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บทคัดยอ
 การสรຌางสรรคຏการสดงชดุ ชาตพินัธุຏ฿นอทุยานธรณีคราช มวีตัถปุระสงคຏพืไอศึกษาบรบิททางวฒันธรรม
กลุมชาติพันธุຏตามขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช ขตอ้าภอสีคิๅว อ้าภอสูงนิน อ้าภอขามทะลสอ อ้าภอมือง 
ละอา้ภอฉลิมพระกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา พืไอสรຌางสรรคຏการสดงนาฏศิลปຊ฿นชืไอชดุชาติพนัธุຏ฿นอทุยาน
ธรณีคราช ละพืไอประมินผลคุณคาของการสดงชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัย
ชิงคุณภาพ ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล จากศึกษา การสัมภาษณຏ การสังกตบบมีสวนรวม ละการสังกต
บบเมมีสวนรวมจากผูຌน้าทຌองถิไน ผูຌรูຌ ผูຌชีไยวชาญทางดຌานชาติพันธุຏคราช อุทยานธรณีวิทยา ลຌวน้าขຌอมูล
ทีไเดຌมาวิคราะหຏละสังคราะหຏขึๅนปຓนชุดการสดง
 ผลการวิจัยพบวากลุมชาติพันธุຏ฿นพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช มีรืไองราวความปຓนมา วัฒนธรรม ประพณี
ทຌองถิไน ละวิถีชีวิตความปຓนอยูทีไหลากหลายละดดดนตกตางกัน ฿ชຌศึกษาคຌนควຌา พืไออนุรักษຏละ
ถายทอดตอบคุคลรุนหลงัละผูຌสน฿จ ผานรปูบบของศลิปะการสดงนาฏศลิปຊ นา้มาถายทอดปຓนทาร้าดย฿ชຌ
องคຏความรูຌ฿นศาสตรຏนาฏศิลปຊมาสรຌางสรรคຏทาร้า ละน้าสนอ฿นรูปบบของการสดงนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ 
ดยก้าหนดรูปบบการสดงปຓน 3 ชวงเดຌก รายร้าตีบทตามนืๅอรຌอง การสดงทาทางประกอบนืๅอรຌองละ
ท้านองพลงทีไบงบอกถึงลักษณะของตละกลุมชาติพันธุຏ ละสดงทาทางประกอบท้านองพลงทีไสดงถึง
การรวมมือรวม฿จกัน ประกอบการรียบรียงท้านองพลงขึๅนมา฿หม การออกบบครืไองตงกายมีการประยุกตຏ
จากการตงกายทีไปຓนอกลักษณຏของตละกลุมชาติพันธุຏ พืไอ฿หຌหมาะสมกับการสดงทีไปຓนอกลักษณຏละ
฿ชຌผยพรกรงรียนครือขายปຓนชดุการสดงทีไนกัรยีนเดຌรียนรูຌละจัดปຓนการสดงนาฏศลิปຊทีไ฿ชຌปຓนกจิกรรม
ของนักรียนละสถานศึกษา฿นการหนุนสริมการประชาสัมพันธຏการขຌาสูความปຓนจีอพารຏคของยูนสกเดຌ
ค้าส้าคัญ : การสรຌางสรรคຏการสดง, ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช

ABSTRACT
 The objectives of this study were to: 1) investigate cultural contexts of ethnic groups 
along the Korat Geopark area in Sikhio, Sung Noen, Kham Thale So, Mueang Nakhon 
Ratchasima, and Chaloem Phra Kiat districts, Nakhon Ratchasima; 2) create a performing 
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arts called ‘Ethnics in Korat Geopark’; and 3) evaluate the value of the show ethnics 
in Korat Geopark. The study employed the qualitative research method, collecting 
data from document investigation, interviews, participatory observations, and 
non-participatory observations from local leaders, and experts in Korat ethnics and 
geographical park. The data were analyzed and synthesized into performing arts.
 The study showed that ethnics in Korat Geopark were different and unique in terms 
of historical backgrounds, cultures, local traditions, and ways of life, which can be studied 
and researched for conservation and transferring to later generations and interested persons 
through the creation of a performing arts. The dancing performance consisted of three parts; 
the song lyrics, making gestures from lyrics and melodies that reflect the characteristics 
of each ethnic group, and making gestures from melody that expresses a collaborative spirit. 
The performing art was used together with the newly composed melody. The costumes design 
was adapted from the unique costume of each ethnic group. This was the appropriate 
creativity of an unique performing arts for students in the networked schools, and an activity 
for schools to promote the Korat Geopark to the UNESCO’ World Geopark.
Keywords : Creative of a performing arts, Ethnics in korat geopark

