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บทคััดย่่อ

	บทความวิิชาการนี้้�ได้้ทำำ�การศึึกษาวิิเคราะห์์กระบวนการฟื้้�นฟููศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านมีีเนื้้�อหาประกอบด้้วย
ภาพรวมสภาวการณ์์ของการแสดงพื้้�นบ้้านในปััจจุุบััน ทิิศทางของการแสดงพื้้�นบ้้านในโลกยุุคใหม่่ นำำ�ไปสู่่�กระบวนการฟื้้�นฟูู
และอนุุรักั ษ์์ศิลิ ปะการแสดงพื้้น� บ้้าน รวมถึึงเสนอแนะแนวทางด้้านการอนุุรักั ษ์์สืืบทอด การประยุุกต์์ออกแบบสร้้างสรรค์์การแสดง
และแนวคิิดทฤษฎีีที่่�นิิยมใช้้ในกระบวนการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย โดยทำำ�การศึึกษารวบรวมข้้อมููลจากงานวิิจััยทั้้�งหมด 8 เล่่ม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาด้้านการแสดงพื้้�นบ้้านที่่�กำำ�ลัังจะเลืือนหายหรืือสููญหายไป
ผลจากการศึึกษางานวิิจััยพบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านมีีดัังนี้้� 1.) การมองเห็็นคุุณค่่าของ
คนในชุุมชน 2.) การตระหนัักรู้้�ของคนในชุุมชน 3.) การจััดการศึึกษาให้้กัับคนในชุุมชน ซึ่่�งกระบวนการฟื้้�นฟููมีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่ง� ที่่�จะช่่วยให้้มรดกทางวััฒนธรรมแต่่ละท้้องถิ่่น� ไม่่สูญู หาย แนวทางการแก้้ไขปััญหาควรมีีการสนัับสนุนุ ให้้มีกี ารศึึกษาค้้นคว้้า
วิิจัยั ภููมิปัิ ญ
ั ญาการแสดงพื้้น� บ้้าน โดยนำำ�ผลจากการทดลองสรุุปเป็็นองค์์ความรู้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ประกอบกัับใช้้แนวคิิด
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างละเอีียด ลุ่่�มลึึก ฝัังตััว จนเกิิดความเข้้าใจในศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านอย่่างถ่่องแท้้
แล้้วนำำ�ผลการวิิจััยมาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงเสริิมสร้้างภููมิิปััญญาศิิลปะการแสดง ให้้มีีการยอมรัับหรืือปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะสมกัับ
สภาพสัังคมในปััจจุุบััน กระบวนการฟื้้�นฟููจะมีีประสิิทธิิภาพนั้้�น ควรมีีการวางแนวทางการอนุุรัักษ์์และสืืบทอดไว้้อย่่างเข้้มแข็็ง
รวมถึึงการประยุุกต์์และออกแบบสร้้างสรรค์์การแสดงพื้้�นบ้้านเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าใหม่่ให้้เหมาะกัับยุุคสมััย จึึงจะทำำ�ให้้ศิิลปะการ
แสดงพื้้�นบ้้านสามารถปรัับตััวอยู่่�ในสัังคมปััจจุุบัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
คำำ�สำำ�คััญ: กระบวนการฟื้้�นฟูู ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน นาฏศิิลป์์

Abstract

This academic paper analyzes the process of folk performing arts revitalization process with an
overview of the current folk performing arts circumstances, direction of performing arts in the modern
world that leads to the revitalization and conservation process of folk performing arts. This work also
includes recommendations on conservation and inheritance, applications for performances creative design
and popular theoretical concepts in the research process. The data used in this study were collected
from 8 research papers related to the revitalization process of folk wisdom that is fading away or
disappearing.
The results of the study and research found that the factors affecting folk performing arts were
as follows: 1) value recognition of people in the community, 2) awareness of people in the community,
3) education of the members of the community. The revitalization process is very important to help keep
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each local cultural heritage from disappearing. In an effective revitalization process, there should be a
strong conservation and inheritance guideline, as well as the application and design of folk performing
arts in order to add new values to suit the era; thus, allowing the folk performing arts to be able to adapt
in today’s society sustainably.
Keywords: Revitalization Process, Performing Arts, Folk Dance

บทนำำ�

การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทยในยุุคปััจจุุบัันใน
ยุุคไร้้พรมแดนนัับเป็็นความเปลี่่ย� นแปลงที่่�รวดเร็็ว ความเจริิญ
ก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีในการติิดต่่อสื่่�อสารแบบไร้้ขีีด
จำำ�กััดทำำ�ให้้มีีการแพร่่กระจายทางวััฒนธรรมผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ
ไปสู่่�ผู้้�คนอย่่ า งรวดเร็็ ว ทั้้� ง วัั ฒ นธรรมจากตะวัั น ตกและ
ตะวัันออก ซึ่่ง� เห็็นได้้ชัดั จากกลุ่่�มของเยาวชนที่่�เกิิดพฤติิกรรม
เลีียนแบบการแต่่งกาย หรืือการเต้้นเลีียนแบบ (Cover
Dance) ตามศิิลปิินเกาหลีี ที่่�พบเห็็นมากมายในปััจจุุบััน
จากกระแสเหล่่านี้้� หลายชุุมชนจึึงรัับเอาวััฒนธรรม
ดัังกล่่าวเข้้าไปผสมผสานกัับวััฒนธรรมท้้องถิิ่่��น หรืืออาจรัับ
เข้้าไปแทนที่่�วััฒนธรรมเดิิม แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็มีีอีีกหลาย
ท้้องถิ่่�นต้้องการกลัับไปหาความเป็็น “อััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�น”
หรืือ “ตััวตนของท้้องถิ่่�น” โดยการรื้้�อฟื้้�นสิ่่�งที่่�เป็็นจารีีตใน
อดีีต (Traditionalism) ได้้แก่่ วััฒนธรรม ประเพณีี ศิิลปะ
การแสดงพื้้น� บ้้าน รวมถึึงจิิตสำำ�นึกึ ความเป็็นท้้องถิ่่น� เป็็นต้้น
โดยเฉพาะองค์์ความรู้้�ที่่�เรีียกว่่า “ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน”
เป็็ น ทรัั พ ยากรทางวัั ฒ นธรรมสำำ�คัั ญ ที่่� สร้้ า งขึ้้� น ทั้้� ง เพื่่� อ
สรรสร้้างความสุุนทรีีย์์ ความสุุขให้้กัับผู้้�คน และบ่่งบอกถึึง
ความเป็็นตััวตนของผู้้�คนในท้้องถิ่่น� นั้้�น ๆ ที่่�มีคี วามหลากหลาย
และเชื่่อ� มโยงกัับความเป็็นศิิลปวััฒนธรรมไทย อัันมีีคุณ
ุ ค่่าใน
ด้้านการจััดการความสััมพัันธ์์ของการอยู่่�ร่ว่ มกัันของกลุ่่�มคน
บนพื้้�นฐานของความรื่่�นเริิงสนุุกสนาน ซึ่่�งแฝงด้้วยความเชื่่�อ
พิิธีีกรรม ภููมิิปััญญา ความรู้้� การใช้้ภาษาอัันเป็็นลัักษณะ
เฉพาะของแต่่ละชุุมชนท้้องถิ่่น� หากไม่่มีกี ารอนุุรักั ษ์์สืืบทอด
ก็็จะทำำ�ให้้รากเหง้้าของท้้องถิ่่�นนั้้�นสููญหายไปจากชุุมชน
ขาดความเป็็นตนเอง จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องศึึกษา
กระบวนการสืืบทอด อนุุรัักษ์์ และฟื้้�นฟูู ให้้เยาวชนคน
รุ่่� น ใหม่่ ต ระหนัั ก รู้้� ถึึ ง คุุ ณ ค่่ า ของศิิ ล ปะการแสดงพื้้� น บ้้ า น
ในท้้องถิ่่�นของตนเอง
จากความสำำ�คััญดัังกล่่าว ผู้้�เขีียนมีีความสนใจที่่�
จะศึึกษาเรื่่อ� ง “กระบวนการฟื้้น� ฟูู” (Revitalization) ศิิลปะ
การแสดงพื้้�นบ้้านในยุุคปััจจุุบััน ได้้ทำำ�การศึึกษางานวิิจััย

ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการฟื้้น� ฟููและอนุุรักั ษ์์ศิลิ ปะการแสดง
พื้้�นบ้้าน แนวทางด้้านการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู การสืืบทอด การ
ประยุุกต์์ การสร้้างสรรค์์ และการเลืือกใช้้แนวคิิดทฤษฎีีที่่�
เหมาะสมกัับการฟื้้น� ฟููภูมิู ปัิ ญ
ั ญาด้้านศิิลปะการแสดง ข้้อมููล
ดัังกล่่าวจะประโยชน์์ในการฟื้้น� ฟููศิลิ ปะการแสดงพื้้น� บ้้านใน
อนาคตได้้ และเป็็นประโยชน์์ในการอนุุรัักษ์์สืืบสานศิิลปะ
การแสดงพื้้�นบ้้านอัันเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมของชาติิต่่อไป

สภาวการณ์์ของการแสดงพื้้�นบ้้านในปััจจุุบััน

	ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน หรืือนาฏศิิลป์์ไทยพื้้�นบ้้าน
เป็็นการแสดงที่่�มีีการละเล่่นระหว่่างประชาชนในแต่่ละ
ท้้องถิ่่�น เพื่่�อความรื่่�นเริิงในฤดููเทศกาลต่่างๆ (ปิิยวดีี มากพา,
2555:112) ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านนัับได้้ว่่าเป็็นมรดกทาง
วััฒนธรรมไทย ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นขนบธรรมเนีียมประเพณีี
วััฒนธรรมของคนในท้้องถิ่่น� เป็็นสิ่่ง� จรรโลงใจให้้แก่่ผู้้�ชมการ
แสดง เรีียกได้้ว่่าเป็็นภููมิิปััญญาของบรรพบุุรุุษที่่�รัังสรรค์์มา
เพื่่�อความบัันเทิิงสนุุกสนาน และยัังสอดแทรกแง่่คิดิ คติิธรรม
สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น มุุ ม มองการดำำ� รงชีี วิิ ต ของคนในท้้ อ งถิ่่� น
(ธัันยพงศ์์ สารรััตน์์, 2561:339)
การแสดงพื้้น� บ้้านมีีความพิิเศษอยู่่�ที่่ค� วามเรีียบง่่าย
และเข้้าถึึงได้้ง่่ายเมื่่�อเทีียบกัับการแสดงศิิลปะชั้้�นสููง โดยมีี
การปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับพื้้น� ที่่�ที่่ก� ารแสดงพื้้น� บ้้านปรากฏอยู่่�
รวมถึึงมีีการนำำ�สิ่่�งแวดล้้อมรอบตััวในวิิถีีชีีวิิตแต่่ละภาคมา
สร้้างสรรค์์ศิลิ ปะแขนงนี้้ใ� ห้้มีเี ครื่่อ� งแต่่งกาย เครื่่อ� งดนตรีี ตลอดจน
ท่่าทางการร่่ายรำำ�ที่่�งดงาม (อานัันท์์ นาคคง, 2562: ออนไลน์์)
	ปััจจุุบันั การแสดงพื้้น� บ้้านนั้้�นมีีมูลค่
ู า่ ทางเศรษฐกิิจ
ที่่� ใช้้ ต้้ อ นรัั บนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ใช้้ แ สดงในงานเทศกาลและ
ประเพณีี หรืือสามารถใช้้เป็็นกิิจกรรมบัันเทิิงและสัันทนาการ
ที่่� สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ ช าวบ้้ า น เป็็ น กิิ จ กรรมที่่� ส ามารถสร้้ า ง
อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของกลุ่่�มคนและชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี
หากแต่่ในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั การแสดงพื้้น� บ้้านหลายอย่่าง
กำำ�ลัังเลืือนหายไปด้้วยกระแสโลกาภิิวััฒน์์ที่่�ถาโถมเข้้ามา
อย่่างรวดเร็็ว จนน่่าเป็็นห่่วงว่่าสถานภาพของการแสดง
พื้้�นบ้้านของไทยจะเป็็นอย่่างไรในอนาคตข้้างหน้้า หากไม่่

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ปรัับตััวให้้เข้้ากัับยุุคสมััยจะมีีโอกาสสููญสิ้้�นไป (ภััทราวดีี
มีีชููธน, 2562 : ออนไลน์์) ผู้้�เขีียนจึึงได้้วิิเคราะห์์สถานะภาพ

ของศิิ ล ปะการแสดงพื้้� น บ้้ า นโดยแบ่่ ง ช่่ ว งเวลาออกเป็็ น
3 ระยะด้้วยกััน สรุุปได้้ตามตารางดัังนี้้�

ตารางที่่� 1 แสดงสภาวการณ์์ของศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน
ช่่วงเวลา

บริิบทการแสดงพื้้�นบ้้าน

วิิธีีการถ่่ายทอด

มิิติิทางสัังคม

ระยะที่่� 1

สะท้้อนวิิถีีชีีวิิต พิิธีีกรรม
สร้้างความบัันเทิิง

สืืบทอดด้้วยความจำำ�
ปากต่่อปาก

สร้้างความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล

ระยะที่่� 2

ใช้้ในการรวมกลุ่่�ม
มรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม

สืืบทอดอย่่างมีีแบบแผน
รุ่่�นสู่่�รุ่่�น ชุุมชนสู่่�ชุุมชน

สร้้างอััตลัักษณ์์
ให้้ชุุมชนและประเทศชาติิ

ระยะที่่� 3

สภาวะเสื่่�อมสููญ
ต้้องการได้้รัับการฟื้้�นฟูู

สืืบทอดเฉพาะกลุ่่�ม

สร้้างรายได้้สู่่�ชุุมชน
ในเชิิงธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว

จากตารางวิิเคราะห์์สภาวการณ์์ของการแสดง
พื้้�นบ้้าน มีีประเด็็นที่่�ต้้องได้้รัับการพััฒนา 3 ประเด็็น ดัังนี้้�
ประเด็็นที่่� 1 การมองเห็็นคุุณค่่าของคนในท้้องถิ่่�น
การมองศิิ ล ปะการแสดงเป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ท าง
วััฒนธรรมของตนเอง คนในชุุมชนมองการแสดงพื้้น� บ้้านเป็็น
เรื่่�องของความสนุุกสนานรื่่�นเริิง ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องทั่่�วไปในทาง
ปฏิิบัติั หิ ากแต่่ยังั ไม่่มีมุี มุ มองในประเด็็นที่่�ว่า่ การแสดงพื้้น� บ้้าน
รวมถึึ ง ดนตรีี ป ระกอบเป็็ น สิ่่� ง ที่่� มีี คุุ ณ ค่่ า ทางวัั ฒ นธรรม
เป็็นสิ่่�งที่่�สั่่�งสมความทรงจำำ�ภููมิิปััญญาของท้้องถิ่่�นมาตั้้�งแต่่
บรรพบุุรุุษ เป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�มีีความแตกต่่างจากท้้องถิ่่�นอื่่�น
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านจึึงเป็็นคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญของท้้องถิ่่�นที่่�
คนในชุุมชนควรเห็็นคุุณค่่าในจุุดนี้้�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ประเด็็นที่่� 2 การตระหนัักรู้้�ของคนในชุุมชน
การมองสถานการณ์์ของศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน
คนในชุุ มชนเองยัั งไม่่ รู้้�สึึกว่่ าวัั ฒนธรรมของตนเองอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่่�กำำ�ลัังสููญหาย โดยเฉพาะเมื่่�อพ่่อครููหรืือแม่่ครูู
ไม่่สามารถทำำ�การแสดงหรืือถ่่ายทอดได้้ และเยาวชนใน
ชุุมชนตกอยู่่�ในอิิทธิิพลของวััฒนธรรมทางตะวัันตกและตะวัันออก
ไม่่ได้้ให้้ความสนใจในการสืืบทอดเพื่่�อรัักษาไว้้
ประเด็็นที่่� 3 การจััดการศึึกษาให้้คนในชุุมชน
การจััดให้้มีีหลัักสููตรหรืือวิิชาหรืือการเรีียนด้้าน
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นตนเอง
ในระบบการศึึ ก ษาของโรงเรีี ย นในชุุ ม ชนเป็็ น สิ่่� ง ที่่� ค วรมีี
เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ในระดัับพื้้น� ฐานกัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่ และเพื่่�อ
ปลููกฝัังวััฒนธรรมด้้านศิิลปะการแสดงให้้เยาวชนรุ่่�นใหม่่ได้้
เห็็นการร่่ายรำำ� การละเล่่น และดนตรีีประกอบการแสดง

