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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง  ยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
ของชุมชนอําเภอดานซาย   จังหวัดเลย   ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของโดยใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคและเพื่อนําไปกําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.1  บริบทอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับประเพณีแหผีตาโขน 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานประเพณีพิธีกรรมอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
 2.7  แนวคิดเกี่ยวกับหนากากประเทศตาง ๆ 
 2.8  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนทองถ่ิน 
 2.9  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 2.10  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 2.11  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 2.12  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.13  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1  บริบทอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
      
     อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ตั้งอยู
หางจากตัวจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงหมายเลข  203  สายเมืองเลย-ดานซาย 
ระยะทางประมาณ  82  กิโลเมตร  ทางหลวงสายนี้เมื่อถึงอําเภอดานซายจะมีเสนทางตอไปอีก 4 สาย 
คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  203  ไปอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
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2013 ไปอําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2113 ไปอําเภอนาแหว 
จังหวัดเลย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข 2114 เปนเสนทางไปสุดเขตติดตอพรมแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บานนาขา  ตําบลปากหมัน  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ระยะทางประมาณ  
26  กิโลเมตร  (สนอง อุปลา, 2546, หนา 45-46)  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   2.1.1  ที่ตั้งอําเภอดานซายมีอาณาเขตติดตอ ดังน ี้ 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับประเทศลาว  โดยมีลําน้ําเหืองเปนเสนกั้นพรมแดน  ระยะทาง

ประมาณ 20  กิโลเมตร  และติดตอกับตําบลลาดคาง  อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
   ทิศใต  ติดตอกับอําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ 
   ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลลาดคาง  ตําบลรองจิก  อําเภอภูเรือ  ตําบลทรายขาว  

อําเภอวังสะพุง  และตําบลเลยวังไสย  อําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
    ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอนาแหว  จังหวัดเลย  และอําเภอนครไทย  จังหวัด
พิษณุโลก  ดังภาพ 1 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  แผนทีอํ่าเภอดานซาย 
(ที่มา : สถานีตํารวจภูธรอําเภอดานซาย, 2545) 
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 2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่อําเภอดานซายมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,731,895 
ตารางกิโลเมตร  มีที่ราบประมาณ  15  เปอรเซ็นต  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอนอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา  และเขตปาสงวนแหงชาติ  (ปาภูเปอย  ภูขี้เถา  และภูเรือ) 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2527 ซ่ึงมีปาไมเสื่อมโทรม เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผลเกษตร 
 2.1.3  แหลงน้ํา พื้นที่อําเภอดานซายสวนใหญจะมีแหลงน้ําเปนแมน้ําสายเล็ก ๆ และสั้น 
ไมสามารถใชในการคมนาคมทางเรือได  นอกจากจะใชเพื่อบริโภคและการเกษตร  ซ่ึงมีแมน้ําที่สําคัญ 
คอื 
   1)  แมน้ําหมัน  มีตนกําเนิดจากภูลมโล  เขตตําบลกกสะทอน  และมีพื้นที่อําเภอ
หลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  ไหลขึ้นทางเหนือผานตําบลกกสะทอน  ตําบลดานซาย  ตําบลนาหอ 
ตําบลนาดี  และไหลบรรจบกับแมน้ําเหืองที่บานปากหมัน  ตําบลปากหมันมคีวามยาว  66  กิโลเมตร 
แมน้ํานี้กอใหเกิดที่ราบสองฝงตามลําน้ําใชเปนที่เพาะปลูก  สรางเขื่อนขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟา
ที่บริเวณน้ําหมันตอนเหนือ  หางจากตัวอําเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ  7  กิโลเมตร 
   2)  ลําน้ําเหือง   เปนลําน้ําที่กั้นเขตพรมแดนระหวางไทย   และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เปนลําน้ําสายแคบ ๆ ฤดูแลงตื้นเขินเดินเทาขามได  มีตนกาํเนิดจากภูเมียง  
ภูสอยดาว  เขตจังหวัดอุตรดิตถ  ไหลบรรจบลําน้ําโขงที่อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ระยะทาง 
150  กิโลเมตร 
   3)  แมน้ําปาสัก  มีตนกําเนิดจากภูเขาในเขตพื้นที่ตําบลวังยาว  อําเภอดานซาย 
และรองน้ํา ลําน้ําหลาย ๆ สาย  จากภูเขาใหญ  ภูเขาขวาง  ในเขตพื้นที่ตําบลอิปุม  ไหลมารวมกันเปน
แมน้ําปาสัก  ไหลลงสูอําเภอหลมเกา  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ผานจังหวัดสระบุรี  และ
ลพบุรี  มีความยาว  400  กิโลเมตร 
 2.1.4  สภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากอําเภอดานซายสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนมีที่ราบ
เพียง  15  เปอรเซ็นต  อําเภอตั้งอยูระหวางภูเขาและหุบเขา  ภูเขาตาง ๆ สูงจากระดับน้ําทะเล 
400 – 1,045  เมตร  ซ่ึงทําใหสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ีย  5 – 10  องศาเซลเซียส 
ต่ําสุดบางยอดเขาประมาณ  4  องศาเซลเซียส  น้ําคางกลายเปนเกล็ดน้ําแข็ง  ชาวบานเรียกวา  “แมคะนิ้ง”  
ฤดูรอนจะรอนจัด  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  36  องศาเซลเซียส  ฤดูฝน  ฝนจะตกชุกระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนตุลาคม 
 2.1.5  พื้นที่ปา  อําเภอดานซายมีภูเขาสลับซับซอนเปนจํานวนมาก  ฉะนั้นจึงมีพื้นที่ปา
เปนภูเขาที่สําคัญคือ  ปาภูขี้เถา  ปาภูเปอยและพื้นที่ปาทั้งสองยังเปนปาสงวนแหงชาติอีกดวย  
นอกจากนี้ยังมีภูหลวง  ภูขวางที่ทอดยาวไปถึงเขตอําเภอดานซายและเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
เชนกัน 
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 2.1.6  พื้นที่ดิน  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  มีที่ราบประมาณ  15  เปอรเซ็นต  ฉะนั้นลักษณะ
พื้นที่ดินจึงมีความสําคัญตออาชีพการเกษตร   พื้นที่ดินในอําเภอดานซายมีลักษณะสําคัญคือ 
เปนกลุมดินไรทั่ว ๆ ไป  กลุมดินไรดี  กลุมดินภูเขาและที่สูง และกลุมดินที่นา 
 2.1.7  ประชากรและการประกอบอาชีพ 
   1)  ประชากร  ประชากรที่อาศัยในเขตอําเภอดานซายปจจุบัน  สวนมากเปน
ชาวไทยกลุมไทย – ลาว  ที่สืบทอดวัฒนธรรมลุมน้ําโขงมาแตโบราณ  นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขา
เผามง  ซ่ึงอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมาตั้งหลักแหลงที่บานตูบคอ ตําบล
กกสะทอน   จากการสํารวจประชากรเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2546  พบวาอําเภอดานซาย
มีประชากรทั้งสิ้น  48,813  คน  เปนชาย  25,394  คน  หญิง  23,419  คน  (สํานักงานทะเบียนราษฎร 
อําเภอดานซาย, 2548, หนา 1- 3) 
   2)  การประกอบอาชีพ 
   (1)  การเกษตร  ประชากรสวนใหญของอําเภอดานซาย  ประกอบอาชีพทางเกษตร  
เมื่อ  20  ปที่ผานมา  การทําไรทํานาจะเปนไปตามฤดูกาล  สวนมากแลวประชาชนจะชวยเหลือกัน
ในยามลําบากหรือเดือดรอนมีความรักสามัคคีไมทอดทิ้งกัน  สวนมากผูที่ทําไรทํานาจะเปนผูชาย 
มีการลงแขกชวยเหลือกัน สวนผูหญิงจะคอยทําอาหารสงตอนเชา  ตอนเที่ยง  เวลาวางผูหญิง
จะทอผาฝายไวใชสอยในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีการปลูกไมยืนตน  เชน  มะขามหวาน ยางพารา  
สม  ล้ินจี่  ลําไย  มะมวง  หนอไมหวาน  ฟกทอง  ปลูกไวทั้งบริโภคและจําหนาย 
   (2)  การเลี้ยงสัตว  ชาวอําเภอดานซายนิยมเล้ียงโค  กระบือ  เพื่อขายและเลี้ยงหมู  
ไก  เปด  และปลา  เพื่อบริโภค  เหลือก็จําหนายในตลาด 
   (3)  การพานิชยชาวอําเภอดานซายจะมีการติดตอคาขายกับจังหวัดใกลเคียง  คือ  
เพชรบูรณ  พิษณุโลก  ขอนแกน  ชัยภูมิ  และติดตอคาขายภายในอําเภอใกลเคียงในจังหวัดเลย 
วังสะพุง  อําเภอเมือง  และทาล่ี  เปนตน  มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบานคือสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ที่บานนาขา  ตําบลปากหมัน   
   (4)  ดานศิลปหัตถกรรม  ชาวอําเภอดานซาย  เดิมผลิตผลงานดานศิลปหัตถกรรม
ขึ้นมาเพื่อใชสอยในครัวเรือน  เชน  เครื่องจักสาน  งานไม  งานโลหะ  งานทอผา  งานเครื่องปนดินเผา  
และเพื่อสนองความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ  เชน  ผีสาง  เทวดา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนา  
ทําใหคนในชุมชนไดคิดประดิษฐศิลปหัตถกรรมตาง ๆ ขึ้นมา  รูปปน  รูปหลอพระพุทธรูป 
เพื่อสนองความเชื่อทางศาสนาและสรางตนผ้ึงเพื่อแกบนตอพระธาตุศรีสองรัก สรางหนากากผีตาโขน
เพื่อแสดงในงานประเพณีบุญหลวง  เปนตน 
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 2.1.8  โบราณสถานที่สําคัญ 
 พระธาตุศรีสองรัก  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2103  แลวเสร็จเมื่อ  
พ.ศ. 2106  ในสมัยแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา  เพื่อเปนสักขีพยาน
แสดงความนับถืออันดีงามระหวางกันกับพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสัตนาหุต  (เวียงจันทน)  
ประวัติความเปนมาของพระธาตุศรีสองรักเปนเจดียที่กอดวยอิฐถือปูนมีฐานขนาดกวางดานละประมาณ   
8  เมตร  สูงประมาณ  32  เมตร  อยูหางจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1  กิโลเมตร  
และอยูหางจากที่จังหวัดเลยไปทางทศิตะวันตก  ประมาณ  83  กิโลเมตร  องคพระเจดียตั้งอยูในวัด
องคพระเจดียแลว  ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ  1  หลัง  ภายในโบสถมีพระพุทธรูป
นาคปรก  1  องค  และพระพุทธรูปอื่น ๆ  อีกบาง  และถัดองคพระเจดียไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก 
1  แผน   ซ่ึงจารึกตํานานการสรางพระธาตุศรีสองรักดวยอักษรธรรมอยูดวย  ดังภาพ  2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพ 2  พระธาตุศรีสองรัก  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
 
 พระธาตุศรีสองรักไดสรางขึ้นในแผนดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผูครอบครอง

กรุงศรีอยุธยาแหงอาณาจักรสยามสมัยนั้น  และพระเจาไชยเชษฐาธิราชผูครองกรุงศรีสัตนาคนหุต  
(เวียงจันทน)  แหงอาณาจักรลานชางสมัยนั้น  เพ่ือเปนสักขีพยานในการทําสัญญาทางพระราชไมตรี  
และเปนดานกั้นเขตแดนของสองพระนครในสมัยนั้น  ทั้งนี้เนื่องจากในระหวางที่กษัตริยทั้งสอง
พระองคครองราชสมบัติตรงกับสมัยท่ีพมาเรืองอํานาจ  เพราะพมามีกษัตริยที่เขมแข็งในการสงคราม
ปกครองคือ  พระเจาตะเบ็งชะเวตี้  และพระเจาบุเรงนองไดยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงศรีสัตนาคุตหลายคราว  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจาไชยเชษฐาธิราช  จึงทําไมตรีกัน  
เพื่อรวมกันตอสูกับพมาและเพื่อเปนที่ระลึกในการทําไมตรีกันครั้งนี้  ไดทรงรวมกันสรางพระเจดีย
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ขึ้นเปนลักขีพยานจึงไดขื้นชื่อวา  พระธาตุศรีสองรัก  ตามตํานานกลาวไววาไดสรางขึ้น  ณ ที่กึ่งกลาง
ระหวางแมน้ําโขงกับแมน้ํานานบนโคกไมติดกัน  เร่ิมสรางตั้งแต  พ.ศ.  2013  ตรงกับปวอก  โทศก  
จุลศักราช 922  และเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตรงกับปกุล  เบญจศก  จลุศักราช 925 ในวันพุธขึ้น  14  ค่ํา  
เดือน  6  และไดทําพิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดี  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  6  การสรางพระธาตุศรีสองรัก  
นับเปนสักขีพยานในความรักใครของชนชาติเผาลาวในดินแดนลานชางสมัยนั้นมาตั้งแตโบราณกาล

เปนอยางดี  และพระธาตุศรีสองรักนี้ ประชาชนในทองที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง
ใหความเคารพนับถือเปนปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันเพ็ญเดือน  6  จะทําการพิธีสมโภชและ
นมัสการพระเจดียขึ้นทุกป  จนถือเปนประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้  พระธาตุศรีสองรัก  นับตั้งแตสราง
มาจนถึงปจจุบันนับได  400  ปเศษ  นอกจากนี้ยังเปนปูชนียสถานสําคัญของอําเภอดานซาย  
ยังเปนปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดของจังหวัดเลย  (สาร  สาระทัศนานันท, 2518, หนา  25-26)   
 2.1.9  สภาพแวดลอมดานทางดานศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอําเภอดานซายที่สําคัญไดแก 
ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี ซ่ึงคําวา ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีซ่ึงประชาชนปฏิบัติแตละเดือน
ตลอด 12 เดือนในปหนึ่ง ๆ สวนคลองสิบสี่ หมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางที่ผูปกครองบานเมืองและ
ประชาชนพึงปฏิบัติ  14  ขอ  (ดนุพล  ไชยสินธุ, 2543, หนา 30)  ซึ่งมีรายละเอียดดังที่ สาร 
สาระทัศนานันท  (2540, หนา 48 – 50)  อธิบายไวดังนี้ 
  เดือนอาย : บุญเขากรรม เปนการทําบุญโดยพระสงฆเขาไปอยูในเขตจํากัด เปนเวลาเการาตรี 
เพื่อชําระรางกายและจิตใจใหบริสุทธิ์จากเรื่องเศราหมอง 
  เดือนยี่ : บุญคูณลานเปนการทําบุญขวัญขาวที่ลานขาว ภายหลังที่เก็บเกี่ยวขาวเสร็จและ
นวดเปนกองแลว อาจมีพิธีเชิญขวัญชางหรือแมโพสพไปยังยุงและมีพิธีสูขวัญยุงขาวดวย 
  เดือนสาม : บุญขาวจี่ เปนการทําบุญโดยประชาชนนําขาวเหนียวนึ่งมาทําเปนกอน อังไฟ
จนเกรียม ทาดวยไขเปด หรือไขไกอังไฟสุกดีแลวนําไปถวายพระภิกษุสามเณร 
  เดือนสี่ : บุญเผวส เปนการทําบุญเพื่อฟงเทศนมหาชาติ คือ เร่ืองราวของพระเวสสันดร 
  เดือนหา : บุญสงกรานต เปนการทําบุญสรงน้ําพระพุทธรูป นอกจากนี้อาจมีพิธีทําบุญอื่น ๆ 
ประกอบดวยเชน การสูขวัญพระพุทธรูป สูขวัญพระภิกษุสามเณร แหขาวพันกอน การแหดอกไม 
การกอพระเจดียทรายและการแขวนธงยาว ๆ ในบริเวณวัด เปนตน 
  เดือนหก : บุญบั้งไฟ เปนการทําบุญโดยจัดทําบั้งไฟขึ้นแหแลวนําไปจุดเพื่อบูชาอารักษ
หล ักเมือง  เปนการทําบุญเพื่อขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล  ทําในเดือนหกวันใดก็ได 
 เดือนเจด็ : บุญซําฮะ เปนการทําบุญเพื่อชําระลางสิ่งที่เปนเสนียดจัญไรออกจากบานเมอืง 
ทําใหบานเมืองอยูเยน็เปนสขุ ทําในเดือนเจ็ด วนัใดก็ได 
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 เดือนแปด : บุญเขาพรรษา เปนการทําบุญเนื่องในโอกาสที่พระภิกษุและสามเณร

จะอยูประจําวัดใดวัดหนึ่งเปนเวลา 3 เดือน ทําในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนแปด มักมีพิธีถวายผาอาบน้ําฝน
เทียน และเครื่องใหแสงสวางอื่น ๆ ดวย 
 เดือนเกา : บุญขาวประดับดิน เปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกเปรตหรือญาติที่ตาย
ไปแลว ทําในวันแรม 14 ค่ําเดือนเกา 
 เดือนสิบ : บุญขาวสาก เปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติสวนมากเปนผูใกลชิด
โดยเขียนสลากผูเจาของภัตตาหารและคําอุทิศสวนกุศลดวย มักทําใหญโตกวาบุญขาวประดับดิน 
ทําในวันขึ้น 15 ค่ําเดือนสิบ 
 เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา เปนการทําบุญเนื่องในโอกาสที่พระภิกษุและสามเณร

อยูจําพรรษาครบ 3 เดือน พระสงฆจะมารวมกันทําพิธีออกพรรษาปวารณา มีการถวายผาจํานําพรรษา
และถวายปราสาทผึ้งลองเรือไฟและแขงเรือดวย ทําในวันขึ้น 15 ค่ําเดือนสิบเอ็ด 
 เดือนสิบสอง : บุญกฐิน เปนการทําบุญถวายผาไตรจีวรตลอดอัฏฐบริขารและเครื่องไทย
ธรรมแตพระสงฆ ทํากรานผากฐินไดตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือนสิบเอ็ดถึงวนัขึ้น 15 ขึ้นเดือนสิบสอง 
 สําหรับประเพณี ฮีตสิบสอง ของอําเภอดานซายจะทําแปลกจากทองถิ่นอื่น คือมีการเอา
บุญเผวสกับบุญบั้งไฟมาจัดทํารวมกันเรียกวา งานบุญหลวง และนิยมทํากันในเดือนเจ็ด ปกติทํา 3 วัน 
วันแรกเปนวันโฮมหรือวันรวม วันที่สองเปนวนัแหเผวสและนางมัทรีเขาเมือง วันที่สามเปนวันฟงเทศน
พระเวสสันดร และงานบุญหลวง พวกผูชายจะทําหนากากแตมสีใหนาเกลียดนากลัวมาสวมทําการแห
และเลนเซิ้งในงานบุญดวย หนากากที่สวมนี้เรียกวา หนากากผีตาโขนและมีการนําบั้งไฟมาแหและ
จุดดวย 
 ประเพณีที่ดีงามอื่น ๆ ซ่ึงนิยมปฏิบ ัติไดแก การลงแขกเปนการระดมกําลังชวยกันทํางาน 
ภาษาทองถ่ินเรียกวา เอาแฮง เชน ไถ คราดนา ดํานา ดายหญาไรหรือสวน เปนตน พิธีผูกเสี่ยวและคนฮัก 
เปนพิธีที่คนอายุเสมอกันทําพิธีผูกแขนเปนเพื่อนกัน เรียกวาเปน เสี่ยว สวนคนฮัก เปนพิธีที่ผูอายุ
มากกวาผูกแขนใหผูอายุนอยกวาเพื่อเปน นองฮัก หรือ ลูกฮัก นอกนี้ก็มีประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน 
การเกิด การตาย การบวช การลงขวง การบายศรีสูขวัญ เปนตน ซ่ึงสวนมากพิธีเหมือนชาวอีสานทั่วไป 
 ประเพณีการละเลนที่สําคัญ อําเภอดานซาย  ประชาชนสวนใหญยังยึดมั่นในอดีตสิบสอง
คลองสิบสี่  และประเพณีอ่ืน ๆ  คลายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป  แตประเพณี
การละเลนที่สําคัญซึ่งเปนประเพณีที่ปฏิบัติกันทุกป  ไดแก  งานสมโภชและงานมนัสการพระธาตุ
ศรีสองรัก  ซ่ึงจัดในวันพ็ญเดือนหกของทุกป  และงานบุญหลวง  ซ่ึงนําเอาบุญพระเวสสันดรและ
บุญบั้งไฟมาจัดรวมกัน  นิยมจัดในเดือนแปดขางขึ้นในงานจะมีการละเลนชนิดหนึ่ง  โดยมีการใส
หนากาก ที่หนาตานาเกลียด นากลัวและสวมชุดที่รุมรามประกอบการละเลนอยางสนุกสนาน เรียกวา  
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ผีตาโขน  ซ่ึงเปนงานที่จัดอยางใหญโต ทั้งเปนงานแปลกและเปนงานที่นาสนใจของประชาชนทั่วไป  
และที่บานตูบคอ  ตําบลกกสะทอน  เปนหมูบานของชาวไทยภูเขาเผามง  ซ่ึงเปนชาวเขาเพียงหมูบานเดียว
ในจังหวัดเลย  ชาวเขาบานตูบคอ  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมเปนของตนเอง  นับถือผี  และ
มีประเพณีที่สําคัญ  คือ ประเพณปีใหม  ซ่ึงจะมีการละเลนสะบากัน  ดังภาพ 3  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ภาพ 3  ประเพณีการละเลนผีตาโขน 
(ที่มา : ศูนยเรียนรูชุมชน, 2551) 

 
 สําหรับคลองสิบสี่ หมายถึงขอวัตรหรือหลักธรรมที่ผูอยูในสังคมพึงปฏิบัติ 14 ขอ 
เพื่อใหผูเกี่ยวของอยูดวยกันเปนปกติสุข หรือเปนหลักธรรมสําหรับผูมีหนาที่ปกครองบานเมือง
และประชาชนพึงปฏิบัติ  (สาร สาระทัศนานันท, 2540, หนา 51-52)  ดังนี้ 
 ฮีตเจาคลองขุน หมายถึง ขอที่ผูเปนพระมหากษัตรยิผูปกครองบานเมอืงพึงปฏิบัติ 
 ฮีตทาวคลองเพีย หมายถึง ขอที่ผูเปนขาราชการพึงปฏิบัติ 
 ฮีตไพรคลองนาย หมายถึง ขอที่ผูเปนประชาชนและผูปกครองบานเมืองพึงปฏิบัติ 
 ฮีตบานคลองเมือง หมายถึง จารีตประเพณีเกี่ยวกับการปลูกสรางบานเรือน การปฏิบัติตอกัน
ฉันพี่นองตลอดจารีตประเพณีอันดีงามของหมูบาน เปนตน ซ่ึงประชาชนพึงปฏิบัติ 
 ฮีตผัวคลองเมีย หมายถึง ขอที่สามีภรรยาพงึปฏิบัติตอกัน 
 ฮีตลูกคลองหลาน หมายถึง ขอที่ผูเปนลูกหลานพึงปฏิบัติตอพอแม ปู ยา ตา ยาย 
 ฮีตใภคลองเขย หมายถึง ขอที่ลูกสะใภหลานสะใภและลูกเขยหลานเขยพึงปฏิบัติ 
 ฮีตปาคลองลุง หมายถึง ขอที่ผูเปนปาและลุงพึงปฏิบัติ 
 ฮีตปูคลองยาฮีตตาคลองยาย หมายถึง ขอที่ผูเปนปู ยา ตา ยาย พึงปฏิบัติ 
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 ฮีตเฒาคลองแก หมายถึง ขอที่ผูเปนคนเฒาคนแกพึงปฏิบัติ 
 ฮีตปคลองเดือน หมายถึง จารีตประเพณีประจําเดือนตาง ๆ ไดแก ฮีตสบิสอง ซ่ึงประชา
พึงปฏิบัติ 
 ฮีตไรคลองนา หมายถึง จารีตเกี่ยวกับการทําไรทํานา ซ่ึงประชาชนพึงปฏิบัติ 
 ฮีตวัดคลองสงฆ หมายถึง ขอที่ผูเปนประชาชนพึงปฏิบัติตอพระสงฆและวัดวาอาราม
และผูเปนพระสงฆพึงปฏิบัติตอประชาชนและวัดวาอาราม 
 สาระสําคัญของคลองสิบส่ีนี้ปรากฏวา ผูเปนขาราชการ ตลอดประชาชนในชุมชนอําเภอ
ดานซายหรือแมแตถิ่นอื่น ๆ จังหวัดเลยพากันยึดมั่นในจารีตที่บรรพบุรุษเคยพาปฏิบัติกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามชนบทจารีตอันดีงามยังคงมีผูปฏิบัติเปนอยางดีโดยทั่วกันอยูเปนสวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับคติชาวบานซึ่งประชาชนนํามาใชในชีวิตประจําวันอีกหลายอยาง เชน 
คําผญา การเลน นิทาน เพลงพื้นเมืองและเรื่องขะลํา หมายถึงขอที่พึงละเวน หรือที่ไมควรกระทํา 
เปนตน 
 สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมของชาวชุมชนอําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลยมีความสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของสันติภาพ เช้ือบุญมี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
(สันตภิาพ เชื้อบุญมี, สัมภาษณ, 2549) ที่อธิบายในเชิงสรุปวา ชาวชุมชนอําเภอดานซายเปนผูที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินไวไดอยางเหนียวแนนโดยสืบทอดเจตนารมยของบรรพบุรุษและ

ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ตลอดจนในความศรัทธาขององคพระธาตุศรีสองรัก  ดังจะเห็นไดจาก
ประชาชนสวนใหญจะหยุดทํางานในวันพระ เพื่องดเวนการทําบาปและพากันไปทําบุญที่วัด 
โดยเหตุนี้ผูอยูตางถ่ินเมื่อไปเยี่ยมไดสัมผัสกับอัธยาศัยไมตรีและน้ําใจอันดีงามของชาวชุมชนอําเภอ

ดานซาย บางคนถึงกับยกยองวา ชาวชุมชนอําเภอดานซายเปนคนดี อยางไรก็ตาม ถึงแมวา
เมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้ เสนทางคมนาคมไปมาหาสูสะดวกขึ้น  เริ่มมีคนตางถิ่นเขาไปพักพิง
เพื่อประกอบอาชีพ และทองเที่ยวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกือบทุกดานไดปรากฏเดนชัดมากขึ้น 
กระนั้นก็ดีชาวชุมชนอําเภอดานซายสวนใหญก็ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีพิธีกรรมไวอยางเหนียวแนนเชนเดิม เชนการจัดพิธีกรรมในเทศกาลงานบุญกันแทบทุกเดือน
ตลอดทั้งป ที่เรียกกันวา ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และพิธีสมโภชองคพระธาตุศรีสองรัก โบราณสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ปาริชาติ  เรืองวิเศษ, 2539, หนา 189) 
 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับประเพณีแหผีตาโขน 
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    ประเพณีแหผีตาโขน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย สะทอนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และ      
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่สถิตอยู เมืองดานซายพึงพอใจกอนถึงวันบุญหลวง  
ชาวบานจะเตรียมสรางหนากากผีตาโขนจากวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน เชน สวนโคนทางมะพราวแหง 
หวดนึ่งขาวเหนียว ไมงิ้ว เศษเสื้อผาเกา ๆ ผาหมหรือจีวรพระ  ชาวบานหากไมไดเลนผีตาโขนถวาย
เจานายแรกของงานบุญหลวง  ความเชื่อการบูชา วิญญาณผีเจานายทําใหพระธาตุศรีสองรัก พุทธสถาน 
มีสภาพคลายเปนพระเสื้อบานพระเสื้อเมืองที่สถิตอยูเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปองคุมครอง 
ชาวบานดานซาย โดยมีการติดตอระหวางผีเจานายกับคนผานรางทรง เจากวนและเจาแมนางเทียม 
(สุทัศนพงษ  กุลบุตร, 2536, หนา 337)  รวมตัวกันที่บริเวณวัดโพนชัยเพื่อรวมขบวนแหพระเวสสันดร
เขาเมือง ตามความเชื่อ การเทศนมหาชาติ คณะผีตาโขนจะเลนสนุกสนานกับชาวบานอยางสนุกสนาน
ดวยดาบที่มีรูปอวัยเพศชาย และเสียงหมากกะแหลงผูกขอเทาและเอว สวนราชการไดเขามาสนับสนุน
การจัดงานผีตาโขน ตั้งแต พ.ศ. 2539  และมีผูวาราชการจังหวัดเปดงานเปนประจําทุกป 
 ขั้นตอนการละเลนในขบวนแหผีตาโขนถูกกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ 
อยางมีระบบ จึงไมมีขั้นตอนการเลนผีตาโขนชวงใดจะติดขัด เนื่องจากชาวอําเภอดานซายตระหนัก
ในบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอประเพณีการละเลน ผีตาโขน ไดมีการพัฒนาใหมีความสมบูรณแบบ
เพราะกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับพิธีกรรมตาง ๆ อีกมากมาย จึงมีการจัดระบบเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 กอนการเลนผีตาโขน จะตองประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เชนพิธีแหพระอุปคุตและ
พิธีแหพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ฟงพระเทศน เจริญพระพุทธมนต พิธีทางศาสนาพราหมณ 
พิธีบายศรีสูขวัญ พิธีทางความเชื่อวิญญาณของเจานายที่ปกปกรักษาองคพรธาตุศรีสองรัก 
เจากวน นางเทียมตองเขาทรงเพื่อขออนุญาตกอนจัดงาน มีขบวนแหผีตาโขนไปคารวะเจากวนและ
เจาแมนางเทียม (สาร สาระทัศนานันท, 2534, หนา 21) เจากวนจะเปนผูนําขบวนผีตาโขน
เขาวัดโพนชัย  เวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ คณะผีตาโขน จะแยกยายกันไปเลนตามอัธยาศัย เชน 
ตามถนน ตามคุมในหมูบานไปถึงบานใดเจาของบานจะตองออกมาตอนรับและบริจาคเงิน อาหาร 
สุรา หรือผลไมในวันบุญหลวง ซ่ึงเปนกิจกรรมประเพณีอันสําคัญของชาวดานซาย ผูเลนผีตาโขน
สามารถเก็บผลไมตามสวนไรนาหรือตามรานคากินได ชาวบานถือวาเปนการทําบุญ และเนื่องจาก
ประเพณีแหผีตาโขนของอําเภอดานซายถือเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาตอการยึดถือปฏิบัติและ

