มีประเพณีสาคัญๆของไทยพวนและกาหนดบทบาทความรับผิดชอบให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนได้ดาเนินการด้วยตนเอง 2) จากข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ประกอบด้วย การรวมคนที่มีอุดมการณ์ การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ การลงมือทาให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง การร่วมแรงทาไปพร้อมกัน การสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์ และการรักษาให้ยั่งยืน นั้นจะเห็นได้ว่าการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนนั้นมีขั้นตอนที่เป็นกระบวนการที่มีจุดเริ่มต้นจากการรวมรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์
ร่วมกันในการทางานด้านการอนุรักษ์ ทั้งกลุ่มผู้นาที่เป็นทางการและผู้นาตามธรรมชาติ ไปกระทั่งถึงการร่วมลง
มือปฏิบัติร่วมกันและรักษาไว้ให้ยั่งยืนซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีสองมิติที่ต้องพิจารณา คือ มิติของการส่งเสริม
ให้ ตั ว ผู้ น าเองนั้ น เป็ น ผู้ น ามี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมไทยพวน และดึ ง ความรู้ ที่ เ ป็ น ความรู้ ฝั ง ลึ ก ( Tacit
Knowledge)ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) การส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
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อันนาไปสู่การมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ต่อไป และในมิติของการส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเกิด ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม เพื่อให้เข้ามาร่วมในแต่ละขั้นตอนของการอนุรักษ์ดังที่ ผู้นาใน
ชุมชนได้ดาเนินการและวางแนวทางไว้แล้ว 3) จากข้อค้นพบเกี่ยวกับแบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการ
อนุ รั ก ษ์ นั้ น พบว่ า เป็ น แบบแผนของบทบาทผู้ น าแบบมุ่ ง งานและมุ่ ง คนไปพร้ อ มๆกั น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ในการ
ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนนั้นมีทั้งการเน้นเป้าหมายที่ผลลั พธ์ของการดาเนินงานและการ
เน้นที่การสร้างและรักษาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ดัง นั้นในการดาเนินงานด้านการ
อนุ รั กษ์ จึ ง ความให้ ค วามสาคั ญ กับ ทั้ งสองส่ว น เช่ น ในการด าเนิ น งานนอกเหนื อ จากการพยายามบรรลุ
เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ การเห็นผลที่เป็นรูปธรรมแล้วการให้ความใส่ใจหรือความสาคัญกับความรู้สึก จิตใจ
ของบุคคลก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพื่อให้การดาเนินงานได้ผลที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นดังคากล่าวที่ว่า “ถ้าได้ใจคนทางาน
เท่าไหร่ งานที่ทาก็มีโอกาสได้รับความสาเร็จเท่านั้น”
นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง ต่อไปคือ ควรศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มต้นจากชุมชนไทยพวน ในจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่
ในการด าเนิ น โครงการวิ จั ย ที่ มี ฐ านของความรู้ เ ป็ น เบื้ อ งต้ น อยู่ แ ล้ ว และยั ง มี ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ าร่ ว มการวิ จั ย ที่ ไ ด้
ดาเนินการวิจัยร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการบริการวิชาการของมหมาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ทั้งนี้จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปเป็นพื้นฐานในการดาเนินโครงการวิจัย
ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข็ มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทย
พวนได้ โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของแกนนาที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาว
ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยในฐานะนักวิจัยท้องถิ่นในการร่วมวางแผน(Plan) ร่วมปฏิบัติ (Action) ร่วม
สังเกตและสะท้อนผลการปฏิบัติ (Observe & Reflect) ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกันคาดว่าจะ
สามารถสร้างและพั ฒนารูป แบบของการอนุรั กษ์ วัฒ นธรรมไทยพวนที่ จะทาให้ชุ มชนมีค วามเข้มแข็ง เชิ ง
วัฒนธรรมและด้านอื่นๆต่อไปได้
การนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ รั บ จากการวิ จั ย เกี่ ย วกั บบทบาทของผู้ น าชุ ม ชนและกระบวนการในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน แบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่นาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายกนั้นสามารถนาไป
เป็น ข้อเสนอหรือทางเลือกหนึ่งให้แก่ชุมชนอื่นๆในการส่ง เสริมบทบาทผู้นาชุมชนและกระบวนการในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นแนวทางในการกาหนด
ทิศทางของนโยบายในการส่งเสริ ม ความเข้มแข็ง ของชุมชน โดยมีฐ านการพัฒนาที่สาคัญ จากการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นรากแห่งชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนก้าวไปสู่การพัฒนา
ส่งเสริมในระดับประเทศต่อไปได้
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ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ที่ได้จากการทาวิจัย
และมี Impact ต่อสังคม, ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร
ผลสาเร็จที่จะได้รับจากการดาเนิ นงานตลอดการวิจัย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง
จากผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยประเมินว่าโครงการวิจัยนี้สามารถให้ผลสาเร็จเบื้องต้น
ที่เป็นสิ่งใหม่และแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว ซึ่งคาดหวังว่าจะมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผู้นา
ท้องถิ่นจะนาไปอ้างอิง หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัย
