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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สํา หรั บ มาตรฐานการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้น โดยหวังเปน
อยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญ
สูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยประกอบดวยประชากรที่มีความแตกต าง หลากหลายทั้งทางด านศาสนา
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เปนอัตลักษณของแตละทองถิ่น แตความแตกตาง
เหลานี้ ก็ไดรับการหลอมรวมใหเปนหนึ่งเดียวกันดวยสํานึกรักแผนดินเกิดและสํานึกความเปน
ประเทศเดียวกั น และแสดงออกมาในแนวทางที่เปนเอกภาพในความหลากหลายทั้งด านศิ ลปะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและจารีตประเพณีที่สําคัญในวิถีชีวิตประจําวัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นไวอยางชัดเจนและหลากหลาย
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
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(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น”
มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 “องคการบริห ารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดํ าเนิน กิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
2
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(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวั ฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น”
ดวยการตระหนักถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิ นการในด านการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใชเปน
คูมือแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําหนดยุทธศาสตรแผนงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน สําหรับ
กิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานสําหรับ
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะช ว ยให ก าร
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ขั้นพัฒนาในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3.2 เปนการจัดทําตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 ศาสนา คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม
1.4.2 ศิลปะ คือ ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น
โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
1.4.3 ศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น คือ ฝมือของชางประจําถิ่นที่แสดงออกถึง
ภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
1.4.4 วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมา
ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม
1.4.5 จารีตประเพณี คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุมพฤติกรรมทั้งแงบวกและ
แงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม
1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน คือ ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.4.7 ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ยกระดับในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนามากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
อาจจะปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
1.4.8 มาตรฐานดานการเรียนรู คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
เรียนรูและเขาใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น
1.4.9 มาตรฐานดานการมีสว นรว ม คือ เกณฑการสงเสริม ใหป ระชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่น
ในทองถิ่น
1.4.10 มาตรฐานดานการสรางเครือขาย คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น
สรางและขยายเครือขายการเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของ
ตนเองหรือทองถิ่นอื่น
1.4.11 มาตรฐานดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยางเอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยประกอบดวยประชากรที่มีความแตกต าง หลากหลายทั้งทางด านศาสนา
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เปนอัตลักษณของแตละทองถิ่น แตความแตกตาง
เหลานี้ ก็ไดรับการหลอมรวมใหเปนหนึ่งเดียวกันดวยสํานึกรักแผนดินเกิดและสํานึกความเปน
ประเทศเดียวกั น และแสดงออกมาในแนวทางที่เปนเอกภาพในความหลากหลายทั้งด านศิ ลปะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและจารีตประเพณีที่สําคัญในวิถีชีวิตประจําวัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นไวอยางชัดเจนและหลากหลาย
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
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(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น”
มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 “องคการบริห ารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดํ าเนิน กิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
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(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวั ฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น”
ดวยการตระหนักถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิ นการในด านการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใชเปน
คูมือแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําหนดยุทธศาสตรแผนงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน สําหรับ
กิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานสําหรับ
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะช ว ยให ก าร
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ขั้นพัฒนาในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3.2 เปนการจัดทําตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
บทที่ 1 บทนํา
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 ศาสนา คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม
1.4.2 ศิลปะ คือ ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น
โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
1.4.3 ศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น คือ ฝมือของชางประจําถิ่นที่แสดงออกถึง
ภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
1.4.4 วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมา
ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม
1.4.5 จารีตประเพณี คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุมพฤติกรรมทั้งแงบวกและ
แงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม
1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน คือ ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.4.7 ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ยกระดับในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนามากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
อาจจะปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
1.4.8 มาตรฐานดานการเรียนรู คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
เรียนรูและเขาใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น
1.4.9 มาตรฐานดานการมีสว นรว ม คือ เกณฑการสงเสริม ใหป ระชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่น
ในทองถิ่น
1.4.10 มาตรฐานดานการสรางเครือขาย คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น
สรางและขยายเครือขายการเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของ
ตนเองหรือทองถิ่นอื่น
1.4.11 มาตรฐานดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยางเอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน
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บทที่ 2
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ในการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
สํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี เ อกสาร งานวิ จั ย ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ขอเสนอแนะจากแหลงตางๆ สามารถประมวลแนวคิดไดดังนี้

2.1 ความหมายของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
2.1.1 ศาสนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1100) ไดนิยามความหมายของ
“ศาสนา” วาคือ ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลกเปนตน
อันเปนไปในฝายปรมัตถฝายหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรมประการ
หนึ่งพรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (2538: 291) ไดนิยามความหมายของ
“ศาสนา” วาคือ คําสอน, คําสั่งสอน, ปจจุบันใชหมายถึงลัทธิความเชื่อถืออยางหนึ่งๆ พรอมดวย
หลักคําสอน ลัทธิพิธี องคการและกิจการทั่วไปของหมูชนผูนับถือลัทธิความเชื่ออยางนั้นๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาตางๆ ในประเทศไทย ดูเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ก
สรุป ความหมายของ “ศาสนา” คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของ
สังคม

ตัวอยางวัดของศาสนาพุทธ

ตัวอยางมัสยิดของศาสนาอิสลาม

ตัวอยางโบสถของศาสนาคริสต

ศาสนสถานของศาสนาหลักในประเทศไทย คือ
วัดในศาสนพุทธ มัสยิดในศาสนาอิสลามและโบสถในศาสนาคริสต
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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2.1.2 ศิลปะพื้นบาน, ศิลปะทองถิ่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดนิยามความหมาย “ศิลปะ” วา
คื อ ฝ มื อ , ฝ มื อ ทางการช า ง, การทํ า ให วิ จิ ต รพิ ส ดาร, การแสดงออกซึ่ ง อารมณ ส ะเทื อ นใจให
ประจักษเห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
ศิลป พีระศรี (อางอิงใน วิบูลย ลี้สุวรรณ. ศิลปะชาวบาน 2519) ศิลปะชาวบาน
(Folk Art) การรองรําทําเพลง จิตรกรรมการวาดเขียนและอื่นๆ ซึ่งมีกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของ
ประชาชน เรียกวา ศิลปะชาวบาน
วั ฒ นะ วั ฒ นาพั น ธุ , บุ บ ผา วั ฒ นาพั น ธุ แ ละสามารถ ศรี จํ า นงค (2544)
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน คือ ผลงานที่ทําขึ้นเองโดยชาวบานเพื่อใชเองหรือขาย มีรูปแบบเรียบงาย
ใชวัสดุที่หาไดใกลตัว
สรุปความหมายของศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น หมายถึง ฝมือของชางประจําถิ่น
ที่แสดงออกถึงภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
ศิลปะพื้นบานอาจแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 คือ งานฝมือชาง ไดแก งานหัตถกรรมตางๆ เชน เครื่องจักรสาน
งานแกะสลัก หรือจิตรกรรม เชน ภาพเขียนสี งานดานสถาปตยกรรม เชน รูปแบบอาคาร ศาสนสถาน
หรือบานเรือนที่อยูอาศัย
ประเภทที่ 2 คือ งานศิลปะดานการแสดง เชน การขับรอง การฟอนรํา มโนราห
ฟอนเล็บ หมอลํา ลําตัด เพลงฉอย เพลงอีแซว
ประเภทที่ 3 คือ กีฬาหรือการละเลนพื้นบาน เชน การแขงกลองเส็ง เปนตน

การทอผาจัดเปนศิลปะพื้นบานหรือศิลปะทองถิ่น
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2.1.3 วัฒนธรรม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ป พ.ศ. 2542 ได นิ ย ามความหมาย
“วัฒนธรรม” วาคือ สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ, ในพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรีย บรอย ความกลมเกลี ยวก าวหนาของชาติ และศีลธรรมอั นดี ของประชาชน, ทางวิ ทยาการ
หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยู
ในหมูพวกของตน
กลุ ม ประชาสัมพัน ธ สํา นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห ง ชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม (2548) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคม
เชน การกิน การอยู การแตงกาย และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต ซึ่งคนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมา
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา
ประเวศ วะสี (2548: 20) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของกลุมชนอันสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ สิ่งแวดลอมในแตละแหงแตกตางกัน วัฒนธรรมจึงแตกตางหลากหลายไปตาม
ชุมชนทองถิ่นตางๆ ที่เรียกวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันมีความหมายกวางและ
ครอบคลุมมาก
สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร (2544) แบงมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ เปนวัตถุ สิ่งกอสราง หรื อ
สถานที่ หมายถึง วัตถุหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นจากฝมือ การประดิษฐคิดคน การดัดแปลง การอยูอาศัย
หรือใชประโยชนจากมนุษย สามารถเห็นและจับตองได สิ่งตางๆ ดังกลาวอาจจะใชประโยชนเพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวทิ้งรางไปหรือใชประโยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน มรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทนี้ มีทั้งชนิดที่เคลื่อนที่ได เรียกวา “โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ” และชนิดที่ติดที่เรียกวา
“โบราณสถาน”
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมจับตองไมได ไดแก ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนขอปฏิบัติในกลุม หรือสังคม ซึ่งยอมรับปฏิบัติสืบตอกันมา เชน
ศาสนา จารีต หรือฮีต ความรู สื่อตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตจะสัมผัสไดทางประสาทสัมผัส
อื่นๆ เมื่อไดนําเอาสิ่งที่มองไมเห็นดังกลาวมาแสดงออกในรูปของการปฏิบัติ ไดแก พิธีกรรม
ทางศาสนา การพูดหรือสื่อภาษา การเขียนหรือจารึก การรอง-เลนดนตรีเปนการสื่อทํานองออกมา
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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เปนเสียง ฯลฯ ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทที่เปนนามธรรมเหลานี้แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวรรณกรรม และศิลปการแสดง
สรุ ป ความหมายของ “วั ฒ นธรรม” คื อ แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ถือ ปฏิ บั ติ
ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม

เกษตรกรรมเปนวัฒนธรรมของชาวชนบทไทย

วิถีชีวิตของชาวไทยในภาคกลาง

2.1.4 จารีตประเพณี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ “จารีต”
วาคือ สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
และใหความหมายของ “จารีตประเพณี” ไววา คือ ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถาฝาฝนถือวา
เปนผิดเปนชั่ว
สามารถ จันทรสูรย (2541 : 11) จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีที่บรรพชนได
ถือปฏิบัติกันมาแตอดีตกาล ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือวาเปนความผิด สวนใหญเปนหลัก
ศีลธรรมของสังคม ที่สังคมถือวามีคุณคาแกสวนรวม ผูที่ฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษ
มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย (2548 : 80) จารีต หรือกฎศีลธรรม (Mores)
เปนบรรทัดฐานที่ถือวาสําคัญในความรูสึกของคนทั่วไปในสังคม เปนกฎที่กําหนดวาการกระทําใดถูก
การกระทําใดผิด หรือเปนกรรมดี กรรมชั่ว การฝาฝนศีลธรรมถือวากระทบกระเทือนตอสังคมโดย
สวนรวม อยางนอยก็มีผลกระทบตอความเชื่อทางศีลธรรม ผูฝาฝนจึงมักถูกลงโทษอยางรุนแรง
จากคนอื่น
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สรุป ความหมายของ “จารีตประเพณี” คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุม
พฤติกรรมทั้งแงบวก และแงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม

การทําขวัญนาคเปนจารีตประเพณีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา

ชาวเรณูนคร จังหวัดนครพนมมีประเพณีการตอนรับแขก
ผูมาเยือนดวยการเลี้ยงอุ (น้ําเมาชนิดหนึ่ง)

