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เยาวชน 10 คน สว่นการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามท่ีมีคา่ IOC = .87 
และคา่ r = .83 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากตวัอยา่งจ�านวน 400 คน

ผลการวิจยั พบวา่ อตัลกัษณ์ทางล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์แบง่เป็น 
1) ประเพณีของล้านนาแตล่ะเดือน 2) พิธีกรรมแบบล้านนา 3) วิถีชีวิตแบบ
ล้านนา 4) ศลิปะการแสดงแบบล้านนา และ 5) ศลิปะหตัถกรรม

แนวทางการอนุรักษ์อตัลกัษณ์ล้านนาพบว่า ผู้ อาวุโสในชุมชน
ต้องอธิบายความหมายและความส�าคญัของเอกลกัษณ์ล้านนาให้คนรุ่น
หลงัเข้าใจให้เห็นคณุคา่ของอตัลกัษณ์ล้านนาท่ีสะสมมาตัง้แตอ่ดีตจนถงึ
ปัจจบุนั เปิดพืน้ท่ีให้มีการแสดงออกให้แก่อตัลกัษณ์ล้านนา ซึง่อาจต้องมี
การประยกุต์ให้เข้ากบัยคุสมยั ในสว่นของผู้น�าจะต้องเป็นบคุคลท่ีในชมุชน
เช่ือถือ มีความเข้มแข็งสามารถสร้างศรัทธาในแก่สมาชิกในชมุชนหนัมา
ร่วมมือในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา และท่ีส�าคญัหนว่ยงานภาครัฐควร
ให้การสนบัสนนุ

สว่นแนวทางการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์
ล้านนาจะต้องมีองค์ประกอบ คือ  1) กลุม่ผู้สื่อสาร ได้แก่ ผู้สง่สารและ
ผู้ รับสารท่ีจะต้องมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะกลุม่ผู้น�าหรือผู้สง่
สารต้องสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุม่ผู้ รับสาร 2) เนือ้หาการสือ่สารท่ีจะใช้
ถ่ายทอดอตัลกัษณ์ล้านนา จะต้องเป็นเนือ้หาแสดงถึงอตัลกัษณ์ล้านนา
ท่ีตกทอดมาจากอดีตสูปั่จจบุนั แม้วา่จะมีการประยกุต์ไปตามยคุสมยั แต่
ก็จ�าเป็นต้องมีกลิน่ไอแหง่ล้านนาด�ารงอยูด้่วยเสมอ และ 3) ชอ่งทางการ
สือ่สาร ประกอบด้วย เคร่ืองมือการสือ่สาร อาทิ เสยีงตามสาย โทรศพัท์ การ
ประชมุกลุม่ สือ่สงัคม และกิจกรรมการสือ่สาร ได้แก่ กิจกรรมการสือ่สาร
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ภายในกลุม่หรือภายในชมุชน และกิจกรรมการสือ่สารสูส่าธารณะ จะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม
ในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน

ค�าส�าคัญ: การสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม / อตัลกัษณ์ล้านนา / ชมุชน / เทศบาล
ต�าบลเวียงชยั 
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Abstract
The purposes of this research were 1) to survey the lanna 

identities that Wiangchai municipal district community wanted to con-
serve 2) to study the pattern of communication in Wiangchai municipal 
district community and 3) to analyse the participatory communication 
pattern for conservation of lanna identities in Wiangchai municipal 
distric community.

The study methodology are mixed method, qualitative re-
search employing an in-depth interview 10 of the leaders and the 
elite wisdoms of community and a focus group 10 of the youth in 
community, and quantitative research collecting 400 questionnaires.

The research findings were as follows: 1) Wiangchai municipal 
distric community wanted to conserve the lanna identities about the 
lanna thadition monthly, the lanna rituals, the lanna dressings, the 
lanna foods, the lanna performing arts, and the lanna handicrafts.

2) The patterns for conservation of lanna indenties consisted 
of 5 mains, (1) to explain the lanna identities were great meaning 
and importance that collected from the past to present, (2) to open 
the space for the lanna performing arts and handicrafts, (3) to apply 
the lanna identities to contemporary and fashionable, (4) the strong 
leaders should incorporate the part of the community that conserved 
the lanna identities, and (5) government agencies should supported.
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3) The patterns of the participatory communication for the 
lanna identities conservation were as follows: (1) senders who were 
the leaders and elite wisdoms of community should be a credible 
character that was trusted by receivers who were the people in com-
munity, (2) message should communicate lanna identities which have 
been transmitted from the pass to the present, and they were applied 
to contemporary time, and (3) channel consisted of communication 
tools which were wire broadcasting, mobile phone, meeting and so-
cial media, and communication activities contained communication 
within groups or community and public communication activities were 
spread the lanna identities to public.

 
Keywords: Participatory Communication / Lanna Idenitities /  
Community / Wiangchai Municipal District
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่

เน่ืองตลอดเวลาภายใต้เง่ือนไขท่ีหลากหลาย อาทิ ปัจจยัทางชีววิทยา (Bio-
logical) ปัจจยัทางประชากร (Population) ปัจจยัทางกายภาพ (Physical) 
ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural) ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี (Technological) 
ปัจจยัด้านขบวนการทางสงัคม (Social Movement) ปัจจยัทางจิตวิทยา 
(Psychological) และปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ การศกึษา การเมืองการทหาร ศาสนา
และอดุมการณ์ทางความคดิ ความเช่ือ เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, วร
วฒิุ โรมรัตน์พนัธ์, 2554, ด�ารงศกัดิ ์แก้วเพง็, 2556) 

