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บทคัดย่ อ
การวิจ ัย เรื่ อ งมานิก ลุ่ม คนชายขอบ : การประยุก ต์สู่ง านแสดงเชีย ร์ ลีด
เดอร์ เป็ น การวิจ ัย เชิง คุณ ภาพ โดยมีว ตั ถุป ระสงค์ 2 ประการ ดังนี ้ 1) เพื่ อ ศึกษา
ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตและเครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิ 2) เพื่อการประยุกต์
เครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิ สู่งานแสดงเชี ยร์ ลีดเดอร์ ขอบเขตของพื ้นที่วิจัยคือ
บริ เวณเทือ กเขาบรรทัด จังหวัด สตูล โดยใช้ เป็ น กรณี ศึกษาแบบเจาะจง การศึก ษา
ข้ อมูลการวิจัยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอนตามวัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้ วย
การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อยจานวน 3 ครัง้
โดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ประกอบด้ วย ครู ภู มิ ปั ญญาแห่ ง ชาติ ครู ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น
กรรมการบริ หารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการ
แสดง เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษามานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์ส่งู าน
แสดงเชียร์ ลีดเดอร์ พร้ อมทังน
้ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการบรรยายอย่าง
ละเอียด
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชาติพนั ธุ์มานิ เป็ นกลุม่ ชนที่อาศัยในป่ าลึก มีแหล่งน ้า
ดารงชีพด้ วยการเก็บของป่ าและล่าสัตว์ ลักษณะรู ปร่ างเตี ้ย ผิวดา ริ มฝี ปากหนา ท้ อง
ป่ อง น่องสันเรี
้ ยว ผมหยิกคล้ ายก้ นหอยติดหนังศีรษะ มีความเชื่อในภูตผีปีศาจ ในอดีต
การแต่งกายที่สาคัญนิยมใช้ ใบไม้ เปลือกไม้ หรื อตะใคร่น ้าที่เป็ นแผ่นขนาดใหญ่มาผึง่
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แสงแดดให้ แห้ งสนิทจึงนามาถักเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม สตรี ชาวซาไกนุ่งยาวถึงหัวเข่าหรื อ
บริ เวณน่อง ใช้ ผ้าคาดอกหรื อเปลือยอก บุรุษนุ่งสันบริ
้ เวณหัวเข่าและเปลือยอก ส่วน
เด็กเล็กจะไม่สวมเครื่ องแต่งกาย แต่สภาพสังคมในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ส่งผลให้ ชาติพนั ธุ์มานิต้องปรับตัวเพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและเมื่ อ ไม่สามารถหาอาหารในป่ าได้ ชาติ พัน ธุ์ม านิ
บางส่วนต้ องเข้ าเมืองเพื่อหางานทาและรับสิ่งของบริ จาคจากรี สอร์ ทและบ้ านเรื อน
บริ เวณใกล้ เคียง 2) ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มผู้ร้ ู และผู้ปฏิบัติ มีแนวคิด
ร่วมกันโดยสรุ ปด้ านการพัฒนารู ปแบบเครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิ สูง่ านแสดงเชียร์
ลีดเดอร์ โดยการพัฒนาบนพืน้ ฐานการอนุรักษ์ เป็ นการประยุกต์ ใช้ วิกผมทรงหยิก ฟู
ต่างหู สร้ อยคอ กาไลข้ อมือ ข้ อแขน กาไลข้ อเท้ า กระโปรงประดับด้ วยดอกไม้ สีแดง
นาหิน สีแ ดงและวัสดุธ รรมชาติม าประดิษ ฐ์ ก รองคอและประดับ เป็ น ตุ้ง ติ ง้ บริ เ วณ
เกาะอกและกระโปรง พัฒนาผ้ านุ่งจากวัสดุธรรมชาติเป็ นผ้ านุ่งสาเร็ จรู ปเพื่อความ
คล่อ งตัว กับ การเคลื ่อ นไหว พร้ อมประยุก ต์ ท่า ทางและอิริ ย าบถส าคัญ ใน
ชี ว ิต ประจ าวัน ประกอบด้ ว ย 1) ท่า การวางแผนล่า สัต ว์ 2) ท่า ต้ อ นฝูง สัต ว์
3) ท่า เป่ าลูก ดอก 4) ท่า แบกหามสัต ว์ 5) ท่า เก็ บ ลูก ไม้ ป่ า 6) ท่า การเฉลิม ฉลอง
7) ท่า การบอกรั ก และ 8) ท่า การเกี ย้ วพาราสี เหล่า นี ส้ ามารถส่ง ผลด้ า นการ
ประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมต้ องวางแผนและด าเนิ นการอย่ างจริ งจัง อี กทัง้ สร้ างเครื อข่ าย
ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ซึ่ง เป็ น การสร้ างสัม พัน ธภาพเชิ ง บวกทัง้ ภายในภูมิ ภาคและ
ระหว่างภูมิภาค อีกทังด้
้ านการผลิตสินค้ าโดยหน่วยงานด้ านเศรษฐกิจท้ องถิ่นสามารถ
ส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการสร้ างเศรษฐกิจระดับจุลภาคซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืนได้
คาสาคัญ : มานิ กลุม่ คนชายขอบ งานแสดงเชียร์ ลดี เดอร์
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Abstract
The Study Mani Margin Group : The Application to cheerleaders
research employed qualitative methods. This research aimed to 1) study
history forms, Mani Ethnic 2) Apply Costumes towards cheerleaders.The areas
of this research was The Khao Lung Wildlife Sanctuary ,Satun province, The
methodology of this research included two stages. The key methods for data
collection were the study of documents, observation, interviews, and three
focus groups with stakeholders; Culture board committees, Administrative
Organization and Performance Arts Program teachers. Data analysis was
presented descriptively.
