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โครงการวิจัย  การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎             

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

To Participate in the Promotion of Local Culture in the Deep 

South Sustainable: A Case Study Shows Ma Yong, Muang Pattani.                                                                                 

ผู้วิจัย เชษฐา มุหะหมัด   

เสนอ กรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

 

 การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎อยํางยั่งยืน              

ใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักแสดงมะโยํง ประชาชน ภาครัฐและเอกชน             

ใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการ

จ าแนกข๎อมูลแตํละกลุํมตามวัตถุประสงค์ที่ผู๎วิจัยวางไว๎ และหลังจากนั้นน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ในแตํละ

ประเด็นตามวัตถุประสงค์และการน าเสนอข๎อมูลในเชิงการพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวําพัฒนาการของการแสดงมะโยํงที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต             

ในด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดปัตตานีมีมานานมากกวํา ๔๐๐ ปี ซึ่งปรากฏหลักฐานเดํนชัด             

ในสมัยราชินีฮิเยาครองเมืองปัตตานี และยังพบการบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า

เจ๎าอยูํหัวเสด็จประพาสแหลมมลายู ตํอมาได๎แพรํหลายสูํระดับประชาชนทั่วไปและเป็นการใช๎เพ่ือ

ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมรักษาโรคจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่เดียวกันยังพบวําเงื่อนไขของ             

การสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎สามารถคงอยูํได๎แกํ การมีสํวนรํวมในกระบวนการค๎นหาปัญหา                  

และสาเหตุของปัญหาในท๎องถิ่น การมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนา การมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน

พัฒนา การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการมีสํวนรํวมในการประเมินผล          

การพัฒนา ซึ่งสามารถเป็นองค์ความรู๎ของท๎องถิ่นเพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน  
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Abstract 

 

Research Projects   To Participate in the Promotion of Local Culture in the 

Deep South Sustainable: A Case Study Shows Ma Yong, 

Muang Pattani. 

Researcher   Chettha Muhamad 

Offer    Department of Culture Promotion 

 

 Participation for sustainable promotion of local culture in southern border 

provinces is studied through qualitative research. In-depth interviews with Ma Yong 

performers, local people, state and private officials were employed. Purposive 

sampling was utilized to select sampling groups.  Qualitative content analysis was 

applied for data analysis. The findings were described based on the themes found in 

each objective.  

 The findings revealed that development of Ma Yong was related to local 

culture and way of life of people in Pattani for more than 400 years. The claim was 

evidenced as it was used to perform for royal ceremony since the reign of Queen 

Hiyao, the ruler of Pattani State and of King Chulalongkorn when he visited Malay 

Peninsula. The Ma Yong was, later, performed for entertainment and ritual treatment 

to common people up to the present time. The finding also indicated that the 

salient circumstances for sustainable promotion of this local culture are participations 

in; 1) problem finding process, 2) searching for causes of problems, 3) planning for 

action 4) operating action and evaluation, and 5) sharing mutual benefits after the 

participation. These findings can be used as guideline for local institutions to 

sustainably conserve this local culture.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางสมบูรณ์ โดยได๎รับความรํวมมืออยํางดียิ่งจากผู๎ให๎

ข๎อมูลทุกทํานที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะคณะผู๎แสดงมะโยํง ประชาชนในพ้ืนที่ ภาครัฐและเอกชน             

ซึ่งผู๎เป็นเจ๎าของเรื่องเลําและประสบการณ์ผํานงานวิจัยได๎ให๎ความกรุณาชี้แนะ และการสัมภาษณ์ 

พร๎อมทั้งมิตรภาพไมตรีที่มีตํอคณะผู๎วิจัยอยํางดียิ่ง ผู๎วิจัยรู๎สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได๎รับ                      

จงึขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนทุนงานวิจัย              

เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ 

ขอขอบคุณ เจ๎ า ของ เ อกสา ร  บทความ  ต า ร า  หนั ง สื อ  ง าน วิ จั ย  ทุ กทํ า น                     

ที่ผู๎วิจัยใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูลที่ไมํได๎กลําวนามไว๎ ณ ที่นี้ คุณคําและประโยชน์ของงานวิจัยครั้งนี้          

มอบแดํผู๎ที่เก่ียวข๎องทุกทําน  
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๑. ความเป็นมาของการวิจัย 

  
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสังคมและวัฒนธรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ด ารงความเป็น 

อัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเดํนจนเป็นที่รับรู๎ทั่วไป โดยเฉพาะอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพของคนใต๎           

ที่มีผู๎ประมวลไว๎วําคนใต๎เป็นคนพูดจาตอบโต๎ ตรงไปตรงมา โผงผาง ไมํถนอมน้ าใจหรือรักษามารยาท

ในการพูดกับคูํสนทนา เจรจาโต๎ตอบเฉียบแหลมไมํยอมรับอะไรงํายๆ ชอบแสดงตนวําเป็นคน

กว๎างขวาง กล๎าได๎กล๎าเสีย รักศักดิ์ศรีและพิทักษ์พวกพ๎องเครือญาติ ชอบท าตัวเป็นหัวเรือใหญํ           

หรือเป็นนักเลง ค านึงถึงประโยชน์เฉพาะหน๎าและเอาตัวรอด รักสนุก ชอบรวมกลุํม ผูกพันกับตัว

บุคคล รักและผูกพันกับถิ่นก าเนิด (ชวน เพชรแก๎ว, ๒๕๓๔) ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมชนภาคใต๎ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ล๎วนเป็นสิ่งยืนยันให๎เห็นถึงคตินิยมของคนใต๎ในด๎านตํางๆ 

โดยเฉพาะคตินิยมเกี่ยวกับการตํอต๎านอ านาจรัฐ และคตินิยมความเป็นคนนักเลงที่ได๎รับการสั่งสม  

สืบทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคน  

ชุมชนหมูํบ๎านไทยในอดีตสามารถด ารงอยูํอยํางมีพลัง  และสามารถตอบสนอง               

ความต๎องการแทบทุกอยํางได๎จากภายในชุมชนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุํมก๎อน มีการเรียนรู๎เพ่ืออยูํ          

กับธรรมชาติและสิ่งที่ไมํสามารถหาความจริงหรือค าตอบได๎จากธรรมชาติ (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 

๒๕๓๘) เป็นสังคมที่มีการอยูํรวมกันภายใต๎ทรัพยากรตลอดจนมีการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น

ระหวํางกลุํมคน คนกับธรรมชาติและสรรพสิ่งอ่ืนๆ ที่อยูํรวมกันผํานความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม           

ภูมิปัญญา ความรู๎ การใช๎ภาษา สิ่งกํอสร๎าง ตลอดถึงศิลปะการแสดงที่เป็นแบบเฉพาะถิ่นของชุมชน

เอง 

ดังนั้นการที่ชุมชนในอดีตสามารถอยูํรวมกันได๎อยํางมีพลังและสงบสุขถือเป็นการด ารง

อยูํบนฐานความคิดที่ ส าคัญคือ  การมีความรักและความเ อ้ืออาทรตํอกันฉันญาติ พ่ีน๎อง                      

บนฐานการเคารพธรรมชาติ การสืบทอดรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การใช๎ชีวิตแบบเรียบงําย                

สงบและสันติสุข (ยุค ศรีอาริยะ, ๒๕๔๘) โดยความเป็นชุมชนที่ยังคงสืบทอดมาไมํแตกสลายสามารถ



๒ 

 

ด ารงรักษาสํวนดีงามของมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมอันได๎แกํ  ครอบครัวและชุมชนบนฐาน               

ของการชํวยเหลือกันและกัน ความมีน้ าใจตํอกัน การนับถือบรรพบุรุษและขยายมาเป็นเครือขําย                

ทีม่ีลักษณะเป็นชุมชนเข๎มข๎นอุดมด๎วยน้ าใจไมตรีและการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 

๒๕๔๕) การที่ท าให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่นอยูํรอด และเติบโตภายใต๎วิถีชีวิตที่มี ความหลากหลาย                

บนพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนไมํวําจะเป็นความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การละเลํน โดยเฉพาะ

ศิลปะการแสดงในรูปแบบตํางๆ ที่ เป็นแบบเฉพาะถิ่นแตกตํางกันกันออกไป แตํแฝงไว๎ซึ่งคุณคํา           

อันเป็นสิ่งที่แสดงความรู๎สึกเป็นกลุํมพวกเดียวกันเอาไว๎ การสร๎างและประสานความสามัคคีตํอกัน    

รวมถึงยังสนุกสนานภายใต๎กิจกรรมล๎วนเป็นสิ่งหนึ่งของวิถีชีวิตในแตํละท๎องถิ่ น จะเห็นได๎วํา

ศิลปะการแสดงคือสํวนส าคัญประการหนึ่งของการประสาน การสร๎าง การรักษาพลังและการด ารงอยูํ

ของชุมชนเอาไว๎ และสามารถเกิดขึ้นภายใต๎บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ปัจจุบันพลัง

และศักยภาพเหลํานั้นก าลังจะคํอยๆ เสื่อมคลายและสลายเรื่อยมา นับตั้งแตํการเกิดกระแสแนวคิด 

ในการพัฒนารูปแบบใหมํทางด๎านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังให๎ความส าคัญมากจนเกินไปโดยเฉพาะอยํางยิ่ง

การแสวงหาก าไรและกระบวนการพยายามท าให๎วัฒนธรรมการเป็นสินค๎า โดยละทิ้งการให๎

ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมทางความคิด การกระท า การตัดสินใจที่สามารถแสดงออกได๎ในฐาน

พลเมืองหรือสมาชิก 

 สภาพดังกลําวถือเป็นสํวนส าคัญอันเกิดจากผลพวงการพัฒนาที่อยูํบนมิติทางสังคม   

และวัฒนธรรมของกระแสทุนนิยม แม๎กระทั่งจังหวัดชายแดนใต๎ที่ยังคงวัฒนธรรมดั่งเดิมและก าลังถูก

ผนวกกับระบบดังกลําว จนมีหลากหลายองค์กรและหลายหนํวยงานหันกลับมาให๎ความส าคัญ             

ของการพัฒนาที่อยูํบนฐานของสังคมและการพัฒนาท๎องถิ่น การหาแนวทางใหมํๆ โดยพยายาม

เปลี่ยนแปลงหนทางและแนวทางจากการเน๎นระบบเศรษฐกิจ โดยพยายามเน๎นความส าคัญ                 

ด๎านวัฒนธรรมที่มีอยูํเดิมในชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการแก๎ไขปัญหาอยํางมีสํวนรํวม              

ในหนํวยงานตํางๆ เชํน ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นสํวนส าคัญที่จะท าให๎การสํงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมกลับมาสร๎างประโยชน์ เป็นการหันกลับมามองฐาน เดิมของสังคมวัฒนธรรม             

และใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ในการสร๎างความสัมพันธ์ของคนในท๎องถิ่น

การน าเอาศิลปะการแสดงมาเป็นสื่อกลางในชุมชน กลําวกันวําการแสดงมะโยํงเป็นศิลปะการแสดง

ละครที่ถูกถํายทอดมาอยํางยาวนานและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มแรกมีขึ้นในรั้วในวัง               

เมืองปัตตานีเมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีมาแล๎วจากนั้นได๎แพรํหลายไปทางกลันตัน ซึ่งค าวํา “มะโยํง”            



๓ 

 

ยังไมํมีใครทราบความหมายทางภาษาหรือรากค าที่แนํชัด บางคนสันนิษฐานมาจากค าวํา “มัคฮียัง” 

(Mak-Hiang) แปลวํา เจ๎าแมํโพสพ เนื่องจากเมื่อครั้งอดีตเกิดขึ้นหลังจากการท าขวัญข๎าวในนาข๎าว           

ของชาวมลายู ในอดีตมีหมอผีเป็นผู๎ทรงวิญญาณเจ๎าแมํ เพ่ือขอความสวัสดิ์มงคลมาสูํชาวบ๎าน 

ขณะเดียวกันมีการร๎องร าบวงสรวงภายหลังกลายเป็นละครประเภทหนึ่งได๎รับการสืบทอดมา 

 โดยการแสดงมะโยํงในอดีตจะมีลักษณะคล๎ายละครในสมัยอยุธยา ซึ่งเริ่มต๎นจากในวัง

ลักษณะการแสดงคล๎ายๆ นาฏศิลปะชวา ผู๎แสดงแตํงกายแปลกๆ และนําดู สํวนใหญํจะจัดแสดง           

ในงานเพ่ือให๎อาคันตุกะได๎ชื่นชมภายในโรงหรือเวทีแสดง สมัยโบราณมะโยํงเป็นที่นิยมในชนชั้นสูง   

ของมลายู การแสดงครั้งหนึ่งๆ ใช๎เวลาระหวําง ๔–๗ คืน โดยการจัดแสดงภายในวังหรือในบ๎านขุนนาง

โดยเฉพาะห๎องโถง ปกติโรงแสดงมะโยํงจะมีชื่อเรียกวํา ปากง (Pagong) โดยปลูกกลางลานอยํางงํายๆ 

ไมํยกพ้ืนแตํอยํางใด ผู๎แสดงนั่งบนเสื่อ ถ๎าเป็นที่นั่งเปาะโยํงหรือมะโยํงเรียกวํา บาไล (Balai)           

สมัยโบราณมักมีมะโยํงแขํงประชันกันปีละครั้ง โดยที่มีกติกาวําฝุายชนะต๎องร๎อง  ร าและตลกจี้เส๎น          

ได๎ถึงใจ คณะมะโยํงทีช่นะเลิศจะได๎สมญาวํา “มะโยํงรายา” คือมะโยํงอยูํในความอุปถัมภ์ของเจ๎าเมือง 

(ประพนธ์ เรืองณรงค์, ๒๕๑๙) ซึ่งศิลปะการแสดงดังกลําวถูกถํายทอดมายังรุํนสูํรุํนและได๎ถูกน ามา

เผยแพรํในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ แตํในปัจจุบันกลับเริ่มลดลงตามกระแสการเข๎ามาของคํานิยม

สมัยใหมํการแสดงเหลํานี้จึงเริ่มลดลงไปตามล าดับ 

 จากการรวบรวมในประเด็นที่กลําวมาข๎างต๎น จึงเป็นสิ่งที่นําสนใจอยํางยิ่งในการศึกษา 

ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข๎องกับสังคม วัฒนธรรมและชุมชนท๎องถิ่นของมุสลิมที่หาดูได๎

ยากล าบาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และในบริบทพ้ืนที่ใกล๎เคียง การเลือกบริบท

พ้ืนทีจ่ าเฉพาะจังหวัดปัตตานี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลําวยังคงด ารงและรักษาวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านของมุสลิม

ที่ยังหลงเหลือ โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพ่ือยังคงรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรมดั่งเดิม             

ของภาคใต๎และชาวมาลายูทํามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งก าลังถูกเบียดขับ

ภายใต๎การพัฒนากระแสหลักหรือยุคโลกาภิวัฒ์อยํางเดํนชัด การที่คณะผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่และเข๎ารํวม

สังเกตการณ์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมดังกลําว ไมํวําจะเป็น

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพ้ืนที่ ทํามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

จนน าไปสูํการการสํงเสริมเพ่ือการพัฒนาอยํางเป็นระบบ โดยมิให๎วัฒนธรรมเหลํานี้สูญหายและอยูํคูํ

กับวัฒนธรรมท๎องถิ่นและสังคมไทยอยํางยั่งยืนตํอไป 

 



๔ 

 

๒. วัตถุประสงค ์

 

 งานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎           

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู๎วิจัยได๎วางวัตถุประสงค์ไว๎ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการแสดงมะโยํงที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต            

ในด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นภาคใต๎  

 ๒. เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริมในการแสดงมะโยํงเพ่ือให๎สามารถ

ด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

 ๓. เพ่ือสร๎างองคค์วามรู๎แกํท๎องถิ่นเพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

 

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  

 งานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎อยําง

ยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สามารถกํอเกิดประโยชน์ดังนี้ 

 ๑. ได๎เข๎าใจถึงพัฒนาการของการแสดงมะโยํงที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต          

ในด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ในแตํละชํวง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

 ๒. ได๎การมีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริมในการแสดงมะโยํงในทุกภาคสํวน                    

อันจะท าให๎ศิลปะการแสดงมะโยํงสามารถด ารงอยูํในชายแดนใต๎ตํอไป 

 ๓. ได๎รับองค์ความรู๎เพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน  

 

๔. ค าถามหลักในการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎   

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู๎วิจัยตั้งค าถามในการวิจัยไว๎

ดังตํอไปนี้ 



๕ 

 

 ๑. การแสดงมะโยํงมีพัฒนาการความเป็นมาที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต             

ในด๎านสังคม วัฒนธรรมท๎องถิ่นจังหวัดปัตตานีอยํางไร 

 ๒. ภาคสํวนตํางๆ มีกระบวนการการมีสํวนรํวมและการสํงเสริมและการอนุรักษ์          

เพ่ือให๎สามารถด ารงไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางไร 

 ๓. การสร๎างองค์ความรู๎เพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมได๎หรือไมํและสามารถ

ผลิตซ้ าไปยังแตํละรุํนอยํางไร  

 

๕. นิยามศัพท์ 

 
ผู๎วิจัยได๎ให๎ความหมายในงานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นใน

จังหวัดชายแดนใต๎อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไว๎ดังตํอไปนี้ 
 มะโยํงหมายถึง ศิลปะการแสดงท๎องถิ่นของมุสลิมเป็นการรํายร าที่คล๎ายกับมโนราห์ 

โดยศึกษาเฉพาะในบริบทพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งศึกษาเฉพาะพัฒนาการของการแสดง 

มะโยํง   
การมีสํวนรํวมหมายถึง การศึกษาเฉพาะการมีสํวนรํวมของประชาชน ภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมถึงขั้นตอนของการสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวาง

แผนพัฒนา การด าเนินงานพัฒนา การรับผลประโยชน์ การประเมินผลในการแสดงมะโยํง  
การสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นหมายถึง การสํงเสริมการแสดงมะโยํงให๎สามารถด ารง

อยูํและถํายทอดไปยังรุํนสูํรุํนน าไปสูํการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

  บทที่ ๒ 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 

 การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น ในจังหวัดชายแดนใต๎อยํางยั่งยืน

กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยผู๎วิจัยได๎เสนอแนวคิดในการศึกษา

ดังตํอไปนี้ 

 แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความเป็นชุมชนท๎องถิ่น 

 แนวคิดการมีสํวนรํวม 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับมะโยํง 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ผู๎ วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น เ พ่ือท าการวิ เคราะห์ข๎อมูล              

ทางการศึกษาดังนี ้

 

  ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   ภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมและเป็นความรู๎ที่ ได๎สะสมจากการปฏิบัติจริ ง                    

ในห๎องทดลองของสังคม เป็นความรู๎ดั้งเดิมที่ถูกค๎นพบมีการทดลองใช๎ แก๎ไขดัดแปลงจนเป็นองค์

ความรู๎ที่สามารถแก๎ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและถํายทอดสืบตํอกันมา ภูมิปัญญาไทยเป็นขุมทรัพย์              

ทางปัญญาที่คนไทยทุกคนควรรู๎  ควรศึกษาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือการด ารงอยูํรํวมกันอยํางสันติ            

และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่ควรคําแกํการศึกษา ซึ่งมีผู๎ให๎ความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่น

ไว๎ดังนี้ 



๗ 

 

 ประเวศ วะสี (อ๎างถึงใน ประโรม กุํยสาคร, ๒๕๔๗) กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท๎องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมี

ความสอดคล๎องกับเรื่องของท๎องถิ่นมากกวําภูมิปัญญาที่มาจากข๎างนอก ซึ่ งลักษณะส าคัญ              

ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นก็คือมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ 

สังคมและสิ่งแวดล๎อมสามารถเชื่อมโยงไปสูํรูปธรรม อีกทั้งยังเน๎นความส าคัญของจริยธรรมมากกวํา

วัตถุ เพราะภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ความส าคัญแกํประสบการณ์จึงมีความเคารพผู๎อาวุโส ซึ่งเป็นผู๎ที่มี

ประสบการณ์มากกวํา 

นิคม ชมภูหลง (อ๎างถึงใน ประโรม กุํยสาคร, ๒๕๔๗) กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

หมายถึง ความรู๎ ประสบการณ์ของชาวบ๎านในท๎องถิ่นที่ใช๎ในการแก๎ปัญหา หรือด าเนินชีวิตโดยได๎รับ

การถํายทอดและกลั่นกรองเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ            

(อ๎างถึงใน สุนันทา แซมเพชร, ๒๕๔๗) ได๎กลําวถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นคือ ที่มาขององค์ความรู๎ที่งอกงาม

ขึ้นใหมํที่ชํวยในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา น าไปสูํการจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิต         

ของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเดํนชัดในหลายด๎านเชํน ด๎านเกษตรกรรม           

ด๎านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด๎านการแพทย์แผนไทย ด๎านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด๎านศิลปกรรม ด๎านภาษาและวรรณกรรม ด๎านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

และด๎านโภชนาการ 

 ในขณะที่นักวิชาการตํางประเทศอยําง Zane ma Rhea and Bob Teasdale 

(อ๎างถึงใน สุนันทา แซมเพชร, ๒๕๔๗) ได๎แสดงความคิดเห็นถึงความหมายของภูมิปัญญา โดยมีบริบท

วําเป็นผลที่เกิดจากการคิด หรือสิ่งที่สังคมมีความเข๎าใจรํวมกันวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํา อันจะสังเกตได๎          

จากสังคมท๎องถิ่นสามารถสรุปได๎วําใครเป็นผู๎ฉลาดหรือมีภูมิปัญญา ภูมิปัญญาเป็นความฉลาด           

ของสังคมหนึ่งอาจไมํใชํความรู๎ที่สมบูรณ์เสมอไป ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่ท าให๎ท๎องถิ่นด ารงอยูํได๎

อยํางสมดุล 

 จากความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นดังกลําวจึงสามารถสรุปได๎วํา ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นหมายถึง ความรู๎ ความสามารถหรือระบบของความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมจากประสบการณ์ 

ของชีวิตที่มีคุณคําของประชาชนในแตํละท๎องถิ่นเพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหา การจัดการและการปรับตัวให๎

เหมาะสมแกกํารเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม กํอเกิดเป็นความรู๎ที่สร๎างสรรค์เป็นที่ยอมรับของคน

ทั่วไป   



๘ 

 

  ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน เป็นประสบการณ์ที่ได๎รับการถํายทอด

สะสมกันมาเพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือการด าเนินชีวิต ซึ่งสภาพของภูมิปัญญาชาวบ๎านมีนักวิชาการ

ได๎แบํงออกเป็น ๔ กลุํมดังนี ้

 กลุํมท่ี ๑ คติ ความคิด ความเชื่อและหลักการพื้นฐานขององค์แหํงความรู๎ 

 กลุํมท่ี ๒ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 กลุํมท่ี ๓ การประกอบอาชีพในแตํละท๎องถิ่น 

 กลุํมท่ี ๔ แนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหมํและแตํละประเภท

ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นจะมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 กลุํมที่ ๑ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพ้ืนฐาน            

ขององค์แหํงความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมและถํายทอดกันมาได๎แกํ การประกอบพิธีกรรมตํางๆ ของแตํ

ละท๎องถิ่นเพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎  โดยการพ่ึงพาธรรมชาติมาใช๎ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ             

เชํน ชุมชนภูเขามีความเชื่อในเรื่องของผีปุา เจ๎าปุา เทพารักษ์ ผู๎อยูํตามพ้ืนราบเชื่อในเรื่องพระภูมิ           

เจ๎าที่ พระภูมินา การสูํขวัญ แมํยํา นางเรือ ความคิดความเชื่อเหลํานี้จะน ามาสูํการพัฒนาชีวิต            

และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเชํน การจัดพิธีสืบชะตาแมํน้ า การจัดท าพิธีกรรมบวชต๎นไม๎ การจัดตั้ง              

ปุาสมุนไพร สหกรณ์หมูํบ๎าน ธนาคารโค กระบือ ธนาคารข๎าว กลุ๎มทอผ๎า กลุํมฌาปนกิจ  

 กลุํมที่ ๒ ภูมิปัญญาที่เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี เป็นตัวชี้ที่ส าคัญตํอการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชุมชนตํอการด าเนินชีวิตเชํน  ประเพณี

การบวชนาคเข๎าพรรษาออกพรรษา วันส าคัญทางศาสนา การท าบุญวันเกิด โกนผมไฟ โกนจุก               

ขึ้นบ๎านใหมํ แตํงงาน นอกจากนั้นยังมีศิลปกรรมพ้ืนบ๎านที่แสดงให๎เห็นถึงความส าเร็จของภูมิปัญญา             

ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุเชํน งานถักสายและทอกระเป๋ายํานลิเภาภาคใต๎ กระเป๋าถือใบตาล           

เสื่อจันทบูร เปลเด็ก เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลัก งานปั้นหลํอ ด๎วยโลหะการกํอสร๎าง อาคารที่อยูํ

อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟูอนร าและเพลงพื้นบ๎าน  

 กลุมํที่ ๓ ภูมิปัญญาทีเ่ป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ ในแตํละท๎องถิ่นที่ได๎รับ

การพัฒนาให๎ เหมาะสมกับสมัย การปรับการด าเนินชีวิตที่ เคยถูกครอบง าจากสภาพสังคม             

พํอค๎าคนกลางระบบธุรกิจ ระบบโรงงานกลับเข๎าสูํการเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ

สามารถยืนหยัดตํอสู๎กับความล๎มเหลวและการล๎มละลายทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม                  



๙ 

 

ได๎อยํางภาคภูมิใจด๎วยก าลังกายก าลังปัญญา และเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์เชํน การท าวน

เกษตร การเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพ่ึงตนเอง การท าสวนสมุนไพรและการแพทย์            

แผนโบราณ 

  กลุํมที่ ๔ ภูมิปัญญาที่เป็นแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ         

ที่ชาวบ๎านน ามาใช๎ในชุมชน ซึ่งเป็นอิทธิพลของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชํน  

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบํอซีเมนต์ โดยจัดระบบการถํายเทน้ าและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง         

การคิดค๎นวิธีที่จะกรองน้ าให๎ใสเพ่ือเพาะฟักลูกปลาให๎รอดตาย การประดิษฐ์เครื่องนวดข๎าว            

แบบประหยัดและการคิดสร๎างอํางเก็บน้ าจากภูเขาลงมาใช๎ปลูกพืชสวน 

   

 แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

  แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยสามารถกระท าได๎ดังนี้ 

 ๑) การค๎นคว๎าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลภูมิปัญญาของไทย          

ในด๎านตํางๆ ของท๎องถิ่น จังหวัด ภูมิภาคและประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญา

ของท๎องถิ่นมํุงศึกษาให๎รู๎ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

 ๒) การอนุรักษ์ กระท าโดยการปลุกจิตส านึกให๎คนในท๎องถิ่นตระหนัก             

ถึงคุณคํา แกํนสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํางๆ เชํน การสํงเสริม สนับสนุน การจัด

กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ การสร๎างจิตส านึกของความเป็นคนในท๎องถิ่น                        

ที่จะต๎องรํวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให๎มีพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น

หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร๎างความรู๎                

และความภูมิใจในชุมชนท๎องถิ่นด๎วย 

 ๓) การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังจะสูญหาย หรือที่สูญหายไป

แล๎วมาท าให๎มีคุณคําและมีความส าคัญตํอการด าเนินชีวิตในท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งพ้ืนฐาน

ทางด๎านจริยธรรม คุณธรรมและคํานิยม 

 ๔) การพัฒนา ควรริเริ่มสร๎างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให๎เหมาะสม              

กับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะใช๎ภูมิปัญญาเป็นพ้ื นฐาน             

ในการรวมกลุํมโดยการพัฒนาอาชีพ ควรน าความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาชํวยเพ่ือตํอยอด

เพ่ือใช๎ในการผลิต การตลาดและการบริหาร ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 



๑๐ 

 

 ๕) การถํายทอด โดยการน าภูมิปัญญาที่ผํานการเลือกสรร กลั่นกรองด๎วยเหตุ

และผลอยํางรอบคอบและรอบด๎านแล๎วไปถํายทอดให๎แกํคนในสังคมได๎รับรู๎  เกิดความเข๎าใจ                

การตระหนักในคุณคํา คุณประโยชน์และปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสม  โดยผํานสถาบันครอบครัว

สถาบันการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตําง ๆ 

 ๖) การสํงเสริมกิจกรรม โดยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดเครือขําย           

การสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตําง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 

 ๗) การเสริมสร๎างเอตทัคคะ สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ             

ของชาวบ๎านผู๎ด าเนินงานและปราชญ์ท๎องถิ่นให๎มีโอกาสแสดงศักยภาพด๎านภูมิปัญญา และพัฒนา

ความรู๎ความสามารถได๎อยํางเต็มที่  จัดให๎มีการยกยํอง การประกาศเกียรติคุณในลักษณะตํางๆ              

รวมทั้งสํงเสริมให๎มีโอกาสได๎รับการยกยํองและประกาศเกียรติคุณในระดับที่สูงขึ้นไป 

  ๘) การเผยแพรํแลกเปลี่ยน โดยการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให๎เกิด              

การเผยแพรํแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยํางกว๎างขวาง โดยให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นตําง ๆ ด๎วยสื่อและวิธีการตําง ๆ สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนระหวําง

กลุํมชนและท๎องถิ่นตําง ๆ อยํางกว๎างขวาง รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑. ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ท าให๎ผู๎คนตํางก็พยายามปรับตัวเพ่ือความอยูํ

รอดและความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต จึงมีคิดค๎นปรับปรุงพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งตํางๆ              

จากสภาพแวดล๎อมมาใช๎ประโยชน์ด๎วยรูปแบบตํางๆ เชํน การน าพืชพรรณธรรมชาติมาสร๎างที่อยูํ

อาศัย การปรุงอาหาร  

 ๒. สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล๎อมเชํน ในท๎องถิ่นที่มีเทือกเขาสูงมีแมํน้ า    

ไหลผํานก็จะสร๎างเขื่อนเก็บน้ าไว๎ใช๎ตลอดปี บริเวณที่มีฝนตกชุกน้ าทํวมก็สร๎างบ๎านเรือนพ้ืนที ่          

ใต๎ถุนสูง 

 ๓. ความเชื่อหลักค าสอนทางศาสนาและจากอ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งคนไทย            

มีพระพุทธศาสนาและอ านาจเหนือธรรมชาติ มีหลักค าสอนทางศาสนาเป็นวิธีในการด าเนินชีวิต              



๑๑ 

 

และเป็นที่พ่ึงทางใจ จึงมีการจัดที่บูชาไว๎ส าหรับการกราบไหว๎ท าให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์            

ในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านประติมากรรมมีการสร๎างพระพุทธรูป 

 ๔. ความสร๎างเจริญทางด๎านเทคโนโลยีจากตะวันตกเชํน การใช๎เครื่องจักรแทน

แรงงานคน 

 ๕. การศึกษาหาความรู๎จากประสบการณ์เพ่ิมเติม 

 ๖. ภาวะของการเป็นผู๎น า 

 ดังนั้นคณะผู๎วิจัยได๎น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาอธิบาย สืบเนื่องจาก               

การแสดงมะโยํงถือเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นประการหนึ่งที่รวบรวมไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการด ารงชีวิต 

และเอกลักษณ์ของคนใต๎ เป็นลักษณะของการด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ ศิลปะ ซึ่งมีการสอดแทรก

ประเด็นที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่รวมกลุํมของผู๎คนในการเข๎ามารับชม และการแสดงยังมี

กระบวนการในการถํายทอดภูมิปัญญาดั งกลําวมาตั้ งแตํ รุํนบรรพบุรุษมาอยํ างยาวนาน                 

จึงเป็นเหตุผลของการน าเอาแนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ 

 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเป็นชุมชนท้องถิ่น 

 

 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนท๎องถิ่น ถือได๎วําเป็นแนวความคิดหนึ่ง            

ที่มีการถกเถียงกันเป็นอยํางมากในแวดวงวิชาการและน าเสนอดังนี้ 

 ชํวงทศวรรษที่ผํานมาวิธีคิดในทางสังคมศาสตร์เริ่มปฏิเสธความหมายแบบตายตัว

และไมํเปลี่ยนแปลง และหันมาตั้งค าถามวําความหมายนั้นมีการคิดขึ้นมาอยํางไร เพราะสิ่ งตํางๆ  

ไมํได๎มีความหมายในตัวเอง แตํมีมนุษย์เป็นผู๎ก าหนดความหมาย สร๎างกฎเกณฑ์และคํานิยมส าหรับ

ปฏิบัติตํอสิ่งนั้นขึ้น ซึ่งมีผลตํอความรู๎สึกนึกคิด พฤติกรรมและชีวิตทางสังคม (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 

๒๕๓๙) สอดคล๎องกับ Brownel ได๎กลําวถึง ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าวําชุมชนนั้นวํา           

ทุกคนพยายามที่จะให๎ค าจ ากัดความที่เหมาะสมที่สุดและถูกต๎องที่สุด แตํในขณะเดียวกันก็ยังไมํมีใคร

ยอมรับวําค าจ ากัดความอันไหนที่ถูกต๎องที่สุด เพราะบางครั้งผู๎ก าหนดความหมายขึ้นมาก็พยายาม

อธิบายให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตนมีอยูํ หรือหาเหตุผลมาประกอบให๎เห็นเดํนชัดตามประสบการณ์

ของตนในการให๎ความหมาย หรือค าจ ากัดความของชุมชนนั้นเคลื่อนไหวได๎อยูํเสมอเพราะเกี่ยวพัน

เชื่อมโยงกับมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา ดังนั้นค าจ ากัดความ



๑๒ 

 

ของชุมชนจึงไมํสามารถจะหยุดนิ่งอยูํกับที่และเหมือนเดิมตลอดเวลาได๎ (อ๎างใน รัชนีกร เศรษโฐ, 

๒๕๒๘) ทั้งนี้ได๎มีงานศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับชุมชนที่แสดงให๎เห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็น

ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันการให๎ความหมายของชุมชนมีความหลากหลายนิยมใช๎กันในหลาย

กรณีและมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

 ในขณะที่ ไพฑูรย์ เครือแก๎ว (อ๎างใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ๒๕๓๔) ได๎กลําววําชุมชน 

หมายถึง กลุํมบุคคลที่ตั้งอยูํเป็นที่เป็นทางมีขอบเขตอันเดียวกัน และผู๎คนเหลํานั้นมีการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการติดตํอซึ่งกันและกัน มีความสนใจรํวมกันอยํางใด             

อยํางหนึ่งเชํน ความรักชาติ รักมาตุภูมิ มีแนวพฤติกรรมเป็นอยํางเดียวกันเชํน การกินอยูํ หลับนอน 

ภาษาพูด การแตํงงาน การใช๎เครื่องมือ หมายความวํามีวัฒนธรรมรํวมกันสามารถจะแยกให๎เห็น

เดํนชัด ดังนี้ 

  ๑. ชุมชนต๎องมีสถานที่หรือท๎องถิ่นที่มีขอบเขตจ ากัด มักจะเป็นที่มีน้ า อากาศดี              

มีแมํน้ าไหลผําน มีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ ์

  ๒. ชุมชนจะต๎องมีคนตั้งแตํสองคนขึ้นไป หรือกลุํมบุคคลที่จะเป็นหญิงและชาย              

เด็กและผู๎ใหญํตํางมีความรู๎ ความสามารถ ความสนใจไมํเหมือนกันแตํมีวิธีพฤติกรรมเหมือนๆ กัน   

และใช๎ชีวิตรํวมกันมีความผูกพันเป็นพวกเดียวกัน 

  ๓. ชุมชนต๎องมีศูนย์กลางของการงานและบริการตํางๆ บางประการเกี่ยวกับ            

การงาน การประกอบอาชีพตํางๆ ของคนในชุมชน ซึ่งต๎องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและระดับ

การศึกษาของบุคคลในชุมชนนั้นๆ เกี่ยวกับการบริการตํางๆ เชํน บริการทางการค๎า บริการทาง

สุขภาพอนามัย ด๎านการบันเทิง โรงเรียน ฯลฯ สอดคล๎องกับแนวทาง Poplin (อ๎างใน สมศักดิ์              

ศรีสันติสุข, ๒๕๓๗) ได๎ให๎นิยามแนวคิดและขอบเขตของชุมชนวําประกอบด๎วยลักษณะที่ส าคัญ ๕ 

ประการ คือ 

  ๑. ชุมชนเป็นกลุํมคนที่มาอาศัยอยูํรํวมกัน ในพ้ืนที่หรืออาณาเขตบริเวณหนึ่งๆ 

(geographic area) ชุมชนในลักษณะเชํนนี้หมายถึง กลุํมคนที่มาอยูํรวมกันในอาณาเขตพ้ืนที่             

ทางภูมิศาสตร์หนึ่งตามแตํความเหมาะสมของกลุํมคนที่จะเลือกท าเลที่ตั้งชุมชนตํางๆ ที่กลุํมคนเลือก

ท าเลที่ตั้งนั้นมักจะค านึงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎กลุํมคนสามารถ

ประกอบอาชีพหรือด ารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 



๑๓ 

 

  ๒. ชุมชนประกอบด๎วยสมาชิกที่มีการติดตํอและกระท าระหวํางกันทางสังคม 

(social interaction) หมายถึง การกระท าให๎ชุมชนที่มีสมาชิกสถานภาพและบทบาทที่แตกตํางกันไป             

จึงมีการกระท าระหวํางกันตามสถานภาพและบทบาท ซึ่งเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา เป็นลักษณะ              

ของพลวัตเป็นเสมือนเส๎นใยทางสังคมที่สามารถลากเส๎นโยงใยกับสํวนตํางๆ ภายในชุมชนหนึ่งๆ             

การกระท าระหวํางกันจะเป็นไปในหลายลักษณะเชํน ลักษณะของความขัดแย๎ง การขอความรํวมมือ

ชํวยเหลือซึ่งกันและกันหรือมีการแขํงขันซึ่งกันและกัน และอีกทั้งยังกํอเกิดประโยชน์ตํอการพัฒนา                      

สํงผลตํอความเจริญก๎าวหน๎า  

  ๓. ชุมชนอันจะประกอบด๎วยสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ตํอกันทางสังคม (social 

relationship)  ในหลายๆ ด๎าน เชํน ความสัมพันธ์ด๎านครอบครัว ด๎านการศึกษา ด๎านศาสนา              

ด๎านการเมืองการปกครองและสันทนาการเป็นต๎น ความสัมพันธ์จะมีทั้งที่เป็นแบบปฐมภูมิและแบบ

ทุติยภูม ิซึ่งเป็นไปตามสถานภาพและบทบาท บรรทัดฐานทางสังคม คํานิยมทางสังคม การจัดชํวงชั้น

ทางสังคมและสถาบันทางสังคม  

 ๔. ชุมชนซึ่งเป็นกลุํมคนที่มีความผูกพันทางด๎านจิตใจตํอบริเวณท๎องถิ่นที่หรือ             

ที่อยูํ (psycho-ecological relationship) ลักษณะชุมชนที่กลุํมคนมาอยูํรํวมกันเพราะความผูกพัน

ทางด๎านจิตใจเป็นการแสดงถึงความรัก ความผูกพันทางด๎านอารมณ์ของสมาชิกที่มีตํอถิ่นที่อยูํเชํน 

ความเอาใจใสํในการท างานที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมในชุมชน ความรักท๎องถิ่น และการที่สมาชิก

ทั้งหลายได๎มีการท ากิจกรรมตํางๆ ในชุมชนเชํน การเป็นที่อยูํอาศัย การประกอบอาชีพ การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาและการพักผํอนหยํอนใจ สิ่งเหลํานี้ท าให๎สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันทางด๎าน

จิตใจตํอถิ่นที่อยูํอาศัยของตน ซึ่งท าให๎กลุํมคนภายในชุมชนแสดงความรู๎สึก และความรับผิดชอบที่มี

ตํอชุมชนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตตํางๆ ให๎ดีขึ้น และการที่บุคคลจะมีความรับผิดชอบที่จะอยูํใน

ชุมชนใดก็มีความแตกตํางกันไปตามเหตุผลเชํน ผู๎ที่ชอบอยูํในชุมชนชนบทอาจจะเป็นเพราะรักอากาศ

บริสุทธิ์ ประชาชนชํวยเหลือพ่ึงพากันเป็นอยํางมาก  

 ๕. ชุมชนจะมีศูนย์กลางของกิจกรรมตํางๆ เพ่ือประโยชน์ตํอสํวนรวม (central 

activities for utilization) อันจะหมายถึง ชุมชนที่มีศูนย์กลางบริการทางด๎านกิจกรรม การปกครอง

การเศรษฐกิจ การศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข และการพักผํอนหยํอนใจอยํางใดอยํางหนึ่งหรือ

กิจกรรมหลายๆ อยํางที่มีอยูํในชุมชน เพ่ือที่จะบริการหรืออ านวยความสะดวกให๎แกํสมาชิกในชุมชน 

ตัวอยํางเชํน ชุมชน หมูํบ๎านจะมีศูนย์กลางของกิจกรรมหลายๆ อยํางอยูํในหมูํบ๎านได๎แกํ วัด โรงเรียน 



๑๔ 

 

ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านและร๎านค๎าขายภายในหมูํบ๎าน หรือบางหมูํบ๎านอาจจะมีศูนย์กลางทางด๎านบริการ

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตํอสํวนรวมเพียงอยํางเดียว แตํสามารถจะรับบริการอยํางอ่ืนๆ จากชุมชน             

ข๎างเดียวได๎   

 ในขณะที่ ประเวศ วะสี (๒๕๔๑) ได๎ให๎ความหมายของชุมชนหมายถึง การที่คน

จ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์รํวมกัน มีความเอ้ืออาทรตํอกัน มีความพยายามท าอะไรรํวมกัน                  

มีการเรียนรู๎รํวมกันในการกระท าซึ่งรวมถึงการติดตํอสื่อสารกันด๎วย ค าวํา ชุมชน ใช๎กับกลุํมคนขนาด

เล็กไมํก่ีคนไปจนถึงกลุํมขนาดใหญํหรือทั้งโลกความเป็นกลุํมเป็นก๎อนหรือความเป็นชุมชน การท าให๎มี

ศักยภาพสูงมากเพราะเป็นกลุํมก๎อนที่มีวัตถุประสงค์รํวมกันนั่นคือ ความรัก มีการกระท า                  

และมีการเรียนรู๎รํวมกัน จึงมีข๎อพิจารณาคุณลักษณะของความเป็นชุมชนดังนี้ คือ การมีวัตถุประสงค์

รํวมกัน มีความเอ้ืออาทรกัน มีการกระท ารํวมกัน มีการเรียนรู๎รํวมกันในการกระท า ยังกลําวอีกวํา           

ในความเป็นชุมชนนั้นยังมีจิตวิญญาณของกลุํมคนเกิดขึ้น ซึ่งจิตวิญญาณนี้จะไปมีอิทธิพลตํอความรู๎สึก

และพฤติกรรมของกลุํมกํอให๎เกิดความสุขอยํางล๎นเหลือและเกิดพลังอยํางมโหฬาร ความเป็นชุมชน 

ยังกํอให๎เกิดผู๎น าตามธรรมชาติและการจัดการ ซึ่งจะมีทั้งหญิงและชายท าให๎ชุมชนมีองค์กรที่ดี            

มีการจัดการตอํเนื่องและยั่งยืน 

 ซึ่งตํางกับ Kemp (๑๙๙๑ อ๎างถึงใน ธีระพงษ์ แก๎วหาวงษ์, ๒๕๔๓) ได๎ให๎ค าจ ากัด

ความของความเป็นชุมชนไว๎วํา ความเป็นชุมชนไมํได๎จ ากัดอยูํในเฉพาะในขอบเขตของหมูํบ๎าน              

อันที่จริงแล๎วไมํมีหมูํบ๎านซึ่งเป็นหนํวยในการปกครองพ้ืนที่ในอดีตด๎วยซ้ าไป หากแตํความเป็นชุมชน

หมายถึง ลักษณะเครือขํายของความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานเครือญาติ หรือในงานการศึกษาทางด๎าน

ชุมชนทําเกวียนของ ยศ สันตสมบัติ (๒๕๓๙) ที่พยายามแสดงให๎เห็นถึงกระบวนการปิดล๎อมชุมชน            

ของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่แยํงชิงทรัพย์สินสํวนรวมที่ชุมชนเคยจัดการและดูแลรักษา และน าเสนอ

ความเป็นชุมชนที่หมายถึงความสามารถในการจัดการ การควบคุมทรัพยากรในท๎องถิ่นที่เป็นสิทธิ                

และความชอบธรรมที่อยูํบนพ้ืนฐานของสิทธิชุมชน จารีตประเพณีและระบบศีลธรรมของการเอาชีวิต

รอด มิใชํในตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร และชุมชนสามารถใช๎อ านาจออกกฎเกณฑ์                

บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งในกรณีของชุมชนทําเกวียนสามารถปรับตัวและผลิต             

ความเป็นชุมชนขึ้นมาใหมํได๎  

 จะเห็นได๎วําความเดํนชัดของการเป็นชุมชน อาจจะไมํได๎หมายถึงหนํวยทางสังคม           

ที่ยึดติดกับพ้ืนที่อยํางตายตัวแตํหมายถึง อุดมการณ์  อ านาจและความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี           



๑๕ 

 

ทั้งความกลมกลืนและความขัดแย๎ง ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและผลิตใหมํได๎ ลักษณะที่ส าคัญคือ             

สามารถปรากฏอยูํในหนํวยที่มีขอบเขตหลายระดับตั้งแตํครอบครัว หมูํบ๎าน ท๎องถิ่น ตลอดจนถึง

เครือขํายที่กว๎างขวางซึ่งอาจซ๎อนทับกันอยูํ ในขณะเดียวกันความเป็นชุมชนก็ไมํใชํอุดมคติหรือหนํวย