 ในช่วงท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของ
สงัคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากกลุม่ประเทศโลกท่ีหนึง่น�าแนวคดิการสร้าง
ความเจริญภายใต้วาทกรรม “การพฒันา” ท่ีอยูภ่ายใต้ร่มเงาอดุมการณ์
เศรษฐกิจทนุนิยม (Capitalism) โดยใช้กระบวนเปลีย่นแปลงทางสงัคมชนบท
ไปสูค่วามเป็นสงัคมเมือง (Urbanization) กระบวนการเปลีย่นแปลงจาก
สงัคมเกษตรไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม (Industrialization) และกระบวนการ
เปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมยั (Modernization) เม่ือผนวกกบักระแสโลกา
ภิวตัน์ (Globalization) มุง่สร้างโลกเป็นหนึง่เดียว ยอ่มสง่ผลตอ่รูปแบบการ
ด�าเนินชีวติ พฤตกิรรมของคนในสงัคมไทยเปลีย่นไปทัง้ในเชิงบวก คือ การ
สร้างการด�ารงชีพถกูสขุอนามยั การอยูดี่กินดีของประชาชน ความเจริญ
เข้าไปสูท่กุแหง่ในประเทศ กระนัน้ก่อให้เกิดปัญหาในมิตติา่งๆ เชน่ ปัญหา
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีต้องมีในการสร้างความ
เปลีย่นแปลง ปัญหาอนัเป็นผลตอ่เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง และปัญหา
ความไมส่มดลุของการเปลีย่นแปลง (ปรัชญา เวสารัชช์, 2555: 296-297) 
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 ส�าหรับชมุชนเทศบาล ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั จ.เชียงรายเป็นอีกชมุชน
หนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรมเชน่กนั 
ซึง่ปัจจบุนัชมุชนแหง่นีเ้กิดการเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทเข้าสูส่งัคมกึง่
ชนบทกึง่สงัคมเมือง จากการส�ารวจเบือ้งต้นของผู้วจิยัพบวา่ คนในชมุชนมี
ความวิตกเกรงวา่วฒันธรรมล้านนาบางอยา่งก�าลงัเลอืนหายไป อาทิ การไม่
พดูค�าเมืองของคนรุ่นใหม ่ซึง่จะสง่ผลตอ่ศลิปะการแสดงท่ีต้องใช้ค�าเมืองใน
การละเลน่เลอืนหายไป เป็นต้น

 บาดแผลดงักลา่วสว่นหนึง่อาจมาจากการพฒันาท่ีเน้นเศรษฐกิจ
เป็นศนูย์กลาง (economy-oriented paradigm) มุง่พึง่พิงเทคโนโลยีจาก
ประเทศโลกท่ีหนึง่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม และ
ความเสือ่มถอยทางด้านวฒันธรรมอนัดีของชมุชน จงึท�าให้เกิดการเปลีย่น
กระบวนทศัน์การพฒันาแบบเดมิท่ีภาครัฐเป็นผู้ก�าหนดมาเป็นการพฒันา
ท่ีมาจากรากฐานความต้องการของชมุชน โดยเน้นหลกัการสือ่สารแบบมี
สว่นร่วมเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาในยคุปัจจบุนั (กาญจนา แก้วเทพ, 
2542) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ด้านการพฒันาท่ีเน้นจากรากฐาน
ของชมุชน จดัเป็นกระบวนทศัน์การพฒันาแบบทางเลอืก เน้นการสือ่สาร
แบบมีสว่นร่วม เน้นความเป็นท้องถ่ิน ท่ีส�าคญัเน้นชมุชนเป็นศนูย์กลางท่ี
จะสื่อสารและสร้างความหมายร่วมกนั ดงันัน้การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม 
(Participatory Communication) จงึเข้ามามีบทบาทในกระบวนการพฒันา
อยา่งสร้างสรรค์ของชมุชน (พวงชมพ ูไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2556: 30-
31) เน่ืองจากเป็นความต้องการของชมุชนท่ีจะร่วมกนัคดิหาแนวทางภายใต้
บริบทและศกัยภาพของคนในชมุชนอยา่งแท้จริง ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วจิยั
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จงึน�าวิธีการศกึษาแบบการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นวิธี
การศกึษาหาแนวทางสบืสานอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ความเป็นล้านนาให้คงอยู่
อยา่งยัง่ยืน

วัตถุประสงค์การวจิยั
1. เพ่ือส�ารวจและรวบรวมอตัลกัษณ์ทางล้านนาท่ีประชาชนในเขต

เทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดัเชียงรายต้องการอนรัุกษ์
2. เพ่ือส�ารวจรูปแบบการสือ่สารท่ีใช้ในชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั 

จงัหวดัเชียงราย
3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมส�าหรับการ

อนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดั
เชียงราย

กรอบแนวคดิในการวจิยั
กรอบแนวคดิการวจิยัครัง้นีมี้ดงันี ้
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การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
การวิจยันีมี้แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1. แนวคดิการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

เป็นการสนทนาตอบโต้ระหวา่งบคุคลหรือกลุม่บคุคล ซึง่เป็นการฝึกสมาชิก
ในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัฟัง และการเคารพในความ
คดิของผู้ อ่ืน ตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ีของตน ร่วมวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา
สงัคม แลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารกนั (Information Exchange) ตลอดจน
กระบวนการร่วมกนั ค้นหาแนวทางและการตดัสินใจร่วมกนับนพืน้ฐาน
ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ อนัจะน�าไปสูก่ารเกิดส�านกึเชิงสาธารณะร่วมกนั (Public 
Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหวา่ง
สมาชิกในสงัคม เพ่ือน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคมท่ีเหมาะสม เป็นท่ีเหน็
พ้องต้องกนัของสมาชิกในสงัคม (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2542:4-5)

ความหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม
สว่นความหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมคือ การมีสว่นร่วม

ของประชาชนในกระบวนการพฒันาตัง้แตต้่นจนสิน้สดุกระบวนการ ได้แก่ 
การวิจยั (ศกึษาชมุชน) การวางแผน การตดัสนิใจ การด�าเนินงาน การบริหาร
จดัการ การตดิตามและการประเมินผล ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ร่วมกนัในชมุชน (ปาริชาต ิวลยัเสถียร และคณะ, 2546: 196, นเรศ 
สงเคราะห์สขุ, 2541:10)

เป้าหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม
การสือ่สารแบบมีสว่นร่วมมีเป้าหมาย คือ ต้องการกระตุ้นให้ชมุชน