บทน้า
 นครราชสีมา มีประชากรทีไประกอบหลายกลุมชาติพันธุຏ บางกลุมกใปຓนจຌาของถิไนดิม ชน กลุมชาวบน 
(ญัฮกุร) กลุมเทยคราช บางครัๅงกใอพยพยกยຌายขຌามาภายหลัง ดຌวยสาหตุทัๅงทางดຌานการมือง การสงคราม 
ละอพยพมาพืไอหาหลงทีไท้ากิน฿หม ชน กลุมเทย ลาว ขมร มอญ กวย(สวย) จีน ขก ปຓนตຌน (ปรีชา 
อุยตระกูล, 2541, น. 187) การอพยพของกลุมชนจากหลากหลายวัฒนธรรม ชน กลุมวัฒนธรรมเทย ลาว 
ยวน มอญ ขมร ท้า฿หຌกิดการผสมผสานทางชาติพันธุຏกับกลุมชาวพืๅนถิไนดิม ซึไงมีอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม
ของตน (นฤมล ปຂยวิทยຏ, 2558, น. 38)
 ฿นปຑจจบุนัจงัหวดันครราชสมีายังมีความดดดน฿นรืไองของหลงธรณีวทิยา นิวศวิทยาละวฒันธรรม 
จนเดຌมกีารประกาศจัดตัๅงปຓนอทุยานธรณีคราชหรอืคราชจีอพารຏค ซึไงปຓนจีอพารຏคหนึไง฿นหຌาของประทศเทย 
ทีไมีปງาหมายการด้านินงานสูจีอพารຏคลกของยูนสก ดยบทบาทหรือพันธกิจหลักของอุทยานธรณีคราช
ตามนวทางของยูนสก คือ การอนุรักษຏ การศึกษา ละการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยชุมชนทຌองถิไนมีสวนรวม
ส้าคัญ฿นการด้านินกิจกรรม (ประทือง จินตสกุล, สัมภาษณຏ, 10 สิงหาคม 2560)
 จากความส้าคัญ฿นการสงสริมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิไนละพิไมชองทางประชาสัมพันธຏอุทยาน
ธรณีคราช พืไอน้าเปสูจีอพารຏคลกของยูนสก ผูຌวิจัยลใงหในความส้าคัญ฿นการ฿ชຌศิลปวัฒนธรรมทางดຌาน
การสดงนาฏศิลปຊปຓนสืไอ฿นการชืไอมยงครัๅงนีๅ จึงเดຌมีนวความคิด฿นการศึกษากีไยวกับวีถีชีวิตกลุมชาติพันธุຏ
พืไอออกบบงานนาฏกรรม ดย฿ชຌองคຏประกอบการสรຌางสรรคຏทารา้ พืไอ฿หຌกดิชุดการสดง฿หมทีไปຓนอกลกัษณຏ
ละน้าเปสูการผยพรกครือขายรงรียนจีอพารຏค฿นขตอ้าภอสีคิๅว อ้าภอสูงนิน อ้าภอขามทะลสอ 
อ้าภอมือง ละอ้าภอฉลิมพระกียรติ พืไอ฿ชຌปຓนการประชาสัมพันธຏละตຌอนรับขกผูຌมายือนหรือสดง
฿นอกาสตาง โ ตามความหมาะสม



85   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษาบริบทขຌอมูลพืๅนฐานของกลุมชาติพันธุຏตามขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช เดຌก อ้าภอสีคิๅว 
อ้าภอสูงนิน อ้าภอขามทะลสอ อ้าภอมือง ละอ้าภอฉลิมพระกียรติ
 2. พืไอสรຌางสรรคຏการสดงดຌานนาฏศิลปຊชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช
 3. พืไอประมินผลคุณคาของการสดงชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช

ประยชนของการวิจัย
 1. คน฿นชุมชนทຌองถิไนเดຌรียนรูຌละมีสวนรวม฿นการประชาสัมพันธຏ อุทยานธรณีคราช พืไอน้าเปสู
จีอพารຏคลกของยูนสก ผานการสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช
 2. ปຓนนวทางส้าหรับการสรຌางสรรคຏงานนาฏศิลปຊ฿นรูปบบของการประชาสัมพันธຏละการมี
สวนรวมของชุมชน หรือ฿นรูปบบอืไน โ ตอเป
 3. พืไอการอนุรักษຏ สืบสานวัฒนธรรมประพณีของทຌองถิไน

 นิยามศัพททีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
 การสรຌางสรรคຏการสดง หมายถึง การคดิ ประดษิฐຏ การสดงนาฏศิลปຊ ดย฿ชຌหลักการตามองคຏประกอบ
การสรຌางสรรคຏนาฏศิลปຊ เดຌก พลง นืๅอรຌอง ลีลาทาร้า ครืไองตงกาย รูปบบการปรถว ผูຌสดง
 อุทยานธรณีวิทยา หมายถึง พืๅนทีไทีไประกอบดຌวย หลงอนุรักษຏทีไปຓนทีไรูຌจักหรือมีชืไอสียงปຓนหลง
ทองทีไยวชิงธรณีวิทยาละหลงธรณีวิทยา รวมทัๅงหลงทางดຌานบราณคดี (Archeology) นิวศวิทยา 
(Ecology) ละวัฒนธรรม (Culture) บงปຓน 4 ระดับ ตามคุณสมบัติ เดຌก ระดับทຌองถิไน ระดับจังหวัด 
ระดับประทศ ละ ระดับลก ดยอุทยานธรณีวิทยา อาจถูกรียกอีกชืไอหนึไงวา จีอพารຏค
 อุทยานธรณีคราช หมายถึง พืๅนทีไทางภูมิศาสตรຏบริวณลุมน้ๅาล้าตะคองตอนกลาง-ตอนลาง มีพืๅนทีไ
ครอบคลุม 5 อา้ภอของจงัหวดันครราชสมีา จากดຌานตะวันตกถงึตะวนัออก คอื อา้ภอสีคิๅว สงูนนิ ขามทะลสอ 
มืองนครราชสีมา ละอ้าภอฉลิมพระกียรติ
 ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช หมายถึง กลุมชนทีไมีวัฒนธรรม ประพณีละภาษาพูดดียวกันรวมถึง
มีความชืไอวาสืบชืๅอสายมาจากบรรพบุรุษดียวกัน ซึไงอาศัยอยู฿นขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช 5 อ้าภอ 
เดຌก กลุมชาติพันธุຏเท-คราช, กลุมชาติพันธุຏเท-ยวน, กลุมชาติพันธุຏเท-จีน, กลุมชาติพันธุຏเท-มุสลิม, 
กลุมชาติพันธุຏเท-ลาว
 คุณคา หมายถึง ระดับความส้ารใจ฿นการประมินผลการสดงนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ ชุด ชาติพันธุຏ
฿นอุทยานธรณีคราช
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 กรอบนวคิด฿นการวิจัย
 การวิจัย฿นครัๅงนีๅเดຌ฿ชຌผลการศึกษาความรูຌละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง มาพัฒนาปຓนกรอบนวคิดการวิจัย
ทีไมุงนຌนสรຌางสรรคຏผลงานทางดຌานนาฏศิลปຊ ดยบูรณาการความรูຌจากการศกึษาบริบทวิถชีวีติของกลุมชาติพนัธຏ
฿นพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช รวมกับนวคิดขององคຏประกอบการสดงดຌานนาฏศิลปຊ เดຌก รูปบบการน้าสนอ 
นวคิด พลง นืๅอรຌอง ลีลาทาร้า ครืไองตงกาย ละรูปบบการปรถว พืไอ฿หຌกิดชุดการสดง฿หมทีไปຓน
อกลักษณຏนา้เปสูการผยพร ประชาสัมพันธຏอทุยานธรณีคราช ละพืไอนา้เปสูจีอพารຏคลกของยูนสกตอเป