คุณคาทางวิชาการ ผูวิจัยจึงนําเสนอประเด็นตาง ๆ เพื่องายตอการศึกษา ดังนี้ 
 
 
  2.2.1  การสืบทอดการเลนผตีาโขน 
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  การสืบทอดการเลนผีตาโขนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย หมายถึงผูเลนผีตาโขนในงาน
บุญหลวงเลนสืบทอดผานบุตรหลาน ชาวดานซายเปนประจําทุกป โดยมีผูใหญซ่ึงเคยเปนเด็กและ
เลนผีตาโขนมากอนคอยแนะนําชี้แจงวิธีการเลนใหสอดคลองกับประเพณีทองถ่ิน ในสมัยปจจุบัน
การสืบทอดการเลนผีตาโขนมีการผลิตหนากากผีตาโขนเปนเครื่องมือ ใชในชีวิตประจําวันเชน 
แจกัน เสื้อ เผยแพรในวงกวาง นับเปนการสืบทอดการเลนผีตาโขนใหรูจักแพรหลาย การละเลน
มีประโยชนมากทั้งในอดีตและปจจุบัน การละเลนพื้นบานเปนส่ิงที่มีมาแตโบราณมีการเลนสืบตอกันมา 
นิยมเลนกันมากและเรียนรูโดยไมไดมีการเรียนการสอนอยางเปนทางการ การละเลนพื้นบานไมวา
ภาคใดหรือชนชาติใด เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก เพราะการเลนจะทําใหไดเคล่ือนไหว ไดออกกําลังกาย 
เกิดความคลองแคลววองไว ฝกความอดทน ฝกการเปนผูนําและผูตาม ฝกการสังเกต สรางความสามัคคี 
มีปฏิภาณไหวพริบและเกิดความสนุกสนาน  การละเลนที่ เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมสวนใหญ
มีสาระเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของสังคมที่ถายทอดไปสูคนอื่น ๆ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมได  ปจจัยในการรับและถายทอดการละเลนและการ แสดงพื้นบาน ในอดีตนั้นสอดคลองกับ
ปจจัยหลักที่กําหนดรูปแบบและเนื้อหาของงาน ไดแก วัตถุดิบกรรมวิธีการผลิตแนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชนใชสอยและพื้นฐานและรสนิยมของผูผลิตและผูบริโภค คือ สมาชิกในชุมชนที่เปนฝายรับ
การถายทอด 
 2.2.2  การเปล่ียนแปลงรูปแบบหนากากผตีาโขน 
 รูปแบบหนากากผีตาโขนแบบของเกาโบราณ มีรูปลักษณดังนี้ วัสดุใชหวดนึ่งขาวเหนียวเกา
และเปนของใชแลวพับกลาง ตอหนากากดวยโคนทางมะพราวดัดใหเขารูปโดยนําสวนที่จะใชเปน
ใบหนาครอบกับตนไม เชน มะมวง มะขาม ใชเชือกมัดทิ้งไว 5-6 วัน เพื่อใหโครงหนากาก
เขาที่ นําปลีมะพราวมาจัดแตงเปนเขาใชสีธรรมชาติ 3 สี ทาบนหนากาก สีดําทาที่ตา หนวด จมูก 
(ไดจากเขมาไฟ) สีแดงทาที่ปากและจมูก (ไดจากสีหมากปง) ลายที่ใชมีลายอีฮวก (ลูกออด) ที่ลูกตา 
(เจาะดวยส่ิว) ปากใชลายเสนตรง (เสนขีดตรง) และเสนโคงเขียนประสานกันคลายฟนปลา เมื่อมองดู
โดยรวม ตาจะชิดกัน (เหมือนผีขี้อายอยูในปา) ฟนสีแดงแยกเขี้ยวใหความรูสึกวานากลัว (ภาษาทองถ่ิน 
ญิ่งแขวใส) ลักษณะของฟนจะแหลมคม ดังภาพ 4 
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ภาพ 4  หนากากผีตาโขนแบบโบราณ ตาลายอีฮวก ปากแดงแบบเสนตรง 
(ที่มา : สุริยา บรรพลา, 2546, หนา  23) 
 
 การเลนผีตาโขน อําเภอดานซาย ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนการเลนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน
ตามนโยบายของรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยว การสรางหนากากผีตาโขนจึงปรับเปล่ียนตามสมัย
ดานรูปแบบหนากากไดดัดแปลงใหมีเคาหนาอยางผีฝร่ัง เชน ตัวคิงคองเติมเขี้ยวและเพิ่มฟนในปาก
และกวางยาวไปเกือบถึงใบหู หนากากผีตาโขนจึงเปลี่ยนแปลงไป ดานสีแตงแตมหนากากก็เปลี่ยนแปลง
ใชสีน้ํามันแทนสีที่ไดจากธรรมชาติดังแตกอน คือ สีดําไดจากดินหมอหรือเขมาไฟ สีแดงไดจากครั่ง 
ลูกผักปง ปูนแดง ดินแดง สีขาวไดจากปูนกินหมาก (สีขาว) สีเหลืองไดจากขมิ้น สวนผาคลุมรางกาย
ใชผาตาดหรือผาตวน จากรานขายผา หรือนําเศษผาสีตาง ๆ มาเย็บติดตอกันแลวตัดเปนลําตัว แขน 
และขา 
 ในปจจุบันไดคิดคนวิธีการทําหนากากถาวร วิธีทํา คือ นําดินเหนียวมาปนเปนรูปหนากาก
ที่ทําจากโคนทางมะพราวและหวดนึ่งขาวเหนียว ใชปูนปลาสเตอรจําลองแบบพิมพตามดินเหนียวที่ปน 
นํากระดาษหนังสือพิมพแชน้ําผสมกาว หรือ แปงเปยกสรางรูปแบบ ตามแบบพิมพปลาสเตอร
ตากแดดใหแหงแลวนําสีน้ํามันเขียนลวดลายตามตองการ (เพื่อความคงทนของหนากากผีตาโขน) 
หนากากผีตาโขนในยุคปจจุบันจะเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษไวสวนที่เปนหวดนึ่งขาวเหนียว 
ทั้งดานหนาและดานหลัง เชน คําวา Thailand Hero Love you 
 ในปจจบุันการแตงกายผีตาโขน อุปกรณประกอบการละเลนผีตาโขนอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามกาลสมัย เชน ถาเขียนหนากากผีตาโขนใชโทนสีฟาเครื่องแตงกายจะใชสีฟาและแยกสวน คือ 
สวนที่เปนตัวเสื้อและกางเกง (รัดรูป) ยังคงพยายามรักษาเอกลักษณเดิมเอาไว เชน ใบหนาทั้งผีตาโขนใหญ 
และผีตาโขนเล็ก อาจใชกระดาษแข็งนํามาตัดแตงใหเปนรูปใบหนา หู ตา จมูก ใหผิดไปจากสมัยกอนบาง 
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เชน จมูกใชกระดาษแข็งมาทําใหยาวโดงเปนพิเศษ จุดเดนของหนากากผีตาโขน คือ จมูกการปรับเปลี่ยน
รูปทรงอาจมาจากผูสรางหนากากผีตาโขน เพื่อเอาใจนักทองเที่ยวที่เปนชาวตะวันตก จึงทําจมูกใหยาว 
รูปแบบที่พัฒนาหนากากผีตาโขน เชน การแกะสลักไมการโรยดวยกากเพชรสีเงินสีทอง จมูกที่ยาว
ทําจากไมนุน (งิ้ว) แกะสลักในรูปทรงตาง ๆ เส้ือกางเกงสีที่สะดุดตา ใชสีแบบใหม เชน เรซิ่น ยูรีเทน 
เปนตน แตการแตมสีที่ใบหนาคงทําตามเดิม การแตงกายอาจใชเส้ือผาที่สะอาดสวยงาม การทํารูป
อวัยวะเพศของชาย หญิงประกอบตัวผีตาโขน และประกอบการเลน อาจมีการทําและนํามาแสดง
นอยกวาสมัยกอน (สาร สาระทัศนานันท, 2534, หนา 21) 
 การละเลนพื้นบาน  ในปจจุบันมีรูปแบบการละเลนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปจากอดีตแลว การละเลนบางชนิดที่ยังเลนกันอยู ก็มีบทบาทในเรื่องของ
ความสนุกสนานเพียงอยางเดียวความสําคัญของการละเลนที่เคยมี ความหมายตอชุมชน หรือหมูบาน
ถูกปรับเปลี่ยนไปดวยเหตุผลทางธุรกิจการคาเปนสวนใหญ (ปราณี วงษเทศ, 2530, หนา 782) 
 การสรางงานศิลปะในชุมชน หรือสังคมพื้นบานจึงมกัเปนการสรางงานโดยมิไดถือเปน
อาชีพ ไมมีการแลกเปลี่ยน ทางระบบการเงินหรือการซือ้ขาย แตเปนการทําเพื่อสนองความพอใจ
ของตนและชุมชน มีลักษณะเปนงานอดิเรกหรือทําเมื่อวางจากงานอาชีพที่เปนงานหลกั งานสรางสรรค
ในสังคมพื้นบานจึงมีลักษณะเรียบงายไมซับซอน เร่ิมดวยการสรางเพิ่มสนองความตองการใชสอย
 2.2.3  พัฒนาการทาเตนประกอบของผตีาโขน 
 การเตนผีตาโขนอําเภอดานซายจังหวัดเลย เดิมเตนประกอบจังหวะเครื่องดนตรีพื้นบาน 
ไดแก แคน กลอง พิณ ซอ ไมไผ ทํานองจังหวะเซิ้ง ผูเตนเขยา หมากกะแหลงใหมีเสียงดัง นอกจาก
หมากกะแหลงแลวอาจใชอยางอื่นไดอีก เชน กระดิ่ง กระพรวน หรือกระปองที่บรรจุกอนหิน
ไวขางในแลวแตจะหาไดหรือใครคิดดัดแปลงขึ้น ผีตาโขนนอยทุกตัวจะมีเครื่องดนตรีเหลานี้
ผูกติดกับบั้นเอวหรือใชแขวนคอหรือถือ เคาะเขยาเพื่อใหเกิดจังหวะขณะเดินวิธีการเดินของผีตาโขนนั้น 
มีธรรมเนียมวาตองเดินแบบขยมตัว สายสะโพก โขยกขาและขยับเอว (กาญจนา สวนประดิษฐ, 
2533, หนา 152) และการเตนโยกตัวไปมาขางหนาและขางหลัง (ผูเลนยืนกาวเทาไปขางหนา) 
โยกตัวไปขางหนา น้ําหนักตัวอยูเทาหนา โยกตัวไปขางหลัง น้ําหนักตัวอยูเทาหลังสลับไปมา หมายถึง
การออกทาเตนหลอกลอ 
  จากรายละเอียดของประเพณีแหผีตาโขนของอําเภอดานซาย จังหวัดเลย  สามารถสรุปไดวา 
ประเพณีแหผีตาโขนมีสวนเกี่ยวของกับ พิธีกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงมีพื้นฐานจากความเชื่อทางดาน
ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ และลัทธิเฉพาะทองถ่ินที่เกี่ยวของกับเรื่องกับภูตผีผสมผสานกันไป 
โดยที่ประชาชนสวนใหญของชุมชนยอมรับยึดปฏิบัติสืบทอดกันมาตามแบบฉบับของบรรพบุรุษ

ที่กลาวกันวาประเพณีแหผีตาโขนที่จัดขึ้นในเทศกาลสําคัญของชุมชนก็เพื่อปรารถนาในผูคนที่ถือปฏิบัติ
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พบกับความสําเร็จในการประกอบอาชีพและปราศจากมารรายที่จะมาทําใหเกิดภัยพิบัติแกตนเอง

และครอบครัวนั่นเองซึ่งถือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใหมั่นคงเปนสําคัญ 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานประเพณีพิธีกรรมอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
 
 วัฒนธรรมดานประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อเปนหลักของศาสนาและพิธีกรรมมีบทบาท

ตอสังคมไทย ทําใหคนไทยมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีจิตใจมั่นคงและดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข 
นอกจากนี้ศาสนาและพิธีกรรมยังทําใหสังคมเปนปกแผนมั่นคง มีความสามัคคีในหมูคณะ และ
ไดสรางสรรคใหสังคมมีความสงบสุข และเจริญกาวหนา ซึ่งพิธีกรรมเปนองคประกอบ 1 ใน 4 
ของศาสนา เปนขอปฏิบัติที่กําหนดขึ้นและเปนเครื่องหมายที่กอใหเกิดเอกภาพในศาสนา พิธีกรรม
มีคุณสมบัติที่เนนเรื่องของจิตใจและเปนสัญลักษณที่คนในสังคมสมมุติขึ้น เพื่อใชเปนสื่อหรือ
เปนวิธีการที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จตามที่ตั้งความหวังไว 
 ธิดา โมสิกรัตน  และจํานงค ทองประเสริฐ (2545, หนา 34-37)  กลาวถึงพิธีกรรม
ในวิถีชีวิตไทยวาพิธีกรรมเปนวิธีการปฏิบัติดวยความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อในอํานาจลึกลับ

หรือที่เรียกวาความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวกับผีสางเทวดา มีการประกอบพิธีกรรมดวยจุดมุงหมาย
เพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการ ซึ่งทําใหเกิดความสบายใจเปนสําคัญมีการกระทําตอเนื่องกันมา
จนกลายเปนแบบอยางความคิดและการกระทําถายทอดสืบตอกันมาที่คนสวนรวมในสังคม

ยึดถือปฏิบัติกันเปนระเบียบแบบแผนอยางเดียวกัน และยังมีอิทธิพลในปจจุบัน  เมื่อกลาวถึงพิธีกรรม
จึงอาจกลาวรวมคําวาประเพณี  เพราะเปนแบบอยางพฤติกรรมที่อยูในวิถีชีวิตไทย  พิธีกรรม
ยังเกี่ยวของกับศาสนาโดยการเปลี่ยนพิธีกรรมที่รุนแรงใหลดความรุนแรงลง เปลี่ยนแนวคิดใหเปน
แบบพุทธ เชนพิธีกรรมขับไลผีกลับมีการผสมผสานศาสนา กลายเปน พิธีสวดพระปริตร เปนตน  
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร ทั้งนี้เพราะทุกคนทุกชาติทุกศาสนานับถือผีสางเทวดา
และความเชื่อวามีส่ิงลึกลับ มีสภาวะอยูเหนือธรรมชาติอาจจะใหดีใหรายได  ประเพณีพิธีกรรมและ
ความเชื่อ จึงเปนส่ิงเดียวกันดังที่กลาวแลว  ยังมีผูใหความหมายของประเพณีพิธีกรรมอีกหลายคน 
เชน สุเมธ เมธาวิทยกุล ที่กลาววา พิธีกรรม คือ การกระทําที่คนเราสมมุติขึ้นเปนขั้นตอนมีระเบียบ
วิธีเพื่อใหเปนสื่อหรือหนทางที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว ซ่ึงทําใหเกิดความสบายใจ
และมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป เชน พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ก็มีพุทธบริษัทเปนผูรวมประกอบพิธี 
โดยแฝงปรัชญาธรรมไวเปนหลักการของพิธีกรรมนั้นดวย  หรืออาจเปรียบประเพณีพิธีกรรม
เสมือนคอกที่ลอมคนในสังคมใหเขามารวมกันเปนหมูพวกเพื่อไมใหกระจัดกระจายกันไป
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ตางคนตางทํากิจกรรมกันไปคนละทิศคนละทางไมอาจจะรวมกันเปนปกแผนสามัคคีได (สุเมธ 
เมธาวิทยกุล, 2532, หนา 1) 
 มนุษยสรางพิธีกรรมขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคและความหมายตามความเขาใจอันเกิดจาก
พื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ตัวพิธีกรรมคือ พฤติกรรมที่มนุษยพึงปฏิบัติตอความเชื่อทางดานศาสนา
ของตน พิธีกรรมมีสวนสาํคัญทําใหเกิดเทศกาลตาง ๆ ขึ้นมาและมีสวนสําคัญที่ผลักดันใหเกิด
การละเลนชนิดตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับพิธีกรรม (ปราณี วงษเทศ, 2530, หนา 241-243) 
พิธีกรรมเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของประเพณีตาง ๆ ไมวาพิธีทางศาสนา หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะตองมีพิธีกรรมหรือวิธีการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามความคิด ความเชื่อ
ของคนในสังคมเมื่อคนในสังคมนั้นประพฤติหรือกระทําพิธีกรรมอยางนั้นเหมือน ๆ  กัน โดยสวนรวม
และกระทําสืบตอกันมา  พิธีกรรมนั้นก็กลายเปนประเพณีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  (สมปราชญ 
อัมมะพันธ, 2536, หนา 19)  ประเพณีและพิธีกรรมจึงสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกับคนในสังคม
อยางแยกไมออก กลายเปนวิถีชีวิตของสังคมมนุษยที่มีประเพณีพิธีกรรมเปนเครื่องผูกมัดเมื่อมนุษย
เริ่มมีการรวมกลุมเพื่อตั้งรกรากถิ่นฐานของตนเองขึ้นมา ก็เริ่มมีพัฒนาการทางวัฒนธรรม 
(Development of Culture) เปนของตนขึ้น จนนําไปสูการเรียนรูทางดานวัฒนธรรม (Enculturation) 
ตลอดจนมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม  (Cultural Integration)  ในระหวางกลุมชนขึ้นซึ่งกลายเปน
คานิยมและความเชื่อในกลุมชนของตน 
 วัฒนธรรมประเพณีดานพิธีกรรมของชาวดานซาย จังหวัดเลย ไดรับการถายทอด
ส่ังสมตอเนื่องกันมาจนกลายเปนประเพณีที่มีการถือปฏิบัติสืบตอกันมา มีการสั่งสมประเพณีและ
วัฒนธรรมเอาไวอยางตอเนื่อง  ชาวดานซายทั่วไปมีนิสัยใจคอรักสงบ ซื่อสัตย และเครงครัด
ในพระพุทธศาสนา ชีวิตความเปนอยูเรียบงาย โดยสวนใหญจะมีฐานะปานกลาง ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงสืบทอดกันมาแตโบราณกาล โดยมีการจัดงาน
เฉลิมฉลองอยางใหญโตทุกป เชน งามเฉลิมฉลองพระธาตุศรีสองรัก งานสงกรานต งานบุญบั้งไฟ 
งานแหเทียนพรรษาและงานแหผีตาโขน ซ่ึงนับวาเปนวิถีชีวิตที่สันติสุข 

 พิธีกรรมอีกประการหนึ่งซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับผีตาโขนก็คือ “พิธีสะเดาะเคราะหบานเมือง”
โดยมีการเตรียมอุปกรณในการประกอบพิธีคือ กระทงที่ทําดวยกาบกลวย 9 กระทง เหลาไมไผ
ความยาวประมาณ 1 ฟุต ทาดวยสีแดง สีเขียว สีเหลือง ปกไวรอบกระทง ภายในกระทงจะใสขาว 
ของหวาน  หมากพลู ยาสูบ ธูปเทียน  ดอกไม  และขึงสายสิญจนรอบกระทงทั้ง 9 นอกจากนี้
มีการทํากระทงเล็กอีก 100 กระทง โดยใสอาหารคาว 50 กระทง ของหวานอีก 50 กระทง ปกเทียนเล็ก ๆ 
ไวกลางกระทง หลังจานั้นก็จะนิมนตพระสงฆ 4 รูป เพื่อมาทําการสะเดาะเคราะหโดยมีเจากวนแสนดาน 
และแสนแกวอุนเมือง นั่งประจําขางหนาพระสงฆ พิธีก็จะเริ่มขึ้น เมื่อเสร็จส้ินพิธีก็จะทําพิธีกรวดน้ํา
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ลงในกระทง นํากระทงคาวหวานไปวางไวตามโคนไมรอบ ๆ วัด สวนกระทง 9 กระทง นําไปวางไว
ตามทิศทั้ง 8 สวน อีกกระทงหนึ่งซ่ึงจะมีขนาดใหญกวาจะนําไปทิ้งลงในแมน้ําถือเปนการสงเคราะหเข็ญ
ใหไหลลอยไปกับแมน้ํา (พงศธร พินิจวัฒน, 2548, หนา 19)  
 กลาวโดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อถือ
เปนสิ่งที่มนุษยในแตละทองถ่ินสรางขึ้นเพื่อยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหมีความมั่นคง 
สามารถดํารงชีวิตรวมกันอยางเปนปกติสุข ดังนั้น ประเพณีและพิธีกรรมจึงความสัมพันธและ
เกี่ยวเนื่องกับคนในแตละสังคมอยางแยกไมออกจนกลายเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ของสังคม
มนุษยที่มีประเพณีพิธีกรรมผูกมัด เมื่อมนุษยมีการรวมกลุมเพื่อตั้งถ่ินฐานของตนขึ้นมา สวนชุมชน
อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ก็มีประเพณีพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อเรื่องภูตผีและศาสนาผสมผสาน
เพื่อใชเปนสื่อในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนประเพณีพิธีกรรมของตนตามหวงของเวลา เชน 
ประเพณีแหผีตาโขน ประเพณีงานเทศกาลพระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงแตละประเพณีก็จะจัดใหมีพิธีกรรม
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนควบคูกันไป 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม 
 
 เมื่อกลาวถึงคําวา  “ศิลปะ”  คนทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนเรื่องของภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ 
รูปปน รูปแกะสลัก แตจริง ๆ แลว คําวา “ศิลปะ”  ไดกินความไปถึงผลงานของมนุษยซ่ึงแสดงความงาม
ในลักษณะอื่น ๆ ดวย เชน ศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณกรรม นอกจากนั้นคําวา “ศิลปะ” ยังนําไปใช
ในความหมายทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวของกับงานชาง งานประดิษฐตาง ๆ ที่มีความสวยงาม รวมทั้งพฤติกรรม
ในทางที่ดีอีกดวย เชน วาทศิลป ศิลปะการปกครอง ศิลปะการครองเรือน เปนตน ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดกําหนดขอบขายของศิลปะเพื่องายตอการศึกษาและการทําความเขาใจไดดังนี้  วิจิตรศิลป 
(Fine Arts)  และประยุกตศิลป (Applied Arts)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.4.1  วิจิตรศิลป  คือ ศิลปะที่มุงแสดงออกซึ่งความงาม อารมณ ความรูสึก ความศรัทธา 
ความเชื่อ ความคิด ฯลฯ ในแงมุมตาง ๆ  กัน โดยที่ความงามหรือความวิจิตรนั้นกอใหเกิดความปติ  ชื่นชม
ยินดี ความศรัทธา การพักผอน ความคิด อุดมการณ ฯลฯ ตอผูชื่นชมวิจิตรศิลปประกอบไปดวย 
1)  จิตรกรรม  คือผลงานทางดานการวาดภาพ (Drawing) และภาพเขียน (Painting) 2) ประติมากรรม 
คืองานปน (Modeling) แกะสลัก (Carving) และงานโครงสราง (Construction)  สถาปตยกรรม คือ
ผลงานอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ 3) วรรณกรรม คือ งานรอยแกวและรอยกรอง  4)  ศิลปะการแสดง 
คือ การละคร (Drama) และนาฎศิลป (Dance)  ดนตรี (Music)  คือศิลปะที่แสดงออกดวยลีลาของเสียง 
อยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการบางคนเรียกวิจิตรศิลปวา “ศิลปะบริสุทธิ์”  โดยมีเหตุผลวาวิจิตรศิลป
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เปนศิลปะที่มุงเสนอความงาม มิไดมุงเนนอรรถประโยชนโดยตรง  นอกจากนั้นการกลาวถึงวิจิตรศิลป 
ยังมุงเนนความงามอันประณีตบรรจง การแสดงออกอันเลิศ หรือความงามอันสูงสงอีกดวย ถาพิจารณา
เฉพาะสถาปตยกรรมแลวจะพบลักษณะพิเศษบางประการตางไปจากบรรดาศิลปะสาขาตาง ๆ นั้น 
คือเปนศิลปะที่มุงอรรถประโยชนอยูดวยและเปนศิลปะที่ตองออกแบบ เขียนแบบ วางแผน คํานวณ
กอสราง ซ่ึงกลาวไดวา สถาปตยกรรม คือ ศิลปะเชิงวิทยาศาสตร 
 2.4.2  ประยุกตศิลป คือผลงานศิลปะในทางอรรถประโยชนและความงามมีประโยชนใชสอย
ในชีวิตประจําวันและมีความงามที่ใหความสุขสดชื่นไปพรอมกัน ประยุกตศิลปแยกออกไดเปน 
4  ประเภทใหญ ๆ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537, หนา 6-7) ไดแก 
  1)  หัตถศิลป (manual art)  หรือศิลปหัตถกรรม คือผลงานศิลปะในทางอรรถประโยชน
ที่ผลิตดวยแรงงานจากมือเปนประการสําคัญ ซึ่งการผลิตในลักษณะนี้อาจจะใชอุปกรณหรือ

เครื่องมือเขามาชวยในการผลิต แตก็มักจะเปนอุปกรณหรือเครื่องมืองาย ๆ มุงผลิตจํานวนไมมากนัก 
ใชแรงงานจากมือและรางกายเปนหลักในกระบวนการผลิต มีรูปแบบ ลวดลาย และการตกแตง
ที่ประณีตสวยงามในเชิงชางฝมือ มีรูปลักษณและการใชวัสดุแสดงเอกลักษณเฉพาะชุมชน งานหัตถศิลป
ก็คืองานหัตถกรรม (Handicraft) และงานชางฝมือ (Craft) 
  2)  อุตสาหกรรมศิลป (industrial art) หรือ  การออกแบบอุตสาหกรรม คือ การออกแบบ
ซึ่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเปนการผลิตในลักษณะมวลผลิต (Mass Production) ซึ่งมุงปริมาณ
ที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายจํานวนมาก เนนรูปแบบและวัสดุที่เปนสากลและมีลักษณะเรียบงาย 
อันสอดคลองกับกระบวนการผลิตดวยเครื่องจักรกล  มีการออกแบบสรางสรรครูปแบบใหเปลี่ยนแปลง
นาสนใจอยูเสมอ เพื่อกระตุนความตองการของกลุมเปาหมายอันเปนการแขงขันกันในทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมศิลปประกอบไปดวย 1)  ผลิตภัณฑอุปโภค (Consumer Product)  เชน เครื่องไฟฟา  
เครื่องเรือน ของเด็กเลน 2)  เครื่องมือธุรกิจและบริการ (Commercial and Service Equipment)  เชน  
เครื่องใชในภัตตาคาร สํานักงาน  3)  สินคาถาวร  (Durable Goods)  เชน เครื่องมือจักรกลการเกษตร  
อุตสาหกรรมการพิมพ   อุตสาหกรรมสิ่งทอ  4)  ยานพาหนะ (Transportation)  เชน  เครื่องมือรถยนต  
เรือยนต 
  3)  การออกแบบสื่อสาร (communication  design)  คือ การออกแบบที่มุงการสื่อสาร
คุณภาพ ขอมูล หรือ ความงามของผลิตภัณฑ การบริการและความคิด จากบุคคลหรือองคกรหนึ่งไปสู
กลุมเปาหมายเพื่อผลในทางธุรกิจเพื่อการเผยแพรขอมูลและเพื่อการเสนอความคิดบางประการ  
การออกแบบสื่อสารนอกจากจะเกี่ยวของกับสิ่งที่ส่ือสารแลว ยังเกี่ยวของจิตวิทยาศิลปะ  จิตวิทยา
ผูบริโภคและการตลาดอีกดวย  การออกแบบสื่อสารประกอบดวย การออกแบบสิ่งพิมพ (graphic 
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design)  การออกแบบผลิตภัณฑ (product design)  การออกแบบโฆษณา (advertising design) 
การออกแบบแฟชั่น (fashion design) 
  4)  การออกแบบมัณฑนศิลป (decorative design) คือ การออกแบบตกแตงบริเวณ
ทั้งภายนอกภายในสถานที่ 
 กลาวโดยสรุป ศิลปหัตถกรรมเปนผลงานที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงจัดอยูในประเภทประยุกตศิลป  
ทําขึ้นมาเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันและเพื่อการคา เชน การประกอบอาชีพ สนองความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมในชุมชน  เปนตน  มีรูปแบบงาย ๆ ไมสลับซับซอน เนนการใชมือ
ในการทํา ใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่น ผลงานศิลปหัตถกรรม ประเพณีผีตาโขนจึงเปนผลงาน
ศิลปหัตถกรรม ประเภทประยุกตศิลป 
 2.4.3  ศิลปหัตถกรรมกับทองถิ่น  การศึกษาถึงองคประกอบที่สําคัญของศิลปกรรม 
ส่ิงที่เราควรจะนํามาศึกษานั้นมิใชเพียงแตศิลปะของมนุษยดึกดําบรรพเทานั้น แตควรศึกษาถึงรูปแบบ
ของศิลปะทางประวัติศาสตรที่อยูใกลตัวเราใหมาก  กลาวคือ ศิลปะของบุคคลจําพวกที่มีความเปนอยู
อยางเรียบงายไมสลับซับซอน ที่เรียกกันวา  ศิลปกรรมประจําทองถ่ินหรือศิลปะชาวบาน หรือ 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานไมใชเปนศิลปะที่ประกอบขึ้นโดยชนบท  ซ่ึงเลียนแบบ
ศิลปของชนชั้นที่มีวัฒนธรรมเจริญกวา แตศิลปะพ้ืนบาน คือผลงานศิลปกรรมที่ทําขึ้นโดยกลุมชน
ที่ยังไมเจริญทางวัฒนธรรม บวกกับขนบธรรมเนียมทองถ่ินพื้นบานของตน ซ่ึงมิไดมีอิทธิพลภายนอก
มาแทรกแซง  (กรมวิชาการ, 2530, หนา 128)  ดังนั้น การศึกษาศิลปกรรมจึงมีความจําเปนตองรอบรู
ในความเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานดวย  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาภูมิปญญาของชาวบาน
ที่กําลังจะเปนประวัติศาสตร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาศิลปกรรมในทุกสาขาตอไปในอนาคต และ
เพื่อใหงายตอการศึกษาผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้ 
   1)  ความหมายของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  คําวา  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานสามารถ
จําแนกคําออกมาเพื่อใหทราบความหมายที่แทจริงได ดังนี้คือ 
     ศิลปะ  คือ  ผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและความพากเพียรของมนุษย 
ซ่ึงสามารถที่จะสื่อถึงการแสดงออกของความรูสึก  ความปรารถนา  อารมณ  ปญญาและความคิด
ระหวางมนุษยดวยกัน  ดวยรูปแบบที่งดงามไพเราะจนเกิดอารมณสะเทือนใจ 
     หัตถกรรม  คือ  งานฝมือตาง ๆ เชน  การจักสาน  การแกะสลัก ฯลฯ ที่เกิดจาก
ฝมือชางเพียงคนเดียวหรือมากกวาหนึ่ง สวนใหญงานหัตถกรรมจะคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนสําคัญ  
รองลงมาคือ  ตองประกอบดวยงดงามดวย 
     สวนความหมายของคําวา “พ้ืนบาน” พื้นบาน หมายถึง กลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง 
มีเอกลักษณรวมกัน เชน อาชีพเดียวกัน พูดภาษาเหมือนกัน มีความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียม
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ประเพณีและนับถือศาสนาเดียวกัน มีเอกลักษณเฉพาะตน พนจากอิทธิพลของวัฒนธรรมเมืองหรือ
วัฒนธรรมของกลุมชนอื่น 
     ดังนั้น คําวา “ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน” งานศิลปะของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง
ที่มีเอกลักษณรวมกัน มีความเปนอยูที่เรียบงาย พนจากอิทธิพลของวัฒนธรรมเมือง โดยพยายาม
สรางสรรคผลงานศิลปกรรมที่มีรูปลักษณที่สวยงาม ความพึงพอใจและมีคุณคาในดานประโยชนใชสอย 
เชนเดียวกับ วัฒนะ จูตะวิภาค (2535, หนา 284)  ที่ไดกลาววา ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน คือ งานศิลปะ
ที่มีความงาม ความเรียบงาย จากผลิตกรรมของชาวบาน มีคุณคาทางดานความงามและประโยชนใชสอย
หรือ คือประจักษพยานดานหนาที่ใชสอยและดานสุนทรียของวัฒนธรรมทางวัตถุ อันผลิตขึ้นและ
ใชสอยโดยคนธรรมดาสามัญ 
   2)  องคประกอบของการผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน งานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
ในแตละทองถ่ิน มีความแตกตางกันในดานรูปแบบ วัสดุที่ใชและกรรมวิธีในการผลิต เพราะในแตละ
ทองถ่ินมีความแตกตางกันของสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยสงผลใหเกิดลักษณะความแตกตางดังกลาว 
องคประกอบที่มีสวนสําคัญตอการผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก 
     (1)  ภูมิลักษณะ   หมายถึง  ลักษณะทางภูมิศาสตร หรือ ภูมิประเทศของ
แตละทองถ่ิน ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและศิลปวัฒนธรรม หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เชน 
ภาคอีสาน ก็จะมีผลิตภัณฑที่สะทอนศิลปหัตถกรรมเปนรูปลักษณของการแตงกาย เครื่องดนตรี
และทิวทัศน เปนตน และ ภาคอื่น ๆ ก็จะมีรูปลักษณที่แสดงทางดานศิลปหัตถกรรมตามภูมิลักษณะ 
เชนเดียวกัน 
     (2)  ทรัพยากรและวัสดุ  หมายถึง การนําเอาทรัพยากรและวัสดุที่มีอยูมาใช
ในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม เชน เดินเหนียว ผาไหม โตะ เครื่องเงิน เปนตน 
     (3)  เศรษฐกิจ  หมายถึง  การผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานในแตละทองถ่ิน
ของตน เพื่อจําหนายในรูปแบบของที่ระลึก วัสดุอุปกรณการผลิตและเครื่องใชภายในครัวเรือน 
โดยเนนเอกลักษณของผลงานศิลปหัตถกรรมภายใตศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และการผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวแวะเวียนเขามาซื้อไปเปนของฝาก หรือไปใชเอง 
เปนตน ดังนั้น การผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
เพื่อจําหนายนับวาเปนอาชีพที่ทําใหผูผลิตมีรายไดเพิ่มขึ้น  จนกอใหเกิดแรงจูงใจใหเขาเหลานั้น
ไดพัฒนาตนเองในดานการบริหารจัดการที่เปนระบบมากขึ้น  การแสวงหาตลาดและการรวมมือกัน
ระดมทุนเพื่อเปนตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี 
   3)  วัฒนธรรมพื้นบาน  ถือกําเนิดจากความเชื่อและความศรัทธาที่ปฏิบัติสืบตอกันมา 
ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหมีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานบางประเภทขึ้น  ทั้งนี้
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เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตอบสนองความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร การเกิดและการตาย เชน 
มีการขุดคนพบภาชนะดินเผาฝงรอบอยูกับศพที่บานเชียง  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
เพราะมีความเชื่อวาผูตายจะไดนําติดตัวไปใชดวย การสรางศาลพระภูมิ เพื่อเปนที่สถิตของผีบานผีเรือน 
เพราะมีความเชื่อวา ครอบครัวจะไดอาศัยอยูในบานนั้นอยางมีความสุข การปนตุกตาเสียกบาล 
เพราะมีความเชื่อวา ตุกตาเหลานี้จะเปนผูปกปองคุมครองใหมีความปลอดภัย 
   4)  ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน นอกจาก
จะสนองตอบความตองการของมนุษยทางดานจิตใจเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีงามแลว ศิลปหตัถกรรม
พื้นบานยังมีลักษณะเฉพาะเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน (กรมวิชาการ, 2530, หนา 131) คือ 
     (1)  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานเปนประยุกตศิลป (Applied Arts) เพราะสวนใหญ
ของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน สามารถนํามาใชสอยใหเกิดประโยชนเพื่อความสะดวกสบาย มีกําเนิด
ขึ้นจากความประสงคที่จะประดิษฐและตกแตงเพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องเรือน หมอ ไห 
เปนตน 
     (2)  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานจะตกแตงใหสวยงามโดยเนนสีสันและลวดลาย 
สืบเนื่องจากการอนุรักษรูปทรงหรือรูปแบบของศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ตนมีความเคยชินและ

