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Abstract

งานวิจยั วัตถุประสงค์เพือ่ ๑) เพือ่ ศึกษารูปแบบ ลักษณะ
และบทบาทของการรวมตัวของละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
ในฐานะแหล่งการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านศิลปะการแสดงละคร
ชาตรีในจังหวัดเพชรบุร ี
๒) เพือ่ ศึกษาละครชาตรีกลุม่ เยาวชน
ลูกระนาดในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ในการขับเคลื่อนการอนุ รกั ษ์และสืบทอดภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
ด้านละครชาตรีไปสูป่ ระชาชน
๓) เพือ่ ศึกษาละครชาตรีกลุม่
เยาวชนลู ก ระนาดในด้ า นกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ภูม ปิ ญั ญาท้อ งถิ่น ทางด้า นศิล ปะการแสดงละครชาตรีใ นจัง หวัด
เพชรบุร ี
ผลการวิจยั พบว่า
๑) ด้านรูปแบบ ลักษณะ และบทบาท มีการรวมกลุม่ อย่าง
สมัครใจ ลักษณะกลุม่ อาสาสมัครเชิงอุดมคติ
ไม่หวังผลตอบ
แทบ มุง่ อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมให้ดำ� รงอยู่ และการพัฒนาเป็ น “สือ่
พืน้ บ้าน”
ทีม่ บี ทบาทในการเผยแพร่ขา่ วสารให้ความรูแ้ ก่คนใน
ชุมชน
๒) ด้านกระบวนการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม
ท้องถิน่ พบว่า การมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์สบื สาน
มีคา่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ ส่วนการมีสว่ นร่วมในการวางแผน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
๓) ด้านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า มุง่
หมายเพือ่ การอนุรกั ษ์ สร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นคุณค่า
การสืบสานละครชาตรีเมืองเพชร การพัฒนาละครชาตรีให้เป็ นสือ่
พืน้ บ้านทีส่ ามารถใช้สอ่ื สารสร้างความเปลีย่ นแปลงกับชุมชน และ
เป็ นกิจกรรมสร้างสรรค์สง่ เสริมสุขภาวะชุมชน การถ่ายทอดโดย
ศิลปินละครชาตรี ถ่ายทอดจากผูน้ �ำกลุม่ และการส่งเสริมให้เกิด
ประสบการณ์จริง

This research aims to 1) study the form, characteristic
and role of the formation of Look Ranard Youth – Lakorn
Chartri Drama Group as local wisdom learning source on
performing arts of Lakorn Chartri Drama in Phetchaburi 2) to
study Look Ranard Youth – Lakorn Chartri Drama Group, in
terms of their participation in the local cultural network on
driving the preservation and passing on local wisdom
concerning Lakorn Chartri Dharma to public and 3) to study
Look Ranard Youth – Lakorn Chartri Drama Group, in term of
the process of passing on knowledge and local wisdom
pertaining to the performing art of Lakorn Chartri Drama, in
Phetchaburi.
The study result was found that
1) For the form, characteristic and role, it was found
that the group was voluntarily formed by the local people acting
as social volunteers emphasizing the preservation of art and
culture, without expectation in compensation. They developed
as “local media” who influenced the propagation of information
and knowledge to the local people.
2) For their participation process with the local culture
network, it was found that participation in preservation and
succession had the highest average score while participation
with planning had the lowest average score.
3) For the process of passing on knowledge; it was
found that the group emphasized preservation to cultivate
reorganization among the youth about the importance of
preserving and passing on Lakorn Chartri Drama of Phetchaburi
ั
ค�ำส�ำคัญ : ภูมปิ ญญา ศิลปะการแสดงพืน้ บ้าน บทบาท and to develop Lakorn Chartri Drama as a local media that can
การมีสว่ นร่วม เครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ ละครชาตรีเมืองเพชร be used for communication that influences change in the
community. Furthermore, it is a recreational activity of the
_______________________________________________________________________________________________________________________
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กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประเภททุนทั่วไป จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้
กรอบงานวิจัยการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง

99

community that knowledge transmission is done by senior ชุมชนและองค์กรทางวัฒนธรรมระดับท้องถิน่ มีส่วนร่วมกันในการ
Lakorn Chartri Drama actors and participants who gain real ด�ำเนินกิจกรรม นับได้วา่ เป็ นกลุม่ ละครชาตรีคณะเดียวในจังหวัด
experiences.
เพชรบุรที ่มี เี ด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงและร่วม
สืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านละครชาตรี
Keyword : local wisdom, local performing arts,
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
participation role, local culture network, Lakorn Chartri Drama อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทยด้านศิลปะการแสดง โดยเฉพาะกระบวนการ
of Phetchaburi
ถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนโดยค�ำนึงถึงหลักการมีสว่ นร่วม อันจะน�ำ
ไปสูค่ วามเข้มแข็งและยังยื
่ นของชุมชนในมิตวิ ฒ
ั นธรรม จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาพัฒนาการ สถานภาพ บทบาท และการถ่ายทอด
บทน�ำ
ละครชาตรีของกลุม่ เยาวชนลูกระนาดใน จังหวัดเพชรบุร ี
ซึง่
ละครชาตรีเป็ นภูมปิ ญั ญาของไทยด้านศิลปะการแสดงทีม่ ี สะท้อนให้เห็นการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ ในการ
ก�ำเนิดมาช้านาน ได้รบั การสันนิษฐานโดยกลุม่ นักวิชาการทีศ่ กึ ษา อนุรกั ษ์สบื ทอด
เป็ นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
เรือ่ งราวของศิลปวัฒนธรรมไทยว่า ละครชาตรีเป็ นละครทีเ่ ก่าแก่ ภูมปิ ญั ญาไทยซึง่ เป็ นมรดกของชาติ
เกิดแนวทางการอนุรกั ษ์
ดัง้ เดิมที่สุดประเภทหนึ่ งของไทยซึ่งถือก� ำเนิ ดขึ้นตัง้ แต่สมัยกรุง สืบทอด และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อ
ศรีอยุธยา จากการผสมผสานระหว่างการขับร้องและระบ�ำ ร�ำฟ้อน หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมทัง้ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
ประกอบดนตรีของไทยซึง่ มีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่สมัยสุโขทัย กับการเชือ่ ม ท้องถิน่ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม เพือ่ จะได้น�ำผล
โยงทางวัฒนธรรมของละคร “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” ซึง่ เป็ นละครพืน้ การวิจยั ไปวางแผนการด�ำเนินงานปรับปรุง พัฒนา และเพิม่ คุณค่า
เมืองของชาวเบงคลีประเทศอินเดีย โดยเริม่ แรกคาดว่าน่าจะแพร่ การแสดงละครชาตรีจงั หวัดเพชรบุร ี ซึง่ จะส่งผลให้ละครชาตรีใน
หลายเข้าสูป่ ระเทศไทยทางภาคใต้และนิยมแสดงแพร่หลายในเวลา จังหวัดเพชรบุรพี ฒ
ั นาไปในแนวทางทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น
ต่อมา
การละครชาตรีนนั ้ นอกจากมีวตั ถุประสงค์การแสดงเพือ่
ความบันเทิงแล้ว ยังมีความเกีย่ วข้องกับพิธกี รรมและความเชือ่ ของ วัตถุประสงค์
คนไทยในเรือ่ งการแก้บน และบทบาทในด้านอืน่ ๆ ดังที่ อารี ถาวร
เศรษฐ์ (๒๕๔๖ : ๒๕๕) ได้กล่าวถึงบทบาทของละครชาวบ้านไว้วา่
๑. เพือ่ ศึกษารูปแบบ ลักษณะและบทบาทของการรวมตัว
“...ละครชาวบ้านมีบทบาทส�ำคัญ ๔ ประการ คือ บทบาทในการให้ ของละครชาตรีก ลุ่ ม เยาวชนลูก ระนาดในฐานะแหล่ ง การเรีย นรู้
ความบันเทิงโดยผูช้ มไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยยกเว้นให้รางวัล บทบาท ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุร ี
ในการแสดงให้เห็นขนบแบบแผนปฏิบตั ขิ องผูแ้ สดงในการนับถือครู
๒. เพือ่ ศึกษาละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดในด้าน
บทบาทในการสะท้อนให้เห็นความเชือ่ และพิธกี รรมทีป่ รากฏในการ กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ ในการขับ
แสดง และบทบาทในการเป็ นช่องทางส�ำหรับการแสดงออกทาง เคลือ่ นการอนุ รกั ษ์และสืบทอดภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านด้านละครชาตรีไป
อารมณ์ ความรูส้ กึ ของปุถุชนผ่านทางการขับหรือบทพากย์”
สูป่ ระชาชน
เมื่อกล่าวถึงละครชาตรีย่อมต้องกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุร ี
๓. เพือ่ ศึกษาละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดในด้าน
ซึง่ กล่าวได้ว่าเป็ นจังหวัดทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ละครชาตรี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทางด้านศิลปะ
ตัง้ แต่อดีตกาลจนกระทังป
่ จั จุบนั เนื่องด้วยจังหวัดเพชรบุรเี คยเป็ น การแสดงละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุร ี
เมืองทีม่ หากษัตริยท์ รงโปรดประพาสประทับแรมในฤดูรอ้ นมาตัง้ แต่
อดีต
โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ั
(รัชกาลที่ ๔) โปรดให้คณะละครของหลวงอภัย ซึง่ เป็ นละครโนรา วิธีดำ� เนินการวิจย
ชาตรีทไ่ี ด้รบั อิทธิพลมาจากหัวเมืองภาคใต้ผสมกับละครใน
มี
๑. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
โอกาสไปแสดงหน้าพระทีน่ งั ่ และต่อมาจึงได้พฒ
ั นาเป็ นละครชาตรี
งานวิจยั ฉบับนี้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น ๒ ลักษณะคือ
เมืองเพชรบุร ี เป็ นเอกลักษณ์และการละเล่นพืน้ บ้านของชาวจังหวัด
เพชรบุร ี และได้มกี ารแสดงสืบทอดต่อๆ กันมา จึงกลายมาเป็ น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับของการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิง
อาชีพประเภทหนึ่ง (ทิพยา ปญั ญาวัฒชิโล. ๒๕๓๗:๕๕)
ั
ละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาด เกิดจากการรวมตัวกัน ลึกเกีย่ วกับรูปแบบ ลักษณะ และกระบวนการ ตลอดจนปญหาและ
กลุ่มเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรโี ดยเริม่ รวบรวมสมาชิกตัง้ แต่ช่วงปี อุปสรรคในการมีสว่ นร่วมของชุมชนการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรี
กลุม่ เยาวชนลูกระนาด ดังนัน้ การก�ำหนด
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และก่อตัง้ ขึน้ อย่างเป็ นรูปแบบราวปีพทุ ธศักราช เมืองเพชรกับละครชาตรี
้ าหมายทีต่ อ้ งการศึกษาจึงแบ่งแบ่งเป็ น ๒ กลุม่
ประชากรและกลุ
ม
่
เป
๒๕๕๑ (อภิเชษฐ์ เทพคีร,ี ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) ริเริม่ และก่อตัง้ ขึน้
จากคนในชุมชนที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) เชิงปริมาณ ได้แก่ ชาวบ้านผูม้ วี ถิ ชี วี ติ เกีย่ วข้อง
ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีของจังหวัดเพชรบุรที พ่ี บว่า นับวัน กับศิลปะการแสดงละครชาตรีทอ่ี าศัยอยูใ่ นหมูท่ ่ี ๖ บ้านนาบัว ต�ำบล
ผ่านไปเด็กและเยาวชนรุน่ ใหม่ในจังหวัดเพชรบุรเี ริม่
ห่างเหิน บางแก้ว อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี และ ๒) เชิงคุณภาพ
ผูน้ �ำกลุม่ และกลุม่ แกนน�ำของละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูก
และลืมเลือนศิลปะการแสดงพืน้ บ้านแขนงนี้แล้ว จึงเป็ นหน้าทีข่ อง ได้แก่
ชุมชนทีจ่ ะต้องท�ำหน้าทีด่ แู ล สืบทอด และถ่ายทอดต่อไป ดังนัน้ จึง ระนาด ศิลปินอาวุโสด้านละครชาตรีทม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า ๑๕
เยาวชนผูร้ บั การถ่ายทอด
ได้เกิดการรวมตัวกันขึน้ จัดตัง้ เป็ นละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาด ปีขน้ึ ไปทีร่ ว่ มกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
โดยกลุม่ คน ๓ วัย
ในชุมชน ได้แก่ ศิลปินอาวุโส ผูน้ �ำชุมชน/ ศิลปะการแสดงละครชาตรีจากการร่วมกลุม่ เยาวชนลูกระนาด และ
เครือข่ายชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ ตัว แทนจากหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดู แ ลด้า นศิล ป
ละครชาตรีประสมโรง กล่าวคือ เป็ นการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของ วัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุร ี
การคัดเลือกประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ศิลปิ นละครชาตรีเพื่อถ่ายทอดและจัดแสดงละครชาตรีสู่เยาวชน
เชิงปริมาณ
และผูส้ นใจ เน้นการเรียนรูแ้ บบศิลปะตามอัธยาศัย โดยมีเครือข่าย 		
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ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี จ�ำนวนทัง้ สิน้
๔,๙๘๐ คน แยกเป็ น ชาย ๒,๓๖๖ คน หญิง ๒,๖๑๔ คน จ�ำนวน
๑,๓๔๓ ครัวเรือน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เลือกจากหมูบ่ า้ นทีม่ ี
ความโดดเด่นและมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงละครชาตรี
และเป็ นพืน้ ทีร่ เิ ริม่ ก่อตัง้ ของกลุม่ เยาวชน ลูกระนาด โดยหมูบ่ า้ นที่
ผ่านการพิจารณา คือ
หมู่ ๖ บ้านนาบัว ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี ซึง่ มีประชากรทัง้ สิน้ ๖๔๘ คน ก�ำหนด
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane (๑๙๖๗)
สูตรค�ำนวณ n 				
=
N
		
				
1 + N (e)2
เมือ่ n =
N
=
e
=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่าง

ความคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่าง
ก�ำหนดระดับ
ความคลาดเคลือ่ นทีร่ ะดับ .๐๕ ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
๒๔๗ คน เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ใช้เครือ่ งมือแบบสอบถาม ซึง่
อาจมีอตั ราการตอบกลับประมาณร้อยละ ๗๐ (สุวมิ ล ว่องวาณิช.
๒๕๔๘ : ๖๗ ; อ้างอิงจาก Wiersma. ๑๙๙๑) ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ความ
มัน่ ใจในเรื่ อ งของอัต ราการตอบกลับ และความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ ๓๕๓ ชุด หลัง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่า ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา
๓๐๗ ชุด คิดเป็ นร้อยละ ๘๖.๙๖
		
เชิงคุณภาพ
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญในการ
ด�ำเนินการวิจยั
โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling) เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญมีการก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญเชิงคุณภาพ ดังนี้
๑) ผูน้ �ำกลุม่ และกลุม่ แกนน�ำของละครชาตรีกลุม่ เยาวชน
ลูกระนาด โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
		
เป็ นผูร้ เิ ริม่ หรือเป็ นส่วนส�ำคัญในการร่วม
วางแผนและขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
		
- เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านและด�ำเนินงานต่างๆของ
กลุม่ เยาวชนลูกระนาด
		
-เป็ น ผู้ท่ีส ามารถให้ ค วามร่ ว มมือ ในการเก็ บ
ข้อมูลได้ตลอดช่วงระยะเวลาในการวิจยั
๒)
ศิลปินอาวุโสด้านละครชาตรีทร่ี ว่ มกลุม่ เยาวชนลูก
ระนาด
		
- เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญและปฏิบตั งิ านด้าน
ศิลปะการแสดงละครชาตรีทม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปีขน้ึ ไป
		
- เป็ นผูท้ ท่ี ำ� การถ่ายทอดศิลปะการแสดงละคร
ชาตรีให้กบั ผูร้ บั การถ่ายทอดละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
		