มองเหน็คณุคา่ของตนเอง สร้างความมัน่ใจให้กบัชาวบ้านท่ีเข้ามามีสว่นร่วม
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และเพ่ือให้เหน็คณุคา่ ความคดิ และความเช่ือของเขา พิสจูน์ความสามารถ
ในการเรียนรู้ การผลติสือ่ด้วยตนเอง สร้างทกัษะในการสร้างสือ่ให้กบัชมุชน 
เพ่ือเป็นชอ่งทางท่ีชมุชนจะสง่ขา่วสารออกไปจากจดุยืน มมุมอง และทศัน
ของตนเองให้ชมุชนได้แสดงความรู้สกึ ปัญหา วธีิการวเิคราะห์ปัญหา รวมทัง้
วิธีการแก้ปัญหาจากทศันะของชมุชน ผลการสือ่สารของชมุชนท่ีอาจจะเกิด
จากการริเร่ิมของบางสว่นเสีย้วของชมุชนหรือจากชมุชนใดชมุชนหนึง่ จะชว่ย
ยกระดบัความมีสตแิละความรับผิดชอบให้กบัทัง้ชมุชนหรือชมุชนอ่ืนๆ เพ่ือ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ชว่ยเพ่ิมสดัสว่นของการสร้างสือ่ท่ีมีสาระให้แก่
ชมุชนให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2542: 42-43)

ระดบัการมีสว่นร่วมในการสือ่สาร
รุจิรา สภุาษา (2542:43-46) ได้จ�าแนกระดบัการสือ่สารอยา่งมีสว่น

ร่วมในชมุชนสามารถจดัระดบัการมีสว่นร่วมในการส่ือสารไว้ 3 ระดบั ดงันี ้
ระดบัท่ี 1 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร (Audience/

Receiver/Users) เป็นขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมในระดบัลา่งท่ีสดุ กลา่ว
คือ ในกระบวนการสือ่สารตัง้แตต้่นยงัอยูใ่นการก�าหนดของผู้สง่สาร ไมว่า่จะ
เป็นการเลอืกประเดน็เนือ้หา การเลอืกวธีิการน�าเสนอไปจนกระทัง่การเลอืก
ชอ่งทางสือ่ท่ีจะใช้เผยแพร่ และผู้ รับสารก็ยงัคงมีฐานะเป็นเพียงผู้ รับสารแต่
เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามสิง่ท่ีอาจจะเปลีย่นแปลงไปส�าหรับฐานะของ
ผู้ รับสารในการสือ่สารชมุชนแบบมีสว่นร่วม คือ ผู้ รับสารให้ตระหนกัถงึสทิธิ
ท่ีจะรู้ของตน (Right to Know) และสทิธิท่ีจะบอกเลา่ข้อมลูขา่วสารของตน
ตอ่สาธารณะ (Right to Inform) รวมถงึจะต้องมีการสร้างหลกัประกนัในการ
มีสว่นร่วมในการรับข้อมลูขา่วสาร โดยเฉพาะชอ่งทางการสือ่สารท่ีจะต้องสง่
ถงึผู้ รับสารในชมุชนอยา่งทัว่ถงึ
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ระดบัท่ี 2 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร /ผู้ ร่วมแสดง /ผู้ ร่วมผลติ /ผู้
ผลติ (Sender/Producer/ Co-Producer/Performance) เป็นขัน้ตอนของการ
มีสว่นร่วมในระดบัสงูขึน้มาและจ�าเป็นต้องสร้างเง่ือนไขใหม่ๆ  เพ่ือเตมิหรือ
ต้องมีการปฏิรูปเปลีย่นแปลงโครงสร้างเก่าๆ ท่ีมีอยู ่การเข้ามามีสว่นร่วมใน
ฐานะผู้ผลติหรือผู้ร่วมผลตินัน้ ยงัแบง่ออกเป็นหลายขัน้ตอนตามหลกัแนวคดิ
ของการผลติ ประกอบด้วย ขัน้ก่อนการผลติ (Pre-Production Stage) ขัน้
ตอนการผลติ (Production Stage) และขัน้หลงัการผลติ (Post-Production 
Stage) ซึง่คนในชมุชนจะต้องมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร /ผู้ ร่วมแสดง /ผู้
ร่วมผลติ /ผู้ผลติด้วย

ระดบัท่ี 3 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย 
(Policy Maker/ Planner) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนด
นโยบายถือวา่ เป็นรูปแบบสงูสดุของการมีสว่นร่วมและดงัท่ีจะได้สงัเกตเหน็
วา่ ย่ิงระดบัการมีสว่นร่วมสงูขึน้มากเทา่ไหร่ สดัสว่นของชมุชนท่ีจะเข้ามีสว่น
ร่วมได้จะเลก็ลง กลา่วคือ ในระดบัของผู้ รับสาร คนในชมุชนทกุคนสามารถมี
สว่นร่วมได้ แตเ่ม่ือขึน้มาถงึขัน้การผลติอาจจะมีคนบางกลุม่ในชมุชนเทา่นัน้
ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนสดุท้าย คือ ระดบัวางแผนและ
นโยบายนี ้คงมีตวัแทนบางคนเทา่นัน้ท่ีจะเข้ามาด�าเนินกิจกรรมในระดบันี ้

2. แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์
 อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางวฒันธรรม

และมนษุย์บนโลกท่ีสรุปความหมายในการเป็นตวัตนของตนเอง เป็นเสมือน
ระบบรหสัของสญัลกัษณ์ ถ้อยค�า และความหมาย ซึง่บง่บอกตวัตนสมาชิก
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ในประชาสงัคมตา่งๆ เพ่ือใช้สือ่ตวัตน ท�าให้คนแตล่ะคนมีอตัลกัษณ์แตกตา่ง
กนั (สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556, น.91)

 การศกึษาอตัลกัษณ์ คือ การศกึษาผลผลติทางสงัคม เชน่ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม ฉะนัน้หากต้องการท�าความเข้าใจแนวคดิเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่เป็นสิง่ท่ีอยูภ่ายในตวัมนษุย์
ท่ีแสดงออกภาพตวัแทน (Representation) สง่ผลให้อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของ
สว่นร่วมกนัของคนในสงัคม ดงันัน้แตล่ะสงัคมจงึมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีจะ
แสดงออกอยา่งท่ีปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไป (Barker, 2004)