The research findings showed 1) the history; Mani Ethnic (A group
of people living in deep forests, Water source, Living with wildlife and hunting.
The shape is black, the lips are thick, the thighs are thin Curly hair like a scalp.
Have believe in ghosts. The Important costumes use leaves, bark or moss The
sun to dry completely. The knit is a garment. Mani women wear long knee or
calf.Use cloth or bare chest Men wear short skirts and bare hips The children
do not wear costumes) 2) Use to the key of the ways of life applied to
cheerleaders ( 1. Planning Hunting 2.Herd 3.Darts 4.Bearer 5.Forest lace
6.Celebration 7.Love Telling 8.Homosexuality love)
The results of the focusgroups found that the knowledge and
practical group There is a common concept Mani Margin Group to
cheerleaders. By development on a conservations. These can integrate
cultural tourism. However The government, the private sector and the civil
society. It is planned and taken seriously. Can create a network of people
positive relationships both within and between regions. These result micro
economics development.
Keywords : Mani margin group cheerleaders
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บทนา
ปั ญหาของงานวิจัยเรื่ องมานิ กลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์ สู่งานแสดงเชี ยร์
ลีดเดอร์ พบว่า กลุม่ จังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็ นกลุม่ จังหวัดที่สร้ างรายได้ แก่ประเทศ
ไทยเป็ นจานวนมากแต่เป็ นการกระจุกตัวเฉพาะบางจังหวัดและบางพื ้นที่ โดยปั ญหา
อาจเกิดจากจังหวัดในกลุม่ การท่องเที่ยวฝั่งอันดามันคือ จังหวัดสตูล ขาดการพัฒนาสิ่ง
ดึงดูดความสนใจด้ านการท่องเที่ยวและขาดการพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยว
อย่ า งเป็ นระบบซึ่ ง จั ง หวัด สตู ล มี ค วามหลากหลายของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ (สัง คมพหุ
วัฒนธรรม) โดยในอดีตมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงเดิ
ั ้ ม จานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้ วย 1) กาฮาซี
(สูญพันธุ์) 2) เซมัง (สูญพันธุ์) 3) มานิ 4) ชาวเล (เว็บไซด์. 2561 : มปพ.) ซึ่งกลุ่มชาติ
พัน ธุ์ ดัง้ เดิ ม บางกลุ่ม ได้ สูญ หายจากประเทศไทยผนวกกับ สภาพสัง คมในปั จ จุ บัน
ได้ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทาลาย ส่งผลให้ ชาติพนั ธุ์มานิต้อง
ปรับตัวเพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและเมื่อไม่สามารถหาอาหารใน
ป่ าได้ ชาติพนั ธุ์มานิบางส่วนต้ องเข้ าเมืองเพื่อหางานทาและรับสิ่งของบริ จาคจากรี สอร์ ท
และบ้ านเรื อนบริ เวณใกล้ เคียง วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มานิมีความหลากหลาย
ลึกซึ ้ง อ่อนไหวและขาดการศึกษาข้ อมูลเพื่อบันทึกเป็ นหลักฐานทางวิชาการ จากข้ อมูล
ทางสถิ ติ พ บว่ า กลุ่ม ชนชายขอบขาดการศึ ก ษา การปกป้ อ งคุ้ มครอง การบริ ก าร
สาธารณสุขและขาดโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมในอีกหลายด้ าน ซึ่งบทบาททาง
สังคมที่ กลุ่ม ชนชายขอบได้ รับ เป็ น สิ่งที่ มี ค วามลาบาก สับ สน ไร้ ตัวตนและอ้ างว้ า ง
ปั จจุบนั ได้ มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ซึง่ ให้ บทบาทและความเท่าเทียมให้ กลุม่ ชน
ชายขอบก้ า วผ่า นและสามารถปรากฏตัวผ่านความท้ าทายบนพื น้ ฐานแห่งกระแส
โลกาภิวตั น์
เชียร์ ลดี เดอร์ ของประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลกและสามารถสร้ างผลงาน
เป็ นที่ประจักษ์ ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อนาวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ของกลุ่มชน
ซาไกโดยเฉพาะด้ านเครื่ องแต่งกายมาประยุกต์ผ่านการแสดงเชียร์ ลีดเดอร์ สามารถ
ช่วยประชาสัมพันธ์ความมีตวั ตนของกลุม่ ชนซาไกในสังคม อีกทังการเพิ
้
่มเสน่ห์ด้วยการ
เสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มจุดขายด้ านการท่องเที่ยวสอดคล้ องกับ
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งานวิ จั ย ฉบั บ นี ค้ ื อ เชี ย ร์ ลี ด เดอร์ ข องประเทศไทยมิ ได้ น าเสนออั ต ลัก ษณ์ ของกลุ่ ม
