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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนประวัติความเป็นมาและ
แนวทางการส่งเสริมฟื้นฟูสามารถสรุป แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพบว่า ผู้น าส่ีเสาหลักให้ความสนใจ สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีมุมมองว่า “ชุมชนต้องเป็นเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน” โดยเฉพาะ ผู้น าธรรมชาติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) องค์กรเยาวชน (ผู้น าท้องท่ี) และก านัน 
(ผู้น าท้องถิ่น) ได้ดูทุกครั้งเวลาคณะตารีอีนาได้จัดการแสดงจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักก็เห็นจะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ (โต๊ะอีหม่าม) แต่ก็ไม่ได้ห้าม แม้จะมองว่าประเด็นทางศาสนาจะท าได้หรือเปล่าในการแสดงตารีอีนา  

ประเด็นประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สรุปได้ว่า "ตารีอีนาเป็นการแสดงที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นาน

ตารีอีนาก็จะหายไปในที่สุดส่ิงท่ีน่าสนใจของ “ตารีอีนา” คือ บุคคลท่ีเรียนตารีอีนาในอดีตท้ังหมดจะมี ๔คน 
แต่คนอื่นไม่ได้รับการถ่ายทอด มีแค่คนเดียวที่ได้ท าการถ่ายทอด คือ เจ๊ะ (มะยะโก๊ะ) เจ๊ะเล่าว่าได้หยุดเล่นเป็น
เวลา ๒๒ปีแต่ก็ได้เริ่มเล่นต่ออีกเนื่องจากคนเขาเรียกร้องให้เล่นเพราะคนบนบานไว้ ส่ิงท่ีตารีอีนาไม่ได้แตกต่าง
จากการแสดงอื่นๆท่ัวไปคือ ก่อนการเล่นต้องมีการไหว้ครูก่อนเพื่อให้เด็กได้เข้าอารมณ์ในการแสดงท่ีน่าสนใจ
อีกประการหนึ่งคือ จุดเริ่มต้นของการเล่นตารีอีนา เป็นผู้ชายท้ังหมดต่อมาเปล่ียนเป็นผู้หญิงหมด ผู้ชายเปล่ียน
มาเป็นการแสดงสิละพ่อแม่ของลูกในสมัยก่อนไม่ไห้ลูกหลานของตนแสดงตารีอีนา เพราะกลัวว่าเป็นอันตราย
(เอวหัก) เพราะโดยปกติใช้เวลาในการซ้อมยาวนานประมาณ ๑๐๐วัน จุดเด่นของตานรีอีนา คือ การร าท าท่า
สะพานโค้ง ถ้าใครมีความสามารถท่ีดีท่ีสุด จะสามารถท าท่าสะพานโค้งแล้วหยิบเหรียญบาทได้ ท่ีเด่นอีกกว่า
นั้น คือท าท่าสะพานโค้งแล้วหยิบธนบัตรท่ีวางเหรียญอยู่ด้านบน แล้วหยิบมาให้หมดโดยการรวบทีเดียว
ส าหรับท่ีมาท่ีไปตารีอีนาเริ่มแรกมาจากเจ้าสาวให้ใส่ “เฮนน่า” แล้วอยู่บนบันลังก์ ให้คนมาร า “ตารี” รอบบัน
ลังก์ จึงมีการเรียก “ตารีอีนา”  

ประเด็นแนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” สืบต่อไป 
จะเห็นว่าทุกกลุ่มภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้ผู้น าท้ังส่ีเสาหลักได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วน

ร่วมต่อการส่งเสริมให้มากท่ีสุด เพราะในขณะป๎จจุบันนี้การสนับสนุนส่วนใหญ่เกิดจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ธรรมชาติ และผู้น าท้องท่ีเป็นหลัก แต่ก็เป็นไปในลักษณะการส่งเสริมทางความรู้สึกไม่ได้มีส่วนของงบประมาณ
ในการสนับสนุน ท่ีผ่านมางบประมาณและการสนับสนุนต่างๆได้จากการน าเยาวชนไปแสดงของครูภูมิป๎ญญา 
ส่ิงส าคัญท่ีทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือ ควรมีการสร้างเครือข่ายสืบทอดสนับสนุนตารีอีนาให้เยาวชนท้ัง ๕ รุ่นท่ี
ผ่านมาได้มารวมตัวกันเพื่อผลักดันการสืบทอดให้รุ่นน้องๆต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า บทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสขึ้นอยู่กับ ผู้น าส่ีเสาหลัก ท่ีเป็น
ผู้ชายเป็นหลัก ยังไม่สามารถสะท้อนบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน ดังนั้นหากท าการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 
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Abstract 
The research, entitled the participation of main four-part leaders in the 

administration of supporting local arts and cultures: a case study of “Taree-Ina”, Kayukla sub 
district, Waeng district, Narathiwat province, aims to study about the process of participation 
of main four-part leaders in the administration of supporting local arts, to investigate about 
the history of the local arts and to explore for revival of the local arts. All can be concluded 
in accordance with the research’s objectives as follow: 
 The participation of main four-part leaders in the administration of supporting local 
arts is found that the leaders show an interest and whole-heartedly encourage with holding 
the view that “community is to be liken to one family”. Particularly, natural leader (village 
instructor), youth organization (locality leader), kamnan (local leader) always view when 
“Taree-Ina” band performs. However, spiritual leader (Imaam) rarely views the band’s 
performance, never have forbidden it and never said if the religion allows to do so. 
 The history of “Taree-Ina”, in the state of local cultural heritage, can be concluded 
as follows: “Taree-Ina” is considered as the only band remaining in Thailand. If there is no 
inheritance of it, it finally disappears”. Interestingly, “Taree-Ina” in the past, there were four 
people learning about “Taree-Ina”, but up to now there is only one who conveys “Taree-
Ina” that is Jeh (Mayakoh). She narrates that she has stopped performing it for 20 years, but 
she decides to perform it again because some people have taken an oath. The things that 
“Taree-Ina” does not differ from other shows are the show is started by WaiKhru for the 
purpose that performers are in the mood of it. In addition, in the past “Taree-Ina” was 
performed by men, but later it had been changed into women. Instead, the men transited 
to perform “Silat”. During its history, parents never allowed their children to perform, 
because it was too dangerous (cause to waist broken). Generally, “Taree-Ina” takes 100 days 
to rehearse. The distinctive point of it is wheel posture. For the one who is able to do so, he 
or she can take a coin. The more distinctive point of it is taking a bank note on which there 
is a coin at the same time. The history of the word “Taree-Ina” stemmed from a bride who 
had to wear “Ina” and sat on the throne while people dancing around called “Taree”, 
generally known as “Taree-Ina”. 

The continuous revival and preservation of “Taree-Ina” is seen as the main four-part 
leaders had better playing a part in supporting participation, as the present-day the 
supporting participation is mainly arisen from local leaders, natural leaders and locality 
leaders. But, all supporting is in the way of sentimental one, not regarding with finance. In 
the preceding time, the band has got financial and other supports from the show of the 
youth of teacher of wisdom. Most importantly, everyone agrees that there should be 
networking for inheritance and supporting “Taree-Ina” by gathering four youth generations in 
order to pass “Taree-Ina” down to upcoming generations.  
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Further research suggestions 
 The study found that the important role of main four-part leaders participation in the 
administration of supporting local arts and cultures: a case study of  “Taree-Ina”, Kayukla 
sub district, Waeng district, Narathiwat province depending on the leaders, mainly men can 
not reflect on the role of women’s participation in community. Therefore, for further 
research, there should be studying about the role of women in the administration of local 
arts and cultures.  
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กิตติกรรมประกาศ 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก 
ขอพรอันประเสริฐสุดจงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด  และวงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่าน 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีได้อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ครั้งนี้  ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ และ 
อ.มณฑิรา สวัสดิรักษา ท่ีได้กรุณาตรวจสอบทางวิชาการและให้ค าแนะน าเพื่อให้งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดตีลอดจนขอขอบคุณผู้ประสานงานของส านักวิจัยและพัฒนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท่ีได้ให้ค าแนะน า
และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณ อ.บงกช นพวงศ์ ณ อยุธยา และ ผอ.อ าพรรณนี  ปินตาวงศ์ (ส านักกรรมาธิการ ๓ 
วุฒิสภา) ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยท่ีคอยให้ค าช้ีแนะและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยเรื่องนี้ตลอดเรื่อยมา 

ขอบคุณคุณอุสมาน ดามิ ท่ีได้ช่วยประสานและอ านวยความสะดวกในการเดินทางเก็บข้อมูลใน
งานวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณ อ.มูฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา อ.มุสลิม รอกา มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา และ อ.ซ ารี ลาเต๊ะ ท่ีได้สละเวลาตรวจทานและให้ข้อคิดเห็นโครงการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอบคุณสมาชิกบ้านมิสบะฮฺและคณะท างานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าวิจัยนี้
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และท่ีส าคัญขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านในพื้นท่ีวิจัย ตลอดจนทุก
ภาคส่วนท่ีได้สละเวลาและเอื้อเฟื้อข้อมูล เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้ 
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๑.๑  หลักการและความเป็นมา 
สถานการณ์บ้านเมืองในป๎จจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งในระดับท่ีรุนแรง โดยเฉพาะ

ความขัดแย้งในระดับโครงสร้างเป็นเรื่องของการแย่งชิงอ านาจและการใช้อ านาจนอกจากนี้ยังเป็นความขัดแย้ง
จากผลประโยชน์ (Interest Conflict) ท่ีมีการแย่งชิงผลประโยชน์กันประกอบกับความขัดแย้งนี้ยังเกี่ยวข้อง
กับนโยบายสาธารณะท่ีมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวข้องกันเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ความขัดแย้งดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลดีผลเสียแตกต่างกัน ถ้าความขัดแย้งท่ีรุนแรงก็อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคม แต่ถ้าความขัดแย้งไม่รุนแรงก็อาจก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมได้ โดยการหันหน้ามาพูดคุยเจรจา
ต่อกัน เพื่อหาแนวทางในการยุติความขัดแย้ง อันน าไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนโดยการร่วมมือกันทุกภาคส่วน 
ท้ังในภาครัฐและประชาชน 

การร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน จึงเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาท้ังในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ดังนั้นการร่วมมือจึงเป็นกิจกรรมทางบวกท่ีสามารถให้แก่คน ให้แก่งาน และให้แก่สังคม การมีความ
ร่วมมือกันไม่ว่าจะท างานหรือกิจกรรมอะไรก็สามารถส าเร็จกว่าครึ่งแล้ว  สังคมใดสามารถท าให้คนมีความ
ร่วมมือร่วมใจท ากิจกรรมของสังคมให้บรรลุเปูาหมายได้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งอย่างแน่นอน  เพราะความ
เข้มแข็งของสังคมในการท่ีจะท าส่ิงใดๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ของตนเองให้ประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องอาศัย
ความร่วมมือ เช่นโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านก็มีการร่วมมือกันท า โดยอาจแบ่งงาน
หน้าท่ีคนละส่วนกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจในการท างาน เป็นการปลุกเร้าให้ชุมชนร่วมด าเนินการ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ส่ิงเหล่านี้มาจากการมีความร่วมมือกันโดยท้ังส้ิน1 

แต่อย่างไรแล้วการร่วมมือกันในการท างาน ถ้ายังขาดผู้น ากลุ่มการท างานหรือการท ากิจกรรมใดๆก็มิ
อาจประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นการมีผู้น ากลุ่มจึงเป็นเรื่องส าคัญเมื่อมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าผู้น าจะต้องมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอัน
เป็นท่ีต้องการในการด าเนินงานของกลุ่ม และสามารถใช้ความรู้นั้นช่วยกลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ในสถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง และความเป็นผู้น านั้นเป็นขบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มท่ีรวมตัวกันขึ้นเพื่อน า
กลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้  ผู้น าโดยส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นมีความรู้
ความสามารถเป็นพิเศษในกลุ่มชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผู้สามารถจูงใจประชาชนให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม
และลงมือท างานอย่างหนึ่งอย่างใดจนน าไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นผลส าเร็จในท่ีสุด 2 โดยท่ัวไปแล้วผู้น า
จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีน่าพึงปรารถนา เป็นผู้ท่ีมีอ านาจ ได้รับการยกย่องนับถือ มีทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถหลายๆด้าน คุณสมบัติดังกล่าวนี้อาจจะมีแต่เพียงประการเดียวหรือหลายประการรวมกันก็ได้ 
แต่ประการส าคัญท่ีสุดท่ีผู้น าต้องมีคือความสามารถในการน าสมาชิกของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายท่ีทางกลุ่มได้วางเอาไว้ อย่างไรก็ตามการท่ีจะได้มาผู้น าชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความสามารถนั้นอาจได้มา
จากการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกอบต. นายกอบจ. ผู้น าเหล่านี้คือผู้น าท่ีเป็นทางการ และยังมี
                                                             