สร้้างความคุ้้�นเคยและคุ้้�นชิิน นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการส่่งเสริิม
ให้้คนในชุุมชนเห็็นคุุณค่่าของศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านอีีก
ประการหนึ่่�งด้้วย

ทิิศทางของการแสดงพื้้�นบ้้านในโลกยุุคใหม่่

การดำำ�รงอยู่่�ของการแสดงพื้้�นบ้้านในโลกยุุคใหม่่
ท่่ามกลางกระแสสัังคมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ศิิลปะ
การแสดงพื้้�นบ้้านวัันนี้้�ควรมีีการปรัับตััวอย่่างไร ผู้้�เขีียนได้้
ทำำ�การศึึกษารวบรวมทััศนะจากศิิลปินิ ครููผู้้�สอน ผู้้�ถ่่ายทอด
และผู้้�มีีบทบาทในการส่่งเสริิมการแสดงพื้้�นบ้้านไว้้ดัังนี้้�
	ภััทราวดีี มีีชููธน : ออนไลน์์ ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขา
ศิิลปะการแสดง (ละครเวทีีและภาพยนตร์์) ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2557
กล่่าวว่่า “ศิิลปะพื้้น� บ้้าน คืือความดีีความงามของคนในท้้องถิ่่น�
ไม่่ต้อ้ งไปบอกเขาหรอกว่่าต้้องปรัับตัวั อย่่างไร แต่่ควรส่่งเสริิม
ให้้เขาได้้เรีียนรู้้� ฝึึกฝนจนมีีทัักษะ มีีความชำำ�นาญ พอมัันมีี
มากเข้้า เราก็็เอาความคิิดสร้้างสรรค์์ใส่่เข้้าไป เอาเทคนิิค
เข้้าไปใส่่ เขาจะรู้้�ได้้เองว่่าควรทำำ�อย่่างไร พลิิกแพลงให้้มััน
น่่าสนใจกว่่าเดิิม และเอาไปต่่อยอดทำำ�อะไรได้้บ้า้ ง มัันต้้องรู้้�
และเข้้ า ใจมากพอแล้้ วมัั น จะผสมผสานได้้ เ อง ที่่� สำำ�คัั ญ
หน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�เกี่่ย� วข้้องต้้องเข้้ามาช่่วยกััน บางที่่�ถ้า้ เขา
เข้้ ม แข็็ ง เขาก็็ อ ยู่่�กัั น ได้้ เ อง แต่่ บ างที่่� ที่่� เขายัั ง อ่่ อ นแออยู่่�
ลููกหลานไม่่ช่ว่ ยกัันสืืบทอด ก็็ต้อ้ งเข้้าไปมีีบทบาทให้้ได้้รับั การ
สืืบทอดไปยัังคนรุ่่�นต่่อไปก่่อน อย่่าให้้ศิิลปะเหล่่านั้้�นมััน
ตายไปพร้้อมกัับศิลปิ
ิ นิ เราต้้องพััฒนาศิิลปะพื้้น� บ้้านให้้อยู่่�ใน
สัังคมอย่่างมีีเกีียรติิบนความเข้้าใจรากฐานของศิิลปวััฒนธรรม
ประจำำ�ชาติิ”

12

อานัันท์์ นาคคง. 2562 : ออนไลน์์ นัักมานุุษยวิิทยา
ดนตรีีชาติิพัันธุ์์� กล่่าวว่่า “สื่่�อพื้้�นบ้้านจะอยู่่�ได้้ไหมในโลกที่่�
เปลี่่ย� นแปลง ตอบได้้ว่า่ มีีโอกาสทั้้�งอยู่่�ได้้และอยู่่�ไม่่ได้้ แต่่ถ้า้
จะอยู่่�ได้้ก็ต้็ อ้ งยอมรัับเงื่่อ� นไขของการอยู่่�รอดในความเปลี่่ย� นแปลง
เงื่่อ� นไขของวิิธีกี ารสืืบทอดความรู้้� เงื่่อ� นไขของเวทีีในโลกเทคโนโลยีี
ใหม่่ และเงื่่�อนไขของศรััทธาความเชื่่�อที่่�ถููกบิิดเบืือนออกไป
จากเดิิม ไปสู่่�การใช้้งานในพื้้�นที่่�และเวลาใหม่่ คำำ�ว่่าอนุุรัักษ์์
อาจจะยัั ง จำำ� เป็็ น อยู่่� เพื่่� อ พยุุ ง ความสำำ�คัั ญ ของสื่่� อ ในเชิิ ง
ประวััติิศาสตร์์ ที่่�มาที่่�ไป และการให้้ความสำำ�คััญของอดีีตผู้้�
เป็็นเจ้้าของกรรมวิิธีกี ารสร้้างสรรค์์ แต่่ว่า่ ก็็ต้อ้ งหาทางพััฒนา
ประยุุกต์์ให้้เหมาะสมไปด้้วย ซึ่ง่� คำำ�ว่า่ เหมาะสม ไม่่มีคำี ำ�จำำ�กัดั
ความแน่่นอนว่่าเท่่าไร อย่่างไร ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์และ
ความรู้้�ความเข้้าใจของการพััฒนา การประยุุกต์์นั้้�น”
	ดัังนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงเห็็นว่่าแนวทางการอนุุรัักษ์์และ
ฟื้้น� ฟููศิลิ ปะการแสดงพื้้น� บ้้าน ควรจะได้้รับั ความร่่วมมืือจาก
ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ไม่่ว่า่ จะเป็็นนัักแสดง ประชาชนในพื้้น� ที่่� องค์์กร
ภาครััฐและเอกชน รวมถึึงหน่่วยงานจากภาครััฐควรมีีการ
รณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์ และสร้้างทััศนคติิความเข้้าใจที่่�ถููก
ต้้องเพื่่�อให้้ประชาชนคนในท้้องถิ่่น� ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของมรดกทางวััฒนธรรมภููมิปัิ ญ
ั ญาอัันมีีค่า่ และอนุุรักั ษ์์ฟื้น้� ฟูู
ซึ่่�งกระบวนการฟื้้�นฟููการแสดงพื้้�นบ้้านสามารถทำำ�ได้้โดย
ผ่่านกระบวนการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย ดัังนี้้�

กระบวนการฟื้้�นฟููโดยการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย

การสนัับสนุุนให้้มีีการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย โดยนำำ�
ผลจากการทดลองสรุุปเป็็นองค์์ความรู้้� ความเข้้าใจในศิิลปะ
การแสดงพื้้�นบ้้านอย่่างถ่่องแท้้ แล้้วนำำ�ผลการวิิจััยมาใช้้เพื่่�อ
ปรัั บปรุุงเสริิมสร้้างภูู มิิปััญญาศิิ ลปะการแสดง ให้้ มีีการ
ยอมรัั บ หรืือปรัั บ เปลี่่� ย นให้้ เ หมาะสมกัั บส ภาพสัั ง คมใน
ปััจจุุบััน ซึ่่�งมีีกระบวนการวิิจััยดัังนี้้�
กำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Informant)
1. กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านศิิลปะการแสดง
2. กลุ่่�มครูู ผู้้�ทำำ� การถ่่ า ยทอดศิิ ล ปะการแสดง
พื้้�นบ้้าน ซึ่่�งคุุณสมบััติิเหมาะสมดัังนี้้�
		 2.1) ได้้รับั การถ่่ายทอดมา
		 2.2) เป็็นผู้้�ที่่�ทำำ�การถ่่ายทอดให้้กัับผู้้�รัับการ
ถ่่ายทอด
		 2.3) เป็็นที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากชุุมชน
		 2.4)	สามารถให้้ความร่่วมมืือในการเก็็บข้อ้ มููล
ได้้ตลอดช่่วงระยะเวลาวิิจััย

3. กลุ่่�มผู้้�รัับการถ่่ายทอด ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน
4. กลุ่่�มผู้้�มีีวิถีิ ีชีีวิิตเกี่่�ยวข้้องกัับศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน
เก็็บรวบรวมข้้อมููล
1.	สืืบค้้นข้้อมููลทางเอกสาร (Documentary
Research)
2.	สืืบค้้นข้้อมููลทางภาคสนาม (Field Research)
		 2.1 การสัังเกตการณ์์ (Observation)
			 2.1.1) การสัังเกตการณ์์แบบทั่่�วไป
			 2.1.2) การสัังเกตการณ์์แบบมีีส่่วนร่่วม
		 2.2 การสััมภาษณ์์ (Interview)
3. วิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis)
4. ประมวลผล และสรุุปผลในภาพรวม (Holistic)
จากการศึึกษางานวิิจััยและบทความ ผู้้�เขีียนได้้
รวบรวมแนวคิิดและทฤษฎีีที่่นิ� ยิ มใช้้สำำ�หรัับการศึึกษาค้้นคว้้า
วิิจััยเพื่่�อฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านไว้้ ดัังนี้้�

แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�นิิยมใช้้ในกระบวนการศึึกษา
ค้้นคว้้าวิิจััย

แนวคิิดเรื่่�องท้้องถิ่่�นนิิยม (Localism)
	คำำ�ว่่า “ท้้องถิ่่�น” มัักจะมีีความหมายที่่�ค่่อนข้้าง
หลากหลาย ส่่วนใหญ่่ในทางภููมิศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น� จะมีีความเป็็น
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวที่่แ� ตกต่่างกัันออกไป จุุดร่ว่ มของแนวคิิด
ท้้องถิ่่�นนิิยมและวััฒนธรรมชุุมชนว่่าคืือ มโนทััศน์์ที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญอยู่่�ที่่�การให้้ความสำำ�คััญกัับวิิธีีคิิดและองค์์ความรู้้�ของ
ท้้องถิ่่�น รวมถึึงชุุมชนมีีทรััพยากรฐานความรู้้�และภููมิิปััญญา
เป็็นต้้นทุุนทางวััฒนธรรมที่่�มีีคุุณค่่า ทำำ�ให้้มีศัี ักยภาพในการ
ส่่ ง เสริิ ม หรืือฟื้้� น ฟูู วิิถีี ก ารผลิิ ตและวิิ ถีี ยัั ง ชีี พดั้้� ง เดิิ ม ขึ้้� นมา
ทดแทนเกษตรแผนใหม่่ และการพััฒนาภายใต้้ระบบทุุนนิิยม
อุุตสาหกรรมนิิยม บริิโภคนิิยม และค่่านิิยมสมััยใหม่่ที่่�เกิิด
ขึ้้�นตามกระแสโลกาภิิวััฒน์์ นอกจากนี้้�แนวคิิดท้้องถิ่่�นนิิยม
ยัังถููกเสนอขึ้้น� เพื่่�อหาทางออกให้้ประเทศจากวิิกฤตเศรษฐกิิจ
เมื่่อ� กลางปีี พ.ศ. 2540 เพื่่�อรื้้อ� ฟื้้น� คุุณค่่าและสำำ�นึกึ ดั้้ง� เดิิมมา
ใช้้เป็็นฐานในการดำำ�เนิินชีีวิิตในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
เช่่นเดีียวกัับแนวคิิดของอานัันท์์ กาญจนพัันธุ์์�,
2543 : 11 ที่่�มองว่่า “ท้้องถิ่่น� นิิยม” คืือกระบวนการยืืนหยััด
เพื่่�อต่่อสู้้�บููรณะ ฟื้้น� ฟููอัตั ลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� เพื่่�อสู้้�กัับกระแส
โลกที่่�ทำำ�ลายอััตลัักษณ์์วััฒนธรรมให้้เสื่่�อมลง และอััศวิิน
เนตรโพธิ์์�แก้้ว, 2546 : 184 ได้้แสดงทััศนคติิของสัังคมนิิยมใน
ยุุคโลกาภิิวัฒ
ั น์์กับั ความเป็็นท้้องถิ่่น� ไว้้ว่า่ กระบวนการดัังกล่่าว
เกิิดจากการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันระหว่่างโลก (Global) กัับ

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ท้้องถิ่่�น (Local) รวมตััวกัันโดยมีีเศรษฐกิิจไร้้พรมแดนเป็็น
ตััวผลัักดัันให้้เข้้าสู่่�กระแสวััตถุุนิิยมและบริิโภคนิิยม และมีี
การแพร่่กระจายค่่านิิยมของการบริิโภคไปสู่่�ชุุมชนท้้องถิ่่�น
อย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง และในขณะเดีียวกัันประเด็็นเกี่่ย� วกัับ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นก็็นัับว่่าได้้รัับผลกระทบจากการเจริิญ
เติิบโตของระบบทุุนนิิยมด้้วยเช่่นกััน
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ ความรู้้� เพื่่� อสำำ�รวจวิิ ธีีคิิดและองค์์
ความรู้้�ดั้้�งเดิิมของท้้องถิ่่�นที่่�ปฏิิบััติิสืืบต่่อกัันมายาวนานหรืือ
อาจจะสููญหายไปแล้้วในปััจจุุบันั เพื่่�อรื้้อ� ฟื้้น� มรดกทางวััฒนธรรม
อัันมีีคุุณค่่า นำำ�ไปสู่่�การจััดการความรู้้�ให้้คนในชุุมชนได้้เห็็น
คุุณค่่าของภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของตนเอง
แนวคิิดทฤษฎีีอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม (Cultural Identity
Theory)
	นัั ก ทฤษฎีี อัั ต ลัั ก ษณ์์ ท างวัั ฒ นธรรมมองว่่ า
วัั ฒ นธรรมมีี ทั้้� ง สิ่่� ง ที่่� ส ามารถจัั บต้้ อ งได้้ แ ละจัั บต้้ อ งไม่่ ไ ด้้
วััฒนธรรมที่่�มีตัี วั ตนและสามารถจัับต้อ้ งได้้ประกอบด้้วย งาน
ศิิลปะ อาหาร เสื้้�อผ้้า สถาปััตยกรรม ฯลฯ ส่่วนวััฒนธรรมที่่�
ไม่่สามารถจัับต้้องได้้ ได้้แก่่ ค่่านิิยม ความเชื่่�อ เป็็นต้้น
วััฒนธรรมคืือพฤติิกรรมที่่�เกิิดจากประสบการณ์์เรีียนรู้้�สิ่่�งที่่�
คล้้ายคลึึงกััน มีีการแบ่่งปัันความคิิดร่่วมกััน ทำำ�ให้้เกิิดความ
รู้้�สึกึ ของความเป็็นเจ้้าของ หรืือความรู้้�สึกึ ของความเป็็นของ
“เรา” ในหมู่่�สมาชิิกในกลุ่่�มนั้้�น ๆ เมื่่อ� บุุคคลรัับรู้้�หรืือรู้้�สึกึ ถึึง
ตััวตนของตนเองและการแสดงออกของตััวเองว่่าเป็็นอย่่างไร
คนเราจะเปรีียบเทีียบความคล้้ายคลึึงกัันและความแตกต่่าง
ทางอััตลัักษณ์์ของตนเองกัับบุุคลิิกลัักษณะของผู้้�อื่่�นและ
ตระหนัักรู้้�ถึึงตััวตนของตน เมื่่�อผู้้�คนตระหนัักว่่าตนเองมีี
ความคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มวััฒนธรรมใด พวกเค้้าจะสร้้างตััวตน
ของตนเองอยู่่�ในกลุ่่�มนั้้�น อััตลัักษณ์์ดังั กล่่าวเรีียกว่่าอััตลัักษณ์์
ทางวััฒนธรรม ซึ่่ง� เกิิดจากการรวมกัันของภาษา รููปแบบทาง
วััฒนธรรม โครงสร้้างทางสัังคม ฯลฯ ที่่�กลุ่่�มบุุคคลถึึงว่่าปััจจััย
เหล่่านี้้� เป็็นตััวแทนของวััฒนธรรมของพวกเค้้า กล่่าวได้้ว่่า
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านยัังมีีบทบาทหรืือเป็็นสััญลัักษณ์์อยู่่�
ในสัังคม เพราะเรื่่�องราวในอดีีตดัังกล่่าวได้้รัับการถ่่ายทอด
ผ่่านการเล่่าขานตำำ�นานการเขีียนการแสดงในงานเฉลิิมฉลอง
และยัังเลื่่�อนไหลอยู่่�ในปััจจุุบััน
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ความรู้้� และวิิจััยประเภทเชิิงทดลอง
เพื่่�อต้้องการศึึกษาวิิเคราะห์์และนำำ�มาซึ่่�งองค์์ความรู้้�ด้้าน

