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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนจังหวดั
บุรีรัมย ์ มวีัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) ศึกษาโบราณสถานชมุชน ในจังหวัดบุรีรมัย์  ๒) ศกึษา
จิตส านกึสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ๓) เพื่อพัฒนาจติส านึกสาธารณะ
เพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ของจงัหวัดบุรรีัมย ์  โดยมีวธิีการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการลงพื้นที่ปฏบิัติการท ากิจกรรมรว่มกบัชุมชน ด้วยการสมัภาษณ์ เก็บ
แบบสอบถาม และการสร้างชุดความรู้ ประชาชกรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผู้น าชุมชน 
ผู้ดูแลเกี่ยวข้อง  ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รูป/คน ใน
อ าเภอคูเมอืง และอ าเภอเมอืง จังหวดับรุีรัมย์ 

  

 ผลการวิจัยพบวา่ 
 

 ๑)  จากการศกึษาเอกสารและลงพ้ืนที่ส ารวจโบราณสถานชมุชนในจังหวดับุรรีมัย์ 
พบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ที่ทรงคุณค่ายิง่ทางโบราณคดี การสร้างนัน้ย้อนไปได้ถงึสมัยทวารวด ี ลอง
ลงมาเป็นการสรา้งในสมัยขอมเรืองอ านาจคือ ศิลปะขอมแบบไพรกเมง็ นับถือศาสนาพราหมณ์
และใบเสมายุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ทีม่ีคตคิวามเชื่อแนวความคิด และเหตุผลในการสราง  คือใช
เปนนิมติ หรอืเครื่องหมาย เพื่อก าหนดขอบเขตของพระอุโบสถ  มีการส ารวจ ๗ พ้ืนที่ ซึ่งเป็น
ชุมชนโบราณของจังหวดับุรรีัมย์ พบโบราณสถานจ านวน ๑๒ แห่ง แต่เลือกศึกษาโบราณสถานที่
อ าเภอคูเมอืงและอ าเภอเมือง  พบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ  วัดทรงศริินาวาส  อ าเภอคูเมือง 
เป็นเสมาโบราณสมัยทวารวดีพบจ านวนมากกว่า ๕๐ ชิ้น บางชิน้มีลวดลายทีช่ัดเจนสมบรูณ ์
และเริ่มที่จะเลื่อมสภาพลงและบางชิ้นถกูท าลายด้วยน้ ามือของมนุษย์เพราะ ความรู้เท่าไมถ่ึง 
การณ์นัน้ คอืสาเหตุทีต่้องเร่งด าเนินการอนุรักษแ์ละสร้างจติ ส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน  
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    ๒) จติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษโ์บราณสถานชุมชน  พบว่า คนในชมุชนมีการ
ตระหนกัรู้ในความรับผิดชอบต่อสว่นรวม มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโบราณสถาน เพื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของตนเอง ซึง่โบราณสถานยังบอกความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชน  
ทุกคนควรช่วยกนัดแูลเฝา้ระวังและรักษา และชว่ยกันปลูกต้นไม้เพราะตน้ไม้ช่วยให้สภาพ
อากาศดีขึน้  

๓) เพื่อพัฒนาจติส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนจงัหวัดบุรีรมัย์ 
โดยการท ากิจกรรมพัฒนาจติส านกึสาธารณะ เพื่อกระตุ้นสร้างพลังชวีิตและแรงจูงใจเสริมสร้าง
ความรู้ตา่งๆ เกี่ยวกบัความส าคัญของโบราณสถานชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านทีด่ี ได้สรา้งกลุม่
อาสาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน แก้ปัญหาและอนุรกัษโ์บราณสถานชุมชนของตนเอง ให้ยัง่ยืน
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 This research is aimed to (1) study the ancient community in Buriram 
Province,  (2) study the Public Conscience mind for the conservation of ancient 
community and (3) the Development of Public Conscience mind for the 
conservation of ancient community in Buriram Province. This research Mixed 
Methods  : qualitative metho and do activities with the community with  the 
interview ,questionnaires and knowledge building. The target group are the 
community leaders, relevant person, Wise man villagers, children, monks, and 
general public about 49 in Khu Mueang district and capital district in Buriram 
Province. 

 The research found that, 
 1) The community archaeological sites in Buri Ram Province found 
Sema archaeological Dvaravati period and Khmer period that built in the 
Ayutthaya period. The Sema in Buri Ram Province  built with the Beliefs and 
concepts reason about Buddhism which used as a sign or symbol to determine 
the scope of the temple. From the surveyed a total of 7 areas, an ancient 
community of Buriram province, found 12 archaeological sites, but chose to 
study archaeological sites in the area of KhuMueang and Mueang districts.  

 Find ancient Sema leaves at Ban Pak Kiab ,Song Sirinawat Temple are 
the ancient Dvaravati period.There are 50 sheets some sheets have complete 
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patterns but began to degenerate  and some sheet destroyed by human. So this 
the reason must the conservation and create public awareness for the 
conservation of community historic sites. 

 2) Public awareness for the conservation of community historic sites of 
sample groups and informants found that everyone should have awareness and 
responsibility to public, knowledge, understanding and thoughts about the 
historic sites for the preservation of their own historic sites with the opinion.  

3) Conducting public awareness development activities through training 
on knowledge development to stimulate the creation of life force and 
motivation to enhance knowledge about the importance of archaeological sites, 
communities, being a good host, the importance of archeology, and creating 
inner strength which has created a group of community historic preservation 
volunteer to monitor security to prevent theft, will help explain to others 
sustainable continuously.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยชิ้นนี้ เปน็การต่อยอดแนวคดิในด้านการอนุรักษ์เสมาโบราณสถานบ้าน
ปะเคียบ ซึ่งเปน็งานวิจัยในเรื่องเสมา: ประวัตศิาสตร ์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ ของ
องค์กรพระพุทธศาสนาในจงัหวดับรุีรัมย์ ของข้าพเจา้เอง ทั้งนี้เพ่ือต้องการสานตอ่งานอนุรักษ์ที่
ไดว้างรากฐานไว ้ให้ความตอ่เนื่องมากยิง่ขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระเถระทัง้หลายทา่นทีไ่ด้ใหค้วามเมตตากรุณา แก่คณะวิจัย
ในการใหข้้อมูลทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการท างานวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรตันบัณฑิต,รศ.ดร.ผูอ้ านวยการสถานบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ที่ได้เมตตาอนุมตัิทนุจากสถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อด าเนนิงานวิจัย แนะน าชีแ้นะแก่
ผู้วิจัย จนท าให้งานวิจัยนีส้ าเร็จสมบูรณ ์ อีกทั้งกราบขอบพระคุณและขอบคุณคณาจารยแ์ละ
เจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทกุท่านท่ีอ านวยความสะดวกดูแลแนะน าผูว้ิจัยมาด้วยดี 

 ขอขอบคุณผูน้ าชุมชน และชาวบา้นในชมุชนท่ีได้ให้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ตอ่การ
ท างานวิจัยครั้งนี ้ 

 ขอขอบคุณอาจารย์สมเดช ลีลามโนธรรม ผู้อ านวยการส านักศิลปากรพิมายและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ และคณะคุณคร ู ตลอดจนเดก็ๆ นกัเรียน ของโรงเรียนวดั
บ้านปะเคียบ ท่ีให้ความรว่มมือและร่วมท ากิจกรรมดว้ยด ี จนกระทัง่สามารถสร้างกลุม่อาสา
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน จนส าเร็จ 

 ผู้วิจัยหวงัเปน็อย่างยิ่งวา่งานวิจัยนี้จะเปน็ประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกีย่ว 
ข้องในการที่จะเปน็แนวทางในการศกึษา การสืบค้น และเห็นคุณประโยชน์ของการสร้างกลุ่ม
อาสาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน ที่จะเป็นตวัช่วยในการช่วยดูแลสอดส่องโบราณสถานชมุชนอกี
แรงหนึง่ 
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บทท่ี ๑ 

 
  บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โบราณสถานและโบราณวัตถุเปน็มรดกทางวฒันธรรมทีสู่งค่าของชาติ เป็นสมบตัลิ้้า

ค่าเก่าแก่ทีแ่สดงความเป็นมาของประวตัิศาสตร์ชาติพันธุ์ โบราณสถานเปน็สิ่งก่อสร้างหรือเป็น
สถานที่ทีบ่รรพบุรุษได้สรา้งหรือได้ใช้ประโยชน์ท้ากิจกรรมตา่งๆ ในอดตีและตกทอดเปน็หลกั 
ฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ๑  โบราณสถานจึงเปน็มรดกทาง
วัฒนธรรมทีแ่สดงให้เห็นความเจรญิก้าวหน้าทางวฒันธรรมของชาติ ทีม่ีพฒันาการมาเป็นเวลา
ยาวนานจากอดตีจนถึงปัจจบุัน  ส่วนโบราณวัตถุนัน้หมายถึงสิง่ของที่มนุษย์ประดิษฐห์รือดดั 
แปลงขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติชนดิต่างๆ และเป็นสิง่ที่เมื่อถูกเคลื่อนย้ายแล้วไมเ่ปลี่ยนรปูร่าง
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทนี้ได้แก่ ภาชนะดนิเผา เครื่องมือหนิ ลูกปัด ๒  หรอืแมแ้ต่ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั วดัใหญ่สุวรรณาราม ลวดลายเส้นสแีดงของหม้อดินปั้น บ้านเชียง เป็นต้น  

โบราณสถานทุกแหง่และโบราณวตัถุทกุอย่างทกุชิ้นมีคณุค่าและความส้าคัญต่อความ
เป็นเอกลักษณ์ ทา้ให้เข้าใจถึงที่มา สถานที่ตัง้ชนชาติ ความเชื่อศาสนา ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชมุชนใดชุมชนหนึง่หรือประเทศใดประเทศหนึง่โดยเฉพาะอีกทัง้เปน็แหล่งข้อมูล
ทางด้านประวัตศิาสตร ์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม ซึง่เปน็เครื่องแสดงประวตัิความ
เป็นมาของชุมชนและชาติ เป็นแหลง่ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิต ตลอดจนมีความสุนทรียความ
สวยงาม ให้คุณค่าความงามด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมดว้ย๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที ่
๙ พระองคเ์ข้าพระราชหฤทัยประโยชนข์องทรัพยากรทุกประเภทอย่างลกึซึง้ จนเกิดโครงการ"
พัฒนา"ในพระราชด้าริเป็นตวัอย่างใหห้นว่ยงานรฐับาล และเอกชน ด้าเนินตามจนบรรลุความ 
ส้าเร็จมากมายในขณะเดียวกันพระองค์กไ็ด้พระราชทานกระแสพระราชด้ารัส ให้เหน็ถงึความ 
ส้าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบราณสถาน และโบราณวตัถไุวด้้วย เพ่ือให้ช่วยกัน
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ใหคุ้้มค่า 

                                                           
๑แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์,ส้านักโบราณคดี ,กรมศลิปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 

(กรุงเทพมหานคร : บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลซิซิ่ง,๒๕๕๐),หน้า ๑๑. 
๒คู่มือการปฏิบัติงานด้านโบราณคดี,ส้านักโบราณคดี กรมศลิปากร,(กรุงเทพมหานคร : หจก.อรุณการ

พิมพ์,๒๕๕๐),หน้า ๕๑. 
๓แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์,ส้านักโบราณคดี ,กรมศลิปากร,หน้า๑๙-๒๑. 