อิสระที่อยูํโดดเดี่ยว หากด ารงอยูํในความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกกับรัฐและตลาด (อานันท์              

กาญจนพันธุ์, ๒๕๓๙) สอดคล๎องกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (๒๕๔๓) กลําวถึงชุมชนได๎วํา

ความเป็นชุมชนมิได๎มีเพียงหนํวยเดียว หากแตํเป็นสายใยของความสัมพันธ์ที่สานขึ้นจากความสัมพันธ์

ตํางๆ และมีเครือขํายของความสัมพันธ์ที่ซ๎อนทับกันอยูํ  การสร๎างใหมํของความเป็นชุมชน                

จึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนอันเป็นการตอบโต๎ของคนในชุมชน หรือสังคมและเป็นการชํวย

ให๎ผู๎คนยกระดับความรู๎ ความสามารถ การรับรู๎ และความเข๎มแข็งหรือพลังที่เกิดจากการรวมตัวกัน

ผํานการสานความสัมพันธ์ตํางๆ เข๎าด๎วยกัน อาทิเชํน การศึกษาของ Jim Ife (อ๎างใน สายันต์              

ไพรชาญจิตร์, ๒๕๔๗) อธิบายวํา ชุมชน เป็นองค์กรหรือหนํวยทางสังคม (social organization)             

ที่มีคุณลักษณะและองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ๕ ประการ ได๎แกํ 

 ๑. มีขนาดที่ไมํเกินความสามารถของมนุษย์ (human scale) คือ มีขนาดตั้งแตํ

พอประมาณจนถึงใหญํมีความไมํเป็นสํวนตัว (impersonality) มีโครงสร๎างที่เน๎นความเข๎มแข็ง             

ที่ศูนย์กลาง (centralized structures) เป็นระบบปฏิสัมพันธ์ของคนสํวนใหญํในหนํวย ซึ่งขนาดของ

หนํวย หรือชุมชนมักมีขอบเขตอยูํในระดับที่สมาชิกคนหนึ่งสามารถท าความรู๎จักมักคุ๎นกับคนอ่ืนๆ            

ได๎เทําที่ต๎องการ และก็เป็นขนาดที่ทุกคนในนั้นสามารถเข๎าถึงและมีสํวนรํวมในกิจกรรมของสํวนรวม

ได๎โดยไมํมีอุปสรรค ชุมชนจะต๎องมีโครงสร๎างไมํใหญํโตเกินกวําคนที่เป็นสมาชิกจะมีความรู๎สึก             

เป็นเจ๎าของและมีอ านาจควบคุมความเป็นไปในชุมชน ซึ่งในความเป็นจริงเราไมํสามารถระบุตัวเลข

เฉพาะเจาะจงลงไปได๎วําจะต๎องมีจ านวนคนเทําไหรํ บางครั้งก็อาจจะเป็นกลุํมคนจ านวนไมํกี่คน          

ไปจนถงึเป็นพันเป็นหมื่นหรือจ านวนมากในระดับประเทศก็ได๎   

 ๒. มีความเป็นตัวตนและความเป็นเจ๎าของ (identity and belonging) ในความ

เป็นชุมชนโดยทั่วไปมักมีสาระเกี่ยวกับความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ (sense of belonging) แฝงอยูํหรือไมํก็       

มีความยอมรับและเห็นคุณคํารํวมกันภายในกลุํม อันเป็นที่มาของค าวําเป็นสมาชิกของชุมชน 

(member of the community) มีความหมายครอบคลุมค าวําความเป็นเจ๎าของ (belonging)              

การยอมรับจากคนอ่ืนๆ (acceptance) และความจงรักภักดีและการยอมรับในความมุํงหมายตํางๆ 

ของแตํละกลุํมด๎วยความเต็มใจ (allegiance & loyalty) ซึ่งความรู๎สึกเป็นเจ๎าของหรือเป็นสมาชิก 



๑๖ 

 

ของชุมชนนั้นแยกไมํได๎จากความรู๎สึกในเรื่องความมีตัวตน (identity) ความเป็นชุมชนมักจะแทรก 

เข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของความเป็นตัวตนในปัจเจกบุคคลที่สร๎างความรู๎สึกวํา  เขาวําเป็นใครอยูํที่ไหน              

ซึ่งมีความส าคัญมากในสังคมโลกปัจจุบัน เนื่องจากสถาบันชุมชนที่เคยเอ้ือตํอการแสดงตัวตนของคน

ในอดีตได๎คลายความส าคัญลงไปมากไมํวําจะเป็นตระกูล เผํา หมูํบ๎าน โบสถ์หรือวัดที่เคยสร๎าง

ความรู๎สึกรํวมกัน ในขณะที่ทุกวันนี้สถานที่ท างาน โรงงาน สถาบันการศึกษา ลักษณะอาชีพก าลัง            

มีความส าคัญมากข้ึนในฐานะแหลํงก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลอยํางถูกกฎหมาย 

 ๓. มีพันธะและหน๎าที่ (obligations) โดยที่สมาชิกของชุมชนต๎องมีพันธกิจหรือ

ภาระหน๎าที่ที่ชัดเจนที่ต๎องกระท าให๎กับชุมชนที่สังกัด โดยเข๎าไปมีสํวนรํวมโดยกิจการอยํางใดอยําง

หนึ่ง หรือทุกอยํางของชุมชนเพื่อสร๎างและด ารงวิถีชีวิตของชุมชน 

 ๔. มีความใกล๎ชิดสนิทสนมแบบชนบท (gemeinschaft) ชุมชนต๎องมีโครงสร๎าง        

ที่กํอให๎เกิดความใกล๎ชิดสนิทสนมของมวลหมูํสมาชิก สมาชิกสามารถมีสัมพันธภาพตํอกันและกันได๎           

ในหลายๆ บทบาท ในสภาพที่เปิดกว๎างส าหรับทุกคน ไมํมีเงื่อนไขที่สํอไปในทางขีดวงจ ากัดเฉพาะกลุํม

หรือเฉพาะพวก ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการเสริมสร๎างศักยภาพของบุคคลในการที่จะแสดง

ความสามารถในเรื่องตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํคนหมูํมากและเป็นคุณแกํชุมชนโดยตรง 

 ๕. การมีวัฒนธรรม (culture) โดยชุมชนเป็นแหลํงกํอก าเนิดของระบบคุณคํา            

การสร๎างสรรค์และการแสดงออก ซึ่งความเป็นวิถีทางวัฒนธรรมของแตํชุมชนท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่ง            

ที่ตํางก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัว (unique characteristics) ที่แนบแนํนกับชุมชนนั้นๆ ซึ่งสามารถเป็น

กลไกเสริมสร๎างให๎สมาชิกของชุมชนเป็นผู๎ผลิตวัฒนธรรมเพ่ือใช๎เอง  มากกวําเป็นเพียงผู๎บริโภค

วัฒนธรรมที่หยิบยืมมาจากชุมชนอ่ืนๆ และมีสํวนส าคัญในการสนับสนุนให๎เกิดความแตกตําง

หลากหลายระหวํางชุมชนตํางๆ และเกิดภาวการณ์การมีสํวนรํวมที่กว๎างขวางมากขึ้น และแบํงชุมชน

ออกเป็น ๒ ประเภทใหญํๆ ประกอบด๎วย ๑) ชุมชนเชิงพ้ืนที่ (geographical community) และ ๒) 

ชุมชนเชิงหน๎าที่ (functional community) ชุมชนทั้งสองประเภทตํางก็มีคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการ

ดังกลําวข๎างต๎นครบถ๎วน แตํคุณลักษณะดังกลําวนั้นเกี่ยวข๎องกับมิติทางด๎านประสบการณ์                  

และความรู๎สึกนึกคิดสํวนตน (felt and subjective experiences) ที่อาจจะวัดหรือค านวณได๎ลงตัว

แนํนอนด๎วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ดังนั้นผู๎ที่จะรู๎สึกถึงความเป็นชุมชนได๎ดีมากน๎อย

เพียงใดก็คือคนที่เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นๆ นั่นเอง สอดคล๎องกับการศึกษาของ กาญจนา แก๎วเทพ 

(๒๕๓๘) ได๎มองวําชุมชนไมํได๎ขึน้อยูํที่ลักษณะกายภาพหรือขึ้นอยูํกับตัวคนเทํานั้น แตํปัจจัยที่คํอนข๎าง



๑๗ 

 

ชี้ขาดความเป็นชุมชนก็คือ ความสัมพันธ์ระหวํางคนตํอคนในชุมชน กลําวคือการที่คนในชุมชนควร            

จะมีความสัมพันธ์แบบประสานสอดคล๎องกลมกลืนกัน (Harmonious) คือความเป็นหนึ่งเดียว 

(Unity) ตั้งแตํระดับครอบครัวไปสูํระดับเครือญาติจนถึงระดับหมูํบ๎านและระดับเกินหมูํบ๎าน (Supra-

village) 

 ดังนั้นความเป็นชุมชนจะต๎องประกอบด๎วยความรู๎สึกที่บุคคลในชุมชนถือวําตน         

เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและถือวําชุมชนนั้นเป็นของตน สภาพเชํนนี้เป็นผลสืบเนื่องจากระบบ

ความสัมพันธ์ที่มีอยูํในชุมชนนั้นๆ ได๎แกํ ระบบความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย 

ความสัมพันธ์ตามระบบอุปถัมภ์เป็นต๎นจนเกิดการรวมกลุํมคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน อันท าให๎เกิด          

การมีสํวนรํวมและการเรียนรู๎รํวมกันขึ้น  

 กลําวโดยสรุปเมื่อพิจารณาถึงถึงแนวคิดข๎างต๎นการน าแนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชนที่มี

ลักษณะของความเป็นชุมชนท๎องถิ่นท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน และกํอเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหวํางกัน               

เมื่อพิจารณาผํานมุมมองที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงในการแสดงออก ซึ่งความเป็นชุมชนวัฒนธรรม

ท๎องถิ่นทั้งการใช๎ภาษา การถํายทอดวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ ทรัพยากรของท๎องถิ่น และอีกหลากหลาย

ประเด็น ซึ่งในปัจจุบันการแสดงออกเหลํานี้ ล๎วนมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการปรับตัว                 

เพ่ือให๎เข๎ากับสภาพสังคม วัฒนธรรมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

 

๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 

 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดการมีสํวนรํวมโดยการแบํงการน าเสนอไว๎ดังนี้ ความหมาย           

ของการมีสํวนรํวม ขั้นตอนการมีสํวนรํวม กระบวนการการมีสํวนรํวม วิธีการและการสํงเสริมการมี              

สํวนรํวมโดยน าเสนอดังนี้  

 

  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

          การมีสํวนรํวม (Participation) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นพ๎องกันในเรื่อง                  

ของความต๎องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ๎องต๎องกันจะต๎องมีมาก               

จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องต๎นของการรวมกันได๎ควรจะต๎องมีการ

ตระหนักวําปฏิบัติการทัง้หมดหรือการกระท าท้ังหมดที่ท าโดยกลุํมหรือในนามกลุํมกระท าผํานองค์การ 



๑๘ 

 

(organization) ดังนั้นองค์การจะต๎องเป็นเสมือนตัวน าให๎บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได๎                       

(ยุพาพร รูปงาม, ๒๕๔๕) 

        ในขณะที่ Erwin (อ๎างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, ๒๕๔๕) ได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับ

การมีสํวนรํวมไว๎วําคือ กระบวนการให๎บุคคลเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินงานพัฒนา รํวมคิด 

ตัดสินใจ แก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมที่เกี่ยวข๎องอยํางแข็งขันของบุคคล แก๎ไขปัญหา

รํวมกับการใช๎วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคล            

ที่เกี่ยวข๎อง สอดคล๎องกับ Rose (อ๎างถึงใน สานิตย์ บุญชุ, ๒๕๒๗) ได๎กลําวถึงการมีสํวนรํวม             

ของประชาชนไว๎กลําวคือ ชุมชนใดที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมมากเทําใดก็จะท าให๎

การพัฒนาชุมชนนั้นสามารถเป็นไปได๎โดยสะดวก และสามารถด าเนินไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ได๎              

ทั้งนี้โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานที่วําคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง คุณคําของความคิดและสมรรถภาพ 

ของคนเรานั้นจะไมํมีความหมายถ๎าหากขาดการมีสํวนรํวมกับบุคคลอ่ืน 

  ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ , ส านักงานสภา

สถาบันราชภัฎและทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๖) ได๎ระบุวํา การมีสํวนรํวมคือ การที่ประชาชนหรือ

ชุมชนสามารถเข๎าไปมีสํวนในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายพัฒนาท๎องถิ่น และมีสํวนรํวม            

ในการรับประโยชน์จากการบริการ รวมทั้งมีสํวนในการควบคุมประเมินผลโครงการตําง ๆ ของท๎องถิ่น 

นอกจากนี้ยังได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมวํามี ๒ ลักษณะ คือ 

               ๑. การมีสํวนรํวมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให๎

ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดโครงการได๎แกํ การรํวมกันค๎นหาปัญหา            

การวางแผน การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท๎องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

               ๒. การมีสวํนรํวมทางการเมือง แบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสํงเสริมสิทธิ

และพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการ  

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุํมควบคุมการใช๎และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะกํอให๎เกิด

กระบวนการและโครงสร๎างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออก ซึ่งความสามารถของตนและได๎รับ 

ผลประโยชน์จากการพัฒนา 



๑๙ 

 

        การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท

หลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากสํวนกลางมาเป็นสํวนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจ                  

ในการพัฒนาให๎แกํประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการก าหนดอนาคตของตนเอง 

          ในขณะที่ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (๒๕๒๗) ได๎สรุปความหมายของการมีสํวนรํวม           

วําการมีสํวนรํวมหมายถึง การเกี่ยวข๎องทางด๎านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุํม        

ซึ่งผลของการเกี่ยวข๎องดังกลําวเป็นเหตุเร๎าใจให๎กระท าการให๎บรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมนั้น            

ท าให๎เกิดความสํวนรํวมรับผิดชอบกับกลุํมดังกลําวด๎วย สอดคล๎องกับ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (๒๕๔๖) 

ได๎สรุปความหมายของการมีสํวนรํวมวํา การมีสํวนรํวมคือ การที่ฝุายหนึ่งฝุายใดที่ไมํเคยได๎เข๎ารํวม          

ในกิจกรรมตําง ๆ หรือเข๎ารํวม การตัดสินใจหรือเคยมาเข๎ารํวมด๎วยเล็กน๎อยได๎เข๎ารํวมด๎วยมากขึ้น

เป็นไปอยํางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชํมีสํวนรํวมอยํางผิวเผินแตํเข๎ารํวมด๎วยอยํางแท๎จริงยิ่งขึ้น             

และการเข๎ารํวมนั้นต๎องเริ่มตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายของโครงการ ซึ่ง ชิต นิลพานิช และกุลธน 

ธนาพงศธร (๒๕๓๒) ได๎ระบุวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชนบทหมายถึง                 

การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได๎เข๎ามีสํวนรํวม หรือเข๎ามีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินงานพัฒนา

ชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอนแล๎วแตํเหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย 

          โดยที่ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (๒๕๓๑) ได๎สรุปวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน

หมายถึง การเข๎ารํวมอยํางแข็งขันและอยํางเต็มที่ของกลุํมบุคคลผู๎มีสํวนได๎เสียในทุกขั้นตอน                 

ของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีสํวนรํวมในอ านาจ การตัดสินใจ               

และหน๎าที่ความรับผิดชอบ การมีสํวนเข๎ารํวมจะเป็นเครื่องประกันวําสิ่งที่ผู๎มีสํวนได๎เสียต๎องการที่สุด  

จะได๎รับการตอบสนอง และท าให๎มีความเป็นไปได๎มากขึ้นกวําสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต๎องการ           

ที่แท๎จริงและม่ันใจมากขึ้นวําผู๎เข๎ารํวมทุกคนจะได๎รับประโยชน์เสมอหน๎ากัน 

 

 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

          โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๔๕) ได๎สรุปถึงการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงของภาคประชาชนที่สํงผล

ตํอการพัฒนา ควรจะมี ๔ ขั้นตอน คือ 

             ๑. การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแตํละท๎องถิ่น 

กลําวคือ ถ๎าหากชาวชนบทยังไมํสามารถทราบถึงปัญหาและเข๎าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท๎องถิ่น            



๒๐ 

 

ของตนเป็นอยํางดีแล๎ว การด าเนินงานตําง ๆ  เ พ่ือแก๎ปัญหาของท๎องถิ่นยํอมไร๎ประโยชน์                 

เพราะชาวชนบทจะไมํเข๎าใจและมองไมํเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหลํานั้น 

              ๒. การมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนด าเนินงาน         

เป็นขั้นตอนที่จะชํวยให๎ชาวชนบทรู๎จักวิธีการคิด การตัดสินใจอยํางมีเหตุผลรู๎จักการน าเอาปัจจัย

ขําวสารข๎อมูลตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผน 

              ๓. การมีสํวนรํวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม๎ชาวชนบทสํวนใหญํ               

จะมีฐานะยากจนแตํก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช๎เข๎ารํวมได๎ การรํวมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให๎          

ชาวชนบทสามารถคิดต๎นทุนด าเนินงานได๎ด๎วยตนเองท าให๎ได๎เรียนรู๎และการด าเนินกิจกรรม              

อยํางใกล๎ชิด 

              ๔. การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ๎าหากการติดตามงาน           

และประเมินผลงานขาดการมีสํวนรํวม ชาวชนบทยํอมจะไมํทราบด๎วยตนเองวํางานที่ท าไปนั้นได๎รับ

ผลดีได๎รับประโยชน์หรือไมํอยํางใด การด าเนินกิจกรรมอยํางเดียวกันในโอกาสตํอไปจึงอาจจะประสบ

ความยากล าบาก 

   นอกจากนี้ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวง 

ศึกษาธิการ, ส านักมาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๕) ยังได๎กลําวถึง การมีสํวนรํวม

ในขั้นตอนของการพัฒนา ๕ ขั้น ดังนี้ 

              ๑. ขั้นการมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน                 

ตลอดจนก าหนดความต๎องการของชุมชน และมีสํวนรํวมในการจัดล าดับความส าคัญของความต๎องการ 

              ๒. ขั้นการมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีสํวนรํวมในการ

ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจน

ก าหนดทรัพยากรและแหลํงทรัพยากรที่ใช๎ 

              ๓. ขั้นการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีสํวนรํวม               

ในการสร๎างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือเข๎ารํวมบริหารงาน 

ประสานงานด าเนินการขอความชํวยเหลือจากภายนอก 

              ๔. ขั้นการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอน                 

ที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได๎รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์           

อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด๎านวัตถุและจิตใจ 



๒๑ 

 

              ๕. ขั้นการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการพัฒนาเป็นขั้นที่ประชาชนเข๎ารํวม

ประเมินวําการพัฒนาที่ได๎กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

 

 วิธีในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         การมีสํวนรํวมของประชาชนสามารถท าได๎หลายวิธีและมีความส าคัญดังตํอไปนี้ 

(โกวิทย์ พวงงาม, ๒๕๔๕) 

              ๑. การเข๎ารํวมประชุมอภิปราย เป็นการเข๎ารํวมถกปัญหา หรือเนื้อหาสาระ             

ของแผนงานหรือโครงการพัฒนาเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

              ๒. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งตามวิถีทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให๎ทราบถึงผลดีผลเสียในกรณีตําง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท๎องถิ่นที่มีผลกระทบทั้งทางบวก            

และทางลบตํอความเป็นอยูํของเขา 

              ๓. การให๎ค าปรึกษาแนะน า ประชาชนต๎องรํวมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

บริหารโครงการเพ่ือให๎ความมั่นใจวํามีเสียงของประชาชนที่ถูกผลกระทบเข๎ามีสํวนรํวมรับรู๎ และรํวม

ในการตัดสินใจรํวมวางแผนด๎วย 

              ๔. การส ารวจ เป็นวิธีการให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง           

ตํางๆ อยํางทั่วถึง 

              ๕. การประสานงานรํวม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข๎ารํวมตั้งแตํการคัดเลือก 

ตัวแทนของกลุํมเข๎าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

              ๖. การจัดทัศนศึกษา เป็นการให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมตรวจสอบข๎อเท็จจริง           

ณ จุดด าเนินการกํอนให๎มีการตัดสินใจอยํางใดอยํางหนึ่ง 

              ๗. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอยํางไมํเป็นทางการกับผู๎น า รวมทั้งประชาชนที่ได๎รับ

ผลกระทบเพ่ือหาข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต๎องการที่แท๎จริงของท๎องถิ่น 

              ๘. การไตํสวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมเข๎ารํวมแสดง            

ความคิดเห็นตํอนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นตําง ๆ ที่จะมีผลกระทบตํอประชาชนโดยรวม 

              ๙. การสาธิตเป็นการใช๎เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร

ให๎ประชาชนรับทราบอยํางทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให๎เข๎ามามีสํวนรํวม 



๒๒ 

 

              ๑๐. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนทบทวนและสะท๎อน            

ผลการตัดสินใจตํอโครงการอีกครั้งหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะได๎แก๎ไขได๎ทันทํวงที 

 

 กระบวนการมีส่วนร่วม 

         Szentendre (อ๎างถึงใน สถาบันพระปกเกล๎า , ๒๕๔๕) กลําวถึงการแบํง 

กระบวนการการมีสํวนรํวมออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ 

              ๑. การมีสํวนรํวมในการวางแผน 

              ๒. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ 

             ๓. การมีสํวนรํวมในการจัดสรรผลประโยชน์ 

              ๔. การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผล 

 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         หลักการส าคัญของการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนมีดังนี้ (ชิต นิลพานิช 

และกุลธน ธนาพงศธร, ๒๕๓๒)              

              ๑. หลักการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันระหวํางทางราชการกับประชาชน           

โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีตํอหนํวยงานหรือตํอบุคคล 

              ๒. หลักการขจัดความขัดแย๎ง ความขัดแย๎งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด                    

จะมีอิทธิพลตํอการด าเนินงานพัฒนาเป็นอยํางมากเพราะจะท าให๎งานหยุดชะงักและล๎มเหลว 

              ๓. หลักการสร๎างอุดมการณ์และคํานิยมในด๎านความขยัน ความอดทน            

การรํวมมือการซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเองเพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให๎รํวม

สนับสนุนนโยบาย และเปูาหมายการด าเนินงานอาจกํอให๎เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

              ๔. การให๎การศึกษาอบรมอยํางตํอเนื่องเป็นการสํงเสริมให๎คนมีความรู๎ความคิด               

ของตนเองชํวยให๎ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให๎การศึกษาอบรมโดยให๎ประชาชนมีโอกาส

ทดลองคิด ปฏิบัติจะชํวยให๎ประชาชนสามารถคุ๎มครองตนเองได๎ รู๎จักวิเคราะห์เห็นคุณคําของงาน  

และน าไปสูํการเข๎ารํวมในการพัฒนา 

              ๕. หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช๎ในการแสวงหาความรํวมมือในการ