ประเพณีี มรดกทางวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ นำำ�ไปสู่่�
กระบวนการถ่่ายทอดผ่่านการจััดการศึึกษาเรีียนรู้้� และ
ปลููกฝัังความตระหนัักรู้้�ในอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ของตนเอง
แนวคิิดเรื่่�องการฟื้้�นฟูู (Revitalization)
Anthony F. C. Wallace (1956) ได้้กล่่าวว่่า
กระบวนการฟื้้�นฟููได้้ถููกนิิยามว่่าเป็็นความพยายามที่่�มีีการ
ไตร่่ตรองอย่่างเป็็นระบบ และใช้้สติขิ องสมาชิิกในสัังคมเพื่่�อ
สร้้างวััฒนธรรมที่่�น่่าพอใจมากยิ่่�งขึ้้�น การฟื้้�นฟููจากมุุมมอง
ทางด้้านวััฒนธรรม ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการฟื้้�นฟููต้้อง
ตระหนัักรู้้�ในวััฒนธรรมของตนและเนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ของ
ระบบวััฒนธรรม
	คำำ�ว่่า “การฟื้้�นฟูู” หมายถึึงการเปรีียบเทีียบสิ่่�งมีี
ชีีวิิตซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแนวคิิดการฟื้้�นฟูู โดยถืือว่่าสัังคม
มนุุษย์์เป็็นสิ่่ง� ที่่�มีชีี วิี ติ และวััฒนธรรมก็็เป็็นรููปแบบพฤติิกรรม
ของสัั ง คมที่่� ต้้ อ งเรีี ย นรู้้�กัั น อย่่ า งเป็็ น ระบบ โดยสิ่่� ง ที่่�
แสดงให้้เห็็นถึึงการกระทำำ�ของวััฒนธรรม คืือ การรัักษา
วัั ฒ นธรรมให้้ มีี ค วามสมบูู ร ณ์์ ที่่� สุุ ด และทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความ
แปรผัันให้้น้้อยที่่�สุุด กระบวนการในการฟื้้�นฟููจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ถููก
กำำ�หนดขึ้้�นจากสมาชิิกในสัังคม และบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้อง
กัับขั้้�นตอนการฟื้้�นฟููนั้้�น จะต้้องรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมของ
พวกเขา ว่่ามีีความสำำ�คััญที่่�เป็็นระบบอย่่างไร และต้้องทำำ�ให้้
คนในวััฒนธรรมรู้้�สึึกว่่าวััฒนธรรมที่่�เขามีีอยู่่�นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�น่่า
ภาคภูู มิิ ใ จและต้้ อ งมีี ก ารสร้้ า งสรรค์์ สิ่่� ง ใหม่่ เพื่่� อ ระบุุ
คุุณลัักษณะของพื้้�นฐานที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรม
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
เพื่่�อแก้้ปััญหาในพื้้�นที่่�ที่่�ชุุมชนต้้องการที่่�จะฟื้้�นฟููวััฒนธรรม
ประเพณีีดั้้ง� เดิิมของท้้องถิ่่น� ผ่่านกระบวนการฟื้้น� ฟูู การปรัับ
ตัั ว ของคนในชุุ ม ชนที่่� เรีี ย นรู้้�ที่่� จ ะใช้้ ก ระบวนการฟื้้� น ฟูู
ประเพณีีให้้กลืืนไปกัับกระแสโลกาภิิวัฒ
ั น์์ และใช้้ดึงึ ดููดความ
สนใจของชาวบ้้าน และเยาวชนให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในงาน
ประเพณีี อีีกทั้้�งแนวคิิดนี้้ยั� งั สามารถใช้้ในการต่่อรองกัับภาครััฐ
ในฐานะการท่่องเที่่�ยวในชุุมชน การดึึงงบประมาณในการ
จััดงาน และยัังใช้้ในการต่่อรองกัับชุมุ ชนให้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
ในการจััดงานได้้
แนวคิิดการจััดการทรััพยากรวััฒนธรรม
การจัั ด การทรัั พ ยากรวัั ฒ นธรรม หมายถึึ ง
กระบวนการหรืือชุุดของการกระทำำ�กิจิ กรรมหรืือปฏิิบัติั กิ าร
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ที่่�ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโบราณสถาน แหล่่งโบราณคดีี
โบราณวััตถุุ ศิิลปวััตถุุที่่เ� ป็็นวััฒนธรรมเชิิงรููป และทรััพยากร
วััฒนธรรมเชิิงนาม ประเภทภููมิิปััญญา และศิิลปวััฒนธรรม
โดยมีีความมุ่่�งหมายของวััฒนธรรมคืือ การสร้้างประโยชน์์
สุุข (สายััณต์์ ไพรชาญจิิตร์์, 2550) ซึ่ง่� ต้้องทำำ�ความเข้้าใจก่่อน
ว่่าทรััพยากรวััฒนธรรมนั้้�นมีีกี่่�ประเภท และมีีคุุณค่่าอย่่างไร
และเราจะจัั ด การกัั บ ทรัั พ ยากรวัั ฒ นธรรมเพื่่� อ อะไร
ซึ่่�งการจััดการทรััพยากรวััฒนธรรม มีี 3 ขั้้�นตอนดัังนี้้� (ธนิิก
เลิิศชาญฤทธิ์์�, 2554)
1. การประเมิินความสำำ�คััญ คืือ การแปลความ
หมายความสำำ�คััญของทรััพยากรวััฒนธรรมโดยตั้้�งอยู่่�บน
พื้้น� ฐานการวิิเคราะห์์ หลัักฐานเกี่่ย� วกัับทรััพยากรวััฒนธรรม
และคุุณค่่าต่่าง ๆ ของทรััพยากรวััฒนธรรม โดยการลงพื้้�นที่่�
สำำ�รวจ และทำำ�การประเมิินคุุณค่่าด้้านศิิลปกรรมของศิิลปะ
การแสดงพื้้�นบ้้าน และศึึกษาจากเอกสารงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. การวางแผนการจััดการ คืือ การกำำ�หนดแผนการ
ปฏิิบััติิงาน หรืือแผนการจััดการที่่�เหมาะสม ในแผนการ
ปฏิิบัติั งิ านควรจะมีียุทุ ธวิิธีใี นการจััดการทรััพยากรที่่�กำำ�หนด
เป็็นระยะยาว และผลลััพธ์ที่่์ �คาดว่่าจะได้้รัับจากการจััดการ
3. การกำำ�หนดรายการการจััดการ คืือ การจััดการ
ตามข้้อเสนอแนะ และลำำ�ดัับความสำำ�คััญของทรััพยากร
วััฒนธรรมที่่�ประเมิินไว้้ในขั้้น� ตอนแรก โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบ
ต่่ อ สภาพแวดล้้ อ มและวัั ฒ นธรรมในพื้้� น ที่่� ก ารจัั ด การ
ทรััพยากรวััฒนธรรม ทั้้�งนี้้�จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความรู้้� และ
ทัักษะของผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาต่่าง ๆ
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ความรู้้� และวิิจััยประเภทเชิิงทดลอง
เพื่่� อ พิิ จ ารณาอัั ต ลัั ก ษณ์์ ท างวัั ฒ นธรรมของมรดกทาง
วัั ฒ นธรรมในพื้้� น ที่่� นั้้� น ๆ แบ่่ ง ออกเป็็ น 4 ประการดัั ง นี้้�
(ปิิยะนารถ ริิมทอง, 2556:22)
1.	คุุณค่่าเชิิงประวััติิศาสตร์์ เป็็นมรดกวััฒนธรรม
ที่่�มีีหลัักฐานความเป็็นมาเด่่นชััด สามารถศึึกษาเรีียนรู้้�เรื่่�อง
ราวเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในอดีีต
2.	คุุณค่่าเชิิงวััฒนธรรม เป็็นมรดกวััฒนธรรมที่่�
แสดงให้้เห็็นความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับวิิถีีชีีวิิต ประเพณีี และ
วััฒนธรรม
3.	คุุณค่่าเชิิงสัังคม เป็็นมรดกวััฒนธรรมที่่�เป็็น
ภููมิิปััญญาสิ่่�งก่่อสร้้างหรืือเครื่่�องใช้้ที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
สัังคมส่่วนรวม

