
95   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.3 (September - December 2017)

บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 1)	 ศึกษาสาระส�าคัญ	 และการสืบทอดบุญสงกรานต์ตามบทบาท									

ของบ้าน	วดั	และโรงเรยีน	ในประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา	2)	วเิคราะห์องค์ประกอบการสบืทอดมรดก

ทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์ตามบทบาทของบ้าน	 วัด	 และโรงเรียน	 ในประเทศไทย	 และ	 3)	 จัดท�าบทเรียน							

เสริมหลกัสตูรการสบืทอดมรดกทางวัฒนธรรมบญุสงกรานต์	เพือ่พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	

โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน	 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบการสืบทอดมรดก								

ทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก						

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 จ�านวน	60	คน	 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	ประเทศไทย	จ�านวน	40	คน								

ในราชอาณาจักรกัมพูชา	 จ�านวน	 20	 คน	 และ	 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณเลือกแบบเจาะจง								

ในพื้นที่แนวชายแดนไทยจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	500	คน	เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	

โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบและหาค่าความเชือ่มัน่ได้ค่าสัมประสิทธอิลัฟ่า	เท่ากบั	0.77	และวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยเทคนิค	 Exploratory	 factor	 analysis	 โดยหมุนแบบ	Orthogonal	 rotation	 วิธี	 Varimax	 ผลการ												

หมุนแกน	 3,500	 รอบ	 ได้แบบแผนองค์ประกอบ	ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่	 0.40			

ขึน้ไป	เกบ็รวบรวมข้อมลูและตรวจสอบสามเส้าข้อมลู	น�ามาวเิคราะห์	สังเคราะห์	จดัหมวดหมู	่ร่วมกบัการศกึษา

งานทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	สงัเคราะห์เป็นภาพรวมชมุชนน�ามาอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามล�าดบั
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	 ผลการศึกษาพบว่า	

	 สาระส�าคัญการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ตามหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา	 และแนวทาง																					

การด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาฮตีสบิสองคองสบิสี	่เป็นแนวทางการปฏิบตัสืิบต่อกนัมาในสังคมได้อย่างสงบสุข		

ผ่านกระบวนการประสานสัมพันธ์	ตามบทบาทของ	บ้าน	วัด	และโรงเรียน	ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	

สังเคราะห์ได้	7	องค์ประกอบ	มีค่าความแปรปรวนสะสม	ร้อยละ	52.43	ของความแปรปรวนทั้งหมด	ซึ่งรหัส

ภมูปัิญญาวฒันธรรมบญุสงกรานต์	ทีพ่บประกอบด้วย	1)	การสบืทอดวฒันธรรมบญุเดอืนห้า	2)	การจดัสงกรานต์

ให้สัมพันธ์กับบุญประเพณี	 12	 เดือน	 3)	 จัดบทบาท	 บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญในวันสงกรานต	์																	

4)	จัดไตรสิกขาให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	5)	จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	เรื่อง	ข้าว	

น�้า	 ดอกไม้	 ในโรงเรียน	 6)	 จัดชมรมผู้สูงอายุที่ศรัทธาพุทธศาสนา	 7)	 ส่งเสริมให้พระภิกษุ	 ปราชญ์ท้องถิ่น		

ออกแบบงานสงกรานต์	 8)	 วันสงกรานต์เป็นการละเล่นด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่	 และ																			

9)	ให้วดัเป็นศนูย์กลางการศกึษาธรรมบญุเดอืนห้า	และน�ามาเป็นแนวทางสร้างและพฒันาบทเรยีนเสริมหลักสูตร

การสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมบญุสงกรานต์เพ่ือพัฒนาการศกึษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	เป็นผลส�าเรจ็

ได้บทเรียนเสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะนักเรียนและโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ใช้เป็นบทเรียน																		

เสริมหลักสูตรในการพัฒนาการศึกษา

ค�าส�าคัญ : การสืบทอด,	บุญสงกรานต์,	การศึกษา,	ภูมิปัญญาวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	

ABSTRACT 
	 The	research	aims	to	1)	study	the	importance	and	derivation	of	Boon	Songkran	on	the	

role	of	home,	temples	and	schools	in	Thailand	and	the	Kingdom	of	Cambodia,	2)	analyze	the	

elements	of	cultural	heritance	of	Boon	Songkran	on	the	role	of	home,	temples	and	schools	

in	Thailand,	and	3)	prepare	lessons	to	supplement	the	curriculum	on	the	enculturation	of	

Boon	 Songkran	 for	 education	 development	 in	 Thailand	 and	 Cambodia	 border.	 Integrated		

research	was	based	on	qualitative	research-ethnographic	approach	and	quantitative	research	

with	analysis	of	the	elements	incultural	heritage	of	Boon	Songkran	for	education	development	

along	the	Thailand-Cambodia	border.	Purposive	sampling	of	60	informants	was	determined	

by	conducting	in-dept	interview.	Questionnaires	with	500	samplings	were	used	by	statistical	

analysis.

	 The	results	revealed	that	the	Songkran	cultural	inheritancefor	education	development	

in	Thailand	and	Cambodia	border	were	made	according	to	moral	principles	in	Buddhism	and	

way	of	life	were	based	on	doctrine	and	Philosophy	Principles	of	Heet	Sib	Song	Khong	Sib	Si	

adhering	generations	to	generations	 in	common	characteristic	and	interest	living	 in	society	

together.	Components	of	synthesis,	there	are	7	elements	of	the	enculturation.	Besides,	wisdom	

codes	of	Boon	Songkran	culture	is	another	way	of	enculturation	of	Boon	Songkran	to	develop	

education	and	social	to	achieve	peace	in	Thailand	and	Cambodia	Border.	Researchers	have	
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บทน�า 
	 บุญประเพณีสงกรานต์เป็นทุนทางสังคมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะท้อน

ให้เห็นถึงคุณลักษณะของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจน	อาทิเช่น	ความกตัญญู	ความโอบอ้อมอารีย์	ความสามัคคี	

ความเอือ้อาทรต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม	โดยใช้น�า้เป็นส่ือเชือ่มความสัมพนัธ์ระหว่างกนั	บญุประเพณสีงกรานต์

เป็นบุญประเพณีที่เก่าแก่ของไทยท่ีได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณเป็นบุญประเพณีที่เริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข	

กิจกรรม	 และพิธีกรรม	 แฝงไปด้วยภูมิปัญญาและทรงคุณค่าต่อบุคคล	 ชุมชนสังคมและศาสนา	 บุญประเพณี

สงกรานต์ไม่ใช่มแีต่ประเทศไทยเท่านัน้	แต่ยงัมใีนประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	อาทเิช่น	ราชอาณาจกัร

กัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนามบางส่วน	ถอืวนันีเ้ป็นวนัขึน้ปีใหม่	และมธีรรมเนยีมปฏบิติัทีช่ดัเจนสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นวฒันธรรม

