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บทคัดย่อ (Abstract)
บทความนี้เป็นการนาเสนอแนวทางการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมโนราห์เป็นศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน อัตลักษณ์ประจาจังหวัดภาคใต้ที่คนภาคใต้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการแสดงละคร
ชาตรี มีศิลปะแม่บทท่ารา ประกอบดนตรี กลอง ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ชวา ที่ผู้แสดงสามารถประยุกต์ท่า
ราด้วยจิตนาการของตนตามเสีย งเร้าจากดนตรีเป็นท่าราที่งดงาม ซึ่ง ศิลปะการแสดงมโนราห์ มี
อนุรักษ์ด้วยการถ่ายทอดความรู้โดยครูโนรา ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมการสืบสานหรืออนุรักษ์แบบ
รับช่วงต่อกันมาอย่างเคร่งครัด ปราศจากการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้สืบสานต่อการฝึกหัด
ส่วนมากเป็นคนในครอบครัวอนุรักษ์สืบสานกันมาตามช่วงอายุคน สภาพการณ์ด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดสรร
งบประมาณเพื่อจั ดกิจ กรรมและโครงการอนุรักษ์วัฒ นธรรมอาจต้องพิจารณาเรื่องความสมดุล
ประชาชนคนรุ่นใหม่มี ความเข้าใจและยอมรับค่านิยมแตกต่างกันต่อศิลปะเชิงวัฒนธรรมดั้ง เดิม
ในทางปฏิบัติพบว่า ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามระบบ ยังมีข้อจากัดอยู่มาก ทาให้
การบรรจุ ห ลั กสู ตรการเรี ย นการสอนมโนราห์ เพื่อเป็นการส่ งเสริมและอนุรักษ์ศิล ปะการแสดง
มโนราห์ ไม่สามารถทาได้ดีเท่าที่ควร จังหวัดนครศรีธรรมอาจกาหนดนโยบายการส่งเสริมและการ
อนุ รั กษ์ศิล ปะการแสดงมโนราห์ เพื่อส่ งเสริมศิล ปะการแสดงมโนราห์ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยใช้สถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ของ
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องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยบู ร ณาการแนวคิ ด ประชารั ฐ และนิ ติ รั ฐ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ปรั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นรูปธรรม เพื่ อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
มโนราห์ให้ยังคงคุณค่า ความศรัทธา ความนิยม สืบต่อไปอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ (Keywords) : การส่งเสริมและการอนุรักษ์, ศิลปะการแสดงมโนราห์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
จังหวัดนครศรีธรรมราช

Abstract
The article is aims to present the promotion and conservation conceptual of
the Manohra Art by authority administration of Local Government Organization in
Nakhon Sri Thammarat. The Manohra is a folk art as identity of southern people has
been inherited since ancient times. Theatrical is a masterpiece of dance mixed with
music composed of drums, cymbals, cymbals and Javanese clarinet, where the
performers can apply their dances with their minds. Manohra Performing Arts is
preserved by the transfer of knowledge by the Nora Teacher. Through faith and ritual,
the continuation or conservation of the intercourse strictly. Without a record. Most
of the trainees are members of the conservative family who follow the age range.
Situation of promotion and conservation of Manohra Art of Local Government
Nakhon Sri Thammarat Budget allocations for cultural activities and programs may be
subject to balance. The new generation of people have a different understanding
and appreciation of traditional cultural values. In practice, it was found. The
availability of teaching and learning systems. There are many limitations. The
Manohra Curriculum has been added to promote and preserve Manohra Art can not
do as well as it should. Nakhonratchasima Province may set policies to promote and
preserve the art of Manohra. To promote the performing arts of the local government.
Using the school as a tool to promote and preserve the art of Manohra performances
of local government organizations.
Keywords : Promotion and Conservation, Manohra Performing Arts, Local Government
Organization, Nakhon Si Thammarat

บทนา (Introduction)
วิ ถี ท างวั ฒ นธรรมเกิ ด พลวั ต ทางสั ง คมอย่ า งเชื่ อ งช้ า ในขณะที่ ก ระแสการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมผสมกลมกลืนกับค่านิยม
ใหม่อยู่ตลอดเวลา เกิดเป็นความหลากหลายทางวิถีชีวิตดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ เมื่อเรียนรู้แล้วสั่ง
สมประสบการณ์มากขึ้น มีการสร้างค่านิยมใหม่เข้าไปเพื่อให้ดาเนินชีวิตสอดรับกับสถานการณ์ทาง
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เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองความมั่นคง โดยเฉพาะสังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Office of the National Economic and Social Development Board, 2016 : 4) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย เมื่อย้อนมองวิถีทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งศิลปะ ล้วนมี แหล่งที่มาเดียวกัน
คือ ความเชื่อตามหลักศาสนา โดยบรรพบุรุษของแต่ละภูมิภาคนามาจัดการเป็นองค์ความรู้ เกิดการ
พัฒนาสติปัญญา สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ (Saijai, 2017) ซึ่งถูกประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน จนได้รับการยอมรับของคนในสังคม เกิดกระบวนการสืบสานตามแบบแผนการปฏิบัติ
ทางสังคม ในลักษณะกิจวัตร กลายเป็น วัฒนธรรมของสังคมนั้น (Hiranto, 1986) เช่น การปฏิบัติ
ตามกันมาแล้วปรากฏผลไปในทิศทางที่ดี เกิดการยอมรับแบบแผนนั้นในท้องที่ใดที่หนึ่งในประเทศ
