การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ออนุรักษ์ อตั ลักษณ์ ทางล้ านนา
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นาของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย จังหวัดเชียงรายมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่
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เยาวชน 10 คน ส่วนการวิจยั เชิงปริมาณใช้ แบบสอบถามทีม่ คี า่ IOC = .87
และค่า r = .83 เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างจ�านวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า อัตลักษณ์ทางล้ านนาทีต่ ้ องการอนุรักษ์แบ่งเป็ น
1) ประเพณีของล้ านนาแต่ละเดือน 2) พิธีกรรมแบบล้ านนา 3) วิถชี วี ติ แบบ
ล้ านนา 4) ศิลปะการแสดงแบบล้ านนา และ 5) ศิลปะหัตถกรรม
แนวทางการอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ ล้านนาพบว่า ผู้อาวุโสในชุมชน
ต้ องอธิบายความหมายและความส�าคัญของเอกลักษณ์ล้านนาให้ คนรุ่ น
หลังเข้ าใจให้ เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ล้านนาที่สะสมมาตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั เปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ มกี ารแสดงออกให้ แก่อตั ลักษณ์ล้านนา ซึง่ อาจต้ องมี
การประยุกต์ให้ เข้ ากับยุคสมัย ในส่วนของผู้นา� จะต้ องเป็ นบุคคลทีใ่ นชุมชน
เชื่อถือ มีความเข้ มแข็งสามารถสร้ างศรัทธาในแก่สมาชิกในชุมชนหันมา
ร่วมมือในการอนุรักษ์อตั ลักษณ์ล้านนา และทีส่ า� คัญหน่วยงานภาครัฐควร
ให้ การสนับสนุน
ส่วนแนวทางการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ อตั ลักษณ์
ล้ านนาจะต้ องมีองค์ประกอบ คือ 1) กลุม่ ผู้สื่อสาร ได้ แก่ ผู้สง่ สารและ
ผู้รับสารทีจ่ ะต้ องมีความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะกลุม่ ผู้นา� หรือผู้สง่
สารต้ องสร้ างความเชือ่ มัน่ ให้ แก่กลุม่ ผู้รับสาร 2) เนื ้อหาการสือ่ สารทีจ่ ะใช้
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ล้านนา จะต้ องเป็ นเนื ้อหาแสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนา
ทีต่ กทอดมาจากอดีตสูป่ ั จจุบนั แม้ วา่ จะมีการประยุกต์ไปตามยุคสมัย แต่
ก็จ�าเป็ นต้ องมีกลิน่ ไอแห่งล้ านนาด�ารงอยูด่ ้ วยเสมอ และ 3) ช่องทางการ
สือ่ สาร ประกอบด้ วย เครื่องมือการสือ่ สาร อาทิ เสียงตามสาย โทรศัพท์ การ
ประชุมกลุม่ สือ่ สังคม และกิจกรรมการสือ่ สาร ได้ แก่ กิจกรรมการสือ่ สาร
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ภายในกลุม่ หรือภายในชุมชน และกิจกรรมการสือ่ สารสูส่ าธารณะ จะต้ อง
เข้ ามามีบทบาทในการเผยแพร่ เพือ่ กระตุ้นให้ เกิดการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์อตั ลักษณ์ล้านนาของชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน
ค�าส�าคัญ: การสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม / อัตลักษณ์ล้านนา / ชุมชน / เทศบาล
ต�าบลเวียงชัย
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Abstract
The purposes of this research were 1) to survey the lanna
identities that Wiangchai municipal district community wanted to conserve 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 research 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 community, (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 social 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�าคัญของปั ญหา
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นอย่างต่อ
เนือ่ งตลอดเวลาภายใต้ เงือ่ นไขทีห่ ลากหลาย อาทิ ปั จจัยทางชีววิทยา (Biological) ปั จจัยทางประชากร (Population) ปั จจัยทางกายภาพ (Physical)
ปั จจัยทางวัฒนธรรม (Cultural) ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยี (Technological)
ปั จจัยด้ านขบวนการทางสังคม (Social Movement) ปั จจัยทางจิตวิทยา
(Psychological) และปั จจัยอืน่ ๆ เช่น การศึกษา การเมืองการทหาร ศาสนา
และอุดมการณ์ทางความคิด ความเชือ่ เป็ นต้ น (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, วร
วุฒิ โรมรัตน์พนั ธ์, 2554, ด�ารงศักดิ์ แก้ วเพ็ง, 2556)
ในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมไทยได้ รับอิทธิพลมาจากกลุม่ ประเทศโลกที่หนึง่ น�าแนวคิดการสร้ าง
ความเจริ ญภายใต้ วาทกรรม “การพัฒนา” ที่อยูภ่ ายใต้ ร่มเงาอุดมการณ์
เศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) โดยใช้ กระบวนเปลีย่ นแปลงทางสังคมชนบท
ไปสูค่ วามเป็ นสังคมเมือง (Urbanization) กระบวนการเปลีย่ นแปลงจาก
สังคมเกษตรไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม (Industrialization) และกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงไปสูค่ วามทันสมัย (Modernization) เมือ่ ผนวกกับกระแสโลกา
ภิวตั น์ (Globalization) มุง่ สร้ างโลกเป็ นหนึง่ เดียว ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการ
ด�าเนินชีวติ พฤติกรรมของคนในสังคมไทยเปลีย่ นไปทังในเชิ
้ งบวก คือ การ
สร้ างการด�ารงชีพถูกสุขอนามัย การอยูด่ ีกินดีของประชาชน ความเจริ ญ
เข้ าไปสูท่ กุ แห่งในประเทศ กระนันก่
้ อให้ เกิดปั ญหาในมิตติ า่ งๆ เช่น ปั ญหา
การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง ปั ญหาค่าใช้ จ่ายที่ต้องมีในการสร้ างความ