๒ 
 

              ดงัในวโรกาสเสด็จพระราชดา้เนนิเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ เจ้าสามพระยาพระ 
นครศรีอยุธยา เมื่อวนัที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๐๔ มีความดงันี้ 

"โบราณวัตถุ ศิลปวตัถ ุและโบราณสถาน ทั้งหลายนั้น ลว้นเป็นของมคีุณค่า 
และจ้าเป็น แก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัตศิาสตร์ ศลิปะ และโบราณคดี  
เป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองของชาตไิทย ทีม่ีมาแต่ในอดีตกาล สมควรจะ 
สงวนรักษาให้คงถาวร เป็นสมบัติสว่นรวมของชาติไว้ตลอดกาล”๔ 

และอกีครัง้ในคราววโรกาสเสด็จประพาสอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนัน้ เขียนไวใ้นวารสาร "จันทรเกษม"ฉบับที่ ๕๔ 
ประจ้าเดือนกนัยายน-ตุลาคม ๒๕๐๖ว่า"...ได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหมห่ลังหนึง่สร้าง
ขึ้นบนที่ซึง่เคยเป็นซากโบราณสถานมีพระราชดา้รัสว่า….. 
            “การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติส้าหรับผู้สร้างคนเดียว  

แต่เรื่องโบราณสถานนัน้เป็นเกียรตขิองชาตอิิฐเก่าๆ แผน่เดียวก็มี 
ค่าควรจะชว่ยกนัรักษาไวถ้้าเราขาดสโุขทัยอยุธยาและกรุงเทพฯ  
แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย"จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให ้
ความสา้คัญในเรื่องโบราณสถานเป็นอยา่งมาก เพราะโบราณสถาน๕ 

จะเหน็ได้ว่าพระองค์ทรงใหค้วามสา้คัญในเรื่องโบราณสถานเป็นอยา่งมาก เพราะ
โบราณสถานทุกแหง่มีคุณคา่และความส้าคญัดา้นต่างๆ  อาทิ  ๑.  ด้านเอกลักษณ์  เปน็คุณค่า
ของโบราณสถานที่แสดงการรับรู้หรอืความเข้าใจถึงท่ีมาสถานที่ตั้ง ชนชาติ ความเชื่อ     ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชมุชนหนึง่ หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง  โดยเฉพาะ   
ตัวอย่างเชน่  พระมหาธาตเุมืองนครศรีธรรมราช      กร็ับรู้กนัวา่เปน็เอกลักษณ์ของเมืองนครศรี 
ธรรมราช ตลอดจนเปน็ความภาคภูมิใจของชาวนครศรธีรรมราช และชาวใต ้เป็นต้น ๒.  ด้าน
วิชาการ เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่สะท้อนเรือ่งราวในอดตีเปน็ขอ้มูลทางด้านประวตัิศาสตร ์
โบราณคด ี สถาปตัยกรรม ศิลปกรรม  ซึ่งเป็นเครือ่งแสดงประวัตคิวามเปน็มาอันเก่าแกข่อง
ชุมชน ของชาต ิ อีกทั้งรวมถึงเปน็แหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ  ๓.  ด้านเศรษฐกิจ เป็นคุณ 
ค่าของโบราณสถานทีก่่อให้เกิดรายไดข้องชุมชน    และของประเทศทั้งทางตรง    และทางอ้อม 
 ๔.  ด้านสังคม  เป็นคุณคา่ของโบราณสถานที่เกี่ยวขอ้งกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  เป็น
ความภาคภูมิใจของคนในสังคม  เป็นศนูย์รวมจติใจของคนในสังคม  ตวัอย่าง เช่น  มัสยิดกรือ
เซะ  จังหวดัปตัตาน ี พระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม ่ พระธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  

                                                           
๔พระราชด้ารัส,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรภมูิพลอดลุยเดช พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ ๙ ใน

วโรกาสเสด็จพระราชด้าเนินเปิดพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๐๔.อ้างอิงเอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์สมเดช ลลีามโนธรรม,ผู้ช้านาญการด้านโบราณสถาน ส้านัก
ศิลปากรที่ ๑๐ พิมาย.วันท่ี ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐. 

๕ม.ล.ปิ่น มาลากลุ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น เขยีนไว้ในวารสาร "จันทรเกษม"ฉบับที่ 
๕๔ ประจ้าเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๐๖ 



๓ 
 

เป็นต้น  ๕.  ด้านการเมือง   เป็นคุณค่าของโบราณสถานทีเ่กี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ส้าคญัใน
ประวัตศิาสตร ์ การก้าหนดขอบเขตหรือการรกัษาอธปิไตย  และการสรา้งความร่วมมือรว่มใจ
ของคนทั้งชาต ิ  ๖. ด้านสุนทรียภาพ  คุณค่าความงามของศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรม เช่น 
วัดพระบรมธาตุไชยา  จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี วดัพระสิงห์  จังหวดัเชียงใหม ่เป็นตน้ 

 แต่ในปัจจบุันการตระหนกัรู้ถึงคณุค่าของโบราณวตัถุเหล่านี ้ ได้ถูกปล่อยปละละเลย 
ผู้คนเกอืบทุกเพศ ทุกวัย มีภารกิจเรื่องปากเรื่องท้องต้องท้างานทุกอย่างรีบเร่ง โบราณสถาน
ภายในชุมชนถูกปลอ่ยให้รกร้าง ถูกทา้ลาย อาท ิ พระพุทธรปูปูนปั้นวัดพระนอน จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา ทีถู่กปลอ่ยร้างมานานจนสภาพขององค์พระแตกหกัคงเหลือเพยีงส่วนบนของ
องค์พระ๖  และบางแหง่เปน็ที่มั่วสุมต่อปญัหาต่างๆ นาๆแต่เพราะโลกปัจจุบนัได้เปล่ียนแปลงไป
มากจน บางครัง้ชุนชนชาวบ้านก็ปล่อยปละละเลยไม่อนรุักษ์รกัษาประเพณแีละวฒันธรรม 
ตลอดจนโบราณสถานอันทรงคุณคา่ไว้ เราจะเห็นโบราณสถานส้าคัญบางแหง่ถูกปล่อยรกร้าง 
ถูกท้าลาย   

อีกทั้งปญัหาในขณะนี้อนัเกีย่วกับโบราณสถานได้มีผู้สนใจ และหาซื้อโบราณวตัถ ุ
และศิลปวตัถ ุส่งออกไปตา่งประเทศกนัมาก ท้ากิจการคา้ขายโบราณวัตถุ ร่้ารวยขึน้ เพราะราคา
ของโบราณวตัถุกเ็ป็นแรงจูงใจส้าคัญ ๗ ที่ท้าให้เกดิการลักลอกขดุ และหนักข้อขึน้ทุกวันการขาย
ท้าลายสมบตัิของชาติ ท้าให้ไม่รู้ทีม่าของบรรพบรุุษและพื้นที่อาศัยของตนเองถ้าต่อไปภายหนา้ 
อาจต้องไปศึกษา หรือชมโบราณวตัถ ุศิลปวัตถุของไทยเราเองในต่างประเทศ เหล่านี้ นบัว่าเปน็
เรื่องทีน่่าเศร้า เหตุนัน้เพราะชุมชนของไทยขาดความเปน็ตวัตนขาดความรับผดิชอบในสมบตัิ
ของชาต ิ ขาดจติส้านกึสาธารณะ การท่ีจะแสดงออกซึ่งการมีจติสาธารณะนัน้เปน็เรือ่งที่ยาก ถ้า
หากไม่ได้รบัการเลี้ยงดูมาแบบส่งเสริมหรือเอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจติสาธารณ เพราะ
สังคมปัจจบุันที่ผูค้นต้องทา้งานและท้าภารกิจตา่งๆ ด้วยความรีบเร่ง และ ตวัใครตัวมัน ไม่สนใจ
สังคมรอบขา้ง สภาพสังคม ชุมชนอ่อนแอ ขาดพัฒนาการ เพราะต่างคนต่างอยู ่เดก็และเยาวชน 
เล่นเที่ยวสนุก สภาพชมุชนไม่เกดิการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มแีตเ่สื่อมทรุดลง อาชญากรรมใน
ชุมชนอยู่ในระดับสงู เนื่องจากขาดศูนย์รวมจติใจที่พึงพาได ้ ขาดผูน้้าทีน่้าไปสูก่ารแก้ปญัหา 
เพราะคนในชุมชนมองปญัหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ ่ ขาดคนอาสาน้าการพัฒนา เพราะกลัว
เปลื้องตัว กลวัเสียเวลา กลัวเสียทรัพยเ์งนิทอง หรือกลัวเปน็ที่ครหาจากบุคคลอื่น ดงันัน้การมี
พฤติกรรมจติสาธารณะจึงลดน้อยลง๘ 

ประเทศตา่งๆ เกอืบทัว่โลก ตระหนกัถงึปัญหาเหล่านี้ ได้หนัมาฟื้นฟูพัฒนาจติใจสรา้ง
จิตใจให้เดก็ๆ เยาวชน บคุคลในชุมชน มีจติสาธารณะ  ประเทศที่นบัถือพระพุทธศาสนาก็เริ่มหัน

                                                           
๖httpe:// www.thairath.co.th/content/522207. 
๗นางสาวกมลลักษณ์ อู่เงิน,ปัญหาการลักลอบค้าวัตถุโบราณ ,๑๐ มกราคม ๒๕๕๖.http://sd-

group1.blogspot.com/2013/01/53261859.html 
๘บุณิกา จันทร์เกตุ,การสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย,เครือข่ายจติอาสา(VolunteerSpirit Network).  

www.Volunteerspirit.org. 
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มาให้วดัเป็นศนูย์กลางแห่งชมุชน ชมุชนและวดัเปน็ของที่อยู่คู่กันมานานแสนนานของสังคมไทย
เป็นทีบ่่มเพาะจติส้านึกทีด่ ี มีคุณธรรมชุนชนใหก้ารอปุถัมภ์ค้้าชูวดั ชาวบ้านชว่ยวัดในการดูแล
บูรณะซ่อมบ้ารงุโบราณสถานถาวรวัตถุตา่งๆ และวัดก็ให้ความเอือ้อาทรต่อชมุชนและชาวบ้าน
เสมอมา เพื่อให้โบราณสถานอันเป็นมรดกวฒันธรรมใหค้งอยู่ จึงพากนัตระหนักถึงปัญหาเหลา่นี ้
เพราะโบราณสถานเปน็หลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ของประเทศ เป็นเกียรติและความภาคภมูิใจ 
แสดงให้เห็นว่าเรามีประวัตศิาสตร์ของตนเอง อีกทั้งยงัน้ามาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดว้ยการ
จัดการโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ให้เปน็ธรุกิจอยา่งหนึ่ง คือ"การท่องเที่ยววฒันธรรม"ทา้
รายได้ให้แก่ท้องถิ่นทีม่ีมรดกวัฒนธรรม นบัว่า”มรดกวฒันธรรม"ที่แสดงเอกลกัษณ์ของแตล่ะ
ประเทศ จงึเปน็"สินค้า"ที่ดงึดูดคนให้เข้าไปเยี่ยมชม 

