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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
อำเภอดอยสะเก็ดเป็นพื้นที่ ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เนื่องจำกตั้งอยู่ในเขตป่ำร้อนชื้น มี
แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภำพสวยงำม จนมีคำกล่ำวว่ำ “ถ้ำมำเชียงใหม่ ต้องมำกรำบพระธำตุดอยสุเทพ
และมำสัมผัสบรรยำกำศของหนองบัว (พระเจ้ำหลวง) ดอยสะเก็ด ” ดังนั้น ชำวดอยสะเก็ด จึงมีควำมรักและ
ภำคภูมิใจต่อหนองบัว เพรำะหนองบัวนี้ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จะเห็นได้จำก ช่วงฤดูหนำวของแต่ละปี
จะมีฝูงนกเป็ดน้ำจำนวนมำกมำหำอำหำร ณ หนองบัวนี้ และที่สำคัญ หนองบัวเป็นที่พักผ่อนพระรำชอิริยำบถของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็นที่ต้อนรับพระรำชอำคันตุกะของพระองค์ท่ำน ซึ่งยัง
ควำมปลำบปลื้มแก่พสกนิกรชำวดอยสะเก็ด ที่ได้เข้ำเฝ้ำพระองค์ท่ำนอย่ำงใกล้ชิด
กำรที่มีกลุ่มชำติพันธุ์ตั้งรกรำกถิ่นฐำนในอำเภอดอยสะเก็ดถึง 12 ชำติพันธุ์ เช่น ลั๊วะ , ไท
โยนกหรือไทยวน , ไทลื้อ , ไทเขิน , ไทใหญ่ (เงี้ยว), กลุ่มคนอินเดีย , ฮ่อ , จีน , กะเหรี่ยง , ขมุ , ม่ำน หรือ พม่ำ
, คนไทยในภำคอื่น ๆ ของประเทศไทย (ดอยสะเก็ด : ร่องรอยอำรยธรรมสิบสองปันนำ , สำนักงำนประถมศึกษำ
อำเภอดอยสะเก็ด , 2537) และบำงชำติพันธุ์อยู่มำเป็นเวลำ624 ปี(ประวัติวัดศรีมุงเมือง,ไพศำล สุกใส ,2551
หน้ำ 6 ) ดังนั้นกำรรวมของกลุ่มชนในอำเภอดอยสะเก็ดเกิดจำกกำรรวมกลุ่มชนหลำย ๆ กลุ่มชน เช่น ลั๊วะ ไทลื้อ
ไทเขิน ไทใหญ่ ไทโยนก (ยวน) เป็นต้น กลุ่มชนเหล่ำนี้ได้เข้ำมำอยู่ปะปนกับพวกลั๊วะที่อำศัยในดินแดนแห่งนี้ก่อน
พวกลั๊วะมีควำมเจริญทำงวัฒนธรรมและอำรยธรรมพอสมควร ซึ่งในตำนำน เก่ำ ๆ ของคนไทย พวกลั๊ วะมักถูก
อ้ำงอิงด้วยนำมว่ำ มิลักขะ หมำยถึง ผู้ไม่เจริญ ในที่สุดคนเผ่ำไทก็สำมำรถขั บไล่พวกลั๊วะเข้ำสู่ป่ำและยึดครอง
ดินแดนแห่งนี้ต่อมำ (แสง จันทร์งำม 2556 : 72) เมื่อกลุ่มพวกไทต่ำง ๆ ได้เข้ำครองพื้นที่แล้วก็สร้ำงที่ประกอบพิธี
ทำงศำสนำและควำมเชื่อของตน โดยอำศัยพื้นฐำนควำมรู้ที่ได้รับมำจำกบรรพบุรุษ
พวกไทลื้อ ก็สร้ำงวัดขึ้นที่บ้ำนลวงเหนือในจุลศักรำช 763 ปีมะเส็ง ตรีศก เดือนแปด พุทธศักรำช
1944 พระเจ้ำแสนเมืองมำได้สิ้นพระชนม์ พระเจ้ำสำมฝั่งแกน ขึ้นเป็นเจ้ำเมืองเชียงใหม่และได้ ยกดินแดนที่
พระองค์ทรงพระรำชสมภพ คือพันนำฝั่งแกนสร้ำงเป็นอำรำมขนำนนำมว่ำวัดปุรณฉันท์ และได้แบ่งเอำไร่นำถวำย
แก่วัดนี้ (ประวัติวัดศรีมุงเมือง)
พวกไทใหญ่ (เงี้ยว) ซึ่งอำศัยอยู่ที่บ้ำนสันอุ้มและร้องขี้เหล็ก ได้สร้ำงวัดร้องขี้เหล็กขึ้นในบริเวณที่
พวกเงี้ยวอำศัยอยู่ (สัมภำษณ์ ปุ๊ ตันศิริและแก้ว สุทำธำระ 2537) ในสมุดข่อยดำที่แปลและคัดลอกโดยหนำนปวง
คำ ตุ้ยเขียว ในประวัติวัดสำรคำมรังสรรค์ (เมืองวะ) กล่ำวว่ำในปี พ.ศ. 2381 พระสงฆ์จำกวัดร้องขี้เหล็ก วัดสัน
ป่ำก้ำง วัดสันบวกเปำ วัดสันป่ำห้ำประตูเขื่อน วัดสันป่ำดู่ วัดบวกก๊ ำง วัดเวียงแก่นและวัดลวงเหนือ ได้มำลง
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อุโบสถที่วัดร้องขี้เหล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ำได้มีกำรสร้ำงวัดขึ้นมำกในอดีตและกำรที่พระสงฆ์มำลงอุโบสถทีว่ ดั ร้อง
ขี้เหล็ก
กลุ่มชำติพันธุ์อินเดีย (อิสลำม) ศำสนำอิสลำมในดอยสะเก็ด เริ่มเข้ำมำเมื่อประมำณ พ.ศ.
2485 อิสลำมกลุ่มแรกที่อพยพเข้ำมำนั้นมำจำกอำเภอสำรภี โดยมำกันประมำณ 3 ครอบครัว ครั้งแรกที่เข้ำมำ
อิส ลำมมิ ก ชนยัง ไม่ มีส ถำนที่ป ระกอบพิ ธี จึง อำศัยใช้สถำนที่ ประกอบพิธีที่ บ้ำนนำงคำมู ล สำรีซ อน อยู่นำน
ประมำณ 50 ปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2515 นำงคำมูล อำรีซอน ได้บริจำคที่ดินให้สร้ำงมัสยิด โดยมีนำยมำสุซิว กับ
นำยจิห ม่ง ยงฟูอ นันต์ ซึ่งเป็นชำวจีนฮ่ อ ได้มำเป็นประธำนในกำรก่อสร้ำงและใช้ป ระกอบพิธีจ นถึง ปัจจุบัน
(สัมภำษณ์คำมูล อำรีซอน 2527) (ดอยสะเก็ด : ร่องรอยอำรยะธรรมสิบสองปันนำ , สำนักงำนประถมศึกษำ
อำเภอดอยสะเก็ด , 2537)
จึงกล่ำวได้ว่ำ อำเภอดอยสะเก็ดเป็นอำเภอที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมสูง ทำให้มีควำม
ร่ำรวยมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงและหลำกหลำย ดังนั้น ในปี 2555 เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้
ประกำศเชิญ ชวนให้แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆสมัครพัฒ นำภำยใต้โ ครงกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช ปี 2555 ชำวดอย
สะเก็ดจึงได้สมัครเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชเมื่อปี 2555 ด้วยเห็นว่ำ ดอยสะเก็ดมีค วำมพร้อม
ในด้ำนพระรำชกรณียกิจ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และควำมหลำกหลำยทำงด้ำน มรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ โครงกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช และที่น่ำสนใจเป็น
อย่ำงยิ่งคือ โครงกำรนี้ไม่ได้หวังเพียงแค่มีแหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพระรำชกรณียกิจและพระมหำกรุณำธิคุณ
ของในหลวงรัชกำลที่ 9 และมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเท่ำนั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเรียนรู้ถึงพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช และมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมของตน โดยให้มีกำรดำเนินงำนมุ่งเน้นให้ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำรทุกขั้นตอน
ตั้งแต่กำรสำรวจ กำรจัดเก็บ กำรเลือกสรร กำรจัดแสดงพระรำชกรณียกิจและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมใน
แหล่งเรียนรู้ และกำรสื่อสำรโดยใช้ทีมเยำวชนอำสำสมัครเป็นผู้เก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ ชุมชนและมีนักวิชำกำร
ศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น พี่เ ลี้ยง ซึ่งชำวดอยสะเก็ ดคำดหวัง ว่ำ ถ้ำชำวดอยสะเก็ดได้เ ข้ำร่วม
โครงกำรนี้ และสำมำรถเชิญชวนประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรดำเนินงำนของโครงกำรนี้ทุกขัน้ ตอน
นอกจำกชำวดอยสะเก็ดจะได้ฐำนข้อมูลแล้ว และได้แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสำนแล้ว ชำวดอยสะเก็ดก็จะเกิดควำมร่วม
ไม้ร่วมมือจนก่อให้เกิดพลังทำงวัฒนธรรม คือเกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ต้องกำรสืบสำน และสำมำรถปกป้อง
คุ้มครอง มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของตนได้ด้วยตนเอง
อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยที่สำคัญของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช ในกำรเชิญชวนประชำชน เข้ำร่วม
ดำเนินงำนทุกขั้นตอนนั้น อำจจะทำได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นคณะกรรมกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุดอย
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สะเก็ด จึงได้ทำศึกษำรูปแบบกำรดำเนินงำน โครงกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน เฉพำะพื้นที่ตำบลเชิงดอยเป็นกำรนำร่องก่อน เนื่องจำกเป็นตำบลแห่งแรกที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเสด็จ โดยศึกษำพระรำชกรณียกิจที่พระองค์ทรงงำนในพื้นที่ซึ่งประชำชนตำบลเชิงดอย
มีควำมปลำบปลื้ม และส ำนึก ในพระมหำกรุณำธิคุณ และจัดเก็ บ มรดกภูมิ ปัญ ญำทำงวัฒ นธรรมเฉพำะสำขำ
วรรณกรรมพื้นบ้ำนเรื่องประวัติศ ำสตร์บอกเล่ำ ถ้ำผลกำรศึกษำนำร่องครั้งนี้ บรรลุเป้ำหมำย ก็จะขยำยไปยัง
ประชำชนทุกหมู่เหล่ำให้เต็มพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษำกำรเสริ ม พลั ง ชุ ม ชนทำงวั ฒ นธรรม โดยกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พระรำชกรณี ย กิ จ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และกำรจัดเก็บมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมของชำวดอยสะเก็ด สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ โดยมีเยำวชนเป็นกลไกในกำร
ขับเคลื่อน
2.2 เพื่อศึกษำกระบวนกำรเพิ่มเวทีทำงวัฒนธรรมแก่ประชำชนในกำรเลือกสรร มรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมที่ตนเองรักภำคภูมิใจและอยำกอนุรักษ์ สืบสำน ปกป้อง คุ้มครอง ด้วยตนเอง
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 ได้ทรำบแนวทำงกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม โดยมีเยำวชนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
เพื่อให้ประชำชนชำวดอยสะเก็ดเกิดสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช
3.2 ชุมชนเกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจ ปกป้องคุ้มครอง สืบทอดและต่อยอดคุณค่ำทำงมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรมและนำแนวทำงกำรเสริมพลังดังกล่ำวขยำยผลไปยังชำวดอยสะเก็ดทุก ๆพื้นที่ ในอำเภอดอยสะเก็ด
4. คำถำมหลักในกำรวิจัย
4.1 กระบวนกำรศึกษำพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จะช่วย
เสริมพลังชุมชนได้อย่ำงไร
4.2 กระบวนกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จะช่วยเสริมพลังชุมชนได้อย่ำงไร
5. ขอบเขตของกำรวิจัย
5.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่วิจัย

4

ผู้วิจัยกำหนดพื้นที่ในกำรวิจัย คือ ประชำชนไทยลื้อ ไทยใหญ่ ไทยยวน ไทยจีน และไทยอินเดีย ที่อำศัย
อยู่ในบ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 , บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 12 และ บ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5.2 สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยชุมชน ทำกำรศึกษำโดยใช้เครือข่ำยชุมชน กลุ่มต่ำง ๆ
5.3ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ผู้วิจัย กำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ โดยศึกษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมสำขำวรรณกรรม
พื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์บ อกเล่ำ ประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนเชิงดอยและศึกษำเกี่ยวกั บเสียงของประชำชนที่ มี
ควำมรู้สึกต่อพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และพระกรณียกิจในพื้นที่
อำเภอดอยสะเก็ด (เฉพำะพื้นที่ตำบลเชิงดอย)
6. วิธีดำเนินกำรวิจัยวิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรวิ จั ย เรื่ อ ง “กำรเสริ ม พลั ง ชุ ม ชนทำงวั ฒ นธรรม : กรณี ศึ ก ษำศู น ย์ วั ฒ นธรรมเฉลิ ม รำชวั ด
“พระธำตุดอยสะเก็ด” ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิจัยแบบผสมผสำน(Mixed Method) ซึ่งประกอบด้วยกำรวิจัยเอกสำร,
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) กำรวิจัยประวัติศำสตร์
สังคม วัฒนธรรม และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีวิธีดำเนินกำรศึกษำ ดังนี้
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนกำรวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
กำรวิจัยได้ศึก ษำข้อ มู ล เบื้อ งต้นจำกหนัง สือบทควำม หนัง สือท้ องถิ่ น เอกสำรสิ่ ง พิม พ์ต่ำงๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
ประวัติศำสตร์ชุมชนและมรดกภูมิปัญญำ วัฒนธรรมของแต่ละชำติพันธุ์
ขั้ น ตอนที่ 2 ประชุ ม ชี้ แ จงโครงกำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจและบอกกล่ ำ วกำรท ำ
โครงกำรวิจัยให้กับกำนันทุกตำบล 14 ตำบล , ผู้ใหญ่บ้ำนตำบลเชิงดอย 13 หมู่บ้ำน , นำยกเทศมนตรี 14 แห่ง
ปลัดเทศบำล 2 แห่ง , นักวิชำกำรศึกษำ 2 แห่ง , ผู้อำนวยกำรกองกำรกองกำรศึกษำ 2 แห่ง ,ตัวแทนคณะสงฆ์
เจ้ำคณะตำบล 12 รูป , รองเจ้ำคณะอำเภอ 2 รูป , เจ้ำอำวำสวัดทุกวัดในตำบลเชิงดอย ตัวแทนสถำนศึกษำ 26
แห่ง , ครูโรงเรียนละ 2 คน , โรงเรียนในตำบลเชิงดอย 4 แห่ง , ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร 20 แห่ง , ตัวแทน
ชุมชน 10 ชุมชนๆละ 3 คน และตัวแทนชุมชนพื้นที่ที่จะดำเนินกำรวิจัย 3 หมู่บ้ำน , สมำชิกสภำเทศบำลที่
อำศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 , 12 , 13 ตำบลเชิงดอยและทีมวิจัย 25 คน รวมประมำณ 215 คน
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมที มวิจัยในกำรบริหำรงำนวิจัย ประชุมเตรียมเวทีชี้แจงโครงกำร ประชุม
เตรียมรำยละเอียดกำรประชุมชี้แจงโครงกำร , ประชุมพัฒนำควำมรู้กำรวิจัยและกำรบริหำรกำรวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม , ประชุมวำงแผนปฏิบัติและจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำเยำวชน
ขั้นตอนที่ 4 เวทีพัฒนำเยำวชนอำสำสมัครและทีมวิจัย
4.1. อบรมฝึกปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชุมชนกำรวิเครำะห์ข้อมูล ฝึก
ทักษะและเทคนิคกำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึก กำรจับประเด็น กำรนำเสนอและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชน
4.2. เก็ บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ศ ำสตร์ ชุ ม ชน ส ำรวจหลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละ
แหล่งข้อมูลสำรวจพื้นที่
4.3. เวทีตรวจสอบข้อมูลระหว่ำงทีมวิจัยและปรำชญ์ ภูมิปัญญำของชุมชน
4.4. เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงชุมชน
4.5. เวทีเสริมควำมเข้มแข็งและเยำวชนอำสำสมัคร
4.6. เวทีนำเสนอผลงำนวิจัยต่อชุมชน
4.7. เวทีนำเสนอผลงำนด้ำนสื่อต่ำงๆ (วิทยุ ,แผ่นพับ ,โปสเตอร์ ,เว็บไซต์,จัดทำเป็น
รูปเล่ม)
6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)
7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กำรวิจัยนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เป็นกำรศึกษำประวัติศำสตร์บอกเล่ำ แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์
(ไทลื้อ, ไทใหญ่, ไทอินเดีย, ไทจีน และไทยวน) ที่อำศัยในบ้ำนเชิงดอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัด
พระธำตุดอยสะเก็ ด พระอำรำมหลวง และบ้ำนปทุ มนิเวศน์ (หนองบัว) และบ้ำนหนองบัวพัฒ นำ และศึกษำ
เกี่ยวกับเสียงของประชำชนที่มีควำมรู้สึกต่อพระมหำกรุณำธิคุ ณ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช ที่ทรงงำนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยกำรวิจัยแบบผสมผสำน ตั้งแต่กำรวิจัยเอกสำร, กำรสัมภำษณ์เชิง
ลึก, กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดยกำรเปิดเวทีแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ กำรเปิดเวทีกำรมีส่วนร่วมในกำรรับรองข้อมูล โดย
เยำวชนอำสำสมัคร จะเป็นตัวเชื่อมและนักวิจัยชุมชน ร่วมกันดำเนินกำร เพื่อให้เกิดพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม คือ
กำรเกิ ดควำมส ำนึ ก ควำมภำคภู มิ ใจ ควำมผู ก พั น ควำมหวงแหนขึ้น เกิ ดควำมสำมั คคี ส ำนึ ก ในพระมหำ
กรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และอยำกที่จะอนุรักษ์ สืบสำน ปกป้องคุ้มครอง
และพัฒนำต่อยอดในมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของตนเอง ดังแสดงในรูปภำพ ดังนี้
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7. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย

ชุมชนตำบลเชิงดอย

ไทยลื้อ
ไทยใหญ่

- ประวัติศำสตร์)
ไทยจีน

ไทยอินเดีย

ไทยใหญ่

- พระรำชกรณียกิจ
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช

ไทยยวน

ไทยลื ้อ

เวทีกำรมีส่วนร่วม

- มรดกภูมปิ ัญญำ
ทำงวัฒนธรรม)

ไทยยวน

พลังชุมชนทำงวัฒนธรรม

เวทีกำรมีส่วนร่วม
(เวทีรวม)
- ประวัติศำสตร์)
- พระรำชกรณียกิจ)
- มรดกภูมปิ ัญญำ
ทำงวัฒนธรรม)

ไทยจีน
ไทยอินเดีย

ตำรำงที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

- ควำมผูกพัน
- ควำมรัก/หวงแหน
- ควำมเป็นปึกแผ่น/สำมัคคี
- ควำมส ำนึ ก ในพระมหำ
กรุณำธิคุณ
- ฟื้นฟู/กำรอนุรักษ์/กำรสืบ
สำน/กำรปกป้องคุ้ มครอง/
กำรต่ อยอด สร้ ำ ง สรร ค์
ม ร ด ก ภู มิ ปั ญ ญ ำ ท ำ ง
วัฒนธรรม

7

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กำรวิจัย เรื่อง “กำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม:กรณีศึกษำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชวัดพระธำตุ
ดอยสะเก็ด” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
2. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช
3. มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
4.อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์
5. กำรมีส่วนร่วม
6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นเป็นแนวกำรศึกษำที่ค่อนข้ำงใหม่สำหรับแวดวงกำรศึกษำ
ด้ำนประวัติศำสตร์ ทั้งในแง่ของกำรเก็บข้อมูลจำกคำบอกเล่ำเรื่องรำวของคนในท้องถิ่นผ่ำนเวทีเสวนำ อัน
เป็นกำรเริ่มใช้ “พยำน” มำประกอบกับ “หลักฐำน” ที่เป็นเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรเล่ำ
เรื่องรำวของ “ท้องถิ่น” ก็ยังเป็นเรื่องค่อนข้ำงใหม่เช่นเดียวกัน เพรำะส่วนใหญ่เรื่องรำวประวัติศำสตร์ของชำติ
ไทยมั ก เป็นเรื่อ งของผู้ค นที่ เ ป็นบุ คคลส ำคัญ ในประวั ติศำสตร์ ชำติ และรำชวงศ์ต่ ำง ๆ กำรหันมำใ ห้
ควำมสำคัญกับคนในท้องถิ่นและเรื่องรำวของท้องถิ่นจึงเป็นกำรหัวเลี้ยวที่สำคัญเป็นกำรเริ่มต้นของกำรยอมรับ
ควำมหลำกหลำยของท้องถิ่นต่ำงๆ ทำให้ลูกหลำนยุคปัจจุบันได้เริ่มเรียนรู้และเห็นควำมสำคัญของรำกเหง้ำ
เผ่ำพันธุ์ ที่ไปที่มำของเขำ อันนำไปสู่กำรสร้ำงสำนึกของควำมผูกพันและรักท้องถิ่นแผ่นดินเกิด และเป็นกำร
ทำให้ทุกฝ่ำยได้หันไปค้นหำ “พลังของท้องถิ่น” ที่เคยมีมำแต่เดิมไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ภูมิปัญญำ ฐำนทรัพยำกร
หรือสำยใยควำมผูกพันของผู้คนที่จะเป็นพลังสำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อไปในอนำคต
แม้ ว่ ำ ในปั จ จุ บั น วงกำรวิ ช ำกำรโดยรวมจะตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรศึ ก ษำ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นว่ำเป็นรำกฐำนที่สำคัญที่สุดของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศชำติ สำมำรถจุดประกำย
ควำมคิดและขับเคลื่อนให้ “ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น”ได้ เข้ำไปสร้ำงปัจจุบันและอนำคตที่เข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่นไทยได้อย่ำงยั่งยืน
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ยงยุทธ ชูแว่น (๒๕๔๕) ได้ให้ควำมหมำยของประวัติศำสตร์ท้องถิ่นไว้ว่ำ ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่นเป็นประวัติศำสตร์แนวใหม่ที่มุ่งศึกษำวิถีชีวิตของประชำชนในชุมชนท้องถิ่นต่ำง ๆ โดยเอำชีวิตชำวบ้ำน
เป็นศูนย์ก ลำงของกำรศึก ษำซึ่ง นำจะเกิ ดประโยชน์ แก่ ป ระชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงแท้ จ ริง ซึ่ง แตกต่ำงจำก
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นแต่เดิมคือศึกษำประวัติศำสตร์ ของเมืองที่ไม่ใช่ศูนย์กลำงของอำนำจรัฐซึ่งเป็น
เรื่องของ ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองกับศูนย์กลำงเป็นหลัก และมักจะเป็นกำรศึกษำที่ตัดขำดออกจำกวิถีชีวิต
ของผู้คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่น
ประวัติ ศำสตร์ท้ อ งถิ่น จะมุ่ ง ศึก ษำกิ จ กรรมหรื อประสบกำรณ์ ทุ ก ๆด้ ำนของสั ง คมใน
“ท้องถิ่น”โดย ให้ควำมสำคัญที่ประชำชนในฐำนะเป็นผู้สร้ำงประวัติศำสตร์ และเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำ
มำ มีส่วนร่วมในกำรศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ ควำมรู้ใหม่ ๆด้วยซึ่งประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในลักษณะนี้ จะทำให้
เกิดควำมเข้ำใจถึงควำมเป็นมำของวิถีชีวิตของประชำชนซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่น และควำมรู้นี้ ก็
ยังจะเป็นพลังที่ช่วยให้คนในท้องถิ่นต่ำง ๆสำมำรถฟื้นฟูชี วิตให้แก่สถำบันวัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของแต่ละ
ท้องถิ่นด้วย
1.1 วิธีศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
วิธีกำรวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ(2540) เสนอแนะกรอบคิดในกำรศึกษำ
สำมแนวทำงคือ วิธีวิเครำะห์ผ่ำนทำงประวัติศำสตร์ ถือว่ำทุก ๆ สิ่งมีสิ่งที่เป็นสิ่งเดิมอยู่ จะเข้ำใจปัจจุบันได้
จะต้องเข้ำใจสิ่งที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นของที่เป็น แกนใน คือถ้ำเข้ำถึงแกนในมำกเท่ำไรเรำจะยิ่งเข้ำใจ ชุมชนมำกขึ้น
เท่ำนั้นเพรำะทั้งหมดของปัจจุบันคือสำยธำรของอดีตที่ทับถมซับซ้อนกันมำ
กำรศึกษำอีกวิธีหนึ่งคือกำรศึกษำเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียมกลุ่มคนไทยด้วยกัน เปรียบ
เทียมในพื้นที่ต่ำง ๆ อีกลักษณะหนึ่งคือกำรพยำยำมประกอบควำมรู้จำกทุก ๆ แหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ภำพรวมที
ควำมสำคัญมำกเช่นภำพรวมในแง่ควำมสัมพันธ์ทำงชนชั้น
แนวทฤษฏีที่ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ(2540) ใช้ในกำรศึกษำชุ มชนหมู่บ้ำนก็คือแนวกำรศึกษำ
แบบเศรษฐศำสตร์กำรเมื อง เป็นกำรศึกษำแบบเอำเศรษฐกิ จ เป็นแกนกลำง และศึกษำแบบเจำะลึกเน้น
รูปธรรมท้องถิ่นและถือว่ำกระบวนกำรที่เกิดในท้องถิ่นเป็นตัวกระทำด้วยเช่นกันอันดับต่อไปต้องโยงเศรษฐกิจ
กับ สัง คมภำยนอกท้ อ งถิ่นถูก กระทบท้ องถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบเศรษฐกิจ ในเมื องและวัฒ นธรรมของ
ประเทศ และอำจโยงต่อไปถึงระดับโลก ข้อสำคัญคือท่ำทีของกำรศึกษำที่ต้องทำควำมเข้ำใจว่ำกำรสัมภำษณ์
ชุมชนเป็นกำรศึกษำประวัติศำสตร์จำกจุดยืนของคนธรรมดำทำให้ฐำนะของกำรศึกษำประวัติศำสตร์เปลี่ยนไป
เพรำะถ้ำชำวบ้ำนรับรู้ประวัติศำสตร์ของตนจะมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์ร่วมกันสูงขึ้นมันคือกำรฟื้นเอกลักษณ์
ด้ำนวัฒนธรรมของชำวบ้ำนนั่นเอง ซึ่งก่อเกิดผลทำงด้ำนควำมเข้ำใจระหว่ำงปัญญำชน กับชำวบ้ำนทำให้มี
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สัมพันธ์ภำพแน่นแฟ้นขึ้น กำรคืนประวัติศำสตร์ให้กับ ชุม ชนทำให้ชำวบ้ำนเกิ ดควำมคิด ควำมรู้เป็นระบบ
เข้ำใจฐำนะของตนในประวัติศำสตร์และสังคมดีขึ้น รู้เรื่องควำมสัมพันธ์ของตนกับคนกลุ่มอื่นในสังคมและรู้จัก
โลกภำยนอกมำกขึ้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน วิทยำลัยและชุมชนกระชับแน่นแฟ้นขึ้น นอกจำกนั้น ฉัตร
ทิตย์ นำถสุภำ ยังได้แนะนำเทคนิคกำรสัมภำษณ์ดังนี้ คือกำรสัมภำษณ์จะต้องเป็นกำรเร้ำอำรมณ์เพื่อกระตุ้น
ควำมทรงจำ กำรสัมภำษณ์เป็นไดอะเล็กติก เป็นกำรตอบโต้กันไปมำเพื่อบรรลุควำมจริงมำกขึ้น
นับเป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักฐำนจำกเอกสำรและหลักฐำนจำกบุคคล ผู้สัมภำษณ์มี
ส่วนในกำรกระตุ้นควำมทรงจำที่เคยมีอยู่แล้วลืมเลือนไปให้กลับปรำกฏอีก ด้วยกำรซักถำม กำรใช้คำ และกำร
สร้ำงสถำนกำรณ์แวดล้อม ผู้สัมภำษณ์จึงทำหน้ำที่เหมือนนักจิตวิทยำ ขุดคุ้ยลงไปในจิตใจและควำมทรงจำ จึง
ต้องพิจ ำรณำให้ดีว่ำช่วงไหนควรเข้ำไปมี ส่วนร่วมกั บ ผู้ถูก สัม ภำษณ์ เมื่อใดเกิ ดกำรชะงัก งันของข้อมู ล ผู้
สัมภำษณ์ต้องเข้ำไปช่วยผู้ให้สัมภำษณ์ข้ำมธรณีที่กีดขวำงให้สำเร็จ
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น เป็นกำรศึกษำควำมเป็นมำ ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เหตุผลที่อพยพมำ กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน ทั้งด้ำนควำมเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่ำง ๆ ของชุมชน เป็นมำ
อย่ำงไร ทั้งนี้คนในชุมชนนั้นจะเป็นผู้รู้มำกที่สุดที่จะสำมำรถเล่ำเรื่องรำว และอธิบำยได้ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้
จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลได้เล่ำถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นควำมทรงจำ ทำให้คนในชุมชนเกิดควำมรู้สึกรักถิ่นที่อยู่
ของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง เพิ่มคุณค่ำให้กับคนในชุมชน
2. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช
ควำมเป็นมำ โครงกำรศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมรำช(คู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิ ม รำช, กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม, หน้ ำ 1, 2) เนื่ อ งจำกพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ทรงเป็ น
พระมหำกษั ต ริ ย์ ที่ ท รงเอำพระทั ย ใส่ ใ นควำมเป็ น อยู่ ข องพสกนิ ก รไทยในทุ ก ๆ ด้ ำ น รวมไปถึ ง ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกเก่ำแก่ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของชนชำติไทยที่มีมำนำนนับพันปี
ทรงตระหนักดีว่ำอดีตเป็นรำกฐำนของปัจจุบัน และอนำคต หำกชนชำติไทยไม่มีสิ่งดีงำมของตนเองเป็นพื้น
ฐำนรองรับ แล้ว บรรพบุรุษของคนไทยจะสร้ำงบ้ำนเมืองให้เ ป็นปึก แผ่นและธำรงรั กษำมำจนถึงทุกวันนี้ได้
อย่ำงไร อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระปรีชำสำมำรถในศิลปะแขนงต่ำง ๆอย่ำงล้ำเลิศ จนได้รับพระรำชสมัญญำ
นำมว่ำ “อัครศิลปิน”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงจัดทำโครงกำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และให้เป็นแหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญำท้องถิ่น เพรำะอดีตอันรุ่งโรจน์
ของไทย ยังคงปรำกฏให้เห็นผ่ำนทำงมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมทั้งแบบจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้อยู่ใน
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ทุกพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเรำต่ำงทรำบดีว่ำเป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคนที่ควรจะต้องเก็บรักษำและอนุรักษ์มรดกต่ำง ๆ
เหล่ำนั้นไว้ให้ลูกหลำนได้ศึกษำเรียนรู้สืบไป แต่ในปัจจุบันเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกำภิวัฒน์
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิตต้องสรรหำสินค้ำชนิดใหม่ที่สำมำรถต่อสู้กับผู้ผลิตรำยอื่นได้
จึงเกิดกระแสทำงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำ “เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ”ที่เน้นกำรพัฒนำต่อยอดจำกสิ่ง
ของเดิมที่มีอยู่แล้วมำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นสินค้ำใหม่ขึ้น และต้นทุนที่มีอยู่เดิมนั้นก็คือ “มรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม” นั่นเอง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี “คุณค่ำ” จึงกลำยเป็นปัจจัยต้นน้ำที่สร้ำง “มูลค่ำ” และ
กำลังมำแรงในกระแสกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของโลก ซึ่งหำกชุมชนท้องถิ่นไม่รู้คุณค่ำและหวงแหนสิ่งเหล่ำนี้
ไว้ ก็จะเกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกบุคคลภำยนอก รวมไปถึงกำรนำวัฒนธรรมไปสร้ำงผลประโยชน์โดย
พลกำร มิได้รับควำมยินยอมเห็นชอบ หรือแบ่งปันผลประโยชน์ของท้องถิ่ นที่ถือครองมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ
และอำจก้ำวล้ำสู่กำรจดสิทธิบัตรโดยที่ชุมชนผู้เป็นเจ้ำของวัฒนธรรมไม่รับรู้หรือไม่ได้รับประโยชน์
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช หมำยถึง สถำนที่ที่เป็นศูนย์รวมประกอบด้วยควำมรู้ สำระควำมรู้
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุครบ 84 พรรษำ ซึ่งมีคุณค่ำต่อคนใน
ชุมชน เป็นควำมรู้ ทำงวัฒนธรรมที่ควรแก่กำรอนุรักษ์ สืบทอดสู่คนใน ท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มี
กำรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับคนทั้งในท้องถิ่นของตนเอง
และคนภำยนอกท้องถิ่น ได้เข้ำใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของสังคมนั้น
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุดอยสะเก็ด เป็นแหล่งที่รวบรวมควำมรู้เกี่ยวกับมรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของคนดอยสะเก็ด และรวบรวมเสียงของประชำชนซึ่งเป็น ควำมรู้สึก ควำมภำคภูมิใจ
ของคนดอยสะเก็ดที่มีต่อพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ได้รวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้
ศึกษำ
3. มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
“มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม”(Intangible Cultural Heritage หรือ ICH) (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและจำกหนังสือ มรดกภูมิปัญญำทำง2553: หน้ำ 10) หมำยถึง กำรปฏิบัติกำร
แสดงออก ควำมรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ์ สัญลักษณ์ และพื้นที่ทำงวัฒนธรรมที่ เกี่ยวเนื่อง
กับสิ่งเหล่ำนี้ ซึ่งชุมชนกลุ่มชนหรือในบำงกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่ำเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ตน มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมซึ่งถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชน
สร้ำงขึ้นมำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขำที่มีต่อธรรมชำติ
และประวัติศำสตร์ของตน และทำให้คนเหล่ำนั้นเกิดควำมภูมิใจในตัวตนและควำมรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดควำม
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เคำรพต่อควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และกำรคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์“มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม”
จำแนกออกเป็น 6 สำขำ ดังนี้
1) สำขำศิลปะกำรแสดง หมำยถึง กำรแสดงออกซึ่งอำรมณ์ ควำมรู้สึกและเรื่องรำวต่ำง
ๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อผ่ำนทำงเสียง ได้แก่ กำรขับร้อง หรือกำรเล่นดนตรีและทำงร่ำงกำย ได้แก่ กำรร่ำย
รำ กำรเชิด กำรเต้น กำรแสดงท่ำทำง ฯลฯ แยกประเภทได้ดังนี้
1.1 ดนตรี หมำยถึง เสียงประกอบกันเป็นทำนองเพลงและ/หรือลีลำจังหวะทำให้รู้สึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอำรมณ์รัก โศก หรือ รื่นเริง เป็นต้น ดนตรีมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบรรเลงเพื่อกำรขับ
กล่อมควำมบันเทิง ประกอบพิธีกรรม และประกอบกำรแสดง
1.2 กำรแสดง หมำยถึง กำรแสดงออกทำงร่ำงกำย ท่วงท่ำกำรเคลื่อนไหว ท่ำเต้น ท่ำ
รำ กำรแสดงกิริยำของกำรเต้น กำรรำ กำรเชิด ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกและเรื่องรำว กำรแสดง
อำจแสดงร่วมกับดนตรีและกำรขับร้องหรือไม่ก็ได้
1.3 ดนตรีและกำรแสดงในพิธีกรรม หมำยถึง กำรผสมผสำน ระหว่ำงกำรแสดง กำรร้อง
กำรร่ำยรำ และดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
1.4 เพลงร้องพื้นบ้ำน หมำยถึง บทเพลงที่เกิดจำกคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่คิดรูปแบบกำร
ร้อง กำรเล่น เป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนอง ภำษำที่เรียบง่ำย มุ่งควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินในโอกำสต่ำง ๆ
หรือกำรร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกำรประกอบอำชีพ
2) สำขำงำนช่ำ งฝีมือดั้งเดิม หมำยถึง ภูมิ ปัญ ญำ ทัก ษะฝีมื อช่ำง กำรเลือกใช้วัส ดุ
และกลวิธีกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ ทักษะฝีมือช่ำง กำรเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีกำรสร้ำงสรรค์ที่แสดงถึง
อัตลักษณ์สะท้อนพัฒนำกำรทำงสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน แยกประเภทดังนี้
2.1 ผ้ำและผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ หมำยถึงผลผลิตที่เกิดจำกกำรทอ ย้อม ถัก ปัก ตี เกลียว
ยก จก มัดหมี่ พิมพ์ลำย ขิด เกำะ/ล้วง เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และแสดงสถำนภำพทำงสังคม
2.2 เครื่องจักสำน หมำยถึง ภำชนะเครื่ องใช้ประจำบ้ำนที่ทำจำกวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น
ไผ่ หวำย กระจูด ลำเจียก โดยนำมำจักและสำนจึงเรียกว่ำ เครื่องจักสำน กลวิธีในกำรทำเครื่องจักสำน
ได้แก่ กำรถัก ผูก รัด มัด ร้อย โดยใช้ตอก หวำย เพื่อให้เครื่องจักสำนคงทนและคงรูปอยู่ได้ตำมต้องกำร
2.3 เครื่องรัก หมำยถึง หัตกรรมที่ใช้รักเป็นวัสดุสำคัญในกำรสร้ำงผลงำน เช่น ปิดทองรด
น้ำ ภำพกำมะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และเขิน รักหรือยำงรัก มีคุณลักษณะเป็นยำง
เหนียว สำมำรถเกำะจับพื้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์จะทำหรือถมทับหรือเคลือบผิวได้ดี ทำให้ เป็นผิวมัน
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ภำยหลังรักแห้งสนิทมีคุณภำพคงทนต่อควำมร้อน ควำมชื้น กรดหรือด่ำงอ่อน ๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมสี
เข้ำด้วยกัน
2.4 เครื่องปั้นดินเผำ หมำยถึง หัตถกรรมที่ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต มีทั้ง
ชนิดเคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรำยแม่น้ำที่เป็นทรำยเนื้อละเอียดและช่วย
ให้เนื้อดินแห้งสนิทไม่แตกร้ำว ดินเหนียวที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผำจำกที่ต่ำง ๆ ให้สีแตกต่ำงกัน
2.5 เครื่องไม้ หมำยถึง งำนฝีมือช่ำงที่ทำจำกไม้ซุงหรือไม้แปรรูปเป็นท่อน เป็นแผ่น เพื่อ
ใช้ในงำนช่ำงก่อสร้ำงประเภทเครื่องสับเครื่องเรีอน เครื่องบูชำ เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องศำสตรำ เครื่องตนตรี เครื่องเล่น และยำนพำหนะ โดยอำศัยเทคนิควิธีกำรแกะ สลัก สับ ขุด เจำะ กลึง
ถำก ขูด และขัด
2.6 เครื่องหนัง หมำยถึง งำนหัตกรรมพื้นบ้ำนที่ทำมำจำกหนังสัตว์ โดยผ่ำนกระบวนกำร
หมักและฟอกหนังเพื่อไม่ให้เน่ำเปื่อย และให้เกิดควำมนิ่มนวลสำมำรถบีบงอได้ตำมที่ต้องกำร เครื่องหนัง
นิยมนำไปใช้ในงำนด้ำนศิลปะกำรแสดง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีหนังเป็นส่วนประกอบ
2.7 เครื่องประดับ หมำยถึง งำนช่ำงฝีมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อกำรตกแต่งให้เกิดควำมงดงำม
เริ่มต้นจำกกำรใช้วัสดุที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่นนำมำผลิตและพัฒนำขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้อัญมณีและโลหะมีค่ำต่ำง ๆ
2.8 งำนศิลปกรรมพื้นบ้ำน หมำยถึง งำนที่มีกำรแสดงอำรมณ์สะท้อนออกทำงฝีมือกำร
ช่ำงให้เห็นประจักษ์เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรยังชีพและควำมต้องกำรด้ำนคุณค่ำควำมงำมเช่น งำน
เขียน งำนปั้น งำนแกะสลัก งำนหล่อ เป็นต้น
2.9 ผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่น หมำยถึง งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิมที่ไม่สำมำรถจัดอยู่ใน 8 ประเภทแรก
ได้ ซึ่งอำจเป็นงำนช่ำงฝืมือที่ประดิษฐ์หรือผลิตขึ้นจำกวัสดุในท้องถิ่น หรือจำกวัสดุเหลือใช้เป็นต้น
3. สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน หมำยถึง วรรณกรรมที่ถ่ำยทอดอยู่ในวิถีชีวิตชำวบ้ำน โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ำยทอดโดยวิธีกำรบอกเล่ำและที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร แยกประเภทได้ดังนี้
3.1 นิทำนพื้นบ้ำน หมำยถึง เรื่องเล่ำที่สืบทอดต่อๆ กันมำ ประกอบด้วยนิทำนเทวปกรณ์
ตำนำน นิทำนศำสนำ นิทำนคติ นิทำนมหัศจรรย์ นิทำนชีวิต นิทำนประจำถิ่น นิทำนอธิบำยเหตุ นิทำนเรื่อง
สัตว์ นิทำนผี มุขตลกและเรื่องโม้ นิทำนเข้ำแบบของไทย
3.2 ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ หมำยถึง เรื่องเล่ำเกี่ยวกับประวัติกำรตั้งถิ่นฐำน กำรอพยพ
ควำมเป็นมำ และบุคคลสำคัญของชุมชน
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3.3 บทสวดหรือบทกล่ำวในพิธีกรรม หมำยถึง คำสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่ำง ๆ เช่น
บททำขวัญ คำบูชำ คำสมำ คำเวนทำนบทสวดสรภัญญ์ คำถำบทอำนิสงส์ บทประกอบกำรรักษำโรคพื้นบ้ำน
คำให้พร คำอธิฐำน ฯลฯ
3.4 บทร้องพื้นบ้ำน หมำยถึง คำร้องที่ถ่ำยทอดสืบต่อกันมำในโอกำสต่ำง ๆ เช่น บทกล่อม
เด็ก บทร้องเล่น บทเกี้ยวพำรำสี บทจ๊อย คำเซิ้ง ฯลฯ
3.5 สำนวนและภำษิต หมำยถึง คำพูดหรือคำกล่ำวที่สืบทอดกันมำ มักมีสัมผัสคล้องจอง
กัน เช่น โวหำร คำคม คำพัง เพย คำอุปมำอุป ไมย คำขวัญ คติพจน์ คำสบถสำบำน คำสำปแช่ง คำชม คำ
คะนอง ฯลฯ
3.6 ปริศนำคำทำย หมำยถึง คำหรือข้อควำมที่ตั้ง เป็นคำถำม คำตอบที่สืบทอดกันมำ
เพื่อให้ผู้ตอบได้ทำยหรือตอบปัญหำ เช่น คำทำยปัญหำเชำวน์ ผะหมี
3.7 ตำรำ หมำยถึง องค์ควำมรู้ที่มีกำรเขียนบันทึกในเอกสำรโบรำณ เช่น โหรำศำสตร์
ตำรำดูลักษณะคนและสัตว์ ตำรำยำ ฯลฯ
4. สำขำกีฬำภูมิปัญญำไทย หมำยถึง กำรเล่น กำรกีฬำ และศิลปะกำรต่อสู้ ป้องกันตัว ที่
มีกำรปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แยกประเภทได้ดังนี้
4.1 กำรเล่นพื้นบ้ำน หมำยถึง กำรเล่นของคนไทยในแต่ละวัยที่มีวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ กัน
ออกไป โดยมีผลลัพธ์สุดท้ำย คือ ควำมรักควำมสำมัคคี และควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
4.2 กีฬำพื้นบ้ำน หมำยถึง กำรเล่นและกำรแข่งขันของคนไทยในแต่ละวัย โดยมีอุปกรณ์
และกฎกติกำที่เป็นลักษณะเฉพำะถิ่น
4.3 ศิล ปะกำรต่อ สู้ป้องกันตัว หมำยถึง วิธีกำรหรือรูปแบบกำรต่อสู้ที่ใช้ร่ำงกำยหรือ
อุปกรณ์โดยได้รับกำรฝึกฝนตำมวัฒนธรรมที่ได้รับกำรถ่ำยทอดกันมำ
5. สำขำแนวปฏิบัติทำงสังคมพิธีกรรมและงำนเทศกำล หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติใน
แนวทำงเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมำบนหนทำงของมงคลวิธีนำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชำติพันธุ์นั้น ๆ แยกประเภทได้ดังนี้
5.1 มำรยำท หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติที่ดีงำมต่อผู้อื่น
5.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติแลกำรกระทำกิจกรรมที่สืบ
ทอดต่อ ๆ กันมำในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้น ๆ
5.3 งำนเทศกำล หมำยถึง กิจกรรมที่กระทำตำมกำหนดเวลำในรอบปี
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6. สำขำควำมรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล หมำยถึง องค์ควำมรู้
วิธีก ำร ทัก ษะ ควำมเชื่อ แนวปฏิบัติและกำรแสดงออกที่ พัฒ นำขึ้นจำกกำรมี ปฏิสัม พันธ์ร ะหว่ำงคนกั บ
สภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติและเหนือธรรมชำติ แยกประเภทได้ดังนี้
6.1 อำหำรและโภชนำกำร
6.2 กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พื้นบ้ำน
6.3 โหรำศำสตร์และดำรำศำสตร์
6.4 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
6.5 ชัยภูมิและกำรตั้งถิ่นฐำน
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม เป็นกำรถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ชุมชนสร้ำงขึ้นมำ โดยเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ชุมชนนั้น จะทำให้
ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้วย เป็นกำรรื้อฟื้นวัฒนธรรมเก่ำ ๆ ให้เยำวชนได้รู้จัก
และเห็นคุณค่ำ อยำกสืบทอดคงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
4. อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์
แนวคิดกำรศึกษำอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ คือควำมคิดที่ว่ำชุมชนจะมีปรำกำรที่ตั้งมั่นและกำร
จะมีพลังต่อรองต่อกำรต้ำนทำงกระแสรัฐและกระแสโลก ชุมชนต้องรู้จักเนื้อในของชุมชนหรืออัตลักษณ์ของ
ชุมชนที่ผลิตและเลือกสรรให้ชุมชนของเขำสำมำรถปรับตัวเข้ำกับกบริบทที่เป็นพลวัตรและสร้ำงควำมวิกฤตใน
สังคม ประวัติศำสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์ แต่เป็นจิตสำนึกทำงประวัติศำสตร์ที่สร้ำง
ขึ้นมำอธิบำยกับชนเผ่ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ปะวัติศำสตร์ที่แท้จริงจึงเป็นประวัติศำสตร์ที่เคลื่อนไหว ใน
ทวิช จตุรถพฤกษ์ (2538) เช่น ควำมเป็นไทยใหญ่ในอดีตที่อยู่ในรัฐฉำนกับปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงกัน แม้ว่ำ
จะมีลักษณะร่วมกันของวัฒนธรรมบำงอย่ำงก็ ตำม ชนแต่ละเผ่ำจะสำมำรถสืบสำนควำมเป็นชำติพันธุ์ของ
ตนเองเอำไว้ได้โดยกำรสร้ำงจิตสำนึกทำงประวัติศำสตร์ หรือมีวิธีกำรสร้ำงระบบคิดขึ้นมำตำมควำมหมำยของ
ประวัติศำสตร์ของตนเองว่ำมีควำมพ้องหรือแตกต่ำงกับกลุ่มอื่นอย่ำงไร กำรแสดงตนว่ำตนเป็นใคร และเป็นคน
กลุ่มใดนั้น จะขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และช่วงของประวัติศำสตร์ ดังข้อสรุปของยศ สันตสมบัติในหนังสือเรื่อง
“หลักช้ำงกำรสร้ำงใหม่ของอัตลักษณ์ไทใต้คง” (2542) ว่ำควำมเป็นไทมิใช่อัตลักษณ์สำเร็จรูปและแน่นอน
ตำยตัว หำกแต่เป็นกำรเลือกที่จะบ่งชี้ตนเองและกำรสร้ำงสำนึกทำงประวัติศำสตร์ขึ้นมำชุดหนึ่ง เนื่องเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองในเงื่อนไขปัจจุบัน หลักช้ำงมิได้ให้แต่แนวคิดกำรสร้ำงอัต
ลักษณ์ชุมชนเท่ำนั้น แต่ยังบอกถึงรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับชนเผ่ำไทเต้อ คงอันเป็นเครือข่ำยที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
วัฒนธรรมบำงส่วนกับชำวไทใหญ่ประเทศไทย
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ประเด็นที่ว่ำคนไทพบว่ำตนเองได้ประโยชน์มำกกว่ำหำกแยกตนเองออกจำกกลุ่มชำติพนั ธุอ์ นื่
ๆ ด้วยกำรนิยำมควำมเป็นไทขึ้นมำใหม่ ผ่ำนระบวนกำรสร้ำงจิตสำนึกทำงประวัติศำสตร์ กำรปรับเ ปลี่ยน
ประเพณีและสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมต่ำง ๆ ในบำงด้ำนก็มีกำรตอกย้ำอุดมกำรณ์ที่เขำต้องกำรจะสิบทอด
เช่น อธิบำยบทบำทของตำนำนพญำนำคที่เป็นเรื่องของกำรต่อสู้ตำมงำนศึกษำของ เรณู อรรฐำเมศร์ (2544)
พบว่ำพวกเขำตีควำมสัญลักษณ์จำกลำยผ้ำเป็นตำนำนของกำรต่อสู้ เช่น กำรอธิบำยว่ำผ้ำไทใหญ่มีลวดลำย
เป็นตำนำนกำรต่อสู้กับพญำนำคำ บอกถึงกำรต่อสู้กำรเอกชนะศัตรูด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึกที่รุแรง เช่น แล่เนื้อ
ถือหนังพญำนำคำเอำมำประดับเครื่องแต่งกำยสตรีเพื่อให้ศัตรูเกรงกลัว และเอำเนื้อมำหมักเป็นเนื้อส้มเพื่อส่ง
ส่วยเจ้ำฟ้ำ รวมไปถึงกำรเกล้ำผมของหญิงชำวไทใหญ่ก็เป็นกำรข่มพญำนำคำให้สยบ ซึ่งมีวิธีเกล้ำอยู่ 3 แบบ
คือ นำคำเปี๊ยะหงอน นำคำซ่อมหงอน นำคำเสียหงอน ตำนำนนี้สะท้อนว่ำถึงแม้เขำจะพ่ำยแพ้ในชีวิตจริง แต่
ไทใหญ่ยังมีอำณำจักรของวิญญำณ และอำณำจักรไทใหญ่ในจิตสำนึกก็ซ่อมทับอยู่บนดินเดียวกับอำณำจักร
ของพม่ำและจีนนั่นเอง
อัตลัก ษณ์ท ำงชำติพั นธุ์ เป็นสิ่ง สำคัญ ที่ ทำให้เ รำรู้ว่ำแต่ล ะชำติพันธุ์มี อัตลัก ษณ์อะไร ซึ่ง
สำมำรถอธิบำยถึงที่มำของอัตลักษณ์นั้น ๆ
5. แนวคิดกำรมีส่วนร่วม
คิธ(Keith อ้ำงใน พวงทอง โยธำใหญ่ , 2545) ได้กล่ำวถึงกำรส่วนร่วม หมำยถึง กำร
เกี่ยวข้องทำงจิตและอำรมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถำนกำรณ์กลุ่มซึ่งผลของกำรเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นเหตุเร้ำใจให้
กำรกระทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยของกลุ่มนั้น กับทั้งให้เกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่ำวด้วย
ยำเดฟ (Yadavอ้ำงใน สุวรรณ พิณตำนนท์ , 2546) ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนไว้ว่ำควำมร่วมมือของประชำชนด้วยควำมตั้งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซึ่งประชำชนจะต้อง
มีส่วนร่วมดังนี้
1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ตกลงใจ
2) กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรพัฒนำ
3) กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผลแผนและโครงกำร
4) กำรมีสว่ นร่วมในกำรรับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
บัณฑร อ่อนคำ (2533) ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมเป็นกำรระดมประชำชนให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรกำหนดปัญหำ ลำดับควำมสำคัญของปัญหำ ถ้ำมีประชำชนมีส่ว นร่วมในกำร
ตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ แล้วประชำชนย่อมยินดีให้ควำมร่วมมือหรือมีพันธกรณี (Commitment) ในเรื่องนั้น ๆ
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อคินรพีพัฒน์ (2527) กล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่ประชำชนเป็นผู้คิดค้น
ปัญหำ เป็นผู้นำทุกอย่ำงไม่ใช่เป็นกำรกำหนดจำกภำยนอกแล้วให้ประชำชนเข้ำร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุก
อย่ำงต้องเป็นเรื่องที่ประชำชนคิดขึ้นมำ
ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม
อคิณรพีพัฒน์ (2527) ได้แบ่งลักษณะของกำรมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
1. ร่วมในกำรค้นหำสำเหตุของปัญหำ และแนวทำงแก้ไข
2. ร่วมในกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำร และกำรวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญญำ
3. ร่วมในกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมกำรพัฒนำตำมแผนที่กำหนด
4. ร่วมในกำรประเมินผลงำนกิจกรรมกำรพัฒนำ
กำรจำแนกกำรมีส่วนร่วม
เสน่ห์ จุ้ยโต (2548) ได้จำแนกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไว้ 2 ลักษณะที่สำคัญ คือ
กำรมีส่วนร่วมในลักษณะของกำรให้ควำมร่วมมือหรือกำรสนับสนุนขอควำมร่วมมือร่วมใจและกำรมีสว่ นร่วมใน
กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรกระจำยอำนำจเพื่อเปิดโอกำสให้ป ระชำชนแต่ละท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำอย่ำงใกล้ชิด และมีคุณค่ำและคุณประโยชน์ คือ
1. กำรมีส่วนร่วมในลักษณะของกำรให้ควำมร่วมมือหรือกำรสนับสนุน
1.1 ในด้ำนรูปธรรม หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในควำมสำเร็จทำงด้ำนกำรพัฒนำ
ด้ำนวัตถุ อันได้แก่ ถนน หนทำง คู คลอง เขื่อนเก็บน้ำ
1.2 ในด้ำนนำมธรรม หมำยถึง ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำจิตใจโดยทำให้
ประชำชนเกิดควำมรักใคร่สมัครสมำนสำมัคคีรู้จั กกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม
และยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึงกันและกันและสร้ำงจิตสำนึกว่ำมีควำมสำคัญ
ต่อกำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้แก่ท้องถิ่นและก่อให้เกิดควำมผูกพันรักใคร่
หวงแหน ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
2. กำรมีส่วนร่วมในลักษณะของกิจกรรมทำงกำรเมือง ซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ
2.1 กำรเลือกตั้ง (Election)
2.2 กำรมีกิจกรรมเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง (Party Activity)
2.3 กำรเสนอควำมคิดเห็นของประชำชน (Public Opinion)
2.4 กำรจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ Internet Group)
2.5 กำรแสดงออกของประชำชน (Direct Action)
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เงื่อนไขของกำรมีส่วนร่วม
นิรันดร์ จงวุฒิเ วศน์ (2531) ได้ก ล่ ำวถึง เงื่อนไขของกำรมี ส่วนร่วมว่ ำมี อย่ ำงน้อ ย 3
ประกำร คือ
1. ประชำชนต้องมีอิสรภำพที่จะมีส่วนร่วม
2. ประชำชนต้องสำมำรถที่จะมีส่วนร่วม
3. ประชำชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
รูปแบบกำรมีส่วนร่วม
สุทิน บุญญำธิกำร, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินร์ (2540) กล่ำวถึงรูปแบบกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน ไว้ดังนี้
1. กำรรับรู้ข่ำวสำร (Public Consultation) โดยประชำชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบและบุคคลหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะได้รับแจ้งให้ทรำบรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่จะดำเนินกำร
และผลกระทบที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น นอกจำกนี้ข่ำวสำรดังกล่ำวจะต้องแจ้ง ก่อนที่ จ ะมี กำรตัดสินใจดำเนิน
โครงกำร
2. กำรปรึกษำหำรือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบที่มีกำรหำรือระหว่ำงผู้ดำเนินโครงกำรกับ
ประชำชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลประกอบกับกำรจัดทำ
รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยหลักกำรแล้วกำรหำรือจะต้องจัดขึ้นก่อนที่จะมีกำรเสนิรำยงำน
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบ
บำงประกำรที่อำจมองข้ำมไป นอกจำกนี้กำรปรึกษำหำรือยังเป็นช่องทำงอันหนึ่งในกำรกระจำย
ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในโครงกำรและเพื่อเปิดให้มีกำรเสนอแนะ
ประกอบทำงเลือกในกำรตัดสินใจ
3. กำรประชุมรับฟังควำมเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีสำธำรณะให้ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หำกมีกำรดำเนินโครงกำรหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรและผู้มีอำนำจ
ตัดสินใจได้ทำควำมเข้ำใจระหว่ำงกันและหำเหตุผลที่เกี่ยวกับโครงกำรโดยเป็นรูปแบบที่สำมำรถพบเห็นได้
บ่อยและอำจดำเนินกำรได้หลำยรูปแบบตำมสภำพปัญหำและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 กำรประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโครงกำร ซึ่งเจ้ำของโครงกำรจะส่งตัวแทนร่วมอธิบำยให้ที่ประชุมทรำบรำยละเอียดโครงกำร
และผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แล้วจึงเปิดโอกำสให้ซักถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมอำจจัดขึ้นเฉพำะ
จุดในระดับชุมชนย่อย ๆ แต่ละชุมชนก่อนแล้วจึงรวมหลำย ๆ ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
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3.2