มีความถนัดในการผลิต เพราะทําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แตชาวบานรุนตอ ๆ มาคงมีความรูสึก
เชื่อที่จะเปนกระจกเงาที่สะทอนความเปนจริงที่จืดชืดนาเบื่อ  กอปรกับการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพแวดลอม จึงมีการเปลี่ยนแปลงในการตกแตงใหมีสีสันและลวดลายที่แปลกตาออกไป 
โดยไมคิดเปลี่ยนแปลงรูปทรงดั้งเดิม การพัฒนาทางดานการตกแตงสีสันและลวดลายที่มี

ความเปนสมัยใหมเขาไปจะตองพัฒนาอยางระมัดระวังที่จะยังคงตองรักษาความรูสึกที่เปนเอกลักษณ

ของศิลปหัตถกรรมพื้นบานชิ้นนั้นเอาไวดวย 
     (3)  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานไมนิยมการเปลี่ยนแปลง ดังที่กลาวมาแลววา 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานอาจเปลี่ยนแปลงในดานสีสันและลวดลาย  แตจะไมเปลี่ยนแปลง
ในดานรูปทรงด้ังเดิม ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเคยชินและการมีทักษะในการผลิตในรูปแบบเดิม
และความตองการในการรักษาเอกลักษณของความเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานประเภทนั้นเอาไว 
 สามารถสรุปไดวา ในบรรดางานศิลปทั้งหมด ศิลปหัตถกรรมพื้นบานเปนงานที่ไมสามารถ
กําหนดเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบได  แตมีการพัฒนาลวดลายงาย ๆ และ
ใชกันอยูอยางนั้นเปนเวลารอย ๆ ป จิตใจของชาวบานไมมีความกระวนกระวายอยากจะผลิต
สิ่งกาวหนาใหม ๆ อยางใดเลย เพียงแตขอใหวัตถุนั้นดูสดใสนาดูก็พอแลว และดูเหมือนเขาจะรู
ดวยสัญชาตญาณวา การจะทําใหเกิดลวดลายหลากหลาย ก็เพียงแตนําลวดลายและสีสันงาย ๆ 
เพียงไมกี่ชนิดมาประกอบกันขึ้นเทานั้นเอง 
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     (4)  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานมีความเปนสากล  ถาพิจารณาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
ในประเทศไทยจะปรากฎความเปนสากลใหเห็นไดงาย เชน มีการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการละเลน
หนังตะลุง ดวยเทคนิคการเลนเงา  (shadow play)  ในภาคใต  ไมไดแตกตางกันมากกับการแกะสลัก 
และการละเลนหนังใหญ ที่ใชเทคนิคการเลนเงาเหมือนกนัในภาคกลาง แตอาจจะแตกตางกันบาง
ในรายละเอียด เชน ภาษาที่ใช เร่ืองราวที่แสดงและขนาดของหนังใหญกวารูปหนังตะลุง 
       การทอผาพื้นเมืองของไทยมีหลายชนิด มีความแตกตางกันทั้งลวดลาย วิธีการทอ
และสีที่ใชแตโดยสวนรวมแลวมีความเปนสากล ที่บางครั้งอาจแยกไมออกอยางแนชัดวามาจากแหลงใด  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมพื้นบานประการหนึ่ง คือ มีความเปนสากล 
มีรูปแบบ วัสดุและวิธีการผลิตใกลเคียงกันแตจะแตกตางกันในรายละเอียดอันสืบเนื่องมาจาก
ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน 
     สรุปไดวา เอกลักษณของความเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก ศิลปหัตถกรรม
พื้นบาน เนนในเรื่องของประโยชนใชสอยเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายรองคือ เพื่อความสวยงาม 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานจะไมนิยมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในดานรูปทรงที่เปนเอกลักษณ แตจะเพิ่มเติม
และตกแตงใหดูแปลกตาขึ้นดวยสีสันและลวดลาย และศิลปหัตถกรรมพื้นบานจะมีความเปนสากล 
ทั้งในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 
  5)  ประเภทของศิลปหัตถกรรมพื้นบานในประเทศไทย สามารถแบงศิลปหัตถกรรม
พื้นบานในประเทศไทยออกเปน 9 ประเภท ดังนี้ 
     (1)  งานไม  คือ ผลิตกรรมที่ทํามาจากไมเปนสวนใหญ เชน กระตายขูดมะพราว 
จวักหรือกวัก กระบวย เครื่องดนตรี และเครื่องประดับตกแตง ไดแก ตุกตา และ การแกะสลักไม
รูปชาง เปนตน 
     (2)  งานกระดาษ  เปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ทําจากกระดาษเปนสวนใหญ 
เชน สมุดไทย สายรุง วาว หัวโขน รม ตุง  เปนตน 
     (3)  งานจักสาน เปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ทําจากไมไผ หวาย กระจูด ใบตาล
และใบลาน ใบเตย หญาลิเพา กก ใยตาล ลําเจียกหรือปาหนัน แตที่นิยมมากที่สุดคือ ไมไผและหวาย
     (4)  งานเครื่องปนดินเผา เปนศิลปหัตถกรมพื้นบานที่ผานกระบวนการปน 
การแกะสลัก การตีดินเหนียวเพื่อใหขึ้นมาเปนรูป แลวนํามาเผาดวยวิธีการเผาตาง ๆ เชน วิธีการโบราณ 
เรียกวา เผาดาด หรือวิธีการเผาดวยเตาเผาขนาดใหญ มีทั้งดินเผาไมเคลือบสีและดินเผาเคลือบสี 
เครื่องปนดินเผาที่มีช่ือเสียง ไดแก เครื่องปนดินเผาดานเกวียน เครื่องปนดินเผาราชบุรี โองราชบุรี 
เครื่องปนดินเผาสทิงหมอ จังหวัดสงขลา เครื่องปนดินเผาที่หมูบานสะกํา อําเภอมายอ จังหวัด
ปตตานี เปนตน 
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     (5)  งานโลหะ  เปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ใชวัสดุ เปนเหล็กทองเหลืองและ
ทองแดง จําแนกตามกระบวนการผลิตได 2 ประเภท คือ การปนรูปโดยการตี เชน การตีมีด การตีกริช 
เคียวเกี่ยวขาว จอบ เสียม กระดึงโลหะหอยคอวัว ฯลฯ และวิธีการหลอ เชน การหลอพระพุทธรูป 
การหลอชอนทองเหลือ กระทะทอง เปนตน 
     (6)  งานจิตรกรรม  งานจิตรกรรมพื้นบาน หมายถึง งานที่ชาวบานเขียนขึ้น
ตามความรูสึกนึกคิด มีความงามและความเรียบงายเปนการถายทอดความรูสึกสะทอนความทรงจํา 
ความบันดาลใจ จากชีวิตความเปนอยูหรือส่ิงแวดลอมของชาวบาน 
     (7)  งานประติมากรรม  งานประติมากรรมพื้นบาน  หมายถึง  งานปน  แกะสลัก 
หลอ และการกลึง ที่มีวิธีการประดิษฐที่แตกตางกันในแตละทองถ่ิน โดยมุงประโยชนใชสอยเปนสําคัญ
และความงามเปนอันดับรอง ซ่ึง งานประติมากรรมยังสามารถแบงไดหลายประเภท  ไดแก งานปน 
งานแกะสลัก และงานหลอ 
     (8)  งานศิลปะการใชสารเคมีและวัตถุระเบิด คือ งานดอกไมไฟที่ชาวบานประดิษฐ
เพื่อใชประกอบงานเทศกาล สรางความสวยงามและความรื่นเริงแกผูชมงาน งานศิลปะการใชสารเคมี
และวัตถุระเบิด เปนงานที่ตองใชความชํานาญ ความรอบคอบและความละเอียดลออ ไดแก ตะไล 
ลูกหนู ชางรอง ธารน้ําตก เทียนหยด ควันสี ฝกแค ไฟพะเนียง บองไฟ เปนตน 
     (9)  งานทอผา  คือ การนําวัสดุเปนเสนยาว เชน ดาย ไหม มาทําใหเปนผืน 
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา “หูก”  หรือ  “กี่”  เปนเครื่องชวย มีวัสดุอ่ืนที่นํามาทําเปนผืน เชน ตนกก 
ซ่ึงเรียกวา การทอ เหมือนกัน แตเปนการทอเสื่อโดยมุงประโยชนใชสอยไปคนละอยาง การทอผา
จะไมใชวัสดุอ่ืน นอกจากดายและไหม เพราะตองการความออนนุม เมื่อนํามาตกแตงนุงหุมรางกาย 
การทอผามีอยู ทุกภาคของประเทศในสมัยกอนทุกบานจะมีอุปกรณการทอผาเพราะทุกบาน

จะตองทอผาเพื่อใชเอง การทอผาพื้นเมืองของไทยมีหลายชนิดแตกตางกันทั้งวิธีการทอ ลวดลาย
และสีที่ใช ซ่ึงสามารถแยกออกเปนสายที่สําคัญ  ดังนี้ 
      ก.  สายลานนา  สวนใหญอยูที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ผาทอลานนา
เปนผาฝายพื้นยกดอกเรียบงาย นิยมทอผาฝายมากกวาผาไหม สีที่นิยม คือ สีดําสลับขาว ดําสลับเทา 
เปนลายทางขวาง ใชหูกเปนเครื่องมือในการทอ 
      ข.  สายอีสาน  สวนใหญอยูที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร เพชรบูรณ 
ขอนแกน สุรินทร นครราชสีมา การทอผาของอีสานไดอิทธิพลจากเขมร นิยมทําลายขอมเรียกวา 
“มัดหมี่” ทอเปนลวดลายทั้งตัวและ “ขิด” ซ่ึงเปนวิธีการทอผาพื้นเมืองแบบเก็บดอกหรือที่เรียกวา 
“การทอผาแบบเก็บขิด” เมื่อทอเสร็จแลวนิยมนํามาทําหมอนขิด หรือเอาไวเปนเครื่องแตงกายที่ใชกับ
สวนบนของรางกายตั้งแตเหนือเอวขึ้นไป 
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      ค.  สายภาคกลาง  สวนใหญอยูที่จงัหวดัสระบุรี ชลบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร 
ผาที่ทอเปนผาพื้นสลับสี คงทน เหมาะสมสําหรับใชในชีวิตประจําวัน 
      ง.  สายภาคใต  สวนใหญอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปตตานี ผาทอที่มีช่ือเสียง คือ “ผาพุมเรียง” อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และผาทอเกาะยอ 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลวดลายละเอียดสวยงาม โดยไดรับอิทธิพลการเขียนลายจากมาเลเซีย
อยูบาง 
 กลาวโดยสรุป การสรางผลงานศิลปหัตถกรรม ซ่ึงแบงเปนหลายชนิดคือ งานไม งานกระดาษ 
งานจักสาน งานเครื่องปนดินเผา งานโลหะ งานจติรกรรม งานประติมากรรม งานศิลปะใชสารเคมี
และวัตถุระเบิด และงานทอผาหรืออาจจะมีงานเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่ไมไดจัดอยูในชนิดเหลานี้คือ 
หนากากผีตาโขน ในอําเภอดานซาย  ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานระหวางงานจักสาน งานประติมากรรม 
และงานจิตรกรรมรวมอยูในผลงานเดียวกันจึงถือไดวาเปนชนิดผสมผสานดังกลาว ซ่ึงการทําผลงาน
อาจจะมีความเหมือนหรือแตกตางในเรื่องของภูมิทัศน ทรัพยากร เศรษฐกิจของในแตละพื้นที่ของ
ชุมชนในแตละภูมิภาค 
 2.4.4  ปจจัยที่ทําใหเกิดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานยอมมีการเกิด
การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลง แตปจจัยที่ทําใหเกิดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก ปจจัยดานสภาพ
ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ปจจัยดานทรัพยากรและวัสดุพื้นบาน ปจจัยดานการดํารงชีพของ
ชาวอีสาน ปจจัยดานศาสนา ความเชื่อและคตินิยมทองถ่ิน ปจจัยทางประวัติศาสตร ปจจัยทางกลุม
ชาติพนัธุ ปจจัยทางเศรษฐกิจ – สังคม และ ปจจัยทางการเมือง – การปกครอง  
 2.4.5  ความสําคัญศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ควรคาแกการศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะวา ศิลปกรรมทองถ่ินเปนสมบัติของกลุมชาติพันธุ
ในภาคอีสานหรือของประเทศโดยรวมในฐานะที่เปนวัฒนธรรมของชาติของชุมชนแตละทองถ่ิน

แตละภูมิภาค ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานนับวามีคุณคาทางดานประวัติศาสตร คุณคาทางดานความงาม 
และคุณคาทางดานการเมือง – การปกครอง เปนตน 
 2.4.6  ประโยชนของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  การดําเนินชีวิตของบุคคลใดก็ตาม นอกจาก
จะตองมีปจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคแลว ยังตองมีความตองการ
ทางดานจิตใจ คือ ความเพลิดเพลินยินดีดวย  ซ่ึงกลาวไดวาเปนความตองการทางความสวยงาม
สําหรับตนนั่นเอง  เราอาจมีอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคอยางเพียงพอ  แตเราก็ยัง
ตองการภาชนะที่สวยงามสําหรับใสอาหาร ตองการยาเม็ดที่มีสีตาง ๆ กัน  เพื่อเตือนใหรูวาสีนั้นเปน
ยาอันตรายหรือเปนยาบํารุง ดังนั้นความตองการดังกลาวยอมเปนเครื่องแสดงวา ศิลปะมีประโยชนตอ
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ชีวิต และความเปนอยูของมนุษยเปนอยางมากและมักจะปรากฎเปนรูปแบบตาง ๆ กัน  ซ่ึง รูปแบบ
ของศิลปะที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต อาจจะมีลักษณะตาง ๆ กัน หลายประการ คือ 
  1)  ลักษณะของรูปแบบทางศิลปะที่ไดรับอิทธิพลมาจากธรรมชาติ 
  2)  ลักษณะของรูปแบบทางศิลปะที่ไดรับอิทธิพลมาจากมนุษยสรางขึ้น 
  3)  ลักษณะของรูปแบบทางศิลปะที่เกิดจากทาทางที่มนุษยกระทําและเขาใจกัน 
 อยางไรก็ตามศิลปะที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิตในรูปของความเบิกบานเพลิดเพลิน

และเตือนใหมนุษยประพฤติปฏิบัติตนอยางกลมกลืนกับบุคคลอื่นในสังคมนั้น รูปแบบที่ไดรับ
อิทธิพลจากธรรมชาติเหมือนจะมีบทบาทและความสําคัญมากที่สุด เพราะ ชวยใหมนุษยเพลิดเพลิน
เห็นคุณคาธรรมชาติและนํามาเปรียบเทียบการอยูรวมและพึ่งพาอาศัยกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
 สามารถสรุปไดวา ศิลปหัตถกรรมจัดเปนมรดกทางภูมิปญญาของมนุษยในแตละทองถ่ิน
ที่ไดใชภูมิปญญาของตน เรียนรูและพัฒนาจากธรรมชาติจนกลายเปนองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบของนาฎศิลป ดนตรี และ ศิลปะ เพื่อใชเปนฐานในการดําเนินชีวิตรวมกันระหวางมนุษย
กับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมไดอยางกลมกลืน  ตอมาเมื่อประชาชน
ในแตละทองถ่ินหรือแตละชุมชนมีจํานวนเพิ่มขึ้น กอปรกับ ความเจริญทางดานการคมนาคมและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกัน

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งถือเปนรากฐานของชีวิตและการพัฒนาในแตละชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 
ดังจะเห็นไดจากงานศิลปหัตถกรรมหลายชิ้นในแตละชุมชนหรือในแตละภูมิภาค มีการผสมผสาน
ทางดานวัฒนธรรมโดยไมแยแสตอรูปแบบดั้งเดิมที่มากดวยคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรมอันเปน

มรดกทางภูมิปญญา เพียงเพื่อสนองตอบการตลาดสมัยใหมหรือรายไดของตนเทานั้น จนกลายเปน
ปญหาทางดานสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นตามมา ในทํานองเดียวกันนี้ งานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ก็พบสภาพปญหาการละเลย
ความเปนเอกลักษณทางศิลปหัตถกรรมของตนที่บรรพบุรุษไดส่ังสมมาเปนเวลายาวนาน แมแต
เยาวชนรุนหลังก็ยากที่จะทําความเขาใจหรือตระหนักในคุณคาได ฉะนั้นการพัฒนาชุมชนโดยใช
วัฒนธรรมเปนฐานภายใตยุทธศาสตรที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนและเรงดวนมาก 
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2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 
 2.5.1  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา  คําวาการพัฒนา (development) เกิดขึ้นและไดนํามาใช
คร้ังแรกในคริสตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตรไดนํามาใชในการแกปญหาที่เกิดจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ตอจากนั้นมาคําวา “การพัฒนา” ก็ไดแพรกระจายออกไปทั่วโลก ซ่ึงมีนักวิชาการ
ทางดานการบริหารหรือการพัฒนาไดกลาวถึงแนวคิดพื้นฐานไวอยางนาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ชินรัตน  สมสืบ  (2539, หนา 6-8)  อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาไว ดังนี้ 
  1)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: แนวคดิทางการกระจายความเจริญ (Economic 
Growth : Down Approach)  แนวคดินี้มจีุดประสงคเพือ่เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Nation 
Product : GNP)  และรายไดตอหัวตอประชาชน (Per Capital Income) 
  2)  ความจําเปนพื้นฐาน: แนวทางสวัสดิการ (Basic Need : Welfare Approach) 
ซ่ึงแนวคิดนี้มีจุดประสงคและใหความสนใจสิ่งที่จะสนองตอความจําเปนพื้นฐาน เชน อาหาร 
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม การศึกษา การสาธารณสุขของประชาชน เปนอันดับแรก แทนการใชทรัพยากร
ไปลงทุนดานอุตสาหกรรม 
  3)  มนุษยนิยม: แนวทางจริยธรรม (Humanism : The Ethical Approach)  แนวคิดนี้
มีจุดประสงคที่จะเห็นการแบงปนผลประโยชน ความเสียสละ เพื่อใหการพัฒนามุงแกไขความลําบาก
และการสรางความยุติธรรม 
  4)  เสรีภาพ: แนวทางการปฏิบัติ (Liberation : The Revolutionary Approach)  แนวคิดนี้
มีจุดประสงคที่ตองการเห็นความอิสระของคนจากพันธนาการของสิ่งที่ไมเกี่ยวของ 
 สามารถกลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกิดจากมนุษยตองการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ทั้งทางดานกายภาพและจิตใจ จึงรวมกันคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดภายใตบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม 
เมือง และส่ิงแวดลอมของตนเองมาอยางตอเนื่องและยาวนาน 
 2.5.2  ความหมายของการพัฒนา  การพัฒนา  (Development)  เปนคําที่รูจักกันมานาน
แลวแตความหมายของคําวาการพัฒนาก็ยังเปนที่เขาใจไมตรงกันเทาใดนัก  ซ่ึงคนทั่วไปมักจะคุนเคย
กับคําวา  การพัฒนา  ที่หมายถึง การทําใหเจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หนา 110)  ซ่ึงตรงกับ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  To Develop  ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละนอย โดยผาน
ลําดับขั้นตอนตาง ๆ ไปสูระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงใหดีขึ้น และเหมาะสม
ไปกวาเดิมหรือกาวหนาไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณเปนที่นาพอใจ (ปกรณ ปรียากร, 2538, หนา 22)  
การพัฒนาถือเปนกระบวนการในอันที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดสรรทรัพยากรของสังคม

เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุเปาหมายที่สังคมนั้นไดเลือกสรรแลวดวยการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลง
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ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  (ฑิตยา สุวรรณชฎ, 2522, หนา 18)  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิภาพ
ไดอยางแทจริงนั้น  สัญญา  สัญญาวิวัฒน  (2544, หนา 63)  อธิบายไววา นักพัฒนาตองมีการกําหนด
ทิศทางหรือมีการวางแผนลวงหนาไวอยางเปนระบบ จึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา
เปนที่พึงประสงค และเพิ่มพูนดวยคานิยมของชุมชนนั้น ในขณะเดียวกันนี้มีนักวิชาการในระดับโลก
ยังกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การพัฒนาที่ดีจะตองสามารถเพิ่มขีดความสามารถของสังคม
โดยไมคํานึงถึงขอบเขตที่ถูกกําหนดดวยเปาหมายและโครงสรางพื้นฐานของสังคมในขณะนั้น  
(Jacobs, 1971, p. 43)  ซ่ึงการเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งจะบรรลุไดนั้น
ตองเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ  4  ประการ คือ  1)  การเพิ่มความสามารถ  (Capacity)  ของคน
โดยการพิจารณาวาสิ่งใดจําเปนตองกระทําเพื่อขยายขีดความสามารถและพลังในอันที่จะสราง

การเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น  2)  การสรางความเสมอภาพ  (Equity)  ของสังคมโดยคํานึงถึง
ความเทาเทียมกันกับการใหบริการดานสวัสดิการตาง ๆ 3)  การสรางพลังอํานาจ  (Empowerment)  
ในการทางเมืองโดยวิธีการสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ  4)  การสรางความยั่งยืน  
(Sustainability)  ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (Bryant & White, 1982, p. 26)   
 จากคํานิยามความหมายของคําวา การพัฒนา ดังที่ไดกลาวไวแลวนั้น สามารถสรุปไดวา 
การพัฒนาหมายถึง กระบวนการของการวางแผนดําเนินงานอยางมีทิศทางและเปาหมายที่แนชัด 
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการดําเนินงานนั้นเปนที่พึงประสงค และเพิ่มพูนดวยขีดความสามารถ
ตลอดจนคานิยมของชุมชนจนสามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  การเมือง 
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 2.5.3  หลักการพัฒนาชมุชน จะเริ่มตนพัฒนาสิ่งใดก็ตามนักพัฒนาควรคํานึกถึงหลักการ
พัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน  (เฉลียว บุรีภักดี, 2549, หนา 6-7)  ดังนี้ 
  1)  หลักการวาดวยธรรมชาติของสิ่งที่จะพัฒนา ถาจะพัฒนาสิ่งใดตองเขาใจ “ธรรมชาติ” 
ของสิ่งนั้นอยางถองแท เชน ถาจะพัฒนาชนบทก็ตองเขาใจธรรมชาติของชนบท ถาจะพัฒนามหาวิทยาลัย 
ก็ตองเขาใจธรรมชาติของมหาวิทยาลัย ถาจะพัฒนาประเทศก็ตองเขาใจธรรมชาติของประเทศ เปนตน 
  2)  หลักการวาดวยธรรมชาติของมนุษย มนุษย คือ องคประกอบสําคัญในการพัฒนา
ทุกชนิด นักพัฒนาจึงตองเขาใจมนุษยอยางถองแท ส่ิงสําคัญในมนุษยที่ตองเขาใจกอนการพัฒนาคือ 
คนมีความตองการ คนมีคานิยม การเปลี่ยนแปลงคานิยม ความตองการของคนสามารถทําได โดยอาศัย
โครงสรางและการฝกซ้ํา 
  3)  หลักการวาดวยธรรมชาตขิองการพัฒนา หลักการสําคัญของการพัฒนาที่นักพัฒนา
ตระหนักเสมอ คือ 
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     (1)  การพัฒนาเปนสิ่งเจ็บปวด ผูรับการพัฒนาตองเจ็บปวดเพราะตองเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด นิสัย ตองเรียนรูส่ิงใหม สวนผูพัฒนาตองเจ็บปวดเพราะถูกตอตาน ขัดขวาง และอาจถูกทํารายก็ได 
     (2)  การพัฒนาที่แทจริงตองยืนบนขาตนเองได นักพัฒนาตองทําการตอเนื่อง
จนโครงการพฒันาสามารถยืนเองและเดินไปเองได 
     (3)  การพัฒนาที่ดีตองมีที่มา  ที่อยู และที่ไป ตองชัดเจนในวิธีการ เปาหมาย 
และผลกระทบ 
   4)  หลักการวาดวยน้ําใจนักพัฒนา นักพัฒนาตองมี “น้ําใจ” นักพัฒนาอยางเขมขน 
คือ 
     (1)  คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนสําคัญ 
     (2)  ตองใจกวาง พรอมที่จะยกความดีใหผูอ่ืน 
     (3)  ตองอดทนฝกฝน ทนตอความเจ็บปวด ทนรอดูผล ทนตอการบีบคั้น
จากกลุมอิทธิพลผูเสียผลประโยชน 
     (4)  รางวัลแกนักพัฒนามีแต “ความรูสึกดี” เทานั้น นักพัฒนาตองยึดแนวคิดวา 
“สุขใดจะเสมอดวยการไดเห็นผลงานพัฒนาของคนไมมี” ส่ิงที่ไดของนักพัฒนาจึงมีเพียงคุณงาม
ความดีเทานั้น ทําเพื่อผลดีแกสวนรวมเปนสําคัญ 
 2.5.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนา การพัฒนาเปนการจัดกระทําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว การพัฒนาจึงเปนการแกปญหา การสรรหาสิ่งใหม ๆ และการรักษาไว
ซ่ึงสิ่งดีงามใหยั่งยืน ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
   ขั้นที่  1  ระบุปญหาหรือความตองการที่จะพัฒนา 
   ขั้นที่  2  จําแนก และกําหนดเปาหมายงานซึ่งจะสนองตอบปญหาหรอืความตองการ
ในขั้นที่  1 
   ขั้นที่  3  ระบุชนิดและระดับความรูความชํานาญ และวิธีทํางานที่จําเปนในการทํางาน
ตามขั้นที่ 2 
   ขั้นที่  4  ระบุตัวบุคคลหรือหนวยงานที่จะทํางาน และตรวจสอบความรู ความชํานาญ
และความเขาใจในวิธีการทํางานขั้นที่ 3 
   ขั้นที่  5  ใหบุคคลรับการสอนหรือการแนะนําเพิ่มเติมถาจําเปน 
   ขั้นที่  6  ใหบุคคลลงมือทํางานโดยไดรับการควบคุมดูแลใหงานเปนไปตามแผน
และวิธีการที่กาํหนดไว 
   ขั้นที่  7  ตรวจสอบความถูกตอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง  
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   ขั้นที่  8  ประเมินผลรวมตามเปาหมาย ขัน้ที่ 2 และขั้นที่ 1 
   ขั้นที่  9  ถาบรรลุผลและสนองตอบแลวก็ยุติการปฏิบัติได ถาไมบรรลุผลจะตอง
ตรวจสอบยอนไปจากขั้นที่ 8 ถอยหลังไปตามลําดับเพื่อแกไขปรับปรุงจากขั้นนั้น ๆ จนมาถึงขั้นที่ 9 
จนบรรลุผล 
 สามารถสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการหรือ
นักบริหารเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  ที่นําไปสูการแสวงหาแนวทางหรือยุทธศาสตร
ที่เหมาะสมตอการพัฒนา โดยการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการ
เพื่อสนองความตองการปจจัยพ้ืนฐานของประชาชน  ดวยการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม
แกชนชั้นทุกระดับอยางเทาเทียมกนั เพื่อความเปนอิสรภาพแหงตนตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นใหสูงขึ้น  ซ่ึงผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด
การพัฒนาชุมชนดังกลาวแลวไปใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อหายุทธศาสตรการพัฒนา
งานศิลปกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย ใหเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนยิ่งขึ้น 
 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
 