2.2 ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
บทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2540 มี เจตนารมณ ให
ประชาชนทําหนาที่พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น และใหสิทธิ
แกชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
ครอบคลุมหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 46 “บุ คคลซึ่ งรวมกั น เป น ชุ ม ชนทอ งถิ่น ดั้ ง เดิ ม ย อ มมี สิ ทธิ อนุ รั ก ษ ห รื อ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา 69 “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรา 289 “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น...”
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
บทบั ญญั ติ ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 ใหค วามสํ าคั ญกั บ
การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
มาตรา 7 “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”
มาตรา 23 “การจั ด การศึก ษา ทั้ ง การศึก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา”
มาตรา 63 “รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน”
ในเรื่องที่เ กี่ย วของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น นั้น
ในสวนของสหประชาชาติและประเทศตางๆ ไดกําหนดแนวทางและหลักการไว (ดูรายละเอียด
จากภาคผนวก ข) เชน
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- กฎบัตรสหประชาชาติ ไดกําหนดเรื่องการไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตาง
ดานเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา
- รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) ไดกําหนดเรื่องการจะ
ออกกฎหมายเพื่อหามกอตั้งศาสนาหรือหามประกอบกิจกรรมทางศาสนามิได
- รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ไดกําหนดสิทธิ
เสรีภาพในการรักษาภาษา อักษรหรือวัฒนธรรมของตน
- สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุน ไดมีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดยเฉพาะ
- กฎหมายการศึกษาของสาธารณรัฐฟลิปปนส ไดกําหนดเรื่ องแนวทางการ
จัดระบบศิลปนแหงชาติไวในหลายสาขา

2.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
2.3.1 กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ซึ่งประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2547 ไวดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง
1) ศึกษาวิจัย อนุรักษ มรดกทรัพยสินทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปน
ระบบ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) สงเสริม ฟนฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3) ฟนฟู สืบทอด ภูมิปญญาไทย
4) ธํ า รงรั ก ษาวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 1 เชน เชิดชูวัฒนธรรมอันเปนสัญลักษณของจังหวัด
ตางๆ ภูมิปญญาไทย, ภูมิปญญาโลก ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย
1) สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหโอกาสแกประชาชนอยางทั่วถึง ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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2) สงเสริมใหเกิดโอกาสแหงการเรียนรูสรางสรรคและพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตลอดชีวิต
3) สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4) การสรางคานิยม จิตสํานึกในสังคมไทยในกลุมคนทุกกลุม ทุกระดับใหเห็น
คุณคาในศิลปะและวัฒนธรรม
กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร ที่ 2 เช น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช นชาติ ไ ทย หอศิ ล ป ห อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิก อุทยานประวัติศาสตร แหลงโบราณสถาน แหลงมรดกโลก การสรางคานิยมใหเกิด
ความรักชาติ การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 3 นําทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ
1) การศึกษาวิจัยและประยุกต สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคา
2) สงเสริมและสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ
4) ใช มิ ติ ท างศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมเป น สื่ อ ในการเสริ ม สร า งความ
รวมมือระหวางประเทศ
กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร ที่ 3 เช น ประเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของภูมิภาค, ประเทศไทยเปนประตูสูวัฒนธรรมแหงเอเชียอาคเนย (Southeast Asian
Cultural Gateway) ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมและดําเนินการงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมดวยตนเอง
2) ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการ การบริการ การเผยแพร และประชาสัมพันธ
3) บูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
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4) แก ก ฎหมาย ระเบี ย บ และกํ า หนดคุ ณ ภาพมาตรฐาน ตลอดจนการวิ จั ย
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 4 เชน E – Culture, ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน, ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดูแลงานวัฒนธรรมในสาขาตางๆ ฯลฯ
2.3.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณความเปน
ไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถิ่นและของชาติอยางเปนระบบ
2) สงเสริมใหมีการเผยแพรสรางความเขาใจใหถองแทถึงกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียรและความรูรัก
สามัคคี รวมทั้งสนับสนุนใหมีการนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง
3) สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตแกประชาชน
อยางเปนองครวม ทั้งในเรื่องของการศึกษา พัฒนาทักษะ ฝกอบรม การกลั่นกรองและใชประโยชน
จากขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การเสริมสราง
วิถีประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและทองถิ่นของตนเอง
4) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีคุณภาพและมีทักษะในการเผยแพรหลักธรรม
สูสาธารณชนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและกลุมเปาหมาย
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประยุกตหลักคําสอนของแตละศาสนามาสู
วิถีปฏิบัติของประชาชนอยางถูกตองเหมาะสม และเปดพื้นที่สาธารณะของศาสนสถานในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจคนและพัฒนาสังคม รวมทั้งกํากับดูแลสงเสริมสถาบันศาสนาใหเนน
เผยแพรหลักคําสอนที่ถูกตองแกประชาชน
6) พัฒ นาคุณ ภาพและคุณ ธรรมของครูอ าจารยแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน ควบคูกับการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน และประสานความรวมมือกับครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกันตาม
ความเหมาะสม
7) สนั บ สนุ น ให บ า น ศาสนสถาน สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ปลู ก ฝ ง และ
ถายทอดภูมิปญญา ประเพณีที่ดีงาม หลักศาสนาของคนในชุมชน และการนําภูมิปญญาไปใช
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ในทางปฏิ บัติ แ ละพั ฒ นาอย า งตอ เนื่ อ ง โดยใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ อต า งๆ เชื่ อ มต อ
เครือขายภูมิปญญาเพื่อใหสามารถเขาถึงชุมชนในทุกระดับ
8) สนับสนุนผูเ ชี่ย วชาญดานภูมิ ปญญาทองถิ่ น ปราชญชาวบาน ฯลฯ ให มี
โอกาสทําประโยชนเพื่อชุมชน
9) สงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการรวบรวม วิจัย สังเคราะหและพัฒนาตอยอด
ภูมิปญญา โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการภูมิปญญาอยางเปนระบบและ
สามารถเขาถึงไดสะดวก
10) รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของการไวเนื้อเชื่อใจ
การประนีประนอม การสรางสันติและความสมานสามัคคี
2.3.3 แนวคิดตามทฤษฎีดอกไมหลากสี คือ แนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลาย
ความเหมือนในความแตกตาง รัฐควรปลูกฝงแนวคิดนี้ใหกับประชาชนในทองถิ่นโดยเนนไปที่
เยาวชน ใหแตละชุมชนดํารงเอกลักษณ ซึ่งเปนมรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีในทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีเอกภาพ ประหนึ่งดอกไมที่มีสีสันแตกตางกันแตก็สวยงามเมื่ออยูรวมกัน ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้
1) ใหความรูเรื่องความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของแตละ
ภาค แตละจังหวัด ตลอดจนถึงความแตกตางในระดับทองถิ่นแกประชาชน โดยเนนที่แนวคิดเรื่อง
“ความแตกตางคือความงดงาม”
2) สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความแตกตาง ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใหตระหนักถึงคุณคาของความเปนเพื่อนมนุษย เพื่อนรวมชาติ
และเพื่อนรวมสังคม ไมแบงแยก
3) สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี เ ครื อ ข า ยของกลุ ม ที่ มี เ ชื้ อ ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมแตกตางกันและรวมกลุมประกอบกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
เชน การเขารวมในกิจกรรมของแตละศาสนาอยางเพื่อนบานและชวยเหลือดวยสิ่งของหรือดาน
แรงงาน
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2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.4.1 รัตติยา สาและ (2544) ไดวิจัยเรื่อง การปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกชนที่ปรากฏใน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดพยายามศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธและการ
รอมชอม ระหวางผูคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับผูคนที่นับถือศาสนาพุทธใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนประการสําคัญ ทั้งนี้โดยมุงเนนศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนําพลังทางวัฒนธรรม
ไปใชสําหรับประโยชนของการพัฒนา
วิธีดําเนินการศึกษา งานวิจัยเรื่องนี้มีการกําหนดพื้นที่ และผูคนจํานวน 4 หมูบาน
สําหรับเปนตัวแทนของแตละจังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
โดยลักษณะพื้นฐานของแตละพื้นที่มีความเหมือนกันในฐานะที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
แตยังไดซอนเรนลักษณะความตางในสวนของบริบทภายใน ทั้งที่เปนสวนของกายภาพและชีวภาพ
พอสมควร โดยมีกรอบการวิเคราะหหลัก อยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ถือวา (1) การรอมชอม
เป นผลของกระบวนการปฏิสัมพัน ธที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจ และการยอมรั บในเรื่อง
“ความแตกตางของคานิยม” ซึ่งกันและกัน (2) การมองปรากฏการณที่เปนจริงในสังคม ซึ่งสําแดง
ผานสัญลักษณเชิงพฤติกรรม อันเกิดจากความเชื่อที่หลอหลอมโดยกระบวนการทางความคิดของ
ผูคน ซึ่งเปนศูนยกลางของสังคม จึงนาที่จะบอกใหไดรูจักและเขาใจลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบาน
ตามที่ตองการจะรูจักได และ (3) การมองวัฒนธรรมพื้นบานในระดับนี้ ตองมองจากตัวควบคุม
การกระทําและพฤติกรรม (วัฒนธรรม) คือมองที่บริบทของสังคม (ระบบคานิยม)
ผลการศึ ก ษาพบว า พลั ง สํ า คั ญ ที่ เ อื้ อ ต อ การปฏิ สั ม พั น ธ และการรอมชอม
ระหวางศาสนิกชน ที่ปรากฏในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ความเขาใจและยอมรับในเรื่อง
“ความแตกต า งของค านิ ย ม” ซึ่ งกั น และกั น ที่ มี ค วามเป น ไปได โดยอาศั ย ผลึ ก แห ง ความเป น
กัลยาณมิตร ซึ่งกอตัวจากอํานาจของระบบอุปถัมภ ในลักษณะของความสัมพันธระหวางความเปน
เกลอ เปนเครือญาติ เปนนายจาง – ลูกจาง เปนเจานาย (ลูกพี่) – ลูกนอง เปนครู – ศิษย และความ
เปนผูนํา และเปนผูตาม ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดวยเงื่อนไขของความจําเปน ทางดานปจจัย
ตางๆ เพื่อการดํารงชีพ พลังดังกลาวนี้ นับไดวาเปนอีกวิญญาณหนึ่งซึ่งเปนกลไกที่มีคุณคาอัน
มหาศาล ถารูจักนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชาติในที่สุด
ซึ่งตรงกับปจฉิมวิสัชนา ของศาสตราจารยสุธิวงศ ที่วา “การพัฒนาทุกสวนเสี้ยวของชาติเปนการ
พัฒนาชาติ”
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