ประจ�าชาต	ิมคีวามมุง่หมายทีจ่ะก่อให้เกดิความสงบสขุแก่จติใจ	ครอบครวั	สงัคม	และท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา	

แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนส่งผลให้ประเพณี	 พิธีกรรม	

การด�ารงชวีติในแต่ละภูมภิาคได้เปลีย่นไป	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	อคัรพงษ์	ค�า่คณู	(2551)	ทีว่่า	“สิง่แวดล้อม

เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของมนุษย์เม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยน	 พฤติกรรมของมนุษย์จึงเปล่ียน”	 (งามพิศ														

สตัย์สงวน,	2551)	นกัมานษุยวทิยาอเมริกนั	ได้อธบิายแนวความคดิแบบนิเวศวทิยาวฒันธรรมว่า	เป็นการศกึษา

กระบวนการปรบัตวัของสงัคมภายใต้อทิธพิลของสิง่แวดล้อม	โดยเน้นการศกึษาววัิฒนาการหรือการเปล่ียนแปลง

อันเกิดจากการปรับตัว	 (Adaptation)	 ของสังคมนิเวศวิทยาวัฒนธรรม	 ตามทัศนะของ	 Steward	 (1949)										

เป็นความพยายามศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีทางการผลิต																		

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของมนุษย์	 และผลในการอธิบายต้นก�าเนิดของลักษณะ																			

ทางวัฒนธรรม	ซึ่งเป็นตัวก�าหนดส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	(นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ,	2556)	ประเพณี

สงกรานต์ในแต่ละภาคในประเทศไทย	มีการจัดงานบุญประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่	สนุกสนานกับกิจกรรม

สาดน�า้มากกว่า		กจิกรรมพธิกีรรมการรดน�า้ด�าหวัเพือ่ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่	หรอืกจิกรรมการท�าบญุอย่างในอดตี

กลายเป็นเทศกาลของการท่องเท่ียวท่ีทุกคนอยากกลับบ้านเพื่อไปเที่ยวเล่น	 มากกว่าที่จะกลับบ้านเพื่อไป									

พบปะญาติพี่น้องหรือการท�าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล	 นอกจากนี้วันสงกรานต์ทางราชการยังประกาศ																		

ให้เป็นวนัครอบครวั	วนัผูสู้งอาย	ุโดยส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต	ิท�าให้เวลากลายเป็นเครือ่งมอื

ในการก�าหนดประเพณี	พิธีกรรมต่าง	ๆ	และเปลี่ยนแปลงประเพณีสงกรานต์	

	 ปัจจบุนัสงัคมไทยตกอยูใ่นภาวะกระแสทนุนยิม	พาณชิย์นยิม	และวตัถนิุยมมาก	จนขาดความภาคภูมใิจ

ในความเป็นไทย	 ขาดความรัก	 ความอบอุ่น	 และความผูกพันของคนในท้องถิ่น	 การยอมรับและความภูมิใจ											

ในภูมิปัญญาไทย	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	อันเป็นรากเหง้าไทยแต่เดิมมีน้อย	ทุกวันนี้สังคมไทยได้หันไปรับวัฒนธรรม

ตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 โดยปราศจากการเลือกสรรกล่ันกรอง	 จนเกิดการซึมซับดัดแปลง														

used	wisdom	 to	 create	 and	 develop	 a	 curriculum	 of	 Songkran	 cultural	 inheritance	 for																		

educational	development	along	Thailand	and	Cambodia	border.	 Extra	 lessons	have	been	

added	 in	 the	course	of	 learning	 in	 social	 studies,	 religion	and	culture	with	content	about	

Songkran	traditions,	rituals	and	beliefs.	

Keywords :	Heritance,	Boon	songkran,	Education,	Wisdom	of	boon	songkran	culture
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ละทิ้งวัฒนธรรมเดิม	รับเอาวัฒนธรรมอื่นมาเป็นของตน	เกิดการครอบง�าทางวัฒนธรรม	ในขณะเดียวกันก็สร้าง

ค่านิยมและทัศนคติที่ขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่	 สภาพวิถีชีวิตไทย	 เอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ีดีงาม

ถูกเบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลง	 น�ามาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม	 คุณธรรมและปัญหาต่าง	 ๆ																					

อีกนานัปการ	 สถาบันบ้าน	 วัด	 และโรงเรียน	 ขาดการยึดโยงเชื่อมความสัมพันธ์กัน	 และในการที่จะถ่ายทอด								

มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามสู ่เด็ก	 สถาบันครอบครัวขาดทักษะในการเลี้ยงดูบุตร	 เพราะครอบครัวไทย																			

เป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้	ท�าให้พ่อแม่รุน่ใหม่จงึไม่ได้ซมึซบัและเรยีนรูใ้นเรือ่งทกัษะของการเป็นพ่อแม่จากคน

รุ่นก่อน	 การศึกษาของไทยทุกระดับขาดคุณภาพเนื่องจากสถาบันการศึกษาไทยเน้นการเรียนรู้แบบสอนส่ัง							

หรือการป้อนความรู้	ละเลยการสอนเพื่อให้เกิดนิสัยในการแสวงหาความรู้	รักในการอ่านและขาดกระบวนการ

อบรมกล่อมเกลาพฤติกรรม	 บทบาทของวัดท่ีเคยเป็นสถานท่ีให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและขัดเกลาสังคม	

ก�าลังเผชิญกับปัญหาความศรัทธาของสังคม	 ประชาชนไม่นิยมเข้าวัดปฏิบัติธรรม	 อันเน่ืองจากปัญหา																		

เร่ืองเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลง	 ท�าให้เด็กไม่ได้เกิดการเรียนรู้กระบวนทางสังคมที่ดีท�าให้เกิดปัญหา

มากมายในสังคม	กอรปกับสมาชิกในครอบครัวขาดความรัก	ความอบอุ่น	ความเข้าใจ	ความผูกพัน	กลายเป็น

ครอบครัวล่มสลายในทีส่ดุ	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ	2545)	ซึง่ปัญหาดงักล่าวก�าลงัจะสร้าง

ความเสื่อมของประเพณีบุญสงกรานต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ประกอบกับสถานการณ์การบริหารประเทศภายใต้

เศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูง	 ปัญหาสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง	 ทั้งในและนอกประเทศ																	

โดยเฉพาะปัญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ตั้งแต่แนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 และ

อุบลราชธานี	 	 เนื่องมาจากความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนและปัญหาด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาหลัก							

และยืดเยื้อไปสู่อนาคต	 สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	 ท�าให้ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม	 การศึกษา	 และสร้างความมั่นใจในตนเองไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 หวาดผวากับ

สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	 เด็กเล็ก	คนชรา	ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและสุขภาพ

จิตที่ไม่ดี	 เด็กนักเรียนต้องสูญเสียโอกาสทางการศึกษา	 หวาดผวา	 ขาดขวัญและก�าลังใจ	 ขาดความอบอุ่น														

จากครอบครัวที่ต้องแยกย้ายเพราะภัยคุกคาม	 ต้องอาศัยอยู่ตามศูนย์อพยพ	 หมดโอกาสในการที่จะเข้าสู่

กระบวนการเรียนการสอนในระบบ	ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา	และการเข้าสู่ประชาคมโลก	

	 การศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์ที่ทรงคุณค่าให้เคียงอยู่คู ่									

สังคมไทยและสังคมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์	 เพราะการศึกษาคือการสืบทอดวัฒนธรรม	 (Education	 is														

cultural	 transmission)	ซึ่งหมายถึง	การส่งมอบจากรุ่นพ่อแม่	สู่รุ่นลูก	แต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็มีพลวัต	

เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง	 มีของใหม่เกิดขึ้น	 ของเก่าดับไปตามกฎอนิจจัง	 มีความไม่แน่นอน	 ซ่ึงเป็นสัจธรรม																	

ของ	 สรรพสิ่ง	 ดังนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมจึงต้องมี	 การเรียนรู้ส่ิงใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 (เอกวิทย์	ณ	 ถลาง,	

2545)	 แต่เนื่องจากบุญสงกรานต์	 ตรงวันที่	 13-15	 เมษายน	 เป็นช่วงที่ปิดภาคเรียน	 โดยเฉพาะเด็กนักเรียน	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีโดยตรงจากโรงเรียน	การเรียนรู้

ของเด็กจึงต้องอาศัยบทบาทของชุมชน	 บ้าน	 และวัด	 ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญสงกรานต์	 ตามประเพณี	 ให้เด็ก							

ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง	 ซึมซับวิธีการและเรียนรู้พิธีกรรม	 การจัดกิจกรรมบุญสงกรานต์แบบมีส่วนร่วม	

ระหว่าง	บ้าน	วัด	และโรงเรียน	สมควรที่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ประสานความร่วมมือ	ด�าเนินการ

อย่างจริงจังเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 พัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส																		

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 รักษาไว้ซึ่งคุณค่าที่ดีงามของมรดก									
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ทางวัฒนธรรม	 โดยอาศัยบทเรียนทางประเพณี	 วัฒนธรรม	 วิธีการ	 สื่อการเรียนรู้	 ที่มีในชุมชนเสริมสร้าง															

สานต่อการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว	และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้	

สร้างความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพัฒนาการ

ศึกษา	โดยใช้จารีตประเพณีและวัฒนธรรม	ผ่านกระบวนการ	ขั้นตอนพิธีกรรม	และกิจกรรมต่าง	ๆ	จะช่วยให้

ได้ยุทธศาสตร์ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	 เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา	 ตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาสาระส�าคัญ	 และการสืบทอดบุญสงกรานต์ตามบทบาทของบ้าน	 วัด	 และโรงเรียน																	

ในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	ตามบทบาทของบ้าน	วัด	

และโรงเรียน	ในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 3.	 เพื่อจัดท�าบทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 บุญสงกรานต์	 เพื่อพัฒนาการ

ศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสาระส�าคัญและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	โดยเชื่อมโยง

บทบาทของบ้าน	วัด	และโรงเรียน	ในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 2.	 ได้องค์ประกอบของการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	ตามบทบาทของ	บ้าน	วัด	และ

โรงเรียน	ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา	

	 3.	 ได้บทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้						

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 น�าไปสู่การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดก

ล�้าค่าให้แก่ชนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้		

 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดทางวัฒนธรรม 

	 	 ณัฐฐ์วัฒน์	สุทธิโยธิน	(2556)	ได้ให้ความหมายการสืบทอดทางวัฒนธรรม	(Cultural	inheritance)	

เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา	(Learning	and	development)	ของมนุษย์เพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์

ของแบบแผนของความคดิ	ความเชือ่	วถิทีาง	และแนวปฏบิตัขิองตนเองไว้	โดยอาศยักระบวนการในการสบืทอด

ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะเป็นการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบ	 การสืบทอด

ทางวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงการสืบทอดในสิ่งที่ประกอบด้วยแนวคิด	(Concept)	รูปแบบ	(Form)	และเนื้อหา	

(Content)	 และวิธีการ	 (Method)	 ที่ใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรม	การสืบทอดทางวัฒนธรรมพิจารณาได้เป็น								

3	 มิติ	 คือ	 มิติบุคคล	 (Human)	 เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง												

มิติพื้นท่ี	 (Space)	 เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากสถานที่หน่ึงไปยังสถานอีกท่ีหน่ึง	 มิติเวลา	 (Time)											

เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากห้วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห้วงเวลาหน่ึง	 กระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรม												
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ที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมีความเป็นไปได้ในการสืบทอดและมีความสอดคล้องกับยุคสมัย	 จึงจะท�าให้การ

สืบทอดทางวัฒนธรรมประสบความส�าเร็จ	การสืบทอดทางวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงเท่าน้ัน	 แต่มันเป็นกระบวนของการเรียนรู้	 (Learning)	 กระบวนการพัฒนา							

โดยการเปลี่ยนแปลง	 (Change)	 การปรับแต่ง	 (Adaptation)	 การตีความหมายใหม่	 (Re-interpretation)										

การสร้างสรรค์ใหม่	(Re-creation)		การถ่ายทอด	(Transmit)	การสืบทอด	(Inherit)	ทางวัฒนธรรม	เหตุเพราะ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดมาจากการเรียนรู้ของมนุษย์	 และความพยายามของมนุษย์ท่ีจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษา										

อัตลักษณ์ของตนเองไว้ให้อยู่รอด	 เมื่อต้องการอยู่รอดจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากันได้กับยุคสมัย	

วัฒนธรรมจึงมีความเป็นพลวัตร	 (Dynamic)	 ยืดหยุ่นได้	 มีความคงท่ีเพียงบางส่วน	 มีการเปลี่ยนแปลงได	้																				

ในบางส่วน	 มิติของการสืบทอดวัฒนธรรมแบ่งการพิจารณาได้เป็นสามมิติ	 คือ	 มิติบุคคล	 (Human)	 เป็นการ

สืบทอดวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง	 มิติพื้นที่	 (Space)	 เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม	

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง	 และมิติเวลา	 (Time)	 เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากห้วงเวลาหนึ่งไปยัง						

อีกห้วงเวลาหนึ่งโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง	

	 	 มุมมองของผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม	หากมองในแง่มุมของการถ่ายทอด	(Transmit)	ทางวัฒนธรรม	