1สุภวรรณ พัน ธุ์ จันทร์ .  (๒๕๕๔) .ก าร ร่ วมมือ  กา รแข่ ง ขั น  แ ล ะก า รขัด แ ย้ง (ออ นไลน์ )  : สืบค้นได้ จ า ก      
http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=8933 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        
2จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.  (๒๕๒๖). การมส่ีวนร่วมของสตรี ในการพัฒนาชนบท. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.] 
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ผู้น าตามธรรมชาติหรือผู้น าท่ีไม่เป็นทางการอีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ผู้น ากลุ่มอันหลากหลายเช่น กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ประธานกองทุน เป็นต้น ควรมีการท างานร่วมกันระหว่างผู้น าท่ีเป็นทางการกับไม่
เป็นทางการ3 นอกจากจะมีผู้น าท่ีมาจากองค์การท้องท่ี องค์การปกครองท้องถิ่น และผู้น าธรรมชาติท่ีสังคม
ยอมรับในความสามารถแล้วยังมีผู้น าอีกผู้น าหนึ่งท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ นับถือยิ่งกว่า คือผู้น าทาง
ศาสนา ดังนั้นเมื่อชุมชนสามารถรวมตัวผู้น าส่ีเสาหลักนี้ได้ (ผู้น าองค์การท้องท่ี ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น 
ผู้น าธรรมชาติ และผู้น าทางศาสนา) เพื่อท ากิจกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็สามารถท าให้ชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่มี
ความเข้มแข็งได้  

จากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกท่ีเปล่ียนไปได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีมีความ
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ถูกกระแสบริโภคนิยมและส่ือสมัยใหม่คุกคามจนค่อยๆ เลือนหายไปจากชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแว้งเล็งเห็น
ว่าองค์เยาวชนเป็นพลังส าคัญท่ีจะช่วยสืบสานถ่ายทอด ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นจึงร่วมกับ
องค์กรเยาวชนอบต.กายูคละ จัดท า "โครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตารีอีนา) องค์กรเยาวชนระดับ อบต.กา
ยูคละ"เพื่อสร้างจิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้เยาวชนมีความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืน4 

นายอาซือมิงเจ๊ะอุเซ็ง ครู กศน.ต าบลกายูคละ และผู้ประสานงานโครงการเปิดเผยว่าหลังจากน า
ตัวแทนเยาวชนไปอบรมท่ีมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงแล้วจึงขยายผลกระท่ังป๎จจุบันมีสมาชิกจ านวน ๖๐คนเพื่อ
พัฒนาเป็นองค์กรเยาวชนในระดับต าบลซึ่งกิจกรรมหนึ่งท่ีกลุ่มเยาวชนตัดสินใจว่าจะร่วมกันอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนก็คือการแสดง "ตารีอีนา" 
          "ตารีอีนาเป็นการแสดงที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นานตารีอีนา
ก็จะหายไปในที่สุด”โดยเยาวชนจากทุกหมู่บ้านในต าบลกายูคละท้ัง ๙หมู่บ้านจะมารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรม
เหล่านี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งหลังจากท่ีได้ด าเนินงานมาเกือบ ๑ปีผลท่ีได้
ก็คือเยาวชนเกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองเกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวเวลาท า
กิจกรรมอะไรก็จะท ากันเป็นกลุ่มในนามของกลุ่มองค์กรเยาวชนกายูคละ"5 
ดังท่ีกล่าวมานี้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)อย่างมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักย่อมมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้ ตลอดจนการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจะด ารงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของผู้คนในชุมชนสืบต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้นส่ือสะท้อนให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมในป๎จจุบันช้ินนี้(ตารีอีนา) มี
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมกันอยู่ คือท่ี ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส หากไม่มี

                                                             
3ประเวศ วะสี. (๒๕๒๒). กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง.กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ. 
4ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น “ตารีอีนา-ซีละ”.  (๒๕๕๔).  ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน “ตารีอนีา-ซีละ” (ออนไลน์) : สืบค้นได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/13485 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        
5ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น “ตารีอีนา-ซีละ”.  (๒๕๕๔).  ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน “ตารีอนีา-ซีละ” (ออนไลน์) : สืบค้นได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/13485 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        



๓ 
 

หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐใดเข้ามาบริหารจัดการ สนับสนุนอย่างจริงจัง การสูญหายของมรดกทาง
วัฒนธรรมช้ินนี้ก็อาจจะสูญหายไปในท่ีสุดเพราะแม้จะมีหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ผลักดันในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมช้ินนี้ ภายใต้การร่วมสืบทอดขององค์กรเยาวชนในพื้นท่ี แต่ก็คงไม่มี
ใครให้ค าตอบได้ว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไปการเปล่ียนถ่ายอ านาจการปกครองและการเปล่ียนถ่ายขององค์กร
เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นจะมีใครยังคงเห็นความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมช้ินนี้ตลอดไป ทางเดียวคือต้องใช้
การผนึกก าลังในการมีส่วนร่วมให้ผู้คนรักและหวงแหนร่วมกันให้ด ารงอยู่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ท่ี
ทรงคุณค่าสืบต่อไป 
  ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” ให้คงอยู่สืบต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ 
  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๑.๒.๓  เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” สืบต่อไป 

๑.๓  ค าถามหลักในการวิจัย  
 ผู้น าส่ีเสาหลักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตารีอีนา) อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร 

๑.๔  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

ผู้น าสี่เสาหลัก 
 
 
 
 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ตารีอีนา) 
(ส่งเสริม/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟ)ู 

 
 

 
 
    

มรดกทางศิลปวัฒนธรรเพื่อลูกหลานสืบไป 
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๑.๕  นิยามศัพท์ 
๑.๕.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ตารีอีนา” ของผู้น าส่ีเสาหลัก 
 ๑.๕.๒ ตารีอีนา หมายถึง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีผสมผสานระหว่างยิมนาสติกกับ
มโนราห์ หรือ การแสดงท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมและพุทธเข้าด้วยกัน 

๑.๕.๓  ผู้น าส่ีเสาหลัก หมายถึง ผู้น าองค์การท้องท่ี ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น ผู้น าธรรมชาติ และ
ผู้น าทางศาสนา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
 ๑.๕.๔ ผู้น าองค์การท้องท่ี หมายถึงผู้น ากลุ่มหรือองค์การต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ใน
งานวิจัยนี้หมายถึง ผู้น ากลุ่มเยาวชน  
 ๑.๕.๕ ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น หมายถึงบุคคลท่ีเป็นผู้น าในท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็น
ต้น ซึ่งมีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 ๑.๕.๖ ผู้น าธรรมชาติ หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับจากคนใน
ชุมชนให้เป็นผู้น า (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
 ๑.๕.๗ ผู้น าทางศาสนา หมายถึงอีหม่าม หรือ คณะกรรมการมัสยิด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ท่ี
มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑.๕.๘ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง “ตารีอีนา” 

๑.๖  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสา

หลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ใน
ฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” 
 ๑.๖.๑  ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา  ในการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาออกเป็น ๓ 
ประเด็น กล่าวคือ 
  ๑.๖.๑.๑  กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๑.๖.๑.๒  ประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๑.๖.๑.๓  แนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” 
 ๑.๖.๒  ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นท่ีการวิจัย การวิจัยนี้ศึกษาผู้น าสี่เสาหลัก หมายถึง ผู้น าองค์การ
ท้องท่ี ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น ผู้น าธรรมชาติ และผู้น าทางศาสนา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

๑.๗  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โครงการวิจัยนี้คาดว่าจะมีคุณูปการต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย ได้แก่ 
 ๑.๗.๑ผู้น าชุมชนในฐานะส่ีเสาหลักเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน
แนวทางท่ีทุกฝุายได้เข้ามาร่วมขับเคล่ือนมรดกอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นอย่าง “ตารีอีนา” 
 ๑.๗.๒ วัฒนธรรมจังหวัดสามารถทบทวนทิศทางการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และปรับกระบวนทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น 
 ๑.๗.๓ หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเอาแนวทางการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา”ไปก าหนด
ยุทธศาสตร์การแก้ป๎ญหาและพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหาร

จัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสพบว่า มีแนวคิด
ทฤษฎีท่ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานความคิดและการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีความเป็นผู้น าท้องถ่ิน 

ผู้น าท้องถิ่น  หมายถึงบุคคลท่ีช่วยผู้อื่นหรือชุมชน  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหรืออิทธิพลสามารถชักจูงคนใน
ชุมชนได้  ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของผู้น าท้องถิ่น  คือ  ๑.  ต้องมีความรู้หรือทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีกลุ่ม
หรือชุมชนต้องการ  ๒.  ต้องมีคน  ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนนั้น  ๓.  มีโอกาสหรือสถานการณ์ท่ีจะใช้ความรู้ให้
เป็นประโยชน์  ๔. มีความสามารถท่ีจะใช้ความรู้นั้น สภาพผู้น าท้องถิ่นมักจะพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญๆ  
ในเรื่องอายุ  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  การศึกษาอบรม  ประสบการณ์นอกหมู่บ้านและ
ความช านาญพิเศษอย่างไรก็ตามอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆ  ท่ีประกอบคุณลักษณะของผู้น าท้องถิ่นอีกได้  
อาทิ  พื้นฐานทางศีลธรรม  ความสัมพันธ์กับเครือญาติ  เป็นต้น  (ดลมนรรจน์  บากา, ๒๕๔๐: ๘) 

ส าหรับภาวะของผู้น าท้องถิ่นที่จะช่วยส่งเสริมงานการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น  (ดลมนรรจน์  บากา, 
๒๕๔๐: ๘)มีลักษณะดังนี้ 

๑.  มีจิตใจมุ่งมันในการพัฒนา ได้แก่ลักษณะของผู้น าท่ีมีความกระตือรือร้น มานะบากบั่น กล้าเส่ียง 
อดทนต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ ท าอย่างเติมท่ีท่ีจะเห็นความเปล่ียนแปลงในชุมชนในทางท่ีดีขึ้น 

๒.  มีความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ต้ังใจท างานต่อหน้าท่ี ปฏิบัติตามระเบียบ ตรงไปตรงมาอุทิศเวลาให้แก่
งานและหน้าท่ี ไม่ทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 

 ๓.  มีจิตใจเป็นกุศล ท างานโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 ๔.  การยอมรับวิทยาการใหม่ หมายถึงผู้น าโน้มเอียงในการยอมรับความรู้ ทักษะความคิด วิธีการ 
เครื่องมือและวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงวิธีการด าเนินชีวิตให้ดีกว่าเดิม ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครอง 

 ๕.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความอิสระ มีความกล้าหาญ แม้มีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ 

 ๖.  มีทัศนคติแบประชาธิปไตย โดยหมายถึงลักษณะท่ีมีความเช่ือ ความรู้สึก และท่าทีต่อวิถีทางการ
ด าเนินชีวิต อันท่ีบุคคลจะต้องมีความสัมพันธ์ทั้ง ๓ ประการ คือ  

  ๖.๑ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

  ๖.๒ มีความสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งป๎นและแบ่งงานกันท าในลักษณะการ
ประสานงาน 

๖.๓ มีความสุขุมรอบคอบ ยอมรับและเคารพเหตุผล มีความสามัคคี ความสนใจท่ีจะร่วมกัน
ท ากิจกรรมต่างๆ 
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๗.  มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน หมายถึงผู้น าท้องถิ่นต้องมีความพึงพอใจต่องาน ต่อสถาบัน ต่อ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และต่อฐานะบทบาทของตน กล่าวคือเช่ือมั่นและศรัทธาในการเป็นผู้น าของตน 

๘.  มีความเป็นผู้น า หมายถึงลักษณะท่ีผู้น าใช้อิทธิพลและศิลปะในการจูงใจให้ผู้อื่นร่วมมือปฏิบัติงาน
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีความสามารถในการตัดสินใจและต่ืนตัวอยู่เสมอ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้น าท้องถิ่นอาจจะจ าแนกประเภทของผู้น าโดยท่ัวๆ ไปหลาย
ประเภทแตกต่างกันไป แต่ส าหรับชุมชนหรือหมู่บ้านหนึ่งๆ นั้นพอจะจ าแนกลักษณะโครงสร้างของผู้น า
ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้  

๑. โครงสร้างแบบทางการ (formal leadership structure) กล่าวโดยท่ัวไปลักษณะของต าแหน่ง
ของผู้น าซึ่งมีอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านแบ่งออกเป็น๒ ประเภท ได้แก่ (๑)ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ก านัน แพทย์
ประจ าต าบล (๒) คณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรท่ีอยู่ในชุมชนเป็นต้นว่ากลุ่มเกษตรการ คณะกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้านและคณะกรรมการสภาต าบล ตลอดจนข้าราชการประเภทต่างๆ ร่วมท้ังพัฒนาการ เป็นต้น 
ผู้น าประเภทนี้มีหน้าท่ีของทางราชการค้ าจุนอยู่ และประชาชนก็ตระหนักดีในฐานะท่ีเป็นผู้น า ต าแหน่งเหล่านี้
เป็นไปโดยการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังและประกาศเป็นทางการให้ทราบ ถ้าหากว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีต้องการอาจจะได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งหลายๆ ต าแหน่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ต าแหน่ง ฐานะ และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้น าแบบทางการจึงเป็นท่ีทราบกันท่ัวไปในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