เปลีย่ นแปลง ปั ญหาอันเป็ นผลต่อเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง และปั ญหา
ความไม่สมดุลของการเปลีย่ นแปลง (ปรัชญา เวสารัชช์, 2555: 296-297)
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ส�าหรับชุมชนเทศบาล ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรายเป็ นอีกชุมชน
หนึง่ ทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเช่นกัน
ซึง่ ปั จจุบนั ชุมชนแห่งนี ้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากสังคมชนบทเข้ าสูส่ งั คมกึง่
ชนบทกึง่ สังคมเมือง จากการส�ารวจเบื ้องต้ นของผู้วจิ ยั พบว่า คนในชุมชนมี
ความวิตกเกรงว่าวัฒนธรรมล้ านนาบางอย่างก�าลังเลือนหายไป อาทิ การไม่
พูดค�าเมืองของคนรุ่นใหม่ ซึง่ จะส่งผลต่อศิลปะการแสดงทีต่ ้ องใช้ คา� เมืองใน
การละเล่นเลือนหายไป เป็ นต้ น
บาดแผลดังกล่าวส่วนหนึง่ อาจมาจากการพัฒนาที่เน้ นเศรษฐกิจ
เป็ นศูนย์กลาง (economy-oriented paradigm) มุง่ พึง่ พิงเทคโนโลยีจาก
ประเทศโลกทีห่ นึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม และ
ความเสือ่ มถอยทางด้ านวัฒนธรรมอันดีของชุมชน จึงท�าให้ เกิดการเปลีย่ น
กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิมที่ภาครัฐเป็ นผู้ก�าหนดมาเป็ นการพัฒนา
ที่มาจากรากฐานความต้ องการของชุมชน โดยเน้ นหลักการสือ่ สารแบบมี
ส่วนร่วมเป็ นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาในยุคปั จจุบนั (กาญจนา แก้ วเทพ,
2542)
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาที่เน้ นจากรากฐาน
ของชุมชน จัดเป็ นกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบทางเลือก เน้ นการสือ่ สาร
แบบมีสว่ นร่วม เน้ นความเป็ นท้ องถิ่น ที่สา� คัญเน้ นชุมชนเป็ นศูนย์กลางที่
จะสื่อสารและสร้ างความหมายร่วมกัน ดังนันการสื
้
่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
(Participatory Communication) จึงเข้ ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
อย่างสร้ างสรรค์ของชุมชน (พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2556: 3031) เนือ่ งจากเป็ นความต้ องการของชุมชนทีจ่ ะร่วมกันคิดหาแนวทางภายใต้
บริบทและศักยภาพของคนในชุมชนอย่างแท้ จริง ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วจิ ยั
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จึงน�าวิธีการศึกษาแบบการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็ นวิธี
การศึกษาหาแนวทางสืบสานอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ความเป็ นล้ านนาให้ คงอยู่
อย่างยัง่ ยืน

124

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ส�ารวจและรวบรวมอัตลักษณ์ทางล้ านนาทีป่ ระชาชนในเขต
เทศบาลต�าบลเวียงชัย จังหวัดเชียงรายต้ องการอนุรักษ์
2. เพือ่ ส�ารวจรูปแบบการสือ่ สารทีใ่ ช้ ในชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมส�าหรับการ
อนุรักษ์ อตั ลักษณ์ล้านนาของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย
กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี ้มีดงั นี ้

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั นี ้มีแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี ้
1. แนวคิดการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
เป็ นการสนทนาตอบโต้ ระหว่างบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ซึง่ เป็ นการฝึ กสมาชิก
ในสังคมเกีย่ วกับกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันฟั ง และการเคารพในความ
คิดของผู้อนื่ ตระหนักในสิทธิและหน้ าทีข่ องตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
สังคม แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารกัน (Information Exchange) ตลอดจน
กระบวนการร่ วมกัน ค้ นหาแนวทางและการตัดสินใจร่ วมกันบนพื ้นฐาน
ข้ อมูลทีส่ มบูรณ์ อันจะน�าไปสูก่ ารเกิดส�านึกเชิงสาธารณะร่วมกัน (Public
Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหว่าง
สมาชิกในสังคม เพือ่ น�าไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมทีเ่ หมาะสม เป็ นทีเ่ ห็น
พ้ องต้ องกันของสมาชิกในสังคม (ปาริชาต สถาปิ ตานนท์, 2542:4-5)
ความหมายของการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม
ส่วนความหมายของการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมคือ การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตังแต่
้ ต้นจนสิ ้นสุดกระบวนการ ได้ แก่
การวิจยั (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การด�าเนินงาน การบริหาร
จัดการ การติดตามและการประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่
เกิดขึ ้นร่วมกันในชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546: 196, นเรศ
สงเคราะห์สขุ , 2541:10)
เป้าหมายของการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม
การสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมมีเป้าหมาย คือ ต้ องการกระตุ้นให้ ชมุ ชน
มองเห็นคุณค่าของตนเอง สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ชาวบ้ านทีเ่ ข้ ามามีสว่ นร่วม
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และเพือ่ ให้ เห็นคุณค่า ความคิด และความเชือ่ ของเขา พิสจู น์ความสามารถ