จะเน้นการมองจากมุมมองของผู้ถ่ายทอดหรือผู้ส่งสาร	หมายถึง	การส่งผ่านรูปแบบและเนื้อหาของวัฒนธรรม	

(Form	and	content	of	culture)	จากผู้ถ่ายทอดหรือผู้ส่งสารไปยังผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้รับสาร	ในลักษณะ

ที่ว่าได้รับอะไรมาก็ส่งผ่านไปอย่างนั้น	มีอย่างไรก็ส่งไปอย่างนั้น		แต่หากมองในแง่มุมของการสืบทอด	(Inherit)	

ทางวัฒนธรรมจะเน้นการมองจากมุมมองของผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้รับสารเป็นหลัก		โดยผู้รับสารจะพยายาม

รักษาวัฒนธรรมนั้นไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลง	 หรือต่อสู้ดิ้นรนให้มีการเปล่ียนแปลงน้อยที่สุด	 ในลักษณะที่ว่า								

ได้รับมาอย่างไรก็พยายามน�าไปปฏิบัติอย่างน้ันให้มากท่ีสุด	 และได้รับมาอย่างไรก็ลองพยามน�าไปถ่ายทอด										

ให้เหมือนต้นแบบมากที่สุด	

	 	 เมื่อเรานิยามวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ไม่ตายตัว	 แต่สามารถเปล่ียนแปลง	ปรับแต่งวัฒนธรรม	

ให้เข้ากับยุคสมัยได้การสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงเป็นมากกว่าการรับไว้	(Recieve)	การรักษา	(Maintain)	และ

การส่งผ่าน	 (Transmit)	 วัฒนธรรม	 แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีจะรับ	 (Recieve)	 เรียนรู้ท่ีจะเลือก	 (Select)	 เรียนรู้											

ที่จะใช้	(Using)	และเรียนรู้ที่จะพัฒนา	(Develop)	วัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถี

ชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบททางสังคมของพื้นท่ีและเวลาแห่งยุคสมัยนั้น	 การสืบทอดทางวัฒนธรรมท�าได	้											

โดยอาศัยการท�างานในลักษณะกระบวนการประกอบด้วยกระบวนการผลิต	 (Production)	 ทางวัฒนธรรม	

กระบวนการเผยแพร่	 (Distribution)	 ทางวัฒนธรรม	 กระบวนการบริโภค	 (Consumption)	 ทางวัฒนธรรม								

และกระบวนการผลิตซ�้าเพื่อเผยแพร่ขยายผลสืบต่อ	(Reproduction)	ทางวัฒนธรรม	

 2. ความหมาย ประเภท คุณค่าและความส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม  

	 	 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับค�านิยามหรือความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม	 โดยยูเนสโก														

ได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า	 คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นเวลานาน	 ตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่

จนถึงปัจจุบันและมรดกทางวัฒนธรรมน้ี	 ยังสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น	 ๆ	 ได้อีกด้วย	 (ทนงศักดิ	์								

วิกุล,	2547)	มรดกทางวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	(ธนากร	ตาระกา,	2550)	คือมรดกทางวัฒนธรรม

ที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้	 ได้แก่	 โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	 เครื่องมือเครื่องใช้	 เป็นต้น	และ

มรดกทางวฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุหรอืเป็นวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้	ได้แก่	ภาษา	ศาสนา	วรรณกรรม	ขนบธรรมเนยีม
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และประเพณี	 เป็นต้น	 ซ่ึงความส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์สากลในการประเมินระดับคุณค่า	

และความส�าคญั		แบ่งออกได้เป็น	2	คณุค่าใหญ่	ๆ 	ได้แก่	คณุค่าทางวฒันธรรมและคณุค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิ	

(ธนากร	 ตาระกา,	 2550)	 คุณค่าทางวัฒนธรรมมุ่งให้ความส�าคัญกับตัวมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความ	

เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไป	ประกอบด้วยประเพณี	 ศาสนา	 ความเช่ือ	 การเมือง	

และลกัษณะของสิง่นัน้ตามอายทุางประวตัศิาสตร์ของชนชาตนิัน้	ๆ 	รวมทัง้ศลิปะเทคนิคทีบ่่งบอกถึงการออกแบบ

หรือเทคนิคการก่อสร้างสิ่งต่าง	 ๆ	 และความหายากของสิ่งก่อสร้างอาจบอกถึงศิลปะนิยมหรือช่วงเวลา																	

การก่อสร้างได้	 คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจมุ่งสนใจด้านคุณค่าการใช้สอยตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม					

และเศรษฐกิจ	โดยจะประกอบด้วย	คุณค่าทางเศรษฐกิจ	(การเกิดรายได้จากมรดก	วัฒนธรรม)	คุณค่าทางการ

ใช้สอย	(การใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)	คุณค่าทางการศึกษา	คุณค่าทางสังคม	(ยังคงท�ากิจกรรมหรือสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรม	 เช่น	 การเข้าร่วมประเพณีเก่าแก่)	 และคุณค่าทางการเมือง	 (เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ทาง

ประวตัศิาสตร์ซึง่แสดงถงึการเป็นชนชาต)ิ	จากทีก่ล่าวถึงในขัน้ต้นถงึความหมาย	ประเภท	คุณค่าและความส�าคัญ

ของมรดก	 ทางวัฒนธรรม	 สรุปได้ว่า	 มรดกทางวัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ควรรักษาไว้	 เนื่องจากเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษ						

ของชนชาตินั้น	 ๆ	 ได้สร้างขึ้นและยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมมีทั้งมรดกที่เป็นวัตถุหรือสิ่งที่												

จับต้องได้และมรดกที่ไม่ใช่วัตถุหรือจับต้องไม่ได้	 โดยมรดกทางวัฒนธรรมมีคุณค่าและความส�าคัญในแต่ละ

ชนชาติไม่ต่างกัน	 แสดงถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าเป็นสิ่งท่ีคนรุ่นหลังลูกหลานควรที่อนุรักษ์	 หรือธ�ารง								

มรดกนี้ให้สืบต่อไป		

 3. การอนุรักษ์หรือการธ�ารงมรดกวัฒนธรรม  

	 	 จากที่กล่าวถึงคุณค่าและความส�าคัญของมรดกวัฒนธรรมแล้ว	 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า	 ควรที่จะศึกษา							

ถึงค�านิยาม	 ความส�าคัญของการอนุรักษ์	 และหลักการในการอนุรักษ์หรือธ�ารงวัฒนธรรมไว้	 การอนุรักษ์หรือ						

ธ�ารงมรดกทางวัฒนธรรมคือการที่คนรุ่นหลังตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของส่ิงที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้น																

โดยการอนุรักษ์นั้นจะท�าในเชิงปฏิบัติ	 คือการดูแลรักษาและการสืบสานวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 ไม่ให้หายไป	ซึ่งการ