การพัฒนาพฤติกรรมจติสาธารณะเป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาจิตใจให้เจริญเท่า
ทันเทคโนโลยี และสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง การพฒันาจติอย่างเจตนาจริงใจ ตั้งใจ เพียรให้
เกิดประโยชนต์่อสว่นรวม๙จิตสาธารณะ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมรับผดิชอบในสังคม ความคดิที่
ไม่เห็นแกต่ัว๑๐เป็นการแสดงออกถึงความรับผดิชอบตอ่ส่วนรวมหมายถึง ความรู้สกึตระหนกัของ
บุคคลถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ท้าให้เกิดความรู้สกึที่ปรารถนาจะมีส่วนรว่มและช่วยเหลือ
สังคม โดยรบัรู้ถงึสิทธคิวบคู่ไปกบัหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ส้านึกถึงพลังของตนว่าสามารถ
ร่วมแกไ้ขปญัหาได้ และลงมือกระท้าเพื่อให้เกดิการแก้ปัญหาดว้ยวธิีการต่างๆ โดยการเรียนรู้
และแก้ไขปญัหาร่วมกันกับคนในสังคมเพราะการอยู่รว่มกันในสงัคมทกุวนันี้ จา้เป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยความมีน้า้ใจไมตรีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกนัโดยไมห่วัง
ผลตอบแทน การด้ารงชวีิตในสังคมชมุชนหนึง่ๆ สมาชกิต้องมีการช่วยเหลือกัน  ไม่มองข้ามสิง่
รอบๆ ตวั และเรื่องราวหรอืเหตกุารณ์ต่างๆ ของสว่นรวม  ต้องมีการแบง่ปนัเกื้อกูล การให้ความ
ช่วยเหลอื ตลอดจนการดแูลรักษาสมบัตโิบราณสถานของชุมชนเพ่ือให้คงอยู่แสดงให้คนรุ่นต่อๆ 
ไปได้ศึกษาหาความรูต้่อไป  

ปัญหาการขาดการจะอนุรักษ์โบราณสถาน ในพ้ืนทีข่องจังหวดับรุีรัมย ์ แมว้า่
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส้านักศิลปากรในพ้ืนที ่ จะให้การดูแลอนุรักษก์็ตาม แต่ล้าพัง
เจ้าหนา้ที่ของส้านักศิลปากรมีไมเ่พียงพอ การร่วมมือรว่มแรงใจในดแูลโบราณสถานไม่ควร
ปล่อยให้เปน็หน้าทีข่องรฐัเพียงล้าพัง บุคคลในชุมชนควรจะต้องมีสว่นร่วมดว้ย ส้าหรบัจังหวดั
บุรีรัมยน์ั้นมีพ้ืนที่ของเมอืงโบราณหลายเมือง ได้แก่ อ้าเภอนางรอง  อา้เภอพุทไธสง อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ และอ้าเภอคูเมือง  ล้วนแลว้แต่มโีบราณสถานที่สา้คัญหลายแห่ง เฉพาะอ้าเภอ
นางรองนัน้มโีบราณสถาน โบสถ์เกา่ณ วดักลางนางรอง วัดขุนก้อง สว่นอ้าเภอพุทไธสง ณ พระ
เจ้าใหญว่ัดหงษ์ บา้นศีรษะแรตปรางคก์ู่สวนแตง สว่นอ้าเภอเฉลมิพระเกียรติ ณ วัดภูเขาอังคาร 

                                                           
๙นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์,การพัฒนาจิตเพ่ือการศึกษาและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ.

www.thai62.com/2lect_notes_stu.doc. 
๑๐ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, แนวทางการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย

,http://timebanksociety.org/2015/04/03/hendrerit-pellentesque-pellentesque-sed-ultrices-arcu. 
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ปรากฏเสมาโบราณและอีกหลายพื้นในอ้าเภอดงักล่าว ซึ่งได้รบัการดแูดอนรุักษ์โดยกรศลิปากร
แล้วแต่สา้หรบัอ้าเภอคูเมอืงนั้น จากการท้างานในพื้นทีพ่บมีเสมาโบราณ รุ่นสมัยทวารวด ี อาท ิ
วัดทรงศริินาวาส และวดัสุพลศรัทธาราม  วดัทั้ง ๒ แหง่ มีเสมาโบราณนั้น ผู้วิจัยได้การอนรุักษ์
เบื้องต้นไวแ้ล้วโดยความรว่มมือกบัชุมชน โดยได้สา้รวจและจดัท้าทะเบียนและผงัแสดงที่ตั้งของ
เสมาทุกใบ อีกทั้งยังได้จดัการท้าองค์ความรู้แสดงประวตัิของชุมชนและที่มาของเสมา แล้ว ณ 
วัดทรงศริิ นาวาส  เสมาโบราณกลุ่มนี้นบัว่าเปน็โบราณสถานที่สา้คัญทางประวัตศิาสตร์ มคีุณค่า
ทางด้านศิลปกรรม แมว้่าผู้วิจัยไดด้้าเนนิการรวบรวมประวัตคิวามเปน็มาและแผนผังแลว้ก็ตาม 
แต่เพื่อใหม้ีการตอ่ยอดจากงานวิจัยคราวที่แลว้ ผูว้ิจยัต้องการสรา้งกลุม่อนรุักษ์โบราณสถาน
ชุมชนแหง่นี้เพื่อพวกเขาเหลา่นั้นจะได้เปน็ผู้อนรุักษ์โบราณสถานของตัวเองต่อไป นอกจาก
อ้าเภอคูเมอืงแล้วยังมีอีกพ้ืนที่หนึ่งคือ อา้เภอเมอืง ซึ่งมีโบราณสถานชุมชน อาท ิ พระพุทธรูป
ประจ้าจงัหวัด รอยพระพุทธบาท ปราสาทขอม เป็นตน้ ณ วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง อา้เภอ
เมือง จังหวดับรุีรัมย ์  อนัเป็นพ้ืนทีข่องวนอุทยานมโีบราณสถานทีแ่ม้จะเป็นสถาปตัยกรรมที่เพิ่ง
สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้กต็าม แต่ก็เปน็โบราณสถานทีม่ีความส้าคัญของจังหวัดเป็นจดุ
ศูนย์รวมของความศรัทธาและยังเปน็โบราณสถานที่สมบูรณ์ อกีทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาต ิ
เหมาะเปน็แหล่งแหง่การเรยีนรู้ ควรแกก่ารอนุรกัษ์ดว้ย  โบราณสถานทัง้ ๒ แห่งนัน้ นับเป็น
สมบัติที่ทรงค่าควรแก่การอนุรักษซ์ึ่งต้องอาศัยการสร้างและพัฒนาจติส้านกึสาธารณะของคนใน
ชุมชนใหด้แูลรักษากันเอง เพ่ือให้อยู่ถาวรต่อไป 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิง่จะท้าการศกึษาเรือ่งการพฒันาจติส้านึกสาธารณะเพื่อ
การอนุรักษ์ โบราณสถานชมุชน ของอา้เภอคูเมือง จงัหวดับุรรีัมย์ และโบราณสถานชุมชน ณ 
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ้าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
โบราณสถานชุมชนในจังหวดับุรรีัมย์ ศกึษาจิตสา้นกึสาธารณะและพัฒนาจิตสา้นึกสาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เพื่อให้สมาชกิชุมชนเพ่ือให้มีความรัก ความหวงแหนและอนรุักษ์
โบราณสถานของตวัเอง ให้เป็นสมบัตขิองชมุชนและของชาตติ่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๒.๑ ศึกษาโบราณสถานชมุชนในจงัหวัดบุรีรมัย ์
๑.๒.๒ ศึกษาจติส้านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน 
๑.๒.๓ เพื่อพัฒนาจิตสา้นึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ของจังหวัด 
         บุรรีัมย ์
 

๑.๓ ปัญหาการวิจัยที่ต้องการทราบ 
๑.๓.๑ ต้องการศึกษาโบราณสถานชมุชนในเขตพ้ืนที่จงัหวดับุรรีัมย์ ว่ามอียู่ที่ไหนบา้ง 
๑.๓.๒ ต้องการศกึษาจิตสา้นึกสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนว่าคนใน

พ้ืนที่มีจิตส้านึกสาธารณะ หรือไม ่



๖ 
 

 ๑.๓.๓ ต้องการพัฒนาจิตส้านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนจงัหวัด
บุรีรัมย ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีจติส้านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของตนเอง
เพื่อมากขึน้ 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้มุง่ศึกษาการพัฒนาจิตส้านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 

จังหวดับรุีรัมยเ์ป็นเปน็การวจิัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยคุณภาพ 
(Qualitative Research) ปฏิบัติการรว่มด้วยแบบผสมผสาน มขีอบเขตศึกษาวิจัย ดงันี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดา้นเนื้อหา: การวิจัยในครัง้นี้กา้หนดกรอบเนื้อหา คือการศกึษา
จิตส้านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ในจังหวดับรุีรัมยข์องกลุม่เป้าหมายตาม
ข้อ ๓.๑  น้ามาพัฒนาซึ่งจติส้านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน โดยท้ากิจกรรม 
ร่วมกับศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโบราณคดีอนัน้าไปสู่การ 
พัฒนาจติส้านกึสาธารณะเพือ่อนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน 

๑.๔.๒ ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล: ประชาชนในพื้นที่
โบราณสถานชุมชน เด็ก เยาวชนผูน้้าชมุชน ผู้ดแูลเกีย่วข้อง ปราชญช์าวบ้าน ผูม้ีความรูด้้าน
ศิลปะกรรม พระภิกษุสงฆ ์ จ้านวนประมาณ ๔๙ รปู/คน ในอ้าเภอคูเมอืง และอ้าเภอเมือง 
จังหวดับรุีรัมย ์

๑.๔.๓ ขอบเขตดา้นพ้ืนที่: แหล่งโบราณสถานชุมชน ๗ พ้ืนที ่ ได้แก่ อ้าเภอนางรอง 
อ้าเภอพุทไธสง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อา้เภอปะโคนชยั อ้าเภอปะค้า อ้าเภอคูเมือง และอ้าเภอ
เมือง แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือก ๒ พ้ืนที่ คือ อ้าเภอคูเมือง และอ้าเภอเมือง จังหวดับรุีรัมย์
กล่าวคอื โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบอา้เภอคูเมือง และโบราณสถาน ณ วนอทุยานภูเขาไฟ
กระโดง อ้าเภอเมือง จังหวดับุรรีัมย ์

๑.๔.๔ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ได้แก่ ประชาชนในชมุชน เดก็ เยาวชน ผูด้แูล ผู้นา้ชุมชน 
ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะกรรม  ปราชญ์ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ ในพ้ืนที่ชุมชนโบราณบา้น
ปะเคียบและ ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ้านวนประมาณ ๔๙ รูป/คน  แบง่เปน็ ๕กลุ่ม ไดแ้ก ่

๑) ประชาชนในชมุชน เยาวชน จ้านวน ๑๒ คน 
  ๒) ปราชญช์าวบ้าน จ้านวน ๒ คน  

๓) พระภิกษุสงฆ์ ผูน้้าชมุชน และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง จา้นวน ๑๒ รูป/คน        
๔) นกัวิชาการและผู้ช้านาญการด้านโบราณสถานและศลิปะ จ้านวน ๔ คน 
๕) เดก็นกัเรียน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ อ้าเภอคูเมือง จ้านวน ๑๙ คน 

(รายละเอียด ตามข้อ ๓.๒) 
 

บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระมหาพจน์ สวุโจ,ผศ.ดร 
๒) พระมหาถนอม อานนฺโท.ดร 



๗ 
 

๓) พระครปูริยัตปิัญญาโสภณ,ผศ.ดร. 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านขอบเขตเวลา: ด้าเนินการศกึษาวจิัยในปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๒ 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
โบราณสถานชุมชน หมายถึง สถานที่ที่มีสร้างก่อสรา้งที่มีมาแต่โบราณสถานชมุชน

โดยอายหุรือโดยลักษณะแหง่การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกบัประวตัขิองสถานที่นัน้ เปน็
ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวตัิศาสตร ์ หรือโบราณคด ี ทั้งนี้รวมถงึสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคด ี
แหล่งประวตัิศาสตร ์ดว้ย 

จิตส านึก หมายถึง ความตระหนักรู้ในหน้าที่ มคี่านิยม มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง
และสังคม รู้วา่อะไรดีมีคุณคา่ รูว้่าอะไรไมด่ีเสียกาย 

จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง จติส้านกึที่เห็นความสา้คัญ ต่อประโยชน์ส่วนรวม มี
จิตส้านกึต่อสงัคม ตอ่ส่วนรวม ต่อสาธารณะสมบตัิเป็นการกระท้าด้วยจติวญิญาณท่ีมีความรัก
ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนอืน่และเพื่อสังคมโดยรวม เปน็จิตทีค่ิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล 
และมุง่ท้ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม  

การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ หมายถงึ การทา้ให้จิตส้านึกสาธารณะในการ
ตระหนกัรู้ ในหนา้ที่ความรับผดิชอบต่อสาธารณะตอ่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึน้ 
เจริญกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

การอนุรักษ์หมายถงึ  การเก็บรักษา สงวน ซอ่มแซม ปรับปรงุ และใชป้ระโยชนต์าม
ความต้องการอย่างมีเหตุผล    เอื้ออ้านวยให้เกดิคุณภาพสูงสุด 

โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบ หมายถึง โบราณสถานโบราณวตัถ ุ ตา้บลบา้น
ปะเคียบ อ้าเภอคูเมือง จังหวดับุรรีัมย์ เป็นแหลง่โบราณคดี มเีสมาโบราณสมัยทวารวดี ท้าจาก
ศิลาทรายและศลิาแลง บางชิ้นลวดลายรูปหม้อน้้าปรูณฆฏะและสถูปแบบหยาบๆ มีจ้านวน
มากกว่า ๕๐ ชิ้น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็กปนกนั 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง หมายถงึ ภูเขาไฟทีด่ับแล้ว มีปากปล่องเป็นรูปพระจนัทร ์
ครึ่งซีก สภาพพ้ืนที่สว่นใหญ่เปน็ที่ราบสูง เป็นเนนิเขาขนาดเลก็ ๒ ลูกตดิกนั มีสภาพป่าที่
สมบูรณ ์ทั้งปา่แดง ป่าเต็งรงั พันธุ์ไม ้ผัก เหด็ จงึเปน็แหล่งอาศัยของสตัว์ป่าและสตัวป์ีกประเภท
นกเปน็จ้านวนมาก 

 
๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย  
 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคดิที่ส้าคญัในลักษณะของกระบวน 
การและวธิีการศกึษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศกึษา ดังนี้ 
 

 
 
 



๘ 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

เรื่อง การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพี่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จังหวัดบรุีรัมย์ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 

สถาปตัยกรรม 
 

ผู้ให้ข้อมูล 
พระสงฆ์ ผูรู้้ ปราชญ์ 
ผู้น้าชุมชน  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นักวชิาการ 

ประเด็นที่จะศึกษา  
ศึกษาโบราณสถานชุมชน 
ศึกษาจิตส้านึกสาธารณะของ 
บุคคลในชุมชน 
เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 

ค้นคว้า เอกสาร  
ต้ารา หนังสือ 
สอบถามสัมภาษณ์ 
สังเกต  
การท้ากิจกรรม 
 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
แนวคดิการอนรุักษ ์
แนวคดิจิตสาธารณะ 
แนวคดิการมีส่วนรว่ม 
แนวคดิทฤษฏีแรงจูงใจ 

สังคม 
ชุมชน 

จิตส้านกึสาธารณะ 
 

โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ 

 

เทศกาลประเพณีไทย 
 

ประติมากรรม 
 

จิตรกรรม 
 

จิตส ำนกึสำธำรณะ 

การพัฒนาจติส้านกึสาธารณะเพ่ือการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 

 

วิเคราะห ์
สังเคราะห ์

 

ปัจจัยภายใน:  สังคม การศึกษา 
ครอบครัว ความเชื่อ 

ความศรัทธา 

ปัจจัยภายนอก :  การเมือง 
เศรษฐกิจ  
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง 



๙ 
 

๑.๗  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
หลังจากการศึกษาวิเคราะห์ครบทุกประเด็นแล้ว จะได้ข้อสรุปดังนี้  
๑.๗.๑ ได้ทราบถึงโบราณสถานชมุชนในเขตพ้ืนที ่ อ้าเภอคูเมอืงและอ้าเภอเมือง 

จังหวดับรุีรัมย ์ว่ามีที่ไหน อะไรบ้าง 
๑.๗.๒ เขา้ใจและรับรู้ถึงจติส้านึกสาธารณะของชุมชน อ้าเภอคูเมอืงและอ้าเภอเมือง 

จังหวดับรุีรัมย ์
๑.๗.๓ ได้พัฒนาจิตส้านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนอ้าเภอคูเมือง

และอ้าเภอเมือง จังหวัดบรุีรมัย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   

ในการวิจัยครัง้นี้เพื่อการพฒันาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถาน
ชุมชน จังหวดับรุีรัมย ์เปน็การวิจัยเชงิเอกสาร (Documentary Research) การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ปฏิบัติการรว่มดว้ยแบบผสมผสาน มีล าดับขั้นตามการศึกษาตาม
วัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ ๑) ศึกษาโบราณสถานชุมชนในจังหวดับุรรีัมย ์ ๒) ศกึษาจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ๓)พัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน ของจังหวดับรุีรัมย์ ผูว้ิจัยได้ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี
สาระส าคัญและประเดน็ที่นา่สนใจ ดงัตอ่ไปนี้ 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
๒. แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ  
๓. แนวคิดทฤษฏีจิตสาธารณะ  
๔. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
๕. แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ 
๖. เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฏี  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฏี เพ่ือการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   
 ๑) ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแนวคิดการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) ได้เริ่มต้นและเป็นที่นิยมอย่างสูง ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๕-
๑๙๙๖หลังจากที่ KujiroNonakaและ Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า “The 
knowledge creating company” ออกมาเผยแพร่ ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเรื่อง
การสร้างและกระจายความรู้ในองค์การ ระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/ ความรู้โดยนัย (Tacit 
knowledge) กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/ เอกสาร/ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) 
โดยใช้โมเดล SECEI-knowledge conversion ในการอธิบาย ท าให้หนังสือดังกล่าวมีอิทธิพล
อย่างสูงต่อวงการธุรกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๗เป็นต้นมาผู้น าทางธุรกิจมากมายต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ อีกทั้งมีการตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเป็นจ านวน
มากและได้รับความนิยมต่อมา ได้แก่ “Intellectual capital” ของ Tom Stewart, “The 



๑๑ 
 

new organization wealth” ของ Karl Erik Sveibyและ “The ken awakening” ของ 
Debra Amiotion๑ 

การศึกษาแนวคิดการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เบื้องต้นวิธีการจัดการความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมเพ่ือมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 การจัดการความรู้ หมายถึงการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มีการ
สร้างรวบรวมจัดระบบเผยแพร่ ถ่ายโอนและเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยให้การจัดการความรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนใน
องค์การมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดการจัดการความรู้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บความรู้ภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ
เพ่ือที่จะน ามาใช้หรือถ่ายทอดต่อกันท าให้เกิดการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่ง
ความรู้ดังกล่าวหากมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบก็จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดทั้ง
ต่อผู้สืบทอดและชุมชน 

๒) ความหมายของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม หมายถึง วิธีบริหารจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรหรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมายาวนานของมนุษย์ เช่น 
ศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน รวมถึงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น คติ
ชน  และปัจจุบันยังครอบคลุมถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ใหม่  การบริหาร
จัดการ อาจหมายถึงการวางแผนงาน และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดูแลรักษา หรือ
การจัดการข้อมูล สถานที่ พ้ืนที่  และการตรวจสอบเรื่องราวในอดีตของชาติ หรือของกลุ่มชน
เผ่าพันธุ์ต่างๆ  รูปแบบของการจัดการอาจปรากฎอยู่ในงานพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หรือ
นิทรรศการ เป็นต้น๒ 

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการหรือชดุของการกระท า
กิจกรรมหรือปฏิบตัิการทีด่ าเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคด ี โบราณวัตถ ุ
ศิลปวตัถุทีเ่ป็นวฒันธรรมเชงิรูปและทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงนาม ประเภทภูมปิญัญา และ
ศิลปวฒันธรรม โดยมคีวามมุ่งหมายของวฒันธรรมคือการสรา้งประโยชน์สุข  ซึง่ต้องท าความ

                                                           
๑ปณิตา พ้นภัย.การบริหารความรู้: แนวคิด กรณีศึกษา. รายงานวิจัยวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๔), หน้า 
๒๑. 

๒http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/29 อรรถาภิธานศพัท์: ศนูย์
มานษุยวิทยาศิรินธรเข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
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เข้าใจก่อนว่าทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมกีี่ประเภท และมคีุณค่าอยา่งไร และเราจะจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรมเพื่ออะไร๓ 

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Cultural resource 
management (CRM) มีผู้เชี่ยวชาญให้ความหมายไวด้ังนี้ 

การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม หมายถึง วิธบีรหิารจดัการดแูลรกัษาทรัพยากร
หรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่เปน็มรดกตกทอดมายาวนานของมนุษย ์เชน่ ศิลปกรรม ประตมิากรรม 
สถาปตัยกรรม โบราณสถาน รวมถึงวฒันธรรมที่จบัตอ้งไมไ่ด ้ เชน่ คติชน  และปัจจุบนัยัง
ครอบคลุมถงึวฒันธรรมรว่มสมัยที่เป็นผลงานสร้างสรรคใ์หม่๔ 

ธนิก เลิศชาญฤทธก์ารจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบดว้ย๒ ค าหลัก คือ ค าวา่ 
“การจัดการ” (Management) หมายถึง การกระท าหรือศาสตร์และศิลป์และการด าเนนิการ
ธุระอย่างหนึ่งอยา่งใดและคาว่า “ทรัพยากร” หมายถึง บางสิ่งบางอย่างทีม่ีอยู่แลว้และมี
ศักยภาพที่นามาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ฉะนัน้การจัดการทรัพยากร (ไมว่่าทรัพยากรวฒันธรรม
หรือแมแ้ต่ทรัพยากรธรรมชาติ) ก็คือศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการด าเนนิการเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
ที่มีอยู่แลว้ให้เกดิประโยชน”์๕ 

กล่าวสรุปได้วา่การจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรมเปน็กระบวนการที่เกดิจากการน า
ทักษะการจัดการด้านต่าง ๆ ไปประยกุต์ใช้เพ่ือการอนรุักษแ์ละ/ หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางวฒันธรรมรว่มกัน อย่างคุ้มคา่และยาวนานซึ่งในการจดัการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและบรรลวุัตถุประสงค์จะตอ้งมีการด าเนนิการการก าหนดเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์อย่างชดัเจนมีการด าเนนิการรว่มกนัของกลุ่มคนหรือองค์กรและมกีารใช้
ประโยชน์จากบุคคลหรือทรพัยากร 

๓) หลกัการส าคัญของแนวคดิการจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรมกล่าวคือเป็น
ศาสตร์แนวประยกุต์ทีร่วมเอาศาสตร์สาขาอืน่เข้ามาผสมผสาน อย่างมีเอกลักษณ์ เนื่องจาก
กล่าวถึงศาสตรด์้านการจัดการ ดา้นทรัพยากร และดา้นวฒันธรรมเกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง วฒันธรรม ท่ีทุกสิง่ทุกอย่างที่มนุษยท์ าขึน้ สร้างขึน้ คิดขึ้น เพื่อ
ใช้ในการด ารงอยู่สืบทอดและพัฒนาสงัคมของตนเองทรพัยากรวฒันธรรมที่เปน็ผลติผลของ

                                                           
๓สายณัต์ ไพรชาญจิตร,์การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : 

โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน.กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.๒๕๕๐.จากบทความการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเดชชาติ นิลวิเศษ,สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร,วารสารฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๓ เดือน
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘. 