ในการเรียนรู้ การผลิตสือ่ ด้ วยตนเอง สร้ างทักษะในการสร้ างสือ่ ให้ กบั ชุมชน
เพือ่ เป็ นช่องทางทีช่ มุ ชนจะส่งข่าวสารออกไปจากจุดยืน มุมมอง และทัศน
ของตนเองให้ ชมุ ชนได้ แสดงความรู้สกึ ปั ญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้
วิธีการแก้ ปัญหาจากทัศนะของชุมชน ผลการสือ่ สารของชุมชนทีอ่ าจจะเกิด
จากการริเริ่มของบางส่วนเสี ้ยวของชุมชนหรือจากชุมชนใดชุมชนหนึง่ จะช่วย
ยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้ กบั ทังชุ
้ มชนหรือชุมชนอืน่ ๆ เพือ่
ร่วมกันแก้ ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น ช่วยเพิม่ สัดส่วนของการสร้ างสือ่ ทีม่ สี าระให้ แก่
ชุมชนให้ มปี ริมาณเพิม่ มากขึ ้น (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2542: 42-43)
ระดับการมีสว่ นร่วมในการสือ่ สาร
รุจริ า สุภาษา (2542:43-46) ได้ จา� แนกระดับการสือ่ สารอย่างมีสว่ น
ร่วมในชุมชนสามารถจัดระดับการมีสว่ นร่วมในการสือ่ สารไว้ 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 การมีสว่ นร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร (Audience/
Receiver/Users) เป็ นขันตอนของการมี
้
สว่ นร่วมในระดับล่างที่สดุ กล่าว
คือ ในกระบวนการสือ่ สารตังแต่
้ ต้นยังอยูใ่ นการก�าหนดของผู้สง่ สาร ไม่วา่ จะ
เป็ นการเลือกประเด็นเนื ้อหา การเลือกวิธีการน�าเสนอไปจนกระทัง่ การเลือก
ช่องทางสือ่ ทีจ่ ะใช้ เผยแพร่ และผู้รับสารก็ยงั คงมีฐานะเป็ นเพียงผู้รับสารแต่
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามสิง่ ทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงไปส�าหรับฐานะของ
ผู้รับสารในการสือ่ สารชุมชนแบบมีสว่ นร่วม คือ ผู้รับสารให้ ตระหนักถึงสิทธิ
ทีจ่ ะรู้ของตน (Right to Know) และสิทธิทจี่ ะบอกเล่าข้ อมูลข่าวสารของตน
ต่อสาธารณะ (Right to Inform) รวมถึงจะต้ องมีการสร้ างหลักประกันในการ
มีสว่ นร่วมในการรับข้ อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะช่องทางการสือ่ สารทีจ่ ะต้ องส่ง
ถึงผู้รับสารในชุมชนอย่างทัว่ ถึง
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ระดับที่ 2 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร /ผู้ร่วมแสดง /ผู้ร่วมผลิต /ผู้
ผลิต (Sender/Producer/ Co-Producer/Performance) เป็ นขันตอนของการ
้
มีสว่ นร่วมในระดับสูงขึ ้นมาและจ�าเป็ นต้ องสร้ างเงือ่ นไขใหม่ๆ เพือ่ เติมหรือ
ต้ องมีการปฏิรูปเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเก่าๆ ทีม่ อี ยู่ การเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
ฐานะผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิตนัน้ ยังแบ่งออกเป็ นหลายขันตอนตามหลั
้
กแนวคิด
ของการผลิต ประกอบด้ วย ขันก่
้ อนการผลิต (Pre-Production Stage) ขัน้
ตอนการผลิต (Production Stage) และขันหลั
้ งการผลิต (Post-Production
Stage) ซึง่ คนในชุมชนจะต้ องมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร /ผู้ร่วมแสดง /ผู้
ร่วมผลิต /ผู้ผลิตด้ วย
ระดับที่ 3 การมีสว่ นร่ วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย
(Policy Maker/ Planner) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนด
นโยบายถือว่า เป็ นรูปแบบสูงสุดของการมีสว่ นร่วมและดังทีจ่ ะได้ สงั เกตเห็น
ว่า ยิง่ ระดับการมีสว่ นร่วมสูงขึ ้นมากเท่าไหร่ สัดส่วนของชุมชนทีจ่ ะเข้ ามีสว่ น
ร่วมได้ จะเล็กลง กล่าวคือ ในระดับของผู้รบั สาร คนในชุมชนทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมได้ แต่เมือ่ ขึ ้นมาถึงขันการผลิ
้
ตอาจจะมีคนบางกลุม่ ในชุมชนเท่านัน้
ที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมจนกระทัง่ ถึงขันตอนสุ
้
ดท้ าย คือ ระดับวางแผนและ
นโยบายนี ้ คงมีตวั แทนบางคนเท่านันที
้ จ่ ะเข้ ามาด�าเนินกิจกรรมในระดับนี ้
2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
และมนุษย์บนโลกทีส่ รุปความหมายในการเป็ นตัวตนของตนเอง เป็ นเสมือน
ระบบรหัสของสัญลักษณ์ ถ้ อยค�า และความหมาย ซึง่ บ่งบอกตัวตนสมาชิก
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ในประชาสังคมต่างๆ เพือ่ ใช้ สอื่ ตัวตน ท�าให้ คนแต่ละคนมีอตั ลักษณ์แตกต่าง
กัน (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556, น.91)
การศึกษาอัตลักษณ์ คือ การศึกษาผลผลิตทางสังคม เช่น ประเพณี
ขนบธรรมเนียม ฉะนันหากต้
้
องการท�าความเข้ าใจแนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์
ซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องกับอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในตัวมนุษย์
ทีแ่ สดงออกภาพตัวแทน (Representation) ส่งผลให้ อตั ลักษณ์เป็ นเรื่องของ
ส่วนร่วมกันของคนในสังคม ดังนันแต่
้ ละสังคมจึงมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีจ่ ะ
แสดงออกอย่างทีป่ รากฏแก่สายตาคนทัว่ ไป (Barker, 2004)
เมือ่ กล่าวถึง อัตลักษณ์ (Identity) สิง่ ทีค่ วบคูก่ นั คือ ภาพลักษณ์
(Image) ความสัมพันธ์ระหว่างสองสิง่ คือ ภาพลักษณ์เป็ นภาพฉาย (Projector) ของอัตลักษณ์ ดังนันอั
้ ตลักษณ์ คือ ตัวตนของเรา ภาพลักษณ์ คือ
สิง่ ทีท่ กุ คนมองเรา ซึง่ Kotlor (2000:553) ได้ กล่าวถึงการสะท้ อนอัตลักษณ์
(Identity) ออกมาเป็ นภาพลักษณ์ (Image) จ�าแนกเป็ น 3 ประเภท คือ ภาพ