พัฒนาได ๎



๒๓ 

 

              ๖. หลักการสร๎างพลังชุมชนการรวมกลุํมกันท างานจะท าให๎เกิดพลังในการท างาน

และท าให๎งานเกิดประสิทธิภาพ 

         ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก

มาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๕) ได๎กลําวถึงยุทธศาสตร์ในการสํงเสริม                

การมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎ ๒ ประการคือ 

              ๑. การจัดกระบวนการเรียนรู๎สามารถท าได๎หลายวิธี ดังนี้ 

                  ๑.๑ จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมูํบ๎านเพ่ือท าความเข๎าใจและเรียนรู๎

รํวมกันในประเด็นตําง ๆ 

                  ๑.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหวํางกลุํมองค์กร

ตําง ๆ ภายในชุมชนและระหวํางชุมชน 

                  ๑.๓ การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด๎านตําง ๆ  

                  ๑.๔ การลงมือปฏิบัติจริง 

                  ๑.๕ ถํายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสูํการปรับปรุง

กระบวนการท างานที่เหมาะสม 

              ๒. การพัฒนาผู๎น าและการสร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมเพ่ือให๎ผู๎น าเกิด               

ความมั่นใจและความสามารถที่มีจะชํวยให๎สามารถริเริ่มกิจกรรม การแก๎ไขปัญหาหรือกิจกรรม           

การพัฒนาได ๎ซึ่งสามารถท าได๎หลายวิธี ดังนี้ 

                  ๒.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

                  ๒.๒ การสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและสนับสนุน              

ข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็นอยํางตํอเนื่อง 

                  ๒.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และด าเนินงานรํวมกันของเครือขํายอยํางตํอเนื่อง

จะท าให๎เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรรํวมกัน 

 กลําวโดยสรุป การน าแนวคิดการมีสํวนรํวมเพ่ือใช๎ในการอธิบายขั้นตอนของการมีสํวน

รํวมในภาครัฐ เอกชนและประชาชน ภายใต๎ขั้นตอนคือการมีสํวนรํวมการมีสํวนรํวมในการค๎นหา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีสํวนรํวมในการลงทุน

และการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลงาน  

 



๒๔ 

 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวกับมะโย่ง 

 

 คณะผู๎วิจัยได๎น าศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาใช๎เป็นแนวทางในการศึกษา                          

โดยที่ พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ (๒๕๔๔) ได๎ศึกษานาฏศิลป์พ้ืนบ๎านของชาวไทยมุสลิมในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต๎ที่ได๎ศึกษามี ๖ ประเภทคือ มะโยํง สิละ รองเง็ง รองเง็งตันหยง ซัมเปง และดาระ 

องค์ประกอบของการแสดงในประเด็นของบุคคลในคณะ ซึ่งมะโยํงจะมีบุคคลในคณะมากที่สุด

ประมาณ ๒๐ คน มีทั้งตัวแสดงในเรื่องและนักดนตรี สํวนการแสดงอ่ืนๆ นั้นจะมีผู๎แสดงเป็นคูํๆ              

และนักดนตรีจ านวน ๔-๖ คน เครื่องดนตรีการแสดงนาฏศิลป์ทั้ง ๖ ประเภท เครื่องดนตรีมีอยูํ

ระหวําง ๔-๕ ชนิด การแตํงกาย ซึ่งแตกตํางกันไปตามการแสดงแตํละประเภทแตํมีลักษณะรํวมคือ 

แตํงกายแบบชาวมลายู ขนบนิยมในการแสดงได๎ศึกษาในประเด็นโอกาสในการแสดง ซึ่งมักแสดง           

ในงานรื่นเริงทั่วไปและแสดงประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซึ่งมะโยํงต๎องแสดงในโรงหรือเวทีที่

สร๎างขึ้นโดยเฉพาะ สํวนการแสดงอ่ืนๆ จะแสดงบนเวทีหรือบนพ้ืนดินก็ได๎และวิธีการแสดงมะโยํง            

จะแสดงแบบละครร า สิละ ถือเป็นศิลปะปูองกันตัว รองเง็ง รองเง็งตันหยง ซัมเปง และดาระ          

เป็นประเภทการรํายร าคูํชาย-หญิง สํวนความคลี่คลายและการเปลี่ยนแปลงได๎ศึกษาโดยพิจารณาถึง

ความนิยมชาวไทยมุสลิมและนาฏศิลป์พื้นบ๎านทั้ง ๖ ประเภทและได๎รับความนิยมน๎อยลงเป็นล าดับ 

 สอดคล๎องกับ อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ (๒๕๔๓) ที่ท าการศึกษาประวัติ องค์ประกอบ 

วิธีการแสดงและทําร าเบิกโรงมะโยํงของดนตรีคณะสรีปัตตานี โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  

การสัมภาษณ์ผู๎แสดงและผู๎ศึกษางานด๎านการแสดงมะโยํง สังเกต ติดตาม และมีสํวนรํวมในการแสดง

มะโยํงในจังหวัดปัตตานี ผลจากการศึกษาพบวํามะโยํงเป็นละครอยํางหนึ่งของชาวไทยมุสลิม             

การแสดงมีการผสมผสานพิธีกรรม ความเชื่อ นาฏยศิลป์และดนตรีเข๎าด๎วยกัน ผู๎แสดงสํวนใหญํ            

เป็นผู๎หญิงยกเว๎นตัวตลก นักแสดงประกอบไปด๎วย พระเอก เรียกวํา "เปาะโยํง" นางเอก เรียกวํา              

"มะโยํง" ตลก เรียกวํา "ปือรันมูดอ และปือรันดูวอ" พ่ีเลี้ยงหรือสาวใช๎เรียกวํา "เมาะอินัง หรือ

แหมะสนิ" ใช๎ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการแสดง ปรากฏหลักฐานการแสดงครั้งแรกในสมัยของราชินี     

ฮิเยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕ ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ในการแสดง ๓ แบบ คือ เพ่ือประกอบพิธีกรรม            

เพ่ือความบันเทิงและเพ่ือการสาธิต  

 ในสํวนของขั้นตอนในการแสดงแตกตํางกัน คือการแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรม มี ๖ 

ขั้นตอน การแสดงเพ่ือความบันเทิง มี ๕ ขั้นตอน และการแสดงเพื่อการสาธิต มี ๒ ขั้นตอน โรงมะโยํง



๒๕ 

 

พ้ืนโรงเป็นพื้นดินปูด๎วยเสื่อ แบํงเป็น ๒ สํวน คือสํวนที่ใช๎แสดงกับสํวนที่ใช๎เป็นที่พักนักแสดง มีขนาด

กว๎าง ๕-๖ เมตร ยาว ๘-๑๐ เมตร วงดนตรีมะโยํงประกอบด๎วย ซอรือบับ กลองฆือแน ปี่ซูเนา ฆง มง 

ฉิ่ง ฉาบ ไวโอลิน และร ามะนา ซึ่งจะจัดวางไว๎ด๎านขวาของผู๎แสดง เรื่องที่น ามาแสดงพบวํามี ๑๒ เรื่อง 

โดยเรื่องกอดังมัสและเดวามูดอ เป็นเรื่องที่ใช๎แสดงมากที่สุด เครื่องแตํงกายเปาะโยํงเลียนแบบเครื่อง

ทรงกษัตริย์ นอกจากนั้นเลียนแบบเครื่องแตํงกายของชาวไทยมุสลิม คณะมะโยํงในจังหวัดปัตตานีมี ๓

คณะ ในปัจจุบันคณะสรีปัตตานีเทํานั้นที่ยังคงสามารถแสดงได๎อยํางเต็มรูปแบบ การร าเบิกโรงมะโยํง

ของคณะสรีปัตตานีมี ๕ เพลง คือ ลาฆูฆือเงาะบางุง ลาฆูปีเกร์ ลาฆูกือแยมะ ลาฆูตือเลาะมานีงา  

และลาฆูปาเงมางาโซ๏ะ ซึ่งแตํละเพลงผู๎แสดงจะเป็นผู๎ร๎องและร าเอง ลักษณะเดํนของทําร าเบิกโรง          

มะโยํงที่พบคือ ทําร าปีเกร์ ที่มีล าตัวและศีรษะตั้งตรง ทํานั่งคล๎ายขัดสมาธิ นอกจากนี้เพลงร๎อง            

เพลงดนตรี เครื่องดนตรี ภาษาท่ีใช๎ในการแสดง เครื่องแตํงกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงของตัว

เปาะโยํง คือ หวายแส๎ จัดเป็นลักษณะเดํนของการแสดงมะโยํง ปัจจุบันนี้การแสดงมะโยํงมีน๎อยลง 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ สภาพสังคม และเศรษฐกิจ มีการนิยมชมการแสดงสมัยใหมํ 

ภาษาที่ใช๎ในการแสดงเกําเข๎าใจยากและขาดการถํายทอดและสืบทอด การแสดงขาดการอุปถัมภ์        

จากภาครัฐและเอกชน ดังนั้นควรมีการหาวิธีอนุรักษ์สํงเสริมและเผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จักสืบไป 

 ในขณะที่หนํวยงานทางราชการอยํางส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี ได๎รวบรวม

เอกสารและการศึกษาพบวํา บทบาทของมะโยํงท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการท างานรํวมกันระหวําง

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

สํวนที่สองคือ บทบาทหน๎าที่ของมะโยํงที่มีตํอชุมชน สํวนที่สามพบวํา แนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

การแสดงมะโยํง จากการศึกษาศิลปะการแสดงมะโยํงถือได๎วําเป็นศิลปะการแสดงที่มีคุณคําแฝงไว๎ด๎วย

ความเชื่อแบบพราหมณ์ อินดู และพุทธ แม๎วําจะเป็นที่นิยมของชาวมลายูมาเป็นเวลานาน แตํปัจจุบัน

นี้กลับได๎รับความนิยมน๎อยลงเมื่อมีการศึกษาหลักศาสนาอิสลาม ฉะนั้นในการเสวนาเพ่ือหาแนวทาง          

ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการแสดงมะโยํง คณะผู๎รํวมเสวนาได๎เสนอแนวทางดังนี้ ๑) ควรปรับประยุกต์ 

ปรับเปลี่ยนเพ่ือให๎เข๎ากับสภาพสังคม กลําวคือในสํวนของพิธีกรรมการไหว๎ครูหรือพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่ขัด

กับหลักศาสนาอิสลามควรจะงด และสํงเสริมสืบสานในเรื่องของการขับร๎องและการแสดงเป็นละคร

เทํานั้น ๒) การน าศิลปะการแสดงมะโยํงมาบรรจุในบทเรียนหลักสูตรท๎องถิ่นเพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎   

สร๎างส านึกให๎เด็กเห็นถึงคุณคําและความส าคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านตําง ๆ ๓) ให๎ผู๎นับถือ

ศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลามเป็นผู๎สานตํอหน๎าที่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการแสดงมะโยํงให๎คงอยูํ 



๒๖ 

 

 สํวนข๎อเสนอในการจัดรวบรวมข๎อมูลศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านมะโยํง ในรูปแบบ             

เอกสาร ภาพถําย วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียงที่สมบูรณ์ ไว๎เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางด๎านการศึกษา            

ของเยาวชน ประชาชนที่สนใจ ประการตํอมาคือ การสืบสานวัฒนธรรมควรเป็นเรื่องของการเรียน  

การสอนโดยชุมชนและควรให๎สภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือสภาวัฒนธรรมอ าเภอหรือศูนย์วัฒนธรรม           

จัดกิจกรรมสืบสานการแสดงมะโยํงรํวมกับชุมชน เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปะการแสดง

พ้ืนบ๎านและควรสํงเสริมให๎มีการศึกษาในรายละเอียดการแสดง และจัดท าเป็นคูํมือการแสดงมะโยํง

เพ่ือเป็นสื่อกลางใช๎ในการฝึกสอนเยาวชนตํอไป  

 ดังนั้นในการศึกษาการศึกษาดังกลําวมุํงเน๎นในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ถึงพัฒนาการ           

การเข๎ามาและการแสดงของการแสดงมะโยํงในภาคใต๎ และการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรม

ท๎องถิ่นทํามกลางกระเเสโลกาภิวัฒ์ เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาและด ารง

รักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของการแสดงมะโยํงอยํางยั่งยืนตํอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

๒.๕ กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

ประวัติความ

เป็นมาและ

พัฒนาการของ

การแสดงมะโยํง 

ศึกษาการมีสํวน

รํวมในการ

สํงเสริมวัฒนธรรม

ท๎องถิ่น 

 

องค์ความรู๎ของ

ศิลปวัฒนธรรม   

ภาครัฐ 

 

 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

 

การมีสํวนรํวมในการสํงเสริม

วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

๑. ขั้นมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาในการแสดง     
๒. ขั้นมีสํวนรํวมในการวางแผน
พัฒนา                                        
๓. ขั้นมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
พัฒนา                                          
๔. ขั้นการมีสํวนรํวมในการับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา                      
๕. ขั้นการมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

บทที่ ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยภาคสนามที่ใช๎วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนและภาคสํวนตํางๆ ได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานอยําง           

เป็นระบบตามล าดับวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  พ้ืนที่ในการศึกษา 

 ประชากรเปูาหมายในการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 การวิเคราะห์ข๎อมูล 

 

๓.๑ พื้นที่ในการศึกษา 

 

  การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือกพ้ืนที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พ้ืนที่

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลําวยังคงด ารงและรักษาวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านมะโยํง          

ของมุสลิมที่ยังหลงเหลือ โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพ่ือยังคงรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรม          

ดั่งเดิมของภาคใต๎และชาวมาลายู ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก าลังถูกเบียด

ขับภายใต๎การพัฒนากระแสหลักหรือยุคโลกกาภิวัฒ์อยํางเดํนชัดที่สุด โดยเฉพาะการที่คณะผู๎วิจัยได๎ลง

พ้ืนที่และเข๎ารํวมสังเกตการณ์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรม

ดังกลําวไมํวําจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือแม๎กระทั่งประชาชนในพ้ืนที่ทํามกลางสถานการณ์            

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จนน าไปสูํการการสํงเสริมเพ่ือการพัฒนาอยํางเป็นระบบ              

โดยมิให๎วัฒนธรรมเหลํานี้สูญหายและอยูํคูํกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นและสังคมไทยอยํางยั่งยืนตํอไป 

 

 

 



๒๙ 

 

๓.๒ ประชากรเป้าหมายในการศึกษา 

  

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยก าหนดประชากรเปูาหมายไว๎ดังนี้ คือผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก           

ซึ่งประกอบด๎วยกลุํมตําง ๆ ดังตํอไปนี้  

   ๑. กลุํมประชาชนที่ท าการแสดงมะโยํงจ านวน ๑ กลุํม โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เพ่ือศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงมะโยํง ประวัติศาสตร์การแสดง 

รวมถึงคติชนวิทยา พัฒนาการการแสดงมะโยํงตั้งแตํอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการการมีสํวนรํวมในด๎าน

ตํางๆ เพ่ือการด ารงอยูํในปัจจุบัน 

   ๒. กลุํมภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมในการสํงเสริม

รวมถึงประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่หรือบริบททั่วไปของพ้ืนที่ที่ท าวิจัย 

   ๓. กลุํมภาครัฐ เพ่ือศึกษาแนวทางการสํงเสริมและการมีสํวนรํวมจากภาครัฐ               

เพ่ือสร๎างความยั่งยืนให๎การมะโยํง โดยภาครัฐจะประกอบไปด๎วยเจ๎าหน๎าที่กรมสํงสํงเสริมวัฒนธรรม

จังหวัดและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง การออกงานเผยแพรํตามสถานที่ส าคัญๆ 

   ๔. กลุํมภาคเอกชน โดยการเลือกแบบ สโนบอล (Snow Ball) คือการเลือก

ภาคเอกชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดงและสํงเสริมศิลปะการแสดงมะโยํงเชํน การออกงานเพ่ือ

เผยแพรํ   

 

๓.๓ วิธีด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

  งานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎            

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู๎วิจัยได๎ก าหนดวิธีการ                  

การด าเนินการวิจัยและการเก็บข๎อมูลดังนี้ 

   ๑.) การศึกษาพัฒนาการของการแสดงมะโยํงที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต          

ในด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ ผู๎วิจัยใช๎วิธีในการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดย 

    ๑.๑) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยผู๎วิจัยศึกษาและค๎นคว๎า

พร๎อมทั้งรวบรวมข๎อมูล และประมวลข๎อมูลพื้นฐานจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับมะโยํงในจังหวัด

ปัตตานี ซึ่งได๎แบํงพัฒนาการของการแสดงมะโยํงออกเป็น ๓ ชํวง คือ ชํวงที่ ๑. พัฒนาการการแสดง



๓๐ 

 

มะโยํงในสมัยปัตตานีเป็นรัฐมลายู (กํอน พ.ศ. ๒๕๐๐) ชํวงที่ ๒. พัฒนาการของการแสดงมะโยํง

ในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ชํวงที่ ๓. พัฒนาการของการแสดงมะโยํงในชํวงปี             

พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

    ๑.๒) ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งการเก็บรวบรวมข๎อมูลในประเด็น

พัฒนาการดังกลําวจะท าให๎ทราบถึงประวัติการแสดง ลักษณะของการแสดง รวมถึงข๎อมูลท๎องถิ่น  

การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นผํานผู๎แสดงมะโยํง 

ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนแตํละกลุํมและน าข๎อมูลทั้ง ๒ มาวิเคราะห์ให๎เห็นของพัฒนาการ             

ของการแสดงมะโยํงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   ๒.) การมีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริมในการแสดงมะโยํง ให๎สามารถด ารงอยูํ     

ของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

    ๒.๑) ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง ได๎แกํผู๎แสดงซึ่งเป็นคนถํายทอด         

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและผู๎รับชมการแสดงมะโยํงประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก               

โดยใช๎แนวการสัมภาษณ์แบบกว๎างในประเด็นการมีสํวนรํวม พร๎อมจดบันทึกข๎อมูลและท าการ

บันทึกเสียงเพ่ือเป็นการเก็บข๎อมูล 

    ๒.๒) ผู๎วิจัยใช๎การด าเนินการจัดประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) เพ่ือให๎ได๎

ข๎อมูลแนวลึกและการน าไปใช๎อยํางเป็นระบบ ในประเด็นการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมกับผู๎ให๎ข๎อมูล 

ในแตํละกลุํมได๎แกํ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน และน าข๎อมูลมาวิเคราะห์และน าไปสูํ          

การจัดประชุมเพ่ือหาข๎อสรุป 

    ๒.๓) ผู๎วิจัยด าเนินการสัมมนากลุํมครั้งสุดท๎ายเพ่ือเสนอข๎อมูลในแตํละกลุํม                

กลุํมภาคประชาชนในพื้นท่ีรวมถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลในแตํละกลุํมเพื่อเชื่อมโยงข๎อมูล

การมีสํวนรํวมในแตํละด๎าน 

    ๒.๔) ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนา

เป็นขั้นตอนการมีสํวนรํวมในการแสดงมะโยํงในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น พร๎อมการน าเสนอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันกับผู๎แสดงและประชาชน ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่เปูาหมาย

เพ่ือน าไปสูํการรวมรวมเป็นองค์ความรู๎ท๎องถิ่น 

 

 



๓๑ 

 

   ๓.) เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ในการด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืนตํอไป 

    ๓.๑) ผู๎วิจัยไดถ๎ํายทอดความรู๎กับประชาชน เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา 

เพ่ือให๎เข๎าใจถึงวัฒนธรรมตํอการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน  และเป็นการน าองค์ความรู๎ไปใช๎           

ในสถาบันการศึกษา หนํวยงานรัฐ ในพ้ืนที่และบริบทพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

   ๔.) ผู๎วิจัยน าข๎อมูลทั้งหมดมารวบรวมเป็นหมวดหมูํ และท าการวิเคราะห์ข๎อมูล                             

และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร๎อมน าเสนอตํอสาธารณชน  

 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎                 

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูล                 

ในเชิงคุณภาพ โดยการจ าแนกข๎อมูลแตํละกลุํมตามวัตถุประสงค์ที่ผู๎วิจัยวางไว๎ และหลังจากนั้นน า

ข๎อมูลมาวิเคราะห์ในแตํละประเด็นตามวัตถุประสงค์และการน าเสนอข๎อมูลในเชิงการพรรณนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

บทที่ ๔ 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎                 

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ 

ประการที่หนึ่งคือ เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการแสดงมะโยํงที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิต          

ในด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ ประการที่สอง เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริม               

ในการแสดงมะโยํงเพ่ือให๎สามารถด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ประการสุดท๎ายคือ การสร๎าง

องค์ความรู๎เพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับ

พ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดปัตตานีมีรายละเอียดของข๎อมูลดังนี้ 

 

๔.๑ พัฒนาการของการแสดงมะโย่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในด้าน

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

 

  พื้นที่ในการศึกษา 

 ปัตตานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต๎ติดกับทะเลจีนใต๎            

หรืออําวไทย มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๙๔๐.๓๕๖ ตารางกิโลเมตร มีแมํน้ าที่ส าคัญ ๒ สาย คือ แมํน้ าตานี 

และแมํน้ าสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุํงเรืองมาก เคยมีฐานะเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ ๗ มีอาณาเขต

ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย      

ปัจจุบันยังมีซากเมืองเกําของปัตตานี ในยุคนั้นปรากฏให๎เห็นที่อ าเภอยะรังในปัจจุบัน จากการที่มี

พ้ืนที่เป็นปุาเขาและมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร จึงเป็นเมืองทํา

ที่ส าคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค๎าและวัฒนธรรมมีทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวหลายด๎าน 

ทั้งด๎านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด๎านประเพณีวัฒนธรรม ปัตตานีในปัจจุบัน           



๓๓ 

 

แบํงการปกครองออกเป็น ๑๒ อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองปัตตานี ยะรัง หนองจิก โคกโพธิ์ ยะหริ่ง            

ปะนาเระ มายอ สายบุรี กะพ๎อ ไม๎แกํน ทุํงยางแดงและแมํลาน และมีพ้ืนที่ตั้งดังนี้ 

 

 ที่ตั้ง 

 ปัตตานีเป็นหนึ่งในห๎าจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตั้งอยูํริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต๎

สุด ติดกับทะเลจีนใต๎อยูํหํางจากกรุงเทพโดยทางรถยนต์ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร หรือ ๑,๐๒๕ 

กิโลเมตรโดยทางรถไฟ (สถานีรถไฟโคกโพธิ์) และประกอบไปด๎วยศาสนาและอาชีพพลเมืองดังนี้ 

 

 ศาสนาและอาชีพพลเมือง 

 ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลักคือการท านา             

สวนยาง นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยูํทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชํน อ าเภอเมืองปัตตานี     

อ า เภอปะนาเระและอ า เภอสายบุ รี ยั งประกอบอาชีพประมง ซึ่ ง สํ งผล ให๎ เ กิ ดผลผลิ ต                           