 

วีถีชีวติกลุมชาติพันธุ฿นพืๅนทีไอทุยานธรณีคราช 

- ความปนมา 
- การด้านินชีวิต 
- วฒันธรรม ประพณ ี

- การท้ามาหากิน 
- การตงกาย 

องคประกอบการสรຌางสรรคการสดง 

- นวคิด 
- พลง 
- นืๅอรຌอง 
- ลีลาทาร้า 
- ครืไองตงกาย 
- รูปบบการปรถวผูຌสดง 

การสรຌางสรรคการสดงชุด  
ชาติพันธุ฿นอุทยานธรณีคราช 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดการวิจัย

วิธีการด้านินการวิจัย
 1. ประชากร กลุมปງาหมาย ละสาระส้าคัญ
  การวิจัย฿นครัๅงนีๅมุงนຌนศึกษาบริบทกีไยวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมความปຓนอยูของกลุมชาติพันธุຏ
฿นอุทยานธรณีคราชพืไอสรຌางสรรคຏปຓนชุดการสดงชาติพนัธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ดยมีกลุมปງาหมายจ้านวน 
74 คน คอื กลุมผูຌรูຌทีไมคีวามรูຌความขຌา฿จกีไยวกบักลุมชาตพินัธุຏ จา้นวน 1 คน ทางดຌานอทุยานธรณีคราชจา้นวน 
1 คน ละทางดຌานการสดงนาฏศิลปຊจ้านวน 2 คน กลุมนักสดงจ้านวน 10 คน นักรียนจ้านวน 60 คน 
 2. ขัๅนตอนการด้านินงานวิจัย
  2.1 ศึกษาละรวบรวมขຌอมูล฿นประดในกีไยวกับบริบทวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุຏ
อุทยานธรณีคราชละองคຏประกอบการสดงนาฏศิลปຊ ดยเดຌศึกษาละรวบรวมขຌอมูลจาก อกสาร งานวิจัย
ทีไกีไยวขຌองกีไยวกับกลุมชาตพินัธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช (จรุงศรี พธ่ิกลาง ละคณะ, 2560) หลักการสรຌางสรรคຏ
การสดงตามองคຏประกอบการสรຌางสรรคຏนาฏยประดิษฐຏ (สุรพล วิรุฬหຏรักษຏ, 2547) นอกจากนีๅยังเดຌศึกษา
งานวิจัยกีไยวกับการ฿ชຌสืไอส้าหรับประชาสัมพันธຏดຌานวัฒนธรรม (กิตติฤกษຏ ปຂตาทะสังขຏ, 2557) การสัมภาษณຏ
กลุมผูຌรู ຌทีไมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกลุมชาติพันธุ ຏ อุทยานธรณีคราชละการสดงนาฏศิลปຊ รวมถึง
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การลงพืๅนทีไภาคสนาม฿นขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราชทัๅง 5 อ้าภอ เดຌก อ้าภอสีคิๅว อ้าภอสูงนิน อ้าภอ
ขามทะลสอ อ้าภอมืองนครราชสีมา ละอ้าภอฉลิมพระกียรติ พืไอกใบขຌอมูลกีไยวกับด้ารงอยูของกลุม
ชาติพันธุຏละการมีสวนรวมของชุมชน
  2.2 การสรຌางสรรคຏชุดการสดง ผูຌวจิัยรวบรวมละวิคราะหຏขຌอมูลทีไเดຌรับจากการศึกษาอกสาร 
งานวจิยัทีไกีไยวขຌองละการสัมภาษณຏกลุมผูຌรูຌ กีไยวกับบริบททางวฒันธรรม วถิชีวีติของกลุมชาตพินัธุຏ฿นอุทยาน
ธรณีวิทยา พืไอบูรณาการสรຌางสรรคຏการสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ตามนวคิดการสรຌางสรรคຏ
การสดงดຌานนาฏศิลปຊ ดยริไมจากการก้าหนดรูปบบ วัตถุประสงคຏ ขอบขตของการสรຌางสรรคຏการสดง 
นา้ขຌอมลูสนอผูຌชีไยวชาญพืไอสรຌางสรรคຏพลงละนืๅอรຌอง฿หຌหมาะสมกบัชุดการสดงละบรบิททางวฒันธรรม 
วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช มืไอเดຌบทพลงลຌวจึงออกบบละประดิษฐຏทาร้ารวมถึง
การปรถว พืไอ฿หຌหมาะสมกับการสดง฿นตละชวงลຌวจึงออกบบครืไองตงกาย
  2.3 คัดลือกนักสดง฿หຌมีความหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพทีไดดดนของตละชาติพันธุຏ 
เดຌก ชาตพินัธุຏเทคราชควรมีลกัษณะรปูรางสันทัดผิวสองส ีชาตพินัธุຏเทยวนควรมีลกัษณะรปูรางสนัทดัผิวขาว 
กลุมพันธุຏเทจีนควรมีลักษณะสันทัดผิวขาวตาลใก กลุมชาติพันธุຏเทอิสลามควรมีลักษณะรูปรางสันทัดผิวสองสี
ตาตจมูกดง ละ กลุมชาติพันธุຏเทลาวควรมีลักษณะสันทัดผิวขาว
  2.4 จัดท้าตຌนบบการสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราชละถายทาร้า฿หຌกับนักสดง 
ทดลองปฏิบัติทาร้าประกอบขຌากับพลง
  2.5 วพิากษຏตຌนบบชุดการสดงดยผูຌชีไยวชาญ นา้ขຌอสนอนะมาปรับปรงุละพัฒนาปຓนการสดง
ชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช พืไอ฿ชຌส้าหรับสดงละจัดกิจกรรมถายทอดความรูຌตอเป
  2.6 ประมินผลชุดการสดง ดยการจัดกิจกรรมอบรมชิงปฏิบัติการ฿นการคืนความรูຌสูชุมชน 