๒.  โครงสร้างผู้น าแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Leadership Stucture)  ผู้น าชนิดนี้เกิดจากการ
คัดสรรของชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการมาเป็นเวลานาน  ลักษณะของกลุ่มในชุมชนหรือหมู่บ้านก็เป็นแบบ
ปฐมภูมิ  (Primary group)  จึงเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  มีการติดต่อสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวใน
ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง  และผลท่ีตามมาก็คือได้มีการพัฒนาของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้น  แต่ละ
กลุ่มเหล่านี้จะมีศูนย์กลางอยู่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ผู้ซึ่งได้กลายเป็นผู้น าแบบไม่เป็นทางการชุมชนหรือ
หมู่บ้านนั้นๆ  ซึ่งได้แก่  ผู้เฒ่าผู้แก่หรือสมาชิกอาวุโสของครอบครัวขยาย    อดีตพระภิกษุ  สามเณร  ชาวนาท่ี
มีฐานะมั่งค่ัง  สมาชิกท่ีมีช่ือเสียงของกลุ่มต่างๆ  และผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษจนได้รับการยกย่องว่ามี
ความเช่ียวชาญในอาชีพที่ตนท าอยู่  อาทิเช่น  หมอแผนโบราณ  ผู้น าแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
ชาวบ้านมาก  ชาวบ้านจะให้ความเคารพยกย่องและให้ความเช่ือถือ  ท้ังนี้เนื่องมาจากว่าวิธีการท่ีเขาใช้กับ
ชาวบ้านเป็นแบบกัน เอง  อาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็จะเล่าสู่กันฟ๎งเพื่อจะ
ได้ช่วยกันหาทางแก้ไข  ผู้น าแบบไม่เป็นทางการนี้จะมีประสิทธิผลในการช่วยเช่ือมโยงหรือเป็นตัวประสานกับ
ผู้น าแบบทางการได้เป็นอย่างดี  โดยผู้น าไม่เป็นทางการจะเป็นผู้ถ่ายทอดความเดือดร้องของชาวบ้านให้ผู้น า
แบบทางการทราบ  เพื่อช่วยหาทางแก้ไขต่อไป 

๒.๑.๒แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

แนวคิดการมีส่วนร่วมในป๎จจุบันได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาการมีส่วน
ร่วมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการริเริ่มหรือการวางแผนโดยรัฐแต่ความส าเร็จท่ีแท้จริงนั้นเกิดจากการท่ีประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นอิสระท่ีเน้นการท างานในรูปของกลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเกิดเป็นพลังกลุ่มซึ่ งเป็นป๎จจัยส าคัญท่ีท าให้งานพัฒนาต่างๆบรรลุ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นการรับฟ๎งความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้มีส่วน
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ร่วมในกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะท าให้ลดความขัดแย้งและผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างให้เกิดพลังของทุกฝุายใน การร่วมกันคิดร่วมกันท าและร่วมกันรับ
ผลตอบแทนจากการกระท านั้นท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

ค าว่า “ การมีส่วนร่วม” จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้ความหมายท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปตาม
ความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ทวีทองหงษ์วิวัฒน์ (๒๕๒๗) : ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร
และป๎จจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 

จากการทบทวนความหมายของการมีส่วนร่วมข้างต้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมมีความหมายใน ๒
ลักษณะคือในลักษณะแรกเป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนลักษณะท่ีสองเป็นการมีส่วนร่วมในนัยทางการเมืองคือการมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลัง
อ านาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการการรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มและการเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ีมีประชาชนเป็นหลัก 

และจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกท่ีเปล่ียนไปได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีมี
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ถูกกระแสบริโภคนิยมและส่ือสมัยใหม่คุกคามจนค่อยๆ เลือนหายไปจาก
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแว้ง
เล็งเห็นว่าองค์เยาวชนเป็นพลังส าคัญท่ีจะช่วยสืบสานถ่ายทอด ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นจึง
ร่วมกับองค์กรเยาวชนอบต.กายูคละ จัดท า "โครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตารีอีนา) องค์กรเยาวชนระดับ 
อบต.กายูคละ"เพื่อสร้างจิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้เยาวชนมีความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืน6 

๒.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
"ตารีอีนาเป็นการแสดงที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นานตารีอีนาก็

จะหายไปในที่สุด7ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่แพร่หลาย อีกท้ังงานวิจัย
ท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพียงค่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงเด่ียว ไม่ได้มองไปไกลถึง
การอาศัยภาคความร่วมมือท่ีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในท้องถิ่น  ท่ีส าคัญยังไม่มีงานวิจัยช้ินใดท่ีท าการศึกษาและให้
ความส าคัญต่อผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งใน

                                                             
6ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น “ตารีอีนา-ซีละ”.  (๒๕๕๔).  ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน “ตารีอนีา-ซีละ” (ออนไลน์) : สืบค้นได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/13485 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        
7ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น “ตารีอีนา-ซีละ”.  (๒๕๕๔).  ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน “ตารีอนีา-ซีละ” (ออนไลน์) : สืบค้นได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/13485 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        
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งานพัฒนาพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นโจทย์ป๎ญหาต่างๆท่ีรุมเร้าพื้นท่ีไม่เว้นแม้แต่ทางด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือ 

วิมลศรี  ผุดเพชรแก้ว(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรม  กรณีศึกษา  เพลงนา  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร” ผลการวิจัยพบว่า  เพลงนา
เป็นเพลงพื้นบ้านท่ีนิยมร้องเล่นกันมาแต่โบราณของจังหวัดชุมพร  เดิมทีใช้ร้องเล่นกันในทุ่งนาในฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าว  ภายหลังได้น ามาร้องเล่นกันไม่จ ากัดสถานท่ีและโอกาส  เช่นงานสงกรานต์  งานบวชนาค  งานขึ้นบ้าน
ใหม่  งานขึ้นปีใหม่  งานมงคลสมรส  หรือแม้กระท่ังในงานศพก็มีการร้องเล่นเพลงนากัน  การร้องเพลงนาจะ
มีผู้ร้อง  ๒  คน  ถ้ามากกว่า  ๒  คน  ก็ต้องเป็นจ านวนคู่แต่ท่ีนิยมมักไม่เกิน  ๔  คน  หรือ  ๒  คู่ แต่ละคู่จะมี
แม่เพลง  ๑  คน  ท าหน้าท่ีร้องน า  เรียกว่า  แม่คู่  หรือ “หัวไฟ”   และมีผู้รับหรือทอย  ๑  คน  เรียกว่า  
“ท้ายไฟ”  ถ้าผู้เล่นมีคู่เดียว  เนื้อหาหรือบทท่ีร้องมักจะเป็นบทชม  บทเกี้ยว  แต่ถ้าร้อง  ๒  คู่   มักจะเป็น
กลอนรบหรือบทฉะฟ๎น  คือร้องโต้ตอบกัน  โดยต่างฝุายต่างหยิบยกเอาจุดอ่อน  หรือปมด้อยของฝุายตรงข้าม
ขึ้นมาว่ากัน  การร้องโต้ตอบกันนี้  ผู้ท่ีเป็นท้ายไฟของฝุายใดก็ท าหน้าท่ีรับทอยของฝุายนั้น การร้องเพลงนาจะ
ร้องเป็นกลอนสด  หรือกลอนปฏิภาณ ไม่มีดนตรีใด ๆ  ประกอบ  ผู้ร้องจะต้องมีสติป๎ญญาและไหวพริบดี  
เพลงนาวรรคหนึ่งอาจจะมีต้ังแต่  ๔  - ๑๐  ค า  ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน/ศิลปะการแสดงเพลงนา  พบว่า
ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้น  ประกอบด้วย   

๑.  เพลงนาในอดีตนิยมร้องเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว   เพื่อความสนุกสนาน  คลายความเหน็ดเหนื่อย 
แต่ในป๎จจุบันประชาชนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทน  เช่น  ปาล์ม  การประกอบอาชีพท านาลดน้อยลง  
การร้องเพลงนาจึงลดความนิยมลงไปเรื่อย ๆ  และอาจจะเลือนหายไปในท่ีสุด   

๒.  ในอดีตผู้ท่ีร้องเพลงนาได้  มีจ านวนไม่มากเมื่อผู้ท่ีร้องเพลงนาเสียชีวิตไปก็เสมือนว่าเพลงนาได้
หมดไปด้วย  อีกท้ังยังขาดผู้สืบทอดและสืบสานศิลปะการแสดงเพลงนา  รุ่นลูก  รุ่นหลานไม่รู้จักขาดความ
สนใจ  และไม่ให้ความส าคัญท่ีจะสืบสาน 

 ๓.  การร้องเพลงนา  ไม่มีดนตรีใด ๆ  ประกอบ  จึงไม่เป็นท่ีดึงดูดความสนใจจากเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่ง
เป็นวัยที่  “ร้อน แรง เร็ว” 

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง“การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึกษา “ประเพณีสวดด้านวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร”ผลการศึกษาพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการ
ประเพณีสวดด้านในครั้งนี้  มีการส่งตัวแทนแต่ละสาขาร่วมแสดงความคิดเห็น ความเป็นมาของป๎ญหา และต้ัง
โจทย์เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นค าตอบของโจทย์การวิจัย และร่วม
สร้างเครื่องมือ ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือในการวิจัย เตรียมค าถามส าหรับสัมภาษณ์  เพื่อน าไปสู่ค าตอบท่ี
ต้องการ และสุดท้าย มีเครือข่ายร่วมเวทีเสวนา แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ได้แนวทางในการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้านให้คงอยู่คู่เมืองนครอย่างยั่งยืน  ๒. แนวทางในการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีสวด
ด้านให้คงอยู่สืบไปโดยได้ข้อสรุปว่าเห็นควรจัดท าเครือข่ายการศึกษาเชิงบูรณาการแบบคู่ขนานโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดร่วมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
และทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีอยู่แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีสวดด้านในการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจึงจะสามารถสร้างประเพณี
สวดด้านให้อยู่ตลอดไป 



๙ 
 

วัฒนธรรมจังหวัดป๎ตตานี(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน
ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการแสดงมะโย่ง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษา
พบว่า  

๑. เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 ๒. บทบาทหน้าท่ีของมะโย่งท่ีมีต่อชุมชน 
 ๒.๑ เป็นผู้ส่ือข่าว เนื่องจากในอดีต มะโย่งจะน าเรื่องราวท่ีพบเจอในชุมชนหนึ่งไปเล่าสู่กัน

ฟ๎งอีกชุมชนหนึ่ง   
๒.๒ เป็นส่ือบันเทิงท่ีท าให้ประชาชน ได้รับความสนุกนาน และสอดแทรก     กล่อมเกลา

จิตใจผู้ท่ีเสพส่ือ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม สอนให้คนเป็นคนดี   
๒.๓ เป็นส่ือส าคัญในการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน สร้างความรักความ

เอื้ออาทร ความมีน้ าใจต่อกันของคนในชุมชนและต่างชุมชน 
๒.๔ หลาย ๆ หมู่บ้านนิยมเชิญมะโย่งไปเล่นแก้บนต่าง ๆ    

๓. แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูการแสดงมะโย่ง 
จากการศึกษาศิลปะการแสดงมะโย่ง  ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีคุณค่าแฝงไว้ด้วยความเช่ือแบบ

พราหมณ์  อินดู และพุทธ แม้ว่าจะเป็นท่ีนิยมของชาวมลายูมาเป็นเวลานาน  แต่ป๎จจุบันนี้กลับได้รับความ
นิยมน้อยลงเมื่อมีการศึกษาหลักศาสนาอิสลามซึ้งขึ้น   ฉะนั้น ในการเสวนาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูการแสดงมะโย่ง  คณะผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางดังนี้ 

๓.๑ ควรปรับประยุกต์ ปรับเปล่ียน เพื่อให้เข้ากับสภาพสังคม  กล่าวคือในส่วนของพิธี 
กรรมการไหว้ครูหรือพิธีกรรมอื่น ๆ ท่ีขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ควรจะงด และส่งเสริมสืบสานในเรื่องของการ
ขับร้องและการแสดงเป็นละครเท่านั้น 

 ๓.๒ น าศิลปะการแสดงมะโย่ง มาบรรจุในบทเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ 
สร้างส านึกให้เด็กเห็นถึงคุณค่า และความส าคัญของศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ  

๓.๓ ให้ผู้นับถือศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม เป็นผู้สานต่อหน้าท่ีการอนุรักษ์ฟื้นฟู
การแสดงมะโย่งให้คงอยู่ 

วัชรินทร์  ด ารงกูล(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน   ใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน “กาหลอ” จังหวัดยะลา” ผล
การศึกษาพบว่า ดนตรีพื้นบ้าน “ กาหลอ”  มีความส าคัญต่อชุมชนบ้านยุโป  ต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา  ดังต่อไปนี้ ดนตรีพื้นบ้าน “กาหลอ”  เป็นดนตรีพื้นบ้าน ท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชนต าบลยุโป  เพราะนอกจากดนตรีพื้นบ้านชนิดนี้  จะยังคงมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดยะลาแล้ว
ชาวบ้านชุมชนต าบลยุโปท่ีได้รับรู้  รับฟ๎งด้วยตนเอง หรือท่ีได้รับรู้ รับฟ๎งผ่านมาจากญาติผู้ใหญ่  รู้กันว่าดนตรี
ชนิดนี้เป็นดนตรีช้ันสูง  เนื่องจากเช่ือกันว่าเป็นดนตรีท่ีใช้บรรเลง  น าพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้ง
อดีตกาลและเป็นดนตรีท่ีมีเสียงไพเราะมาก หากผู้ใด ได้ยินเสียงดนตรีชนิดนี้ จะมีอาการขนลุก ขนพอง จาก
ดนตรีท่ีมีเสียงพริ้วใส  ไหวสะท้าน  ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์พิเศษของดนตรีชนิดนี้ท่ีดนตรีชนิดอื่นไม่สามารถ
ทัดเทียม หากสามารถสืบทอดดนตรีชนิดนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนได้  ถือว่าได้สืบทอดดนตรีพื้นบ้านท่ีมีคุณค่า  เป็น
การสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้คิดค้น  อย่างน่า
อัศจรรย์ ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป   