ไทยเรียกกันว่า วัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย คือ สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดสืบทอดกันมา และถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามของแต่ละสังคม อาจเหมือนกัน
คล้ายกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ แต่สิ่งที่ดีงามของสังคมมีตัวแปรสาคัญคือ กาลเวลา ยุคสมัยที่เปลี่ยน
ตลอดเวลา (Pranee, 2014) วัฒ นธรรมที่เคยเห็ นเป็นสิ่ งดีงามก็ยังคงยึดถือปฏิบัติ ด้ว ยวิธีการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ จัดกิจกรรมเพื่อให้การคงอยู่ได้ทุกยุคทุกกาลเวลา สร้างชื่อเสียงแห่งวัฒนธรรม
ประเทศไทยในสังคมโลกสืบไป
การส่งเสริม อนุรักษ์ และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก เป็นบทบาท เสรีภาพ
สิทธิและหน้าที่ รวมถึงการปฏิบั ติตนเป็นพลเมืองดี ดังที่ Ministry of Culture (2009 : Online)
อธิบายว่า วัฒนธรรมคือ วิถีชีวิต ซึ่งมีทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม คือ เป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้
กล่าวคือ วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมมักปรากฏในรูปวัตถุ สิ่งของ ส่วนวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมคือ สิ่ง
ทีย่ ากต่อมองเห็น เช่น ปรัชญา ความเชื่อ ความรู้สึก คุณค่า ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งสิ่งที่
มองเห็นได้จากพฤติกรรม ศิลปะการแสดง ซึ่งวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้ง 2 ลักษณะ
ถูกผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย หากวัฒนธรรมเกิดเฉพาะท้องถิ่น เช่น เกิดใน
ท้องถิ่นทางตอนใต้เรียกว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ หรือวัฒนธรรมภาคใต้ เป็นต้น
วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม มีความยากต่อการคงลักษณะไว้ การให้คงอยู่เหมือนเดิม หรือ
ใกล้เคียงของเดิม ด้วยการอนุรักษ์เพียงวิธีการคงไม่เพียงพอ ยังต้องส่งเสริมให้เกิดค่านิยม รู้ เข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง เผยแพร่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมโลกได้ (Channarong, 2016) ซึ่งวัฒนธรรมที่
ปรากฏให้โลกรู้จัก มีทั้งศิลปกรรม ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งผลงานที่
สร้างขึ้นในอดีตเป็นการนาทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง อาจเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนหรือเป็นลักษณะสากลที่หลากหลายท้องถิ่น เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ
อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตประจาวัน (Pongpaiboon, 2012) ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเป็น
สิ่ ง ที่ ผ ลิ ต และวิ ถี ชี วิ ต ถื อ เป็ น ความรู้ ที่ เ ป็ น องค์ ร วม สะท้ อ นความคิ ด ความเชื่ อ ความใฝ่ ฝั น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานการดารงชีวิตของคนในสังคม
เป็นสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดที่ชุมชนท้องถิ่นใช้แ ก้ปัญหาหรือจรรโลงชีวิต (Thongyindee, 2015)
ทาให้ชุมชนและชาติผ่านพ้นวิกฤตและดารงความเป็นชาติหรือชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน คงคุณค่า
ท้องถิ่น ที่แสดงให้ เห็ น เป็ น รู ป ธรรม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ ความสวยงาม พัฒ นาสู่ ศิล ปกรรม
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สร้างสรรค์ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแสดงให้เห็นเชิงนามธรรม
ความรู้สึกความบันเทิง เกิดความสุขทางใจ เช่น นาฏกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การละเล่ น
พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเฉพาะถิ่นหรือภูมิภาค อาทิ ลิเก (ภาคกลาง) หมอรา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศิลปะการแสดงมโนราห์ (ภาคใต้) เป็นต้น (Suykarkao, 1995) ปรากฏผลงานกระทั่งปัจจุบัน
องค์ความรู้ที่ประกอบจากที่มาจากหลักธรรมคาสอนทางศาสนา โดยเฉพาะหลักธรรมที่มี
คุณค่าความจริง ความดีความงามเชิงวัฒ นธรรม ประเพณีที่เป็นแก่นสารของวิถีชีวิตมนุษย์ เป็นดุจ
ประทีปส่องนาทางให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา และถ่ายทอดก่อเกิดความเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกลายเป็นรากเหง้า จนกลายมาเป็นศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลที่เป็นองค์ประกอบใน
สังคม ประกอบด้วยวิธีคิด การทาหน้าที่สร้างสรรค์สังคมในท้องถิ่น ในฐานะแหล่งองค์ความรู้ที่ก่อ
ประโยชน์ต่อผู้คนในชุมชน (Ministry of Culture, 2009; Pongpaiboon, 2012; Thongyindee,
2015; Channarong, 2016) องค์ความรู้ที่ถูกรวมจากทุกปัจจัย หล่อหลอมแสดงออกในลักษณะ
ศิ ล ปะการแสดงของภาคใต้ ที่ ค งอยู่ แ ละสร้ า งชื่อ เสี ย งระดั บโลก คื อ ศิ ล ปะการแสดงมโนราห์
กล่าวคือ มโนราห์ เป็นศิลปะเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทาให้ผู้คนดารงชีวิตด้วยความสงบสุข
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ใช้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมด้วยสื่อสารที่แฝงด้วยความเชื่อทางศาสนา
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการสั่งสมความรู้มาจากบรรพบุรุษ สืบสานโดยการถ่ายทอด
ต่อกันมาตามกาล เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สร้างความสัมพันธ์กับการพัฒนา ปรับตัว ผสมผสาน
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทาให้คนรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท และมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอานวย
ความสะดวกจากโลกภายนอกมากนัก แต่สามารถนาความรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่มาสร้างสรรค์พัฒนาตน
ด้วยความอิสระมีศักดิ์ศรี ตามคุณค่าได้ (Interview, 2017) การศึกษาวิจัย การส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาผล
มาสนับสนุนหลักการบริหารรัฐกิจที่ยึดการพัฒนาพื้นที่ภาค จังหวัด ท้องถิ่นเป็นหลัก ด้วยการนา
วัฒนธรรมประจาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงมโนราห์มาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมภาค จังหวัด และท้องถิ่นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
จากสถานการณ์ที่กระทบต่อศิลปะมโนราห์ อันเป็นอัตลักษณ์ภาคใต้ที่กาลังลดความนิยมลง
ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ให้มี อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มอบและกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยในจึงกาหนดวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ และปรากฏการณ์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการ
แสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคต่อการดาเนินงานการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการ
แสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางสาหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดแผนพัฒนาจังหวัดด้าน
การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้การวิจั ย คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งโดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ( In-Depth Interviews) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ คื อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบล นายก
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล รวมทั้งรั บ ฟังความคิดเห็ นจากการจั ดการสนทนากลุ่ มย่ อย (Focus
Group) จากกลุ่มผู้รู้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านด้านมโนราห์ นักวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้นาชุมชน ศิลปินพื้นบ้านมโนราห์ ผู้เคยเป็นผู้ว่าจ้างมโนราห์ไปแสดง และ
รวบรวมข้อมูลจากลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ศิลปินพื้นบ้านมโนราห์ ผู้เคยเป็นผู้ว่าจ้างมโนราห์ไปแสดง
เยาวชนผู้เข้าร่วมฝึกเป็นศิลปินมโนราห์ ผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้าร่วมฝึก โดยใช้แบบการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และนาคาถามการสนทนากลุ่มย่อยเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis) เสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ยการพรรณนาความ
(Descriptive Analysis)
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งนาข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการ
ส่ ง เสริ ม และการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะการแสดงมโนราห์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อนาเสนอมุมมองแบบองค์รวมวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากลให้มีการเกิด
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย แต่ยังคงยึดมั่นความเชื่อตามหลักธรรมทางศาสนา บน
พื้น ฐานความสั มพัน ธ์ร ะหว่างมนุ ษย์ กับ มนุ ษย์ โดยครอบคลุ มถึงเรื่องการดาเนินชีวิต ทั้งที่เป็น
รู ป ธรรมและนามธรรม รวมทั้งการค้นหาข้อสรุปที่เป็นเหตุ เป็นผล ตลอดจนการเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เพื่อเกื้อหนุนให้ศิลปะการแสดงเชิง
วั ฒ นธรรม คงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ศิลปะการแสดงมโนราห์
พจนานุ กรมฉบั บ ราชบัณฑิตยสถาน เฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้คานิยาม โนรา เป็นคานาม
หมายถึง ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่าราอย่างเดียวกับละครชาตรี,
มโนราห์
โนรา หรือมโนราห์ จึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวภาคใต้ ที่มีมาแต่โบราณ
และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย นิยมเล่นกันมากทั่วภาคใต้ ไม่แพ้หนังตะลุง ปัจจุบันแม้ว่าโนราไม่ได้
เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างในอดีต แต่โนราก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนพื้นบ้านได้ร่วมกัน
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สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของชีวิตและสังคม โนราจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านมาช้านาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและความเป็นไปของสังคมไว้
เกือบทุกแง่ทุกมุมเพราะนอกจากโนราจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านอีกด้วย ฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับโนราอย่างแยกไม่ออก
2. ความสาคัญของมโนราห์
กรมศิลปากร กล่าวไว้ว่า มโนราห์เป็นต้นตอของละครนอกละครใน เป็นการละเล่นของ
ภาคกลาง คาว่าละคร มาจากคาว่า นคร ในอดีตมโนราห์ส่วนใหญ่จัดแสดงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในสมัยศรีปราชญ์ เมื่อมาแสดงในเมืองหลวง การละเล่นของนครศรีธรรมราช กลายเป็นละครไปใน
ที่สุดผู้ที่สนใจชมมโนราห์ต้องไปงานศิลปะที่ภาคใต้เท่านั้น หากผู้ที่อยู่กรุงเทพมหานครไปชมได้ที่วัด
พิชยญาติการาม วงเวียนเล็ก ธนบุรี ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี เพราะที่นั่นมีศิลปะการ
ทาบุญของชาวใต้แบบดั้งเดิม เรียกว่า งานสหภูมิภาคทักษิน การจัดแสดงมโนราห์ มีผู้ชมนับพันคน
ปัจจุบันงานสหภูมิภาคทักษิน ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รูปต่อมาไม่ได้เป็นชาวปักษ์ใต้ จึงไม่มีการสืบสานศิลปะนี้ต่อไป
เป็นโนราห์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีการแสดงเฉพาะการแก้บนหรือการแสดงโนราห์
โรงครูในเดือน 9 ของทุกปีแล้วแต่จะมีการเชิญหรือจัดของเจ้าภาพและมีการสอนเด็ก เฉพาะเด็กที่
สนใจที่บ้านของตนเองเท่านั้น แต่ไม่มีการรวบรวมความรู้และผู้สืบทอดตายายโนราห์ต่อ ฉะนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาสาคัญนี้เพื่อช่วย
อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังสืบไปจึงได้สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยเริ่มที่โรงเรียนวัดปริกโดย
ช่วงแรกให้โนราห์ที่พอมีความรู้เป็นพี่เลี้ยงช่วยฝึกสอน มีการบันทึกไว้เป็นแผ่นดิสก์ และต่อมาเปิด