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในเชิงวิชำกำร (Technical Hearing) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อมี

ข้อโต้แย้งทำงเทคนิค โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำจำกภำยนอกมำช่วยอธิบำยซักถำมและให้ควำมเห็นต่อ
รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ งนี้ผลกำรประชุมต้องมีกำรนำเสนอต่อสำธำรณะและผู้เข้ำร่วม
ประชุมด้วย
3.3

กำรประชุมประชำพิจำรณ์ (Public Hearing) รูปแบบนี้มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่

ชัดเจนและเป็นเวที ก ำรเสนอข้อ มูล จำกทั้ ง สองฝ่ำย คือฝ่ำยเจ้ำของโครงกำรและผู้ได้รับ ผลกระทบโดยมี
บรรยำกำศกำรประชุมที่ เปิดกว้ ำง ซึ่งเจ้ำของโครงกำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ปิดบัง มีห ลักเกณฑ์และ
ประเด็นพิจำรณำที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกฝ่ำยทรำบร่วมกัน ซึ่งรูปแบบกำรประชุมควรมีลักษณะไม่เป็นทำงกำร
มำกนัก อำจใช้เวลำประชุมหลำยวันก็ได้ และไม่จำเป็นต้องจัดครั้งเดียวหรือสถำนที่เดียวตลอดไป ทั้งนี้ สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมได้
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Decision Marking) โดยให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็น
ปัญ หำนั้น ๆ ซึ่ง เป็นเป้ำหมำยสูง สุดของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อำจดำเนินกำรให้ประชำชนผู้รับ
ผลกระทบเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมกำรที่มีอำนำจตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ประชำชนจะมีบทบำทชี้นำ
กำรตัดสินใจเพียงใด ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวแทนในคณะกรรมกำรชุดนั้น ๆ
5. กำรใช้กลไกทำงกฎหมำย เป็นกำรเรียกร้องสิทธิของตนจำกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม มักใช้ในกรณี
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงอื่นได้ โดยอำศัยมำตรกำรทำงกฎหมำยเป็นหลักซึ่งอำจเกิดควำม
6. ยืดเยื้อต่อกำรดำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ตำมในบำงกรณีประชำชนอำจไม่อยู่ในฐำนะที่ดำเนินกำร
ฟ้องร้อง เพรำะนอกจำกจะเสียเวลำแล้วยังมีภำระค่ำใช้จ่ำยและภำระในกำรติดตำมหำข้อมูล
5.1 แนวคิดเรื่องกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
5.1.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
คำว่ำ “กำรมีส่วนร่วม (Participation)” นั้น ตำมพจนำนุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้
ให้คำนิยำมไว้ว่ำ “เป็นกำรมีส่วนร่วม (ร่วมกับคนอื่น)” ในกำรกระทำบำงอย่ำงหรือบำงเรื่อง คำว่ำกำรมีส่วน
ร่วมโดยมำกมักจะใช้ในควำมหมำยตรงกันข้ำมกับคำว่ำ “กำรเมินเฉย” (Apathy) ฉะนั้นคำว่ำ กำรมีส่วนร่วม
ตำมควำมหมำยข้ำงต้น จึงหมำยถึง กำรที่บุคคลกระทำกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ
ไม่ว่ำเขำจะปฏิบัติกำรเพื่อแสดงถึงควำมสนใจอย่ำงจริงจังหรือไม่ก็ตำม และไม่จำเป็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่ำ
เขำจะปฏิบัติกำรเพื่ อแสดงถึง ควำมสนใจอย่ำงจริงจังหรือไม่ก็ ตำม และไม่จ ำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้ำไป
เกี่ยวข้องกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่กำรมีทัศนคติควำมคิดเห็น ควำมสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่ำ
เป็นกำรมีส่วนร่วมได้
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ในทรรศนะของ Turton Andrew (1987 : 10 อ้ำงถึงใน พงษ์ศักดิ์ ชำลีเขียว.2550 : 8) กำร
มีส่วนร่วมของประชำชน หมำยถึงกำรรวมควำมสนใจของแต่ละคน ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกันทำงด้ำนควำมรู้สึกใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ในลักษณะของควำมร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกำลัง จนกระทั่งเกิดกำรรวมกันเป็นกลุ่มขึ้นมำ
นอกจำกนี้ แดซเลอร์ และวิลเพริ์ท (Dachler and Wilpet1987, 1 – 39 อ้ำงถึงในพงษ์ศักดิ์
ชำลีเขียว.2550 : 8) เสนอข่ำวนอกจำกกรอบแนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะกำรมีส่วนร่วมที่แสดงถึงเป้ำหมำย
และกระบวนกำรตลอดจนวิธีกำรส่วนร่วมและผลของกำรมีส่วนร่วมแล้วสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คือ บริบทของกำร
มีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ลักษณะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมของชุม ชนนั้น ๆ รวมถึงระบบค่ำนิยม
ทัศนคติ ควำมสำมำรถส่วนบุคคล
5.1.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
วันรักษ์ มิ่งมณีนำคิ (2531 : 10 อ้ำงถึงใน พงษ์ศักดิ์ ชำลีเขียว.2550 : 8) ได้ให้ควำมหมำย
ของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยทั่วไป หมำยถึง กำรเข้ำร่วมอย่ำงแข็งขัน และอย่ำงเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงกำรหรืองำนพัฒนำชนบท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนในอำนำจตัดสิน
ในและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่ำสิ่งที่ผู้มี ส่วนได้เสียต้องกำรมำกที่สุดนั้นจัก
ต้องรับกำรตอบสนองและทำให้มีควำมเป็นไปได้มำกขึ้นกว่ำสิ่งที่ทำไปนั้น จะตรงกับควำมต้องกำรแท้จริงและ
มั่นใจมำกขึ้นว่ำ ผู้เข้ำร่วมทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ เสมอหน้ำกัน โดยวันรักษ์ ได้ระบุถึงกระบวนกำรพัฒนำ
ชนบท ว่ำมี 5 ขั้นตอน ฉะนั้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่แท้จริงจึงควรจะหมำยถึงกำรมีส่วนร่วมในทุ ก
ขั้นตอนโดยครบถ้วน
ส่วนในกำรศึกษำและวิเครำะห์ชุมชน เพื่อนำไปสู่กำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของชุมชน ตลอดจนกำรจัดลำดับของปัญหำ และกำรคัดเลือกปัญหำที่แก้ไขตำมลำดับ ก่อนหรือหลัง ชำวบ้ำน
รับรู้ถึงปัญหำของเขำเอง มิใช้ให้คนภำยนอกมำชี้นำปัญหำดังนี้
- กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ
- กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีและวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ
- กำรมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำมแผนเช่น กำรสละแรงงำนและทรัพยำกรต่ำง ๆ
- กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล
(วันรักษ์ มิ่งมณีนำคิน,2531 : 10 อ้ำงถึงใน พงษ์ศักดิ์ ชำลีเขียว.2550: 9)
ส่วนปรัชญำ เวสำวัชช์ ( 2528 : 4-5 อ้ำงถึงใน พงศักดิ์ ชำลีเขียว.2550:9) ได้กล่ำวถึงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนว่ำควรจะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญดังนี้
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1. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ครอบคลุ มกำรสร้ำงโอกำสที่เอื้อเฟื้อให้สมำชิกทุกคนของ
ชุมชนของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรพัฒนำและเอื้อให้ได้รับประโยชน์จำก
กำรพัฒนำโดยเท่ำเทียมกัน
2. กำรมีส่วนร่วมสะท้อนกำรเข้ำเกี่ยวข้องโดยสมัครใจและเป็นประชำธิปไตยโดยในกรณีดังนี้
ต่อไปนี้
2.1 กำรเอื้อให้เกิดควำมพยำยำมพัฒนำ
2.2 กำรแบ่งสรรผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำโดยเท่ำเทียมกัน
2.3 กำรตั ด สิน ใจเพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำย ก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน และ
ดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
3. เมื่อพิจ ำรณำในแง่นี้กำรมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่ำงส่วนที่ประชำชนลงแรงและ
ทรัพยำกรเพื่ อ พั ฒ นำกั บ ประโยชน์ที่จ ะได้รับ กำรลงทุ นลงแรงดัง กล่ำว อีก นัยหนึ่ง คือกำรมี ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรตัดสินใจไม่ว่ำระดับท้องถิ่น ภูมิภำค และระดับชำติ จะช่วยก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่ง
ที่ประชำชนลงทุนลงแรง กับประโยชน์ที่ได้รับ
4. ลัก ษณะกำรมี ส่วนร่วมของประชำชนอำจผิดแผกแตกต่ ำงกั นได้ตำมสภำพเศรษฐกิ จ
นโยบำย และโครงกำรบริหำร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจ และสังคมของประชำชนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
มิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีกำรแต่เป็นปัจจัยสำคัญในกำรประกันให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำที่มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
ประชำชน
กำรพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำจนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ำกำรมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนกำรปลดปล่อยมนุษย์จำกโซ่ตรวนที่ผูกพันให้เป็นอิสระในกำรกำหนดชีวิตของตนเอง ดังมีผู้ ให้
นิยำมว่ำ “โดยพื้นฐำนแล้วกำรมีส่วนร่วมเป็นกำรปลดปล่อยประชำชนให้หลุดพ้น
จำกกำรเป็นผู้รับผลจำกกำรพัฒนำและให้กลำยเป็นผู้กระทำ” (actor) ในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง(ปรัชญำ
เวสำรัชช์,2528 : 4 อ้ำงถึงใน พงษ์ศักดิ์ ชำลีเขียว.2550 : 10)
นอกจำกนี้ยัง ได้ชี้ให้เ ห็นถึง กำรมี ส่วนร่วมของประชำชนเกิ ดขึ้นได้ต่อเมื่ อมี ก ำรใช้ควำม
พยำยำมที่แต่ละคนใช้ในกิจกรรมกำรพัฒนำและมีกำรเสียสละทรัพย์บำงอย่ำงดังต่อไปนี้
ร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในแง่นี้เป็นกำรร่วมในรูปของกำรเขียนกำรพูด
หรือกำรสื่อสำรในรูปอื่น เพื่อแสดงควำมคิดเห็นของตน กำรแสดงควำมคิดเห็นเช่นนี้อำจเกิดขึ้นในขั้นตอนของ
กิจกรรมกำรพัฒนำก็ได้
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ร่ว มสละทรั พ ยำกร วัต ถุ โดยกำรให้ ยืม หรื อให้เ งิน วั ส ดุ กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พย์ สิน กำรใช้
ประโยชน์ จำกสถำนที่ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
ร่วมสละแรงงำนในกิจกรรมพัฒนำ
ร่วมสละเวลำ เช่น ร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น เข้ำร่วมประชุม (แม้ จะไม่แสดงควำม
คิดเห็นส่วนตัวก็ตำม)
กำรที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ นั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่งเนื่องจำก
คนในชุมชนจะเข้ำใจถึงคุณค่ำควำมเป็นมำของบรรพบุรุษของตนเอง และรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของวัฒนธรรม
คือมีส่วนร่วมในกำรค้นหำ สืบค้น ถึงประวัติศำสตร์ของชุมชน และกำรอนุรัก ษ์ สืบทอด มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจว่ำมรดกภูมิปัญ ญำที่จ ะให้คงอยู่ต่อไป ทำให้รู้ถึง คุณค่ำ ควำมหมำย เกิ ดควำมสำมั คคี ควำมเป็น
ปึกแผ่น ควำมปรองดองของคนในชุมชนและเกิดพลังที่จะร่วมกันทำกิจกรรม สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และ
ปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของตนเอง
6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
KulwadeeCharoensri et al, Cultural Empowerment Programme for Bang
Lamphoo Locality งำนวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่ำ ชุมชนเมืองเช่นบำงลำพูนั้ นกำรเสริมพลัง ชุมชน คือกำร
เสริมพลังเยำวชนในชุมชนหรือเยำวชนที่มีควำมรักผูกพันกับชุมชน ทำหน้ำที่เป็นกลไกสำคัญในกำรสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงชุมชนต่ำง ๆในบำงลำพูอีกทั้ง ทำหน้ำที่สืบสำนเจตนำรมย์ของประชำคมบำงลำพูในกำรทำ
กิจกรรมเพื่อบำงลำพู โดยใช้กระบวนกำรวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในกำรเสริม
พลังและยังพบอีกว่ำ ชุมชนเมืองนั้นแกนในกำรขับเคลื่อนชุมชนนั้นคือ ผู้สูงอำยุซึ่งได้แก่ประชำคมบำงลำพู
และชมรมเยำวชนเกสรล ำพู ที่ได้รับกำรเสริมพลังทั้งด้ำนควำมรู้และกำรเก็บข้อมูล ประวัติศำสตร์และภูมิ
ปัญญำของชุมชน
เป็นที่ยอมรับกันว่ำกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วมในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ของตนเองเป็นเครือ่ งมือทีมี
ศักยภำพสูง ที่ทำให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรวิจัย เกิดควำมรักควำมผูกพันและภำคภูมิใจต่อชุมชนของตน และ
ปรำกฏกำรณ์ของกำรวิจัยเรื่องนี้ก็ส่งผลอย่ำงชัดเจน เพรำะนอกเหนือจำกผลกำรศึก ษำในรูปของเอกสำร
ประวัติศำสตร์ฉบับประชำชน ของ สำมชุมชน คือชุมชนบำงลำพู ชุมชนมัสยิดจักรพงศ และชุมชนวัดสำมพระ
ยำแล้ว ยังมีกลุ่มเยำวชน “ชมรมเยำวชนเกสรลำพู” เป็นผลงำนที่ยังคงปฏิบัติกำรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและ
ชมรมนี้ยังเป็นผู้ช่วยประชำคมบำงลำพูในกำร ขับเคลื่อนกิจกรรมของบำงลำพู จนผลเป็นที่ประจักษ์ชัดคือกำร
ต่อรองกับภำครัฐเป็นเวลำยำวนำนกว่ำ 10 ปีจนได้ อำคำรคุรุสภำเป็นอำคำรเพื่อ ดำเนินกิจกรรมของตนเอง
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เรณู อรรฐำเมศร์ โครงกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคเหนือ งำนวิจัยเรื่องนี้ได้ข้อค้น
พบว่ำ โครงกำรวิจัยยุววิจัยนั้นทำให้ครู นักเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญำของตนและรักที่จะพัฒนำ
ท้องถิ่นของตนเพรำะกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงครูที่ปรึกษำ นักเรียน และพ่อแม่ ปู่ ย่ำ ตำยำย
ในกำรทำวิจัยเรื่องของชุมชนของตนเอง จะก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อท้องถิ่น เกิดควำมรักท้องถิ่น ครูมี
ศักยภำพสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ตลอดจน สำมำรถสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่ำง
มั่นใจและชัดเจนนอกจำกนั้น ยังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ โดยครูผู้ส อน
เพิ่มโอกำสกำรเรียนรู้ของนักเรียน เริ่มตั้งแต่กำรหำควำมรู้ เกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยตนเอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับ หมู่ บ้ำนของตนเอง ฝึกกำรคิด วิเ ครำะห์ ฝึกกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ฝึกกำร
วิเครำะห์หลักฐำนต่ำง ๆและ กำรให้ข้อเสนอแนะ ผลที่ตำมมำคือนักเรียนคิดเป็น สงสัยเป็น และมีควำม อยำก
รู้อยำกเห็น เกิดทักษะเชื่อมโยงข้อมูล ของปรำกฏกำรณ์ และควำมเปลี่ยนแปลงของชุมชน และตระหนักว่ำ
อัตลัก ษณ์ของชุม ชนนั้นมีควำมหมำยอย่ำงลึกซึ้ง ต่อชุมชน นอกจำกนั้นงำนวิจัยเรื่องนี้ ยังชี้ให้เห็นว่ำ กำร
เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดเนื่องมำจำก ภูมินิเวศวัฒนธรรม ควำมเป็นชำติพันธุ์ ทักษะเฉพำะอย่ำงของแต่ละ
ชุมชนที่ถูกผลิตสร้ำงขึ้นมำ เพื่อโต้ตอบกับบริบทของชุมชนที่เป็นปัจจัยเสริมหรือผลักดันจนเจริญเติบโตเป็น
ชุมชนในปัจจุบัน กำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถของบรรพชนในกำรดำรงชีวิต ทำให้คุณครูและนัก เรียนเกิดควำม
รักท้องถิ่นของตนขึ้นมำ เกิดควำมภำคภูมิใจในรำกเหง้ำของตนเอง และสำนึกได้ว่ำสำมำรถใช้เป็นแหล่งทำกิน
ได้ นอกจำกนั้นกระบวนกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม และเนื้อหำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่มีศักยภำพ
สูงในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมคิด ควำมรักในท้องถิ่น เพรำะแนวคิดกำรรื้อฟื้นควำมทรงจำร่วม ก็คือกำรรื้อฟื้น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคน คนกับสมบัติสำธำรณะ คนกับธรรมชำติ ตลอดถึงระบบควำมคิดควำมเชื่อ ซึ่ง
เป็นรำกเหง้ำที่ทำให้เกิดภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ ที่ได้สืบทอดกันมำในชุมชน
ปรีชำ กันธิยะ (2542 : สรุปผลกำรวิจัย) ได้ทำเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ดำเนินงำนวัฒ นธรรม พบว่ำ รั ฐได้ก ำหนดให้ป ระชำชนมี ส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนด้ำ นวัฒ นธรรมโดย
กำหนดให้เป็นสิทธิและหน้ำที่ของประชำชนทุกคนในกำรดำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรม ทั้งกำรเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรบริก ำรจัดกำร กำรอนุรัก ษ์ ฟื้ นฟู บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ คือ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติให้ก ำรส่งเสริม สนับสนุนประสำนงำน ดำเนินงำนวัฒ นธรรมขององค์ก ร
หน่วยงำนสถำบันต่ำง ๆ โดยให้มีกำรจัดตั้งสภำวัฒนธรรมจังหวัด สภำวัฒนธรรมอำเภอ สภำวัฒนธรรมตำบล
วิวัฒนชัย บุญญำนุพงศ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำลักษณะกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน และศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน โดย
ศึกษำกรณีของชำวมอญบ้ำนเกำะเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่ำ เพศ อำยุ อำชีพ ต่ ำงกัน กับ
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กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนแตกต่ำงกัน และยังพบว่ำกำรศึกษำต่ำงกันมีผลทำให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนแตกต่ำงกัน
สรุปจำกำรทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่ำกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นได้เปลี่ยนวิธี
คิดกำรศึกษำประวั ติศำสตร์แบบเดิม ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ สังคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมของกลุ่ม ชนนั้น ๆ
โดยเฉพำะกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะให้ควำมร่วมมือตั้งแต่กำรคิด ปฏิบัติ
และร่วมรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมโดยเฉพำะกรณีมีส่วนร่วมในทำงวัฒนธรรมจะเสริมสร้ ำงให้เกิดกำรอนุรกั ษ์
ควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมที่แสดงตัวตนของตนเอง
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรวิจั ยเรื่อ ง “กำรเสริม พลั ง ชุ ม ชนทำงวัฒ นธรรม : กรณี ศึก ษำศูน ย์วั ฒ นธรรมเฉลิม รำชวั ด
พระธำตุดอยสะเก็ด “ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิจัยแบบผสมผสำน(Mixed Method) ซึ่งประกอบด้วยกำรวิจัย
เอกสำร,กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กำรวิจัยเชิงปฏิบัติก ำร (Action Research) กำรวิจัย
ประวัติศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีวิธีดำเนินกำรศึกษำ ดังนี้
1.ขอบเขตของกำรวิจัย
1.1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยกำหนดพื้นที่ในกำรวิจัย คือ ประชำชนไทยลื้อ ไทใหญ่ ไทยวน ไทจีน และไทอินเดีย
ที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 , บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว)หมู่ที่ 12 และ บ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ผู้วิจัย กำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ โดยศึกษำมรดกภูมิปัญญำสำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน
ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ ประวัติศำสตร์ชุมชนตำบลเชิงดอยและศึกษำเกี่ยวกับเสียงของประชำชนที่มีควำมรู้สึก
ต่อพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงำนและพระกรณียกิจในพืน้ ที่
ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
2. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนกำรวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนกำรวิจัยได้ศึกษำ
ข้อมูลเบื้องต้นจำกหนังสือบทควำม หนังสือท้องถิ่น เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ชุมชน
และมรดกภูมิปัญญำ วัฒนธรรมของแต่ละชำติพันธุ์
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม ชี้แจงโครงกำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและบอกกล่ำวกำรทำโครงกำรวิจัย
ให้ กั บ ก ำนั น ทุ ก ต ำบล 14 ต ำบล , ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นต ำบลเชิ ง ดอย 13 หมู่ บ้ ำ น , นำยกเทศมนตรี 14 แห่ ง
ปลัดเทศบำล 2 แห่ง , นักวิชำกำรศึกษำ 2 แห่ง , ผู้อำนวยกำรกองกำรกองกำรศึกษำ 2 แห่ง ,ตัวแทนคณะ
สงฆ์ เจ้ำคณะตำบล 12 รูป , รองเจ้ำคณะอำเภอ 2 รูป , เจ้ำอำวำสวัดทุ ก วัดในตำบลเชิงดอย ตัวแทน
สถำนศึกษำ 26 แห่ง , ครูโรงเรียนละ 2 คน , โรงเรียนในตำบลเชิงดอย 4 แห่ง , ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร 20
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แห่ง , ตัวแทนชุมชน 10 ชุมชน ๆ ละ 3 คน และตัวแทนชุมชนพื้นที่ที่จะดำเนินกำรวิจัย 3 หมู่บ้ำน , สมำชิก
สภำเทศบำลที่อำศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 , 12 , 13 ตำบลเชิงดอยและทีมวิจัย 25 คน รวม 215 คน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมทีมวิจัยในกำรบริหำรงำนวิจัย ประชุมเตรียมเวทีชี้แจงโครงกำร ประชุมเตรียม
รำยละเอียดกำรประชุมชี้แจงโครงกำร , ประชุมพัฒนำควำมรู้กำรวิจัยและกำรบริหำรกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม ,
ประชุมวำงแผนปฏิบัติและจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำเยำวชน
ขั้นตอนที่ 4 เวทีพัฒนำเยำวชนอำสำสมัครและทีมวิจัย
4.1. อบรมฝึกปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชุมชนกำรวิเครำะห์ข้อมูล ฝึกทักษะ
และเทคนิคกำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึก กำรจับประเด็น กำรนำเสนอและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชน
4.2. เก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชน สำรวจหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และแหล่งข้อมูล
สำรวจพื้นที่
4.3. เวทีตรวจสอบข้อมูลระหว่ำงทีมวิจัยและปรำชญ์ ภูมิปัญญำของชุมชน
4.4. เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงชุมชน
4.5. เวทีเสริมควำมเข้มแข็งและเยำวชนอำสำสมัคร
4.6. เวทีนำเสนอผลงำนด้ำนสื่อต่ำงๆ (วิทยุ ,แผ่นพับ ,โปสเตอร์ ,เว็บไซต์,จัดทำรูปเล่ม)
4.7. เวทีนำเสนอผลงำนวิจัยต่อชุมชน
3.กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)
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บทที่ 4
กระบวนกำรพัฒนำนักวิจัยและกระบวนกำรทำวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง “กำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม : กรณีศึกษำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุ
ดอยสะเก็ด “ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิจัย แบบผสมผสำน(Mix Method) โดยเน้นกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR) ระหว่ำงนักวิจัย ทีมวิจัย คณะสงฆ์ ครูในชุมชน เยำวชนอำสำสมัคร
และขำวบ้ำน โดยได้วำงแผนกำรวิจัยในกำรพัฒนำนักวิจัยชุมชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำวิจัย
แบบมีส่วนร่วม และให้เยำวชนเป็นกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม สำขำวรรณกรรม
พื้นบ้ำน มุขปำถะ ประวัติศำสตร์ชุมชน โดยมี นัก วิจัยเป็นพี่เ ลี้ยงในกำรดำเนินกำรวิจัย ซึ่ง เยำว ชนเป็นตัว
ขับเคลื่อนนั้น จะทำให้เยำวชนที่เป็นคนที่จะต้องสืบทอด ให้เกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ เกิดควำมหวงแหน
และดึงผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชน ขั้นต้นก็จะมี พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำยลุง ป้ำ น้ำ อำ ญำติ เข้ำมำให้ควำมสนใจในสิ่งที่
ลูกหลำนตนเองทำ และดึงคนในชุมชนเกิดควำมสนใจ และเกิดควำมรักควำมสำมัคคี เกิดควำมภำคภูมิใจ รู้
คุณค่ำของคนเอง และเต็มใจที่จะเล่ำเรื่องรำวในอดีต สืบค้นหำประวัติศำสตร์ของตนองและชุมชน เกิดควำม
รักควำมภำคภูมิใจ ปกป้องคุ้มครอง มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยจะสำมำรถทรำบแนวทำงในกำร
เสริมพลังชุมชนทำงวัฒ นธรรม และเก็บควำมรู้สึก ควำมทรงจำของประชำชนชำวอำเภอดอยสะเก็ด ที่มีต่อ
พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในพื้นที่ เพื่อนำมำจัดแสดงนิทรรศกำร
และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐำนโดยมีกระบวนกำร ดังนี้
1. กระบวนกำรในกำรกระตุ้นกำรมี ส่วนร่วมและสร้ ำงจิตส ำนึกในชุมชน ให้เ กิ ดควำมรัก ควำม
ภำคภูมิใจ ควำมหวงแหนเห็นสิ่งสำคัญของกำรที่จะสืบค้น และรวบรวมไว้ พัฒนำต่อยอดให้เกิดมูลค่ำ เกิด
คุณค่ำทำงมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1.1 แผนที่ควำมคิด เป็นเทคนิคฝึกให้ผู้ใช้ได้มองเห็นควำมคิดหลัก (หัวข้อหลัก) และฝึกกำรจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงควำมคิด
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ภำพที่ 1 ฝึกกำรจัดกำรกลุ่มข้อมูลที่มควำมเชื่อมโยงควำมคิด

ภำพที่ 2 แผนที่ควำมคิด
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1.2 เทคนิคเครือข่ำยสังคม หำแกนนำเครือข่ำยกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน โดยใช้กำรเสวนำกลุ่มย่อย กำร
สัมภำษณ์

ภำพที่ 3 กำรสัมภำษณ์
1.3 เทคนิคกำรจัดเวที เช่น เวทีชี้แจงโครงกำรวิจัยให้กับ ชุมชน ได้ทบทวนและเข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และประโยชน์ของงำนวิจัยครั้งนี้ และขอควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสนใจใน
กำรวิจัย ร่วมเป็นคณะวิจัย หรือให้ควำมร่วมมือด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำร
ดำเนินกิจกรรมวิจัย กำรค้นคว้ำเอกสำรหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ กำรเป็นผู้ให้ควำมรู้ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ
และกำรจัดเวทีในกำรคืนข้อมูลให้ชุมชน ระดับกลุ่มชำติพันธุ์ เวทีระดับอำเภอ

ภำพที่ 4 กำรประชุมเสวนำกลุ่มย่อย
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ภำพที่ 5 เวทีชี้แจงกำรวิจัยชุมชน 30 ต.ค. 2556
2. กระบวนกำรพัฒนำนักวิจัย และกำรทำวิจัย กำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
กำรประสำนชุมชน กำรประชุมพัฒนำควำมรู้เรื่องกำรวิจัย กำรพัฒนำทีมวิจัยและเยำวชนอำสำสมัคร กำรเปิด
เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชน ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยคือกลุ่มชำติพันธุ์ที่อำศัยอยู่ที่บ้ำนเชิง
ดอย หมู่ที่ ๒, บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) หมู่ที่ 12 และบ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13(หมู่บ้ำนดังกล่ำวอดีต
เป็นหมู่บ้ำนเดียวกัน บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 12 แยกจำกบ้ำนเชิงดอยหมู่ที่ 3 และบ้ำนแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2524 และบ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13 ได้แยกหมู่บ้ำนจำก บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) และบ้ำนแม่
ดอกแดง หมู่ที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีกระบวนกำรพัฒนำนักวิจัย และกำรทำวิจัย ดังนี้

ภำพที่ 6 กำรประชุมทีมวิจัย 19 ม.ค.2557

30

2.1 กระบวนกำรประสำนชุมชน
เริ่มกำรประสำนชุมชนโดยคณะวิจัย ประสำนผู้นำชุมชน ซึ่งในชุมชน คนส่วนใหญ่จะมีอำชีพ
รับจ้ำง และค้ำขำย กำรที่ จะประชุมกลุ่มหรือระดมควำมคิดเห็นต่ำง ๆ จะได้รับควำมร่วมมือ ถ้ำจัดประชุม
กลำงคืน แต่ในกลุ่มผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำร่วมประชุมในเวลำกลำงวันได้ และได้พบปะผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้ำน
ยินดีที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล, รูปภำพเก่ำ ๆ ซึ่งผู้ใหญ่บ้ำนได้แนะนำให้แต่ละกลุ่มชำติ
พันธุ์ในชุมชน จะต้องเข้ำไปสัมภำษณ์ใคร โดยรับปำกจะช่วยเหลือด้ำนกำรเปิดเวที อำคำรสถำนที่ในกำรเปิด
เวที กำรประสำนกลุ่มพลังมวลชนต่ำง ๆ และยินดีเข้ำร่วมในกำรเปิดเวทีระดับอำเภอ
หลังจำกนั้น ได้เข้ำไปติดต่อประสำนงำนกับทำงโรงเรียน บ้ำนเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษำ) ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในบ้ำนเชิงดอย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม โชคดีที่ทีมวิจัยรู้จักคุ้นเคยกับผู้อำนวยกำร
โรงเรียน และรู้จักอำจำรย์ในโรงเรียนหลำยท่ำน ได้อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย เป้ำหมำย และได้
ขอควำมร่วมมื อในกำรรับสมั ครนัก เรียนที่ มี ควำมสนใจในกำรร่วมเป็นนักวิจัยเยำวชนอำสำสมัคร โดยให้
พิจำรณำเด็กนักเรียนที่อำศั ยอยู่ในบ้ำนเชิงดอย บ้ำนปทุม นิเวศน์ (หนองบัว) และบ้ำนหนองบัวพัฒนำ เป็น
อันดับแรก ได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำกทำงโรงเรียนบ้ำนเชิงดอย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม เป็นอย่ำง
ดี โดยอธิบำย ถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของกำรวิจัย และกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
วิจัย โดยครูอำจำรย์ยินดีที่จะเข้ำร่วมและให้ควำมร่วมมือให้นักเรียนเข้ำร่วมในงำนวิจัยครั้งนี้
และได้ป ระสำนงำนหน่วยงำนรำชกำร เช่น ที่ ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ ด ประสำนข้อมู ล
ทำเนียบนำยอำเภอดอยสะเก็ด ข้อมูลแผนที่ ฯลฯ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และประสำนกับเท ศบำล
ตำบลดอยสะเก็ด และเทศบำลตำบลเชิงดอย ซึ่งพื้นที่ที่จะทำกำรวิจัยอยู่ในพื้นที่ โดยได้รับกำรสนับสนุนด้ำน
อำคำร สถำนที่ และกำรจัดเวทีต่ำง ๆ และเห็นถึงควำมสำคัญในกำรทำวิจัยในครั้งนี้
ในกลุ่มพระสงฆ์ ก็ประสำนเจ้ำอำวำสวัดหนองบัว ซึ่งเป็นวัดของบ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 12 และ
บ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13 ซึ่งวัดต่ำง ๆ ได้เข้ำเป็นเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม กับวัดพระธำตุดอยสะเก็ด ใน
กำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ ก็จะยึดหลัก บวร (บ้ำน วัด โรงเรียน และรำชกำร) โดยจะให้วัดเป็นคลังควำมรู้
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนมรดกภูมิปัญญำของชุมชน
2.2 กระบวนกำรพัฒนำนักวิจัย และกำรทำวิจัย
ก่อนเริ่มทำกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ประชุมทีมวิจัย เพื่อบริหำรงำนวิจัยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ปรับควำมเข้ำใจให้ตรงกันในวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรมโดยเก็บข้อมูล
พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช ที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด เก็บ
ควำมรู้สึก ควำมภำคภูมิใจ ของคนดอยสะเก็ด ที่ มีต่อพระองค์ และจัดเก็ บมรดกภูมิ ปัญญำทำงวัฒนธรรม
สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ (ประวัติศำสตร์ชุมชน) จำกควำมหลำกหลำยของกลุ่มชำติ
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พันธุ์ ที่อำศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งต่ำงภำษำ ต่ำงวัฒนธรรม แต่อำศัยอยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข และมีควำมสำมัคคี
ร่วมมือกันในกำรดำเนินกิจกรรมทำงวัฒนธรรม ประเพณีอย่ำงเหนียวแน่นและเพื่อให้ได้แนวทำงในกำรเสริม
พลังชุมชนทำงวัฒนธรรม โดยมีเยำวชนอำสำสมัครเป็นกลไกในกำรขับเคลื่ อน และชุมชนเกิดควำมภำคภูมิใจ
ปกป้อง คุ้มครอง สืบทอดและต่อยอดมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม และนำแนวทำงกำรเสริมพลังดังกล่ำว
ขยำยผลไปยังชำวดอยสะเก็ดในทุกพื้นที่
2.2.1 กำรพัฒนำทีมวิจัย เริ่มจำกกำรประชุมทำควำมเข้ำใจในงำนวิจัย และหัวข้อวิจัยซึ่ง
คณะวิจัยบำงท่ำนยังไม่ค่อยเข้ำใจถึงกำรทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม และไม่เข้ำใจถึงกระบวนกำรวิจัย ขั้นตอนกำร
ทำวิจัย เนื่องจำกพื้นฐำน และประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ส่วนมำกจะเคยทำกำรวิจัยเชิงปริมำณ ไม่เคยทำงำน
วิจัยเชิงคุณภำพ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปข้อมูล จึงได้หำผู้ร่วมงำนวิจัยเพิ่มเติมโดยเปิดกว้ำง ทั้งนี้เพื่อสร้ำง
เครือข่ำย และได้ผู้ร่วมงำนวิจัยเพิ่มขึ้น และหลำกหลำย เมื่อได้ผู้สนใจที่จะทำกำรวิจัยแล้ว จึงมีควำมจำเป็นที่
จะต้องพัฒนำทีมวิจัย และเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนประวัติศำสตร์ชุมชน ในกำรพัฒนำทีมวิจัยดำเนิน
ไปพร้อม ๆ กับกำรพัฒนำเยำวชนอำสำสมัคร

ภำพที่ 7 ประชุมทีมวิจัย 14 ต.ค. 2556
สำหรับทีมวิจัยได้มีกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเวทีต่ำง ทั้งนี้เพื่อแสดงควำมคิดเห็น
จัดทำรูปแบบและเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์ และเริ่มหำเครือข่ำย ประสำนงำนกลุ่มบุคคลต่ำงๆ เน้นกำร
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อหำข้อมูลตำมธรรมชำติ ซึ่งได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดี โดยเฉพำะ อำจำรย์สมถวิล เจริญ
ทรัพย์ ข้ำรำชกำรบำนำญ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำวิจัยได้สนับสนุนสถำนที่ที่จะให้นักวิจัยได้พบกันทุกเช้ำ
วันเสำร์
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ภำพที่ 8 กำรประชุมทีมวิจัย 9 ต.ค. 2556
2.2.2 กำรเปิดเวทีประชุมชี้แจงโครงกำรระดับอำเภอจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ ได้ประสำน ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนได้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมประชุม ซึ่งได้เปิดกว้ำงให้คนดอยสะเก็ด ได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรทำวิจัย ได้มีกำรสอบถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในวงกว้ำง และได้ข้อแนะนำในกำรค้นหำข้อมูล
และแต่ละกลุ่มได้เข้ำใจบทบำทของตนเองหำกจะเข้ำร่วมงำนวิจัยแล้วและร่วมมืออย่ำงไร โดยได้ชี้แจงให้แต่ละ
กลุ่มได้รู้ถึงบทบำทหน้ำที่ ควำมสำคัญที่จะต้องเข้ำร่วมกำรวิจัย ประโยชน์ของแต่ละกลุ่มที่จะได้รับหำกเข้ำร่วม
กำรวิจัย โดยแบ่งกลุ่ม ครู อำจำรย์ จะได้รับควำมรู้ในงำนวิจัยแบบมีส่วนร่วม และใช้ควำมรู้ในกำรวิจัยไปสร้ ำง
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มำของตนเองได้รู้ว่ำบรรพบุรุษอพยพมำจำกไหน รู้ถึงมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ปัจจุบัน และมีส่วนใดที่จะหำยไป และจำเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้คงอยู่ต่อไป
และในส่วนกลุ่มเยำวชนอำสำสมัคร ก็จะได้เรียนรู้มรดกภู มิปัญญำทำงวัฒนธรรม ซึ่งตนเองจะเป็นผู้สืบทอด
และท ำกิ จ กรรมทำงวัฒ นธรรม และกำรรวมกลุ่ม กำรจั ด ตั้ง กลุ่ ม อำสำสมั ค ร ซึ่ง จะเป็ น ดำเนินกำรทำง
วัฒนธรรมในชุมชน จะเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินต่อไป หำกเยำวชนรวมกลุ่มกันและสำมำรถดำเนินกิจกรรม
ทำงวั ฒ นธรรมอย่ ำ งเหนี ย วแน่ น แล้ ว ก็ จ ะมี ค นมำดู ง ำน จะเป็ น ต้ นแบบให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ นในกำรท ำวิ จั ย
ประวัติศำสตร์ชุมชม ซึ่งทำให้เยำวชนเกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ในบ้ำนเกิดเมืองนอนของตนเอง และใน
ส่วนของ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ก็จะมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นในชุมชน มีกลุ่มเยำวชนที่พร้อมจะสนับสนุน
กำรทำงำนของหมู่บ้ำน ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำร
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บริกำรสำธำรณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนำจหน้ำที่ในกำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอั นดีของท้ องถิ่น โดยกำหนดเป็นนโยบำยในกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปะ วัฒ นธรรม
ประเพณีและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม หำกทำให้ชุมชนเกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิใจและเกิดแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ซึ่งสำมำรถเพิ่มรำยได้ให้กับคนในชุมชน มีแหล่งข้อมูลสำมำรถค้นคว้ำได้ ในขณะเดียวกัน วัด คือศูนย์
รวมในกำรดำเนินกิจกรรม ทำงวัฒนธรรม ก็สำมำรถทำเป็นนิทรรศกำรด้ำนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ดึง
ให้เด็กและเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยมีครูภูมิปัญญำพร้อมที่จะถ่ำยทอด ชุมชนก็เห็นควำมสำคั ญและให้
ควำมร่วมมือในกำรทำกิจกรรม

ภำพที่ 9 เวทีประชุมชี้แจงโครงกำรระดับอำเภอ 30 ต.ค. 2556

ภำพที่ 10 แบ่งกลุ่มย่อยหำแนวร่วมวิจัย
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ในกำรเปิดเวที หลังจำกได้ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นพร้อมตอบข้อ
ซักถำม และปรับทัศนคติตรงกันแล้ว ได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหำแนวร่วมในด้ำนกำรเข้ำมำเป็นทีมวิจัย และกำร
สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนอื่น ๆ และง่ำยต่อกำรประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมงำนวิจัย โดยกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำร และกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรมกำรเปิ ด
เวที ซึ่งส่วนมำกจะให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรวิจัย และสนับสนุนกำรให้ข้อมูล ให้ควำม
ร่วมมือกับเยำวชนที่จะเก็บข้อมูลในชุมชน และหำรูปภำพเก่ำ ๆ ภำพถ่ำยทำงประวัติศำสตร์ ให้กับคณะวิจัย
ส่วนมำกจะไม่ค่อยมีเวลำที่จะเข้ำร่วมเป็นนักวิจัย และเห็นด้วยในกำรที่จะต่อยอดในกำรสร้ำงแกนนำเยำวชน
และดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญำในพื้นที่ที่เหลือ โดยใช้กระบวนกำรเดียวกันกับโครงกำรวิจัย
ส่วนกลุ่มพระสงฆ์ ก็ยินดีให้ควำมสนับสนุน อนุเครำะห์ พระเณรเข้ำร่วมเป็นคณะวิจัยตำมที่
สนใจ และยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูล กำรให้ข้อมูล กำรหำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ กำรแปลปั๊บสำจำกภำษำ
บำลี เป็นภำษำไทย
2.2.3 เวทีประชุมทีมวิจัย หลังจำกที่ได้ทีมวิจัยเพิ่มเติมจำกกำรเปิดเวทีชี้แจงโครงกำรวิจัยก็
ประชุมทีมวิจัย ในกำรทำควำมเข้ำใจกับนักวิจัยเดิม และนักวิจัยใหม่ ซึ่งกำรทำวิจัยเป็นกำรค้นหำควำมจริ งใน
เรื่องต่ำง ๆ อย่ำงมีระบบและเชื่อถือได้ ดังนั้น กำรวิจัยของชุมชนคนดอยสะเก็ด จะเป็นกำรค้นหำควำมจริงใน
เรื่องควำมรู้สึกต่อพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่มีอยู่ในพื้นที่ และ
มรดกภูมิ ปัญ ญำทำงวัฒ นธรรม สำขำวรรณกรรมพื้น บ้ำน ประวัติศำสตร์ชุม ชน เพื่อนำมำเรียนรู้และใช้
ประโยชน์ในกำรดำรงชีวิตของคนในชุมชนในยุคปัจจุบัน และควำมจริงที่จะค้นหำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ควำม
เป็นมำ กำรก่อร่ำงสร้ำงกลุ่มของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งกำรศึกษำสำมำรถค้นหำได้
จำกกำรอ่ำน สรุปข้อควำม ที่ค้นพบ สรุปจำกเอกสำรในชุมชน และกำรศึกษำรวบรวมหลักฐำน ไม่ว่ำจะเป็น
กำรเขียน หรือรูปภำพ ภำพวำด ภำพถ่ำย วัตถุสิ่งก่อสร้ำงที่มีในชุมชน กำรสัมภำษณ์จำกผู้รู้ หรือปรำชญ์ใน
ชุมชน เท่ำที่จะทำได้โดยใช้กำรเล่ำเรื่องที่ได้ยิน หรือมีผู้ใหญ่ได้เล่ำให้ท่ำนฟัง ย้อนหลังประมำณ 100 ปี โดยหำ
ควำมรู้จำก พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ลุง ป้ำ น้ำ อำ ญำติ ๆ ไปจนถึงผู้รู้ในชุมชน แล้วนำมำสรุปโดยแยกทำแต่ละ
ชำติพันธุ์ และคืนข้อมูลให้แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์
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ภำพที่ 11 ประชุมทีมวิจัย 9 – 10 พ.ย. 2556
2.2.4 กำรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชุมชน กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในชุมชน ควำมรู้เรื่องประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ตัวอย่ำงคำถำม ประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง ให้กับเยำวชน
อำสำสมัครและทีม วิจัย ซึ่งกำรท ำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรทำวิจัยเชิงคุณภำพ โดยจะต้องเข้ำถึงควำมหมำยของ
ประวัติศำสตร์ท้อ งถิ่น กำรมีส่วนร่วมกั บชุมชน และต้องกระตุ้นให้คนในชุม ชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและสร้ำง
จิตสำนึกร่วมกับชุมชน ซึ่งต้องมีเทคนิคในกำรดำเนินกำร และในกำรฝึกอบรมได้มีกำรเชิญ ปรำชญ์ในชุมชนมำ
ให้สัมภำษณ์ ฝึกปฏิบัติจริง

ภำพที่ 12 อบรมเด็กและเยำวชนอำสำสมัคร 24 ม.ค. 2557
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ภำพที่ 13 อบรมเด็กและเยำวชนอำสำสมัคร 26 ม.ค. 2557
(1) กำรสัมภำษณ์ คณะวิจัยเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ ผู้เฒ่ำผู้แก่จะเล่ำพฤติกรรมเรื่องรำวในอดีตซึ่ง
จะตอบไม่ ตรงคำถำม จะเล่ำผ่ำนควำมทรงจ ำเก่ ำ ๆ คำตอบที่ได้ม ำจะสั้น ๆ ตีควำมไม่ ได้ ข้อมู ล ที่ได้ขำด
รำยละเอียด เป็นกำรถำมคำตอบคำ และเวลำเล่ำก็จะเล่ำออกนอกเรื่องเสียส่วนใหญ่ ปัญหำคือ ผู้เฒ่ำ ผู้แก่ หู
ตึง ไม่ค่อยได้ยิน และจะต้องอธิบำยยำวถึงจะเข้ำใจ และจะต้องมีอุปกรณ์ในกำรบันทึกเสีย งจำกกำรสัมภำษณ์
วิทยำกรแนะนำหำกสัมภำษณ์แล้วตอบออกนอกเรื่อง ให้พยำยำมถึงเอำคำในสิ่งที่เขำเล่ำให้กลับมำสู่เป้ำหมำย
ที่เรำต้องกำรทรำบ เป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนเล่ำเรื่องจะเล่ำไปเรื่อย ๆ จะไม่แยกเรื่องและไม่ค่อยตรง
ประเด็นคำถำม ซึ่งกำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึก จะต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝน

ภำพที่ 14 ฝึกปฏิบัติกำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึก 25 ม.ค. 2556

37

(2) กำรฝึกเขียนบันทึ กข้อ มูล โดยจะต้องจดบันทึกตำมประเด็น หรือหัวข้อที่ได้ก ำหนดไว้ โดยที ม
วิทยำกรได้แนะนำให้จดบันทึกสรุปในแต่ละวันว่ำได้สัมภำษณ์ใคร เรื่องอะไร วันเวลำในกำรสัมภำษณ์ ข้อมูล
ของผู้ให้สัมภำษณ์ ชื่อ ที่อยู่ อำยุ อำชีพ ควำมถนัด เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ และทีมวิทยำกรแนะนำให้มีกำรจด
บันทึก สรุปในแต่ละวันว่ำได้ข้อมูลอะไรบ้ำง
2.2.5 กำรศึกษำดูงำน
ทีมวิจัย และเยำวชนอำสำสมั คร ได้ร่วมกันศึกษำดูงำนที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
และรับฟังคำบรรยำยหัวข้อ ควำมสำคัญในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชน จำกผู้อำนวยกำรหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ จำกกำรศึกษำดูงำนทำให้ทีมวิจัยมีควำมตื่นตัวที่อยำกจะเก็บข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ชมุ ชนมำก
ขึ้น โดยนำรูปแบบกำรดำเนินงำนของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ มำปรับใช้กับชุมชน และเห็นว่ำมีคนทำ
แล้วสำเร็จ ก็ยิ่งมีควำมมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อนำมำใช้ในแล้วก็ได้ผลเพรำะทำให้เวทีในกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชน มี
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ชุมชนกล้ำที่จะเสนอควำมคิด และมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับทีมวิจัย

ภำพที่ 15 ดูงำนหอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 25 มี.ค. 2557
2.2.6 กำรสำรวจและเก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชน
เยำวชนอำสำสมัคร และทีมงำนวิจัย ได้ดำเนินกำรวำงแผนกำรลงพื้นที่สำรวจและ
สัมภำษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของหมู่บ้ำน โดยเข้ำไปสัมภำษณ์ ผู้เฒ่ำ ผู้แก่ในชุมชน โดยแบ่งพื้นที่กัน
ดำเนินกำรสัมภำษณ์เจำะลึกในแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ ที่อำศัยอยู่ในชุมชน ช่วงปิดภำคเรียนโดยให้เยำวชนลงพื้นที่
ของบ้ำนเชิงดอยก่อน และลงชุมชนอื่น กำหนดตัวแทนของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ ทีมวิจัย โดยจะนัดเจอกันตอน
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เช้ำ ที่บ้ำนอำจำรย์สมถวิล เจริญทรัพย์ และจะแบ่งกลุ่มกันออกเก็บข้อมูล โดยประสำนผู้ใหญ่บ้ำน เข้ำในพื้นที่
แบ่งกลุ่มในกำรทำงำน บำงกลุ่มใช้รถจักรยำน บำงกลุ่มใช้กำรเดิน และบำงกลุ่มก็ใช้รถจักรยำนยนต์ ให้เก็บ
ข้อมูล ประมำณ 2 ชั่วโมง และนำข้อมู ลกลับมำส่งให้กั บที มวิจัยเพื่อประมวลข้อมูล ที่ ได้สัม ภำษณ์มำ สรุป
ประเด็น และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมำ ครั้งแรกปรำกฏว่ำประเด็นคำถำมไม่ครอบคลุมทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบ
ประเด็น จึงร่วมกันกำหนดประเด็นให้ชัดเจน และแตกคำถำมย่อยออกไปให้ได้มำกที่สุด ลักษณะของกำรเล่ำ
ของผู้เฒ่ำผู้แก่จะเป็นกำรเล่ำไปเรื่อย ๆ ทำให้ไม่ตรงประเด็น ดังนั้น เยำวชนอำสำสมัครและทีมวิจัย จะต้อง
กำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน และคิดอย่ำงต่อเนื่อง และกลับไปสัมภำษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่ตกไป และในกำร
สัมภำษณ์ครั้งต่อไปก็สำมำรถได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นกว่ำเดิม อำจจะทำไปก็เกิดควำมชำนำญ ตั้งคำถำมแบบคุย
กัน แลกเปลี่ยนกันเป็นธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น ผู้เฒ่ำ ผู้แก่ก็มีควำมสุขที่ได้เล่ำถึงเรื่องรำวเก่ำ ๆ ในอดีต อยำกรู้
อะไรก็ให้ถำม จะได้คำตอบ และจดบันทึกไปด้วยในกำรสัมภำษณ์ จะสัมภำษณ์เกี่ยวกับพระรำชกรณีย กิจของ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ก่อน เช่นเคยเข้ำเฝ้ำรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ หรือ
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ องค์ไหนบ้ำง ควำมรู้สึกเป็นอย่ำงไร เล่ำเหตุกำรณ์ที่ได้เข้ำ
ร่วม หรือที่พ่อ แม่ปู่ย่ำตำยำย หรือผู้อื่ นเล่ำให้ฟัง ถึงควำมประทับ ใจ ควำมภำคภูมิ ใจ และจะตำมด้วยกำร
สัมภำษณ์ โดยจะตั้งคำถำมครอบคลุมตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นปู่ย่ำตำยำย รุ่นพ่อรุ่นแม่ รุ่นปัจจุบัน ถึงประวัติควำม
เป็นมำ กำรอพยพ กำรทำมำหำกินชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรตั้งถิ่นฐำน เรื่องที่อ ยู่ในควำมทรงจำ ข้อมูลเกี่ยวกับ
มรดกภูมิ ปัญ ญำทำงวัฒ นธรรมที่ ห ำยไป และที่ ค งอยู่ เช่น ควำมเชื่อ สิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ในหมู่ บ้ำน วัฒ นธรรม
ประเพณี ศิลปะกำรแสดง กำรฟ้อนรำ กำรเล่นดนตรี นิทำนพื้นบ้ำน กำรละเล่นพื้นบ้ำน อำหำร งำนช่ำงฝีมือ
ต่ำง ๆ เป็นต้น

ภำพที่ 16 สัมภำษณ์กลุ่มคนไทเงี้ยว บ้ำนแม่ก๊ะ ตำบลตลำดใหญ่ 26 มี.ค. 2557
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ภำพที่ 17 สัมภำษณ์กลุ่มไทอินเดีย บ้ำนเชิงดอย
ปัญหำของทีมวิจัย คือข้อมูลที่ได้ยังไม่สำมำรถเขียนเชื่อมโยงกันได้ เพรำะส่วนมำกจะรู้แค่รุ่น
ปู่ย่ำตำยำย จะต้องนำมำเชื่อมโยงกับช่วงเวลำของกำรปกครอง และแต่ละชำติพันธุ์ย้ำยมำจำกที่อื่น จึงต้องวำง
แผนกำรสัมภำษณ์ถึงถิ่นที่อยู่ที่อพยพมำ เช่นกลุ่มชำติพันธุ์ไทยลื้อ ซึ่งมีมำกในบ้ำนลวงเหนือ หมู่ที่ 4,5 ตำบล
ลวงเหนือ, บ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8, บ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย และบ้ำนโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4,6 ตำบลป่ำเมี่ยง
ชำติพันธุ์ ไทจีน ก็จ ะมีในบ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3, บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลเชิง ดอย, บ้ำนแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2
ตำบลตลำดใหญ่, บ้ำนพยำกหลวง(บ่อหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลตลำดขวัญ, ไทเงี้ยว บ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิง
ดอย, บ้ำนแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตลำดใหญ่, บ้ำนพยำกหลวง(บ่อหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลตลำดขวัญ , จึงได้วำงแผน
ในกำรเก็บข้อมูลสัมภำษณ์เชิงลึกในหมู่บ้ำนที่มีกลุ่มชำติพันธุ์นั้น ๆ

ภำพที่ 18 ประชุมศึกษำข้อมูลชำติพันธุ์อินเดีย 27 ม.ค. 2557
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2.2.7 กำรเปิดเวทีตรวจสอบข้อมูลระหว่ำงทีมวิจัยและปรำชญ์ ภูมิปัญญำของชุมชนของแต่
ละกลุ่มชำติพันธุ์ หลังจำกได้ข้อมูลมำกพอแล้ว ได้รวบรวมจัดเวทีตรวจสอบข้อมู ลระหว่ำงทีมวิจัย เยำวชน
อำสำสมัคร ภูมิปัญญำของชุมชน ร่วมกันตรวจสอบข้อมูล โดยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ควำม
เป็นมำของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ โดยได้มีกำรเพิ่มเติมมีกำรอภิปรำยในบำงประเด็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้จัด
เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน เป็นกำรจัดเวทีในกลุ่มย่อย แล้วลงตรวจสอบพื้นที่จริง พร้อมกับกำรให้ชุมชนเลือกที่
จะสืบทอด เก็บรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม สำขำใดที่อยำกจะให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป และมีมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม สำขำใดที่หำยไปและอยำกจะรื้อฟื้นขึ้นมำ ซึ่งกำรคืนข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ชุมชน ที่
ประชุมจะไม่ค่อยออกควำมคิดเห็นมำกนัก เนื่องจำกไม่รู้ว่ำตนเองมีที่มำที่ไปอย่ำงไรอย่ำงแน่ชัด ทรำบแค่ว่ำ
ปู่ย่ำตำยำยเป็นมีเชื้อสำยมำจำกชำติพันธุ์อะไร เท่ำนั้น เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ชุมชน นั้น
ไม่ได้ทำมำก่อน และไม่มีก ำรบันทึกเป็นหลัก ฐำน แต่ในส่วนกำรกำรให้ที่ประชุ มเลือกมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง ว่ำเป็นของชุมชนจริงหรือไม่ เนื่องจำกมีกำรกลืนวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมบำงอย่ำงก็ไม่ได้ทำสืบเนื่องจำกกลุ่มชำติพันธุ์ของตนเองมีน้อย หรือไม่ได้สนใจในเอกลักษณ์ของกลุม่
ชำติพันธุ์ของตนเอง เช่น ฟ้ อนตบบะผำบ และ ในเวที คืนข้อมู ล ให้ชุม ชน ก็ ได้ถอดบทเรียนเกี่ ยวกั บ กำร
กิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุดอยสะเก็ด กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนของแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งพบว่ำจุดแข็งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช
1. กำรประชุมก่อนงำนเพื่อเตรียมงำนและทบทวนจำกกำรสรุปผลกำรจัดงำน และข้อเสนอแนะต่ำง
ๆ และร่วมกันวำงแผนงำนว่ำจะจัดในลักษณะอย่ำงไร และกำรมอบหมำยหน้ำทีให้ชำวบ้ำนได้ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมสร้ำงสรรค์พัฒนำ ทำงำนแบบบูรณำกำร สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ขอควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน วำง
แผนกำรปฏิบัติงำน ทำให้ชุมชนเกิดควำมสำมัคคี มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจำกทุกคนมีหน้ำที่และมุ่ง
ให้งำนสำเร็จ ทำแล้วชำวบ้ำนเกิดควำมสุข ปลำบปลื้มจะสังเกตได้จำกรอยยิ้มของคณะทำงำน
2. ผู้นำ ที่ใส่ใจ สนใจและเห็นถึง ควำมสำคัญ ของงำน เสียสละเวลำในกำรดำเนินกิจ กรรมให้เป็น
ตัวอย่ำง มีผู้นำที่ดีและเสียสละ มีใจให้กับงำน มีบุคลิกกำรทำงำนให้เกียรติ ให้ควำมสำคัญกับทีมงำน และมุ่ง
ประสำนควำมสำมัคคีทุกภำคส่วนของชุมชน
3. กำรประชำสัมพันธ์ โดยกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย ป้ำยประชำสัมพันธ์ ทำงกำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้บรรจุให้งำนสืบสำนตำนำนไทลื้อไว้ในปฏิทินกำรท่องเที่ยว และได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์
4. กำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทุกภำคส่วนให้ควำมร่วมมือ นอกจำกชำวบ้ำน แล้วมีหน่วยงำนของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
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ผลที่ได้จำกกำรเปิดเวทีทำให้ชุมชนอยำกให้สืบทอดมรดกภูมิปัญญำทำงวั ฒนธรรมที่หำยไป
และที่ กำลังจะหำย โดยให้โ รงเรียนเป็นศูนย์ก ลำงในกำรสืบ ทอด สอนให้กั บเด็ก นักเรียน และให้เทศบำล
สนับสนุนในกำรดำเนินกิจกรรมทำงวัฒนธรรม โดยชุมชนจะให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรม ซึ่งในกำร
จัดเวที ทำให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกประวัติศำสตร์ โดยชุมชนอยำกจะให้อัตลักษณ์ของชำติพันธุ์ตนเองคงอยู่ และ
ให้ลูกหลำนเห็นควำมสำคัญ มีเขินอำยที่แตกต่ำงจำกกลุ่มชำติพันธุ์อื่นที่มีจำนวนมำกในชุมชน เช่นในกำรเก็บ
ข้อมูล กำรสัมภำษณ์ และกำรเปิดเวทีของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ทำให้ชุมชนเกิดควำมรักและภำคภูมิใจ อยำกที่
จะร่วมเสนอเอกลัก ษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเองให้คนในชุม ชนได้ทรำบ เช่น กลุ่มชำติพันธุ์อินเดีย จำกที่
อำศัยอยู่ในชุมชน ได้เข้ำมำร่วมเดินขบวนงำนซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ปี 2557 เมื่อวันที่ 12 -14 กุมภำพันธ์
2557 กำรเข้ำร่วมงำนถวำยพระรำชสดุดีในวันเฉลิม พระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช และ วันเฉลิม พระ
ชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี สำหรับคนไทลื้อ มีกำรรวมกลุ่มและจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมไทลื้อ ขึ้นเป็น
ประจำทุกปี ซึ่งมีไทลื้อที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ จำกอำเภอฝำง อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอ
สะเมิง อำเภอแม่อำย อำเภอสันป่ำตอง และไทลื้อ 7 จังหวัดภำคเหนือ คือ จังหวัดเชียใหม่ จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ำน จังหวัดลำปำง และจังหวัดลำพูน ซึ่งมีกำรจัดขบวนวิถีชีวิต กำรแต่งกำย
อำหำรกำรกิน ภำษำไทลื้อ มีกำรจัดนิทรรศกำร ทำให้คนไทลื้อรวมตัวกันอย่ำงแน่นแฟ้น ในกำรจัดกิจกรรม
สำหรับคนไทลื้อ และมีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในตนเอง พร้อมที่จะบอกว่ำตนเองเป็นคนไทลื้อ อพยพมำจำก
12 ปันนำทำงตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งภำษำพูดก็ยังสำมำรถสื่อสำรกันได้ในปัจจุบันและมีกำรไปมำหำสู่กัน
อยู่เป็นประจำ และในขณะเดียวกัน คนไทยเชื้อสำยจีน(ไทจีน) ที่มีไม่กี่ครอบครัว ก็อยำกที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม
และเสนออัตลักษณ์ของตนเอง ให้กับชุมชนได้เห็นและรู้จักบ้ำง สำหรับไทเงี้ยว(ไทใหญ่) จะมีรุ่นเก่ำที่เข้ำมำรุ่น
ทวด ปู่ย่ำตำยำยแล้ว และคนไทเงี้ยวรุ่นใหม่ส่วนมำกจะนิยมเรียกตัวเองว่ำ ไทยใหญ่ที่เข้ำมำทำงำนในประเทศ
ไทย บำงคนก็เข้ำมำโดยถูกต้อง บำงคนก็เข้ำมำโดยไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ก็อยำกที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีที่ยืนในสังคมไทย ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรร่วมงำนต่ำง ๆ เช่น งำนปอยหลวง จัดเป็นขบวนครัวทำนและมี
กำรละเล่น เช่น ฟ้อนนก ฟ้อนสิงโต และกำรไปวัดทำบุญคนไทใหญ่จะนิยมเข้ำวัดทำบุญในวันอำทิตย์ และใน
อำเภอดอยสะเก็ด ก็มีวัดไทใหญ่เช่นกัน ส่วนประเพณี แห่ลูกแก้ว ของคนไทยยวน ก็ยังคงมีกำรอนุรักษ์อยู่ซึ่ง
บำงหมู่บ้ำนก็จะเลี้ยงม้ำ และฝึกกำรเป่ำแน ดนตรีสำหรับบรรเลงแห่ลูกแก้ว มีกำรฝึกม้ำให้เต้นเป็นจังหวะและ
ให้คุ้นเคยกับเสียงเพลง เมื่อ ถึงเทศกำลในกำรบวชลูกแก้วก็จ ะมีคนมำจ้ำง ซึ่ง ลูก แก้วคือเด็กที่จ ะบวชเป็น
สำมเณร ส่วนคนไทยวน ได้มี กำรอนุรักษ์เ รื่องกำรฟ้อนเล็บ ซึ่ง จะหำยไปหำกไม่ มีกำรส่ง เสริมอย่ำงจริงจัง
เนื่องจำกวัยรุ่นไม่ นิยมศึก ษำเรียนรู้ศิลปะกำรแสดงประเภทฟ้อน นำเอำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำ ดังนั้น
แม่บ้ำนหมู่ที่ 3 บ้ำนเชิงดอยจึงรวมกลุ่มฝึกกำรฟ้อนเล็บ เพื่อฟ้อนในงำนต่ำงๆ ของวัดหรือหมู่บ้ำน เป็นต้น
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ภำพที่ 19 แม่บ้ำนเชิงดอยฝึกฟ้อนเล็บเพื่อแสดงในงำนต่ำง ๆ

ภำพที่ 20 ชำวไทเงี้ยวเข้ำร่วมขบวนงำนปอยหลวง
2.2.8 เวทีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงชุมชน
ในเวทีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงชุมชน เป็นกำรเปิดเวทีใหญ่นำเอำข้อมูลของแต่
ละชำติพันธุ์ ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรำย ให้ข้อเสนอแนะโดยได้เชิญตัวแทนกลุ่มชำติพันธุ์เข้ำมำร่วมกันเสนอ
ควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ในกำรที่เป็นคนดอยสะเก็ดเหมือนกัน อยู่ร่วมกั นอย่ำงมีควำมสุข มี
ควำมสำมัคคีกันดี ถึงแม้จะต่ำงกันที่ชำติพันธุ์ ก็คือคนไทยด้วยกัน และเกิดจิตสำนึกว่ำแผ่นดินไทยคือแผ่นดิน
เกิด ของตนเอง เป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้เข้ำมำอำศัยอยู่และทำมำหำกินสืบลูกสืบหลำนได้อยู่อย่ำงสุขสบำย
เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีขึ้นในหมู่คณะและเกิดพลังที่จะร่วมกันสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณีต่ำง ๆ ของตนเอง
ให้คงอยู่ตลอดไป

43

2.2.9 เวทีนำเสนอผลงำนผ่ำนสื่อ
กำรจั ด ผลงำนผ่ ำ นสื่ อ จำกที่ ไ ด้ ร วบรวมประวั ติ ศ ำสตร์ พ ระรำชกร ณี ย กิ จ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในอำเภอดอยสะเก็ด ประวัติกำรตั้งถิ่นฐำน และกำรถอด
บทเรียนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ โดยได้ทำเป็นแผ่นพับ , จัดบอร์ดในโรงเรียนบ้ำน
เชิงดอย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม ในวัดพระธำตุดอยสะเก็ด, จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ ให้ชุมชน
ได้รู้ถึงผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ และสร้ำงแรงบัลดำลใจให้กับผู้ที่สนใจในแนว
ทำงกำรดำเนินกำรวิจัยด้ำนกำรเสริมพลังทำงวัฒนธรรมในพื้นที่ และกำรที่จะให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ตั้งแต่
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ แล้ว จะทำให้เกิดกำรร่วมมีจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอด และร่วมต่อ
ยอด มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม และนำไปดำเนินกำรในพื้นที่ต่อไป

ภำพที่ 21 กำรจัดนิทรรศกำรภำพเก่ำเล่ำเรื่อง 12 ก.พ. 2557

ภำพที่ 22 กำรจัดนิทรรศกำร ปวงข้ำพระบำทคนดอยสะเก็ดสุดซำบซึ้ง 12 ก.พ. 2557
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ก. กำรเสริมควำมเข้มแข็งของเยำวชนอำสำสมัคร เมื่อได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนในกำรสรรหำ
เยำวชนอำสำสมัครในพื้นที่ที่จะเป็นทีมวิจัย และได้ดำเนินกำรอบรมพัฒนำเยำวชนอำสำสมัคร ให้มีควำมรู้เรือ่ ง
กำรสัมภำษณ์ กำรเก็บข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปประเด็น และกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นต่อชุมชน แล้ว ได้ร่วมกันลงสำรวจชุมชน จัดทำแผนที่เดินดินฉบับของเยำวชน ทำให้เยำวชนได้
รู้จักชุมชนมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะชุมชนของคนไทมุสลิม ซึ่งปกติเยำวชนจะไม่ได้เข้ำมำสัมผัสกับ กลุ่มชำติพันธุ์
อินเดียเท่ำใดนัก เยำวชนอำสำสมัครบำงคนไม่เคยรู้จักกันมำก่อน หลังจำกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก็เกิดควำม
ใกล้ชิดกัน และรับรู้ถึงข้อจำกัดของแต่ละคน กำรที่ให้เยำวชนอำสำสมัครที่เข้ำมำเป็นทีมวิจัยนั้น เนื่องจำก
เยำวชนจะเป็นสื่อกลำงในกำรคืนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม และเป็นลูกหลำนที่เข้ำมำเก็บข้อมูลประวัติศำสตร์
ชำติพันธุ์ของตนเอง เมื่อเยำวชนทำกิจกรรม พ่อ-แม่ ปู่-ย่ำ ตำ-ยำย พี่-น้อง ลุง-ป้ำ น้ำ-อำ ญำติ ๆ ต่ำงก็อยำก
ให้ควำมร่วมมือลูกหลำนของตนเอง และอยำกเข้ำมำดูผลงำนของลูกหลำนว่ำทำอะไรและได้อะไร และเยำวชน
คือผู้ที่ จะสืบ สำน มรดกภูมิ ปัญ ญำทำงวัฒ นธรรม ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ดังนั้น จึงต้องสร้ำงพลัง ควำม
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเยำวชน ให้เยำวชนรู้สึกว่ำตนเองได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ครู ผู้ใหญ่ และเพื่อน ๆ ได้เห็น
และอยำกที่จะเข้ำมำทำด้วย จึงเป็นเครือข่ำยที่จะทำให้เกิดเยำวชนอำสำสมัครรุ่นใหม่ เพื่อจะสืบค้น ดังนั้นจึง
กำหนดกิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/และกระบวนกำรกลุ่ม
จำกที่เ ยำวชนมำจำกหลำยโรงเรียน หลำยหมู่บ้ำน กำรรวมกันจะได้ช่วงวันหยุด
ในช่วงที่ เ ยำวชนเข้ำ อบรมฝึก ปฏิบั ติในกำรตั้ง คำถำม กำรสัม ภำษณ์ กำรจดบันทึ ก กำรวิ เ ครำะห์ข้อมู ล
ประวัติศำสตร์ชุมชน กำรสรุปประเด็น กำรนำเสนอผลงำน และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่ อชุมชน ระหว่ำง
วันที่ 24 – 26 มกรำคม 2557 เยำวชนได้ทำควำมรู้จักและได้ร่วมกิจกรรมกันอย่ำงสนุกสนำน โดยทีมวิทยำกร
จำกชมรมเกสรลำพู ได้แทรกกิจกรรมนันทนำกำร ทำให้เยำวชนกล้ำที่จะแสดงออก และรู้สึกผูกพัน รักใคร่กัน
ในคืนสุดท้ำยกิจกรรมสันทนำกำรรอบกองไฟ ค่ำคืนหรรษำพิธีสู่ขวัญ เยำวชนพูดควำมรู้สึกผ่ำนแสงเทียน ที่ได้
อยู่ร่วมกันทำกิจกรรมทุกคนประทับใจและมีควำมมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำงำนวิจัยร่วมกับทีมวิจัย และได้จัดตั้ง
กลุ่มเยำวชนอำสำสมัคร ชื่อ กลุ่มเหง้ำบัวหลวง โดยมอส(นำยอภิรักษ์ อนันตรัตน์) เป็นประธำนกลุ่ม หำเวลำ
ว่ำงยำก เนื่องจำกเป็นนักทำกิจกรรมตัวยง ชอบทำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธำนชมรมเด็กและ
เยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ และเฟี๊ยต(นำยณัฐำกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ) เป็นรองประธำนกลุ่มบุ๋ย (นำยบุญเจริญ
พันธุ์แสนกอ) รองประธำนกลุ่ม บ้ำนอยู่อำเภอฝำง อำศัยอยู่กับมูลนิธิ ฯ บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) หมู่ที่ 12
ปั่นจัก รยำนมำจะกระตือรือ ร้นและสนใจถึงประวัติควำมเป็นมำ สังเกตได้จำกกำรสัมภำษณ์ นั่ง คุยจะเก็ บ
รำยละเอียดและจดบันทึก แต่น่ำเสียดำยที่ทำงมูลนิธิฯ ไม่เข้ำใจเนื่องจำกกำรทำงำนบำงครั้งต้องเข้ำไปทำในวัด
ซึ่งขัดกับข้อกำหนดทำงศำสนำคริตส์ โดยทีมวิจัยได้เข้ำไปขออนุญำตแล้ว ได้แต่โทรหำและคุยกัน ป่ำน(น.ส.
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ฉัตรทิพย์ คงวัฒนำนนท์) เป็นเลขำนุกำร ไม่ค่อยมีเวลำว่ำง จะถนั ดในกำรประสำนงำน และได้ มิ้น(น.ส.ปำ
จำรีย์ ณ ลำพูน) รับเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร จะเข้ำมำร่วมกิจกรรมโดยตลอด โดยได้ชวนเพื่อนที่อยู่บ้ำนลวงใต้
คือ ออย (น.ส.ศุภรำ สะอำดล้วน) ชอบที่ จะทำกิ จกรรมและได้ร่วมลงพื้นที่ที่ สัม ภำษณ์ มีควำมรับ ผิดชอบ
ทีมงำนของมิ้นและออยจะทำงำนได้เรียบร้อยและค่อนข้ำงสมบูรณ์ อำจเป็นเพรำะเป็นเด็กผู้หญิง และเป็นรุน่ พี่
ของทีมเยำวชน ซึ่งออยไม่ได้เข้ำอบรมเนื่องจำกต้องไปเรียนในเมือง วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ แต่ช่วงที่เก็บ
ข้อมูลเป็นช่วงปิดเทอมก็พอมีเวลำลงพื้นที่ด้วยกัน และพยำยำมศึกษำจำกเพื่อนถึงวิธีกำรและเทคนิคต่ำง ๆ
แม็ค (นำยสุเมธ ปุลิ้ม) อยู่บ้ำนป่ำคำ อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเฟี๊ยต ที่ไม่ได้เข้ำร่วมอบรมเนื่องจำกต้องเตรียมตัว
สอบเรียนต่อมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตอนแรกบอกไม่มีเวลำ แต่ด้วยควำมชอบก็ขอมำร่วมเป็นทีมเยำวชนด้วย แต่มี
ข้อจำกัดครอบครัวย้ำยจำกที่อื่นเข้ำมำอยู่ ในบ้ำนป่ำคำจึงไม่ค่อยรู้จักใครในชุมชนมำกนัก และมีต้นตำล (น.ส.
อภิษฎำ รัก ติประกร) ผู้ช่วยเหรัญญิก ก็มี เวลำมำช่วยเพื่อนไม่ มำกนัก เพรำะต้องช่วยยำยขำยกั บข้ำว และ
เตรียมตัวสอบเรียนต่อ ส่วนขนุน (น.ส.ดลฉัตร อินมำ) เป็นเหรัญญิก ชอบทำกิจกรรมเช่นกัน เข้ำมำช่วยได้ไม่
นำนเนื่องจำกพ่อของขนุนสั่งห้ำมไม่ให้ออกจำกบ้ำน มีอยู่ครั้งหนึ่ง เฟี๊ยต ต้นตำลและแม็ค หลังจำกกำรไป
สัมภำษณ์ชุมชนช่วงเย็นได้ไปส่งขนุนที่บ้ำนประมำณหนึ่งทุ่มพ่อของขนุนก็ตวำดด่ำและต่อยเฟี๊ยตและแม็คด่ำว่ำ
อย่ำมำชวนลูกเขำไปเสียหำย ทีมวิจัยได้เข้ำไปคุยกับผู้ปกครองก็ไม่ได้ผล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำขนุนก็ไม่ได้เข้ำ
มำร่วมกิจกรรมเลย ส่วนธิ(น.ส.ธิดำรัตน์ พงษ์สำนต์) และอิง (น.ส.อรรวรรณธัมมโน) วันเสำร์ต้องเรียนพิเศษ
และวันธรรมดำต้องรีบกลับบ้ำนเนื่องจำกอยู่คนละหมู่บ้ำน จะเข้ำมำดูเพื่อนๆ ทำงำนในช่วงแรกๆ แล้วก็ไม่มำ
อีกเลย โดยกลุ่มเหง้ำบัวหลวงจะนัดเจอกันช่วงเย็นเลิกจำกโรงเรียน และทุกเช้ำวันเสำร์ ที่จุดนัดพบคือบ้ำน
เฟี๊ยต เพื่อไปหำข้อมูล ได้แม็คและทิวำ(นำยทิวำ วรสิงห์ศักดิ์) บ้ำนอยู่โป่งกุ่มซึ่งจะมีรถประจำมำรับ แต่อยำก
ที่จะร่วมเก็บข้อมูลด้วย บำงวันจะให้รถประจำกลับไปก่อนแล้วตนเองก็ร่วมเก็บข้อมูลกับเพื่อน ๆ ต้องขึ้นรถ
ประจำทำงกลับเอง จำกเพื่อนที่อยู่ต่ำงโรงเรียน ต่ำงหมู่บ้ำน แต่มีควำมชอบที่เหมือนกัน ร่วมกันทำกิจกรรม
และปรึกษำหำรือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ภำพที่ 23 กิจกรรมเยำวชนอำสำสมัคร

ภำพที่ 24 กิจกรรมทำน้ำพริกคั่วทรำยของเยำวชนอำสำสมัคร
(2) กิจกรรมแนวคิดจิตอำสำ
แนวคิ ดจิต อำสำ ทุ ก คนมี แนวคิด เป็น จิตอำสำตั้ ง แต่ เ ริ่ม แรกที่ ส มั ครเข้ำมำร่ว ม
กิจกรรมงำนวิจัย และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ทีมวิจัยได้วำงไว้ ได้ร่วมกันวำงแผนกำรลง
พื้นที่โดยลงสัมภำษณ์ บ้ำนเชิงดอย บ้ำนหนองบัว และบ้ำนหนองบัวพัฒนำก่อน โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ๆละ 2-3
คน ในชุมชนทีมวิจัย จะเข้ำไปประสำนชุมชนก่อนและแบ่งกันเก็บข้อมูลตำมหมู่บ้ำน
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(3) กิจกรรมและนิทรรศกำร
เมื่อเยำวชนอำสำสมั ครได้เข้ำมำทำกิจกรรม ได้นำเสนอผลงำนของตนเองโดยจัด
บอร์ดที่โรงเรียน เป็นกำรเสนอผลงำนที่ได้ทำและเป็นกำรเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร ทำ
กิจกรรม และประชำสัมพันธ์กลุ่มเยำวชนเหง้ำบัวหลวง ให้เป็นที่รู้จัก

ภำพที่ 25 จัดบอร์ดเสนอผลงำน
(4) กิจกรรมเสริมรำยได้
เยำวชนอำสำสมัคร ได้ตกลงกันที่จะจัดกิจกรรมเสริมควำมเข้มแข็งกลุ่มเยำวชนเหง้ำ
บัวหลวง โดยร่วมกันทำกิจกรรมเสริมรำยได้ให้กับกลุ่ม ซึ่งจำกกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์ นำยมั่น สุปำนันท์ ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรของไทเงี้ยว น้ำพริกคั่วทรำย ที่หำกินได้ยำกไม่มีขำยในชุมชนจึงตกลงกันว่ำจะทำน้ำพริก
คั่วทรำยกันขำยในงำนซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นวันที่ 14 – 16กุมภำพันธ์ 2557 โดยใช้สถำนที่
วัดปทุมสรำรำม(วัดหนองบัว) เป็นที่จัดทำและมีพระมหำอินสอนเป็นผู้ควบคุม พระเณร นำโดยพระมหำเอก
รำช ช่วยกันทำแคร่ไม้ไผ่เนื่องจำกในกำรเข้ำไปขำยในงำนซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด จะต้องใช้แคร่เขำห้ำมใช้โต๊ะ
จะต้องเป็นแบบโบรำณ ในกำรทำน้ำพระคั่วทรำยหม้อแรกปรำกฏว่ำขม เนื่องจำกทอดกระเทียมไหม้เกินไป ใช้
ไม่ ได้ จึงท ำใหม่ป รับ ปรุงไปเรื่อย ๆ ท ำได้ 147 กระป๋อง ขำยกระป๋องละ 15 บำท ขำยไม่ห มด เหลือ 20
กระป๋อง ใช้ทุนไป 1,829 บำท ได้กำไรแค่ 76 บำท จำกกำรทำกิจกรรมเสริมรำยได้ครั้งแรก ทำให้เยำวชนมี
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ควำมสุขที่ได้ทำกิจกรรม ได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้สึกกัน ซึ่งจะร่วมกันทำกิจกรรมอื่นเพื่อเสริมรำยได้
ของกลุ่มต่อไป

ภำพที่ 26 กำรทำน้ำพริกคั่วทรำยของเยำวชนอำสำสมัคร

ภำพที่ 27 กิจกรรมเสริมรำยได้ 9 -16 ก.พ. 2557
ข. เวทีนำเสนอผลงำนวิจัย
ในกำรนำเสนอผลงำนวิจัย ทีมวิจัยได้ดำเนินกำรเสนอผลงำนวิจัย โดยแสดง

49

จัดเป็นนิทรรศกำรงำนวิจัยกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม กรณีศึกษำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชวัดพระธำตุ
ดอยสะเก็ด ในแต่ละหัวข้อ เช่น ปวงข้ำพระบำทคนดอยสะเก็ดสุดซำบซึ้ง, ภำพเก่ำเล่ำเรื่องดอยสะเก็ดในอดีต,
ประวัติชุมชน, กว่ำจะมำเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช, จัดทำหนังสือบันทึกประวัติศำสตร์เกี่ยวกับกำรเสด็จใน
พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กั นยำยน 2557 ณ วัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง มี
ผู้เข้ำร่วมงำนและสนใจเข้ำชมนิทรรศกำร โดยเฉพำะมุมภำพเก่ำเล่ำเรื่อง และเสียงของปวงข้ำพระบำทคนดอย
สะเก็ดสุดซำบซึ้ง

ภำพที่ 28 จัดนิทรรศกำรเสียงของประชำชน “ปวงข้ำพระบำทคนดอยสะเก็ดสุดซำบซึ้ง” 12 ก.ย. 2557
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บทที่ 5
ผลกำรศึกษำ
ผลของกำรศึกษำกำรวิจัยเรื่อง กำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม:กรณีศึกษำศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมกำรวัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง หลังจำกที่ได้ดำเนินกำรตำมขึ้นตอนของกำรวิจัยตั้งแต่กำร
ทบทวนวรรณกรรม กำรค้นคว้ำ ข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับด้ำนประวัติศำสตร์ชุมชน มรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ กำรมีส่วนร่วมแล้ว ได้ดำเนินกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูลและเปิดเวทีตรวจสอบ
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอผลงำน แยกเป็นผลกำรศึกษำด้ำนองค์ควำมรู้ และผลกำรศึกษำด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน มีรำยละเอียด ดังนี้
ก. ผลกำรศึกษำด้ำนองค์ควำมรู้
5.1 ประวัติศำสตร์เกี่ยวกับกำรเสด็จทรงงำนและเยี่ยมรำษฎรในอำเภอดอยสะเก็ด
คนอำเภอดอยสะเก็ด นับว่ำโชคดีมำกที่ได้รับเสด็จ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช หลำยครั้งด้วยกัน เนื่องจำกในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด มีโครงกำรพระรำชดำริอยู่หลำยโครงกำร ซึ่ง
พระองค์ท่ำนได้เสด็จทรงงำนในพื้นที่ และเสด็จเยี่ยมรำษฏรในพื้นที่ รวมทั้งหมด 14 ครั้ง โดยไม่นับกำรเสด็จ
ของพระบำทสมเด็จพระรำชินี และพระบรมศำนุวงศ์
5.1.1 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ก่อกำเนิดจำกกำรที่
ได้รับพระรำชดำริ เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2525 ที่มีพระรำชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ
ทดลองที่เหมำะสมกับพื้นที่ภำคเหนือ และเผยแพร่แก่รำษฎรให้สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดย
ทำกำรศึกษำพัฒนำป่ำไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ใน
กำรอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตลอดจนคงควำมชุ่มชื้นเอำไว้เป็นประโยชน์อย่ำงที่ 4 และพื้นที่ต้นน้ำลำธำรให้ได้ผล
อย่ำงสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทำงเป็นกำรศึกษำสภำพพื้นที่ป่ำไม้ต้นน้ำลำธำร และปลำยทำงเป็นกำรศึกษำ
ด้ำนกำรประมงตำมอ่ำงเก็บน้ำต่ำง ๆ ผสมกับกำรศึกษำด้ำนกำรเกษตรกรรม ด้ำนปศุสัตว์ และโคนม และด้ำน
เกษตรอุตสำหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบู รณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรำษฎรที่จะเข้ำมำศึกษำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ในศูนย์ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติย่ำงได้ผลต่อไป ดังมีพระรำชดำริว่ำ “ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้
ทำหน้ำที่เสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็น สรุป ผลกำรพัฒนำ ที่ประชำชนจะเข้ำไป
เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้โดยพระองค์ท่ำนได้เสด็จทรงงำนในโครงกำรศูนย์กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
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(1) วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 เวลำ 11.20น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จำกพระตำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระรำชดำเนินถึงที่ทำกำรโครงกำร
ศูนย์ศึก ษำกำรพั ฒ นำห้วยฮ่ อ งไคร้ ตำมพระรำชดำริ หม่ อมเจ้ำจัก รพันธ์เ พ็ญ ศิริ จักรพันธุ์ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ กรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ พอ
สรุปได้ว่ำ หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจำรณำวำงแผนแม่บทเพื่อกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรศึกษำพัฒนำ กำหนดกิจกรรมของโครงกำรฯ ตลอดจนถึงวิธีกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกรรมแต่
ละอย่ำงเพื่อให้เ ป็นไปตำมแนวพระรำชดำริ อย่ำงมีป ระสิท ธิภำพและสัมพันธ์กัน สำหรับเป้ำหมำยของ
โครงกำรฯ ได้มุ่ง ในด้ำนกำรศึกษำเพื่อหำรูปแบบกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธำรซึ่ง มีเนื้อที่
ประมำณ 8,500 ไร่ สำธิตเผยแพร่ผลกำรศึกษำพัฒนำที่เหมำะสมให้รำษฎรในภูมิภ ำคนี้นำไปปฏิบัติ เพื่อ
ส่งเสริมให้รำษฎรรู้จักคุณค่ำของป่ำไม้ยืนต้น ทำกำรเกษตรแบบผสมผสำนและรู้จัก คุณค่ำของกำรอนุรักษ์
ต้น น้ ำล ำธำรซึ่ ง มี ส ภำพเสื่อ มโทรมที่ มี อ ยู่ จ ำนวนมำกให้ ก ลั บ มี ส ภำพดีขึ้ น ในโอกำสนี้ พระรำชทำน
พระรำชดำริเพิ่มเติม ควำมว่ำ เป้ำหมำยหลักของโครงกำรฯ แห่งนี้ คือ กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ บริเวณต้น
น้ำห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีสภำพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีกำรใหม่ เช่น กำรผันน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำใน
ระดับบนลงไปตำมแนวล่องน้ำต่ำง ๆ เพื่อช่วยให้ควำมชุ่มชื้นค่อย ๆ แผ่ขยำยตัวออกไป สำหรับน้ำ ส่วน
ที่เหลือก็จะไหลลงอ่ำงเก็บน้ำในระดับต่ำลงไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนงำนเกษตรกรรมต่อไป ในกำร
นี้ควรเริ่มปลูกป่ำทดแทนตำมแนวร่องน้ำซึ่งมีควำมชุ่ม ชื้นมำกกว่ำบริเวณสันเขำจึงจะทำให้เห็นผลโดยเร็ว
นอกจำกนั้นยังเป็นกำรประหยัดกล้ำไม้และปลอดภัยจำกไฟป่ำด้วย เมื่อร่องน้ำดังกล่ำวมีควำมชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น
ลำดับต่อไปก็ควรสร้ำงฝำยต้นน้ำเป็นระยะ ๆ เพื่อค่อย ๆ เก็บกักน้ำไว้ แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้ำออกทั้งสองฝั่ง
ร่องน้ำ อันจะเป็นกำรช่วยแผ่ขยำยแนวควำมชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน้ำ สำหรับด้ำนกำรประมงก็ควรจะ
เริ่มควบคุมบริหำรกำรรักษำพันธุ์ปลำและกำรจับปลำให้เป็นระเบียบโดยให้รำษฎรส่วนรวม ได้รับประโยชน์
เท่ำเทียมกัน ส่วนเรื่องกำรกสิกรรม เกษตรกรรมและกำรปศุสัตว์ เช่นเรื่องกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและกำร
เลี้ยงโคนม ก็น่ำจะพิ จำรณำจัดตั้ง กลุ่ม โดยอำจค่อย ๆ ขยำยกิจเป็นลักษณะสหกรณ์หรือสหพันธ์ ทั้ง นี้
จะต้องศึกษำเรื่องเกษตรอุสำหกรรมควบคู่ไปด้วย เพรำะเมื่อประสบภำวะผลผลิตไม่ว่ำประเภทใดล้นตลำด
จะได้สำมำรถแปรสภำพให้สำมำรถถนอมรักษำไว้ได้นำน โดยสำมำรถทยอยส่งไปจำหน่ำยภำยหลังได้ จบ
แล้วเสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรกำรจัดหำน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรงำนพัฒนำ
ป่ำไม้กับกำรอนุรักษ์ต้นน้ำลำธำรตลอดจนระบบควบคุมไฟป่ำแบบใหม่ งำนพัฒนำกำรประมงในโอกำสนี้
ได้ทอดพระเนตรอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 และทรงปล่อยพันธุ์ปลำกับกุ้งก้ำมกรำมจำนวนรวม 60,000 ตัว
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ลงในอ่ำงเก็บน้ำ จำกนั้น เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรบ่อแบ่งน้ำลงในอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1
และอ่ำงเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตลอดจนเครื่องสูบน้ำกังหันน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตร
เรือนเพำะชำกล้ำไม้โตเร็ว กำรทดลองเลี้ยงปลำนิลในบ่อน้ำหมุน เป็นเวลำพอสมควร จึงประทับเสวยพระ
กระยำหำรกลำงวัน ณ ที่ทำกำรโครงกำรฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะ
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็ บน้ำห้วยฮ่อ งไคร้ 2 จำกนั้นเสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรกำรจัดพื้นที่ สำธิตและ
ทดลองในกำรพัฒนำกำรเกษตรผสมผสำนแบบประณีต กับงำนเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ แผนงำนจัดสร้ำง
หมู่บ้ำนเกษตรแบบประณีต เพื่อศึกษำรูปแบบที่รำษฎรสำมำรถผลิตได้ตั้งแต่ระดับพอมีพอกินจนถึงระดับมี
กินมีใช้ ตลอดจนโรงเพำะเห็ด กำรทำปุ๋ยหมักสำหรับเพำะเห็ด แปลงทดสอบปลูกพืชสำคัญทำงเศรษฐกิจ
ซึ่งได้แก่พืชผักสวนครัว ตลอดจนกำรทดลองปลูกข้ำวพันธุ์ต่ำง ๆ บริเวณของอ่ำงเก็บน้ำโดยใช้น้ำใต้ดินจำก
อ่ำงเก็ บน้ำที่ส ำนัก งำนเร่งรัดพัฒ นำชนบทได้ก่ อสร้ำง ในโอกำสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ป ลำกั บ กุ้ง ก้ำมกรำม
จำนวนรวม 100,000 ตัว เพิ่มเติมลงในอ่ำงเก็บน้ำและทอดพระเนตรกำรเลี้ยงปลำในกระชังตำมบริเวณ
ขอบอ่ำงเก็บน้ำ สมควรแก่เวลำจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงค์รำช
นิเวศน์ เมื่อเวลำ 20.15 น.

ภำพที่ 29 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 30 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์ ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 31 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 32 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำ
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 33 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำ
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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(2) วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2528 เวลำ 15.45 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงขับรถยนต์
พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกพระตำหนักภู
พิงศ์รำชนิเวศน์ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระรำชดำเนินถึงบริเวณป่ำเต็ง -รัง ในเขตพื้นที่โครงกำรฯ เสด็จลงจำกรถยนต์
พระที่นั่งทรงพระดำเนินทอดพระเนตรฝำยเก็บกักน้ำ ต้นน้ำลำธำรขนำดเล็ก ซึ่งสร้ำงเป็นลักษณะฝำยน้ำล้น
สำมำรถจ่ำยน้ำออกไปตำมร่องน้ำเล็ก ๆ ตำมควำมลำดของพื้นที่ผ่ำนแนวที่ปลูกต้นไม้ทดแทนแซมต้นไม้เดิม
เพื่อช่วยฟื้นฟูควำมชุ่มชื้นของบริเวณป่ำ ซึ่งมีสภำพแห้งแล้งมำกให้เป็น “ป่ำเปียก” นอกจำกนั้นยังได้เริ่ม
ปลูก ต้ นไม้ ที่ ใช้เ ป็ นอำหำรของสัต ว์ป่ำ นำนำชนิดที่ เ คยมี ถิ่นพ ำนัก ในป่ำ บริเ วณดัง กล่ำวเสริม ให้ ได้แ ก่
ต้นมะขำมป้อม มะกอก หว้ำ ตะขบบ้ำน ไทร สำรภีป่ำ กระถินยักษ์ และสะตอ ตลอดจนเตรียมพัฒนำ
ให้เป็นสวนสัตว์เปิด อันเป็นกำรส่งเสริมให้ควำมสมดุลทำงธรรมชำติครบวงจรดังเดิม ในโอกำสนี้พระรำชทำน
พระรำชดำริให้ดำเนินกำรสำรวจบริเวณพื้นที่รับน้ำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคำนวณปริมำณน้ำที่จะรับได้ในแต่
ละปี ทั้งนี้จะได้สำมำรถวำงแผนกำรสนับสนุนน้ำให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งน้ำได้อย่ำงเพียงพอ เนื่องจำกใน
ลุ่มน้ำบริเวณนี้ปรำกฏว่ำมีอัตรำกำรระเหยและกำรซึมของน้ำสูงกว่ำปรกติ สำหรับกำรปลูกสวนป่ำจะต้อง
พยำยำมเริ่มปลูกในร่องห้วยเสียก่อน แล้วจึงขยำยแนวปลูกขึ้นไปยังบริเวณสันเขำเพื่อค่อย ๆ ดึงดูดควำมชุ่ม
ชื้นขึ้นไปในพื้นที่ที่ขำดน้ำมำกที่สุด ต่อจำกนั้น เสด็จพระรำชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรอ่ำง
เก็บน้ำ ซึ่งจัดสร้ำงโดยงำนจัดหำน้ำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ สำหรับสนับสนุนน้ำให้กิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โครงกำรฯ ได้แก่ งำนศึกษำกำรพัฒนำป่ำไม้ งำนศึกษำและทดสอบกำรปลูก พืช งำนศึกษำกำรพัฒนำ
เกษตรกรรมแบบประณีต ตลอดจนงำนปศุสัตว์และโคนม กับ แผ่ขยำยควำมชุ่มชื้นทั้งบนผิวดินและใต้ดิน
ให้กั บพื้นที่พัฒ นำของโครงกำรฯ เสร็จแล้วทอดพระเนตรแปลงปลูกต้นมะคำเดเมีย นัท ซึ่ง งำนวิชำกำร
เกษตรได้ท ำกำรทดลอง วิจัย จนประสบผลส ำเร็จ เป็นครั้ง แรกในกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีติดตำเสียบกิ่ ง
ตลอดจนกำรทำบกิ่ง แบบแขวนลอยเหมื อนกับ กำรขยำยพันธุ์ม ะม่ วงพันธุ์ดีและไม้ ผลเศรษฐ กิจ อื่น ท ำให้
สำมำรถขยำยพันธุ์ได้เป็นจำนวนมำก จำกนั้น เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงำนของงำนปศุสัตว์
และโคนม ซึ่งมีแผนงำนในกำรศึกษำกำรสร้ำงทุ่งหญ้ำป่ำแพะโดยไม่ไถพรวน ศึกษำและสำธิตรูปแบบของ
กำรเลี้ยงโคในพื้นที่ต้นน้ำแบบผสมผสำน ศึกษำกำรพัฒนำทุ่งหญ้ำควบคู่ไปกับผลกำรอนุรักษ์ต้นน้ำ สร้ำงทุ่ง
หญ้ำคลุมดินเพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นในป่ำแล้วเก็บเกี่ยวมำเลี้ยงสัตว์ จัดสร้ำงทุ่งหญ้ำสำหรับโคนมในพื้นที่ที่
กำหนด และกำรจัดสร้ำงทุ่งหญ้ำอำหำรสัตว์ ตำมแนวว่ำงในสวนไม้ผล สำหรับแปลงปลูกหญ้ำเลี้ยงปศุสัตว์
ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์หญ้ำที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูง กล่ำวคือ หญ้ำพันธุ์มอริชัส พันธุ์รูซี่ คองโก พันธุ์บัฟเฟล
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พันธุ์เฮมิล กินนี และพันธุ์สตำร์ สำหรับปลูกในบริเวณป่ำแพะ ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศกำรแสดง
กำรเก็บอำหำรสำรองของปศุสัตว์จำกหญ้ำแห้งอัดฟ่อน เสร็จแล้วเสด็จพระรำชดำเนิ นไปทอดพระเนตรแปลง
ปลูกหญ้ำพันธุ์ต่ำง ๆ และแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของงำนศึกษำและทดสอบกำรปลูกพืชบริเวณของอ่ำงเก็บ
น้ำ ซึ่งประกอบด้วยกะหล่ำปลี ผักกำดขำวปลี ผักกำดเขียวปลี ถั่วแขก ถั่วลันเตำ มะเขือเทศ ผักสลัด
มะเขือเปรำะ ฟักทอง ในโอกำสนี้ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรประมงน้อมเกล้ำฯ ถวำยปลำจีนซ่งฮื้อ น้ำหนัก
ประมำณ 10 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว ซึ่งจับได้ในอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ หลังจำกงำนประมงได้ปล่อย
พันธุ์ปลำดังกล่ำวเพื่อขยำยพันธุ์เมื่อต้นปีที่แล้ว อนึ่งงำนสำธิตส่งเสริมและบริหำรแหล่งน้ำเพื่อกำรประมงจะ
ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำหัวโตในกระชัง เพื่อให้สมำชิกกลุ่มเกษตรกรประมงฯ นำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้พิเศษ
ต่อจำกนั้นเสด็จพระรำชดำเนินไปยัง ศำลำชมทิวทั ศน์เพื่อประทับ พัก ผ่อนกระรำชอิริยำบถตำมพระรำช
อัธยำศัย สมควรแก่เวลำ จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินกลับ ถึงพระตำหนังภูพิงศ์รำช
นิเวศน์ เมื่อเวลำ 22.50 น.

ภำพที่ 34 วันที่ 19 กุ ม ภำพั นธ์ 2528 พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทร มหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช เสด็จ ศูน ย์
กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 35 วันที่ 19 กุ ม ภำพั นธ์ 2528 พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทร มหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช เสด็จ ศูน ย์
กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 36 วันที่ 19 กุ ม ภำพั นธ์ 2528 พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทร มหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช เสด็จ ศูน ย์
กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 37 วันที่ 19 กุ ม ภำพั นธ์ 2528 พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทร มหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช เสด็จ ศูน ย์
กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(3) วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทรง
งำน เวลำ 15.15 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยม
โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ตำบลป่ำเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกำสนี้ ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่ำไม้แห้งแล้งทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2 และมีพระรำชดำริกับเจ้ำหน้ำที่งำนชลประทำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้ฯ ให้ดำเนินกำรสำรวจหำทำเลสร้ำงฝำยต้นน้ำลำธำรในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอดเขำมำกที่สุดเท่ำที่
จะเป็นไปได้ ลัก ษณะฝำยดังกล่ำวจำเป็นจะต้องออกแบบใหม่เพื่อให้สำมำรถเก็บกักน้ำไว้ได้ป ริมำณมำก
พอสมควรเป็นเวลำนำนประมำณ 2 เดือน ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภำพสูงกว่ำฝำยต้นน้ำลำธำรที่เคยสร้ำงมำ
ก่อนหน้ำนี้ทั้งหมด ที่มักจะเก็บกักน้ำได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง และจะอยู่ในระดับต่ำจำกยอดเขำค่อนข้ำงมำก
กำรเก็ บ กั ก น้ ำส ำรองไว้ ไ ด้ น ำน หลั ง จำกฤดู ฝ นผ่ ำ นไปแล้ ว จะท ำให้ มี ป ระมำณน้ ำหล่ อ เลี้ ย งและ
ประคับประคองกล้ำไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็ว ที่ใช้ปลูกแซมในป่ำแห้งแล้งอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
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โดยกำรจ่ำยน้ำออกไปรอบ ๆ ตัวฝำย จนสำมำรถตั้งตัวได้ เมื่อกล้ำไม้ทั้งหมดสำมำรถยังชีพได้สำเร็จ ใน
ระยะที่ ฤดูแล้ง เวียนกลั บ มำอีก รอบหนึ่ง ก็จ ะทำหน้ำที่รับ ช่วงในกำรสร้ำงแนวชุ่ม ชื้นบริเ วณใกล้ยอดเขำ
จนกระทั่งบรรจบกับฤดูฝนในปีต่อไป อันจะทำให้แนวชุ่มชื้นมีควำมหนำแน่นและขยำยตัวออกไปทีละน้อย
เพื่อต่อต้ำนกับสภำพแห้งแล้งตลอดจนจะค่อย ๆ ลุกลำมลงพื้นที่ป่ำแห้งแล้งเบื้องล่ำงโดยอัตโนมัติ รวมถึง
เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นำนำชนิดที่ใช้ในกำรปลูกป่ำทดแทนที่จะปลิวล่วงหล่นและกลิ้งลงตำมควำมลำดของพืน้ ที่
ทำให้ช่วยขยำยพันธุ์ต้นไม้ตำมวิถีทำงของธรรมชำติ สำหรับตัวฝำยนั้นต้องใช้เทคนิคในกำรป้องกันน้ำซึม
โดยทดลองใช้วัส ดุกันน้ำซึมรำคำถูกหลำย ๆ ชนิด เพื่อให้สำมำรถใช้เก็ บกักน้ำได้ผลดีที่ สุด นอกจำกนั้น
โครงกำรนี้เมื่อทำได้สำเร็จแม้จะจำเป็นจะต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก แต่ก็จะเป็นตัวอย่ำงที่ดีสำหรับกำรฟื้นฟู
สภำพป่ำที่แห้งแล้งในพื้นที่อื่นในอนำคตสมควรแก่เวลำ จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินกลับ
ถึงพระตำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ เมื่อเวลำ 19.40 น.