ถายทอด฿หຌกับกลุมปງาหมายดยการสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
  2.7 ประมินผลดยการสัมภาษณຏ฿นประดในความพึงพอ฿จ฿นการขยายความรูຌ ทีไมีตอผูຌขຌารวม
กิจกรรมอบรมชิงปฏิบัติการ฿นการคืนความรูຌสูชุมชนกับกลุมปງาหมาย เดຌก นักรียน คร ูผูຌน้าชุมชน รวมถึง
ประมินความพึงพอ฿จจากผูຌชมทีไขຌาชมชุดการสดง
  2.8 น้าผลงานสรຌางสรรคຏการสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราชผยพรตอสาธารณชน
 3. วิคราะหขຌอมูล
  ผูຌวิจัยด้านินการวิคราะหຏขຌอมูลดยการน้าขຌอมูลทีไเดຌจากการบันทึกการสัมภาษณຏ การสังกต
บบมีสวนรวมละเมมีสวนรวมมาถอดความ ด้านินการรียบรียงขຌอมูลจัดยกปຓนประดใน ละตรวจสอบ
ขຌอมูลบืๅองตຌนดยผูຌวิจัย ลຌวจึงน้ากลับเป฿หຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก เดຌก กลุมผูຌรูຌ ตรวจสอบความถูกตຌอง
ของขຌอมูลอกีครัๅงน้าขຌอมลูทีไเดຌมาวิคราะหຏ สงัคราะหຏพืไอ฿หຌเดຌขຌอมลู฿นชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคຏของการวิจยั
ลຌวจึงน้าผลทีไเดຌมาสรຌางสรรคຏปຓนชุดการสดง ละจัดท้ารายงานวิจัย ดยน้าสนอผลการวิคราะหຏขຌอมูล
บบพรรณนาวิคราะหຏ (Descriptive analysis)
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ผลการวิจัย
 การสรຌางสรรคຏการสดงชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ปຓนการสรຌางสรรคຏผลงานชุดการสดง
นาฏศิลปຊทีไก้าหนดนวคิดกีไยวขຌองกับความปຓนมา วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน ละ วิถีชีวิตความปຓนอยู
ของกลุมชาติพันธุຏ฿นพืๅนทีไอุทยาน มีวัตถุประสงคຏของการวิจัยพืไอศึกษาบริบททางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุຏ
ตามขตพืๅนทีไอทุยานธรณีคราช พืไอสรຌางสรรคຏการสดงดຌานนาฏศิลปຊ฿นชืไอชุด ชาติพนัธุຏ฿นอทุยานธรณีคราช 
รวมถึงพืไอผยพรการสดง฿หຌกลุมรงรียนครือขายตามขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช ซึไงปຓนสวนหนึไง฿นการ
สงสริมการขຌาสูจีอพารຏคลกของยูนสก฿นอนาคต น้าสนอรูปบบการสดงตามกรอบนวคิด ดยศึกษา
ละรวบรวมขຌอมูลจากหนังสือ อกสาร หลงขຌอมูลตาง โ สัมภาษณຏกลุมผูຌรูຌ น้ามาสูการออกบบสรຌางสรรคຏ
การสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ตามหลักละขัๅนตอนองคຏประกอบการสรຌางสรรคຏการสดง 
จัดวิพากษຏผลงานดยผูຌชีไยวชาญละทรงคุณวุฒิทางดຌานนาฏศิลปຊ นักดนตรี ละผูຌทรงคุณวุฒิ฿นทຌองถิไน
พืไอน้ามาสูคุณภาพของผลงานทีไสามารถน้าเปผยพรสูทຌองถิไนละขยายผลพืไอการศึกษา฿นอกาสตอเป 
สดงผลการวิจัยดังนีๅ
 1. บริบททางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุตามขตพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช 
  จากการศึกษาบริบทกลุมชาติพันธุຏ฿นพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช ลຌวนตมีวัฒนธรรมทຌองถิไน ละ
วิถีชีวิตทีไมีลักษณะฉพาะตัวของกลุมชาติพันธุຏตาง โ ชน กลุมชาติพันธุຏเทคราช จะมีอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม
ของตนอง ฿นดຌานครืไองตงกาย ดนตรี พลง ละทีไส้าคัญคือ ภาษาคราช กลุมชาติพันธุຏเทอีสาน หรือ
คนลาววียง รักษาวิถีชีวิตความคิดความชืไอประพณ ีพิธีกรรม ละภาษาอีสาน อันปຓนอัตลักษณຏของคนอีสาน 
กลุมชาติพันธุຏเท-ยวน (เทยนก) จะมีวิถีวัฒนธรรมประพณีทีไปຓนอกลักษณຏฉพาะตัวทีไดนชัดบบลຌานนา 
คอื ภาษาคา้มือง หตัถกรรมผຌาทอ ปຓนตຌน กลุมชาตพินัธุຏเทจนี จะมีประพณคีวามชืไอทีไยงัยดึมัไน กลุมชาตพินัธุຏ
เทมุสลิม ปຓนกลุมคนทีไริไมตຌนจากการรวมของคนทีไอพยพมาจากภาค฿ตຌของประทศเทยมาอยูบริวณขายายทีไยง 
อ้าภอสีคิๅว มีอัตลักษณຏของวัฒนธรรม฿นรืไองของศาสนา ภาษาละการตงกาย (จรุงศร ีพธิ่กลาง ละคณะ, 
2560) ซึไงขຌอมูลทีไเดຌจากการศกึษาบรบิทกลุมชาตพินัธุຏ฿นพืๅนทีไอทุยานธรณีคราช สามารถนา้เปสูการออกบบ
ละสรຌางสรรคຏการสดง ชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช 