อนุรักษ์หรือการธ�ารงวัฒนธรรมเป็นเหมือนเครื่องช่วยยึดเหน่ียวจิตใจ	 ท�าให้เกิดการหวงแหนในมรดก																		

ทางวัฒนธรรมของตน	 ก่อให้เกิดเป็นความรักและความผูกพัน	 รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย	

(บุญสม	ยอดมาลี,	2544)	ซึ่งความส�าคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลท่ี	 9	 ทรงมีพระราชด�าริโดยสรุปว่า	 	 การอนุรักษ์มรดกของชาติต้องกระท�าเพื่อรักษาเกียรติของภูมิ													

ของชาติ	 และเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในทางศิลปวัฒนธรรม	 ท�าให้คนในชาติได้รู ้จักรากเหง้า																						

และเอกลกัษณ์ความเป็นชาตขิองตน	ท�าให้เกดิความภมูใิจซึง่น�าไปสูค่วามคดิในการช่วยปกปักรกัษาชาติของตนไว้	

(ทนงศักดิ	์วิกลุ,	2547)	โดยมีหลักการหรอืข้อควรปฏิบตัิในการอนุรกัษ์หรือธ�ารงมรดกทางวฒันธรรมที่ชาวบ้าน	

กลุม่คนทีม่จี�านวนไม่มากนกัหรอืหมูบ้่าน	ชมุชนสามารถทีจ่ะท�าได้นัน้	ประกอบด้วย	การสะสมซึง่สามารถท�าได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบราณวัตถุ	วรรณกรรม	ประเพณี	ศิลปะ	ศีลธรรมและ	คุณธรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น	เพื่อเป็นมรดก

สบืต่อให้คนรุน่หลงัได้รบัรูถ้งึความเป็นเอกลกัษณ์ของชนชาต	ินัน้	ๆ 	รวมทัง้การสืบต่อทางวฒันธรรมของชนชาติ

เฉพาะของตน	เช่น	การเข้าร่วมประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน	และการปรับปรุง

และเผยแพร่วฒันธรรม	ซึง่การปรบัปรงุ	นีค้อืการปรบัให้เข้ากบัยคุสมยัเพือ่ความสะดวกแก่ผูส้บืต่อหรอืผูป้ฎบิตัิ

สืบทอดแต่ไม่ได้หมายความว่า	 จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นให้เกิดความแตกต่างจากเก่าโดยสิ้นเชิงเลย	

(ราชบัณฑิตยสถาน,	 2546)	 โดยสรุป	 การอนุรักษ์หรือการธ�ารงมรดกทางวัฒนธรรมเป็นส่ิงส�าคัญที่คนรุ่นหลัง							
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ควรที่จะใส่ใจหรือตระหนักถึงให้มาก	 เพราะมรดกทางวัฒนธรรมจะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาต	ิ							

น้ัน	 ๆ	 และยังก่อให้เกิดความผูกพันกันหรือความรักในชาติของตนส่งผลไปถึงการสร้างจิตส�านึกที่ด	ี																										

ในการรักชาติซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการคงอยู่ของชาติน้ัน	 ๆ	 ซึ่งหลักการที่สามารถท�าได้คือ	 การสะสมและ																		

การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป	

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม   

	 	 ความหมายของการมีส ่วนร่วม	 แนวคิดการมีส ่วนร ่วมเป็นแนวคิดที่ส�าคัญในงานชุมชน																										

โดยกรมอนามัย	 (Vongkatanegnou,	ม.ป.ป.)	 ได้ให้ความหมายไว้อยู่	 4	ประเด็นหลักไว้ด้วยกัน	ซึ่งสรุปได้ว่า																					

การมีส่วนร่วมนั้น	 คือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อน�าไปสู่กระบวนการพัฒนา												

หรือ	ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้อย่างเท่าเทียมกัน		การเข้าร่วมกิจกรรมหรือ	การด�าเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

กับการมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรใน	 เรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน	

หรือผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจและรับประโยชน์ร่วมกัน	 ซึ่งการมี	 ส่วนร่วมน้ันต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ								

ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ความต้องการ	 และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชน	 และการมีส่วนร่วม									

ไม่ได้เพียงแค่เป็นเทคนิคหรือวิธีการ	 แต่ยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการรับรองว่าจะท�าให้เกิดกระบวนการพัฒนา										

ท่ีมุ ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหรือผู ้เข้าร่วมต่อไป	 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมควรให้ประชาชน																				

หรือผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันแรกไป	 จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการหรือกิจกรรมนั้น	 (นรินทร์ชัย											

พัฒนาพงศา,	 2547)	 โดยการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือร่วมใจกันจะท�าให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างราบรื่น															

และสามารถที่จะด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้	 (ยุพาพร	 รูปงาม,	 2545)	 จากการ			

ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวไปในขั้นตอนนี้แล้ว	สามารถสรุปความหมาย

ของการมีส่วนร่วมได้ว่า	 การมีส่วนร่วมคือการกระท�าของบุคคลที่ร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกัน															

โดยสมาชิก	หรือบุคคลในกลุ่มต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน	 เข้าร่วมหรือกิจกรรม

ใด	 ๆ	 ด้วยความสมัครใจ	 มีความทัดเทียมกัน	 และร่วมกันท�ากิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มโครงการจนจบ

โครงการ	เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ด้านใด	ด้านหนึ่งร่วมกัน	

	 	 ความส�าคัญของการมีส่วนร่วม	 จากการทบทวนเรื่องความส�าคัญของการมีส่วนร่วมพบว่า																	

ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วม	(นรนิทร์ชยั	พฒันาพงศา,	2547)	สามารถแบ่งได้เป็น	6	ข้อ	ดงันี	้1)	เมือ่ประชาชน

มีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด	 ๆ	 รับรู้และประสบกับปัญหานั้น	 ๆ	 เอง	 ประชาชนจะเกิด												

กระบวนการคดิวิเคราะห์ปัญหา	น�าไปสูก่ระบวนการการแก้ไขปัญหาโดยมกัเป็นการพึง่ตนเอง	2)	ด้วยทรพัยากร	

ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ท�าให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึง	 ความส�าคัญหรือมีความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรกันมากขึ้น	 ท�าให้ทุกคนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกัน	

และอาจจ�าเป็นต้องมีการตั้งตัวแทนขึ้นมาหลายฝ่าย	เพื่อร่วมด้วยช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของตนที่พึงจะได้รับ	

3)	การมีส่วนร่วมเป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรม	และความซื่อสัตย์สุจริต	ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	

ท�าให้ประชาชนยอมรับฟังความเห็นหรือเหตุผลของกันและกัน	 เพื่อน�าไปสู่การเลือกความเห็นหรือทางเลือก								

ที่ดีที่สุด	4)	ชุมชนและกลุ่มมีความเห็นหรือมีส่วนสนับสนนุในการตัดสินใจนั้น	ๆ	ร่วมกัน	เนื่องด้วยเมื่อตัดสินใจ