สอนตามท่าราในแผ่นดิกส์ แล้วมีครูนาฏศิลป์คอยดูแลอีกครั้ ง ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
และผ่อนคลายตั้งใจเรียนมีสมาธิมากขึ้นจากการสอดแทรกเนื้อหาเหล่านี้ ต่อมาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการอนุรักษ์มโนราห์ เพื่อสนับสนุน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์
การเล่น เพื่อส่งโนราห์เข้าประกวดระชันแข่งกับตาบลอื่น ๆ ในเขตจังหวัดภาคใต้
3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การอนุรักษ์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่นที่รู้จักวัฒนธรรม
ของตนเอง โดยประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งมีการยึดมั่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษและนาเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งการอนุรักษ์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันในทุกภาคส่วน โดยส่วนแรกเริ่มในการร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม
โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกในการปลูกฝังศิลปะ วัฒนธรรม อิทธิพลจาก
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสภาพครอบครัวไทยที่มีปู่ย่า ตายาย ลุง
ป้า น้า อา พี่ น้องส่วนใหญ่ปลูกบ้านอยู่ใกล้กัน ทาให้ญาติพี่น้องลูกหลานมีความรัก ความอบอุ่น มี
การปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวเป็นคนดีมีน้าใจช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน รู้จักบาปบุญคุณ
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โทษ ครอบครัวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะท้องถิ่น ด้วยการปฏิบัติและสืบ
ทอดให้วัฒนธรรมคงอยู่ได้ดีที่สุด สถาบันต่อไปที่มีส่วนในการร่วมอนุรักษ์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม คือ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นเป็นแหล่งให้ความรู้ที่เป็นการปลู กฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับต้อง
มีเรื่องของท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย รู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ต้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเรื่องท้องถิ่นในทางสร้างสรรค์ สถานศึกษาโดยเฉพาะครู อาจารย์ ต้องสร้างจิตสานึกให้แก่
เยาวชนเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น คนทุกชาติทุกภาษาต้องมีวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อ
แสดงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนสถาบันต่อไปที่เกี่ยวข้อง ก็คือสถาบัน
ศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่สาคัญของชุมชน พร้อ มที่จะรับการปลูกฝังให้เกิด
จิตสานึกในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นสถาบันสาคัญในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาและสถาบันสุดท้ายที่สาคัญใน
การอนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่น คือ หน่ว ยงานราชการ และภาคเอกชนมี ส่ ว นช่ว ยอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดี
เมื่อมีการจัดงาน ก็เปิดโอกาสให้มีการสอดแทรกเรื่องท้องถิ่นเข้าไปให้มากที่สุด เช่น
ดนตรี พื้น บ้ าน การแต่งกายพื้น บ้ าน อาหารพื้นบ้าน การละเล่ นพื้นบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเทศกาลต่าง ๆ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศให้ความสนใจศิลปะ ท้องถิ่น
อย่างมาก ความตื่นตัวเช่นนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่ามิ ได้
ภาครั ฐ และเอกชนสามารถก าหนดกฎเกณฑ์สิ่ ง ที่ ไ ม่เหมาะสมได้ โดยขอความร่ว มมื อ สื บสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากที่สุด และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการควบคู่ไป (Davee,
1999)
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแบบแผนวิถีของคนในสังคมที่ได้ผ่านขบวนการสร้างสรรค์
พัฒนาปรับปรุง แก้ไข สั่งสม เลือกสรรและสืบทอดมายาวนาน ในการอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนในประเทศควรร่วมมือกันในการสืบสานและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตด้ว ยความภาคภูมิ ใจ ปั ญหาวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เกิดจากอิทธิ พลวัฒ นธรรมต่า งชาติ ที่
หลั่งไหลเข้ามา และสภาพการณ์ภายใน ประเทศทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถทาได้โดยการดาเนินการเชิดชู และยกย่องสถาบัน
หลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เป็นวิธีการที่ส ร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคนใน
ครอบครัว เมื่อมีการปลูกฝังศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานความมั่งคงของครอบครัว
อย่ า งจริ ง จั ง เช่ น การเคารพตามระบบอาวุ โ ส การกตั ญ ญู ก ตเวที เ ป็ น ต้ น ส่ ว นในเรื่ อ งของ
ขนบธรรมเนียมศิลปะท้องถิ่นต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้อย่างถูกวิธีถูกต้อง อย่างเช่น ศิลปะ
สงกรานต์ ลอยกระทง เทศกาลงานบุญในวันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น
การให้เห็นคุณค่าของภาษาด้วยการอบรมสั่งสอน การใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น
อย่ า งถู ก ต้ อ งอย่ า ปล่ อ ยปละละเลยทั้ ง ภาษาพู ด และภาษาเขีย น ในเรื่ อ งของค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
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จริยธรรมของสังคมไทยที่ดีงาม อย่างการแต่งกายสุภาพเรีย บร้อย ตามกาลเทศะ กิริมารยาทในการ
ไหว้ การกราบยิ้มสยาม จิตใจที่ดีงามมีความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทรกัน ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่าง
ที่ดี แก่บุตรหลาน ครูบาอาจารย์ต้องประพฤติตนและอบรมลูกศิษย์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และ
ที่สาคัญต้องมีการปลูกฝังถ่ายทอดให้กับเยาวชน ในเรื่องศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทุกรูปแบบ
ที่ทาให้ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ดนตรี การร่ายรา การร้องทาเพลง พร้อมทั้งสอดแทรก
ในทุกงานรื่นเริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย (Davee, 2010)
ศิลปวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่สาคัญของชาวบ้านที่ได้มีการสั่ งสมสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน เป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว หรือบุคคลใน
ท้องถิ่นเดียวกัน เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และคนในท้องถิ่นได้ เป็นการปรับตัวให้
สามารถดารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีหลากหลาย อาจเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน โดยการอนุรักษ์สืบทอด และพัฒนา ต้องอาศัยการร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมมา
นาน ทาให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน เพราะช่วยพัฒนาท้องถิ่ นให้เจริญรุ่งเรืองและ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่ างเข้มแข็งมั่น คงยั่ งยื น ชั่ว ลูกชั่วหลาน โดยศิล ปะลากพระ นับได้ว่าเป็น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. การกระจายอานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอานาจ ถือเป็นการใช้อานาจ
อธิปไตยของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้มี
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 (Government Gazette, 1994) และพั ฒ นาระบบการ
ปกครองท้องถิ่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีหน้าที่สาคัญด้านการจัดบริการสาธารณะ ทาให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย สนองความต้องการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพียงกระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ให้มีการกระจายอานาจยังคงไม่ได้รับการ
ตอบสนอง หากปราศจากเหตุผลผลักดัน 3 ประการ (Office of the Permanent Secretary for
Defense, 2014) ได้แก่ เหตุผลทางเศรษฐกิจ เหตุผลทางการเมือง และเหตุผลทางวัฒนธรรม
(1) เหตุผลทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการกระจุกตัวเฉพาะในส่วนกลาง ทาให้เกิดภาวะ
ความแตกต่างทางความเจริญ ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัดคือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเฉพาะส่วนกลาง เป็นสาเหตุความไม่
เท่าเทียมกัน
(2) เหตุผลทางการเมือง เมื่ออานาจตัดสิ นใจอยู่ที่ส่ วนกลาง การใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นจึงมีน้อย แต่หากเปิดพื้นที่ทางการเมืองท้องถิ่น เพื่อลดการแข่งขันเฉพาะพื้นที่เ ดียวได้ การ
กระจายอานาจ จึงเป็นการระดมคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
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(3) เหตุผลทางวัฒนธรรม จากการที่มีความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ ควรให้
ประชาชนดูแลตนเองมากขึ้น ส่วนกลางทาหน้าที่เพียงกากับดูแลตามอานาจรัฐ
การปฏิ รู ป การปกครองท้ อ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้งสิ้น แต่ยังคงปราศจากความพยายามอย่างแท้จริงของส่วนกลางในการ
ยกระดับการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงเกิดปัญหาต่อการปกครองท้องถิ่นไทย คือ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการต่อประชาชน บริบททางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับประเทศชาติ
5. การจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่
แม้ว่ามีกระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ให้กระจายอานาจสู่ส่วนท้องถิ่น อันเกิด
จากกฎหมายหลายระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมาย
ปกครองสูงสุดของประเทศ กฎหมายลู กที่เกิดจากการบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในระดับชั้นต่าง ๆ
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่
จากประสบการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมาย ยังพบปัญหาโครงสร้า งการ
บริหาร การจัดแบ่งอานาจหน้าที่แก่บุคคลที่มาจากวิธีการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งตามที่รัฐกาหนด
อย่ างไรก็ตามเพื่อให้ ส อดคล้ องกับ สภาพการณ์สั งคมไทยปัจจุบัน ภายใต้กระแสการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่น ที่เรียกร้องให้มีการกระจายอานาจ โดยมองไปในอนาคตว่า รัฐบาลกระจายอานาจ
และถ่ายโอนอานาจให้แก่ท้องถิ่นเต็มที่ อีกทั้ง มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ได้อย่ างอิส ระ เพื่อให้ การปกครองตนเองมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผ ล พ้นข้อหาว่า การ
กระจายและถ่ายโอนอานาจแล้ วไม่เกิดประโยชน์เนื่องจากท้องถิ่นไม่มีศักยภาพ ดังนั้นจึงต้อง
กล่าวถึงแนวคิดการจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) เพื่อให้
ท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการท้องถิ่นตน
การจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่ ในที่นี้ก็คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ด้วยการบริหารงาน
ภาครั ฐ แบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ (Result Based Management) เช่ น ปรั บ บทบาท ภารกิ จ การ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยคานึงถึงหลักความคุ้มค่า การ
จัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม การเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ ให้ความสาคัญต่อค่านิยม คุณภาพการบริการหรือการเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้นโดยใช้หลักการแข่งขัน เพื่อให้องค์การมี
พัฒนาการที่ต่อเนื่อง เน้นความเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
การปฏิรู ป ระบบราชการ ถือว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองส่ ว นท้ องถิ่นด้ว ยเช่ น กั น
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐที่มีลักษณะ การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm
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Shift) จากตั ว แบบราชการของ Weber’s Model Bureaucracy (1864-1920) ที่ เ น้ น เรื่ อ งการ
บริหารจัดการองค์การ ซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบราชการไทยมานานนับศตวรรษ และแนวคิดที่
น่าสนใจของ Fayol’s Principles of Management (1949) เสนอหลักการจัดการเชิงบริหารที่เน้น
กิจกรรมหลักในองค์การธุรกิจ (POCCC) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating)
และการควบคุ ม งาน (Controlling) วิ วั ฒ นาการมาสู่ ท ฤษฎี ก ารจั ด การเชิ ง สถานการณ์
(Contingency Theory) เกิดจากแนวคิด POSDCoRB ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick
(1973) เน้ น การบริ ห ารองค์ ก าร 7 ประการ ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก าร
(Organizing) การบริ ห ารงานบุ ค คล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)
จากหลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นขอ Paradigm Shift ขึ้ น สู่ New Public
Management (NPM) โดยตั้งสมมติฐานว่า NPM เป็นแนวทางการบริหาร/การจัดการองค์การที่
สามารถนาไปใช้ได้ทั้งการบริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง Woodrow Wilson ( 1865- 1924) เ ส น อ บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง The study of
administration สาระสาคัญคือ แยกการเมืองออกจากการบริหาร (Boonyarattapun, 2011) จึง
กล่าวได้ว่า แนวคิด NPM เป็นการปรับกระบวนทัศน์เชิงวิธีการบริหารรัฐกิจ แต่ยังอาศัยหลักการ
ระเบียบ กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ รวมทั้งยังต้องอาศัยความสาคัญ
ของทรั พ ยากรทางการบริ ห าร ( Management Resources) เพื่ อ ให้ ทั น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์
(Globalization) ประกอบด้วย 9 ปัจจัย (9 M’s) ได้แก่ (1) การบริหารคน (Man) (2) บริหารเงิน
(Money) (3) บริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การ
ให้บริการประชาชน (Market) (6) บริหารคุณธรรม (Morality) (7) บริหารข้อมูล (Message) (8)
บริหารเวลา (Minute) และ (9) บริหารการวัดผล (Measurement) (Viratniphawan, 2008)
ในขณะที่ David Osborne & Ted Gaebler (1992) เสนอแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบ
ราชการ (Reinventing Government) จัดว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐประศาสนศาสตร์สูง เพราะเป็น
แนวคิดที่มุ่งเสนอแนะให้รัฐบาลปฏิบัติต่อการปกครองท้องถิ่นดังนี้ (1) รัฐเพียงกากับดูแล ไม่ใช่
ควบคุม (2) เพิ่ม ขีดความสามารถให้กับ ท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาของตน (3) ส่งเสริมการแข่งขัน
มากกว่าการผูกขาด (4) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจมากกว่าออกกฎระเบียบ (5) มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์จากผลงานมากกว่าปัจจัยนาเข้า (6) ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ใช่มุ่งที่
หน่ว ยงานราชการ (7) มุ่ งสร้ างรายได้มากกว่าการใช้จ่าย (8) ป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา
(9) กระจายอานาจ และ (10) สนองตอบความต้องการของประชาชนมากกว่ากาหนดนโยบาย
กว้างๆ
จากแนวคิดของ David Osborne & Ted Gaebler เรื่องการปฏิรูประบบราชการ มี
ทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) กาหนดยุทธศาสตร์
7 ยุทธศาสตร์ (Office of the Public Sector Development Commission, 2013) ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน เน้นการบริการ
เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีความเป็นมือ
อาชีพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ ข องภาครั ฐ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดมีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 : การส่ งเสริมระบบการบริห ารกิจการบ้านเมืองแบบร่ว มมือกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
นอกจากการจั ด การทรั พ ยากรทางการบริ ห าร กระแสการปฏิ รู ป ระบบการ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย อี ก สิ่ ง ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง คื อ สภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอกองค์การภาครัฐ ซึ่งเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อการจัดการองค์การภาครัฐ คือ
1. กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นกระแสที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงและ
รวดเร็ว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน และเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพยากรการ
บริหารเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดังกล่าว
2. โครงสร้างและระบบการบริหารองค์การภาครัฐมีปัญหาอุปสรรคต่อการสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน ได้แก่ ความล่าช้าในการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ ขาด
ความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ และระบบราชการซึ่งไม่มีธรรมาภิบาล
จากแนวคิด ทฤษฎี หากองค์การภาครัฐยังไม่ปรับกระบวนทัศน์ หรือปรับเปลี่ยนการ
บริ ห ารจั ด การสู่ ก ารจั ด การองค์ ก ารแนวใหม่ ทั้ ง ยั ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการรามโนราห์ เป็นผลผลิตทางปัญญาของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ประกอบกับแนวคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จนเกิดเป็นการหลอมรวมเป็นแนวคิดที่มีลั กษณะของสามารถ
พัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องช่วยกันค้นหาแนวทางในการฟื้นฟูประยุกต์และสร้างสรรค์
ใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
สภาพการณ์ และปรากฏการณ์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ศิลปะการแสดงมโนราห์มีอนุรักษ์
ด้วยการถ่ายทอดความรู้โดยครูโนรา ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมแบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