ภำพที่ 38 วันที่ 19 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 39 วันที่ 9 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 40 วันที่ 9 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 41 วันที่ 9 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 42 วันที่ 9 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 43 วันที่ 9 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(4) วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2530 เวลำ 15.40 น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกพระตำหนัก ภูพิงครำชนิเวศน์ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรศูนย์
ศึก ษำกำรพัฒ นำห้วยฮ่ อ งไคร้ อั นเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ ตำบลป่ำเมี่ ยง อำเภอดอยสะเก็ ด จัง หวัด
เชียงใหม่
ครั้นเมื่อเสด็จพระรำชดำเนินถึงศูนย์ศึก ษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ เสด็จเข้ำศำลำอเนกประสงค์
พ ร ะ ร ำ ชท ำ น พ ร ะ บ ร ม ร ำ ชวโ ร ก ำ ส ให้ คณะ ส ม ำ คม ช่ ำ ง ภำ พ สื่ อ ม วล ชน แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศไท ย
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยกล้องถ่ำยภำพพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำตให้โดยเสด็จพระรำชดำเนินในโอกำสเสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมและกำร
ดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของศูนย์ฯ จำกนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่
พัฒนำป่ำไม้ด้วยน้ำชลประทำน ซึ่งได้รับน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำรวมสองแห่ง โดยใช้ระบบท่อส่งน้ำมำหล่ อเลี้ยง
บริเวณป่ำไม้เสื่อมโทรมในช่วงที่มีสภำพแห้งแล้ง ให้เกิดควำมชุ่มชื้นตลอดเวลำ เนื่องจำกน้ำบำงส่วนซึมลงไป
ใต้ผิวดิน บำงส่วนเจิ่งนองอยู่บนผิวดิน ทำให้สำมำรถปลูกพันธุ์พืชที่ มีประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ เช่น พืชโตเร็ว
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สำหรับปลูกเสริมป่ำ ไม้ผล พืชอำหำรสัตว์ป่ำและสัตว์เลี้ยงแซมในบริเวณพื้นที่ดังกล่ำว นอกจำกนั้นยังจะทำ
หน้ำที่อนุรักษ์ป่ำ ไม้ผล พืชอำหำรสัตว์ป่ำและสัตว์เลี้ยงแซมในบริเวณพื้นที่ดังกล่ำว นอกจำกนั้นยังจะทำ
หน้ำที่อนุรัก ษ์ป่ำไม้ ทำงอ้อ ม กล่ำวคือ ใช้เ ป็นแนวป้องกันสกั ดกั้นไฟป่ำอย่ำงมีป ระสิทธิภำพ เนื่องจำกมี
ลักษณะเป็น “ป่ำเปียก” ส่วนปริมำณน้ำที่ เหลือก็ จะไหลผ่ำนบริเวณป่ำเปียกลงไปตำมควำมลำดของภูมิ
ประเทศไปยังแปลงเพำะปลูกพืชชนิดอื่น เช่น มะคำเดเมีย มะม่วง ลิ้นจี่ เป็นต้น ตลอดจนทุ่งหญ้ำเลี้ยงปศุ
สัตว์ที่อยู่ในระดับต่ำลงไป โดยอัตโนมัติ ต่อจำกนั้น เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงทดลองกำร
เพำะปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ เช่น ข้ำว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วมะแฮะ ข้ำวโพดหวำน และพืชผักต่ำง ๆ บริเวณ
ริมอ่ำงเก็บน้ำ เพื่อศึกษำถึงควำมต้องกำรปริมำณน้ำในอัตรำต่ำสุดของพืชแต่ละชนิดเท่ำที่จะสำมำรถดำรงชีพ
อยู่ได้ ทั้งนี้จะได้เ ป็นกำรสำธิตและสำมำรถเผยแพร่ผลกำรศึกษำให้เ กษตรกรในภูมิภำคนำไปปฏิบัติอย่ำง
ถูกต้อง ต่อจำกนั้นทรงปล่อยปลำลงในอ่ำงเก็บน้ำ เพื่อขยำยพันธุ์ปลำสำหรับส่งเสริมงำนของกลุ่มเกษตรที่ทำ
หน้ำที่ควบคุมและบริหำรกำรทำประมงในอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ เสร็จแล้วเสด็จพระรำชดำเนิน โดยรถยนต์
พระที่ นั่งไปยังอ่ ำงเก็ บน้ำห้วยฮ่ องไคร้ 1 เพื่อประทับพักผ่อนพระรำชอิริยำบถ สมควรแก่ เวลำจึงประทั บ
รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำริกลับ ถึงตำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ เมื่อเวลำ 21.20 น.

ภำพที่ 44 วันที่ 27 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 45 วันที่ 27 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 46 วันที่ 27 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 47 วันที่ 27 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 48 วันที่ 27 ก.พ. 2530 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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(5) วั น ที่ 15 มี น ำคม 2532 พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ ฯ
ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ ห้วยฮ่องไคร้
อั นเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสด็จทอดพระเนตรอ่ำงเก็บน้ำ ฝำยเก็บกักน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธำรที่ทรงมีพระรำชดำริเมื่อปี
2530 ให้กรมชลประทำนได้พิจำรณำจัดสร้ำงขึ้นทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์ฯ เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้
สำหรับชะลอควำมชุ่มชื้นลงสู่ด้ำนล่ำง เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ต้นน้ำลำธำร และได้ทรงมีพระรำชดำริ
กับเจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำนว่ำ เมื่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำต้นน้ำลำธำรและฝ่ำยเก็บน้ำต้นน้ำลำธำรทั่วบริเวณแล้ว
ควรแบ่ง เขตกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ต้นน้ำล ำธำร ออกเป็น 2 บริเ วณ คือ บริเ วณที่ อำศัยน้ำชลประทำน กั บ
บริเ วณได้รับ น้ำฝนตำมสภำพธรรมชำติเ พี ยงอย่ำงเดียว เพื่อทดสอบดูควำมแตกต่ำงไว้เ ปรียบเที ยบกั น
ต่อจำกนั้นได้มีพระรำชดำริกับเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้เรื่องป่ำไม้ว่ำ กำรปลูกป่ำนั้นมีข้อสำคัญที่ควรจะพิจำรณำ
ยึดไม้ดั้งเดิมในพื้นที่เ ป็นหลัก ไว้ และปลูกไม้อื่น ๆ ที่ เหมำะสมเสริมเข้ำไป กำรปลูกป่ำไม้ แบบทำลำยไม้
ดั้งเดิมทั้งหมด น่ำจะเป็นกำรไม่เหมำะสม และควรหลีกเลี่ยงกำรปลูกเสริมป่ำด้วย ไม้ที่เติบโตเฉำพะในที่อื่น
ๆ กำรเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกมีควำมสำคัญจะต้องพิจำรณำเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมำะสมกับสภำพป่ำในแถบนั้น
ต่อจำกนั้นทรงเสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรงำนเกษตรกรรมแบบประณีต และได้มีพระรำชดำริ
ว่ำ “กำรดำเนินงำนในแปลงเกษตรกรรมแบบประณีต ที่มีป้ำยแสดงรำยละเอียดดังที่ได้จัดทำไว้นี้เป็นกำร
ถูกต้องที่จะแสดงลักษณะของศูนย์ศึกษำฯ ในด้ำนกำรเป็ นพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เพรำะผู้เข้ำมำดูงำน
สำมำรถจะมำดูงำนได้เอง โดยมิต้องอำศัยกำรอธิบำยมำกนัก อย่ำงไรก็ตำมขอให้ทำป้ำยให้เข้ำใจได้ง่ำย และ
ชัดเจน เพรำะเมื่อผู้มำดูงำนได้มำดูในพื้นที่แปลงทดลองช่วงระยะหนึ่ง ก็จะเกิดควำมเข้ำใจงำนที่กำลังดำเนิน
กำรศึก ษำ ค้นคว้ำ ทดลองนั้น” ได้มี พระรำชดำริเ พิ่มเติมถึงวิธีกำรท ำกระดำษสำจำกเยื่อปอสำ เพรำะ
ชำวบ้ำนจะได้สำมำรถนำไปขำยในรูปของกระดำษสำได้ ควรจะแนะนำให้ชำวบ้ำนปลูกไม้ไผ่เป็นไม้ใช้สอย
เพรำะเป็นไม้ที่มีประโยชน์ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจที่ชำวบ้ำนคุ้นเคยอยู่แล้ว ในกำรรักษำคุณภำพของดินไว้ให้
สมบูรณ์ขึ้นควรจะได้มีกำรศึกษำใบไม้ชนิดต่ำง ๆ ที่นำมำคลุมดินว่ำมีผลต่อดินอย่ำงไร เพรำะจะได้มีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบไม้คลุมดินที่มีประโยชน์เหมำะสมที่สุดสำหรับบำงพื้นที่ที่มีควำมแห้งแล้งในเขตสันที่ 8 ของแปลง
สำธิตนี้ ขอให้กรมชลประทำนได้พิจำรณำทำ check dam เพื่อช่วยกักเก็บน้ำฝนไว้ด้วย เพื่อควำมชุ่มชื้นของ
พื้นที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระรำชดำริเพิ่มเติมว่ำในเขตของศูนย์
ศึกษำฯ แห่งนี้ควรจะต้องมีกำรแสดงกำรศึกษำ ทดลอง เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน โดยแบ่งพื้นที่ที่มีกำรใช้
ระบบน้ำชลประทำนส่วนหนึ่ง และพื้นที่ที่ได้รับเฉพำะน้ำฝน โดยมี check dam ช่วยกักน้ำฝนไว้ส่วนหนึ่ง
และพื้นที่ที่ปล่อยไว้โดยระบบธรรมชำติอีกส่วนหนึ่ง
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นอกจำกนั้น ยังได้ทรงปรำรภว่ำ ในปัจจุบันงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ส่วนใหญ่
เป็นงำนในเชิงศึกษำ ทดลอง ซึ่งต่ำงกับศูนย์ศึกษำฯ อื่น ๆ เช่น ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ซึ่งเป็นงำน
ขยำยผลกำรทดลองไปยังข้ำงนอกมำกสำหรับในเขตภำคเหนือ โดยเฉพำะในจังหวัดเชียงใหม่ งำนพัฒนำ
ชนบทได้มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ทำอยู่มำกแล้ว ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ อำจไม่จำเป็นต้องทำ งำน
พัฒนำมำกนักก็ได้ ผลของกำรศึกษำของศูนย์ฯ นั้นก็ ไม่มีหลำยหน่วยต่ำง ๆ เช่น กรมชลประทำน กรม
พัฒนำที่ดิน กรมป่ำไม้ นำไปใช้ในที่ต่ำง ๆ อยู่แล้ว

ภำพที่ 49 วันที่ 15 มี.ค. 2532 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 50 วันที่ 15 มี.ค. 2532 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 51 วันที่ 15 มี.ค. 2532 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 52 วันที่ 15 มี.ค. 2532 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 53 วันที่ 15 มี.ค. 2532 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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(6) วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2535 เวลำ 16.30 น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ไปทอดพระเนตรกำรทดลองปลูกหญ้ำแฝกของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ตำบลป่ำเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ลำดเชิงเขำ ใกล้
กับอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่ องไคร้ 4 ซึ่ง ศูนย์ศึกษำกำรพัฒ นำห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ดำเนินกำรสนองพระรำชดำริใน
กำรศึก ษำและทดลองกำรปลูก หญ้ำแฝก โดยได้นำต้นหญ้ำแฝกจำกแหล่ง ต่ำง ๆ เช่น หญ้ำแฝกจังหวัด
นครสวรรค์ หญ้ำแฝกจังหวัดอุดร และหญ้ำแฝกจำกอำเภอฝำง อำเภอเชียงดำว และอำเภอดอยสะเก็ด
เป็นต้น มำทดลองปลูกเพื่อคัดเลือกแฝกที่เหมำะสมไว้ขยำยพันธุ์สำหรับกำรอนุรักษ์ดินและน้ำโดยปลูกเป็น
แนวรั้วตำมเส้นชันควำมสูง บนพื้ นที่ ล ำด ทรงปลูก หญ้ำแฝกจำกจัง หวัดอุดร และหญ้ำแฝกจำกจัง หวัด
นครสวรรค์ สำหรับใช้ทดลองเป็นแนวทำงในกำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำด้วย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของ
ศูนย์ศึก ษำกำรพั ฒนำห้วยฮ่อ งไคร้ฯ กรำบบังคมทู ลถึง หญ้ำแฝกว่ำ เมื่ อมั ดใบของหญ้ำแฝกมำสะไว้จะมี
ควำมสำมำรถในกำรดูดสำรพิษที่ละลำยเจือมำกับกระแสน้ำ เช่น สำรเคมีที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันศัตรูพืชเข้ำ มำ
เก็บไว้ในตัว แทนที่จะปล่อยให้ไหลลงไปในร่องน้ำธรรมชำติ นอกจำกนั้นยังสำมำรถตัดใบใช้เป็นพืชอำหำรใน
ปศุสัตว์ และใช้มุงหลังคำได้อีกด้วย ในโอกำสนี้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชดำริควำม
ว่ำ “เมื่อได้ก ำหนดแนวเส้นชันควำมสูงที่ เหมำะสมสำหรับ ปลูก หญ้ำแฝกและเริ่ม ลงมือปลูก แล้ว ควรจะ
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่หมั่นมำดูแลและเร่งรัดบำรุงรักษำกล้ำหญ้ำแฝกในระยะตั้งตัว โดยใช้น้ำจำกระบบ
ชลประทำนหล่อเลี้ยงให้สำมำรถยังชีพอยู่ได้และเจริญเติบโนในลักษณะเร่งรัด ต่อเมื่ออย่ำงเข้ำฤดูฝนหญ้ำแฝก
ก็จะสำมำรถประคองตัวได้ตำมธรรมชำติต่อไป และสำมำรถจะประหยัดเวลำในระยะแรก เนื่องจำกได้รับกำร
สนับสนุนนอกเหนือจำกน้ำตำมธรรมชำติ แนวแฝกดังกล่ำวเมื่อเติบโตหนำแน่นได้ที่ จะทำหน้ำที่กรองเอำ
หน้ำดินตลอดจนเศษใบไม้ใบหญ้ำทับถมและสลำยตัวเป็นหน้ำดินไว้หน้ำแนวขณะเดียวกันจะกักน้ำส่วนหนึ่งให้
ซึมลงหน้ำดินแนวปลูกหญ้ำแฝก นอกจำกจะไม่จำเป็นต้องตัดหน้ำดินทำขั้นบันไดแล้ว ยังสำมำรถป้องกันกำร
พังทลำยของผิวดิน ซ้ำยังค่อย ๆ สร้ำงบันไดได้โดยอัตโนมัติในระยะยำวอีกด้วย จำกนั้นพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินไปยังบริเวณแปลงทดลองปลูกหญ้ำ
แฝกเป็นแนวขวำงร่องน้ำที่มีลักษณะน้ำเซำะเป็นทำงลงมำ กล่ำวคือ กับกระแสน้ำไว้ชั่วครำวแล้วบังคับให้
เบนออกทั้งสองข้ำงแต่กรองกักตะกอนไว้บริเวณหน้ำแนวปลูก กำรปลูกในลักษณะนี้จะทำให้เกิดข้อดีสอง
ประกำรคือ ประกำรที่หนึ่ง ช่วยป้องกันมิให้ตะกอนดินซึ่งมีสำรไนเตรท ลงไปพบแหล่งน้ำธรรมชำติไม่ว่ำจะ
เป็นลำธำรหรือบำดำล ซึ่งจะเป็นสำเหตุทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์และเป็นผลเสียเมื่อนำมำบริโภค ประกำรที่สอง
ตะกอนดินที่หยุดยั้งไว้หน้ำแนวปลูกหญ้ำแฝกนั้น สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อกำรปลูกพืชไร่ ไม้ผล แม้กระทั่ง
กำรปลูกป่ำทดแทนได้ ส่วนแนวปลูกจะหนำแน่นแค่ไหน ย่อมขึ้นกับอัตรำกำรลำดเทของพื้นที่ด้วย อีกทั้งได้
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มีกระแสพระรำชดำรัสว่ำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชนนี ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำดอยตุง เร่งขยำยพันธุ์หญ้ำแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่ดอยตุง สำหรับอนุรักษ์ดินและ
น้ำ
เวลำ 22.10 น. ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินกลับถึงตำหนักภูพิงครำชนิเวศน์

ภำพที่ 54 วันที่ 24 ก.พ. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 55 วันที่ 24 ก.พ. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 56 วันที่ 24 ก.พ. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 57 วันที่ 24 ก.พ. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 58 วันที่ 24 ก.พ. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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(7) วันพุธ ที่ 25 มีนำคม 2535 เวลำ 16.45 น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระรำชดำเนินจำกภูพิงครำชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรผลงำนกำรทดลองปลูก
หญ้ำแฝก ของศูนย์ศึก ษำกำรพัฒ นำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทรงทอดพระเนตรกำร
เจริญเติบโตของหญ้ำแฝก ณ บริเวณที่ลำดเชิงเขำ ใกล้กับอ่ำงเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 4 ซึ่งพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จพระรำชดำเนิน
มำทรงปลูก เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2535 เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบถึงควำมเจริญเติบโตของหญ้ำแฝก
พันธุ์ต่ำง ๆ และเป็นกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำงหญ้ำแฝกที่ทดลองปลูกระหว่ำงที่ลำดเชิงเขำกับหญ้ำแฝกที่
ทดลองปลูกเป็นแนวขวำงร่องน้ำในลักษณะน้ำเซำะเป็นทำงลงมำ ในระยะเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ หญ้ำแฝก
ที่ทรงปลูกไว้มีกำรเจริญเติบโตในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ ทั้งนี้เมื่อถึงระยะเวลำ 3 เดือนไปแล้ว หญ้ำแฝกดังกล่ำว
สำมำรถที่จะใช้ประโยชน์สำหรับทดลองเป็นแนวทำงเพื่อใช้อนุรักษ์ดินและน้ำได้ จำกนั้นเสด็จพระรำชดำเนิน
ไปยังบริเวณสระน้ำซึ่งมีวัชพืชและหญ้ำชนิดต่ำง ๆ ปกคลุมบริเวณโดยรอบและล้ำไปในสระน้ำ ในโอกำสนี้
พระองค์ท่ำนได้มีพระรำชดำริ ควำมว่ำ “ให้นำหญ้ำแฝกมำปลูกเป็นแนวรอบ ๆ สระน้ำโดยทำเป็น 2 แนวให้
สูงขึ้นจำกบริเวณริมสระน้ำ เพื่อดักตะกอนและเศษใบไม้ต่ำง ๆ รวมถึงอินทรียวัตถุที่ถูกพัดมำกับน้ำเมื่อฝนตก
ลงมำ อีกทั้งแนวหญ้ำแฝกที่ปลูกขวำงทำงร่องน้ำไว้ก็จะช่วยกรองเศษหินและดินไม่ให้ไหลลงสู่สระน้ำ เป็น
กำรลดกำรตื้นเขินของสระน้ำได้ นอกจำกนั้นได้พิจำรณำทดลองหำพันธุ์หญ้ำแฝกที่สำมำรถปลูกในบริเวณที่
ได้รับแสงแดดส่องลงมำน้อย เนื่องจำกอยู่ภำยใต้ร่มเงำของต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมอยู่รอบสระน้ำนั้นด้วย” ใน
กำรนี้เจ้ำหน้ำที่นักวิชำกำรป่ำไม้ได้กรำบบังคมทูลว่ำ ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำนับตั้งแต่ได้มีกำรจัดตั้ ง
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ขึ้นมำนั้น กำรชะล้ำงและกำรถูกกัดเซำะของดินได้ลดลงจำอัตรำเดิมถึง
10 เท่ำตัว นับได้ว่ำต้นไม้ทำหน้ำที่ป้องกันดินมิให้ถูกชะล้ำงมำกขึ้น
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนพระรำชดำริเพิ่มเติมว่ำ “ขอให้หำ
พันธุ์ไม้ประเภทไม้ผลัดใบชนิดต่ำง ๆ หรือพันธุ์ไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มำปลูกโดยระดมกำรปลูกให้มำกขึ้น
เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมชุ่มชื้นและควำมเขียวให้กับป่ำ เมื่อป่ำชุ่มชื้นแล้ว ปริมำณน้ำฝนที่ตกลงมำก็จะมำกขึ้น
ตำมไปด้วย ซึ่งเป็นกำรเพิ่มปริมำณน้ำในแหล่งน้ำให้มำกขึ้นตำมลำดับ”
จำกนั้นทรงเสด็จพระรำชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่ทดลองปลูกต้นมะคำเดเมีย ซึ่งพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพันธุ์ให้ปลูกเมื่อ 7 ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อทอดพระเนตรกำรเจริญเติบโตของต้นมะคำเด
เมียดังกล่ำว
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ภำพที่ 59 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 60 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 61 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 62 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 63 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(8) วันอำทิ ตย์ที่ 21 มี นำคม 2536 เวลำ 16.40 น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรำชดำเนินจำก
พระตำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ ไปทรง
เยี่ยมรำษฏรและทอดพระเนตรสภำพพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่ป่ำขุนแม่กวง อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระรำชดำเนินถึง บริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำศำลำปำงสัก 1 ตำบล
เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ทรงพระรำชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมำะสมที่จะปลูก
ต้นไม้ชนิดอื่นเพื่อใช้ทดลองปลูกต้นยูคำลิปตัส ในโอกำสนี้ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิภลอดุลยเดช
ทรงปลูก ต้นยูคำลิปตัส พันธุ์เ ดอคุป ต้ำซึ่ง เป็ นพันธุ์ไม้ ที่ เ จริญ เติบ โตได้เ ร็ว คุณภำพของไม้ ค่อนข้ำงดี และ
สำมำรถนำมำใช้ทำเป็นเครื่องเรือนได้
เพื่อศึกษำและทดลองดูว่ำต้นยูคำลิปตัสพันธุ์เดอคุปต้ำ สำมำรถ
จะเจริญเติบโตในพื้นที่พังกล่ำวได้หรือไม่ จำกนั้นทรงพระรำชดำเนินไปยังบริเวณหัวงำน โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำง
เก็บน้ำศำลำปำงสัก 1 เพื่อทอดพระเนตรควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทำนได้
ดำเนินกำรสนองพระรำชดำริ โดยกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำที่มีลักษณะเป็นเขื่อนดินปิดกั้นลำห้วยดอกแดง มี
ควำมจุป ระมำณ 330,000 ลูกบำศก์เ มตร ขณะนี้ได้ดำเนินกำรก่ อสร้ำงเสร็จ ไปแล้วประมำณร้อยละ 25
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โครงกำรก่อสร้ำงอ่ ำงเก็บ น้ำศำลำปำงสัก 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของ โครงกำรพัฒนำพื้นที่ ป่ำขุนแม่ก วง อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่ำวได้ดำเนินกำรให้รำษฎรทำกินเป็น
กำรชั่วครำวในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ แต่ยัง คงมีปัญ หำกำรบุก รุกป่ำสงวนของรำษฎร ดัง นั้นจะต้องมี ก ำร
ปรับ ปรุงพื้นที่ ดัง กล่ำวให้เ ป็นพื้นที่แห่ง ต้นน้ำล ำธำร ให้มี ควำมชุ่มชื้นและมีควำมอุดมสมบูรณ์ ในโอกำสนี้
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระรำชดำริ ควำมว่ำ เป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำป่ำไม้บริเวณ
ขุนแม่กวงก็คือ กำรอนุรักษ์ป่ำไม้ กล่ำวคือ เร่งรัดกำรฟื้นฟูป่ำไม้ ดั้งเดิมซึ่งมีสภำพเสื่อมโทรม ให้กลับมีควำม
เขียวชอุ่มโดยเร็ว ทั้งนี้ควำมพิจำรณำใช้ประโยชน์จำกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น โดยกำรเสริมน้ำจำกระบบ ชลประทำน
ให้ระบบชลประทำนดังกล่ำวประกอบด้วยอ่ำงเก็บน้ำ ตลอดจนฝำยต้นน้ำลำธำร ที่ต้องสร้ำงปิดกั้นร่องน้ำทุก
ร่อ ง เพื่อ เสริ ม ให้เ กิ ดควำมชุ่ม ชื้น ควำมแนวร่ องน้ ำเสี ยก่ อน แล้ วจึ ง ปล่ อยให้ค่ อย ๆ ขยำยแนวออกไป
กำรสร้ำงฝำยในลักษณะนี้ นอกจำกจะสร้ำงเป็นฝำยคอนกรีตรำคำถูกแล้ว เจ้ำหน้ำที่ ก็สำมำรถใช้วัสดุที่ถูกทิ้ง
ให้ไว้ประโยชน์ในป่ำ เช่น ขอนไม้แห้ง หรือก้อนหินปิดกั้นขวำงร่องน้ำก็ได้ ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน
กำรพัฒนำป่ำไม้ให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ จะต้องพัฒนำบุคคลที่อำศัยในพื้นที่พร้อมกันไปด้วย คือต้องทำให้ชุมชน
ดังกล่ำว สำมำรถอำศัยอยู่ในเขตพัฒนำได้อย่ำงกลมกลืนโดยยกฐำนะควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยกำรจ้ำงแรงงำน
ในด้ำนกำรเพำะกล้ำ ปลูกป่ำทดแทน ดูแลรักษำป่ำไม้ซึ่งเป็นของส่วนรวม ทั้งนี้ทำงเจ้ำหน้ำที่ต้องสำรวจวำง
แผนกำรตัดถนนเท่ำที่จำเป็น เพื่อกำรกำกับดูแลป่ำ โดยมีด่ำนตรวจเป็นจุดเพรำะในอนำคต เมื่ องำนอนุรักษ์ป่ำ
บรรลุเป้ำหมำยแล้ว ก็อำจขยำยงำนเป็นงำนอุตสำหกรรมป่ำไม้ เนื่องจำกไม้เศรษฐกิจชนิดโตเร็วและมีคุณภำพ
ดีพอสมควรที่จะใช้ผลิตเครื่องเรือนได้ จะมีอำยุพอดีที่จะนำมำใช้งำน นอกจำกนี้หลักสำคัญอีกประกำรหนึ่งใน
กำรพัฒนำพื้นที่สูง ที่มีสภำพป่ำเสื่อมโทรม ก็คื อ กำรป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน ซึ่งนอกจำกจะทำให้ผิวดิน
เสื่อมคุณภำพ ขำดธำตุอำหำรตำมธรรมชำติแล้ว ยังเป็นกำรแพร่กระจำยในโตรเจนในรูปต่ำง ๆ ลงไปในพื้นที่
ระดับต่ำลงไป โดยเฉพำะน้ำธรรมชำติ หรือแหล่งน้ำชลประทำน ซึ่งเป็นพิษภัยต่อรำษฎรที่ต้องบริโภคน้ำ
เป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกป้องกันหน้ำดินแล้ว ควรวำงแผนสร้ำงดินผิวให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์เท่ำที่จะทำได้ ซึ่ง
จะช่วยให้ดินผิวค่อย ๆ มีคุณภำพดีขึ้นเป็นลำดับ กับช่วยเก็บไนเตรทไว้ในผิวดินซึ่งเป็นคุณต่อพืช และไม่เป็น
ภัยต่อคนอีกด้วย
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ภำพที่ 64 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 65 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 66 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ภำพที่ 67 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ภำพที่ 68 วันที่ 25 มี.ค. 2535 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จศูนย์กำรศึกษำพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
เสียงของประชำชน
จำกแบบสำรวจประชำชนในตำบลแม่โป่งซึ่งเป็นหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
“ทำให้ประชำชนบริเวณรอบศูนย์ ได้ประกอบอำชีพกำรเกษตร ได้มีที่ศึกษำให้ควำมรู้ในกำร
ทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำมำรถนำมำใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ ทำให้มีรำยได้
น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำดำเนินชีวิต”
“เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พัฒนำที่ดิน จำนวน 1 ไร่ ให้สำมำรถเป็นที่อยู่อำศัย ปลูกผัก
และเลี้ยงสัตว์ เพำะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก และได้มีโอกำสต้อนรับคณะดูงำน”
5.1.2 เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ เป็นเขื่อนดินถมบดอัดแน่น สร้ำงปิดกั้นลำน้ำแม่กวงส่งน้ำให้พื้นที่
เพรำะปลูก 13 ตำบล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนประมำณ 17,500 ไร่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้กรมชลประทำน ศึกษำกำรพัฒนำลำน้ำสำขำของลำน้ำ
แม่กวง และจัดหำที่ดินทำกินใหม่ให้แก่รำษฏร ซึ่งพื้นที่ทำกินดังกล่ำวจะถูกน้ำท่วมหลังกำรก่อสร้ำงเขื่อน และ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทำนก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ เมื่อ พ.ศ. 2529 งำนก่อสร้ำงตัวเขื่อน
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และอำคำรประกอบ จึ ง ได้ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ ำ งเมื่ อ พ.ศ.2531 และเสร็ จ สมบู ร ณ์ ทั้ ง โครงกำรใน พ.ศ. 2536
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่อ เขื่ อนเก็บกักน้ำโครงกำรชลประทำน
แม่กวงให้กับกรมชลประทำน พระรำชทำนชื่อว่ำ “เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ” เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2538
และพระองค์ท่ำนได้เสด็จทรงงำนในพื้นที่ก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงรวมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
(1) วันที่ 4 มีนำคม 2519 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็บริเวณก่อสร้ำง
เขื่อนแม่กอุดมรำธำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

;’
ภำพที่ 69 วันที่ 4 มี.ค. 2519 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ

ภำพที่ 70 วันที่ 4 มี.ค. 2519 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ
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ภำพที่ 71 วันที่ 4 มี.ค. 2519 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ
(2) วั น ที่ 19 มกรำคม 2520 พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ
ทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 72 วันที่ 19 มกรำคม 2520 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตร
บริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 73 วันที่ 19 มกรำคม 2520 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตร
บริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(3) วั น ที่ 21 มี น ำคม 2536 พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ
ทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ

ภำพที่ 74 วันที่ 21 มีนำคม 2536 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตร
บริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ
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ภำพที่ 75 วันที่ 21 มีนำคม 2536 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตร
บริเวณที่จะก่อสร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(4) วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2540 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลักลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดม
ธำรำอย่ำงเป็นทำงกำร

ภำพที่ 76 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำอย่ำง
เป็นทำงกำร เสด็จเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภำพันธ์ 2540

86

ภำพที่ 77 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำอย่ำง
เป็นทำงกำรเสด็จเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภำพันธ์ 2540

ภำพที่ 78 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำอย่ำง
เป็นทำงกำรเสด็จเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภำพันธ์ 2540
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ภำพที่ 79 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำอย่ำง
เป็นทำงกำรเสด็จเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภำพันธ์ 2540

ภำพที่ 80 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำอย่ำง
เป็นทำงกำรเสด็จเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมอุดมธำรำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภำพันธ์ 2540
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เสียงของประชำชน
จำกกำรสำรวจข้อมูลตำบลเชิงดอย สำระหรือควำมประทับใจ
“เป็นโครงกำรพระรำชดำริที่สร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่พสกนิกรชำวอำเภอดอยสะเก็ด และ
อีก หลำยอำเภอ อี ก ทั้ ง จัง หวัดล ำพู นด้วย ซึ่ง เป็นพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่ สุดไม่ ได้ และยัง มี อีก หลำย
โครงกำรอำทิเช่น โครงกำรพระรำชดำริศูนย์ศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้นที่สร้ำงคุณประโยชน์จำกชำวดอย
สะเก็ด ทั่วประเทศและทั่วโลกก็ว่ำได้ เพรำะว่ำคนที่เป็นศึกษำดูงำนก็จะได้ควำมรู้จำกศูนย์เต็มที่ ประทับจิต
ประทับใจทุกคน”
“สำหรับโครงกำรพระรำชดำริส ร้ำงเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯเพี่อทรงเยี่ยมรำษฏร จึงมีประรำชดำริให้กรมชลประทำนสร้ำงเขื่อนกั้นน้ำแม่ก
วง วันที่ 4 มี นำคม 2519 ใช้เ วลำในกำรก่ อสร้ำง 21 ปีจึง สร้ำงเสร็จ ในวันอำทิตย์ที่ 9 กุ ม ภำพันธ์ 2540
เวลำศุภฤกษ์ 17.37 น. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จมำทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อน โดยทรงพระรำชทำนนำมเขื่อนว่ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ อันเป็นสมบัติล้ำค่ำมอบแด่ชำวประชำดอย
สะเก็ด และชำวเชียงใหม่และลำพูนต่อไป”
จำกกำรสำรวจข้อมูลตำบลลวงเหนือ สำระหรือควำมประทับใจ
นำยอ ำนวย กำวิชัย อำยุ 80 ปี บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ กล่ำวว่ำ “รู้สึกซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณที่ได้มีพระรำชดำริให้สร้ำงเขื่อนแม่กวงทำให้น้ำ
ไม่ท่วมไร่นำ สำมำรถเพำะปลูกได้ตลอดปี และตัวตำเองได้นำควำยไปเลี้ยงในป่ำขุนแม่กวง เนื่องจำกกำรไถนำ
เมื่อก่อนใช้ควำยไถ แต่เปลี่ยนเป้นควำยเหล็ก (รถไถนำเดินตำม) จึงปรำรถนำว่ำ ไม่ขำยควำยที่ช่วยเรำทำนำ
เลี้ยงชีพ จะเลี้ยงจนมันตำยไปเอง แต่พื้นที่ในหมู่บ้ำนไม่มีจึงได้นำไปเลี้ยงในป่ำแบบปล่อยให้หำกินเอง และเข้ำ
ไปดูเป็นบำงครั้ง โดยขับเรือไปทำงเขื่อนแม่กวง และได้ซื้อควำยตัวผู้ให้อยู่เป็นเพื่อนเลี้ยงมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
จนถึงปัจจุบันนี้มีฝูงควำยอยู่ 90 ตัว ถ้ำไม่มีกำรสร้ำงเขื่อนก็ไม่มีอำชีพแบบตำ คือ หำปลำในเขื่อน เลี้ยงควำย
ในป่ำ และในวันนั้น พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมำเปิดผ้ำแพรที่เขื่อน ตำไปรอ
ตั้งแต่เช้ำ บนสันเขื่อนรู้สึกภูมิใจมำก และดีใจที่ได้มีโอกำสเข้ำเฝ้ำและชื่นชมพระบำรมี ”
“พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระรำชดำริให้กรมชลประทำน
ก่อสร้ำงเขื่อนกักน้ำแม่กวง เพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในกำรเพำะปลูกและบรรเทำอุทกภัยที่เกิด
ขึ้นกับพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำแม่กวงในฤดูฝนและก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
ฯ พระรำชทำนชื่อเขื่อนเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2538 เป็นเขื่อนแม่กวงอุดมพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช พระรำชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2540 ด้วยพระองค์เอง สร้ำงควำมปรำบ
ปลื้มปิติยินดีให้กับประชำชนหมู่บ้ำนวังธำรและหมู่บ้ำนใกล้เคียงในพระมหำกรุณำเป็นอย่ำงมำก”
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“พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระรำชดำริให้กรมชลประทำน
สำรวจพื้นที่ในตำบลลวงเหนือ คือลำน้ำแม่กวงและดำรัสให้ก่อสร้ำงเขื่อนเพื่อกั้นน้ำแม่กวง โดยให้สันเขำดอย
ลองเป็นตัวกั้นเขื่อน วัตถุประสงค์คือแม่น้ำกวงเป็นลำน้ำที่ใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคทั้งชำวเชียงใหม่ตลอดจน
ชำวลำพูน เริ่มสำรวจเมื่อปี 19 สร้ำงเสร็จปี 36 บรรจุน้ำได้ 236 ล้ำน ลบ.เมตร
5.1.3 โครงกำรหลวงป่ำเมี่ยง
โครงกำรหลวงป่ำเมี่ยง ตั้งอยู่ในเขตบ้ำนปำงบง หมุ่ที่ 1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นแหล่งปลูกกำแฟอำรำบิก้ำที่มีคุณภำพสูง และสำคัญที่สุด
ของโครงกำรหลวง ทรงส่งเสริมให้ปลูกพลัม บ๊วย เฟิร์น แอสเทอร์ กล้วยไม้ดิน และวำนิลลำ วิถีชีวิตของชุมชน
แหล่งนี้มีอำชีพหลักคือกำรทำป่ำเมี่ยง(ใบชำ) นับเป็นอำชีพดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน
(1) วันที่ 29 มกรำคม 2523 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระ
รำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ไปทอดพระเนตรศูนย์รวมพันธุ์กำแฟโครงกำรหลวงพัฒนำภำคเหนือ บ้ำนปำง
บง และทอดพระเนตรกำรสำธิตกำรปลูกเห็ดหอม ตำมโครงกำรสนองพระรำชดำริให้มีอำชีพใหม่ สำหรับ
ชำวบ้ำน ทดแทนกำรปลูกชำเพื่อทำเมี่ยง

ภำพที่ 81 วันที่ 29 ม.ค. 2523 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ไปทอดพระเนตรศูนย์รวมพันธุ์กำแฟโครงกำรหลวงพัฒนำภำคเหนือ
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เสียงของประชำชน
(1) นำยวิโรจน์ เจริญทรัพย์ อำยุ 77 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 3/1 บ้ำนโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4ตำบลป่ำ
เมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล่ำถึงกำรเข้ำรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในขณะที่
เสด็จที่บ้ำนปำงแฟน เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ ออกจำกบ้ำนไปแต่เช้ำ ได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่เพื่อรับเสด็จ และ
พระองค์ท่ำนก็กำงแผนที่ ขณะนั้น ตนในฐำนะสำรวัตรกำนัน โดยนำยสม สะอำดล้วน เป็นกำนันตำบลป่ำ
เมี่ยง ได้เ ข้ำเฝ้ำในหลวงตรัสว่ำ “กำนัน.....ดอยอินทร์มีที่ ไหน” กำนันสมก็ชี้ไปทำงทิศใต้ “บอกว่ำออกไป
ทำงปู้น” ในหลวงตรัสว่ำ “แล้วในแผนนี่มีที่ไหน” ซึ่งกำนันสมสูบบุหรี่ขี้โย รับเสด็จพ่นควัน เห็นในหลวงหลบ
ควันบุหรี่ไปมำและเสด็จมำที่โป่งน้ำร้อน เอำไข่ไปต้ม ในหลวงตรัสถำมผู้ใหญ่บ้ำนว่ำ “ฝั่งมิ่นคืออะไร”พ่อหลวง
ตอบว่ำ “ดอยหวิด” ซึ่งคำพูดเป็นภำษำชำวบ้ำนไม่ได้ใช้คำรำชำศัพท์แต่อย่ำงใด ท่ำนไม่ถือพระองค์ สำมำรถ
เข้ำเฝ้ำได้ใกล้มำก ๆ มีควำมภำคภูมิใจทื่ตนเองได้มีโอกำสได้รับเสด็จหลำยครั้ง
(2) นำยเมืองใจ อินทร์แสง อำยุ 90 ปี และนำงศรีพรรณ อินแสง อำยุ 64 ปี อยู่บ้ำนเลขที่
9 หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่ำรู้สึกดีใจที่ได้เข้ำรับเสด็จในหลวง
(3) นำยสม ไชยมหำ อำยุ 77 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำป่ำน ตำบลเทพเสด็จ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ำร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ปที่
บ้ำนปำงบง ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งนำยอำเภอเพชร ดิษฐธำตรี แจ้งว่ำในหลวงจะเสด็จที่บ้ำน
ปำงบง ผู้ใหญ่บ้ำน กำนัน และชำวบ้ำนได้ร่วมกันจัดเตรียมสถำนที่ ทำซุ้ม ทำห้องน้ำล่วงหน้ำก่อนที่จะเสด็จใช้
เวลำ 3. – 4 วัน ในวันเสด็จตื่นแต่เช้ำ เอำเสื้อผ้ำใส่ถุงเดินจำกบ้ำนป่ำป่ำน ถึงบ้ำนปำงบง ประมำณ 8 โมง
แล้วรอรับเสด็จช่วงเย็น ท่ำนมำส่งเสริมเรื่องกำรปลูกกำแฟ ได้เข้ำเฝ้ำใกล้มำก ไม่คิดว่ำตัวเองจะได้มีโอกำส
ได้รับเสด็จ เพรำะที่บ้ำนก็มีแต่พระบรมฉำยำลักษณ์ นึกว่ำจะไม่เห็นองค์จริง มีควำมสุขมำกที่ได้รับเสด็จครั้ง
เดียวในชีวิต
-

(4) จำกกำรสำรวจข้อมูลในตำบลเชิงดอย สำระหรือควำมประทับใจ
“ หลังจำกท่ำนได้เสด็จได้มีกำรจัดตั้งโครงกำรหลวงป่ำเมี่ยงตำมพระรำชดำริขึ้น ”

โดยประชำชนได้นำเอำพันธุ์กำแฟไปปลูกในสวนเมี่ยง ทำให้มีรำยได้จำกกำรขำยกำแฟอีกทำงหนึ่ง
“ในวันที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จนั้น มีสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ และ
สมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำ และพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ ร่วมเสด็จด้วย ในขณะ
นั้นเป็นเวลำ 17.00 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงเสด็จขึ้นไปบนยอดที่สูงเพื่อสำรวจผืนป่ำ และห้วย
น้ำมี่เป็นลำห้วยเก่ำ ๆ และหำข้อมูลจำกคนเก่ำคนแก่ภำยในหมู่บ้ำน ว้ำลำห้วยนี้ทำไมไม่มีน้ำ ซึ่งชำวบ้ำนได้
ตอบไปว่ำ ล ำห้วยนี้ได้ตื้นเขินไปนำนแล้ว และไม่มี น้ำไหลผ่ำนอีก แล้ว จนถึง เวลำ 19.00 น. ค่ำมื ดแล้ว
พระองค์ยังทรงงำนอยู่บนยอดดอยแล้วเอำไฟฉำยส่องดูแผนที่ที่นำติดตัวพระองค์ออกมำดูด้วย ส่วนสมเด็จพระ
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นำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ และพระเจ้ำลูกเธอทั้ง 3 พระองค์ได้ร่วมรำวงกับลูกเสือชำวบ้ำนด้วย ทรงเป็น
กันเองอย่ำงมำก ทำให้ผู้มำรับเสด็จมีควำมปลำบปลื้ม ปิติยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง”
5.1.4 หนองบัวพระเจ้ำหลวง
หนองบัวพระเจ้ำหลวง ตั้งอยู่บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ หนองบัว ต่อมำได้ตั้งชื่อหนองบัวพระเจ้ำหลวง เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติ ว่ำ
หนองบัวแห่งนี้ พระเจ้ำอยู่หัวได้เคยเสด็จมำครั้งแรกในอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งชำวอำเภอดอยสะเก็ ด มีควำม
ภำคภูมิใจ และปลำบปลื้ม ปิติอย่ำงยิ่ง หนองบัวพระเจ้ำหลวงเป็นสระน้ำขนำดใหญ่มีน้ำเต็มหนองตลอดเวลำ
โดยต้นน้ำที่เข้ำมำสู่หนองบัว มำจำกลำเหมืองแม่ดอกแดง และน้ำฝนที่ตกลงมำตำมธรรมชำติหำกน้ำมีจำนวน
มำกจะไหลออกทำงบ้ำนหนองหล่ม ติดกับบ้ำนเชิงดอย มีต้นไม้เบญจพรรณล้อมรอบ มีดอกบัวหลำยชนิดบำน
สะพรั่งเต็มหนองบัว เป็นทิวทัศน์ที่สวยงำมมำก มีศำลำพักร้อนกลำงหนอง โดยศำลำดังกล่ำวสำมำรถขึ้นลง
ตำมปริมำณน้ำในหนองบัว ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น มีสะพำนพำดจำกริมตลิ่งไปหำศำลำกลำงหนองดังกล่ำว
และมีที่พักผ่อนหย่อนใจทิวทัศน์ที่สวยงำม ซึ่งปัจจุบันนกเป็ดน้ำเข้ำมำหำกินในหนองบัวพระเจ้ำหลวงบ้ำงแล้ว
และมีกำรปลูกพันธุ์บัว เพื่อให้หนองบัวพระเจ้ำหลวงกลับมำงดงำมเหมือนเดิม โดยเมื่อก่อนมีคำกล่ำวว่ำ ถ้ำมำ
เชียงใหม่ ต้องขึ้นไปไหว้พระธำตุดอยสุเทพ แล้วมำเที่ยวหนองบัว ถึงจะถือว่ำถึงเชียงใหม่
(1) วันที่ 20 มกรำคม 2505 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระรำชินีอินกริด แห่งกรุงเดนมำร์ก ทรง
พักผ่อนพระอิริยำบถ ที่หนองบัวพระเจ้ำหลวง

ภำพที่ 82 วันที่ 20 ม.ค. 2505 พระบำทสมเด็ จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระรำชินีอินกริด แห่งกรุงเดนมำร์ก ทรงพักผ่อน
พระอิริยำบถ ที่หนองบัวพระเจ้ำหลวง
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ภำพที่ 83 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ เสด็จ
พระรำชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระรำชินีอินกริด แห่งกรุงเดนมำร์ก ทรงพักผ่อนพระอิริยำบถ ที่หนองบัวพระ
เจ้ำหลวง
เสียงของประชำชน
(1) ปัจจุบัน นำยตัน ยำวิระ ได้เสียชีวิตแล้ว นำยตัน ยำวิระ อำยุ 67 ปี บ้ำนเลขที่ 213
บ้ำนม่วงโตน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำกหนังสือเทิดพระเกียรติเจ้ำพ่อหลวง ได้นำภำพถ่ำยประวัติศำสตร์
เคยขับเรือหำงยำวให้พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ประทับขณะประพำสหนองบัวพระ
เจ้ำหลวง “ขณะนั้นอำยุ 21 ปี ได้ยึดอำชีพขับเรือหำงยำวนำนักท่องเที่ยวชมบรรยำกำศในสระหนองบัวพระ
เจ้ำหลวง ปรำกฏว่ำมีอยู่วันหนึ่งได้รับแจ้งจำกนำยชุ่ม บุญเรือง นำยอำเภอดอยสะเก็ด ในสมัยนั้น ให้ตกแต่ง
เรือหำงยำวให้สวยงำม เพื่อจะใช้เป็นเรือพระที่นั่งในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จะเสด็จประพำส
หนองบัวพระเจ้ำหลวง ตนรู้สึกตื่นเต้นและปลำบปลื้มเป็นล้นพ้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้เสด็จพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จพระรำชินีอินกริด ประเทศเดนมำร์ก ได้ประทับเรือ
หำงยำวของตนที่ตกแต่ง ไว้ ทรงทอดพระเนตรบรรยำกำศของหนองบัวพระเจ้ำหลวง ภำยในเรือมี พล.อ.
ประภำส จำรุเสถียร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ในสมัยนั้นนั่งร่วมในเรือด้วย โดยมีตนทำหน้ำที่ขับเรือ
พระที่นั่ง และลงจำกทอดพระเนตรบรรยำกำศหนองบัวพระเจ้ำหลวงแล้ว สมควรแก่เวลำจึงเสด็จกลับ และมี
กำรบันทึกภำพประวัติศำสตร์ไว้ด้วย ที่ผ่ำนมำได้เก็บภำพประวัติศำสตร์ที่ได้มำไว้บูชำที่บ้ำน ตนมีควำมซำบซึ้ง
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ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำนอย่ำงมำก และภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ด้วยกำรขับเรือ
ให้พระองค์ได้ประทับ”

ภำพที่ 84 นำยตัน ยำวิระ ผู้ขับเรือพระที่นั่ง ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเสด็จประพำสหนองบัวพระเจ้ำหลวง
(2) นำยพล ไทยสวัสดิ์ ยุ 84 ปี เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสำยจีน มีอำชีพค้ำขำย บ้ำนเลขที่
140/1 ถนนบ ำรุ ง รำษฏร์ ต ำบลวั ดเกต อ ำเภอเมื อง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค วำมภำคภูมิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ เสด็ จ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โดยนั่งอยู่ริมตลิ่ง หนองบัวพระเจ้ำหลวง และปลำปลื้มเป็น
อย่ำงยิ่งที่เก้ำอี้หวำยชุดรับแขกของตนได้มีโอกำสรับใช้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทให้ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทับในเรือหำงยำวเพื่อชมบรรยำกำศหนองบัวพระเจ้ำหลวง โดยยืมของตนเอง 2
ตัว และยืมของยำยเฉลิมศรี ชัยมงคล อีก 2 ตัว ทุกวันนี้ใครไปใครมำก็จะบอกกับทุกคนว่ำเก้ำอี้หวำยตัวนี้ เคย
ได้ให้ในหลวงนั่ง และอีกตัวหนึ่งเก็บไว้ในห้องนอน เห็นเก้ำอี้หวำยก็จะนึกภูมิใจทุกครั้ง
(3) รำษฏรในบ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) ในวันที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระรำชอำคันตุกะ ได้เสด็จชมทัศนียภำพของหนอง
บัวพระเจ้ำหลวง เสด็จประทับพักผ่อนพระอิริยำบถที่ศำลำพักร้อนกลำงหนองบัว และทรงเรือยนต์รอบสระ
เป็นเวลำประมำณ 41 ชั่วโมง 30 นำที รำษฏรในอำเภอดอยสะเก็ด ที่เฝ้ำรับเสด็จต่ำงได้ชมพระบำรมีอย่ำงล้น
หลำม และสิ่งที่น่ำอัศจรรย์มำกที่สุดคือ พวกนกเป็ดน้ำที่เข้ำมำหำกินในบริเวณหนองบัวพระเจ้ำหลวง จำนวน
นับหมื่นตัวพำกันเรียงแถวยำวเหยียดดำพืดไปหมด ตั้งแถวตั้งแต่ด้ำนทิศตะวันตกศำลำมำจนถึงกลำงหนองด้ำน
ทิศตะวันตก และผินหน้ำมำทำงขอบสระด้ำนเหนือทุกตัว และไม่เกรงกลัว ไม่ตระหนกแตกตื่น ต่อจำนวนคน
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นับหมื่นคนที่ยืนเรียงรำยขอบสระเพื่อคอยชมพระบำรมี เมื่อในหลวงเสด็จขึ้นศำลำกลำงหนอง คนขับเรือได้ขบั
เรือไปทำงทิศตะวันตกที่นกอยู่ มันพำกันบินวนไปมำที่สระกลำงหนองที่ในหลวงประทับ แล้วก็กลับลงมำที่เดิม
เสมือนนกเป็ดน้ำเหล่ำนี้มำคอนรับในหลวง พอถึงเวลำ 18.10 นำฬิกำ ในหลวงเสด็จกลับ พวกนกเป็ดน้ำก็พำ
กันบินกลับ จึงเป็นเหตุที่น่ำอัศจรรย์ยิ่ง
-

(4) จำกกำรสำรวจข้อมูลตำบลเชิงดอย สำระหรือควำมประทับใจ
“พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ

และสมเด็จพระรำชินี ประเทศเดนมำร์ก ทรงประทับเรือหำงยำวทอดพระเนตรทัศนียภำพ ในสระน้ำหนองบัว
พระเจ้ำหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2505 โดยนำยตัน ยำวิระ ทำหน้ำที่บังคับเรือ”ซึ่งใน
กำรเสด็จครั้งนั้น พระองค์ทรงมีเมตตำต่อพสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ทุกสำขำอำชีพ , พระรำชจริยวัตรของ
พระองค์ท่ำนทำให้หนองบัวพระเจ้ำหลวงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชุปชีวิตของอำเภอดอยสะเก็ด
-“ช่วงปี พ.ศ. 2505 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ
ได้ท รงนำพระรำชอำคันตุกะ สมเด็จพระรำชินีอิงกริด แห่งประเทศเดนมำร์กเสด็จ ประพำสเชียงใหม่ ทรง
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดสถำนที่หนองบัวแห่งนี้เป็นที่ทอดพระเนตรและพักผ่อนพระอิริยำบถของทัง้ 3
พระองค์”
-

“ในวันที่ 20 มกรำคม 2505 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ

สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ได้นำพระรำชอำคันตุกะเสด็จเยี่ยมชมทัศนียภำพของหนองบัว ทรงเรือ
ยนต์รอบสระและทรงประทับเพื่อพักผ่อนอิริยำบถที่ศำลำพักร้อนกลำงหนองน้ำเป็นเวลำ 1 ชั้วโมง 30 นำที
โดยมีรำษฏรในเขตท้องที่อำเภอดอยสะเก็ดได้ร่วมเข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ ต่ำงได้ชมพระบำรมีอย่ำงล้นหลำม”
“กำรเสด็จทรงทอดพระเนตรและพัก ผ่อนที่ หนองบัวของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถและพระรำชอำคันตุกะครั้งนี้ ในอดีตยังไม่เคยปรำกฏว่ำมี
พระมหำกษัตริย์ไทยพระองค์ใดเสด็จมำยังท้องที่อำเภอดอยสะเก็ดเลย นับว่ำกำรเสด็จของทั้งสองพระองค์ครั้ง
นี้เป็นพระมหำกรุณำธิคุณล้นเกล้ำล้นกระหม่อมอย่ำงสูงต่อบรรดำข้ำรำชกำรและรำษฏรอำเภอดอยสะเก็ด
นอกจำกสถำนที่ แ ห่ ง นี้ จ ะเป็ น ที่ รั บ เสด็ จ ของพระบ ำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ
พระบรมรำชินีนำถ และพระรำชอำคันตุกะจำกต่ำงแดนแล้ว ยัง มีส มเด็จพระรำชินีและสมเด็จ พระรำชินี
ประเทศเดนมำร์ก อีกด้วย”
5.1.5 เสด็ จ ผ่ ำ นถนนสำยดอยสะเก็ ด –บ่ อ สร้ ำ ง วั น ที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2520
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเสด็จผ่ำนหน้ำที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด ไปจังหวัดเชียงรำย พระองค์ท่ำน
ได้เสด็จเยี่ยมรำษฎรที่รอรับเสด็จ
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ภำพที่ 85 ประชำชนรอรับเสด็จ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จผ่ำนหน้ำที่ว่ำกำร
อำเภอดอยสะเก็ด
เสียงของประชำชน
(1) นำงสุปรำณี เสนทิพย์ อำยุ 75 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 133 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ ด จัง หวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรอรับ เสด็จ พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ พระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ ที่ หน้ำที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ ด ได้จัดช่อดอกกุห ลำบถวำยแด่ พระบำทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบ้ำนอยู่หลังที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด รอตั้งแต่ 10.00 โมง ในหลวงเสด็จเวลำ
ประมำณ 17.00 น.มีควำมรู้สึกดีใจอย่ำงบอกไม้ถูก ตื่นเต้น ปิติที่ได้มีโอกำสรับเสด็จ และถวำยช่อดอกไม้ให้
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ได้ผูกผ้ำพันคอลูกเสือชำวบ้ำน พระองค์แย้มสรวลแล้ วทรงพูดว่ำ “คงรอ
นำนนะ” เนื่องจำกช่อดอกกุหลำบที่เตรียมถวำยเหี่ยวเฉำลงเล็กน้อย