ร่วมกันแล้ว	 ชุมชนหรือกลุ่มจะรับทราบถึงปัญหา	 ผลกระทบ	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญต่อชุมชน	

หรือกลุ่มร่วมกัน	 5)	 ถ้าไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการหรือการท�ากิจกรรมใด	 ๆ	 แล้ว	 โครงการ														

หรือกิจกรรมนั้น	 ๆ	 อาจไม่ประสบความส�าเร็จเพราะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	 นอกจากนั้น																											
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ยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมให้มากขึ้นได้	 และ	 6)	 การมีส่วนร่วมจะท�าให้

เกดิความเป็นเจ้าของ	(นนัทยิา	หตุาวตัร	และ	ณรงค์	หตุานวุตัร,	2546)	เมือ่ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการ

จะเกิดความผูกพัน	 ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 จากความส�าคัญของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาขั้นต้น									

พอจะสรุปได	้ 3	 ประเด็นหลัก	 ของความส�าคัญของการมีส่วนร่วมได้	 คือ	 การให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าร่วม

โครงการตัง้แต่กระบวนการตดัสนิใจไปจนถึงการร่วมกนัแก้ไขปัญหาในชมุชนของตน	เพือ่ให้เกดิความเป็นเจ้าของ	

และรู้สึกเกิดพันธะผูกพัน	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มของตนต่อไป	

วิธีด�าเนินการวิจัย  
	 การด�าเนินการวิจัย	 เรื่องการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนว

ชายแดนไทย-กมัพชูา	มุง่ทีจ่ะพฒันาการศกึษาของเดก็นกัเรยีนตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	ในเขตพืน้ทีศึ่กษา

บ้านไพรพัฒนา	 ต�าบลไพรพัฒนา	 อ�าเภอภูสิงห์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ประเทศไทย	 และเขตพื้นที่บ้านสระฌูก											

ต�าบลตะเปียงไปร	 อ�าเภออันลองเวง	 จังหวัดอุดรมีชัย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 โดยผ่านกระบวนการและการ

ประสานสัมพันธ์ทางสังคมตามบทบาทของบ้าน	วัด	และโรงเรียน	 โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน	ประกอบด้วย

การวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาและการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์องค์ประกอบการสืบทอดมรดก							

ทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	

(Key	 informant)	จ�านวน	60	คน	 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	ประเทศไทย	จ�านวน	40	คน	 ในราชอาณาจักร

กัมพูชา	 20	 คน	 ตามสัดส่วนปริมาณของประชากรในพื้นที่ศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่															

หน่วยวิจัยที่เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	คือ	ประชาชนทั่วไป	นักเรียน	ครู	พระ	ปราชญ์ชุมชน								

ที่อาศัยตามแนวชายแดนไทย	จังหวัดศรีสะเกษ		จ�านวน	500	คน	ตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	57	ข้อ	ที่ผ่านการ

พิจารณาตรวจสอบของผูท้รงคณุวฒุ	ิและหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ชดุแล้วได้ค่าสัมประสิทธิอ์ลัฟ่า

ของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	เท่ากับ	0.77	บันทึกข้อมูลในตารางของโปรแกรมส�าเร็จรูป	

วเิคราะห์ด้วย	เทคนคิ	Exploratory	Factor	Analysis			โดยการหมนุแบบ	Orthogonal	Rotation	วธิ	ีVarimax	

ผลการหมุนแกน	 3,500	 รอบ	 ได้แบบแผนองค์ประกอบ	 ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบที่มีค่า													

ตั้งแต่	0.40	ขึ้นไป	

	 จดัท�าบทเรยีนเสรมิหลกัสตูรพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	ด้วยเทคนคิการสนทนากลุ่ม	

 เครื่องมือในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้	

	 1.	 เครือ่งมอืทีเ่ป็นตวับคุคลคอื	การใช้ตวับคุคลเป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย	ผูว้จิยั	ผูช่้วยวจัิย	

ผู้ประสานงานพื้นที่เก็บข้อมูล		

	 2.	 เครื่องมือท่ีเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล	 ประกอบด้วย	 เทปบันทึกเสียง	 สมุดบันทึก	 กล้อง									

ถ่ายรูป	

	 3.	 เครื่องมือที่เป็นเอกสาร	ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	แบบสังเกต	และแบบสอบถาม	
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 วิธีการเก็บข้อมูลในการท�าวิจัยในครั้งนี้	มีดังต่อไปนี้	

	 1.	 การศึกษาเอกสาร	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ	 วิทยานิพนธ์	 และเอกสาร						

ต่าง	ๆ	

	 2.	 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	 เชิงคุณภาพด้วยวิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 และไม่มีส่วนร่วม										

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

	 3.	 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามประชากรทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ	 จ�านวน									

500	ชุด	

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพทีไ่ด้จากการสงัเกต	การสมัภาษณ์เชงิลกึการสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม

บญุสงกรานต์	เพือ่พฒันาการศกึษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	โดยใช้เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมลูแบบอปุนยั

ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมที่มองเห็นและวิเคราะห์จ�าแนกชนิดข้อมูลจากทั้งสองประเทศ																		

แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล	 สังเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อเรียบเรียงน�าเสนอตามประเด็นที่ศึกษา	 โดยการ															

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 ซึ่งเป็นวิธีการที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้								

ถูกต้องน่าเชื่อถือและตรงกับความเป็นจริง	เป็นการตรวจสอบทั้งด้านข้อมูล	และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ซึ่งการตรวจสอบสามเส้าข้อมูล	 (Data	 triangulation)	 คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม	่	

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Methodological	triangulation)	คือการใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ	กนั	เพือ่รวบรวมข้อมลูในเร่ืองเดยีวกัน	น�าข้อมลูจากการวเิคราะห์	สงัเคราะห์	จดัหมวดหมู่

เรียบร้อยแล้ว	 ร่วมกับการศึกษางานทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาออกแบบสอบถาม	 น�าไปส�ารวจ															

ความคิดเห็นในกลุ่มตัวอย่าง	 แล้วแยกประเภทข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษาประมวลข้อมูลทุกประเภท

เข้าด้วยกัน	 เพื่อใช้ประกอบการตีความหมาย	 และสังเคราะห์เป็นภาพรวมชุมชนน�ามาอธิบายปรากฏการณ์												

ที่เกิดขึ้นตามล�าดับ	

ผลการวิจัย  
	 จากการศกึษาวจิยั	การสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมบญุสงกรานต์	เพือ่พฒันาการศกึษาตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา	ในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้		

	 1.	 บริบทของพื้นที่ศึกษา	 พบว่า	 บ้านไพรพัฒนา	 ต�าบลไพรพัฒนา	 อ�าเภอภูสิงห์	 จังหวัดศรีสะเกษ	