ชนท้ องถิ่น โดยให้ ความสนใจและเลียนแบบการแสดงของต่างประเทศก่อให้ เกิดปั ญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ และการแต่งกายที่ส่อในเรื่ องเพศส่งผลให้ เกิ ดปั ญหาอาชญากรรม
ซึง่ การแสดงเชียร์ ลดี เดอร์ นนสามารถเป็
ั้
นส่วนสาคัญในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของกลุม่ ชน
ท้ องถิ่นได้ แต่ถ้าหยุดพัฒนาจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการศึกษาสาขานาฏศิลป์ หรื อ
สาขาศิลปะการจัดการแสดง
สาหรับงานวิจยั ฉบับนี ้เป็ นการส่งเสริ มรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
น าลัก ษณะเด่น ของกลุ่ม ชนมานิ มาบริ ห ารจัด การร่ ว มกับ การแสดงเชี ย ร์ ลี ด เดอร์
ซึ่ ง สามารถสร้ างความโดดเด่ น ในกลุ่ม จั ง หวัด อัน ดามั น ทัง้ นี เ้ พื่ อ สร้ างแรงจู ง ใจ
แก่นักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาสัม ผัสวัฒ นธรรมความหลากหลายทางกลุ่มชาติพัน ธุ์
อีกทัง้ สามารถจัดทาเป็ นปฏิทินการท่องเที่ยวทัง้ 365 วัน ซึ่ง นัก ท่อ งเที่ย วสามารถ
กาหนดช่วงเวลาการเดินทางได้ สาระสาคัญดังกล่าวเห็นได้ ว่า วัฒ นธรรมของกลุ่ม
ชนมานิมีอตั ลักษณ์และสามารถประยุกต์รูปแบบสร้ างสรรค์เป็ นงานวัฒนธรรมใหม่ เพื่อ
จัดการสูก่ ารแสดงเชียร์ ลดี เดอร์ ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังการจั
้
ดการวัฒนธรรมดังกล่าวยังไม่
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการศึกษาอย่างถ่องแท้ ดังนัน้ ผู้วิ จยั จึงได้ สนใจที่จะศึกษา
และนาอัตลักษณ์ ของมานิกลุม่ คนชายขอบ : การประยุกต์สงู่ านแสดงเชียร์ ลีดเดอร์ มา
พัฒนาสูง่ านสร้ างสรรค์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตและเครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิที่
อาศัยบริ เวณเทือกเขาบรรทัด อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2.เพื่อการประยุกต์เครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิสงู่ านแสดงเชียร์ ลดี เดอร์
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วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Document) เก็ บรวบรวมข้ อมูลจาก
ภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ จานวน 3 ครัง้
และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
1.ด้ านพืน้ ที่ในการวิจัย
เพื่ อ ให้ การวิ จั ย สามารถตอบโจทย์ ปั ญ หาการวิ จั ย และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ เลือกพื ้นที่ในการวิจยั โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) คือ เทือกเขาบรรทัด อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2.ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากรที่ ศึก ษา ได้ แ ก่ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์มานิ บริ เวณเทือ กเขาบรรทัด
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล รวมทังสิ
้ ้น 12 ครัวเรื อน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ คัดเลือกแบบเจาะจงโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ กลุม่ ผู้ร้ ู กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ กลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนรวมทังสิ
้ ้น 35 คน ซึง่ แบ่งออกเป็ น
ดังนี ้
2.2.1 กลุม่ ผู้ร้ ู (Key Informants) จานวน 10 คน เป็ นกลุม่ ที่ให้ ข้อมูล
หลักและประวัติความเป็ นมาของของชาติพนั ธุ์มานิ ซึ่งมีอตั ลักษณ์ เฉพาะ โดยแบ่งเป็ น
5 กลุม่ ประกอบด้ วย
1) ครู ภูมิ ปั ญ ญาหรื อนักวิชาการ ได้ แก่ ผู้มี ความรู้ เกี่ ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์มานิ จานวน 3 คน เป็ นการคัดเลือกแบบเจาะจง
2) ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวด้ านการแสดง จานวน 2 คน
3) ผู้ บริ ห ารงานด้ านวัฒ นธรรม ได้ แก่ ผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการสานักวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
4) บุ ค ลากรของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ แก่
ผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ผู้ปฏิบตั ิงานในกระทรวงการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต
จานวน 2 คน
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5) ผู้น าชุม ชน ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารชุ ม ชน จ านวน 1 คน เพื่ อ ให้ ท ราบ
ประวัติความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์มานิ การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุม ชนที่ ส่งผลต่อ วิถี ชี วิต ของชาติ พัน ธุ์ ม านิ รวมทัง้ แนวทางการอนุรักษ์ แ ละพัฒ นา
รูปแบบเครื่ องแต่งกายสูก่ ารแสดงเชียร์ ลดี เดอร์
2.2.2 กลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ (Casual Informants) จ านวน 10 คน เป็ นการ
คัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ประกอบด้ วย
1) ผู้ ช านาญด้ านการออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย เพื่ อ ให้ ทราบ
ขนบธรรมเนียมความเชื่อด้ านการออกแบบเครื่ องแต่งกาย รวมทังการอนุ
้
รักษ์ อตั ลักษณ์
ของชาติพนั ธุ์มานิและการสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมของ
ชาติพนั ธุ์มานิ จานวน 5 คน
2) กลุ่มผู้ประกอบการด้ านการท่องเที่ ยวจังหวัดภูเก็ ต จ านวน 5 คน
เพื่อให้ ทราบปั ญหาด้ านการท่องเที่ยว แนวทาง การแก้ ไขและการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
2.2.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทั่วไป (General Informants) จานวน 15 คน
เป็ นการคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
1) นักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบด้ วย ผู้นิยมเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมกลุ่ม
ชนพื ้นเมือง หลายเพศ หลายวัย และความต้ องการในการประยุกต์วฒ
ั นธรรมด้ านเครื่ อง
แต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จานวน 10 คน
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ประกอบด้ วย ผู้ นิ ย มเรี ย นรู้
วัฒ นธรรมกลุ่ม ชนพื น้ เมื อ ง หลายเพศ หลายวัย และความต้ องการในการประยุกต์
วัฒนธรรมด้ านเครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จานวน 5 คน
3.เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย จานวน 3 ประเภท
ประกอบด้ วย
3.1 แบบสังเกต (Observation) เป็ นการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม (Participant
Observation) และไม่มีส่วนร่ วม (Non – Participant Observation) เพื่อใช้ สงั เกตกลุ่ม
ประชากรทีศ่ กึ ษาวิจยั
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3.2 แบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ าง (Structured Interview) และแบบ
สัม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โครงสร้ าง (UnStructured Interview) เพื่ อ ใช้ สัม ภาษณ์ ค รู ภู มิ
ปั ญญาหรื อนักวิชาการ ผู้บริ หารงานด้ านวัฒนธรรม ผู้นาชุมชนหรื อผู้ที่อาศัยในชุมชน
ที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์มานิที่ศกึ ษาวิจยั
3.3 แนวทางการสนทนากลุม่ (Focused Group Guideline) เป็ นข้ อมูลที่ต้องการหา
ข้ อสรุ ปและความชัดเจน ใช้ กับครู ภูมิปัญญา นัก วิช าการ ผู้บ ริ ห ารงานด้ า นวัฒ นธรรม
ผู้นาชุม ชนหรื อ ผู้ที่มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ ประวัติค วามเป็ น มาของชาติพ นั ธุ์
มานิ ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย โดยก าหนดผู้ เข้ าร่ ว มสนทนากลุ่ ม ละประมาณ 8 – 10 คน
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
4.การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ด้ วยวิ ธี ก ารบรรยายวิ เคราะห์ (Descriptive
Analysis) โดยผู้วิจัยเริ่ มจากการเตรี ยมเนื ้อหาให้ สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วางเค้ าโครงของการเขียนวิจยั และลงมือเขียนด้ วยความรัดกุม ชัดเจน มีความต่อเนื่อง
แล้ เชื่อมโยง พร้ อมตาราง ภาพกิจกรรมบางช่วง ทังนี
้ ้เพื่อการสร้ างสรรค์เชียร์ ลดี เดอร์
ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา โดยสัมภาษณ์ ครู ภูมิปัญญาแห่งชาติและครู ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น พบว่า ประวัติความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์มานิ ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ประวัติค วามเป็ นมา วิถีชี วิตและเครื่ องแต่ งกายของชาติ
พันธุ์มานิ
1) กลุม่ ชาติพนั ธุ์มานิ
ประวัติความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์มานิเป็ นมนุษย์โบราณอาจมีตงแต่