 การประกอบอาชีพของชาวชุมชนดานซาย จังหวัดเลยจะมีสวนคลายคลึงกับชุมชน
ชนบททั่ว ๆ ไป คือ รอยละ 80 จะประกอบอาชีพเกษตร นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน 
คาขาย ธุรกิจการบริการ และงานศิลปหัตถกรรม ตามความรูความสามารถความสนใจ และความถนัด
ตลอดจนปจจัยที่เอื้ออํานวยในการดําเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพของแตละคน ทั้งนี้เพื่อใหไดมา
ซ่ึงรายไดในการยังชีพ สําหรับการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย ในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนการวิจัยโดยใชวัฒนธรรม
เปนฐานในการพัฒนา จึงกําหนดขอบเขตการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
ของผูผลิตโดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อใหผูศึกษาและเกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้มีความรูความเขาใจ
ขอมูลพื้นฐานของบริบทชุมชนอําเภอดานซาย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม 
มีความเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพทางดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน

อยางไร ผูวิจัยจึงนําเสนอรายละเอียดเชิงวิเคราะหและสังเคราะห ดังนี้ 
 การประดิษฐศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขนแตเดิมการประดิษฐหนากากผีตาโขนและ

ชุดแตงกาย ทําขึ้นมาเพื่อเลนในงานประเพณีบุญหลวง ตามความเชื่อของชุมชนที่สืบทอดมาและ
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของสังคมและความเจริญในดานอื่น ๆ  ของกระแสโลกาภิวัตน
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จากอดีตจนถึงปจจุบันจนพัฒนาเปนอาชีพหนึ่งของชาวชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซ่ึงสามารถ
แบงชวงของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง (จุลดิษฐ  อุปฮาต, 2543, หนา 48-49) ดังนี้ 
 2.6.1 ยุคดั้งเดิม (กอน พ.ศ. 2500) ยุคนี้ทําหนากากผีตาโขนและชุดแตงกายขึ้นมาเพื่อสนอง
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษและความเชื่อในเรื่องศาสนา ทําขึ้นมาเพื่อเลนหรือแสดงในบุญประเพณี
บุญหลวงของอําเภอดานซาย ลักษณะการทําหนากากเริ่มจากการนําหวดนึ่งขาวเกา ๆ มาคว่ําลง
แลวเจาะตา เขียนปาก เขียนตา ดวยสีจากธรรมชาติ เชน สีดําจากกนหมอ สีขาวจากปูนขาว สีแดง
จากปูนแดงหรือดินแดง เปนตน (ชวลิต พรหมรักษา, สัมภาษณ, 2550) เส้ือผาชุดสวมใสก็จะนําเอา
ผาจีวรพระเกา ๆ หรือผาจากที่นอนเกา ๆ มาเอานุนออกแลวนํามาคลุมตัว หรือตัดเย็บพอสวมใส
หอหุมรางกายของคนเลนได แลวสวมหนากากและชุดแตงกายและออกไปรวมเลนและแสดงรวมกัน
ตอไป 
 ตอมามีการพัฒนาจากหวดคว่ํากเ็ปล่ียนมาเปนลักษณะหวดหงายขึ้น แตกดกนหวดใหปุม
ขนาดพอตั้งบนศีรษะคนไดแลวนํากาบมะพราวดานโคนกานที่ติดกับลําตนมาดัดแตงและเจาะตา

เขียนคิ้ว ทาปากดวยสีธรรมชาติและนําไปเย็บตอเขากับหวดที่กดใหปุมและตั้งบนศีรษะได เสร็จแลว
ก็จะนําเศษผา เศษจีวรเกา ๆ มาตัดเย็บเปนชุดแตงกาย มีลักษณะเปนร้ิวคลายขนยาว ๆ ตามรางกาย
ของคนแตงชุดผีตาโขนจะมีการประดิษฐอาวุธที่ทําดวยไมเปนดาบหรืองาวทําจากไมเนื้อออน 
(อนุสรณ แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ, 2550) เชน ไมนุนหรือไมฉําฉา สวนดามดาบหรืองาวจะแกะสลัก
เปนรูปอวัยวะเพศชาย มีการนําเอากระดิ่งหรือกระปองหมากกะแหลงผูกหอยติดกับตัวเอวของ
ผูแตงชุดผีตาโขน เพื่อทําใหเกิดเสียงดัง ทําจังหวะได 
 สําหรับผีตาโขนใหญ จะตองทําโดยตระกูลเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณและจะตอง
ทําอยางตอเนื่องทุกป (มงคลชัย ตนใยสี, สัมภาษณ, 2550) ถาปไหนไมทําจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับ
คนในตระกูล วิธีการทําผีตาโขนใหญ ซ่ึงจะทํา 2 ตัว คือ ชาย 1 ตัว หญิง 1 ตัว ทําจากไมไผที่นํามาเปน
ตอกเสนใหญแลวสานขึ้นเปนรูปบานขนาด 2 เทาตัวคน มีลําตัว แขน และศีรษะเสร็จแลวนําผามาหุม
และหาวัตถุเปนเสนยาวอาจจะทําจากทางมะพราวที่ทุบใหเปนเสน นํามามัดติดกับศีรษะเปนผม 
โดยหุนหญิงจะยาวกวาหุนชาย ใบหนาสานไมไผเปนวงกลมคลายกระดงนํามาผูกติดศีรษะ
แลวเขียนหนาตา ริมฝปาก จมูก คิ้ว ตา และแตมสีใหดูเปนหญิงและชาย หุนชายตรงใตสะดือลงมา
ใชไมเนื้อออนถากใหเปนรูปอวัยวะเพศชายตอนปลายแตมสีแดงนํามาผูกกับลําตัวตอนลาง 
หุนเพศหญิงก็ทํารูปอวัยวะเพศหญิงทําดวยโคนตนกลวยหรือกาบมะพราว แลวเย็บเขาตรงใตสะดือ
เหมือนกับหุนชาย ตรงหนาอกเอากะลามะพราวติดเขาไปเปนรูปนม ภายในลําตัวหุนจะมีไมไผมัดไขว
ผูกติดไวขางในสําหรับคนที่จะเขาไปอยูขางในยกเดินไปมาได และตรงคนยืนขางในจะเจาะเปนชองตา 
มองออกมาขางนอกได (เสกสรร  หมื่นสม, สัมภาษณ, 2550) 
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 2.6.2  ยุคกลาง (ประมาณ พ.ศ. 2500 – 2531) นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมาเริ่มมีความเจริญ
จากภายนอกเขามาไมวาจะเปนเรื่องการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะการมีประเพณีวัฒนธรรม
ที่เกาแกและเริ่มมีคนรูจักกันอยางกวางขวางขึ้น เชน พระธาตุศรีสองรัก ประเพณีแหผีตาโขน เปนตน 
ทําใหมผูีคนจากภายนอกชุมชนเดินทางเขามารวมประเพณีตาง ๆ  ในฐานะนักทองเที่ยวและติดตอคาขาย
ตลอดธุรกิจอื่น ๆ มากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอาชีพในเชิงธรุกิจและการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ 
เริ่มกอตัวขึ้นโดยการใหคําแนะนําและดําเนินโครงการพัฒนาจากสวนราชการ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน จนในที่สุดแนวคิดการพัฒนาโดยใชศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรมในทองถ่ินซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมมาใชเปนกรอบในการพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรม

การประดิษฐ โดยเฉพาะการประดิษฐหนากากผีตาโขน เปนผลิตภัณฑของที่ระลึก ผลิตภัณฑส่ิงทอ 
ผลิตภัณฑเครื่องปน เปนตน ซ่ึงจากการสัมภาษณ พรชัย ถมกระจาง นายอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
(พรชัย  ถมกระจาง, สัมภาษณ, 2550) และจิตร ขจรศักดิ์  ผูจําหนายผลิตภัณฑหนากากผีตาโขน 
(จิตร ขจรศักดิ์, สัมภาษณ, 2550) ไดอธิบายวา การพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนคงเปนอีกอาชีพหนึ่งของชุมชน เพราะวาปจจุบันมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศเขามาเที่ยวชมงานเทศกาลแหหนากากผีตาโขน และผูคนเดินมาสักการะบูชาพระธาตุ
ศรีสองรัก และสถานที่ทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ในชุมชนอําเภอดานซายตางก็ใหความสนใจผลิตภัณฑ
หนากากผีตาโขน ซ่ึงสวนใหญก็ซื้อหาติดไมติดมือไปเปนของที่ระลึกและตกแตงบานเรือน หรือ
อาคารสถานที่อื่น ๆ เชน รานอาหาร สถานที่ราชการ เปนตน ดังนั้น การผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดใจจึงมีความพิถีพิถันมากกวาปกติ ซ่ึงมีองคประกอบ (จุลดิษฐ  อุปฮาต, 2543, 
หนา 51-56) ดังนี้ 
   1)  ดานวัสดุอุปกรณ  ในการทํายังใชหวดนึ่งขาวเหมือนเดิม แตจะเปนหวด
ที่ยังไมไดใชมากอน กานมะพราวก็ยังพอหาไดในทองถ่ินอําเภอดานซาย เพราะจํานวนที่ทํายังไมมากนัก 
แตวิธีการจัดทําดีขึ้น มีการคิดปรับปรุงกานมะพราวใหไดรูปทรงที่เหมาะสม โดยการรูจักเลือก
กานมะพราวจากตนที่ยังไมเปนลูก มีลักษณะแหงและนํามาปรับรูปทรงใหสวยงามดวยการแชน้ํา
และมัดไวกับวัสดุที่มีขนาดเทาศีรษะมนุษย เพื่อจะไดเหมาะกับการสวมใสเวลาทําเสร็จ เปนตน 
แลวนํามาเย็บติดกับหวดที่ดันกนหวดใหปุมขึ้นไปพอเหมาะกับศีรษะของมนุษยเวลาสวมหนากาก

สําเร็จลงไป สีที่ใชรูจักการนําสีสังเคราะหสีเคมีมาใช เชน สีพลาสติก สีน้ํามัน การใชสีชวงนี้ยังเนน
การใชสีนอยสี เชน พื้นขาว ตา จมูก สีดํา ปากสีแดง ลวดลายมีบางเล็กนอย ชุดที่ใชคลุมก็จะมีการนํา
ผาที่เปนผาใหม ๆ หรือเศษผาเรียบ ๆ ตัดเย็บคลุมหนากากและทําเปนชุดเสื้อกางเกง แตมีลักษณะ
ทําเปนริ้วหรือเสนตลอดลําตัว 
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   2)  ดานรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหนากากผีตาโขนใหมีความประณีต
สวยงามขึ้น ซึ่งมีผลตอการนําออกแสดงในประเพณีบุญหลวงแลวยังมีการทําไวโชวเพื่อจําหนาย
ใหนักทองเที่ยวและผูสนใจมีการนํารูปแบบหนากากผีตาโขนไปประดิษฐเปนของที่ระลึก 
ของชํารวยอ่ืน ๆ ขึ้นมา เชน ทํารูปลักษณผีตาโขนดวยว ิธีการทําเปนเครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ
ตกแตง เครื่องใชสอย ภาพพิมพลายเสื้อ ซ่ึงจํานวนการทํายังไมมากนัก การใชวัสดุอุปกรณก็ยังเนน
ใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถ่ิน 
   3)  มีการถายทอดความรู การสืบทอดจากผูเคยทํามากอนหรือพัฒนาจากความรู
ทางศิลปะที่เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะและอุดมศึกษาของคนทองถ่ิน
ที่กลับมาจากสถาบันการศึกษา มีเวลาวางก็ทําในเทศกาลหรือใกล ๆ เทศกาลงานประเพณีบุญหลวง
หรือเกิดจากการลอกเลียนแบบจากตัวอยางหรอืบุคคลที่ทําอยูกอน แลวจดจํามาทําเปนฝมือของตน 
สวนหนึ่งคนที่ศึกษาหรือจบมาจากสถาบันศิลปะโดยตรงก็จะมีสวนเปนผูพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรม

ผีตาโขนใหสวยงามและแปลกแตกตางไปจากเดิม 
   4)  ดานคุณคา ความงามก็ถูกพัฒนาดานความประณีต สีสัน ความหลากหลาย 
ดานรูปแบบแปลกใหม รวมถึงเอกลักษณเดิมที่แฝงอยูสามารถดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวซื้อหา
เปนของที่ระลึกกลับบานได 
  2.6.3  ยุคปจจุบัน (เร่ิมจาก พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบัน) อาชีพการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขน มีพัฒนาการทางดานผลิตภัณฑภายใตหลักวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม 
และรูปแบบตามสมัยนิยมไปจากเดิมเพื่อสนองความตองการของลูกคาและเปาหมายในเชิงธุรกิจ

ไปเปนอันมาก ซ่ึงจากการสัมภาษณ วิมล คุมภัย ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (วิมล คุมภัย, สัมภาษณ, 
2550) และสรศักดิ์ เจริญศักดิ์ (สัมภาษณ, 2550)  ผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
มีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพศิลปหัตถกรรมสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง ศิลปะกับการพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนทองถ่ิน จังหวัดเลย ของจุลดิษฐ  อุปฮาต (2543, หนา 60-63) ดังนี้ 
   1)  รูปแบบในสวนที่ผูทําหนากากผีตาโขนและชุดเสื้อผาที่สวมใสในยุคนี้จะใช
วัสดุใหม ๆ ทั้งหมด และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลก ๆ ใหม ๆ เพ่ิมขึ้น สามารถแยกประเภท
รูปแบบผลงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน ไดดังตอไปนี้ 
     (1)  รูปแบบที่ทําเพื่อรวมแสดงในพิธีกรรม จะเปนการจัดทําในรูปแบบทําเปนกลุม ๆ  
ในแตละหนวยงานและทําเปนรูปแบบอิสระของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ ทํารวมแสดงและ
รองลงมา คือ จําหนายเปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว ซ่ึงขนาดทีทําก็จะทําขนาดที่สามารถสวมใส
ศีรษะของผูรวมแสดง เนนความสวยงาม ในดานลวดลาย สีสัน ความละเอียดประณีตแปลกใหม 
ในเทคนิควิธีทํา ๆ จํานวนจํากัด ใชเวลามาก มีคุณคาทางศิลปะสูง 
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     (2)  รูปแบบที่ทําขึ้นมาเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก ของชํารวย เครื่องประดับ
ตกแตง เครื่องใชสอย เสื้อผา ทําขึ้นมาจํานวนมาก เพื่อจําหนายใหนักทองเที่ยวในเทศกาลบุญประเพณี
และสงขายตามรานจําหนายทั่วไป 
   2)  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการผลิตศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขน สวนใหญเปนวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น เชน กานมะพราว ไมไผ ไมฉําฉา 
ไมโมก ไมนุน เปนตน เส้ือผาจากผาทอของคนทองถ่ิน ระยะแรกเพียงพอแตหลายปที่ผานมา จํานวน
ผูผลิตเพิ่มมากขึ้น ความตองการวัสดุก็เพิ่มมากขึ้นจนทําใหวัสดุขาดแคลนตองเดินทางไปซื้อตางจังหวัด
ทั้งใกลและไกลพื้นที่ สวนสีที่ใชเปนลวดลายเนนการใชสีน้ํามัน เพราะสะดวก คงทน สวยงาม 
เครื่องมือเดิมเปนเครื่องมือที่ทําขึ้นใชเองในชุมชน เชน มีด เหล็กเจาะ เข็ม เล่ือย พูกัน แปรงทาสี 
เนนใชเคร่ืองมือทํา ในระยะหลังจะมีการพัฒนาเครื่องมือใหม  ๆ ขึ้นมาใช เชน เล่ือยไฟฟา เครื่องเจีย 
เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องพนสี ซึ่งเครื่องมือใหม ๆ สามารถทําผลงานไดสะดวก รวดเร็ว 
เพิ่มจํานวนในการผลิตไดมากขึ้น แตขั้นตอนการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของหุนรูปแบบผีตาโขน
ยังมีขั้นตอนเหมือนเดิม คือ เนนการทําโดยการใชมือทําโดยเฉพาะการออกแบบลวดลายและการลงสี 
ซ่ึงยังตองใชฝมือในการทําอยางประณีตสวยงามอีกมาก 
   3)  การเรียนรูและการถายทอดอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
ผูผลิตเริ่มเรียนรูจากครอบครัวหรือจากผูรูในชุมชนสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  (สุรเดช  เสยกระโทก, 
สัมภาษณ, 2550) ตอมาก็จะเรียนรูผานมาทางโรงเรียน มีครู อาจารย แนะนําและพาทําผลงาน 
สวนหนึ่งจะเปนคนที่จบการศึกษาทางศิลปะจากสถาบันทางศิลปะ ซึ่งเปนคนทองถิ่นที่นําความรู
มาเผยแพรและรวมกลุมชุมชนอําเภอดานซายทําและมีการเรียนรูจากการจด ลัก จํา จากแหลงขอมูล 
จากเอกสาร ตํารา นิตยสาร วารสารตาง ๆ รวมทั้งจากการสังเกตจากกลุมเดิมที่ทําแลวนําไปตั้ง
กลุมใหม ๆ แยกกลุมออกไปทําโดยพัฒนาชื่อกลุมและพัฒนาผลงานกลุมใหมีลักษณะแตกตางออกไป 
ฝมือในการทําผลงาน ผูมีประสบการณคือ ทํามานานหรือเรียนจบจากสถาบันศิลปะ มีความรู 
ประสบการณในการออกแบบการใชสี ใชเทคนิคใหม ๆ จะทําผลงานออกมาไดดี ทําไดรวดเร็ว 
(ประกอบ สมวงศ, สัมภาษณ, 2550) สําหรับผูเขามาใหมอาจจะทําหนาที่เฉพาะการประกอบหรือ
การเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อใหผูชํานาญเปนผูเขียนลวดลายหรือผูชํานาญการจะชวยตกแตง

เพิ่มความสมบูรณในผลงาน ซ่ึงมีลักษณะเปนการรวมกลุม แบงหนาที่กัน ชวยกันในกลุม 
   4)  คุณคาของผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน เดิมคุณคา
ของผลงานเกิดจากคุณคาดานความเชื่อในการทําผลงานขึ้นมาเพื่อรวมแสดงพิธีกรรมของประเพณี

บุญหลวง ซ่ึงเชื่อวาทําขึ้นมาและรวมแสดงแลวจะทําใหเกิดความสุขความอุดมสมบูรณในการประกอบ
อาชีพ เกิดความรกัความสามัคคี ความสงบสุขในชุมชน  (สุริยะ แสงสวาง, สัมภาษณ, 2550)  ตอมา
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เพื่อไดรับการสงเสริมจากภาครัฐในดานการประชาสัมพันธ การนําผลิตภัณฑไปแสดงเผยแพร
ทางสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารตาง ๆ ทําให
ผลิตภัณฑไดรับความสนใจและตองการซื้อมากขึ้นจนเปนแรงจูงใจใหมีผูผลิตและผูจําหนายเพิ่มขึ้น 
(พจน เจริญสุข, สัมภาษณ, 2550) ซึ่งผลิตภัณฑมีความหลากหลายรูปแบบ เชน ของที่ระลึก 
ของชํารวย เครื่องประดับตกแตง เครื่องใชสอยตาง ๆ ลักษณะผลงานก็มีความละเอียดประณีต 
แปลกใหม สวยงาม เพิ่มคุณคาทางดานประโยชนใชสอยและคุณคาทางดานจิตใจของผูพบเห็น และ
นักทองเที่ยวกลายเปนผลงานที่นักทองเที่ยวจะตองซื้อเปนของที่ระลึกของฝาก ซ่ึงมีความตองการ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การประกอบอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน จึงเปนที่นิยม
ของชุมชนอําเภอดานซายมากขึ้น เพราะทํารายไดใหกับชุมชนไดอยางนาพอใจ 
 จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวาการประกอบอาชีพทางดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนของชุมชนดานซาย จังหวัดเลยไดกอเกิดหรือเร่ิมตนจากพิธีกรรมของงานเทศกาล
แหผีตาโขนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินของผูคนในทองถ่ิน ภายใตความเชื่อเร่ืองผีสาง เทวดาวา 
การประกอบพิธีกรรมในงานจะชวยขจัดปดเปาความทุกข ความโศกใหหายไป พรอมกับความโชค
ดีมาสูตนเองและชุมชน ตอมาเมื่อรัฐมีนโยบายพัฒนาชุมชนกอปรกับนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ในแตละทองถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น ชาวชุมชนอําเภอดานซายจึงไดใชศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงถือเปนทรัพยากรทางสังคมซึ่งเปนจุดแข็ง เปนฐานการพัฒนาอาชีพ
ดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวจะมีหลากหลายรูปแบบ 
เชน ของที่ระลึก เครื่องประดับตกแตง และเครื่องใชสอยตาง ๆ แตเนื่องจากกระบวนการพัฒนา
อาจจะเปนแบบกาวกระโดดหรือเรงรีบเกินไป จึงสงผลใหผลจากการพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนพบกับปญหาดานคุณภาพ และคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินดอยลงไปอยางนาเสียดาย 
 

2.7  แนวคิดเกี่ยวกับหนากากของประเทศตางๆ 
 
หนากากเปนสิ่งที่ใชในการปองกัน หรือครอบคลุมบางสวนหรือทั้งหมดของใบหนา 

หนากากอาจจะใสเพื่อปลอมตัว หรืออาจเปนสวนหนึ่งของชุดหรือ สวมใสเพื่อปองกันหรือปดบัง
ใบหนา  หนากากสวนใหญสวมใสเพื่อปลอมตัวในรูปแบบของสัตวหรือบุคคล หนากากอาจทําจาก
วัสดุแตกตางกันรวมทั้งกระดาษ, ผา, หญา, หนัง, โลหะ, เปลือกไม และแกะสลักไม หรือหิน 
มีการตกแตงสี และการออกแบบสัญลักษณที่มีสีสันสดใส หนากากบางชนิดมีลักษณะที่คลายมนุษย
หรือสัตวจริงๆ หนากากถูกใชมาตั้งแตสมัยโบราณทั้งในพิธีกรรม  และกิจกรรมบางอยาง  
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หลายชนเผาหลายแหงใชหนากากในการประกอบพิธีกรรมและในการละเลนตามเทศกาล หนากาก
เปนสวนหนึ่งของประเพณีสําคัญๆ ของชุมชนหรือของสังคมของคนทั่วทุกมุมโลก ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยขอนําเสนอตัวอยางหนากากของประเทศตาง ๆ ดังนี้ 

 2.7.1  หนากากของญ่ีปุน  
  ประวัติศาสตรของญี่ปุนหนากากถูกใชในพิธีกรรมและการแสดง นักแสดงจะใชหนากาก
แทนบุคคล วีรบุรุษ เทพ มาร ผีหรือสัตวในตํานานขึ้นอยูกับพิธีกรรมหรือการปฏิบัติหนากากถูกใช
ในญี่ปุนตั้งแตสมัย (10,000 BC- 300BC) หนากากเหลานี้เกิดจากดิน หรือถูกทําจากผา หนากาก
บางสวนอาจใชในรูปแบบมายากลหรือในพิธีกรรม อาจมีการใชครอบคลุมใบหนาของคนตายหรือ
ใชในการรักษาปญหาสุขภาพ หนากากที่เราคุนเคยมากที่สุดคือท่ีใชในการเตนรําละครเทศกาลของ
ชินโตและพุทธ รวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ หนากากเหลานี้ถูกนํามาใชในประเพณีและศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาซึ่งมาจากแผนดินใหญของเอเชีย หนากากสวนใหญจะแกะสลักจากไมแลวทาสีและลงรัก 
หนากากมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวงหารอยป เชนเดียวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ  
  หนากากญี่ปุนมีความเกาแกมากและใชในการละเลนละคร  แมวารากฐานของหนากาก
จะเกิดจากความเชื่อลี้ลับและศาสนาในยุคกอนประวัติศาสตร  แตไดรับการพัฒนาจนเปนศิลปะ
ที่สวยงาม  หนากากที่มีความเกาแกที่สุดคือหนากาก Gigaku ในปจจุบันไมมีการพบเห็นและ
อาจจะเปนเพียงการฟอนรําประเภทหนึ่งเทานั้น สวนหนากาก Bugaku ไดพัฒนาขึ้นซึ่งเปนฟอนรํา
ที่มีความซับซอนและตองใชหนากากที่สามารถเคลื่อนขากรรไกรได หนากาก nō หรือ noh ไดรับ
การพัฒนาข้ึนจากหนากาก gigaku และ bugaku ซ่ึงใชผูชายลวนในการแสดง  มีการใชหนากาก
ตลอดทั้งการแสดงทําใหหนากากมีน้ําหนักเบา หนากาก nō ถือไดวาเปนการสรางหนากาก
ที่ประสบความสําเร็จที่สุดของญี่ปุน โดยใชแสดงถึงเทพเจา  ผูหญิง  ผูชาย  คนบาและภูตผีปศาจ 
นอกจากนั้นในและประเภทยังมีหมวดหมูยอยๆ อีกดวย สวนหนากาก Kyōgen มีใบหนาสั้น  มักใช
คูกับการแสดงละคร nō โรงละครสมัยใหมของญี่ปุนที่เรียกวาคาบูกิ (Kabuki) เปนโรงละครที่มีรูปแบบ
เกาแกแตลักษณะหนากากมีการระบายสีใบหนาแทน  

 1)  หนากาก Gigaku Gigaku  
    ประวัติของหนากาก Gigaku เร่ิมตนดวยพิธีบูรณะวัดของToudaiji และวัด Syousouin 
กลาววาเปนหนากากที่เกาแกที่สุดในทั่วโลก และเปนหนากากที่เกาแกที่สุดเทาที่มีอยูของประเทศญี่ปุน
ที่ใชในการแสดง Gigaku การเตนรําแบบโบราณตามตํานานของญี่ปุน และเกาหลี มักจะทําในวันที่ 7 
เพื่อประกอบการแสดงแบบละครเพลงชุด หนากาก Gigaku จะใสครอบคลุมหัวทั้งหมดและมักทําจากไม 
ซ่ึงทําการแกะสลักลวดลายตางๆ บนใบหนา เชน สิงโต นก ปศาจ หรือส่ิงที่เหนือมนุษยหรือสัตว 
เปนตน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

44

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5  หนากาก Gigaku Gigaku 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 

  

 2)  หนากาก Bugaku Bugaku  
    ในศตวรรษที่ 9 หนากาก Bugaku มาจากประเทศจีนและไดเลนในญี่ปุน
ที่ศาลเจาคาสึกะชินโตวัด Shitennouji พุทธศาสนาชินโตและศาลเจา Itsukushima และจะเลนแบบดั้งเดิม
ในวัด Toudaiji  หนากาก Bugaku จะใชสวมใสประกอบการแสดงดนตรีสนามแบบดั้งเดิม 
มีความนิยมอยางสูงในศตวรรษที่ 9 หนากาก Bagaku ดั้งเดิมมีการเลียนแบบธรรมชาติและ
เมื่อเวลาผานไปการประดิษฐมีความสลับซับซอนมากขึ้น เดิมทีหนากาก Bugaku ทํามาจากตนไซปรัส
และใชเพื่อคลุมใบหนาของผูสวมใส แตภายหลังมีการประดิษฐแตกตางจากรูปแบบดั้งเดิม  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ  6  หนากาก Bugaku 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 
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 3)  หนากาก Gyodo Gyodo  
    หนากาก Gyodo เริ่มมีการใชในชวง 792-1185 โดยนิยมใชในงานเกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธ เชน งานฉลองการสรางวัดใหม ลักษณะของหนากากแสดงถึงสัญลักษณตาง ๆ ไดแก 
เทพ พระเจาและปศาจ เปนหนากากที่ประดิษฐขึ้นเพื่อคลุมทุกสวนของใบหนารวมถึงศีรษะ  
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 7 หนากาก Gyodo Gyodo 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 
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 4)  หนากาก Noh Noh  
    หนากากเริ่มตนในศตวรรษที่ 10 และไดรับการถือวาเปนตัวแทนของความบันเทิง
แบบญี่ปุน หนากาก Noh ใชในการแสดงละคร Noh Theater ในชวงศตวรรษที่ 14 ในประเทศญี่ปุน 
โดยเนนการออกแบบใหเขากับแสงและเงา ซ่ึงในการแสดงหนึ่งครั้งตองใชหนากากประมาณ 80 ชิ้น 
โดยอาจจะใชหนากากอื่นๆ รวมในการแสดงดวย หนากาก Noh ประดิษฐจากไม มีขนาดเล็กกวา
ใบหนาและมีรูเพื่อใหผูแสดงมองเห็น  
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพ  8  หนากาก Noh 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 
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  5)  Kyogen Kyogen  
    หนากาก Kyogen มีลักษณะคลายกับหนากาก Noh แตมีรูปแบบนอยกวา 
โดยสวนใหญหนากาก Kyogen ใชเพื่อแสดงถึงความสุขหรือใชเพื่อใสบิดเบือนสีหนา หนากาก Kyogen 
มีลักษณะแนวตลกใชเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผูชม หากเปรียบเทียบกับหนากาก Noh ซ่ึงใชหนากาก
ประมาณ 100 ชิ้นในการแสดงหนึ่งครั้ง หนากาก Kyogen ใชเพียง 20 ชิ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 9 หนากาก Kyogen 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 
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  นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังมีหนากากในลักษณะตาง ๆ กันดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

หนากาก Shikami Shikami           หนากาก Ko-omote                     หนากาก Otoko Otoko 
 

 

  

 
     

    หนากาก Uba Uba          หนากาก Chujo Chujo       หนากาก Usobuki Usobuki  
 
ภาพ 10 หนากากรูปแบบตาง ๆ ของญี่ปุน 
(ที่มา : หนากากญี่ปุน, อินเทอรเน็ต, 2550) 

 
 อาจสรุปไดวา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมของชาวญี่ปุนมีลักษณะ

ที่คลายคลึงกับ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมของชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ในแงที่สะทอนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ชาวญี่ปุน
มีการนําหนากากมาใชในพิธีกรรมทางศาสนา และหนากากบางสวนอาจใชในรูปแบบมายากลหรือ
ในพิธีกรรม อาจมีการใชครอบคลุมใบหนาของคนตายหรือใชในการรักษาปญหาสุขภาพ ซ่ึงหนากาก
ที่เราคุนเคยกันมากที่สุดคือที่ใชในการเตนรําละครเทศกาลของชินโตและพุทธ รวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ 
หนากากเหลานี้ถูกนํามาใชในประเพณีและศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมาจากแผนดินใหญ
ของเอเชีย  
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 2.7.2  หนากากเกาหลี 
 หนากากเกาหลีมีความเปนมาที่ยาวนานมีความผสมผสานทั้งในดานหมอผีและตอมา