ภำพที่ 86 นำงสุปรำณี เสนทิพย์ ถวำยช่อดอกไม้ให้สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ
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(2) นำงอิ่นแก้ว ชัยศรี อำยุ 76 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 274/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรอรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่หน้ำที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด
ขณะนั้นรับรำชกำรครู โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษำ) นั่งใกล้ลูกเสือชำวบ้ำน แม่อุ้ยดี เสนำ อำยุ
81 ปี ถวำยช่อดอกไม้รับเสด็จพระบรมรำชินีนำถ พระองค์ แย้มพระสรวล และทรงถำมแม่อุ้ยดี ว่ำ “บ้ำนอยู่
ไกลไหม” ทำให้พวกเรำที่เฝ้ำรับเสด็จทุกคนรู้สึกปรำบปลื้ม ปิติ ในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกร
ของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน
(3) จำกกำรสำรวจข้อมูล ตำบลป่ำป้อง สำระสำคัญหรือควำมประทับใจ
อำจำรย์วีร ะชำติ พำจรทิ ศ อำยุ 65 ปี บ้ำนเลขที่ 103/1 หมู่ ที่ 4 ตำบลป่ำป้อง “เมื่ อ
ข้ำพเจ้ำได้รับ ทรำบข้อ มู ล ข่ำวสำรจำกทำงอำเภอดอยสะเก็ ดว่ำ วันพุธ ที่ 19 มกรำคม 2520 เวลำบ่ำ ย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ จะเสด็จพระรำช
ดำเนินผ่ำนถนนสำยดอยสะเก็ด – บ่อสร้ำง ข้ำพเจ้ำก็ปรึกษำกับ อ.เพ็ญพร พำจรทิศ ภรรยำว่ำเรำควรจะแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์และพระรำชินีอย่ำงไรดี นอกเหนือจำกกำรไปเฝ้ำรับเสด็จด้วยกำรโบกธง
ชำติและเปล่งเสียงดัง ๆ ว่ำ “ทรงพระเจริญ” แล้ว ข้ำพเจ้ำก็ตัดสินใจว่ำจะนำภำพวำดพระบรมสำทิสลักษณ์
สีชอล์ค ขนำด 24 * 30 นิ้วอยู่ในกรอบไม้สีเหลืองมี กระจกใสทั้ง ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของรูปภำพ ซึ่งเป็น
ภำพวำดที่ข้ำพเจ้ำวำดด้วยตนเองในกำรประกวดวำดภำพระบำยสีฝีมือนักเรียน ได้รับรำงวัลชนะเลิศในงำนฤดู
หนำวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2507 ในขณะที่เรียนอยู่ชั้น ม.ศ.3 โรงเรียนเมตตำศึกษำ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่ออำยุได้ 16 ปี ในวันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จผ่ำนข้ำพเจ้ำและพสกนิกรบ้ำนป่ำป้อง ได้จัดชุดโต๊ะหมู่
บูชำรองรับรูปภำพพระบรมสำทิศลักษณ์ดังกล่ำว พร้อมแจกันดอกไม้สดประทับบนพื้นพรมที่รองรับไว้ที่ข้ำง
ถนนหน้ำบ้ำนป่ำป้อง พวกเรำแต่งกำยชุดลูกเสือชำวบ้ำนเตรียมตัวนั่งรอรับ เสด็จตลอดภำคบ่ำยของวันนั้น
จนกระทั่งถึงเวลำ 17.30 น. ขบวนรถยนต์พระที่นั่งหยุดหน้ำโต๊ะหมู่บูชำเสด็จลงมำรับกำรถวำยควำมเคำรพ
แล้วข้ำพเจ้ำก็น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระบรมสำทิสลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชแด่พระองค์ท่ำน สร้ำงควำมประทับใจและปลื้ม ปิติยินดีเป็นล้นพ้นตรำบเท่ำที่ทุกวันนี้
(4) จำกกำรสำรวจข้อมูล ตำบลตลำดใหญ่ สำระสำคัญหรือควำมประทับใจ
“ โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงบริหำรและจัดกำรใน
โรงเรียน โดยกำหนดเป็นกรอบ วิสัยทัศน์ นโยบำย ภำรกิจ ของโรงเรียนในกำรดำเนินทุกฝ่ำย เพื่อให้เกิ ด
คุณภำพ มำตรฐำนซึ่งเป็นหลักคิดในกำรตัดสินใจที่รู้จัก “ควำมพอประมำณ” ที่เกิดจำกำรพิจำรณำถึงเหตุ ผล
บนพื้นฐำนของควำมรู้และคุณธรรม นับว่ำเป็น “ภูมิคุ้มกัน” อย่ำดีที่ทุกฝ่ำยได้ปฏิบัติงำนโดยกำรพึ่งตนเองและ
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เป็นควำมสุขที่ยั่งยืนดังปรัชญำของโรงเรียนที่ว่ำ “กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะ ภูมิปัญญำและคุณธรรม” โดยมี
กิจกรรม เช่น โครงกำรบ้ำนสุมำลีพอเพียง, โครงกำรของดีมีประโยชน์, โครงกำรออมเพื่อลูกฯลฯ “
“โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้ง “โครงกำรออมทรัพย์บ้ำนแม่ก๊ะใต้” เพื่อส่งเสริมให้มกี ำร
ฝำกออม(ทุกเดือน) และตั้งเป็นกองทุนกู้ยืม /สวัสดิกำร ช่วยเหลือสมำชิกในหมู่บ้ำนจำกเริ่มต้นมีสมำชิก 12
รำย ปัจจุบันมีจำนวน 110 รำย”
5.1.6 สำมแยกทำงเข้ำที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด
(1) พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จผ่ำนบริเวณสำมแยกทำงเข้ำ
อำเภอดอยสะเก็ด ไปจัง หวัดเชียงรำย พระองค์ท่ำนได้เสด็จ เยี่ยมรำษฏรที่ รอรับเสด็จ และมีพระรำชปฏิ
สั ณ ฐำน กั บ รำษฏรหลั ง จำกที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ
พระบรมรำชินีนำถได้เสด็จนำพระรำชอำคันตุกะมำเยี่ยมหนองบัวเสด็จกลับไปแล้ว หลังจำกนั้นไม่นำน ทั้งสอง
พระองค์ได้เสด็จผ่ำนท้องที่อำเภอดอยสะเก็ดอีก เพื่อเสด็จไปจังหวัดเชียงรำย พสกนิกรชำวดอยสะเก็ดได้ทรำบ
ข่ำวก็พำกันไปรับเสด็จที่สำมแยกหนองปลำ (สำมแยกทำงเข้ำดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่ – เชียงรำย ปัจจุบัน
เสียงของประชำชน
(1) นำงอิ่นแก้ว ชัยศรี อำยุ 76 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 274/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ข้ำพเจ้ำได้รอรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ที่สำมแยกหนองปลำ พร้อมกับประชำชน เมื่อพระองค์ทรงเห็นพสกนิกรของ
พระองค์ร อรั บ เสด็ จ จึ ง ทรงลงจำกรถยนต์ พ ระที่ นั่ง มำทั ก ทำยรำษฏรของพระองค์ พระบำทสมเด็ จ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช “เป็นไงหนองบัวมีน้ำเยอะไหม” ต่ำงก็เงียบ พอดีมีคุณป้ำ
คนหนึ่ง พนมมือตอบพระองค์ว่ำ “มีพอร้ำยพอดีค่ะ” เป็นคำตอบภำษำชำวเหนือที่น่ำรักและจริงใจ และมี
ควำมกล้ำ เป็นที่ชื่นชมที่เป็นตัวเทนของชำวดอยสะเก็ดที่ตอบคำถำมพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิ ลอ
ดุลยเดช รำษฏรที่เฝ้ำรับเสด็จเกิดควำมปิติปรำบปลื้มใจเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงห่วงใยไต่ถำม ของให้ทั้งสอง
พระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน
5.2 ประวัติกำรตั้งถิ่นฐำน กำรทำมำหำกิน ชุมชนบ้ำนเชิงดอย บ้ำนหนองบัว และบ้ำน
หนองบัวพัฒนำ(หมู่บ้ำนดังกล่ำวเดิมเป็นหมู่บ้ำนเดียวกันแบ่งแยกหมู่ บ้ำนภำยหลัง) แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์
ไทลื้อ ไทยวน ไทยจีน ไทยอินเดีย ไทเงี้ยว
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5.2.1 ประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนเชิงดอย หมู่ทื่ 3 ตำบลเชิงดอย
เดิมบ้ำนเชิงดอยหมูที่ 3 , บ้ำนหนองบัวหมู่ที่ 12 และหนองบัวพัฒนำหมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย
เป็นหมู่บ้ำนเดียวกัน ต่อมำได้มีกำรแบ่งแยกหมู่บ้ำนเนื่องจำกมีประชำกรเพิ่มมำกขึ้นเพื่อง่ำยต่อกำรปกครอง
ท้องที่ ดังนั้นประวัติศำสตร์ของชุมชนจึงเริ่มตั้งแต่บ้ำนเชิงดอยหมู่ที่ 3 บ้ำนเชิงดอยเดิมเป็นแค่จุดผ่ำนกำรค้ำ
ของพ่อค้ำวัวต่ำงม้ำต่ำงที่ค้ำขำยระหว่ำงเชียงใหม่กับเชียงรำย ในปี พ.ศ. 2432 หนำนจำย(พ่อแม่เรียก) หรือ
หนำนอินทวงค์ (พระภิกษุและชำวเมืองเรียก) กับนำงคำเกี้ยว(แก้ว) ได้มำสร้ำงบ้ำนอยู่อำศัยที่บ้ำนตีนดอย(เชิง
ดอย) เป็นหลังแรกเพื่อทำกำรค้ำขำยกับ พ่อค้ำวัวต่ำง ม้ำต่ำง และผู้คนที่เ ดินทำงค้ำขำยต่ำงเมือง ระหว่ำง
เชียงใหม่ เชียงรำยและเมื อ งอื่ น ๆ ชำวบ้ำนและผู้คนที่ อพยพมำจำกที่ อื่นผ่ำนมำทำงนี้ ได้ขออำศัยปลูก
บ้ำนเรือนอยู่ด้วยกัน มีผู้คนมำกขึ้นเรื่อย ๆ มีทั้งคนไทเงี้ยว(ไทยใหญ่), ไทลื้อ, ไทยวน, อินเดีย(แขก), คนจีน
(จีนแผ่นดินใหญ่ และจีนฮ่ อ และอื่น ๆ เมื่ อมี คนมำกขึ้น หนำนอินทวงค์และนำงคำเกี้ยวได้ สร้ำงตลำดขึ้น
เรียกว่ำ “กำดตีนดอย” (ตลำดผดุงดอยแดน) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 ชุมชนบ้ำนตีนดอยกลำยเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น
เจ้ำอินทวโรรสสุริยะวงศ์ฯ เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้แต่งตั้งบ้ำนตีนดอยเป็นแขวงเชิงดอย มณฑล
พำยัพ และแต่งตั้งให้หนำนอินทวงค์เป็นกำนัน ให้สมญำนำมเป็น “ท้ำวปละจักกิจดอยสะเกจ” เมื่อวัน 25
ธันวำคม รัตนโกสินทร์ศก 121 (พ.ศ.2446) เป็น “พญำปจักษ์สีลลกำน” เมื่อวันที่ 31 มีนำคม ร.ศ. 122 (พ.ศ.
2447) เป็น “พญำสุธัมพิรัก คีรีวัน ” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน ร.ศ. 124(พ.ศ.2449) และในช่วงเวลำนี้ เจ้ำ
อินทวโรรสสุริยะวงศ์ ได้ดำริให้พญำสุธัมพิธักคีรีวัน ย้ำยสถำนีตำรวจจำกแขวงน้ำแพร่ มณฑลพำยัพมำไว้ที่บ้ำน
ตีนดอย หลังจำกย้ำยสถำนีตำรวจมำแล้ว ให้ย้ำยที่ทำกำรแขวงมำด้วย โดยมี “พระนิกรประชำเขตต์” เป็นผู้ว่ำ
กำรแขวงคนแรกในที่ว่ำกำรใหม่ นี้ แต่ผู้ว่ำรำชกำรแขวงคนแรก(นำยอำเภอ) ของอำเภอดอยสะเก็ ด คือ
นำยอำเภอยอด เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2458 เจ้ำแก้วนวรัฐฯ เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นได้แต่งตั้ง
ให้ พญำสุธัมพิธักคีรีวัน เป็น“พญำประสงค์กิจรำชกำร” และในวันที่ 16 ตุลำคม ฑ.ศ.2460 พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 6 ได้แต่งตั้ง พญำประสงค์กิจรำชกำร เป็น “ขุนผดุงดอยแดน” ตำมประทวนดังนี้
ประทวนที่ 1160
เจ้ำพระยำจักรีศรีองครักษ์ สมุหนำยกอรรคมหำเสนำธิบดีอภัยพิริยปรำกรมพหุ รับพระบรม
รำชโองกำรเหนือเกล้ำเหนือกระหม่อม ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำต เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ.2460 ให้ตั้ง พญำประสงค์กิจรำชกำรเป็น “ขุนผดุงดอยแดน” ตำแหน่ง
กำนันตำบลเชิงดอย ในจังหวัดเชียงใหม่ ศักดินำ 400 ไร่ ตำมพระรำชกำรกำหนดกฎหมำยทำรำชกำรตำม
ตำแหน่ง ตั้งแต้บัดนี้ จงเว้นกำรควรเว้น หมั่นประพฤติกำรควรประพฤติ สมควรแก่ตำแหน่งทุกประกำร ตำม
อย่ำงธรรมเนียมข้ำรำชกำรทั้งปวง ขอให้มีสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ”
ประทำนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2460
เจ้ำพระยำสุรสีห์วสิษฐศักดิ์ ประทับตรำพระรำชสีห์ใหญ่เป็นสำคัญ
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ภำพที่ 87 ขุนผดุงดอยแดนต้นตระกูลเจริญทรัพย์
หลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ยกเลิกระบบมณฑล เทศำภิบำลเมือง
เชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดและแขวงก็ถูกจัดตั้งให้เป็นอำเภอ นอกจำกนั้น ขุนผดุงดอยแดน (หนำนอินทวงค์ หรือ
ท้ำวปละจักกิดอยสะเกจ , พญำ ปจักษ์สีสลำน , พญำสุธัมพิรักคิรีรัน , พญำประสงค์กิจธิกำร ) ได้สร้ำงสุข
ศำลำ (สถำนีอนำมัย) สร้ำงโรงเรียนบ้ำนเชิงดอย โดยบริจำคที่ดินให้มี กำรสร้ำงหน่วยงำนรำชกำรขึ้น และ
ร่วมกันสร้ำงวัดพระธำตุดอยสะเก็ด หลังจำกที่ขุนผดุงดอยแดนได้เกษียณแล้วได้มีกำรแต่งตั้ง นำยจู เจริญ
ทรัพย์ เป็นลูกชำยคนที่ 4 ของขุนผดุงดอยแดน เป็นกำนันแทน จนกระทั่งถึงเกษียณรำชกำร แล้วได้แต่งตั้งให้
นำยศรีธน เจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 2 ของกำนันจู เจริญทรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน ต่อมำได้มีกำร
ยกเลิกกำรแต่งตั้งกำนันแบบสืบทำยำท มำเป็นกำรคัดเลือกแทน และนำยศรีธน เจริญทรัพย์ ก็ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นกำนันตำบลเชิงดอยอีก 2 สมัย (สมัยละ 4 ปี) จำกกำรตั้งตลำดสดบ้ำนเชิงดอย ทำให้ผู้คนเข้ำมำอำศัย
เพิ่มมำกขึ้นมีกำรขยำยกิจกำร , ขยำยบ้ำนเรือนออกไปอย่ำงหนำแน่นและช่วงที่กำนันจู เจริญทรัพย์ อยู่ใน
ตำแหน่ง มีกำรพัฒนำบ้ำนเมืองหลำยอย่ำง เช่น กำรขุดคลองชลประทำนส่งน้ำเพื่อกำรเกษตรจำกชลประทำน
ผำแตกผ่ำนไปยังอำเภอสันกำแพง , อำเภอสำรภี และจังหวัดลำพูน มีกำรพัฒนำถนนจำกอำเภอดอยสะเก็ด
เข้ำสู่ตัวเมืองเชียงใหม่จำกถนนลูก รังเป็นถนนคอนกรีตมีกำรส ำรวจเส้นทำงถนนสำยเชียงใหม่ – เชียงรำย
ตำมเส้นทำงวัวต่ำงม้ำต่ำงไปทำงบ้ำนแม่ขะจำนอำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย ซึ่งปัจจุบันนี้บ้ำนเชิงดอยจึง
กลำยเป็นศูนย์กลำงของอำเภอดอยสะเก็ด นอกจำกครอบครัวของหนำนอินทวงค์ (ขุนผดุงดอยแดน) ที่
เป็นครอบครัวแรกที่เข้ำมำอำศัยอยู่บ้ำนเชิงดอย แล้วก็มีคนไทกลุ่มต่ำงๆ ที่เข้ำมำอำศัยอยู่ที่บ้ำนเชิงดอย ต่ำง
ก็มีประวัติศำสตร์ในกลุ่มชำติพันธุ์ของตนเอง โดยเฉพำะคนไทลื้อนั้น อพยพมำจำกสิบสองปันนำ ประเทศจีน
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ในปัจจุบัน ในสมัยพระเจ้ำแสนเมืองมำ รำวปี 1932 ซึ่งเสำหลักบ้ำนระบุวันตั้งบ้ำน เมืองลวง (ลวงเหนือ )
ระบุวันตั้งหมู่บ้ำน เป็นวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 1932 ซึ่งคนไทลื้อจะนับถือผี ทุกหมู่บ้ำน จะมีหอเสื้อ
บ้ำนที่เป็นที่เคำรพของหมู่บ้ำน ส่วนคนไทอินเดียก็เข้ำมำค้ำขำย โดยครอบครัวของฮัจยีบำบู เดินทำงมำจำก
บังคลำเทศ แต่งงำนกับนำงคำมูล อำรีซอน บ้ำนหนองเบน อำเภอสำรภี เป็นครอบครัวแรกที่เข้ำมำอำศัย
อยู่ในบ้ำนเชิงดอย โดยตั้งรกรำกอยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้ำน ซึ่งในตอนแรกๆ ก็จะเดินทำง
ไปละหมำดที่มัสยิดช้ำงเผือก ต่อมำได้มีกำรสร้ำงมัสยิดอัลฟัลฎิขึ้น เมื่อปี 2514 สำหรับคนไทจีนได้อพยพมำ
เมื่อมีกำรตั้งตลำดเพื่อค้ำขำยเมี่ยง และในพื้นที่ของตำบลเชิงดอย (ตำบลเทพเสด็จ ปัจจุบัน ) มีกำรทำสวน
เมี่ยง โดยเมี่ยงเป็นที่นิยมของคนจำนวนมำก ชำวไทจีนจึงเข้ำมำค้ำขำยโดยรับ ซื้อเมี่ยงจำกพ่อค้ำวัวต่ำง ที่
บรรทุกเมี่ยงจำกในป่ำเมี่ยงเข้ำมำขำยในตลำดแล้วหมักเก็บไว้เพื่อส่งขำยไปยังอำเภออื่น ๆ และต่ำงจังหวัด
ปัจจุบันคนไทจีนในบ้ำนเชิงดอยจะทำธุรกิจค้ำขำยรถ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขำยอำหำร ตั้งรกรำกอยู่บริเวณถนน
สำยหลักของหมู่บ้ำน และชำวไทเงี้ยวก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ำมำอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเชิงดอย โดยอพยพมำจำก
เมืองเชียงตุง ในแคว้นฉำนตอนเหนือของประเทศพม่ำ ตั้งรกรำกอยู่บริเวณสี่แยกบ้ำนเชิงดอย ทำอำชีพ
ค้ำขำย ครอบครัวพ่ออุ้ยจองจิ่งต่ำ เข้ำมำอยู่เป็นครอบครัวแรก และปัจจุบันลูกหลำนได้ทำข้ำวเงี้ยวขำยเป็น
อำชีพซึ่งเป็นอำหำรขึ้นชื่อของดอยสะเก็ด ส่วนคนไทยวน (ไทโยนก) ปัจจุบันเป็นคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่อำศัยอยู่
ในบ้ำนเชิงดอย บ้ำนหนองบัวและบ้ำนหนองบัวพัฒนำ ไม่มีหลักฐำนปรำกฏว่ำเข้ำมำอยู่ช่วงไหน สันนิษฐำนว่ำ
เข้ำมำอยู่ เมื่อมีก ำรตั้ง ตลำดและขยำยครอบครัว โดยแยกย้ำยมำจำกที่ อื่น ซึ่งเข้ำมำอยู่ในเชียงใหม่ ตั้งแต่
สมัยพญำมั งรำย ปัจจุบันคนที่ อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนจะมีควำมเป็นอยู่ วัฒ นธรรม ประเพณีใกล้เคียงกันมำก
นอกจำกกลุ่มคนไทลื้อที่พยำยำมจะรักษำอัตลักษณ์ของตนเองไว้ คือภำษำ กำรแต่งกำยและอำหำร แล้วก็จะมี
กลุ่ม ไทอินเดียที่ ยัง คงรัก ษำเอกลักษณ์ของกลุ่ม ชนไว้ และไทจีนก็ จะเพิ่ม กำรไหว้เจ้ำไหว้บรรพบุรุษในวัน
ตรุษจีน ส่วนคนไทเงี้ยวปัจจุบันเหลือ น้อยมำก ลูกหลำนก็จะถูกวัฒนธรรมคนไทยวนกลืนไปแล้วแต่สิ่ง ที่
คล้ำยๆกัน กลุ่มคนไทนั้นคือ ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ กำรรวมกลุ่มกันกำรทำงำนร่วมกันโดยไม่แบ่งชำติพันธุ์
เพรำะทุกคนคือคนไทย ลักษณะเดิมของสังคมไทย คือ หลำกหลำยกลุ่มชำติพันธุ์ รวมกันเป็ นไทยทุกภำค ทุก
เชื้อชำติ ทุกศำสนำ ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 มีทหำรไทยส่วนหนึ่งเดินทัพผ่ำนมำทำงอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อ
เดินทำงต่อไปเชียงรำย ได้มำพักตั้งค่ำยที่โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย ขุนผดุงดอยแดนและชำวบ้ำนได้ร่วมกันต้อนรับ
และท ำอำหำรไปเลี้ย งทหำรที่ ม ำพั ก แรมที่ นี่ โดยพวกทหำรใช้ห ม้ อ สนำมของแต่ ล ะคนมำใส่อ ำหำรไป
รับประทำน หลังจำกขุนผดุงดอยแดนรับรำชกำรในตำแหน่งกำนันจนเกษีย ณ ส่วนรำชกำรได้แต่งตั้ง นำยจู
เจริญทรัพย์ ลูกชำยคนที่ 4 ของพ่อขุนผดุงดอยแดนเป็นกำนัน(แคว่น) ตำบลเชิงดอย ในข่วงเวลำนี้บ้ำนตีนดอย
ได้พัฒนำขึ้นหลำยอย่ำง เช่น ทำคลองชลประทำนส่งน้ำเพื่อกำรเกษตรจำกชลประทำนผำแตกผ่ ำนไปอำเภอสัน
กำแพง, อำเภอสำรภีลงไปถึงจังหวัดลำพูน มีกำรพัฒนำถนนจำกอำเภอดอยสะเก็ดเข้ำสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็น
ถนนแอสฟัลท์(ยำงมะตอย) และสำรวจเส้นทำงถนนเชียงใหม่-เชียงรำย ตำมเส้นทำงวัวต่ำง ม้ำต่ำง ไปทำงบ้ำน
แม่ขะจำน อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย โดยเส้นทำงครั้งแรกจะผ่ำนอำเภอดอยสะเก็ด ไปทำงวัดปทุมส
รำรำม(หนองบัว) ขึ้นไป ปัจจุบันเป็นถนนสำยใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – เชียงรำยเป็นถนนสำยนอก
ส่วนทำงด้ำนศำสนำ หลังจำกขุนผดุงดอยแดนได้ชักชำวบ้ำนขึ้นไปสำรวจบนดอย ตำมหำบริเวณที่เกิดแสงสว่ำง
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ให้เห็นจนค้นพบบริเวณที่เป็นที่ว่ำง สะอำดไม่รก และพบก้อนหิน 3 ก้อน มีลักษณะจัดวำงเป็นสำมเส้ำ ตรง
กลำงมีไม้ไผ่สำนทรงกระบอกบรรจุพระเกศำธำตุอยู่ หนำนอินทวงค์ในขณะนั้น จึงชักชวนชำวบ้ำนก่อเจดีย์
ครอบหินดังกล่ำวไว้ เป็นพระเจดีย์ที่ผู้คนทั่วไปเคำรพ นับถือกรำบไหว้มำจนถึงปัจจุบัน หลังจำกสร้ำงเจดีย์ได้
ระยะหนึ่ง หนำนอินทวงค์ก็ชักชวนชำวบ้ำนสร้ำงวิหำรขึ้น เพื่อให้ชำวบ้ำนได้ใช้ในกำรปฏิบัติกิจทำงศำสนำ
และสร้ำงศำลำไม้อีก 2 หลัง ใช้สำหรับให้ชำวบ้ำนได้ใช้นอนในกำรขึ้นไปปฏิบัติธรรมเป็นศำลำพักของชำยและ
หญิงคนละ 1 หลัง มีพระภิกษุจำพรรษำในตอนแรก 1 รูป หลังจำกแคว่นจู เจริญทรัพย์ ได้เป็นกำนันตำบลเชิง
ดอย ได้ชัก ชวนชำวบ้ำนขึ้นไปพั ฒนำศำลำที่พัก ให้ชำวบ้ำนได้รับ ควำมสะดวกสบำยขึ้น ในกำรขึ้นไปจ ำศีล
ภำวนำในวันพระ มีห้องน้ำห้องส้วม ในศำลำที่พักด้วย และยังชักชวนชำวบ้ำนสร้ำงอีกหลำยอย่ำงเช่น ถังเติม
น้ำ กุฏิสำหรับพระภิกษุ สำมเณร พัฒนำบันไดนำคขึ้นวัด โดยขอควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนทั้งแรงงำน และ
กำรบริจำคปัจจัยในกำรก่อสร้ำง เวลำวัดมีเทศกำลต่ำง ๆ ชำวบ้ำนจะร่วมมือกันหำบน้ำขึ้นไปบรรจุในถังน้ำบน
วัดดอยในตอนกลำงคืน ก่อนมีงำน กำรสร้ำงอุโบสถบนวัดดอยสะเก็ด หลังปัจจุบันสร้ำงขึ้นในสมัยพระครูสัง ฆ
กิจจำรักษ์ เป็นเจ้ำอำวำสวัดดอยสะเก็ดต่อมำได้สมณศักดิ์ เป็นพระครูรัตนปัญญำญำณ เป็นเจ้ำอำวำสวัดดอย
สะเก็ด และเจ้ำคณะอำเภอดอยสะเก็ด และตัดถนนทำงรถยนต์ขึ้นวัดดอยสะเก็ด และแคว่นจู ได้บริจำคที่ดิน
ข้ำงโรงเรียนบ้ำนเชิง ดอย(ดอยสะเก็ดศึกษำ) เพื่อส่งเสริม และขยำยกำรศึก ษำของโรงเรียนตำมที่ผู้บ ริหำร
โรงเรียนในสมัยนั้นขอมำ เมื่อแคว่นจูลำออกจำกตำแห่งกำนันทำงรำชกำรได้แต่งตั้ง นำยศรีธน เจริญ ทรัพย์
ลูกชำยคนที่ 2 ของแคว่นจู กับนำงจันทร์ฟอง เจริญทรัพย์ เป็นกำนันตำบลเชิงดอย ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “แคว่น
ธน” ในสมัยนี้ คนที่ ได้รับ ตำแหน่ง ก ำนัน ชำวบ้ำนจะเรียกว่ำ “แคว่น ” และผู้ที่ ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้ำน
ชำวบ้ำนจะเรียกว่ำ” พ่อหลวง” หลังจำกยกเลิกกำรแต่งตั้งกำนันแบบสืบทำยำท เป็นกำรคัดเลือกกำนันศรีธน
เจริญทรัพย์ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลเชิงดอยอีก 2 สมัย

ภำพที่ 88 โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย ในอดีต

102

อำเภอดอยสะเก็ดเดิมแบ่งกำรปกครองเป็นสุขำภิบำลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ตำมพระรำชกิจจำนุเบกษำ
ฉบั บ พิเ ศษ หน้ำ 55 เล่ ม ที่ 73 ตอน 45 ประกำศ ณ วั น ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2499 และได้ รับ กำร
เปลี่ยนแปลงฐำนะจำกสุขำภิบำลเชิงดอยเป็นเทศบำลตำบลเชิงดอย ตำมพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐำนะ
ของสุขำภิบำล เป็นเทศบำล ซึ่งมีผลตั้งแต้วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบำลตำบลเชิงดอยมี
พื้นที่รับ ผิดชอบ 5.3 ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ และในอ ำเภอดอยสะเก็ด มีก ำรแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 14 ตำบล 105 หมู่ บ้ำน มี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1 แห่ง และเทศบำลตำบล 13 แห่ง ต่อมำเทศบำลตำบลดอยเชิงดอยได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น เทศบำลตำบลดอยสะเก็ด เนื่องจำกชื่อซ้ำซ้อนกัน ในตำบลเชิงดอย มี 2 เทศบำลตำบล และตำบลป่ำลำน
และตำบลสง่ำบ้ำน รวมกัน 1 เทศบำล ชื่อเทศบำลตำบลป่ำลำนสง่ำบ้ำน ปัจจุบันนำยอำเภอดอยสะเก็ด คือ
นำยวิจิตร หลังสัน และกำนันตำบลเชิงดอย คือนำยพณำนนท์ สุนตำอินทร์

ภำพที่ 89 บริเวณเชิงดอย ถนนทำงขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด

ภำพที่ 89 โรงเรียนพระปริยัติธรรมในอดีต อำคำรที่ทำกำรชมรมผู้สูงอำยุตำบลเชิงดอยในปัจจุบัน
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ภำพที่ 90 บริเวณสี่แยกดอยสะเก็ด ทำงขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด

ภำพที่ 91 กำรก่อสร้ำงทำงขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด

ภำพที่ 92 บันไดขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด

ภำพที่ 93 บันไดขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด ภำพที่ 94 บันไดขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด
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ภำพที่ 95 ทำงขึ้นวัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง (ปัจจุบัน)

ภำพที่ 96 กำรก่อสร้ำงเจดีย์วัดพระธำตุดอยสะเก็ด
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ภำพที่ 97 พระเจดีย์ธำตุวัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวงปัจจุบัน
สภำพทำงภูมิศำสตร์
บ้ำนเชิงดอย เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้ำนที่มีพื้นที่ที่มีภูเขำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธำตุดอยสะเก็ดพระอำรำม
หลวง เรียกว่ำ ดอยสะเก็ด และดอยม่อนถ้ำ ทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนจะเป็นที่รำบเชิงเขำ และเป็นทุ่งนำ ติดกับ
บ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย ทิศตะวันออก ติดกับบ้ำนปทุมนิเวศน์ (หนองบัว) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย
ทิศเหนือ ติดกับบ้ำนโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย และทิศใต้ ติดกับบ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย
มีพื้นที่ทั้งหมด 1.45 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น 904 ไร่ บ้ำนเชิงดอย เป็นที่ตั้งของที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด
ตั้งอยู่ห่ำงจำกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 17 กิโลเมตร มำทำงทิศตะวันออก ทำงไปเชียงรำย จำก
ถนนสำยเชียงใหม่ – เชียงรำย ทำงหลวงหมำยเลข 118 เลี้ยวขวำเข้ำไปประมำณ 1 กิโลเมตร ก็จ ะถึงที่ว่ำกำร
อำเภอดอยสะเก็ด มี ผู้คนอำศัยอยู่ 897 ครอบครัว จำนวนประชำกร 1,689 คน (ข้อมู ลจำกงำนทะเบียน
รำษฎร์) เทศบำลตำบลดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2557)

ภำพที่ 87 บริเวณเชิงเขำวัดพระธำตุดอยสะเก็ด ที่ตั้งของ หมู่ที่ 3 บ้ำนเชิงดอย
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อำชีพหลักของคนในหมู่บ้ำน จะมีอำชีพรับจ้ำงทั่วไปและรองลงมำจะมีอำชีพค้ำขำย เนื่องจำก
ในหมู่บ้ำนมีตลำดสด(ตลำดผดุงดอยแดน) ตั้งอยู่จึงเป็นช่องทำงทำมำหำกินของชำวบ้ำนในกำรค้ำขำย สำหรับ
กำรคมนำคมติดต่อของชำวบ้ำนกับตัวจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำง จำกสถำนี
ขนส่งข้ำงเผือก ถึงตลำดสดดอยสะเก็ด หรือรถโดยสำรประจำทำงจำกบ้ำนแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย
ผ่ำ นไปทำงถนนสำยดอยสะเก็ ด – บ่ อ สร้ำ ง ถึ ง สถำนี ขนส่ง ช้ำ งเผื อก ค่ ำ โดยสำร 18 บำท หรือ จะใช้
ยำนพำหนะส่วนตัว

ภำพที่ 99 ศำลเจ้ำพ่อแสนอำจ หมู่ที่ 3 บ้ำนเชิงดอย
คำขวัญของหมู่บ้ำน “พระธำตุดอยสะเก็ดศักดิ์สิทธิ์ สินค้ำยอดฮิตข้ำวเงี้ยวลือนำม ข้ำวหลำมเลิศรส”
วิสัยทัศน์ของชุมชน ”ชุมชนสำมัคคี ประเพณีสืบสำน งำนเศรษฐกิจยั่งยืน”
บ้ำนเชิงดอยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ หลำยกลุ่มชำติพันธุ์ เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำขำย
มีตลำดสดประจำอ ำเภอ และเป็นที่ ตั้งของที่ ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด จึงมีควำมเจริญมำกกว่ำที่ อื่น มีผู้คน
หลำกหลำยชำติพันธุ์เข้ำมำอำศัยอยู่เพื่อกำรค้ำขำย เช่น ไทลื้อ, ไทจีน, ไทยอินเดีย, ไทเงี้ยว และไทยวน โดย
กำรก่อตั้งบ้ำนเรือนจะตั้งอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพำะไทอินเดีย จะอยู่กันบริเวณเชิงดอยทำงทิศตะวันตกติด
กับคันคลองชลประทำน ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บริเวณรอบ ๆ มัสยิดอัลฟัฏลิ ติดกับสุสำนบ้ำนเชิงดอย และคนไทจีน
ก็ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บริเวณติดกับถนนสำยหลักของหมู่บ้ำนเพื่อทำกิจกำรค้ำขำย และทำงไปบ้ำนหนองบัว หมู่ที่
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12 ส่วนชำวไทเงี้ยว(ไทใหญ่) ก็จะตั้งบ้ำนเรือนบริเวณสี่แยกดอยสะเก็ด และบริเวณคันคลองชลประทำน ส่วน
ไทลื้อจะตั้งบ้ำนเรือนอยู่บริเวณใกล้ทุ่งนำ ทำงติดกับบ้ำนลวงเหนือ ลวงใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนไทลื้อกลุ่มใหญ่ ส่วน
ไทยวน เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ ที่มีจำนวนมำกในบ้ำนเชิงดอย ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ทั่วไปกระจำยทุกพื้นที่ของหมู่บ้ำน
เนื่องจำกบ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุดอยสะเก็ด
ในกำรทำกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรม ทุกชำติพันธุ์ก็จะให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ด้วยดีมำโดยตลอด
บ้ำนเชิงดอย จะแบ่งพื้นที่ของหมู่บ้ำนเป็นกลุ่ม(สำย) มี 6 สำย เพื่อสะดวกในกำรรวมตัวเพื่อ
ทำกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน โดยแบ่งเป็น สำยเหนือ(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของทำงขึ้นวัดพระธำตุ
ดอยสะเก็ด ไปจนถึงถนนไปทำงบ้ำนหนองบัวจะมีกลุ่มชำติพันธุ์ ไทญวน ไทจีน) สำยอำเภอ(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่
บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอ จะมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทยญวน ไทจีน) สำยบ้ำนบน(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันออกของ
คันคลองชลประทำนขึ้นไปจะมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทยญวน ไทเงี้ยว ไทอินเดีย ) สำยกำด(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ตลำดสดดอยสะเก็ด จะมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทยญวน ไทยเงี้ยว ไทจีน ) สำยตะวันตก(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่เลยสี่แยก
ดอยสะเก็ด เข้ำไปในเมือง จะมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทญวน ไทยจีน ไทลื้อ) และสำยใต้(บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่เลยสำมแยก
สนำมกีฬำเทศบำลตำบลดอยสะเก็ด ถึงบ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอยจะมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทญวน)
(1) ไทลื้อ
กลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย จะตั้งบ้ำนเรือนอยู่สำย
เหนือเป็นบ้ำนหลังแรกที่เข้ำมำอยู่บ้ำนเชิงดอย คือ ขุนผดุงดอยแดน ซึ่งเป็นคนเชื้อสำยไทลื้อ ย้ำยมำจำกบ้ำน
ป่ำคำและอยู่สำยตะวันตก หรือที่เรียกว่ำบ้ำนทุ่ง คนไทลื้อจำกบ้ำนลวงเหนือได้ย้ำยเข้ำมำตั้งรกรำกอยู่บริเวณ
ดังกล่ำว ซึ่งเป็นทุ่งนำกว้ำงขวำงติดกับกลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อบ้ำนลวงใต้ ครอบครัวที่เข้ำมำอำศัยอยู่บ้ำนเชิงดอย
นั้น เป็นชำวไทลื้อบ้ำนลวงเหนือ ห่ำงจำกหมู่บ้ำนเชิงดอย ประมำณ 2 กิโลเมตร ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ครั้งแรกก็จะมำทำไร่ทำนำ เดินทำงไปกลับ ต่อมำก็ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ ซึ่งไทลื้อบ้ำนลวงเหนือ ได้อพยพมำจำกสิบ
สองปันนำ (จำกหนังสืออนุสรณ์งำนพระรำชทำน เพลิงพระศพพระครูศิริปุญญโสภณ) กล่ำวไว้ว่ำ เมืองลวงใน
สิบสองพันนำ(สิบสองปันนำ 12 เขต) แบ่งเป็น 2 ส่วน 6 เขตอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง และอีก 6 เขตอยู่ฝั่ง
ทิศตะวันออกของแม่น้ำโขง เมืองลวง ในสิบสองปันนำ อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำโขง) เป็นเมืองที่อยู่ห่ำง
ออกไปทำงทิศใต้ของเมืองเชียงรุ่ง 70 กิโลเมตร คำว่ำ “ลวง” ในภำษำไทลื้อ หมำยถึงสัตว์ในจิตนำกำรที่ มีรูป
คล้ำยมังกรและนำค มีขำ หนวด และเกล็ดสวยงำม ชอบปรำกฏให้เห็นบนท้องฟ้ำ เวลำฟ้ำแลบ ถือว่ำเป็นสัตว์
ที่ประเสริฐ เมื่อเวลำฝนตกฟ้ำแลบแปลบปลำบ คนไทลื้อมักจะกล่ำวว่ำเป็นเพรำะ ลวงเล่นฟ้ำ ในอำเภอดอย
สะเก็ด คนไทลื้ออำศัยอยู่ที่บ้ำนลวงเหนือ หมู่ที่ 4,5 ตำบลลวงเหนือ(เดิมเป็นหมู่บ้ำนเดียวกัน), บ้ำนลวงใต้ หมู่
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ที่ 8, บ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย บ้ำนโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 และบ้ำนโป่งสำมัคคี หมู่ที่ 6) เดิมเป็นหมู่บ้ำน
เดียวกัน ตำบลป่ำเมี่ยง
(1.1) เมืองลวงเหนือ หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลลวงเหนือ
จำกกระบวนกำรเก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชน ชำวบ้ำนจะเล่ำถึงควำมเป็นมำของชุมชนได้
แค่กำรทำมำหำกินในชุมชน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกำรอพยพมำสร้ำงบ้ำนสร้ำงเมือง ตำมที่มีกำรบันทึกไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรได้บันทึกไว้ โดยชำวบ้ำนทั่วไปจะไม่ทรำบรำยละเอียดว่ำอพยพมำช่วงไหน ยุคไหน รู้แค่ว่ำมำจำก
สิบสองปันนำ ประเทศจีน รำยละเอียดอย่ำงอื่นจะไม่ทรำบ เพรำะไม่ได้สนใจที่จะสอบถำมจำกบรรพบุรุษ จำก
กำรเก็บข้อมูลไม่สำมำรถแบ่งยุคตำมควำมทรงจำของคนในชุมชนได้ ผู้ให้ข้อมูลก็จะเป็นผู้เฒ่ำผู้แก่ที่ได้เกิดที่
บ้ำนลวงเหนือ เล่ำถึงควำมเป็นอยู่ และกำรทำมำหำกินในหมู่บ้ำนได้ แต่ไม่สำมำรถเล่ำถึงประวัติศำสตร์ในกำร
อพยพ ในกำรตั้งถิ่นฐำนได้ โดยคณะวิจัย ได้สัมภำษณ์ ผู้สูงอำยุ แม่อุ้ยอวน บุญโคตร อำยุ 94 ปี บ้ำนลวง
เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ ซึ่งมีอำยุสูงที่สุดในหมู่บ้ำน แม่อุ้ยเกิดหมู่บ้ำนลวงเหนือ และพ่อ แม่ก็เกิ ดที่บ้ำน
ลวงเหนือ ในกำรเล่ำถึง ประวัติศ ำสตร์ชุม ชนก็ จ ะอ้ ำงอิง เอำตำมข้อ มู ล ที่ ก ล่ำวไว้ในหนัง สือ อนุส รณ์ง ำน
พระรำชทำนเพลิงศพพระครูศิริปุญญโสภณ 23/1/48 คงเป็นเพรำะไม่ได้ส นใจเรื่องรำวของตนเองว่ำจะมี
ควำมหมำย ที่จะต้องสอบถำมบรรพบุรุษ และเล่ำให้ลูกหลำนฟัง ดังนั้น กระบวนกำรในกำรทำกำรวิจัยครั้งนี้
ช่วยให้ชุมชนได้เข้ำใจถึงควำมสำคัญในกำรที่จะเล่ำเรื่องรำว ควำมเป็นมำ อดีตบรรพบุรุษ เป็นมำอย่ำงไร ทำไม
ถึงมำอยู่ที่บ้ำนลวงเหนือ และอยำกที่จะให้ลูกหลำนได้สืบทอด เห็นควำมสำคัญในตนเองเนื่องจำกคนแก่ชอบ
พูด คุย เรื่องเก่ำ ๆ และมีลูกหลำนนั่งฟัง นั่งจด และถำมยิ่งทำให้คนแก่ยิ้มและยินดีที่จะเล่ำให้ฟัง ซึ่งใช้เวลำใน
กำรสัมภำษณ์ครึ่งค่อนวัน ต่อคน
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ไทลื้อบ้ำนลวงเหนือ(เมืองลวง) หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ เดิมเป็นหมู่บ้ำนเดียวกัน
เป็นคนไทลื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดในอำเภอดอยสะเก็ด จำกตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงกิโลเมตรที่ 13 หรือ อีก 2 กิโลเมตร
ก่อนถึงที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่ – เชียงรำย เลี้ยวซ้ำยไปทำงทิศเหนือ คนดอยสะเก็ดจะเป็น
บ้ำนลวงเหนือ โดยชำวบ้ำนจะตั้งบ้ำนเรือนตำมลำน้ำแม่ลำย ตลอดแนวจำกกำรศึกษำ และสอบถำมผู้เฒ่ำ ผู้
แก่ ชำวไทลื้อเป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสำยมำกจำกบรรพบุรุษที่อพยพมำจำกแคว้นสิบสองปันนำทำงตอนใต้ของ
มณฑลยูนำน ประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันที่ประเทศจีนก็มีชื่อหมู่บ้ำนลวงเหนือ ลวงใต้ เช่นกัน กำรอพยพเข้ำมำของ
ชำวไทลื้อในอำเภอดอยสะเก็ด สันนิษฐำนว่ำมี 2 ช่วง คือ
ก. ช่วงที่หนึ่ง ตำนำนเมืองเชียงใหม่กล่ำวไว้ว่ำพระเจ้ำแสนเมืองมำมีโอรสต่ำงพระมำรดำสอง
องค์ องค์หนึ่งพระนำมว่ำ “ท้ำวยี่กุมกำม” เพรำะประสูติที่เวียงกุมกำม อีกองค์หนึ่งพระนำมว่ำ “สำมฝั่งแกน”
(ดิสกุมำร) หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองลวงในสิบสองปันนำถึงล้ำนนำ เช่น
ในสมัยพระเจ้ำแสนเมืองมำ รัชกำลที่ 7 รำชวงศ์มังรำยแห่งอำณำจักรล้ำนนำ(พ.ศ.1931 - 1954) พระองค์ได้
เสด็จ ประพำสหัวเมื องต่ำง ๆ ในเขตสิบสองปันนำ รวมทั้งเมืองลวงด้วย ระหว่ำงกำรเสด็จกลับจะถึง เมือง
เชียงใหม่ ได้ม ำพั ก ที่พั นนำฝั่ง แกน(เป็นที่ ตั้ง ของวัดศรีมุ ง เมื อง บ้ำนลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ ด จัง หวัด
เชียงใหม่) เนื่องจำกพระมเหสีกำหนดจะประสูติพระโอรส คือเจ้ำดิสกุมำร หรือพระเจ้ำสำมฝั่งแกน หมำยถึง
พระโอรสองค์ที่สำม และประสูติที่ฝั่งแกนประสูติเมื่อปีมะเส็ง จุลศักรำช 752(พ.ศ.1933) ควำมเป็นปึกแผ่น
ของหมู่บ้ำนลวงเหนือ(ไทลื้อ) น่ำจะมีมำดั้งเดิม ซึ่งสถำนที่พระองค์ทรงพักไพร่พลเพื่อกำรดังกล่ำวจะต้องเจริญ
เป็นเขตที่มีชุมชนอยู่ก่อนแล้ว น่ำจะเป็นชุมชนใหญ่ ที่ประชำชนอยู่กันอย่ำงหนำแน่นเป็นปึกแผ่น มีอำชีพทำไร่
ทำนำ เพื่อเป็นเสบียงเข้ำไปใช้สอยและสะสมใช้ในเมืองเชียงใหม่ จึงต้องสร้ำงวัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือทำงกำร
ปกครองเพื่อให้เ ป็นศูนย์ร วมจิตใจของคนในชุม ชน ชำวไทลื้อนับ ว่ำมี ควำมศรัท ธำในพระพุท ธศำสนำ พ อ
ชำวบ้ำนมีฐำนะทำงเศรษฐกิจ ก็นำมำทำบุญสร้ำงวัด โดยวัดแห่งแรกของชุมชนจะอยู่บริเวณต้นโพธิ์ (เป็นต้น
โพธิ์ที่เก่ำแก่อำยุหลำยร้อยปี มีขนำดประมำณ 10 คนโอบ) ภำยในเขตโรงเรียนบ้ำนลวงเหนือ ทิศตะวันตกของ
วัดศรีมุงเมือง ณ ปัจจุบันซึ่งบริเวณโรงเรียนก็ขึ้นทะเบียนเป็นที่ธรณี สงฆ์ โดยสัญนิษฐำนว่ำวัดเก่ำคือคนใน
ชุมชนสร้ำงขึ้น และวัดใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ พระเจ้ำสำมฝั่งแกนทรงสร้ำง เมื่อพระองค์ขึ้นครองรำชย์แล้วภำยหลัง
จึง ยุบ รวมวัดเก้ ำเข้ำกั บ วัดใหม่ โ ดยกำรย้ำย ศำสนสมบัติและอัญเชิญพระพุท ธปฏิมำประธำนองค์ใหญ่ม ำ
ประดิษฐำนไว้ ณ วิหำรวัดศรีมุงเมือง โดยชำวบ้ำนได้เล่ำว่ำฟังมำจำกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเล่ำให้ฟังว่ำกำรย้ำยพระพุทธ
ปฏิมำ ที่ประดิษฐำนในพระวิหำรปัจจุบันจำกวัดเก่ำมำที่วัดศรีมุงเมืองปัจจุบัน ซึ่งห่ำงกันประมำณ 200 เมตร
แต่มีลำน้ำแม่ลำยกั้นควำมกว้ำงประมำร 5 เมตร ใช้เวลำ 7 วัน โดยทำเป็นแพบกเอำพระพุทธรู ปวำงบนแพ
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แล้วใช้คนลำกลงน้ำซึ่งใช้เวลำที่นำขึ้นจำกลำน้ำแม่ลำย 3 วัน และในวัดศรีมุงเมือง มีพระเจดีย์ ทรงระฆัง แบบ
พม่ำ - ไทลื้อ มีเ จดีย์องค์ประธำนสูงไม่รวมฉัตร 16 เมตร และเจดีย์บริวำรรอบเจดีย์ อีก 4 องค์ และเจดีย์
บริวำรรอบพระวิห ำรอี ก 4 องค์ ซึ่ง ก่อ สร้ำงในปี พ.ศ. 1944 และมีก ำรบูรณะประมำณปี พ.ศ.2447 ซึ่ง มี
หลักฐำนยืนยันว่ำมีกำรบูรณะในสมัยรำชกำลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือพบเหรียญกษำปณ์ที่บรรจุอยู่ใน
แกนไม้สักสำหรับยึดก้ำนฉัตรโลหะยอดเจดีย์ประธำน จำนวน 20 เหรียญ เหรียญรูปีอินเดีย 4 เหรียญเจดีย์ทุก
องค์มียอดฉัตรโลหะ และในปี พ.ศ. 2550 ได้มีกำรบูรณะองค์พระเจดีย์อีกครั้ง
จำกกำรศึกษำประวัติวัดศรีมุงเมืองจำหนังสือ ชินกำลมำลีปกรณ์ โดยพระรัตนปัญญำเถระ
พระเถระชำวล้ ำนนำ เชียงใหม่ แต่งขึ้นเป็นภำษำบำลี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2060 – 2071 และศำสตรำจำรย์
ร.ต.ท.แสง มนวิทูร ได้รับมอบหมำยจำกกรมศิลปำกรให้แปลเมื่อปี พ.ศ.2497 และได้พิมพ์ออกเผยแพร่เป็น
ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ได้กล่ำวถึงวัดศรีมุงเมือง ไว้ในตอนที่กล่ำวถึงเรื่องศำสนำสีหลมำสู่เมืองเชียงใหม่ เจ้ำดิส
กุมำร(เจ้ำสำมฝั่งแกน) มีควำมศรัทธำในศำสนำ ทรงโปรดให้สร้ำงมหำวิหำรที่ตำบลฝั่งแกน อันเป็นที่ประสูติ
ของพระองค์ ปรำกฏชื่อว่ำ วัดมุงเมือง ซึ่งกำรสร้ำงมหำวิหำรขึ้นนั้น น่ำจะมีวัดอยู่ก่อนแล้ว เพรำะไม่ได้กล่ำวว่ำ
สร้ำงวัดเช่น กำรสร้ำงวัดอัมพวนำรำม, กำรสร้ำงวัดบุปผำรำมมหำวิหำร ก็กล่ำวไว้ว่ำสร้ำงวัด แต่เมื่อกว่ำถึง
กำรสร้ำงเจดีย์หลวงก็กล่ำวว่ำ “พระเจ้ำแสนเมืองมำ พรชนมำยุ 39 ปี ครองรำชย์สมบัติในเมืองเชียงใหม่ได้
16 ปี พระองค์ทรงเริ่มสร้ำงเจดีย์หลวงกลำงเมืองเชียงใหม่...”