15

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

2.4.2 สุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น (2547: 15) ได เ สนอแนวทางการศึ ก ษาวิ จั ย และการจั ด
กิจกรรมที่เอื้อตอการธํารงรักษาภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรมพื้นบานที่หลากหลาย เพื่อใหเปน
ทุนทางสังคม ดังนี้
1) การศึกษาและบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษาและวัฒนธรรม
พื้นบานของกลุมชนตางๆ เพื่อความเขาใจมนุษยชาติของภูมิภาคนี้ กอนที่จะเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกาภิวัตน องคความรูนี้ยังนําไปใชในการ
พัฒนาเครื่องมือทางภาษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ชวยประชากรกลุมยอยเปนสะพาน
กาวเขาสูสังคมใหมไดอยางมั่นคง มีคุณภาพและมีความมั่นใจ
2) จัดทํากิจกรรมที่เสริมพลังใหชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางอัตลักษณ และความ
เชื่อมั่นในพลังของตนเอง เชน โครงการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยรวมมือกัน
ระหวางชุมชนและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เชน จัดทําหลักสูตรทองถิ่นตามความ
ตองการของชุมชน รวมถึงการสรางสื่อการเรียนการสอน การฝกครูชุมชน และการฝกปฏิบัติ
บริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี หรือการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการสรางเครื่องมือและเตรียมความพรอมแกชุมชนกลุมชาติพันธุอื่นๆ ดานการศึกษาและฟนฟู
วัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้งการสรางศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงพบปะ
จัดกิจกรรม และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชนและบุคคลทั่วไป
2.4.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)
- เสนอแนะในเรื่อง “ประเด็นการอนุรักษเผยแพรและการใชประโยชนจาก
วัฒนธรรมทองถิ่น” แกคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1) รัฐควรเนนการวิจัยและการรับฟงความเห็นจากประชาชนผูเปนเจาของ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น และแตละชาติพันธุ เพื่อกําหนดหลักเกณฑการสงเสริมวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2) การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรม ควรพัฒนาการรวบรวม
และการจัดเก็บอยางเปนระบบ ทันสมัย ครบถวน ครอบคลุมขอมูลที่จําเปน มีศูนยกลางรวบรวม
ขอมูลและการจัดเก็บอยางตอเนื่อง และควรมีการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลของแตละทองถิ่น
เพื่อความสะดวกในการเขาถึง และการใชประโยชนจากฐานขอมูล
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3) พัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ควบคูกับการอนุรักษ และการฟนฟูความ
เปนเอกลักษณ ของแตละท องถิ่นและชาติพันธุ มีการพัฒนาวัฒนธรรมดั้ง เดิ มและสร างสรรค
วัฒนธรรมใหม เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
4) รั ฐ ควรกระจายอํ า นาจให จั ง หวั ด และส ว นท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เชน พิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอศิลป หอสมุด ฯลฯ
5) การสงเสริมศักยภาพหนวยงานดานวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยเฉพาะ
การสงเสริมศักยภาพของสภาวัฒนธรรม ใหมีการอบรมขั้นพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม
สรางเครือขา ยและสนั บสนุน สื่อเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมท องถิ่น ไดรับการสนั บสนุน ดาน
งบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางความคิดและการ
เรียนรูของประชาชน
6) สงเสริม “สิทธิทางวัฒนธรรม” ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การมีสวนรวมของประชาชน ตองมีการจัดเวที/โครงการวัฒนธรรมประจําทองถิ่น ใชมาตรการจูงใจ
7) สงเสริมการลงทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเปนทุนทางสังคมแหงการอยู
รวมกัน โดยการสรางรายไดใหกับประเทศจากการทองเที่ยว ทําใหคนทํางานดานวัฒนธรรมมี
รายไดสูงขึ้น
8) สร า งค า นิ ย มการเห็ น คุ ณ ค า วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ควรมี ก ารส ง เสริ ม
วัฒนธรรม ศึกษา สนับสนุนสินคาและบริการทางวัฒนธรรมโดยการจัดซื้อภาครัฐ และควรมีการ
ผลิตสื่อเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
9) สรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี รัฐควรปลูกฝงและ
สงเสริมคานิยมที่ดีงาม เพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคม
-

เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานดานวัฒนธรรมขององคกรภาคประชาชน

ดังตอไปนี้
1) ปรับบทบาทสภาวัฒนธรรมตําบลในการดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ใหค รอบคลุม โดยมีก ารแบง กลุม งานเพิ่ม เพื่อ ใหค รอบคลุม การดํา เนิน งานดา นวัฒ นธรรม
อันไดแก
(1) การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม
(2) การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
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(3) การถ า ยทอด เผยแพร แลกเปลี่ ย น และส ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม
(4) การเสริมสรางความเปนเลิศทางวัฒนธรรม
2) สงเสริมการสรางวัฒนธรรมทองถิ่นเขมแข็ง โดยลดการพึ่งพิงรัฐ อาศัย
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง และพัฒนาอยางเปนองครวมทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนระยะยาว
3) รัฐทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานวั ฒนธรรมของชุมชนให
เพียงพอ รัฐควรทําหนาที่สนับสนุนมากกวาสั่งการในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชุมชน
ตางๆ เพื่อใหแตละชุมชนรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชวยใหคนในชุมชนรัก
หวงแหนและรูจักอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
4) สงเสริมแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ควรสงเสริม
บทบาทกลุมแกนนําตางๆ ในชุมชนที่มีพลังในการขับเคลื่อนงานทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นให
พัฒนาตอไปได อาทิ
(1) สถาบัน อุ ด มศึก ษาในชุม ชนเป น แกนนํา ในการวิจั ย ศึ ก ษาและ
จัดทําแบบเรียน เรียนรูประวัติศาสตรและชุมชนของตน
(2) โรงเรี ย นเปน แกนนํ า ในการปลู ก ฝ ง การเห็น คุ ณ ค า วั ฒ นธรรม
ทองถิ่น ครู อาจารย ผูนําศาสนา เปนแกนนําในการถายทอดความรูและจิตสํานึกที่ดีในวัฒนธรรม
ทองถิ่นแกเด็กและเยาวชน ผานหลักสูตรการสอน
(3) ผูนําชุมชนเปนแกนนําในการสรางวัฒนธรรมทองถิ่น เผยแพรวิถี
ชีวิต คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่น อันเปนสวนสําคัญของการสรางชุมชนเขมแข็ง
5) สรางความสมดุลระหวางการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรม
ตางชาติ
(1) จดบันทึก “มรดกวัฒนธรรมของทองถิ่น”
(2) ขึ้นทะเบียน “มรดกวัฒนธรรมของชาติ”
(3) ใหการสนับสนุนแกวัฒนธรรมของทุกกลุมคนอยางเทาเทียมกัน
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2.4.4 ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (2547) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมเรื่อง
วัฒนธรรมกับการพัฒนา สรุปไดดังนี้
1) การสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหคนในสังคมทราบวาวัฒนธรรมคือ
อะไร และวัฒนธรรมสําคัญสําหรับการพัฒนาอยางไร เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง (สัมมาทรรศนะหรือสัมมาทิฐิ) สังคมก็จะปฏิบัติถูกตองได กิจกรรมเพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองนี้ ไดแก
(1) มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอยางสม่ําเสมอ
(2) การรวบรวมขอมูลขาวสาร ความรู การสงเสริมการวิจัย การสังเคราะห
ขอมูล ขาวสาร และผลการวิจัยใหเปนปญญาที่สูงขึ้น
(3) การสรางสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ วีดีโอ มัลติวิชั่น การเผยแพร
ทางวิทยุและโทรทัศน มีการปรับปรุงอยูเสมอ ควรจะแสวงหาความรวมมือจากฝายตางๆ รวมทั้ง
ทางภาคธุรกิจการเงินดวย
(4) การประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุมตางๆ ควรมีการประชุมใหญทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคเปนประจําทุกป
2) การสนั บ สนุ น เวที ท างวั ฒ นธรรมในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ควรสนั บ สนุ น เวที
วัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในชุมชนทองถิ่นตางๆ
3) สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยการสนับสนุนใหพอ แม ลูกไดมีเวลาใหแกกัน
และกันมากยิ่งขึ้นเหมือนในอดีต อันจะเปนการสรางความอบอุน ความรัก ความเขาใจในครอบครัว
ไดมากยิ่งขึ้น
4) ส ง เสริ ม องค ก รชุ ม ชนและกระบวนการเรี ย นรู ข องประชาชน ชุ ม ชนที่
เขมแข็ง คือ ผูปฏิบัติวัฒนธรรม และชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการพัฒนาทุกดาน
5) ปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
6) รวมมือกันสรางความเขาใจบทบาทความสําคัญของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ
7) มีการเพิ่มกองทุนและการบริหารงานวัฒนธรรม ในการสงเสริมวัฒนธรรม
กับการพัฒนาตองการเงินทุน และการบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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2.5 บทสรุปแนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
จากการคนควาเอกสาร งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นและขอเสนอ
ของผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ไดดังนี้
1) การเขาใจในเรื่องความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
กลา วคือ สังคมวัฒนธรรมไทยเปน สังคมแหงความหลากหลาย ที่มี ก ลุ มคนที่มี ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่หลากหลายรวมกัน การอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมแหง
ความหลากหลายนี้ คนในทองถิ่นจําเปนตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยูแวดลอมตน
2) การกระตุนใหทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญและภาคภูมิใจในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีของตน อันจะนํามาสูการมีจิตสํานึกและการรวมตัวของคนในทองถิ่น เพื่อ
ทํางานดานการอนุรักษและพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่น
3) การมี ส ว นร ว มของคนในท อ งถิ่ น ในการดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ทั้งในสวนของการเสนอความคิดเห็น
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสํานึกรวมของคนทองถิ่นในการดูแลรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีของตน
4) การดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น อันจะเปน
การเผยแพร สืบสาน อนุรักษ และพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นใหยังคงดํารงอยูอยางยั่งยืนทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และกอประโยชนใหกับทองถิ่น อาทิ ดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทองถิ่น การศึกษา เปนตน
5) การจัดทําฐานขอมูลองคความรูทองถิ่นในรูปของการศึกษาวิจัย กลาวคือ คนใน
ทองถิ่นทําหนาที่สํารวจ คนควา และบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรม
พื้นบานของตนเอง เพื่อเผยแพรและธํารงไวสืบไป
6) การสรางเครือขายสายใยวัฒนธรรม สงเสริมใหสังคมสรางและขยายเครือขาย
การเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของตนเองหรือทองถิ่นอื่นอยาง
บูรณาการ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีทองถิ่น
การจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นนี้
ตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานที่มุงใหประชาชนในทองถิ่นเปนศูนยกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ
และมีศักยภาพใน 4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการมีสวนรวม ดานการสรางเครือขายและดาน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท ดังแผนภูมิตอไปนี้

การเรียนรู

การอยู
รวมกันอยาง
สมานฉันท

ประชาชน

การมี
สวนรวม

การสราง
เครือขาย

แผนภูมิแสดงแนวคิดพืน้ ฐานในการจัดทํา
มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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ดังนั้น จากการประมวล ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดเรื่องการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระเบีย บ กฎและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง แนวทางการจัด ทํ า มาตรฐานการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและจารี ต ประเพณีท องถิ่ น ก็ดํา เนิน ไปตามแนวคิ ด พื้ น ฐานทั้ ง 4 ด า นดั ง กลาว และ
สามารถจัดแบงประเภทของมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นดานตางๆ ได 4 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการเรียนรู
3.2 ดานการมีสวนรวม
3.3 ดานการสรางเครือขาย
3.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท

3.1 ดานการเรียนรู
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นเรียนรู เขาใจและเคารพศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.1.1 สงเสริมกิจกรรมการใหความรูความเขาใจ และเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย เพื่อใหเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา
3.1.2 ส ง เสริ ม ให มี ห ลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ที่ บ รรจุ ค วามรู เ รื่ อ ง “ท อ งถิ่ น ของเรา” ไว ใ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.3 ให ความรู แ ละความเขาใจวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี ที่สําคัญของท องถิ่น
ตนเอง
3.1.4 เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ หวงแหน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น
3.1.5 ปลูกฝงแนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลายหรือ “ทฤษฎีดอกไมหลากสี”
ใหกับประชาชนในทองถิ่นโดยเนนไปที่เยาวชน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.1.6 ปลู ก ฝ ง แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ความพอเพี ย ง พอดี เช น เศรษฐกิ จ
พอเพียง การแบงปนและเอื้ออาทรตอกัน
3.1.7 สง เสริ มให ป ระชาชนมีก ารเรี ย นรูต ามอัธยาศั ย การเรีย นรู ต ลอดชี วิ ต ในเรื่ อ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.8 การจั ดทํ าฐานขอมูลพื้นฐานทางศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ทองถิ่น