๔http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/29อรรถาภิธานศัพท์: ศูนย
มานุษยวิทยาศิรินธร 

๕ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร.
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๑),หน้า ๓๑ 

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/29
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วัฒนธรรมหรือลักษณะต่างๆของระบบวัฒนธรรม ทั้งในอดตีหรือปัจจบุันทีม่ีค่า เปน็ตัวแทน 
หรือสามารถสื่อถงึวฒันธรรมต่างๆ ได้รวมถงึซากของสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นแหล่งโบราณคดี
โบราณสถานศาสนสถานเสือ้ผ้าอาภรณ์เอกสารทางประวัติศาสตร์จารกึภาษาศาสนาประเพณี
พิธีกรรมความเชือ่และภูมิปญัญาพื้นบ้านต่างๆและยังหมายถึงซากพืช ซากสตัว ์ ละอองเรณ ู
แหล่งน้ าดิน และหนิ ทีม่นุษย์น ามาใช้ประโยชน ์อีกด้วย๖ 

๔) เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมคือการค้นหา การรักษา และการใช้
คุณค่า ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ชุมชนและความเปน็มนุษยว์ัฒนธรรม การจดัการ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการวางแผนการอนุรกัษ์และการสงวนรักษาอย่างยั่งยนื (Sustainability) 
ต้องมีสว่นร่วมของคนในชุมชนเปน็สิ่งส าคัญ และการใหก้ารศกึษาแก่สาธารณะ เป็นกระบวนการ
ท่ีส าคัญในการจดัการทางวฒันธรรม สามารถส่งผลย้อนกลับไปขัน้ตอนแรก เปาูหมายมีดงันี ้

(๑)เพื่อให้ได้ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากรวฒันธรรม สาหรบัการวางแผนและการ
ปูองกนั เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินการอยา่งอืน่ 

(๒)เพื่อปกปูองทรัพยากรวฒันธรรมและท าใหเ้กิดประโยชน์ตามความ
เหมาะสม แตก่ารอนุรกัษแ์ละสงวนรักษาเป็นเปูาหมายส าคัญรองลงมา เพื่อไมใ่ห้ทรัพยากร
เสื่อมสภาพ หรือสูญหายกอ่นเวลาอันควร 

(๓)เพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นกัเรียนนกัศึกษาสามารถ
เข้าถงึแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม 

(๔)เพื่อใช้ทรัพยากรวฒันธรรม เป็นแหลง่ให้การศกึษาเกี่ยวกับอดีต และ
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย๗ 

 

๕)ประเภทของการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม
ทรัพยากรวฒันธรรมหลัก ๆ ทั้งชนดิที่เป็นมรดกและทรพัยากรวฒันธรรมรว่มสมัยทีส่ร้างสรรค์
และพัฒนาขึ้นใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาในปัจจุบนั ๓ กลุ่ม๘ไดแ้ก ่

(๑)ทรัพยากรทางโบราณคด ี(Archaeological resources) 
(๒)ภูมิปญัญาท้องถิน่ (Homegrown knowledge หรือ Indigenous 

wisdom) 
(๓)ทรัพยากรวฒันธรรมที่แสดงออก (Expressive cultural resources)

ไดแ้ก่ ศิลปะ(Art) วรรณกรรม (Writing) ดนตรี (Music) การละเลน่ (Play & entertainment) 
การแสดง(Performances) ปรัมปราคติ (Myths) นิทาน (Tales) ขนมธรรมเนียม (Customs) 
ประเพณ(ีTradition) ความเชื่อ (Beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (Rites) ฯลฯ 

                                                           
๖อาจารย์จริาพร ขุนศรี, บทแนะน าหนังสือ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” วารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายปีที่ ๖ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) หน้า ๑๑๗-๑๑๙. 
๗อ้างแล้ว, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ,หน้า ๒๔. 
๘อ้างแล้ว, การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี ในงานพัฒนาชุมชน,, ๒๕๕๐.หน้า ๓-๖. 



๑๔ 
 

มรดกทางวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแ์ละมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่อง
แสดงออกถึงรากฐานและความเปน็มาของชาตบิ้านเมืองซึ่งสมควรที่จะชว่ยกันดแูลรกัษาไว้ให้
เป็นมรดกของคนในชาติเพื่อน ามาใชป้ระโยชนแ์ละให้คนในโลกได้ชืน่ชมดังนั้นคุณค่าของมรดก
ทางวฒันธรรมจึงไมไ่ด้อยู่ที่ลกัษณะทางกายภาพเท่านั้นแต่อยู่ที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมนั้นด้วยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กบัชุมชนในแง่ของจติใจและจิตวิญญาณซึง่อาจสรปุ
ลักษณะส าคญัของสิ่งซึ่งสมควรไดร้ับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ดงันี้ 

๑. ให้คุณค่าทางประวตัิศาสตรว์ิชาการหรือศิลปะ 
๒. แสดงให้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวถิีชีวติของกลุ่มชน

และสังคมทีไ่ดม้ีการสบืทอดกันมา 
๓. มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบค้นถึงที่มาในอดีตได้ 
๔. มีลักษณะบง่บอกถึงความเป็นชุมชนหรอืท้องถิ่น 
๕. หากไม่มีการอนุรักษไ์ว้จะสูญหายไปในที่สุด๙ 
 

๖)กระบวนการจัดการกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เปน็ระบบการดแูล
เพื่อรักษาคุณค่าของทรัพยากรที่มี และมีส่วนรว่มในการใช้ประโยชน์รว่มกนัของคนในปัจจุบัน
และคนรุน่หลงั เป็นการให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงทรัพยากรวฒันธรรมของคนรุน่ปัจจุบนั
หลักการส าคญั ที่ใช้กนัอย่างแพรห่ลายในการรกัษาทรัพยากรทางวฒันธรรมคือการมีสว่นรว่ม
ของชุมชนในการจดัการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของตนเองโดยมอีงคป์ระกอบของชุมชนไดแ้ก่
คน หรอืเจ้าของวัฒนธรรมวิธกีารเทคโนโลยแีละหนว่ยงานรบัผิดชอบเป็นผูข้ับเคลื่อนกระบวน 
การแต่ละขัน้ตอนองค์ประกอบของการจดัการความรู้ทางวฒันธรรมประกอบไปดว้ย 

 “คน” เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญทีสุ่ดเพราะเปน็แหล่งที่อดุมด้วยความรู้
ประสบการณ์และเปน็ผู้น าความรูไ้ปใช้ใหเ้กดิประโยชน์กบัชุมชนและเปน็กลไกส าคญัที่ท าให้เกดิ
กระบวนการจดัการความรู้และกิจกรรมการเรียนรูท้างศลิปวฒันธรรมให้กบัชุมชนเชน่ประชาชน
ในพ้ืนที่และบุคคลอื่นๆที่เกีย่วข้องกับกิจกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

 “กระบวนการ” เป็นการบรหิารจดัการเพ่ือเชื่อมโยงประสานคนและความรู้เข้าไว้
ด้วยกนัโดยกระบวนการที่เกดิขึน้นัน้เปน็การถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมผ่านการบอกเล่า
พูดคุยจากบคุคลหนึ่งไปยังบคุคลหนึ่งและคนฟังมกีารนาความรู้มาปฏิบัตแิละบอกตอ่หมนุเวียน
เป็นวงจรความรู้ภายในชมุชน และขยายออกไปนอกชมุชนดังนัน้กระบวนการจงึไม่มีวธิีการและ
ก าหนดเวลาทีต่ายตัวการพฒันาศักยภาพของ “คน” และ “กระบวนการ” จึงเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นที่ส าคัญในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพราะคนในชุมชนคือเจา้ของ
ทรัพยากรวฒันธรรมโดยเฉพาะผู้น าด้านวฒันธรรมในชมุชนซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมพร้อมทั้งรู้วธิีการและกระบวนการทางานทีมุ่่งเน้นการมีส่วนรว่มของชมุชน
เพื่อการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทีป่ระสบความส าเร็จผู้วิจัยจึงไดท้บทวนแนวคดิหลักการ
                                                           

๙อ้างแล้ว,เรื่องเดียวกัน,หน้า ๖. 



๑๕ 
 

และกระบวนการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในชุมชนต่อไป๑๐ 

การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมนอกจากนั้นยงัได้ทรัพย์สมบัติทีม่ีค่ากลับคนืมา  
การจดัการวฒันธรรมยังรวมถึงการจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานและทรัพยากร
ทางวฒันธรรมนัน้เพ่ือเผยแพร่ให้ความรูแ้ก่ประชาชนประเด็นนี้ก าลงัเปน็สิ่งที่ส าคญัมากขึ้นใน
ปัจจุบัน เนือ่งจากการจดัท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่สาธารณะถือเป็นการท าข้อมูลเชิงประวัตศิาสตร์
การจดัการด้านทรัพยากรทางวฒันธรรมจะมีความเข้มขน้มากในระดับชาต ิ โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรอืในประเทศทีม่ีประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนานซึ่งบง่บอกความเป็นชาติพันธุ์ที่
เข้มแข็ง  การท างานด้านในมิตนิี้ท าใหก้ารจดัการทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางการเมือง หรอืเปน็
สัญลักษณ์ทีบ่ง่บอกสถานะ หรือชว่ยให้เกดิสญัลักษณ์ใหม่ในสังคม 

บางครั้งกม็ีข้อถกเถียงกนั คือประเทศทีเ่คยตกเปน็อาณานิคมของตะวันตก เช่น ใน
ดินแดนอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และอเมรกิาเหนือ  นัน้การควบคุมมรดกทางวฒันธรรมของคน
พ้ืนเมือง  การประเมินคุณค่าของการอนุรักษ ์ และการใช้ทีด่ินที่เปน็สถานทีป่ระวัตศิาสตร ์ 
แนวคดิการอนรุักษ์ของชาวยุโรปถกูตัง้ค าถามจากคนพื้นเมืองว่าคุณค่า ความหมายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองในสถานที่ทางประวตัิศาสตร์นัน้เป็นของใคร 

แต่อย่างไรกต็าม ทิศทางของการจดัการทางวฒันธรรมจะต้องค านึงถงึประชาชนทีม่ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัประวตัิศาสตร์เหล่านั้น  ถงึแม้ว่าหลกัการท างานด้านอนุรักษแ์ละการคุ้มครอง
ยังคงอยู่ในมอืของรัฐก็ตาม  พรรคการเมืองบางพรรคไดร้ิเริม่ให้รฐัเขา้ไปจัดการอนรุักษ์
ทรัพยากรประวัตศิาสตร์ในพ้ืนที่ของเอกชน  แต่สิง่นี้ยังไมเ่กดิขึน้ เนื่องจากตอ้งค านึงถงึการ
กฎหมายเกี่ยวกบัการครอบครองทีด่ินสว่นตวัดว้ย๑๑ 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้พัฒนาแนวคดิตลอดจน
ระเบียบวธิีการศึกษาจากระเบียบวธิีทางโบราณคดี แม้วา่ในปัจจบุันการจดัการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมจะเปน็ศาสตร์ที่ยงัไม่มกีฎเกณฑ์ท่ีตายตวัแต่กไ็ด้พัฒนาโดยได้ประยุกต์องค์ความรู้จาก
ศาสตร์สาขาต่างๆเข้ามาเปน็แนวคดิและวิธีการวิทยาซึง่มีลักษณะเฉพาะเปน็ของตนเองประกอบ
ได้มกีารพัฒนาแนวทางในการจัดการทีแ่ตกตา่งกนัไปตามแต่ประเภทของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมพ้ืนที่ที่จัดการทรพัยากรทางวัฒนธรรมและเทคนิคหรือวิธกีารทีน่ักจดัการทรัพยากร
ทางวฒันธรรมแต่ละคนเลือกใช้จึงอาจกลา่วได้การจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีศิลปะเปน็
ของตนเอง 
                                                           

๑๐กนกวรรณ ชูชาญ, การจัดการความรู้ทางทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยผู้น าชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านผาหมอนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่.รายงานวิจัยวทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบรหิารงานวัฒนธรรมวิทยาลัยนวตักรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์,๒๕๕๒),หนา้ ๗๗-๗๘. 