ภำพที่ 101 ต้นโพธิ์ ของวัดเก่ำ (โรงเรียนบ้ำนลวงเหนือปัจจุบัน
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ภำพที่ 102 พระธำตุวัดศรีมุงเมือง
วัดศรีมุงเมือง เดิมชื่อวันเปิงหรือพึง หรือวัดปุรัจฉันน์ โดยศำสนสถำนในวัดศรีมุงเมือง จำกคำ
บอกเล่ำของผู้เฒ่ำผู้แก่ และกำรประเมินทำงวิชำกำรบำงท่ำนให้น่ำเชื่อถือว่ำคนไทเมืองลวงในสิบสองปันนำ
อำจอพยพมำก่อตั้งหมู่บ้ำนของตนเป็นครั้งแรกในแผ่นดินล้ำนนำ สมัยพระเจ้ำแสนเมืองมำ รำวปี พ.ศ.1932
เนื่องจำกในปีดังกล่ำว พระเจ้ำแสนเมืองมำเสด็จกลับจำกประพำสหัวเมืองต่ำง ๆ ในสิบสองปันนำ ดังนั้นอำจ
เป็นไปได้ว่ำในครั้งนี้ จะมีชำวไทลื้อตำมเสด็จกลับมำด้วย เมื่อถึงพันนำฝั่งแกนจึงได้ตั้งถิ่นฐำนอยู่ตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมำ

ภำพที่ 103 เสำหลักบ้ำนเมืองลวงเหนือ
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ตำมเสำหลักบ้ำนระบุวันตั้งบ้ำนเมืองลวง เป็นวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 1932 โดยเสำหลัก
บ้ำนตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของวัดศรีมุงเมือง ด้ำนหน้ำโรงเรียนบ้ำนลวงเหนือ ซึ่งเชื่อว่ำเป็นวัดเก่ำที่ชุมชนได้สร้ำง
ขึ้น ชำวบ้ำนจะเคำรพ บูชำ ในวันพระก็จะจุดธูปเทียนบูชำ ผ่ำนไม่มำก็จะยกมือไหว้ เวลำชำวบ้ำนจะขึ้นบ้ำน
ใหม่ แต่งงำน มีงำนศพ ก็จะจุดธูปเทียนบอกกล่ำวให้เสำหลักบ้ำนได้รับรู้ และในวันที่ 16 เมษำยน ของทุกปี
(วันปำกปี ) จะมีพิ ธีทำบุญเสำหลักบ้ำน โดยจะท ำบุญ ตัก บำตรและทำพิธีสืบ ชะตำหมู่ บ้ำน ก่ อนวันที่ 16
เมษำยน ชำวบ้ำนจะนำเอำด้ำยสำยสิ ญ จน์มำผูก บริเ วณพิธี และโยงไปหำเสำหลักบ้ำน และโยงต่อไปยัง
บ้ำนเรือนของชำวบ้ำน เมื่อด้ำยสำยสิญจน์มำใกล้บ้ำน ก็จะเอำด้ำยสำยสิญจน์ไปต่อเข้ำบ้ำนรอบบ้ำน และโยง
เข้ำไปถึง ห้องพระ หรือ หิ้ง พระในบ้ำนต่อ ๆ กั นไปทั่ วทั้ ง หมู่ บ้ำน เป็นพิธีที่ ชำวบ้ำนปฏิบัติสืบ มำทุ ก ๆ ปี
ปัจจุบันเสำหลักบ้ำนได้มีกำรบูรณะหลำยครั้ง และชำวบ้ำนจะไม่เอำศพไปฌำปนกิจในวันเสำร์ วันที่ตั้งบ้ำนลวง
เหนือ ถือเป็นวันดี เชื่อกันว่ำหำกเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในวันดังกล่ำวก็จะได้ประสพผลสำเร็จและจำกคำบอกเล่ำของผู้
เฒ่ำ ผู้แก่ ทำงด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนจะมีแม่น้ำแม่กวง และทุ่งนำ ซึ่งบริเวณดังกล่ำวชำวบ้ำนเรียกว่ำ ดง
เวียงแก่น จะมีเศษอิฐอยู่ในทุ่งนำ ชื่อสถำนที่คล้องกับคำว่ำ “ปันนำฝั่งแกน” โดยในปี พ.ศ.1998 – 1999 พระ
เจ้ำติโลกรำช รัชกำลที่ 9 รำชวงศ์มังรำย แห่งอำณำจักรล้ำนนำ พ.ศ. 1985 – 2030 ได้ยกทัพไปตีเมืองต่ำง ๆ
ในเขตสิบสองปันนำ รวมทั้งเมืองลวงด้วย
ข. ช่วงที่สอง ในยุคเจ้ำผู้ครองนคร เชื้อเจ็ดตน ในปี พ.ศ.2347 พญำอุปรำชธรรม
ลังกำ อุปรำชเมืองเชียงใหม่(สมัยพระยำกำวิละเป็นเจ้ำเมืองเชียงใหม่) ได้ยกกองทัพไปกวำดต้อนคนไทลื้อ ไท
เขิน และไทยองจำกเมืองต่ำง ๆ ในสิบสองปันนำ เชียงตุง และลำวตอนเหนือ เช่นเมืองยอง เมืองยู้เมืองหลวย
เมืองกำย เมืองเล็น เมืองเชียงของ เมืองวะ เมืองลวง เมืองหุน เมืองแช่ (แจ้) เมืองฮำยุ เมืองเจียงเชิง เมืองท่ำ
ล่อ เมืองพำน เมืองม้ำ เมืองลำ เมืองวัน เมืองมำง เมืองขวง เมืองถำด เมืองขำง และเมืองสูง เข้ำมำไว้ให้ตั้ง
หลักแหล่งอำศัยอยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ และลำพูน ตำมนโยบำย “เก็บผักใส่ส้ำ เก็บข้ำใส่เมือง”
(ในหนังสืออนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระครูศิริปุญญโสภณ 23/1/48)
บ้ำนไทลื้อลวงเหนือยุคแรก
ยุคแรกข้อมูลที่สัมภำษณ์กลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อรุ่นปู่ ย่ำ ตำ ยำย พ่อ แม่ คนรุ่นเก่ำนั้นทำมำหำ
กิน โดยกำรทำนำ ทำสวน ทำไร่ ทำนำเอำข้ำวไว้กินในฤดูฝน(นำปี) โดยจะต้องมีหลองข้ำว(ยุ้งข้ำว) ทุกบ้ำนที่
ทำนำ น้ำที่ใช้ก็มำตำมลำเหมือง ได้ข้ำวเปลือกเก็บไว้ในยุ้งข้ำวแล้วก็จะเอำข้ำวมำตำกับครกมอง ช่วงเย็นก็
จะต้องตำข้ำวก่อนเพื่อเอำข้ำวสำรไปแช่ ในตอนกลำงคืน แล้วนำไปนึ่งตอนเช้ำเพื่อกินในวันต่อไป ส่วนมำกจะ
ตำข้ำวเป็นวัน ๆ เนื่องจำกไม่มีเวลำในกำรตำ ช่วงกลำงวันก็ต้องออกไปทำไร่ ทำนำ จับปู จับปลำ หำอำหำร
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ตอนเย็นเข้ำบ้ำนถึงจะมีเวลำตำข้ำว และครกมองมีเป็นบำงบ้ำน ต้องสลับกันตำ บำงครั้งบ่ำว ก็จะมีกำรแอ่ ว
สำว(ผู้ชำยก็จะมำเที่ยวจีบผู้หญิง) มำช่วยตำข้ำว เป็นกิจวัตรประจำวัน บำงครอบครัวก็จะเข้ำแพะ(ป่ำ) หำของ
ป่ำทำงทิศเหนือของหมู่บ้ำน และทำงทิศตะวันออกของหมู่บ้ำน โดยจะต้องเดินไปแต่เช้ำมืด ห่อข้ำวไปกินในป่ำ
ด้วย ไปเก็บหญ้ำคำ ใบตองตึง เพื่อนำมำทำหลังคำบ้ำน ยุ้ง คอกสัตว์ ช่วงฤดูฝนก็จะหำเห็ด หน่อไม้ ผักกูด ผัก
พื้นบ้ำนในป่ำเพื่อมำทำเป็นอำหำร เข้ำไปจับปลำที่แม่น้ำกวง งมกุ้ง บำงครอบครัวก็จะไปทำสวน ทำนำ ที่ชำย
ป่ำ บุกเบิก เนื่องจำกที่ดินในหมู่บ้ำนไม่มีให้ทำแล้ว ในกำรทำมำหำกิน เลี้ยงหมู วัว ควำย ในกำรทำงำนก็จะ
เอำมื้อ(เอำแรง) มีกำรช่วยกันไปช่วยกันมำให้เสร็จเป็นรำย ๆ สำหรับที่อยู่อำศัยก็อยู่บ้ำนมุงใบตองตึง มุงหญ้ำ
คำ พื้นบ้ำนก็เป็นฟำก(ไม้ไผ่ผ่ำเป็นแพแล้วปูพื้นแทนไม้กระดำน) ฝำบ้ำนจะเป็นถืม(ไม้ไผ่สำนเป็นตำข่ำยแล้วนำ
ใบตองตึง, กระดำษ, ปูตรงกลำง) หรือฝำสำน(ไม้ไผ่สำน) ตะปูไม่มีก็จะใช้ตอกมัดแทนและจะต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
รองเท้ำไม่มีใส่ เสื้อผ้ำก็ต้องทอเอง โดยผู้หญิงจะต้องหัดทอผ้ำให้เป็นไม่อย่ำงนั้นก็จะออกเรือนไม่ได้เพรำะต้อง
ทอให้สำมีใส่ ผู้ชำยจะใส่ผ้ำนิล ครำม , ฮ่อม โดยนำไม้ฮ่อมมำดอง แล้วเอำปูนขำวใส่แช่ไว้ 5 วัน แล้วก็เอำมำ
ตำก ตัดเย็บด้วยมือ ตอนเย็นก็จะจุดขี้หย้ำ(ไฟ ทำมำจำกขี้แมลงอำศัยอยู่ที่ต้นไม้แล้วถ่ำยออกมำกติดตำมต้นไม้
ในป่ำ ก็จะเก็บมำบำงครั้งก็จะอยู่ข้ำงจอมปลวก มีลักษณะเป็นช่อ นำมำใส่กรวยใบตองเปำแล้วเอำไม้ไผ่คีบ
หรือกระบอกไม้ไผ่ที่เอำผิวไม้ไผ่ออกแล้ว) หรือไม่ก็จะก่อกองไฟใส่ฟืนไว้ บ้ ำนที่มีวัว ควำย ก็จะสุ่มไฟไล่ยุงไว้
ใกล้คอก ในกำรจุดไฟก็ใช้หินขำวถูกับเหล็ก โดยเอำกำบมะพร้ำวมำเป็นเชื้อไฟ หรือเอำลูกบ่ำหมื้ อ ขูดเอำไคล
ออกมำใช้เป็นเชื้อไฟ
ในกำรใช้ชีวิตประจำวันของชำวบ้ำน ก็คือกำรทำมำหำกิน กำรทำนำ ทำสวนจะใช้วิธีเอำมื้อ
กัน ไม่มีกำรจ้ำง เนื่องจำกเงินหำยำกจึงเอำแรงกัน”เอำมื้อกัน” เรำไปช่วยเขำ เขำก็จะมำช่วยงำนเรำ จะมีกำร
ทำกั บข้ำวเลี้ยงแบ่งกั นเป็นวัน ๆ ทำเสร็จแล้วก็ ไปช่วยคนอื่นต่อไปเรื่อย ๆ เป็นสังคมที่เ อื้ออำทรกั นมี กำร
แลกเปลี่ยนสิ่งของกันแทนกำรซื้อขำย เมื่อคนมีเยอะขึ้น แต่ที่นำที่ใช้ทำมำหำกินในหมู่บ้ำนมี่เท่ำเดิม นำใน
หมู่บ้ำนไม่เพียงพอสำหรับที่จะให้คนในหมู่บ้ำนได้ทำกินกัน จึงมีชำวบ้ำนบำงกลุ่มได้เดินทำงไปทำข้ำวไร่ ทำ
สวน บริเวณเขื่อนแม่กวงปัจจุบัน โดยจะเดินเท้ำจำกบ้ำนลวงเหนือมำแต่เช้ำเพื่อหำของป่ำหรือหำปลำในแม่น้ำ
เป็นอำหำรในแต่ละวันซึ่งบริเวณดังกล่ำวจะมีป่ำตองตึง หรือมีป่ำหญ้ำคำที่ชำวบ้ำนสำมำรถเก็บใบตองตึง เก็บ
ต้นคำไว้ใช้ทำหลังคำบ้ำน หรือยุ้งข้ำว คอกสัตว์ ทุกวันก็จะมีคนเดินทำงด้วยเท้ำขึ้นไปหำของป่ำเป็นประจำทุก
วัน เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวเป็นพื้นที่ป่ำไม่มีหมู่บ้ำนคนจึงสำมำรถถำงป่ำเพื่อทำกำรเกษตรต่อมำก็มีเกียวน
สำหรับเดินทำงซึ่งจะใช้ในกำรบรรทุกมำกกว่ำกำรเดินทำง โดยพ่ออำนวย กำวิชัย) ได้เล่ำให้ฟังว่ำตอนเด็กๆได้
เดินทำงไปกับพ่อเพื่อเข้ำไปหำของป่ำ ในสมัยก่อนไม่มีรองเท้ำใช้ เดินเท้ำเปล่ำจำกบ้ำนลวงเหนือไปที่ดอยลอง
(บริเวณเขื่อนแม่กวง) ไปหำปลำ บำงครั้งก็จะไปนอนในป่ำจับปลำมำทำเป็นปลำส้มใส่กระบอกไม้ไผ่ลนไฟ ไป
ครั้งหนึ่งก็จะได้ปลำส้มมำหลำยกระบอก โดยเตรียมเกลือ กระเทียม ไปครั้งหนึ่ง ไปนอนก็ประมำณ 2 คืน ก็จะ
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ได้อำหำรกลับบ้ำน เลี้ยงสัตว์ หมู เป็ด ไก่ เวลำไปเรียนหนังสือก็มีสมุด 1 เล่ม เขียนทุกวิชำ หลังคำโรงเรียนมุง
ด้วยใบตองตึง อยู่ใต้ต้นตำล ลูกตำลตกใส่หลังคำวิ่งตกใจวิ่งหนีกัน จะเดินทำงไปไหนมำไหนก็ใช้วิธีกำรเดิน
ลักษณะกำรทำมำหำกิน ก็ทำนำ ทำสวน ไถนำด้วยควำย ส่วนมำกจะไถตอนเช้ำ หรือตอนเย็น กลำงวันแดด
ร้อนจะให้ควำยได้พัก เพรำะควำยไม่สู้แดด จะอำศัยน้ำฝน และน้ำในลำเหมืองแม่ลำย น้ำแม่กวง บ้ำนเรือน
ส่วนมำกจะมุงใบตองตึง บำงบ้ำนจะเป็นบ้ำนไม้ มุงดินขอ จะทำครัวไฟในบ้ำนโดยใช้เตำไฟก้อนเสร้ำ จะทำ
กะบะดินก่อนแล้วนำก้อนหินไปตั้งไว้ 3 มุม หม้อแกงก็ใช้หม้อดิน ทัพพีจะทำมำจำกกะลำ หรือไม้ ครกก็เป็น
ครกไม้ ด้ำนบนของเตำไฟจะมีแตะเพื่อวำงของเช่น หอมแดง กระเทียม พริก ปลำแห้ง ตอก ของใช้ที่เป็นไม้ไผ่
สำน เพื่อกันมอด น้ำจะตักจำกบ่อน้ำที่ขุดเอง ไฟจะใช้โคมน้ำมันก๊ำด ต่อมำก็จะเป็นตะเกียงเจ้ำพำยุ เมื่อก่อน
เที่ยวตำมหมู่บ้ำน มีงำนวัดเช่นงำนปอย งำนสรงน้ำพระธำตุ งำนยี่เป็ง ปีใหม่ ถึงจะได้เที่ยว และในหมู่บ้ำนจะ
มีผำมลิเก ของปู่ห้ำง จะเล่นตอนกลำงคืนทุกคืน แถวป๊อกกอตี อยู่ด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำน ช่วงเย็นจะมี
กำรตีเพลงพำด เพื่อเรียกให้คนมำดู จะเก็บเงินค่ำดูคนละ 50 สตำงค์ คนแสดงก็จะเป็นคนในหมู่บ้ำน และจะมี
แต่ผู้ชำยที่แสดง จะเดินเป็นกลุ่ม ๆ ไปดูจุดโคมบัง (โคมน้ำมันก๊ำด) ไปดู ปีใหม่สงกรำนต์ก็จะไปเล่นน้ำที่หนอง
บัว สมัยก่อนเวลำพ่อหลวงบ้ำนจะเรียกประชุมก็จะตีกะหลก(ทำมำจำกไม้ไผ่) ถ้ำได้ยินเขำตีผำงลำง(เป็นเหล็ก)
แสดงว่ำมีขโมยมำลักวัว ควำย เมื่อได้ยินก็จะไปช่วยหำ โดยดูตำมรอยเท้ำควำยว่ำไปทำงไหน บำงครั้งก็ได้คืน
บำงครั้งก็เห็นแต่กระดูกโดนชำแหละแล้ว เมื่อหำแล้วได้คืนหรือได้เรื่องว่ำโดนเขำฆ่ำกินแล้ว ก็จะมำเคำะผำง
ลำงอีกที ในสมัยสงครำมโลกทหำรญี่ปุ่นเข้ำมำในหมู่บ้ำน มำขอมะพร้ำว ขอของกิน ก็ให้เขำไป เวลำเครื่องบิน
มำก็จะหลบลงหลุม หลุมหนึ่งอยู่ได้ 5 – 6 คน ครอบครัวใครครอบครัวมัน เวลำป่วยไม่สบำยก็จะไปถำมผีหม้อ
นึ่ง(เป็นควำมเชื่อของคนในหมู่บ้ำน โดยจะมีกระโด้งที่ใส่ข้ำวสำร และจะมีหม้อที่ใช้นึ่งข้ำวปิดฝำแล้วใช้ไม้สอด
เพื่อใช้ถือ คนทำพิธีก็จะจับทั้ง 2 ข้ำง และให้คนที่ไปถำมช่วยจับ จะถำมว่ำที่ไม่สบำยนั้นมีผีมำทัก หรือยำกจะ
กินอะไร ให้ทำอะไร ถ้ำหำกพูดถูกหม้อนึ่งก็จะเอียงและเคำะ ๆ คนที่ช่วยจับจะต้ำนทำนไม่ได้ โดยจะต้องนำ
เสื้อของคนป่วย และกรวยดอกไม้สีขำว ธูป เทียนมำด้วย พอไปทำตำมที่ผีหม้อนึ่งบอกก็จะหำย) หรือไปหำพ่อ
หมอเอำยำต้มกิน ในกำรแบ่งหมู่บ้ำนจะแบ่งเป็นป๊อก คือ ป๊อกสวนหลวง, ป๊อกหัวบ้ำน, ป๊อกหล่ำยหน้ำ, ป๊อก
กอตี, ป๊อกข้ำวก่ำ, ป๊อกบ้ำนหลวง, ป๊อกนำลำว
บ้ำนไทลื้อลวงเหนือยุคปัจจุบัน
บ้ำนลวงเหนือยุคปัจจุบันจะแบ่งเป็นหมวด 18 หมวดๆหนึ่งจะมีบ้ำนอยู่ประมำณ 20 หลังคำ
เรือน จะมีชื่อเรียกว่ำหมวด 1- 9 หมู่ที่ 4 และหมวด 1- 9 หมู่ที่ 5 จะมีหัวหมวดที่เป็นตัวแทนของชำวบ้ำนใน
กำรประชุม ทำงำนร่วมกันกับทำงวัดและทำงโรงเรียน ซึ่งชำวบ้ำนก็จะรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่หัวหมวดไป
ประชุมมำ หรือกำรทำงำนแบบประชุมใหญ่ทั้งหมู่บ้ำน ก็จะจัดให้มีเป็นบำงครั้ง ในกำรสื่อสำรกันระหว่ำงกำร
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ทำกิจกรรมต่ำง ๆ ของทำงวัด และโรงเรียนก็จะผ่ำนเสียงตำมสำย ผ่ำนทำงคณะกรรมกำร และหัวหมวดในกำร
ขอควำมร่วมมือ ซึ่งในกำรจัดงำนแต่ละครั้งก็จะแบ่งกันทำงำนแบ่งหน้ำที่กัน เช่นกำรจัดงำนวัดก็จะแบ่งแต่ละ
หมวดในกำรเตรียมสถำนที่ จัดเต้นท์ เก้ำอี้ เรื่องไฟฟ้ำ กำรทำอำหำร กำรล้ำงจำน และจนกระทั่ง กำรเก็บกวำด
จนงำนเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้เห็นถึงควำมร่วมไม้ร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกันทำให้งำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในกำร
จัดกิจกรรมต่ำง ๆคนไทลื้อจะมีควำมร่วมมือกันสูงมำกมีพลังสำมัคคีกัน ในกำรทำมำหำกินปัจจุบันก็ทำนำ ทำ
สวน เป็นอำชีพหลัก และรุ่นหลังก็จะออกไปทำงำนนอกบ้ำน รับจ้ำง ยุ้งข้ำวก็จะหำยำกเนื่องจำกไม่นิยมเก็บ
ข้ำวไว้กินเหมือนแต่ก่อนเนื่องจำกปัจจุบัน กำรเกี่ยวข้ำวใช้รถเกี่ยวข้ำวและใส่รถไปขำยที่โรงสีเลยไม่ได้เก็บไว้
เหมือนเดิม
(1.2) ไทลื้อบ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย
เข้ ำ มำอยู่ เ มื่ อ ใดหลั ก ฐำนไม่ ป รำกฏ บ้ ำ นลวงใต้ จะมี ค นไทลื้ อ อำศั ย อยู่ ต ำม
ประวัติศำสตร์กำรอพยพของคนไทลื้อน่ำจะมำจำกที่เดียวกันดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณข้ำง
ลำน้ำแม่ลำย ซึ่งไหลผ่ำนบ้ำนลวงเหนือ หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลลวงเหนือ ผ่ำนมำทำงทิศใต้ผ่ำนหมู่บ้ำนลวงใต้ หมู่ที่
8 ตำบลเชิงดอย จะตั้งอยู่ด้ำนทิศใต้ของถนนดอยสะเก็ด – เชียงใหม่ เดิมอำจจะเป็นชุมชนเดียวกัน แต่ถูกถนน
มำตัดแบ่งหมู่บ้ำน สำหรับสังคมวัฒนธรรมและประเพณีหลำยอย่ำงไม่แตกต่ำงจำกคนเมืองมำก โดยปัจจุบัน
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เป็นภำษีพูด ควำมเชื่อ กำรแต่งกำยผู้ชำยจะนุ่งเตี่ยวสะดอ(เป้ำลึก) มัดตะเข็บ หรือเตี่ยว
สำมดูก เสื้อและกำงเกงย้อมด้วยสีครำมหรือดำ โพกศีรษะด้วยผ้ำ ส่วนผู้ใหญ่จะสวมเสื้อมัดรัดรูปผ่ำอก มีสำบ
หน้ำเฉียงมำผูกติดกับด้ำย หรือใช้กระดุมเม็ดขนำดใหญ่เกี่ยวกันไว้ ตัวเสื้อจะสั้น แขนเสื้อยำว ทรงกระบอก ใช้
สีดำหรือสีครำม ตรงสำบเสื้อจะขลิบด้วยแถบผ้ำสีต่ำง ๆ หรือทำเป็นลวดลำย นุ่งผ้ำซิ่นลำยขวำง กำรวำงสี
ลวดลำยซิ่นแบบซิ่นก่ำน(ลัก ษณะของผ้ำซิ่นที่มีลวดลำยมั ดหมี่ ซิ่นดำเติมแทรกด้วยดิ้นเงินดิ้นทอง และซิ่น
ปล่อง(ลักษณะกำรขัดทอด้วยกำรเก็บลำย หรือกำรเก็บมุก ) มีลวดลำยสลับริ้วสีพื้น ช่วงลำยขนำดที่เ ท่ำกั น
ส่วนผมจะเกล้ำเป็นมวยต่อที่คำดผม แล้วโพกศีรษะด้วยผ้ำขำว และถือถุงย่ำม ส่วนมำกมักใส่เสื้อผ้ำสีดำ ทั้ง
ชำย และหญิง วัฒนธรรมกำรแต่ง กำยคล้ำยคลึง กับ ชำวล้ำนนำ อำหำร ลักษณะบ้ำนเป็นบ้ำนไม้ ใต้ถุนสูง
ลักษณะครอบครัว และเครือญำติเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว เป็นครอบครัวขนำดเล็ก เมื่อแต่งงำนแล้วจะแยก
ครอบครัว และจะให้ควำมสำคัญทั้งทำงญำติทำงพ่อและทำงแม่ ซึ่งคนไทลื้อจะมีภำษำพูดและภำษำเขียนเป็น
ของตนเอง มำช้ำนำนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทลื้อ ภำษำไทลื้อจะอยู่ในกลุ่มภำษำตระกูลไต เพรำะมีควำม
คล้ำยคลึง กั นมำกทั้ ง เสียงพยัญชนะ เสียงสระ มี คำศัพท์ พื้ นบ้ำนร่วมกั น และกำรโยงคำเข้ำเป็ นประโยค
เหมือนกัน เช่นคำว่ำ คน ใน “งึน” และคำว่ำ “เป็น” ในภำษำไทยกลำง ภำษำล้ำนนำออกเสียงว่ำ “เกี๋ย” แต่
ภำษำไทลื้อ ออกเสียงว่ำ “เก๋อ” เป็นต้น
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ในหมู่บ้ำนก็จะมีศำลพ่อบ้ำน(เสื้อบ้ำน) เสื้อวัด เพื่อใช้เป็นที่สักกำรบูชำ ในเดือนเก้ำเหนือก็จะ
ทำพิธีไหว้เสื้อบ้ำน เสื้อวัด โดยนำอำหำรคำว หวำนไปถวำย เป็นประจำทุกปี โดยชำวบ้ำนก็จะมำรวมตัวกันทำ
พิธีดังกล่ำวโดยมีควำมเชื่อ นับถือผี (เทวดำ) ควบคู่กันไป ในควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำชำวไท ลื้อยึดมั่นอย่ำง
มำกในกำรไปทำบุญ ผู้เฒ่ำผู้แก่ทั้งชำยหญิงชอบไปทำบุญถือศีลทุกวันพระ โดยตื่นแต่เช้ำเตรียมสำรับอำหำร
คำวหวำน ดอกไม้ ธูป เทียน ไปที่วัด ประกอบพิธีในวิหำร รับศีล ฟังเทศน์จำกตุ๊เจ้ำ (พระภิกษุ) และควำมเชื่อ
ทำงพุทธศำสนำนั้นยังเป็นตัวกำหนดประเพณีสำคัญ ๆ ให้กับชำวไทลื้อได้ยึดถือ ปฏิบัติ เช่นประเพณีตั้งธรรม
หลวง(มหำชำติ) ประเพณีวันปีใหม่ และในกำรบวชพระก็นิยมให้ลูกหลำนบวชพระ บวชเณร ถ้ำบวชเณร เวลำ
สึกแล้วเรียกว่ำ “น้อย” และถ้ำหำกบวชเป็นพระแล้วจะเรียกว่ำ “หนำน” ซึ่งกำรบวชของลูกหลำนนั้นชำวไท
ลื้อเชื่อว่ำเป็นกำรทำบุญให้กับพ่อแม่ และกำรนับถือผีเป็นควำมเชื่อพื้นฐำนดั้งเดิ มของชำวไทลื้อซึ่งเชื่อเรื่องผี
อยู่มำก เช่นผีบรรพบุรุษ(ผีปู่ย่ำ) ผีบ้ำน ผีเรือน ผีเมือง ผีที่อำรักษ์คุ้มครองที่ต่ำง ๆ โดยเชื้อว่ำเมื่อจะทำกำรสิ่ง
ใดจะต้องบอกกล่ำวผีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเขำ เช่นจะแต่งงำน ก็จะต้องบอกกล่ำวผีบรรพบุรุษก่อน
หรือจะทำนำปลูกข้ำวก็จะต้องบอกกล่ำวผีนำ ผีป่ำ ผีเขำ และเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกหมู่บ้ำนเพื่อทำกิจกรรม
ใด ๆ ก็จะต้องบอกกล่ำวผีบ้ำนเสียก่อน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้คุ้มครองปกปักษ์รักษำ ป้องกันถ้ำไม่บอกกล่ำวผี
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็จะทำให้ผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเครำะห์ และมีควำมเชื่อในเรื่องคำถำ อำคม โชคลำง ของขลัง
กำรสะเดำะเครำะห์ กำรสืบชะตำและโหรำศำสตร์ เช่นในพิธีแต่งงำน จะต้องดูฤกษ์ยำมและต้องดูควบคู่ไปกับ
ตำรำดูวันจ๋ม(วันเสีย) วันฟู (วันดี) ของแต่ละเดือนด้วย ควำมเชื่อต่ำง ๆ นั้นยังยึดถือปฏิบัติและเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรดำรงชีวิตแม้ว่ำปัจจุบันนี้สังคมไทลื้อส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้นแต่ควำมเชื่อต่ำง ๆ นี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อ
ชำวไทลื้ออย่ำงมำกในด้ำนกำรสร้ำงกำลังใจ กำรตัดสินใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ

ภำพที่ 104 หอเสื้อ บ้ำนบ้ำนหยวก(เจ้ำพ่อข้อมือไฟ)
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ภำพที่ 105 วิหำรวัดรังษีสุทธำวำส(เมืองลวงใต้)
หอเจ้ำวัด (เตวดำวัด, เสื้อ วัด) เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทำงใจของคนในหมู่บ้ำน เมื่อจะ
กระทำกิจกรรมใด ๆ โดยเฉพำะจัดทำในบริเวณวัดก็จะมีกำรบอกกล่ำวและมีกำรถวำยข้ำว น้ำ โภชนำอำกำร
แก่เสื้อวัดหรือเทวดำรักษำวัดทุกครั้ง นอกจำกที่จะให้ควำมเคำรพและนับนำอำกำรแก่เสื้อวัดหรือเทวดำรักษำ
วัดทุกครั้ง นอกจำกที่จะให้ควำมเคำรพและนับถือเสื้อวัดแล้วในหมู่บ้ำนเมืองลวงใต้ก็ยังมีหอเจ้ำที่ของหมู่บ้ำน
ซึ่งเรียกว่ำ หอเสื้อบ้ำน มี 4 แห่ง
1. หอเสื้อบ้ำนทำงทิศเหนือ ชื่อว่ำ เจ้ำพ่อข้อมือเหล็ก และเจ้ำพ่อแสนอำจ ตั้งอยู่บริเวณบ้ำน
พ่อหนำนทองดี แม่ประไพ ทะนำนแก้ว มีครัวเรือนที่เคำรพเลื่อมใส ประมำณ 90 หลังคำเรือน จะมีกำรเลี้ยง
ทุกปีโดยกำหนดเอำเดือน 7 เหนือตรงกับวันเนำว์(วันเน่ำ) ก่อนถึงวันพญำวัน 1 วัน เครื่องสังเวยและเครื่อง
บูชำ คือหัวหมู 1 หัว ไก่ 1 ตัว เหล้ำ บุหรี่ ของหวำน ผลไม้ ผู้ที่ทำหน้ำที่ในกำรบอกกล่ำวในพิธีกรรมกำรเลี้ยง
เรียกว่ำ “เจ้ำจ้ำ”
2. หอเสื้อบ้ำนบ้ำนจ้อ (เจ้ำพ่อแสนอำจ, เจ้ำพ่อแสนมหำวงศ์, เจ้ำพ่อปัญญำเลย ) อยู่กึ่งกลำง
ของหมู่ บ้ำนตั้งอยู่ข้ำงล ำเหมื อ ง ตรงข้ำมบ้ำนนำยแสวง นำงสำยสุนีย์ ไชยถำ มี ครัวเรือนที่ เ คำรพนับ ถือ
ประมำณ 100 หลังคำเรือน จะมีกำรเลี้ยง 3 ปีครั้ง กำหนดเอำเดือน 9 เหนือ ออก 9 ค่ำ เครื่องสังเวยและ
เครื่องบูชำ คือหัวหมู 1 หัว ไก่ 4 ตัว เหล้ำ บุหรี่ ขนมหวำน ผลไม้ ผู้ที่ทำหน้ำที่บอกกล่ำวในพิธีกรรมกำรเลี้ยง
ได้แก่ นำงศรีพรรณ มหำวรรณ
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3. หอเสื้อบ้ำนบ้ำนหยวก (เจ้ำพ่อข้อมือไฟ) อยู่ทำงทิศตะวันออกของหมู่บ้ำน อยู่บริเวณบ้ำน
ของแม่อุ้ยผัน สมร มีครัวเรือนที่เคำรพนับถือ ประมำณ 180 หลังคำเรือน รวมทั้งครัวเรือนนอกหมู่บ้ำน จะมี
กำรเลี้ยงทุกปี โดยกำหนดเอำเดือน 9 ออก 9 ค่ำ เครื่องสังเวยและเครื่องบูชำคือ หัวหมู 1 หัว ไก่ 4 ตัว เหล้ำ
บุหรี่ ของหวำน ผลไม้ ผู้ที่ทำหน้ำที่ในกำรบอกกล่ำวพิธีกรรมกำรเลี้ยงได้แก่ พ่อสมิง สมร
4. หอเสื้อบ้ำนบ้ำนโป่ง(เจ้ำพ่อข้อมือเหล็ก) อยู่ทำงทิศใต้ของหมู่บ้ำน(ท้ำยหมู่บ้ำน) อยู่ติดกับ
ลำเหมืองฝำยกอบง มีครัวเรือนที่เคำรพนับถือประมำณ 150 หลังคำเรือน จะมีกำรเลี้ยง 3 ปีครั้ง โดยกำหนด
เอำเดือน 9 เหนือ 9 ค่ำเครื่องสังเวยและเครื่องบูชำ คือหัวหมู 1 หัว ไก่ 4 ตัว เหล้ำ บุหรี่ ขนมหวำน ผลไม้ ผู้ที่
ทำหน้ำที่บอกกล่ำวในพิธีกรรมกำรเลี้ยง ได้แก่พ่อพิน สุดำคำ
หอเสื้อบ้ำนจำนวน 4 แห่งของเมืองลวงใต้ หำกลูกหลำน เหลน โหลน หรือครัวเรือนใด ที่มี
ควำมศรัทธำ เคำรพนับถือ หรืองำนใด ๆ ที่จัดขึ้น จะมีกำรบอกกล่ำวผ่ำนเจ้ำจ้ำ ของแต่ละหอเสื้อบ้ำน เพื่อ
ช่วยคุ้มครองป้องกันและให้แคล้วคลำดจำกภยันตรำยทั้งปวง ประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญสมควำมปรำรถนำ
ต่อไป อนึ่งผู้ที่จะเดินทำงไกลไปทำภำรกิจของตนเอง เช่นกำรไปสมัครสอบเข้ำทำงำน ก็จะบอกล่ำวหอเสื้อบ้ำน
ผ่ำนทำง เจ้ำจ้ำ หลังจำกประสบผลสำเร็จก็จะถวำย ข้ำว น้ำ โภชนำหำรตำมที่อธิษฐำน และบนบำนไว้

ภำพที่ 106 หอครูบำขำวปี๋ ในวัดรังสีสุทธำวำส(เมืองลวงใต้)
(1.3) ไทลื้อบ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย
เข้ำมำอยู่เมื่อใดไม่มีหลักฐำนปรำกฏ จำกำรสอบถำมผู้เฒ่ำ ผู้แก่ คนบ้ำนป่ำคำส่วน
ใหญ่จะย้ำยมำจำกบ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอยโดยบ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 อยู่ทำงทิศตะวันออกของบ้ำนลวง
ใต้ โดยครั้งแรกชำวบ้ำนไทลื้อลวงใต้ จะมำถำงป่ำ ถำงพง ทำสวน ทำนำ โดยตั้งเป็นห้ำงนำ เดินทำงไป- กลับ
ก่อนพอนำนเข้ำก็ ตั้ง รกรำกอยู่ ซึ่ง เป็นบ้ำนพี่เ มืองน้องกัน มี ญำติอยู่ในบ้ำนลวงใต้ จำกกำรสัง เกต กำรตั้ง
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นำมสกุลของแต่ละหมู่บ้ำนจะขึ้นต้นตำมตัวพยัญชนะ เช่น บ้ำนลวงเหนือ ส่วนมำกจะขึ้นต้นด้วย บ บ้ำนลวงใต้
จะขึ้นต้นด้วย ส และบ้ำนป่ำคำก็มีนำมสกุลที่ขึ้นต้นด้วย ส เช่นกันจึงน่ำจะเป็นคนในหมู่บ้ำนลวงใต้ ที่อพยพมำ
ตั้งรกรำกในบ้ำนป่ำคำ (นำมสกุลเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2456 สมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงมี
พระดำริให้คนไทยมีนำมสกุลเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรสืบเชื่อสำยนับพี่ นับน้องนับญำติได้ถูกต้อง)
ในกำรนับถือผี ก็จะเหมือนกันกับไทลื้อบ้ำนลวงเหนือ ไทลื้อบ้ำนลวงใต้ มีหอเสื้อ
บ้ำน หอเสื้อวัด มีหอผีปู่ย่ำตั้งอยู่ตำมบ้ำนเรือน ผีปู่บ่ำ หมำยถึงผีประจำตระกูล หรือที่เรียกกันว่ำ ผีบรรพบุรุษ
เป็นผีประจำตระกูลที่มีกำรนับถืออยู่ในวงศ์ตระกูลหรือเครือญำติเดียวกัน โดยจะมีบทบำทเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์
ในกลุ่มเครือญำติ ทำให้แก้ไขปัญหำหรือยุติข้อขัดแย้งในหมู่เครือยำติได้ กำรนับถือผีปู่ย่ำนั้น จะมีควำมสัมพันธ์
อย่ำงยิ่งกับกำรสืบเชื้อสำยและกำรนับถือเครือญำติ เรียกว่ำเป็นกลุ่มผีเดียวกัน ชำวไทลื้อมักจะสร้ำงที่อยู่ให้กับ
ผีปู่ย่ำไว้ในบริเวณบ้ำน กำรเลี้ยงผีปู่ย่ำจะมีกำรเลี้ยงเป็นประเพณีปีละครั้ง หรือ 3 ปีครั้ง ในช่วงเดือนเก้ำเหนือ
ขึ้น 9 ค่ำ ขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ ของเลี้ยงหรือเครื่องบวงสรวงเป็นไก่ต้ม 1 คู่ ส่วนวัน
เทศกำลสำคัญ ๆ เช่นเดือนยี่เป็ง เดือนสี่เป็ง วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ ปีใหม่เมือง จะมีกำรถวำยข้ำว น้ำ
โภชนำอำหำร
ส่วนผีหอ ผีเฮือน เทวดำเฮือน เป็นผีประจำวงศ์ตระกูลที่คนในบ้ำนเคำรพนับถือ
เป็นที่พึ่งทำงจิตใจ โดยจะทำเป็นหิ้งหรือแท่นไม้ หรือเรือนเล็กติดไว้ที่เสำเอก หรือมุมด้ำนทิศเหนือ หรือทิศ
ตะวันออก ยกพื้นให้สูงขึ้น เมื่อลูกหลำนแยกครอบครัวไปตั้งบ้ำนใหม่ ก็จะสร้ำงหิ้งหรือแท่นหรือบ้ำนหลังเล็ก ๆ
แล้วอัญเชิญเทวดำขึ้นประจำบ้ำนเรือนต่อไป ซึ่งผีปู่ย่ำ เจ้ำที่ ผีหอผีเฮือน หรือเทวดำเฮือน มีควำมสำคัญต่อวิถี
ชีวิตของคนไทลื้อ ซึ่งเป็นผู้นับถือผี เป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ ก่อนที่จะกระทำกิจกรรมใด ๆ เช่นกำร
ทำบุญต่ำง ๆ หรือ กำรเดินทำงไปประกอบภำรกิ จอื่นใด หรือมี คนเข้ำมำอยู่อำศัยในบ้ำน เป็นต้น หัวหน้ำ
ครอบครัว จะเป็นพ่อบ้ำน แม่บ้ำน หรือตัวเทนของครอบครัวจะบอกกล่ำวให้ผีปู่ย่ำ เจ้ำที่ ผีหอผีเฮือน หรือ
เทวดำเฮือนทุกครั้ง เพื่อให้ท่ำนได้ช่วยคุ้มครองป้องกันภยันตรำยต่ำง ๆ ให้ประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญในสิ่ง
ที่ตนปรำรถนำทุกประกำร
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ภำพที่ 107 วัดศรีประดิษฐ์(บ้ำนป่ำคำ)

ภำพที่ 108 หอเสื้อบ้ำนบ้ำนป่ำคำ(ป่ำคำใต้)
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ภำพที่ 109 หอเสื้อบ้ำนบ้ำนป่ำคำ(ป่ำคำเหนือ)
(1.4) ไทลื้อบ้ำนโป่งกุม่ หมู่ที่ 4 , 6 ตำบลป่ำเมี่ยง
บ้ำนโป่งกุ่ม จำกกำรสอบถำมผู้เฒ่ำ ผู้แก่ ไม่มีหลักฐำนบันทึกไว้ว่ำเข้ำมำอยู่ตั้งแต่
เมื่ อใด ไม่ ทรำบได้แต่บ รรพบุรุษย้ำยมำจำกบ้ำนลวงใต้ และบ้ำนป่ำคำ ตอนแรกก็ เดินทำงมำท ำไร่ ทำนำ
เนื่องจำกพื้นที่ที่อำศัยอยู่ไม่เพียงพอต่อกำรทำมำหำกินก็เดินทำงมำเลี้ยงสัตว์พออยู่นำนเข้ำก็ย้ำยมำตั้งรกรำก
อยู่ที่บ้ำนโป่งกุ่ม เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวเหมำะแก่กำรเพำะปลูก กำรเดินทำงจำกบ้ำนลวงใต้ และบ้ำนป่ำคำ
เมื่อก่อนเดินทำงด้วยเท้ำ เส้นทำงวัวต่ำง ม้ำต่ำง ในหมู่บ้ำนจะมีบ่อน้ำร้อนธรรมชำติ ซึ่งเมื่อก่อนจะมีสัตว์ป่ำ
เข้ำมำกินดินโป่ง เหมำะส ำหรับ กำรล่ำสัตว์ เช่น เก้ง กวำง หมูป่ำ เป็นต้น เดิม จะใช้ชื่อว่ำบ้ำน “โป่ง กุ้ม ”
หมำยถึงกระไอจำกบ่อน้ำร้อนจะคลุมทั่วบริเวณหมู่บ้ำนเหมือนมีหมอกลง และในหมู่บ้ำนก็จะมีต้นกุ่มขึ้นเป็น
จำนวนมำกชำวบ้ำนนิยมนำมำดอง เพื่อนำไปจิ้มน้ำพริก ผัดพริกแกง ยำ หรือนำไปแกงได้ จึงเรียกว่ำ “บ้ำน
โป่งกุ่ม” ซึ่งบ้ำนโป่งกุ่ม แยกจำกตำบลเชิงดอย เป็นตำบลป่ำเมี่ยง เมื่อปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ส่วนมำกจะเป็น
ภูเขำเขตติดต่อกับอำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
ในหมู่บ้ำนโป่งกุ่มจะมีน้ำแม่ลำยไหลผ่ำน ซึ่งชำวบ้ำนจะตั้งรกรำกอยู่บริเวณโป่งน้ำ
ร้อน และอยู่บริเวณลำน้ำแม่ลำย ในสมัยก่อนพื้นที่ของหมู่บ้ำนเป็นเขตป่ำ ต่อมำได้สิทธิทำกิน จนปัจจุบันได้
ออกโฉนดแล้ว กำรทำมำหำกินลำบำกมำกเพรำะอยู่ในป่ำ หำของป่ำในกำรดำรงชีวิตประจำวัน ในกำรทำไร่
ทำสวน ก็จะปลูกถั่วลิสง ปลูกยำสูบ ทำไม้(ซึ่งผิดกฎหมำย แต่จะนำมำปลูกเป็นบ้ำนแล้วขึ้นอยู่ก่อนนำไปขำย)
ในฤดูฝนน้ำจำกป่ำไหลเชี่ยวแรง พัดพำนำข้ำวเสียหำยถ้ำหำกฝนตกติดต่อกัน 3 – 4 วันให้เตรียมตัว น้ำในลำ
น้ำแม่ลำยจะมีสีแดง แล้วน้ำป่ำก็จะมำ ในปี 2539 น้ำท่วมใหญ่ พัดรถยนต์ไป 4 คัน ไร่นำเสียหำยเป็นจำนวน
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มำก เนื่องจำกหมู่บ้ำนอยู่ในเขตป่ำสมัยก่อนก็จะมีสัตว์ดุร้ำย เช่นเสือ มำขโมยไก่ หมำ หมู เกือบทุกวัน โดยจะ
มำตอนกลำงคืนโดยเฉพำะบ้ำนที่อยู่ในโข่(ในป่ำ) กำรเดินทำงก็จะใช้กำรเดินเวลำที่จะต้องเข้ำไปในตลำดเพื่อ
ซื้อของแห้งมำเก็บไว้ และนำของไปขำยที่ตลำดก็จะหำบไปโดยเดินทำงตั้งแต่เช้ำมืด แล้วไปพักกินข้ำวที่กำดผี
(วัดศำลำปำงสักปัจจุบัน) แล้วเดินทำงต่อ ในกำรเดินทำงก็จะเก็บของป่ำไปถ้ำพอขำยก็จะนำติดตัวไปขำย ถ้ ำ
ไม่พอขำยก็จะเอำไว้ที่กำดผี เวลำกลับถึงจะมำเอำกลับไปทำอำหำร หรือนำไปใช้ที่บ้ำน
สถำนที่ ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้ำน นอกจำกวัดโป่งกุ่ ม แล้ว จะมีที่ ดงเย็น เป็นสถำนที่
เคำรพบูชำของชำวบ้ำน ซึ่งจะทำพิธีไหว้ผีเป็นประจำทุกปี เป็นเสื้อบ้ำนที่ปกปักษ์รักษำให้คนในหมู่บ้ ำนได้อยู่
อย่ำงร่มเย็น เป็นสุข เวลำมีงำนต่ำง ๆ หรือจะทำกิจกรรมในหมู่บ้ำนก็จะไปบอกกล่ำว จะเห็นว่ำกำรนับถือผี
ของคนไทลื้อมีมำแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่ำจะย้ำยไปตั้งรกรำกอยู่ที่ไหนก็จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย และสร้ำงหอ
บูชำเป็นประจำ ในหอเสื้อบ้ำนจะมีเจ้ำพ่อเตจ๊ะ, เจ้ำแม่นำงเฟย ตั้งอยู่ในกำรเลี้ยงผีเมื่อก่อนจะใช้หมูสีดำ แต่
ปัจจุบันหมูสีดำหำยำกก็ใช้หมูสีขำวแทน และขนม หมำก เมี่ยง บุหรี่ โดยทำกำรเชือด(ฆ่ำ) หมู ณ บริเวณพิธี

ภำพที่ 110 ศำลเจ้ำพ่อเตจ๊ะ เจ้ำแม่นำงเฟย
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ภำพที่ 111 สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้ำนป่ำเมี่ยง (ดงเย็น)
ตำบลป่ำเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จะมีต้นเมี่ยงขึ้นอยู่เยอะมำก ซึ่งอำจจะเป็นต้นเมี่ยงที่อยู่ในป่ำแต่เดิม
แล้ว หรือว่ำเอำมำจำกที่อื่นมำปลูก ไม่มีใครให้ควำมกระจ่ำงได้ แต่ได้มีกำรเพำะพันธุ์ และขยำยปลูกในป่ำ
เนื่องจำกจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง เดิมชนกลุ่มน้อย พวกขมุ เป็นเจ้ำของสวนป่ำเมี่ยง ประกอบอำชีพ
กำรเกษตรในป่ำ เก็บใบเมี่ยง หรือใบชำ มำทำเป็นเมี่ยง ยอดอ่อนทำเป็นใบชำ ขำยเป็นรำยได้ ซึ่งเป็นรำยได้
หลัก บนดอยตำบลเทพเสด็จ โดยเฉพำะบ้ำนแม่ตอนหลวง บ้ำนป่ำป่ำน ตำบลเทพเสด็จ จะมีชำวขมุ อำศัยอยู่
บริเวณเทือกเขำฝีปันน้ำ เขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สืบเชื้อสำยมำจำกจังหวัดบ่อแก้วในประเทศ
ลำว อพยพมำบุกเบิกปลูกข้ำวไร่เป็นอำหำร และเก็บใบชำเมี่ยงจำกป่ำ และพัฒนำขึ้นมำเป็นสวนเมี่ยงนำนกว่ำ
150 ปีในระยะแรกเก็บใบชำจำกป่ำ และต่อมำเริ่มมีกำรปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนโดยกำรปลูกเพิ่ม และตัด ต้น
ให้เตี้ยลงให้ส ำมำรถเก็ บได้ส ะดวก ก ำจัดวัชพืช มี กำรท ำแนวกั นไฟป่ำ รัก ษำควำมอุดมสมบูร ณ์ของป่ำไม้
เนื่องจำกต้นเมี่ยง สำมำรถเจริญเติบโตได้ใต้ต้นไม้ใหญ่ และมีกำรแบ่งพื้นที่ต้นชำกันเพื่อแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
และแบ่งที่ดินกันออกเป็นสวนเมี่ยง โดยยึดเอำต้นเมี่ยง ต้นไม้ ลำธำร หรือสันเขำเป็นกำรครอบครอง พันธุ์เมี่ยง
ที่ปลูก พันธุ์อัสสัมที่มีใบสีเหลืองหลังจำกกำรนึ่งมำปลูกทดแทนพันธุ์กัมพูชำ (ชื่อพื้นเมืองคือ เมี่ยงอีอำม)
(2) ไทอินเดีย
สำหรับคนไทยเชื้อสำยอินเดียนั้น เป็นชุมชนมุ สลิมเล็ก ๆ ที่อำศัยในบ้ำนเชิงดอย
ส่วนใหญ่จะมีเชื้อสำยอินเดีย และบังคลำเทศ ตั้งรกรำกอยู่บริเวณเชิงเขำด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้ำน
โดยเดินทำงมำค้ำขำยและเห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทำเลที่ตั้งของบ้ำนเชิงดอย จึงรวมตัวกันตั้งรกรำก ณ
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บริเวณบ้ำนเชิงดอย และอีกส่วนหนึ่งก็ไปตั้งรกรำกอยู่บ้ำนแม่ ก๊ะ ตำบลตลำดใหญ่ มีอำชีพค้ำขำย เริ่มแรกที่
เข้ำมำมีหลำยครอบแยกย้ำยไปอยู่ที่ อำเภอเมือง (แถวช้ำงคลำน, ช้ำงเผือก) และที่อำเภอสำรภี สำหรับใน
อำเภอดอยสะเก็ด มีครอบครัวของ ฮัจยีบำบู อพยพมำจำกประเทศอินเดีย แต่งงำนกับนำงคำมูล อำรีซอน
เป็นคนบ้ำนหนองเบน ตำบลสันทรำย อำแภอสำรภี เข้ำมำตั้งรกรำกอยู่ในบ้ำนเชิงดอย โดยทำอำชีพค้ำขำย
เนื้อวัวชำแหละ และเลี้ยงวัวนม เลี้ยงแพะ จะนำไปเลี้ยงทำงบ้ำนหนองบัว และครอบครัวนำยอับดุลกุฟูร เจริญ
ศรี ค้ำขำยผ้ำ ครอบครัวนำยเดช อำรีชำติ ค้ำขำยของชำ ซึ่งที่บ้ำนเชิง ดอยท ำเลดีเหมำะแก่ก ำรค้ำขำย มี
พ่อค้ำวัวต่ำง ม้ำต่ำง เดินทำงผ่ำนไป-มำ ซึ่งขุนผดุงดอยแดนได้สร้ำงตลำดดอยสะเก็ดขึ้นบริเวณสี่แยกเพื่อเป็นที่
ซื้อขำยแลกเปลี่ยน ต่อมำก็มีหลำยครอบครัว บ้ำนหนองแบน ตำบลสันทรำย อำเภอสำรภี ตำมเข้ำมำอยู่อีก
หลำยครอบครัว

