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ประชาชน

บทที่  3 
 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

และจารีตประเพณีทองถิ่น 
 
 การจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถ่ินนี้
ตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานที่มุงใหประชาชนในทองถ่ินเปนศูนยกลาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ 
และมีศักยภาพใน 4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการมีสวนรวม ดานการสรางเครือขายและดาน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงแนวคิดพืน้ฐานในการจัดทํา 
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 ดังนั้น จากการประมวล ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดเรื่องการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ระเบียบ กฎและกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถ่ินก็ดําเนินไปตามแนวคิดพื้นฐานทั้ง 4 ดานดังกลาว และ
สามารถจัดแบงประเภทของมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถ่ินดานตางๆ ได 4 ดาน ดังนี้ 
 3.1 ดานการเรียนรู 
 3.2 ดานการมีสวนรวม 
 3.3  ดานการสรางเครือขาย 
 3.4  ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

3.1   ดานการเรียนรู 
 คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินเรียนรู เขาใจและเคารพศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอ่ืนในทองถ่ิน มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้ 
 3.1.1 สงเสริมกิจกรรมการใหความรูความเขาใจ และเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย เพื่อใหเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา 
 3.1.2 สงเสริมใหมีหลักสูตรทองถ่ินที่บรรจุความรู เ ร่ือง “ทองถ่ินของเรา” ไวใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1.3 ใหความรูและความเขาใจวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณีที่สําคัญของทองถ่ิน
ตนเอง 
 3.1.4 เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ หวงแหน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถ่ิน 
 3.1.5 ปลูกฝงแนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลายหรือ “ทฤษฎีดอกไมหลากสี” 
ใหกับประชาชนในทองถ่ินโดยเนนไปที่เยาวชน 
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 3.1.6 ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง พอดี เชน เศรษฐกิจ
พอเพียง การแบงปนและเอื้ออาทรตอกัน 
 3.1.7 สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตามอัธยาศัย การเรียนรูตลอดชีวิตในเรื่อง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.1.8 การจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2   ดานการมีสวนรวม  
 คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอ่ืนในทองถ่ิน มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้ 
 3.2.1 สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรมตางๆ ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
และกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลตางๆ ตามประเพณีทองถ่ิน 
 3.2.2 จัดทําประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินเพื่ออนุรักษ
และสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 3.2.3 กําหนดยุทธศาสตรและวางแผนกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ตามแผนทุกๆ 3 ป 

 การค้ําตนโพธิ์เปนประเพณีทองถิ่นที่สําคัญอยาง
หนึ่งของชุมชนในภาคเหนือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองใหความรูและสงเสริมใหเปนเนื้อหาสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกรักวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีทองถิ่นใหแกเยาวชน 
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  3.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถ่ินของตนเพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3   ดานการสรางเครือขาย  
 คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินสรางและขยายเครือขายการเรียนรู เขาใจ
และเคารพศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถ่ินของตนเองหรือทองถ่ินอื่น            
มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้ 
 3.3.1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินของตนระหวาง
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ในการอนุรักษ
และสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 3.3.2 จัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณระหวางหนวยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ดานการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และตามศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถ่ิน 
 3.3.3 สงเสริมหรือจัดตั้งองคกรเพื่อเปนเครือขายระดับบุคคล ครอบครัว หรือทองถ่ิน 
เพื่อการเรียนรู เขาใจและเคารพ อนุรักษและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

การแขงเรือเปนประเพณีที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาแตเปดโอกาสใหประชาชนจํานวนมากมีสวนรวม 
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ภูมิปญญาทองถ่ิน ในลักษณะตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ เชน ศูนยวัฒนธรรมระดับ
ทองถ่ิน สภาวัฒนธรรม กลุมชมรมที่เกี่ยวของ 
 3.3.4 จัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางเครือขายดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อถายทอดองคความรู และประสบการณซ่ึงขอมูลดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการจัดเก็บรวบรวมเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4   ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  
 คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมทุกระดับอยาง 
เอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้ 
 3.4.1 การบูรณาการคุณคาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอชุมชน 
 

รูปแบบของเครือขาย/องคกรวัฒนธรรม 
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 3.4.2 การยอมรับความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถ่ินซึ่งกันและกัน 
 3.4.3 การซึมซับวัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 การเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีแหเจา ของชาวไทยเชื้อสายจีน แสดงถึง
ความสมัครสมานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันอยางสมานฉันทของ
ประชาชนตางเชื้อชาติ  และมีความเชื่อท่ีหลากหลาย 