๑๐ 
 

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน
ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีรับเทียมดาในต าบลดีหลวง   อ าเภอสทิง
พระ  จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า ๑. การศึกษาครั้งนี้ได้เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชน  ดังนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
เข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และคณะท างาน  การร่วมต้ังโจทย์วิจัย   การร่วมเขียนโครงร่างวิจัย/ร่วมออกแบบวิจัย  
การร่วมสร้างเครื่องมือวิจัย การร่วมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง    การร่วมเก็บข้อมูล  การร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล   การ
ร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  การร่วมเขียนรายงานการวิจัย และการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเพณีรับเทียมดา ๒. ประเพณีรับเทียมดา หรือประเพณีรับเทวดา  ของชาวบ้านต าบลดีหลวง  
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เกิดจากการท่ีชาวบ้านมีความเช่ือว่า ทุกหมู่บ้านจะมีเทวดามาปกป๎กษ์รักษา
ผู้คนในหมู่บ้านนั้น ๆ ให้อยู่เย็นเป็นสุข  ท ามาหากินได้คล่อง โดยเฉพาะการท านา  มีความเช่ือว่ าเทวดาจะ
หมุนเวียนกันมาท าหน้าท่ีปีละ ๑ องค์  และหลังจากส้ินฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดให้มีการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ขึ้นหลังจากวันขึ้นปีใหม่ไทย ๓ วัน (วันท่ี ๑๖ เมษายน) ในเวลาพลบค่ า  ณ 
สถานท่ีท่ีเป็นภูมิบ้านซึ่งประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกันคัดเลือก   เพื่อเป็นการท าพิธีส่งเทวดาองค์เก่า 
และรับเทวดาองค์ใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทีต่อเทวดาท่ีได้มาปกป๎กรักษา คุ้มครองคนใน
หมู่บ้าน และให้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์  บทบาทหน้าท่ีของประเพณีรับเทียมดา พบว่า เป็นการ
ส่งเสริมความกตัญํูกตเวที   การส่งเสริมและสร้างความสามัคคี การประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชน การรวมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน การให้ความบันเทิง การให้ความสุข /
สนุกสนาน  การให้ความรู้  การพัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่น การทบทวนชีวิต  การสร้างจิตส านึกร่วมในความเป็น
พวกเดียวกันของคนในชุมชน การช่วยรักษาแนวปฏิบัติของท้องถิ่น  การส่งเสริมศาสนา และรักษาบรรทัดฐาน
ทางสังคม  การส่งเสริมให้คนกระท าความดี  และ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน ๓. แนวทางในการ
บริหารจัดการประเพณีรับเทียมดา ส าหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สรุปได้ ดังนี้  (๑)รัฐควรส่งเสริม/
สนับสนุนประเพณีรับเทียมดาโดยการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม (๒) 
ควรหาวิธีการสร้างส านึกร่วมของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่า  และความส าคัญของประเพณีนี้ และให้มีการ
ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้สูญหาย  (๓)  ปลูกฝ๎งให้อนุชนรุ่นหลัง  เข้าใจ  และรู้คุณค่าของ
ประเพณีรับเทียมดา  โดยทางภาครัฐควรน าประเพณีมาสร้างเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (๔) สถานศึกษาควรบรรจุประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีท้องถิ่นของต าบลดีหลวงในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา  เกิดความรัก  หวงแหนในประเพณียิ่งขึ้น  (๕)  ผู้ใหญ่  พ่อแม่
ผู้ปกครอง  ควรน าลูกหลานไปร่วมประเพณีทุกครั้ง  และให้ เด็ก ๆ  มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม  และ
ได้มีโอกาสแสดงออก เพื่อปลูกฝ๎งและให้เกิดความเคยชิน (๖)  ควรหาผู้สืบทอดส าหรับเป็นผู้น าประกอบ
พิธีกรรม (๗) รัฐควรร่วมกับชุมชนจัดประเพณีรับเทียมดาให้ยิ่งใหญ่  สมบูรณ์แบบเพื่อจะได้ติดตาและอยู่ใน
ความทรงจ า  เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติติดต่อกันทุกปี (๘) ควรท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง  ผู้น าชุมชน / ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  /ชุมชน (ชาวบ้าน) ให้ประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีของท้องถิ่น โดยก าหนดให้จัดเป็นประจ า
ทุกป ี

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี(๒๕๕๑)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการวัฒนธรรม  : กรณีศึกษา การแสดงมโนราห์ในกลุ่มโฮมสเตย์   ต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่า 

๑. รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลีเล็ด  คณะวิจัยได้ลงพื้นท่ีศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารต่าง  ๆ  พร้อมกับใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนลีเล็ด  และพบว่า
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รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนลีเล็ดน าเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ เป็นความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นท่ี 
อาศัยชุมชนเป็นฐาน   และกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากชุมชนมีทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  ท่ี
เป็นศักยภาพส าคัญในการจัดการท่องเท่ียว โดยชุมชนได้จัดท าแผนแม่บท  โดยมีการวางแผนร่วมกัน 
ด าเนินการร่วมกัน รับผลประโยชน์ร่วมกัน  และรับผิดชอบร่วมกัน โดยท่ีโครงการ   CHARM   ได้เข้ามา
สนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีการก าหนดแผนงานโดยชุมชน  หลอมความคิดของบุคลากรแกนน า
ในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชุมและก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา  ๕  แผน  ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แผนส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน   แผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  แผนการก าจัดขยะแบบบูรณาการ  และแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาท่ี
ปรึกษาชุมชนมีการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม   มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  
ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี การตัดสินใจใช้ระบบกลุ่ม    ซึ่งมีคณะกรรมการด ารงต าแหน่งวาระ  ๑  
ปี  ใช้การบริหารแบบแนวราบ การตัดสินใจใช้กรรมการกลุ่ม 

๒. สภาพป๎ญหาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนลีเล็ด  น าเท่ียวเพื่อการ
อนุรักษ์  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน  เพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องของสภาพ
ป๎ญหาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียว  พบว่า มีป๎ญหาในเรื่องของผู้แสดงขาดความรู้ 
ความช านาญด้านการแสดงมโนราห์  เนื่องจากพื้นท่ีต าบลลีเล็ดไม่มีคณะมโนราห์อยู่ในพื้นท่ี  ดังนั้นจึงไม่มีผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถด้านการแสดงมโนราห์   ป๎ญหาด้านความเช่ือของผู้ปกครองและญาติของผู้แสดง ซึ่งเช่ือ
ว่าการแสดงมโนราห์เป็นการแสดงท่ีมีครู  ผู้ใดจะแสดงต้องมีการครอบครู  จึงท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียว  ส่วนป๎ญหาด้านการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง  เห็น
ว่าการแสดงมโนราห์ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การแสดงอย่างจริงจังได้  ไม่มีผู้สอน  ไม่มีชุดใส่ท่ีสวยงาม   ซึ่งเมื่อ
เติบโตก็จะไปเรียนท่ีอื่นแล้วเลิกแสดงไปในท่ีสุด การฝึกหัดเป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ  ไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศได้ ป๎จจัยเหล่านี้ จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้การสนับสนุนคณะเยาวชนท่ีแสดงมโนราห์ในพื้นท่ี
ต าบลลีเล็ดอย่างจริงจัง และป๎ญหาอีกอย่างหนึ่งท่ีผู้วิจัยได้พบ คือ ป๎ญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดหา
เครื่องแต่งกายให้ผู้แสดงใช้สวมใส่ 

๓. การก าหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวนั้น 
คณะวิจัยได้ใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อย  (Focus group) ท้ังนี้ได้ก าหนดแนวทางในการ
แก้ป๎ญหา โดยท าความเข้าใจเรื่องความเช่ือในเรื่องการครอบครู ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นัก เรียนได้รับทราบ 
เพื่อปรับเปล่ียนความเช่ือเหล่านั้น จากนั้น ก าหนดให้มีการถ่ายทอดการร ามโนราห์ท่ามาตรฐาน ๑๒ ท่า โดย
เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถในการน ามาสอนให้แก่ผู้แสดง โดยการจัดหาชุดฝึกซ้อมมโนราห์ท่ีสามารถสวมใส่
เวลาฝึก ซึ่งมีความสวยงามระดับหนึ่งและให้ผู้แสดงได้มีโอกาสแสดงให้คณะนักท่องเท่ียวท่ีมาพักโฮมสเตย์และ
ในงานเทศกาลต่าง ๆ ในชุมชนให้ประชาชนได้รับชมตามโอกาสอันควร 

๔. การพัฒนาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียว คณะวิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง   พบว่า  แนวทางการพัฒนาการน าส่ือมโนราห์มาใช้ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนลีเล็ด ท่ี
สามารถด าเนินการได้ทันที คือ การสร้างความรู้และเพิ่มทักษะพื้นฐานการแสดง ท้ังนี้ได้ด าเนินการจัดหาชุด
ส าหรับซ้อม  และใช้ใส่ในการแสดงให้กับนักท่องเท่ียวได้ชม  คณะวิจัยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้  โดยถ่ายทอด
การร ามโนราห์ให้แก่เยาวชนผู้ท่ีสนใจ และท่ีมีความสามารถในการร ามโนราห์อยู่แล้ว  เพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น พัฒนาคณะนักแสดงให้เป็นคณะมโนราห์เต็มรูปแบบ โดยมีลูกคู่มโนราห์ สามารถเล่นสด  และร้อง
มโนราห์บทง่าย  โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือนชมต าบลลีเล็ด  เพื่ อสร้างสีสัน และ
ความต่ืนตาต่ืนใจ 
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๕. การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรม  และชุมชนลีเล็ด  
คณะวิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย   ท้ังสภาวัฒนธรรม  และชุมชนทุกฝุายในทุก
ขั้นตอน ประกอบด้วย  กระบวนการร่วมวางแผน โดยได้อาศัยกระบวนการคิดและวางแผนร่วมกันของทุกฝุาย  
ท้ังตัวแทนของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  และสภาวัฒนธรรมอ าเภอ  องค์กรภาครัฐ  กลุ่มผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่ม
ชุมชนลีเล็ดน าเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์  ตลอดจนกลุ่มนักแสดง  เพื่อร่วมกันวางแผนในการท่ีจะน าการแสดง
มโนราห์มาใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวของกลุ่มชุมชนลีเล็ดเพื่อการอนุรักษ์  ส่งผลให้เกิดการยอมรับ
ในกระบวนการ  และร่วมกันด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  และกระบวนการร่วมกันด าเนินการ  โดยทุกฝุายได้
ร่วมกันให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตามแผนเป็น ไปโดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝุาย  ถึงแม้ว่าการด าเนินการในระยะท่ีผ่านมา  จะด าเนินการได้เพียงส่วนหนึ่งของแผนท่ี
ก าหนด  แต่ก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันท่ีจะร่วมกันผลักดันให้การด าเนินการพัฒนาการแสดงมโนราห์ของ
กลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์  เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  รวมท้ังการใช้กระบวนการร่วมกัน
รับผิดชอบ   จากการท่ีทุกฝุายได้ร่วมกันวางแผนและร่วมกันด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  ส่งผลให้คณะ
มโนราห์ท่ีทุกฝุายได้ร่วมกันพัฒนามีความพร้อมในการแสดงมากขึ้น  มีความสามารถในการแสดงมากขึ้น  
นอกจากนั้นแล้วส่ิงส าคัญท่ีสุดคือความตระหนักท่ีจะต้องร่วมกันผลักดันให้ลูกหลานชาวต าบลลีเล็ดได้สืบทอด
ศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดกท่ีส าคัญของบรรพชนให้สืบทอดต่อไป 
 จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการศึกษาในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยท่ีคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาก็ยังมี
ช่องว่างของงานวิจัยท่ีเป็นจุดอ่อนอย่างท่ีได้กล่าวมาข้างต้น และเป็นทีสังเกตว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกลับไม่มี
งานวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสในประเด็นท่ีคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นท่ีแห่งนี้ยังมี
ความซับซ้อนในหลากหลายมิติซึ่งยากท่ีจะท าการศึกษาวิจัยในหลายภาคส่วนได้ โดยเฉพาะประเด็นทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องบอบบางทางความรู้สึกของคนพื้นท่ีอีกมิติหนึ่ง ท่ีส าคัญ “ตารีอีนา” ซึ่งถือเป็น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหลืออยู่แห่งเดียวของประเทศไทยจะด ารงอยู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้อย่างไรหากไม่มี
ระบบการบริหารจัดการความร่วมมืออย่างจริงจัง โครงการวิจัยนี้จึงต้องการจะศึกษาประเด็นดังกล่าวเพื่อสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมอันถือเป็นมรดกท่ีทรงคุณค่าแก่ลูกหลานให้ด ารงอยู่สืบไป 
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บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี คือ การศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเสวนากลุ่มย่อย(Focus Group)  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