เม่ือกลา่วถงึ อตัลกัษณ์ (Identity) สิง่ท่ีควบคูก่นั คือ ภาพลกัษณ์ 
(Image) ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองสิง่คือ ภาพลกัษณ์เป็นภาพฉาย (Pro-
jector) ของอตัลกัษณ์ ดงันัน้อตัลกัษณ์ คือ ตวัตนของเรา ภาพลกัษณ์ คือ 
สิง่ท่ีทกุคนมองเรา ซึง่ Kotlor (2000:553) ได้กลา่วถงึการสะท้อนอตัลกัษณ์ 
(Identity) ออกมาเป็นภาพลกัษณ์ (Image) จ�าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ภาพ
ลกัษณ์องค์กรหรือชมุชน (Institutional Image) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
หรือสนิค้า (Product or Service Image) และภาพลกัษณ์ตราสนิค้าหรือผู้
ประกอบการ (Brand Image) 

3. แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์ล้านนา
การศกึษาของเกศกนก ชุม่ประดษิฐ์และจิราพร ขนุศรี (2548: 81-82) 

อธิบายถงึอตัลกัษณ์ล้านนาหมายถงึ อตัลกัษณ์ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 8 จงัหวดั ประกอบด้วย เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา 
ล�าพนู ล�าปาง แพร่ นา่น และแมฮ่อ่งสอน ดนิแดนแหง่นีมี้ประวตัศิาสตร์
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ยาวนานรุ่งเรืองในยคุเดียวกนักบัอาณาจกัรสโุขทยั และอยธุยาตอนต้นและ
ตอนกลาง โดยมีเมืองเชียงใหมเ่ป็นราชธานีมี ภาษาพดู ตวัหนงัสือ ประเพณี 
ศิลปะวฒันธรรมเป็นของตนเอง แม้เวลาจะลว่งเลยมานานอตัลกัษณ์ดงั
กลา่วยงัคงมีปรากฏอยูจ่นถงึปัจจบุนั ถงึหลอมรวมอยูใ่นวถีิการด�าเนินชีวิต 
ความเป็นอยู ่พฤตกิรรม การแตง่กาย ฯลฯ อนัเป็นอตัลกัษณ์เดน่ของล้านนา
อนัเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจนถงึปัจจบุนั 

4. บริบทของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
สว่นบริบทชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยันีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูจาก

การส�ารวจเอกสาร การสงัเกตของผู้วจิยั และการสมัภาษณ์ พบวา่ เทศบาล
ต�าบลเวียงชยั อยูใ่นเขตการปกครองของอ�าเภอเวียงชยั ซึง่อยูห่า่งจากตวั
เมืองเชียงรายประมาณ 12-13 กิโลเมตร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะใช้ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 1233 จากห้าแยกพอ่ขนุไปถงึอ�าเภอเวียงชยั ระยะทาง 
13 กิโลเมตร หากใช้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1233 จากถนนพหลโยธิน
จากแยกศรีทรายมลูถงึแยกบ้านด้ายระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้ว
ตอ่ด้วยทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1173 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวม 12 
กิโลเมตร (วกิิพิเดีย, ออนไลน์, 7 มีนาคม 2559) 

จากการส�ารวจบริบททางสังคมของผู้ วิจัยด้วยการสังเกตและ
สมัภาษณ์บคุคลในพืน้ท่ี พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพด้านท่ีตัง้ของชมุชน
เทศบาลต�าบลเวียงชยัอยูใ่กล้ตวัเมืองเชียงราย การเดนิทางสะดวกใช้เวลา
ไม่นานนกั ความเจริญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทาง การขนส่ง 
เทคโนโลยีการสือ่สารรูปแบบตา่งๆ จงึท�าให้บริบททางสงัคมของเทศบาล
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ต�าบลเวียงชยัมีลกัษณะกึง่เมืองกึง่ชนบท สง่ผลให้สภาพสงัคม วิถีชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชยัเปลีย่นแปลงไปจากอดีตพอจ�าแนก
ได้ดงันี ้

1. เกิดการเปลีย่นแปลงด้านการประกอบอาชีพ จากเดมิประชากร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นอาชีพค้าขายหรือประกอบ
ธรุกิจสว่นตวัเพ่ิมขึน้ ดงัค�ากลา่วของผู้ใหญ่บ้านหมู ่1 ต�าบลเวียงชยัท่ีกลา่ว
วา่ ปัจจบุนัประชากรในเขตหมู ่ 1 ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีอยูใ่นตวัอ�าเภอเวียงชยั
ประกอบอาชีพเกษตรกรในสดัสว่นท่ีน้อยลง สว่นใหญ่หนัไปค้าขาย คือ เป็น
แมค้่า พอ่ค้าในตลาดกนัมากกวา่แตก่่อน จงึท�าให้ความสนใจในการร่วมมือ
กิจกรรมบางอยา่งในชมุชนลดน้อยลง

2. มีผู้อพยพจากถ่ินอ่ืนมาอยู ่เพ่ือประกอบอาชีพค้าขาย แตอ่ยูไ่ด้ไม่
นาน เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีไมเ่ฟ่ืองฟเูหมือนในตวัเมือง หลายคนมา
เชา่ตกึแถวหรืออาคารพาณิชย์เพ่ือค้าขาย แตด้่วยก�าลงัซือ้ของผู้ซือ้มีไมม่าก
นกั เพราะฐานเดมิยงัเป็นชมุชนแบบเกษตรกรรม ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัไม่
ดีพอ จงึท�าให้การค้าขายไมเ่ป็นไปดงัหวงั จงึท�าให้มีผู้สนใจมาลงทนุแตก็่อยู่
ได้ไมน่าน เพราะค้าขายไมไ่ด้ผลก�าไรตามท่ีต้องการ

3. ด้วยการเดนิทางเข้าตวัเมืองเชียงรายคอ่นข้างสะดวก และในตวั
เมืองเชียงรายมีบริษัท ห้างร้านจากกรุงเทพฯ และนกัลงทนุชาวเชียงราย
เปิดให้บริการหลายแหง่ จงึท�าให้ประชากรบางสว่นเข้าสูร่ะบบการท�างาน
ของบริษัท ห้าง ร้านตา่งๆ ในเมืองเชียงรายมากขึน้ งานด้านเกษตรกรรมจงึ
ลดบทบาทลง รวมถงึรูปแบบของการด�าเนินชีวิตของชมุชนก็เปลีย่นแปลง
ตามไปด้วย
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ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม
ส�าหรับการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้บริบทชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั 