ภำพที่ 112 บำบู อิสลำมคนแรกที่เข้ำมำอำศัยอยู่บ้ำนเชิงดอย
กลุ่มมุสลิมที่เข้ำมำอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ด ผู้ชำยจะไปละหมำดที่มัสยิดช้ำงเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทำงโดยล้อเกวียน อำทิตย์ละ 1 ครั้ง จะต้องเข้ำไปนอน 1 คืน แล้วเดินทำงกลับกำร
เดินทำงใช้เวลำประมำณครึ่งวัน นอน 1 คืน ทำละหมำด เสร็จแล้วเดินทำงกลับ จะต้องใช้เวลำ 2-3 วัน ต่อมำ
จำนวนมุสลิมมีมำกขึ้น ได้ใช้บ้ำนบำบู เป็นสถำนที่ปฏิบัติศำสนกิจ โดยกำรนำของอิหม่ำมมูบี้มหมัดฮำซิมหะซัน
บิดำอิหม่ำนมุสตำฟำหะซัน เดินทำงจำกมัสยิดช้ำงเผือกมำแทน ซึ่งเป็นทั้งครูสอนศำสนำ และอิหม่ ำมให้แก่
ชุมชน ถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มุสลิมบ้ำนเชิงดอยได้ไม่ได้ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ เป็นไปด้วยดี อยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข และยังติดต่อสื่อสำรกับมุสลิมต่ำงถิ่นอยู่เสมอ
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ภำพที่ 113 มัสยิดอัลฟัลฎิ
จุดเริ่มต้นของกำรก่อ สร้ำงมั ส ยิดจำกที่ ใช้บ้ำนของนำยบำบู เป็นสถำนที่ป ฏิบัติศำสนกิ จ
บังเอิญ บิดำของคุณเจริญ มำลำวิวัฒน์ กรรมกำรอิสลำมมัสยิดอินนูร แม่สำยได้เดินทำงมำค้ำขำยที่เชียงใหม่
และได้แวะพักที่บริเวณสำมแยกหนองปลำ(ทำงเข้ำอำเภอดอยสะเก็ดปัจจุบัน ถนนสำยเชี ยงใหม่ – เชียงรำย)
แล้วเกิดป่วยเป็นไข้มำลำเรียแล้วเสียชีวิต จึงนำมัยยิด(ศพ) มำฝังที่กุโบร(ป่ำช้ำ) ของชุมชนบ้ำนเชิงดอย ที่ตั้งอยู่
ด้ำนทิศใต้ของหมู่บ้ำน ต่อมำบรรดำญำติ ๆ ของท่ำนได้มีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงมัสยิดให้กับชุมชน โดยกำร
ประสำนงำนของ อัลมัรฮูมฮัจยียง ฟูอนันต์ จึงได้ร่วมกันจัดหำทุนเพื่อนำมำสร้ำงมัสยิดอัลฟัฎลิ โดยนำงคำมูล
อำรีซอน ได้วำกั ฟ (บริจำค) ที่ดินจำนวน 1 ไร่ 3 งำน 35 ตำรำงวำ เพื่อใช้เป็นสถำนที่ ก่อสร้ำง และได้เริ่ม
ก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2514 และทำพิธีเปิดมัสยิดเมื่ อวันที่ 15 มกรำคม 2515 โดยมี ฯพณฯ ต่วน
สุวรรณศำสตร์ จุฬำรำชมนตรี คนที่ 15 มำเป็นประธำนในพิธีเปิด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดในลำดับที่ 6
โดยมีนำยเดช อำรีชำติ เป็นอิหม่ำน นำยอำคัมบีเอ็ม เป็นคอเต็บ และนำยจันทรค์ ศรีสวัสดิ์ เป็นบิหลั่น ต่อมำ
ได้สร้ำงอำคำรเรียนให้กับลูกหลำนโดยจ้ำงครูมำรอนฟัรดูอีน ให้กับเด็ก ๆ โดยมัสยิดมีรำยได้จำกกำรบริจำค
ต่อมำมูลนิธิฮัล–ญำมำล ศ.พน.สมนำน สิมำรักษ์ ร่วมกันสนับสนุนทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรให้เช่ำ โดยกำร
ประสำนงำนของ อัลมัรฮูมฮัจยียง ฟูอนันต์
ควำมภำคภูมิ ใจของชุม ชน คือได้มี โ อกำสต้ อนรับ ฯพณฯ จุฬำรำชมนตรีถึง 4 ท่ำน คื อ
ฯพณฯ จุฬำรำชมนตรี นำยต่วน สุวรรณศำสน์, นำยประเสริฐ มะหะหมัด , นำยสวำสดิ์ สุมำลยศักดิ์ และ
นำยอำศีส พิทักษ์คุมพล จุฬำรำชมนตรี เดินทำงมำส่งมอบอำคำรห้องละหมำดหญิง เมื่อวันที่ 17 กรกฏำคม
2554 มัสยิดอัลฬัลิ ปัจจุบันมีนำยอิบรำฮิม แสงซอน เป็นอิหม่ำมประจำมิสยิด ในฐำนะประธำนกรรมกำร
มีสยิด นำยฟำลิบ เวลำมัน เป็นคอเต็บ และนำยวิชัย เจริญศรี เป็นบิหลั่น
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ภำพที่ 114 ฯพณฯ จุฬำรำชมนตรี นำยอำศีส พิทักษ์คุมพล ส่งมอบอำคำรห้องละหมำดหญิง
เมื่อ 17 กรกฎำคม 2554 โดยท่ำนพระโพธิรงั ษีร่วมพิธีดังกล่ำว
กำรทำกิจกรรมทำงศำสนำ มีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำม
ศำสนกิจประจำวัน คือกำรละหมำดวันละ 5 เวลำ และกิจกรรมทำงศำสนำแล้ว ได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์
รัก ษำสภำพแวดล้อ มและลดภำวะโลกร้อ น กำรเข้ ำร่ว มวำงพำนพุ่ม เนื่อ งในวันเฉลิม พระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 5 ธันวำมหำรำช (วันพ่อแห่งชำติ) และวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำมหำรำชินี(วันแม่แห่งชำติ) จัดกิจกรรมนำชุมชนถวำยพระพรชัยมงคล
สวดอุอำว์ ขอพรจำกพระผู้เ ป็นเจ้ำถวำยเป็นพระรำชกุ ศลแด่พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว แ ละสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ พร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนร่วมงำนซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ซึ่ งใน
ปี 2557 เป็นปีแรกที่กลุ่มอิสลำมได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว

ภำพที่ 115 คนไทอินเดีย ร่วมถวำยพำนพุ่ม 5 ธันวำมหำรำช
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ภำพที่ 116 คนไทอินเดีย ร่วมงำนซะป๊ะของดี ปี 2557
(3)ไทจีน
กลุ่มชำติพันธุ์ไทจีน มีหลำยครอบครัวที่ได้อพยพเข้ำมำค้ำขำยอยู่ในบ้ำนเชิงดอย เข้ำมำอยู่
เมื่อใดไม่ปรำกฏหลักฐำนที่ชัดเจน สันนิษฐำนว่ำจะเข้ำมำอยู่เมื่อมีกำรตัง้ ตลำดสดผดุงดอยแดนแล้ว จนตั้ง
บ้ำนเรือนอยู่บริเวณติดกับถนนสำยหลักของหมูบ่ ้ำน และทำงไปบ้ำนหนองบัวคนไทจีนทีเ่ ข้ำมำอำศัยอยู่ใน
อำเภอดอยสะเก็ด ช่วงแรก จะมีฮ่งกัง(แปะกัง) เป็นคนจีนมำจำกเมืองไหหลำ เข้ำมำอยูเ่ มืองไทยครั้งแรก
รับจ้ำงเป็นจับกัง ในเมืองเชียงใหม่ ต่อมำได้แต่งงำนกับแม่บุญมำ ไชยวงค์ญำติ บ้ำนช่ำงฆ้อง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วมำตั้งรกรำกอยู่ทบี่ ้ำนเชิงดอย ครั้งแรกก็ขำยของชำอยู่ทสี่ ี่แยกดอยสะเก็ด และรับเมี่ยง
จำกบนดอยป่ำเมี่ยงจำกพ่อค้ำวัวต่ำง – ม้ำต่ำงซึ่งจะเป็นผู้นำของป่ำมำขำย และเอำข้ำวสำรอำหำรแห้งจำกใน
เมืองไปขำยในป่ำ โดยใช้ม้ำ หรือวัว บรรทุก แล้วเดินต้องพักนอนกลำงทำง 1 คืน เมื่อรับซื้อเมี่ยงแล้ว จะ
นำมำหมักไว้อีก 3 – 6 เดือนนำทยอยออกมำขำย ครอบครัวแปะอิ่น เป็นคนจีนไต้จิ๋ว, แปะเขียน เป็งฮวด โดย
คนจีนที่เข้ำมำอำศัยอยูจ่ ะมีอำชีพค้ำขำย ซึ่งคนจีนจะเป็นคนขยัน อดทน ไม่เลือกงำน อดออม จึงทำให้
ลูกหลำนของคนไทจีนในประเทศไทยได้มีชีวิตอยู่อย่ำงสุขสบำย ฐำนะร่ำรวย ส่วนมำกมำจำกเมืองจีนจะมีเสื่อ
ผืนหมอนใบ จะนับถือเจ้ำแม่กวนอิมด้วย และมีประเพณีที่คนจีนทำกันเช่นประเพณีตรุษจีน ประเพณีไหว้
พระจันทร์ ไหว้บรรพบุรุษ กำรดำเนินชีวิตก็ไม่ได้แตกต่ำงจำกคนไทยวนแต่อย่ำงใด และในอำเภอดอยสะเก็ดก็
จะมีคนไทจีนอำศัยอยู่ บ้ำนพยำกหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลตลำดขวัญ บ้ำนแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตลำดใหญ่ เป็น
บำงส่วนปัจจุบันคนไทจีนในบ้ำนเชิงดอย จะประกอบอำชีพค้ำขำย ซึ่งถือเป็นกลุม่ ที่มฐี ำนะดีในหมูบ่ ้ำนโดยทำ
กำรค้ำขำยมำตั้งแต่บรรพบุรุษละบำงครอบครัวได้ย้ำยไปอยูใ่ นเมือง
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ภำพที่ 117 หิ้งพระคนจีน

ภำพที่ 118 ร้ำนค้ำคนจีน
(4) ไทเงี้ยว(ไทใหญ่)
เป็นกลุ่มชนที่อพยพมำจำกเมืองเชียงตุง ในแคว้นฉำนทำงตอนเหนือของประเทศพม่ำ(ไกรศรี
นิมมำนเหมินทร์ 2527) ครอบครัวที่มีเชื้อสำยเงี้ยว ที่อำศัยในบ้ำนเชิงดอย มีไม่กี่หลัง อยู่บริเวณสี่แยกดอย
สะเก็ด และหลังที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด เข้ำมำอยู่เมื่อใดไม่อำจหำคนบอกเล่ำเรื่องรำวได้แล้ว เนื่องจำก
ปัจจุบัน ผู้เฒ่ำผู้แก่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เหลือแต่รุ่นเหลน ที่รับรู้ว่ำบรรพบุรุษเป็นไทเงี้ยว(ไทยใหญ่) โดยมีนำย
จ่องจิงต่ำ เป็นรุ่นแรกที่เข้ำมำอำศัยอยู่ที่บ้ำนเชิงดอย และบำงครอบครัวไปตั้งรกรำกที่บ้ำนตลำดใหญ่
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ซึ่งมีตลำดเช่นเดียวกับที่บ้ำนเชิงดอย เข้ำใจว่ำเข้ำมำตั้งรกรำกอยู่เพื่อค้ำขำย เนื่องจำกปัจจุบัน บ้ำนคนที่มีเชื้อ
สำยเงี้ยว จะตั้งอยู่ใกล้กับตลำดและมีอำชีพค้ำขำย ที่เหลืออยู่ปัจจุบันทำอำชีพขำยข้ำวเงี้ยว (ข้ำวกั้นจิ้น) ซึ่ง
เป็นอำหำรที่ขึ้นชื่อของดอยสะเก็ด และในบ้ำนตลำดใหญ่ก็จะมีวัดที่ชำวไทเงี้ยวชอบไปทำบุญ คือวัด ศรีดอนดู่
ปัจจุบันมีชำวไทใหญ่เข้ำมำอำศัยอยู่เป็นจำนวนมำกและมักจะไปทำบุญที่วัดนีเ้ ป็นประจำ

ภำพที่ 119 พ่ออุ้ยจองจิง่ ต่ำ ไทเงี้ยวคนแรกที่เข้ำมำอยูท่ ี่บ้ำนเชิงดอย

ภำพที่ 120 บ้ำนเรือนของชำวไทงี้ยว บ้ำนแม่ก๊ะ ตำบลตลำดใหญ่
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เมื่อก่อนกำรแต่งกำยของผู้ชำยไทใหญ่ จะสวมกำงเกงขำก๊วย(ก๋นไต) สวมเสื้อยืด
หรือเสื้อเชิ๊ตแล้วสวมทับด้วยเสื้อนอกเรียกว่ำ “เส้อแต้กบุ่ง” โพกศีรษะ สำหรับผู้หญิงจะส่วมซิ่น หรือผ้ำถุงสี
สดใส สวมเสื้อ(เสื้อแซค) สำบเสื้อป้ำยทับไปทำงด้ำนขวำ เกล้ำผมมวยตั้งมี “กุ๊ก” และใช้ “สตีอก” ถ้ำแต่งงำน
แล้วจะรวบผมเกล้ำมวยเยื้องไปทำงด้ำนหลังมีมวยผม ซึ่งแสดงถึงควำมมีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของตนเอง
กำรแต่งกำยของไทเงี้ยวจะเห็นได้ในงำนเทศกำลปีใหม่ วันเข้ำพรรษำ ในกำรใช้ชีวิตประจำวันก็จะใส่เสื้อผ้ำ
ตำมปกติทั่วไป

ภำพที่ 121 ขุนสะเก็ดก๊ะลี่ ปกครองบ้ำนแม่ก๊ะเป็นต้นตระกูล พรหมขัติแก้ว
(5) ไทยวน (ไทโยนก)
ไทยวนหรือ ไทยโยนกเป็นคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่อำศัยอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ด อพยพมำจำก
หลำยแห่ง ไม่ปรำกฏแน่ชัดว่ำอพยพมำตั้งแต่เ มื่อใด ซึ่งอำณำจัก รล้ำนนำ หมำยถึงดินแดนในเขต 8 จังหวัด
ภำคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย ได้แ ก่ เชี ยงใหม่ เชี ยงรำย พะเยำ ล ำพู น ล ำปำง แพร่ น่ำ น และ
แม่ฮ่องสอน นับเป็นดินแดนที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำแล้วแต่อดีต โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงควำม
เจริญ ของอำณำจักรพญำมั ง รำยเป็ นผู้ร วบรวมหัวเมื องต่ำง ๆ ในดินแดนแถบนี้เข้ำด้วยกั น จนกลำยเป็น
อำณำจักรล้ำนนำ ในตอนต้นพุ ทธศตวรรษที่ 19 ตำมตำนำนกล่ำวว่ำ พญำมั งรำยเป็ นผู้สืบ เชื้อสำยมำจำก
ลวจังกรำช ผู้ครองเมือง หิรัญนครเงินยำงเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรำย) ภำยหลังจำกที่ได้
ปกครองเมืองหิรัญนครเงินยำงเชียงแสน พระองค์ก็เสด็จมำสร้ำงเมืองเชียงรำยขึ้นใหม่ และต่อมำได้มำสร้ำง
เมื องฝำงอีก แห่ง หนึ่ง เพื่ อ รวบรวมก ำลัง ในกำรโจมตีแคว้นหริภุญ ชัย ซึ่ง ขณะนั้นก ำลัง เจริญ รุ่ง เรืองมำก
ประมำณปี พ.ศ.1824 พญำมั งรำยก็ สำมำรถตีแคว้นหริภุญชัยได้ พระองค์ได้ใช้เ มื องล ำพูนเป็นศูนย์ก ลำง
ทำงกำรปกครองอยู่ระยะเวลำหนึ่ง แต่เนื่องด้วยลำพูนเป็นเมืองเล็ก และเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำ ไม่เ หมำะที่
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จะขยำยเมืองออกไปได้ จึงย้ำยเมืองมำอยู่ที่เวียงกุมกำม จนกระทั่งในปี พ.ศ.1839 ได้มำสร้ำงเมืองเชียงใหม่ขึ้น
นับแต่นั้นมำเมืองเชียงใหม่จึงกลำยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรปกครองของอำณำจักรล้ำนนำ

ภำพที่ 122 กำรแต่งกำยของไทยวน ในสมัยก่อน

ภำพที่ 123 บ้ำนเรือนของไทยวน ในสมัยก่อน
5.1 บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว)หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย
บ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว)ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของหมู่บ้ำนเชิงดอย ได้รวมเอำบ้ำนเชิง
ดอย และบ้ ำ นแม่ ด อกแดง หมู่ ที่ 1 เป็ น หมู่ บ้ ำ นปทุ ม นิ เ วศน์ ( หนองบั ว ) ได้ แ ยกหมู่ บ้ ำ นไปเมื่ อ
พ.ศ.2524ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้ำนโพธิ์ทองเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับบ้ำนกิ่วแล และทิศตะวันออกติดกับบ้ำนหนอง
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บัวพัฒนำ มีพื้ นที่ ทั้ง หมด 3,968.75ไร่ หรือ 6.35 ตำรำงกิ โ ลเมตร ลักษณะพื้นที่ เ ป็นที่ รำบสูง เหมำะแก่
กำรเกษตร ประชำกร 1,191 คน จำนวนครัวเรือน 331 ครัวเรือน (ข้อมูลจำกงำนทะเบียนรำษฎร อำเภอดอย
สะเก็ด) คนในหมู่บ้ำนจะเป็นคนไทยวน และมีคนไทยเชื้อสำยจีนอยู่บริเวณติดกับบ้ำนเชิงดอย ประชำกรส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และบำงส่วนนับถือศำสนำคริสต์ อำชีพหลัก คือรับจ้ำง
ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน จำกกำรเล่ำขำนกันบริเวณหมู่บ้ำนเต็มไปด้วยป่ำดงพงไพร
หนำทึบ บริเวณวัดหนองบัวเป็นที่อำศัยของสัตว์เลี้ยงมีวัวควำย มำอำศัยอยู่ซึ่งมีวัดอยู่บนเกำะมีสระน้ำล้อมทุก
ทิศ และมีภูเขำล้อมรอบเป็นธรรมชำติที่งดงำมมีทำงผ่ำนไปมำ ชำวบ้ำนเดินผ่ำนเป็นเส้นทำงที่จะขึ้นไปยังป่ำ
เมี่ยง และจังหวัดเชียงรำย ในหมู่บ้ำนมีสระขนำดใหญ่ มีบัวหลำยชนิดบำนสะพรั่งหลำยหลำกสีเต็มหนองไป
หมด และยังมีหนองน้ำอีกแห่งหนึ่ง ขนำดใหญ่เรียกว่ำหนองแก่นใน อำศัยเก็บน้ำและถ่ำยเทมำสู่หนองบัว ต้น
น้ำที่เข้ำมำสู่หนองบัวมำจำกลำเหมืองแม่ดอกแดง และน้ำฝนที่ตกลงมำทุกด้ำนของขอบหนอง ดังนั้นหนองบัว
จึงมีน้ำตลอดปี และมีที่ถ่ำยเทออกไปทำงบ้ำนหนองหล่มเพื่อให้ชำวนำอำศัยน้ำจำกหนองนี้ ใช้ทำไร่ไถนำ ทำ
สวน ปลูกพืชไร่ได้ตลอดเวลำ จึงทำให้บ้ำนช่องที่อยู่ใต้หนองหรือน้ำผ่ำน ชุ่มชื้นร่มเย็น ที่บ้ำนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ตลอดเวลำ จึงได้ชื่อว่ำ “บ้ำนหนองหล่ม”จะอยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนหนองบัว จะ
เป็นที่เก็บเมี่ยงที่เก็บใบเมี่ยงที่ขนมำจำกป่ำเมี่ยงด้วยวัวต่ำง ม้ำต่ำง นำเก็บไว้ที่ฉำงเมี่ยง โดยก่อสร้ำงเป็นหลุม
หมักเมี่ยง เพื่อยัดใส่ทอส่งขำยต่ำงจังหวัด เมื่อก่อนจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “บ้ำนปำงเหมี้ยง”
หนองบัว เป็นสระธรรมชำติขนำดใหญ่ มีทิวป่ำไม้เบญจพรรณล้อมรอบ มีดอกบัวหลำยสีและ
หลำยชนิด ออกบำนตำมสระ เป็นทิวทัศน์ที่วิจิตรงำมตำเหลือที่จะพรรณนำ สวยงำมมำกจะหำสถำนที่ใดมำ
เสมอเหมือนสถำนที่นี้ยำกซึ่งหนองบัวแห่งนี้ มีประวัติเกี่ยวกับวัดพระธำตุดอยสะเก็ด ตำมตำนำนวิปัสสนำ
กัณฑ์ที่สอง อ้ำงว่ำ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ำ เสด็จมำที่ดอยเกิ้ง อ.ฮอด เสด็จผ่ำนพระบำททุ่งตูม และยำงหวิด
และมำประทับอยู่ที่วัดพระบำทตีนนก ใกล้กับเขื่อนแม่ กวงอุดมธำรำ ด้ำนทิศตะวันตก เขตอำเภอสันทรำย
พระองค์ทรงระลึก ในชำติก่อ นว่ำเคยได้เป็นนกยูง ทอง ถูกนำยพรำนดัก บ่วงเพรำะห่วงนกยูง ตัวเมีย จึงถูก
นำยพรำนจับได้ เพรำะอำศัยที่นำยพรำนนำนกตัวเมียไปดักร้องรับล่อ จึงถูกติดบ่วงเพรำะควำมลุ่มหลงไม่วำ่ คน
หรือสัตว์ หำกว่ำลุ่มหลงในควำมรักใคร่ในเพศตรงข้ำม หรือ ผู้หญิง หรือสัตว์ตัวเมียย่อมเป็นอันตรำย ดังคำ
กลอนที่กล่ำวบรรยำยควำมรัก เป็นคติเตือนไว้ว่ำ “ปำกเห็วลึกอย่ำไปนึกว่ำเห็วตื้น ปำกเห็วลึก อย่ำคะนองไป
ลองผลัก ตกเห็วหินปีนป่ำยได้ยำก ตกเห็วรักกระสือกกระสนในจนตำย” ฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงวำงพระบำท
เป็นรูปตีนนกไว้เป็นอนุสรณ์ หนองที่ถูกนำยพรำนดักบ่วงอยู่ห่ำงจำกวัดพระบำทตีนนกไปไกลพอประมำณ มี
นำมว่ำ “หนองบัว” เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับที่ นั้น ได้ทัศนำมำทำงดอยสะเก็ด ก็พบหนองแห่งนี้อยู่เชิง
เขำ ซึ่งตั้งอยู่ต่ำงหำกไม่ติดต่อมำกจำกเทือกเขำลูกใด เป็นที่อำศัยของพระยำนำคสองตัวผัวเมีย ที่อยู่ในถ้ำใต้
วัดดอยสะเก็ด อำศัยเป็นที่หำกินในหนองแห่งนี้ จะมีศรัทธำเลื่อมใส พระพุทธองค์จึงเด็จมำประทับบนดอย
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สะเก็ด และเปล่งรัศมีไปสู่นำคสองตัวที่หำกินอยู่หนองบัว นำคแลเห็นเป็นอัศจรรย์เกิดศรัทธำควำมเลื่อมใส จึง
นำดอกบัวเง้ำบัวไปถวำยโดยลำแลงกำยเป็นมนุษย์ และจดพระเกศำธำตุไว้ก่อเป็นเจดีย์ เพรำะฉะนั้น ดอยแห่ง
นี้จึงได้ชื่อว่ำ “ดอยสะเก็ด” ผู้เฒ่ำผู้แก่เคยเล่ำว่ำ เมื่อก่อนมีถ้ำอยู่ในหนองตรงเหนือสะพำน มีรูหินธำนโพลง
ขนำดใหญ่ มีน้ำไหลออกจำกรูโพลงนั้น บำงครั้งมีใบไม้เศษไม้ไหลออกมำด้วย สันนิษฐำนว่ำรูโพลงนั้นจะทะลุ
มำจำกโป่งดินใกล้โป่งน้ำร้อน ซึ่งมีน้ำแม่กวง น้ำแม่ลำย และห้วยแม่ว๊ำมำบรรจบกัน จึงมีรูน้ำดันทะลุมำได้
จำกเรื่องเล่ำ ว่ำถ้ำแห่งนี้ เคยมีนำคออกปรำกกฎว่ำมีครั้งหนึ่งพวกชำวบ้ำนมำกตกปลำ ยกยอ
อยู่ ก็มีงูขนำดใหญ่อออกจำกรูโพรงน้ำนั้น มำแผ่พังพำนครอบหัว เมื่อเหลียวดูก็ตกใจสะพรึงกลัวมำก จึงทิ้งยอ
หนีจำกไป พอมำถึงบ้ำนก็ตำย ตั้งแต่นั้นมำประชำชนเกรงกลัวไปว่ำ “หนองบัวมีนำคออกมำ”

ภำพที่ 124 บรรยำกำศหนองบัวสมัยก่อน

ภำพที่ 126 เสื้อบ้ำนหนองบัว

ภำพที่ 125 บรรยำกำศหนองบัวสมัยก่อน
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ภำพที่ 127 เจดีย์วัดปทุมสรำรำม (หนองบัว)

ภำพที่ 128 วิหำรวัดปทุมสรำรำม (หนองบัว)

5.2 บ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย
บ้ำนหนองบัวพัฒนำ เป็นกำรรวมหมู่บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 12 และบ้ำนแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1
(บำงส่วน) โดยได้แยกบ้ำนหนองบัวใน และบ้ำนทุ่งออกเมื่อ พ.ศ.2544ในอดีตบ้ำนหนองบัวใน และบ้ำนทุ่ง
เป็นกลุ่มหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ที่อำศัยอยู่ทำงทิศใต้ของบ้ำนแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย มีเพียงกลุ่มชำวบ้ำน
ไม่กี่หลังคำเรือน ได้มีกำรเสนอจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ จำนวน 3 ครั้ง ในปี 2537, 2541 และปี 2543 ประชำกรเชื้อ
สำยไทลื้อ ทิศเหนือติดกับ บ้ำนแม่ดอกแดง ทิศใต้ติดกับบ้ำนกิ่วแล ทิศตะวันออกติดกับบ้ำนทุ่งยำว และทิศ
ตะวันตก ติดกับบ้ำนปทุมนิเวศน์(หนองบัว) ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่รำบสูง เหมำะแก่กำรเกษตร ประชำกร
301 คน จำนวน 110 ครัวเรือน(ข้อมูลจำกงำนทะเบียนรำษฎร อำเภอดอยสะเก็ด) ประชำกรส่วนใหญ่ นับถือ
ศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพรับจ้ำง จะมีประเพณีเดือน 9 ช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี จะมีกำรจับปลำในหนอง
น้ำแดง
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ภำพที่ 129 หนองน้ำแดงสวนสำธำรณะบ้ำนหนองบัวพัฒนำ

ภำพที่ 130 อำรำมสงฆ์บ้ำนหนองบัวพัฒนำ
ประวัติควำมเป็นมำของอำเภอดอยสะเก็ด
ในกำรบันทึกประวัติศำสตร์ พบว่ำ ทุกเรื่องที่กล่ำวถึงจะโยงถึงพระพุทธเจ้ำ ซึ่งควำมเป็นมำ
ของคำว่ำ “ดอยสะเก็ด” มีตำนำนเล่ำสืบต่อกันมำดังนี้
ในสมัยพุทธกำล สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้เสด็จมำยังดอยเกิ้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน แล้วได้เสด็จผ่ำนมำที่พระพุทธบำททุ่งตุ้มยำงวิด พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับที่
ดอยพระบำทตีนนกในเขตอำเภอสันทรำย ขณะนั้นได้ทรงทอดพระเนตรไปทำงทิศใต้ได้พบหนองบัวอันกว้ำง
ใหญ่ในบริเ วณหนองบัวมี ดอกบัวมำกมำยอยู่ใกล้เ ชิง เขำลูกเดียวซึ่ง ในหนองน้ำแห่ง นี้เ ป็นที่ อยู่อำศัยของ
พญำนำคสองสำมีภรรยำ สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้เสด็จมำประทับอยู่บนภูเขำลูกนั้น และทรงเปล่ง
ฉัพพรรณรังสีให้พญำนำคสองสำมีภรรยำซึ่งกำลังหำกินอยู่ในบริเวณหนองน้ำแห่งนั้นได้เห็นพญำนำคทั้งสองได้
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เห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักก็เกิดควำมเลื่อมใสจึงจำแลงกำยเป็นมนุษย์เก็บดอกบัวไปถวำย พระพุทธเจ้ำ พร้อมทูล
ขอเส้นพระเกศำเพื่อเก็บไว้บูชำ โดยได้สร้ำงเจดีย์สวมทับเส้นพระเกศำไว้บนเขำลูกนี้และได้เรียกเขำลูกนี้ว่ำ
“ดอยเส้นเกศ” ทั้งนี้ เพรำะภูเขำตำมภำษำพื้นเมืองเรียกว่ำดอย ต่อมำมีผู้สันนิษฐำนคำว่ำดอยเส้นเกศได้เพี้ยน
มำเป็นคำว่ำ “ดอยสะเก็ ด” โดยเหตุที่ อำเภอดอยสะเก็ดมีภูเขำลูก นี้เป็นเอกลักษณ์ที่ส ำคัญจึงได้ใช้ คำว่ำ
“ดอยสะเก็ด” เป็นชื่อของอำเภอ ตลอดมำ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน อีกตำนำนหนึ่งเล่ำว่ำ คำว่ำ “ดอยสะเก็ด”
มำจำกคำว่ำ “ดอยลัว๊ะเก็ด” โดยได้ให้ ควำมหมำยไว้ว่ำ “ลัว๊ะ” คือถอดหรือลอกครำบ ส่วนคำว่ำ “เก็ด” ก็
คือ เกล็ด ซึ่งหมำยถึง เกล็ดของพญำนำค โดยมีตำนำนเล่ำประกอบคำอธิบำยว่ำในสมัยโบรำณมีพญำนำคสอง
ตัวอำศัยอยู่ในหนองบัว
อีก ตำนำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ “ดอยสะเก็ ด” มำจำกคำว่ำ “ดอยสะเก็ ด ” โดยมี ควำมหมำยว่ำ
พญำนำคสองตัวผัวเมียขึ้นไปเฝ้ำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ บนดอย ได้ล๊วะเก็ด (ลอกครำบ) หรือถอดเกล็ดออก
แปลงกำยเป็นมนุ ษย์ขึ้น ไปเฝ้ ำ โดยนำดอกบัว ในหนองบัว ที่ อำศั ยขึ้นไปถวำย ต่อ มำเลยเรีย กเพี้ย นเป็ น
"ดอยสะเก็ด" และเรียกมำจนถึงปัจจุบัน
“ดอยสะเก็ด” เป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรล้ำนนำ นับตั้งแต่พญำเม็งรำยสถำปนำเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลำงอำณำจักร ดอยสะเก็ดจึงตกอยู่ในกระแสกำรเมืองกำรปกครอง กระแสเดียวกับเชียงใหม่และ
ชุมชนข้ำงเคียง คือ เริ่มต้นด้วยอยู่ในกำรปกครองของรำชวงศ์เม็งรำย (พ.ศ.1839- 2121) ตกอยู่ภำยใต้กำร
ปกครองของพม่ำ (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317) และตกเป็นประเทศรำชของประเทศสยำมทั้งในฐำนะมณฑล
เทศำภิบำลสืบมำตำมลำดับ
กำรปกครองเมืองเชียงใหม่ช่วง พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2476 เป็นกำรปรับปรุงช่วงสุดท้ำยก่อน
ยกเลิกระบบเทศำภิบำลเมื่อเริ่มรัชกำลที่ 7 ขึ้นครองรำชย์ทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนต่ำง ๆทรงยุบเลิก
ตำแหน่ง หน่วยงำนที่ไม่เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจตกต่ำและทรงยกเลิกตำแหน่งเจ้ำเมืองโดยเด็ดขำดตั้งแต่
ปี พ.ศ.2469 เป็นต้นไป หำกตำแหน่งเจ้ำเมืองใดว่ำงลงจะไม่โปรดเกล้ำฯแต่งตั้งขึ้นใหม่อีก ส่วนเจ้ำเมืองที่มี
ชีวิตอยู่ก็ได้เงินเดือนจนถึง แก่พิร ำลัย ซึ่ง เจ้ ำแก้วนวรัฐผู้ครองนครเชียงใหม่เ ป็นผู้ครองนครเชียงใหม่องค์
สุดท้ำยถึงแก่พิรำลัยในปี พ.ศ. 2482 จึงเป็นกำรสิ้นสุดตำแหน่งเจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ และหลังจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศำภิบำลลงเมืองเชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลำง
ของอำณำจักรล้ำนนำไทยในอดีตก็มีฐำนะเป็นเพียงจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในส่วนระดับแขวงก็ถูก
จัดตั้งให้เป็นอำเภอ ข้ำรำชกำรแต่งตั้งส่วนกลำงมำปกครอง เรียกว่ำ นำยอำเภอ มำจนถึงปัจจุบันอำเภอดอย
สะเก็ด ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่ำแขวงน้ำแพร่ตั้งอยู่ที่บ้ำนน้ำแพร่ก่อนย้ำยมำอยู่ที่ปัจจุบัน มีนำยอำเภอคนแรก คือ
นำยยอด (ไม่ทรำบ นำมสกุล)
อำเภอดอยสะเก็ด ตั้ง อยู่ในส่วนที่เป็นเทือกเขำกั้นระหว่ำงแอ่งอำรยธรรม 2 แอ่ง คือแอ่ง
อำรยธรรมลุ่ม แม่ น้ำปิง และแอ่ ง อำรยธรรมลุ่ม แม่ น้ำกวง เมื่อพญำเม็ง รำยรวมอำรยธรรมทั้ ง 2 เข้ำเป็น
อำณำจักรล้ำนนำ ในปี พ.ศ. 1839 ดอยสะเก็ด จึงอยู่กึ่งกลำงระหว่ำง 2 แอ่งอำรยธรรม และมีพัฒนำกำร
ร่วมกับอำณำจักรล้ำนนำ นับตั้งแต่พญำเม็งรำยสถำปนำเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงอำณำจักร ดอยสะเก็ด จึง
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ตกอยู่ในกระแสกำรเมื องกำรปกครองเช่นเดียวกั บเมื องเชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง เริ่มด้วย อยู่ในควำม
ปกครองของอำณำจักรเม็งรำย พ.ศ. 1839 – 21212 ตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของพม่ำ พ.ศ. 2121 – 2317
และตกเป็นประเทศรำชของประเทศสยำม ทั้งในฐำนะมณฑลเทศำภิบำลสืบมำตำมลำดับ
อำเภอดอยสะเก็ด เดิมตั้งอยู่บ้ำนน้ำแพร่ ประมำณ 2 ปี 7 เดือน เรียกว่ำ “แขวงน้ำแพร่”
ต่อมำเจ้ำเมืองเชียงใหม่เห็นว่ำเป็นหมู่บ้ำนที่มีรำษฎรอำศัยอยู่น้อย มีแต่ท้องทุ่งนำเวิ้งว้ำง ไม่เหมำะที่จะเก็บ
ภำษี (ภำษีที่เรียกเก็บจำกบุคคลทุกคน เรียกว่ำภำษีสี่บำท) จึงได้เรียกผู้ครองมณฑลตะวันออกมำปรึกษำหำรือ
ว่ำควรจะย้ำยมำตั้งทำงเชิงเขำทิศตะวันออก ดังนั้น ขุนผดุงดอยแดน จึงได้เสนอให้ย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนเชิงดอย ซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งมอบที่ดินให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนรำชกำร เช่น สำธำรณสุข สถำนีตำรวจ ที่ว่ำ
กำรอำเภอ และโรงเรียน เพรำะเป็นทำเลที่เหมำะสมน้ำไม่ท่วมถึง
ปัจจุบันอำเภอดอยสะเก็ด มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1แห่ง และเทศบำลตำบล 13 แห่ง
เทศบำลตำบล 13 แห่ง ดังนี้
1.เทศบำลตำบลดอยสะเก็ด
2.เทศบำลตำบลเชิงดอย
3.เทศบำลตำบลสง่ำบ้ำน
4.เทศบำลตำบลลวงเหนือ
5.เทศบำลตำบลสันปูเลย
6.เทศบำลตำบลแม่โป่ง
7. เทศบำลตำบลตลำดใหญ่
8.เทศบำลตำบลป่ำป้อง
9. เทศบำลตำบลป่ำเมี่ยง
10. เทศบำลตำบลแม่คือ
11. เทศบำลตำบลสำรำญรำษฎร์
12. เทศบำลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
13. เทศบำลตำบลตลำดขวัญ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1 แห่ง
ดังนี้
1. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทพเสด็จ
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แผนที่ 1 แผนที่อำเภอดอยสะเก็ด
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แผนที่ 2 แผนที่ตำบลเชิงดอย
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ทำเนียบนำยอำเภอดอยสะเก็ด
1. นำยยอด (ไม่ทรำบนำมสกุล)

พ.ศ. 2445 – 2446

2. เจ้ำรำชภำคินัย
3. พระนิกรประชำเขต

พ.ศ. 2446 – 2447
พ.ศ. 2447 – 2448

4. ขุนสุขธำนี
5. พระนิกรประชำเขต

พ.ศ. 2448 – 2455
พ.ศ. 2455 – 2456

6. เจ้ำรำชญำติ
7. ขุนนรกำรบริรักษ์
8. นำยเจริญ นิรมล

พ.ศ. 2456 – 2469
พ.ศ. 2469 – 2479
พ.ศ. 2479 – 2487

9. นำยศรชัย จันทร์ปัญญำ
10. ร.ต.อ.ประธำน โชติวรรณ

พ.ศ. 2487 – 2489
พ.ศ. 2489 – 2490

11. นำยไสว ไชยคุณำ
12. นำยสุวรรณ กฤตธรรม

พ.ศ. 2490 – 2493
พ.ศ. 2493 – 2497

13. นำยชุ่ม บุญเรือง
14. นำยสวัสดิ์ อรรศิริ
15. นำยประกิต สุมันตกุล

15 ธ.ค. 2497 – 2507
15 พ.ค. 2407 – 2510
1 ต.ค. 2510 – 2512

16. นำยคงเดช ธรรมสุภำ
17. นำยพิศิษฐ์ผโลศิลป์

1 เม.ย.2512 – 2514
7 ต.ค. 2514 – 2518

18. ร.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรี
19. นำยเพ็ชรดิฏฐธำตรี

17ต.ค. 2518 – 2522
7 ต.ค. 2522 – 2526

20. นำยปรเมศวร์ วิทยำสำรรณยุต
21. นำยอมรทัตนิรัติศยกุล
22. ร.ต.ชัชวำล อุตะเดช

17 ต.ค. 2526 – 2528
7 ต.ค. 2528 – 2531
17 ต.ค. 2531 – 2533

23. นำยสุรพล มหำวัจน์
24. ร.ต.ปรีชำ โสติถำวร

25 มี.ค. 2534 – 10 พ.ย. 2534
11 พ.ย. 2534 – 16 มิ.ย. 2539

25. นำยสุรพล มหำวัจน์
26. นำยขวัญชัย วงค์นิติกร

17 มิ.ย. 2539 – 30 ก.ย. 2542
22 พ.ย. 2542 – 10 ก.ย. 2543

27. นำยสมำน ปำงวัชรำกร
28. นำยสุรพล พนัสอำพล

31 พ.ย. 2543 – 31 ต.ค. 2545
16 ธ.ค. 2545 - 24 ก.ย. 2548
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29. นำยสุรศักดิ์ เจริญสิทธิโชค
30. นำยสัมฤทธิ์ สวำมิภักดิ์

25 ก.ย. 2548 – 8 พ.ย. 2552
22 ก.พ. 2553 – 12 ธ.ค. 2544

31. ว่ำที่ ร.ต.สมัย คำชมพู
32. นำยนฤชำ โฆษำศิวิไลย์

8 พ.ค. 2555 – 13 ธ.ค. 2556
13 ม.ค. 2557 – 23 ม.ค. 2558

33. นำยชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
34. นำยวิจิตร หลังสัน

26 ม.ค. 2558 - 6 พ.ย. 2558
9 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน

ภำพที่ 131 ที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด (อดีต)

ภำพที่ 132 ที่ว่ำกำรอำเภอดอยสะเก็ด (ปัจจุบัน)
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ข. ผลกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้ำนกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของชุมชนในด้ำนวัฒ นธรรมนั้น ได้ศึก ษำจำกงำนประเพณี ที่
สำคัญของอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี และได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน มีประชำชนมำร่วมงำน
จำนวนมำก ดังนี้
1. ประเพณีสืบสำนตำนำนไทลื้อ
ประเพณีสืบสำนตำนำนไทลื้อ เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่ำ ที่ได้รวบรวมมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒ นธรรมของกลุ่ม ชำติพั นธุ์ไ ทลื้ อ ที่ บ รรพบุรุ ษได้ สั่ง สมมำและลูก หลำนได้สืบ ทอด เช่ น กำร จัดแสดง
นิทรรศกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนสำขำศิลปกำรแสดง โดยกำรฟ้อนลื้อ กำรขับลื้อ กำรตีกลอง
กำรฟ้อนดำบ กำรฟ้อนเจิง ด้ำนสำขำฝีมือดั้งเดิม ได้จัดแสดงสำธิตกำรทอผ้ำไทลื้อ กำรจักสำน จัดแสดงวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพของคนสมัยก่อน มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมสำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำนก็จัด
ในรูป แบบนิท รรศกำร ประวัติ ศำสตร์ บอกเล่ำ ควำมเป็นมำ วิถีชีวิต บทร้องขับ ลื้อ ส ำนวนสุภำษิต ให้
ผู้ร่วมงำนได้ชมและศึกษำ สำขำกีฬำภูมิปัญญำไทย จัดกิจกรรมกำรละเล่นพื้นบ้ำนเช่น เล่นไม้โก๋งเก๋ง เล่น
เตียวก๊อบแก๊บ เล่นสักกะแด๊ะ ซึ่งเป็นกำรละเล่นของเด็กในสมัยก่อน สำขำแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรมและ
งำนเทศกำล ในงำนสืบสำนตำนำนไทลื้อ ก็จัดให้มีกำรมัดมือสู่ขวัญ กำรกล่ำวสวัสดีใช้ภำษำพูดไทลื้อ ใช้คำว่ำ
“อยู่ดีกิ๋นหว๋ำน” แทนคำว่ำสวัสดีค่ะ, สวัสดีครับ เป็นต้น สำขำควำมรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและ
จักรวำล ก็จะนำองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรที่เป็นอำหำรของคนไทลื้อมำจัดแสดง และให้ผู้ร่วมงำนได้ชิม เช่น น้ำปู๋
น้ำผั ก ข้ำ วแคบ ไข่ ป่ำ ม ย ำใบเมี่ ยง แก๋ ง ผัก ซ้ำง โส๊ะ บ่ำก๊ วยเตด ฯลฯ โดยได้จั ดเวที ก ำรถอดบทเรีย น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดงำนสืบ สำนตำนำนไตลื้อ เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2557 ขึ้นโดย
ศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดงำนสืบสำนตำนำนไทลื้อเนื่องจำกกลุ่มคนไทลื้อที่อำศัยอยูใ่ น
อำเภอดอยสะเก็ดมีหลำยหมู่บ้ำน คือบ้ำนลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ บ้ำนลวงใต้ บ้ำนป่ำคำ ตำบลเชิงดอย
และบ้ำนโป่งกุ่ม ตำบลป่ำเมี่ยง โดยกำรจัดงำนสืบสำนตำนำนไตลื้อได้จัดมำถึงปัจจุบัน ปี 2557 เป็นครั้งที่ 15
โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ ปี ช่วงเดือนเมษำยน จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่บ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย โดย
มีพ่อหน้อยบุญ(นำยสมบูรณ์ สมโพธิ์), ดร.ศิริพร จินะนำ(สล่ำปัน), นำยสุรพล สล่ำปัน โดยได้แนวคิดมำ
จำก ดร.อนุสรณ์ คุณำนุสรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลแมคเคนเชียงใหม่ ในขณะนั้น ได้ให้แนวคิดและให้ทุน
ทรัพย์ในกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมไตลื้อ โดยดำเนินกำรเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมที่แสดงตัวตนว่ำเป็นไทลื้อ ได้
ปรึกษำคณะกรรมกำรวัดรังษีสุทธำวำส และขณะนั้นก็ตั้งวงดนตรีพื้นเมือง โดยแสดงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ
ซึง โดยนำเสนอแสดงถึงวิถีชีวิตคนไทลื้อให้คนรุ่นหลังได้รู้ ได้เห็นเป็นกำรเดินทำงใช้เกียวน ให้คนแก่ และเด็ก
นั่ง ในรถบรรทุ ก คนหนุ่ม สำวก็ ห ำบสิ่ง ของ แบกหำม เดิน ทำงอพยพ มี ผู้ เ ข้ำร่ วมงำนประมำณ 50 คน
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เดินขบวนจำกปำกซอยเข้ำวัด แต่งกำยชุดไทลื้อแค่ 12 คน และได้ศึกษำผ้ำทอไทลื้อ เพื่อฟื้นฟูเสื้อผ้ำ จึงให้
แม่บ้ำนรวมกลุ่มทอผ้ำฝ้ำยเพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อไทลื้อ ผู้หญิงจะสวมเสื้อปั๊ดรัดรูปผ่ำอก นุ่งผ้ำซิ่น นิยมใช้สีครำม
หรือสีดำ ตรงสำบเสื้อจะขลิบด้วยแถบผ้ำศรีต่ำง ๆ ส่วนผู้ชำยก็จะสวมเสื้อคล้ำยเสื้อหม้อฮ้อมแขนยำวถึง
ข้อมือ มีขอบรอบคอเสื้อคล้ำยเสื้อคอตั้ง กำงเกงสะดอทั้งเสื้อและกำงเกงย้อมด้วยสีครำม หรือสีดำ โพกศีรษะ
ด้วยผ้ำขำว หรือสีครีม
เริ่มแรกชำวบ้ำนจะไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ และเห็นว่ำคณะผู้ที่ดำเนินงำนมีอำยุน้อย ผู้เฒ่ำ ผู้แก่ให้
ค่อยให้ควำมสนใจ จึงพยำยำมชี้แจงและทำควำมเข้ำใจโดยเข้ำไปช่วยเหลือเวลำที่มีงำนเช่น งำนขึ้นบ้ำนใหม่
งำนแต่งงำน งำนศพ เพื่อให้เขำเห็นใจก็จะเข้ำไปช่วยงำนและหำแนวร่วมพูดคุย ชักชวนให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมสืบสำนตำนำนไทลื้อ โดยในขณะนั้นมีกำรปรับปรุงวิหำรวัดรังษีสุทธำวำส และได้ประชุมชำวบ้ำนว่ำจะ
วำดภำพเกี่ยวกับนิทำนชำดก และได้เสนอให้วำดภำพเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทลื้อแทนแต่คณะกรรมกำรวัดไม่อนุมัติ
ต่อมำได้ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ จึงได้วำดภำพวิถีชีวิตคนไทลื้อไว้ กำรหำแนวร่วมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสืบสำน
ตำนำนไตลื้อ ใช้เวลำหลำยปี และได้จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมไทลื้อมำทุกปี โดยครั้งที่ 2, 3 รวมรวมเงินจำก
ชำวบ้ำนได้ประมำณ 5,000 บำท ในครั้งที่ 4 ดำบตำรวจประดิษฐ์ สอำดล้วน คนไทลื้อ ได้รับเลือกตั้งเป็น
นำยกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ได้เข้ำร่วมจัดงำนจึงได้เชิญชวนชำวไทลื้อต่ำงจังหวัดเข้ำมำร่วมงำน และได้
นำไทลื้อในอำเภอดอยสะเก็ดเข้ำร่วมงำนที่จังหวัดอื่น ๆ จัดงำนด้วย ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นมำเทศบำลตำบล
ดอยสะเก็ดได้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมไทลื้อ และในครั้งที่ 6 มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำ
เที่ยวชม ตั้งแต่ปี 2548 กำจัดงำนครั้งที่ 8 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมำณ 10,000
บำท และสนับสนุนงบประมำณมำโดยตลอด และในกำรจัดงำนครั้งที่ 9 ปี 2549 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้ช่วยเหลือในกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และได้เพิ่มกำรแสดงกำรอพยพของคนไทลื้อที่อพยพมำจำกสิบ
สองปันนำ โดยมีนักแสดง บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้รับบทเป็นพระเจ้ำกำวิละ โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนค่ำใช้จ่ำย และเพิ่ม กิจ กรรมกำรสำธิตอำหำรของคนไทลื้อ เช่นแกงผักเซี้ยว
น้ำพริกน้ำผัก แกงผักจอ แกงแค ตำบ่ำหนุน ซึ่งมีคนไทลื้อ และคนชำติพันธุ์อื่นเข้ำมำร่วมงำนเป็นจำนวนมำก
และกำรจัดงำนสืบสำนตำนำนไทลื้อ ครั้งที่ 10 เป็นกำรแสดงถึงกำรอพยพ ตอน 2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมำณ เชิญนักแสดงนำหญิงขวัญ อุษำมณีย์มีคนสนใจเข้ำร่วมงำนจำนวนมำก และ
ต่อมำในกำรจัดครั้งที่ 11 ได้เพิ่มกิจกรรมกำรประกวดนำงงำมไทลื้อ โดยให้ไทลื้อแต่ละจังหวัดส่งตัวแทนสำว
งำมเข้ำร่วมประกวด และในกำรจัดงำนไทลื้อ ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ.2556 ได้มีพี่น้องเดินทำงจำกสิบสองปันนำมำ
แสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และในปี 2557 ครั้งที่ 15 ได้เปลี่ยนสถำนที่ในกำรจัดงำนจำกวัดรัง ษีสุทธำวำส
บ้ำนลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย เป็นวัดศรีมุงเมือง บ้ำนลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ ซึ่งได้เพิ่มกิจกรรม
กำรสำธิตภูมิปัญญำชำวบ้ำน เช่น กำรสำนแห(อุปกรณ์หำปลำชนิดหนึ่ง) กำรเย็บผ้ำกุ้นด้วยมือ หมอเมือง และ
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มีกำรมัดมือสู่ขวัญจำกผู้เฒ่ำ ผู้แก่ เป็นต้น จำกกำรจัดงำนสืบสำนตำนำนไทลื้อ เป็นกำรคิดจำกชุมชนชำวไทลื้อ
ที่ต้องกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองที่จะหำยไป บอกเล่ำสู่ลูกหลำน ไม่ว่ำจะเป็นวิถีชีวิ ตควำมเป็นอยู่
ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของกลุ่มชำติพันธุ์ กำรแต่งกำยที่โดดเด่น ภำษำพูด ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์
ส่ง เสริม ทั้ ง สิ้น ดัง นั้น กำรที่ จ ะดำรงรัก ษำวัฒ นธรรม ภูมิ ปัญ ญำท้ องถิ่น นั้นจะต้องมี ผู้ที่ สืบ ทอด เห็นถึ ง
ควำมสำคัญ จะเห็นถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรจัดงำนแต่ละครั้งปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ โดยแยก
เป็นกลุ่ม ๆ มีดังนี้
1. กลุ่มผู้นำจะมีกำรประชุมก่อนงำนเพื่อเตรียมงำนตั้งแต่เดือน มกรำคม เพื่อทบทวนจำกกำรสรุปผล
กำรจัดงำน และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ และร่วมกั นวำงแผนงำนกำรปฏิบัติง ำนว่ำจะจัดในลักษณะอย่ำงไรให้
สำมำรถสื่อถึงควำมเป็นคนไทลื้อให้มำกที่สุด
2. กลุ่มประชำชน มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ชำวบ้ำนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้ำงสรรค์พัฒนำ ทำงำน
แบบบูรณำกำร สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ขอควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ทำให้ชุมชน
เกิดควำมสำมัคคี มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจำกทุกคนมีหน้ำที่และมุ่งให้งำนสำเร็จ ทำแล้วชำวบ้ำน
เกิดควำมสุข ปลำบปลื้มจะสังเกตได้จำกรอยยิ้มของคณะทำงำน
3.กลุ่มพ่อบ้ำน แม่บ้ำน แลผู้ที่ใส่ใจ สนใจและเห็นถึงควำมสำคัญของงำน เป็นกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลไกใน
กำรขับเคลื่อนแต่ละกิจกรรม โดยจะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร เทศบำล และเสียสละเวลำในกำร
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นตัวอย่ำง ซึ่งเป็นทุนทำงสังคมที่คนไทลื้อมีอยู่แล้ว มีผู้นำที่ดีและเสียสละ มีใจให้กับงำน มี
บุคลิกกำรทำงำนให้เกียรติ ให้ควำมสำคัญกับทีมงำน และมุ่งประสำนควำมสำมัคคีทุกภำคส่วนของชุมชน
4. กลุ่มอื่น ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยประชำสัมพันธ์ โดยกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำม
สำย กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนันสนุนค่ ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ทำงกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
บรรจุให้งำนสืบสำนตำนำนไทลื้อไว้ในปฏิทินกำรท่องเที่ยว และได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์ กำร
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ รำยกำรมองเมืองเหนือ ในกำรประชำสัมพันธ์ ทำงหนังสือพิมพ์
5. หน่วยงำนภำครัฐ กำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทุกภำคส่วนให้ควำมร่วมมือ นอกจำกชำวบ้ำน แล้วมี
หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบำลตำบลดอยสะเก็ ด เทศบำลตำบลลวงเหนือ
เทศบำลตำบลป่ำเมี่ยง ได้ให้ควำมช่วยเหลืองบประมำณในกำรดำเนินงำน
6. กลุ่มเด็กและเยำวชน มีส่วนร่วมในกำรร่วมในกำรละเล่นพื้ นบ้ำน กำรฟ้อนต่ำง ๆ กำรขับลื้อ กำร
ประกวดพูดภำษำไทลื้อ กำรเดินแฟชั่นโชว์ กำรเป็นพิธีกร ซึ่งในกำรแสดงต่ำง ๆ จะต้องมีกำรฝึกซ้อม ครูภูมิ
ปัญญำในหมู่บ้ำนก็จะนำเด็ก เยำวชนมำฝึกซ้อมในเวลำกลำงคืน หรือในวันหยุดก่อนววันงำน เป็นต้น
7. กลุ่มพระสงฆ์ เนื่องจำกชำวไทลื้อ นิยมทำบุญและเคำรพนับถือผ้ำเหลือง(พระสงฆ์) หำกพระสงฆ์
ขอควำมร่วมมืออะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จ กำรจัดงำนไตลื้อก็เช่นกัน พระสงฆ์ มีบทบำทในกำรที่จะขอควำม
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ร่วมมือจำกประชำชนเข้ำมำร่วมกิจกรรม โดยเฉพำะกิจกรรมในกำรทำพิธีบวงสรวงเทวดำอำรักษ์ ในอยู่ใน
หมู่บ้ำน ก็จะมีเจ้ำภำพในกำรทำบุญสิ่งของที่จะต้องมำประกอบพิธี เช่น บำยศรี พวงมำลัย ดอกไม้ ขนม ของ
หวำน ของคำว ผลไม้ เป็นต้น และกำรจัดงำนจะใช้สถำนที่ในวัด พระสงฆ์ก็จะร่วมมือในกำรทำควำมสะอำด
เตรียมสถำนที่ ร่วมกับประชำชนในหมู่บ้ำน ร่วมกันพัฒนำวัด

