
โครงการทํานุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม: เรื่องเลาสาวดอกคําใต

ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ท่ีคณะวิทยาการจัดการและสนเทศศาสตร ไดเขามาพัฒนาองคความรู

รวมกับชุมชนน้ัน เม่ือศึกษาลงไปรายงานกิจกรรม งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

กลับมาสะทอนถึงภาพความเปนจริงในปจจุบัน คือ พื้นท่ีของอําเภอดอกคําใต ยังคงมีความตองการการพัฒนาในมิติ

ตาง ๆ อีกมาก โดยปญหาอยางหนึ่งท่ีพบคือ อําเภอดอกคําใตมีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ซ่ึงองคการ

บริหารสวนตําบอลดอกคําใตเปนผูรับผิดชอบ โดยศูนยการเรียนรูดังกลาวเกิดข้ึนจากนักวิจัยทองถิ่นรวมกับอาจารย

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดชวยกันสืบคนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ

ประเพณีด้ังเดิมในอดีต และชวยกันฟนฟูกลับสูชุมชน โดยใชศูนยการเรียนรูฯแหงน้ีเปนแหลงรวบรวมมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีสืบคนกลับมาได เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรูและใหคนรุนใหมไดรูจักความเปนมาของตนเอง

นับตั้งแตศูนยการเรียนรูฯไดเปดใหบริการจนถึงปจจุบันก็ประสบกับปญหาการสรางการรับรูตนเองของ

ชุมชน และการสรางการรับรูของบุคคลภายนอก โดยพบวาสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลตอพฤติกรรมการรับรู

ของคนในยุคปจจุบัน ศูนยการเรียนรูไมสามารถอยูไดถาไมปรับตัวใหเขากับยุคสมัยจึงเกิดแนวคิดการถายทอด

วัฒนธรรมผานสื่อสมัยใหม โดยใหความสําคัญไปท่ีการใช Facebook เพื่อเสริมสรางการรับรู เพราะเปนชองทางท่ีทํา

ไดงายและไมมีคาใชจาย เขาถึงคนจํานวนมาก อีกท้ังชุมชนยังสามารถบริหารจัดการเนื้อหาไดเอง 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาความรูเชิงวัฒนธรรมท่ีดียอมจะทําใหผูรับสารเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

รับรูถึงบริบทของชุมชนไดอยางถูกตอง เพราะท่ีผานมาหากพูดถึงสาวงามดอกคําใต จะถูกมองไปในแงลบ ซ่ึงการสราง

เน้ือหาท่ีดีจะทําใหเกิดการรับรูท้ังภายในและภายนอกชุมชม สงผลการสรางการรับรูและการสรางตัวตนใหมในการ

พัฒนาเชิงพื้นท่ี ดังน้ันการสรางเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ืองราว ของสาวดอกคําใตยอมจะมีผลกระทบทางบวกมากกวา

ผลกระทบทางลบ และเปนการสรางพื้นท่ีใหชุมชนไดอธิบายความเปนตัวตนอีกทางหนึ่ง

บริบทชุมชน



1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม

3. การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร

1. เพื่อเผยแพรเนื้อหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาผาน Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต

2. บูรณาการการเรียนการสอนรวมกับชุมชนเพื่อผลิตเนื้อหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของดอกคําใตอยางสรางสรรค

1. ไดสื่อท่ีเปนเนื้อหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพื่อนําไปเผยแพรผาน Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต

2. บูรณาการการเรียนการสอนรวมกับชุมชนเพื่อผลิตเนื้อหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของดอกคําใตอยางสรางสรรค 

โดยเนนไปท่ี Soft Skills อันไดแก 

1) Communications

2) Collaborations

3) Critical Thinking

4) Creativities

ผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินโครงการตามข้ันตอนท่ีวางไว 3 ระยะ ดังนี้

ระยะ ท่ี  1 ขั้ น ว า ง แผนกา รดํ า เ นิ น กิ จกรรม

ผูรับผิดชอบโครงการไดเรียกประชุมนิสิตเพื่อทําความ

เขาใจเกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการ และไดแบงนิสิต

ออกเปน 5 กลุม เพื่อจัดทําสื่อ เปนหนังสือและ 

Infographic 5 เร่ือง ตามความตองการของชุมชน 

จากนั้ น ไดประสานงานกับพื้น ท่ี (กองการศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต) เพื่อเชนัดหมาย

กับเจาของแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหนิสิตเขาไปเก็บ

ขอมูล 

วัตถุประสงค

องคความรูหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินโครงการ

เปาหมายความสําเร็จของโครงการ

กระบวนการดําเนินงาน



ระยะท่ี 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม ลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 1 ผูรับผิดชอบโครงการไดเชิญนักวิจัยทองถิ่น เพื่อมาใหขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับดอกคําใต โดยหลังจากนิสิตไดรับขอมูลจากนักวิจัยทองถิ่นแลว ไดประชุมหารือเพื่อเลือกเนื้อหา โดยนิสิตได