จงัหวดัเชียงรายท่ีมีวิถีชีวิตเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรเป็นกึง่สงัคมเมือง
กึง่เกษตรกรรม ลกัษณะดงักลา่วยอ่มสง่ผลตอ่อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีจะเลอืน
หายไป จงึท�าให้กลุม่คนในชมุชนหนัมาให้ความสนใจต้องการท่ีจะอนรัุกษ์
อตัลกัษณ์ล้านนาอนัเป็นแก่นของวฒันธรรมล้านนาท่ีมีอยูใ่นกลุม่ 8 จงัหวดั
ของภาคเหนือตอนบน โดยหาวิธีการอนรัุกษ์ด้วยการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม
อนัเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นชมุชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการก�าหนดเนือ้หา วิธีการท่ีจะน�า
มาใช้เป็นแนวทางในการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้าน
นาของชมุชน

วธีิด�าเนินการวจิยั
การวจิยันีใ้ห้วธีิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่ง

การวจิยัเชิงคณุภาพและการวจิยัเชิงปริมาณมีการด�าเนินงานวจิยั ดงันี ้
การวจิยัเชงิคุณภาพ
ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ

ศกึษาความต้องการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน รวมถงึศกึษาวิธี
การสื่อสารเพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมในชมุชน โดยใช้วิธีการสงัเกตการณ์ 
(Observation) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุม่ (Focus Group) มีรายละเอียดดงันี ้
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กลุม่ผู้ให้ข้อมลู
การสมัภาษณ์เชิงลกึ ประกอบด้วย
1. กลุม่ผู้น�าชมุชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 5 คน
2. กลุม่ผู้สงูอาย ุได้แก่ ประธานชมรมผู้สงูอาย ุจ�านวน 4 คน
3. กลุม่ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ ผู้น�าทางภมิูปัญญาท่ีมีวิถีชีวิตคลกุคลี

กบัศิลปะวฒันธรรมล้านนาจ�านวน 2 คน
การสนทนากลุม่
คดัเลือกจากเยาวชนท่ีมีส่วนในการแสดงศิลปะวฒันธรรมล้าน

นา จ�านวน 10 คน การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการเข้าไป
สงัเกตการณ์กิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน อาทิ ตลาดถนนคนเดนิ ประเพณีท้อง
ถ่ิน การเข้าร่วมประชมุประจ�าเดือนของชมุชน เป็นต้น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ ค�าถามส�าหรับการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ประเดน็ค�าถาม และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ และแบบ
บนัทกึการสงัเกตการณ์ สร้างขึน้ประกอบด้วยข้อความ (Items) ท่ีครอบคลมุ
ประเดน็เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ล้านนาท่ีชมุชนต้องการอนรัุกษ์ วิธีการสื่อสาร
ภายในชมุชน ปัจจยัท่ีสง่ผลท�าให้เกิดการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมภายใน
ชมุชน เคร่ืองมือดงักลา่วได้ถกูน�ามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญในสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ทา่น

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บข้อมูล
ทัง้หมดผลการศกึษาจะถกูน�ามาเรียบเรียงจดักลุม่ข้อมลู วิเคราะห์ และ
อภิปรายผล โดยน�าเสนอแบบการเขียนพรรณนาเชิงเหตแุละผล
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การศกึษาเชงิปริมาณ
การศกึษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจยัเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

เพ่ือส�ารวจความต้องการของชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมลูจากประชากรในชมุชน
โดยภาพรวม มีรายละเอียดการศกึษาดงันี ้

ประชากร ได้แก่ ประชากรของเทศบาลต�าบลเวียงชยั จังหวดั
เชียงราย มี 10 หมูบ้่าน รวมประชากรทัง้สิน้มีจ�านวน 6,405 คน แบง่เป็น 
ชาย 3,052 คน หญิง 3,353 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง การก�าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ
ยามาเนท่ี่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จ�านวนประชากรอยูร่ะหวา่ง 6,000 
– 7,000 คนใช้ขนาดตวัอยา่ง 378 คน เน่ืองจากเทศบาลต�าบลเวียงชยัมี 10 
หมูบ้่าน เพ่ือการเก็บข้อมลูกระจายทกุหมูบ้่าน จงึใช้วิธีการก�าหนดขนาด
ตวัอยา่งแบบให้โควต้าหมูบ้่านละ 40 คน จงึท�าให้ขนาดตวัอยา่งท่ีใช้เก็บ
ข้อมลูครัง้นีมี้ 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มี 3 ตอนประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นแบบเลอืกตอบ ตอน
ท่ี 2 อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์ และตอนท่ี 3 การสือ่สารในชมุชน
ท่ีมีประสทิธิภาพ ข้อค�าถามพฒันาจากการวเิคราะห์ข้อมลูจากการวจิยัเชิง
คณุภาพออกแบบเป็นข้อค�าตอบตวัเลอืก 5 ระดบัตามแนวทางของลเิคร์ิท 
สเกล ประกอบด้วย เหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ เหน็ด้วย ปานกลาง เหน็ด้วยมาก และ
เหน็ด้วยมากท่ีสดุ พร้อมทัง้ก�าหนดการแปลความหมายวา่ 1.00 – 1.80 = 
เหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ, 1.81 – 2.60 = เหน็ด้วยน้อย, 2.61 – 3.40 = เหน็ด้วยปาน
กลาง, 3.41 – 4.20 = เหน็ด้วยมาก, และ 4.21 – 5.00 = เหน็ด้วยมากท่ีสดุ
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เคร่ืองมือชดุนีไ้ด้ท�าการตรวจสอบคา่ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�าถามกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา (IOC: Index of item objective con-
gruence) จากผู้ทรงคณุวฒิุในสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ทา่น มีคา่ IOC 
ท่ีระดบั .87 ถือวา่มีคา่ความเท่ียงตรงในระดบัท่ีใช้ได้ นอกจากนีย้งัท�าการ
ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 30 คน พบวา่ แบบสอบถามชดุ
นีมี้คา่ r .79 หมายความวา่ แบบสอบถามชดุนีมี้คา่ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่
ร้อยละ 79 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในการเก็บข้อมลู