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลได้ตลอดช่วงระยะเวลาในการวิจยั
๓) เยาวชนผูร้ บั การถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรี
จากการร่วมกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
		
- เป็ นผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดศิลปะการแสดงละคร
ชาตรีจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด

		
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลได้ตลอดช่วงระยะเวลาในการวิจยั
๔) ชาวบ้านผูม้ วี ถิ ชี วี ติ เกีย่ วข้องกับศิลปะการแสดงละคร
ชาตรี
		
- เป็ นผูอ้ าศัยอยูใ่ นหมูท่ ่ี ๖ บ้านนาบัว ต�ำบล
บางแก้ว อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
		
- เป็ นผูช้ มหรือผูส้ นับสนุนทางใดทางหนึ่งในการ
ท�ำกิจกรรมของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
		
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลได้ตลอดช่วงระยะเวลาในการวิจยั
๕) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
ด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุร ี
		
เป็ นผูอ้ ำ� นวยการหรือตัวแทนส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรที ท่ี �ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการประสานงานหรือ
ดูแลเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
		
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลได้ตลอดช่วงระยะเวลาในการวิจยั
๒. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) แนวทาง
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview)
และแนวทางการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) โดยสร้าง
ขึน้ จากการศึกษาค้นคว้าต�ำรา แนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ เอก
สารอื่นๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือ
วิจยั โดยสามารถจ�ำแนกเครือ่ งมือวิจยั ออกได้ดงั นี้
		
๒.๑ แบบสอบถาม (Questionaire) ผูว้ จิ ยั ศึกษา
ค้นคว้าต�ำรา แนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยน�ำ
ไปเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื สานละคร
ชาตรีกบั กลุม่ เยาวชนลูกระนาดในพืน้ ทีห่ มูท่ ่ี ๖ ต�ำบลบางแก้ว
อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี แบบสอบถามภูมปิ ญั ญาด้าน
ศิล ปะการแสดงพื้น บ้า นกับ บทบาทการมีส่ว นร่ว มของเครือ ข่า ย
วัฒนธรรมท้องถิน่ กรณีศกึ ษาการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีเมือง
เพชร ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น ๔ ตอน ดังนี้
			
ตอนที่ ๑ สอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผู้
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาการอาศัยในพืน้ ที่
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
		
ตอนที่ ๒ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับ กลุม่ เยาวชนลูกระนาดในการ
อนุรกั ษ์สบื สานละครชาตรีเมืองเพชร มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออก
เป็ น ๓ ส่วน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการวางแผน (Planning) การ
มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน (Preservative) และการมีสว่ น
ร่วมในการเผยแพร่ (Dissemination)
			
ตอนที่ ๓ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ั หาและอุ ป สรรคในการมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนกับ กลุ่ ม
สภาพป ญ
เยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์สบื สานละครชาตรีเมืองเพชร มี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โครงสร้าง
เนื้อหาแบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการวางแผน
(Planning) การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน (Preservative)
และการมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ (Dissemination)
		
ตอนที่ ๔ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
ในการอนุรกั ษ์สบื สานละครชาตรีเมืองเพชร เป็ นแบบสอบถามแบบ
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ปลายเปิด (Open End)
๒.๒
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
(Individual depth interview)
การสัมภาษณ์ เป็ นการพูดคุย
ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีต่ อ้ งการโดยใช้การ
สัมภาษณ์รปู แบบต่างๆกัน ดังนี้
		
๒.๒.๑
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการ เป็ นการสัมภาษณ์แบบง่าย ๆ ไม่มพี ธิ รี ตี อง ไม่เคร่งครัด
ในเรือ่ งขัน้ ตอนและล�ำดับของข้อค�ำถาม รวมทัง้ เป็ นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างผูว้ จิ ยั กับคนในชุมชน
ผูว้ จิ ยั จะใช้การ
สัมภาษณ์ในลักษณะนี้ตลอดทุกช่วงของการเก็บข้อมูล ทัง้ นี้เพือ่ เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชน โดยกลุม่ เป้าหมายของผูท้ จ่ี ะสัมภาษณ์
ได้แก่ ผูน้ �ำชุมชนหรือผูน้ �ำกลุม่ วัฒนธรรม ศิลปินละครชาตรี
จังหวัดเพชรบุร ี เด็กและเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมละครชาตรีกลุม่ เยาวชน
ลูกระนาด และประชาชนในเขตพืน้ ทีว่ จิ ยั
๒.๒.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In
– Depth Interview) คือ การสัมภาษณ์หรือสนทนาโดยมีทศิ ทาง
(Guided conversation) เพือ่ ให้ได้ประเด็นตามกรอบการวิจยั มีการ
ก� ำ หนดโครงสร้า งของค� ำ ถามโดยขณะสัม ภาษณ์ จ ะไม่ เ ป็ น การ
สอบถามโดยตรง แต่เป็ นการสนทนาทีพ่ ยายามปรับบรรยากาศให้
เป็ นกันเองกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์อาจมีประเด็นทีห่ ลาก
หลายกว้างขวางซึง่ ผูส้ มั ภาษณ์จำ� เป็ นต้องควบคุมการสนทนาให้อยู่
ในประเด็นทีต่ อ้ งการทราบเท่านัน้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในครัง้
นี้มกี ลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะสัมภาษณ์เป็ นการเฉพาะเจาะจงเพราะผูต้ อบ
นัน้ มีขอ้ มูลทีด่ ี ลึกซึง้ กว้างขวางเป็ นพิเศษ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูว้ จิ ยั เรียกว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key informant)
การสัมภาษณ์ จะท�ำหลังจากที่มกี ารส�ำรวจและ
เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชนเรียบร้อยแล้ว เพราะจะท�ำให้รถู้ งึ บริบท
ทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถใช้
แนวค�ำถามได้กระชับรัดกุมขึน้
โดยปกติจะไม่ถอื ว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญเป็ นตัวแทนของกลุม่ ทีเ่ ราก�ำลังเก็บข้อมูล แต่ถอื ว่าเขาเป็ น
สมาชิกคนหนึ่งของกระแสหลัก (Mainstream) ของชุมชน วิธกี าร
แสวงผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญอาจท�ำได้โดยให้ชาวบ้านช่วยกันระบุชอ่ื ผูร้ ใู้ น
ชุมชนและเอาชื่อที่ถูกระบุซ้�ำกันบ่อยที่สุดเป็ นจุดเริม่ ต้นของการ
ก�ำหนดตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ โดยมีประเด็นค�ำถามดังนี้
๑. สภาพทัวไปของจั
่
งหวัดเพชรบุร ี
๒. สภาพและสถานภาพทัวไปของละครชาตรี
่
ในจังหวัด
เพชรบุร ี
๓.
สภาพและสถานภาพทัวไปของละครชาตรี
่
คณะลูก
ระนาดในจังหวัดเพชรบุร ี
๔. บทบาทและผลกระทบของกลุม่ ละครชาตรีคณะลูก
ระนาดต่อชุมชนและจังหวัดเพชรบุร ี
๕. ผลจากการพัฒนากลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาดโดย
หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ
๖. ผลจากการพัฒนากลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาดโดย
หน่วยงานชุมชนในด้านต่างๆ
๗. ปญั หาและอุปสรรคในการด�ำเนินการของกลุม่ ละคร
ชาตรีคณะลูกระนาด
๘.
บทบาทของคนในชุมชนต่อการมีสว่ นร่วมในการ
อนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาด
		
๒.๓ การสนทนากลุม่ (Focus Group) ผูว้ จิ ยั ใช้
การจัดสนทนากลุ่มเพือ่ ให้เห็นภาพของการมีสว่ นร่วมจากคนชุมชน
ทีร่ ว่ มกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับ
การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านการแสดง
ละครชาตรีของละครชาตรีกลุม่ ลูกระนาด
		
๒.๔ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บรวมรวมข้อมูลทีห่ ลากหลาย รวมถึงการสังเกตที่
ท�ำควบคูก่ นั ไประหว่างการเก็บข้อมูล โดยขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ต่างๆ ขณะทีอ่ อกเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
		