ใชในการฟอนรําประกอบพิธีกรรม ชาวเกาหลีเรียกหนากากวา T'al และอาจเรียกในชื่ออื่น ๆ วา  
kamyon, kwangdae, ch'orani, t'albak และ t'albagaji  หนากากเกาหลีใชผาสีดําคลุมหลังเพื่อยึดบริเวณ
ดานหลังศีรษะและเพื่อทําใหผมมีสีดํายิ่งขึ้น T'alch'um หรือ "ระบําหนากาก" เปนการแสดง
ที่นอกเหนือจากระบําหนากากแลวยังเปนการแสดงละครโดยมีตัวละครทั้งคน  สัตวและ
ส่ิงที่เหนือธรรมชาติ หนากากและการระบําหนากากของเกาหลีมีขึ้นในยุคกอนประวัติศาสตร 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสองประเภทไดคือหนากากเกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับศิลปะ หนากากบางชิ้น
เก็บไวกับศาลเจาเพื่ออุทิศในพิธีกรรม หนากากเกี่ยวกับศาสนายังใชเพื่อขับไลวิญญาณชั่วราย  เชน 
Pangsangshi ซ่ึงปจจุบันยังมีการใชประกอบพิธีศพเพื่อขับไลวิญญาณชั่วราย ในสวนของหนากาก
เกี่ยวกับศิลปะ สวนใหญใชเพื่อการฟอนรําและการเลนละคร แตขณะเดียวกันยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ศาสนาแฝงอยู หนากาก T'al เพียงแตใชเพื่อแสดงบทบาทเทานั้น แตยังสะทอนถึงการแสดงออกและ
โครงสรางใบหนาของชาวเกาหลี ซ่ึงมีรูปรางแปลกพิสดารและเกินจริง มีการใชสีสันที่ลึกและสวาง 
เพราะ T'alch'um ซ่ึงเปนละครระบําหนากากมีการจัดแสดงในชวงกลางคืนโดยอาศัยแสงสวางจากไฟ 
ถาหากหนากากมีสีสันนอยเกินไปจะสื่อความเปนละครนอยลง หนากากเกี่ยวกับศาสนาและหนากาก
ที่ใชในการแสดงแสดงละครในชวงกลางวันดูมีชีวิตชีวานอยกวา สีที่ใชโดยสวนใหญเปนสีแดง ดํา 
ขาว และสีพื้นทั่วไป สีที่ใชยังแสดงถึงเพศและอายุของตัวละครอีกดวย ถาหากผูแสดงมีอายุมาก
จะใชสีดําสวนชายหนุมใชสีแดงและหญิงสาวใชสีขาว นอกจากนี้สียังใชแสดงถึงทิศทางและฤดูกาล  
สีดําหมายถึงทิศเหนือสวนสีดําหมายถึงทิศใตและฤดูรอน ในการแสดงละคร t'alch'um หลายครั้ง
ที่ชายหนุมมักจะมีชัยเหนอืผูสูงอายุเปรียบเหมือนฤดูรอนที่มีชัยเหนือฤดูหนาว  ดังนั้น ละคร t'alch'um 
จึงเปนพิธีแหงความอุดมสมบูรณ หนากากสวนใหญมีหนาเปนมนุษยแตบางครั้งเปนเทพเจา สัตวตาง ๆ 
ทั้งที่มีอยูจริงและเกิดจากจินตนาการ ลักษณะหนากากที่นาสนใจไดแก yang ban ซ่ึงใชกับสุภาพบุรุษชั้นสูง  
ซ่ึงมักจะมีลักษณะปากแหวง  อาจจะแหวงที่ริมฝปากบนหรือลาง ปากเบี้ยวหรือจมูกเบี้ยว  หรือตาเอียง
เพื่อสะทอนถึงความเปนศัตรูของอภิสิทธิชน  
 ละครระบําหนากากเปนศิลปะพื้นบานซึ่งพัฒนาขึ้นในสังคม Cho son (1392-1910) 
ซ่ึงมีความแตกตางกันเล็กนอยอันเนื่องมาจากภูมิภาคและผูแสดง  แตยังมีลักษณะหลัก ๆ ที่คลายคลึงกัน 
การแสดงจะมุงเนนความรูสึกขัดแยงของคนทั่วไปตอความจริงของชีวิต  ลักษณะการแสดงเปนการระบํา
ทางพิธีกรรมเพื่อเหน็บแนมและลอเลียนความออนแอของมนุษย รวมถึงชนชั้นทางสังคมและ
อภิสิทธิชน เปนเหมือนวรรณกรรมพื้นบานแหงกาลเวลา  ซ่ึงแสดงตอผูชมดวยมีโครงเร่ืองเยาะเยย
พระในศาสนาพุทธที่ประพฤติมิชอบ  นักบุญผูเสื่อมศีลและนักปราชญ  นอกจากนี้โครงเรื่องเกี่ยวกบั
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ความขัดแยงของภรรยาผูไมสวยกับภรรยานอยที่ยั่วยวนใจก็เปนอีกโครงเรื่องหนึ่งที่ไดรับความนยิม 
ละครระบําหนากากประกอบดวยฉากทั่วไปซึ่งแตกตางจากการละครในสมัยปจจุบัน  มีการจัดแสดง
เปนตอนๆ ในหนึ่งเรื่อง เนื่องจากมีการวางใหผูแสดงพูดปากเปลา  จึงมีความยืดหยุนและไมตองเตรียมตัว
มากอนได  การแสดงอาจจะยาวขึ้นหรือส้ันลงไดตามอิสระเพื่อใหจบเร่ืองทั้งหมดโดยอาจจะใชเวลา 
3-4 ช่ัวโมงตลอดคืนถึงฟาสาง (หนากากเกาหลี, อินเทอรเน็ต, 2550) 

ความแตกตางทางภูมิภาคทําใหการแสดงละครระบําหนากากจัดแสดงตามวันสําคัญตาง  ๆ
เชน วันเพ็ญ วันวิสาขบูชา ตามเทศกาล Tano Festival และ Ch'usok นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ตามโอกาสสําคัญของเมืองหรืออาจใชเพื่อขอฝน  การแสดงระบําหนากากดั้งเดิมแสดงกลางแจง 
ในชวงสมัย Koryo and Cho son มีการจัดแสดงบนเวทีที่เรียกวา Sundae หรือบนเวทีพื้นลาดเอียง
เพื่อใหผูชมเห็นไดชัดขึ้น มีการจัดพื้นที่พิเศษเพื่อทําเปนหองแตงตัวทางดานซายของเวทีและ
ใหนักดนตรีอยูทางดานขวาของเวที  นักแสดงเปนชายลวนจนกระทั่ง Kisaeng ไดมีนักแสดงผูหญิง
รวมดวยโดยแสดงในบทบาทของหมอและภรรยานอย  ในสวนของดนตรี  มีการใชเครื่องสายสามอยาง  
เครื่องเปาหกอยางและเครื่องตี นักแสดงเพียงแคแสดงประกอบทาทางเปนแบบละครใบ  และ
ลักษณะพิเศษของหนากากจะแสดงออกตามตัวละคร  การแสดงเพื่อใหมีชีวิตชีวาจึงไมจําเปนตอง
เลนไปตามเนื้อเรื่อง ลักษณะพเิศษของการแสดงละครระบําหนากากของเกาหลีคือการมีสวนรวม
ของผูชม ในตอนทายของการแสดงจะมีการสงสัญญาณใหนักแสดงและผูชมรวมสนุกในการฟอนรําได  
นอกจากนี้ในการแสดงละครระบําหนากากของเกาหลี  ผูคนสามารถปลดปลอยความผิดหวัง
ผานการแสดงการตูนได ตัวอยางรูปแบบของหนากากเกาหลี  ดังภาพ  11 
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 หนากาก Yang ban       หนากาก Kisaeng 
 
 
 
 
 

 
 

       หนากาก Hahoe ByulShin 
 
ภาพ 11 หนากากของประเทศเกาหล ี   
(ที่มา: หนากากเกาหลี, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 
 สรุปไดวา หนากากของเกาหลีสามารถแบงออกเปนสองประเภทไดคือหนากากเกี่ยวกับ
ศาสนาและเกี่ยวกับศิลปะ ซ่ึงหนากากบางชิ้นเก็บไวกับศาลเจาเพื่ออุทิศในพิธีกรรม ซ่ึงหนากากเกี่ยวกับ
ศาสนายังใชเพื่อขับไลวิญญาณชั่วราย เชน Pangsangshi ซ่ึงในปจจุบันยังมีการใชประกอบพิธีศพ

เพื่อขับไลวิญญาณชั่วราย และในสวนของหนากากใชเกี่ยวกับศิลปะ สวนใหญจะใชเพื่อการฟอนรํา
และการเลนละคร แตขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาแฝงอยู หนากากยังสะทอนถึง
การแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ ซ่ึงที่กลาวมาลักษณะวัฒนธรรม พิธีกรรม การใชหนากาก
ของประเทศเกาหลีมีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมการใชหนากากผีตาโขนของอําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย ในแงพิธีกรรมการขอฝนเพื่อความอุดมสมบูรณ  เปนตน 
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 2.7.3  หนากากของจีน 
 หนากากจีนเริ่มมีขึ้นเมื่อ 3,500 ป เปนสวนหนึ่งของพุทธนิกายมองโกลหรือศาสนา 
หนากากมีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมเปนจํานวนมาก เชน การบูชาเทพเจา และหนากากจีน
ยังมีประวัติอันยาวนานในศิลปะการเตนรําโดยเฉพาะและโอเปรา และนอกจากนี้หนากากยังสวมใส
สําหรับพิธีทางศาสนาในชีวิต เชน งานแตงงาน และงานศพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
ของโลก ในประเทศจีนหนากากเกิดขึ้นจากการเฉลิมฉลองทางศาสนาตั้งแตโบราณ มีการพบภาพวาด
คนใสหนากากตามโขดหินตามแนวแมน้ําแยงซี  ตอมารูปแบบของหนากากมีการผสมผสาน
ระหวางความเชื่อลี้ลับและเปนสัญลักษณของพุทธนิกายมองโกล และพุทธศาสนา การระบํา
หนากาก Shigong เปนการประกอบพิธีกรรมของหมอผีเพื่อแสดงการขอบคุณเทพเจา  แตระบําหนากาก 
Nuo  เปนการปองกันวิญญาณราย หนากากงานแตงมีไวเพื่อความโชคดีและเพื่อครองรักกันชั่วกาลนาน  
สวนหนากาก "สัตวกําลังกลืน" มีไวเพื่อปกปองบานและกลืนกินภัยธรรมชาติ ในสวนของหนากาก
โอเปรามีไวเพื่อแสดงโอเปราโดยไมตองมีเวทีหรือมีฉากหลัง  ทําใหหนากากมีใบหนาที่มีสีสัน
ดังจะเห็นไดจาก  Jingju  (โอเปราปกกิ่ง)  ในปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 12 หนากาก Jingju (โอเปราปกกิ่ง) 
(ที่มา: หนากากจีน, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 
 สรุปไดวา จีนเปนประเทศที่มีหลายเชื้อชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีประวัติ
ที่หลากหลายเวลา และหนากากเปนท่ีนิยมของกลุมชาติพันธุทั้งหมด ซ่ึงเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม 
รูปแบบของหนากากจีนมีการผสมผสานระหวางความเชื่อล้ีลับและเปนสัญลักษณของพุทธนิกาย

มองโกล  และพุทธศาสนาเชนเดียวกันกับหนากากผีตาโขนของอําเภอดานซาย ที่มีการผสมผสาน
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ความเชื่อทางสาสนากับการบูชาวิญญาณผี  ซ่ึงถือเปนฐานในการดําเนินชีวิตรวมกันระหวางมนุษย
กับมนุษย  และมนุษยกับธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมไดอยางกลมกลืน 

 2.7.4  หนากากแอฟริกา  
 หนากากแอฟริกาเกิดขึ้นในชวงสมัย Paleolithic ซ่ึงเปนศิลปะที่ทํามาจากหนัง โลหะ ผา 
และไมชนิดตางๆ หนากากแอฟริกาถือไดวาเปนศิลปะที่ประณีตมากที่สุดในโลกอีกชนิดหนึ่งและ
ยังเปนที่ตองการของผูชอบสะสมงานศิลปะอีกดวย งานจําลองขึ้นหลายช้ินยังถูกแสดงในพิพิธภัณฑ
และในงานแสดงศิลปะในหลายๆที่ทั่วโลก การเฉลิมฉลองหนากากในแอฟริกาเปนวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีชื่อเสียง แนวคดิและคุณคาทางศีลธรรมที่ศิลปนชาวแอฟริกาไดแสดงออกมาสื่อถึง
การพัฒนาและการเขาใจในหลักการแหงสุนทรียศาสตร คุณคาทางศาสนาและพิธีการ หนากากแอฟริกา
จะถูกสวมใสโดยผูฟอนรําซึ่งไดรับเลือกเพื่อทําการเฉลิมฉลอง การเริ่มตน การเก็บเกี่ยวพืชผล 
การเตรียมพรอมสูสงคราม ชวงเวลาแหงความสงบสุขและทุกขเข็ญ โดยทั่วไปจะมีวิธีการสวมหนากาก 
3  อยางไดแก  สวมในแนวดิ่งครอบหนา  สวมคลายหมวกนิรภัยเพื่อปองกันศีรษะสวนบน  และ
สวมคลายมงกุฎเหนือศีรษะเพื่อปกปดวัสดุที่ทําขึ้น  บอยครั้งที่หนากากแอฟริกายังแสดงถึงวิญญาณ 
ซ่ึงมีความเชื่อวาวิญญาณของบรรพชนจะเขามาสิงสถิตผูสวมใส  การเฉลิมฉลองตามพิธีการโดยทั่วไป
จะแสดงถึงเทพ  วิญญาณบรรพชน  เร่ืองราวในตํานาน  ความดีความเลว  ความตาย  วิญญาณสัตว 
และส่ิงที่มีพลังเหนือมวลมนุษย  สวนหนากากบรรพบุรุษหรือหนากากบรรพบุรุษที่สลักรูปเสา 
(อาจเปนสิ่งมีชีวิต  หรือสัตวที่สืบเชื้อสายเปนบรรพบุรุษ)  เปนสิ่งที่แสดงถึงความภูมิใจของครอบครัว 
ดังนั้นจึงไดจัดตั้งขึ้นเปนศาลเจาเพื่อใหบรรพบุรุษไดสิงหสถิตและหนากากแสดงถึงการเฉลิมฉลอง

และของรางวัล  ระหวางที่ทําการฉลองหนากาก ผูทําการฟอนจะเขาสมาธิและส่ือสารทางจิตกับ
บรรพบุรุษ  ซ่ึงบางครั้งผูรูหรือผูแปลก็เปนผูสวมหนากาก ผูทําการฟอนจะสงสารที่รูจากบรรพบุรุษ
ซ่ึงบอยคร้ังท่ีเปลงเสียงออกมาแลวผูแปลก็จะแปลความหมายใหฟง  พิธีการและการเฉลิมฉลอง
มักจะมีเพลง  การฟอนรํา  และดนตรีที่บรรเลงดวยเครื่องดนตรีพื้นเมืองแอฟริกา  พิธีการและ
การเฉลิมฉลองนี้เปนสวนหนึ่งของชีวิตของชาวแอฟริกามาหลายพันป  การขยายอาณาเขตของ

ความเปนเมืองและเศรษฐกิจ  รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสงผลตอเศรษฐกิจและระบบการผลิต
อาหาร จํานวนประชากรที่มากขึ้นกลับทําลายความเปนเอกลักษณของชนเผาและวัฒนธรรม
จนทําใหไมคอยพบการเฉลิมฉลองหนากากในแอฟริกาอีกตอไป 
 หนากากหลากหลายชนิดในแอฟริกา  หนากากในแอฟริกาตะวันตกถูกใชในงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนาเพื่อติดตอส่ือสารกับวิญญาณและบรรพชน หนากากเหลานี้ไดแก Yoruba, Igbo และ Edo 
รวมถึง Egungun Masquerades และ Northern Edo Masquerades หนากากมักจะแกะสลักดวยทักษะพิเศษ
และมีศิลปนผูประดิษฐหลากหลายซึ่งลวนแตไดรับการถายทอดโดยชางแกะสลักผูชํานาญ
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ซ่ึงมักจะถายทอดจากคนในครอบครัวสูรุนตอไป  ซ่ึงศิลปนเหลานี้มีตําแหนงที่ไดรับความเคารพ
ทางสังคมชนเผา  ส่ิงที่พวกเขาไดประดิษฐขึ้นไมเพียงแตมีความประณีตซับซอนเทานั้นแตยังสื่อถึง
ความรูดานจิตวิญญาณและสัญลักษณทางสังคมดวย  หนากากแอฟรกิายังใชในการฉลองในเทศกาล 
Caribbean Carnival  อีกดวย  
 Djolé (หรือที่รูจักกันในนาม Jolé หรือ Yolé) เปนรูปแบบการระบําหนากากของชาว Temine 
ใน Sierra Leone ซ่ึงผูสวมหนากากเปนเพศชายแตหนากากสื่อถึงความเปนเพศหญิง หนากาก Fang 
ใชสําหรับประกอบพิธี  ngil ceremony โดยใชเปนเครื่องมือสําหรับพอมด  ในศตวรรษที่ 19 
หนากากแอฟริกานิยมทําเปนหนาสัตว  ชนเผาแอฟริกาเชื่อวาหนากากสัตวสามารถชวยใหพวกเขา
ส่ือสารกับวิญญาณในปาลึกหรือในทุงหญาสะวันนาได ชาว Burkina Faso หรือท่ีเรียกวา Bwa และ 
Nuna  ทําการเรียกวิญญาณมาเพื่อยับยั้งการทําลาย  ชาว  Dogon แหง  Mali  มีศาสนาที่ซับซอน
ซ่ึงใชหนากากสัตวเปนองคประกอบ  ศาสนาหลัก ๆ สามศาสนามีการใชหนากากถึง  78  ชนิด   
สวนใหญพิธีการฉลองของวัฒนธรรม  Dog on  มักเปนความลับ  สวนหนากากละมั่งที่มีการแสดงนั้น
ไมใชวัฒนธรรมของ  Dogon  หนากากละมั่งเปนรูปหนาเหลี่ยมและมีเขาบนหัว  ชาว  Dogons 
เปนชาวเผาที่เชี่ยวชาญดานการเกษตรและละมั่งเปนสัญลักษณของเกษตรผูทํางานหนัก  อีกหนึ่งวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรคือชาว  Bamana  แหง  Mali  ซึ่งเชื่อวาละมั่ง  (หรือเรียกวา Chiwara) 
เปนผูสอนความลับใหกับมนุษยในการทําเกษตรกรรม แมวาชาว  Dogons and Bamana จะมีความเชื่อ
เหมือนกันวาละมั่งเปนสัญลักษณของเกษตรกรรม แตองคประกอบของหนากากมีความแตกตางกัน 
ชาว  Bamana people เชื่อวา  ดาบ  แสดงถึงความงอกงามของธัญพืช  หนากากยังแสดงถึงความสวยงาม
ของเพศหญิง  หนากากของชาว  Punu  แหง  Gabon  มีคิ้วโกงโคง  มีตากลมคลายผลอัลมอนดและ
มีคางเล็ก สายยาวจากจมูกโยงไปยังหูแสดงถึงเครื่องประดับ บนศีรษะมีผมสีดําคล้ํา บริเวณหนามีสีขาว
แสดงถึงหนาขาวสวยและความสวยงามของโลกวิญญาณ แตมีเพียงผูชายเทานั้นที่สวมหนากากและ
ทําการฟอนรําแมวาจะสวมหนากาก “หญิง” ก็ตาม และอีกหนึ่งความสวยงามที่แสดงออกผานความงาม
ของเพศหญิงคือแนวคิดในการสรางหนากากของชาว Benin พวกเขาเชื่อวาหนากากสรางโดยราชา
แหง Benin เพื่อเปนการระลึกถึงพระมารดา และเพื่อใหเกียรติแกพระมารดา องคราชาไดสวมหนากาก
ไวที่สะโพกในระหวางการการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ 
 ชาว Senoufo แหง Ivory Coast ไดแสดงถึงความรมเย็นโดยสรางหนากากที่มีดวงตาลืมขึ้น
เพียงครึ่งดวงและมีเสนบริเวณใกลปาก ชาวe Temne แหง Sierra Leone ใชหนากากที่มีดวงตาและ
ปากเล็กอันแสดงถึงความออนนอมถอมตน  แสดงถึงภูมิความรูดวยการทําใหมีหนาผากกวาง 
สวนหนากากอื่นๆ มีการประดิษฐใหมีหนายาวและหนาผากกวางอนัแสดงถึงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อันมีพลังอํานาจ นอกจากนี้ยังมีหนากากที่ไดรับความนิยมคือหนากากในศึกสงคราม ชาว Grebo 
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แหง Ivory Coast ประดิษฐหนากากใหมีดวงตากลมเพื่อแสดงถึงความตื่นตัวและความโกรธ มีจมูก
เปนเสนตรงเพื่อแสดงใหเห็นวาจะไมมีการลาถอย ปจจุบัน ศิลปะแอฟริกากําลังไดรับการศึกษาและ
ทําความเขาใจมากขึ้น อยางไรก็ตามหนากากแอฟริกากําลังไดรับการประดิษฐเพื่อสงขายแกนักทองเที่ยว 
แมจะยังเห็นทักษะของงานศิลปหัตถกรรม แตในไมชาพวกเขาจะคอย ๆ สูญหายเอกลักษณเฉพาะ
ของหนากากดั้งเดิมของชนเผา  
 หนากากแหง Melanesia ถือไดวามีความหลากหลายและมีความสวยงามมากในแอฟริกา 
เปนวัฒนธรรมที่มีการเคารพบรรพบุรุษโดยใชในการเฉลิมฉลองทางศาสนาเพื่ออุทิศใหกับบรรพชน

ผูลวงลับ หนากากหลายชนิดถูกนํามาใชในพิธีนี้และยังเกี่ยวของกับกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนความลบั 
หนากากเปนเครื่องมือที่แสดงถึงการใหเพื่อเคารพสักการะ นอกจากนี้หนากากยังเชื่อมโยงถึง
การมีตัวตนของบรรพบุรุษ เปนการนําอดีตมาสูปจจุบัน หนากากของชาว Melanesian และตามหมูเกาะ
โดยรอบมีรูปแบบที่แตกตางกันทั้งในการประดิษฐและดานหลักแหงความงาม ในประเทศ
ปาปวรนิวกินี  มีหนากากเสาแกะสลักสูง  6 เมตรตั้งขึ้นเพื่อปกปองวิญญาณราย ในขณะที่หนากาก 
duk-duk และหนากาก tubuan ของชาวนิวกินีมีการใชเพื่อขมขู โดยหนากากมีลักษณะทรงกรวย
ทํามาจากตนออยและใบไม (หนากากแอฟริกา, อินเทอรเน็ต, 2550) 

 
 
 
 
 
  

 
    หนากาก Urhoboan                      หนากากของชาว Malian                  หนากาก Punu ของกาบอง 
 

ภาพ 13 หนากากของชาวแอฟริกา 
 (ที่มา: หนากากแอฟริกา, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 
 สรุปไดว า  หนากากแอฟริกา เปนสวนหนึ่ งของพิธีกรรมทางศาสนาสรางขึ้น
เพื่อใชในการติดตอกับผีและบรรพบุรุษ ซึ่งเปนประเพณีที่ไดสืบทอดกันภายในครอบครัว
ที่ผานมาหลายชั่วคนแอฟริกาบางเผาเชื่อวาหนากากสัตวสามารถชวยส่ือสารกับวิญญาณที่อยูในปา 
หรือเกษตรกรเชื่อวาเปนสัญลักษณของการทํางานหนัก และเปนตัวแทนความอุดมสมบูรณและ
ความเจริญงอกงามของเมล็ดพันธุพืช 
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 2.7.5  หนากากของอเมริกาเหนือ  
  หนากาก Cherokee ทําขึ้นจากไม โดยกลุมชายฝงอารคติกนํามาใชในทางศาสนาแตมักจะมี
ตํานานเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวของกับการลาในบางแหง การเฉลิมฉลองเกี่ยวกับ
หมอผีประจําปมีการใชหนากากฟอนรําและหนากากมีลักษณะเปนนามธรรม กลุมชายฝง Pacific 
Northwest เปนชางไมที่มีความชํานาญ หนางานที่พวกเขาสรางขึ้นมีความโดดเดนสูงในการแกะสลัก  
บางครั้งยังถอดเคลื่อนคางไดโดยเพียงแคดึงเชือก การแกะสลักหนากากถือไดวามีความสําคัญ
ในงานแกะสลักไม เปนการผสมผสานลัทธิความเชื่อในเชิงสัญลักษณไดแก  โล  เรือแคนนู  เสาและ
บาน  เปนตน  
 ชาวเผา Woodland โดยเฉพาะอยางยิ่งใน North-East และบริเวณรอบ the Great Lakes 
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขามไปยังกันและกัน ชาว Iroquois นําหนากากที่ทําจากไมเพื่อใชในพิธี
รักษาผูปวยโดยแกะจากตนไมสด ซ่ึงหนากากมีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวาจะนําไปใชเพื่ออะไร 
ชางแกะสลักชาว  Pueblo  สรางสรรคงานหนากากเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกี่ยวกับ  Hopi  และ  Zuni  หนากากเหลานี้ทํามาจากหนังติดขน  ขนนกหรือใบไม  บางชนิดใชคลุมหนา  
บางชนิดใชคลุมทั้งศีรษะและมักจะออกแบบไปตามจินตนาการ สวนหนากาก Navajo ไดรับความคิด
มาจากชาว Pueblo ในปจจุบันนี้หนากากนิยมใชในเทศกาล  Mardi Gras โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เมือง 
New Orleans  เครื่องประดับและหนากาก   ( ซ่ึงดั้งเดิมเปนลูกบอลกลม)  มักจะถูกสวมใส
ในวัน Mardi Gras Day โดยมีกฎหมายที่ระบุวาหามใสหนาหากเพื่อปดบังซอนเรนไดรับการยกเวน
สําหรับวันนั้น  
 

  
 
 
 
 
 
 
           หนากากนก               หนากาก Cherokee              หนากากงู Booger  
 
ภาพ 14  หนากากของอเมริกาเหนือ 
(ที่มา: หนากากแอฟริกาเหนือ, อินเทอรเน็ต, 2551) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

57

 2.7.6  หนากากของลาตนิอเมริกา  
 หนากาก Aztec แหง Xiuhtecuhtli ในชวง  1500  ปกอนคริสตกาล หรือในสมัย Mixtec-Aztec 
เปนหนากากที่ทําขึ้นจากหนังโดย  JC Velasquez  รูปแบบที่โดดเดนของหนากากคือมีขึ้นในยุค 
pre-Hispanic America ประมาณ 1200 ปกอนคริสตกาลโดยยังมีหลักฐานแสดงใหเห็น สวนหนากาก 
Andes ถูกนํามาใชเพื่อแตงใบหนาศพโดยทํามาจากเสนใยแตตอมาในชวงหลังบางครั้งทํามาจากทองแดง
หรือทองคํา  และบางครั้งก็ใชดินเหนียว สําหรับกะโหลกมนุษย Aztec ถือไดวาเปนของรางวัลจาก
การชนะศึกสงคราม  หนากากกะโหลกไมคอยมีการพบเห็น  หนากากยังถูกใชเปนสวนหนึ่งสําหรับ
ความบันเทิงในศาล โดยแสดงออกถึงนัยยะทางการเมืองและทางศาสนา  
 ในชวงหลังการลาอาณานิคมในลาตินอเมริกา  ประเพณียุคกอนโคลัมเบียมีการผสมผสาน
เขากับพิธีกรรมชาวคริสต  การเฉลิมฉลองตางๆ เชน  ในวันออลโซล/วันตาย  ไดรับการพัฒนาขึ้น
แมจะมีความพยายามของศาสนาคริสตในการลบลางพิธีกรรมเกา ๆ หนากาก  ยังเปนสิ่งสําคัญ
ในการฉลองงานเทศกาล Carnival และการฟอนรําทางศาสนา  เชนในงานฟอนของชาว Moors และ 
Christians โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเม็กซิโก  มีการประดิษฐหนากากขึ้นอยางสรางสรรคดึงดูดใจ
นักสะสม  ในการชกมวยปล้ํา  พบวามีการสวมหนากากและนักมวยปล้ําที่สวมหนากากมักจะกลายเปน
ดาราประจําถ่ิน  เห็นไดจากการที่ El Santo ยังคงสวมหนากากแมวาจะไมไดเลนมวยปล้ําแลวก็ตาม  
แมแตในวัยชราเขายังเปดเผยใบหนาแตเพียงเล็กนอย  และเมื่อเขาเสียชีวิตก็มีการประดับศพของเขา
ดวยการสวมหนากากเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

หนากาก Aztec ของ Xiuhtecuhtli                 หนากากหนังโดย  JC Velasquez 
 

ภาพ 15  หนากากของลาตินอเมริกา 
(ที่มา: หนากาก, อินเทอรเน็ต, 2550) 
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  สรุปไดวา หนากากของประเทศแถบอเมริกา หรือแถบลาตินอเมริกามีความเชื่อเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงชุมชนกับโลกของวิญญาณ งานพิธีสําคัญ โดยปกติหนากาก American แสดงจิตวิญญาณ
ของสัตวและปรากฏการณทางธรรมชาติที่มองเห็นโดยจะแสดงถึงองคประกอบของมนุษยและสัตว 
สวนหนากากที่ทําจากไมเพื่อใชในพิธีรักษาผูปวยโดยแกะจากตนไมสด หนากากยงัถูกใชเปนสวนหนึ่ง
สําหรับความบันเทิงในศาล โดยแสดงออกถึงนัยยะทางการเมืองและทางศาสนา ซึ่งหนากาก
มีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวาจะนําไปใชเพื่ออะไร  นอกจากนี้ประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ิน
จะมีมีการเชื่อมโยงโดยตรงทางสังคม ซ่ึงหนากากจะถูกนํามาใชใน  potlatch  เพื่อดําเนินพิธีกรรม
ทางศาสนา ซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับหนากากของชาวอเมริกันทุกพื้นที่และคนแอฟริกันจะมีวัตถุประสงค
ของการแสดงผีและ บรรพบุรุษในรูปแบบที่ไดรูจักกับสมาชิกทุกคนในเผาสืบมา 

 2.7.7  หนากากของตะวันออกกลาง  
 หนากากทองคําขุดพบที่ Kalmakareh เมือง Lorestan ประเทศอิหราน จัดแสดงในสวนแรก
ของชวงเวลาหนึ่งพันปกอนคริสตกาลในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของอิหราน ละครในตะวันออกกลาง
เกิดขึ้นจากพิธีกรรม ใชเพื่อแสดงความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ  เทพเจา  และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
พัฒนาควบคูกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่มีความลึกลับและเปนตํานานโดยมีพระเปนผูทาํการแสดง  
โดยทําการแสดงตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว  การเลนละครพื้นบานไดแก  ละครใบ  หนากาก 
หุนกระบอก  การเลนตลก  ลวนแตมีบริบทที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมสําคัญ
เชน  การตั้งชื่อ  การขลิบหนังหุมลิงค  และการแตงงาน  เมื่อเวลาผานไปการแสดงทางพิธีกรรม
คอยๆ ลดนอยลงจนกลายเปนการแสดงตามงานตาง ๆ ตลอดทั้งป ในชวง  2500  ปที่ผานมา  บรรดา
กษัตริยและเจานายใชการฟอนรําและการเลนละครใชเพื่อการบันเทิงประกอบดนตรีโดยนักเตน

ตองสวมหนากาก  แตในยุคหลัง  การแสดงถูกนํามาใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  George 
Goyan  กลาววาพิธีฝงศพของชาวโรมันมีการใชนักแสดง-นักฟอนรําสวมหนากากเพื่อแสดงตอผูเสียชีวิต  
โดยใชการเคลื่อนไหวและแสดงทาทางลอเลียนผูเสียชีวิตประกอบการรองสรรเสริญคุณงามความดี

ของผูเสียชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู  
 ในตอนตนของการเริ่มนับศตวรรษ  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2547 นักโบราณคดีชาวบัลแกเรีย
ช่ือ Georgi Kitov ไดคนพบหนากากทองคํา 673g ของพระราชา Thracian king บริเวณเนินฝงพระศพ 
"Svetitsata" ใกลเมือง Shipka บัลแกเรียกลาง เปนศิลปะที่ทําขึ้นดวยทองคํา 23к ซึ่งเปนหนากาก
ที่แตกตางจากหนากากที่คนพบที่เมือง Balkans (3 ชิ้นที่สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  และ 2 ชิ้นที่ประเทศ
กรีซ)  ในปจจุบันหนากาก Thracian king  มีการเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติโบราณคดี
แหงเมืองโซเฟย   
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ภาพ 16  หนากากทองคํา Thracian king 
(ที่มา: หนากากยุโรป, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

สรุปไดวาหนากากของประเทศตะวันออกกลาง ใชเพื่อแสดงความสัมพันธของ
มนุษยกับธรรมชาติ  เทพเจา  และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ พัฒนาควบคูกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่มีความลึกลับ
และเปนตํานานพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมสําคัญ เชน  การตั้งชื่อ การขลิบหนังหุมลิงค และ
การแตงงาน  ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ พระเจาและมนุษย ความเชื่อ
ดังกลาวสอดคลองกับความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีผีตาโขนของอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
เชนเดียวกัน 

 2.7.8  หนากากของยุโรป  
  ในเทศกาล Fools Meeting or Parade, Messkirch, Germany มีการนําหนากากมาใชทั่วยุโรป
โดยบูรณาการเขากับการเฉลิมฉลองและงานในทองถ่ิน หนากากเกาถูกเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ

และมีงานวิจัยหลายชิ้นที่คนหาตนกําเนิดของหนากาก  โดยสวนใหญแลว  มักมีความเชื่อมาจาก
ส่ิงเหนือธรรมชาติ  มีความเกี่ยวของกับฤดูกาล  หนากากที่โดดเดนมักจะพบในชวงกอนการเขามา
ของศาสนาคริสต  ซึ่งภายหลังคริสตศาสนาไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจนเปนวัฒนธรรมของตน  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานของความหมายเชน   พระเจาและเทพยดาเดิมหมายถึงปศาจ  
ภายหลังหมายถึง Abrahamic God หนากากที่ใชในเทศกาลตางๆ ของยุโรปมักจะแสดงออกในดาน
ความตรงกันขาม  เชน  “ความดี” หรือ “ความสวย” กําหนดใหตรงกันขามกับ “ความนาเกียจ” และ
พิสดาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลของยุโรปเยอรมันและยุโรปกลาง  ในบางครั้งมีการใชคําสองคํา
ที่ตรงกันขามกันไดแก  รูปหลอและนาเกลียด  หนากากที่เกาแกที่สุดเปนหนากากสัตว  ไดแก
หนากากแกะสลักและระบายสี  Lascaux  ใน  Dordogne  ในฝรั่งเศสตอนใต  มาจากออสเตรียและ
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สวิตเซอรแลนด  โดยเปนหนากากที่เกี่ยวของกับการลาหรือพอมดหมอผี  นํามาใชในเทศกาลขึ้นปใหม
และงานรื่นเริง มีการกลาวถึงความหมายของหนากากในยุโรปซึ่งมีหนากากรูปปศาจ  หมี  คนปา  
ตัวละครตลก มาฮอบบี้  และรูปอ่ืน ๆ ที่มีสีสันสวยงามถูกนํามาใชในการเฉลิมฉลองตามงานรื่นเริง
ทั่วทั้งทวีป  นอกจากนี้  มีการยอมรับกันอีกวาหนากาก เสียง  สี  และเสียงอึกทึกครึกโครม
เปนพลังอํานาจที่ขับไลความมืดมิดและความหนาวเหน็บ  เปนการเปดทางใหวิญญาณแหงแสงสวาง
และการมาเยือนของฤดูใบไมผลิ  (หนากากยุโรป, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 17  หนากากของยุโรป  
(ที่มา: หนากากยุโรป, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 
 สรุปไดวา  หนากากของประเทศยุโรปโดยสวนใหญแลว   มักมีความเชื่อมาจาก
ส่ิงเหนือธรรมชาติ  มีความเกี่ยวของกับฤดูกาล  หนากากที่โดดเดนมักจะพบในชวงกอนการเขามา
ของศาสนาคริสต  ซึ่งภายหลังคริสตศาสนาไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจนเปนวัฒนธรรมของตน  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานของความหมาย  เชน  พระเจาและเทพยดาเดิม  หมายถึงปศาจ  ภายหลัง
มักจะแสดงออกในดานความตรงกันขาม  เชน  “ความดี” หรือ “ความสวย” กําหนดใหตรงกันขามกับ 
“ความนาเกลียด”  และพิสดาร  หนากากที่เกาแกที่สุดเปนหนากากสตัว  เชน  หนากากสัตวของ  Lascaux 
พบใน  Dordogne ในทางภาคใตของฝรั่งเศส  และหนากากดังกลาวยังพบอยูในพื้นที่สกีของออสเตรีย
และสวิตเซอรแลนด  หนากากดังกลาวมีความเชื่อที่เกี่ยวกับการลาสัตวหรือมีความเชื่อเกี่ยวเนื่องกันกับ
ศาสนาพุทธนิกายมองโกล  ซ่ึงความเชื่อดังกลาวมีความคลายคลึงกับความเชื่อในเรื่องผีตาโขน
ของอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  เชนกัน 
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 สรุปไดวาหนากากเปนส่ิงที่ใชในการซอนปองกันหรือครอบคลุมบางสวนหรือทั้งหมด

ของใบหนา  หนากากจะใสปลอมตัว  หรืออาจเปนสวนหนึ่งของชุดหรือสวมใสเพื่อปองกันหรือ
ปดบังใบหนา  หนากากสวนใหญสวมใสเพื่อปลอมตัวเปนในอีกรูปแบบของสัตวหรือบุคคล  
หนากากถูกใชมาตั้งแตสมัยโบราณทั้งพิธีกรรม  และการปฏิบัติ  พิธีกรรมทางศาสนา  เทศกาลหนากาก
เปนองคประกอบที่คุนเคยในหลายชนเผา และสวนหนึ่งของประเพณีสําคัญ / หรือของสังคมของชุมชน
ทั่วทุกมุมโลก  นอกจากนี้หนากากยังเปนสวนสําคัญของรูปแบบละครหลายวัฒนธรรมทั่วโลก 
หนากากของแตละประเทศที่กลาวมาขางตน มีความคลายคลึงกับหนากากผีตาโขนของอําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย  ในแงที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม  ความเชื่อ ภูตผี  และความลี้ลับทางธรรมชาติ  และ
มีการสรางหนากากเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ในลักษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละประเทศ แตละพื้นที่  เปนตน 
 

2.8  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนทองถิ่น 
  
 การพัฒนาอาชีพ  (Career Development)  ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management : HRD)  คือ  การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรและ
ประชาชนในชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนความรู  (Knowledge)  ทักษะ  (Skill) 
และปรับเจตคติ  (Attitude)  ใหสามารถปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ     
(เพชรี รุปะวิเชตร, 2547, หนา 2)  ฉะนั้น  การพัฒนาอาชีพของชุมชนชนบทหรือในทองถ่ินถือเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อวา  ชุมชนหรือหมูบานในชนบทเปนแหลงทรัพยากร
ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  กอปรกับเปนแหลงชุมชนของคนจํานวนมาก  แตฐานะทางเศรษฐกิจ
ยังยากจน  หรืออยูในวัฏจักรของความโง  จนและเจ็บเหมือนเดิม ดังนั้นนโยบายการแกปญหา
ความยากจนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนชนบทหรือทองถ่ินดวยวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสราง

การผลิตทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และการบริการโดยการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับกับการพัฒนาอาชีพในชุมชนควบคูกันไปเพื่อเพิ่มรายไดตลอดเพื่อเปนการหยุดยั้ง

การอพยพแรงงานไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่อีกดวย  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2543, หนา 56) 
 ถึงแมวารัฐบาลในแตละยุค  แตละสมัยมีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ินมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2504 – 2509)  จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  
แลวก็ตาม  แตก็ยังพบวา  ปญหาปริมาณและคุณภาพของแรงงานประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

62

ยังดอยอยูเชนเดิม  ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหหลุดพนจากความยากจนของประชาชนใหยั่งยืน 
รัฐบาลจึงกําหนดเปนนโยบายใหกระทรวงตาง ๆ รับผิดชอบการพัฒนาอาชีพของชุมชนทองถ่ิน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
มาตราที่  23 (5)  เนนความสําคัญการใหการศึกษากับประชาชนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 28-29)  ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนที่มุงเนนพัฒนาอาชีพใหประชาชนมีรายไดและ

มีความเปนอยูอยางพอเพียงจนสามารถพึ่งตนเองได โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ   ซ่ึงจัดสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการพัฒนาความรู  ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ของบุคคลและกลุมบุคคลเปนการแกปญหาการวางงาน  และสงเสริม
ความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน  โดยแบงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เปน 4  ประเภท 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544, หนา 11-12)  คือ 
  1)  การฝกทักษะอาชีพ  โดยจัดการศึกษาดานอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนอง
ความตองการของผูเรียนใหมีความรูและทกัษะพื้นฐานในการอาชีพ 
  2)  การเขาสูอาชีพ  เปนการพัฒนากลุมเปาหมายใหสามารถคิด  วิเคราะห 
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูอาชีพ 
  3)  กลุมพัฒนาอาชีพ  เปนการสงเสริมความรูและประสบการณแกกลุมที่มี
อาชีพประเภทเดียวกันใหสามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเขาสูการจําหนายมีรายไดยิ่งข้ึน  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 
  4)  การพัฒนาดวยเทคโนโลยี  เปนการใหความรูแกกลุมเปาหมายเฉพาะที่ตองการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแกตนเองและกลุม 
 การจัดการศึกษาอาชีพทัง้  4  ประเภท  เปนกิจกรรมที่มคีวามสัมพนัธตอเนื่องทั้งการเรยีนรู
และการประกอบอาชพี มไิดแยกจากกันโดยเด็ดขาด  เชน  เมื่อเรียนพฒันาอาชพีอาจจะตองการความรู 
ทักษะอาชพีบางอยางที่มีเสริมใหอาชีพ ที่ดาํเนินการอยางมีคุณคามากขึน้ 
 ในทํานองเดียวกันนี้ยังมีนักพัฒนาในระดับทองถ่ิน ยังกลาวถึงแนวทางการพัฒนาอาชีพ
ไวในเชิงสนับสนุนกับแนวทางการพัฒนาอาชีพดังที่กลาวมาแลว คือ การจัดกิจกรรมและโครงการ
ที่หลากหลายใหกับประชาชนโดย ฝกใหผูเรียนมีทักษะในอาชีพตาง ๆ ของทองถ่ินอยางหลากหลาย
รูจักรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพที่ตนเองปฏิบัติอยูใหกาวไปขางหนาอยางเขมแข็ง และใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพื่อกาวไปหาการเปนธุรกิจ  ซ่ึงในขั้นตอนนี้ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนไดดําเนินการ
จัดกระบวนการเรียนรูตามขั้นตอนตาง ๆ ใหกับผูเรียนอยางครอบคลุม  อีกทั้งการจัดเวทีชาวบาน 
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ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง  จนสามารถกาวไปสูธุรกิจชุมชนไดในหลายทองถ่ิน  เชน  
ธุรกิจการทองเที่ยว  ธุรกิจอาชีพตาง ๆ เปนตน 
 อยางไรก็ตามนโยบายดานการพัฒนาอาชีพ  เปาหมายของการพัฒนา  คือ  ใหประชาชน
มีการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยีวิชาการตาง ๆ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลผลิต  รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคา ซ่ึงจะกอใหเกิดการผลิต  การบริการ 
การหมุนเวียนของเงินและการสรางงานตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองได 
และดํารงอยูอยางมั่นคง  ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน  เทศบาลก็จะดําเนินการ
เสริมสรางกระบวนการชุมชนเขมแข็งสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ใหสามารถใชประโยชนจากสินทรัพย
และทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหคําแนะนํา
บริการตาง ๆ เสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพและพัฒนาศูนยแสดงและ
จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมนั่นเอง 
 สามารถกลาวไดวา การพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ  ผูที่เกี่ยวของ
ควรตระหนักไดวา ศิลปหัตถกรรมเปนสวนหนึ่งของศิลปะ  (Art)  อันเกิดจากการสรางสรรค
ดวยมือของบรรพบุรุษ  ซึ่งแสดงออกตามอารมณความรูสึกนึกคิด  ความเชื่อ  ดวยรูปแบบและ
วิธีการที่แตกตางกัน  ดังในรายงานการวิจัยของ พีนาลิน  สาริยา  (2547,  หนา 18)  อธิบายไววา  
ศิลปหัตถกรรมในทุกสังคมลวนมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคมนั้น ๆ 
ซ่ึงเปนการสะทอนถึงความเชื่อ  คานิยม  เจตคติ  โดยแสดงออกเปนผลงานทางศิลปหัตถกรรมพรอมกับ 
นํามาใชตอบสนองความตองการของผูคนทั้งในและนอกชุมชนในงานพิธีกรรมประเพณีตาง ๆ ดังนั้น  
การพัฒนาอาชีพงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนก็เชนกัน  นอกจากจะเปนการสรางงาน
ใหประชาชนมีรายไดแลวยังชวยใหชิ้นงานศิลปหัตถกรรมมีคุณคาดวยการนําศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม

และสมัยใหมมาผสมผสาน  เพื่อใหผูใชรับรูตามเจตนารมณของผูผลิตจนเกิดความรูสึกชื่นชมยินดี
และประทับใจ  เห็นคุณคาของงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนอยางไมมีวันลืม 
 

2.9  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
  
 2.9.1 แนวคิดพื้นฐานการวิจัยแบบมีสวนรวม ในกระบวนการวิจัยไมวาจะเปนการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรหรือทางสังคมศาสตรก็ตาม นักวิจัยจะเปนผูแสดงบทบาทนําในการริเริ่มการทําวิจัย 
และเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบในกระบวนการวิจัยทั้งหมด ตั้งแตการตัดสินใจเลือกและกําหนด
ปญหาที่จะวิจัย วางแผนวิจัย ดําเนินการวิจัย จนกระทั่งนําผลการวิจัยไปใชตามที่ผูวิจัยเห็นสมควร 
ซึ่งชุมชนที่ตกเปนประชากรหรือตัวอยางของการวิจัยนั้น ๆ ไมเคยมีโอกาสหรือมีสวนรวม
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ในการออกความคิดเห็นหรือรวมรับรูในการวิจัยนั้น ๆ เลย (นอกจากเปนผูใหขอมูลหรือเปนสิ่งทดลอง
ของการวิจัย)  หากแตเปนการสนองความอยากรูอยากเห็นของผูวิจัยเพียงฝายเดียว  ดังนั้นจึงพบอยูเสมอวา
ผลการวิจัยมักจะอยูบนหิ้งเมื่อทําเสร็จแลวสําหรับเปนเอกสารทบทวนของผูจะทําวิจัยตอไปเทานั้น 
หรือหากจะถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบายวางแผนหรือเมื่อแกปญหาแลวก็จะเปนไปตาม

แนวความคิดและวินิจฉัยของผูวิจัยหรือผูใชผลของการวิจัยที่ไมเคยไดนําเอาความคิดความตองการ

และความสนใจของประชาชนผูถูกวิจัยไปรวมพิจารณาเลย  (พันธุทิพย  รามสูตร, 2540, หนา 32) 
และระบบการพฒันาของประเทศและของสังคมสวนใหญที่ใหความสนใจมุงเนนไปที่ระบบเศรษฐกิจ

นําหนาระบบสังคม  การเมืองรวมทั้งการศึกษาหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั่นเอง  อีกทั้งการพัฒนา
สังคมที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้ก็เนื่องจากรูปแบบ
การพัฒนารวมทั้งรูปแบบการวิจัยและการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ของรัฐเปนลักษณะที่เรียกวา
จากบนลงลาง  (Top – Down Approach)  หรือแบบศูนยกลางอยูที่รัฐหรือท่ีนักพัฒนาหรือท่ีนักวิจัย  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538, หนา 10)  ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จึงไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิดที่วาการวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคมที่ใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษา 
จึงเปนสมบัติของสังคมซึ่งกระทําโดยมีความมุงหมายที่จะรับใชสังคม  ดวยเหตุนี้จึงควรคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของการวิจัยก็ตองทําใหการวิจัยนั้นเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา  (Research and 
Development: R&D)  (พันธุทิพย รามสูตร, 2540, หนา 32 – 33)  และเปนการศึกษาในลักษณะ
ใหประชาชน ชาวบานเปนศูนยกลางของการดําเนินการเปนลักษณะจากลางขึ้นบน (Bottom – Up 
Approach) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538, หนา 10) 
 2.9.2  ความหมาย  มีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของการวิจัยแบบมีสวนรวม
ไวแตกตางกันในรายละเอียดของเนื้อหาตามความเขาใจและประสบการณของแตละคน  แตในวัตถุประสงค
และเปาหมายนับวามีความคลายคลึงกันมาก ดังเชน  สุภางค  จันทวานิช  (2531, หนา 6)  กลาวไววา 
การวิจัยแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยที่นําแนวคิด  2  ประการมาผสมผสานกัน  คือ  การปฎิบัติการ 
(Action)  ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัยจะตองดําเนินการและคําวา  การมีสวนรวม  (Participation)  
อันเปนการมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่เขารวมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือ
สถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวจิยั 
ซ่ึงสอดคลองกับ ขนิษฐา  กาญจนสินท  (2536, หนา 13)  ใหความหมายของการวิจัยแบบมีสวนรวม
ไววา  หมายถึง  การวิจัยที่พยายามศึกษาชุมชน  โดยเนนการวิเคราะหปญหา  ศึกษาหาแนวทาง
ในการแกไขปญหา วางแผนและดําเนินการตามแผนในการแกไขปญหา  รวมทั้งการดําเนินการ
ประเมินผล  โดยที่ทุกขั้นตอนดังกลาว  สมาชิกชุมชนเขารวมดวย  อันเปนการสงเสริมใหชุมชน
ไดเกิดการเรียนรู  ไดพัฒนาตนเองในการทํางานพัฒนา  ในทํานองเดียวกัน อุทัย  ดุลยเกษม  (2538, 
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หนา 7)  กลาวไววา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชน
ซ่ึงเคยเปนประชากรของการวิจัยกลับบทบาทมาเปนผูรวมในการทําวิจัย  โดยเขามามีบทบาทสวนรวม
ตลอดกระบวนการวิจัย 
 จากความหมายของนักวิชาการที่ไดกลาวไวแลวนั้น  สามารถนํามาสรุปไดวา  การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการวิจัยที่มีนักวิจัย / ผูถูกวิจัย  คือชาวบานในชุมชน
และนักพัฒนา  เขามามีสวนรวมอยางแข็งขันในการระบุปญหา  การใหขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ตลอดจนการชวยหาวิธีแกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้น ๆ ไดขอสรุปในแนวทางหรือยุทธศาสตร
การแกปญหาหรือพัฒนารวมกัน 
 นอกเหนือจากการศึกษาสภาพชุมชนเพื่อดูปญหาที่ควรแกไขแลว  ถาจะมีการแกไข
ใหไดผลก็ควรจะมีการสํารวจทรัพยากรในชุมชน  ซ่ึงจะรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย 
บริการของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ทั้งรัฐและภาคเอกชนดวย 
   1)  เนนการหาแนวทางการแกไขปญหา  โดยประชาชนมีสวนรวมการวิเคราะหปญหา
ชุมชนและศึกษาดูวาทรัพยากรในทองถ่ินมีอะไรบางที่จะนําไปสูวิธีการแกไข  เปนการพยายาม
ประยุกตขอมูล  2  เร่ือง  คือ  เร่ืองปญหาและทรัพยากรทองถ่ิน  ดูวาทําไมจึงจะนําทรัพยากรในทองถ่ิน
มาแกไขปญหาได จะตองมองดูทุกแงมุม 
   2)  เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปปฏิบัติ 
ถามีปญหาหลายเรื่องและมีแนวทางแกไขปญหา  โดยใชทรัพยากรในทองที่ไดหลายวิธี  จะตองมี
การพิจารณากันวาปญหาเรื่องใดเรงดวนกวา  และวิธีการแกไขปญหาดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกวากัน 
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของโครงการในการนําไปปฏิบัติอาจตองพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร

ในแงของความคุมทุน  นอกจากนี้ตองพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่วัฒนธรรมพื้นบานเดิม ฯลฯ 
   3)  เนนใหชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินการแกปญหาและสามารถทําตอไปได
หลังจากนักวิจัยออกจากพื้นที่แลว  วิธีการที่จะทําใหงานเดินตอไปไดตลอดคือ  การหาคนในหมูบาน
เปนแกนนําในการทํางานตั้งแตตนและเพื่อใหแกนนําในหมูบานสามารถทํางานตอไปได ควรมีเครื่องมือ
หรืออุปกรณเพื่อชวยสงเสริมในการสื่อสารใหขอมูลแกชาวบานตอไปในทางปฏิบัติ 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไมใชเปนเพียงการวิจัย

เพื่อคนหาคําตอบ  เพื่อสรางแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อวางแผนดําเนินการแกไขปญหาเทานั้น  
แตในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้เปนงานพัฒนาทั้งบุคคลและชุมชน 
มีกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เขามาเกี่ยวของดวย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 
2538, หนา 13) 
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 2.9.3  หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏบิตัิการแบบมีสวนรวม 
 โดยหลักการนั้น  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัย
ที่ประกอบไปดวยกระบวนการคนควาทางสังคม  (Social  Investigation)  การใหการศึกษา (Education)  
และการกระทําหรือการปฏิบัติการ  (Action)  เพื่อท่ีจะใหกลุมผูถูกกดขี่หรือดอยโอกาสในสังคมได
มีสวนรวมในการสรางความรูและทําความเขาใจกับสภาพการณที่ปรากฏอยู  รวมท้ังเปดพื้นที่ใหเรียนรู
และแกไขปญหารวมกันระหวางหลายฝาย  อันเปนการสรางความรูใหกับสังคมไดอยางเปนรูปธรรม  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  มีหลักการสําคัญที่ใหความเคารพตอภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  ตลอดจนระบบการสรางความรู  ซ่ึงแตกตางไปจากของนักวิชาการ (พันธุทิพย  
รามสูตร, 2540, หนา 34)  ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 
    1)  ปรับปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ดวยการสงเสริมยกระดับ
นักศึกษาและพัฒนาความเชื่อมั่นใหเกิดการวิเคราะห / สังเคราะหสถานการณปญหาของเขาเอง 
ซ่ึงเปนการนําเอาศักยภาพเหลานี้มาใชประโยชน 
    2)  ใหความรูที่เหมาะสมแกชาวบาน ตลอดจนมีการนําไปใชอยางเหมาะสม 
    3)  สนใจปริทศันของชาวบาน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะชวยเปดเผย
ใหเห็นคําถามที่ตรงกับประเด็นปญหา 
    4)  การปลดปลอยแนวความคิดเพื่อใหชาวบานและคนยากจนดอยโอกาสสามารถ
มองความคิดเห็นของตนเองไดอยางเสรี  มองสภาพการณและปญหาของตนเอง  วิเคราะหวิจารณ 
ตรวจสอบสภาพขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 2.9.4  ข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการของบุคคลทั้งสามกลุม  ซ่ึงประกอบดวย
นักวิจัย  ชาวบาน  หรือบุคคลกลุมเปาหมายและนักพัฒนา  เพื่อสรางความเขาใจในปญหาและ
สรางความเขาใจในแนวทางการพัฒนา  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญสําหรับความสําเร็จในการพัฒนา 
อันเปนจุดเริ่มตนของโครงการตาง ๆ ของชุมชน  และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีนักวิชาการและนักพัฒนาหลายคนไดเสนอมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมไวอยางนาสนใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สุภางค  จันทวานิช  (2536, หนา 30-32)  
ไดอธิบายถึงขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวดังนี้ 
   1)  ระยะเตรียมการวิจัย  (Pre – research Phase) 
      ในระยะนี้ เปนการเตรียมชุมชนเพื่อใหมีความพรอมเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการวิจัย  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญและเปนแกนแกนหลักของการวิจัยแบบนี้  โดยการดําเนินงาน
ขั้นตอนนี้มีจุดมุงเนนสําคัญที่จะใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูวิจัย  ผูนําชุมชน  ชาวบาน  รวมถึง
เจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่จําเปนตองเกี่ยวของ ในขั้นเตรียมการนี้  ประกอบดวยขั้นตอนยอย  ดังนี้
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        (1)  การสรางความสัมพันธกับชุมชน  (Build – up Rapport)  โดยวิธีการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวของนักวิจัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน  ทั้งนี้  นักวิจัยควรรวมกิจกรรมทุกอยางของชุมชนซึ่งเปนเครื่องชวยใหนักวิจัยสามารถ
ทําความเขาใจโลกทัศนของชาวบานไดดีมากขึ้น  โดยทั่วไปแลว  ผูวิจัยจะลงพื้นที่เพื่อไปพบกับ
บุคคลตาง ๆ ในชุมชนที่มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัย  หรือเปนประชาชน
กลุมเปาหมายของการวิจัย  พูดคยุแนะนําตัวเองเพื่อใหทุกฝายไดทราบถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย
และความตองการสวนรวมของชาวบานในกิจกรรมการวิจัย  อันจะชวยใหชาวบานเกิดความไววางใจ 
นอกจากนี้  ผูวิจัยยังจะสามารถทําการวิเคราะหคาดหมายสภาพการณและปญหาของการดําเนินงาน
วิจัยที่อาจเกิดขึ้นและสามารถเตรียมรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (2)  การสํารวจศึกษาชุมชน  (Surveying and Studying Community)  เปนขั้นตอน
ของการศึกษาขอมูลที่เปนลักษณะทางภายภาพ และแหลงทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน  รวมถึง
การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและการเมือง  ซ่ึงโดยมากแลว 
ผูวิจัยจะใชแบบสังเกต  สมุดบันทึก  และถายภาพสถานที่ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานจากหนวยงานราชการ  หรือจากองคกรพฒันาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีบางโครงการวิจัย
ใชวิธีการสัมภาษณผูนําชุมชน  หรือผูสูงอายุ  เพื่อทราบประวัติความเปนมาของชุมชนดวย  
     (3)  คัดเลือกชุมชน  (Selecting Community)  การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการ
เลือกชุมชนที่ดอยโอกาสในการพัฒนา  (Disadvantage Community)  เพื่อเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสรางโอกาสความเทาเทียมในการพัฒนากับชุมชนอื่น  อยางไรก็ด ี งานวิจัยจํานวนมาก
คัดเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและจําเปนตองไดรับการแกไขเยียวยา

โดยเรงดวน  หรือบางกรณีการวิจัยมุงหมายกระทําตอชุมชนที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
อยางแข็งขัน  เพื่อเปนชุมชนตนแบบของการทําวิจัย  และการพัฒนาใหกับชุมชนอื่นดวยเชนกัน 
     (4)  การเขาสูชุมชน  (Entering Community)  ขอมูลชุมชนนับเปนสิ่งสําคัญและ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดพื้นที่ดําเนินการ  ซ่ึงขอมูล
ดังกลาวควรเปนขอมูลที่รอบดาน  สําหรับแหลงขอมูลในขั้นตอนนี้อาจมาจากสวนราชการ  เชน
ขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ขอมูลจํานวนประชากรและบุคคลที่เปนปราชญชาวบาน  หรือ
ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนตน  และอาจเปนขอมูลที่องคกรพัฒนาเอกชนรวบรวมไว  หรือนักวิจัย
จะดําเนินการเก็บขอมูลเองโดยการสํารวจชุมชน  (Community Surveying)  ก็ได 
     (5)  การเตรียมคนและเครือขายความรวมมือ  ในขั้นตอนนี้  มักถูกกําหนด 
ใหเปนขั้นตอนสุดทายของระยะกอนการวิจัย โดยมุงหมายใหเกิดความพรอมในการดําเนินการวิจัย 
ซ่ึงเปนระยะตอไปและกอใหเกิดการประสานงานที่ดีเพื่อความสะดวกตอการดําเนินการวิจัยในสวนของ
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การเตรียมคนนั้น  เปนการเตรียมความพรอมใหกับชาวบานเพื่อเปนแกนนําในการปฏิบัติงานวิจัยรวมกับ
นักพัฒนาและคณะผูวิจัย  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว  มักจะมีการเตรียมคน 3  กลุม  คือ  เตรียมคนในชุมชน  
คณะนักวิจัยมักจะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมในชุมชน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหชาวบานรูจักและคุนเคย
กับกระบวนการและการดําเนินงานวิจัยแบบมีสวนรวมอยางชัดเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพัฒนา  
ดวยการประชุมรวมกับนักพัฒนาซึ่งโดยทั่วไปแลวคนกลุมนี้หมายถึง  ผูนําชุมชน  พัฒนากรอําเภอ  
หรือพัฒนากรอําเภอประจําตําบล  และเจาหนาที่หนวยงานอื่น  เชน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
และองคกรพัฒนาภายนอกที่มีความสนใจศึกษารวมกัน  กิจกรรมสําคัญของการดําเนินงาน
ในขั้นตอนนี้คือ  การประสานความรวมมือ  การสรางความเขาใจในกรอบการทํางานวิจัย  และ
การหารือแนวทางพัฒนาชุมชน  ซ่ึงมักจะรวมถึงการประสานงานเรื่องการใชสถานที่ดําเนินการประชุมดวย  
และเตรียมนักวิจัย  ดวยการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกัน
ในบทบาทหนาที่ของแตละฝายในการทํางานวิจัย 
     สวนการเตรียมเครือขายความรวมมือนั้น  งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
หลายชิ้นไดใชวิธีการใหครูผูวิจัย / นักวิจัยทําการประสานกับองคกรภาครัฐและหรือองคกรพัฒนา
เอกชนเพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือเพื่อการดําเนินงานวิจัย ซ่ึงการเตรยีมเครือขายความรวมมือ
ที่มีประสิทธิภาพจะเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหกระบวนการวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 
   2)  ระยะดําเนินการวิจัย  (Research Phase)  ประกอบดวยข้ันตอนยอย ดังนี้ 
     (1)  การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชน  (Problem Identification  and  Diagnosis)  
ในขั้นนี้ เนนการศึกษาวิเคราะหชุมชนและการใหการศึกษากับชุมชน (Community Education 
Participation : CEP)  โดยเนนที่กระบวนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ โดยวิธีการจะใชการอภิปรายถกปญหา 
(Dialogue)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบาน ทั้งที่เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคล
และระดับกลุมบุคคล  เพื่อเปนการประเมินปญหาและความตองการของชุมชน  (Need Assessment)  
พรอมไปกับการประเมินความเปนไปไดในดานทรัพยากร  (Resource Assessment)  ที่มีอยูในชุมชน 
ทั้งที่เปนทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ิน  และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะนําทรัพยากร
มาใชในการกําหนดแผนเพื่อการจัดโครงการตอไป 
     (2)  การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ  (Project 
Appraisal and Identification)  เมื่อมีการวิเคราะหโครงการโดยการประเมินความตองการของชุมชน 
หาแนวทางในการแกไขปญหาที่ในความเปนจริงมักจะมีหลายแนวทาง  ชาวบานและนักวิจัย
จะตองพิจารณารวมกันวาวิธีการแกไขปญหาใดที่เหมาะสมกับทองที่  หรือมีความเปนไปได  โดยชาวบาน
ควรมีบทบาทหลักเขามามีสวนรวมใหมากยิ่งขึ้น  และกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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     (3)  การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ  (Planning Phase)  กิจกรรม
ในชวงนี้จะเปนกระบวนการตัดสินใจรวมกันเพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ 
ดังนั้น  เพื่อความมั่นใจวาโครงการที่ไดรับคัดเลือกเปนโครงการและกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
ดังนั้น  หลังจากที่ผานขั้นตอนที่  (1)  มาแลว  ผูวิจัยควรจะตองใชวิธีการกระตุนใหชาวบานมีบทบาทหลัก
ในการแกไขปญหา การกําหนดโครงการ และกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
     (4)  การปฏิบัติตามโครงการ  (Implementation Phase)  เปนขั้นตอนที่สําคัญ
อีกขั้นตอนหนึ่ง  โดยคําถามที่ผูวิจัยจะตองใชถามกันในกลุมหรือในคณะทํางานเพื่อการดําเนินการ
ในขั้นนี้  คือ  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  และอยางไร 
   3)  ระยะการตดิตามและประเมินผลโครงการ  (Monitoring  and  Evaluation  Phase)  
ในขั้นตอนนี้ โดยมากแลวคณะผูวิจัยจะรวมกับชาวบานที่เปนผูรวมงานวิจัย ทําการตรวจสอบขอมูล
ที่เปนผลของการวิจัยวาครบถวนถูกตองหรือไม จากนั้นจะมีการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
และจัดเวทีชาวบานเพื่อนําเสนอผลการวิจัยเพื่อเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับชุมชน รวมถึง
การประสานงานกับชาวบานในชุมชนใหนําผลของการวิจัยไปดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนา

ชุมชนตอไป  อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้คงตองอาศัยการมีความเขาใจที่ถูกตองและการมีสวนรวม
อยางสรางสรรคและกระตือรือรนของฝายตาง ๆ โดยเฉพาะชาวบานในชุมชนและการมีเครื่องมือ
ประเมินผลการวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จะชวยทําใหทุกฝายคาดหมายไดวาผลลัพธของการวิจัยจะปรากฎ
ออกมาสอดคลองกับความตองการพัฒนาหรือสามารถใชไดกับการแกไขปญหาอยางตรงจุด 
 กลาวโดยสรุปการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research)  
เปนการวจิัยทีมุ่งแกปญหาหรือพัฒนางานของชุมชนหรือองคกรตามแนวทางที่บุคคลผูมีสวนเกีย่วของ

อันไดแก นกัวจิัย ประชาชนในชุมชน  และนักพฒันาเขารวมกระบวนการวิจยัทกุขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตน
จนสิ้นสุดกระบวนการ  ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศกึษาหายุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนอาํเภอดานซาย : กรณศีึกษางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ทั้งนี้เพื่อศกึษานี้
ไดเนื้อหาสาระครอบคลุมที่สะทอนออกมาในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณ ี และพธีิกรรมตาง ๆ 
ตามความเชื่อของทองถ่ินเปนสําคัญ 
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2.10  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
  
 การติดตามและการประเมินผล มักถูกนํามากลาวพรอมกันเปน  “การติดตามและประเมินผล” 
แตโดยแทจริงแลวคําทั้ง  2  มีความหมายที่แตกตางกัน  แตมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  การติดตามผลงาน   (Monitoring)  คือ  ระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนมากที่สุด ใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด ซ่ึงมีการติดตามเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง  ตั้งแตเริ่มดําเนินการโครงการจนสิ้นสุดโครงการ  เพื่อการทบทวนการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรมในแตละประเด็น  (อรุณี  เวียงแสง  และคนอื่น ๆ, 2548, หนา 18) 
  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนวิธีการอยางหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานใหสามารถ
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนตาง ๆ ที่วางไวหรือเปนวิธีการ
สําหรับตัดสินวากิจการดําเนินไปดวยความเจริญกาวหนามากนอยเพียงใดและจะตองดําเนินตอไป

อีกมากนอยเทาไร  จึงจะประสบผลสําเร็จ  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2526, หนา 252)  ดังนั้นจึงถือไดวา
การประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สองผูปฏิบัติงานพฒันามองเห็นจุดเดน  จุดดอย  และ
สามารถใชคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางหนึ่งดวย 
 2.10.1  ความหมาย  มีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของคําวาประเมินผล  ดังเชน    
สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ  (2544, หนา 199 – 204)  กลาววา  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการ
ของการกําหนดขอบเขตของการตัดสินใจ การเลือกขอมูลที่เหมาะสม  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนการเขียนรายงานการสรุปขอมูลเทานั้น  เพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ใชเปนแนวทางในการเลือกแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ในขณะเดียวกันนี้ ไดอธิบายวา  การประเมินผล 
เปนการแยกแยะ  วินิจฉัย  เปดเผยขอเท็จจรงิและการใชประโยชนของเกณฑตาง ๆ เพื่อตัดสินคุณคา
หรือความเปนไปไดของสิ่งนั้น  ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ของโครงการก็เพื่อที่จะนํามาซึ่งการตัดสินใจอันเกิดจากการวัดและการประเมินผล (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 
2538, หนา 30)  ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดวา การประเมินผลมีลักษณะสําคัญ  3  ประการ  ดังนี้
     1)  ความหมายที่เนนในเรื่องคุณคา  (Value – centered  Definition)  ซึ่งนิยามวา 
การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการของการกําหนดคุณคา  หรือผลที่ไดรับของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เมื่อเทียบกับเกณฑ 
   2)  ความหมายที่เนนในเรื่องของจุดประสงค  (Objective – centered  Definition) 
ไดกลาววา การประเมินผล  ก็คือ  กระบวนการของการกําหนดความสําเร็จและความลมเหลวของ
โครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
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   3)  ความหมายที่เนนในเรื่องของการตัดสินใจ  (Decision – centered Definition) 
นิยามวา  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการของการระบุ  การเก็บรวบรวมขอมูล  ตลอดจน
การใชขอมูลขาวสาร  เพื่อนําไปใหผูมีหนาที่ตัดสินใจไดใชในการตัดสินใจหาทางเลือกที่มีอยู
อยางเหมาะสม 
 จากความหมายดังไดกลาวไวแลวขางตน  สามารถสรุปไดวา  การประเมินผล  หมายถึง 
“กระบวนการของการกําหนดคุณคาของความสําเร็จของสิ่งนั้น  เมื่อเทียบกับเกณฑเพื่อนําไปสู
การตัดสินใจในการปฏิบัติ” 
 2.10.2 ประเภทของการประเมินผล ยุวัฒน วุฒิเมธี  (2527, หนา 137)  ไดจําแนกไว  2  ประเภท 
คือ 
   1)  การประเมินผลเชิงปริมาณ  (Quantitative Evaluation)  เปนการประเมินผล
เพื่อทราบถึงความมากนอย  หรือจํานวนของปริมาณงานที่เกิดจากโครงการเปนสําคัญ 
   2)  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Evaluation)  เปนการประเมินผล
เพื่อทราบถึงผลกระทบของโครงการหรืองานตอคนและชุมชนวาคุมคากับการลงทุนหรือไม 
 นอกจากนี้ พงษศักดิ์  อังกสิทธิ์  (2537, หนา 19)  ยังไดแบงประเภทการประเมินผล
ไว  4  ประเภท  ดังนี้ 
   (1)  การประเมินผลขั้นตนหรือขั้นพื้นฐาน  (Context Evaluation)  เปนการประเมินผล
อยางกวาง ๆ  (Macro Analysis)  มีความมุงหมายที่จะหาขอมูลพื้นฐานและเหตุผลเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
ของกิจกรรมหรือโครงการ 
   (2)  การประเมินผลทรัพยากรที่จะใช  (Input  Evaluation)  เปนการประเมินผล
ในวงแคบหรือเฉพาะเจาะจง  (Micro Analysis)  มีความมุงหมายที่จะจัดหาขอมูลเพื่อการพิจารณาวา
จะใชทรัพยากรอยางไร  วัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการจึงบรรลุผลสําเร็จ 
   (3)  การประเมินผลของการดําเนินงาน  (Process  Evaluation)  เปนการประเมินผล
ที่มีความมุงหมายที่จะหาผลสะทอน  (Feed Back)  เปนระยะ ๆ จากการดําเนินงานตามแผน  หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  เพื่อสํารวจหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน หรือคาดวาจะเกิดขึ้น
หากดําเนินการตอไปตามแผน  ทั้งนี้เพื่อจัดหาขอมูลไวเพื่อการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานไดทันทวงที 
นอกจากนี้ก็เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
   (4)  การประเมินผลครั้งสุดทาย  หรือการประเมินผลผลิตที่ได  (Product Evaluation) 
เปนการประเมินผลหรือผลงานที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการหรือโครงการสิ้นสุดลง 
 สามารถสรุปไดวา  การประเมินผลโดยทั่วไปแลว  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  การประเมินผล
เชิงปริมาณ  และการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
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 2.10.3  ขั้นตอนการประเมินผล  มีนักวิชาการหลายคนที่อธิบายไววา  การประเมินผลที่ดี
และมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ  ทั้งนี้เพื่อท่ีจะทําให
ไดมาซึ่งผลการประเมินมีความเที่ยงตรง  และเชื่อถือได  ซึ่งสามารถแบงออกได  4  ขั้นตอน 
(บุญธรรม จติตอนันต, 2536, หนา 21)  ดังนี้ 
     1)  ขั้นวางแผนหรือเตรียมการประเมินผล  คือ  ทําการศึกษาวามีวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายอยางไร  เพื่อหาแนวทางที่จะเก็บขอมูลหรือทําเครื่องชี้วัด  (Indicator)  ที่จะวัดความเปลี่ยนแปลง
แลวจะทําแผนเก็บขอมูลตอไป  โดยทั่วไปหากวัตถุประสงคหรือเปาหมายชัดเจน  สิ่งที่คาดหวัง
ในการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยูในวัตถุประสงคหรือเปาหมายแลว 
     2)  ขั้นดําเนินการตามแผนหรือโครงการประเมินผลเพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดเตรียมการประเมินผลไวลวงหนาดีแลว คือ มีโครงการประเมินผลที่แนนอนก็จะดําเนินการ
ตามโครงการที่ไดเตรียมไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผลและจัดทําขอเสนอแนะ 
     3)  ขั้นเขียนรายงานการประเมินผล ในการเขียนรายงานการประเมินผล จะตองคํานึงถึง
ผูอานเสมอวาจะเปนใคร ซ่ึงอาจเปนนักวิจัย นักสงเสริม หรือนักวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับ
เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป เพราะถาจะรายงานใหนักวิจัยหรือนักวิชาการทั้งหลายก็จะเขียนรายงาน
ตามลักษณะการวิจัย ตามกฎหมายของการวิจัยท่ีไดวางไว หากจะเขียนรายงานใหเกษตรหรือ
ประชาชนทั่วไปก็จําเปนตองเขียนใหอานเขาใจงายไมใชศัพทเทคนิคที่ยุงยาก 
     4)  ขั้นดําเนินการตามขอเสนอแนะ หรือใชประโยชนจากรายงานการประเมินผล
จะแจกใหผูเกี่ยวของทราบ เพราะจะแสดงใหเห็นถึงสถานการณตาง ๆ ความกาวหนา ความสําเร็จ 
ความลมเหลวหรือขอบกพรองตาง ๆ ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาที่ตองเกิดขึ้นและไดชวยกันคิดเพื่อปรับปรุง
แกไขโครงการใหดีขึ้นและจะเปนพื้นฐานในการทําโครงการใหม หากปรากฏผลดีก็สามารถ
นําไปใชในทองถ่ินอื่นไดอีกตอไป   
    ในทํานองเดียวกันนี้เอง  อรุณี  เวียงแสง  และคนอื่น ๆ (2547, หนา 49 – 50)  
ยังไดกลาวถึงขั้นตอนการประเมินผลแบบมีสวนรวมเพิ่มเติมไววาควรกําหนดขั้นการประเมินผลไว  
3  ขั้นตอนคือ 
    (1)  ขั้นการออกแบบการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงประกอบดวย  การวางแผน 
การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม  การทบทวนโครงการ  การกําหนดตัวช้ีวัด  การกําหนด
กรอบการประเมิน  การกําหนดวิธีการ  แหลงขอมูลและสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล 
และจัดทําแผนการติดตามประเมินผล 
    (2)  ขั้นการดําเนินการติดตามและประเมินผล  ประกอบดวย  การรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน  และการวิเคราะหขอมูลประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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    (3)  ขั้นการรายงานและการนําเสนอผลการประเมิน  ประกอบดวย  การเขียน
รายงานผลการประเมิน  และการนําเสนอรายงานผลการประเมินผล 
 สามารถสรุปไดวา  ขั้นตอนของการประเมินผลมี  3  ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นการวางแผน 
เพื่อศึกษาวัตถุประสงค  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดในการเก็บรวบรวมขอมูล  ขั้นการดําเนินงานตามแผน 
เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  และขั้นการเขียนรายงานพรอมกับขอเสนอแนะและนําเสนอ
ผลการประเมิน 
 2.10.4  ประโยชนของการประเมินผล  การประเมินผลในการพัฒนาชุมชนหรือโครงการ
ทําใหเราทราบสภาพตาง ๆ การดําเนินงานทุกขั้นตอน  ขอดีขอเดนการดําเนินงาน  ขอบกพรอง  
ชวยใหการดําเนินงานดําเนินไปตามขั้นตอน  วิธีการที่กําหนด  และถูกตองตามหลักวิชาการ 
ประหยัดงบประมาณ  บุคลากร  ชวยใหมีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ  ชวยในการขอความชวยเหลือ
หรือรับการสนับสนุนจากบุคคล  และหนวยงานภายนอกชุมชน  และใชเปนแนวทางในการวางแผน
และโครงการพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ที่เปนปจจัยสงผลใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได  (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 
2527, หนา 139)  เพราะการประเมนิผลถือเปนสวนสําคัญยิ่งในวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Method) ที่จะไดมาซึ่งขอมูลที่เชื่อถือไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการนําแนวคิดการประเมินผลมาสนับสนุน
การศึกษาการพัฒนาชุมชนดานซาย : กรณีศึกษางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
ก็เพื่อที่จะทําการประเมินผลการปฏิบัติซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจาก

กระบวนการพัฒนามากนอยเพียงใดกอนที่จะนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรของการพัฒนาในพื้นที่อ่ืน ๆ 
ตอไป 
 

2.11  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน

ของชุมชน  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ในครั้งนี้  ผ ู วิจัยไดนําเอาทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สามารถอธิบายถึง
ปรากฏการณของประเด็นที่วิจัยมาศึกษา  วิเคราะห  และสังเคราะหใหตอบวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  (Evolutionary Theory)  ทฤษฎีนี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่ไดกลาวถึงวิวัฒนาการ
ของมนุษย ซึ่ง ชารล ดารวิน  (Charles Darwin)  เปนผูคิดคนขึ้นโดยมีฐานคติ (Assumption)  ที่วา
สังคมมนุษยจะมีลักษณะเชนเดียวกับส่ิงที่มีชีวติทั้งมวลที่มีวิวัฒนาการจากสิ่งที่งายไมสลับซับซอน

ไปสูสิ่งที่ซับซอนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากสังคมมนุษยในสมัยเริ่มแรกสมาชิกจะดํารงชีวิต
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แบบตัวใครตัวมันไมมีองคการทางสังคมเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยเหลานั้น  (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 55)  ตอมาสังคมมนุษยไดวิวัฒนาการโดยการเรียนรูและตระหนักถึง
การพึ่งพาระหวางกัน  มีการสรางระบบสังคมที่ชัดเจน  มีการจําแนกบทบาทหนาที่ระหวางสมาชิก
ทําใหสมาชิกดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน ซ่ึง ลอเออร (Lauer, 1982, p. 78)  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา
อนาคตของมนุษยในแตละสังคมในทางที่คอนขางจะมีปญหาวา  แทจริงแลวความสัมพันธระหวาง
ความเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมกับความสุขของมนุษยจะมีความสัมพันธในลักษณะที่กลับกันดังเชน 
คนปาหรือคนชนบทก็สามารถมีความสุขไดเหมือนกบัคนที่อยูในสังคมเมือง  หรือประเทศที่เจริญแลว
ที่มีเครื่องอํานวยความสะดวกอยางมากมาย 
 ทั้งนี้เพราะความสุขของมนุษยที่เกิดจากการพัฒนาสังคม  บางครั้งก็อาจจะเปนผลเสียมากกวา
ผลดี ดังที่เดอรกไคมไดใหขอคิดวา  ควรมีการระมัดระวังถึงความหายนะของสังคมในจินตนาการ 
เพราะการชวยเหลือสมาชิกในสังคมไมใชเปนการชวยใหทุก ๆ คนเปนเหมือนกันหมดภายในเวลา
อันรวดเร็วได  จากสาระสําคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการ  อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของสังคมไทย
โดยเฉพาะหมูบานในชนบทไดมีวิวัฒนาการมาเปนเวลาอันยาวนาน  ดังนั้น  การที่นักพัฒนาหรือ
ผูบริหารไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาจากตะวันตกที่ถือเปนปจจัยนําเขาโดยคํานึงเพียงแตจะสราง

ความเจริญทางดานวัตถุเพื่อสรางความเจริญใหทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งหลายจนละเลยหรือ

มองขามสิ่งที่ตนเองมีอยู  ซ่ึงหมายถึงวัฒนธรรมทางดานวัตถุและไมมีวัตถุอันเปนแกนแทที่เปนเครื่องมือ
การพัฒนามารวมพิจารณาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางสังคมที่นับวันแตจะมีความสลับซับซอน

มากขึ้น   ซึ่งภาพดังกลาวนับวันจะเดนชัดมากยิ่งขึ้นจึงถือเปนเรื่องที่นา เปนหวงอยางยิ่ง  
เพราะผลจากการพัฒนาที่ปรากฏอยูในปจจุบันยิ่งเห็นไดชัดวา  ยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเพียงใด
ความยากจน   ความดอยศักยภาพในเชิงการพัฒนาและการละเลยศิลปวัฒนธรรมของตน

ยิ่งมีขึ้นมากเพียงนั้น 
 ผูวิจัยเห็นวาฐานคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษยสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ

ของวิถีชีวิตของชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลยไดคอนขางชัดเจน  กลาวคือ  ชุมชนดานซาย
เร่ิมตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนขนาดเล็กภายใตสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบแคบ ๆ เชิงเขาที่สลับซับซอน  
มีการทอดวิถีชีวิตเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีจาก
บรรพบุรุษมาอยางคอยเปนคอยไป  ยิ่งไปกวานั้นการดํารงชีวิตยังผูกพันอยูกับความเชื่อเร่ืองภูตผี 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานจนกลายเปนคานิยมที่ชุมชนยอมนับถือไปสูการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันและงานเทศกาลในรูปแบบของพิธีกรรมตาง ๆ อยางเหนียวแนน  แตเปนที่นาสังเกตวา 
ทําไมทฤษฎีดังกลาวจงึไมสามารถอธิบายและยืนยันความสําเร็จ การพัฒนาชุมชนไดทั้งหมด  ทั้งนี้
อาจเกิดจากแนวคิดการพัฒนาของนักพัฒนาที่เนนวัตถุหรือโครงสรางพื้นฐาน  (Rural  Infrastructure) 
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มากกวาการใหความสําคัญเรื่องจิตใจหรือวัฒนธรรมเปนฐานในการพัฒนา  จึงสงผลใหผลการพัฒนา
ไมยั่งยืนและขาดความสมดุลดังที่ปรากฏในปจจุบัน 
 ตอมาไดมีผูนําเสนอทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพิ่มเติม  คือ  ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ 
(Structural Functional Theory)  ผูเสนอทฤษฎีนี้ไดแก ทารคอท พารสันส และ เบลส (Talat Parson 
& Bales, 1953)  ซ่ึงมีฐานคิดการมองสังคมหรือชุมชนวา สังคมเปนระบบ  (System)  และในระบบนั้น
จะประกอบดวย ระบบยอย  (Sub – system)  อันเปนสวนประกอบที่ทําใหระบบใหญคงอยู 
โดยมีโครงสรางและหนาที่เกาะเกี่ยวและทําหนาที่ใหเปนไปตามบทบาทหนาที่ของมัน  แตถาระบบ
ยอยทําหนาที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  (Dysfunction)  การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดขึ้นไมวาจะเปน
ทางบวกหรือทางลบ  ซ่ึงจะกระทบกระเทือนตอกันและกันภายในระบบนั้น เนื่องจากเปนระบบที่มี
ปฏิสัมพันธ  (Interaction)  ตอกัน  ในที่สุดระบบทุกระบบจะตองมีการปรับตัว  (Adaptation)  
เขาหาสมดุล  (Balance)  หรือมีความสําคัญตอความอยูรอดของสังคม  จะเห็นไดวา  หลักคิดของ
ทฤษฎีนี้มาจากเนื้อหาทางชีววิทยา  (Biology)  และเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  (Mechanical)  เปนหลัก 
(Parsons & Bales, 1953, p. 35) 
 ในสาระสําคัญของทฤษฎีโครงสรางหนาที่ไดอธิบายวา  สังคมมนุษยมีสวนประกอบที่สําคัญ 
4  ประการ คือ  1)  สังคมทุกสังคมมีโครงสรางที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ อยางคงทนและตอเนื่อง 
(Persistent and stable)  2)  สังคมทุกสังคมมีโครงสรางที่ผสมผสานสวนตาง ๆ เขาดวยกันเปนอยางดี 
(Well – integrated)  3)  สวนตาง ๆ ของสังคมทุกสังคมตางมีหนาที่อยางหนึ่งตอสังคม  เชน  หนาที่
ในการดํารงไวซ่ึงชีวิตของสังคม  (Function)  และ 4)  โครงสรางทางสังคมที่ปฏิบัติหนาที่เหลานี้ 
ทุกโครงสรางขึ้นอยูกับการเห็นพองตองกัน  (Consensus)  ภายในระบบคานิยมของมวลสมาชิกของ
สังคมนั้นยิ่งกวานั้นนักหนาที่นิยมยังชี้ใหเห็นวา สวนประกอบของสังคมอันไดแก  สถาบันและ
องคการตาง ๆ ของสังคมแตละสวนตางก็มีหนาที่สนองตอบความตองการจําเปนของสังคมและ
สวนตาง  ๆ  ของสังคมเหลานี้จะผสมผสานกันขึ้นเปนโครงสรางของสังคมที่เปนเชนนี้  
เพราะมวลสมาชิกตางก็ยึดในระบบคานิยมซ่ึงเปนที่มาของบรรทัดฐานของสังคมเดียวกัน 
  ดังนั้นทฤษฎีโครงสรางหนาที่จึงไมสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนอําเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย  เกี่ยวกับงานศิลปหตัถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ซ่ึงเปนอาชีพหนึ่ง
ของประชาชนในชุมชนใหสามารถเพิ่มพูนรายไดและเปนสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา

ไดมากนอยเพียงใด  แมวาทฤษฎีโครงสรางหนาที่จะใหความสําคัญที่โครงสรางของสังคม  ซ่ึงประกอบดวย 
ประชาชน  สถาบัน  สถานภาพ  และบทบาทตางก็ทําหนาที่ของตนเองประสานสัมพันธกันอยางมั่นคง
และตอเนื่องจึงจะทําใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืนได  จึงเปนที่นาสังเกตวา การที่นักวิชาการและ
นักพัฒนานําเอาทฤษฎีดังกลาวมาใชเปนฐานคิดในการพัฒนากับชนบทของไทยไมประสบผลสําเร็จ
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ก็เพราะนักพัฒนาเหลานั้นยังขาดความรอบคอบที่จะศึกษาถึงโครงสรางและหนาที่ของชุมชน 
เพียงเนนแตความเจริญทางดานวัตถุหรือโครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure)  โดยการใชเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนามากกวาการใหความสําคัญถึงโครงสรางหนาที่ภายในชุมชนที่รองรับกระบวนการพัฒนา 
จึงทําใหสวนอื่น ๆ ของโครงสรางทางสังคมไมสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางสมดุลหรือไมสามารถ
ปรับตัวได จนเปนผลใหไมสามารถทําหนาที่ของตนเองไดเทาที่ควรจะเปน  จึงเทากับเปนการเพิ่มปญหา
มากกวาการลดปญหาซึ่งผูวิจัยจะทําการพิสูจนเพื่อหาคําตอบยืนยันวาทฤษฎีดังกลาวจะสามารถ

อธิบายผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย : กรณีศึกษางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนไดมากนอยเพียงใด 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง กอปรกับแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาที่ผานมายังไมสามารถอธิบายปรากฏการณหรือแกไขปญหาของสังคมไดทั้งหมด 
จึงมีผูเสนอทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพรกระจาย (Development Potential Diffusion Theory)  
เพิ่มขึ้นโดยทฤษฎีนี้มีฐานคิดที่ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือ ศักยภาพการพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย องคการสังคมและภาวะผูนํา นั่นคือทฤษฎีนี้ไดอธิบายวา
ทั้ง  4  องคประกอบจัดเปนตนเหตุใหเกิดการพัฒนาหรือไมพัฒนา  เพราะถือเปนศักยภาพของสังคม
และสวนที่สอง  คือ  การแพรกระจาย ซ่ึงไดแกการติดตอกับโลกภายนอก ทฤษฎีนี้อธิบายเพิ่มเติมวา 
การพัฒนายอมเกิดขึ้นจากการติดตอกันระหวางสังคม โดยเฉพาะสังคมดอยพัฒนาที่ติดตอกับสังคม
พัฒนาจะทําใหสังคมดอยพัฒนามีระดับการพัฒนาสูงขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยตัวแปรแทรก (Intervening 
variable)  หรือกิจกรรมแทรกแซง เชน การฝกอบรมเปนเครื่องมือสําคัญ ซ่ึงทฤษฎีการพัฒนาดังกลาว
จะมีฐานคิดที่แตกตางไปจากแนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาแบบตะวันตก อ่ืน ๆ  ที่ไดอธิบายและชี้ใหเห็นวา
การพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินจะเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดนั้นควรใชปจจัยทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนุษย องคการสังคม ภาวะผูนํา การติดตอส่ือสาร และการฝกอบรม ยิ่งมีปจจัยตาง ๆ เหลานี้
มากเพียงใดการพัฒนาก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น ถึงแมวาทฤษฎีดังกลาวนี้จะพัฒนาขึ้นตามแนวตะวันตก
ก็ตาม แตก็ไดพิสูจนและไดรับการยอมรับเพียงบางสวนเทานั้นที่บงบอกถึงความสําเร็จในเชิงพัฒนา
ชุมชนที่เกี่ยวของกับปจจัยทางดานองคการสังคม ภาวะผูนํา การติดตอส่ือสาร และการฝกอบรม 
สวนปจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่กลาวแลวยังไมสามารถยืนยันไดวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด
เชนกัน  ทั้งนี้อาจจะใชวิธีการประเมินผลไมถูกตองตามหลักการของทฤษฎีหรือสอดคลองกับบริบท
ของสังคม  โดยผูวิจัยจะทําการแสวงหายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย : กรณีศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน ซ่ึงจะเปนคําตอบที่พิสูจนทฤษฎีศักยภาพและ
การแพรกระจายที่สําคัญตอไป 
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 ตอมามีนักพัฒนาคนสําคัญหลายคนไดนําเสนอทฤษฎีการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะชุมชน 
ซ่ึงเปนพื้นที่ของประชาชนที่ดอยโอกาสในทุก ๆ ดาน เชน เอเวเรท (Everett, 1971, p. 35) นักวิชาการ
ชาวอเมริกันไดนําเสนอทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (The Diffusion Theory of Innovation)  
ซึ่งมีฐานคิดวาการพัฒนาประเทศหรือชุมชนใหประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ

การแพรกระจายของนวัตกรรม ทั้งนี้เพราะการแพรกระจายนวัตกรรมยิ่งมีขอบเขตกวางขวางมากเพียงใด
ยอมทําใหสมาชิกในชุมชนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู แนวคิด ประสบการณ และมีโลกทัศน
ในเชิงพัฒนามากขึ้นเพียงนั้น แตตองขึ้นอยูกับขีดความสามารถของประชาชน  ระบบสังคม 
การสื่อสารนวัตกรรมและระยะเวลาจะสามารถรองรับไดมากนอยเพยีงใด 
 จึงกลาวไดวาทฤษฎีการพัฒนาการแพรกระจายนวัตกรรมสามารถนํามาใชเปนกรอบแนวคิด

และอธิบายถึงแนวทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย : กรณีศึกษางานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนไดในเชิงการเผยแพรนวัตกรรมทางความคิด เพือ่บรูณาการการประดษิฐ
หนากากผีตาโขนระหวางการออกแบบ การใชสี การใชเครื่องมือใหกลมกลืนกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเปนทุนทางสังคมของชาวดานซาย โดยเนนการแพรกระจายแบบเรียบงาย
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันในแนวระนาบ ระหวางสมาชิกภายในชุมชนซึ่งจัดเปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ของการพัฒนาชุมชนที่อาจจะนํามาซึ่งความยั่งยืนและสมดุลไดเปนอยางดี 
 ยิ่งไปกวานั้น เลอเนอร (Lerner, 1958, p. 69)  ยังไดนําเสนอทฤษฎีความทันสมัย
ดวยการสื่อสาร (Communication Theory of Modernization)  เพื่ออธิบายยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
ซ่ึงมีฐานคิดวา ความทันสมัยที่เกิดจากการสื่อสารสมัยใหมจะกอใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) สมัยใหมขึ้นและผลที่เกิดจากการขัดเกลาสมัยใหมจะทําใหคนในสังคมไดรับ
การปลูกฝงใหรูจักสรางจินตภาพ (Image) สมัยใหม โดยเฉพาะคนรุนใหมเพื่อพัฒนาทักษะการรับรู 
กลั่นกรองและประเมินคาแลวจึงตัดสินใจนําไปสูการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาเพื่อสนองตอบ