มีอุ ปสรรคในเรื่อ งของการขอสั มภาษณ์ข้ อมู ลจากผู้น าทางด้า นวั ฒนธรรมของท้ องถิ่น ที่มี ความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาที่โดดเด่น เนื่องด้วยภารกิจของแต่ละท่านที่ต้องทาทั้งงานด้าน
วัฒนธรรมที่ต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆค่อนข้างบ่อยครั้งและงานภารกิจส่วนตัวการประกอบอาชีพ
ของแต่ละท่านทาให้บางครั้งการเก็บข้อมูลมีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอุปสรรคในเรื่องของการขอสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้นาทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นทาให้ผู้วิจัย
เกิดความตระหนักและคิดว่าในการดาเนินการวิจัยควรมีการออกแบบและวางแผนในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ให้รัดกุมเพื่อให้สามารถดาเนินการวิจัยได้ตามกาหนดเวลา รวมทั้งในการติดต่อประสานงาน
ผู้ให้ข้อมูลมีความสาคัญอย่างมากนอกเหนือเหนือจากการส่งหนังสือข้อความร่วมมือแล้วอาจต้องมีการประสาน
ผ่านบุคคลที่สามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลได้โดยตรงที่เรียกว่า Gate Keeper ร่วมด้วย
งานวิจัยที่คาดว่าจะดาเนินการต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง เชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มต้นจากชุมชนไทยพวน ในจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่ในการดาเนินโครงการวิจัยที่มี
ฐานของความรู้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว และยังมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้ดาเนินการวิจัยร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการบริการวิชาการของมหมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้จากองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปเป็นพื้นฐานในการดาเนินโครงการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนได้ โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม
ของแกนนาที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาวชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยใน
ฐานะนักวิจัยท้องถิ่นในการร่วมวางแผน(Plan) ร่วมปฏิบัติ (Action) ร่วมสังเกตและสะท้อนผลการปฏิบัติ
(Observe & Reflect) ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบั ติการวิจัยร่วมกันคาดว่าจะสามารถสร้างและพัฒนารูปแบบ
ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนที่จะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมและด้านอื่นๆต่อไปได้
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The Role of Community Leaders in the Conservation of Local Culture and Processes
to Strengthen the Culture of the Community : A Case Study of Thai Phuan, Koh
Wai, Nakhonayok1
Thasuk Junprasert2

Abstract
The research was aimed to 1) understand the role of community leaders and the
process of conserving local culture of Thai Phuan. 2) find the pattern of community
leadership role in conservation local culture to Strengthen the Culture of Thai Phuan ’s
Community. Qualitative research methodology of participation and non-participant to
observation as well as In-depth interviews were used. The research samples consists of
community leaders, local scholars in folk wisdom and community members. Descriptive
analysis techniques were used to analyze. The research findings are 1) The role of
community leadership role is divided into formal and informal roles and the process of
conserving the local culture contain ; gathering people who have the same idea, Raising
awareness and inspiration, Action and Reflection on positive way and publish the results
to the community and outside 2) the patterns of community leadership role is both
employee-centered behavior and job-centered behavior.

Keyword: The Role of Community Leaders, Conservation of Local Culture and
Processes, to Strengthen the Culture of the Community
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บทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก1
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ2
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ1) ท าความเข้ าใจถึ ง บทบาทของผู้น าชุ มชนในการอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน 2) เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน
3) เพื่อค้นหาแบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นาไปสู่ความเข้มแข็งเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้นาชุมชน
แบ่งออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ส่วนกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยพวนประกอบด้วย การรวมคนที่มีอุดมการณ์ การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ การลงมือทา
ให้เห็นเป็น ตัวอย่าง การร่วมแรงทาไปพร้อมกัน การสะท้อนผลเชิ ง สร้า งสรรค์ และการรัก ษาให้ยั่ง ยื น
สุดท้ายแบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์นั้นพบว่าเป็นแบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงาน
และมุ่งคนไปพร้อมๆกัน

คาสาคัญ : บทบาทผู้นาชุมชน, กระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรม

1

รายงานการวิจัย ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปี 2557
อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail:
thasukbsri@gmail.com Tel: 08-3540-9799
2

3
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นวาทกรรมอีกแนวหนึ่งที่ทาให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเดียว ด้านวัฒนธรรมก็เปลี่ยนเข้าสู่สังคมสมัยใหม่แบบเน้นการบริโภค ท่ามกลางมิติของการพัฒนา
ยิ่งตอกย้าให้เห็นไม่ความชอบธรรมของการพัฒนาเพื่อกาหนดทิศทางนโยบายประเทศ (ศุภชัย เจริญวงศ์.