๑๑http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/29 อรรถาภิธานศพัท์: ศนูย์
มานษุยวิทยาศิรินธร.เข้าถงึข้อมลูวนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖ 
 

๒.๑.๒ แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
๑) ที่มาการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุโบราณสถาน และโบราณวตัถ ุ

ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาต ิ ซึง่เกดิขึ้นไดเ้อง แต่เป็นทรัพยากรวฒันธรรมประเภทหนึง่ ที่มนุษย์ใช้
สติปัญญา และความรู้ความสามารถสรา้งขึน้ใหมท่ั้งหมด หรือดดัแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นประโยชนต์่อตน๑๒ และสังคมในสมัยนัน้ๆ สถานทีแ่ละสิ่งของเหล่านั้น เมือ่ตกทอด เปน็
มรดกมาถึงคนรุน่เรา ก็กลายเป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เช่นเดียวกับอาคาร และวัตถุ ที่
เราสร้างขึน้สมัยนี ้ ก็จะเป็นโบราณสถาน และโบราณวตัถุของคนในอนาคตสืบต่อไป แบบนีไ้ม่
ขาดตอน ฉะนัน้ โบราณสถาน และโบราณวตัถุ จงึเปน็หลักฐานประวตัิศาสตรป์ระเภทหนึ่ง ที่
บอกความเป็นมาของบรรพบุรุษ ที่อยู่ในสังคมระดบัต่างๆ ตัง้แต่กลุ่มชนขนาดเล็ก จนถึงหมู่บา้น 
เมือง และประเทศชาติ ตอ่เนื่องมาจนถึงสมัยปัจจุบนัประวัตศิาสตร ์ หรอืความเป็นมาดังกล่าว 
แสดงพัฒนาการของผู้สร้างสมัยก่อน สว่นการอนุรกัษส์ิ่งเหล่านั้นไว้ใชป้ระโยชนอ์ย่างเตม็ที่ เปน็
หน้าทีข่องคนรุน่เรา และรุ่นตอ่ๆ ไป การ "อนรุักษ์"และการ "พัฒนา" จึงเป็นหลกัการที่
ต่อเนื่องกนั  

๒) ความหมายการอนรุักษ์ หมายความว่า การดแูล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว ้
และใหห้มายรวมถึงการปูองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย๑๓ 
โบราณสถาน หมายถึง อสงัหารมิทรัพย์ และศิลปวัตถทุี่ติดตั้งประจ ากับอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึง่
โดยอายหุรือโดยลักษณะแหง่การก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวตัิของอสังหาริมทรัพย์
นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัตศิาสตร์ และโบราณคดี 
โบราณสถานต้องมีสาระส าคัญดา้นใดด้านหนึ่ง หรอืหลายด้านคือ 

๑.  มีคุณคา่ด้านอาย ุ
๒.  มีคุณคา่ด้านคุณค่าทางการก่อสร้าง 
๓.  มีคุณคา่ด้านประวัติศาสตร์ 

ความหมายของค าวา่ “การอนุรักษ”์จึงได้ยดึถือตามค าจ ากัดความของระเบียบกรม 
ศิลปากรว่าดว้ยการอนุรกัษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘๑๔ ดงันี ้

การอนุรักษ ์หมายความว่า การดูแล รักษา เพ่ือให้ทรงคณุค่าไว้ และใหห้มายรวมถึง
การปูองกนั การรกัษา การสงวน การปฏิสังขรณ ์และการบูรณะดว้ยส าหรับการอนรุักษ์ใน
วิธีการต่างๆ ได้ระบคุวามหมายไวด้ังนี้ 

ก. การสงวนรกัษา หมายถึง การดแูลรักษาไวต้ามสภาพของเดิม เท่าที่เป็นอยู ่และ 

                                                           
๑๒http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=3&page=t16-3-

infodetail01.htmlสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่ ๑๖. เข้าถงึข้อมูลวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓http://www.finearts.go.th/inburimuseum/plugins/2012-11-27-14-10-05. 
๑๔http://www.finearts.go.th/fad1/plugins/2012-11-27-14-10-05/ระเบียบ/item/ระเบียบกรม

ศิลปากรว่าด้วยการอนรุักษโบราณสถาน 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=3&page=t16-3-infodetail01.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=3&page=t16-3-infodetail01.html


๑๗ 
 

ปูองกนัมิให้เสียหายต่อไป 
ข. การปฏิสังขรณ ์หมายถึง การท าใหก้ลับคนืสู่สภาพอยา่งที่เคยเป็นมา 
ค. การบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมและปรบัปรงุให้มรีปูทรงลกัษณะกลมกลืน 

เหมือนของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได ้แตต่้องแสดงความแตกต่างของสิง่ที่มีอยู่เดิม และสิง่ที่
ท าขึ้นใหม ่

จากค าจ ากัดความข้างตน้ จะตั้งข้อสังเกตได้ว่า เราสามารถใช้ค า “การอนุรักษ”์ ได้
ในความหมายที่กว้างที่สดุทีจ่ะกินใจความถึงวิธกีารใดๆ ก็ตามที่จะยังประโยชน์ต่อการสืบต่ออายุ
ของโบราณสถาน โดยในปัจจุบันไดม้ีแนวคิดว่า การอนุรกัษ์โบราณสถานจะตอ้งมีการพัฒนา
ควบคู่กันไปด้วย การอนรุักษ์และพัฒนาโบราณสถานจงึไดแ้ก ่ การด าเนนิการใดๆ ก็ตาม เพื่อให้
คงไว้ซึง่คุณคา่ของโบราณสถานในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม เปน็ประจักษ์พยานแห่งอารย
ธรรมของมนุษยชาต ิ รักษาส่วนทีไ่ดร้ับสืบทอดมามิให้สญูหายไป ดแูลให้อยู่ในสภาพที่ดีอันที่จะ
เป็นประโยชนต์่อการศกึษา ให้ประชาชนมีความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม 
เพื่อให้เกิดความรกัความหวงแหนที่จะรักษาไวแ้ละพรอ้มที่จะส่งมอบต่อให้คนในรุน่ต่อไปดว้ย
ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดที่จะเป็นไปได้ และยังสามารถน าโบราณสถานมาใช้เพื่อประโยชนก์ารใช้
สอยในปัจจุบนัดว้ยความเหมาะสม 
 

๓) อ านาจของคณะกรรมการ หมายถงึคณะบุคคลที่ไดร้ับแต่งตั้งใหท้ าหน้าที่
พิจารณา ควบคุมดแูลการอนุรักษโ์บราณสถาน 

อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจขึ้นทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตโบราณสถาน 
ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครอง 

รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้เข้าชมโบราณสถานปฏิบตัิในระหว่าง
เข้าชมได ้ และจะก าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบรกิารอืน่ดว้ยกไ็ด้ อธบิดีมีอ านาจ
อนุญาตใหบุ้คคลใดเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานได ้ โดย
จ่ายค่าตอบแทนใหก้รมศิลปากรเมือ่อธบิดแีจ้งประกาศขึน้ทะเบียนโบราณสถาน เจ้าของหรือผู้
ครอบครองต้องร้องคัดค้านต่อศาลภายใน ๓๐วนั หากไมร่้องหรือศาลยกค าร้อง ให้อธบิดขีึน้
ทะเบียนได้ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน  ต่อเติม ท าลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือสว่นต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่ท าตาม
ค าสั่งของอธิบดี หรือไดร้ับอนญุาตจากอธิบดีภายในเขตโบราณสถานหา้มสรา้งอาคารทกุชนดิ 
เว้นแตอ่ธบิดีอนุญาตถ้าโบราณสถานช ารดุเสียหายหักพงั เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องแจ้ง
อธิบดีภายใน ๓๐ วัน และถ้าเป็นโบราณสถานที่มกีารเรียกเก็บคา่เขา้ชมหรืออืน่ๆ ให้เจ้าของ
ออกค่าใช้จ่าย    ในการซ่อมแซมทั้งหมดหรอืบางส่วนตามที่อธบิดกี าหนด ซึ่งจะก าหนดตาม
คณะกรรมการทีม่ีเจ้าของรว่มคณะอยูด่้วย 

อธิบดีมีอ านาจสัง่ให้ผู้ใดไปท าการซ่อมแซมเพื่อการอนรุกัษ์ได ้ แต่ตอ้งแจ้งให้เจา้ของ
ทราบลว่งหน้าเจา้ของสามารถเกบ็ค่าเข้าชมโบราณสถานหรอืบรกิารอืน่ได้ แตต่้องแจ้งอธิบดี
ก่อน และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 



๑๘ 
 

 

๔) ก าหนดขั้นตอนก่อนการด าเนินการอนุรกัษ ์  เริ่มด้วยการส ารวจสภาพเดิมและ
สภาพปัจจุบันทั้งรายละเอียดทางสถาปตัยกรรม ประวตัิศาสตร ์ และสภาพความเสยีหาย บนัทึก
เป็นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดยละเอียด เพื่อเปน็ข้อมูลพิจารณาท าโครงการอนุรักษ ์ และ
เป็นเอกสารส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

จัดท าโครงการให้พิจารณาวา่โบราณสถานนัน้มคีุณค่าหรือจุดเดน่ด้านใด แล้วจดัท า
โครงการโดยให้ความส าคัญในการรักษาจดุเดน่นั้นเป็นหลัก และใหค้วามส าคญัด้านรองอื่นๆดว้ย 

พิจารณาประวตัิการบรูณะ หรือต่อเติมแกไ้ขเพื่อพิจารณารื้อถอนสว่นต่อเติมหากมัน
ท าให้คุณค่าของเดมิเสียไป หรือแก้ไขใหถู้กตอ้ง 

๕)มาตรการการอนรุักษ์การปกปอูง (การระวังรักษาไม่ให้ถูกท าลาย เช่น การขึ้น
ทะเบียน การกันเขต การผลักดันผูบุ้กรุก ฯลฯ )การอนุรักษ ์ (การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ ์
และการบรูณะ)การคุ้มครอง (การปอูงกนัและรักษาภูมทิัศน์, สภาพแวดลอ้ม และการบรหิาร
จัดการ) 