การค้ําตนโพธิ์เปนประเพณีทองถิ่นที่สําคัญอยาง
หนึ่งของชุมชนในภาคเหนือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต อ งให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม ให เ ป น เนื้ อ หาสํ า คั ญ ในการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกรักวัฒนธรรม
จารีตประเพณีทองถิ่นใหแกเยาวชน

3.2 ดานการมีสวนรวม
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.2.1 สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมตางๆ ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
และกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลตางๆ ตามประเพณีทองถิ่น
3.2.2 จัดทําประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเพื่ออนุรักษ
และสงเสริ มการดํ า เนิ น ชี วิต ตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต ประเพณีแ ละภู มิป ญญา
ทองถิ่น
3.2.3 กําหนดยุทธศาสตรและวางแผนกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ตามแผนทุกๆ 3 ป
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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3.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถิ่นของตนเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวม

การแขงเรือเปนประเพณีที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาแตเปดโอกาสใหประชาชนจํานวนมากมีสวนรวม

3.3 ดานการสรางเครือขาย
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสรางและขยายเครือขายการเรียนรู เขาใจ
และเคารพศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของตนเองหรือทองถิ่นอื่น
มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.3.1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นของตนระหวาง
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ในการอนุรักษ
และสงเสริมการดํ าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.3.2 จัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณระหวางหนวยงานราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ดานการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และตามศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น
3.3.3 สงเสริมหรือจัดตั้งองคกรเพื่อเปนเครือขายระดับบุคคล ครอบครัว หรือทองถิ่น
เพื่อการเรียนรู เขาใจและเคารพ อนุรักษและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
24

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น ในลักษณะตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ เชน ศูนยวัฒนธรรมระดับ
ทองถิ่น สภาวัฒนธรรม กลุมชมรมที่เกี่ยวของ
3.3.4 จัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางเครือขายดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อถายทอดองคความรู และประสบการณซึ่งขอมูลดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการจัดเก็บรวบรวมเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยูแลว

รูปแบบของเครือขาย/องคกรวัฒนธรรม

3.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยาง
เอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.4.1 การบูรณาการคุณคาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอชุมชน

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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3.4.2 การยอมรับความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นซึ่งกันและกัน
3.4.3 การซึ มซั บวั ฒ นธรรม และจารีต ประเพณีท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกับ วิถี ชีวิ ต ของ
ประชาชนในทองถิ่น

การเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีแหเจา ของชาวไทยเชื้อสายจีน แสดงถึง
ความสมัครสมานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันอยางสมานฉันทของ
ประชาชนตางเชื้อชาติ และมีความเชื่อที่หลากหลาย
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บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
เพื่อใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จึงไดกําหนดตัวชี้วัด ขั้น พื้นฐาน และตัวชี้วัด ขั้น พัฒนา ขึ้นมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดกําหนดความหมายของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
มากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะปฏิบัติหรือ
เลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
การดําเนินการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐาน
ทั้ง 4 ดาน ทั้งที่เปนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา สามารถปรับใชแนวทางการดําเนินงาน
ตามแบบ PDCA ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P)
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4
ดานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ นั่นคือ ตองกําหนดเปาหมาย
ของแผนวาคืออะไร เปาหมายหลักคือประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกประชาชน
ในทองถิ่นเปนสําคัญ โดยอาจกําหนดเปาหมายเปนทั้งรูปธรรม เชน ผลที่เปนตัวเลข สามารถนับ
ได ในมาตรฐานทั้ ง 4 ด าน ตั วชี้ วั ดขั้ นพื้ นฐานส วนใหญ มี เป าหมายเป นตั วเลข อี กอย างหนึ่ งคื อ
เปาหมายที่เปนนามธรรม ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน เปาหมายแบบนามธรรม ก็มีหลายแหง เชน
ในมาตรฐานดานการเรียนรู ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานมีเปาประสงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เรื่องศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถิ่นตนเองมากขึ้น แตเปาหมายนามธรรม
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ก็สามารถเปลี่ยนเปนเปาหมายรูปธรรม คือ ตัวเลขได เชน การวัดความรู ความเขาใจเรื่องศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นของประชาชนออกมาเปนจํานวนรอยละ
ในการจัดทําแผน เปาหมายที่กําหนดไวตองสามารถบรรลุไดจริง สามารถนํามาสูการ
ปฏิบัติไดจริง เชน การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ 1 ดานการเรียนรู ดัชนีชี้วัดขั้นพัฒนา
คือ การจัดทําเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาในทองถิ่นยังไมมีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่ใชสําหรับการจัดทําเว็บไซต คือ โทรศัพทพื้นฐาน จึงเปนการยากที่จะบรรลุเปาหมายได
ดังนั้น เปาหมายดังกลาวจึงไมสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดจริง
นอกจากนี้ แผนที่จัดทําขึ้นตองเปนแผนที่จําเปน มีสาระชัดเจน รัดกุม อานเขาใจงายและ
ปฏิบัติตามไดงาย ที่สําคัญตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (D)
เมื่ อกํ า หนดเป า หมายและวางแผนการส ง เสริม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานแลว ขั้นตอไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําความ
เขาใจแผนที่วางไวใหชัดเจน โดยตองอธิบายแผนใหผูปฏิบัติทุกระดับชั้นรูและเขาใจตรงกัน
ทั่วถึงกันแลวจึงลงมือปฏิบัติ เชน ในการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อจัดทําแผนแมบท
ในการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ตามมาตรฐานที่ 2 ดานการมีสวนรวม ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองอธิบาย
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบถึงขั้นตอนการทําประชาพิจารณ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้น
โดยอาจขอความรู เ รื่ อ งประชาพิ จ ารณ นี้ จ ากผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญมาเป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการได เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติ
ในการปฏิบัติตามแผนนี้ผูมีหนาที่รับผิดชอบโครงการตองตรวจสอบดูแลการปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนอยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามแผนและเพื่อใหกําลังใจกับผูปฏิบัติ ทั้งยังเปนการแสดง
ถึงความเอาใจใสดูแลของผูรับผิดชอบโครงการดวย
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (C)
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ทั้งตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางเปน
ระบบนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู ในขั้นนี้เมื่องานดําเนินไปไดระยะหนึ่งผูรับผิดชอบ
28

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการหรือกิจกรรมต องดู แลวามีปญ หาและอุปสรรคใดๆ หรื อไม ต องมีก ารทบทวนแผน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่อาจมีได
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ (A)
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามแผน ตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นที่ไดกลาวแลวขางตน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน และตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานหรือตัวชี้วัดขั้นพัฒนาจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนสุดทายที่ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญก็คือ
การวิเคราะห ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรุปผลไวในการดําเนินการครั้งตอไป
การวิเคราะห ประเมินผลนั้นสามารถกระทําไดโดยประเมินผลตามลําดับระยะเวลา
การดําเนินงานหรือตามหัวขอที่เราสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะห ประเมินผล เชน
งานดานสถานที่ งานดานประชาสัมพันธ เปนตน ในการประเมินผลหากพบวามีปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ ใหตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหาที่ไดดําเนินการไปแลว
พรอมทั้งทํารายงานสรุปผลไวในการดําเนินงานครั้งตอไป เชน ในการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมดานการมีสวนรวม คือ การเขารวมโครงการคายคุณธรรม ปรากฏวามีผูเขารวมโครงการ
นอยกวาเปาหมาย ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติการตองพบปะกันเพื่อทบทวนสาเหตุของ
ปญหาวาอยูที่ใด ปญหาดังกลาวอาจมีสาเหตุหลากหลาย เชน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง หรือ
ประชาชนในทองถิ่นสวนใหญตองไปทํางานในกรุงเทพฯ เปนตน เมื่อทราบสาเหตุแนชัดแลวให
บันทึกการประเมินผลไวเพื่อแกไขในการจัดโครงการครั้งตอไป ซึ่งบางปญหาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็สามารถแกไขไดเอง เชน ถาการประชาสัมพันธไมทั่วถึงก็อาจใชวิธีเคาะประตูบาน
เชิญชวน เปนตน แตบางปญหาตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในการแกไข เชน ประชาชน
ตองเดินทางไปทํางานในกรุงเทพฯ ตองแกที่แนวนโยบายของสวนกลางจนถึงระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย คือ การปลูกจิตสํานึกรักถิ่นเกิด วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
อนึ่ง ในการดําเนิน การโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน หากประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดตามแผน ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานก็ตองประเมินผลแลว
บันทึกวา ความสําเร็จของโครงการเปนผลของการดําเนินงานแบบใดบาง มีปจจัยใดบางที่นํา
โครงการไปสูความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแบบเดิม
หรือแบบอื่นๆ ในครั้งตอไป
บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

29

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ หมายถึง ตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
– เชิงปริมาณ คือ จํานวนที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เชน จํานวนกิจกรรม, จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
– เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ คุ ณ ค า ที่ ไ ม ส ามารถวั ด เป น จํ า นวนตั ว เลขได แต อ าจวั ด ได ใ น
ลักษณะวามี หรือไมมี เชน มีการวางแผน-ไมมีการวางแผน

4.1 ดานการเรียนรู
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) การให
- จัดใหมีหรือ
ความรูเกี่ยวกับ สนับสนุน
ศาสนา ศิลปะ กิจกรรมที่เสริม
วัฒนธรรม
ความรูแกเด็กและ
และจารีต
เยาวชนในดาน
ประเพณีใน
ศาสนาที่ตน
ทองถิ่นของตน นับถือ
ตัวชี้วัด

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีทองถิ่น
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ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การบรรยายหลักธรรม/ - จํานวนกิจกรรม
คําสอนทางศาสนาโดย - จํานวนครัง้ ที่จัด
ผูนําศาสนาเนือ่ งในวัน แตละกิจกรรม
สําคัญทางศาสนา
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- รอยละผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น
- รอยละของ
- การจัดคายกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม
“ทองถิน่ ของเรา”
ที่สามารถนํา
เพื่อใหเยาวชนรูจ ัก
ทองถิน่ ของตนเองและ ความรูไป
ประยุกตใชได
มีจิตสํานึกในการ
อนุรกั ษวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีทองถิ่น
กิจกรรม
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ตัวชี้วัด

(2) สงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินตามวิถี
ชีวิตที่สมดุล
ทั้งทางศาสนา
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และความ
ทันสมัย

ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
- จัดกิจกรรม
ยกยอง เชิดชู
ปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ
โดยพิจารณาผู
ทรงความรูจาก
บุคคลในทองถิ่น
9
- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
ศิลปะพื้นบาน

- สนับสนุนหรือ
ประสาน
หนวยงานที่
เกี่ยวของจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงแนวทาง
การดําเนินชีวิต
ตามหลักความ
พอดี แบงปนและ
เอื้ออาทรตอกัน

9

กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

- จัดงานยกยองเชิดชู
เกียรติแกปราชญ
ชาวบาน เพือ่ เปนเกียรติ
และยกยองในฐานะ
บุคคลตัวอยาง

- การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ มาให
ความรูหรือการนํา
เยาวชนในทองถิน่ เขา
รวมปฏิบัติจริงในเรือ่ ง
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน
เชน การแกะสลัก,การ
ทําหัวโขน, เครื่องปน
ดินเผา, การทอผา
- กิจกรรมอยูอยาง
ไทย อยูอยางพอเพียง
ตามแนวพระราช
ดํารัส ฯลฯ

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
(3) การจัดทํา - จัดทําฐานขอมูล 9
ฐานขอมูล
ดานศาสนา
พื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและ
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและ ทองถิ่น
จารีตประเพณี
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อ
จัดทําศูนย/แหลง
เรียนรูของ
ทองถิ่นใน
รูปแบบตางๆ
ที่ประชาชน
สามารถเขาถึงได
งาย และ
หลากหลาย
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9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กิจกรรม
- การออกแบบ
สอบถาม,สํารวจ
ขอมูล, สรุปผลและ
จัดเก็บรวบรวมให
เปนระบบ

- การจัดทําพิพิธภัณฑ
พื้นบาน/ศูนยการ
เรียนรูทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น, การจัด
นิทรรศการ, การ
จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร
ทางเว็บไซต, วิทยุ
ชุมชน, หอกระจาย
ขาว ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวน
ฐานขอมูล
- จํานวน
ระเบียนขอมูล

- จํานวนผูเขาชม
- จํานวน
ระเบียนขอมูล
- จํานวนสื่อ
- ความถี่ในการ
เผยแพร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด
(4) การจัดทํา
หลักสูตร
ทองถิ่นดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
ทองถิ่นรวมกับ
สถานศึกษาใน
ทองถิ่น

แนวทางการ
ดําเนินการ
-ประสาน สถาบัน
การศึกษาหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกัน
จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิ่นและ
ประสาน
สถานศึกษาใน
ทองถิ่นเพื่อใช
หลักสูตร

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9 - หลักสูตรศิลปะ
พื้นบาน, หลักสูตร
วัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น
ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- มีหลักสูตร
ทองถิ่น
- จํานวน
หลักสูตร
ทองถิ่น

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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4.2 ดานการมีสวนรวม
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) การจัด
-จัดกิจกรรมหลัก
กิจกรรมดาน ในดานศาสนา ตาม
ศาสนา ศิลปะ วันสําคัญของ
วัฒนธรรม และ ศาสนาโดยประสาน
จารีตประเพณี ผูนําศาสนา/ผูนํา
ทองถิน่ ที่เนน ชุมชน รวมทั้ง
ประชาชนใน ประชาชนใน
ทองถิน่ เปน
ทองถิน่ (ดู
ศูนยกลาง
รายละเอียด
ในบทที่ 5)
ตัวชี้วัด

- รวมกันจัด
กิจกรรมดาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่สําคัญ
ของทองถิน่ โดย
ประสานองคกร
เครือขาย ผูนํา
ชุมชนรวมทั้ง
ประชาชนใน
ทองถิน่
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9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวนกิจกรรม
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกับ - จํานวนครัง้ ที่จัด
ศาสนสถาน จัดกิจกรรม แตละกิจกรรม
หลักทางศาสนาในวัน - รอยละของ
สําคัญ เชน การทําบุญ งบประมาณ/
ทรัพยากรที่
ตักบาตร เวียนเทียน
ประชาชนใน
ในวันสําคัญทาง
ทองถิน่ นํามา
พระพุทธศาสนา,
สมทบในการจัด
งานวันอาชูรอ,
กิจกรรม
งานวันคริสตมาส
ฯลฯ
กิจกรรม

- การจัดงานประเพณี
ประจําของทองถิ่น
เชน งานบุญบั้งไฟ,
ประเพณีผีตาโขน
ฯลฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด

(2) การจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงจิตสํานึก
ในการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิ่น

แนวทางการ
ดําเนินการ
- การจัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ
และความ
สมานฉันทดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิน่
- การจัดประชุม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใหแก
เยาวชนหรือ
ประชาชนในชุมชน
โดยเชิญผูทรง
ความรู ปราชญ
ชาวบาน นักวิชาการ
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และ
ความสํานึกในการ
ที่จะอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีของ
ทองถิ่น

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9
- การจัดกีฬา ดนตรี
และการละเลน
พื้นบาน, งาน
หัตถกรรม, งาน
สถาปตยกรรม
พื้นบาน

9

- โครงการสอน
ศาสนาใหแกเยาวชน
และประชาชน
- โครงการรัก
วัฒนธรรมทองถิ่น
- โครงการมัคคุเทศก
รุนจิ๋ว ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

- จํานวนกิจกรรม
- จํานวนครัง้ ที่จัด
แตละกิจกรรม
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(3) การจัดทําแผน - ใหชุมชน
การสงเสริม
องคกร เครือขาย
ศาสนา ศิลปะ และประชาชนมี
วัฒนธรรม และ สวนรวมในการ
จารีตประเพณี จัดทําแผน
ทองถิน่
9
- ใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
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บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จัดเวทีประชาคม
- มีแผนการ
หรือมีชอ งทางการรับ สงเสริมศาสนา
ฟงความคิดเห็น
ศิลปะ วัฒนธรรม
(ตูหรือเว็บบอรด) จาก และจารีตประเพณี
ประชาชนในทองถิ่น
ทองถิ่น
กิจกรรม

- จัดระบบหรือวิธีการ - มีรายงานการ
ประเมินผลการ
ประเมินผลตาม
ดําเนินงานตามแผน
แผน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.3 ดานการสรางเครือขาย
ตัวชี้วัด
(1) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณดา น
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิน่ ระหวาง
ทองถิน่ ของตน
และทองถิ่นอื่น

ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
- ประสานงานกับ
ผูนําศาสนาตาง ๆ
หรือ องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ อืน่ ๆ
เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ
การดําเนินชีวิต
ความรู ดานศาสนาที่
ตนนับถือ

- ประสานงานกับ
กลุมตาง ๆ หรือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อืน่ ๆ
เพื่อจัดตั้งเครือขาย
ดานศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่

9

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- ศึกษาดูงาน
- จํานวนกิจกรรม
- จํานวน
ระหวางทองถิ่น
ผูเขารวม
เชน วัฒนธรรม
สัญจร, ธรรมยาตรา กิจกรรม
- มีเครือขาย
รวมกับ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น อื่นๆ
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น
- การจัดตั้งกลุม
ดานตาง ๆ เชน กลุม
หัตถกรรม จิตรกรรม
สถาปตยกรรม
ศิลปะการแสดง กีฬา
หรือการละเลน
พื้นบาน
กิจกรรม

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(2) สงเสริมให
- จัดใหมีหรือ
สถาบันทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรม
สถาบันการศึกษา การถายทอดความรู
ชุมชน สราง
ดานศาสนา ศิลปะ
เครือขายเพื่อ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปลูกฝง และ
ปญญา และจารีต
ถายทอดภูมิปญญา ประเพณีระหวาง
ประเพณีที่ดีงาม
ทองถิ่น
ระหวางชุมชน
ตัวชี้วัด

(3) นําฐานขอมูล
ดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีที่ทองถิน่
ไดรวบรวมขึ้นอยาง
เปนระบบมา
เชื่อมโยงและสราง
เครือขายดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิ่นกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ๆ

38

- จัดใหมี หรือ
สนับสนุนการสราง
เครือขายฐานขอมูล/
แลกเปลี่ยนขอมูล
ดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

9

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การบรรยายจาก - จํานวนโครงการ
ผูอาวุโสในแตละ - จํานวนครัง้ ที่จัด
ทองถิ่น, การ
แตละกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
- จํานวนผูเขารวม
วัฒนธรรม,
กิจกรรม
ถายทอดความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
ฯลฯ
กิจกรรม

- การจัดตั้ง
- จํานวน
เครือขายชมรม
ระเบียนขอมูล
อนุรกั ษศิลปะ
- จํานวนผูข อใช
พื้นบาน, การจัดทํา ขอมูล
ฐานขอมูลเผยแพร - จํานวนทีเ่ พิ่มขึ้น
และแลกเปลีย่ น
ขององคกร
ขอมูลกับทองถิน่
ปกครองสวน
อื่น ฯลฯ
ทองถิ่น ที่เขา
รวมเครือขาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด
(4) สงเสริมกิจกรรม/
โครงการที่เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในเรือ่ งองค
ความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการ
ดําเนินการ
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวมกับ
สถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดําเนิน
การศึกษาเพื่อ
สงเสริมเครือขาย
ธุรกิจชุมชน

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9 - การวิจัย
สมุนไพรและ
การแพทยแผน
ไทย, การ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม,
โครงการหนึง่
ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวนโครงการ
- จํานวนผูเขารวม
โครงการ
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่
สามารถนํา
ความรูไป
ประยุกตใชได

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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4.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) จัดกิจกรรม
- จัดใหมี/
รณรงคประชา
สนับสนุน/ประสาน
สัมพันธให
กับหนวยงานอืน่ ใน
ประชาชนตระหนัก การประชาสัมพันธ
ถึงคุณคาของการ เพื่อสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจ การ สมานฉันท
ประนีประนอม
การสรางสันติ และ
ความสมานสามัคคี
ตัวชี้วัด

(2) จัดกิจกรรมการ
ประสานความ
รวมมือ และความ
เขาใจระหวางกัน
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- การบรรยายหรือ
กิจกรรมที่ใหความรู
ความเขาใจแก
ประชาชนเพือ่ สราง
ความสมานฉันท

9

- จัดใหมี/
สนับสนุน/ประสาน
กับหนวยงานอืน่ จัด
กิจกรรมเชือ่ มโยง
เครือขาย เพือ่ สราง
และประสานความ
เขาใจ และความ
รวมมือระหวางกัน

9
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ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การประชาสัมพันธ - จํานวนกิจกรรม
ตามสื่อตางๆ เชน
- จํานวนครัง้ ที่
การจัดทําปาย,
เผยแพร
ขอความ, เสียงตาม - จํานวนสือ่ ที่
สาย, วิทยุชุมชน,
เผยแพร
การเขารวมกิจกรรม
ของศาสนาอืน่ ที่
สามารถเขารวมได
ฯลฯ
กิจกรรม

- การบรรยายเรือ่ ง
ศิลปะพื้นบานหรือ
วัฒนธรรมเพื่อให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน

- จํานวนกิจกรรม
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- มีคณะกรรมการ
เพื่อความ
สมานฉันท ซึง่
- การจัดตั้ง
มาจากตัวแทน
คณะกรรมการเพื่อ ของชุมชน
ความสมานฉันท
ทําหนาที่เชื่อมโยง
เครือขาย, การ
บรรยายเรือ่ งศิลปะ
พื้นบาน หรือ
วัฒนธรรมเพือ่ ให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน
ฯลฯ
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บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชในการ
จัดทําแผนงานหรือวางแผนแนวทางกิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ท อ งถิ่ น ได ต ามมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ด า นต า งๆ มี แ นวคิ ด พื้ น ฐาน หลั ก การทํ า งาน และ
แนวทางการดําเนินงานดังนี้