ประเทศไทย	 และบ้านสระฌูก	 ต�าบลตะเปียงไปร	 อ�าเภออันลองเวง	 จังหวัดอุดรมีชัย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา												

มีสภาพความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน	คือการด�ารงชีวิตยังต้องพึ่งพิงธรรมชาติ	มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	

บุญประเพณี	 12	 เดือน	 ยังเป็นภูมิปัญญาท่ีคนในชุมชนปฏิบัติแล้วเกิดความสบายใจรู้สึกอบอุ่น	 มีพลังร่วมกัน						

ท�ากิจกรรมในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	สามัคคี	ให้เกียรติและเคารพผู้อาวุโส	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมบญุสงกรานต์เพือ่พฒันาการศกึษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา		

สังเคราะห์ได้	7	องค์ประกอบ	ดังตารางที่	1
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	 	 จากตารางที	่1	แสดงให้เหน็ว่า	องค์ประกอบทีเ่หมาะสม	มทีัง้ส้ิน	7	องค์ประกอบ	ค่าความแปรปรวน

สะสมขององค์ประกอบทั้ง	7	องค์ประกอบเท่ากับ	ร้อยละ	52.43	ของความแปรปรวนทั้งหมด		

	 	 นอกจากนีย้งัพบว่า	รหสัภมูปัิญญาวัฒนธรรมบญุสงกรานต์	เป็นอกีแนวทางหนึง่ในการสืบทอดมรดก

ทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมให้สงบสุขตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา												

ได้รหัสภูมิปัญญาที่พบ	 ประกอบด้วย	 1)	 การสืบทอดวัฒนธรรมบุญเดือนห้า	 2)	 การจัดสงกรานต์ให้สัมพันธ	์								

กับบุญประเพณี	12	เดือน	3)	จัดบทบาท	บ้าน	วัด	โรงเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญในวันสงกรานต์	4)	จัดไตรสิกขา	

ให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	 5)	 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 เรื่อง	 ข้าว	 น�้า	 ดอกไม	้																

ในโรงเรียน	 6)	 จัดชมรมผู้สูงอายุที่ศรัทธาพุทธศาสนา	 7)	 ส่งเสริมให้พระภิกษุ	 ปราชญ์ท้องถ่ิน	 ออกแบบ															

งานสงกรานต์	 	 8)	 วันสงกรานต์เป็นการละเล่นด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่	 และ	 9)	 ให้วัดเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาธรรมบุญเดือนห้า	

ตารางที่ 1		องค์ประกอบการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดน	

	 	 ไทย-กัมพูชา

  ตัวแปร ค่าร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ

   ของความ ของความ ของความ

   แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน

     สะสม

1.	การสืบทอดวัฒนธรรมบุญเดือนห้าควรจัดให้สัมพันธ์	 1	 20.27	 35.56	 35.56

	 กับบุญประเพณี	12	เดือน		

2.	การเพิ่มความหมายและความส�าคัญของบุญ	 1	 2.28	 4.00	 39.57

	 สงกรานต์คือบทบาทของบ้าน	วัด	โรงเรียน	

3.	โรงเรียนสัมพันธ์กับวัดจัดไตรสิกขาเป็นกิจกรรม	 1	 1.75	 3.07	 42.64

	 เสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	 	

4.	สาระส�าคัญของวัฒนธรรมข้าว	น�้า	ดอกไม้	และนาค		 1	 1.64	 2.88	 45.53

	 ควรเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนตลอดปี	

5.	ผู้ใหญ่สร้างศรัทธาในพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา	 1	 1.44	 2.53	 48.06

	 คุณภาพจิตของคนรุ่นใหม่ในเดือนสงกรานต์	

6.	ภิกษุและปราชญ์ท้องถิ่นควรออกแบบเทศกาล	 1	 1.31	 2.30	 50.36

	 สงกรานต์ที่เน้นการละเล่นศิลปะและวิทยาศาสตร์	

	 เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นใหม่		

7.	วัดคือศูนย์กลางการศึกษาธรรมและบุญประเพณี	 1	 1.17	 2.06	 52.43

	 ในเดือนห้า	 	
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	 	 ผู้วิจัยได้ใช้รหัสภูมิปัญญาดังกล่าว	เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอด

มรดกทางวฒันธรรมบญุสงกรานต์เพือ่พฒันาการศกึษาตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	เป็นผลส�าเรจ็ได้บทเรยีน

เสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนระดับการศึกษา		

ขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะนักเรียนและโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ใช้เป็นบทเรียนเสริมหลักสูตร																	

ในการพัฒนาการศึกษา	

อภิปรายผล  
	 การศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น	3	ส่วนคือ		

 1. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์  เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดน               

ไทย-กัมพูชา ตามบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน  

	 	 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	

ในบริบทพื้นที่บ้านไพรพัฒนา	 ต�าบลไพรพัฒนา	 อ�าเภอภูสิงห์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 และบริบทพื้นที่บ้านสระฌูก	

ต�าบลตะเปียงไปร	 อ�าเภออันลองเวง	 จังหวัดอุดรมีชัย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีความศรัทธา											

ต่อพทุธศาสนา	สภาพความเป็นอยูแ่ละการด�ารงชวีติทียั่งคงต้องพึง่พงิธรรมชาต	ิด้านสงัคมประเพณ	ีวฒันธรรม	

ยังคงปฏิบัติตามประเพณีบุญ	12	เดือน	ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของ	Steward	(1949)	

ที่กล่าวว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับระบบสังคมและวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการมีการปรับตัว																				

ต่อสิง่แวดล้อม		นเิวศวทิยามคีวามส�าคัญต่อวถีิชีวติของกลุม่คน	เหน็ได้จากความสมัพนัธ์วถีิชวีติของคนในสงัคม

ต้องมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ	 	 โดยเฉพาะประเพณี	 12	 เดือน	 ซ่ึงในแต่ละเดือนมีพิธีกรรมที่สอดคล้อง															

กับวิถีชีวิต	 เดือนไหนต้องท�าอะไร	 สอดคล้องกับ	 อัจฉรา	ภาณุรัตน์	 (2556)	ที่กล่าวถึงกาลเวลาของธรรมชาติ	

โดยได้อธิบายเกี่ยวกับบุญสงกรานต์ว่า	 “บุญสงกรานต์เป็นภูมิปัญญาที่ส�าคัญ	 เพราะมีความหมายทั้งระดับ											

ท้องถิ่นและราชส�านักและมีความผูกพันกับศาสนา	โดยเฉพาะการเล่นน�้า	สาดน�้ากันอย่างเอิกเกริกถือเป็นรหัส

รับกับประเพณีขอฝน	 เพื่อให้ได้น�้ามาเพื่อการเกษตร	 ในระยะข้าวนาปรังและพืชผักผลไม้อื่น	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 คือ