๑.๑ การวิ เคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จ�ำนวน ๓๐๗ คน อธิ บายได้ดงั นี้
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จ�ำนวน
๑๖๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๒.๘ และเพศหญิง จ�ำนวน ๑๔๕ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๔๗.๒
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ ๑๑ – ๒๐ ปี
จ�ำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๖ มีอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ�ำนวน
๗๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๓.๘ มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ�ำนวน ๖๗ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๘ และ มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ�ำนวน ๒๔ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๗.๘ ตามล�ำดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ�ำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๕๐.๒ ประถมศึกษา จ�ำนวน ๔๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๓
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า จ�ำนวน ๓๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๗ สูง
กว่าปริญญาตรี จ�ำนวน ๓๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๗ และมัธยมต้น
หรือเทียบเท่า จ�ำนวน ๓๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๑ตามล�ำดับ
อาชีพ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน/
นักศึกษา จ�ำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๖ รับจ้าง จ�ำนวน
๗๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๓.๑ เกษตรกรรม จ�ำนวน ๓๗ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๒.๑ รับราชการ จ�ำนวน ๓๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๔
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒.๖ และ
รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๖ ตามล�ำดับ
ระยะเวลาของการอาศัยในพืน้ ที่ หมูท่ ่ี ๖ บ้านนาบัว
ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อาศัยในพืน้ ที่ ๑๑ - ๒๐ ปี จ�ำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๒.๓
อาศัยในพืน้ ทีน่ ้อยกว่า ๕ ปี จ�ำนวน ๙๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๐.๖
อาศัยในพืน้ ทีม่ ากกว่า ๒๐ ปี จ�ำนวน ๔๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๗
และ อาศัยในพืน้ ที่ ๖ - ๑๐ ปี จ�ำนวน ๔๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๔
ตามล�ำดับ
๑.๒ การวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
กลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์สืบสานศิ ลปะการแสดง
พืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร
โดยภาพรวมมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ ๒.๖๘ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การมี ส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๒.๙๐ รองลงมาคือ การมีสว่ นร่วมในการ
เผยแพร่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๖๙ ส่วนการมีสว่ นร่วมในการวางแผน
ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ ๒.๔๔
ตามล�ำดับ
๑.๓ การวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
กลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์สืบสานศิ ลปะการแสดง
พืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน
โดยภาพรวมมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ ๒.๔๔ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสว่ นร่วมในการ
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วางแผน/วางกลยุ ท ธ์ใ นการบริห ารจัด การของกลุ่ ม เยาวชนลู ก
ระนาด ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
เท่ากับ ๓.๐๑ รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการคิดหาวิธใี นการแก้ไข
ปญั หาเกีย่ วกับการบริหารจัดการของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด มีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๕๘ ส่วนมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพิอ่ การอนุ รกั ษ์ละครชาตรีของกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ
๒.๑๘ ตามล�ำดับ
๑.๔ การวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
กลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์สืบสานศิ ลปะการแสดง
พืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์สืบสาน
มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
๒.๙๐ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสว่ นร่วมในการบริจาค
เงิน / อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด
เพือ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรี ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๔.๒๙ รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมโดยการชม
การแสดงละครชาตรีของกลุ่มเยาวชนลูกระนาดเพื่อการอนุ รกั ษ์
สืบสานละครชาตรี ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ ๔.๑๖ ส่วนการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝงั จิตส�ำนึกให้กบั ลูก
หลานหรือ ญาติพ่ีน้ อ งเกี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์ ล ะครชาตรีโ ดยกลุ่ ม
เยาวชนลูกระนาด ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ ๑.๘๑ ตามล�ำดับ
๑.๕ การวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
กลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์สืบสานศิ ลปะการแสดง
พืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร ด้านการมีส่วนร่วมในการเผย
แพร่
มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
๒.๖๙ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสว่ นร่วมกับกลุม่
เยาวชนลูกระนาดในการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับละครชาตรีเผย
แพร่สสู่ าธารณชน ซึง่ มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่
มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๓.๒๕ รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมกับกลุม่ เยาวชนลูก
ระนาดในการเป็ นวิทยากรหรือผูใ้ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับละครชาตรีเพื่อ
การอนุรกั ษ์สบื สาน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๓.๐๕ ส่วนมีสว่ นร่วมกับกลุม่
เยาวชนลูกระนาดในการประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานในท้อง
ถิน่ เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรี ซึง่ มีสว่ นร่วม
อยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ ๑.๙๓ ตามล�ำดับ
๑.๖ การวิ เคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับกลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการอนุรกั ษ์
สืบสานศิ ลปะการแสดงพืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร
พบว่ามีปญั หาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๐๕ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบ
ว่า มีปญั หาและอุปสรรคการมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ ซึง่ ปญั หา
และอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ เท่ากับ ๒.๓๖ รองลงมาคือ มีปญั หาและอุปสรรคการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรกั ษ์สบื สาน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๐๒ ส่วนมีปญั หาและ
อุปสรรคการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ซึง่ ปญั หาและอุปสรรคในการ
มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ
๑.๗๗ ตามล�ำดับ
๑.๗ การวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน

พบว่ามีปญั หาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๑.๗๗ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า
ประชาชนในท้องถิน่ ขาดความตระหนักในการอนุรกั ษ์
สืบสานละครชาตรี ซึง่ มีปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ น
ระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๒.๑๘ รองลงมาคือ ไม่ได้
รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
๒.๑๐ ส่วนขาดความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ซึง่ มีปญั หาและ
อุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ ๑.๓๗ ตามล�ำดับ
๑.๘ การวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์สืบสาน
พบว่ามีปญั หาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๐๒ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบ
ว่า
ชุมชนเห็นว่าละครชาตรีไม่มคี วามทันสมัยและความนิยมใน
ั
ปจจุบนั ซึง่ มีปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับน้อย
โดยมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๒.๕๐ รองลงมาคือ ขาดการเข้าใจ
เข้าถึง และเชือ่ มโยงกับชุมชนเพือ่ การท�ำกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ความสนใจของชุมชน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๓๕ ส่วนชุมชนคิดว่าการ
อนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีอาจท�ำให้เสียโอกาสในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ประจ�ำ/การงานประจ�ำ ซึง่ มีปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยู่
ในระดับน้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ ๑.๕๘ ตามล�ำดับ
๑.๙ การวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่
พบว่ามีปญั หาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๒.๓๖ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ขาดผูน้ �ำกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการรณรงค์ให้เกิดการเผย
แพร่ ซึง่ มีปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ ๓.๐๘ รองลงมาคือ ขาดโอกาสใน
การจัดกิจกรรม/การแสดงละครชาตรีเพื่อการอนุ รกั ษ์สบื สานเผย
แพร่ให้คนทัวไปได้
่
รจู้ กั มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ๓.๐๔ ส่วนการขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,
ขาดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา/ความรู้เกี่ยวกับละครชาตรีอย่างลึกซึ้งและ
ขาดการสร้า งเครือ ข่า ยชุ ม ชนในท้อ งถิ่น เพื่อ การประชาสัม พัน ธ์
กิจกรรม/การแสดง ซึง่ มีปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมอยูใ่ น
ระดับน้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ ๑.๖๕ ตามล�ำดับ
๒. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
กลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาด เกิดขึน้ จากความมุง่ มัน่
ของคนในชุมชนด้วยหัวใจทีต่ อ้ งการอนุรกั ษ์สบื สาน
ภูมปิ ญั ญา
วัฒ นธรรมด้า นศิล ปะการแสดงพื้น บ้า นอัน มีคุ ณ ค่ า ของจัง หวัด
เพชรบุร ี โดยมีนายอภิเชษฐ์ เทพคีรเี ป็ น ผูน้ �ำกลุม่ ทีพ่ ยายามหา
พืน้ ทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนได้รจู้ กั ศิลปะการแสดงพืน้
บ้านอย่างละครชาตรีมากขึน้
จึงมีการจัดตัง้ กลุม่ ละครชาตรีตาม
อัธยาศัยด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนหลายฝา่ ย ช่วงแรกเกิด
จากการรวมตัวของสมาชิกทีม่ คี วามใกล้ชดิ และมีอุดมการณ์คล้าย
กัน จากนัน้ ได้เชิญ “ครูละครชาตรี” มาร่วมโครงการก่อตัง้ คณะ
ละครชาตรีชมุ ชน “ลูกระนาด” ขึน้ มีการถ่ายทอดความรูด้ า้ นละคร
ชาตรีให้แก่เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากจุดเริม่ ทีม่ คี วาม
คิดเพียงแค่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ได้มโี อกาสรู้จกั
ละครพืน้ บ้านอย่างละครชาตรีอนั ขึน้ ชือ่ ของจังหวัดเพชรบุร ี น�ำไป
สู่การรวบรวมสมาชิกในชุมชนตัง้ แต่วยั เด็กจนกระทังถึ
่ งวัยอาวุโส
ั
เพื่อ ร่ว มกัน ขับ เคลื่อ นภารกิจ อนุ ร กั ษ์ ส ืบ สานภู ม ิป ญ ญาพื้น บ้า น
“ละครชาตรีเมืองเพชร” มีการตัง้ กลุม่ เยาวชน “ลูกระนาด” ขึน้ ซึง่
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ชือ่ ของกลุม่ อาสาสมัครหรือละครชาตรีคณะ “ลูกระนาด” นี้เป็ นชือ่ ที่
เกิดจากการระดมความคิดร่วมกันของสมาชิกในกลุม่
มี
ความหมายถึง การรวมตัวกันของคนรุน่ ลูกหลานหลายคนในชุมชน
เพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เปรียบเหมือนลูกระนาดทีเ่ รียงตัวกัน
เป็ นผืนเพือ่ บรรเลงท่วงท�ำนองแห่งวัฒนธรรมไทย
เด็กและเยาวชนรุน่ แรกทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วยใจรักทีจ่ ะ
สืบสานศิลปะการแสดงละครชาตรี มีจำ� นวนประมาณ ๕๐ คน มา
ฝึกหัดละครชาตรีในช่วงเย็นทุกวันหลังเลิกเรียน บางคนเข้าร่วม
โครงการโดยทีค่ รอบครัวสนับสนุน บางคนครอบครัวไม่สนับสนุน
แต่ ก็ไ ม่ห้า มปรามเพราะเห็นว่า เป็ นการใช้เ วลาให้เ กิดประโยชน์
ขณะที่เยาวชนบางคนนัน้ ครอบครัวไม่สนับสนุ นเนื่องด้วยเห็นว่า
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจท�ำให้เสียเวลาในการทบทวนการ
เรียนหรือช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ
แม้จะมีอุปสรรคด้านผู้
ปกครองของเยาวชนอยู่บ้า งในการอนุ ญ าตให้เ ยาวชนเข้า ร่ ว ม
กิจกรรม แต่กลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาด ได้ใช้วธิ เี ข้าถึงและ
ท�ำความเข้าใจกับครอบครัวถึงประโยชน์ ทจ่ี ะเกิดกับเยาวชนทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ จนในทีส่ ดุ ก็ได้รบั การยอมรับจากครอบครัวของเด็กๆ
เหล่านัน้
ในช่วงเริม่ ต้นของละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาด ได้ม ี
การประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในชุมชนต�ำบล
บางแก้ว
อ�ำเภอบ้านแหลมรับทราบ อีกทัง้ ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วย
งานในพืน้ ที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุร ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี ในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ แต่การ
รวบรวมสมาชิกในครัง้ นัน้ ไม่ได้รบั การตอบรับเท่าทีค่ วร จากนัน้ จึง
ได้เข้าหารือกับผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ซึง่ ในสมัย
นัน้ คือ ผูอ้ ำ� นวยการสมจิตร์ กลิน่ น้อย เมือ่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
วัด ราษฎร์ ศ รัท ธาได้ ร ับ ฟ งั วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละความส� ำ คัญ ของ
โครงการ จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยให้
กลุม่ อาสา
สมัครลูกระนาดเข้าไปแนะน� ำกิจกรรมให้กบั นักเรียนโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธาในชัวโมงเรี
่
ยน และอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีห่ อ้ งกิจกรรม
ของโรงเรียนเป็ นสถานทีท่ ำ� กิจกรรมหลังเลิกเรียน เมือ่ มีสถานทีท่ ำ�
กิจกรรมในโรงเรียนและได้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนทราบอย่าง
ทัวถึ
่ ง ท�ำให้มเี ด็กนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นจ�ำนวน
มากตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ แต่สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วงระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓ – ๔ ซึง่ การรวบรวมสมาชิกในครัง้ นี้ถอื ว่า
ประสบความส�ำเร็จเป็ นอย่างดี
ละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาดเริม่ ต้นขึน้ อย่างงดงาม
ในด้านการร่วมกลุม่ เยาวชนเพือ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรี แต่ทว่า
กลับไม่ราบรืน่ งดงามในด้านงบประมาณหรือรายได้ เนื่องจากเป็ น
คณะละครชาตรีทม่ี ไิ ด้มงุ่ หมายในเรือ่ ง
ผลก�ำไรเชิงธุรกิจ แต่
มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักและหวงแหนในศิลปะ
การแสดงพืน้ บ้านละครชาตรี ดังนัน้ การบริหารจัดการจึงมิได้คำ� นึง
ถึงงบประมาณเป็ นหลัก ส่งผลให้การบริหารจัดการละครชาตรีกลุม่
เยาวชน
ลูกระนาดเป็ นไปอย่างไร้ทศิ ทาง เรียนรูถ้ กู ผิดจาก
การลงมือท�ำโดยไม่มกี ารวางระบบการท�ำงาน อย่างไรก็ตามต่อมา
ได้มคี วามพยายามแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุ นการด�ำเนินงาน
ของคณะละคร โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรสี ว่ นหนึ่งแต่ไม่มากมายนัก
เนื่องจากส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรมี คี วามรับผิดชอบในการดูแลคณะละคร
ชาตรีทุกคณะในจังหวัดเพชรบุรรี วมถึงงานศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่น
จึงต้องจัดสรรงบประมาณให้ทวถึ
ั่ ง
นอกจากนี้ละครชาตรีกลุม่
เยาวชนลูกระนาดยังได้รบั ค�ำแนะน� ำจากอาสาสมัครกลุ่มดินสอสี
(Dinsorsee Creative Group) ซึง่ เป็ นกลุม่ อาสาสมัครหรือเอ็นจีโอ
(NGO) ทีท่ ำ� งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ เยาวชนและชุมชนมีท่ี

ตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
โดยอาสาสมัครกลุม่ ดินสอสีได้ให้คำ�
แนะน�ำในการหาแหล่งทุนในการจัดกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและ ให้คำ�
แนะน�ำในเรือ่ งการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมให้แก่กลุม่ ลูกระนาด จาก
ค�ำแนะน� ำครัง้ นัน้ ท�ำให้อาสาสมัครเยาวชนกลุ่มลูกระนาดได้ระดม
ความคิดและเริม่ ต้นร่างโครงการขอรับทุนสนับสนุ นจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสือ่ เด็กและ
เยาวชน (สสย.) และหน่วยงานต่างๆ ซึง่ การระดมความคิดในครัง้
นัน้ ถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เนื่องจากโครงการของกลุ่มเยาวชน
ลูกระนาดได้รบั การอนุ มตั สิ นับสนุ นจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน (สสย.)ได้
รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการมาจ�ำนวนหนึ่ง
แม้จะไม่มากนักแต่กถ็ อื เป็ นก�ำลังใจส�ำคัญและสามารถต่อลมหายใจ
ให้กบั ละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดได้ดำ� เนินการต่อไป
การแสดงผลงานครัง้ แรกของละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูก
ระนาดได้รบั เสียงตอบรับเป็ นอย่างดี จึงท�ำให้สมาชิกในกลุม่ ละคร
ชาตรีคณะลูกระนาดมีกำ� ลังใจมากขึน้ ภายหลังการจัดแสดงในครัง้
แรกกลุ่มเยาวชนลูกระนาดได้มกี ารประชุมเพื่อสรุปผลการด�ำเนิน
งาน รับฟงั จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ปญั หาและอุปสรรคเพือ่ วาง
แนวทางแก้ไขร่วมกันส�ำหรับการจัดแสดงในครัง้ ต่อไป ซึง่ หลังจาก
นัน้ กลุ่ ม เยาวชนลูก ระนาดได้จ ดั แสดงละครชาตรีเ ยาวชนขึ้น อีก
ได้แก่ เรือ่ งสังข์ทองเรือ่ งไชยเชษฐ์ และละครชาตรีแนวร่วมสมัยที่
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จดั กิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เรือ่ ง เรยา ตามหาของดี เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ จาก
นัน้ ได้มกี ารทดลองท�ำละครชาตรีทงั ้ แนวโบราณและแนวร่วมสมัย
พบว่า
คนในชุมชนชอบดูละครชาตรีทงั ้ สองรูปแบบคือทัง้ แบบ
โบราณและแบบร่วมสมัย เริม่ มีผตู้ ดิ ตามและมีฐานผูช้ มเพิม่ จ�ำนวน
ขึน้ จึงเริม่ มีความคิดทีจ่ ะพัฒนาละครชาตรีพน้ื บ้านต่อไป โดย
พัฒ นาจากละครชาตรีเ พื่อ ความบัน เทิง ไปสู่ล ะครชาตรีเ ป็ น สื่อ
สร้างสรรค์ชมุ ชน ซึง่ นับว่าเป็ นเรือ่ งใหม่ทค่ี นในชุมชนส่วนมากยัง
ขาดความเข้าใจ
ละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดก่อตัง้ และท�ำงานร่วมกัน
โดยคน ๓ ช่วงวัย คือ ๑) กลุม่ ผูอ้ าวุโสในชุมชน ซึง่ เป็ นปราชญ์
ชาวบ้านด้านละครชาตรี อาทิ นายไพฑูรย์ จันทร์สขุ นางบุญธรรม
จันทร์สขุ และนางสาวเบ็ญจา แก้วอินทร์ เป็ นต้น ๒) กลุม่ ผูน้ �ำ
กลุม่ วัฒนธรรม ซึง่ กล่าวได้วา่ กลุม่ นี้เป็ นก�ำลังหลักส�ำคัญในการขับ
เคลือ่ นกลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาด โดยแบ่งเป็ น ผูน้ �ำกลุม่ คือ
นายอภิเชษฐ์ เทพคีร ี ผูช้ ว่ ยหลัก คือ นางสาวกรองเชิง เทพคีร ี
สมาชิกร่วมกลุม่
คือ
กลุม่ เพือ่ นสนิทและคนในชุมชนทีร่ ว่ ม
อุดมการณ์รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และ ๓) กลุม่ เยาวชนในชุมชนทีม่ ใี จ
รักศิลปวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ ละคร
ชาตรีคณะลูกระนาดนี้ มีตงั ้ แต่อายุ ๕ ขวบไปจนถึง ๑๒ ปี ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและสนใจ
สถานภาพเครือข่ายวัฒนธรรมทีม่ สี ่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์
และสืบสานละครชาตรีจงั หวัดเพชรบุร ี ประกอบด้วยเครือข่ายทัง้
ภายในจังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดอื่น ดังนี้
กลุม่ เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุร ี ได้แก่
๑. วัดพลับพลาชัย ซึง่ มีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ นการสืบสอด
อนุรกั ษ์ละครชาตรีและหนังใหญ่โบราณ
๒. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ให้อนุเคราะห์พน้ื ทีใ่ ห้กลุม่
อาสาสมัครลูกระนาดเข้าไปแนะน�ำกิจกรรมให้กบั นักเรียนโรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธาในชัวโมงเรี
่
ยน
และอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีห่ อ้ ง
กิจกรรมของโรงเรียนเป็ นสถานทีท่ ำ� กิจกรรมหลังเลิกเรียน
๓. ละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณ เป็ นคณะละครชาตรีเก่า
แก่ทม่ี ชี อ่ื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ได้มสี ว่ นร่วมในการฝึกหัดและถ่ายละคร
ชาตรีให้แก่กลุม่ เยาวชน
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๔. ละครชาตรีคณะเบ็ญจาศิษย์ฉลองศรี ได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในกลุม่ ละครชาตรีเยาวชนลูกระนาดตัง้ แต่ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๕๒ ในช่วงการฟื้นฟูกลุม่ ลูกระนาดระยะที่ ๒
๕. ชมรมผูส้ งู อายุ ชมรมผูส้ งู อายุในต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี มีบทบาทส�ำคัญในการเป็ นทีป่ รึกษา
การก่อตัง้ กลุม่ เยาวชน
๖. กลุม่ เยาวชนลูกหว้า เป็ นเครือข่ายเยาวชนด้านศิลป
วัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรเี ช่นเดียวกับละครชาตรีเยาวชนลูก
ระนาด มีการแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกันเพือ่ ท�ำงานอนุรกั ษ์
สืบสาน และถ่ายทอดให้เยาวชนในท้องถิน่ ได้เห็นคุณค่าของศิลป
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน
๗. หน่วยงานภาครัฐ กลุม่ เยาวชนลูกระนาดได้รบั การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุร ี คือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ว และส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบุร ี
กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดอื่นที่ให้การสนับสนุ น
ได้แก่
๑)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ได้ให้ทนุ สนับสนุนกลุม่ เยาวชนลูกระนาดในการจัดกิจกรรม
อนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูละครชาตรีเยาวชน โดยทุนทีไ่ ด้รบั จาก สสส.ครัง้ นัน้
ท�ำ ให้ก ลุ่ม เยาวชนลูก ระนาดสามารถใช้ใ นการขับ เคลื่อ นด�ำ เนิ น
กิจกรรมต่างๆของกลุ่มโดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณร่วมกัน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด นับเป็ นทุนสนับสนุนก้อนใหญ่กอ้ นแรก
ทีน่ �ำมาสร้างกลุม่ ลูกระนาดในจุดเริม่ ต้นให้เติบโต
๒. สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน (สสย.) มีบทบาทส�ำคัญใน
การการส่ง เสริม และเป็ น ที่ป รึก ษาให้ก ลุ่ ม เยาวชนลู ก ระนาดคิด
พัฒ นาการถ่ า ยทอดละครชาตรีจ ากเดิม เพีย งในฐานะศิล ปะเพื่อ
ศิลปะ สูก่ ารท�ำงานสือ่ สร้างสรรค์ในฐานะ “สือ่ พืน้ บ้าน ศิลปะเพือ่
ชุมชน”
๓. กลุม่ ดินสอสี กลุม่ เยาวชนลูกระนาดได้รวมอยูใ่ นภาคี
กลุ่มอาสาสมัครทีท่ ำ� งานเพือ่ ชุมชนและสังคมในรูปแบบกิจการทีไ่ ม่
หวังผลก�ำไร โดยได้รบั ปรึกษาจากกลุม่ ดินสอสี
๔. สถาบันอาศรมศิลป์ บทบาทของสถาบันอาศรมศิลป์ทม่ี ี
ต่อกลุม่ เยาวชนลูกระนาด คือ การสร้างแรงบันดาลใจและให้
แนวทางเพือ่ การพัฒนากระบวนการท�ำงานเพือ่ สังคม ตลอดจนการ
ท�ำหลักสูตรท้องถิน่ ในรูปแบบตามอัธยาศัย
๕. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรม
บริการวิชาการทีบ่ รู ณาการกับการเรียนการสอน
โดยการจัด
โครงการละครชุมชนเป็ นโครงการหนึ่งทีเ่ ป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ กิจกรรมครัง้ นี้กลุม่ เยาวชนลูกระนาดและกลุม่ ผูอ้ าวุโสใน
ชุมชนเข้าร่วมด้วย
ท�ำให้เกิดการเรียนรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งบทบาท
หน้าทีล่ ะครนอกเหนือจากศิลปะเพือ่ ความบันเทิง
หากแต่เป็ น
ศิลปะเพือ่ การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์สงั คม