ขั้นตอนพิธีกรรมที่เหมือนกันหมดทุกแห่ง จึงเป็นการยึดถือความรู้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมโนราห์
โดยที่ ค วามเชื่ อ พิ ธี ก รรมนั้ น เป็ น การสื บ สานหรื อ อนุ รั ก ษ์ แ บบรั บ ช่ ว งต่ อ กั น มาอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ปราศจากการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ทาหน้าที่อนุรักษ์ต่อได้รับการฝึกหัด ส่วนมากพบว่า
เป็นคนในครอบครัวอนุรักษ์สืบสานกันมาตามช่วงอายุคน
ด้านการส่ งเสริ มและอนุ รั ก ษ์ศิล ปะการแสดงมโนราห์ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพการณ์ด้านค่านิยมของศิลปะการแสดงมโนราห์ แนวทางการพัฒนา
และแผนการอนุรั กษ์ ร่วมถึงการส่งเสริ มภาพลั กษณ์ของมโนราหฺ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ให้ทัศนะว่า มโนราห์เป็นวัฒนธรรมการแสดงชั้นสูงของชาวภาคใต้ ผู้แสดงทาหน้าที่สื่อสาร
แสดงอาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมไปกับจังหวะ เหมือนจิตวิญญาณ ที่สัมพันธ์ระหว่าง
ความคิ ด กั บ ร่ า งกาย ท าให้ เ ห็ น ต้ น ก าเนิ ด รากเหง้ า การท าหน้ า ที่ และมี ก ระบวนการรั ก ษา
ศิลปะการแสดงมโนราห์ด้วยกระบวนการผลิตซ้า ที่ใช้การผสมผสาน และปรับประยุกต์แนวความคิด
เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและอนาคต แต่ไม่กระทบต่ออัตลักษณ์ดั้งเดิมมากนัก ทั้งนี้เพราะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Dynamism) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
แปลกใหม่ ภายใต้ความจาเป็นทางฐานะเศรษฐกิจและสังคม โดยแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ ตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559)
กาหนดให้จังหวัด (ทุกจังหวัด) ในที่นี้หมายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องบูรณาการแผนส่งเสริมกับ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา/ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในชุมชน
ได้แก่ การรื้อฟื้นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงดั้งเดิม นามาสร้างคุณค่าใหม่ที่พึงประสงค์
เช่น โครงการรักษ์บ้านเกิด โครงการพัฒนาเยาวชนรักศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การกากับดูแลด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนคนรุ่นใหม่มี ความเข้าใจและยอมรับ
ค่านิยมแตกต่างกันต่อศิลปะเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกัลยาณมิตร เครือ
ญาติ บุคคลอื่นในและนอกสังคม คาสอนจากศิลปะการแสดงของภาคใต้ ยังเป็นเงื่อนไขความจาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิต กล่าวได้ว่า เป็นกลไกที่มีคุณค่าสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาชาติในที่สุด ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ควรแสดง
ศักยภาพให้เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอาจต้องพิจารณาเรื่องความสมดุลเป็นหลัก
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนิน การส่งเสริ มและการอนุรักษ์ศิล ปะการแสดงมโนราห์ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พบประเด็นสาคัญคือ รัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐ
มอบหมายให้ท้องถิ่นดูแลตนเอง โดยมีกฎหมายลูก อาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
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แก้ไขเพิ่มจานวน 13 ฉบับ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง
ถือเป็นเครื่องมือสาหรับ การดาเนินการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่า ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามระบบ ยังมีข้อจากัดอยู่มาก ทาให้การบรรจุ
หลักสูตรการเรียนการสอนมโนราห์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ ไม่
สามารถทาได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่
ทาให้มีปัญหาที่ต้องตามแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขอรับงบประมาณ ซึ่งลาพังชุมชนยังคงไม่มีกาลัง
พอช่วยเหลือตนเองได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการประชาสั มพันธ์ผลิ ตภัณฑ์ของชุมชนสู่ น านา
ประเทศ รัฐยังคงขาดการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ภูมิปัญญาตามบทบาทที่ตนมีอยู่ เมื่อพิจารณาในด้านอุปสรรค ในแง่การส่งเสริมเสริมและสนับสนุน
ในการใช้เครื่องมือผ่ านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนมา ยังไม่สนับสนุนศิลปะการแสดงมโนราห์เท่าที่ควร ประกอบกับการ
พัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพการทางานตามบทบาทหน้าที่หรือขอบเขตงาน ยังแสดง
บทบาทน้อย ไม่สมดุลกับบางงานที่รั บมอบหมายอาจเป็นเพราะความสนใจ ความเข้าใจในงาน
แตกต่างกัน ในขณะเดียวมีปัญหาอุปสรรคในตัวของข้าราชการและบุคลากร ในเรื่องการนับถือต่าง
ศาสนา จึงไม่เข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย การทาหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอีกศาสนา
หนึ่ง จึงไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขความสาเร็จเท่าที่ควร
แนวทางเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพจาเป็นต้องเร่งดาเนินการพัฒ นาประสิ ทธิภาพในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา โดย
มองว่าการศึกษาต้ องเน้ นการเรีย นรู้ และ การเรียนรู้ก็คือการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งแวดล้ อมเข้า
ด้วยกันอย่างสอดคล้องและสมดุล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ในเรื่องวิชาการ และความรู้เท่า
ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. การเร่งพัฒนาและส่งเสริมบุ คลากรด้านการศึกษา เพราะโรงเรียนควรต้องมีครู ที่
ชานาญด้านการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น (หมายถึงการเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการจัดจ้างครูที่มีความชานาญเฉพาะทาง เฉพาะสาขาได้โดย