ั ้ สมัยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อาศัยตามแนวเขาของภาคใต้ กลุม่ ชนซาไกมีลกั ษณะรู ปร่ างเตี ้ย ผิวดา ริ ม
ฝี ปากหนา ท้ องป่ อง น่องสันเรี
้ ยว ผมหยิกคล้ ายก้ นหอยติดหนังศีรษะ อาศัยรวมเป็ น
กลุ่มขนาดเล็ก ปั จจุบันอาศัยในจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรี ธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา
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ปั ตตานี นราธิ วาส พัทลุง ชาติพันธุ์มานิมีเฉพาะภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนโดยคาศัพท์
ส่วนใหญ่ จะเกี่ ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ ปั จจุบันเริ่ มสื่อสารคาศัพ ท์ จาก
ภาษาไทยภาคกลาง ภาษาไทยภาคใต้ และภาษามลายู นิยมตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณเนินสูง
ตามป่ าลึก มีน ้าตกหรื อลาธารใกล้ ๆ เพราะจะมีสตั ว์ป่า พันธุ์พืชสมบูรณ์ และต้ องเป็ น
บริ เวณที่มีไม้ ซางขึ ้นอยู่ เพราะซาไกใช้ ไม้ ซางสร้ างอาวุธสาหรับการล่าสัตว์ บ้ านมานิ
เรี ยกว่า ทับ คล้ ายเพิงหมาแหงน หลังคามมุงด้ วยใบหวาย ใบแฝกหรื อใบคา นิย มแขวน
รวงผึ ้งหรื อรวงหอย มะพร้ าวไว้ นอกค่าย เพราะมีความเชื่อว่าภูตผีปีศาจจะให้ ความสนใจ
แก่รูตา่ งๆ ของรวงผึ ้งหรื อรวงหอยและจะไม่รบกวนเวลาพักผ่อน พิธีกรรมการเกิดเด็กชาว
ซาไก ต้ องใช้ หมอตาแย เรี ยกว่า โต๊ ะดันหรื อโต๊ ะบิดนั โดยช่วงเวลาใกล้ คลอดสามีจะ
ออกป่ าเพื่ อ หาสมุน ไพรชื่ อ ว่า ต าโตก มาให้ ภ รรยากิ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ารกคลอดง่า ย
หลังจากการคลอดทารกหมอตาแยจะตัดสายสะดือด้ วยไม้ ไผ่บางๆ และล้ างตัวทารก
พร้ อมเช็ ด ตัว ให้ แ ห้ ง ส่ว นสามี จะไปขุดหลุมบริ เวณใกล้ กับแคร่ ที่ ภรรยาคลอดให้ ลึก
ประมาณ 1 ศอก สาหรับฝั งรกของทารก ส่วนฝ่ ายหญิ งต้ องอยู่ไฟ ประคบก้ อนเส้ าและกิน
ยาสมุนไพรที่ให้ ความร้ อนสูง เมื่ออยูไ่ ฟครบ 7 วัน แม่มีความแข็งแรงสามารถเดินทางได้
พวกเขาจะอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ เพราะเชื่ อว่าเลือดที่ ออกมาตอนคลอดนัน้ หากทิง้ ไว้
หลายวันเลือดจะตายและเป็ นสาเหตุให้ เจ็ บป่ วยได้ พิ ธี การแต่งงานชาติ พันธุ์ มานิ จะ
แต่งงานเมื่ออายุประมาณ 14 – 15 ปี ซึ่งทัง้ คู่ต้องมีสายเลือดแตกต่างกัน โดยฝ่ ายชาย
ต้ องไปสูข่ อต่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ถ้ าฝ่ ายหญิงไม่ตกลงก็ไม่สามารถแต่งงานได้ แต่ถ้าตกลง
ฝ่ ายหญิงอาจไม่เรี ยกสินสอดหรื ออาจเรี ยกเป็ นสัตว์ เช่น ลิง ค่าง เพื่อใช้ ประกอบอาหาร
ส าหรั บ งานเลี ย้ ง พิ ธี ก ารรั ก ษาโรคเมื่ อ เกิ ด โรคภัย ไข้ เจ็ บ จะน าสมุ น ไพรที่ เกิ ด จาก
ธรรมชาติมารักษาโรคและมีความเชื่อว่า สาเหตุที่สง่ ผลให้ เกิดโรคคือ ผีสางนางไม้ ฉะนัน้
ต้ องมีการป้องกันมิให้ เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น ด้ านการอพยพต้ องแขวนหัวไพล เกล็ดลิน่ หรื อ
ใช้ ขี ้เถ้ าทาตามตัว - หน้ า เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจทาอันตราย กลุม่ ชนซาไกนิยมใช้ ใบไม้
เปลือกไม้ หรื อตะใคร่ น า้ แผ่น ขนาดใหญ่ นามาผึ่งแดดให้ แห้ งสนิ ทแล้ วน ามาถัก เป็ น
เครื่ องนุง่ ห่ม
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ปั จ จุ บั น สภาพสัง คมเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทาลาย ส่งผลให้ ชาติพนั ธุ์มานิต้องปรับตัวเพื่อให้ มีชีวิต ดารงอยู่
ท่า มกลางความเปลี่ย นแปลงและเมื่ อ ชาติ พัน ธุ์ ม านิ ไม่ สามารถหาอาหารในป่ าได้
ชาติพนั ธุ์มานิบางส่วนต้ องเข้ าเมืองเพื่อหางานทาและรับสิ่งของบริ จาคจากรี สอร์ ทและ
บ้ านเรื อนบริ เวณใกล้ เคียง
ตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบเครื่ องแต่ งกายของชาติพันธุ์ มานิ ส่ ูงาน
แสดงเชียร์ ลีดเดอร์
จังหวัดสตูลมีความหลากหลายด้ านกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ที่สาคัญคือชาติพนั ธุ์มานิ
แต่ปัจจุบนั สภาพสังคมเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทาลาย ส่งผล
ให้ ชาติพนั ธุ์มานิต้องปรับตัวเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและ
เมื่อไม่สามารถหาอาหารในป่ าได้ ชาติพนั ธุ์มานิบางส่วนต้ องเข้ าเมืองเพื่อหางานทาและ
รับสิง่ ของบริ จาคจากรี สอร์ ทหรื อบ้ านเรื อนบริ เวณใกล้ เคียง โดยปั จจุบนั วิถีชีวิตของชาติ
พันธุ์มานิ ถื อว่าเป็ นกลุ่มชนชายขอบที่สามารถหาชมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ได้ ยาก