๓.๒ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)โดยศึกษาจากเอกสารทาง วิชาการ ต ารา 
รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของ 
“ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓.๓ การสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interviews)ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth 
Interviews) ผู้น าส่ีเสาหลัก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้ 

 ผู้น าส่ีเสาหลัก ได้แก่ ผู้น าองค์การท้องท่ี ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น ผู้น า
ธรรมชาติ และผู้น าทางศาสนา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

 ประชาชนในท้องถิ่น ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสจ านวน ๑๘ คน โดยคัดเลือก
จากตัวแทนของท้ัง ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน 

 องค์กรเยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจ านวน ๒ คน 
๓.๔ การเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องในต าบลประกอบด้วย ผู้น าส่ีเสาหลัก
องค์กรเยาวชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ใช้วิธีศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการส ารวจวรรณกรรมเป็นการค้นคว้าทางด้าน

เอกสาร เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ และบันทึกต่าง ๆ แหล่งท่ีมาของ
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของไทย อินเทอร์เน็ต แหล่งเอกสารจากหน่วยงานท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าส่ีเสาหลัก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น 
รวมถึงการจัดเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เริ่มจากการค้นคว้าข้อมู ลตาม

เอกสารที่ปรากฏรวมทั้งหาข้อมูลป๎จจุบันที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ตารีอีนา) จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าส่ีเสาหลัก ตลอดจนประชาชนใน
ท้องถิ่นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

 ๓.๖.๑ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓.๖.๒ ประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๓.๖.๓ แนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” สืบต่อไป 
โดยน าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัฒนธรรมพรรณนา 
 



๑๔ 
 

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้ท่ี
ได้รับจากงานวิจัย ดังนี้ 

๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส8 
 ต าบลกายูคละเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอแว้ง ซึ่งได้ต้ังมาพร้อมๆ กับต้ังอ าเภอโต๊ะโมะ (อ.แว้งป๎จจุบัน) 
เรียกช่ือว่า ต าบลกายูคละตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เดิมท่ีดินท่ีตรงนี้ เป็นปุาดงดิบ และมีหมู่บ้านเป็น
หย่อมๆ กระจัดกระจายมีบ้านลาแลซือเปะ บ้านบาโละ บ้านแนฮายี บ้านยะกา บ้านฮูแตมาแจ บ้านตาฮิบา
เดาะ บ้านเปาะดอปอบ้านบือแม บ้านกูวาอาตม บ้านแขยง บ้านแอแวบ้านตือมายู และบ้านสรายอ ภายหลัง
ต่อมาได้มีชาวจีนคนหนึ่งช่ือดูอาค่ีมาอยู่ท าสวนยาง และขายของเบ็ดเตล็ด ซึ่งผู้คนในละแวกนี้ได้อาศัยร้านคน
จีนซื้อกินกัน ท่ีคนจีนอยู่อยู่ใกล้ปุา ซึ่งเป็นปุาทึบในปุาแห่งนี้ปรากฏว่ามีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นชุกหนาแน่นเป็นไม้
เนื้อแข็งชาวบ้านมักจะตัดโค่นมาท าเสาปลูกบ้านกันอยู่ ไม้นี้มีช่ือว่า กายูมือคือละ จึงได้เอาช่ือต้นไม้นี้มาต้ังช่ือ
หมู่บ้านว่า บ้านกายูมือคละ ต่อมาช่ือมือคือละเสียผิดเพี้ยนไปจนเรียกว่ากายูคละกันเรื่อยมา ต่อมาหลังได้ต้ัง
ต าบลหมู่บ้านนี้กลายเป็นชื่อต าบลต่อไป (ป๎จจุบันเรียกหมู่บ้านนี้ว่าไม้ฝาด) มีก านั้นปกครองเท่าทีทราบได้มี ๘
คน ป๎จจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ท่ี ๑ บ้านตอออหมู่ท่ี ๒ บ้านบาโงตือบูหมู่ท่ี 
๓บ้าน้ าขาวหมู่ท่ี ๔ บ้านบาโงหมู่ท่ี ๕ บ้านตาฮิบาเดาะหมู่ท่ี ๖ บ้านสามแยกหมู่ท่ี ๗ บ้านฮูแตมาแจหมู่ท่ี ๘
บ้านไม้ฝาดและหมู่ท่ี ๙ บ้านศาลาอูมา 

ลักษณะที่ ต้ังต าบลกายูคละ เป็นท่ีราบลุ่มบางพื้น ท่ีราบสูง ส าหรับพื้น ท่ีลุ่มจะพบว่าในหมู่ ท่ี
๑,๒,๓,๕,๗,๘และพื้นท่ีราบสูงจะพบในหมู่ท่ี ๔,๕,๖, ส าหรับพื้นท่ีราบลุ่มจะมีน้ าขังตลอดปี และเป็นดินพรุ อยู่
ห่างจากตัวอ าเภอแว้ง ๖กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๘๓ กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ จดต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี และเขตอ าเภอสุไหงปาดีทิศตะวันออก จด
ต าบลแว้ง ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแว้งทิศใต้ จดต าบลกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  และทิศตะวันตก จดต าบล
เอราวัณ อ าเภอแว้ง และต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี 

ลักษณะภูมิประเทศพื้นท่ีส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละเป็นท่ีราบลุ่มบางพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบสูงส าหรับพื้นท่ีลุ่ม จะพบในหมู่ท่ี๑.๒.๓.๗.๘ และพื้นท่ีราบสูงจะพบในหมู่ท่ี ๔.๕.๖ ส าหรับพื้นท่ีราบลุ่มจะ
มีน้ าขังตลอดปีและ เป็น ดินพรุ ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีหรือปานกลางเป็นดินเนื้อ
ละเอียด หรือดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า หรือค่อนค้างต่ า แต่ดินในพื้นท่ีต าบลกายูคละสามารถเป็นพื้นท่ี
เพาะปลูกไม้ผลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในต าบลกายูคละมีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ แม่น้ าสุไหงโก -ลก คลองริโก๋ 
คลองมาแย และคลองไอเตียร์ ไหลผ่านในต าบล ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน แถบนี้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ านี้ได้ ตลอดปี 
 

                                                             
8จากรายงานสรุปโครงการพฒันาขีดความสามารถองคก์รเยาวชน ระดบั อบต. ดา้นดนตรี กีฬา และศิลปะ ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้      ต.กายคูละ อ.แวง้ จ.นราธิวาส หนา้ ๓-๔ 



๑๕ 
 

ลักษณะภูมิอากาศภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ มีอากาศช้ืนและฝนตกชุกตลอด
ท้ังปี ซึ่งสามารถแบ่งได้ ๒ ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายนเนื่องจากลมตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนท่ีพัดมา จากทะเลจีนใต้ท าให้อากาศร้อนและช้ืนอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ฤดู
ฝน เริ่มต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม และอีกช่วงคือเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม ปริมาณฝน รวมต้ังแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม  

สภาพปัจจุบันลักษณะประชากรมีจ านวนประชากร ท้ังส้ิน ๗,๒๒๕ คน แบ่งเป็นจ านวนประชากร
หญิง ๓,๖๘๐ คนจ านวนประชากรชาย ๓,๕๔๕คน และจ านวนครัวเรือน ๑,๓๕๖ คน 

๔.๒ ผลการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน: กรณีศึกษา “ตารีอีนา” พบว่า 

จากการลงพื้นท่ีปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้น าส่ีเสาหลัก พบว่า ผู้น าส่ีเสาหลัก
ให้ความสนใจ สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีมุมมองว่า “ชุมชนต้องเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน” โดยเฉพาะ 
ผู้น าธรรมชาติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) องค์กรเยาวชน (ผู้น าท้องท่ี) และก านัน (ผู้น าท้องถิ่น) ได้ดูทุกครั้ง เวลาคณะ
ตารีอีนาได้จัดการแสดงจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักก็เห็นจะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ (โต๊ะอีหม่าม) แต่ก็ไม่ได้
ห้ามแม้จะมองว่าประเด็นทางศาสนาจะท าได้หรือเปล่าในการแสดงตารีอีนา ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

 จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น พบว่า ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่นจะให้
ความส าคัญแก่ชุมชนในระบบวงกว้างหรือในระดับมหภาคของชุมชนคือจะดูแลในเรื่องความสะดวกภายใน
ชุมชนว่าชุมชนมีความต้องการอะไรบ้างหรืออะไรบ้างท่ียังขาดตกบกพร่องหรือยังไม่มีภายในชุมชน แต่ชุมชนมี
ความต้องการจ าเป็นต้องใช้เพื่อความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่วนเรื่อง
งบประมาณท่ีเข้ามาในชุมชนผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่นร่วมกับเยาวชนเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบ  

 อย่างไรก็ตามจากการได้ผู้คุยสัมภาษณ์ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น จะพบว่า จะให้ความส าคัญกับ
เยาวชนรุ่นใหม่มาก มีการดึงเยาวชนเข้ามาท างานร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักการท างาน
รับใช้สังคม ซึ่งมองว่าเยาวชนรุ่นใหม่นี้ท่ีจะมาแทนท่ีในการท างานรับใช้สังคมในอนาคต  

 และจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าธรรมชาติ พบว่า ผู้น าธรรมชาติเป็นบุคคลท่ีประชาชนให้ความ
เคารพนับถือยิ่ง และยังเป็นผู้ท่ีมีภูมิรู้  ภูมิป๎ญญาในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จากการพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้น า
ธรรมชาติท าให้คณะผู้วิจัยได้สัมผัสเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้น าธรรมชาติท่ีกว้างไกล โดยหลักแล้วผู้น าธรรมชาติจะ
คอยให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนคือเป็นบุคคลท่ีคอยดูแลในภาพรวมของชุมชน ซึ่งหากชุมชนมี
ป๎ญหาหรือเกิดอะไรขึ้น  ผู้น าธรรมชาติจะเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะให้ค าปรึกษาแนะน า จูงใจให้ชาวบ้านเห็น
ความส าคัญในการให้ความร่วมมือ และสามารถให้ความสะดวกในการท างาน การท างานของผู้น าธรรมชาติ
เป็นเสมือนสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างประชาชนในชุมชนกับผู้น าต่างๆ ในชุมชน กล่าวคือเมื่อประชาชนใน
ชุมชนมีเรื่องเดือดร้อนก็จะเล่าสู่กันฟ๎งให้ผู้น าธรรมชาติรับรู้ หลังจากนั้นผู้น าธรรมชาติก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ เพื่อช่วยหาทางแก้ไขป๎ญหากันต่อไป  
 และส าหรับการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าศาสนา พบว่า ผู้น าศาสนามีบทบาทส าคัญในเรื่องจิตวิญญาณ 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา



๑๖ 
 

โดยเฉพาะในเรื่องการให้นาซีฮัต9ไม่ได้มีบทบาทเข้ามายุ่งเกี่ยวมากมายในเรื่องการส่งเสริมตารีอีนาเพราะ
อาจจะยังมองว่าประเด็นทางศาสนาจะกระท าได้หรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามการจัดการแสดงแต่อย่างใด  

และจากการสัมภาษณ์ผู้น าท้องท่ีซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการขับเคล่ือนตารีอีนานั่นก็คือ องค์กร
เยาวชนโดยการผลักดันของอดีตครู กศน. ต าบลกายูคละ ซึ่งป๎จจุบันด ารงต าแหน่งนักพัฒนากรประจ าต าบล 
ได้กล่าวว่า ตารีอีนาเป็นการแสดงท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย(ตรงกับข้อมูลเดิมท่ีได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร) ถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นานตารีอีนาก็จะหายไปในท่ีสุดโดยเยาวชนจากทุกหมู่บ้านในต าบลกายูคละ
ท้ัง ๙ หมู่บ้านจะมารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยการท ากิจกรรมร่วมกันซึ่งหลังจากท่ีได้ด าเนินงานมาผล
ท่ีได้ก็คือเยาวชนเกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองเกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว
เวลาท ากิจกรรมอะไรก็จะท ากันเป็นกลุ่มในนามของกลุ่มองค์กรเยาวชนกายูคละ 

๔.๓ จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการ
บริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน: กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ของผู้น าสี่เสาหลัก พบว่า 

ประชาชนมองว่ามีความพึงพอใจต่อการท างานในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนตารีอีนา อย่างไรก็ตาม
ประชาชนในพื้นท่ียังได้บอกและช่ืนชมเยาวชนในพื้นท่ีอีกด้วยว่า เยาวชนสามารถท่ีจะรวมกลุ่มเพื่อท าการ
ฝึกซ้อมเรียนรู้การแสดงตารีอีนาโดยเฉพาะเยาวชนบ้านสามแยกท่ีมีการสืบทอดฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วน
อีก ๘ หมู่บ้านนั้นจะไม่ค่อยมีคนสามารถสืบทอดตารีอีนาได้เนื่องจากไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกซ้อมซึ่งจะกระท า
ในช่วงค่ าของทุกๆคืน 