ลักษณ์องค์กรหรื อชุมชน (Institutional Image) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ า (Product or Service Image) และภาพลักษณ์ตราสินค้ าหรือผู้
ประกอบการ (Brand Image)
3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ล้านนา
การศึกษาของเกศกนก ชุม่ ประดิษฐ์และจิราพร ขุนศรี (2548: 81-82)
อธิบายถึงอัตลักษณ์ล้านนาหมายถึง อัตลักษณ์ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 8 จังหวัด ประกอบด้ วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน และแม่ฮอ่ งสอน ดินแดนแห่งนี ้มีประวัตศิ าสตร์
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ยาวนานรุ่งเรืองในยุคเดียวกันกับอาณาจักรสุโขทัย และอยุธยาตอนต้ นและ
ตอนกลาง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็ นราชธานีมี ภาษาพูด ตัวหนังสือ ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง แม้ เวลาจะล่วงเลยมานานอัตลักษณ์ดงั
กล่าวยังคงมีปรากฏอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ถึงหลอมรวมอยูใ่ นวิถกี ารด�าเนินชีวติ
ความเป็ นอยู่ พฤติกรรม การแต่งกาย ฯลฯ อันเป็ นอัตลักษณ์เด่นของล้ านนา
อันเป็ นมรดกตกทอดจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
4. บริบทของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
ส่วนบริบทชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัยนี ้เป็ นการรวบรวมข้ อมูลจาก
การส�ารวจเอกสาร การสังเกตของผู้วจิ ยั และการสัมภาษณ์ พบว่า เทศบาล
ต�าบลเวียงชัย อยูใ่ นเขตการปกครองของอ�าเภอเวียงชัย ซึง่ อยูห่ า่ งจากตัว
เมืองเชียงรายประมาณ 12-13 กิโลเมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1233 จากห้ าแยกพ่อขุนไปถึงอ�าเภอเวียงชัย ระยะทาง
13 กิโลเมตร หากใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 จากถนนพหลโยธิน
จากแยกศรี ทรายมูลถึงแยกบ้ านด้ ายระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้ ว
ต่อด้ วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวม 12
กิโลเมตร (วิกพิ เิ ดีย, ออนไลน์, 7 มีนาคม 2559)
จากการส�ารวจบริ บททางสังคมของผู้วิจัยด้ วยการสังเกตและ
สัมภาษณ์บคุ คลในพื ้นที่ พบว่า ลักษณะทางกายภาพด้ านทีต่ งของชุ
ั้
มชน
เทศบาลต�าบลเวียงชัยอยูใ่ กล้ ตวั เมืองเชียงราย การเดินทางสะดวกใช้ เวลา
ไม่นานนัก ความเจริ ญในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทาง การขนส่ง
เทคโนโลยีการสือ่ สารรูปแบบต่างๆ จึงท�าให้ บริ บททางสังคมของเทศบาล
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ต�าบลเวียงชัยมีลกั ษณะกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ส่งผลให้ สภาพสังคม วิถชี วี ติ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชัยเปลีย่ นแปลงไปจากอดีตพอจ�าแนก
ได้ ดงั นี ้
1. เกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านการประกอบอาชีพ จากเดิมประชากร
ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นอาชีพค้ าขายหรื อประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวเพิม่ ขึ ้น ดังค�ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต�าบลเวียงชัยทีก่ ล่าว
ว่า ปั จจุบนั ประชากรในเขตหมู่ 1 ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านทีอ่ ยูใ่ นตัวอ�าเภอเวียงชัย
ประกอบอาชีพเกษตรกรในสัดส่วนทีน่ ้ อยลง ส่วนใหญ่หนั ไปค้ าขาย คือ เป็ น
แม่ค้า พ่อค้ าในตลาดกันมากกว่าแต่กอ่ น จึงท�าให้ ความสนใจในการร่วมมือ
กิจกรรมบางอย่างในชุมชนลดน้ อยลง
2. มีผ้ อู พยพจากถิน่ อืน่ มาอยู่ เพือ่ ประกอบอาชีพค้ าขาย แต่อยูไ่ ด้ ไม่
นาน เนือ่ งจากสภาพทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เฟื่ องฟูเหมือนในตัวเมือง หลายคนมา
เช่าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์เพือ่ ค้ าขาย แต่ด้วยก�าลังซื ้อของผู้ซื ้อมีไม่มาก
นัก เพราะฐานเดิมยังเป็ นชุมชนแบบเกษตรกรรม ประกอบกับเศรษฐกิจยังไม่
ดีพอ จึงท�าให้ การค้ าขายไม่เป็ นไปดังหวัง จึงท�าให้ มผี ้ สู นใจมาลงทุนแต่กอ็ ยู่
ได้ ไม่นาน เพราะค้ าขายไม่ได้ ผลก�าไรตามทีต่ ้ องการ
3. ด้ วยการเดินทางเข้ าตัวเมืองเชียงรายค่อนข้ างสะดวก และในตัว
เมืองเชียงรายมีบริ ษัท ห้ างร้ านจากกรุงเทพฯ และนักลงทุนชาวเชียงราย
เปิ ดให้ บริการหลายแห่ง จึงท�าให้ ประชากรบางส่วนเข้ าสูร่ ะบบการท�างาน
ของบริษทั ห้ าง ร้ านต่างๆ ในเมืองเชียงรายมากขึ ้น งานด้ านเกษตรกรรมจึง
ลดบทบาทลง รวมถึงรูปแบบของการด�าเนินชีวติ ของชุมชนก็เปลีย่ นแปลง
ตามไปด้ วย
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ข้ อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม
ส�าหรับการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ บริ บทชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
จังหวัดเชียงรายทีม่ วี ถิ ีชวี ติ เปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรเป็ นกึง่ สังคมเมือง
กึง่ เกษตรกรรม ลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่ออัตลักษณ์ล้านนาทีจ่ ะเลือน
หายไป จึงท�าให้ กลุม่ คนในชุมชนหันมาให้ ความสนใจต้ องการทีจ่ ะอนุรักษ์
อัตลักษณ์ล้านนาอันเป็ นแก่นของวัฒนธรรมล้ านนาทีม่ อี ยูใ่ นกลุม่ 8 จังหวัด
ของภาคเหนือตอนบน โดยหาวิธีการอนุรกั ษ์ด้วยการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม
อันเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน เพือ่ กระตุ้นให้ เกิดการก�าหนดเนื ้อหา วิธีการทีจ่ ะน�า
มาใช้ เป็ นแนวทางในการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ อนุรักษ์ อตั ลักษณ์ล้าน
นาของชุมชน
วิธดี า� เนินการวิจยั
การวิจยั นี ้ให้ วธิ ีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่าง
การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณมีการด�าเนินงานวิจยั ดังนี ้
การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ
ศึกษาความต้ องการอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ล้านนาของชุมชน รวมถึงศึกษาวิธี
การสื่อสารเพื่อสร้ างความมีสว่ นร่วมในชุมชน โดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์
(Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุม่ (Focus Group) มีรายละเอียดดังนี ้
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กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้ วย
1. กลุม่ ผู้นา� ชุมชน ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 5 คน
2. กลุม่ ผู้สงู อายุ ได้ แก่ ประธานชมรมผู้สงู อายุ จ�านวน 4 คน
3. กลุม่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ได้ แก่ ผู้นา� ทางภูมปิ ั ญญาทีม่ วี ถิ ชี วี ติ คลุกคลี
กับศิลปะวัฒนธรรมล้ านนาจ�านวน 2 คน
การสนทนากลุม่
คัดเลือกจากเยาวชนที่มีส่วนในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้ าน
นา จ�านวน 10 คน การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม ด้ วยการเข้ าไป
สังเกตการณ์กจิ กรรมต่างๆ ในชุมชน อาทิ ตลาดถนนคนเดิน ประเพณีท้อง
ถิน่ การเข้ าร่วมประชุมประจ�าเดือนของชุมชน เป็ นต้ น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ ค�าถามส�าหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นค�าถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม่ และแบบ
บันทึกการสังเกตการณ์ สร้ างขึ ้นประกอบด้ วยข้ อความ (Items) ทีค่ รอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ล้านนาที่ชมุ ชนต้ องการอนุรักษ์ วิธีการสื่อสาร
ภายในชุมชน ปั จจัยที่สง่ ผลท�าให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมภายใน
ชุมชน เครื่ องมือดังกล่าวได้ ถกู น�ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) โดยผู้เชีย่ วชาญในสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน
การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการเก็บข้ อมูล
ทังหมดผลการศึ
้
กษาจะถูกน�ามาเรี ยบเรี ยงจัดกลุม่ ข้ อมูล วิเคราะห์ และ
อภิปรายผล โดยน�าเสนอแบบการเขียนพรรณนาเชิงเหตุและผล
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การศึกษาเชิงปริมาณ
การศึกษาเชิงปริมาณด้ วยวิธกี ารวิจยั เชิงส�ารวจ (Survey Research)
เพือ่ ส�ารวจความต้ องการของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัยเกีย่ วกับอัตลักษณ์
ล้านนาทีต่ ้ องการอนุรกั ษ์ เพือ่ เป็ นการตรวจสอบข้ อมูลจากประชากรในชุมชน
โดยภาพรวม มีรายละเอียดการศึกษาดังนี ้
ประชากร ได้ แก่ ประชากรของเทศบาลต�าบลเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย มี 10 หมูบ่ ้ าน รวมประชากรทังสิ
้ ้นมีจา� นวน 6,405 คน แบ่งเป็ น
ชาย 3,052 คน หญิง 3,353 คน
กลุม่ ตัวอย่าง การก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ ตารางส�าเร็จรูปของ
ยามาเน่ทร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ร้ อยละ 95 จ�านวนประชากรอยูร่ ะหว่าง 6,000
– 7,000 คนใช้ ขนาดตัวอย่าง 378 คน เนือ่ งจากเทศบาลต�าบลเวียงชัยมี 10
หมูบ่ ้ าน เพื่อการเก็บข้ อมูลกระจายทุกหมูบ่ ้ าน จึงใช้ วธิ ีการก�าหนดขนาด
ตัวอย่างแบบให้ โควต้ าหมูบ่ ้ านละ 40 คน จึงท�าให้ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ เก็บ
ข้ อมูลครัง้ นี ้มี 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามแบบ
มี 3 ตอนประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นแบบเลือกตอบ ตอน
ที่ 2 อัตลักษณ์ล้านนาทีต่ ้ องการอนุรักษ์ และตอนที่ 3 การสือ่ สารในชุมชน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ข้ อค�าถามพัฒนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เชิง
คุณภาพออกแบบเป็ นข้ อค�าตอบตัวเลือก 5 ระดับตามแนวทางของลิเคิร์ท
สเกล ประกอบด้ วย เห็นด้ วยน้ อยทีส่ ดุ เห็นด้ วย ปานกลาง เห็นด้ วยมาก และ
เห็นด้ วยมากทีส่ ดุ พร้ อมทังก�
้ าหนดการแปลความหมายว่า 1.00 – 1.80 =
เห็นด้ วยน้ อยทีส่ ดุ , 1.81 – 2.60 = เห็นด้ วยน้ อย, 2.61 – 3.40 = เห็นด้ วยปาน
กลาง, 3.41 – 4.20 = เห็นด้ วยมาก, และ 4.21 – 5.00 = เห็นด้ วยมากทีส่ ดุ
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เครื่ องมือชุดนี ้ได้ ท�าการตรวจสอบค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
ค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื ้อหา (IOC: Index of item objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน มีคา่ IOC
ทีร่ ะดับ .87 ถือว่ามีคา่ ความเทีย่ งตรงในระดับทีใ่ ช้ ได้ นอกจากนี ้ยังท�าการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามชุด
นี ้มีคา่ r .79 หมายความว่า แบบสอบถามชุดนี ้มีคา่ ระดับความเชือ่ มัน่ อยูท่ ี่