5.1 ปรัชญาการดําเนินการ
ปรัชญาการดําเนินการ คือ แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปสูการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มีดังนี้
5.1.1 การเห็ น คุ ณ ค า หวงแหน และอนุ รั ก ษ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และประชาคมกลุมองคกรชุมชน ตอง
ตระหนักถึงคุณคาของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และมีจิตสํานึกที่จะสืบสาน
มรดกวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป
5.1.2 การคํานึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความหลากหลายในองคประกอบตางๆ เชน
ดานภูมิศาสตรกายภาพ อาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของแตละทองถิ่น
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ที่กลาวมา เพื่อจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลอง
5.1.3 การมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อการอยูรวมกันอยางสมานฉันท ถือเปนภารกิจหลัก
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น ที่จ ะตองใหความสําคัญกับการมีสวนร วมของประชาชนใน
ทองถิ่นในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น อันจะนําไปสูการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทและยั่งยืน
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5.2 หลักการทํางาน และวางแผน
ในการทํางาน และวางแผนการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ควรยึดหลักการดังตอไปนี้
5.2.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจาก
เอกสารและคําบอกเลา เชน แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด (Cluster) งานวิจัย หนังสือตํารา และคําบอกเลาจากผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน
ซึ่งจะทําใหการวางแผนเหมาะสมสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ
5.2.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสานงานกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด องคกรทางศาสนา
และองค ก รเอกชน เพื่ อ ขอรั บ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการวางนโยบาย จั ด ทํ า แผน และกิ จ กรรม
โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
5.2.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรณรงคระดมความคิดเพื่อให
ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5.3 ความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน กิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่นับถือศาสนา
ตางกันในแตละทองถิ่นอาจดําเนินการไดในบางกิจกรรม เนื่องจากในบางศาสนามีบทบัญญัติวา
พิธีกรรมหรือประเพณีที่ปฏิบัติจะตองเปนคนที่นับถือศาสนานั้นเทานั้น หรือไมสามารถเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาอื่นที่ตนไมไดนับถือ ดังนั้นกิจกรรมที่ประชาชนซึ่งนับถือศาสนาตางกัน
ในแตละทองถิ่นสามารถเขารวมได คือ กิจกรรมที่เปนวันสําคัญของชาติ ซึ่งไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามาเกี่ยวของ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันเด็กแหงชาติ
นอกจากนั้น ประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ศาสนา เชน ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานศพ ฯลฯ ในสวนที่เปน
กิจ กรรมทางสั ง คม ผูที่ นับ ถือ ศาสนาต า งกัน ในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สามารถเข า รว มไดใ นส ว นที่ ไ ม
เกี่ยวของกับศาสนพิธี
42

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ทั้ง 4 ดาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และ
มีคณะทํางาน ซึ่งอาจประกอบดวย
1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
1.2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
1.5) ผูนําชุมชน
กรรมการ
1.6) สภาวัฒนธรรมทองถิ่น
กรรมการ
1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถิ่น
กรรมการ
1.8 ) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/การศึกษากรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการ ขอ 1.3) - 1.7) เปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น
แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังไมมีความพรอมในการจัดตั้งคณะทํางาน
ดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เ กี่ยวข องกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วั ฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ท องถิ่นใหค ณะทํางานหรือคณะกรรมการที่องคกรปกครองสว นท องถิ่ นแตงตั้ง เพื่อ
ทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
2) คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและ
เสนอแนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

43

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่
กําหนด
6) คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นหรือใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
7) คณะทํางาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
ตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่อสรุปผลการดําเนินการและใชเปนขอมูลประกอบการ
นําเสนอแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น

2. คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจาก
ทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและเสนอ
แนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/
ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุ
แผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน หรือปรับ
การดําเนินการตามผลการประเมินระหวาง
ดําเนินการ

6. คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นสนับสนุน
การดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีทองถิ่น

7. คณะทํางาน ติดตามผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5.5 แนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 และตัวอยางโครงการในภาคผนวก ค)
คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติงานประจําป
เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
- ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ในการฝกอบรม
ตองติดตอวิทยากรที่อาจเปนผูนําศาสนาหรือปราชญทองถิ่นหรือผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานอื่นๆ
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองใชสถานที่ราชการหรือศาสนสถานเปนที่ฝกอบรม
ใหประสานงานกับหนวยงานราชการหรือศาสนสถานที่เกี่ยวของเพื่อขอใชอาคารหรือสถานที่
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในการอบรม (สําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดูไดจากภาคผนวก ง)
- หากเป น โครงการหรื อ กิ จ กรรมตามตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา เช น ตามมาตรฐาน
การสรางเครือขาย โดยอาศัยการจัดการฐานขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสืบคนและรวบรวมขอมูลที่อาจหาไดจาก เว็บไซตตางๆ
ผานระบบอินเทอรเนต โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
- ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปทราบ
- ดํ า เนิ น การและตรวจสอบการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมให เ ป น ไปตามแผนที่
กําหนดไว
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
7) สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาผลดี-ผลเสีย
ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากมาตรฐานทั้ ง 4 มาตรฐาน ในการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูใหขอมูล และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา การสืบทอดวัฒนธรรม
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทจากการสรางเครือขาย
2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน กิจกรรมงานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ศูนยขอมูล หลักสูตรทองถิ่น ฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชนได
ทั้งนี้ ในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเปนสําคัญ

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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• ทําบุญตักบาตร
• วันมาฆบูชา
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
- เปนวันที่พระพุทธเจาประกาศ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 • จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
โอวาทปาฎิโมกข
ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธบูชา • จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• กิจกรรมการละเลนและแขงกีฬาพื้นบาน
เชน วิ่งกระสอบ ชักคะเยอ เตะปบ ปดตา
ตีหมอ
• รวมกันพัฒนาทีส่ าธารณประโยชนและ
ศาสนสถาน
• การรณรงคเรือ่ งดื่มไมขับ, การงดดื่มของ
มึนเมาทุกชนิดรับปใหม ฯลฯ

กิจกรรมเสริม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3

กิจกรรมหลัก

• วันขึ้นปใหม
• จัดพิธีทําบุญตักบาตร
- เปนการเริ่มตนศักราชใหมตาม • อาราธนาพระสงฆแสดงพระธรรม
สุริยคติแบบตะวันตก
เทศนา
• ผูนําทองถิ่นกลาวอวยพร

วันสําคัญและความสําคัญ

1 มกราคม

วัน/เดือน

ประเพณีไทยและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทอ งถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
กิจกรรมตางๆ โดยดําเนินงานตามประเพณีที่จัดขึ้นในแตละเดือน ดังตัวอยางตอไปนี้

5.6 โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• วันอาสาฬหบูชา
- เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง
• ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
ปฐมเทศนาและมีพระสงฆเกิดขึน้
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
ครั้งแรก
พุทธบูชา
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8

• จัดการละเลนพืน้ บาน
• จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานของแตละ
ทองถิ่น
• ประกวดเทพีสงกรานต
• รณรงคเรื่องสงกรานตไรแอลกอฮอล
• รณรงคไมเลนแปง ไมเลนปนฉีดน้ํา

กิจกรรมเสริม

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• สรงน้ําพระสงฆ
• รดน้ําขอพรผูใ หญ
• แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
บุรุษดวยการทําบุญอุทศิ ให

กิจกรรมหลัก

• วันวิสาขบูชา
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
และปรินิพพานที่เวียนมาตรงกัน
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
แตตางปกันอยางนาอัศจรรย
พุทธบูชา
- เปนวันสําคัญของโลกที่
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม
สหประชาชาติรับรอง

• เทศกาลสงกรานต
- เปนเทศกาลขึน้ ปใหมของชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ชาวไทย

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6

13-15 เมษายน

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

49

50

• วันเขาพรรษา
- เปนวันที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตให
พระสงฆอยูจําพรรษา ณ วัดแหงเดียว
ตลอด 3 เดือน
- เปนระยะเวลาที่เหมาะแกการศึกษา
พระธรรมวินัย

วันสําคัญและความสําคัญ
• ทําบุญตักบาตร
• ถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ
• รวมประเพณีแหเทียนพรรษา
• อธิษฐานจิตงดเวนการทําสิ่งไมดี
เชน งดเหลา ในชวงเขาพรรษา

กิจกรรมหลัก
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• กิจกรรมตอเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมเสริม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

แรม 13-15 ค่ํา เดือน 10
(ประเพณีภาคกลางและ
ภาคใต)

• บุญสารทเดือนสิบ
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• จัดการละเลนพื้นบาน เชน พิธีชิงเปรต
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
(สําหรับประชาชนในภาคใต)
ตามจารีตประเพณี ของประชาชนใน
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ภาคกลางและภาคใต เปนการแสดงถึง อุทิศให
ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่
ลวงลับ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 (ประเพณี • บุญขาวสาก
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• รวมพิธีกวนกระยาสารท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ • ประกวดกระยาสารทสูตรโบราณ
ตามฮีตหรือจารีตประเพณี ของ
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทิศให
เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวที
ตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ

แรม 1 ค่ํา เดือน 8

วัน/เดือน

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

• มีการแขงขันกีฬาสากล เชน ฟุตบอล
วอลเลยบอล และกีฬาพื้นบาน เชน
วิ่งกระสอบ วิ่งเปยว ในวันตอนรับ
คณะผูมาทอดกฐิน
• ประกวดนางนพมาศ
• จัดประกวดกระทงประเภทตาง ๆ เชน
ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด
สรางสรรค ประเภทอนุรักษธรรมชาติ

• เทศกาลทอดกฐิน
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • เตรียมงานตอนรับคณะที่มา
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําการรับ
ทอดกฐินหรือจัดงานทอดกฐิน
ผากฐินที่ทายกทายิกานํามาถวาย

• ประเพณีลอยกระทง
• จัดงานลอยกระทง
- เปนการขอขมาตอแมน้ําหรือพระแมคงคา • จัดนิทรรศการเรื่องลอยกระทง
- เปนการบูชารอยพระพุทธบาทที่อยูริมฝง
แมน้ํานัมมทา

แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

กิจกรรมที่ทําไดทุกโอกาส • การทําบุญถวายทาน ตักบาตร การรักษาศีล • ปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น
ดังกลาวดวยความตั้งใจ

• วันเทโวโรหณะ
• รวมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน
• ทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
- เปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล และ ศาสนสถาน
ชั้นดาวดึงสหลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธ 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
มารดาตลอดพรรษา
บูชา

กิจกรรมเสริม

แรม 1 ค่ํา เดือน 11

กิจกรรมหลัก

• วันออกพรรษา
• ทําบุญตักบาตร
• ทําพิธีปวารณาระหวางพุทธศาสนิกชน
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล ดวยกัน คือ ตักเตือนกันถึงขอผิดพลาด
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําพิธีปวารณา
ดวยใจปรารถนาดี
8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
หรือการวากลาวตักเตือนกันดวยจิตเมตตา บูชา