๔.๔ ประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน10 

ประวัติการแสดงตารีอีนาในอดีตกาลท่ีผ่านมาการเผยแผ่ขยายของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ของไทย 
คือ มโนราห์ โดยครูมโนราห์คนหนึ่งได้น ามโนราห์เข้าสู่ดินแดนมลายา(มาเลเซีย) และได้มีเพื่อนรักเป็นอาจารย์
เดการ์ จึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสองอาจารย์ อาจารย์เดการ์ได้ประยุกต์ท่าร ามโนราห์รวมกับเด
การ์ กลายเป็นท่าร าตารีอีนา ซึ่งแสดงในเทศกาลและพิธีต่างๆ เช่นพิธีแต่งงาน พิธีเข้าสุนัต เทศกาลเฉลิมฉลอง
วันเกิดเจ้าเมือง เป็นต้น 

ส าหรับประเด็นความเป็นมาของ “ตารีอีนา”ซึ่งเป็นการแสดงท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพี่น้อง 
มุสลิมและพี่น้องพุทธเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผู้น าธรรมชาติได้กล่าวว่าก่อนการเข้ามาของตารีอีนาจากรัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ต าบลกายูคละอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส “เมื่อปี ๒๔๑๖ นายยะโก๊ะ  อาแวแซ 
หรือเปาะนิโก๊ะ ครูผู้เช่ียวชาญศิลปะการแสดงตารีอีนา และซีละซึ่งเป็นชาวรัฐกลันตัน ได้เดินทางมายังต าบล
กายูคละเพื่อติดตามหาญาติการเดินทางมาครั้งนี้ท่านได้สอนตารีอีนาให้แก่ลูกศิษย์ ๔ คนนับจากนั้นการแสดง
ตารีอีนาก็เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของชุมชนแม้จะมีบางช่วงเคยเงียบหาย แต่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่มีการสืบทอดการ
แสดงให้ลูกหลานไม่ขาดสาย” ส าหรับเครื่องดนตรีของตารีอีนานั้นมีท้ังส้ิน ๔ ช้ินคือ ปี่ชวา  ฆ้อง กลองตัวผู้
และกลองตัวเมียจะเห็นได้ว่าในการผสมผสานวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ผสมเฉพาะเพียงส่วนการแสดงหากยังรวมถึง
เครื่องดนตรีอีกด้วยท่านยังกล่าวอีกว่า “ตารีอีนาเป็นการร าท่ีดูเหมือนจะอ่อนช้อยแต่เอาเข้าจริงคนร าต้อง
แข็งแรงและอดทนอย่างมากในการฝึกซ้อมเพราะไม่ใช่ง่ายๆนักกับการจะให้เด็กๆมาท าตัวอ่อนแบบสะพานโค้ง

                                                             

9การให้ค  าตกัเตือนช้ีแนะแนวทาง ทางศาสนา 
10ขอ้มูลจากครูภูมิปัญญา นายมะยะโก๊ะ ยโูซ๊ะ 



๑๗ 
 

แล้วเดินด้วยมือและเท้าโดยในการสอนนั้นจะท าการสอนท่ีบ้าน เพราะมีพื้นท่ีลานกว้างพอให้เด็กๆมาฝึกซ้อม
ได้ โดยจะซ้อมกันในช่วงหัวค่ า วันละ ๑-๒ ช่ัวโมงต้ังแต่มีการฝึกซ้อมและมีงานแสดงตามท่ีต่างๆ เด็กๆใน
หมู่บ้านจึงให้ความสนใจมาเรียนรู้กันมากตั้งแต่เข้าร่วมเป็นครูภูมิป๎ญญาขององค์กรเยาวชน อุปกรณ์ตารีอีนา
ประกอบด้วย ปี่ฆ้อง ๒ ลูกกลองตัวผู้/กลองตัวเมียฉิ่งฉาบ และพรม ส าหรับเครื่องแต่งกายนางร าจะ
ประกอบด้วย กางเกง จะเน้นให้มีความยามถึงตาตุ่มเส้ือ นิยมตัดเย็บในลักษณะแขนสามส่วนเข็มขัดผ้ารัดเอว
บุหงา ใช้ส าหรับประดับผมให้สวยงามไม้คาดผมสิลิแน หรือผ้าพันรอบเอวกรองทอง ใช้สวมทับเส้ืออีกครั้งเล็บ
นางร า ใช้สวมใส่นิ้วมือ เพื่อใช้ในการร่ายร าให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น 

และส าหรับเคร่ืองแต่งกายนักดนตรีประกอบด้วย ชุดนักดนตรีสิลิแน หรือผ้าพันรอบเอวหมวกคลุม
เข็มขัดผ้ารัดเอว ส่วนวิธีการร าจะประกอบด้วย การไหว้ครู มีลักษณะ ๒แบบ ด้วยกัน คือการไหว้ครูแบบยาว
และแบบส้ันร่ายร าท าเป็นรูปวงกลม (สดายม)ร่ายร าท่าอินทรีย์(แลลาแย)ร่ายร าท่าพระรามณ์เดิน(สฆามอ)การ
ท าท่าสะพานโค้ง ซึ่งจะเป็นในลักษณะท่าต่างๆ ในการโค้งหยิบเหรียญและธนบัตร และการเข้าสู่ต าแหน่งเดิม 
เพื่อเป็นการไหว้ครูตอนจบ 

๔.๕ แนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” สืบต่อไป 
 ทุกกลุ่มภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้ผู้น าท้ังส่ีเสาหลักได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมต่อ

การส่งเสริมให้มากท่ีสุด เพราะในขณะป๎จจุบันนี้การสนับสนุนส่วนใหญ่เกิดจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น าธรรมชาติ 
และผู้น าท้องท่ีเป็นหลัก แต่ก็เป็นไปในลักษณะการส่งเสริมทางความรู้สึกไม่ได้มีส่วนของงบประมาณในการ
สนับสนุน ท่ีผ่านมางบประมาณและการสนับสนุนต่างๆได้จากการน าเยาวชนไปแสดงของครูภูมิป๎ญญา ส่ิง
ส าคัญท่ีทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือ ควรมีการสร้างเครือข่ายสืบทอดสนับสนุนตารีอีนาให้เยาวชนท้ัง ๕ รุ่นท่ีผ่าน
มาได้มารวมตัวกันเพื่อผลักดันการสืบทอดให้รุ่นน้องๆต่อไป 

ภาพท่ี ๑ ประกอบการแสดง “ตารีอีนา” 
 

 
 

ขอบคุณภาพจาก “คุณปลายมนัส” 



๑๘ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสเพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ี
เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนประวัติความเป็นมาและแนวทางการ
ส่งเสริมฟื้นฟูสามารถสรุปอภิปรายผล แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๑ ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินพบว่า 

ผู้น าส่ีเสาหลักให้ความสนใจ สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีมุมมองว่า “ชุมชนต้องเป็นเสมือนครอบครัว
เดียวกัน” โดยเฉพาะ ผู้น าธรรมชาติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) องค์กรเยาวชน (ผู้น าท้องท่ี) และก านัน (ผู้น าท้องถิ่น) 
ได้ดูทุกครั้งเวลาคณะตารีอีนาได้จัดการแสดงจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักก็เห็นจะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ (โต๊ะ
อีหม่าม) แต่ก็ไม่ได้ห้ามแม้จะมองว่าประเด็นทางศาสนาจะท าได้หรือเปล่าในการแสดงตารีอีนา จะเห็นได้ว่า 
จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น พบว่า ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่นจะให้
ความส าคัญแก่ชุมชนในระบบวงกว้างหรือในระดับมหภาคของชุมชนคือจะดูแลในเรื่องความสะดวกภายใน
ชุมชนว่าชุมชนมีความต้องการอะไรบ้างหรืออะไรบ้างท่ียังขาดตกบกพร่องหรือยังไม่มีภายในชุมชน แต่ชุมชนมี
ความต้องการจ าเป็นต้องใช้เพื่อความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่วนเรื่อง
งบประมาณท่ีเข้ามาในชุมชนผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่นร่วมกับเยาวชนเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบ อย่างไร
ก็ตามจากการได้ผู้คุยสัมภาษณ์ผู้น าองค์การปกครองท้องถิ่น จะพบว่า จะให้ความส าคัญกับเยาวชนรุ่นใหม่มาก 
มีการดึงเยาวชนเข้ามาท างานร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักการท างานรับใช้สังคม ซึ่งมองว่า
เยาวชนรุ่นใหม่นี้ท่ีจะมาแทนท่ีในการท างานรับใช้สังคมในอนาคต  

 และจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าธรรมชาติ พบว่า ผู้น าธรรมชาติเป็นบุคคลท่ีประชาชนให้ความ
เคารพนับถือยิ่ง และยังเป็นผู้ท่ีมีภูมิรู้  ภูมิป๎ญญาในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จากการพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้น า
ธรรมชาติท าให้คณะผู้วิจัยได้สัมผัสเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้น าธรรมชาติท่ีกว้างไกล โดยหลักแล้วผู้น าธรรมชาติจะ
คอยให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนคือเป็นบุคคลท่ีคอยดูแลในภาพรวมของชุมชน ซึ่งหากชุมชนมี
ป๎ญหาหรือเกิดอะไรขึ้น  ผู้น าธรรมชาติจะเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะให้ค าปรึกษาแนะน า จูงใจให้ชาวบ้านเห็น
ความส าคัญในการให้ความร่วมมือ และสามารถให้ความสะดวกในการท างาน การท างานของผู้น าธรรมชาติ
เป็นเสมือนสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างประชาชนในชุมชนกับผู้น าต่างๆ ในชุมชน กล่าวคือเมื่อประชาชนใน
ชุมชนมีเรื่องเดือดร้อนก็จะเล่าสู่กันฟ๎งให้ผู้น าธรรมชาติรับรู้ หลังจากนั้นผู้น าธรรมชาติก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ เพื่อช่วยหาทางแก้ไขป๎ญหากันต่อไป  
 และส าหรับการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้น าศาสนา พบว่า ผู้น าศาสนามีบทบาทส าคัญในเรื่องจิตวิญญาณ 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา
โดยเฉพาะในเรื่องการให้นาซีฮัต11ไม่ได้มีบทบาทเข้ามายุ่งเกี่ยวมากมายในเรื่องการส่งเสริมตารีอีนาเพราะ
อาจจะยังมองว่าประเด็นทางศาสนาจะกระท าได้หรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามการจัดการแสดงแต่อย่างใด  
                                                             
11การให้ค  าตกัเตือนช้ีแนะแนวทาง ทางศาสนา 



๑๙ 
 

และจากการสัมภาษณ์ผู้น าท้องท่ีซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการขับเคล่ือนตารีอีนานั่นก็คือ องค์กร
เยาวชนโดยการผลักดันของอดีตครู กศน. ต าบลกายูคละ ซึ่งป๎จจุบันด ารงต าแหน่งนักพัฒนากรประจ าต าบล 
ได้กล่าวว่า ตารีอีนาเป็นการแสดงท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย(ตรงกับข้อมูลเดิมท่ีได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร) ถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นานตารีอีนาก็จะหายไปในท่ีสุดโดยเยาวชนจากทุกหมู่บ้านในต าบลกายูคละ
ท้ัง ๙ หมู่บ้านจะมารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยการท ากิจกรรมร่วมกันซึ่งหลังจากท่ีได้ด าเนินงานมาผล
ท่ีได้ก็คือเยาวชนเกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองเกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว
เวลาท ากิจกรรมอะไรก็จะท ากันเป็นกลุ่มในนามของกลุ่มองค์กรเยาวชนกายูคละ และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ี ต่อกระบวนการการมี ส่วนร่วมของผู้น า ส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ของผู้น าส่ีเสาหลัก พบว่า ประชาชนมองว่ามีความพึงพอใจต่อ
การท างานในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนตารีอีนา อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นท่ียังได้บอกและช่ืนชม
เยาวชนในพื้นท่ีอีกด้วยว่า เยาวชนสามารถท่ีจะรวมกลุ่มเพื่อท าการฝึกซ้อมเรียนรู้การแสดงตารีอีนาโดยเฉพาะ
เยาวชนบ้านสามแยกท่ีมีการสืบทอดฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนอีก ๘ หมู่บ้านนั้นจะไม่ค่อยมีคนสามารถสืบ
ทอดตารีอีนาได้เนื่องจากไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกซ้อมซึ่งจะกระท าในช่วงค่ าของทุกๆคืน 

สรุปได้ว่า "ตารีอีนาเป็นการแสดงที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นาน
ตารีอีนาก็จะหายไปในที่สุด12ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่แพร่หลาย 
อีกท้ังงานวิจัยท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพียงค่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงเด่ียว ไม่ได้
มองไปไกลถึงการอาศัยภาคความร่วมมือท่ีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในท้องถิ่น  ท่ีส าคัญยังไม่มีงานวิจัยช้ินใดท่ี
ท าการศึกษาและให้ความส าคัญต่อผู้น าส่ีเสาหลักในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือ
เป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งในงานพัฒนาพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นโจทย์ป๎ญหาต่างๆท่ีรุมเร้าพื้นท่ีไม่
เว้นแม้แต่ทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