ร้ อยละ 79 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมทีจ่ ะน�ามาใช้ ในการเก็บข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล กรณีทเี่ ป็ นผู้สงู อายุจะมีผ้ อู า่ นและเช็คค�า
ตอบให้ ส่วนบุคคลอืน่ ๆ จะใช้ แจกแบบสอบถามให้ เช็คค�าตอบเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้ อมูลน�าไปวิเคราะห์ แจกแจงข้ อมูล
ด้ วยค่าสถิตเิ ชิงพรรณา ได้ แก่ การแจงนับ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
สรุปและการอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นี ้ สรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผลการวิจยั ใน 4
ประเด็นหลัก ประกอบด้ วย
1. อัตลักษณ์ ล้านนาที่ชมุ ชนต้ องการอนุรักษ์
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า อัตลักษณ์ล้านนาทีช่ มุ ชนต้ องการ
อนุรกั ษ์ ส่วนใหญ่มกั จะเกีย่ วข้ องกับการด�าเนินชีวติ ของชุมชนทีย่ งั คงมีพื ้นเพ
เป็ นเกษตรกรรมเจือกลิน่ อายความเชือ่ เรื่องผี และศรัทธาทีม่ ตี อ่ พุทธศาสนา
แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ประกอบด้ วย
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1) กลุม่ ประเพณีทมี่ ใี นแต่ละเดือนซึง่ จะอิงตามปฏิทนิ จันทรคติ โดย
มีความเชือ่ และศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็ นทีย่ ดึ เหนีย่ ว อาทิ ประเพณีการเข้ า
และออกพรรษา ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรื อสงกรานต์ ยี่เป็ งหรื อลอยกระทง
ปอยหลวง เป็ นต้ น
2) กลุม่ พิธีกรรมมักจะอิงกับความเชือ่ และศรัทธาเกีย่ วกับผี เช่น พิธี
ขึ ้นบ้ านใหม่ พิธีสบื ชะตา พิธีสขู่ วัญ เป็ นต้ น
3) กลุม่ วิถีการด�ารงชีวติ แบบล้ านนาทีต่ ้ องการให้ คงอยูค่ กู่ บั ชุมชน
คือ อาหารซึ่งยังคงอัตลักษณ์ ล้านนาไว้ อย่างเหนียวแน่น การแต่งกาย
ต้ องการให้ ใช้ ผ้าทอพื ้นเมืองอาจมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการตัดเย็บให้
เหมาะสมกับยุคสมัย การอู้คา� เมือง (การพูดภาษาเหนือ) ในส่วนนี ้กลุม่ ผู้ให้
ข้ อมูลค่อนข้ างจะเป็ นห่วง เนือ่ งจากครอบครัวคนรุ่นใหม่ไม่ฝึกลูกพูดค�าเมือง
ซึง่ อาจท�าให้ ภาษาเมืองเหนือสูญหายได้
4) กลุม่ ศิลปะหัตถกรรมแบบล้ านนาทีย่ งั พบเห็นในชุมชน ได้ แก่ การ
ท�าตุง การท�าโคม การสานตะกร้ า เป็ นต้ น ส่วนใหญ่จะใช้ ในชีวติ ประจ�าวัน
เช่น ตะกร้ า ส่วนตุงและโคมจะใช้ ประกอบพิธีกรรมและประเพณีตามความ
เชื่อของคนล้ านนาที่จะใช้ ตงุ และโคมเป็ นสัญลักษณ์ น�าไปสู่ความเจริ ญ
รุ่งเรือง
5) กลุม่ ศิลปะการแสดงแบบล้ านนา ประกอบด้ วย การฟ้อน เช่น
ฟ้อนสาวไหว ฟ้อนเทียน เป็ นต้ น ดนตรี ได้ แก่ สะล้ อ ซอ ซึง ตีกลองปูจา ตี
กลองสะบัดชัย และค�าร้ องเพลงซอ เป็ นศิลปะการแสดงทีย่ งั มีอยูใ่ นชุมชน
เนือ่ งจากมีพอ่ ครูและแม่ครูเป็ นผู้ถา่ ยทอดศิลปะการแสดงให้ แก่กลุม่ เยาวชน
ในชุมชน
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จากข้ อค้ นพบข้ างต้ นน�ามาส�ารวจในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมี
ความต้ องการทีจ่ ะอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ล้านนาอยูใ่ นระดับมาก โดยมีวธิ ีชีวติ
แบบล้ านนาเป็ นอัตลักษณ์ทตี่ ้ องการอนุรักษ์ ไว้ ในระดับมากทีส่ ดุ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้ องการอนุรักษ์อตั ลักษณ์ล้านนาของชุมชน
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ข้ อค้ นพบดังกล่าวถือว่ามีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันกับกลุ่มล้ านนา
ในอีก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ เกศ
กนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี (2548) ที่พบว่า อัตลักษณ์และภาพ
ลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายจะมีความเป็ นล้ านนาคล้ ายคลึงกับเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน แพร่ น่าน และพะเยา
อีกทังเอกลั
้
กษณ์ล้านนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีลกั ษณะ
ของความเป็ นเอกลักษณ์ จึงท�าให้ มีความเป็ นแก่นกลางที่ปรากฏในทุก
แห่งในเขตล้ านนา ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของการศึกษาของ Asker
(1996, อ้ างถึงใน ประภาพรรณ แก้ วสิยา, 2557: 8-9) ที่กล่าวว่า อัต
ลักษณ์หลัก (Core Identity) เป็ นส่วนที่แสดงถึงความเป็ นแก่นแท้ ของ
อัตลักษณ์ เปรี ยบได้ กบั หัวใจซึง่ จะคงอยู่และติดแน่นกับอัตลักษณ์หลัก
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นัน้ ตลอดไป อัต ลัก ษณ์ ห ลัก นี เ้ ป็ นสิ่ง ที่ บ่ง บอกถึง ต�า แหน่ง ของชุม ชน
(Community Positioning) แสดงถึงจิตวิญญาณ พื ้นฐานความเชื่อและ
คุณค่าที่เป็ นแรงผลักดันให้ ชมุ ชนมีจดุ ยืนร่ วมกัน
2. รู ปแบบการสื่อสารที่มีในชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
การศึกษาเชิ งคุณภาพ พบว่า ในชุม ชนมี รูป แบบการสื่ อ สาร
เพื่ อ ติ ด ต่อ สื่ อ สารในชุม ชนค่อ นข้ า งหลากหลาย แบ่ง เป็ นการสื่ อ สาร
ภายในชุมชนเพื่อสื่อสารถึงทุกคนในชุมชน เช่น เสียงตามสาย การจัด
ท�าเวทีประชาคมเพื่อหาข้ อสรุ ปส�าหรับการจัดท�ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
นอกจากนี ้ยังมีการสื่อสารเฉพาะกลุม่ อาทิ ไลน์กลุม่ เพื่อนัดหมายเฉพาะ
กลุ่มเล็ก เฉพาะกิจบางประการ เป็ นต้ น รวมถึงการสื่อสารแบบเผชิญ
หน้ าเช่น การสนทนา การใช้ โทรศัพท์ยงั เป็ นส่วนส�าคัญของการสื่อสาร
กันภายในชุมชน
เมื่อตรวจสอบความเห็นของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับรู ปแบบ