ภาพทีไ 2 กลุมชาติพันธุຏเทคราช
ทีไมา : จรุงศรี พธิ่กลาง ละคณะ, 2560, น. 12.
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ภาพทีไ 3 กลุมชาติพันธุຏเทยวน (เทยนก)
ทีไมา : จรุงศร ีพธิ่กลาง ละคณะ, 2560, น. 15.

 2. สรຌางสรรคการสดงดຌานนาฏศิลปຊ฿นชืไอชุด ชาติพันธุ฿นอุทยานธรณีคราช
  ปຓนการศึกษาบริบทกลุมชาติพันธุຏ฿นพืๅนทีไอุทยานธรณีคราช พืไอน้ามาสรຌางสรรคຏปຓนการสดง
ชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ผานรืไองราวความปຓนมา วัฒนธรรม ประพณีทຌองถิไน ละ วิถีชีวิต
ความปຓนอยู ทีไหลากหลายละดดดนตกตางกัน จงึปຓนทีไนาสน฿จทีไจะศกึษาคຌนควຌา พืไออนุรกัษຏละถายทอด
ตอบุคคลรุนหลังละผูຌสน฿จ ผานรูปบบของศิลปะการสดงนาฏศิลปຊ ดยริไมจากการกใบรวบรวมขຌอมูล
จากอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง สัมภาษณຏกลุมผูຌรูຌทางดຌานศิลปวัฒนธรรม ทางดຌานอุทยานธรณีวิทยา
ละทางดຌานนาฏศิลปຊ กีไยวกับความปຓนมา วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไนละวิถีชีวิตความปຓนอยูของกลุม
ชาติพันธุຏ พืไอน้ามาถายทอดปຓนทาร้าดย฿ชຌองคຏประกอบการสรຌางสรรคຏการสดงละน้าสนอ฿นรูปบบ
ของการสดงนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ ดยก้าหนดรูปบบการสดงปຓน 3 ชวงเดຌก ชวงทีไ 1 รายร้าตีบท
ตามนืๅอรຌอง ชวงทีไ 2 ปຓนการสดงทาทางประกอบนืๅอรຌองละท้านองพลงทีไบงบอกถึงลักษณะของ
ตละกลุมชาติพันธุຏ ชวงทีไ 3 สดงทาทางประกอบท้านองพลงทีไสดงถึงการรวมมือรวม฿จกันดยมีตัวอยาง
ลักษณะทาร้าทีไ฿ชຌดังภาพทีไ 4-10

ภาพทีไ 4 ลักษณะตัวอยางทาร้าตีบทตามนืๅอรຌองชวงทีไ1 สดงถึงความยิไง฿หญ ปຓนปຄกผน 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพทีไ 5 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 2 สดงถึงชาติพันธุຏเทคราช 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 6 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 2 สดงถึงความสวยงามของหญิงสาวกลุมชาติพันธุຏเทยวน 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 7 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 2 สดงถึงชาติพันธุຏเทจีน
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพทีไ 8 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 2 สดงถึงชาติพันธุຏเทมุสลิม
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 9 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 2 สดงถึงชาติพันธุຏเทลาว
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพทีไ 10 ลักษณะตัวอยางทาร้าชวงทีไ 3 สดงถึงความรวมมือรวม฿จกัน
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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  พลงทีไ฿ชຌประกอบการสดงเดຌรียบรียงนืๅอรຌองละท้านองพลงขึๅนมา฿หมผานนืๅอรຌองทีไมี
การบรรยายถึงรืไองราว วิถีชีวิต ความปຓนอยูของกลุมชาติพันธุຏทีไขຌามามีบทบาทละมีสวนรวม฿นการสงสริม
ศิลปวัฒนธรรม (บุญสม สังขຏสุข, สัมภาษณຏ, 25 สิงหาคม 2560) ดังตัวอยางนืๅอรຌองทีไวา