4.	คุุณค่่าเชิิงศิิลปกรรม เป็็นมรดกวััฒนธรรมที่่�มีี
คุุณค่่าด้้านสุุนทรีียศาสตร์์ และรููปแบบเฉพาะที่่�แสดงความ
เป็็นอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่่�นในชุุมชน
แนวคิิดการเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ความหมายของคำำ�ว่า่ “แหล่่งเรีียนรู้้�” พจนานุุกรม
ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้้ให้้คำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความของ
คำำ�ว่า่ “แหล่่งเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ” ไว้้ว่า่ หมายถึึง สถานที่่� บุุคคล
หรืือกิิจกรรมที่่�สามารถให้้ความรู้้� ให้้ประสบการณ์์ในด้้านต่่าง ๆ
แก่่ประชาชน ดัังนั้้�นแหล่่งเรีียนรู้้�จึึงเป็็นสถานที่่�ซึ่่�งใช้้ใน
การจัั ด ให้้ เ กิิ ด การเรีี ย นรู้้� หรืือเป็็ น แหล่่ ง ให้้ ก ารศึึ ก ษา
สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ (2542)
ซึ่่�งให้้ความหมายการศึึกษาว่่า หมายถึึง กระบวนการเรีียนรู้้�
เพื่่�อความเจริิญงอกงามของบุุคคลและสัังคม การถ่่ายทอด
ความรู้้� การฝึึ ก การอบรม การสืืบสานทางวัั ฒ นธรรม
การสร้้างสรรค์์จรรโลง ความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ และการ
สร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�อัั น เกิิ ด จากการจัั ด การสภาพแวดล้้ อ ม
การจััดการศึึกษาเพื่่�อเป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับประชาชน
ทั่่�วไปมีี 3 รููปแบบคืือ 1) การศึึกษาในระบบ 2) การศึึกษา
นอกระบบ 3) การศึึกษาตามอััธยาศััย
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ความรู้้�กึ่่ง� ทดลอง เพื่่�อจััดให้้มีหี ลัักสููตร
หรืือวิิชาหรืือการเรีียนด้้านศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นตนเองในระบบการศึึกษา เพื่่�อให้้เกิิด
การเรีี ย นรู้้�ในระดัั บ พื้้� น ฐานกัั บ เยาวชนรุ่่�นใหม่่ ปลูู ก ฝัั ง
วััฒนธรรมด้้านศิิลปะการแสดงให้้เยาวชนรุ่่�นใหม่่ได้้เห็็นการ
ร่่ายรำำ� การละเล่่น และนอกจากนี้้�ยังั เป็็นการส่่งเสริิมให้้คนใน
ชุุมชนเห็็นคุุณค่่าของศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านอีีกด้้วย
แนวคิิดการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� คืือ การ
ส่่งต่่อความรู้้�ไปยัังอีีกบุุคคลหนึ่่�ง หรืือถ่่ายทอดจากคนรุ่่�นหนึ่่�ง
ไปสู่่�คนอีีกรุ่่�นหนึ่่�ง ในการส่่งต่่อหรืือถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�อาจ
จะเป็็นไปโดยตั้้�งใจหรืือไม่่ก็็ได้้ด้้วยวิิธีีการที่่�แตกต่่างกัันไป
Brundage และ Mackeracher (1980) ได้้เสนอรููปแบบของ
การถ่่ายทอดความรู้้�หรืือภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นไว้้ 3 รููปแบบ
ประกอบด้้วย
1. การถ่่ า ยทอดความรู้้�แบบควบคุุ ม ชี้้� นำำ�
(Directing) ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับทัักษะและความรู้้�เฉพาะที่่�
จำำ�เป็็นในการทำำ�กิิจกรรม โดยผู้้�ถ่่ายทอดให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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เนื้้อ� หาสาระในเรื่่อ� งที่่�เรีียนรู้้�ในเวลาสั้้น� ๆ ผู้้�เรีียนรู้้�ไม่่ต้อ้ งเสีีย
เวลาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและคุุณค่่าให้้แก่่
ตััวเอง
2. การถ่่ายทอดความรู้้�แบบอำำ�นวยความสะดวก
(Facilitating) ผู้้�เรีียนรู้้�ค้้นพบความหมายใหม่่ เกิิดความคิิด
ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ เจตคติิ ทัักษะ และวิิธีีปฏิิบััติิการจากสิ่่�งที่่�
เรีี ย นรู้้� เป็็ น การผสมผสานสิ่่� ง ที่่� ผู้้� เรีี ย นรู้้� เ คยเรีี ย น เคยมีี
ประสบการณ์์มาก่่อนเข้้ากัับสิ่่ง� ที่่�เรีียนรู้้�ใหม่่ เป็็นการถ่่ายทอด
ความรู้้�ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนพััฒนามโนภาพแห่่งตน
3. การถ่่ า ยทอดความรู้้� แบบร่่ ว มมืือกัั น
(Collaborating) เป็็นกระบวนการถ่่ายทอดที่่�ผู้้�ถ่่ายทอด
และผู้้�ที่่�เรีียนรู้้�ร่่วมกัันแสวงหาความรู้้�และความคิิ ดริิเริ่่�ม
สร้้างสรรค์์ ผู้้�ถ่่ายทอดต้้องทำำ�ตัวั เป็็นผู้้�ที่่เ� รีียนรู้้�คนหนึ่่�งเหมืือน
กัับผู้้�เรีียนคนอื่่�นๆ
	สรุุ ป ได้้ ว่่ า การถ่่ า ยทอดองค์์ ค วามรู้้�ภูู มิิ ปัั ญ ญา
ท้้องถิ่่�นด้้านศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน มีีวิิธีีการถ่่ายทอดได้้
หลายลัักษณะ อาจใช้้อายุุเป็็นเกณฑ์์ในการแบ่่งกลุ่่�มผู้้�รับั การ
ถ่่ายทอด เพื่่�อให้้สามารถใช้้เทคนิิคหรืือวิิธีีการถ่่ายทอดได้้
อย่่างเหมาะสม และยัังส่่งผลให้้การถ่่ายทอดมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น หรืืออาจใช้้วิิธีีการกล่่อมเกลาทางสัังคมแบบค่่อยเป็็น
ค่่อยไป ผู้้�รัับการถ่่ายทอดจะเกิิดการเรีียนรู้้�ตามวิิถีีชีีวิิตและ
สภาพแวดล้้อมในสัังคมของตนเอง
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ ค วามรู้้�กึ่่� ง ทดลอง ที่่� ต้้ อ งใช้้ ศิิ ลปิิ น
พื้้�นบ้้าน หรืือปราชญ์์ชาวบ้้านมาถ่่ายทอดความรู้้�สู่่�ผู้้�เรีียน
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการวััดการวิิจััย
แนวคิิดการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
ความหมายและแนวคิิดการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม นััก
วิิชาการ องค์์การ หน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้มีกี ารให้้ความหมายไว้้
ดัังนี้้� การอนุุรัักษ์์ (Conservation) หมายถึึง กระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์ในการทำำ�ให้้วัฒ
ั นธรรมนั้้�นเข้้มแข็็งอยู่่�ได้้โดย
ไม่่ต้้องปฏิิบััติิการอย่่างใด และการอนุุรัักษ์์ หมายถึึง การ
รัักษาวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมที่่�หาดููยาก หรืือกำำ�ลัังจะสููญหายไป
และไม่่สามารถคลี่่�คลายพััฒนาได้้อีีก เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์
ต่่อคนรุ่่�นหลัังในการติิดตามศึึกษาค้้นคว้้าหาร่่องรอยความ
เจริิญทางวััฒนธรรมในอดีีต ผู้้�เขีียนจึึงทำำ�การศึึกษาวิิเคราะห์์
แนวทางการอนุุ รัั ก ษ์์ ศิิ ล ปะการแสดงพื้้� น บ้้ า นเพื่่� อ เป็็ น
แนวทางการปฏิิบััติิแบ่่งออกเป็็น 2 แนวทาง ดัังนี้้�

พื้้�นบ้้าน

แนวทางการอนุุรักั ษ์์และสืืบทอดศิิลปะการแสดง

1. การจััดฝึึกอบรม
		 โดยขอความร่่ ว มมืือจากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
เอกชน และชุุมชน ได้้จัดั ให้้มีีการอบรมให้้แก่่วััยรุ่่�นได้้เข้้ามา
รัับการถ่่ายทอดการแสดงพื้้�นบ้้านจากผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ที่่�มีี
ความรู้้�ด้้านศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านเป็็นอย่่างดีี โดยให้้ผู้้�สููง
อายุุและผู้้�มีีความรู้้�ในชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ เป็็นผู้้�ถ่่ายทอดให้้
กัับวััยรุ่่�น
2. การจััดทำำ�สื่่�อ
		มีีการจััดทำำ�สื่่�อต่่าง ๆ ในการสอนศิิลปะการ
แสดงพื้้น� บ้้าน เพื่่�อให้้วัยั รุ่่�นเกิิดความสนใจ และเผยแพร่่การ
แสดงพื้้�นบ้้านให้้กัับวััยรุ่่�น ได้้เรีียนรู้้�และสร้้างความบัันเทิิง
เป็็นการสร้้างคุุณค่่าให้้กับศิ
ั ลิ ปะการแสดงพื้้น� บ้้านได้้อีกี ทาง
หนึ่่�ง เช่่น เว็็บไซต์์ โฆษณา เป็็นต้้น
3. การจััดทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�น
		 ขอความร่่วมมืือกัับสถานศึึกษาให้้มีกี ารปลููกฝััง
ให้้เด็็กและเยาวชนตระหนัักถึึงความเป็็นไทย มีีการสอน
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านไทยให้้กัับเด็็กตั้้�งแต่่เล็็ก ๆ เพื่่�อวััน
ข้้างหน้้าเด็็กเหล่่านั้้�นเติิบโตเป็็นวััยรุ่่�นจะเกิิดความรััก ความ
หวงแหนในศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านที่่�บรรพบุุรุุษได้้สั่่�งสมมา
เป็็นเวลานาน มีีการนำำ�เอาการแสดงพื้้�นบ้้านของท้้องถิ่่�นไป
ประยุุกต์์เป็็นบทเรีียนให้้วัยั รุ่่�นได้้ศึกึ ษาเรีียนรู้้� โดยใช้้ปราชญ์์
ชาวบ้้านเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้�และฝึึกฝน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการนำำ�
ภููมิิปััญญาในท้้องถิ่่�นมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชนในการ
อนุุรัักษ์์ สืืบทอดศิิลปะการแสดง
4. การสนัับสนุุนจากภาครััฐ
		 กระทรวงวััฒนธรรม โดยกรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนการดำำ�เนิินงานการสนัับสนุนุ การแสดงพื้้น� บ้้าน
ของไทย 5 แนวทาง ประกอบด้้วย
		 1)	ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้ศิิลปิินพื้้�นบ้้านร่่วมกััน
จััดตั้้�งเป็็นสมาคมศิิลปิินพื้้�นบ้้านแขนงต่่าง ๆ
		 2)	อุุดหนุุนงบประมาณให้้กับส
ั มาคมศิิลปินิ พื้้น�
บ้้านและสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดดำำ�เนิินการถ่่ายทอด
ศิิลปะการแสดงให้้แก่่เยาวชนในส่่วนภููมิิภาคต่่าง ๆ
		 3)	จััดประชุุมสมาคม ศิิลปิินพื้้�นบ้้านร่่วมกััน
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของสมาคมฯ ให้้ประสิิทธิิภาพ
		 4)	ส่่งเสริิมให้้ศิลปิ
ิ นิ พื้้น� บ้้านได้้ร่ว่ มแสดงในงาน
เทศกาล งานประเพณีีต่่าง ๆ ของท้้องถิ่่�น
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		 5) เผยแพร่่แลกเปลี่่�ยนศิิลปิินพื้้�นบ้้านอาเซีียน
และประเทศต่่างๆ
	อีีกทั้้�งกรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม ได้้จััดทำำ�โครงการ
พัั ฒ นาทัั ก ษะและเทคนิิ ค การแสดงพื้้� น บ้้ า น เพื่่� อ พัั ฒ นา
ศัักยภาพศิิลปินิ พื้้น� บ้้านให้้มีคุี ณ
ุ ภาพทั้้�งด้้านทัักษะ ความคิิด
สร้้างสรรค์์ และสติิปััญญาด้้วยความรู้้�ความเข้้าใจในราก
วััฒนธรรมไทย สามารถปรัับปรุุงพััฒนาการแสดงให้้เหมาะสม
กัับยุคุ สมััยได้้อย่่างลงตััว และเพื่่�อสนัับสนุนุ ให้้ศิลปิ
ิ นิ พื้้น� บ้้าน
สามารถนำำ�ทุุน ทางวัั ฒ นธรรมมาสร้้ า งอาชีี พ สร้้ า งรายได้้
เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กับั ประเทศอีีกด้้วย
ซึ่่�งแนวคิิดและทฤษฎีีนี้้�นิิยมนำำ�ไปใช้้กัับงานวิิจััย
ประเภทรวบรวมองค์์ความรู้้�กึ่่ง� ทดลอง เพื่่�อพิิจารณาวางแผน
ขั้้น� ตอนกระบวนการฟื้้น� ฟููมรดกทางวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� อย่่าง
รอบด้้ า น ผู้้�ศึึ ก ษาค้้ น คว้้ า วิิ จัั ย ควรพิิ จ ารณาเลืือกใช้้ ใ ห้้
สอดคล้้องกัับศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านในแต่่ละท้้องถิ่่�นจึึงจะ
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และการกำำ�หนดแนวทางในการอนุุรักั ษ์์
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งกระบวนการฟื้้�นฟูู
เพื่่�อให้้คนรุ่่�นใหม่่ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั และเห็็นคุุณค่่าของการ
อนุุรัักษ์์ สืืบทอดศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านให้้คงอยู่่� จะต้้อง
ร่่วมมืือกัับหลายฝ่่าย ไม่่ว่า่ จะเป็็นสถานศึึกษา ชุุมชน รวมไปถึึง
ศิิลปิินพื้้�นบ้้าน ล้้วนต้้องร่่วมมืือร่่วมใจกััน

แนวทางการประยุุกต์์และออกแบบสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะ
การแสดงพื้้�นบ้้าน

การสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่จากความดั้้�งเดิิม ต้้องคำำ�นึึง
ถึึงการนำำ�เสนอประเด็็นใหม่่ด้้วยการผสมผสานรููปแบบการ
แสดงพื้้�นบ้้านดั้้�งเดิิมกัับวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย แต่่ยัังคง
รัักษาเอกลัักษณ์์การแสดงเดิิมไว้้ คำำ�นึึงถึึงการสื่่�อสารกัับคน
รุ่่�นใหม่่ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บสัั ง คมส่่ ว นรวม การอนุุ รัั ก ษ์์
วััฒนธรรมไทย ซึ่่�งการประยุุกต์์และสร้้างสรรค์์การแสดง
พื้้�นบ้้านนั้้�น ต้้องเริ่่�มจากการพััฒนาศัักยภาพศิิลปิินพื้้�นบ้้าน
ก่่อนให้้มีีคุุณภาพทั้้�งด้้านทัักษะ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และ
สติิปััญญา ด้้วยความรู้้� ความเข้้าใจ ในรากวััฒนธรรมไทย
จากนั้้�นจะสามารถวิิเคราะห์์และพััฒนาการแสดงพื้้�นบ้้าน
ของตนเองให้้เหมาะสมในแต่่ละยุุคสมััยได้้เองอย่่างลงตััว
ซึ่่ง� มีีหลัักการดัังนี้้� 1) กำำ�หนดกรอบแนวคิิด 2) กำำ�หนดรููปแบบ
การแสดง 3) การออกแบบลีีลาท่่ารำำ� 4) การออกแบบเครื่่อ� ง
แต่่ ง กาย 5) ดนตรีี ที่่� ใช้้ บ รรเลง โดยสรุุ ป รูู ป แบบการ