เลือกเนื้อหา 5 เร่ือง ประกอบดวย ปจจัย 4 และการทองเท่ียว ดังนี้ 

1. อาหาร ไดแก เร่ืองขาวตมตองเตย

2. ยารักษาโรค ไดแก เร่ืองใสอั่วสองพี่นอง

3. ท่ีอยูอาศัย ไดแก เร่ืองบานโบราณดอกคําใต

4. เคร่ืองนุงหม ไดแก เร่ืองผาโบราณดอกคําใต

5. การทองเท่ียว ไดแก เร่ืองทองเท่ียวดอกคําใต 5 วัด 5 พระ

ลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 2 ผูรับผิดชอบโครงการไดนํานิสิตลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูลโดยกระจายกันไปตามแหลงเรียนรูตางๆ ท้ัง 

5 แหลง ใชเวลา 1 วัน (กลุมทองเท่ียว 5 วัด 5 พระ ลงพื้นท่ี 2 วัน) ในการเก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุดเพื่อนํากลับมาทํา

เปนสื่อเปนหนังสือและ Infographic 5 เร่ือง

ระยะท่ี 3 คืนขอมูลสูชุมชน หลังจากผลิตสื่อเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับผิดชอบโครงการไดพานิสิตกลับไปท่ีชุมชนเพื่อ

นําเสนอผลงานใหกับเจาของแหลงเรียนรูไดตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานใหมี

ความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จากนั้นไดมองหมายใหนิสิตดําเนินการปรับปรุงผลงานตามขอเสนอแนะของชุมชนและสงมอบสื่อ

ฉบับสมบูรณเพื่อใหกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลไดนําไปเผยแพรผาน Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต 

ตอไป



ดานเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการมีสวน

รวมผลิตเน้ือหาทางวัฒนธรรมท่ีเปนตนทุนของตนเอง และ

รวมกันสงตอเนื้อหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของตน

เพื่อใหคนตางถิ่นไดเกิดการรับรู นําไปสูโอกาสในการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนใหสอดคลองกับบริบทในอนาคต ตอไป

ดานสังคม เกิดกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมรูปแบบใหมผาน

สื่ อสมัย ใหม  Facebook ทํ า เ น้ือหาด าน วัฒนธรรม เข าถึ ง

กลุมเปาหมายไดงายและเขาถึงผูคนเปนจํานวนมากในระยะเวลาอัน

สั้น

ดานสิ่งแวดลอม เกิดกระบวนการเรียนรู ผลิต และถายทอด

เน้ือหาทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม โดยพบวาชุมชนมีความ

ตื่นตัวเม่ือมีนิสิตลงพื้นท่ีไปศึกษาขอมูล และใหความรวมมือเปน

อยางดี

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น



ผลลัพธ

สรุปผลการดําเนินโครงการ “เร่ืองเลาสาวดอกคําใต” กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับ

ชุมชนผานการผลิตเน้ือหาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาอยางสรางสรรค โดยผลการเผยแพรสื่อท้ัง 5 เร่ือง ผาน 

Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต มีดังนี้

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.



1 คณะ 1 Signature

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

Art  and  

Culture Conservation

ผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยณัฐวุฒิ สมยาโรน, ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแกว 

และดร.วารัชต  มัธยมบุรุษ

จากการท่ีไดนําผลงานของนิสิตท่ีไดจากการเรียนรูชุมชนมาเผยแพรผาน Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต 

พบวาผลการตอบรับเปนท่ีนาพึงพอใจ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกในเพจ Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต 

ท่ีมีผูติดตามอยู 2,827 คน ถือวามียอดผูเขาถึงเกิน 100 เปอรเซ็นเกือบทุกโพสต มีเพียงแคเร่ืองบานโบราณท่ีมีผู

เขาถึงเพียง 533 คนเทานั้น

สวนเร่ืองการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับชุมชน ทําใหนิสิตเกิดการเรียนรูในรูปแบบใหม ซ่ึงไมไดจํากัด

อยูภายในหองเรียนเทาน้ัน ไดใชทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห การทํางานรวมกับผูอื่น รวมถึงการใชความคิด

สรางสรรค เพื่อใหไดออกมาเปนช้ินงานตามท่ีไดรับมาอบหมาย นอกจากน้ี ยังไดเรียนรูชุมชนผานวัฒนธรรม เชน 

ภาษา อาหาร และการดําเนินชีวิต ซ่ึงหาไมไดจากหองเรียน 

ชุมชนเองก็ไดเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาของตนเองผานสื่อท่ีนิสิตไดจัดทําข้ึน โดยคนรุนใหมไดเรียนรู

ผาน Facebook เร่ืองเลาสาวดอกคําใต ถือเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมท่ีนาสนใจในยุคสมัยน้ี อีกท้ังยังทํา

ใหคนตางถิ่นไดรูจักดอกคําใตในมุมมองใหมๆอีกดวย สวนคนรุนเกาก็ไดอานหนังสือท่ีกองการศึกษา องคการบริหาร

สวนตําบลดอกคําใตไดทําเผยแพร ซ่ึงเปนเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ

นอกจากน้ี ในมุมของผูสอน ทําใหไดเรียนรูพฤติกรรมและความตองการของผูเรียนสมัยใหม เพื่อนํามาปรับปรุงการ

เรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพื่อใหตอบสนองความตองการการเรียนรูของผูเรียนในอนาคตตอไป
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