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู กรณีท่ีเป็นผู้สงูอายจุะมีผู้อา่นและเช็คค�า
ตอบให้ สว่นบคุคลอ่ืนๆ จะใช้แจกแบบสอบถามให้เช็คค�าตอบเอง

การวิเคราะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมลูน�าไปวเิคราะห์ แจกแจงข้อมลู
ด้วยคา่สถิตเิชิงพรรณา ได้แก่ การแจงนบั ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

สรุปและการอภปิรายผล
การศกึษาครัง้นี ้สรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลการวจิยัใน 4 

ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 
1. อัตลักษณ์ล้านนาที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์
 จากการศกึษาเชิงคณุภาพ พบวา่ อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีชมุชนต้องการ

อนรัุกษ์ สว่นใหญ่มกัจะเก่ียวข้องกบัการด�าเนินชีวิตของชมุชนท่ียงัคงมีพืน้เพ
เป็นเกษตรกรรมเจือกลิน่อายความเช่ือเร่ืองผี และศรัทธาท่ีมีตอ่พทุธศาสนา 
แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย 
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1) กลุม่ประเพณีท่ีมีในแตล่ะเดือนซึง่จะอิงตามปฏิทินจนัทรคต ิโดย
มีความเช่ือและศรัทธาตอ่พทุธศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียว อาทิ ประเพณีการเข้า
และออกพรรษา ประเพณีป๋ีใหมเ่มืองหรือสงกรานต์ ย่ีเป็งหรือลอยกระทง 
ปอยหลวง เป็นต้น 

2) กลุม่พิธีกรรมมกัจะอิงกบัความเช่ือและศรัทธาเก่ียวกบัผี เชน่ พิธี
ขึน้บ้านใหม ่พิธีสบืชะตา พิธีสูข่วญั เป็นต้น

3) กลุม่วถีิการด�ารงชีวิตแบบล้านนาท่ีต้องการให้คงอยูคู่ก่บัชมุชน 
คือ อาหารซึ่งยงัคงอตัลกัษณ์ล้านนาไว้อย่างเหนียวแน่น การแต่งกาย
ต้องการให้ใช้ผ้าทอพืน้เมืองอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตดัเย็บให้
เหมาะสมกบัยคุสมยั การอู้ค�าเมือง (การพดูภาษาเหนือ) ในสว่นนีก้ลุม่ผู้ให้
ข้อมลูคอ่นข้างจะเป็นหว่ง เน่ืองจากครอบครัวคนรุ่นใหมไ่มฝึ่กลกูพดูค�าเมือง 
ซึง่อาจท�าให้ภาษาเมืองเหนือสญูหายได้ 

4) กลุม่ศลิปะหตัถกรรมแบบล้านนาท่ียงัพบเหน็ในชมุชน ได้แก่ การ
ท�าตงุ การท�าโคม การสานตะกร้า เป็นต้น สว่นใหญ่จะใช้ในชีวติประจ�าวนั
เชน่ ตะกร้า สว่นตงุและโคมจะใช้ประกอบพิธีกรรมและประเพณีตามความ
เช่ือของคนล้านนาท่ีจะใช้ตงุและโคมเป็นสญัลกัษณ์น�าไปสู่ความเจริญ
รุ่งเรือง

5) กลุม่ศลิปะการแสดงแบบล้านนา ประกอบด้วย การฟ้อน เชน่ 
ฟ้อนสาวไหว ฟ้อนเทียน เป็นต้น ดนตรี ได้แก่ สะล้อ ซอ ซงึ ตีกลองปจูา ตี
กลองสะบดัชยั และค�าร้องเพลงซอ เป็นศลิปะการแสดงท่ียงัมีอยูใ่นชมุชน 
เน่ืองจากมีพอ่ครูและแมค่รูเป็นผู้ถ่ายทอดศลิปะการแสดงให้แก่กลุม่เยาวชน
ในชมุชน
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 จากข้อค้นพบข้างต้นน�ามาส�ารวจในชมุชน พบวา่ คนในชมุชนมี
ความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาอยูใ่นระดบัมาก โดยมีวิธีชีวิต
แบบล้านนาเป็นอตัลกัษณ์ท่ีต้องการอนรัุกษ์ไว้ในระดบัมากท่ีสดุ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ความต้องการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน

ข้อค้นพบดงักล่าวถือว่ามีลกัษณะคล้ายคลึงกนักบักลุ่มล้านนา
ในอีก 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ เกศ
กนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพร ขนุศรี (2548) ท่ีพบว่า อตัลกัษณ์และภาพ
ลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงรายจะมีความเป็นล้านนาคล้ายคลงึกบัเชียงใหม ่
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู แพร่ น่าน และพะเยา 

อีกทัง้เอกลกัษณ์ล้านนาใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีลกัษณะ
ของความเป็นเอกลกัษณ์ จึงท�าให้มีความเป็นแก่นกลางท่ีปรากฏในทกุ
แห่งในเขตล้านนา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของการศกึษาของ Asker 
(1996, อ้างถึงใน ประภาพรรณ แก้วสิยา, 2557: 8-9) ท่ีกล่าวว่า อตั
ลกัษณ์หลกั (Core Identity) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของ
อตัลกัษณ์ เปรียบได้กบัหวัใจซึง่จะคงอยู่และติดแน่นกบัอตัลกัษณ์หลกั



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

137

นัน้ตลอดไป อัตลักษณ์หลักนีเ้ป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงต�าแหน่งของชุมชน 
(Community Positioning) แสดงถึงจิตวิญญาณ พืน้ฐานความเช่ือและ
คณุค่าท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ชมุชนมีจดุยืนร่วมกนั 

2. รูปแบบการส่ือสารที่มีในชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
 การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ในชุมชนมีรูปแบบการสื่อสาร