สร้้ า งสรรค์์ ก ารแสดงพื้้� น บ้้ า นแบ่่ ง ออกเป็็ น 3 รูู ป แบบ
(นวลรวีี จัันทร์์ลุุน, 2560) ดัังนี้้�
1. การสร้้างสรรค์์แบบอนุุรัักษ์์
		 แนวคิิดการสร้้างสรรค์์งานที่่�มุ่่�งเน้้นการสืืบทอด
มรดกทางวััฒนธรรมอัันดั้้�งเดิิมของท้้องถิ่่�นที่่�กำำ�ลัังจะเลืือน
หายไปจากสัังคม หรืือวััฒนธรรมบางอย่่างที่่�สููญหายไปแล้้ว
ดัังนั้้�นกระบวนการสร้้างสรรค์์จึงึ จำำ�เป็็นต้้องใช้้วิธีิ กี ารค้้นคว้้า
ข้้อมููลจากปราชญ์์ท้้องถิ่่�น ผู้้�เชี่่�ยวชาญวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�น
นั้้�น ๆ เพื่่�อได้้ทราบข้้อมููลในการนำำ�เสนอทางวััฒนธรรมใน
รููปแบบการอนุุรักั ษ์์ที่่ถู� กู ต้้องหรืือมีีความใกล้้เคีียงตามแบบฉบัับ
ให้้ได้้มากที่่�สุุด การสร้้างสรรค์์แบบอนุุรัักษ์์นี้้�จะพบมากใน
การศึึกษาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับวิิถีชีี วิี ติ ในอดีีต วััฒนธรรม ประเพณีี
พื้้�นบ้้านในท้้องถิ่่�น
2. การสร้้างสรรค์์แบบพััฒนาประยุุกต์์
		 แนวคิิ ด ในการสร้้ า งสรรค์์ ง านที่่� มุ่่� งเน้้ น การ
พััฒนาต่่อยอดจากองค์์ความรู้้�เดิิม เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีี
ความแปลกใหม่่แปลกตาและสร้้างสีีสัันทางการแสดงให้้มีี
ความสอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ในปััจจุุบันั การสร้้างสรรค์์รูปู
แบบนี้้�เป็็นเพีียงการใช้้ข้อ้ มููลท้อ้ งถิ่่น� เป็็นแนวคิิดพื้้น� ฐาน โดย
เน้้ น การใช้้ จิิ น ตนาการของผู้้�สร้้ า งสรรค์์ เข้้ า มาเสริิ ม ใน
กระบวนการสร้้างสรรค์์ให้้มีคี วามครบถ้้วนสมบููรณ์์ สามารถ
สะท้้อนแนวคิิดในการแสดงได้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์
3. การสร้้างสรรค์์แบบนำำ�เสนอเรื่่�องราวหรืือวิิธีีการ
		 แนวคิิดในการสร้้างสรรค์์งานที่่�มีกี ารแสดงเรื่่อ� ง
ราวเข้้ามาประกอบ มุ่่�งเน้้นการนำำ�เสนอให้้เห็็นวิิธีกี าร ลำำ�ดัับ
ขั้้�นตอน การสร้้างสรรค์์ในรููปแบบนี้้�จะพบมากในการศึึกษา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการผลิิต เช่่น การนำำ�เสนอเรื่่�องราว
ในอดีีต วิิถีีชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเพณีีต่่าง ๆ ในชุุมชน
ที่่� ต้้ อ งการสื่่� อ ให้้ เ ห็็ น ภาพจากเรื่่� อ งราวการแสดง การ
สร้้างสรรค์์ในรููปแบบนี้้�สามารถนำำ�แนวคิิดของการสร้้างสรรค์์
แบบอนุุรัักษ์์ โดยคงความถููกต้้องของกระบวนการ และใช้้
แนวคิิดการสร้้างสรรค์์แบบพััฒนาประยุุกต์์ เข้้ามาช่่วยในการ
สร้้างสรรค์์ที่่�เพิ่่�มความสมบููรณ์์และความสวยงามของการ
แสดงได้้อีีกทางหนึ่่�ง

สรุุปผล

จากการศึึกษางานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการ
ฟื้้�นฟููศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน พบว่่ามีีปััจจััยหลายด้้านที่่�

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ส่่งผลให้้ภููมิิปััญญาการแสดงพื้้�นบ้้านกำำ�ลัังจะเลืือนหายหรืือ
สููญหายไป ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการมองเห็็นคุุณค่่าของคนใน
ชุุ ม ชนว่่ า การแสดงพื้้� น บ้้ า นเป็็ น มรดกทางวัั ฒ นธรรมใน
ท้้องถิ่่�น ส่่งผลให้้มีีการสืืบทอดลดน้้อยลง ต้้องสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ถึึงคุุณค่่าของ “มรดกวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน” ว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�
น่่าภาคภููมิใิ จ ให้้คนในชุุมชนทุุกคนได้้มีส่ี ว่ นรู้้�สึกึ ว่่าตนเองเป็็น
เจ้้าของ ส่่งเสริิมความความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงรัักษาศิิลปะการ
แสดงพื้้�นบ้้านให้้คงอยู่่�ไม่่สููญสิ้้�น รวมถึึงผลกระทบด่้้�านกระ
แสโลกาภิิวัฒ
ั น์์และความเจริิญทางเทคโนโลยีี ซึ่่ง� ผู้้�เขีียนเห็็น
ด้้วยเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ต้้องมีีการปรัับตััวการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่
แต่่ยังั คงรัักษาเอกลัักษณ์์การแสดงเดิิมไว้้ รวมทั้้�งเปิิดพื้้น� ที่่�ให้้
ศิิลปินิ พื้้น� บ้้านได้้มีเี วทีีในการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้า้ นศิิลปะ
การแสดงให้้กัับเด็็ก เยาวชน และประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการสืืบทอดศิิลปวััฒนธรรม เข้้าใจ “รากเหง้้า”
ของตนเอง อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาชุุมชนและประเทศชาติิ
อย่่างเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน
แนวทางการแก้้ไขปััญหาควรมีีการสนัับสนุุนให้้มีี
การศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย ภููมิิปััญญาการแสดงพื้้�นบ้้าน โดยนำำ�
ผลจากการทดลองสรุุ ป เป็็ น องค์์ ค วามรู้้� เ ป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง
คุุณภาพ ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างละเอีียด ลุ่่�มลึึก ฝัังตััว
จนเกิิดความเข้้าใจในศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านอย่่างถ่่องแท้้
แล้้วนำำ�ผลการวิิจััยมาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงเสริิมสร้้างภููมิิปััญญา
ศิิลปะการแสดง ให้้มีกี ารยอมรัับหรืือปรัับเปลี่่ย� นให้้เหมาะสม
กัับสภาพสัังคมในปััจจุุบััน เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจศึึกษาต่่อ
ด้้านฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้าน เพื่่�อร่่วมฟื้้�นฟูู

เอกสารอ้้างอิิง

ศิิลปะการแสดงที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น โดยการสร้้าง
ความตระหนัั ก และปลูู ก จิิ ต สำำ�นึึ ก ความเป็็ น ท้้ อ งถิ่่� น ผ่่ า น
แนวคิิดเรื่่�องท้้องถิ่่�นนิิยม ผ่่านแนวคิิดการฟื้้�นฟูู และแนวคิิด
อััตลัักษณ์์และความทรงจำำ�ร่่วม การหยิิบยกเรื่่�องราวของ
ศิิลปะการแสดงพื้้�นบ้้านมาบอกเล่่า มาถ่่ายทอดให้้แก่่คนใน
ชุุมชนและเยาวชนให้้เห็็นคุุณค่่า และต้้องการที่่�จะอนุุรัักษ์์
อัั ตลัั กษณ์์ ความเป็็ นตัั วตนของท้้ องถิ่่� น ผ่่ านแนวคิิ ดการ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และแนวคิิดการ
อนุุรัักษ์์วััฒนธรรม ทำำ�ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและได้้รัับการสนัับสนุุน
จากหน่่วยงานภาครััฐ
กล่่าวได้้ว่่า “กระบวนการฟื้้�นฟููศิิลปะการแสดง
พื้้น� บ้้าน” มีีความสำำ�คัญั อย่่างยิ่่ง� ที่่�จะช่่วยให้้มรดกทางวััฒนธรรม
แต่่ละท้้องถิ่่�นไม่่สููญหาย เพราะการแสดงพื้้�นบ้้านบ่่งบอกถึึง
ความเป็็ น ตัั ว ตนของผู้้�คนในท้้ อ งถิ่่� น นั้้� น ๆ ที่่� มีี ค วาม
หลากหลายและเชื่่�อมโยงกัับความเป็็นศิิลปวััฒนธรรมไทย
การแสดงพื้้� น บ้้ า นนั้้� น มีี มูู ลค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ ที่่� ใช้้ ต้้ อ นรัั บ
นัักท่่องเที่่�ยว ใช้้แสดงในงานเทศกาลและประเพณีี หรืือ
สามารถใช้้เป็็นกิิจกรรมบัันเทิิงและสัันทนาการที่่�สร้า้ งรายได้้
ให้้ ช าวบ้้ า น เป็็ น กิิ จ กรรมที่่� ส ามารถสร้้ า งอัั ตลัั ก ษณ์์ ท าง
วััฒนธรรมของกลุ่่�มคนและชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี กระบวนการ
ฟื้้� น ฟูู จ ะช่่ ว ยรัั ก ษาคุุ ณ ค่่ า เอกลัั ก ษณ์์ เ ดิิ ม และประยุุ ก ต์์
ออกแบบสร้้างสรรค์์เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าใหม่่ให้้เหมาะกัับยุคุ สมััย
จึึงจะทำำ�ให้้การฟื้้น� ฟููศิลิ ปะการแสดงที่่�จะสููญหายไป สามารถ
ปรัับตััวอยู่่�ในสัังคมปััจจุุบัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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