   ปຓนหลักปຓนหลง  นครหงบรรพชีวิน  ภูมิบຌานฐานถิไน  ผนดินคราช
  ยิไง฿หญ฿นลก  สามมรดกธรรมชาต ิ คนชนเมขาด  ทัไวทุกขตคาม
  อุทยานธรณีอันมีคา  นิวศวิทยาละวัฒนธรรม
  ปຓนหลงรียนรูຌ  มีผูຌนะน้า  บันทึกจดจ้า  ความอัศจรรยຏ
  ทีไดดดนหในเดຌชัด  คือฟอสซิลสัตวຏ  ดึกด้าบรรพຏ
  ตละอ้าภอหลายชาติพันธุຏ  หนึไง฿นนัๅนอ้าภอสูงนิน
  ฉลิมพระกียรต ิ อ้าภอมือง  สีคิๅวรุงรือง  บຌานมืองจริญ
  ขามทะลสอ  พูดพราะหลือกิน  ดัไงล้าน้าด้านิน  กริไนพรรณนา
  คราชมือง฿หญหลายวัฒนธรรม  สวยสดงดงามดอกนาวามอย
  หนຌาบุญหนຌาทาน  จิต฿จออนยน  ปຓนคนขยัน  อืๅอฟດอจือจุน นาทูนนาทิด
  ภาษาคราชมีอัตลักษณຏ  หลุมมากกใวาตลุຍก  ดินทางเปเมถูก  วิไงลยกใวาตลิด
  พูดเทยคลຌายกะลาว  ดักปลาเหล  มันยังขຌาอยูตะลัน
  เทยวน  เทยวน  เทยยวน  อຌมหนຌานวล เทยวนคราช
  งามทຌนะมตาหวาน  งามทຌนะมตาหวาน  ขอตามเปบຌานของนຌองเดຌเหม
  เทยวนมีชืๅอชาติลงมาจากหนือของเทย  รับรักพีไหนอยเดຌเหม
  รับรักพีไหนอยเดຌเหม ผิวนวล฿ย มสาวเทยยวน
   สนสุข฿จคนเทยชืๅอสายจีน  เดຌท้ามาหากิน  อยูบนผนดินของมืองยาม
  หมัไนขยันอดทน  คຌาขายทุกคน  สนุกสุข฿จ  บารมีคุณยาม  หมือนดังรมพธิ่  คุຌมครองปງองกัน
  รักมืองเทย  คนเทย฿จสนงาม  ทุกขตคามวัฒนธรรม นัๅนปຓนพืๅนฐาน
  อยูคราชหลายป  ส้าราญชีว ี หมอืนดังสวรรคຏ  บรรพบุรุษทุกทาน  ถึงทศกาล  กราบเหวຌ  ทัๅงป
   เทย  มุสลิม  เมบงชน  ชืๅอชาต ิ อยุคราชเรຌทุกขຏสนุกสุขี
  พุทธ  อิสลาม  เดຌพึไงพา  ทุกศาสนาเดຌท้าด ี รักสามัคค ี อารี  มีน้ๅา฿จ
  พีไจຎา  ฿หຌพีไมา  นอละมนยามญาติ  มืองคราช  นอละบຌานนຌองอยู  นຌองอยู  นຌองอยู  นຌองอยู  
นຌองซิพานอละมนเปด ู ของดี  นอละมนดຍะดาด  อนอ  คราชนีๅอย  มาพีไอย  มาพีไอย
  พีไอຍย  ฿หຌมาลย  นอละมนคนกຌ  มืองยาม  นอละบຌานมือง฿หญ มือง฿หญ  มือง฿หญ มือง
฿หญ  นຌองซิน้านอละมน พีไอຌายเหวຌพระ  นอละมนกຌาวัด  นຌองสาวละปຓนลาวคราช  งามบพีไอย  บ พีไอย  
บพีไอย 

  การออกบบครืไองตงกายเดຌมีการออกบบตามหลักการสดงนาฏศิลปຊ ดยการประยุกตຏ
฿หຌมีลักษณะทีไสอดคลຌองละบงบอกถึงอัตลักษณຏละอกลักษณຏของกลุมชาติพันธุຏ บงออกปຓน 5 กลุม 
เดຌก กลุมชาติพันธุຏเทคราช จะสวมสืๅอขนตุຍกตา คอปาด นุงจงกระบน คลຌายกับชุดหมอพลงคราช
สวม฿สครืไองประดับดินผาจากดานกวียน มีการออกบบทรงผมปຓนทรงดอกกระทุ มซึไงปຓนทรงผม
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ของคนคราชสมัยกอน กลุมชาติพันธุຏเทยวนสวมสืๅอผຌาฝງาย ขนสามสวน ปຑกลายพืๅนมืองชาวยวนยนก 
สวมผຌานุงยาวทีไปຓนอกลักษณຏของชาวยวน สวมครืไองประดับงิน กลຌาผมมวยจุกดຌานบนคลຌายหญิงสาว
ภาคหนือพรຌอมทัๅงทัดดอกเมຌ กลุมชาติพันธุຏเทจีนสวมชุดกีไพຌาสีดงซึไงปຓนสีมงคลส้าหรับชาวจีน สวมครืไอง
ประดับมุก ท้าผมมวยจุกสองขຌางผูกลิบบิๅนผຌาสีดง กลุมชาติพันธุຏเทมุสลิมสวมสืๅอลูกเมຌ ผาอก ดຌาน฿นสวมสืๅอ
฿นนาง นุงผຌาสรงปาตຍะละมีผຌาคลุมศีรษะซึไงปຓนอกลักษณຏของชาวมุสลิม กลุมชาติพันธุຏเทลาวสวมสืๅอ
ขนกระบอก นุงผຌาซิไนลาวระดับหนຌาขຌง  หมสเบทับพืไอความสวยงาม กลຌาผมมวยอียงดຌานขຌางละทัดดอกเมຌ 