2544 : 2) วิถีชีวิตของสังคมไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่ง มีการเชื่อ มโยงวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมต่างประเทศทาให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลก
ไซเบอร์อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อวั ฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ความสัมพันธ์ของ
บุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภค โดยคนในสังคมมุ่งแสวงหาความสุขและเป็นส่วนตัว
มากขึ้น (จินตนา สุจจานันท์. 2556 : 8) ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์และทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนี้เองทาให้การพัฒนาขาดความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรม
หลายอย่าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นศูนย์รวมความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นชุมชนค่อย ๆ สูญ
หายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คม ดัง นั้น การพัฒนาประเทศสู่ค วามสมดุลยั่ง ยืน จะต้อ งให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่ มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีมากขึ้นและเชื่อ มโยงกัน เพื่อ ประโยชน์ใ นการพัฒ นา ทั้ง นี้ก าร
เสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลัก โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีจิตสานึกสาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ
ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู้คนทั้งในชนบทและในเมือง ในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้ าน อาเภอ
จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจร่วมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแห่ง หลายพื้นที่การรวมตัว
กันดังกล่าวมีทั้งที่เป็นมูลนิธิ เป็นสหกรณ์ สมาคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมกันเป็นกลุ่ม
อาชีพ เป็นชมรม มีกติกาหลักการและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างให้ ชุมชนมีการรวม
ตัวอย่างเข้มแข็งมาร่วมคิดร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ ความรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดาเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถี
วัฒนธรรมชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางสัง คม ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ มที่ มี อยู่ อ ย่ างมี ดุล ยภาพสอดคล้อ งเชื่อ มโยงกั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มพูนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสัง คมระหว่างผู้คนทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ทั้ง นี้ การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถป้องกัน
และแก้ไ ขปัญ หาที่ ยากและสลั บซับ ซ้อน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ปัญ หาความยากจนที่มีค วามเป็น องค์ รวม
เกี่ยวพันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซึ่งต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการ
ร่วมมือร่วมใจดาเนินการให้หลุดพ้นจากความยากจนตลอดไปแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคต
ของชุมชนได้อีกด้วย
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์
กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็นวิถีทางและแบบ
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แผนการดาเนินชีวิตของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิดต่าง ๆ ที่คนได้สร้าง สะสม ถ่ายทอด
และรักษาไว้จากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง อาจอยู่ในรูปของความรู้ การปฏิบัติ และความเชื่อ ตลอดจนวัตถุ
สิ่ง ของอาจเกิดจากการคิดและการกระทาของมนุษย์ วัฒนธรรมคือความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติของ
มนุษย์นั่นเอง (กาญจนา แก้วเทพ. 2530 : 17) ดังนั้นวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นทุนทางสังคมหนึ่งที่จะช่วย
ยึดโยงให้ชุมชนเกิดการรวมตัวภายใต้การสานึกถึงความสาคัญของจิตวิญญาณของตัวเราเอง มีการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน เกิดเป็นเครือข่าย หรือกลุ่มในชุมชนที่จะนาไปสู่การทากิจกรรมการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ตามมา ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ทา
ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข และในที่สุดชุมชนจะเกิดความเข้ม แข็ง
และยั่ง ยืน โดยเฉพาะชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ดังเช่นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นคือผู้นาชุม ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความสามารถทาให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันคิดพิจารณา ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นหรือน่าพอใจ
ขึ้นจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ เป็นผู้ที่ช่วยให้ประชาชนได้มีการตกลงร่วมกัน หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ เป็นผู้มีความสามารถในการชักจูงประชาชนในชุมชนได้ (ณัฐนรี
ศรีทอง. 2551 : 3) ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้ง การอนุรั กษ์ด้ านอื่น ๆ ของชุมชน ท าให้เห็ นว่า ผู้น าชุม ชนทั้ ง ผู้ นาแบบทางการและแบบไม่ เป็ น
ทางการมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างมาก ดังเช่น กนกวรรณ ชูชาญ
(2552) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมโดยผู้นาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ผล
การศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนมีบ ทบาทในการอนุรักษ์ ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยมีการจัดการความรู้ ทาง
ทรัพยากรวัฒนธรรมของกลุ่มผู้นาด้วยการถ่ายทอดและนาไปใช้ การผลิตซ้าทางวัฒนธรรม กระบวนการ
จัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีรูปแบบการจัดการความรู้ตาม
แนวประเพณี เช่นเดียวกับ อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ (2555) ศึกษาบทบาทของผู้นาชุมชนในกระบวนการเรียนรู้
การจัดการป่าชุมชน พบว่าผู้นาชุมชนมีคุณลักษณะและบทบาทในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชน
มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎกติกา การทากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการป่าชุมชน เป็นผู้มีความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน ด้านพันธุ์พืชพันธุ์
ไม้ต่างๆ สมุนไพรในป่าชุมชน อีกทั้งเป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังนาเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้และศึกษาเส้นทางธรรมชาติตามฐานการเรียนรู้ โดยผู้นา
ชุมชนเป็นผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ชมพู่ เหนือศรี (2551) ศึกษา
บทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าผู้ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมี บทบาทในการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีบทบาทมากที่สุดคือการริเริ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดย
ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก
ด้าน โดยทุกคนให้ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมเป็นอย่างดี จากการ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนเป็นอย่าง
มาก ซึ่งบทบาทของผู้นาในแต่ละชุมชน ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน
บ้านเกาะหวาย อาเภอปากพลี จัง หวัดนครนายก เป็นชุมชนชาติพันธุ์ไทยพวนที่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชนอย่างโดดเด่น ทั้งเรื่องของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การแต่งกาย อาหาร
ซึ่งคนในชุมชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนเป็นตัวกลางสาคัญในการ
เชื่อมประสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้น ชาวไทยพวนบ้านเกาะ
หวายได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีการเคลื่อนไหว และสนับสนุน ให้เกิดการรวมตัวกันขึ้น ทั้งนี้
ก็เพื่ออนุรักษ์ จรรโลง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทยพวนไว้ ชั่วลูกชั่วหลานเยาวชนรุ่นหลัง สืบ
ต่อไปในอนาคต อันจะนามาซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิตลอดจนสร้างความมีวินัย พัฒนา ค่านิยมที่ถูกต้อง
ลักษณะนิสัยที่ดี อันจะนาไปสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา ส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ของชาวไทยพวนต่อไป การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะทาความเข้าใจถึงบทบาทของผู้นาชุมชนบ้านเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น
ชุ ม ชนไทยพวน ว่ า มี บ ทบาทในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อย่ า งไร มี ก ระบวนการในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนอย่างไรบ้าง และค้นหาแบบแผนของบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนเป็นอย่างไร เพื่อนา
ข้อค้นพบที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนทั้งเชิงวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ตลอดทั้ง การถอดกระบวนการดัง กล่าวออกมาเป็น
แบบแผนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถนาไปเป็นข้อเสนอหรือทางเลือกหนึ่ง ให้แก่ชุมชน
อื่นๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อทาความเข้าใจถึงบทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ตาบล
เกาะหวาย จังหวัดนครนายก
2) เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ตาบลเกาะหวาย
จังหวัดนครนายก
3) เพื่อค้นหาแบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นาไปสู่ความ
เข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
3. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาบทบาทของผู้ น าชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จั งหวัดนครนายกรวมทั้งแบบแผน
ของบทบาทผู้ นาชุ ม ชนและกระบวนการในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒนธรรมท้ อ งถิ่น ที่ น าไปสู่ ค วามเข้ ม แข็ ง เชิ ง
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วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายกโดยกาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาใน
เชิงพรรณนาไว้ดังนี้
การศึกษาปรากฏการณ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนครั้งนี้อยู่บนฐานคิดที่ว่า การพัฒนา
ชุม ชนสู ่ค วามเข้ม แข็ง นั ้น ต้อ งอาศัย ทุน ทางสัง คมและวัฒ นธรรม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยต้องเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้ง นี้ก ารเสริม สร้า ง
ทุน ดัง กล่า วต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆทั้ง ร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ มีจิตสานึกสาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ
ต่อไป และด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสังคมไทยทาให้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่กระจายไปตามส่วน
ต่างๆของประเทศ ซึ่งชุมชนไทยพวนก็เป็นอีกหนึ่ง ชาติพันธุ์ที่มีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ
ไทย แต่จะด้วยความแตกต่างหลากหลายประการใดความเป็นชุมชนเดียวกันและมีวัฒนธรรมเป็นเครื่อง
ร้อยรัดความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันย่อมปรากฏให้เห็นอยู่ในเกือบทุกชุมชน มากบ้างน้อยมากตามเหตุ
ปัจจัยต่า งๆ ซึ่ง การที่จะนาพาให้ชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง ได้ในภาพรวมนั้นต้อ งอาศัยชาวชุมชนในการ
ดาเนินการโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในฐานะแกนนาที่เป็นเสมือนผู้นาทางความคิดและการปฏิบัติ
ของชาวชุมชนซึ่งกว่าที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ทั้งด้ายลนบวกและด้านลบนั้นย่อยมีกระบวนการ
ที่น่าสนใจถึงความสาเร็จดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงกาหนดกรอบของการศึกษาไว้ในประเด็นของ
บทบาทของผู้นาชุมชนและ กระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งในที่นี้เน้น วัฒนธรรมไทยพวน ของ
ชาวเกาะหวายที่มีความแน่นแฟ้น เหนี่ยวแน่น จนเป็นที่ประจักษ์ว่าช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่
ชุมชนทั้งเชิงวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ตลอดทั้งการถอดกระบวนการดังกล่าวออกมาเป็นแบบแผนของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถนาไปเป็นข้อเสนอหรือทางเลื อกหนึ่งให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป โดยผู้วิจัย
จะนาแนวคิดเกี่ยวกับ บทบาทผู้นาท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยอาศัยมุมมอง
ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีจิตวิทยา สังคมวิทยาและศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตมาช่วย
ในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ครั้งนี้โดยผ่านมุมมองและการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่วิจัยและ
ดาเนินการด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อให้สามารถนาข้อค้นพบที่ไ ด้มา
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสามประการอย่างครบถ้วนชัดเจน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธี ก ารวิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research)โดยอาศัยแบบแผนการศึกษาแบบ
กรณี (Case Study) เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
กรณีศึกษาแบบ intrinsic cases กล่ าวคือเป็ นการเลือ กกรณีศึก ษาที่มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจน มีความ
เฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนทั้งในด้านของบทบาทของผู้นาชุมชน
และกระบวนการในการอนุรักษ์ที่นาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมุ่งเน้นเปิดเผยให้เห็น
และเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษา โดยหน่วยในการวิเคราะห์คือ ชุมชนไทยพวนตาบลเกาะหวาย
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ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants )ที่
สามารถตอบประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านจาก 4 หมู่บ้านที่
มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน คือ แกนนาที่มี บทบาทสาคัญ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะหวาย บ้านคลอง