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจยั
๑. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล พื้นฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม
จ�ำนวน ๓๐๗ คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จ�ำนวน ๑๖๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๒.๘ ส่วนใหญ่มอี ายุ ๑๑ – ๒๐ ปี
จ�ำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๖ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ�ำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๐.๒ ส่วนใหญ่เป็ น

นักเรียน/นักศึกษา จ�ำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๖ และส่วน
ใหญ่อาศัยในพืน้ ที่ ๑๑ - ๒๐ ปี จ�ำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็ นร้อยละ
๔๒.๓ ตามล�ำดับ
๒. การวิเคราะห์สภาพปญั หาและอุปสรรคในการมีสว่ น
ร่ว มของชุ ม ชนกับ กลุ่ ม เยาวชนลูก ระนาดในการอนุ ร กั ษ์ ส ืบ สาน
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านละครชาตรีเมืองเพชร พบว่า ปญั หาและ
อุปสรรคการมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่มคี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ปญั หาและอุปสรรคการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน ส่วน
ปญั หาและอุปสรรคการมีสว่ นร่วมในการวางแผน มีคา่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ ตามล�ำดับ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
		
๒.๑ ประชาชนในท้องถิน่ ขาดความตระหนักใน
การอนุรกั ษ์สบื สานละครชาตรี มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ไม่
ได้รบั สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนขาดความ
ร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
๒.๒ ชุมชนเห็นว่าละครชาตรีไม่มคี วามทันสมัย
และความนิยมในปจั จุบนั มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ขาดการ
เข้าใจ เข้าถึง และเชือ่ มโยงกับชุมชนเพือ่ การท�ำกิจกรรมทีส่ อดคล้อง
กับความสนใจของชุมชน ส่วนชุมชนคิดว่าการอนุรกั ษ์สบื ทอดละคร
ชาตรีอาจท�ำให้เสียโอกาสในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจ�ำ/การงานประจ�ำ
มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
		
๒.๓
ขาดผูน้ �ำกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการ
รณรงค์ให้เกิดการเผยแพร่ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ทัง้ นี้เนื่องจาก
การบริหารจัดการของกลุ่มเยาวชนลูกระนาดด�ำเนินการโดยผูน้ � ำ
กลุม่ ทีม่ บี ทบาทหลักมากทีส่ ดุ เพียงคนเดียว จึงท�ำให้ไม่สามารถท�ำ
หน้าทีไ่ ด้ทกุ บทบาทหน้าที่ ดังนัน้ หากมีบุคลากรมาช่วยงานเพิม่
เติมในส่วนทีข่ าดแคลนจะสามารถช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนินการใน
จุดทีเ่ ป็ นอุปสรรคให้มคี วามเข้มแข็งขึน้ ได้ รองลงมาคือ ขาดโอกาส
ในการจัดกิจกรรม/การแสดงละครชาตรีเพือ่ การอนุ รกั ษ์สบื สานเผย
แพร่ให้คนทัวไปได้
่
รจู้ กั
ส่วนการขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,
ขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
เนื้ อ หา/ความรู้เกี่ย วกับ ละครชาตรีอ ย่า งลึกซึ้ง และขาดการสร้าง
เครือ ข่า ยชุ ม ชนในท้อ งถิ่น เพื่อ การประชาสัม พัน ธ์กิจ กรรม/การ
แสดงมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
๓. สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชน
ลูกระนาด
๓.๑ เพศทีแ่ ตกต่างกันการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาดไม่แตกต่าง
กัน
๓.๒ อายุทแ่ี ตกต่างกันการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดแตกต่างกัน
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุ ๒๑ – ๓๐ ปี มีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
อนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดมากทีส่ ดุ รองลง
มา คือ ๓๑ – ๔๐ ปี ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุ ๕๑ – ๖๐ ปีมสี ว่ นร่วม
ของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
		
๓.๓ ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
แตกต่างกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างทีร่ ะดับการศึกษามัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า มีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรี
กลุม่ เยาวชนลูกระนาดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ประถมศึกษา ส่วน
กลุม่ ตัวอย่างทีร่ ะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
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๓.๔ อาชีพปจั จุบนั ทีแ่ ตกต่างกันการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูกระนาด
ไม่แตกต่างกัน
		
๓.๕ ระยะเวลาของการอาศัยในพืน้ ที่ หมูท่ ่ี ๖
บ้านนาบัว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรที แ่ี ตกต่างกันการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ รกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุ่มเยาวชน
ลูกระนาดแตกต่างกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าศัยเป็ นเวลาน้อยกว่า ๕
ปี
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุม่
เยาวชนลูกระนาดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ๖ - ๑๐ ปี ส่วนกลุม่
ตัวอย่างทีอ่ าศัยเป็ นเวลา ๑๑ - ๒๐ ปีมสี ว่ นร่วมของชุมชนในการ
อนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดน้อยทีส่ ดุ
ตาม
ล�ำดับ
๔. สรุปผลการวิเคราะห์รปู แบบ ลักษณะและบทบาทของ
กลุ่มละครชาตรีคณะลูกระนาดในฐานะแหล่งการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุร ี
๔.๑ ด้านรูปแบบ ละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูก
ระนาด มีรปู แบบการรวมตัวกันจากสมัครใจของเยาวชนในพืน้ ที่
โดยมีผู้น� ำ กลุ่ ม ซึ่ง เป็ น ผู้ม ีบ ทบาทส� ำ คัญ ในฐานะประธานกลุ่ ม
เยาวชนของจังหวัดเพชรบุร ี
รูปแบบการรวมตัวกันของกลุม่
เยาวชนลู ก ระนาดมีรูป แบบเป็ น กลุ่ ม ทางสัง คมเพื่อ สนองความ
ต้องการของแต่ละบุคคลทีม่ คี วามสนใจ และค่านิยมคล้ายกัน
		
๔.๒ ด้านลักษณะ การท�ำงานของกลุม่ เยาวชน
ลูกระนาดเป็ นการท�ำงานศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดย
ไม่หวังผลตอบแทบ มีลกั ษณะคล้ายอาสาสมัครทางด้านวัฒนธรรม
ชุมชน มีผลประโยชน์รว่ มกันในเชิงอุดมคติ (Ideal Benefaction)
คือ เป็ นการรวมกลุม่ กันท�ำงานด้วยความสมัครใจทีจ่ ะเสียสละเพือ่
ท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชนโดยไม่มเี งินค่าจ้างรางวัล
หรือเงินเดือนตอบแทน แต่ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้แสดงความสามารถ
ในการช่วยเหลือชุมชนคือผลตอบแทนทีม่ คี ณ
ุ ค่าของกลุม่
		
๔.๓ ด้านบทบาท กลุม่ เยาวชนลูกระนาดมี
ลักษณะการด�ำเนินงานทีม่ ุง่ เน้นการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมให้ดำ� รง
คงอยู่ อีกทัง้ การปรับพัฒนาให้ศลิ ปวัฒนธรรมเป็ น “สือ่ พืน้ บ้าน” ทีม่ ี
บทบาทในการเผยแพร่ขา่ วสารให้ความรูแ้ ก่คนในชุมชน
ดังนัน้
บทบาทของกลุ่มเยาวชนลูกระนาดจะมีความแตกต่างจากกลุ่มคณะ
ละครชาตรีทม่ี จี ุดมุ่งหมายส�ำคัญคือการประกอบธุรกิจละครชาตรี
พร้อมไปกับการอนุรกั ษ์ แต่กลุม่ เยาวชนลูกระนาดนี้มวี ตั ถุประสงค์
ส�ำ คัญ คือ การอนุ ร กั ษ์ ล ะครชาตรีแ ละยกระดับ บทบาทของละคร
ชาตรีให้เป็ น “สือ่ พืน้ บ้าน” ส�ำหรับการสือ่ สารในชุมชน ด้วยเหตุดงั
กล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าบทบาทของละครชาตรีกลุ่มเยาวชนลูก
ระนาดมีความส�ำคัญต่อชุมชนในบทบาทของ ๑) บทบาทในเชิง
อนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรี ๒) บทบาทในเชิงสือ่ วัฒนธรรมพืน้ บ้าน
และ ๓) บทบาทในการเป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นละครชาตรี
๕. สรุปผลการวิเคราะห์กลุม่ ละครชาตรีคณะลูกระนาดใน
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ ในการ
ขับเคลือ่ นการอนุรกั ษ์และสืบทอดภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านด้านละครชาตรี
ไปสูป่ ระชาชน พบว่า การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน มีคา่
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ ส่วนการ
มีสว่ นร่วมในการวางแผน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ และเมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผน พบว่า มี
ส่วนร่วมในการวางแผน/วางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
เยาวชนลูกระนาด มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมใน
การคิดหาวิธใี นการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับการบริหารจัดการของกลุ่ม
เยาวชนลูกระนาด ส่วนมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพิอ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรีของกลุม่ เยาวชนลูกระนาด มี

ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
๕.๒ ด้านการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สาน
พบว่า มีสว่ นร่วมในการบริจาคเงิน / อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมของกลุม่ เยาวชนลูกระนาดเพือ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรี มีคา่
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมโดยการชมการแสดงละคร
ชาตรีของกลุ่มเยาวชนลูกระนาดเพือ่ การอนุ รกั ษ์สบื สานละครชาตรี
ส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกฝงั จิตส�ำนึกให้กบั ลูกหลานหรือญาติพ่ี
น้องเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ละครชาตรีโดยกลุม่ เยาวชนลูกระนาด มีคา่
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
๕.๓ ด้านการมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ พบว่า มี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเยาวชนลูกระนาดในการรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับ
ละครชาตรีเผยแพร่สสู่ าธารณชน มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ มี
ส่ว นร่ว มกับ กลุ่ ม เยาวชนลูก ระนาดในการเป็ น วิท ยากรหรือ ผู้ใ ห้
ความรูเ้ กีย่ วกับละครชาตรีเพือ่ การอนุรกั ษ์สบื สาน ส่วนมีสว่ นร่วม
กับกลุม่ เยาวชนลูกระนาดในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในท้องถิน่ เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์ละครชาตรี มีคา่
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
๖. สรุปผลการวิเคราะห์บทบาทของกลุม่ ละครชาตรีคณะ
ลูกระนาดในด้านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ทางด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุร ี ผู้
วิจยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหาจากเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกทีส่ ามารถวิเคราะห์ใน
เรือ่ งกระบวนการ โดยกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาครัง้ นี้เป็ นเกณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ขัน้ ตอน คือ
๖.๑ จุดมุง่ หมายในการถ่ายทอด
			
๑) เพือ่ ต้องการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
พื้น บ้า นการแสดงละครชาตรีอ ัน เป็ น เอกลัก ษณ์ ท่ีโ ดดเด่ น ของ
จังหวัดเพชรบุรใี ห้คงอยู่
			
๒) เพือ่ สร้างความตระหนักให้เยาวชน
เห็น คุณ ค่า ความส�ำ คัญ ในการสืบ สานการแสดงละครชาตรีเ มือ ง
เพชร
			
๓) เพือ่ พัฒนาละครชาตรีให้เป็ นสือ่ พืน้
บ้านทีส่ ามารถใช้สอ่ื สารสร้างความเปลีย่ นแปลงกับชุมชน และเป็ น
กิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ ให้เยาวชนห่างไกลอบายมุข
ส่งเสริมสุข
ภาวะชุมชน
๖.๒ วิธกี ารถ่ายทอด
			
๑)
ถ่ายทอดโดยศิลปินละครชาตรี
อาวุโส
ละครชาตรีกลุม่ เยาวชนลูกระนาดเรียนรูท้ กั ษะและฝึก
ปฏิบตั ิความรู้เรื่องละครชาตรีจากศิลปิ นอาวุโสที่อุทศิ ตนเข้าร่วม
กลุม่ โดยมิได้หวังค่าตอบแทน
			
๒) ถ่ายทอดจากผูน้ �ำกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่
เป็ นผูช้ ว่ ยในการถ่ายทอดทักษะท่าร�ำพืน้ ฐาน และดูแลการฝึกซ้อม
การแสดงละครชาตรีของกลุม่ เยาวชน
			
๓) ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์จริง
นอกจากเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ลิ ะครชาตรีแล้ว
ผูน้ �ำกลุม่ ยังจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรูเ้ พื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจใคร่
เรียนรูต้ ลอดเวลา นอกจากนี้ยงั เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุม่ ฯได้
แสดงละครเวทีสู่ ส าธารณชนเป็ น การส่ ง เสริม ให้ เ ยาวชนเกิ ด
ประสบการณ์จริง

ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจยั
จากการศึกษาภูมปิ ญั ญาด้านศิลปะการแสดงพืน้ บ้านกับ
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บทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ กรณีศกึ ษา
การอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีเมืองเพชร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อ
ไปนี้
๑.๑ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ควรมีแ นวทางการอนุ ร กั ษ์ ส่ ง เสริม และเผยแพร่ ล ะครชาตรีข อง
จังหวัดเพชรบุร ี อาทิ การพืน้ ทีใ่ ห้ละครชาตรีได้มโี อกาสแสดงใน
งานเทศกาลประจ�ำปีต่างๆของจังหวัด
๑.๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ควรให้การสนับสนุนในด้านการเผยแพร่ การจัดการความรูห้ รือ
ถ่ายทอดความรู้ อาทิ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า วิจยั และ
เผยแพร่งานวิชาการด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีจงั หวัดเพชรบุร ี
ในทุกมิติ เป็ นต้น
๑.๓ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ควรมีแนวทางในการอนุ รกั ษ์ส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงละคร
ชาตรีจงั หวัดเพชรบุร ี
ทัง้ แนวทางการเก็บรักษาของเดิมไว้เป็ น
แม่บท การปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย แต่ยงั คงรักษา
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ ให้เหมือนเดิมและการสร้างขึน้ ใหม่
๑.๔ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ควรส่งเสริมเยาวชนทีม่ คี วามสนใจหรือมีความถนัดให้มพี น้ื ทีเ่ รียนรู้
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้าน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ทัง้ ระบบ
การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเชิญปราชญ์
ชาวบ้านหรือครูละครชาตรีเข้าไปมีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดความรู้
๑.๕ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ควรให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือดูแลปราชญ์พบ้ื า้ นหรือครูละคร
ชาตรี อาทิ การจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการส่งเสริมการวิจยั มหรสพพืน้
บ้าน จัดมหกรรมมหรสพระดับชาติหรือระดับภูมภิ าค จัดกองทุน
สวัสดิการช่วยเหลือศิลปินทีเ่ ดือดร้อนให้มคี วามเป็ นอยูด่ ขี น้ึ ศิลปิน
มหรสพพืน้ บ้านทีย่ งั คงอยูใ่ นปจั จุบนั
๒ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาภูมปิ ญั ญาด้านศิลปะการแสดงพืน้ บ้านกับ
บทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ กรณีศกึ ษา
การอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรีเมืองเพชร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะใน
การวิจยั ครัง้ ต่อไปดังต่อไปนี้
๒.๑ การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในการหารูป
แบบ แนวทางการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิน่ กรณี
ศึกษาการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรี
ควรเป็ นการศึกษาทีเ่ ป็ น
โครงการระยะยาว เพือ่ ให้ได้รปู แบบ
ภูมปิ ญั ญาด้านศิลปะการ
แสดงพืน้ บ้านกับทีเ่ หมาะสม
๒.๒ ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการศึกษาผลกระ
ทบที่เกิดจากทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น
กรณีศกึ ษาการอนุรกั ษ์สบื ทอดละครชาตรี เพือ่ น�ำมาเป็ นบทเรียนใน
การวางภูมปิ ญั ญาด้านศิลปะการแสดงพืน้ บ้านในอนาคตต่อไป
๒.๓ ควรวิจยั การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาละคร
ชาตรีของพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ เพือ่ เป็ นการเปรียบเทียบว่ารูปแบบภูมปิ ญั ญา
ด้านศิลปะการแสดงพืน้ บ้านกับบทบาทการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมท้องถิน่ สามารถน�ำไปใช้กบั พืน้ ทีอ่ น่ื ได้หรือไม่
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