ในภาคอุตสาหกรรมตํอเนื่อง ซึ่งมีหนํวยการปกครองดังนี้ 

 

 หน่วยการปกครอง 

  การปกครองแบํงออกเป็น ๑๒ อ าเภอ ๑๕๕ ต าบล ๖๔๒ หมูํบ๎าน 

  ๑. อ าเภอเมืองปัตตานี ๒. อ าเภอโคกโพธิ์ 

  ๓. อ าเภอหนองจิก ๔. อ าเภอปะนาเระ 

  ๕. อ าเภอมายอ ๖. อ าเภอทุํงยางแดง 

  ๗. อ าเภอสายบุรี ๘. อ าเภอไม๎แกํน 

  ๙. อ าเภอยะหริ่ง ๑๐. อ าเภอยะรัง 

  ๑๑. อ าเภอกะพ๎อ ๑๒. อ าเภอแมํลาน 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๓๔ 

 

  ประชากรในจังหวัด 
 

อ าเภอ/ปี 
๒๕๕๗ 

(คน) 

๒๕๕๖ 

(คน) 

๒๕๕๕ 

(คน) 

๒๕๕๔ 

(คน) 

๒๕๕๓ 

(คน) 

๒๕๕๒ 

(คน) 

๒๕๕๑ 

(คน) 

เมืองปัตตานี ๑๒๗,๕๓๑ ๑๒๖,๕๗๕ ๑๒๕,๖๓๐ ๑๒๔,๗๓๖ ๑๒๓,๕๑๗ ๑๒๑,๘๘๑ ๑๒๐,๘๗๕ 

ยะรัง ๙๐,๑๒๐ ๘๘,๙๘๑ ๘๗,๘๑๑ ๘๖,๗๘๕ ๘๕,๖๔๑ ๘๕,๐๕๓ ๘๔,๑๐๘ 

ยะหริ่ง ๘๔,๖๕๕ ๘๓,๙๐๐ ๘๓,๐๓๑ ๘๒,๐๒๑ ๘๐,๙๘๐ ๘๐,๐๑๗ ๗๙,๖๒๗ 

หนองจิก ๗๖,๖๓๐ ๗๔,๗๔๓ ๗๓,๕๘๓ ๗๒,๐๒๒ ๗๐,๙๔๒ ๖๙,๙๐๕ ๖๙,๕๑๐ 

สายบุรี ๖๗,๘๒๒ ๖๗,๑๗๙ ๖๖,๕๔๘ ๖๕,๙๒๔ ๖๔,๙๕๘ ๖๔,๒๖๐ ๖๓,๔๙๕ 

โคกโพธิ ์ ๖๖,๘๔๐ ๖๖,๖๔๒ ๖๖,๒๖๙ ๖๕,๖๕๙ ๖๕,๐๖๕ ๖๔,๔๑๔ ๖๔,๐๘๖ 

มายอ ๕๘,๒๐๐ ๕๗,๕๖๕ ๕๖,๘๐๘ ๕๕,๙๒๕ ๕๕,๐๑๕ ๕๔,๓๕๑ ๕๓,๗๙๘ 

ปะนาเระ ๔๕,๕๐๓ ๔๕,๒๔๐ ๔๔,๘๔๕ ๔๔,๓๔๕ ๔๓,๙๑๓ ๔๓,๔๒๒ ๔๓,๑๓๑ 

ทุ่งยางแดง ๒๒,๗๙๔ ๒๒,๔๖๗ ๒๒,๑๑๘ ๒๑,๗๔๙ ๒๑,๔๗๘ ๒๑,๐๕๖ ๒๐,๘๒๖ 

กะพ้อ ๑๗,๖๙๐ ๑๗,๔๔๗ ๑๗,๑๖๒ ๑๖,๘๖๗ ๑๖,๕๘๙ ๑๖,๔๔๖ ๑๖,๑๗๗ 

แม่ลาน ๑๖,๑๔๙ ๑๕,๙๖๕ ๑๕,๘๓๑ ๑๕,๖๓๙ ๑๕,๔๙๐ ๑๕,๒๘๖ ๑๕,๐๘๔ 

ไม้แก่น ๑๒,๒๕๒ ๑๒,๑๓๔ ๑๑,๙๗๙ ๑๑,๘๑๓ ๑๑,๖๗๑ ๑๑,๕๓๓ ๑๑,๔๕๒ 

รวมทั้งจังหวัด ๖๘๖,๑๘๖ ๖๗๘,๘๓๘ ๖๗๑,๖๑๕ ๖๖๓,๔๘๕ ๖๕๕,๒๕๙ ๖๔๗,๖๒๔ ๖๔๒,๑๖๙ 

อ๎างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

พัฒนาการของการแสดงมะโย่ง 

  จากการรวบรวมเอกสารและงานทางวิชาการ ซึ่งเน๎นเฉพาะพัฒนาการด๎านการแสดง

จากการการศึกษาพบวํา มะโยํงเป็นศิลปะการแสดงประเภทการแสดงละครที่ปรากฏในจังหวัด

ชายแดนภาคใต๎ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเป็นศิลปะที่แสดงเรื่องราว

โดยมีการขับร๎อง การรํายร าและมีดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง มะโยํงเป็นศิลปะการแสดงละคร

อยํางหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต๎ของไทยมีลักษณะคล๎ายคลึงกับมโนห์รา เพราะมีการแสดง                     

เป็นเรื่องราวมีร๎องร าและมีดนตรีประกอบท านองเดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังประวัติศาสตร์ได๎

ดังนี้ 

 

 ประวัติศาสตร์การแสดงมะโย่ง 

  ค าวํา มะโยํง (Mayong) ขุนศิลปกรรมพิเศษ ได๎อธิบายวําเป็น “ชื่อการแสดง 

มหรสพอยํางหนึ่งของชาวมลายูที่แสดงในรัฐกลันตัน ตลอดถึงเขตสงขลา ลักษณะ การแสดงคล๎าย

มโนห์รา”การแสดงมะโยํงเป็นการแสดง ๒ รูปแบบคือ การแสดงเพ่ือความบันเทิงและการแสดง            

เพ่ือพิธีกรรม โดยมีปรากฏมายาวนานกวํา ๔๐๐ ปี โดยเป็นการแสดงที่ใช๎ผู๎หญิงเป็นตัวเอก                   

ทั้งพระเอกและนางเอก สํวนตัวตลกใช๎ผู๎ชายเรื่องท่ีใช๎ในการแสดงจะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ สํวนการ

แตํงกายจะเน๎นไปที่ตัวละครตัวเอก สํวนตัวประกอบจะแตํงแบบในชีวิตประจ าวันไมํสวมถุงเท๎า            

และรองเท๎า เครื่องดนตรีที่ส าคัญคือ รือบับหรือที่เรียกวํา ซอสามสาย ฆ๎อง กลองมลายู ซือแระ             

และกอแระ (ไม๎กรับ) (ประพนธ์ เรืองณรงค์, ๒๕๑๙)   

  ประพันธ์ เรืองณรงค์ (๒๕๑๙) กลําววํา ค าวํา มะโยํง ยังไมํมีใครทราบความหมาย 

หรือรากค าที่แนํชัด บางคนสันนิษฐานวํามาจากค าวํา “มัคฮียัง” (Mak-Hiang) แปลวํา แมํโพสพ

เพราะพิธีท าขวัญข๎าวในนาของชาวมลายูสมัยนั้นมีหมอผีทรงวิญญาณแมํโพสพ เพ่ือขอความสวัสดิ

มงคลมาสูํชาวบ๎าน ขณะเดียวกันมีการร๎องร า บวงสรวง ซึ่งภายหลังกลายเป็นเรื่องราวมีการร๎องร า 

และมีดนตรีประกอบ (เข๎าถึงได๎จาก http://www.laksanathai.com/book๓/p๒๗๓.aspx) 

  ในขณะทีเ่มาะโยํงซ่ึงเป็นส าเนียงภาษามาลายูถิ่นปัตตานีหรือ มะโยํง ที่เรียกกันทั่วไป

เป็นศิลปะการรํายร าที่ผสมผสานทางพิธีกรรมความเชื่อ การละคร นาฏศิลป์ และดนตรีเข๎าด๎วยกัน

จัดเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ๎านชั้นเลิศของวัฒนธรรมท๎องถิ่นมลายู โดยเฉพาะแถบชายแดนใต๎ของไทย

ได๎แกํ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส   



๓๖ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑ การแสดงเมาะโยํงจังหวัดปัตตานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเจ๎าเกล๎าอยูํหัว 

(รัชกาลที่ ๕) 

ที่มา: ประเพณีวัฒนธรรมของคนบ๎านเชิงเขา: มะโยํงหรือเมาะโยํง                           

(เข๎าถึงได๎จากhttp://www.geocities.com/banchengkao/๐๗.html ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)  

 

 การละเลํนเมาะโยํงเข๎าใจกันวํามีการละเลํนกันตั้งแตํในบริเวณสามจังหวัดชายแดน

ใต๎ มาเลเซีย สุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียและชวา เมาะโยํงไมํสามารถระบุได๎วําเป็นศิลปะ

ละครร าในวัฒนธรรมหลวงหรือเป็นวัฒนธรรมราษฎร์ของคนถิ่นมลายูแตํที่ปัตตานี ปรากฏหลักฐาน

การละเลํนนี้ที่หนังสือฮิกายัดปัตตานีหรือพงศาวดารปัตตานีในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๗     

 เมาะโยํงเดิมทีในสมัยโบราณใช๎แสดงในการประกอบพิธีกรรมบูชาขวัญข๎าว (ปัจจุบัน

ได๎ยกเลิกไปแล๎ว) งานแก๎บนสะเดาะเคราะห์ งานประเพณีเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงตํางๆ เชํน 

แตํงงาน งานเข๎าสุนัต งานเมาลิต งานฮารายา งานเทศกาลประจ าปีของจังหวัด งานต๎อนรับบุคคล

ส าคัญระดับประเทศ แตํในปัจจุบันงานเหลํานี้ไมํมีการแสดงเมาะโยํงแล๎ว เมาะโยํงแสดงในโรงที่สร๎าง

ขึน้อยํางงํายๆ เลํนประกอบกับดนตรีได๎แกํ รือบับ คล๎ายซอสามสายของไทย ๑ คัน ฆงหรือฆ๎องขนาด



๓๗ 

 

ใหญํ ๑ คูํ กึนดึงมลายูหรือกลองมาลายู ๑ คูํ จือเเระหรือกรับอยํางน๎อย ๒ คูํ (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 

๒๕๑๙)   

  มะโยํงหรือเมาะโยํงคือ ศิลปะการแสดงท านองเดียวกับมโนราห์ กลําวกันวํา              

การแสดงประเภทนี้เคยแสดงในวังรายาปัตตานีมาไมํต ่ากวํา ๔๐๐ ปีมาแล๎ว โดยใช๎ผู๎หญิงเป็นผู๎แสดง 

ยกเว๎นตัวตลกเป็นผู๎ชาย (วาท ีทรัพย์สิน, ๒๕๔๘) 

  มะโยํงหรือหมาโยํง เป็นการละเลํนพ้ืนเมืองของชาวไทยมุสลิมที่นิยมเลํนกัน             

ในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎อันได๎แกํ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี การแสดงมะโยํง

คล๎ายกับการแสดงโนราห์ของชาวใต๎ที่รู๎จักอยูํทั่วไป ความเป็นมาของมะโยํงตามพจนานุกรมมลายู

หมายถึง มหรสพแบบละครนิยมแสดงอยูํทางภาคเหนือของแหลมมลายู ได๎แกํ รัฐกลันตันและปัตตานี

ของไทย ตัวแสดงมะโยํงประกอบด๎วย ปะโยํงเป็นพระเอก มะโยํงเป็นนางเอก ตัวตลกเรียกวําพราน                 

พ่ีเลี้ยงจะเรียกวํา เมาะอินัง สาวใช๎เรียก แมะสนิ สํวนอีกความหมายหนึ่งตามพจนานุกรมอินโดนีเซีย 

กลําววํา มะโยํงเป็นละครเกําแกํชนิดหนึ่งที่มีเลํนในรัฐมะละกาโบราณ ผู๎ชายเป็นตัวพระเรียกปะโยํง 

ผู๎หญิงเป็นตัวนางเรียกมะโยํง ตัวตลกเรียกวํา พรานและพ่ีเลี้ยงจะเรียกวํา เมาะอินังดายัง (สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต๎ เลํมที ่๗, ๒๕๒๙) 

 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) ได๎กลําวถึงต านานมะโยํงวํา ต านานแรกมีใจความวํา  

รายา บรือราสะ ครองเมือง บรือดะ ท๎าวเธอมีพระธิดาพระนามวํา ฆานอสุรี และโอรส (ไมํปรากฏพระ

นาม) ซึ่งสามารถแปลงกายเป็นสุนัขด า วันหนึ่งพระธิดาออกประพาสปุาพร๎อมด๎วยสุนัขด าไปพบ                

“บาเตาะ” หรือคนปุาผู๎หนึ่งสามารถร๎องเพลงได๎ไพเราะจับใจ พระธิดาจึงขอเรียนร๎องเพลง         

ด๎วย เมื่อเรียนครบเจ็ดวันเสด็จกับวังอยูํมาไมํนาน ฆานอสุรี ทรงครรภ์กับพระเชษฐา เป็นสาเหตุให๎            

ทั้งคํูถูกขับไลํออกจากเมือง 

 ตํอมารายาบรือราสะ  รับสั่งให๎ทหารไปฆําสุนัขด าและรับเอาพระธิดาและ              

พระนัดดากลับเมือง วันหนึ่งพระกุมารหรือโอรสฆานอสุรีล๎มเจ็บลง รายารับสั่งให๎โหรท านายและรักษา  

พระนัดดาและเส๎นเกศาฆานอสุรีเป็นสายคันชักซอ 

 เมื่อประกอบเป็นซอเสร็จแล๎วโหรจึงให๎พระกุมารสีซอ ซอมีเสียงดังวํา “พํอตายแตํแมํ

ยังอยูํ” พระกุมารได๎ยินดังนั้นก็หายเจ็บไข๎จากนั้นพระกุมารได๎ลาพระมารดาไปเรียนสีซอ และการร๎อง

ร ากับบาเตาะปูเตะ เสียงซอที่บาเตาะสอนมีเสียงดังออกมาวํา “เปาะโยํง” พระนัดดาจึงมีพระนามวํา 

“เปาะโยํง” มาตั้งแตํบัดนั้น 



๓๘ 

 

  เมื่อเปาะโยํงกลับเมืองบรือดะแล๎วได๎แสดงความสามารถถวายรายา เปาะโยํง          

ให๎คนไปตัดไม๎ไผํมาท าซือแระ (แตระ) ท ากือแน (กลอง) จากไม๎ปูตะ (ไม๎จิก) พร๎อมกับผู๎สีซอ             

อีกหนึ่งคน เสร็จแล๎วเปาะโยํงรํายร าและร๎องเพลงเป็นที่สบอารมณ์ผู๎ชมเป็นอยํางยิ่งเป็นเหตุ                

ให๎การแสดงประเภทนี้แพรํหลายเป็นล าดับ 

  อีกต านานหนึ่งมีใจความวํามะโยํงเกิดที่เมือง มายอปาเห็ด สมัยรายา มูดอ แลลอ 

บ๎างวําเกิดที่เมือง แปลหมัง (ปาเล็มบัง) สมัยรายากาซีนาปันฆีตอ ในต านานกลําวถึงพระธิดาทั้งเจ็ด

ของรายาขณะประพาสอุทยานที่กอแลตาแมกูนุงสารีหรือสระน ้า ณ อุทยานเชิงเขา ได๎ศึกษาวิชา            

ขับร๎องฟูอนร ากับนายตูระ ซึ่งมีเสียงอันไพเราะจับใจเสร็จแล๎วเสด็จกลับวัง ตํอมารายารับสั่งให๎นาย         

ตูระและพระธิดา มะโยํงได๎แสดงขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระธิดาองค์โตแสดงเป็นเปาะโยํง องค์รองเป็น      

เมาะโยํงและธิดาองค์อ่ืนๆ แสดงเป็นนางร า สํวนนายตูระเองแสดงเป็นพรานหรือเสนาตัวตลก                

และท าหน๎าที่เป็นนายโรงอีกด๎วย ต านานเรื่องสุดท๎ายมีใจความวํามะโยํง มาจากค าวํา “มะฮียัง” 

หมายถึง แมํโพสพ สมัยโบราณชาวมลายูท าขวัญข๎าวในนาอยํางชาวนาไทย บุคคลที่ขาดไมํได๎คือ            

บอมอ หรือพํอหมอ หมายถึง หมอผีผู๎ทรงวิญญาณเจ๎าแมํเพ่ือขอความสวัสดิมงคล ขณะเดียวกันก็มี

การร๎องร าบวงสรวง ตํอมาภายหลังเป็นการแสดงของชาวบ๎าน (ประพนธ์ เรืองณรงค์, ๒๕๑๙)   

 จากการศึกษาของ ธเนศ อดุลยกิจ (๒๕๕๑) พบวํามีเรื่องเลําที่เกี่ยวของกับ            

การแสดงมะโยํง ออกเป็น ๓ ต านานอันได๎แกํ 

  ต านานที่ ๑ เลําวํา พระราชโอรสสองพ่ีน๎องของกษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จประพาสปุา

พร๎อมด๎วยพระพ่ีเลี้ยงและพระสหาย ได๎ทอดพระเนตรเห็นแรดขาวตัวหนึ่งบนภูเขาอโยํง พระราชโอรส

มีความประสงค์ใครํจะได๎แรดขาวตัวนั้น แตํจับไมํได๎จึงเสด็จกลับมาจัดแสดงการเป็นอยูํของแรดขาว          

ตัวนั้น มีผู๎แสดง ๔-๕ คน มีเครื่องดนตรี คือ ซอ ๑ คัน ตาเวาะ ๒ วง ปี่และกลอง ได๎ประทานนาม    

การแสดงครั้งนั้นวํา “มะโยํง” เพราะแรดขาวตัวนั้นพบบนภูเขาอโยํง ในรัฐตรังกานูและ “มะ”             

เติมหน๎านั้นมาจาก “เมาะ” คือ เป็นการแสดงของสตรี ฉะนั้นมะโยํงตามต านานนี้จึงมาจากเรื่องราว

ของแรดขาวบนภูเขาอโยํงในรัฐตรังกานู 

  ต านานที่ ๒ เลําวํารายาบรือราสะ ครองเมือง บรือดะ มีธิดานามวํา ฆานอสุรี 

และโอรส (ไมํปรากฏนาม) สามารถแปลงกายเป็นสุนัขด า วันหนึ่งพระธิดาออกประพาสปุาพร๎อมด๎วย

สุนัขด าไปพบ บาเตาะ หรือคนปุา ซึ่งสามารถร๎องเพลงไพเราะจับใจ พระธิดาขอร๎องเพลงด๎วยเมื่อร๎อง           

ครบเจ็ดวันจึงเสด็จกลับวัง อยูํมาไมํนานทรงครรภ์กับพระเชษฐาเป็นสาเหตุให๎ถูกขับไลํออกจากเมือง 



๓๙ 

 

ตํอมารายาบรือราสะรับสั่งให๎ทหารฆําสุนัขด าและรับเอาพระธิดา  และพระนัดดากลับเมือง               

วันหนึ่งพระกุมารล๎มเจ็บ รายาสั่งให๎โหรท านายและรักษาพระนัดดา โหรรักษาโดยการประกอบซอ  

จากเส๎นเกศาฆานอสุรีเป็นสายคันชัก เมื่อประกอบเป็นซอเสร็จแล๎วโหรจึงให๎พระกุมารสีซอ ซอเสียงดัง

วํา “พํอตายแตํแมํยังอยูํ” พระกุมารได๎ยินเสียงนี้จึงหายเจ็บไข๎ จากนั้นพระกุมารได๎ลาไปเรียนสีซอ

และการร๎องร ากับบาเตาะปูเตะ เสียงซอที่บอเตาะสอนมีเสียงวํา เปาะโยํง พระนัดดาจึ งมีนามวํา           

เปาะโยํงมาตั้งแตํนั้น เมื่อเปาะโยํงกลับเมืองบรือดะแล๎วได๎แสดงความสามารถถวายรายา เปาะโยํงให๎

คนไปตัดไม๎ไผํมาท าซือแระ (แตระ) ไม๎ปูตะ (ไม๎จิก) ท ากือแน (กลอง)  พร๎อมกับผู๎สีซออีกคนหนึ่งเสร็จ

แล๎วเปาะโยํงรํายร าและร๎องเพลงเป็นที่ชื่นชอบแกํผู๎ชม เป็นเหตุให๎มีการแสดงประเภทนี้แพรํหลาย           

เป็นล าดับ  

  ต านานที่ ๓ มะโยํงเกิดที่ มายอปาเห็ด สมัยรายา มูดอแลแลอ บ๎างวําเกิดที่เมือง 

แปลหมัง (ปาเล็มบัง) สมัยรายากาซีนาปันฆีตอ มีพระธิดาเจ็ดพระองค์ ขณะที่ประพาสอุทยาน           

ที่กอแลตาแมกูนุงสารีหรือสระน้ า ณ อุทยานเชิงเขา ได๎ศึกษาวิชาขับร๎องฟูอนร ากับ นายตูระ มีเสียง

อันไพเราะจับใจเสร็จแล๎วเสด็จกลับวัง ตํอมารายารับสั่งให๎นายตูระและพระธิดาแสดงมะโยํ ง             

ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระธิดาองค์โตแสดงเป็นเปาะโยํง องค์รองเป็นเมาะโยํงและธิดาองค์อ่ืนๆ              

แสดงเป็นนางร าสํวนตูระเองแสดงเป็นพรานและท าหน๎าที่เป็นนายโรง  

  

 จากประวัติศาสตร์ของการแสดงมะโยํงข๎างต๎น ได๎แบํงพัฒนาการตามยุคสมัยคือ             

๑. พัฒนาการการแสดงมะโยํงในสมัยปัตตานีเป็นรัฐมลายู (กํอน พ.ศ. ๒๕๐๐) ๒. พัฒนาการของการ

แสดงมะโยํงในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓. พัฒนาการของการแสดงมะโยํงในชํวงปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยน าเสนอดังตํอไปนี้ 

 

 ๑. พัฒนาการการแสดงมะโย่งในสมัยปัตตานีเป็นรัฐมลายู (ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐) 

  จากการศึกษาพัฒนาการการแสดงมะโยํงในสมัยปัตตานีเป็นรัฐมาบายูพบวํา        

มะโยํงเป็นการแสดงละครมลายูส าหรับกษัตริย์และเจ๎านายระดับสูง เป็นการแสดงที่โปรดปราน           

ของกษัตริย์ปัตตานี และสันนิษฐานวําเกิดในดินแดนแหํงนี้ราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และเข๎าสูํรัฐ          

กลันตันตํอมาก็ได๎รับความนิยม มะโยํงในยุคนี้เลํนในพระราชวังมีมาตรฐานสูงมีความเป็นเลิศ           

ในด๎านความประณีตงดงามในราชส านักปัตตานีและกลันตัน ตํอมามีการยกเลิกการอุปถัมภ์ การแสดง