ตะเคียน บ้านท่าแดง บ้านฝั่งคลอง-ตลาดท่าแดง และชุมชนบ้านใหม่ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดคุ ณสมบั ติของกลุ่ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลั กไว้ในเบื้ องต้น คือ 1) ต้ องเป็ นชาวไทยพวนที่ มี
ภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย 2) เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
สะท้อนจากการมีตาแหน่งอย่างเป็นทางการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 3) เป็นบุคคลที่
ได้รับการยอมรั บจากชาวชุมชนว่ามีคุณ ลักษณะของความเป็นผู้ นาในการทากิจ กรรมที่ เกี่ยวข้ องอย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (informants) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเก็บรวบข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์สาหรับข้อมูลมาสนับสนุนการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยรวมทั้งเพื่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เช่น ครอบครัวของแกนนา กลุ่มชาวบ้านในชุมชน กลุ่มบุคคลที่เตยรวมงานกับแกนนาที่เป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นต้น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง นี้นอกจากจะเป็นตัวผู้วิจัยเองซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่
สาคัญที่สุดแล้ว ยังมีแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีลักษณะเป็นประเด็นกว้างๆ ที่กาหนดขึ้น
ตามกรอบของปัญหาการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานในภาคสนามและเมื่อคณะผู้วิจัยได้
เข้าไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้างประเด็นคาถามใหม่ๆอยู่เสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นสาคัญ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดเล็กไม่เน้นการ
สารวจจากคนจานวนมาก เทคนิคการวิจัยไม่แยกขั้นตอนของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ออกจากกัน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่
สนามการวิจัยในช่วงแรกผู้วิจัยยังไม่เร่งรัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเท่าใดนักหากแต่มุ่งเน้น
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่ง ในช่วงแรกนั้นผู้วิจัยใช้การสังเกตเป็น
วิธีการเริ่มต้นทั้งสังเกตแบบมีส่วนร่วมทั้งบริบท ลักษณะทางกายภาพของชุมชน กิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัด
ขึ้นและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับการสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและเมื่อเวลาผ่าน
ไปสั ก ระยะหนึ่ ง ช่ ว งต่ อ ๆ มาผู้ วิ จั ย เริ่ ม ค้ น พบกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเหมาะสมตรงตา ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงเริ่มใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายขึ้นตามลาดับซึ่งรายละเอียด
ของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อนี้
1) การสังเกต (Observation)
ในการลงสนามผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และการสังเกตผู้คน กิจกรรมต่างๆ และลักษณะกายภาพของสถานที่(งามพิศ สัตย์สงวน. 2551:122) ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในระยะแรกของการเข้าสนาม คือ การสารวจบริบทและ
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ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ซึ่งเป็น การสัง เกตโดยตรงที่ ใช้ เวลาสั้ นกว่าการสัง เกตแบบมี ส่ วนร่ว ม
เนื่องจากผู้วิจัยยังกาหนดไม่ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมหรือเหตุการณ์ใดบ้าง หลังจากนั้นผู้วิจัยใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่ในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสภา
องค์กรชุมชนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทาการสัง เกตและบัน ทึกสิ่ง ที่สัง เกตในลักษณะของการทาบันทึก
ภาคสนาม อนึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกต ผู้วิจัยจดบันทึก และบันทึกภาพไว้เพื่อ
นามาใช้ประกอบกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนโดยลักษณะคาถามของการสัมภาษณ์จะถามในสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์จริง เช่น
ภูมิหลัง ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่สภาองค์กรชุมชนจัดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ให้
ข้อมูลหลักได้พูดอย่างละเอียดและลึกในประเด็นที่ทาการสัมภาษณ์ (งามพิศ สัตย์สงวน. 2551:138) เพื่อ
ค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในประเด็นของบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน ซึ่งขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยยึดหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ใช้
คาถามที่ชี้นาคาตอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ใช่คาถามปลายปิดให้ผู้ตอบตอบเพียง ใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น
แต่ผู้วิจัยได้ใช้คาถามแบบเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ตอบมีโอกาสเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยสามารถ
อธิบายขยายความประเด็นคาถามให้ผู้ตอบเข้าใจวัตถุประสงค์ของคาถาม และสามารถซักถามเพิ่มเติมเพื่อ
หาข้อมูลรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ได้สามารถเชื่อมโยงการสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการอย่าง
ลึกซึ้งได้ นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ยังสามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เช่น น้าเสียง สีหน้า ท่าทาง แววตา ของ
ผู้ให้สั มภาษณ์ขณะทาการสัมภาษณ์ไ ด้อีกด้ วยซึ่ ง ผู้วิ จัยได้ บันทึ กสิ่ง เหล่า นี้ไ ว้ เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นน่าจะมีความถูกต้องน่าเชื่อได้เพียงใด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งนักวิจัยพึงกระทาเพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการอยู่ในสนามเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็น
สาคัญได้ถูกต้อง และมีการสังเกต เพื่อให้เข้ าใจถึงคุณลักษณะที่สาคัญๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทาความเข้าใจ
ความหมายของเหตุการณ์นั้นๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การตรวจแบบสามเส้า (Triangulation) คือจาก
แหล่งของข้อมูลที่มากกว่าหนึ่งแหล่ง เพื่อได้คาอธิบายหลายๆ สภาพการณ์ หลายช่วงเวลา จากผู้ให้ข้อมูล
หลายๆ คน หลายกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบจากหลายวิธีวิจัย คือ การใช้
วิธีการสัง เกตแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับวิธีการสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้มาตรวจสอบว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้ยังตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยจัดประชุมให้บุ คคลที่ทางานรับผิดชอบ
ในชุมชนนั้นๆ ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้ อมูล หากมีข้ อมูลใดที่ผิด พลาดหรือที่ไ ม่ชัดเจนในที่
ประชุมจะสรุปร่วมกันในประเด็นนั้นๆ เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัดข้อมูล
ส่วนนั้นออก
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับๆการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อุปนัย ทาได้โดยการตีความและสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ในสนามวิจัย เมื่อคณะผู้วิจัย