ความตองการตนเองและชุมชน ดังนั้นทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสารจึงมีความเชื่อวา การสื่อสาร
ที่ทันสมัยจะทําใหประชาชนมีความรู ประสบการณ และแบบแผนการคิด (Pattern of thinking) 
อยางมีระบบ (Karl, 1961, p. 98; Chaplin, 1973, p. 77) 
 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสารเมื่อนํามาใชเปนเครื่องมือการพัฒนา
ความรูความสามารถ เจตคติ และทักษะในการพัฒนาโดยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนหรือทองถ่ินก็ยังพบกับความยุงยากหลายประการ เชน ประชาชนยังยึดติดอยูกับคานิยมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ในบางครั้งยังถือเปนอุปสรรคของการพัฒนาอยูไมนอยเชนกัน ในสภาวการณดังกลาว
ไดมีนักวิชาการจํานวนไมนอยไดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแยงวา การที่จะพัฒนาใหประชาชน
ในชุมชนมีความทันสมัยตามวิถีชีวิตของตะวันตกนั้น ในบางกรณีจึงไมมีความจําเปนเพราะความทันสมยั
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แตดอยพัฒนา (Modernization without development) หรือความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural lag) 
ถือวาเปนอันตรายและอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมเปนอยางยิ่ง (Jacobs, 1971, p. 59)  ซ่ึงสามารถ
อธิบายปรากฏการณที่เกิดจากการนําทฤษฎีนี้มาใชในการพัฒนาสังคมไทยไดเปนอยางดี 
เพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนกระบวนการของการผลิตสินคาและบริการใหเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณเทานั้น ในขณะที่การพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ซับซอนกวา ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพ ดังนั้น ผูวิจัยมีแนวคิดวาจะนําสาระใดของทฤษฎี
การพัฒนาใดอันหมายถึงปจจัยนําเขาของระบบหรือชุมชนมาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาก็ตาม 
นักวิชาการหรือนักพัฒนาทุกระดับควรตระหนักถึงบริบทของชุมชนนั้นเปนสําคัญ ในกรณีการแสวงหา
ยุทธศาสตรการพฒันางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชน  อําเภอดานซาย  
จังหวัดเลย  ก็เชนกัน  ส่ิงที่ผูวิจัยตองนํามาพิจารณาควบคูไปกับการพัฒนาคือมิติของวัฒนธรรมเกา
กับวัฒนธรรมใหม ซึ่งหมายถึงปจจัยนําเขาอันไดแกความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม
ตองมีความกลมกลืนไปกับบริบทของอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ดวยเชนกัน 
 ในขณะเดียวกันนี้ทฤษฎีระบบ  (System Theory)  ถือเปนทฤษฎีที่มีบทบาทสําคัญ
ในการอธิบายกระบวนการพัฒนาชุมชนไดคอนขางชัดเจนอีกทฤษฎีหนึ่ง ซ่ึง เฉลียว บุรีภักดี (2549, 
หนา 3 – 5) ไดอธิบายถึงฐานคิดของทฤษฎีระบบวา เอกภพ (The Universe) แหงนี้เปนหนึ่งหนวยระบบ
ที่มีคุณสมบัติเปนหนวยทํางาน มีขอบเขต มีปจจัยนําเขา มีกระบวนการ มีผลผลิต มีผลยอนกลับและ
บริบท ประกอบกันขึ้นเปนหนึ่งหนวยระบบ และมีระบบยอย (Sub – System) เปนหนวยทํางานรวมกัน 
ซ่ึงมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติของเวลา แมแต พีระสทิธ์ิ คํานวณศิลป  (2543, หนา 45)  ยังอธิบาย
ในเชิงสนับสนุนวาทฤษฎีระบบเปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ไดนําเสนอผลการศึกษาทางสังคมไวอยางนาสนใจมาก 
กลาวคือ นักทฤษฎีระบบไดมองสังคมเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีฐานคิดวาทุกสวนของสังคม
มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องและทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แมวาจะมีสวนใดสวนหนึ่ง
ในสังคมบกพรองหรือไมทําหนาที่ตามที่ควรก็จะทําใหเกิดปญหาแกสังคมได ซึ่งนักทฤษฎีระบบ
ไดพยายามชี้ใหเห็นวา ในระบบหนึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลลัพธ (Effect) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธกันภายในระบบ
เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลวได  
 ดังนั้นทั้งผลงาน ผลลัพธ และผลกระทบนํามารวมกันจะเรียกวาผลที่ไดหรือผลรวม 
(Outcome) จากฐานคิดของทฤษฎีระบบที่กลาวแลวนั้นเปนการมองการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชน  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  เปนระบบหนึ่ง  ซ่ึงมีประชาชน
ชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ที่ประกอบธุรกิจงานประดิษฐศิลปหัตถกรรมเปนปจจัยนําเขาสู
กระบวนการพัฒนา โดยเริ่มตนตั้งแตการคนหาปญหาและความตองการ แนวทางหรือยุทธศาสตร
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การแกปญหา และการประเมินผลรวมกับนักวิจัย และนักพัฒนา ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความสัมพันธ
การดําเนินกิจกรรมภายในระบบเพื่อกอใหเกิดผลรวมจากการพัฒนา (Outcome) อันหมายถึง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําฐานคิดจากทฤษฎีระบบมาใชเปนกรอบในการว ิจัย
เร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชน  
อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
 นอกจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดังที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยยังเห็นวาทฤษฎี
การพัฒนาที่สําคัญที่ควรแกการนํามาใชเปนกรอบในการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง นั่นคือ ทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริ ทฤษฎีนี้ไดกอเกิดขึ้นในคราวที่ประเทศไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดทรงนําเสนอผลการศึกษาทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริเพื่อเปนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ซ่ึงทฤษฎีใหม
ดังกลาวถือเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนเองของประชาชนในทุกระดับตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในภาคการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลภาภิวัตนใหมีความพอเพียง 
ซ่ึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันก็จะตองเสริมสรางพื้นฐาน จิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทกุระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ
เพื่อใหสมดุลและพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2551, 
หนา 13 – 14) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (2549, หนา 21) 
ยังไดอธิบายถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังนี้ 
 1)  เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิต
พืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภค
แลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมาผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไร
ของเกษตร ในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดการตลาดเอง  ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดรายจายและเพิ่มรายไดโดยการสรางสิ่งอุปโภค บริโภคในที่ดินของตนเอง 
 2)  เศรษฐกิจแบบพอเพียง ใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้กลุมชาวบาน
หรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุม
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ทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการทองเที่ยว
ระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็งและมีเครือขายที่กวางขวาง
มากขึ้นแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการแกไข
ปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได
อยางมีเสถียรภาพ  ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณ
ดานการกระจายรายไดที่ดีขึ้น 
  3)  เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และ 
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจ เพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุสําเร็จ 
ประโยชนที่เกิดขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนในมิติอ่ืน ๆ ดวย 
ไดแก การสรางความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของ
ภ ูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการรักษาไว ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
    สามารถสรุปไดวา ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารินั้น จัดเปนปรัชญาขั้นพื้นฐาน

ในการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ ตลอดจนการบริหารจัดการการพัฒนาขององคกรตาง ๆ 
ใหดําเนินไปในสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
ภายใตเงื่อนไขทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ผูวิจัยไดนําแนวปรัชญาของทฤษฎีใหมมาใชเปน
กรอบแนวคิดในการแสวงหายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย : กรณีศึกษางานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขน ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะใชในการอธิบายและจัดกิจกรรมแทรกแซง (Intervention) 
ใหผูผลิตงานศิลปกรรมการประดิษฐไดรับการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูอยางมีเหตุผล มีความพอประมาณ 
และรูจักสรางภูมิคุมกันตนเองและครอบครัวซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญกับการยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวานักวิชาการหรือนักพัฒนาจากหลายสํานักจะนําเสนอผลการศึกษา
และฐานคิดของแตละทฤษฎีเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยแลวก็ตาม แตศูนยกลางของการพฒันา
ที่แทจริงก็คือการพัฒนาคนหรือประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนในแตละชุมชนหรือแตละสังคม
ที่ถูกพัฒนาจะเปนผูนําเอาความรู ความสามารถ แนวคิดและประสบการณไปพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ตามที่
ตนตองการใหเกิดการพัฒนาตอไป  ซึ่งบลูม (Bloom, 1969, p. 18; อางถึงใน วชุ ชูกิตติกุล, 2542, 
หนา 69 – 72)  เปนผูนําเสนอทฤษฎีการเรียนรูไววา พื้นฐานของผูเรียนถือเปนหัวใจในการเรียนรู 
เพราะผูเรียนจะมีพื้นฐานทางดานครอบครัว ทางดานรางกาย และสังคมวัฒนธรรมแตกตางกัน 
นอกจากนี้บลูมยังอธิบายเพิ่มเติมวา การสรางแรงจูงใจจากพฤติกรรมการสอนของครูและบรรยากาศ
ภายในหองเรียนจะชวยยกระดับการเรียนรูสูงขึ้น โดยแบงจุดมุงหมายของการเรียนรูออกเปน  3  ดาน  
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คือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  2) จิตพิสัย (Affective Domain)  และ 3) ทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) ซ่ึงการที่จะทําใหการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น จะตองอาศัยองคประกอบ  4  ประการ คือ 
  1)  อุปกรณการสอน (Instructional Material) ตองมีทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ 
พรอมที่จะเอื้ออํานวยตอการสอนเพราะอุปกรณการสอนจัดเปนสื่อที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  2)  กระบวนการสอนของครู (Teaching Process) นับวามีสวนสําคัญตอการเรียนรู
เชนกัน กลาวคือ ครูตองมีการวางแผนอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการนําเขาสูบทเรียน การอธิบาย
เนื้อหา การปฏิบัติและการวัดผลประเมินผล 
  3)  กระบวนการของผูเรียนในการเรียนการสอน (Student Processing of Instruction) 
เนนกระบวนการเรียนรูในตัวของผูเรียนเอง โดยอาศัยความตั้งใจ การเอาใจใส ความสามารถในการรับรู
และการเรียนรูเปนสําคัญ 
  4)  สภาพแวดลอมทางบานและการยอมรับของสังคม (Home Environment and 
Social Support System) ซ่ึงนับวามีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก เชน กลุมเพื่อน วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ เปนตน เนื่องจากสภาพแวดลอมเหลานี้ ผูเรียนไดเรียนรูจากการฟง การพบเห็น การติดตอ 
จนเกิดความคุนเคยโดยอาจไมรูตัว 
 ในสาระของทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ยังอธิบายเพิ่มเติมวา ในบรรดากระบวนการสอน
ของครูผ ู สอน คุณภาพการสอนหรือพฤติกรรมการสอนของครูนับวามีบทบาทตอการเรียนรูมาก 
เพราะในกระบวนการสอนจะมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
      (1)  ชี้แนะ  (Guide)  หมายถึง  การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและ
งานที่จะตองทาํใหผูเรียนไดทราบอยางชัดเจน 
       (2)  การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การรวมมือกันในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
     (3)  การเสริมแรง  (Reinforcement)  หมายถึง  การชมเชย  การใหรางวัล  และ
การติติง  เพื่อใหผูเรียนมีกาํลังใจในการเรียน 
      (4)  การใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง  (Feedback and Correction) 
หมายถึง  การตรวจสอบผลการสอนและผลการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนทราบและพิจารณาวา
ผ ู เรียนมีจุดบกพรองในเรื่องใดก็จะไดแกไขเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยยึดขอมูลยอนกลับนั้น
 จากสาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูของบลูม สามารถอธิบายไดวา การเรียนรูจะบรรลุ
ตามจุดมุงหมายไดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบ  3  ประการ  คือ  1)  ตัวนักเรียนหรือผูเรียน  
2)  ตัวครูหรือพฤติกรรมการสอน  และ 3)  สภาพแวดลอมของผูเรียน  ซ่ึงผูวิจัยเกิดแนวคิดวายุทธศาสตร
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การพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย: กรณีศึกษางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
จะบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น ควรเนนที่การสอนสมาชิกผูผลิตหนากากผีตาโขนใหเขาเหลานั้น
เกิดการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 3 ดานไดแก ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และ
ทักษะในการปฏิบัติ ภายใตสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตามฐานคิดทฤษฎีการเรียนรู
ของบลูม 
 ยิ่งไปกวานั้นผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขน ซ่ึงเปนผูถูกพัฒนาจะมีความรู
ความเขาใจและเจตคติที่ดีหรือสรางสรรคแลวนักวิชาการหรือนักพัฒนาควรใหความสําคัญกับ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห (Analysis) กอนการตัดสินใจสูการปฏิบัติโดยเฉพาะงานศิลปะ   
ถือเปนงานละเอียดออนที่เกิดจากจินตภาพ (Image) ของความเชื่อ อารมณ และความรูสึก ซ่ึง เฟรดแมน 
(Feldman, 1972; อางถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานนท, 2543, หนา 31) อธิบายวา ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห 
(Critical Theory) เปนทฤษฎีที่มุงสรางหลักการในการตีความหมายและประเมินผลงานทางศิลปะ 
ฐานคิดของทฤษฎีมุงการอธิบายเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับผลงานศิลปะ
ทางดานความเขาใจ (Understanding) และความชื่นชม (Appreciation) เฟรดแมนยังไดอธิบายเพิ่มเติม
อีกวา การวิเคราะหงานศิลปะโดยทั่วไปมีอยู  4  ขั้นตอน 
   1)  การบรรยาย  (Description) 
   2)  การวิเคราะหโครงสราง  (Formal Analysis) 
   3)  การตีความ  (Interpretation) 
   4)  การประเมินผลเพื่อตัดสิน  (Evaluation of Judgment)  
 จากสาระสําคัญของทฤษฎีศิลปะวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยไดนําองคความรูจากทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะหไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรูของบลูม และทฤษฎีอ่ืน ๆ ตลอดจนปรากฏการณที่เปนจริง
ในบริบทของชุมชนดานซาย จังหวัดเลย เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการอธิบายถึงกระบวนการ
ที่จะไดมาซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชน  
อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  โดยมีเปาหมายเสริมสรางผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในเชิงวิเคราะหศิลปวัฒนธรรมไปสูความสามารถ
ในการออกแบบ พัฒนาองคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือประดิษฐ 
การตลาดและเงนิทุนไดเปนอยางดี 
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2.12  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน

ของชุมชน  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  คร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
และงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเปนการยืนยันยุทธศาสตร

การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งตลอดจนการสนับสนุนการอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ในรายงานการวิจัยหลายชิ้นที่นําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 
มีความสมดุลและชุมชนเขมแข็งซึ่งนับวาเปนประโยชนตอการนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังเชน เนาวรัตน พลายนอย (2529, หนา 81) ไดรายงานไวในงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
ยุทธวิธีการพัฒนาชนบทกับการยายถ่ิน  และเฟอรแมนเดช (Fermandez, 1992, p. 121) ที่ไดศึกษา
เรื่องปจจัยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนชนบท คือ การศึกษา (Education) 
โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย การรับรูปญหาในหมูบาน การประกอบอาชีพ 
การมีขนาดของครอบครัวและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน ในทํานองเดียวกันนี้ในรายงาน
การวิจัยของเอ็มบีโอ (Mbeo, 1997, p. 76) ยังอธิบายใหเห็นวาการศึกษาจะกอใหเกิดความเจริญเติบโต
ในทุก ๆ ดานทั้งดานสติปญญา รางกาย อารมณและสังคมที่จะนําไปสูการพัฒนาตลอดจนการพัฒนา
ขีดความสามารถในการคนหาตนเองไดอยางมีเหตุมีผล แมแตในรายงานการวิจัยเร่ืองการพึ่งตนเอง
ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติในประเทศโซมาลีของกรีน (Green, 1994, p. 82) ยังชี้ใหเห็นตรงกันวา 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในสังคมใหเหมาะสมกับขีดความสามารถและตรงกับ

ความตองการของประชาชนในสังคม ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมที่สําคัญที่สุดที่จะเสริมสราง
ใหสังคมเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 
 ในขณะเดียวกันนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2538, หนา 46) 
ไดศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท พบวา การที่ชาวบานในชนบทสามารถผลิตและ
นํามาใชตลอดจนการบํารุงรักษาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพดวยตนเอง เชน 
เครื่องมือประกอบอาชีพดานหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพอ่ืนถือเปนการ
สงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบภายในชุมชน ซ่ึงจะชวยลดรายจายของครอบครัว อีกทั้งยังเปนการชะลอ
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหชาลง ในทํานองเดียวกันนี้ สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
(2539, หนา 76) ยังไดนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง ปญหารากฐานของชนบท พบวา แนวทางในการแกปญหา
ความยากจน ซ่ึงเปนปญหาพื้นฐานตองเริ่มตนดวยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการพึ่งพาเศรษฐกิจ
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ภายนอกไปเปนการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในชุมชนเปนหลักแบบการทํามาหากินและการแบงปน

เมื่อเหลือจึงขายเปนเงินออมเพื่อการดํารงชีวิตและการลงทุนโดยเนนความพอดีมากกวาการแขงขัน 
 ถึงแมวาในรายงานวิจัยทั้งไทยและตางประเทศจะชี้ใหเห็นผลการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ

การประกอบอาชีพ การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และการศึกษาเพื่อใหชุมชน
สามารถพึ่งตนเองไดแลวก็ตาม การพัฒนาจิตใจของประชาชนใหมีจิตใจพัฒนาตนเองและชุมชน
ก็ถือเปนสิ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันและกัน ซ่ึงมีนักวิจัยหลายคนไดนําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาจิตใจไว ซ่ึงควรแกการนํามาอางอิงเชนกัน ดังเชน รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาองคประกอบ
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของประชาชนหมูบานโครงการปฐมอโศกของ 
สุนทรี  จีนธรรม  (2531, หนา 73)  พบวา  ปจจัยทางดานจิตใจในการพัฒนาที่มีองคประกอบสําคัญ
ไดแก ความมัธยัสถ ขยัน เสียสละ ไมสะสม มุงสรางสรรค และพัฒนาโดยใชศักยภาพที่มีอยู
สรางความเขมแข็งใหกับหมูบานหรือชุมชนไดภายใตการเสียสละทางดานจิตใจทางดานกําลังกาย

และกําลังทรัพยรวมกัน ในขณะเดียวกัน ธัญญา  สนิทวงศ ณ อยุธยา (2536, หนา 94)  ไดศึกษาเรื่อง
โครงสรางอํานาจชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก พบวา การที่หมูบานหรือชุมชนยึดโยงกันดวย
วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม  มีความเทาเทียมกัน  มีความเปนอยูที่เรียบงาย มีจิตสํานึกความเปนเจาของ
และเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมอยางเขมงวดถือเปนแบบฉบับของการพัฒนาอุดมคติ 
เชนเดียวกันนี้ในรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(2538, หนา 48) ยังไดชี้ใหเหน็วา จิตใจของคนชนบทถือเปนปจจัยหลักที่นําไปสูจิตสํานึกที่มีพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรม การมีน้ําใจ โอบออมอารีตอกัน ตอจากนั้นจึงจะกาวไปสูผูมีจิตใจใฝพัฒนาและ
ในรายงานการวิจัยชิ้นนี้ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมไววา ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนที่จะนําไปสู
ความยั่งยืนและสัมฤทธิผลไดอยางแทจริง ควรทําการฟนฟูและเสริมสรางจิตใจของคนในชุมชน
ใหเปนผูมีจิตใจใฝคุณธรรมและความมีจิตใจใฝพัฒนาในชุมชนใหเปนภูมิคุมกันภายในและเรียนรู

ประสบการณจากภายนอกชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนนั่นเอง 
 ในหลักการพัฒนาที่จะนําไปสูความยั่งยืนและสมดุลที่นักพัฒนาควรใหความสําคัญ

เชนเดียวกับองคประกอบอื่น ๆ คือ วัฒนธรรมของชุมชน ดังจะเห็นไดจากในรายงานการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาตัวช้ีวัดศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับหมูบาน ของ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ  (2544, หนา 56 – 57) 
พบวา ถาหมูบานใดหรือชุมชนใดมีภาวะผูนํา  มีการรวมกลุม มีการรับรูขาวสารและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เปนปกแผนและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพ
หรือการดํารงชีวิตก็จะเปนการเสริมสรางใหหมูบานหรือชุมชนนั้นมีความเขมแข็งได ในทางตรงกัน
ขามถาหมูบานใดขาดภาวะผูนําตางคนตางอยูไมนาํพากับขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง

ยอมสงผลใหหมูบานเหลานั้น ขาดความเปนปกแผนหรือออนแอได ในทํานองเดียวกัน มอรเฟรท
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และคนอื่น ๆ (1967, p. 113) ยังอธิบายถึงผลงานวิจัย เร่ือง การบริหารและการจัดการศึกษาวา ผูนําที่มี
ภาวะผ  ู นําสูงถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหารงานพัฒนาใหสําเร็จไดเพราะชาวบาน
ใหความเคารพ เชื่อถือและไววางใจจนถึงกับยกยองใหเปนศูนยรวมการพัฒนาของหมูบานหรือชุมชน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ ปรีชา สันรัมย (2541, หนา 78) ชี้ใหเห็นวา ผ ู นําที่จะเสริมสราง
ใหหมูบานมีความเขมแข็งไดตองประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญคือ ตองมีจิตใจมุงมั่นในงานพัฒนา 
มีความซื่อสัตยตอตนเองและหนาที่ มจีิตกุศล มีการยอมรับวิทยาการสมัยใหม มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีเจตคติแบบประชาธิปไตย มีความจงรักภักดีตอสถาบันและเห็นคุณคาวัฒนธรรมของตนเองตอ
การพัฒนา 
 อยางไรก็ตามยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในมิติงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ

หนากากผีตาโขนของอําเภอดานซาย จังหวัดเลย นอกจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา จิตใจและศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนแลว การพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมและยุทธศาสตรการตลาดสินคาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม ก็เปนองคประกอบสําคัญ
ที่ช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้อหาดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคและใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
พีนาลิน สาริยา (2547, หนา 17) ซ่ึงไดทำการวิจัยเร่ือง ศิลปหัตถกรรมในประเพณีกับการพัฒนา 
การออกแบบบรรจุภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดบุรีรัมย พบวา ศิลปหัตถกรรม
ในประเพณี จังหวัดบุรีรัมย โดยศึกษาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติภาคอีสาน ชาติพันธุชาวไทยภาคอีสาน 
ความเชื่อในประเพณีภาคอีสาน และการใชประโยชนศิลปหัตถกรรมในประเพณีภาคอีสาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลงานชิ้นนี้ ยังอธิบายเพิ่มเติมวา ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติมีผลตอศิลปหัตถกรรม
ประเพณี เชน พื้นที่ใดที่อยูใกลหรือติดกับแมน้ําก็มักจัดใหมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเกี่ยวของกับ
แมน้ํา เชน การไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม หนองคาย โดยมีการตกแตงและประดับโคมไฟ
อยางสวยงาม แตในปจจุบันพบวาไมนิยมทํากันทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบศิลปหัตถกรรมการตกแตง
เรือเปล่ียนไป มีการนําเทคโนโลยีกระแสไฟฟามาใชประดับตกแตงแทนโคมไฟ นอกจากนี้หมูบาน
ที่อยูหางไกลแหลงน้ํา เชน จังหวัดสกลนคร ก็จะมีประเพณีแหปราสาทผึ้ง ซ่ึงทําจากกาบกลวยและ
ประดับตกแตงดวยขี้ผ้ึงและดอกไม เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียน สวนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ก็มีประเพณีแหผีตาโขนเพื่อประกอบการละเลนในงานประเพณีบุญหลวงโดยไดรวม “บุญเผวส” 
หรือเรียกวา “ฮีตเดือนสี่” กับงาน “บุญบั้งไฟ” หรือเรียกวา “ฮีตเดือนหก” ไวดวยกัน ในงานชิ้นนี้
ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกวา ผีตาโขนมีลักษณะเปนศิลปหัตถกรรมรวมหนากากที่ตกแตงเปนผีหนาตาตาง ๆ  กัน 
มีการแหขบวนไปยังริมฝงแมน้ําหมัน เมื่อเสร็จพิธีชาวบานจะนําหนากากชุดอุปกรณผีตาโขนไปทิ้ง
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ลงในแมน้ําหมัน ถือเปนการนําทุกข นําเคราะหโศกโรคภัยตาง ๆ ไปทิ้ง แตปจจุบันเปลี่ยนไป
โดยนําชุดอุปกรณผีตาโขนไปใชในการตกแตงบาน หรือเก็บไวในปตอไป จากการวิเคราะหพบวา
รูปแบบหนากากผีตาโขนในปจจุบัน มีความปราณีตสวยงามควรคาแกการเก็บรักษามากขึ้นนั่นเอง 
 นอกจากนี้ในรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสรางงานแก
คนในทองถ่ิน กรณี : การพัฒนาและเผยแพรผลิตภัณฑจากใบตาลของจังหวัดเพชรบุรี ของเกลียวพันธ 
ขจรผดุงกิตติ และคนอื่น ๆ (2546, หนา 24) พบวา การพัฒนาสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมใหม ๆ 
ตองเชื่อมโยงตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพการณที่เปนจริง
ในสังคมปจจุบัน ในมิติสําคัญ 6 ประการ ไดแก 1) ใหมีประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน 
2)  สอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยสังคมปจจุบัน 3)  เรียบงายคงลักษณะเปนธรรมชาติ  4)  คงเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น  5)  ทํางายไมยุงยากซับซอน และ  6)  มีคุณภาพ สรางคุณคาและเพิ่มคุณคา ในทํานองเดียวกันนี้ 
ในรายงานการวิจัยเร่ือง วิวัฒนาการรูปแบบเนื้อหาและกลวิธีทางศิลปะที่ปรากฏอยูในประติมากรรม
เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ของประยงค พุทธเสน (2535, หนา 128 – 130) อธิบายไว
ทํานองเดียวกนัวา รูปแบบของเทียนพรรษาที่สรางขึ้นในอดีตจะมีเนื้อหาของลวดลายเปนภาพสัตว
ที่มีความสําคัญทางศาสนารวมไปถึงสัตวอ่ืน ๆ ในวรรณคดี ตอมาวิวัฒนาการรูปแบบเนื้อหาและ
กลวิธีทางศิลปะของตนเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพล

ทางดานสังคม 
 ถึงแมวาวิวัฒนาการของงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐในรูปแบบใดจะขึ้นอยูกับอิทธิพล

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมก็ตามแตถานักพัฒนาไดทําความเขาใจกับธรรมชาติของงานศิลปะและ

หลักการพัฒนาใหรอบคอบเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาอาจทําใหทิศทางการพัฒนาสามารถรักษา

ความเปนเอกลักษณของงานศิลปหัตถกรรมของทองถ่ินไวได ซ่ึงสามารถยืนยันไดจากงานวิจัยเร่ือง
การศึกษากระบวนการถายทอดศิลปหัตถกรรมเครื่องถม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พรเพ็ญ 
พันธุประดิษฐ (2546, หนา 4) ที่ชี้ใหเห็นวา กระบวนการถายทอดที่ดีควรเริ่มตนจากชางรูป 
เพราะชางรูปตองเปนผูมีความรูในดานการออกแบบรูปพรรณ ตอจากนั้นเปนชางสลัก ซ่ึงเปนกระบวนการ
ถายทอดในดานการออกแบบลวดลาย สลักลาย และการเพราลาย และขั้นสุดทายเปนชางถม 
เปนชางที่ตองไดรับกระบวนการถายทอดของชางทั้ง 2 ประเภทดวยกัน เพราะความเขาใจในชางรูป
และชางสลักจะทําใหลวดลายมีความเปนเอกภาพกลมกลืนกันและเพิ่มคุณคาใหกับรูปพรรณ

มีความหรูหรา อีกทั้งยังแสดงถึงความศรัทธา  ความรูสึกนึกคิดและความเชื่อถือของชางที่มีตอศาสนา
และศิลปวัฒธรรมเปนหลัก 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจัดเปนการพัฒนาอาชีพอีกแขนงหนึ่ง
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้นการพัฒนายุทธศาสตรหรือกลยุทธการตลาด
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จึงเปนแนวทางการพัฒนาควบคูกันไป ดวยเหตุผลในเชิงการบริหารจัดการการตลาด ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อใหสาระสําคัญสอดคลองกับวัตถุประสงคและใชเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ซ่ึงในรายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดผาไหม : กรณีศึกษาศูนยศิลปหัตถกรรมบานสามโค 
ตําบลปราสาททอง กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ของ สรัญญา แปะทอง (2544, หนา 53 – 54) 
พบวา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 2) กลยุทธดานราคา 
3) กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย และ 4) กลยุทธการสงเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับรายงาน
การวิจัยเร่ือง สถานการณดานการผลิต การตลาด โอกาสทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด
ของสินคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานภายใตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ : กรณีศึกษาดอกไม
ประดิษฐ จังหวัดนครราชสีมาและอางทอง ของ เรวัตร ธรรมาอภิรมย (2545, หนา 34)  พบวา 
1) สถานการณการผลิตของจังหวัดนครราชสีมาใชวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหาไดในทองถ่ิน 
สวนจังหวัดอางทองมีบางสวนใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ แตมีบางสวนจะใชโฟม 2) โอกาสทางการตลาด
ของจังหวัดนครราชสีมามีจุดแข็งที่สำคัญคือ ความสามารถของภาวะความเปนผูนําสูงจึงสามารถ
ทํากําไรไดสูง สวนจังหวัดอางทอง มีจุดแข็งที่สําคัญคือ ความสามารถในการสรางความตองการ
ซื้อของลูกคา 3) แนวทางการคัดเลือกสินคาเขาสูโครงการของทั้งสองจังหวัดจะคลายคลึงกัน คือ 
มีการประชาคมกันเองภายในตําบลและนําเสนอตออําเภอและจังหวัด นอกจากนี้การชวยเหลือ
ทางการตลาดและการใหขอมูลเกี่ยวกับการออกรานจําหนายสินคาตามเทศกาลตาง ๆ และ 4) ปญหา
และอุปสรรคในการผลิตจะมีปญหาคลายคลึงกัน คือ ขาดแคลนเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ เชนรูปแบบ สี วัสดุที่ใช ขาดความรูดานการบริหารจัดการ  เปนตน 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชน  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  สามารถสรุปและนํามาสังเคราะห
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาทางดาน  รูปแบบหนากากผีตาโขน  องคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ 
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือประดิษฐ การตลาด และเงินทุน   
 

2.13  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปแลวนั้น จึงไดนําผลที่ไดจาก
การสังเคราะหมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อศึกษาปญหา  การสรางยุทธศาสตรและ
การตรวจสอบยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขนของชุมชน  อําเภอดานซาย  
จังหวัดเลย  ดังภาพ  18  
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ภาพ 18  กรอบแนวคดิ การวิจัยการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
              ของชุมชน  อําเภอดานซาย  จังหวดัเลย 

ระยะการดําเนนิงาน วิธีการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

 
ระยะท่ี 1 
ศึกษาปญหาการ

พัฒนา 

1. ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
    (Documentary Studies) 
2. การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
    (PAR) เพื่อกําหนดปญหา 
3. สัมภาษณประชากรกลุมเปาหมาย 
4. วิเคราะหปญหา 

 
 
 

ปญหาการพัฒนา 

 
ระยะท่ี 2 
สรางยุทธศาสตร

การพัฒนา 

1. การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
    (PAR) เพื่อรวมกันสรางยทุธศาสตรการ 
    พัฒนา 
2. ประชุมระดมสมอง (Brain Storming)  
    เพื่อทบทวนยุทธศาสตร 
3. วิเคราะหยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตร 

ที่ผานการพัฒนา 

ระยะท่ี 3 
การตรวจสอบ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

1. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการ 
    พัฒนา 
3. นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับสมบูรณ 
4. รายงานการวิจัย 

 

 
ผลสัมฤทธ์ิของ

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 