อิสระ และสามารถให้ครูคนดังกล่าวสอนในหลาย ๆ โรงเรียนที่สังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในส่วนของการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ให้ความสาคัญกับการศึกษา การอบรม การประชุมสัมมนา อันจะเป็นการเพิ่มทักษะในการสอน
นอกจากนี้แล้วยังจะต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาดูงานทั้งในต่างประเทศและในประเทศเพื่อเปิด
โลกทัศน์และมุมมองของครูผู้สอนให้กว้างขึ้น
3. องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ต้ องปรับ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลง และพัฒ นารูป แบบการ
บริหารงานภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาทิ การปรับ
โครงสร้างองค์กร การปรับและมอบอานาจในการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้น การยกเลิก ผ่อนคลายกฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่เป็น
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถนุ ายน

ปัญหา อุปสรรคในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
การบริหารจัดการ
4. การจัดตั้งชมรมผู้บริหารและครูในสถานศึกษาอันเป็นความร่วมมือระหว่างครู และ
ผู้ บริห ารสถานศึกษาในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ใกล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเดียวกัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ภาค ทั้งนี้เนื่องจากชมรมเป็นเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และเป็นเวทีสาหรับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการสอนและการบริหารการศึกษา
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน
และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูล ศู นย์การศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่
ให้ ทั้งความรู้ ในศาสตร์ วิชาการและศาสตร์ว่าด้วยการใช้ชีวิต ประการส าคัญศูนย์ความรู้เหล่านี้
จะต้องเป็นศูนย์ที่มีชีวิต และ ตอบสนองต่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัยในชุมชน ขณะเดียวกันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ เป็นแหล่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนใน
ชุมชนท้องถิ่น
6. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็น อันเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับ
กระบวนยุทธ์ในการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา อาทิ การปรับรูปแบบและวิธีการสอน การปรับ
วิธีการบริ ห าร และนโยบายด้านการศึกษา เป็ น ต้น ส าหรับในรายละเอียดของการติดตามและ
ประเมินผล ควรมีการประเมินผลจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
มุมมอง อาทิ การให้ ครู และผู้ บริ หารสถานศึกษาได้มีโอกาสประเมินการดาเนินงานด้านการจัด
การศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น การให้นักเรียนได้มีโอกาสในการประเมินครูผู้สอน และการให้โอกาส
แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง หลากหลาย รอบด้ าน และเป็นจริง อย่างไรก็ตามสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งได้แก่การนา
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้อย่างจริงจัง และนามาแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
ความเข้าใจบางส่วนยังคงขาดหายไปจากการรับรู้ของครูและผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้ ปกครองนั กเรี ย นบางส่ ว น เห็ น ว่าการจั ดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็นการ
รับประกันถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแสดง
ความจานงว่าประสงค์จัดการศึกษาในท้องถิ่น เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการ และดูแลเรื่องการจัดการศึกษาได้ และแน่ นอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
ตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน ตาบลต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนของตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน
ในท้องถิ่นได้รับการบริการด้านการศึกษาที่ต่ากว่ามาตรฐาน ฉะนั้น ความเป็นห่วง และความกังวลว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัด การและดูแลการศึกษาจึงคลายได้ในระดับหนึ่ง
และนี้เองที่เป็นเครื่องประกันการจัดบริการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช ควรกาหนดนโยบายส่ งเสริ มวัฒ นธรรมที่ชัด เจน ระบุ
รายการพัฒนาแต่ละศิลปะในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนาไปแปลงแผนสู่
การได้ พร้อมทั้ง มอบอานาจ หรือแบ่งอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างคล่องตัว
1.2 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้องทาหน้าที่ประสานความร่ว มมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
1.3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่ งเสริมศิล ปะการแสดงมโนราห์ เพื่อจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ให้คงอยู่ชาวภาคใต้ต่อไป
1.4 จากผลการวิจั ย ที่พบว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีเครื่องมือสาคัญคือสถานศึกษาที่ได้ถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาเปิ ด เรี ย นสอน ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมไทย โดยเฉพาะ
ศิลปะการแสดงมโนราห์ นอกจากการสืบทอดศิลปะการแสดงมโนราห์ที่มีแต่โบราณกาลให้ดารงอยู่
แล้ว ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าภาครัฐและเอกชนให้การยกย่องเชิดชูพร้อมทั้งสนับสนุนบุคคลผู้ดาเนิน
ชีวิตด้านศิลปินมโนราห์ ให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีและเชิญเป็นครูพิเศษเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การละเล่นโนราในทุกโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ของโนราให้ดารง
อยู่สืบไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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