ได้ข้อมูลมาก็นามาวิเคราะห์ มองหาความหมาย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง อาจจะเป็นรูปแบบซึ่งเป็น
ข้อสมมติฐานชั่วคราวย่อยๆ หลายสมมติฐานและจากนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจน
สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนจากข้อสรุปย่อยๆ ไปสู่สรุปใหญ่ไปเรื่อยๆ โดยจาแนกข้อมูลตามความ
เหมาะสมของข้อมูลเนื้อหาที่ได้ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะของการพรรณนาอย่างละเอียด
ลึกซึ้งเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลทุกๆ ราย โดยก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้ วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก และสอบถาม
ความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยจากผู้ให้ข้อมูลทุกราย ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การขออนุญาตจดรายละเอียดจากการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ์ จานวนครั้งในการสัมภาษณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การขอให้ผู้ให้ข้อมูล
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การมีสิทธิตอบหรือไม่ตอบคาถามของผู้วิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้
ข้อมูล ได้ซัก ถามข้ อ ข้ องใจหรือสิ่ งที่เป็ นข้อ สงสัย เพิ่มเติมจนเข้า ใจ และให้ เวลาในการคิด ทบทวนก่อ น
ตัดสิน ใจตอบคาถามและที่สาคัญผู้วิ จัยไม่ เปิดเผยข้อ มูลใดๆ ที่เ กี่ยวโยงถึง ผู้ให้ข้ อมูล โดยการนาเสนอ
ผลการวิจัยนั้นชื่อสถานที่และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นชื่อสมมติทั้ง สิ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รักษา
ความลับของข้อมูลโดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและผลการวิจัยจะถูกนาเสนอในภาพรวมและข้อมูลทั้งหมดใช้
เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
2) บทบาทของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 3) กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
และ 4) แบบแผนของบทบาทผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ซึ่งจะนาเสนอการสรุปไปพร้อมๆ
กับการอภิปรายผลการวิจัย ดังได้นาเสนอรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
สาหรับ ผู้นาในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยพวนที่เป็น ผู้ ให้ข้ อมูลส าคัญ ในครั้ง นี้ เป็น ผู้แทนจาก 4
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะหวาย บ้านคลองตะเคียน บ้านท่าแดง บ้านฝั่งคลอง-ตลาดท่าแดง และชุมชน
บ้านใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 8 ท่าน เป็นเพศชาย 6 ท่าน เพศหญิง 1 ท่าน ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 – 75 ปี
บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน บางท่านเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น บทบาทในการอนุรักษ์ภาษาพวน อนุรักษ์การละเล่นของชาว
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ไทยพวน อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหาร เป็นต้น บางท่านมีบทบาทในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชุมชนของตน
บทบาทในการเป็นผู้นาอย่างเป็นทางการในกรดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ เช่น เป็นประธาน
ชมรมไทยพวน จังหวัดนครนายก เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมไทยพวน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นา
ทางวัฒนธรรมไทยพวนเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเป็นผู้มีความพร้อมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ
และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
5.2 บทบาทของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ในส่วนของการวิเคราะห์บทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน พบว่าสามารถแบ่ง
ออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ไม่เป็นทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเป็นบทบาทที่เกิดขึ้น
ในลักษณะที่เป็นคณะทางานที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยชุมชน ตาบล และจังหวัด ส่วนบทบาท
ของผู้นาที่ไม่เป็นทางการ เป็นบทบาทในลักษณะของการเป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนโดยการ
ยอมรับนักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบ
ต่อกันมาจากครอบครัว และที่เข้ามาด้วยความเต็มใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 บทบาทของผู้นาที่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน
ผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นทางการของชุมนไทยพวน จากการศึกษาพบว่า บทบาท
ของผู้นาที่เป็นทางการนั้น มีทั้งผู้นาที่เป็นทางการในระดับชุมชน โดยผู้นาที่เป็นทางการนี้ประกอบด้วย ผู้นา
ทางการปกครอง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นาทางศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดในชุมชน
และพระสงฆ์ ผู้นาทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนและครู ผู้นาทางสุขภาพ ได้แก่ อสม. ผู้นาที่
เป็นทางการในระดับเครื อข่ายระหว่างชุมชน ได้แ ก่ คณะกรรมการชุมชนไทยพวนศูนย์เฉลิมราช และ
คณะกรรมการที่เป็นทางการในระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมกรวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
บทบาทของผู้นาที่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน จากการศึกษาผู้นาได้สะท้อน
บทบาท ดังนี้
1) บทบาทในการเป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ผู้นาที่เป็นทางการของชาวบ้านในชุมชนไทยพวน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้คิดริเริ่ม
และวางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วั ฒนธรรมไทยพวน เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นในฐานะ
ของการเป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะทางานที่ชัดเจน การดาเนินงานจะเป็นในลักษณะของการ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่จะนาไปสู่การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึง
ร่ว มกั น คิด และวางแผนร่ว มกัน ได้ แก่ การค้น หาศั กยภาพของชุ มชน การวางนโยบายของชุม ชนโดย
เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน การนากิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรจุในแผนพัฒนาของ
ตาบล การนาเสนอการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น
2) บทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
บทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของผู้ทาที่เป็นทางการ ได้แก่ 1) การประสาน
ความร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน 2) เป็นผู้นาในการจัดกิจกรรม
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การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 4) ถ่ายทอดแนว
ปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สมาชิกในชุมชน
3) บทบาทในการเป็นผู้ สร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยพวน
บทบาทในการสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ได้แก่