การติดต่อสื่อสาร พบว่า ในชุมชนมีวิธีการการสื่อสารหลายรู ปแบบ ผล
การศึกษายังพบว่า คนในชุมชนมีความเห็นว่า การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่ วมที่เกิดขึ ้นในชุมชนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 ดังแสดงในตารางที่ 2
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เหตุผลที่ประชาชนในชุมชนมีความเห็นว่าประสิทธิ ภาพในการ
สื่อสารอยูร่ ะดับมาก เป็ นเพราะว่า คนในชุมชนมีสว่ นในการสร้ างเนื ้อหา
และร่วมผลิตเนื ้อหาจึงส่งผลให้ เกิดระดับการมีสว่ นร่วมค่อนข้ างสูง ดังเช่น
ข้ อเสนอของปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ สโรบล (2542:4-5) ที่กล่าวว่า การ
สือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วม(Participatory Communication) นันนอกจากจะ
้
เป็ นการสนทนาตอบโต้ ระหว่างบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ยังเป็ นการฝึ กสมาชิก
ในสังคมเกีย่ วกับกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันฟั ง และการเคารพในความ
คิดของผู้อนื่ ตระหนักในสิทธิและหน้ าทีข่ องตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
สังคม แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารกัน (information exchange) ตลอดจน
กระบวนการร่ วมกัน ค้ นหาแนวทางและการตัดสินใจร่ วมกันบนพื ้นฐาน
ข้ อมูลทีส่ มบูรณ์ อันจะน�าไปสูก่ ารเกิดส�านึกเชิงสาธารณะร่วมกัน (Public
Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหว่าง
สมาชิกในสังคม เพือ่ น�าไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมทีเ่ หมาะสม เป็ นทีเ่ ห็น
พ้ องต้ องกันของสมาชิกในสังคม
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3. แนวทางการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมเพื่ออนุรักษ์ เอกลักษณ์
ล้ านนาของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย
ข้ อค้ นพบที่ ได้ จากการวิจัยเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณน� ามา
สังเคราะห์เพือ่ ค้ นหาแนวทางการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ การอนุรักษ์อตั
ลักษณ์ล้านนาของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย พอจะประมวลออกมาได้ 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ผู้สง่ สารจะต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเชื่อถือจากคนในชุมชน
มีบคุ ลิกลักษณะน่าไว้ วางใจ มีประสบการณ์ในการท�างาน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั
จะเป็ นพ่อครู แม่ครู หรื อผู้น�าชุมชนที่มีอยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ เป็ นผู้เริ่ มต้ นใน
การสือ่ สาร
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการผู้สง่ สารทีม่ คี วาม
น่าเชือ่ ถือ เนือ่ งจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะจัดวางตัวอยูใ่ นส่วนของ
ผู้รบั สารมากกว่าจะเป็ นผู้สง่ สาร เพราะคิดว่าตนเองอยูใ่ นฐานะผู้ปฏิบตั ติ าม
ผู้นา� ดังนันหากต้
้
องการความร่วมมือของคนในชุมชนผู้สง่ สารในฐานะผู้นา�
ชุมชนจึงจ�าเป็ นต้ องสร้ างความน่าเคารพ ความน่าเชื่อถือให้ เกิดในใจผู้รับ
สาร อันจะน�าไปสูค่ วามส�าเร็จทีจ่ ะชักจูง โน้ มน้ าวคนในชุมชนเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์อตั ลักษณ์ล้านนา ผู้นา�
ชุมชน เจ้ าอาวาส และปราชญ์ชาวบ้ าน ซึง่ เป็ นพ่อครูแม่ครูจะต้ องเป็ นผู้ทไี่ ด้
รับความเชือ่ ถือจากชุมชน จึงจะมีพลังในการดึงคนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นา� ชุมชนทีไ่ ม่ได้ รบั ความเชือ่ ถือของคนใน
ชุมชนอย่างเช่น แม่ครูยพุ นิ ทับทิมฉายและพ่อครูมานิตย์ เจริญทรัพย์ ซึง่ เป็ น
ผู้สอนศิลปะการแสดงล้ านนาทีม่ ใี นชุมชนแห่งนี ้
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2) เนื ้อหาในการสือ่ สารเพือ่ การอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางล้ านนา ควร
เป็ นเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นถึงการน�าคุณค่าที่มีมาตังแต่
้ อดีตมาสืบทอดกัน
แบบรุ่นต่อรุ่น เพือ่ ให้ เกิดความภาคภูมใิ จในภูมปิ ั ญญาล้ านนาทีม่ มี าตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามเนื ้อหาแห่งความเป็ นล้ านนาควรมีการปรับให้ เข้ ากับ
ยุคสมัย เช่น การฟ้อนสาวไหมจากเดิมทีใ่ ช้ เวลาแสดง 20-30 นาที ควรปรับให้
เหลือ 5-10 นาที เพือ่ ดึงคนดู เป็ นต้ น หรือค�าร้ องในเพลงซอ อาจปรับเนื ้อหา
ให้ เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบนั เพือ่ เยาวชน คนรุ่นใหม่สามารถเข้ าถึงเนื ้อหาเหล่า
นันได้
้ เป็ นต้ น หรือแม้ แต่การแต่งกายด้ วยผ้ าทอพื ้นเมือง อาจมีการตัดเย็บ
ในแบบทันสมัย เหมาะแก่การสวมใส่ในชีวิตประจ�าวันให้ คนรุ่ นหลังเห็น
คุณค่า และต้ องการอนุรักษ์ไว้ เพือ่ ให้ เกิดความสนใจในกลุม่ วัยรุ่นและการ
ใช้ งานในยุคปั จจุบนั จึงจ�าเป็ นต้ องมีการประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับยุคสมัย
ทีเ่ ปลีย่ นไป
3) ช่องทางการสือ่ สาร ประกอบด้ วย 2 ด้ าน ได้ แก่ เครื่องมือการ
สือ่ สาร และกิจกรรมการสือ่ สาร ซึง่ มีสาระส�าคัญ ดังนี ้
3.1) เครื่ องมือการสื่อสาร คือ อุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีที่ใช้ ในการ