๕.๒ ประเด็นประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จะเห็นได้ว่า ประวัติการแสดงตารีอีนาในอดีตกาลท่ีผ่านมาการเผยแผ่ขยายของวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาคใต้ของไทย คือ มโนราห์ โดยครูมโนราห์คนหนึ่งได้น ามโนราห์เข้าสู่ดินแดนมลายา(มาเลเซีย) และได้มี
เพื่อนรักเป็นอาจารย์เดการ์ จึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสองอาจารย์ อาจารย์เดการ์ได้ประยุกต์ท่าร า
มโนราห์รวมกับเดการ์ กลายเป็นท่าร าตารีอีนา ซึ่งแสดงในเทศกาลและพิธีต่างๆ เช่นพิธีแต่งงาน พิธีเข้าสุนัต 
เทศกาลเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าเมือง เป็นต้น 

ส าหรับประเด็นความเป็นมาของ “ตารีอีนา”ซึ่งเป็นการแสดงท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพี่น้อง 
มุสลิมและพี่น้องพุทธเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผู้น าธรรมชาติได้กล่าวว่าก่อนการเข้ามาของตารีอีนาจากรัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ต าบลกายูคละอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส “เมื่อปี ๒๔๑๖ นายยะโก๊ะ  อาแวแซ 
หรือเปาะนิโก๊ะ ครูผู้เช่ียวชาญศิลปะการแสดงตารีอีนา และซีละซึ่งเป็นชาวรัฐกลันตัน ได้เดินทางมายังต าบล
กายูคละเพื่อติดตามหาญาติการเดินทางมาครั้งนี้ท่านได้สอนตารีอีนาให้แก่ลูกศิษย์ ๔ คนนับจากนั้นการแสดง
ตารีอีนาก็เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของชุมชนแม้จะมีบางช่วงเคยเงียบหาย แต่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่มีการสืบทอดการ
แสดงให้ลูกหลานไม่ขาดสาย” ส าหรับเครื่องดนตรีของตารีอีนานั้นมีท้ังส้ิน ๔ ช้ินคือ ปี่ชวา  ฆ้อง กลองตัวผู้
                                                             
12ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น “ตารีอีนา-ซีละ”.  (๒๕๕๔).  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “ตารีอีนา-ซีละ” (ออนไลน์) : สืบค้นได้
จากhttp://www.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/13485 [เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ]        
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และกลองตัวเมียจะเห็นได้ว่าในการผสมผสานวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ผสมเฉพาะเพียงส่วนการแสดงหากยังรวมถึง
เครื่องดนตรีอีกด้วยท่านยังกล่าวอีกว่า “ตารีอีนาเป็นการร าท่ีดูเหมือนจะอ่อนช้อยแต่เอาเข้าจริงคนร าต้อง
แข็งแรงและอดทนอย่างมากในการฝึกซ้อมเพราะไม่ใช่ง่ายๆนักกับการจะให้เด็กๆมาท าตัวอ่อนแบบสะพานโค้ง
แล้วเดินด้วยมือและเท้าโดยในการสอนนั้นจะท าการสอนท่ีบ้าน เพราะมีพื้นท่ีลานกว้างพอให้เด็กๆมาฝึกซ้อม
ได้ โดยจะซ้อมกันในช่วงหัวค่ า วันละ ๑-๒ ช่ัวโมงต้ังแต่มีการฝึกซ้อมและมีงานแสดงตามท่ีต่างๆ เด็กๆใน
หมู่บ้านจึงให้ความสนใจมาเรียนรู้กันมากตั้งแต่เข้าร่วมเป็นครูภูมิป๎ญญาขององค์กรเยาวชน อุปกรณ์ตารีอีนา
ประกอบด้วย ปี่ฆ้อง ๒ ลูกกลองตัวผู้/กลองตัวเมียฉิ่งฉาบ และพรม ส าหรับเครื่องแต่งกายนางร าจะ
ประกอบด้วย กางเกง จะเน้นให้มีความยามถึงตาตุ่มเส้ือ นิยมตัดเย็บในลักษณะแขนสามส่วนเข็มขัดผ้ารัดเอว
บุหงา ใช้ส าหรับประดับผมให้สวยงามไม้คาดผมสิลิแน หรือผ้าพันรอบเอวกรองทอง ใช้สวมทับเส้ืออีกครั้งเล็บ
นางร า ใช้สวมใส่นิ้วมือ เพื่อใช้ในการร่ายร าให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น 

และส าหรับเคร่ืองแต่งกายนักดนตรีประกอบด้วย ชุดนักดนตรีสิลิแน หรือผ้าพันรอบเอวหมวกคลุม
เข็มขัดผ้ารัดเอว ส่วนวิธีการร าจะประกอบด้วย การไหว้ครู มีลักษณะ ๒แบบ ด้วยกัน คือการไหว้ครูแบบยาว
และแบบส้ันร่ายร าท าเป็นรูปวงกลม (สดายม) 

 
 

ภาพที่ ๒ (สดายม) หรือ ท่าร าวงมาตรฐาน 
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ภาพที่ ๓ ร่ายร าท่าอินทรีย์(แลลาแย)               ภาพที่ ๔ ร่ายร าท่าพระรามณ์เดิน(สฆามอ) 

   
  
        ภาพที ่๕ (ตารีฆาแฆ) หรือ ต้ังหลักท่ายืน                   ภาพที่๖ (สือรามอ)ท่าพญาหงส์ 
 

 
 

              
 
             
                 ภาพที ่๗ สะพานโค้ง                                ภาพที ่๘ ตารีซีละ 

                 
 
              
 



๒๒ 
 

ภาพที ่๙ ลาเกาะซือเมาะ                                ภาพที่ ๑๐ นอรอ 

                
                 
                      ภาพท่ี ๑๑ ตารีแล                         ภาพที่ ๑๒ ตารีซือรามอ 

                        
 
 
การท าท่าสะพานโค้ง ซึ่งจะเป็นในลักษณะท่าต่างๆ ในการโค้งหยิบเหรียญและธนบัตร และการเข้าสู่

ต าแหน่งเดิม เพื่อเป็นการไหว้ครูตอนจบ 
จากการวิจัยสัมภาษณ์ส่ิงท่ีน่าสนใจของ “ตารีอีนา” คือ บุคคลท่ีเรียนตารีอีนาในอดีตท้ังหมดจะมี ๔

คน แต่คนอื่นไม่ได้รับการถ่ายทอด มีแค่คนเดียวท่ีได้ท าการถ่ายทอด คือ เจ๊ะ (มะยะโก๊ะ) เจ๊ะเล่าว่าได้หยุดเล่น
เป็นเวลา ๒๒ ปีแต่ก็ได้เริ่มเล่นต่ออีกเนื่องจากคนเขาเรียกร้องให้เล่นเพราะคนบนบานไว้ ส่ิงท่ีตารีอีนาไม่ได้
แตกต่างจากการแสดงอื่นๆท่ัวไปคือ ก่อนการเล่นต้องมีการไหว้ครูก่อนเพื่อให้เด็กได้เข้าอารมณ์ในการแสดงท่ี
น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ จุดเริ่มต้นของการเล่นตารีอีนา เป็นผู้ชายท้ังหมดต่อมาเปล่ียนเป็นผู้หญิงหมด 
ผู้ชายเปล่ียนมาเป็นการแสดงสิละพ่อแม่ของลูกในสมัยก่อนไม่ไห้ลูกหลานของตนแสดงตารีอีนา เพราะกลัวว่า
เป็นอันตราย(เอวหัก) เพราะโดยปกติใช้เวลาในการซ้อมยาวนานประมาณ ๑๐๐ วัน  

จุดเด่นของตานรีอีนา คือ การร าท าท่าสะพานโค้งถ้าใครมีความสามารถท่ีดีท่ีสุด จะสามารถท าท่า
สะพานโค้งแล้วหยิบเหรียญบาทได้ ท่ีเด่นอีกกว่านั้น คือท าท่าสะพานโค้งแล้วหยิบธนบัตรท่ีวางเหรียญอยู่
ด้านบน แล้วหยิบมาให้หมดโดยการรวบทีเดียว 

 



๒๓ 
 

ภาพที ่๑๓ การท าท่าสะพานโค้งหยิบเหรียญและธนบัตร 

  
 

 
ส าหรับท่ีมาท่ีไปตารีอีนาเริ่มแรกมาจากเจ้าสาวให้ใส่ “เฮนน่า” แล้วอยู่บนบันลังก์ ให้คนมาร า “ตารี” 

รอบบันลังก์ จึงมีการเรียก “ตารีอีนา”  

๕.๓ ประเด็นแนวทางในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ “ตารีอีนา” สืบต่อไป 
จะเห็นว่าทุกกลุ่มภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้ผู้น าท้ังส่ีเสาหลักได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วน

ร่วมต่อการส่งเสริมให้มากท่ีสุด เพราะในขณะป๎จจุบันนี้การสนับสนุนส่วนใหญ่เกิดจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ธรรมชาติ และผู้น าท้องท่ีเป็นหลัก แต่ก็เป็นไปในลักษณะการส่งเสริมทางความรู้สึกไม่ได้มีส่วนของงบประมาณ
ในการสนับสนุน ท่ีผ่านมางบประมาณและการสนับสนุนต่างๆได้จากการน าเยาวชนไปแสดงของครูภูมิป๎ญญา 
ส่ิงส าคัญท่ีทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือ ควรมีการสร้างเครือข่ายสืบทอดสนับสนุนตารีอีนาให้เยาวชนท้ัง ๕ รุ่นท่ี
ผ่านมาได้มารวมตัวกันเพื่อผลักดันการสืบทอดให้รุ่นน้องๆต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยทางวัฒนธรรมหลายๆ
เรื่องท่ีผ่านมา อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง“การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึกษา “ประเพณีสวดด้านวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร”ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร
จัดการประเพณีสวดด้านในครั้งนี้  มีการส่งตัวแทนแต่ละสาขาร่วมแสดงความคิดเห็น ความเป็นมาของป๎ญหา 
และต้ังโจทย์เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นค าตอบของโจทย์การวิจัย และ
ร่วมสร้างเครื่องมือ ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือในการวิจัย เตรียมค าถามส าหรับสัมภาษณ์  เพื่อน าไปสู่ค าตอบท่ี
ต้องการ และสุดท้าย มีเครือข่ายร่วมเวทีเสวนา แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ได้แนวทางในการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้านให้คงอยู่คู่เมืองนครอย่างยั่งยืน  และ แนวทางในการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณี
สวดด้านให้คงอยู่สืบไปโดยได้ข้อสรุปว่าเห็นควรจัดท าเครือข่ายการศึกษาเชิงบูรณาการแบบคู่ขนานโดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น และทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอยู่แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นประเพณี
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สวดด้านในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจึงจะสามารถ
สร้างประเพณีสวดด้านให้อยู่ตลอดไป 

สอดรับกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม
และชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีรับเทียมดาในต าบลดีหลวง  อ าเภอสทิง
พระ  จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาครั้งนี้ได้เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชน  ดังนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้าร่วม
เป็นทีมวิจัย และคณะท างาน  การร่วมตั้งโจทย์วิจัย   การร่วมเขียนโครงร่างวิจัย/ร่วมออกแบบวิจัย  การร่วม
สร้างเครื่องมือวิจัย การร่วมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง    การร่วมเก็บข้อมูล  การร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล   การร่วม
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  การร่วมเขียนรายงานการวิจัย และการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเพณีรับเทียมดา และแนวทางการส่งเสริมคือ ควรปลูกฝ๎งให้อนุชนรุ่นหลัง  เข้าใจ  และรู้คุณค่าของ
ประเพณีรับเทียมดา  โดยทางภาครัฐควรน าประเพณีมาสร้างเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สถานศึกษาควรบรรจุประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีท้องถิ่นของต าบลดีหลวงในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา  เกิดความรัก   หวงแหนในประเพณียิ่งขึ้น   ผู้ใหญ่  พ่อแม่
ผู้ปกครอง  ควรน าลูกหลานไปร่วมประเพณีทุกครั้ง  และให้ เด็ก ๆ  มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม  และ
ได้มีโอกาสแสดงออก เพื่อปลูกฝ๎งและให้เกิดความเคยชิน ควรหาผู้สืบทอดส าหรับเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรม 
รัฐควรร่วมกับชุมชนจัดประเพณีรับเทียมดาให้ยิ่งใหญ่  สมบูรณ์แบบเพื่อจะได้ติดตาและอยู่ในความทรงจ า  
เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติติดต่อกันทุกปี ควรท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง  ผู้น าชุมชน / ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  /
ชุมชน (ชาวบ้าน) ให้ประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีของท้องถิ่น โดยก าหนดให้จัดเป็นประจ าทุกป ี