โดยเมื่อประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว ผนวกกับ
ความเท่าเทียมด้ านสิทธิ มนุษ ยชน โดยการเชื่ อมโยงกับธุรกิ จประเภทต่างๆ เพื่ อการ
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สัง คม ความมั่ น คงและจิ ต วิ ท ยา สามารถส่ ง ผลถึ ง การสร้ าง
ภาพลักษณ์ เชิงคุณค่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ท้องถิ่น ทังนี
้ ้เพื่อการอนุรักษ์ การสร้ างความ
สมดุล ซึ่งส่งผลด้ านมิติการท่องเที่ยวทัง้ ในเชิงพืน้ ที่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรอง ประกอบกับช่วงเวลา High Season และ Low Season ซึ่งผลจาก
การด าเนิ น งานนั น้ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การท่ อ งเที่ ย วทั ง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้การพัฒนารู ปแบบเครื่ องแต่งกายของชาติพนั ธุ์มานิเป็ นการพัฒนาบน
พืน้ ฐานด้ านการอนุรักษ์ โดยการประยุกต์ ใช้ วิกผมทรงหยิกฟู ต่างหู สร้ อยคอ กาไล
ข้ อมือ ข้ อแขน กาไลข้ อเท้ า กระโปรงประดับด้ วยดอกไม้ สีแดง นาหินสีแดงและวัสดุ
ธรรมชาติ ม าประดิ ษ ฐ์ ก รองคอและประดับ เป็ น ตุ้ง ติ ง้ บริ เวณเกาะอกและกระโปรง
พัฒนาผ้ านุง่ จากวัสดุธรรมชาติเป็ นผ้ านุ่งสาเร็ จรูปเพื่อความคล่องตัวกับการเคลือ่ นไหว
และสามารถเคลือ่ นไหวสูก่ ารแสดงอย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 1 - 2
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ภาพที่ 2 การออกแบบเครื่ องแต่งกายชาติพนั ธุ์มานิผ้ ชู ายและผู้หญิง
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)
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ตอนที่ 3 การประยุกต์ ส่ ูงานแสดงเชียร์ ลดี เดอร์ เพื่อส่ งเสริมการ
ท่ องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
การสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมของชาติพนั ธุ์มานิสกู่ ารแสดงเชียร์ ลดี เดอร์ ผู้วิจยั
ได้ ค้นพบท่าทางสาคัญของชาติพนั ธุ์มานิจานวน 8 ท่า และประยุกต์ทา่ ทางสาคัญ
ดังกล่าวสูก่ ารแสดงเชียร์ ลดี เดอร์ โดยผู้วิจยั ดาเนินการตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างเคร่งรัด ดังภาพที่ 3 – 10

ภาพที่ 3 ท่าการวางแผนล่าสัตว์
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 4 ท่าการต้ อนฝูงสัตว์
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)
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ภาพที่ 5 ท่าการเป่ าลูกดอก
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 6 ท่าการแบกหามสัตว์
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 7 ท่าการเก็บลูกไม้ ป่า
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)
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ภาพที่ 8 ท่าการเฉลิมฉลอง
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 9 ท่าการบอกรัก
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 10 ท่าการเกี ้ยวพาราสี
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้ นประดู่ (5 พฤศจิกายน 2561)
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สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องมานิกลุม่ คนชายขอบ : การประยุกต์สงู่ านแสดงเชียร์ ลีด
เดอร์ นนั ้ ผู้วิจัยพบว่า ชาติพันธุ์มานิมีลาดับด้ านวิวฒ
ั นาการของการดาเนินวิถีชีวิตที่
ปรั บ เปลี่ ย นตามกระแสสังคมซึ่ งเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ทัง้ นี ก้ ารเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้ ชาติพนั ธุ์มานิได้ อพยพย้ ายถิ่นออกจากเกาะภูเก็ต เนื่องจากจังหวัด
ภูเก็ตมีความเจริ ญและความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว มีการบุกรุ กพื ้นที่ป่าไม้ การดาเนิน
ธุรกิจโดยกลุม่ นายทุนหัวก้ าวหน้ า เหล่านี ้เป็ นสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ ชาติพนั ธุ์มานิไม่
สามารถปรับตัวตามคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ โดยชาติพนั ธุ์มานิได้ อพยพไปอยู่ใน
จังหวัดใกล้ เคียง ประกอบด้ วย จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรี ธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา
ปั ตตานี นราธิวาส พัทลุง โดยชาติพนั ธุ์มานิได้ รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและ
เอกชนในมิติตา่ งๆ (สาวิตร พงศ์วชั ร์ และยุทธพงษ์ ต้ นประดู.่ 2561 : 305 - 310)
การพัฒนารู ปแบบเครื่ องแต่ งกายชาติพันธุ์ มานิประยุกต์ ส่ ูงานแสดง
เชียร์ ลีดเดอร์ เพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จากการวิจัยพบว่าชาติพนั ธุ์มานิ มีประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตและเครื่ องแต่ง
กายของชาติ พันธุ์ที่ บ่งบอกความเป็ นอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พันธุ์ โดยเมื่อผู้วิจัย นามา
สร้ างสรรค์ สู่งานแสดงเชี ยร์ ลีดเดอร์ สามารถช่วยส่งเสริ มเศรษฐกิ จในมิติ ต่างๆ ทัง้ ระดับ
มหภาคและจุลภาค เช่น การประยุกต์เครื่ องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู สร้ อยคอ กาไล
ข้ อ มื อ ข้ อ แขน ก าไลข้ อ เท้ า ฯลฯ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ วิ ก รม กรุ ง แก้ ว และ
ยุ ท ธพงษ์ ต้ นประดู่ (2560 : 252 - 255) กล่ า วว่ า การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นทาง
เศรษฐกิ จเพื่อการเพิ่มรายได้ แก่ชุมชนนัน้ ต้ องนาต้ นทุนทางวัฒ นธรรมมาขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ โดยองค์ ป ระกอบปั จ จั ย ด้ านการสรรค์ ส ร้ าง 4 ประการ ประกอบด้ วย
1) วิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์ 2) เทคโนโลยีสร้ างสรรค์ 3) สังคมสร้ างสรรค์ 4) วัฒนธรรม
สร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นการดาเนินงานเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งทุกภาคส่วนต้ องมีส่วนในการ
ร่วมมือสาหรับการพัฒนา ส่งผลให้ เกิดการแสดงสร้ างใหม่ที่รองรับตลาดการท่องเที่ยว
อีกทังสามารถช่
้
วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จ เช่น สินค้ าที่ระลึก โดยร่ วมกั บหน่วยงาน
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในท้ องถิ่ น น าต้ น ทุน มรดกทางวัฒ นธรรมที่ สั่งสมความรู้ เดิม
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ภายในท้ องถิ่นมาแต่งแต้ มเติมศักยภาพและความสามารถด้ านการรักษาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ สอดคล้ องกับจุติกา โกศลเหมมณี (2555 : 153) กล่าวว่า
การบูรณาการการแสดงจากความหลากหลายทางวัฒ นธรรม คงไว้ ด้วยเอกลักษณ์
ไทย ให้ ค วามสาคัญ ด้ า นกระบวนการสื่อ สารกับ คนรุ่ น ใหม่ นาเสนอในระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยสร้ างสรรค์ใหม่จากรากฐานเดิม ปรับใช้ ทฤษฏีนาฏยศิลป์ และทฤษฏี
ทางศิลปะ ผสมผสานรู ปแบบการแสดงจากนาฏยศิลป์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทั ้งยังรัก ษาเอกลักษณ์ การแสดงดั ้งเดิมไว้ สอดคล้ องกับสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์ (2556 :
135) กล่าวว่า รู ป แบบการแสดงและองค์ป ระกอบการแสดงของวัฒ นธรรมไทยกับ
วัฒ นธรรมตะวัน ตกมีค วามแตกต่า งและหลากหลายแต่ทั ้งนี ้รู ป แบบการแสดง
สามารถรัก ษาและแสดงเอกลัก ษณ์ ของตน ทั ้งนี ้ให้ ค วามสาคัญ กับ การสร้ างสรรค์
งานด้ า นนาฏยศิล ป์ ในรู ป แบบใหม่ โดยปรับ ใช้ ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม
รู ป แบบการแสดงและการค านึง ถึง ผู้ ชมรุ่ น ใหม่ เป็ นหลัก สอดคล้ อ งกั บ (ภคพร
หอมนาน และวิชชุตา วุธาทิตย์ : 2558 : 95 - 103) กล่าวว่า องค์ประกอบของการแสดง
ประกอบด้ วย นักแสดง เครื่ องแต่งกาย บทเพลง ฉาก สถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการ
แสดง การแต่ง หน้ า ทาผม การฝึ ก ซ้ อ ม รวมถึง แนวคิด การออกแบบลีล าและการ
เคลื ่อ นไหวในชีว ิต ประจ าวัน ซึ ่ง การแสดงรู ป แบบต่า งๆ ส่ง ผลต่อ บริ บ ทสัง คม
เป็ น ประโยชน์ต ่อ นิส ิต นัก ศึก ษา บุค คลทั ว่ ไปเพื ่อ เป็ น แนวทางด้ า นการต่อ ยอด
ความคิด การออกแบบ ส่ง ผลต่อ ความจ าเริ ญ ด้ า นมรดกวัฒ นธรรมและสารภี
เอกน ้าเพชร (2557 : 165 - 170) กล่าวว่า การอนุรักษ์ พิธีกรรมท้ องถิ่นซึ่งใช้ มนุษย์เป็ น
ตัวเดินเหตุการณ์ สามารถปลูกฝั งแก่เยาวชนสาหรับการใช้ เวลาว่างให้ เกิ ดประโยชน์
พร้ อมทังเผยแพร่
้
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมทังการน
้
าวัสดุท้องถิ่ นมาสร้ างสรรค์ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด สิง่ สาคัญต้ องพัฒนารากฐานของชาติคือ การปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึก
แก่เยาวชนให้ ตระหนักและเห็นคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่น
และ จริ ยา สมศักดิ์ (2552 : 105 -107) กล่าวว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างรุ่ น
เป็ นศาสตร์ ที่มีความสาคัญแขนงหนึ่ง ประกอบด้ วย 1) ผู้รับการถ่ายทอดมีจิตกตัญญู
และมีใจรักในศาสตร์ นนั ้ 2) ผู้รับการถ่ายทอดมีพรสวรรค์ พรแสวง และความสามารถ
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รับการปฏิบตั ิจากครูผ้ อู บรมได้ 3) ผู้รับการถ่ายทอดมีความอดทนต่อการฝึ กฝน มีความ
เพียรพยายามและไม่ย่อท้ อแก่อุปสรรคทัง้ ปวงพร้ อมทังการปรั
้
บตัวตามบริ บทกระแส
โลกาภิ วัต น์ เหตุผลเหล่านี ส้ ่งผลให้ เกิ ด การศึก ษาวิจัย เรื่ อ งมานิ ก ลุ่ม คนชายขอบ :
การประยุกต์ส่งู านแสดงเชียร์ ลีดเดอร์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ วฒ
ั นธรรมของชาติพนั ธุ์มานิ ซึ่งเป็ น
ชาติพนั ธุ์ที่มีความสาคัญในฐานะการวางรากทางวัฒนธรรมต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ องมานิ กลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์ สู่งานแสดงเชี ยร์ ลีดเดอร์
ครัง้ นี ้ มีข้อมูลหลายส่วนที่จะได้ นาเสนอผู้เกี่ ยวข้ องน าไปใช้ และเป็ นแนวทางในการใช้
ประโยชน์และในการวิจยั ต่อไปโดยจะเสนอตามลาดับ
1.ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
หน่วยงานองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องสามารถนาผลวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้
ดังนี ้
1.1 หน่ ว ยงานทางด้ านวัฒ นธรรม ได้ แก่ กระทรวงวัฒ นธรรม ส านั ก
วัฒนธรรมจังหวัด สถาบันวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
เผยแพร่งานด้ านเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของจังหวัดสตูลทังในส่
้ วนที่เป็ นบทความเผยแพร่
และการอนุรัก ษ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวิจัย เพื่ อ การต่อ ยอดและขยายผลการวิ จัย
ลักษณะนี ้
1.2 กระทรวงการต่า งประเทศสามารถใช้ เป็ น การแสดงสาหรั บ การสาน
สัม พั น ธ์ กั บ กลุ่ม ชาติ ส มาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น เช่ น ประเทศมาเลเซี ย ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
1.3 ภาคเอกชนด้ านการบริ การ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการ
บริ การประเภทต่างๆ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องสามารถสร้ างรายได้ ระดับมหภาคเพิ่มมาก
ขึ ้นและสามารถส่งภาษี กลับคืนรัฐบาลส่วนกลางเพิ่มขึ ้น
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1.4 ภาคประชาสังคมในจังหวัดสตูล เช่น องค์กรด้ านเศรษฐกิจ ร้ านอาหาร
ท้ องถิ่นสามารถสร้ างรายได้ ระดับจุลภาคหรื อรายได้ ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อการชาระ
ภาษี นิติบคุ คลและภาษี รายได้ บคุ คลธรรมดา
1.5 สื่อมวลชนท้ องถิ่นสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมท้ องถิ่นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็ นการกระตุ้นจิตสานึกความ
ภาคภูมิใจในท้ องถิ่น
2.ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมุ่งเน้ นการศึกษาชาติพนั ธุ์มานิสงู่ าน
แสดงเชี ย ร์ ลี ด เดอร์ จากข้ อ สังเกตของผู้วิ จัย และข้ อ เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม
มีข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ต่อไปดังนี ้
2.1 ควรวิจัยปฏิบัติการโดยให้ สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการขยายผลด้ าน
การผลิตสินค้ าที่ระลึกหรื อโครงการมัคคุเทศก์ น้อยเพื่อการปลูกฝั งวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
และความรู้แก่เยาวชน
2.2 ควรสร้ างสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย ด้ านการแสดงของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ อื่ น ใน
ประเทศไทยหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทังนี
้ ้เพื่อการ
สร้ างการเรี ยนรู้ ด้านความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์และสร้ างความสามัคคีภายใน
กลุม่ สมาชิกประชาคมอาเซียน
2.3 ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานการแสดง
อย่างเป็ นระบบโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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