เพ่ือติดต่อสื่อสารในชุมชนค่อนข้างหลากหลาย แบ่งเป็นการสื่อสาร
ภายในชมุชนเพ่ือสื่อสารถึงทกุคนในชุมชน เช่น เสียงตามสาย การจดั
ท�าเวทีประชาคมเพ่ือหาข้อสรุปส�าหรับการจดัท�ากิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน 
นอกจากนีย้งัมีการสื่อสารเฉพาะกลุม่ อาทิ ไลน์กลุม่เพ่ือนดัหมายเฉพาะ
กลุ่มเล็ก เฉพาะกิจบางประการ เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารแบบเผชิญ
หน้าเช่น การสนทนา การใช้โทรศพัท์ยงัเป็นส่วนส�าคญัของการสื่อสาร
กนัภายในชมุชน 

เม่ือตรวจสอบความเห็นของประชาชนในชมุชนเก่ียวกบัรูปแบบ
การติดต่อสื่อสาร พบว่า ในชมุชนมีวิธีการการสื่อสารหลายรูปแบบ ผล
การศึกษายงัพบว่า คนในชุมชนมีความเห็นว่า การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 ประสทิธิภาพของการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั

เหตผุลท่ีประชาชนในชุมชนมีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการ
สื่อสารอยูร่ะดบัมาก เป็นเพราะวา่ คนในชมุชนมีสว่นในการสร้างเนือ้หา
และร่วมผลติเนือ้หาจงึสง่ผลให้เกิดระดบัการมีสว่นร่วมคอ่นข้างสงู ดงัเชน่
ข้อเสนอของปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542:4-5) ท่ีกลา่ววา่ การ
สือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม(Participatory Communication) นัน้นอกจากจะ
เป็นการสนทนาตอบโต้ระหวา่งบคุคลหรือกลุม่บคุคล ยงัเป็นการฝึกสมาชิก
ในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัฟัง และการเคารพในความ
คดิของผู้ อ่ืน ตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ีของตน ร่วมวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา
สงัคม แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารกนั (information exchange) ตลอดจน
กระบวนการร่วมกนั ค้นหาแนวทางและการตดัสินใจร่วมกนับนพืน้ฐาน
ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ อนัจะน�าไปสูก่ารเกิดส�านกึเชิงสาธารณะร่วมกนั (Public 
Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหวา่ง
สมาชิกในสงัคม เพ่ือน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคมท่ีเหมาะสม เป็นท่ีเหน็
พ้องต้องกนัของสมาชิกในสงัคม
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3. แนวทางการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์
ล้านนาของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย

ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณน�ามา
สงัเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือการอนรัุกษ์อตั
ลกัษณ์ล้านนาของชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั พอจะประมวลออกมาได้ 3 
องค์ประกอบ ดงันี ้

1) ผู้สง่สารจะต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเช่ือถือจากคนในชมุชน 
มีบคุลกิลกัษณะนา่ไว้วางใจ มีประสบการณ์ในการท�างาน ซึง่สว่นใหญ่มกั
จะเป็นพอ่ครู แมค่รู หรือผู้น�าชมุชนท่ีมีอยูใ่นชมุชนนัน้ ๆ เป็นผู้ เร่ิมต้นใน
การสือ่สาร 

 จากการศกึษาพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ต้องการผู้สง่สารท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ เน่ืองจากประชาชนในชมุชนสว่นใหญ่จะจดัวางตวัอยูใ่นสว่นของ
ผู้ รับสารมากกวา่จะเป็นผู้สง่สาร เพราะคดิวา่ตนเองอยูใ่นฐานะผู้ปฏิบตัติาม
ผู้น�า ดงันัน้หากต้องการความร่วมมือของคนในชมุชนผู้สง่สารในฐานะผู้น�า
ชมุชนจงึจ�าเป็นต้องสร้างความนา่เคารพ ความนา่เช่ือถือให้เกิดในใจผู้ รับ
สาร อนัจะน�าไปสูค่วามส�าเร็จท่ีจะชกัจงู โน้มน้าวคนในชมุชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ โดยเฉพาะการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา ผู้น�า
ชมุชน เจ้าอาวาส และปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่เป็นพอ่ครูแมค่รูจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้
รับความเช่ือถือจากชมุชน จงึจะมีพลงัในการดงึคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่ผู้น�าชมุชนท่ีไมไ่ด้รับความเช่ือถือของคนใน
ชมุชนอยา่งเชน่ แมค่รูยพิุน ทบัทิมฉายและพอ่ครูมานิตย์ เจริญทรัพย์ ซึง่เป็น
ผู้สอนศลิปะการแสดงล้านนาท่ีมีในชมุชนแหง่นี ้
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2) เนือ้หาในการสือ่สารเพ่ือการอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ทางล้านนา ควร
เป็นเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงการน�าคณุคา่ท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตมาสืบทอดกนั
แบบรุ่นตอ่รุ่น เพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจในภมิูปัญญาล้านนาท่ีมีมาตัง้แต่
อดีตจนถงึปัจจบุนั 

 อยา่งไรก็ตามเนือ้หาแหง่ความเป็นล้านนาควรมีการปรับให้เข้ากบั
ยคุสมยั เชน่ การฟ้อนสาวไหมจากเดมิท่ีใช้เวลาแสดง 20-30 นาที ควรปรับให้
เหลอื 5-10 นาที เพ่ือดงึคนด ูเป็นต้น หรือค�าร้องในเพลงซอ อาจปรับเนือ้หา
ให้เข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนั เพ่ือเยาวชน คนรุ่นใหมส่ามารถเข้าถงึเนือ้หาเหลา่
นัน้ได้ เป็นต้น หรือแม้แตก่ารแตง่กายด้วยผ้าทอพืน้เมือง อาจมีการตดัเยบ็ 
ในแบบทนัสมยั เหมาะแก่การสวมใสใ่นชีวิตประจ�าวนัให้คนรุ่นหลงัเห็น
คณุคา่ และต้องการอนรัุกษ์ไว้ เพ่ือให้เกิดความสนใจในกลุม่วยัรุ่นและการ
ใช้งานในยคุปัจจบุนั จงึจ�าเป็นต้องมีการประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัยคุสมยั
ท่ีเปลีย่นไป 

3) ชอ่งทางการสือ่สาร ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ เคร่ืองมือการ
สือ่สาร และกิจกรรมการสือ่สาร ซึง่มีสาระส�าคญั ดงันี ้