ผลผลิตของชาวนาได้ท�าเป็นต้นต�ารับโภชนาหาร	“ข้าวแช่”อันมีสารอาหารครบหมู่มีคุณค่าบ�ารุงร่างกาย	ทั้งน�้า

และข้าวมีพันธะต่อกันในวงจรหมุนเวียนร่วมกับชีวิตของเกษตรกรที่มี	 “บุญ”	 และพุทธศาสนา	 เป็นเป้าหมาย

แห่งชีวิต”		

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์ 

	 	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามองค์ประกอบการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	 ได้ผล											

การวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

	 	 2.1	 วิเคราะห์จ�านวนองค์ประกอบ	 ค่าการร่วม	 (Communality)	 ค่าไอเกน	 (Eigen	 value)															

ค่าร้อยละของความแปรปรวน	(%	of	variance)	และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม	(Cumulative	%	of	

variance)	สกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคแกนส�าคัญ	(Principal	component	analysis)		

	 	 2.2	 ผลการหมุนแกนภายหลังการสกัดองค์ประกอบ	 (Factor	 rotation)	 เพื่อให้ตัวแปรสัมพันธ์	

กับองค์ประกอบมากขึ้น	 แล้วน�าผลมาก�าหนดเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับการสืบทอดมรดก																	

ทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	7	องค์ประกอบ	ดังนี้คือ	1)	การสืบทอดวัฒนธรรมบุญเดือนห้าควรจัดให้สัมพันธ์

กับบุญประเพณี	 12	 เดือน	 2)	 การเพ่ิมความหมายและความส�าคัญของบุญสงกรานต์คือบทบาทของบ้าน	 วัด	



107   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.3 (September - December 2017)

โรงเรียน	 3)	 โรงเรียนสัมพันธ์กับวัดจัดไตรสิกขาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	 4)	 สาระส�าคัญ	

ของวัฒนธรรมข้าว	 น�้า	 ดอกไม้และนาคควรเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนตลอดปี	 5)	 ผู้ใหญ	่														

สร้างศรัทธาในพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตของคนรุ่นใหม่ในเดือนสงกรานต์	6)	ภิกษุและปราชญ์ท้องถิ่น

ควรออกแบบเทศกาลสงกรานต์ที่เน้นการละเล่นศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นใหม่	 และ																														

7)	วัดคือศูนย์กลางการศึกษาธรรมและบุญประเพณีในเดือนห้า	

 3. การจัดท�าบทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์ เพื่อพัฒนา            

การศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  

	 	 แนวทางในจัดท�าเป็นบทเรียนเสริมหลักสูตร	 ผู้วิจัยได้น�ารหัสภูมิปัญญาวัฒนธรรมบุญสงกรานต์										

ที่พบจากการวิจัยซึ่งประกอบด้วย	 1)	 การสืบทอดวัฒนธรรมบุญเดือนห้า	 2)	 การจัดสงกรานต์ให้สัมพันธ์																

กับบุญประเพณี	12	เดือน	3)	จัดบทบาท	บ้าน	วัด	โรงเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญในวันสงกรานต์	4)	จัดไตรสิกขา												

ให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	 5)	 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 เรื่อง	 ข้าว	 น�้า	 ดอกไม	้									

ในโรงเรียน	 6)	 จัดชมรมผู้สูงอายุที่ศรัทธาพุทธศาสนา	 7)	 ส่งเสริมให้พระภิกษุ	 ปราชญ์ท้องถ่ิน	 ออกแบบ															

งานสงกรานต์	 	 8)	 วันสงกรานต์เป็นการละเล่นด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่	 และ	 9)	 ให้วัดเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาธรรมบุญเดือนห้า	

	 	 ผู้วิจัยได้ใช้รหัสภูมิปัญญาดังกล่าว	เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอด

มรดกทางวัฒนธรรมโดยยกร่างบทเรียน	 เรื่องการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์	 น�าเสนอในการ

สนทนากลุ่มกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส�าคัญในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ซ่ึงประกอบ						

ไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวประเพณีและวัฒนธรรม	ปราชญ์ท้องถิ่น	ครู	ผู้น�าการปกครอง	ผู้น�าท้องถิ่น	พระสงฆ์

และประชาชน	เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	และน�ามาปรับปรุงพัฒนา	ได้บทเรียนเสริมหลักสูตรในกลุ่ม

สาระการเรยีนรู	้วชิาสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม	ส�าหรบันกัเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เพือ่น�าไปใช้

ในการพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

	 1.	 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญประเพณีสงกรานต์	 เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา	 เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไท-แขมร์	 ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	 ๆ									

ในลุ่มอนุภาคแม่น�้าโขง	โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตามแนวชายแดนไทย	

	 2.	 ควรศึกษาการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอื่น	ๆ	ในบุญประเพณี	12	เดือนให้ครอบคลุม	

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ 

	 จาการวิจัยพบว่า	การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เพื่อพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดน

ไทย-กมัพชูา	ในบรบิทพืน้ทีศ่กึษาทัง้สองพืน้ทีม่กีารสบืทอดมรกดทางวฒันธรรมโดยยดึหลักปรชัญาพทุธศาสนา

และการปฏิบัติตามประเพณีบุญ	 12	 เดือน	 	 โดยมี	 “บุญ”	 เป็นเป้าหมายในการสืบทอด	 ผลการวิเคราะห์														

องค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องกบัการสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมบญุสงกรานต์	เพือ่พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา	 มี	 7	 องค์ประกอบ	 และผลการจัดท�าบทเรียนเสริมหลักสูตรการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม												

บุญสงกรานต์	 เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 ได้บทเรียนเสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระ												

การเรียนรู้	วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ส�าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 หน่วยงานทางการศึกษา	 วัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่น	

องค์การปกครองท้องถิน่		ควรมนีโยบายส่งเสรมิสนบัสนนุการจดังานบญุประเพณสีงกรานต์	ส่งเสรมิการจดัการ

เรียนรู้บุญประเพณีสงกรานต์ในสถานศึกษา	 	 โดยเฉพาะโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดหลักสูตร						

การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์เป็นสาระเพิ่มเติม	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคม	 ศาสนา																	

และวัฒนธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถ่ายทอดบุญประเพณีสงกรานต์	ประกอบด้วย	ครอบครัว	บ้าน	วัด	ครู																

ผู้รู้	 ปราชญ์ท้องถิ่น	 ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น	 ให้สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมสนับสนุน

กจิกรรม	พิธกีรรม		ความเชือ่และส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารประพฤตปิฏิบตัตินตามหลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธ

ศาสนา	เพือ่เป็นการสบืทอดประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่เป็นสือ่เสริมความเป็นปรึกแผ่นแก่สังคมของกลุ่มชาตพินัธุ์
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