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยพวน เช่น การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรม การเปิดชุ มชนให้ ผู้ที่ สนใจได้ศึ กษาดูง าน การเป็ นแบบอย่างในการอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมแก่สมาชิกในชุมชน บอกเล่าถึงความสาคัญของวัฒนธรรมแก่สมาชิกในชุมชนเมื่อมีโอกาส เป็นต้น
4) บทบาทในการเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และปรับปรุงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยพวน
บทบาทในการเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และปรับปรุงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
เมื่อชุมชนหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรมดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้ว คณะทางาน
หรือคณะกรรมการจะเป็นผู้นาในการทาหน้าที่ประเมินสถานการณ์และแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม
นั้นๆ เพื่อนาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
5) บทบาทในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนและประสานความร่วมมือใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน
ผู้น าที่ เป็ น ทางการ หรื อคณะกรรมการที่ ดาเนิ น การในการอนุรั กษ์ วั ฒนธรรมไทยพวนมี
บทบาทในการรับ ฟังความคิดเห็นและประสานความร่วมมือของชุ มชนเมื่อ ชุมชนมีข้ อเสนอแนะต่ างๆ
รวมทั้ง กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เช่น ในการประชุมประจาเดือนของชุมชน การประชุมคณะทางานด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือกับ ชุมชนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
6) สร้างความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัด
เป็นบทบาทที่ผู้นาที่เป็นทางการจะเป็นผู้แทนของชุมชนในการสร้างความร่วมมือและร่วม
ดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน ทั้งในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด การสร้างความร่วมมือทั้งในลักษณะของการนาเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน นาเสนอแผนการดาเนินงานของชุมชนเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก ประสานความร่วมมือในด้านงบประมาณ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของชุมชน เป็นต้น
1.2.2 บทบาทของผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน
ผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ไ ม่เป็นทางการของชุมนไทยพวน จากการศึกษาพบว่า บทบาท
ของผู้นาที่ไม่เป็นทางการนั้น เป็นผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยอาจเป็นบุคคลที่ซ้อนทับกับผู้นา
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ที่เป็นทางการด้วยก็ได้ แต่บทบาทของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้ง
ตาแหน่งหน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะเป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการ
ได้รับเลือกให้เป็นผู้นาการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจากสมาชิกในชุมชน เช่น ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม
ผู้นาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกในชุมชน ผู้นาในการสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
ระหว่างชุมชน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดบทบาทของผู้นาไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้อถิ่ น
ดังต่อไปนี้
1) รวมกลุ่มสมาชิกของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
การรวมกลุ่ม สมาชิก ในชุ มชนในการอนุ รักษ์ วัฒนธรรมไทยพวน ถือ เป็น บทบาทที่ไ ม่ เป็ น
ทางการของผู้นา ไม่มี การจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือ คณะทางานี่ เป็นทางการ แต่กระท าโดยผ่านการบอกเล่ า
ชักชวน สมาชิกในชุมชนให้เห็นความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น บอกเล่าในยามมีกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน การชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การร่วมแต่ง กายด้วยชุดไทยพวนใน
ประเพณีต่างๆ การร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของชุมชน การร่วมส่งเสริมให้บุตรหลานได้
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน เป็นต้น
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่สมาชิกในชุมชน
บทบาทในการการถ่า ยทอดองค์ความรู้และภูมิปัญ ญาของผู้ นาที่ไ ม่ เป็นทางการ เป็นการ
ถ่ายทอดโดยการบอก การปฏิบัติให้เห็นผ่านประวัติศาสตร์ชุมชน ถ่ายทอดผ่านความเชื่อ และถ่ายทอดผ่าน
วิถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการเล่าประวัติศาสตร์ไทยพวน อนุรักษ์
ผ่านความเชื่อเรื่องวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับปู่ตา การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหารผ่านการดาเนินชีวิตประจาวัน
เป็นต้น
3) เป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี
การในการอนุ รั ก ษ์วั ฒ นธรรมไทยพวนที่ ไ ม่ เป็ น ทางการผ่ า นบทบาทการเป็น ผู้ น าในการ
ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี เป็นบทบาทของผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
หรือเป็นผู้นาที่สืบทอดการเป็นผู้นาทางความเชื่อจากบรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีไหว้
ศาลปู่ตา ต้องเป็นผู้นาที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมาก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ การเป็นผู้นาใน
การประกอบพิธีฮีต 12 คอง 14 เป็นต้น
4) สร้างเครือข่ายของผู้นาที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชน
บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนอีกอย่างที่สาคัญของผู้นาไม่เป็นทางการคือการสร้าง
เครือข่ายผู้นาที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการพูดคุย และเปลี่ยนข้อมูล
กิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างผู้นาที่ไม่เป็นทางการของแต่ละชุมชน
1.3 กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนของผู้นาชุมชนทั้ง ผู้นาที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย 1) การรวมคนที่มีอุดมการณ์ 2) การสร้างความตระหนักและแรง
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บัน ดาลใจ 3) การลงมือ ท าให้ เ ห็น เป็น ตั วอย่ าง 4) การร่ ว มแรงท าไปพร้อ มกั น 5) การสะท้อ นผลเชิ ง
สร้างสรรค์ และ 6) การรักษาให้ยั่งยืน
5.3.1 การรวมคนที่มีอุดมการณ์
เริ่มจากผู้นาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยพวนและเห็น
ว่าหากไม่มีการอนุรักษ์ไ ว้ลูกหลานและคนรุ่นหลังจะไม่รู้จักสิ่งดีงามเหล่านี้ วัฒนธรรมก็อาจเกิดการสูญ
หายไปในที่สุด จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาวไทย
พวนสืบไป
5.3.2 การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ
เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของผู้นาที่มีอุดมการณ์ร่วมกันแล้ว ผู้นากลุ่มนี้จะร่วมกันดาเนินกิจกรรมหรือ
หาแนวทางเพื่อสร้า งความตระหนัก และสร้า งแรงบั นดาลใจให้แ ก่ส มาชิ กในชุมชนเพื่อร่ วมกั นอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมไทยพวน โดยสิ่งที่ผู้นาใช้ในการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจมีหลายวิธี เช่น ผ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน ผ่านกกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนาของตาบลเพื่อให้
ชุมชนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ เป็นต้น
5.3.3 การลงมือทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง
การลงมือทาให้เห็นเป็นแบบอย่าง เป็นสิ่งที่ผู้นาชุมชนไทยพวนปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่
สมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การแต่งกาย
ด้วยชุดไทยพวน การอนุรักษ์อาหารพวน การอนุรักษ์การละเล่นของชาวพวนโดยการนามาละเล่นในโอกาส
สาคัญต่างๆ การปฏิบัติตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 เป็นต้น ทาให้คนรุ่นหลังได้เห็นและนาไปปฏิบัติตาม
5.3.4 การร่วมแรงทาไปพร้อมกัน
การร่วมแรงทาไปพร้อมกันของผู้นาของชาวไทยพวน เป็นสิ่งที่ชุมชนเห็นกันอย่างต่อเนื่อง ผู้นา
ชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อมีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
จะเข้ามาร่วมดาเนินการด้วยทุกครั้ง นอกจากจะเป็นผู้ร่วมคิด วางแผนแล้วก็ร่วมลงมื อปฏิบัติพร้อมกับ
ชาวบ้านในชุมชน ทาให้ชาวบ้านเห็นว่าผู้นามีความเข้มแข็ง ไม่ทอดทิ้ง ให้ชาวบ้านเป็นผู้ปฏิบัติฝ่ายเดียว
ชาวบ้านจึงมีความยินดีและให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
5.3.5 การสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์
ในการสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์ ผู้นาชุมชนจะดาเนินการทั้งก่อนที่จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และหลังการจัดกิจกรรม เป็นการให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางที่ดี แนวทางที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การดาเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนนั้นประสบผลสาเร็จ
5.3.6 การรักษาให้ยั่งยืน
การรักษาวัฒนธรรมไทยพวนให้มีความยั่งยืน เป็นกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ผู้นา
ให้ความสาคัญ โดยพยายามถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้สู่เยาวชนรุ่นหลัง และนาเสนอแนวทางการอนุรักษ์ไปสู่
ระดับตาบล ระดับจังหวัด เพื่อให้บรรจุเป็นแผนพัฒนา รวมทั้งการอนุรักษ์ในรูปแบบของการทาวิจัยท้องถิ่น
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เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน และร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ของ
วัฒนธรรมไทยพวน
5.4 แบบแผนผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
จากการศึกษาบทบาทของผู้นาและกระบวนการในการอนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้ค้นพบแบบ
แผนการปฏิบัติของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการนาไปสู่ความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยพบว่าเป็นแบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงานและมุ่ง คนไปพร้อมๆกัน ดัง จะได้นาเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี้
5.4.1 แบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งคน
บทบาทของผู้นาแบบมุ่งคนของผู้นาในชุมชนไทยพวน พบว่าทั้งผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนเดียวกันคือ คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสมาชิกในชุมชนสามารถที่จะร่วมกันใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้ บทบาทของผู้นาท้องถิ่ นจึงมุ่ง ในการดึง สมาชิกในชุมชนและ
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มที่เกษียณอายุราชการ
และเด็กและเยาวชน
5.4.2 แบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงาน
บทบาทของผู้นาแบบมุ่งงาน พบว่าผู้นามีการวางแผน วางรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน อันเป็นบทบาทที่ทั้งผู้นาที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการปฏิบัติจนกลายเป็นแบบแผนของบทบาทผู้นาแบบมุ่งงาน
อย่างไรก็ตามแบบแผนผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งแบบแผนของบทบาทผู้นา
แบบมุ่งคน และแบบแผนบทบาทของผู้นาแบบมุ่งงาน เป็นสิ่งที่ผู้นาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนปฏิ บัติไป
พร้อมๆ กัน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ควรให้ความสาคัญในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ งมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเด็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน การบูรณาการการอนุรักษ์วัฒนธรรมกับ
กิจกรรมของหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ โดยบรรจุเป็นนโยบายและสร้างแนวปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะที่เข้มแข็งให้แก่ผู้นาชุมชนทั้งผู้นาทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อนานโยบายและแนวปฏิบัตินั้นลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
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ระดับครอบครัว
จากการศึกษาพบว่าครอบครัวของผู้นาทางวัฒนธรรมให้การสนับสนุนในการทางานเพื่อชุมชน เพื่อ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้ผู้นาเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเต็ม
ความสามารถ แต่ ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า เป็ น ผู้ น าที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการแล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
ครอบครัวเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อการสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นหลังเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น
ระดับชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแม้มีการประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้นาชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ยัง มีบางกิจกรรมสาคัญ ของชุมชนที่
ดาเนินการเฉพาะผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ดังนั้น ควรมีกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เสริมสร้างการ
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มได้ทางานด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอื่นๆ ร่วมกัน รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้นาที่เป็นทางการควรเข้ามามี
บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น การร่วมคิด ร่วมวางแผนกิจกรรมกับชุมชน เป็นต้น
อันจะทาให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีควรเข้มแข็งและเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ระดับโรงเรียน
ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นในรายวิชาอื่นๆ ที่สามารถทา
ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้วัฒนธรรมทองถิ่นซึมซับสู่ตัวนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่จะมีบทบาทสาคัญใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการวิจัยที่เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการพัฒนาบทบาทผู้นาในการ
อนุรักษ์วัฒ นธรรมท้อ งถิ่น โดยอาจขยายกลุ่ม ในการศึก ษาทั้ง กลุ่มผู้สูง อายุ กลุ่ม ปราชญ์ท้อ งถิ่น กลุ่ม
คนทางาน และกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อ พัฒนาผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เ กิดขึ้น ในทุก
กลุ่ม
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