๔๐ 

 

มะโยํงจึงเป็นที่นิยมของชาวบ๎านในชนบททางชายฝั่งตะวันออกของรัฐกลั นตันและตรังกานู              

ประเทศมาเลเซียและในจังหวัดปัตตานีสืบตํอมา 

  การแสดงมะโยํงในต๎นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ มีปรากฏในชนบทของหมูํเกาะเมดาน 

(Madan) และหมูํเกาะเรียวลิงกะอินโด (Riau Langga) และในชํวงหลายปีที่ผํานมานักแสดง            

และนักดนตรีมีจ านวนที่ลดลงมาก การแสดงมะโยํงได๎ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕ 

สมัยพระนางเจ๎าฮีเณาเจ๎าเมืองปัตตานีได๎เชิญ ชาวยุโรปคนหนึ่งชื่อ ปีเตอร์ ฟลอเรส (Peter Flores) 

ให๎ไปรํวมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงต๎อนรับสุลตํานรัฐปาหัง งานดังกลําวปีเตอร์ไมํได๎ระบุวําเป็นการแสดง

มะโยํง เพียงแตํเลําวํามีการละเลํนอยํางหนึ่ง ลักษณะการแสดงคล๎ายๆนาฏศิลป์ชวา ผู๎แสดงแตํงกาย

แปลกนําดูมาก จึงมีผู๎สันนิษฐานวําศิลปะดังกลําวคือมะโยํง ซึ่งสํวนใหญํจัดแสดงในงานเพ่ือให๎

อาคันตุกะได๎ชม ดังนั้นจึงถือวําเป็นการแสดงที่เกิดจากในวังปัตตานีเป็นครั้งแรกจากนั้นแพรํหลายไป

ทางกลันตัน ในขณะเดียวกัน มะโยํง ถือเป็นการแสดงที่ได๎รับอิทธิพลมาจากชวาตั้งแตํครั้งโบราณ  

และเป็นที่แพรํหลายในหมูํชาวมลายูในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ค าวํามะโยํง มาจากค าวํา               

มะ หรือ เมาะ  แปลวําแมํ สํวนโยํงหรือโยงเป็นพระนามของเจ๎าหญิงแหํงชวา จึงสันนิษฐานวําอาจ

เนื่องจากละครที่เจ๎าหญิงทรงคิดข้ึนเป็นครั้งแรกและใช๎ผู๎หญิงแสดง  

  ในทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรปัตตานี ประเทศมาเลเซียและประเทศ

อินโดนีเซีย สรุปได๎วํามะโยํงเป็นศิลปะการละครร ามลายูที่ไมํอาจระบุให๎ชัดเจนได๎วําเป็นวัฒนธรรม

หลวงหรือวัฒนธรรมราษฎร์ สเวเตนแฮม (Sweetenham) เชื่อวํามะโยํงไมํได๎มีก าเนิดมาจาก         

ราชส านัก แตํการแสดงมะโยํงมีขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ส าหรับหลักฐานที่มีอยูํในปัตตานี           

ปัจจุบันเป็นเพียงค าบอกเลําจากคณะมะโยํง เชื่อวํามะโยํงก าเนิดจากเกาะชวาโดยชนเผํา บาตั๊กปูเต็ฮ 

(Batak Putih) บ๎างก็เชื่อวําเกิดที่เมืองปาเล็มบัง ไมํมีมะโยํงคณะใดเชื่อวําเกิดในอาณาจักรปัตตานี    

นอกจากนี้มะโยํงมาจากค าวํา“มัคฮียัง” (Mak-Hiang) แปลวําแมํโพสพตรงกับชื่อของแมํโพสพ             

ของชาวฮินดู-ชวา วํา เทวีศรี (Dewi Seri) สมัยโบราณชาวมลายูท าขวัญข๎าวในนาอยํางชาวนาไทย  

บุคคลที่ขาดไมํได๎คือ บอร์มอหรือพํอหมอหมายถึง หมอผีผู๎ทรงวิญญาณเจ๎าแมํเพ่ือขอความสวัสดิมงคล

ขณะเดียวกันก็มี การร๎องร าบวงสรวง ตํอมาภายหลั ง เป็นการ แสดงของชาวบ๎านแสดง                            

เป็นเรื่องราวมีการร๎องร าและมีดนตรีประกอบ ภายหลังได๎วิวัฒนาการมาเป็นละครเรียกวํามะโยํง             

ท าให๎สันนิษฐานวํามะโยํงเป็นการละเลํนที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมบูชาธรรมชาติ เป็นการบูชาแมํโพสพ

หรือบูชาขวัญข๎าว นอกจากนี้มะโยํงมีก าเนิดจากลัทธิความเชื่อในภูตผีวิญญาณ และแนวทางการรักษา



๔๑ 

 

โรคด๎วยวิธีทางไสยศาสตร์เพราะพบวํามีผู๎วําจ๎างคณะมะโยํงไปแสดงเพ่ือการรักษาโรคของผู๎ปุวย     

(ธเนศ อดุลยกิจ, ๒๕๕๑) 

  ประวัติความเป็นมาของมะโยํงมิอาจระบุได๎แนํชัดวําก าเนิดขึ้นที่ใดเป็นครั้งแรก  

นักวิชาการและนักแสดงหลายทํานได๎กลําวถึงต๎นก าเนิดของมะโยํงไว๎แตกตํางกันไปหลายกระแส        

เชํน นักวิชาการบางทํานเชื่อวํา มะโยํงก าเนิดขึ้นครั้งแรกในเมืองมัชปหิต สมัยรายามูดอแลลอ             

บ๎างก็วําก าเนิดขึ้นจากตํวนประไหมสุหรีบอสู และบ๎างก็วําเกิดขึ้นในเมืองปาเล็มบังในสมัยรายากาซีนา

บันดีตอแล๎วแพรํมาสูํแหลมมลายู สํวนจากค าเลําของนักแสดงมะโยํงบางโรงวํามะโยํงก าเนิดขึ้น             

จากพิธีกรรมที่เกาะชวา บางโรงบอกวําเกิดข้ึนจากสองสามีภรรยาที่ไปหาของในปุา จากการสัมภาษณ์

ถึงพัฒนาการของมะโยํงซึ่งพบวํา การแสดงมะโยํงในอดีตสํวนมากจะแสดงแบบเลํนละครและจะมีการ

แสดงในพิธีกรรมตํางๆ เชํน ขึ้นบ๎านใหมํมีผู๎คนมาเยี่ยมบ๎านเมือง พิธีสะเดาะเคราะห์และพิธีตํางๆ  

และถ๎าผู๎ที่แสดงคนใดที่อยูํในกลุํมเกิดไมํสบายขึ้นมา หรือเป็นอะไรที่ลุกไมํไหวจะให๎ผู๎ที่แสดงมะโยํง            

ที่เหลือมาท าพิธี คนที่ปุวยก๎อจะลุกไหวและหายจากอาการไมํสบาย  ในขณะที่การแสดงละคร                 

เพ่ือความบันเทิงในสมัยกํอน ในชํวงแรกๆ จะมีพิธีการแตํงตัวแล๎วพิธีการขึ้นไปนั่งบนเวทีและคนที่ถือ

ซองา (รือบะ) ก็จะบรรเลงดนตรี ผู๎น าละครก็จะท าพิธีอัญเชิญบรรพบุรุษแล๎วยืนเรียกคนในกลุํมมา

แสดง มารํายร าให๎เป็นบทละคร (ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในขณะเดียวกันยังพบ

อีกวําการแสดงมะโยํงต๎องอาศัยพิธีกรรม ซึ่งเป็นที่มาตํอการขัดความการนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็น

ผลของการลดน๎อยลงตามล าดับ มะโยํงในอดีตจะมีการแสดงบนเวทีและจะมีพิธีอัญเชิญบรรพบุรุษ

และคนที่แสดงมะโยํงฝุายชายจะลุกขึ้นมาแสดงกํอน และจะเชิญฝุายหญิงให๎ลุกขึ้นมาแสดงตาม             

และจะเลํนเป็นบทละครจะเลํนละครจนจบบทและจะมีการปิดพิธีในตอนสุดท๎ายขึ้น มะโยํงยังเป็นพิธี

แก๎บน (นาซา) และในพิธีกรรมนั้นจะมีการท าข๎าวเหนียว ๓ สี คือ แดง ขาว เหลือง และจะมีไขํต๎ม

ปอกเปลือก ๑ ฟอง คนที่แสดงมะโยํงก็จะท าพิธีเรียกบรรพบุรุษแล๎วก็จะลุกขึ้นมาร า พอร าเสร็จก็จะ

ให๎คนที่อยูํพิธีทุกคนกินข๎าวเหนียว ๓ สี พอกินเสร็จก็จะเป็นการเสร็จพิธี (รอฮีมะห์ สาเมาะ และรอบี

เยาะ มามะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) จากการสัมภาษณ์ข๎างต๎นสอดคล๎องกับ ปาตีเมาะ มะซู 

(สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในประเด็นของความขัดแย๎งทางความเชื่อที่สํงผลตํอความนิยม           

และพัฒนาการด๎านการแสดงที่ต๎องปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยมยังเพ่ิมบทเพลงและเพ่ิมความสนุกสนาน  

 กลําวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการแสดงมะโยํงในจังหวัดปัตตานี 

ปรากฏวํามีอยูํน๎อยมากแตํทั้งนี้ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา การแสดงมะโยํงในปัตตานีมีมานานมากกวํา 



๔๒ 

 

๔๐๐ ปี ซึ่งปรากฏหลักฐานเดํนชัดในสมัยราชินีฮิเยาครองเมืองปัตตานี สมัยนั้นมะโยํงมักนิยมดูในหมูํ

ชนชั้นสูงโดยใช๎สถานที่แสดงในวังหรือบ๎านขุนนาง ในการแสดงใช๎ระยะเวลานานถึง ๔-๗ คืน แตํละคืน

จะเลิกแสดงก็ตํอเมื่อรายารับสั่งให๎ยุติ  อีกทั้งการแสดงเพ่ือความบันเทิงต๎อนรับบุคคลส าคัญ                

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จประพาสแหลมมลายูได๎ปรากฏหลักฐานในพิธี

ต๎อนรับพระองคโ์ดยการแสดงมะโยํงในเมืองปัตตานี ซึ่งทรงบันทึกไว๎ในหนังสือพระราชหัตถเลขาเรื่อง

เสด็จประพาสแหลมมลายู อาจกลําวได๎วําการแสดงมะโยํงในจังหวัดปัตตานีนําจะเริ่มปรากฏใน            

ราชส านักกํอนในรูปแบบความบันเทิงเป็นที่นิยมชื่นชอบในราชส านัก และได๎รับการอุปถัมภ์จาก              

ผู๎ครองเมือง ตํอมาได๎แพรํหลายสูํระดับประชาชนทั่วไปแตํในขณะเดียวกันเริ่มมีการปรับตัวอีกครั้ง              

เมื่อเชื่อมโยงไปยังประเด็นของความขัดแย๎งทางความเชื่ อในศาสนาอิสลาม สํงผลตํอความนิยม              

และพัฒนาการด๎านการแสดง ซึ่งจ าเป็นต๎องตัดบางสํวนที่เกี่ยวข๎องกับศาสนาออกไปและเพ่ิมบทเพลง

เพ่ิมความสนุกสนานเพ่ิมข้ึน 

 

๒. พัฒนาการของการแสดงมะโย่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  จากการลงพ้ืนที่และค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องพบวํา การแสดงมะโยํงได๎ปรากฏ

เป็นหลักฐานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕ สมัยพระนางเจ๎าฮีเณาเจ๎าเมืองปัตตานีได๎เชิญชาวยุโรป            

คนหนึ่งชื่อ ปีเตอร์ ฟลอเรส (Peter Flores) ให๎ไปรํวมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงต๎อนรับสุลตํานรัฐปาหัง 

 

 
 



๔๓ 

 

ภาพประกอบ ๒ การแสดงมะโยํงในอดีต 

ที่มา: นูรียัน  สาเเละ (ม.ป.ป.) สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต๎ เลํมที่ ๑๒               

ภควตา–เมืองพระเวียง 

 

  การแสดงมะโยํงในสมัยกํอนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได๎รับความนิยมมากมีผู๎คนติดตํอ         

ให๎ไปแสดงตามงานบุญงานรื่นเริงตํางๆ แม๎แตํชํวงปี พ.ศ. ๒๕๐๙–๒๕๑๕ คนในชุมชนตํางชื่นชอบ            

การแสดงมะโยํง การชมมะโยํงถือเป็นการพักผํอนหลังจากท างานมาทั้งวัน และหน๎าโรงมะโยํงยังเป็น

จุดนัดพบของหนุํมสาวซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการแตํงงาน แตํหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๑๗ การแสดงมะโยํง

ได๎เลิกการแสดงเนื่องจากประชาชน ชุมชน เลิกชมการแสดงเพราะเกิดข๎อรังเกียจในการเต๎นกินร ากิน

โดยเฉพาะนักแสดงผู๎หญิงสํวนใหญํกลับไปประกอบอาชีพท านา กรีดยาง นอกจากนี้ชาวบ๎านได๎รับ

การศึกษาด๎านศาสนาเพ่ิมขึ้น และให๎ความส าคัญกับศาสนามากขึ้นประกอบกับสื่อโทรทัศน์แพรํหลาย

มากข้ึนท าให๎นําสนใจมากกวําการแสดงมะโยํงจึงเป็นผลท าให๎มะโยํงขาดรายได๎และการแสดงเริ่มลดลง

ในที่สุดน าไปสูํเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

๓. พัฒนาการของการแสดงมะโย่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงื่อนไขของ             

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

  ในปัจจุบันคณะมะโยํงมีจ านวนน๎อยลงมาก เพราะมิได๎มีการปรับเปลี่ยนการแสดง

ให๎เข๎ากับยุคสมัย เทําท่ีมีการแสดงมักเป็นการรักษาโรคที่ถือวําเป็นโรคทางจิตที่ผู๎ปุวยรักษาด๎วยแพทย์

ปัจจุบันไมํหายขาดจึงจ าเป็นต๎องจ๎างคณะมะโยํงไปรักษา ดังนั้นคณะมะโยํงที่มุํงการรักษาโรคจะไมํมี

ชื่อคณะ สํวนมะโยํงที่แสดงในลักษณะเพ่ือความบันเทิงซึ่งมีไมํคํอยมาก คณะเหลํานี้มักมีชื่อคณะ 

สํวนมากมักแสดงโชว์โดยทางหนํวยงานของภาครัฐและเอกชนเชิญไปแสดงในเขตพ้ืนที่ตํางๆ             

ซึ่งการแสดงแบบนี้มักจะตัดทอนบางชํวงของการแสดง โดยมากมักตัดสํวนของการแสดงเป็นเรื่องราว

ออกเพราะการแสดงเป็นเรื่องต๎องใช๎เวลานานมากขั้นต่ าถึง ๓ ชั่วโมง หรือไมํก็ปรับเวลาให๎สั้นลงเพ่ือ

ไมํท าให๎คนดูเบื่อหนํายมาก ทั้งนี้ผู๎ชมที่เป็นเยาวชนรุํนใหมํกลับมองวํามะโยํงเป็นการแสดงขัดศาสนา

เพราะดนตรีที่ใช๎ในศาสนามีเพียงกลองเทํานั้นที่ไมํขัดหลักศาสนา จากการศึกษามะโยํงพบวํามีการ

เปลี่ยนแปลงดังจากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลพบวํามีเงื่อนไขหลายประการ ประการที่ส าคัญที่สุดคือ 

การปรับและตัดลดการแสดงที่ เกี่ยวข๎องกับความขัดแย๎งด๎านความเชื่อของศาสนาอิสลาม              



๔๔ 

 

ประการตํอมาคือ การปรับการแสดงให๎สอดคล๎องกับยุคสมัยเพ่ิมขึ้นทั้งในสํวนของการแตํงการและเค๎า

โครงการแสดงแตํยังคงบทบาทนักแสดงเดิมอยูํ จากการสัมภาษณ์พบวําปัจจุบันการแสดงมะโยํง

เปลี่ยนไป จากการแสดงเป็นบทละครก็เปลี่ยนเป็นการแสดงแบบบทเพลงมีความบันเทิงมากขึ้น            

ท าให๎คนที่ไปชมการแสดงรู๎สึกสนุกสนาน การแสดงมะโยํงก็จะมีการแตํงตัวที่แตกตํางไปจากสมัยกํอน

แล๎วจะข้ึนไปนั่งบนเวที ผู๎ที่จะแสดงทุกคนก็จะหันไปทางผู๎ชมแล๎วอัญเชิญบรรพบุรุษ จากนั้นจะลุกขึ้น

รํายร าเป็นบทละครประมาณ ๕ นาที แล๎วจะเปลี่ยนมาเลํนเป็นบทเพลงเพ่ือให๎ผู๎ชมที่มาดูเกิดความ

สนุก ในสมัยกํอนจะแสดงเป็นบทละครแตํสมัยนี้เค๎านิยมแสดงเป็นบทละคร เพราะต๎องใช๎เวลานานจึง

เปลี่ยนมาเลํนเป็นบทเพลงเพ่ือความบันเทิง (ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) และ รอบี

เยาะ มามะ (สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) กลําววํา การแสดงมะโยํงจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต

จนถึงปัจจุบันมีการแตํงตัว การแสดงที่เพ่ิมความบันเทิงมากขึ้นท าให๎การแสดงมะโยํงแบบสมัยกํอน

คํอยๆ สูญหาย ปัจจุบันก็จะมีการแสดงมะโยํงที่เป็นบทเพลงเพื่อความบันเทิงมากขึ้น แตํเครื่องดนตรีก็

ยังคงใช๎แบบอดีต ปัจจุบันจะไมํคํอยมีใครเลํนเป็นบทละครเหมือนในอดีตจะมีก็เลํนให๎เกิดความบันเทิง

ให๎กับคนที่ไปชมการแสดง (รอฮีมะห์ สาเมาะและปาตีเมาะ มะซ,ู สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 กลําวโดยสรุป ด๎านพัฒนาการของการแสดงมะโยํงในสมัยกํอนปี พ.ศ. ๒๕๐๐               

ได๎รับความนิยมมากมีผู๎คนติดตํอให๎ไปแสดงตามงานบุญ งานรื่นเริงตํางๆ แม๎แตํชํวงปี พ.ศ. ๒๕๐๙–

๒๕๑๕ คนในชุมชนตํางชื่นชอบการแสดงมะโยํง การชมมะโยํงถือเป็นการพักผํอนหลังจากท างาน  

และหน๎าโรงมะโยํงยังเป็นจุดนัดพบของหนุํมสาวเป็นจุดเริ่มต๎นของการแตํงงาน แตํหลังจากปี  พ.ศ. 

๒๕๑๗ การแสดงคณะมะโยํงบางคณะได๎เลิกการแสดง สํวนบางคณะที่หลงเหลือก็ปรับการแสดง                    

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย บางสํวนก็หายไปตามกาลเวลาประกอบกับเหตุการณ์ความไมํสงบ 

ดังนั้นประการที่ส าคัญคือ การพยายามสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกฝุายเพ่ือให๎การแสดงด ารงอยูํได๎                

ในอนาคต 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

๒. การมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมในการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่  

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎           

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง          

ภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสํงเสริมการแสดงมะโยํง                         

และผลการวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล ดังนี้  

 

ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่           

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ภาคประชาชนในมีบทบาทส าคัญในการมีสํ วนรํวมอนุรักษ์การแสดงมะโยํง              

ซึ่งจากการลงพ้ืนที่การจัดประชุมผู๎น าชุมชน กลุํมตํางๆ ในชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุํมครู 

นักเรียนโรงเรียนระดับประถมขึ้นในหมูํบ๎าน เพ่ือรํวมกันเรียนรู๎วัฒนธรรมที่ส าคัญของหมูํบ๎าน และจด

บันทึกเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนด าเนินงานตํอไป มีการประชุมแลกเปลี่ยนข๎อมูล  

ท าให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎ถึงความส าคัญของการแสดงมะโยํงและวัฒนธรรมตํางๆ ของการแสดงที่เกี่ยวข๎อง

กับวิถีชีวิต ได๎ข๎อมูลจ านวนพื้นที่เห็นความส าคัญของการแสดงพ้ืนบ๎าน การจัดการการแสดงและการมี

สํวนรํวมของชุมชนเพ่ือเห็นความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมท๎องถิ่นในอดีต และที่ส าคัญได๎

ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พอสรุปได๎วําในปัจจุบันนี้มีการเข๎าถึงการแสดงน๎อยลงจึงไมํคํอยได๎รับ

ความนิยมและท าให๎ชาวบ๎านนิยมลดน๎อยลงตามล าดับ ในขณะเดียวกันการทางภาครัฐโดยเฉพาะ 

อยํางยิ่งวัฒนธรรมจังหวัดพยายามให๎นโยบายและจัดการแสดงมะโยํงในงานตํางๆ  

นอกจากนี้การพยายามสร๎างชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญของคนกลุํมตําง ๆ           

ทั้งคนในชุมชนและผู๎สนใจจากภายนอกกํอให๎เกิดการบูรณาการพัฒนาด๎านอ่ืน ๆ อยํางกลมกลืน     

ทั้งด๎านการศึกษา ด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยมีแกนน าชาวบ๎าน รวมทั้งกลุํมครูและนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข๎ารํวมเรียนรู๎กับชุมชน และรํวมกันการสํงเสริมท าให๎เกิดแกน

น าเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมขึ้นในแตํละหมูํบ๎านคอยเป็นพลังผลักดันในการด าเนินงานและเผยแพรํ

ข๎อมูล ความรู๎ทั้งภายในชุมชนของตนและกลุํมบุคคลจากภายนอกพ้ืนที่ที่เข๎ามาศึกษาดูงานในอนาคต 



๔๖ 

 

ภาครัฐกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด า รงอยู่           

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ภาครัฐเริ่มต๎นด๎วยการพยายามสร๎างกิจกรรมอนุรักษ์และสํงเสริมให๎เห็นถึงคุณคํา

สามารถด าเนินการรํวมกันหลายหนํวยงานเป็นการท างานเชิงการบูรณาการ โดยรํวมกันค๎นหากรรมวิธี

ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่นเกี่ยวกับการแสดงจนได๎ข๎อตกลงเบื้องต๎น โดยให๎ชุมชน

รํวมกันก าหนดมีการด าเนินงานโครงการประกอบด๎วย กิจกรรมเวทีสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การฟ้ืนฟู

ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงมะโยํง และสามารถก าหนดเพ่ือสร๎างระบบการจัดการ

วัฒนธรรมให๎ยั้งยืน 

อีกทั้งยังมีการการรวมตัวและการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมศิลปะการแสดงมะโยํง 

โดยสามารถน ารํองไปยังโรงเรียนและหนํวยงานทางราชการตํางๆ คอยสนับสนุน สํงเสริม                      

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดการถํายทอดและการมีข๎อตกลงรํวมกันในการสํงเสริม การให๎ความรู๎          

กับเยาวชนและชุมชน นอกจากนี้ควรให๎มีกิจกรรมตําง ๆ รํวมกันเชํน การแสดง และการอบรมให๎

ความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น การการฟ้ืนฟูและการเชื่อมโยงยังเครือขํายอ่ืนๆ นอกพ้ืนที่ยังมี          

การแสดงหรือคณะตํางๆ เพ่ือให๎เยาวชนและภาคสังคมใช๎เป็นเครื่องมือ ในการเข๎าถึงการศึกษา             

อีกทั้งยังเป็นการรํวมกันส ารวจข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมะโยํงอยํางเป็นระบบในพ้ืนที่ภาคใต๎อยํางยั่งยืน            

เพ่ือสืบทอดไปสูํรุํนลูกรุํนหลาน 

 

ภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ของ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ภาคเอกชนซึ่ งมีความส าคัญในเชิงของการประชาสัมพันธ์การแสดงมะโยํง          

โดยจะมีกลุํมตํางๆ ที่เข๎ามาให๎การสนับสนุนในการแสดง และมีสํวนในการผลักดันเกิดแนวคิด               

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เนื่องจากเล็งเห็นถึงคุณคําของศิลปะการแสดงในท๎องถิ่น โดยเริ่มจาก            

การสํงหนังสือเพ่ือเทียบเชิญให๎รํวมการแสดงมะโยํงเพ่ือเผยแพรํไปยังสถานที่ตําง ๆ เมื่อมีการจัดงาน           

ทั้งภายในจังหวัดและตํางจังหวัดและรํวมกับองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการถํายทอดความรู๎สูํประชาชนที่มี

ความสนใจ มีการจัดเวทีอบรม นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรและนักวิชาการที่มีความรู๎เฉพาะทาง

มาจัดระบบในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได๎อยํางสอดคล๎องเชํน การเชิญคณะมะโยํงมาให๎ความรู๎เรื่องประวัติศาสตร์



๔๗ 

 

พัฒนาการการแสดงและความเชื่อตํางๆ ในอดีต เพ่ือให๎เกิดความหลากหลายและได๎รับความสนใจมาก

ขึ้น ตํอมาเริ่มขยายเครือขํายกลุํมการแสดงอ่ืนๆ นอกพ้ืนที่ โดยใช๎เป็นกลุํมแลกเปลี่ยนประสบการณ์            

และปรับใช๎ในการท างานและสํงเสริมการจัดการกลุํมอยํางเหมาะสม  

จากการศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งภาคชุมชน ภาครัฐ และเอกชน          

ซึ่งมสีามารถน าแนวทางการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการแสดงมะโยํงมาปรับใช๎เพ่ือให๎การแสดงมะโยํง

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎คงอยูํ สามารถสรุปไดด๎ังนี้ 

 

   แนวทางการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการแสดง 

   จากการประชุมกลุํมเพ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมในการค๎นหาและสาเหตุ           

ของปัญหา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสะท๎อนการด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่ น         

จากการศึกษากรณีศึกษาพบวํา ในปัจจุบันยังมีการแสดงอยูํแตํจะมีการปรับการแสดงเพ่ิมบทเพลง           

ให๎เกิดความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันเยาวชนรุํนหลังไมํคํอยอยากจะเรียนรู๎ท าให๎การแสดงมะโยํง

เป็นที่รู๎จักน๎องลง ดังนั้นการมีสํวนรํวมในการสะท๎อนปัญหาผํานการปรับการแสดงและมีความพยายาม

สืบทอดการแสดงมะโยํงให๎คนรุํนตํอๆ ไปได๎เห็นการแสดง” (ฮาแว  มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๕๙) ในขณะเดียวกันก็สะท๎อนถึงภาวะในปัจจุบันจะพบน๎อยมาก และยังขาดการสืบทอด

โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน ๓ จังหวัดชายแดนใต๎ ซึ่งการแสดงมะโยํงจะคล๎ายๆ กับการร าโนราห์ของไทย

พุทธ ปัจจุบันคณะมีการปรับตัวทางการแสดงและมีการเดินทางไปแสดงในสถานที่ตํางๆ อีกทั้งยังมี

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาชํวยสนับสนุนเพ่ือการแสดงมะโยํงจะได๎มีตํอๆ ไปให๎คนรุํนหลังได๎ดู (รอบีเยาะ 

มามะ, รอฮีมะห์ สาเมาะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในทางกลับกันปัญหาที่พบคือ ในปัจจุบัน

คณะตํางๆ เริ่มน๎อยลงตามล าดับท าให๎เป็นที่รู๎จักน๎อยลงและไมํโดํงดังเชํนอดีตที่ผํานมา การแสดง         

ในงานตํางๆ เริ่มน๎อยลงอยํางเดํนชัด อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับความเชื่อทางด๎านศาสนาจึงท าให๎ถูกตํอต๎าน

และน าไปสูํการปรับตัวรูปแบบในด๎านการแสดงมากขึ้น (ปาตีเมาะ มะซู, สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙, กัลปังหา บีรู, สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

   กลําวโดยสรุป การสังเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลประเด็นของ                   

การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาพบวํา ปัจจุบันมะโยํงยังมีการแสดงอยูํแตํสืบเนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจและปัญหาการเดินทางและการสืบทอด สํวนใหญํแล๎วเยาวชนไมํคํอยให๎ความสนใจ อีกทั้งยัง



๔๘ 

 

ประสบปัญหาเรื่องของความเชื่อที่ขัดแย๎งตํอหลักการของศาสนา แตํก็มีการปรับการแสดงเพ่ือให๎เข๎า

ทันยุคสมัยมากขึ้น 

 

  แนวทางการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 

จากการประชุมกลุํมเพ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนา             

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎สะท๎อนการด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นในประเด็น           

การพัฒนาพบวํา มีการปรับบทบาท โครงเรื่องการแสดงแบบใหมํให๎ดึงดูดคนที่มาดูการแสดง               

และมีการปรับให๎สอดคล๎องกับยุคและสมัยมากขึ้นเชํนเดียวกับการแสดงหนังตะลุง ซึ่งทุกวันนี้

ประชาชนเริ่มให๎ความสนใจ และทุกฝุายมีการรํวมวางแผนกันเพ่ือการด ารงอยูํในอนาคต (ฮาแว มะซู, 

สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เชํนเดียวกับอีกหลายความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันพบวํา ควรเพ่ิม           

การแสดงที่สะท๎อนภาวะสังคมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนใต๎ผํานวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และเกี่ยวกับเหตุการณ์ไมํสงบอาจจะท าให๎เกิดความเข๎าใจมากขึ้น อาจจะมีการนิยม

เพ่ิมขึ้นเชํนกัน แตํถึงกระนั้น (รอบีเยาะ มามะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ก็ต๎องมีการวางแผน

และการจัดการอยํางเป็นระบบ ในสํวนของภาครัฐก็มีการสนับสนุนเชิงนโยบาย ซึ่งส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส อาจจะบทบาทส าคัญในการมีสํวนรํวมในการพัฒนา

เชํนเดียวกัน (รอฮีมะห์ สาเมาะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ดังนั้นการสนับสนุนให๎ภาครัฐ เอกชน

จะเข๎ามาพัฒนาให๎การแสดงมะโยํงให๎เป็นที่รู๎จักและแพรํหลายทั่วไป โดยไมํกระจุกตัวอยูํแคํ ๓ จังหวัด

ภาคใต๎ บางสํวนอาจจะมีการปรับปรุงการแตํงกายให๎ดูทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงการแสดงให๎สามารถ

ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆ ของชุมชน (ปาตีเมาะ มะซู, สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ผํานบทบาท

วัฒนธรรมของจังหวัด งานตํางๆ เชํน งานกาชาติหรือการแสดงตามงานของดีเมืองปัตตานี เมื่อเพ่ิม

ผู๎สนใจและเป็นที่รู๎จักมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรปรับการแสดงที่ทันสมัย คิดค๎นวิธีการใหมํๆ 

(กัลปังหา บีรู, วันที่สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) จึงสามารถด ารงอยูํได๎ 

  กลําวโดยสรุปจากการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลประเด็นของการมี

สํวนรํวมในการวางแผนพบวํา มะโยํงจะสามารถด ารงอยูํในสังคมได๎จ าเป็นต๎องมีการวางแผนอยําง              

เป็นระบบทั้งคณะการแสดง รัฐ เอกชนและประชนชนในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดให๎อยูํในแผนของราชการ 

งานประจ าจังหวัด สถานศึกษาตําง ๆ  

 



๔๙ 

 

 แนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา 

   จากการประชุมกลุํมเพ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมในการพัฒนา ซึ่งจากการ           

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสะท๎อนการด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น จากการศึกษากรณีศึกษา

พบวํา การพัฒนาการของการแสดงมะโยํงเป็นสํวนส าคัญในการด ารงอยูํ เพ่ือให๎คนหลังๆ ได๎เห็นบํอยๆ 

และจะคํอยๆ ซึมซับวัฒนธรรมท๎องถิ่นเหลํานี้ให๎แกํเยาวชน ปัจจุบันมีหนํวยงานเชํน หนํวยงานภาครัฐ 

(อบต.เตราะบอน) ที่เข๎ามาสนับสนุนในการพัฒนาทั้งชุดการแสดง รวมทั้งเนื้อหาในการแสดง              

เพ่ือสะท๎อนสังคมและท๎องถิ่น (ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) จะเห็นได๎วําปัจจุบันมะโยํง

ก าลังถูกลดบทบาทลงจ าเป็นต๎องพัฒนารูปแบบใหมํให๎ดูแปลกตา ผํานมุมมองและมีข๎อคิดในการแสดง

สะท๎อนสังคมและจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาอยํางเป็นระบบ ผํานการประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎คนมาดูเยอะๆ 

เพราะการแสดงมะโยํงเป็นการแสดงของสมัยกํอน สมัยนี้อาจจะหาดูยาก (รอบีเยาะ มามะ, สัมภาษณ์ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) และต๎องมีการปรับปรุงการแสดงให๎ดูเป็นที่สนใจ การปรับในสํวนของบทละคร 

ให๎ทันสมัยมากขึ้น การสะท๎อนถึงเรื่องในปัจจุบันที่ก าลังเผชิญในชุมชน ควรเผยแพรํในเรื่องที่                    

ไมํกระทบกับความขัดแย๎งในประเด็น ๓ จังหวัดชายแดนใต๎แตํเปิดโอกาสให๎สะท๎อนความจริง              

คณะมะโยํงอาจจะมีสํวนชํวยในการประชาสัมพันธ์ผํานเนื้อเรื่องชํวยลดความขัดแย๎งและความรุนแรง

ในท๎องถิ่นได๎ ในปัจจุบันมี อบต. เข๎ามาสนับสนุนพอสมควรในการเผยแพรํ (รอฮีมะห์ สาเมาะ, 

สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙, ปาตีเมาะ มะซู, สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในขณะเดียวกันก็

พยายามเพ่ิมบทบาทตํางๆ ในสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมเชํน ประชาชนในชุมชนและหนํวยงานของรัฐ 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎แกํเด็กๆ อยํางน๎อยเด็กจะได๎มีความรู๎             

และความทรงจ าเกี่ยวกับศิลปะแขนงนี้  (กัลปังหา บี, สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 กลําวโดยสรุปจากการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลประเด็นของการมี

สํวนรํวมในการด าเนินการการพัฒนาพบวํา หนํวยงานตํางๆ ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาเชํน

หนํวยงานของรัฐ องค์การบริหารสํวนต าบลและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมถึงโรงเรียน โดยการ

สนับสนุนเรื่องของเครื่องประดับตํางๆ ในการแสดง การจ๎างงานแสดง รวมถึงเป็นศูนย์ข๎อมูลทาง

วัฒนธรรม 
 

 

 



๕๐ 

 

  แนวทางการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

   จากการประชุมกลุํมเ พ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมในการรับประโยชน์               

ในการพัฒนา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสะท๎อนการด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น

จากการศึกษากรณีศึกษาพบวํา การแสดงมะโยํงมีประโยชน์เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ให๎แกํครอบครัวอันได๎แกํ การแก๎บน การท าพิธีกรรมตํางๆ  ในขณะเดียวกันมะโยํงมีสํวนชํวยให๎สมาชิก

ในครอบครัวเรียนหนังสือ และในอีกแงํมุมหนึ่งยังถือเป็นประโยชน์ตํอคนรุํนตํอไปจะได๎ศึกษาเรียนรู๎

วัฒนธรรม (ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในอีกมุมหนึ่งคือการสะท๎อนถึงวัฒนธรรม

ตํางๆ การใช๎ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมและคุณคําเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถท าให๎คนรุํน

หลังได๎ร าลึกถึงและเป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนที่ส าคัญ อีกทั้งชุมชนยังมีชื่อเสียงและมีรายได๎มาก

ขึ้น (รอบีเยาะ มามะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ขณะเดียวกันยังสะท๎อนถึงการถํายทอดวิถี

วัฒนธรรมผํานรุํนสูํรุํน โดยมีการสนับสนุนของหนํวยงานรัฐหรือเอกชน (ปาตีเมาะ มะซู , สัมภาษณ์ 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และท๎องถิ่นก็ได๎รับผลประโยชน์ ถือเป็นต ารานอกห๎องเรียนที่พบไมํบํอยนัก                 

ในปัจจุบัน (รอฮีมะห์ สาเมาะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ยังเป็นการแลกเปลี่ยน                

ทางวัฒนธรรมตํางถิ่น สุดท๎ายในเชิงพ้ืนที่จะได๎รับผลประโยชน์ การสร๎างอาชีพ การเสริมรายได๎            

ของชุมชนด๎วยเชํนกัน (กัลปังหา บี, สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 กลําวโดยสรุปจากการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลประเด็นของการมี

สํวนรํวมในการได๎รับผลประโยชน์จากพัฒนาพบวํา ในแงํของประโยชน์ในการแสดงที่สะท๎อนแงํมุม              

ทางประวัติศาสตร์ที่ไมํเคยทราบมากํอนและไมํมีเรียนการสอนในระบบการศึกษาตํางๆ เชํนในโรงเรียน           

ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน การสัมผัสกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นเพ่ือเป็น

ฐานความรู๎ทางภูมิปัญญา ในขณะเดียวกันเชิงพ้ืนที่สามารถเปิดมุมมองในแงํมุมทางเศรษฐกิจในระดับ

ครัวเรือน สุดท๎ายการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นสํวนส าคัญที่จะด ารงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็น

ท๎องถิ่นและเป็นแหลํงเรียนรู๎สืบตํอไปในอนาคต 

 

  แนวทางการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา 

   จากการประชุมกลุํมเพ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมในการประเมินผล ซึ่งจากการ

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสะท๎อนการด ารงอยูํของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น จากการศึกษากรณีศึกษา

พบวํา การคงอยูํของการแสดงมะโยํงในสมัยกํอนจนถึงปัจจุบันต๎องมีการวางแผนอยํางเป็นระบบ 



๕๑ 

 

(ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับหลายปัจจัยอาทิเชํน ปัจจัยทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เป็นต๎น (รอบีเยาะ มามะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ซ่ึงการประเมินผลต๎องมอง

ทั้งผลระยะสั้นและผลระยะยาว ถ๎าผลระยะสั้นต๎องการได๎รับการสนับสนุนจากเครือขํายตํางๆ ให๎เป็น

ที่รู๎จักกันมากขึ้น มีการแสดงบํอยๆ เมื่อการแสดงมะโยํงได๎รับการนิยมก็มีการจ๎างงาน ในสํวนของการ

สืบทอดสูํคนรุํนตํอไปคือ ค าตอบของการประเมินผลระยะยาว (รอฮีมะห์ สาเมาะ, สัมภาษณ์ ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๙) แตํทั้งนี้ต๎องได๎การสนับสนุนจากหลายฝุายเพ่ือให๎วัฒนธรรมนี้อยูํคูํกับท๎องถิ่นได๎นาน 

(ปาตีเมาะ มะซู , สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในขณะเดียวกันต๎องไมํหยุดการตํอยอด                  

และการพัฒนาตํอไปเรื่อยๆ หารูปแบบหรือสิ่งใหมํๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของชุมชนอยูํเสมอ 

และประการส าคัญคือ ถ๎าน าวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาผนวกกับระบบการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน                 

การปลูกฝังความรักและความหวงแหนวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎อยูํในความทรงจ า  ในแงํวัฒนธรรม               

การใช๎ประวัติศาสตร์เป็นตัวเลําเรื่องวิถีด ารงชีวิตแตํจะยั่งยืนหรือไมํต๎องมีองคาพยพหลายหนํวยงาน

ที่มาสนับสนุน (กัลปังหา บี, สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 กลําวโดยสรุปการมีสํวนรํวมในการประเมินผลของการแสดงมะโยํงต๎องมี                

การสนับสนุนในระดับนโยบายให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ประการส าคัญคือ                    

ต๎องประกอบด๎วยการประเมินผลในระยะสั้นและการประเมินผลในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต๎องเน๎นการมี

สํวนรํวมจากทุกฝุายทั้งหนํวยงานรัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

๓. เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

  
 จากการลงพ้ืนทีเ่พ่ือรวบรวมองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมะโยํง และเชื่อมโยงไปยังท๎องถิ่น

เพ่ือเป็นประโยชน์ ในแงํมุมทางประวัติศาสตร์ การสัมผัสกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นเพ่ือเป็นฐาน                    

ขององคค์วามรู๎ทางภูมิปัญญา ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร๎างองค์ความรู๎และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ให๎คงอยูํผํานสถาบันการศึกษา หนํวยงานภาครัฐและการน าองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ จากการ

รวบรวมข๎อมูลพบวํา 

๑. สถาบันการศึกษาได๎น าองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อันได๎แกํ โรงเรียนประถมศึกษา

ในพ้ืนที่ได๎จัดให๎มีการสํงเสริมและให๎เป็นน าความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงและพัฒนาการตํางๆ          

ของมะโยํงไปปรับใช๎ในงานตํางๆ ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมท๎องถิ่น                

ในสถาบันการศึกษายังมีการถํายทอดและมีการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยคณะมะโยํงจะได๎รับ           

การติดตํอจากทางโรงเรียนเพ่ือจัดการแสดง ซึ่งสามารถถํายทอดแกํนักเรียนและเป็นที่นิยมอยํางยิ่ง              

ที่ส าคัญคือ การได๎ถํายทอดและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให๎คงอยูํได๎ยั่งยืน เพ่ือการสร๎างคนรุํนหลัง              

ให๎สามารถเรียนรู๎  เข๎ าใจ และรักษาต๎นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคํานี้ ไว๎ผํ านโรงเรียน 

สถาบันการศึกษา ในขณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยก็มีการน าความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงมะโยํง           

ไปถํายทอดเชํนกัน (รอบีเยาะ มามะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในปัจจุบันมีความพยายามจัดท า

หลักสูตรท๎องถิ่นเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนเชิงประวัติศาสตร์ผํานหนํวยงานของรัฐ                  

ในจังหวัดปัตตานีและพ้ืนที่ใกล๎เคียง  มีการพัฒนาตํอยอดให๎สอดคล๎องกับวิถีการด าเนินชีวิต         

โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งท าหน๎าที่ปลูกฝังความรัก และความหวงแหนวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎อยูํ             

ในความทรงจ า ในแงํวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นตัวเลําเรื่องการด ารงชีวิต (กัลปังหา บี , 

สัมภาษณ์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙, รอฮีมะห์ สาเมาะ, สัมภาษณ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ซึ่งสามารถท าให๎

วัฒนธรรมเหลํานี้ยังคงอยูํได๎ในปัจจุบัน 

๒. หนํวยงานภาครัฐอันได๎แก ํวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได๎น าองค์ความรู๎ไปใช๎ โดยได๎

จัดเป็นแหลํงค๎นคว๎าหาข๎อมูลทางด๎านศิลปะการแสดงมะโยํงในจังหวัดปัตตานี และยังเป็นการถอด

บทเรียนโดยมีสถาบันการศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการสํงเสริม และการจัดท าเป็นหนังสือ               

ชุดวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีรวบรวมข๎อมูลประวัติความเป็นมา อีกทั้งชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์ในด๎านการเรียน

การสอน (ฮาแว มะซู, สัมภาษณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) และให๎การแสดงก็จะเป็นที่รู๎จักกันมากขึ้น  



๕๓ 

 

ผู๎คนก็จะให๎ความส าคัญมากขึ้นและนิยมเพ่ือให๎ลูกหลานได๎เห็นได๎สัมผัสการแสดงในอดีต (ปาตีเมาะ 

มะซู, สัมภาษณ์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาและจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน               

การแสดงมะโยํงให๎เป็นแหลํงการศึกษาวัฒนธรรมท๎องถิ่นของกลุํมชนที่สนใจ และยังเป็นแหลํงศึกษา

วรรณกรรมท๎องถิ่นที่ส าคัญอีกแหลํงหนึ่ง ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์เอาไว๎เป็นมรดกของท๎องถิ่น

ตํอไป โดยมีการจัดท าข๎อมูลในรูปของวีดีทัศน์การแสดงมะโยํง ขั้นตอน อุปกรณ์ตํางๆ เพ่ือเป็นการ

สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎อยํางเป็นระบบภายในพิพิธภัณฑ์คติชนของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

(๒๕๔๐) ตํอไป 

 กลําวโดยสรุป การน าองค์ความรู๎มาปรับใช๎ในท๎องถิ่นเพ่ือด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม

อยํางยั่งยืนผํานสถาบันการศึกษา หนํวยงานรัฐ จ าเป็นต๎องมีระบบการจัดการที่ดี โดยเฉพาะ                 

การปลูกฝังในเยาวชนในโรงเรียนและครูรวมถึงองค์ประกอบของชาวบ๎าน ประการตํอมาคือ            

การปรับตัวให๎สอดรับกับยุคสมัยเชํนปัจจุบันเชํน เนื้อเรื่อง การแสดง การแตํงกาย ระยะเวลาใน            

การแสดง ประการส าคัญคือ การมีสํวนรํวมในการสนับสนุนจากภาครัฐ ในระดับนโยบายให๎สอดคล๎อง

กับวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ต๎องได๎รับการสนับสนุนจากเอกชนอีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

บทที่ ๕ 

 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่ นในจังหวัดชายแดนใต๎         

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 

๑. พัฒนาการของการแสดงมะโย่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในด้าน

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

 
 การแสดงมะโยํงในปัจจุบันคณะมะโยํงมีจ านวนน๎อยลงมาก เพราะมิได๎มีการปรับเปลี่ยน

การแสดงให๎เข๎ากับยุคสมัย ในอดีตมักจะใช๎เป็นการรักษาโรคที่ผู๎ปุวยรักษาด๎วยแพทย์ปัจจุบัน             

ไมํหายขาดจึงจ าเป็นต๎องจ๎างคณะมะโยํงไปรักษา ดังนั้นคณะมะโยํงที่มุํงการรักษาโรคจะไมํมีชื่อคณะ 

สํวนมะโยํงที่แสดงในลักษณะเพ่ือความบันเทิงซึ่งมีไมํคํอยมาก คณะเหลํานี้มักมีชื่อคณะสํวนใหญํ            