สือ่ สาร เช่น เสียงตามสาย จัดเป็ นเครื่องมือการสือ่ สารทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนแบบ
ดังเดิ
้ ม ยังถือเป็ นสิง่ ทีส่ า� คัญทีจ่ ะแจ้ งข่าวสาร เพือ่ กระตุ้นให้ เกิดการร่วมมือ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี ผสมผสานกับเครื่ องมือการ
สือ่ สารสมัยใหม่ คือ สมาร์ทโฟนส�าหรับสือ่ สารผ่านสือ่ สังคม (Social Media)
ได้ แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ได้ เข้ ามามีบทบาทในการสร้ างความมีสว่ นร่วมในการ
สือ่ สารในทุกกลุม่ ของชุมชน
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3.2) กิจกรรมการสื่อสาร เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อก่อให้ เกิดการ
สือ่ สาร เช่น การจัดถนนคนเดิน ส่งผลให้ มพี ื ้นทีใ่ นการเปิ ดการแสดง ไม่วา่
จะเป็ น การฟ้อน การแสดงดนตรีสะล้ อ ซอ ซึง เป็ นต้ น กิจกรรมนี ้นอกจาก
จะเป็ นการเปิ ดเวทีให้ นกั แสดงรุ่นใหม่ อีกทังเปิ
้ ดโอกาสให้ คนในชุมชนเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในการรับชมการแสดงศิลปะเหล่านัน้ ในการแสดงแต่ละครัง้ อาจ
มีการน�าเสนอทางเฟซบุ๊ก ไม่วา่ จะเป็ น รูปภาพและการไลฟ์สด ซึง่ เท่ากับ
เป็ นการเปิ ดพื ้นทีก่ ารแสดงศิลปะแบบล้ านนาให้ กว้ างขวางเพิม่ ขึ ้น สิง่ เหล่า
นี ้ล้ วนจูงใจให้ นกั แสดงมีกา� ลังใจในการฝึ กฝน จึงเท่ากับเป็ นการร่วมอนุรกั ษ์
เอกลักษณ์ล้านนาได้ อกี แนวทางหนึง่
แนวทางสร้ างการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมเพื่ออนุรักษ์ เอกลักษณ์
ล้ านนาทัง้ 3 ประการทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นนี ้ สอดคล้ องกับการศึกษาของรุจริ า
สุภาษา (2542:43-46) ได้ สรุปว่า การมีสว่ นร่วมในการสือ่ สารมีเงือ่ นไขต่าง
ๆ ประกอบด้ วย 1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร (Audience/Receiver/Users) 2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ /ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง
(Sender/Producer/ Co-Producer/ Performance) และ 3) การมีสว่ นร่วม
ในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย (Policy Maker/ Planner)
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับการศึกษาของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
และเกศกนก ชุม่ ประดิษฐ์ (2547: 164-166) ทีพ่ บว่า รูปแบบการสือ่ สาร
อย่างมีสว่ นร่ วมภายในชุมชนจะต้ องมีความสัมพันธ์ กนั ระหว่างผู้สื่อสาร
เนื ้อหา และกิจกรรมการสือ่ สารจึงจะมีพลังผลักดันให้ เกิดการด�าเนินกิจกรรม
ร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้ องการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ล้านนาของ
คนในชุมชนซึง่ มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ดังนันหากได้
้
รับปั จจัยทัง้ 3 ประการ
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มีความพร้ อมย่อมน�าไปสูก่ ารร่วมแรงร่วมใจทีจ่ ะอนุรักษ์เอกลักษณ์ล้านนา
ให้ คงอยูใ่ นชุมชนสืบต่อไป
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสะท้ อนถึงอัตลักษณ์ ล้านนาบางประการที่อาจ
เลือนหายไปในคนรุ่นหลังๆ โดยเฉพาะการใช้ ภาษาถิ่นหรื อภาษาเหนือใน
การสนทนา เนื่องจากครอบครัวรุ่นใหม่มกั จะใช้ ภาษากลางสนทนากันใน
ครอบครัว ส่งผลให้ เด็กรุ่นใหม่ไม่พดู ภาษาถิ่น นอกจากจะท�าให้ ภาษาถิ่น
เลือนหายไป ศิลปะการแสดงบางอย่างจะหายตามไปด้ วย เช่น การร้ องค�าซอ
ซึง่ จะต้ องใช้ ภาษาเหนือในการร้ อง เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบสาน เนือ่ งจากไม่
เข้ าใจค�าศัพท์ ส�าเนียง และภาษาเหนือ สิง่ นี ้หน่วยงานภาครัฐอาจจะต้ องเข้ า
มาผลักดัน จัดท�าการรณรงค์การใช้ ภาษาท้ องถิน่ เพือ่ อัตลักษณ์ด้านภาษา
ล้ านนาจะด�ารงอยูต่ อ่ ไป
2. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้ ามามีบทบาทต่อการด�ารงชีวติ ของชุมชน จึง
ควรศึกษาบริบททางสังคมของชุมชน เพราะกิจกรรมบางอย่างไม่ได้ สง่ เสริม
การอนุรกั ษ์อตั ลักษณ์ล้านนาของชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การใส่เสื ้อลายดอก
ในวันสงกรานต์ ซึง่ ไม่ใช่อตั ลักษณ์ล้านนา การกระท�าดังกล่าวอาจท�าให้ อตั
ลักษณ์การแต่งกายล้ านนาเลือนหายไปได้
3. ผลการศึกษานี ้สะท้ อนถึงแนวทางอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ล้านนาที่
ชุมชนมีความต้ องการทีจ่ ะอนุรกั ษ์สบื ต่อไป แม้ จะไม่ได้ เป็ นนโยบายของภาค
รัฐ แต่ชมุ ชนพร้ อมทีจ่ ะสืบสานอนุรักษ์อตั ลักษณ์ล้านนาอันดีงามตลอดไป
แม้ วา่ บางส่วนอาจต้ องมีการประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะกับยุคสมัย
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4. การศึกษาครังต่
้ อไปเกีย่ วกับการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมในเนื ้อหา
อืน่ ๆ อาทิ การสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรม
ทางสังคมอืน่ ๆ
5. การศึกษาครัง้ ต่อไปเกี่ยวกับเนื ้อหาด้ านการอนุรักษ์ อตั ลักษณ์
ล้ านนา ควรเป็ นในเชิงเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ เช่น เรื่องการท่องเทีย่ วในชุมชนที่
ยังคงอนุรกั ษ์อตั ลักษณ์ล้านนา หรือการสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะการแสดง
แบบล้ านนาเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์เป็ นต้ น
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