ภาพทีไ 11 การตงกายตามลักษณะชาติพันธุຏ
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  รูปบบการปรถวส้าหรับการสดงหมูมีจุดประสงคຏพืไอมิ฿หຌผู ຌชมบืไอหนาย มืไอมีการ
คลืไอนเหวบຌางจะเดຌหในลีลาการคลืไอนเหวทีไงดงามปลกตา การสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช 
เมมีรูปบบการปรถวทีไตายตัว นืไองจากสรຌางสรรคຏปຓนระบ้าบใดตลใด จึงสามารถปรับปลีไยนรูปบบ
เดຌตามความหมาะสมของสถานการณຏทีไน้าเปสดง (นงนุช วงษຏสุวรรณ ละคณะ, 2546, น. 137) ดังนัๅน
฿นการก้าหนดรูปบบการปรถว สามารถพิจารณาการจัดต้าหนงของผูຌสดงเดຌตามบริบทของจ้านวนคน
ละขนาดของพืๅนทีไสดง
 3. ประมินผลคุณคาของการสดงชุด ชาติพันธุ฿นอุทยานธรณีคราช
  ผูຌวิจัยเดຌมีประมินผลคุณคาของการสดงชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช ดยน้าสนอตอ
ผูຌชีไยวชาญ คณาจารยຏทางดຌานนาฏศิลปຊ กลุมปງาหมาย฿นการถายทอดละน้าเป฿ชຌจริงเดຌชม พบวา การสดง
มีความสวยงาม ขຌา฿จงายละสอดคลຌองกับสิไงทีไตຌองการจะสืไอสารออกมา ตตຌองการ฿หຌมีการปรับทาร้าบຌาง 
นืไองจากกลุมปງาหมายทีไจะน้าเป฿ชຌจริงนัๅนมีชวงวัยละทักษะทางดຌานนาฏศิลปຊทีไตกตางกัน ดยฉพาะ
รงรียนระดับประถมศึกษา จึงควรมีการปรับทาร้าทีไเมยาก จนกินเป (วิลาวัลยຏ วัชระกียรติศักดิ่, สัมภาษณຏ, 
19 กันยายน 2560) รวมถึงควรมีการพิไมติมนืๅอหาละระยะวลาของพลงทีไ฿ชຌประกอบการสดง฿หຌนาน
กวานีๅ ผูຌวิจัยจึงเดຌน้ามาปรับปรุงตามค้าสนอนะละมีการมอบความรูຌสู ชุมชนดยการลงพืๅนทีไเปอบรม
ถายทอดทาร้าดยการสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ฿หຌกรงรียนครือขาย จีอพารຏค ทัๅง 6 รงรียน ฿น 5 อ้าภอ 
เดຌมีสวนรวม฿นการ฿ชຌชุดการสดงนีๅประชาสัมพันธຏครงการพืไอการขຌาสูจีอพารຏคลกของยูนสกตอเป
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อภิปรายผล
 1. การวิจยั฿นครัๅงนีๅปຓนการศึกษาบริบทกลุมชาติพนัธุຏ฿นพืๅนทีไอทุยานธรณีคราชดยศึกษาจากอกสาร 
ตา้รา การสัมภาษณຏผูຌรูຌ การลงพืๅนทีไ ละน้าผลมาวิคราะหຏ ตามกรอบนวคิดคอืการน้าวิถชีวีติละบริบทชุมชน 
มาสรຌางสรรคຏปຓนชุดการสดงดย฿ชຌองคຏประกอบการสรຌางสรรคຏทางดຌานนาฏศิลปຊ ซึไงเดຌคຌนพบวา฿นขตพืๅนทีไ
อุทยานธรณีคราช มีชาติพันธุຏทีไอาศัยอยูดนชัด 5 กลุมดຌวยกัน คือ 1) กลุมชาติพันธุຏเท-คราช 2) กลุมชาติพันธุຏ
เท-ยวน 3) กลุมชาติพนัธุຏเท-จนี 4) กลุมชาติพนัธุຏเท-มสุลมิ ละ 5) กลุมชาติพนัธุຏเท-ลาว ดยตละกลุมชาติพนัธุຏ
ลຌวนตมีวิถีชีวิตความปຓนอยู วัฒนธรรมประพณี ความชืไอ ศาสนา การท้ามาหากิน การตงกาย ภาษา 
ทีไปຓนอกลกัษณຏฉพาะตวั ควรคากการศกึษาละนา้มาสรຌางสรรคຏปຓนผลงานทางดຌานการสดงพืไอการอนรุกัษຏ
ผยพรละปຓนชองทาง฿นการประชาสัมพันธຏตอเป ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กิตติฤกษຏ ปຂตาทะสังขຏ 
(2557, น. 117-129) พบวา กลุมชาติพันธุຏตละกลุมมีอัตลักษณຏ ทีไตกตางกันทัๅงดຌานภาษา การตงกาย 
อาหาร ละประพณี การสรຌางสรรคຏหรือพัฒนาสืไอ฿นรูปบบ฿หม โ ส้าหรับการประชาสัมพันธຏวัฒนธรรม
฿หຌมีความหมาะสมกับผูຌชมทุกวัย มีประยชนຏดຌานการการศึกษาอัตลักษณຏ สามารถ฿หຌความรูຌ ละท้า฿หຌผูຌชม
สามารถจดจ้า นืๅอหาเปพรຌอมกับความสนุกสนานพลิดพลิน ดงันัๅนสืไอหรืองานสรຌางสรรคຏ จงึปຓนทางลือกหนึไง
ทีไหมาะสมอยางยิไง฿นการ ประชาสัมพันธຏดຌานวัฒนธรรม฿หຌกวຌางขวางตอเป
 2. การสรຌางสรรคຏการสดงดຌานนาฏศิลปຊ ชุด ชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช จะมีลักษณะการสดง
ทีไสืไอ฿หຌหในวัฒนธรรมของตละกลุมชาติพันธุຏ ผานรูปบบการสรຌางสรรคຏตามองคຏประกอบการสดง เดຌก 
การศึกษานวคิดละรูปบบการสดง การออกบบพลง นืๅอรຌอง ทาร้า ครืไองตงกาย การปรถว 
น้าสนอ฿นรูปบบนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ สอดคลຌองกับนวคิดของ สุรพล วิรุฬหຏรักษຏ (2547, น. 225-241) 
ทีไวา นาฏยประดิษฐຏ คือหลักการละวิธีการคลืไอนเหวรางกายพืไอการฟງอนร้า การหาขຌอมูล รงบันดาล฿จ 
นวัตกรรมการออกบบละประกอบสรຌาง การก้าหนดนวคิดของนืๅอหาละรูปบบ การพัฒนาออกบบ
ทาทาง การคลืไอนเหว นวทางละการวิคราะหຏดนตรี ความสัมพันธຏของการสดงกับฉาก ครืไองตงกาย 
สง ส ีสียง อุปกรณຏการสดง การคัดลือกผูຌสดง การฝຄกซຌอม
 3. ประมินผลคุณคาของการสดงชุดชาติพันธุຏ฿นอุทยานธรณีคราช มีปງาหมายพืไอ฿หຌการสดง
เดຌมคีวามถูกตຌองตามหลักการสรຌางสรรคຏการสดงละปຓนเปตามวัตถุประสงคຏทีไตัๅงเวຌ สามารถน้าเป฿ชຌประยชนຏ
เดຌอยางสูงสุด ดย฿ชຌวธิกีารประมินผลดຌวยการวพิากษຏจากผูຌทรงคุณวฒุ ิผูຌรูຌ ละผูຌนา้เป฿ชຌ รวมถงึการประมินผล
ความพึงพอ฿จจากผูຌชม ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ สุรพล วิรุฬหຏรักษຏ (2547, น. 225-241) ทีไวา การสดง
นาฏกรรม ควรมีปງาหมายทีไสืไอสารกบัคนดทูัๅงอรรถละรส คอืนืๅอหาละอารมณຏ การประมนิผลของการสดง 
ปຓนการตรวจสอบวา ผูຌชมเดຌรับ฿นสิไงตาง โ ตรงตามทีไคนท้าเดຌน้าสนอหรือเมพียง฿ดรวมถึงบบประมิน
ควรมีการตัๅงค้าถาม฿หຌตรงกับวัตถุประสงคຏของการสดงทีไตัๅงเวຌการประมินสามารถท้าเดຌทัๅงบบสอบถาม
ทีไจะเดຌค้าตอบทางกวຌางละการจัดกลุมสนทนาหลังการสดงซึไงจะเดຌสัมภาษณຏทางลึก
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ขຌอสนอนะ
 1. สามารถปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏการสดง ส้าหรับผูຌทีไสน฿จทีไจะสรຌางสรรคຏผลงานทางดຌาน
นาฏศิลปຊ
 2. ควรมีการสนับสนุน฿หຌมีการจัดปຓนครงการตอนืไอง ฿นพืๅนทีไอืไนโตอเป ซึไงจะปຓนประยชนຏ
ตอการพัฒนาวิชาการดຌานนาฏศิลปຊรวมกับภูมิปຑญญาทຌองถิไนสืบเป
 3. ควรมีการตอยอดน้าเปพัฒนาปຓนหลักสูตร฿นสถานศึกษา ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌนักรียนกิดความซาบซึๅง
ละภูมิ฿จ฿นภูมิปຑญญาของชุมชน
 4. ควรมีการน้าเปบูรณาการกับรายวิชาอืไน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวทางทีไจะพัฒนาเปสูพืๅนทีไมรดกลก
ของจีอพารຏค