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
ปฮิจเราะฮฺศักราช และระบบจันทรคติอิสลาม
“ฮิจเราะฮฺ” (Hijrah) แปลวา การอพยพ ซึ่งในทางประวัติศาสตรอิสลามหมายถึงการ
อพยพของศาสดามุ ฮัมมั ด จากนครมั ก กะฮฺ ไปยั ง นครมะดี น ะฮฺ ซึ่ ง ตรงกับ ค.ศ.622 และไดถู ก
กําหนดใหเปนจุดเริ่มตนของการนับศักราชแหงอิสลาม ซึ่งในภาษาไทยใชคําศัพทวา “ปฮิจเราะฮฺ
ศักราช” (อักษรยอ ฮ.ศ.) โดยนับวันตามระบบจันทรคติซึ่งในแตละปจะมีจํานวนวันนอยกวาระบบ
สุริยคติสากลอยูประมาณ 11 วัน การเทียบฮิจเราะฮฺศักราชกับคริสตศักราชจึงไมสามารถกําหนด
ดวยตัวเลขบวกลบที่แนนอนได เพราะเมื่อ ค.ศ. เพิ่มขึ้น 65 ป ฮ.ศ. ก็จะเพิ่มขึ้น 67 ป โดยในปแรก
ของการอพยพ ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 622 ป แตในปจจุบัน ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 579 ป
การกําหนดเดือนของชาวมุสลิมจะยึดถือตามจันทรคติแบบอาหรับ โดยถือการเขาสูเ ดือน
ใหมจากการเห็นดวงจันทรเสี้ยวขางขึ้น (new moon) ของทุกเดือน และเมื่อรวมปกษแรกกับปกษ
หลังจะมีวันในแตละเดือนจํานวน 29 หรือ 30 วัน ซึ่งในหนึ่งปจะแบงเปน 12 เดือน และเรียกชื่อ
เดือนดวยภาษาอาหรับ ดังนี้
เดือนที่ 1 มุฮัรฺรอม
เดือนที่ 7 รอญับ
เดือนที่ 2 ศอฟรฺ
เดือนที่ 8 ซะอฺบาน
เดือนที่ 3 รอบีอุลเอาวัล
เดือนที่ 9 รอมฎอน
เดือนที่ 4 รอบีอุษษานีย
เดือนที่ 10 เชาวาล
เดือนที่ 5 ญะมาดิลอูลา
เดือนที่ 11 ซุลเกาะอฺดะฮฺ
เดือนที่ 6 ญะมาดิษษานียะฮฺ เดือนที่ 12 ซุลฮิจญะฮฺ
สวนการกําหนดวันตามธรรมเนียมของชาวมุสลิมก็จะตางจากหลักสากล กลาวคือ จะถือการเขาสู
วันใหมเมื่อดวงอาทิตยลับขอบฟา ตัวอยางเชน หลังจากดวงอาทิตยตกในตอนเย็นวันศุกรก็จะถือวา
ค่ําคืนนั้นเปนคืนวันเสาร จนกระทั่งเวลารุงเชา เที่ยง บาย และเย็นของวันเสารนั้นผานไปหลังจาก
ดวงอาทิตยตก ก็จะเขาสูค่ําคืนของวันอาทิตย
การกําหนดวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
แมในปจจุบันจะมีการคํานวณวันและเดือนที่คอนขางแมนยําตรงตามการปรากฏจริงของ
ดวงจันทร โดยมี การจั ด พิมพเผยแพรทุกปในรูปของปฏิทิ นอิ สลามที่มีการบอกเวลาละหมาด
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประจําวัน 5 เวลาซึ่งคํานวณตามการโคจรของดวงอาทิตยในแตละวัน พรอมทั้งมีการกําหนดวัน
สําคัญทางศาสนา แตในทางปฏิบัติ มุสลิมจําเปนตองยึดถือตามศาสนบัญญัติ คือการกําหนดเดือน
ตามการเห็นดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาและการ
ปฏิบัติศาสนกิจ
การปฏิบัติศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามจะตองสอดคลองกับการกําหนดเดือน
ทางจันทรคติ ซึ่งหากเทียบกับเดือนทางสุริยคติก็จะเร็วขึ้นปละประมาณ 11 วัน สังเกตจากใน
ปจจุบัน เดือนมุฮัรฺรอมซึ่งเปนเดือนแรกของ ฮ.ศ.1427 จะใกลเคียงกับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
แตเมื่อ 3 ปที่แลว เดือนมุฮัรฺรอมของ ฮ.ศ.1424 อยูในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2546
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยโดยจุฬาราชมนตรีเปน
ผูมีหนาที่ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรเพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนาจากการมีผูเห็นดวง
จันทรในประเทศไทย ทั้งนี้มุสลิมสวนหนึ่งอาจมีการปฏิบัติที่ตางออกไป โดยถือจากการปรากฏ
ดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ในสวนอื่นของโลก ซึ่งสามารถกําหนดวันและเดือนไดโดยอิงจาก
ประกาศของประเทศที่เห็นดวงจันทร จึงทําใหการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาในบางชุมชนไม
ตรงกันในบางครั้ง
จากกรณีดังกลาว วันสําคัญทางศาสนาอิสลามจึงไมสามารถกําหนดเทียบกันไดกับ
ปฏิทินสุริยคติสากลหรือแมแตปฏิทินทางจันทรคติอินเดีย ไทย และจีนซึ่งมีการกําหนดใหบางป
เปนปอธิกมาส∗ การนําเสนอวันสําคัญทางศาสนาอิสลามกับการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
ในที่นี้จึงตองถือตามเดือนทางจันทรคติอิสลาม

∗

ปอธิกมาส คือ ปทางจันทรคติที่ถูกกําหนดใหมี 13 เดือน ทั้งนี้ เพื่อมิใหเดือนทางจันทรคติเคลื่อนไป
ไกลจากเดือนทางสุริยคติมากนัก ดวยเหตุวาพิธีกรรมหรือประเพณีในแตละเดือนจะตองสัมพันธกับฤดูกาลซึ่ง
เปนผลจากการโคจรของดวงอาทิตย
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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54
มุสลิมชายไปมัสยิดเพื่อ
ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งไดแก
การฟงบรรยาย ศาสน
ธรรม (คุฏบะฮฺ) และ
ละหมาดรวมกัน ในชวง
เวลาเที่ยง

วันขึ้นศักราชใหมของ
ชาวมุสลิมไมมี
บทบัญญัติใหประกอบ
ศาสนกิจเปนกรณีพิเศษ

วันขึ้นปฮิจเราะฮฺศักราช
ใหม

วันที่ 1
เดือนมุฮัรรฺ อม

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

วันสําคัญ
ประจําสัปดาห

ความสําคัญ

วันศุกร
ของทุกสัปดาห

วันสําคัญ

วันขึ้นศักราชใหมของชาวมุสลิม
ไมมีการจัดงานรื่นเริงดังเชนวันป
ใหมสากลหรือวันตรุษของศาสนิก
ชนอื่น

มุสลิมชายที่ไดรวมละหมาดวัน
ศุกรควรนําขอคิดจาก “คุฏบะฮฺ”
มาถายทอดใหกบั มุสลิมะฮฺ (สตรี
มุสลิม) ที่บาน เพื่อเสริมสราง
ครอบครัวที่มคี ณ
ุ ธรรม

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมควรรําลึกถึงการอพยพ
(ฮิจเราะฮฺ) ของศาสดามุฮัมมัด
โดยตระหนักถึงการอพยพ
ตนเองไปสูการปฏิบัติตนใหดี
ยิ่งขึ้นกวาปทผี่ า นมา

การละหมาดรวมกันที่มัสยิดใน
วันศุกรเปนศาสนกิจบังคับ
สําหรับผูชาย แตสําหรับผูหญิง
ศาสนาสงเสริมใหปฏิบัติ
ศาสนกิจอยูท ี่บา น

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ตํานานโบราณเลาวา วัน
อาชูรอเปนวันทีท่ านนบีนูฮฺ
ไดนําพาบรรดาผูศรัทธาลง
จากเรือ หลังจากน้ําทวมโลก
ครั้งใหญ และไดนําพืชพันธุ
ธัญญาหารที่เปนเสบียงในเรือ
มาหุงตมเปนอาหารแจกจาย
แกบรรดาผูติดตาม

วันที่ 10
เดือนมุฮัรรฺ อม
เปน “วันอาชูรอ”

วันคลายวันเกิดของทาน
วันที่ 12 เดือน
รอบีอุลเอาวัล
ศาสดามุฮัมมัด
เปน “วันเมาลิดนิ นบีมุฮัมมัด”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

-

มุสลิมผูเนนการปฏิบัติ
ตนตามจริยวัตรของ
ศาสดามุฮัมมัดจะถือศีล
อด 2 วัน คือในวันที่ 9
และ10 หรือในวันที่ 10
และ11

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
มุสลิมชีอะฮฺจัดพิธีรําลึกถึง
วีรกรรมของทานอิหมามฮุเซน
ผูเปนหลานของศาสดามุฮัมมัด
และเปนบุคคลที่ชาวชีอะฮฺ
เคารพรักยิ่งซึ่งถูกสังหารอยาง
โหดเหี้ยมที่เมืองกัรฺบะลาใน
อิรัก
มุสลิมทุกคนควรรําลึกถึงจริย
วัตรของทานศาสดามุฮัมมัด ใน
ฐานะทีท่ านเปนแบบอยางซึ่ง
ประชาชาติมุสลิมจะตองศึกษา
แนวทางปฏิบัติและเจริญรอย
ตามแบบอยางอันดีงามของทาน

บางมัสยิดจัดงาน “เมาลิด” เพื่อ
เฉลิมฉลองและรําลึกถึงนบีมุฮมั
มัดดวยการเลาชีวประวัติทาน
อานบทรอยกรองสรรเสริญและ
ขอพรใหแดทาน พรอมทัง้ มีการ
จัดเลี้ยงอาหารแกคนในชุมชน มี
การบริจาคทรัพยสิน เสื้อผา ใหแก
คนยากจน หรือใหทุนการศึกษา
แกเด็กกําพรา

หมายเหตุ

มุสลิมในบางชุมชนรวมกันนํา
ขาว ถั่ว งา น้ําตาล เครือ่ งเทศ และ
ผลไมบางชนิดมากวนเปนอาหาร
ซึ่งเรียกตางกันในแตละทองถิ่น
เชน ขาวอาชูรอ, ซูรอ, ซูฆอ หรือ
บูโบร เปนการรําลึกเหตุการณใน
ตํานาน และสะทอนถึงความ
สามัคคีในชุมชน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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56
-

วันครึ่งของเดือนชะอฺบาน
ซึ่งเปนชวงระยะเวลากอน
เดือนถือศีลอด

ค่ําวันที่ 15 เดือน
ชะอฺบาน เปน “คืน
นิศฟุ ชะอฺบาน”

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

ความสําคัญ

ค่ําวันที่ 27
เกิดเหตุการณมหัศจรรย
เดือนรอญับ เปน
ที่อลั ลอฮฺบันดาลใหนบี
“คืนอิสรอ- มิอรฺ อจญ” มุฮัมมัดเดินทางจากเมือง
มักกะฮฺไปยังเยรูซาเล็ม
ภายในหนึง่ คืนเพื่อเขาเฝา
พระองคและรับบท
บัญญัติโดยเฉพาะเรื่อง
การละหมาด

วันสําคัญ

มุสลิมในบางชุมชนจะชุมนุม
กันที่มัสยิด เพื่อละหมาด
อานคัมภีรอลั กุรอาน และบท
ขอพรรวมกัน จากนั้น
วันรุงขึ้น มุสลิมบางคนจะถือ
ศีลอด โดยอาจมีบางคนถือ
ศีลอดตอเนื่องจนถึงเดือน
รอมฎอน

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมสวนหนึ่งที่ไดศึกษา
และพิจารณาแบบฉบับของ
ศาสดามุฮัมมัดแลว ไม
พบวาคืนนิศฟุชะอฺบานเปน
วันสําคัญตามศาสนบัญญัติ
ดังนั้น ในบางชุมชนจึงไมมี
กิจกรรมใดๆ ในคืนดังกลาว
เปนกรณีพิเศษ

ตลอดเดือนรอญับ มุสลิม
ควรรําลึกถึงเหตุการณใน
คืนอิสรอ-มิอฺรอจญเพื่อ
ตระหนักวาการละหมาด
เปนศาสนกิจบังคับที่
จะตองปฏิบัติใหถูกตอง
และสม่ําเสมอ

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ความสําคัญ

เดือนรอมฎอนเปนเดือนที่
สําคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม
เพราะเปนเดือนแหงการถือ
ศีลอดประจําป และเปนเดือน
แหงการประทานคัมภีรอัลกุ
รอานอันเปนธรรมนูญสูงสุด
สําหรับมนุษย