มักแสดงโชว์โดยทางหนํวยงานของภาครัฐและเอกชนเชิญไปแสดงในเขตพ้ืนที่ตํางๆ ซึ่งการแสดงแบบ

นี้มักจะตัดทอนบางชํวงของการแสดง  โดยมากมักตัดสํวนของการแสดงเป็นเรื่องราวออก                 

เพราะการแสดงเป็นเรื่องต๎องใช๎เวลานานมากขั้นต่ าถึง ๓ ชั่วโมง หรือมีการปรับเวลาให๎สั้นลง          

เพ่ือไมํท าให๎คนดูเบื่อหนําย ทั้งนี้ผู๎ชมที่ เป็นเยาวชนรุํนใหมํกลับมองวํามะโยํงเป็นการแสดง              

ขัดต๎อหลักความเชื่อในศาสนา 
 การแสดงมะโยํงในปัตตานีมีมานานมากกวํา ๔๐๐ ปี ซึ่งปรากฏหลักฐานเดํนชัดในสมัย

ราชินีฮิเยาครองเมืองปัตตานี สมัยนั้นมะโยํงมักนิยมดูในหมูํชนชั้นสูง โดยใช๎สถานที่แสดงในวัง              

หรือบ๎านขุนนาง ครั้งหนึ่งๆ แสดงนานถึง ๔-๗ คืน แตํละคืนจะเลิกแสดงก็ตํอเมื่อรายารับสั่งให๎ยุติ              

การแสดงสํวนใหญํใช๎เพ่ือความบันเทิงและการต๎อนรับบุคคลส าคัญ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จประพาสแหลมมลายูได๎ปรากฏหลักฐานในพิธีต๎อนรับพระองค์ได๎ มีการ

แสดงมะโยํงในเมืองปัตตานี ทรงบันทึกไว๎ในหนังสือพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู 

อาจกลําวได๎วําการแสดงมะโยํงในจังหวัดปัตตานี นําจะเริ่มปรากฏในราชส านักกํอนในรูปแบบความ



๕๕ 

 

บันเทิงจนเป็นที่นิยมชื่นชอบในราชส านักจนได๎รับการอุปถัมภ์จากผู๎ครองเมือง ตํอมาได๎แพรํหลายสูํ

ระดับประชาชนทั่วไปจนถึงปัจจุบัน 

 

๒. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมในการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถ

ด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎อยําง

ยั่งยืน: กรณีศึกษาการแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีและสัมภาษณ์ ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง             

ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ที่ เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสํง เสริมการแสดงมะโยํง                 

ดังนี้  

 

ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่             

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 การจัดประชุมผู๎น าชุมชน กลุํมตํางๆ ในชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุํมครู 

นักเรียนโรงเรียนระดับประถมในชุมชนเพ่ือรํวมกันเรียนรู๎วัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน และจดบันทึก

เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนด าเนินงานและสํงเสริม การพยายามสร๎างโรงเรียนให๎เป็น

แหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญของคนกลุํมตําง ๆ ทั้งคนในชุมชนและผู๎สนใจจากภายนอกกํอให๎เกิดการบูรณา

การในการพัฒนาทั้งภายในชุมชนและภายนอกยังเป็นพ้ืนที่ศึกษาดูงานในอนาคต 

 

ภาครัฐกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่            

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 การพยายามสร๎างกิจกรรมการอนุรักษ์และสํงเสริมให๎เห็นถึงคุณคํา ซึ่งสามารถ            

บูรณาการในหลายหนํวยงาน โดยการมีสํวนรํวมกันค๎นหากรรมวิธีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม

ท๎องถิ่นเกี่ยวกับการแสดง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมศิลปะการแสดงมะโยํง โดยสามารถน ารํองไป

ยังโรงเรียนและหนํวยงานทางราชการตํางๆ คอยสนับสนุน สํงเสริมและพัฒนาอยํางเป็นระบบในพ้ืนที่

ภาคใต๎เพ่ือสืบทอดไปสูํรุํนลูกรุํนหลาน 



๕๖ 

 

ภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการแสดงมะโย่งเพื่อให้สามารถด ารงอยู่

ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ภาคเอกชนซ่ึงเน๎นประชาสัมพันธ์ของการแสดงมะโยํงโดยจะมีกลุํมตํางๆ ที่เข๎ามา

ให๎การสนับสนุนในการแสดง และมีสํวนในการผลักดันเกิดแนวคิดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

และจัดระบบในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และปรับตัวให๎ เข๎ากับสถานการณ์                   

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได๎อยํางสอดคล๎องกับสังคมในปัจจุบัน 

 
จากการศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งภาคชุมชน ภาครัฐ และเอกชน          

ซึ่งมีแนวทางการสํวนรํวมในการสํงเสริมการแสดงมะโยํงเพ่ือเป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดน

ใต๎ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

 
  แนวทางการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่น 

 จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการค๎นหาและสาเหตุของปัญหาพบวํา               

ปัจจุบันมะโยํงยังมีการแสดงอยูํแตํสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเดินทาง การสืบทอด

เนื่องจากสํวนใหญํแล๎วเยาวชนไมํคํอยให๎ความสนใจในประเด็นดังกลําว อีกทั้งยังประสบปัญหา              

เรื่องของความเชื่อที่ขัดแย๎งตํอหลักการของศาสนา แตํก็มีการปรับตัวของการแสดงเพ่ือให๎เข๎าทัน             

ยุคสมัยขึ้น 

 
  แนวทางการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 

 จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนาพบวํา มะโยํงจะสามารถ

ด ารงอยูํในสังคมได๎ จ าเป็นต๎องมีการวางแผนอยํางเป็นระบบทั้งรัฐ เอกชนและประชนชนในพ้ืนที่ 

รวมทั้งคณะการแสดงเองโดยผํานการจัดการเชิงระบบผํานหนํวยงานรัฐเชํน งานประจ าจังหวัด 

สถานศึกษาตําง ๆ เป็นต๎น 

 

 

 



๕๗ 

 

  แนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา 

 จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการพัฒนาพบวํา หนํวยงานตํางๆ ที่เข๎ามามี              

สํวนรํวมในการพัฒนาเชํน หนํวยงานของรัฐ องค์การบริหารสํวนต าบล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

และโรงเรียน โดยการสนับสนุนเครื่องประดับตํางๆ เพ่ือใช๎ในการแสดง การแสดงตามงาน รวมถึงเป็น

ศูนย์ขอ๎มูลทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็สนับสนุนในการแสดงตํางๆ เชํนกัน 

 
  แนวทางการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 จากการศึกษาการมีสํ ว นรํ วมในการรับประโยชน์ ในการ พัฒนา พบวํ า                  

ในแงํของการรับผลประโยชน์โดยเฉพาะอยํางยิ่งชุมชนและโรงเรียน การสร๎างพยายามสร๎างองค์ความรู๎

ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพ่ือสัมผัสกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นในแงํมุมของฐานความรู๎ทาง            

ภูมิปัญญา ในขณะเดียวกันเชิงพ้ืนที่ส าคัญอยํางยิ่ง โดยเปิดพ้ืนที่การแสดงและเป็นการเปิดพ้ืนที่            

ของชุมชนให๎สามารถสร๎างฐาน ทางเศรษฐกิจ สุดท๎ายการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นสํวนส าคัญ           

ที่จะด ารงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นท๎องถิ่นและเป็นแหลํงเรียนรู๎สืบตํอไปในอนาคต 

 

 แนวทางการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา 

 จากการศึกษาการมีสํวนรํวมในการประเมินผลการแสดงมะโยํงพบวํา ต๎องมีการ

สนับสนุนในระดับนโยบายให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ประการส าคัญคือต๎องมี           

การประเมินผลในระยะสั้นและการประเมินผลในระยะยาว เน๎นการมีสํวนรํวมทุกฝุายทั้งหนํวยงานรัฐ

เอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

๓. เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 การน าองค์ความรู๎มาปรับใช๎ในท๎องถิ่นเพ่ือด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืนผําน

สถาบันการศึกษา หนํวยงานรัฐ จ าเป็นต๎องมีระบบการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการปลูกฝังในเยาวชน           

ในโรงเรียนและครูรวมถึงองค์ประกอบของชาวบ๎าน ประการตํอมาคือ การปรับตัวให๎สอดรับกับยุค

สมัยเชํนปัจจุบันเชํน เนื้อเรื่อง การแสดง การแตํงกาย ระยะเวลาในการแสดง ประการส าคัญคือ             

การมีสํวนรํวมในการสนับสนุนจากภาครัฐ ในระดับนโยบายให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของท๎ องถิ่น              

ในขณะเดียวกันก็ต๎องได๎รับการสนับสนุนจากเอกชนอีกทางหนึ่ง 

 

การอภิปรายผล 

 

 การศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต๎

อยํางยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโยํง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แบํงการอภิปรายผลออกเป็น 

สองสํวนได๎แกํ พัฒนาการการแสดงมะโยํงและการมีสํวนรํวมรวมถึงการสร๎างองค์ความรู๎เพ่ือด ารง

รักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน จากผลการวิจัยพบวําพัฒนาการในการแสดงได๎แบํงประเภท 

ของการแสดงมะโยํงมีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ พรเทพ             

บุญจันทร์เพ็ชร์ (๒๕๔๔) ได๎ศึกษานาฏศิลป์พ้ืนบ๎านของชาวไทยมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต๎             

ที่ได๎ศึกษามี ๖ ประเภท คือ มะโยํง สิละ รองเง็ง รองเง็งตันหยง ซัมเปง และดาระ ในขณะเดียวกัน  

อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ (๒๕๔๓) ได๎การศึกษาประวัติ องค์ประกอบ วิธีการแสดงและทําร าเบิกโรง           

มะโยํงของดนตรีคณะสรีปัตตานีพบวํา มะโยํงเป็นละครของชาวไทยมุสลิมมีการผสมผสานพิธีกรรม 

ความเชื่อ นาฏยศิลป์ และดนตรีเข๎าด๎วยกัน นักแสดงประกอบไปด๎วย พระเอก ตลก และพ่ีเลี้ยง            

และมีพัฒนาการและปรากฏหลักฐานการแสดงครั้งแรกสมัยของราชินีฮิเยา การแสดงสํวนใหญํใช๎                 

เพ่ือความบันเทิง และมีหนํวยงานของภาครัฐและเอกชนเชิญไปแสดงในเขตพ้ืนที่ตํางๆ แตํในทาง

กลับกันก็ เกิดข๎อวิจารณ์ เกี่ ยวกับการแสดงที่ ขัดตํอศาสนาซึ่ งมีการย๎อนแย๎ ง ในความเชื่ อ                            

ในขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการการแสดงและมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให๎เข๎ากับยุคสมัยมากขึ้น 

จากการศึกษาพัฒนาการของการแสดงมะโยํงของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ (๒๕๑๙) ได๎กลําวถึง

พัฒนาการการเเสดงที่ถูกถํายทอดมายังรุํนสูํรุํนและได๎ถูกน ามาเผยแพรํในจังหวัดชายแดนภาคใต๎           



๕๙ 

 

ในปัจจุบันกลับเริ่มลดลงตามกระแสการเข๎ามาของคํานิยมสมัยใหมํ  การแสดงเหลํานี้จึงเริ่มลดลงไป

ตามล าดับ จึงได๎มีการสํงเสริมให๎มีการแสดงเพ่ิมขึ้นโดยภาครัฐ เอกชน รวมถึงชาวบ๎านในพ้ืนที่                

โดยการมีสํวนรํวมให๎วัฒนธรรมท๎องถิ่นคงอยูํ  
 ในสํวนของการศึกษาการมีสํวนรํวมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (๒๕๕๑)           

ที่สอดคล๎องกับงานวิจัยครั้งนี้พบวํา บทบาทของมะโยํงท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการท างานรํวมกัน

ระหวําง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม

ท๎องถิ่นและยังสร๎างแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแสดงมะโยํง ถึงแม๎ปัจจุบันอาจจะได๎รับความนิยม

น๎อยลงเมื่อมีการศึกษาหลักการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงสอดคล๎องกับข๎อค๎นพบเชิงพ้ืนที่และสอดรับกับ

การศึกษาของส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี (๒๕๕๑) ที่มีการเสวนาเพ่ือหาแนวทางในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแสดงมะโยํง โดยมีเสนอถึงแนวทางในการสํงเสริมและการประยุกต์ ปรับเปลี่ยน

เพ่ือให๎เข๎ากับสภาพสังคมที่ไมํขัดกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา ในประเด็นของการ

น าองค์ความรู๎มาสร๎างส านึกสาธารณะให๎ เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณคําและความส าคัญ                

ของศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านตําง ๆ โดยการมีสํวนรํวมในระดับชุมชน ภาครัฐเละภาคเอกชนเพ่ือความ

ยั่งยืนของวัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๔๕) กลําวถึงการมีสํวน

รํวม ตั้งแตํการมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแตํละท๎องถิ่น การมีสํวนรํวมใน

การวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีสํวนรํวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมใน             

การติดตามและประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังมีส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราช

ภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักมาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๕) ยังได๎กลําวถึง 

การมีสํวนรํวมในขั้นตอนของการพัฒนา โดยเริ่มตั้งแตํสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุ                

ของปัญหาในชุมชน การมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนด 

นโยบายและวัตถุประสงค์ การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานพัฒนา การมีสํวนรํวมในการประเมินผลการ

พัฒนาซ่ึงเป็นขั้นที่ตอนที่ประชาชนสามารถเข๎ารํวมประเมินวําการพัฒนาจะบรรลุผลมากน๎อยเพียงใด  

  

 

 

 



๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  

๑. ภาครัฐควรจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูลการแสดงพ้ืนบ๎านมะโยํงในรูปแบบเอกสาร             

ที่เป็นสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข๎าถึงของเยาวชน และควรจัดกิจกรรมสืบสานการแสดง              

มะโยํงควบคูํกับชุมชนให๎เกิดเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎าน เพ่ือให๎ เด็กได๎เรียนรู๎               

และตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

๒. คณะการแสดงมะโยํงควรปรับ ประยุกต์การแสดงให๎สอดคล๎องกับสภาพสังคม            

ในปัจจุบัน ทั้งในสํวนของบทละคร การแตํงกายเพ่ือสร๎างความบันเทิงให๎กับผู๎ที่เข๎าชม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



๖๑ 

 

บรรณานุกรม 

 
กรมวิชาการ  ๒๕๓๙  สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว 

 

กรมศิลปากร  ๒๕๔๔  วัฒนธรรมเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  กรมศิลปากร: กรุงเทพฯ 

 

กาญจนา แก๎วแทพ  ๒๕๓๘  การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  

กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิคแหํงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา 

 

โกวิทย์ พวงงาม  ๒๕๔๕  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท: ม.ป.ป 

 

จักรกฤษณ์ ดาวไธสง  ๒๕๕๒  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ออนไลน์) (เข๎าถึงได๎จาก จาก  http:// 

www.pm. ac.th/jk/social/index๒.๕.htm สืบค๎นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 

ฉัตรทิพย์ นาคสุภา  ๒๕๓๔  แนวความคิดวัฒนธรรมชุมชนในฉัตรทิพย์ นาคสุภา (บก.) วัฒนธรรม

ไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ฉัตรทิพย์ นาคสุภา  ๒๕๔๕  วัฒนธรรมไทยกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย  กรุงเทพฯ:                             

บริษัทอักษรพิพัฒน์จ ากัด 

 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร  ๒๓๕๒  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชนบท. 

ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู๎ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมูํบ๎าน (พิมพ์ครั้งที่ 

๓, หนํวยที่ ๘) นนทบุรี: โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/http
http://www.pm/


๖๒ 

 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา  ๒๕๔๖  การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง  

กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ 

 

นิเทศ ตินณะกุล  ๒๕๕๑  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์ 

 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  ๒๕๒๗  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ๒๕๕๒  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออนไลน์) (เข๎าถึงได๎

จาก http://wipaporn๙๙ .multiply. com สืบค๎นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 

บุญเทียน ทองประสาน  ๒๕๓๑  แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา  กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิก 

ประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา 

 

ประพนธ์ เรืองณรงค์  ๒๕๑๙  มะโย่ง: วัฒนธรรมการการละเล่นพื้นบ้านของมุสลิม (ออนไลน์) 

(เข๎าถึงได๎จาก http://download.clib.psu.ac.thayong๑.html สืบค๎นเมื่อวันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๕๙) 

 

ประโรม กุํยสาคร  ๒๕๔๗  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณการหารโดยการบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  สาขาวิชาหลักสูตรและการ

นิเทศภาควิชาหลักสูตร และวิธีสอนบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประเวศ วะสี  ๒๕๔๑  บทความวารสาร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนําน: นําน 

 

ปาริชาติ วลัยเสถียร  ๒๕๓๒  เอกสารประกอบการสอนเรื่องทฤษฎีละหลักการพัฒนาชุมชน  

(เอกสารอัดส าเนา): กรุงเทพฯ 

 

http://wipaporn/
http://download.clib.psu.ac.thayong๑.html/


๖๓ 

 

ปาริชาติ วลัยเสถียร  ๒๕๓๒  เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับชุมชน  

(เอกสารอัดส าเนา): กรุงเทพฯ 

 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ  ๒๕๔๓  กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา  

กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ 

 

เปรมสิรี  ศักดิ์สูงและคณะ  ๒๕๕๐  ลิเกฮูลู : การศึกษาเชิงประวัติ รูปแบบ และการพัฒนา

ศักยภาพ  จังหวัดปัตตานี: จังหวัดปัตตานี 

 

พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์  ๒๕๔๔  ศึกษานาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ: สงขลา 

 

พิสิฐ เจริญวงศ์  ๒๕๔๒  การจัดการทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรม  (เอกสารอัดส าเนา): 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ๒๕๔๕  (ออนไลน์) (เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/๒๒๕๑๐๑/Lesson๑๓/ สืบค๎นเมื่อวันที่ 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 

ยศ สันตสมบัติ  ๒๕๓๙  ท่าเกวียน: บทความเบื้องต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทย 

ท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คบไฟ 

 

ยุค ศรีอาริยะ  ๒๕๔๘  ภูมิปัญญาตะวันออกผ่ามรสุมโลกาภิวัตน์  กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์ 

 

http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/๒๒๕๑๐๑/Lesson๑๓/


๖๔ 

 

ยุติ มุกดาวิจิตร  ๒๕๓๘  การก่อตัวของกระแสวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย : พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๗  

วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ยุติ มุกดาวิจิตร  ๒๕๔๘  อ่านวัฒนธรรมชุมชน : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธ์นิพนธ์แนว

วัฒนธรรมชุมชน  กรุงเทพฯ: ฟูาเดียวกัน 

 

ยุพาพร รูปงาม  ๒๕๕๔  การรส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบ

ราชการ  ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  ๒๕๕๑  การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร

จัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแสดงมะโย่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี จังหวัด

ปัตตานี: จังหวัดปัตตานี 

 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน  ๒๕๓๑  การพัฒนาชนบทไทย  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม  ๒๕๓๘ บทวิเคราะห์เพื่อปรับปลี่ยนทิศทางสังคมไทย  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มิ่ง

 เมือง 

 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข  ๒๕๓๔  สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติชุมชน  

ขอนแกํน: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข  ๒๕๓๗  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแนวทางการศึกษา 

วิเคราะห์ และวางแผน  ขอนแกํน: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 

 

สายันต์ ไพชาญจิตร์  ๒๕๔๕  โครงการวิจัยทรัพยากรวัฒนธรรมในล้านนาและศักยภาพชุมชน 

ท้องถิ่นในการจัดการอย่างย่ังยืน  (เอกสารอัดส าเนา) 



๖๕ 

 

สายันต์ ไพชาญจิตร์  ๒๕๔๖  โบราณคดีชุมชน : การจัดการจากอดีตของชาวบ้านกับการพัฒนา

ชุมชน  กรุงเทพฯ: โครงการโบราณคดีชุมชน 

 

สายันต์ ไพชาญจิตร์  ๒๕๔๘  กระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฎิบัติการพัฒนาแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมในจังหวัดน่าน  กรุงเทพฯ: โครงการโบราณคดีชุมชน 

 

สายันต์ ไพชาญจิตร์  ๒๕๔๘  การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ 

 

สายันต์ ไพชาญจิตร์และคณะ  ๒๕๔๙  โครงการเรียนรูแ้ละการจัดการความรู้ของชุมชนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสร๎างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  

 

ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักมาตรฐาน

อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย  ๒๕๕๔  ชุดการเรียนรูด้้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัย

ชุมชน  กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง 

 

สุนันทา แซมเพชร  ๒๕๔๗  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงครามสาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สุรเชษฐ เวชพิทักษ์  ๒๕๓๒  วัฒนธรรมกับการเสริมสร้างสังคมไทย  ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหํงชาติ: กรุงเทพฯ 

 



๖๖ 

 

สุรเชษฐ เวชพิทักษ์  ๒๕๓๔  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา

ชนบทสัมนาวิชาการภูมิปัญญาชาวบ๎านกับการด าเนินงานด๎านวัฒนธรรมและการพัฒนา

ชนบท  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ 

 

เสนํห์ จามริก  ๒๕๓๒  บทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนา  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

วัฒนธรรมกับการพัฒนา  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน: มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อนัญญา ภุชงคกุล  ๒๕๔๙  อะไรก าหนดพฤติกรรมของชาวนา: วิพากษ์หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ของ

เจมส์ สก๏อต และแซมมวล พ๎อปคิ่น  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๑  

 

อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์  ๒๕๔๓  ศึกษาประวัติ องค์ประกอบ วิธีการแสดงและท่าร าเบิกโรงมะโย่ง

ของดนตรีคณะสรีปัตตานีวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

อานันท์ กาญจนพันธุ์  ๒๕๓๖  “ความเป็นชุมชน” ในศักยภาพชุมชนและการพัฒนา: กรอบคิด

และแนวทางการวิจัยด้านการพัฒนาสังคม  เชียงใหมํ: มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

 

อานันท์ กาญจนพันธุ์  ๒๕๓๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา: มิติขิงพลังท่ีสร้างสรรค์  กรุงเทพฯ: 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ 

 

อานันท์ กาญจนพันธุ์  ๒๕๓๙  สังคมไทยตามความคิดและความใฝ่ฝันในงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ 

นาคสุภา” บทความในการเสนอในการสัมนา  กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

 

เอกวิทย์ ณ ถลาง  ๒๕๓๘ ภมิูปัญญาชนบท: คุณค่ากับการท้าทาย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การศึกษาฯสหประชาชาติ  ม.ป.ท: ม.ป.ป         

 

 



๖๗ 

 

ประวัติผู้วิจัยและผลงานวิชาการ 

 

ชื่อ นายเชษฐา มุหะหมัด  

 Mr. Chettha Muhamad  

 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

 

หน่วยงานที่ติดต่อได้ 

  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๑ ม.๔ ต.ทํางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

๘๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๖๑๘๕๑๕  

Email address: Thongho.nsk@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๕๔๘ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๒๕๔๙ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญํ ๒๕๕๔ 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญเป็นพิเศษ การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาสังคม 
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