ภำพที่ 133 ถอดบทเรียนประเพณีสบื สำนตำนำนไทลื้อ 12 มิ.ย. 2557
2. ประเพณีแห่นมสดรดถวำยต้นศรีมหำโพธิ์
ประเพณีแห่นมสดรดถวำยต้นศรีม หำโพธิ์ เป็นประเพณีห นึ่ง ที่ป ระชำชนชำวอำเภอดอย
สะเก็ด ทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมำก โดยจัดขึ้นในวันวิสำขบูชำเป็นประจำทุกปี และลักษณะ
ของกิจกรรมมีหลำกหลำย เช่น กำรจัดแสดงมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม สำขำศิลปะกำรแสดง เช่น กำร
ฟ้อนเล็บ กำฟ้อนเจิง กำรตีกลองมองเซิง กำรตีกลองปู่จำ กำรตีกลองสะบัดชัย กำรตีกลองทิงบ๊อม กำรแห่
ลูกแก้ว สำขำงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม ประชำชนจะจัดตกแต่งรถนมสดด้วยกำรทำบำยศรี กำรร้อยพวงมำลัย กำร
ทำมณฑป จำกกำรถอดบทเรียนงำนประเพณีแห่นมสดรดถวำยต้นศรีมหำโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 ณ
วัดพระธำตุดอยสะเก็ ด โดยที่ คณะสงฆ์วัดพระธำตุดอยสะเก็ ด พิจ ำรณำว่ำวัดพระธำตุดอยสะเก็ ด เป็นวัด
ประจำอำเภอ และเป็นที่ประดิษฐ์บำนพระเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำ และมีต้นศรีมหำโพธิ์ที่อัญเชิญมำจำก
ประเทศอินเดีย โดยพระครูมงคลศีลวงค์ อดีตเจ้ำคณะอำเภอดอยสะเก็ด ปัจจุบันมรณภำพ (พระเทพวิสุทธิคุณ
ที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ปัจจุบัน) และสมเด็จพระสังฆรำชวำสนมหำเถระ วัดรำชบพิธสถิตสีมำ
รำม ทรงปลูกเมื่อวันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2554 และต้นโพธิ์ศรีลังกำ อัญเชิญมำโดยคุณพงษ์พันธ์ พรหมขัติ
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แก้ว อดีตอุปทูตศรีลังกำ ซึ่งสมเด็จพระสังฆรำช อำสภัตทันตะเถระ จำกประเทศศรีลังกำทรงปลูกเมื่อวันจันทร์
ที่ 19 พฤษภำคม2559จึงได้จัดพิธีถวำยนมสดรดถวำยต้นศรีมหำโพธิ์ ขึ้น โดยมีประวัติควำมเป็นมำ ดังนี้
สมั ยเมื่ อ ประมำณ 218 – 222 ปี หลัง จำกที่ ส มเด็จ พระสัม มำสัม พุท ธเจ้ำเสด็จ ดับ ขัน ธ์
ปรินิพพำนไปแล้ว พระเจ้ำอโศกมหำรำช ได้รับสถำปนำขึ้นครองรำชย์แทนพระรำชบิดำ พระนำมว่ำพระเจ้ำ
พินทุสำร โดยได้รับกำรขนำนนำมว่ำ พระเจ้ำธรรมำโศกรำช ซึ่งในขณะนั้น พระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองใน
ประเทศอินเดีย เนปำล อัฟกำนิสถำน และแถบประเทศใกล้เคียงมำก จะเห็นได้จำกศำสนสถำนต่ำง ๆ ทำง
พระพุทธศำสนำมำกมำยในปัจจุบัน พระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นพระรำชำองค์หนึ่งซึ่งอ้ำงตนเข้ำถึงพระรัตนตรัย
มีควำมเลื่อมใส ศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ทรงทำกำรบูชำพระพุทธศำสนำ และพระภิกษุสงฆ์ ทรงสร้ำงศำสน
สถำนถวำยไว้ในพระพุทธศำสนำอย่ำงมำกมำย แม้แต่พระมนินทะเถระที่ได้นำพระพุทธศำสนำเข้ำมำสู่ประเทศ
ไทยเรำ ก็เป็นพระโอรสของพระองค์ ซึ่งต้นศรีมหำโพธิ์ ซึ่งเป็นสถำนที่ตรัสรู้ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระเจ้ำ
อโศกมหำรำชจะทรงยกย่องบูชำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะพระองค์ถือว่ำเป็นสถำนที่เกิดของพุทธะ เป็นที่เกิดของ
ธรรมะ หรือประทีปธรรม เพรำะเป็นที่ตรัสรู้พระสัมมำสัมโพธิญำณ พระองค์จึงทรงทำกำรสักกำระบูชำด้วย
แก้ ว แหวน เครื่อ งบรรณำกำรหลำยอย่ ำง พร้อ มทั้ ง ได้ตั้ง ให้เ สนำอำมำตย์ คอยท ำควำมสะอำดดู แลอยู่
ตลอดเวลำ ครำใดเมื่อพระองค์ว่ำงจำกพระรำชภำรกิจ ก็จะเสด็จมำประทับเจริญสมำธิภำวนำ ณ ต้นศรีมหำ
โพธิ์ แม้จะไม่ได้ทรงเสด็จมำก็จะทรงประทับที่พระรำชนิเวศน์ ประทับนั่งหันพระพักตร์มำทำงต้นศรีมหำโพธิ์
เจริญสมำธิภำวนำ เจริญพระรำชศรัทธำอยู่อย่ำงนั้นมิได้ขำด เพรำะพระองค์ทรงมีพระดำริว่ำ “แม้พระพุทธ
องค์ทรงเสด็จ ดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว ต้นศรีมหำโพธิ์ เป็นประดุจสิ่งแทนพระพุทธเจ้ำ เสมือนหนึ่งพระพุทธ
องค์ยังทรงพระชนม์อยู่” เมื่อพระเจ้ำธรรมำโศกรำช ได้ทรงพระรำชทำงเครื่องรัตนมณีและสิ่งมีค่ำบูชำต้นศรี
มหำโพธิ์เป็นประจำอยู่เช่นนั้น พระอัครมเหสี พระนำมว่ำ ติษยรักษิตำ จึงมีพระดำริว่ำ “พระรำชำทรงเป็น
พระสวำมีของเรำ แต่ทรงพระรำชทำนสิ่งของอันมี ค่ำยิ่งบูชำต้นศรีมหำโพธิ์ ” พระนำงจึงนึกริษยำ อดทนอยู่
ไม่ได้จึงทรงเรียกนำงสนมมำเฝ้ำแล้วให้ไปหำนำงแม่มดและบุคคลผู้เจริญฌำมจนมีฤทธิ์มำเฝ้ำ แล้วให้ทำลำยต้น
โพธิ์ด้วยเวทย์มนต์ จนต้นโพธิ์เหี่ยวเฉำใกล้จะตำย พวกอำมำตย์ได้เห็นต้นโพธิ์เหี่ยวเฉำ จึงได้นำควำมเข้ำกรำบ
บังคมทูล พระเจ้ำธรรมำโศกรำช ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก เพรำะควำมเคำรพ รักศรัทธำในพระรัตนตรัย และต้น
ศรีมหำโพธิ์ จึงทรงมีพระอำกำรประชวรลงกะทันหัน ไม่เสวยพระกระยำหำร จนพระวรกำยอ่อนเพลีย ซูบผอม
แม้ว่ำพระนำงติษยรักษิตำ จะทรงปลอบและทรงถวำยกำรดูแลอย่ำงไร ก็ไม่อำจเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้ำธรร
มำโศกรำชให้หำย และเลิกละจำกกำรเคำรพบูชำพระรัตนตรัย จนพระนำงติษรักษิตำ ดำริว่ำ “พระรำชำมั่นคง
ในพระรัตนตรัยและจะทรงเสียพระพลำนำมัยมำกกว่ำนี้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้ำนเมืองเลย จึงได้เรียกนำงสนม
มำเฝ้ำแล้วรับสั่งให้แม่มดว่ำจะทำอย่ำงไรที่จะให้ต้นศรีมหำโพธิ์ฟื้นคืนโดยเร็ว นำงแม่มดจึงถวำยกำรแนะนำว่ำ
ให้ขุดรอบต้นศรีมหำโพธิ์แล้วนำนมสดมำรดถวำยวันละ 1,000 ถัง พระนำงจึงรับสั่งให้พวกเสนำอำมำตย์
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ดำเนินกำรไม่นำนนัก ต้นศรีมหำโพธิ์ก็ฟื้นมีใบสีเขียวดกสวยงำมดังเดิม จึงนำควำมเข้ำถวำยบังคมแก่พระเจ้ำ
ธรรมำโศกรำช พระองค์ทรงทรำบก็ทรงปิติสดชื่นหำยจำกกกำรประชวรแล้วทรงสนำนพระวรกำยแล้วรับสั่งให้
เสนำอำมำตย์ทำกำรบูชำต้นสรีมหำโพธิ์เฉลิมฉลองอย่ำงยิ่งใหญ่ ทรงอำรำธนำพระสงฆ์มำรับพระรำชทำนฉัน
ภัตตรำหำร แล้วทรงพระรำชทำนมสดใส่โถเงิน โถทอง โถแก้วผลึก มำรดถวำยต้นศรีมหำโพธิ์ในวันคล้ำยวัน
ประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพำน พร้อมทั้งได้ทรงบำเพ็ญมหำทำนแก่พระอริยสงฆ์ คนยำกจน นำศรัทธำ
พสกนิกรอ้ำงตนเข้ำถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้ำ พระธรรมเจ้ำ พระสงฆ์เจ้ำ ตรำบจนสิ้ นพระชนมำยุขัย
ของพระองค์
ปัจจัยที่ทำให้ประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหำโพธิ์ ประสบควำมสำเร็จมีดังนี้
1. แรงศรัทธำและควำมเชื่อของชำวดอยสะเก็ดที่มีต่อพระพุทธประวัติ ซึ่งมีควำมเชื่อและ
ศรัทธำจึงให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมและมีควำมภำคภูมิใจ จึงเป็นประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้
ร่วมกันรื้อฟื้นให้เยำวชนรุ่นหลังได้รู้จักและซึมซับในกิจกรรมที่เป็นพุทธบูชำให้คนทั่วไปได้รับรู้เ รื่องรำวตั้งแต่
สมัยพุทธกำล
2. กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยกำรท ำงำนได้รับ ควำมร่วมมื อด้วยดี จำกหน่วยงำน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ วัด โรงเรียน โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด และองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมำณและจัดรูปขบวนร่วมเป็นประจำทุกปี สื่อให้เห็นถึงควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ
3. กำรวำงแผนกำรจัดประเพณีแต่ละครั้งจะกำหนดแผนปฏิบัติขึ้นมำแล้วกำหนดผู้รับผิดชอบ
และประชุมร่วมกัน วิเครำะห์กิจกรรมโดยนำปัญหำของกำรจัดงำนครั้งที่แล้วมำปรับปรุงแก้ไข และเสนอควำม
คิดเห็นร่วมกัน
4. กำรทำงำนทุกคนทำอย่ำงมีควำมสุข เมื่อเข้ำร่วมกิจกรรมแล้วมีควำมสุขที่ได้บุญจึงเกิ ด
กระบวนกำรมีส่วนร่วม ร่วมแรง ร่วมใจ ในกำรทำงำน
5. ครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง โดยจะต้อง
ศึกษำถึงหน่วยงำน สถำบันต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดและนอกเขตอำเภอ ที่จะสำมำรถเข้ำมำช่วยเหลือ
กำรจัดงำนประเพณี เช่น เครือข่ำยควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน โดยให้พระสงฆ์เป็นหลักในกำรชั ก ชวนให้
ชำวบ้ำนเข้ำมำร่วมกิจกรรม เครือข่ำยจำกผู้ประกอบกำร เช่นบริษัท ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ ในกำรสนับสนุนอำหำร
น้ำดื่มให้กับผู้ร่วมขบวน เครือข่ำยทำงสื่อมวลชน ในกำรประชำสัมพันธ์ และกำรบันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว
โดยทำเป็นพุทธบูชำ เครือข่ำยจำกกลุ่มช่ำงฟ้อน เครือข่ำยจำกครูภูมิปัญญำด้ำนกลอง นำกลองมำตีเพื่อเป็น
พุทธบูชำ เครือข่ำยจำกสถำนศึกษำ ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ฯลฯ
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ภำพที่ 134 ถอดบทเรียนประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหำโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2557
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สำมำรถสรุป โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
1.กลุ่ม พระสงฆ์ เริ่มตั้ง แต่ก ำรวำงแผนในกำรดำเนินงำน มี ส่วนร่วมในกำรประชุม ซึ่ง วัดพระธำตุ
ดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง เป็นวัดประจำอำเภอ จึงได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำคณะตำบล และเจ้ำอำวำส
โดยพระสงฆ์จะมีบทบำทในกำรประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนเข้ำมำร่วมกิจกรรมเนื่องจำกชำวบ้ำนมีควำมศรัทธำ
และมีควำมเชื่อในประเพณีและกำรจัดตกแต่งรถ ส่วนมำกจะทำกันที่วัดและมำช่วยกันตกแต่งก่อนวันงำนและ
ร่วมเดินขบวน ร่วมประกอบพิธีทำงศำสนำ
2.กลุ่ม ผู้นำ เช่น ผู้นำท้อ งถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก สภำ ประธำนกลุ่ม ต่ำง ๆ ก็ มีควำมส ำคัญ
เช่นกันหำกกลุ่มผู้นำไม่เห็นควำมสำคัญ หรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมเข้ำร่วมงำนประเพณีแห่นม
สมรถต้นศรีมหำโพธิ์แล้ว ขบวนก็จะไม่สวย ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมำณในกำรดำเนินกำร กลุ่มนี้จะเป็น
ผู้สนับสนุนทั้งในด้ำนงบประมำณ กำลังคน
3.กลุ่มประชำชน ประชำชนให้ควำมร่วมมือ ดีมำก โดยเข้ำร่วมขบวนอย่ำงพร้อมเพรียง แต่งกำย
สวยงำม ทุกคนเข้ำมำร่วมเพื่อคำว่ำ ทำบุญ ควำมเชี่อทำงศำสนำ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดรูปขบวน ที่
สื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญในวันวิสำขบูชำ เครื่องรำชสักกำระต่ำง ๆ ขบวนธง ตุง กำรละเล่น กลองต่ำง ๆ กำร
ตกแต่งรถบุษบก โดยจะจัดเป็นรูปขบวนแต่ละตำบล มีกำรประกวดรูปขบวนซึ่งทำงวัดพระธำตุดอยสะเก็ด
ได้รับพระรำชทำนน้ำสรง และผ้ำไตร ถ้วยรำงวัลในกำรประกวดขบวน จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรำ
ลงกรณ์บดินทรเทพวรำงกูร
4.กลุ่ ม หน่ ว ยงำนรำชกำร องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น เป็น กลุ่ม ที่ ส นั บ สนุ น งบประมำณ และ
บุคคลำกำรในกำรเป็นคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประสำนงำนในพื้นที่แต่ละตำบลในกำรจัดรูปขบวนโดยจัด
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ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พระสงฆ์ สมำชิกสภำ และกลุ่มแกนนำต่ำง ๆ วำงแผนในระดับตำบลเพื่ดจัดรูปขบวน
ตำมที่คณะกรรมกำรจัดงำนได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ และนำมวลชนเข่ำร่วม ทำให้งำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5.กลุ่มเด็กและเยำวชน มีส่วนร่วมในกำรร่วมกิจกรรมกำรแสดงต่ำง ๆ ร่วมเดินขบวน และงำนบำเพ็ญ
ประโยชน์ งำนบริกำรต่ำง ๆ เช่น แจกจ่ำยน้ำดื่ม กำรบริกำรอำหำร
6.กลุ่มแม่บ้ำน มีส่วนร่วมในกำรแสดงต่ำง ๆ และกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรให้แก่ผู้มำร่วมงำน กำรจัด
สถำนที่และกำรต้อนรับ
7.กลุ่มรัฐวิสำหกิจ ห้ำงร้ำน ธนำคำร มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรน้ำดื่ม อำหำรสำหรับผู้ร่วมงำน
จำกกำรศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมที่ได้ศึกษำทั้ง 2 โครงกำรที่จัดขึ้นนั้นประชำชนได้
มีโอกำสที่ได้จัดแสดงและนำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของแต่ละตำบลที่มีควำมโดดเด่น ออกมำให้สังคม
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และมีกำรเปิดเวทีในกำรจัดแสดงมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม หลำย ๆ สำขำ จะเห็น
ได้ว่ำประชำชนให้ควำมร่วมมือ มีควำมรักควำมหวงแหน และอยำกสืบทอดมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของ
ตนเอง
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บทที่ 6
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
โครงกำรวิจัย กำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม : กรณีศึกษำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัด
พระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง ได้ศึกษำควำมรู้สึกของประชำชนที่มีต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
ที่ทรงมีพระเมตตำต่อชำวดอยสะเก็ด โดยมีโครงกำรพระรำชดำริในพื้นที่หลำยโครงกำรและมีกำรเสด็จพระรำช
ดำเนิน หลำยครั้ ง และเป็ น กำรจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล มรดกภู มิ ปั ญ ญำทำงวั ฒ นธรรมดี ด้ ำ นวรรณกรรมพื้น บ้ ำ น
ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ โดยมีเยำวชนเป็นกลไกมีกำรขับเคลื่อนและมีทีมวิจัยที่ร่วมกำรดำเนินกำรวิจัย โดยผ่ำน
กระบวนกำรท ำวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ข้ อ มู ล ควำมรู้ สึ ก ของประชำชน “เสี ย งของประชำชนที่ มี ต่ อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ” อำจยังไม่ครอบคลุม ทั้งนี้อำเภอเนื่องจำกพื้นที่ในกำรวิจัยประชำชนชำวไท
ลื้อ ไทใหญ่ ไทอิ นเดีย ไทจี น ที่ อำศัยอยู่บ้ำนเชิง ดอย , บ้ำนหนองบัวและบ้ำนหนองบัวพัฒ นำ เนื่องจำก
ระยะเวลำในกำรท ำวิจัย โดยผู้วิจัยได้ร วบรวมเป็นรำยหมู่ บ้ำนแต่ได้ก ำหนดกลุ่ม เป้ำหมำยและได้ศึก ษำ
ประวัติศำสตร์ชุมชน บ้ำนเชิงดอยหมู่ที่3 ตำบลเชิงดอย , บ้ำนปทุมนิเวศหมู่ที่ 12 และบ้ำนหนองบัวพัฒนำ หมู่
ที่ 13 ตำบลเชิงดอย เนื่องจำกว่ำหมู่บ้ำนดังกล่ำวเดิมนี้เป็นหมู่บ้ำนเดียวกันต่อมำมีประชำกรเพิ่มขึ้นจึงได้ แยก
หมู่บ้ำนออก และเป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช วัดพระธำตุดอยสะเก็ด ซึ่งคนในบ้ำนเชิงดอยนั้น มี
หลำกหลำยกลุ่มชำติพันธุ์ จึงมีควำมหลำหลำยทำงวัฒนธรรม ประเพณี และได้ร่วมกันสืบสำนรักษำไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ได้อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
.1 เพื่อศึกษำกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม โดยกำรจัดเก็บข้อมูลพระรำชกรณี ยกิจของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และกำรจัดเก็บมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรมของชำวดอยสะเก็ด สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ โดยมีเยำวชนเป็นกลไก
ในกำรขับเคลื่อน
2 เพื่ อศึกษำกระบวนกำรเพิ่มเวที ทำงวัฒ นธรรมแก่ ประชำชนในกำรเลือกสรร มรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ตนเองรักภำคภูมิใจและอยำกอนุรักษ์ สืบสำน ปกป้อง คุ้มครอง ด้วยตนเอง
โดยกำรวิจัยกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรมครั้งนี้ใช้กระบวนกำรศึกษำแบบมีส่ว นร่วม
ระหว่ำงนักวิจัย ทีมวิจัย พระสงฆ์ ครูในชุมชน เยำวชนอำสำสมัคร และชำวบ้ำนได้ร่วมกันพัฒนำควำมรู้ด้ำน
กำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม และร่วมกันวำงแผนวิจัย ตลอดจนดำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่กำรสอบถำม
ประชำชน หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ และชุมชน เพื่อให้นักวิจัยชุมชนเข้ำมำร่วมวิจัยและเปิดประชุมเวทีชี้แจง
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โครงกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรบอกกล่ำวในกำรทำกำรวิจัยให้กับชุมชนได้รับทรำบ และได้มีกำรประชุม
ทีมวิจัยหลำยต่อหลำยครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ทีมวิจัยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนวิจัยถึงวัตถุประสงค์ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัยอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงให้ส ำมำรถได้ข้อมูลอย่ำงละเอียด กำรตรวจสอบ
ข้อมูลกับชุมชน
กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับทีมวิจัยเป็นอย่ำงมำก และได้ทรำบแนวทำง
ในกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรมโดยมีเยำวชนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน เพื่อให้ประชำชนชำวดอยสะเก็ด
สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ก็คือกำรพูดคุย สัมภำษณ์ แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นกำรจดบันทึก ควำมรู้สึก หรือเสียงของประชำชน ที่มีต่อพระองค์ท่ำน เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำม
ส ำนึก และถ่ำยทอดออกมำเป็ นลำยลัก ษณ์อัก ษร บัน ทึ ก ไว้ใ ห้ผู้อื่ นได้ รับ รู้แ ละชุ ม ชนเกิ ดควำมรัก ควำม
ภำคภูมิใจในชำติพันธุ์ ของตนเองและยินดีที่จะถ่ำยทอดควำมเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชำติพันธุ์ให้กับ
ลูกหลำนและประชำชนได้ทรำบ โดยรวมกลุ่ม กันทำกิ จกรรมต่ำง ๆ และเห็นคุณค่ำของตนเองและร่วมกั น
ถ่ำยทอด สืบทอด มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ผลจำกกำรศึกษำนอกจำกได้ประวัติติศำสตร์ของชุมชนแล้ว
ยังทำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกลุ่มชำติพันธุ์
อภิปรำยผลกำรรำยงำนกำรวิจัยและสรุปข้อค้นพบจำกกำรวิจัย
จำกวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในกำรศึกษำกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม โดยกำรจัดเก็บ
ข้อมูลพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
และกำรจัดเก็บมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของชำวดอยสะเก็ด สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์
บอกเล่ำ โดยมี เ ยำวชนเป็นกลไกในกำรขับ เคลื่อ น นั้นไม่ ส ำมำรถท ำงำนวิจัยได้ต ำมก ำหนดระยะเวลำ
เป้ำหมำยสืบเนื่องมำจำกข้อจำกัดของเยำวชนที่เข้ำร่วมวิจัย มีเวลำว่ำงไม่ตรงกันทำให้รวมตัวกันได้ยำก ทีม
วิจัยจึงได้ให้กลุ่มผู้สูงอำยุเข้ำมำเสริมในกำรทำกำรวิจัย ซึ่งกลุ่มนี้จะมีควำมพร้อมมำกกว่ำ ซึ่งได้ข้อมูลในพระ
รำชกรณียกิจ ควำมรู้สึกของประชำชนที่มีต่อพระองค์ท่ำน ซึ่งจะจำรึกในควำมทรงจำ ภำคภูมิใจที่ได้เกิดใน
รัชกำลที่ 9 และจำกกำรศึกษำกระบวนกำรเพิ่มเวทีทำงวัฒนธรรมแก่ประชำชนในกำรเลือกสรร มรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ตนเองรักภำคภูมิใจและอยำกอนุรักษ์ สืบสำน ปกป้อง คุ้มครอง ด้วยตนเอง นั้นนับว่ำ
เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่ำงต่อเนื่องผลที่ได้รับเกิดพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม คือทุกคนมีควำมกระตือรือร้นที่จะ
เข้ำร่วมกิจ กรรม เกิ ดควำมรัก ควำมสำมั คคีขึ้นในหมู่คณะ มีควำมผูก พัน เกิ ดควำมรัก ควำมหวงแหนและ
ต้องกำรที่จะอนุรักษ์ สือบสำน ปกป้อง และต่อยอด สร้ำงสรรค์ มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมให้ก่อเกิดเป็น
รำยได้ โดยได้รับควำมร่วมมือ กำรจัดกิจกรรมแต่งละครั้ง เป็นอย่ำงดี กำรเพิ่มเวที ทำงวัฒนธรรม เป็นกำร
ส่งเสริมให้คนที่เป็นครูภูมิปัญญำรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ
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กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยชุมชนที่ไม่เคยทำงำนวิจัยก็มีควำมรู้ในด้ำน
กำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพิ่มมำกขึ้นจำกเดิมต้องนั่งคุยกันหลำยครั้งกว่ำจะเข้ำใจตรงกัน ส่วนของอำจำรย์และ
ทีมวิจัยจะมีประสบกำรณ์ในงำนวิจัยเชิงปริมำณ ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จึงต้องใช้เวลำใน
กำรปรับควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม กระบวนกำรในกำรวิจัยอย่ำงละเอียด เป็นกำรศึกษำไป
พร้อม ๆ กันกับเด็กและเยำวชนอำสำสมัคร ซึ่งทีมวิจัยเองจะต้องเป็นพี่เลี้ยงและผู้ร่วมวิจัยในชุมชนด้วย จึง
ต้องพยำยำมให้สำมำรถอธิบำยให้เยำชนได้
ขั้นตอนกำรวิจัยส่วนมำกจะเป็นกำรเปิดเวทีในกำรเปิดให้คนเข้ำมำมีส่วนร่วมซึ่งเป็นแนวทำง
ที่ จ ะกระตุ้ น ให้ ป ระชำนสนใจและอยำกมี ส่ ว นร่ ว มในงำนวิ จั ย โดยท ำกำรเปิ ด เวที ห ลำยครั้ ง และกำร
ประชำสัมพันธ์ เชิญชวน บอกกล่ำว ทำควำมเข้ำใจก็เป็นสิ่งที่ยำกที่ทีมวิจัยจะต้องตอบให้ได้ว่ำถ้ำเข้ำมำมีส่วน
ร่วมแล้วจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร จึงได้ระดมควำมคิด จะใช้วิธีไหน โดยกำรตั้งคำถำมแยกเป็นแต่ละกลุ่มว่ำ
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำอย่ำงไร ทำไมถึงต้องวิจัย ทำแล้วได้ประโยชน์ต่อตัวเองอย่ำงไร หรือส่วนรวมได้
ประโยชน์อย่ำงไร และแต่ละกลุ่มสำมำรถจะช่วยงำนวิจัยได้อย่ำงไร โดยระดมควำมคิดออกมำให้อยู่ใ นแบบ
แจ้งควำมประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในงำนวิจัยครั้งนี้ เช่นร่วมเป็นทีมวิจัย , ค้นคว้ำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ , มี
ภำพ รูปภำพทำงประวัติศำสตร์ เอกสำร โบรำณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย ฯลฯ , ร่วมเปิดเวทีชุมชน , เป็น
ผู้ให้ข้อมูล/ให้คำแนะนำ , สนับสนุนสถำนที่ในกำรเปิ ดเวที , ต่อยอดกิจกรรมในกำรสร้ำงแกนนำเยำวชนใน
พื้นที่ , ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่อตำมกระบวนกำรวิจัย / กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และอำจำรย์
และสถำนที่ , ให้กำรอนุเครำะห์ ครู อำจำรย์ บุคลำกร ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ร่วมทีมวิจัย (ร่วมทุกกิจกรรม
ตำมระยะเวลำที่กำหนด) , ให้กำรอนุเครำะห์นักเรียน ที่มีควำมสนใจร่วมเป็นเยำวชนอำสำสมัคร / กลุ่ม
พระสงฆ์ ให้กำรอนุเครำะห์ พระเณรในวัดเข้ำมำร่วมทีมวิจัย (ร่วมทุกกิจกรรมตำมระยะเวลำที่กำหนด) ให้กำร
อนุเ ครำะห์ผู้ที่ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ร่วมที ม วิจัย (ทบทวนวรรณกรรม) , ให้ข้อมู ล หลัก ฐำนรูปภำพทำง
ประวัติศำสตร์ , ถอดปั๊บสำหรือหนังสือจำกภำษำล้ำนนำ เป็นภำษำไทย เป็นต้น
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในกำรวิจัย ทีมวิจัยร่วมกันทบทวนวรรณกรรมค้นคว้ำข้อมูลที่มีเอกสำร ประวัติ และได้เปิด
เวทีชี้แจงโครงกำรในกำรหำทีมวิจัยเพิ่มเติม เวทีในกำรพัฒนำนักวิจัย เช่น กำรประชุม เสวนำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรประชุมย่อยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูลต่ อที่ประชุม กำรเปิดเวทีตรวจสอบข้อมูล
เวทีกำรนำเสนอผลงำน เวทีเสริมควำมเข้มแข็งกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
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ซึ่งจำกกำรจัดเวทีดังกล่ำว ทำให้ทีมงำนวิจัยที่ประกอบไปด้วย พระสงฆ์ อำจำรย์ บุคคลจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ และนักเรียนนักศึกษำ ได้มีโอกำสได้ศึกษำเรียนรู้ถึงกระบวนกำรในกำรจัดกิจกรรม วิธีกำร
ดำเนินกำรวิจัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสมำรถ ดึงศักยภำพของทีมงำนออกมำ
เช่น ในงำนที่มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงทำให้กำรทำงำนร่วมกันมีประสิทธิภำพ
โดยงำนวิจัยครั้งนี้ จะเห็นถึงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของทีมวิจัยที่มีระยะเวลำเป็นตัวกำหนด กำหนดเวลำ
ไว้ให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบในงำนให้แก่นักวิจัย ซึ่ง ได้มีโอกำสฝึกคิด
วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ ทำให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคในกำรจัดเวทีระดับต่ำง ๆ
สรุปผลกำรวิจัย
กำรเสริม พลัง ชุม ชนทำงวัฒ นธรรม โดยมี เ ยำวชนเป็นกลไกในกำรขับ เคลื่อนนั้ น ท ำให้
ประชำชนชำวดอยสะเก็ดเกิดสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้อย่ำงแท้จริง
เมื่อได้มีกำรสัมภำษณ์จะเห็นได้ จำกกำรเล่ำเรื่องรำวของผู้เฒ่ำผู้แก่เล่ำเรื่องรำวอย่ำงมีควำมสุขและมีควำมรูส้ กึ
ปลื้มปิติ ที่มีโอกำสได้เข้ำเฝ้ำพระบำรมีพระองค์ท่ำน และมีควำมรู้สึกสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องจำกมี
ผลงำนที่ปรำกฏเด่นชัด เช่น ประชำชนรอบศูนย์กำรศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริก็จะ
ประกอบอำชีพตำมแนวทำงที่ทำงศูนย์ฯ ได้ส่งเสริมทำแล้วมีรำยได้ , เกิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นใน
ชุมชนหลำยแห่ง , น้ำที่เคยท่วมก็ไม่ท่วมซึ่งเมื่อก่อนบริเวณที่ทำกำรไปรษณีย์น้ำจะท่วมปัจจุบันไม่มีแล้วและใน
กำรจัดนิท รรศกำร “ปวงข้ำพระบำทคนดอยสะเก็ ดสุดซำบซึ้ง ” มีคนมำชมมำกมำยและบำงคนที่ อยู่ใน
เหตุกำรณ์แต่ไม่ได้ไปสัมภำษณ์พ่อเฒ่ำ แม่เฒ่ำก็จะยืนเล่ำถึงบรรยำกำศ ณ ขณะนั้นให้คนอื่นๆฟัง ซึ่งน่ำจะจัด
ขึ้นในหลำยๆพื้นที่ทั่วอำเภอดอยสะเก็ด ให้เสียงของคนดอยสะเก็ดได้แสดงควำมรู้สึกอย่ำงทั่วถึงและนำไป
ประชำสัม พันธ์ให้คนอื่นๆได้รับรู้ นอกจำกนั้นยัง ทำให้ชุม ชนเกิดควำมรัก และควำมภำคภูมิใจที่ จะปกป้อง
คุ้มครองสืบทอดและต่อยอดคุณค่ำของมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม เมื่อมีสิ่งเร้ำก็จะได้รับสิ่งที่ตอบสนอง
ทีมวิจัยได้สำรวจ และเปิดเวทีต่ำงๆหลำยๆครั้ง ทำให้ชุมชนเกิดควำมตื่นตัว ที่จะลุกขึ้นมำทำกิจรรมที่บ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์ของชำติพันธุ์ของตนเอง ให้คงอยู่สืบไปและเต็มใจที่จะถ่ำยทอดให้คนอื่นๆได้รับรู้เกิดควำมรักและ
ควำมภำคภูมิใจในชำติพันธุ์ของตนเอง และพยำยำมนำสิ่งที่แสดงถึงมรดกภูมิปัญญำวัฒนธรรมของตนเองให้คง
อยู่สืบไปและเต็มใจที่จะถ่ำยทอดให้ลูกหลำนผู้ที่สนใจได้ฝึกฝน และเรียนรู้ผู้เฒ่ำผู้แก่มีควำมภำคภูมิใจที่ได้เล่ำ
ให้ลูกหลำนฟัง ว่ำเมื่อก่อนเป็นอย่ำงไร จำกที่ไม่เคยมีใครให้ควำมสนใจและดีใจที่ได้บันทึกเรื่องรำว ให้ควำม
ร่วมมือแก่ทีมวิจัยเป็นอย่ำงดีและมีควำมสนใจลุกขึ้นมำร่วมกิจกรรม เช่นกลุ่ มไทอินเดีย เข้ำร่วมกิจกรรมงำน
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด , คนไทเงี้ยวจัดงำนแห่ลูกแก้วแห่สิงโตฟ้อนนกร่วมงำนปอยหลวง คนไทยวน แม่งำนตั้ง
กลุ่มฝึกฟ้องเล็บ เป็นต้น ดังนั้นกระบวนกำรในกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรมต้องกระตุ้นให้ชุมชนได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมและตระหนักถึงมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม จำกกำรทำวิจัยกำรเสริมพลังชุมชนทำงวัฒนธรรม
สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำนประวิติศำสตร์บอกเล่ำ ประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนเชิงดอย นอกจำกได้ประวัติศำสตร์

154

ชุมชนแล้วยังได้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมตัวอื่นๆ เช่น น้ำพริกคั่วทรำยของชำวไทเงี้ยว , วัฒนธรรมกำร
แต่งกำยของชำวไทลื้อ , วัฒนธรรมควำมเชื่อของคนไทลื้อเป็นต้น
กระบวนกำรวิจัย
จากกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการเป็นการพัฒนาคน พัฒนาทีมวิจัย พัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง ได้รู้จักชุมชนมำกขึ้น ได้ฝึกสัมภำษณ์ บันทึก วิเครำะห์ ข้อมูล นำเสนอข้อมูล กล้ำ
แสดงออก เกิดควำมรักในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ป้องกันไม่ให้เด็กไปสนใจวัฒนธรรมชำติอื่น พัฒนำคนในชุมชน
ให้เกิดควำมรู้ใหม่ เกิดควำมเข้ำใจในกำรทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม เกิดกำรแลกเปลี่ยนซึ่ง กันและกั น และได้
ทรำบประวัติศำสตร์และชุมชน เป็นกำรขยำยควำมร่วมมือของชุมชน และเกิดควำมตระหนักรักถิ่นฐำน ภูมิใจ
ในกลุ่มชำติพันธุ์ของตนเอง ซึ่งนอกจำกที่จะได้ประวัติศำสตร์ชุมชนแล้วยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อบันทึก เก็บไว้ และสืบทอด รักษำให้คงอยู่ไม่ให้สูญหำย เช่น ควำมเชื่อ อำหำร เช่น
น้ำพริกคั่วทรำยของคนไทเงี้ยว กำรแต่งกำย และกิจกรรมกำรวิจัยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน มีกำรพูดคุย
แลกเปลี่ยน รู้จักตนเองมำกขึ้น เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. เป็นกำรกระตุ้นให้นำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์มำเผยแพร่
2. เด็กได้เรียนรู้จำกกำรอ่ำน ได้คิดในกำรวำงแผนได้ฝึกแก้ปัญหำ
3. เห็นควรนำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในหมู่บ้ำนอื่น ๆ ต่อไป
4. ทีมวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ได้เขียนประวัติศำสตร์ชุมชนขึ้นมำเพื่อเผยแพร่
5. กำรถอดบทเรียนเป็นกำรนำกิจกรรมมำวิเครำะห์เพื่อวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำ ปรับปรุง เพื่อให้
กำรดำเนินกำรครั้งต่อไปดีขึ้นกว่ำเดิม
6. เวลำทีมวิจัยไม่ค่อยตรงกัน ซึ่งทำให้ใช้เวลำในกำรวิจัยนำนกว่ำเดิม
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จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2534.
ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ และพรพิไล เลิศวิชำ.วัฒนธรรมหมู่บ้ำนไทย. กรุงเทพมหำนคร : สถำบันพัฒนำชนบท
มูลนิธิหมู่บ้ำน ; 2537.
ทวิช

จตุรถพฤกษ์. พิธกี รรมเพื่อสืบทอดควำมเป็นชำติพันธุ์ของชำวเขำยำกจน:กรณีศึกษำกำร
ปรับตัวทำงวัฒนธรรมของชำวเขำเผ่ำลีซอในจังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่;2538.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. นโยบำยและวิธีกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำปัจจุบัน.
กรุงเทพมหำนคร : ศักดิ์โสภำกำรพิมพ์ ; 2531.
บัณทร อ่อนคำ. กำรระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอต่อปัญหำแนวทำงวิธีเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประสบกำรณ์จำกภำคสนำม. กรุงเทพมหำนคร : สถำบันวิจัยสังคม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2533.
พวงทอง โยธำใหญ่. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดแผนพัฒนำ : กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ; 2545.
ไพศำล สุกใส , พลพล สุกใส , ธนพล สุกใส . ประวัติวัดศรีมุงเมือง . เชียงใหม่ : โรงพิมพ์วรลักษณ์กำร
พิมพ์ ; 2551.
ยงยุทธ ชูแว่น. ควำมสำคัญและขอบเขตของประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบัน . ม.ป.พ. ; 2545
เรณู อรรฐำเมศร์. โครงกำรยุววิจัยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคเหนือ. สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ;
2553.
ลีลำภรณ์ บัวสำย. พลังท้องถิ่น : บทสังเครำะห์งำนวิจัยด้ำนชุมชน. กรุงเทพมหำนคร : สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย ; 2547.
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สุวรรณ์ พิณตำนนท์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเข้มแข็งขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล. สำนักพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น . กระทรวงมหำดไทย .
กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน ; 2546
เสน่ห์ จุ้ยโต. องค์กำรสมัยใหม่. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ; 2448
อเนก นำคะบุตร. คนกับดิน น้ำ ป่ำ : จุดเปลี่ยนแห่งควำมคิด . กรุงเทพมหำนคร : สถำบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนำ ; 2536
อเนก นำวิกมูล.ตลำดสำมชุก . วำรสำรสำรคดี 12 ,211 (กันยำยน 2545)
อคิณรพีพัฒน์ , ม.ร.ว. กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำ สภำพสังคมและวัฒนธรรมไทย กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ . กรุงเทพมหำนคร : ศักดิ์โศภำกำรพิมพ์ ; 2527
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ภำคผนวก ก
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูล
1. นำยเชำวน์ อำภรณ์พรรณ อำยุ 87 ปี บ้ำนเลขที่ 56
2. นำยมั่น สุปำนันท์
3. นำงศรีอ่อน สุธรรมำ

หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อำยุ 85 ปี บ้ำนเลขที่ 271 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 81 ปี บ้ำนเลขที่ 267 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

4. นำยทอง ลือภำ
อำยุ 81 ปี บ้ำนเลขที่ 266 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5. นำงแสงจันทร์ สมรูป
อำยุ 63 ปี บ้ำนเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6. นำงสมถวิล เจริญทรัพย์ อำยุ 69 ปี บ้ำนเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7. นำงสมศรี
8. นำงบุญศรี

ลือภำ
สำยใจดี

อำยุ 75 ปี บ้ำนเลขที่ 276 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 74 ปี บ้ำนเลขที่ 44/1 หมูท่ ี่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

9. นำงอนงค์ สุขไพร
อำยุ 25 ปี บ้ำนเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
10. นำงปรำณี ท้ำววังหน้ำ อำยุ 58 ปี บ้ำนเลขที่ 307/1 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
11. นำงติมมำ สิทธิปรำณี
12. นำงจินตนำ ขันมอญ

อำยุ 82 ปี บ้ำนเลขที่ 274/2 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 58 ปี บ้ำนเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

13.นำงทองเย็น สำรีอินทร์ อำยุ 71 ปี บ้ำนเลขที่ 467 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
14. นำยสุรศักดิ์ โอสถิตพร อำยุ 57 ปี บ้ำนเลขที่ 342/2 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
15. นำยธวัชชัย สุยะเขียว อำยุ 65 ปี บ้ำนเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
16. นำงวิฑูรย์ ชมพูงำม
17. นำยพล ไทยสวัสดิ์

อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 247/3 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 84 ปี บ้ำนเลขที่ 140/1 ถ.บำรุงรำษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

18. นำยอดิศักดิ์ สิทธิวำงกูร อำยุ 70 ปี บ้ำนเลขที่ 289 ถ.ทุ่งโฮเตล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19. นำยพรมมำ ไชยยำ
อำยุ 75 ปี บ้ำนเลขที่ 12/1 หมู่ท่ี 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
20. นำยแสง พรมพิจำรย์ อำยุ 79 ปี บ้ำนเลขที่ 17 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
21. นำงจิดำภำ ชัยวุฒิ
อำยุ 61 ปี บ้ำนเลขที่ 196 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
22. นำงจันทร์ดี อินทนำม อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 87 หมู่ท่ี 13 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
23. นำยสมบูรณ์ สมโพธิ์
24. นำยบุญมี สล่ำปัน

อำยุ 58 ปี บ้ำนเลขที่ 59
อำยุ 76 ปี บ้ำนเลขที่ 8

หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

25. พ่อหมู
สอำดล้วน
26. นำงพร สะอำดล้วน

อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 82 ปี บ้ำนเลขที่ 11 หมู่ท่ี 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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27. นำยสมชัย สงวน
28. นำยนิพนธ์ สมร

อำยุ 65 ปี บ้ำนเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 79 ปี บ้ำนเลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

33. นำยบุญภักดิ์ สมร
34. นำงพรรษำ บัวมะลิ

อำยุ 74 ปี บ้ำนเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 53 ปี บ้ำนเลขที่ 14 หมูท่ ี่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

35. นำงจันทร์ฟอง บัวไพจิตร อำยุ 85 ปี บ้ำนเลขที่ 82/1 หมู่ที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
36. นำงจันทร์เที่ยง บุตรแก้ว อำยุ 86 ปี บ้ำนเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
37. นำงคำอวน บุญโคตร อำยุ 94 ปี บ้ำนเลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
38. นำงศรีมำ บุญลำ
อำยุ 79 ปี บ้ำนเลขที่ 99 หมู่ท่ี 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
39. นำยบุญเลิศ บัวปำย อำยุ 82 ปี บ้ำนเลขที่ 15 หมู่ท่ี 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
40. นำยอำนวย กำวิขัย
อำยุ 80 ปี บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
41. นำยวิโรจน์ เจริญทรัพย์ อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 4 ต.ป่ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
42. นำยเมืองใจ อินทร์แสง อำยุ 90 ปี บ้ำนเลขที่ 9
43. นำงศรีพรรณ อินทร์แสง อำยุ 64 ปี บ้ำนเลขที่ 9
44. นำยสิงโต สำรีอินทร์
45. นำยบุญยืน ทิพย์จักร

หมู่ที่ 4 ต.ป่ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 4 ต.ป่ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อำยุ 69 ปี บ้ำนเลขที่ 127 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 67 ปี บ้ำนเลขที่ 54 หมูท่ ี่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

46. นำยเสงี่ยม ขุ่ยอำภัย อำยุ 61 ปี บ้ำนเลขที่ 106 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
45.นำงทองอินทร์ สุริโยดร อำยุ 80 ปี บ้ำนเลขที่ 452 หมูท่ ี่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
46. นำงสมศรี สำรีอินทร์ อำยุ 64 ปี บ้ำนเลขที่ 127 หมู่ท่ี 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
47. นำยดวงแสง สุนทรแก้ว อำยุ 59 ปี บ้ำนเลขที่ 88
48. นำยต๋ำคำ สุรเดช
อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 90
49.นำยแสง ธุระเสร็จ
50. นำยแสวง เสียงสนั่น

หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อำยุ 80 ปี บ้ำนเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อำยุ 61 ปี บ้ำนเลขที่ 73/2 หมู่ท่ี 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

51. นำงอิ่นแก้ว ชัยศรี
อำยุ 76 ปี บ้ำนเลขที่ 274/1 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
52. นำยสม ไชยมหำ
อำยุ 77 ปี บ้ำนเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
53. นำยวีระชำติ พำจรทิศ อำยุ 65ปี บ้ำนเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 4 ต.ป่ำป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
54. นำงศรีมอญ ศักดิ์นำ อำยุ 70 ปี บ้ำนเลขที่ 16
55. นำงจันทร์ป้อง ไชยวงค์ อำยุ 80 ปี บ้ำนเลขที่ 30

หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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ภำคผนวก ข
รำยชื่อทีมวิจัย
1. พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ
2. พระนคร ปญญำวชิโร

วัดปทุมสรำม
วัดชัยสถำน

หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่

3. พระปลัดประจวบ
4. พระสหรัฐ นนทเมธี
5. พระมหำเอกรำช อตตมนนญู

วัดกัญจน์นธยำรำม หมู่ที่ 2 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธำวำส หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่
วัดปทุมสรำรำม หมู่ที่12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่

6. พระมหำวีระพงษ์ วีรเมธี
7. นำงกัลยำ มีรักษ์

วัดสุวรรณคีรีมงคล หมู่ที่9 ต. ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

8. นำงอำภรณ์ วำนิชพัฒนกุล
9. นำงอิ่นแก้ว ชัยศรี

บ้ำนเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 274/1 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

10. นำงสมถวิล เจริญทรัพย์
11. นำงพรรษำ บัวมะลิ

บ้ำนเลขที่ 36
บ้ำนเลขที่ 142

12. นำงศิริรัตน์ คำชมภู
13. นำงปัทมำวดี อุดแดง
14. นำงมำลี โรจน์วรำนนท์

บ้ำนเลขที่ 2
หมู่ที่ 13 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 296/67 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่222/24บ้ำนเอมเพอเช่อร์2ต.ฟ้ำฮ่ำมอ.เมือง จ.เชียงใหม่

15. นำงเครือมำศ พะเนำไธสง
16. นำยจรีย์ สุนทรสิงห์

บ้ำนเลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 14 ซ.สำยน้ำผึ้ง ถนนสิริมังคลำจำรย์ ต.สุเทพอ.เมือง

17.นำงสำวนฤมล ลภะวงศ์

จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 245 หมู่ที่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

18. นำงสุมำลี สุกันธำ
19. นำยอภิรักษ์ อนันตลักษณ์
20. นำงสำวปำจำรีย์ ณ ลำพูน

บ้ำนเลขที่ 1/9 หมู่ที่ 3 ต.ตลำดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

21. นำยณัฐำก เสนีวงค์ ณ อยุธยำ

โรงเรียนบ้ำนเชิง ดอย(ดอยสะเก็ดศึก ษำ) หมู่ ที่ 3 ต.เชิง ดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

22. นำยทิวำ วรสิงห์ศักดิ์

โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษำ)
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมู่ที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่ที่3 ต.เชิงดอย
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23. นำยสุเมธ ปุลิ้ม

โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษำ)หมู่ที่3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่

24. นำงสำวอภิษฏำ รักติประกร โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษำ)หมู่ที่3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
25. นำงสำวดลฉัตร อินมำ
26. นำงสำวศุภรำ สอำดล้วน

บ้ำนเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บ้ำนเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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ภำคผนวก ค

เวทีการประชุมคืนประวัติศาสตร์ชุมชน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

เวทีการประชุมคืนประวัติศาสตร์ชุมชน ณ ชมรมผูส้ ูงอายุตาบลเชิงดอย
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เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมูท่ ี่ 8 บ้ำนลวงใต้ และ หมู่ที่ 4,5 บ้ำนลวงเหนือ
ณ วัดรังสีสทุ ธำวำส

เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้ำนลวงใต้ และ หมู่ที่ 4,5 บ้ำนลวงเหนือ ณ วัดรังษีสุทธำวำส
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เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมูท่ ี่ 4 บ้านป่าคา ณ วัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา)

เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมูท่ ี่ 4 บ้านป่าคา ณ วัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา)
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เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
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เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชนหมูท่ ี่ 12 บ้านหนองหล่ม
และหมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองหล่ม

เวทีกำรคืนประวัติศำสตร์ชุมชน (กลุม่ ชุมชนไทอินเดีย)หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ณ มัสยิดอัลฟัลฏิ
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ประเพณีแห่นมสดรถต้นศรีมหาโพธิ์

ประเพณีแห่นมสดรถต้นศรีมหาโพธิ์
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ประเพณีแห่นมสดรถต้นศรีมหาโพธิ์

ประเพณีแห่นมสดรถต้นศรีมหาโพธิ์

168

การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ

การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ

169

การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ

การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ
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ครกมอง (ครกตำข้ำว หรือ ครกกระเดื่อง)

บ้ำนที่มุงหลังคำด้วยใบตองตึง

ฟำก (ผนังไม้ไผ่) พื้นฟำก (พื้นไม้ไผ่)

171

กำรทอผ้ำของไทลื้อ

ขี้ย้ำ ใช้ทำเป็นขี้ไต้ เพื่อใช้จุดไฟ หรือ เป็นเชื้อไฟ

กะหลก ทำจำกไม้ไผ่ เพื่อส่งสัญญำณให้กับคนในหมู่บ้ำน
เวลำมีกำรประชุม

ผำงลำง เป็นโลหะรูประฆังใช้ตั้งบนหลังวัวต่ำงฝูง
และใช้ตีเวลำให้ชำวบ้ำนมำช่วยจับขโมย

172

พิธีกรรมผีหม้อนึง่ กำรลงผีหม้อนึ่งส่วนใหญ่จะถำมไถ่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตน เช่น กำรเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึง
กำรทำนำยในเรื่องอนำคต
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นำมสกุล

พระโพธิรังษี

คุณวุฒิ

นักธรรมเอก , เปรียญธรรมหก , ศำสนศำสตร์บัณฑิต , ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต
(กิตติมศักดิ์) , ศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิต (กิตติมศักดิ)์

ที่อยู่

วัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำมหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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ประวัติผู้ช่วยวิจัย
ชื่อ – นำมสกุล
คุณวุฒิ

พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ
นักธรรมเอก เปรียญธรรมหก , พุทธศำสตร์บัณฑิต , ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต

ที่อยู่

วัดปทุมสรำรำม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ – นำมสกุล
คุณวุฒิ
ที่อยู่

นำงกัลยำ มีรักษ์
ศิลปศำสตร์บัณฑิต , รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต , รัฐประศำสน์ศำสตร์มหำบัณฑิต
บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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