คําวา อีดิลฟฏริ แปลวา การ
เวียนกลับมาสูสภาพเดิม
(สภาพปรกติที่ไมไดถือศีล
อด) คือวันแหงการเฉลิมฉลอง
การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด

วันสําคัญ

วันที่ 1
เดือนรอมฎอน เปน
“วันเริ่มเดือนถือศีล
อด”

วันที่ 1 เดือนเชาวาล
เปน “วันตรุษอีดิล
ฟฏริ” หรืออาจ
เรียกวา วันอีดเล็ก
วันออกบวช และใน
จังหวัดทางภาคใตมัก
เรียกวา ฮารี รายอปอ
ซอ
มุสลิมจะอาบน้าํ และมักจะ
แตงกายดวยเสื้อผาชุดใหม
ไปฟงบรรยาย
ศาสนธรรมและละหมาดที่
มัสยิดในชวงเชา

มุสลิมผูบรรลุนติ ิภาวะตาม
หลักการอิสลามจะตองงด
เวนจากการกินดื่ม และตอง
อดทนอดกลั้นตออารมณ
ใฝต่ํา ตั้งแตแสงอาทิตยขึ้น
จนถึงดวงอาทิตยตกทุกวัน
ตลอด 1 เดือน และประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรมอันดี

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

มุสลิมมักจะพบปะทักทายกัน
โดยการไปเยี่ยมเยียนผูอาวุโส ครู
อาจารย ญาติพนี่ อง เพื่อขออภัย
ในสิ่งที่เคยลวงเกินซึ่งกันและกัน
พรอมทั้งกลาวคําอวยพรใหแก
กัน หรืออาจจัดงานรื่นเริงใน
ขอบเขตของศาสนา

เพื่อแสดงความภักดีและ
เสริมสรางศรัทธาที่มั่นคงตอพระ
ผูเปนเจา มุสลิมจะเพิ่มการ
ละหมาดในเวลากลางคืนขึ้นอีก 1
เวลา อานและศึกษาคัมภีรอัลกุ
รอาน บริจาคทาน ออกจากบาน
เพื่อไปสํารวมตนที่มัสยิด ชวง 10
วันสุดทายของเดือน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กอนไปมัสยิด มุสลิมทุกคน
ตองจายทาน “ซะกาตฟฏเราะฮฺ”
ซึ่งมักจะเปนขาวสารประมาณ 3
กิโลกรัมตอคน ใหแกคน
ยากจนและคนขัดสนเพื่อทําให
การถือศีลอดสมบูรณและชําระ
ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ
ระหวางการถือศีลอดที่ผานมา
ตลอดทั้งเดือนใหบริสทุ ธิ์

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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วันเริ่มประกอบพิธีฮัจญ

เปนวันรําลึกถึงปจฉิม
โอวาทของทานศาสดา
มุฮัมมัดที่ทงุ อะเราะฟะฮฺ

วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันวุกูฟ หรือ
วันอะเราะฟะฮฺ”

ความสําคัญ

วันที่ 8 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน“วันตัรวฺ ียะฮฺ”

วันสําคัญ

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

ผูประกอบพิธีฮจั ญพักชุมนุม มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
กันที่ทุงอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเรียกวา ประกอบพิธีฮัจญก็มักจะ
การ “วุกูฟ”
ถือศีลอดหนึง่ วัน

ผูประกอบพิธีฮจั ญ แตงกาย
ดวยชุดสําหรับประกอบพิธี
ฮัจญ(ชุดเอียะฮฺรอม) และ
ออกจากนครมักกะฮฺแตเชาตรู
เพื่อไปพักคางแรมที่ตําบล
มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
พิธีฮัจญเปนศาสนกิจหนึ่ง
ในหาประการทีม่ ุสลิมตอง
ปฏิบัติ หากมีความพรอม
ทั้งกําลังกายและกําลัง
ทรัพย โดยกระทําไดปละ 1
ครั้ง ที่นครมักกะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

วันหลังจากเทศกาล
เฉลิมฉลองการ
ประกอบพิธีฮัจญ

คําวา อีดิลอัฎฮา แปลวา
การเวียนกลับมาสูความ
เสียสละ ซึ่งเปนวันเฉลิม
ฉลองการประกอบพิธี
ฮัจญ

วันที่ 10 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันตรุษอีดิลอัฎ
ฮา” อาจเรียกกัน
โดยทัว่ ไปวา วันอีด
ใหญ หรือวันออก
ฮัจญี และในจังหวัด
ทางภาคใตมักเรียกวา
ฮารี รายอฮาญี

วันที่ 11 – 13 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ เปน
“วันตัชรีก”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญซึ่งยังคง
พักแรมอยูในตําบล มินา 3
วัน จะขวางกอนหินที่
บริเวณ “ญัมเราะฮฺ”หลังจาก
นั้นจึงกลับเขาสูน ครมักกะฮฺ
อีกครั้งเพื่อเดิน ตอวาฟและ
เดินสะอีย เปนอันเสร็จพิธี
ฮัจญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญ นํากอน
หินไปขวางทีบ่ ริเวณ “ญัม
เราะตุลอะกอบะฮฺ” และเชือด
สัตวพลี จากนั้นจึงกลับมายัง
นครมักกะฮฺเพื่อเดิน “ตอ
วาฟ” รอบอาคารกะอฺบะฮฺ
และเดิน “สะอีย” ไปกลับ
ระหวางเนินเขาเศาะฟาและ
มัรฺวะฮฺ 7 เที่ยว แลวกลับไป
พักแรมที่มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
ประกอบพิธีฮัจญจะประกอบ
ศาสนกิจและมีประเพณี
ปฏิบัติเชนเดียวกับวันตรุษ
อีดิลฟฏริ แตตางกันตรงที่
ไมมีการจายทาน “ซะกาตฟฏ
เราะฮฺ” แตจะมีการเชือดสัตว
พลี (กุรฺบาน) หลังจากการ
บรรยาย ศาสนธรรม และการ
ละหมาด

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

สําหรับมุสลิมทีไ่ มไดอยูในพิธฮี ัจญ
อาจยังมีการเชือดสัตวพลีในสามวันนี้

มุสลิมการรําลึกถึงการเสียสละของ
นบีอบิ รอฮีมซึ่งพรอมจะ สังหาร
บุตรชายคือนบีอิสมาอีล ซึ่งทั้งนี้เปน
การทดสอบจากพระเจา พระองค
อัลลอฮฺจึงโปรดใหเชือดสัตวพลี
(กุรฺบาน) เปนการทดแทน และถือเปน
ขอปฏิบัติของมุสลิมสืบตอมา โดย
มิไดเปนไปเพือ่ การบูชายัญตอพระเจา
แตเปนการเชือดเพื่อแจกเปนทานแก
คนยากจน และญาติพี่นองมุสลิม

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

เดือน

-

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
- กิจกรรมสังสรรคปใ หม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีโปรยเถา

- วันสมโภชนักบุญยอแซฟภัสดา ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ของพระนางพรหมจารีย (19 มี.ค.)

- วันพุทธรับเถา
(เริ่มเทศกาลมหาพรต)

-

-

วันสําคัญ

กิจกรรม

- วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค หมายเหตุ พิธีบชู าขอบพระคุณ
เรียกแบบสั้นวา “มิสซา”

- วันสมโภชพระนางมารีย
พระชนนีพระเปนเจา (1 ม.ค.)

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนท

-

-

-

กิจกรรม

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

เมษายน

เดือน
กิจกรรม

- วันอาทิตยมหาทรมาน
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(เริ่มสัปดาหศักดิ์สิทธิ์)
- พิธีแหใบลาน
- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีล - พิธีลางเทา
มหาสนิท)
- พิธเี สกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์
- พิธีตั้งและเฝาศีล
- วันศุกรศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีระลึกถึงพระมหา
(พระเยซูเจาทรงรับทรมานและ
ทรมาน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน)
- พิธีนมัสการกางเขน
- วันเสารศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีรับศีลมหาสนิท
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเสกไฟ, เสกน้ํา, เสก
เทียน
- วันสมโภชพระเยซูเจาทรง
- พิธีรับศีลลางบาป (ถามี)
กลับคืนพระชนมชีพ (ปสกา) ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- กิจกรรมเสกไขปสกา, ขนม
ฯลฯ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

- การนมัสการ

- การนมัสการ (แสดงความชื่น
ชมยินดี)

- วันพระเยซูคริสตทรงคืน
พระชนม

- พิธีแหเขา
- การนมัสการ
- การนมัสการ
- พิธีมหาสนิท

กิจกรรม

- วันศุกรประเสริฐ

- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์

- วันอาทิตยทางตาล

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีแหศีลมหาสนิท

- วันสมโภชพระวรกายและพระ
โลหิตพระคริสตเจา

สิงหาคม

กรกฎาคม

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระตรีเอกภาพ

-

- วันสมโภชพระนางมารียรบั เกียรติ ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ยกขึ้นสวรรคฯ (15 ส.ค.)
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ

-

- วันสมโภชนักบุญเปโตรและ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
นักบุญเปาโล อัครสาวก (29 มิ.ย.) - พิธีเทิดเกียรตินกั บุญ

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีรับศีลกําลัง (ถามี)

- วันสมโภชพระจิตเจา

มิถุนายน

กิจกรรม
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

พฤษภาคม - วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสู
สวรรค

เดือน
-

กิจกรรม

-

-

-

-

- วันพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
- การนมัสการพิเศษ
หมายเหตุ คาทอลิกใชคําวา
“พระจิต” สวนคริสเตียนใช
คําวา “พระวิญญาณบริสุทธิ”์

-

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

-

ตุลาคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

-

-

กันยายน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระนางมารียผู
ปฏิสนธินิรมล (8 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระคริสตสมภพ
(25 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระเยซูเจากษัตริย ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
แหงสากลจักรวาล
หมายเหตุ ปดปปฏิทิน
คาทอลิก

- วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (1 ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
พ.ย.) และระลึกถึงวิญญาณใน - พิธีเสกสุสาน จุดเทียน
ไฟชําระ (2 พ.ย.)
ระลึกถึงผูตายทีส่ ุสาน

-

กิจกรรม

วันสําคัญ

เดือน

นิกายโรมันคาทอลิก

- วันเทศกาลเตรียมรับ
เสด็จ
- วันคริสตสมภพ

-

- วันมหาสนิทสากล

-

วันสําคัญ

- การนมัสการพิเศษ
- มีการเลี้ยงฉลอง มอบของขวัญ
และงานรื่นเริง

- การนมัสการพิเศษ

-

- การนมัสการพิเศษ
- พิธีมหาสนิท

-

กิจกรรม

นิกายโปรเตสแตนท

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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หมายเหตุ :
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1. สําหรับนิกายโรมันคาทอลิกนั้น ทุกวันอาทิตยเปนวันสําคัญทางศาสนา คริสต
ชนคาทอลิกทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจโดยรวมพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณตาม
วันตางๆ ในวันดังกลาว
2. วันฉลองที่ระบุ วัน เวลา ปกติจะจัดฉลองตรงวัน หรือเลื่อนมาวันอาทิตยกอน
วันดังกลาว
3. นิกายโปรเตสแตนท การกําหนดวันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม ใหนับจาก
วันที่ 21 มีนาคมของทุกปเปนหลัก และนับเอาวันอาทิตยแรกหลังวันเพ็ญเปน
วันคืนพระชนม (คํานวณตามปฏิทินจันทรคติ)

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