3.1) เคร่ืองมือการสื่อสาร คือ อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
สือ่สาร เชน่ เสยีงตามสาย จดัเป็นเคร่ืองมือการสือ่สารท่ีมีอยูใ่นชมุชนแบบ
ดัง้เดมิ ยงัถือเป็นสิง่ท่ีส�าคญัท่ีจะแจ้งขา่วสาร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือ
ด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนได้เป็นอยา่งดี ผสมผสานกบัเคร่ืองมือการ
สือ่สารสมยัใหม ่คือ สมาร์ทโฟนส�าหรับสือ่สารผา่นสือ่สงัคม (Social Media) 
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความมีสว่นร่วมในการ
สือ่สารในทกุกลุม่ของชมุชน
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3.2) กิจกรรมการสื่อสาร เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการ
สือ่สาร เชน่ การจดัถนนคนเดนิ สง่ผลให้มีพืน้ท่ีในการเปิดการแสดง ไมว่า่
จะเป็น การฟ้อน การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซงึ เป็นต้น กิจกรรมนีน้อกจาก
จะเป็นการเปิดเวทีให้นกัแสดงรุ่นใหม ่อีกทัง้เปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามา
มีสว่นร่วมในการรับชมการแสดงศลิปะเหลา่นัน้ ในการแสดงแตล่ะครัง้อาจ
มีการน�าเสนอทางเฟซบุ๊ก ไมว่า่จะเป็น รูปภาพและการไลฟ์สด ซึง่เทา่กบั
เป็นการเปิดพืน้ท่ีการแสดงศลิปะแบบล้านนาให้กว้างขวางเพ่ิมขึน้ สิง่เหลา่
นีล้้วนจงูใจให้นกัแสดงมีก�าลงัใจในการฝึกฝน จงึเทา่กบัเป็นการร่วมอนรัุกษ์
เอกลกัษณ์ล้านนาได้อีกแนวทางหนึง่  

 แนวทางสร้างการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์เอกลกัษณ์
ล้านนาทัง้ 3 ประการท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้สอดคล้องกบัการศกึษาของรุจิรา 
สภุาษา (2542:43-46) ได้สรุปวา่ การมีสว่นร่วมในการสือ่สารมีเง่ือนไขตา่ง 
ๆ ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Re-
ceiver/Users) 2) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่/ผู้ผลติ/ผู้ ร่วมผลติ/ผู้ ร่วมแสดง 
(Sender/Producer/ Co-Producer/ Performance) และ 3) การมีสว่นร่วม
ในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย (Policy Maker/ Planner) 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศึกษาของสรุพงษ์ โสธนะเสถียร 
และเกศกนก ชุม่ประดษิฐ์ (2547: 164-166) ท่ีพบวา่ รูปแบบการสือ่สาร
อย่างมีสว่นร่วมภายในชมุชนจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้สื่อสาร 
เนือ้หา และกิจกรรมการสือ่สารจงึจะมีพลงัผลกัดนัให้เกิดการด�าเนินกิจกรรม
ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ล้านนาของ
คนในชมุชนซึง่มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั ดงันัน้หากได้รับปัจจยัทัง้ 3 ประการ  
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มีความพร้อมยอ่มน�าไปสูก่ารร่วมแรงร่วมใจท่ีจะอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ล้านนา
ให้คงอยูใ่นชมุชนสบืตอ่ไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั
1. ผลการศึกษาสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ล้านนาบางประการท่ีอาจ

เลอืนหายไปในคนรุ่นหลงัๆ โดยเฉพาะการใช้ภาษาถ่ินหรือภาษาเหนือใน
การสนทนา เน่ืองจากครอบครัวรุ่นใหมม่กัจะใช้ภาษากลางสนทนากนัใน
ครอบครัว สง่ผลให้เดก็รุ่นใหมไ่มพ่ดูภาษาถ่ิน นอกจากจะท�าให้ภาษาถ่ิน
เลอืนหายไป ศลิปะการแสดงบางอยา่งจะหายตามไปด้วย เชน่ การร้องค�าซอ 
ซึง่จะต้องใช้ภาษาเหนือในการร้อง เดก็รุ่นใหมไ่มส่นใจสบืสาน เน่ืองจากไม่
เข้าใจค�าศพัท์ ส�าเนียง และภาษาเหนือ สิง่นีห้นว่ยงานภาครัฐอาจจะต้องเข้า
มาผลกัดนั จดัท�าการรณรงค์การใช้ภาษาท้องถ่ิน เพ่ืออตัลกัษณ์ด้านภาษา
ล้านนาจะด�ารงอยูต่อ่ไป

2. หนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทตอ่การด�ารงชีวติของชมุชน จงึ
ควรศกึษาบริบททางสงัคมของชมุชน เพราะกิจกรรมบางอยา่งไมไ่ด้สง่เสริม
การอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน ยกตวัอยา่งเชน่ การใสเ่สือ้ลายดอก
ในวนัสงกรานต์ ซึง่ไมใ่ชอ่ตัลกัษณ์ล้านนา การกระท�าดงักลา่วอาจท�าให้อตั
ลกัษณ์การแตง่กายล้านนาเลอืนหายไปได้

3. ผลการศกึษานีส้ะท้อนถึงแนวทางอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาท่ี
ชมุชนมีความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์สบืตอ่ไป แม้จะไมไ่ด้เป็นนโยบายของภาค
รัฐ แตช่มุชนพร้อมท่ีจะสบืสานอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาอนัดีงามตลอดไป 
แม้วา่บางสว่นอาจต้องมีการประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัยคุสมยั
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4. การศกึษาครัง้ตอ่ไปเก่ียวกบัการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมในเนือ้หา
อ่ืนๆ อาทิ การสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรม
ทางสงัคมอ่ืนๆ 

5. การศกึษาครัง้ตอ่ไปเก่ียวกบัเนือ้หาด้านการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์
ล้านนา ควรเป็นในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชน่ เร่ืองการทอ่งเท่ียวในชมุชนท่ี
ยงัคงอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา หรือการสือ่สารเพ่ือถ่ายทอดศลิปะการแสดง
แบบล้านนาเพ่ือการทอ่งเท่ียวเชิงประสบการณ์เป็นต้น
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