กิตติกรรมประกาศ
 การสรຌางสรรคຏผลงานทางดຌานการสดง฿นปຑจจุบัน นับวามีความส้าคัญยิไงตอการพัฒนางานทางดຌาน
นาฏศิลปຊ อีกทัๅงยังน้ามาสูการผยพรความรูຌ฿หຌกับชุมชน เดຌน้าเป฿ชຌประยชนຏ การศึกษา฿นครัๅงนีๅเดຌด้านิน
การวิจัยสรຌางสรรคຏการสดงชุด ชาติพันธุ ຏ฿นอุทยานธรณีคราช ดยเดຌรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากส้านักศิลปะละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึไงปຓนครงการหนึไงทีไมีความส้าคัญยิไง
ตอบทบาทการพัฒนาคณาจารยຏ฿นมหาวิทยาลัยละการตอบสนองตออัตลักษณຏของมหาวิทยาลัยดยการ
ปຓนทีไพึไงของทຌองถิไน ตลอดจนการสรຌางองคຏความรูຌควบคูการสบืสานมรดกทางวัฒนธรรมละภูมปิຑญญาทຌองถิไน
฿หຌคงอยู
 ผูຌวิจัย ขอขอบพระคุณ อาจารยຏวิลาวัลยຏ วัชระกียรติศักดิ ่ผูຌ฿หຌค้านะน้า฿นการด้านินการวิจัย อีกทัๅง
คณาจารยຏหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปຊเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัย
เมຌกลายปຓนหิน ผูຌบริหาร คณาจารยຏละนักรียน รงรียนครือขายจีอพารຏค ทีไ฿หຌความกรุณาสนับสนุนขຌอมูล
ละการด้านินกิจกรรมการรียนรูຌรวมกัน
 ขอขอบพระคุณผูຌชีไยวชาญ ผูຌทรงคุณวุฒิทุกทานทีไชวย฿หຌการพัฒนางานวิจัย฿นครัๅงนีๅส้ารใจลุลวงดຌวยด ี
นักศึกษาทุกคนทีไรวมกระบวนการด้านินการวิจัย น้ามาสูผลการวิจัยทีไมีประยชนຏตอการศึกษาละคืนความรูຌ
สูชุมชน
 ผูຌวิจัยหวังปຓนอยางยิไงวา ผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅจะปຓนประยชนຏตอการผยพรศิลปวัฒนธรรม ฿หຌปຓน
อีกชองทางหนึไง฿นการประชาสัมพันธຏหนุนสริมการประชาสัมพันธຏการขຌาสูความปຓนจีอพารຏคของยูนสกเดຌ
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