อีกท้ังยังสอดรับกับ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๕๑) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม  : กรณีศึกษา การแสดงมโนราห์ในกลุ่มโฮมสเตย์   ต าบลลี
เล็ด อ าเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่าการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรม  และชุมชนลีเล็ด  คณะวิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย   ท้ังสภาวัฒนธรรม  และชุมชนทุกฝุายในทุกขั้นตอน ประกอบด้วย  กระบวนการร่วมวางแผน โดยได้
อาศัยกระบวนการคิดและวางแผนร่วมกันของทุกฝุาย  ท้ังตัวแทนของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  และสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ  องค์กรภาครัฐ  กลุ่มผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์  ตลอดจน
กลุ่มนักแสดง  เพื่อร่วมกันวางแผนในการท่ีจะน าการแสดงมโนราห์มาใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียว
ของกลุ่มชุมชนลีเล็ดเพื่อการอนุรักษ์  ส่งผลให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ  และร่วมกันด าเนินการตามแผน
ท่ีก าหนด  และกระบวนการร่วมกันด าเนินการ  โดยทุกฝุายได้ร่วมกันให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผน
ท่ีก าหนด  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตามแผนเป็นไปโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝุาย  ถึงแม้ว่าการด าเนินการ
ในระยะท่ีผ่านมา  จะด าเนินการได้เพียงส่วนหนึ่งของแผนท่ีก าหนด  แต่ก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันท่ีจะ
ร่วมกันผลักดันให้การด าเนินการพัฒนาการแสดงมโนราห์ของกลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์  เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด  รวมท้ังการใช้กระบวนการร่วมกันรับผิดชอบ   จากการท่ี ทุกฝุายได้ร่วมกันวางแผนและ
ร่วมกันด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด  ส่งผลให้คณะมโนราห์ท่ีทุกฝุายได้ร่วมกันพัฒนามีความพร้อมในการ
แสดงมากขึ้น  มีความสามารถในการแสดงมากขึ้น  นอกจากนั้นแล้วส่ิงส าคัญท่ีสุดคือความตระหนักท่ีจะต้อง
ร่วมกันผลักดันให้ลูกหลานชาวต าบลลีเล็ดได้สืบทอดศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดกท่ีส าคัญของบรรพชนให้สืบ
ทอดต่อไป 
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๕.๔ ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา” ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการ
พัฒนาความร่วมมือของผู้น าส่ีเสาหลักต่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน นั่นคือ การ
พัฒนาความร่วมมือจะประกอบด้วยหลายๆ ฝุายในการท างานในท้ังท่ีเป็นหน่วยงานทางการและหน่วยงานท่ีไม่
เป็นทางการ เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายในด้านมุมมองการท างาน ท่ีต้องมีบูรณาการทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีจะรับรู้ถึงสภาพป๎ญหาต่างๆ ใน
ชุมชนได้ดี และท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีควรสนับสนุนคือ เยาวชน เพราะเยาวชนจะเป็นบุคคลท่ีจะต้องเข้ามา
แทนท่ีต าแหน่งการงานของผู้น าต่างๆ จึงจ าเป็นต้องสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพในการศึกษาและการท างาน จึง
จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในทุกมิต ิ

๕.๕ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาพบว่า บทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้น าส่ีเสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ขึ้นอยู่กับ ผู้น าส่ีเสาหลัก ท่ีเป็น
ผู้ชายเป็นหลัก ยังไม่สามารถสะท้อนบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน ดังนั้นหากท าการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

๑ หัวหน้าโครงการ(รับผิดชอบงาน ๖๐ %) 
อาจารย์สุรชัย  ไวยวรรณจิตร (Aj.SurachaiVaivanjit)    
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  มานุษยวิทยา,  รัฐศาสตร์,  วัฒนธรรมศึกษา 
 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย  
- การศึกษาสาเหตุที่ท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่ า:

กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๒ จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)    

- การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นต่อการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การก่อความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาชุมชนบ้านซีเซะ ต.บาโร๊ะ อ.ยะ
หา จ.ยะลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๒ จากสถาบันพระปกเกล้า) 

- การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ที่บ่มเพาะท่ามกลางความหลากหลายต่อการสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะภูมี อ.ยะ
หริ่ง จ.ป๎ตตานี (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า) 

- การสังเคราะห์งานวิจัยชุมชนในรอบ ๗ ปีที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๔จากสถาบันพระปกเกล้า) 

- การวิจัยประเมินผลเชิงระบบงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (ทนุสนับสนุนการวิจัยประจ าป ี
๒๕๕๔ จาก ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดชายแดนภาคใต้) 

ผู้ร่วมวิจัย 

- การรวบรวมค าศัพท์ภาษาอาหรับที่ควรรู้ของนักเรียนช้ันม๖ . (ทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจ าปี ๒๕๕๓ จากส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( 

mailto:vonetime@gmail.com


๓๖ 
 

- การปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมและวินัยต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ :ป๎ตตานียะลาและนราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๓ -๒๕๕๔  จาก
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( 

- ป๎ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับบท
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขป๎ญหาด้วยสันติวิธี (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๓
จากสถาบันพระปกเกล้า( 

- การปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ :กรณีศึกษาศูนย์จริยธรรมประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษาม .อ  .ป๎ตตานี (ทุน
สนับสนุนวิจัยประจ าปี ๒๕๕๓จากสถาบันพระปกเกล้า( 

- Dynamics of Intellectual Movement in the Re-creation of Social Space for 
Melayu Culture  )พลวัตของขบวนการป๎ญญาชนในการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้แก่

วัฒนธรรมมลายูในประเทศไทย  (งานวิจัยย่อย ในโครงการวิจัย Culture & Rights in 
Thailand  )สิทธิและวัฒนธรรมในประเทศไทย  (ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓- ๒๕๕๔ 
- มุ่งสู่ความเป็นรัฐธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษาศูนย์บูรณาการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  )โครงการวิจัยตามแผนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย
)ตุลาคม ๒๕๕๓ -มีนาคม ๒๕๕๔ (( 

- โครงการวิจัยเพื่อส ารวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรของประเทศไทยพ .ศ.
๒๕๕๔  ) หัวน้าทีมส ารวจ๗จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลพัทลุงตรังสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราชและนราธิวาส   (ภายใต้โครงการวิจัยวัฒนธรรมประชาธิปไตยรหัส
โครงการ๕๔๐๕๑รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐   )ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัย สถาบัน

พระปกเกล้า ๒๕๕๔(  
- -โครงการวิจัยประเมินการด าเนินงานของรัฐสภา (หัวน้าทีมส ารวจ ๙ จังหวัดภาคใต้ 

ประกอบด้วย สงขลา ชุมพร ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ป๎ตตานี 
ยะลาและนราธิวาส)  (ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๕) 

- -โครงการวิจัย Attitudes toward Violence and Reconciliation in Thailand  (หัว
น้าทีมส ารวจ ๙ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ชุมพร ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ป๎ตตานี ยะลาและนราธิวาส)  (ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัย สถาบัน
พระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน ๒๕๕๕) 

 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

-    มุมมองของเยาวชนและความเข้าใจต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงในการรักษาความ 
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒๕๕๑ กรณีศึกษาอ าเภอนาทวีจังหวัดสงขลา:(ทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจ าปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า) 
-   วิถีชีวิตและวัฒนธรรมความบันเทิงของเยาวชนท่ามกลางสถานการณ์การก่อความไม่สงบ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๕๔)ทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจ าปีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมฯ ๒๕๕๔ 
-    โต๊ะหวันเต๊ะห์ ปูชณียบุคคล   ต านานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบ้านหัวทะเล ทุน 



๓๗ 
 

สนับสนุนการวิจัยประจ าปี ๒๕๕๕ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กระทรวงวัฒนธรรม 
ผลงานบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

- งานวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถ่ินในการสร้างความเข้าใจใน
สถานการณ์การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
: กรณีศึกษาชุมชนบ้านซีเซะ ต.บาโร๊ะ   อ.ยะหา จ.ยะลา”น าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ “กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชีย
แปซิฟิก” จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน เมื่อ
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

- บทความปริทัศน์ เรื่อง “แรงบันดาลใจเส้นทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการ: มุมกลับของ
วันวานที่ต้องทบทวน” น าเสนอในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕ “การบูรณาการสห
ศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์สังคมโลกสมัยใหม่” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร่วมกับ ส านักส่งเสริมการวิจัยและเขียนต ารา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

                             -     บทความวิจัยเรื่อง “The existence of Bodies of Knowledge Amidst  
                                    Diversity and the Reconciliation Attempts in Three Southern Border  
                                    Provinces of Thailand: A Case Study of Phumi Pondok Institution in  
                                    Yaring District of Pattni” น าเสนอในงาน  The first international islamic  
                                    conference in medan, indonesia  เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 

๒ ผู้ร่วมงานวิจัย(รับผิดชอบงาน ๔๐ %) 
๒.๑  อาจารย์มาหะมะดารี แวโนะ (Aj.MahamadareeWaeno) (รับผิดชอบงาน ๑๕ %) 
อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  
๑๓๕/๘ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ป๎ตตานี ๙๔๑๖๐   โทรศัพท์มือถือ (๐๘๔) ๑๘๖๒-๑๘๔๔ 
E-mail: mwaeno@yahoo.com 
ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเศรษฐสาสตร์วีเดียวีวาฮา 
  เมืองยอร์กยากัรตา ประเทศอินโดนีเซีย 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาญะฮมาดา 
  เมืองยอร์กยากัรตา ประเทศอินโดนีเซีย 
สาขาวิชาท่ีช านาญ รัฐประศาสนศาสตร์,  วัฒนธรรมศึกษา,  สังคมศาสตร์,  ชุมชน

    ท้องถิ่น,  การบริหาร,  เศรษฐศาสตร์,  มานุษยศาสตร์ 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย 

- ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการจ้างแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย: กรณีศึกษา
แรงงานไทยในรัฐชายแดนทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ทุนสนับสนุนจากกงสุล
ใหญ่ ณ เมืองโกตาบาร ูประเทศมาเลเซีย( 



๓๘ 
 

- บทบาทของอิหมา่มในการจัดการความขัดแย้งโดยสันตวิิธีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส (ทุนสนับสนุนการจากสถาบัน
พระปกเกล้า( 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านกระบวนการศึกษาอิสลาม 

๒.๒   อาจารย์ธีรวัช  จาปรัง (Aj.TeerawatJaprang)  (รับผิดชอบงาน ๑๕ %) 
อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอิ สลามยะลา 
๑๓๕/๘ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ป๎ตตานี ๙๔๑๖๐ โทรศัพท์มือถือ (๐๘๑) ๐๙๗๓-๓๕๑ 
E-mail: tjaprang@yahoo.com 
ปริญญาตรี ศษ.บ. เอกกฎหมายอิสลาม 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย 
   (International Islamic University) 

   สาขาวิชาท่ีช านาญ การจัดการ,  สังคมศาสตร์,  ชุมชนท้องถิ่น,  การบริหาร 
  
 ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย – 
 

๒.๓   นายนูรมาน  จินตารา (Mr.NurmanChintara) (รับผิดชอบงาน ๑๐ %) 
 ประธานคณะท างานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก ๓/๕๗  ม.๑  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ป๎ตตานี๙๔๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ (๐๘๗) ๒๘๗๓๐๔๒E-mail: chinnuramano@gmail.com 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (มลายูศึกษา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาวิชาท่ีช านาญ มลายูศึกษา,  สังคมศาสตร์,  ชุมชน,  ท้องถิ่น, 
   มานุษยวิทยา,  รัฐศาสตร์,  วัฒนธรรมศึกษา 
 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
-  การปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมและวินัยต่อเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  :ป๎ตตานียะลาและนราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
๒๕๕๓ จากส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 

-  ป๎ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับ
บทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขป๎ญหาด้วยสันติวิธี  (ทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจ าป๒ี๕๕๓ส านักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า) 

ผู้ร่วมวิจัย 
- การศึกษาสาเหตุท่ีท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๖ต่ า: 

กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสด์ิวิทยา (ทุนสนับสนุนวิจัยประจ าปี๒๕๕๒จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน) 

mailto:nuramano@gmail.com


๓๙ 
 

- การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นต่อการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การก่อความ
ไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนฯ :กรณีศึกษาชุมชนบ้านซีเซะต .บา
โร๊ะอ .ยะหาจ .ยะลา (ทุนสนับสนุนวิจัยประจ าปี๒๕๕๒จากส านักงานวิจัย
สถาบันพระปกเกล้า) 

- การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ท่ีบ่มเพาะท่ามกลางความหลากหลายต่อการสร้าง
ความสมานฉันท์ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    : กรณีศึกษาสถาบันศึกษา
ปอเนาะภูมีอ.ยะหริ่งจ.ป๎ตตานี (ทุนสนับสนุนวิจัยประจ าปี๒๕๕๓จากส านักวิจัย
สถาบันพระปกเกล้า) 

- การปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมและวินัยต่อเยาวชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้:กรณีศึกษาศูนย์จริยธรรมประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษาม .อ .ป๎ตตานี (ทุน
สนับสนุนวิจัยประจ าปี๒๕๕๓ จากส านักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า) 

 
๓ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

ผอ.อ าพรรณนีปินตาวงศ์ (ผู้อ านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา)   

     สังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  อาคารรัฐสภา ๒    
เลขท่ี ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ช้ัน ๑๒ ถนนประชาช่ืน เขตบาง
ซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ ๘๙๕ ๗๖๐๕ 
E-mail: ampan2007@gmail.com 

อ.บงกช นพวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย) 
   สตรีดีเด่นด้านส่งเสริมสันติภาพ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
   ๒๙๗/๘๑-๘๒หมู่บ้านออมทองถ.หนองจิกต.รูสะมิแลอ.เมือง 
   จ.ป๎ตตานี๙๔๐๐๐ โทรศัพท์มือถือ๐๘๑-๘๙๗๗๐๗๙ 
   E-mail: bongkot_nop@windowslive.com 
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