๖) การอนุรกัษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นมาจากการอนุรักษ์ในแบบ
ประเพณนีิยม จากหลกัฐานบันทึกต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง มักจะเปน็เรื่องราวของการซ่อมแซมปรบัปรงุ
วัดในพระพุทธศาสนา แมจ้ะไมม่ีรายละเอียดทีแ่สดงถงึวิธกีารที่ใช้ในการซ่อมแซมแตก่็สามารถ
ท าให้เข้าใจถึงแนวคดิในการอนุรักษ์ในอดตีได้อย่างชัดเจน บันทึกที่เกา่ที่สุดมีมาตั้งแต่กรงุสุโขทัย 
จากจารึกวดัศรีชมุได้กล่าววา่ พระมหาเถรศรศีรัทธาราชจุฬามณี ได้ด าเนนิรอยตามองค์พระ 
พุทธเจ้าจารกิแสวงบุญไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในสุโขทัย อาณาจกัรใกล้เคียง และศรีลังกา ซึ่งใน
ระหว่างการจาริกแสวงบญุนัน้ สิง่ที่เปน็บญุอันยิ่งใหญไ่ดแ้ก ่ การรวบรวมชิน้ส่วนพระพุทธรูปหิน
เข้าด้วยกนัและซอ่มแซมเสียใหม่ดว้ยปูน เป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธถือปฏบิัติสบืต่อมาเพ่ือผลบญุ
จนในปัจจุบนั เป็นแนวทางการอนุรกัษ์แบบประเพณนียิมที่มีพื้นฐานมาจากความศรัทธา การ
อนุรักษศ์าสนวตัถุ ศาสนสถาน ถือวา่เปน็สืบทอดศาสนาดว้ยทางหนึง่แนวความคิดสมัยใหม่ใน
การอนุรักษแ์ละพฒันาโบราณสถานในประเทศไทยสัมพนัธ์เกี่ยวเนื่องกับความเป็นชาติ แสดงถงึ
ความเปน็อารยประเทศของบ้านเมือง เริ่มตน้ขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
แตกต่างไปจากเดิมทีก่ารบูรณะหรอืการบ ารงุรักษา๑๕ กระท ากนัในลักษณะที่ต้องการท าให้
สมบูรณข์ึ้นหรือดีกว่าเดิมตามคตนิิยมที่ท ากันมาแต่โบราณโดยที่ยังไม่ได้มกีารค านงึถงึคุณค่าของ
รูปแบบดั้งเดิม ความเป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ ไม่มีการก าหนดเปน็หลกัเกณฑ์แต่อย่างใด
ต่อเมือ่ครัง้ที่พระองค์ยังอยู่ในสมณเพศ ที่ได้เสด็จหวัเมอืงภาคเหนือใน พ.ศ.๒๓๗๖ ทรงทอด 
พระเนตรแหลง่โบราณคดีส าคัญๆหลายแหง่ตลอดเสน้ทาง และทรงรวบรวมของโบราณไว้เป็น
จ านวนมาก เมื่อพระองค์ได้ขึน้ครองราชย์ ยังโปรดใหส้ร้างพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้
เป็นที่เก็บรกัษาของโบราณเหล่านี ้ เพื่อประโยชนต์่อการศึกษาและเปน็หลักฐานทางวฒันธรรม

                                                           
๑๕ปิ่นรัชฎ ์กาญจนัษฐิต,ิ การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒), หน้า ๑๘. 



๑๙ 
 

ของชาติไทยใน พ.ศ.๒๓๙๗ ทรงออกหมายประกาศเขตรังวดั ผู้ร้ายขุดวดั ก าหนดให้ราษฎรทีต่ั้ง
บ้านเรือนอยู่ห่างจากศาสนสถานในระยะสี่เส้นโดยรอบ มหีน้าที่สอดส่องดแูลมิให้ผู้ร้ายท าการ
ลักลอบขดุหาทรัพย์สิน และไดก้ าหนดโทษปรับแก่ราษฎรผู้เพิกเฉย โดยประกาศนี้ได้รวมศาสน
สถานทีเ่ป็นวดัร้างไวด้ว้ย จะเหน็ได้ว่าพระองคท์รงสนพระทัยในเรื่องมรดกของชาตทิั้งในฐานะที่
เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนา และเป็นหลักฐานทางประวตัิศาสตร์ 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัวได้มกีารประกาศพระบรม
ราชโองการจัดตั้งโบราณคดสีโมสรขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐๑๖ และมีการด าเนนิงานดา้นการอนรุักษ์
โบราณสถานที่พระราชวังโบราณ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา แมว้่าจะมีการออกโฉนดที่ดนิเพ่ือ
เป็นหลักฐานการถอืครองกรรมสิทธิ์ แต่ก็ยังสงวนที่ดนิภายในก าแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาไว้
เป็นสาธารณะสมบัตแิละทีว่ดัร้าง ห้ามเอกชนถือครอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราช
ธานนิทร(์พร เดชะคปุต์) ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรงุเก่าสงวนรักษาพระนครศรอียุธยาไว้เปน็
เมืองโบราณในฐานะมรดกส าคัญของชาต ิ ห้ามมิให้ผู้ใดถือสทิธิ์ปกครองทีด่ินภายในบริเวณ
ก าแพงเมืองโดยเดด็ขาด และจดัใหม้ีการขุดแต่งบริเวณพระราชวงัโบราณขึน้เปน็ครัง้แรกเพื่อ
เป็นสถานทีบ่ าเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธรีัชมงัคลาภิเษกในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตั้งกรมศิลปากรขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ มีภาระหน้าทีใ่นการอนุรกัษ์และพฒันาโบราณสถาน๑๗

และโปรดเกลา้ฯ ให้มีการประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๔๖๖ พร้อมกับการแต่งตั้งกรรมการหอพระสมุดส าหรับพระนคร มีหน้าที่ใหค้ าปรกึษากับ
เทศาภิบาลและเจ้าพนักงานฝุายปกครองท้องถิน่ ในเรือ่งราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวฒันธรรม 
โดยก าหนดขอบเขตความรบัผิดชอบในการพิเคราะห์เลอืกสรร ก าหนดว่าสิง่ใดเป็นของโบราณ
ควรจะเกบ็รักษาไวบ้้างตรวจตราใหค้ าแนะน าแก่เจา้หนา้ที่ที่มีความรับผดิชอบ นบัเป็นก้าวแรก
ในการจดัตัง้องค์กรและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการอย่างเป็นระบบขึน้ในประเทศไทยแม้
แนวคดิการอนรุักษ์สมัยใหมอ่ย่างตะวนัตกจะได้เข้ามามบีทบาทมากขึน้๑๘ แต่การดูแลศาสน
สมบัติในพระพุทธศาสนาก็ยงัคงเป็นในแนวทางดัง้เดมิแบบประเพณีนิยมดงัปรากฏตัวอย่างใน
การประชมุของมหาเถรสมาคมเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรสด ารง
ต าแหนง่สังฆปรนิายกที่มกีารวินิจฉัยในเรื่องการรื้อพระเจดีย์และพระปฏิมาโดยอ้างถึงพระบาลี
วินัยมหาวรรค โดยทรงสรปุว่า “ท่านให้ถือเอาเจตนาเป็นเกณฑ์” ที่ประชมุได้ใหค้ าวนิิจฉัยว่า 

                                                           
๑๖https://th.wikipedia.org/wiki.เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗http://www.finearts.go.th/.htmlประวัติบทบาทและหน้าที่. 
๑๘มะลิ โคกสันเทียะ, ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาในการอนุรักษ์โบราณสถานของกองโบราณคดี, เอกสาร

ประกอบการสัมมนา การอนุรักษ์โบราณสถานในฐานะเป็นหลักฐานทางวิชาการ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

https://th.wikipedia.org/wiki.เข้าถึงข้อมูลวันที่%20๕
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ถึงแม้ในยุคนี้เปน็เวลาที่ความนิยมในทางโบราณคดเีกิดขึ้นมาแลว้แต่มหาเถรสมาคมเหน็ชอบ
ดังนี ้

๑. บุคคลใด เจาะ ขดุ รื้อพระเจดีย ์หรอืพระปฏมิาดว้ยเจตนาประทุษร้าย ตวัอย่าง 
เช่น เจาะหรือขุดเพื่อจะเอาทรัพย์สิ่งของ โดยที่สุดเป็นพระธาตุหรือพระพิมพ์อนับรรจุไว้ในนัน้ 
รื้อเสียหรือจะเอาที่ปลกูสร้างเหย้าเรือน ท าเรือกสวนเปน็ส่วนบุคคล หรือถอืศาสนาต่างคิด
ท าลายล้างปชูนียวตัถุของผูอ้ื่นเสีย ด้วยริษยาขึ้งเคียด การท าของบคุคลนัน้เป็นบาป 

๒. บุคคลใดมีเจตนาอปุการะรื้อพระเจดีย ์หรอืพระปฏมิาอันช ารดุเสียแลว้ ก่อท าขึน้ 
แทนใหม่ หรือของไม่งามไมจู่งใจให้เลื่อมใส รื้อเสียแลว้ท าขึ้นแทนใหม่ให้เป็นของงามเปน็ที่จูงใจ 
ให้เลื่อมใส การท าของบุคคลนั้นเป็นบญุหาโทษมไิด ้

๓. บุคคลใดมีเจตนาอปุการะ เห็นพระเจดียห์รือพระปฏมิาสร้างไว้ในที่ไม่เหมาะ 
ตัวอย่างเชน่อยู่ในที่รา้งไม่ไดร้ับความรักษา หรืออยู่ในหมู่คนใจบาปจะถูกประทุษร้าย ที่เป็นอาจ 
ชะลอมาไดก้็ชะลอมา ที่เปน็อาจจะชะลอไมไ่ดอ้าจรื้อเปน็ท่อนมาคุมใหม่ได้ เปน็ของไม่อาจท า 
เช่นนัน้ รื้อเอาสัมภาระเปน็ตน้ว่าอิฐมาก่อขึน้ใหม ่ ประดิษฐานไว้ในที่อันสมควร การท าของ
บุคคลนั้นเป็นบญุท าโทษมิได ้

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรด
เกล้าฯให้มีการจดัตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น โดยมีภาระหน้าทีป่ระการหนึง่ในการอนุรักษโ์บราณ 
สถาน โดยมีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา 

โบราณวตัถุสถานของชาติเปน็สิ่งส าคญัที่จะต้องสงวนรกัษาไวแ้ละเป็นหนา้ที่ของชาว
ไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ซึ่งเป็นข้าราชการ“การสงวนรกัษาโบราณวตัถุสถานเป็นส่วนหนึ่ง
ในราชการแผ่นดินเหมือนกบัราชการอย่างอื่นๆ”ระยะเวลาเกอืบ ๑๐๐ ป ีนบัตัง้แต่การสถาปนา
กรมศิลปากร ภารกิจการอนรุักษ ์

โบราณสถานนบัเปน็ภารกิจหลักที่ส าคญัประการหนึ่งของกรมศิลปากร ที่ได้มกีาร
ปรับเปลี่ยนและพัฒนามาเปน็ล าดบัเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานมีกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คือพระ 
ราชบญัญตัิโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวตัถแุละพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทีม่ีการปรับเปลี่ยน
และแก้ไขมาหลายครั้ง โดยฉบับแรกคือ พระราชบัญญตัิว่าดว้ย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗ และฉบับปัจจบุันคอืพระราชบัญญัตโิบราณสถาน ศิลปวตัถ ุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕พระราชบัญญตัิ
ว่าดว้ยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติพุทธศักราช ๒๔๗๗ 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล มีใจความที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายและการจดัการของโบราณสถานดงันี้ 

มาตรา ๔ “โบราณสถาน” หมายความวา่ อสงัหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ซากปรักหักพังแห่งอสังหารมิทรัพย์ ซึง่อายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือความจริงเกี่ยวกับ
ประวัตศิาสตร์ เป็นประโยชน์ในทางประวตัิศาสตร ์โบราณคด ีหรือศิลปกรรม 



๒๑ 
 

มาตรา ๖ ให้อธิบดีจัดท าบญัชีบรรดาโบราณสถานทัง้หลายที่มีอยู่ในประเทศสยามไว ้
ไม่วา่จะเป็นโบราณสถานทีม่ีเจ้าของเปน็ของเอกชนคนใดหรือไม่มเีจ้าของ หรือเปน็ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน รวมทั้งโบสถ์ วดัวาอารามและสิง่ก่อสร้างอย่างอื่นอันเกี่ยวแกก่ารศาสนา 

ส าหรบัพระราชบญัญตัิโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้ค านิยามของโบราณสถาน ไวว้่า
โบราณสถานหมายถึง“อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายหุรือโดยลักษณะแห่งการกอ่สร้างหรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกบัประวตัิของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวตัิศาสตร์ หรือ
ในการปฏิบัตงิานด้านอนรุักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรได้ออกระเบียบกรมศิลปากรวา่ดว้ยการ
อนุรักษโ์บราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ เพื่อประโยชน์ในการอนุรกัษ์โบราณสถานให้เปน็ไปด้วยความ
ถูกตอ้ง ทั้งทางด้านศิลปะ ประวตัิศาสตร์ และโบราณคด ี รวมทั้งให้มีความสมัพันธ์กับสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม ประเพณี และวฒันธรรม ซึ่งใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบตัิงานมาจนถึงปัจจุบนั
โบราณคด ี ทั้งนี ้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหลง่โบราณคด ี แหล่งประวัตศิาสตร ์ และอุทยาน
ประวัตศิาสตร์ดว้ย” การที่จะบอกว่าอะไรเปน็โบราณสถานตามกฎหมายหรือไม่นัน้ ประการแรก
ถ้าไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ กค็งตดัออกไปก่อนไดเ้ลย ต่อมาคือโดยอาย ุ หมายความว่ามคีวาม
เก่าแก่ แตต่ามกฎหมายก็มไิด้ก าหนดว่าที่อายเุท่าไรจึงเรียกว่าเป็นโบราณสถาน และถ้าดีแต่เกา่
คือสร้างมานานแล้วแต่กลับไม่เปน็ประโยชน์ใดใดก็ไม่สมควรที่จะถือเปน็โบราณสถานที่ควรคา่
แก่การอนรุักษ์สว่นแนวทาง 

จากการที่โบราณสถานเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทีแ่สดงถงึความเจริญรุ่งเรืองของ
บ้านเมืองมาตัง้แต่ครั้งอดีต เป็นความภาคภูมิใจของคนในปัจจุบนั ดังพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเมื่อครัง้เสด็จพระราชด าเนินพระราชวังโบราณ บริเวณพระต าหนกั
เย็น บงึพระราม จังหวดัพระนครศรีอยธุยา เมื่อวันที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔  ความว่า  

“....การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติส าหรับผู้สรา้งคนเดียว   แต่เรื่อง 
โบราณ สถานนั้นเป็นเกียรตขิองชาติอฐิเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะชว่ยกนัรักษา 
ไว้ถา้เราขาดสุโขทัย อยธุยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็ไมม่ีความหมาย...”         
แนวทางตามพระราชด ารัสดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าโบราณสถานเปน็สิ่งที่มคีุณค่า    
จึงควรอนรุักษ์ไว้เพื่อแสดงถงึประวตัิความเป็นมาของชาติบ้านเมืองตอ่ไป 

 

๒.๑.๓ แนวคิดทฤษฏีจิตสาธารณะ 
  ๑)ความเป็นมาเกี่ยวกับจติสาธารณะ มาจากการเผือ่แผ่แบ่งปัน เอื้อเฟือ้เกื้อกูล 
หมายถงึ การท าบญุท าทาน ทัง้เพื่อคนอื่นเพือ่สาธารณะรวมถงึคนในชุมชน ประเทศชาติ และ
โลก สิ่งนี้วาระแหง่ชาติเรียกว่า ทาน และการอาสาสมัคร แตค่นบางกลุม่ได้มีการบัญญัตคิ าขึ้น
ใหม่ว่า จติอาสาหรือจติสาธารณะ ซึ่งลว้นมีความหมายเหมือนกัน คอืการไมเ่บียดเบียนตนเอง
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และผู้อืน่ เผื่อแผแ่บง่ปัน เอื้อเฟือ้เกื้อกูลผูค้นและชมุชน๑๙ค าว่าทานและการอาสาสมคัรจิตส านกึ
สาธารณะ จติส านกึทางสงัคม จติสาธารณะ และจิตอาสาก็เปน็ค าที่มีความหมายเหมือนกนั
สอดคล้องกับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศ์ักดิ์๒๐ ทีก่ลา่ว่า“จิตอาสา” “จิตส านึกเพื่อสังคม” 
“จิตส านึกทางสังคม”ค าเหล่านี้ล้วนแต่มคีวามหมายที่ใกล้เคียงกนัมาก และให้ความหมาย “จิต
สาธารณะ” ว่าหมายถงึความคิดทีไ่ม่เห็นแกต่ัวมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแกป้ัญหา
ให้แก่ผู้อืน่ หรือสงัคมพยายามฉวยโอกาสที่จะชว่ยเหลืออย่างจริงจงัและมองโลกในแงด่ีบน
พ้ืนฐานของความเปน็จรงิและค าที่มคีวามหมายใกล้เคียงในเชิงพฤติกรรมไดแ้กก่ารท าประโยชน์
เพื่อสังคม การเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมจติส านึกทางสังคมจติส านกึต่อสาธารณสมบัติจติส านึก
ต่อส่วนรวมหรือจติส านึกสาธารณะและจิตสาธารณะ 

๒) จิตสาธารณะ (Public Consciousness) ส านกังานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ๒๑ กล่าวว่าเป็นการแสดงความรู้สึกทีม่ีตอ่กิจกรรมและปัญหาของสว่นรวมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบและช่วยเหลือต่อสาธารณะสมบัติ ไม่กระท าการที่ก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อ
ส่วนรวมร่วมกันปกปอูงดูแลรักษา รว่มแก้ไขปญัหาตดิตามประเมินผลรบัอาสาท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมจติสาธารณะยังเปน็การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรือ่งที่เป็นประโยชนต์่อชาติ
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคณุธรรม และจริยธรรมที่ดงีามละอายต่อสิ่งผดิเนน้ความเรียบ
ง่ายประหยดัและมีความสมดุลระหวา่งมนุษย์กับธรรมชาติ 

๓) ความหมายของจติส านึกค าว่าจติส านกึมีผู้ให้ความหมายไวต้่างๆกันดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ฉบบั พ.ศ.๒๕๕๕๒๒  ให้ความหมายค าว่า 

“จิตส านึก” ไวว้่า ภาวะที่จติตืน่และรูต้ัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสมัผัสทั้ง ๕ คือ
รูป เสียง กลิน่ รส และสิ่งทีส่ัมผัสไดด้ว้ยกาย  

ขณะที ่ จรรจา สุวรรณทตั๒๓กล่าวว่าจติส านึกเป็นความส านึกในการรับรูข้ั้นต้นของ
บุคคลอนัเปน็กระบวนการทางจิต ซึ่งน าไปสูก่ารรับรู้ในสิ่งต่างๆ เชน่ กระบวนการรับนวัตกรรม 
กระบวนการเกดิทัศนคต ิ

ส่วน พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว กล่าวว่า จติส านึกเป็นผลทีไ่ดม้าจากการประเมนิค่า การเหน็
ความส าคัญ ซึง่มฐีานอยู่ที่ทศันคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความเห็น และความสนใจของบุคคล สิ่ง 

                                                           
๑๙สุจิตต์ วงษ์เทศ. (๒๕๕๐). ทานและการอาสาสมัคร. มติชน ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๐,หน้า ๓. 
๒๐ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ แนวทางการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย, 

http://timebanksociety.org/2015/04/03/hendrerit-pellentesque-pellentesque-sed-ultrices-arcu. 
๒๑ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤติเพ่ือฟ้ืนฟูชาติ,(กรุง

มหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ,๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 
๒๒ราชบัณฑติยสถาน,พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕,(กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์

บริษัท นามมีบุ๊คส์ จก.,๒๕๕๕), หน้า๓๒๕. 
๒๓จรรจา สุวรรณทัต,ประมวลบทความวิชาการฉบับพิเศษ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์,๒๕๒๖-๒๕๓๕,

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ,๒๕๓๕),หน้า ๑๑. 



๒๓ 
 

เหล่านีเ้กดิขึน้จากการมปีฏสิัมพันธต์่อประสบการณต์่างๆ ในชวีิตของคน ซึ่งประเมินค่าและ
ตระหนกัถงึความส าคัญที่มตี่อสิ่งเหล่านั้น แสดงว่าจิตส านกึเหลา่นัน้ของบุคคลได้เกิดขึ้นแล้ว 
จิตส านกึย่อมเกิดขึ้นที่จติก่อนการแสดงออกทางพฤติกรรม๒๔ 

ราจ Raj (1996: 605)กล่าว่า จิตส านึกเป็นค าที่ไม่สามารถให้ค าจ ากดัความได้ชดัเจน
แต่สามารถอธิบายที่ใกล้เคียงได ้ ๒ แนวทาง ซึง่แนวทางแรกเปน็ความคดิที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาไมห่ยุดนิ่ง และแนวทางที่สอง หมายถงึ จิตส านึกของบคุคล เปน็ความรูส้ึกของบุคคล
ที่มีอยู่ตลอดเวลาแม้ชว่งวา่งของเวลา เชน่ การนอนหลับ  จากความหมายของจิตส านึกที่กลา่ว
มา จึงสรุปไดว้่า จติส านึกเป็นพฤติกรรมภายใน อย่างหนึ่งของมนุษย์ ทีแ่สดงออกถึงภาวะทาง
จิตใจที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาตา่งๆ เปน็ภาวะทางจติ ตื่นตัว และรูต้ัว
สามารถตอบสนองตอ่สิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้งหา้ เป็นสิ่งทีเ่กิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของ
มนุษย์ที่รวมตัวกนัขึน้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณต์่างๆ เหล่านัน้ และประเมนิค่า
สิ่งเหล่านั้นออกมาเปน็จิตส านึก๒๕ 

สรุปได้วา่ “จิตส านึก” หมายถึงความรู้สกึรกัและหว่งใยความรู้สึกตระหนัก รัก หวง
แหนเหน็ความส าคัญของการอนุรกัษ์สิ่งใดสิง่หนึ่ง 

๔) ความหมายของจติสาธารณะความหมายของค าวา่จิตสาธารณะ (Public 
Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็นค าบ่งบอกถงึพฤตกิรรมที่
หลากหลายแต่มคีวามหมายเดียวกัน เช่นการเหน็แกป่ระโยชน์สว่นรวม การชว่ยกันดูแลรักษา
สาธารณะสมบัตกิารมคีวามรับผิดชอบเป็นต้น จึงมีผู้ใหค้ าจ ากดัความไวห้ลากหลายดังต่อไปนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาตไิด้ให้ความหมายจติสาธารณะว่าเป็นการรู้จัก
เอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชนต์่อชาติ๒๖ 

ค าว่าสาธารณะ (Public) เปน็ค าที่มคีวามหมายกว้าง สามารถใช้ได้กับสิง่ของ บุคคล 
สถานทีแ่ละการกระท า ซึ่งมกีารให้ความหมายไวห้ลากหลาย ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายค าว่า สาธารณะ หมายถึง ทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน 
และสาธารณะสมบัตวิ่า ทรพัย์สินส่วนรวมของประชาชน๒๗ 

                                                           
๒๔พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,ข้าราชการไทย: ความส านึกและอุดมการณ์,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๑),หน้า ๖๐. 
๒๕Raj,M,Consciousness.Encyclopedia Dictionary of Psychology and Education,(New Del 

hi:Anmol 1996),p.605. 
๒๖ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ,วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤติเพ่ือฟ้ืนฟูชาติ,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,๒๕๔๒),หน้า ๑๔. 
๒๗ราชบัณฑติยสถาน,พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทนามมีบุค๊ส์

พับลิเคชั่นส์ จ ากดั,๒๕๕๔),หน้า ๘๒๖. 



๒๔ 
 

สอ เสถบตุร ไดแ้ปลความหมายค าว่า Public เป็นภาษาไทยว่าสาธารณะซึ่งหมายถงึ 
ที่สาธารณะ ชุมชน เปดิเผย การเผยแพร่ สิง่ที่เปน็ของทั่วไป เช่น ถนนหลวง สิ่งที่เป็นของรฐับาล 
และสิ่งทีเ่ปน็ของประชาชน๒๘  

บรรทม มณีโชติ ได้ใหค้วามหมายวา่ “การเห็นแกป่ะระโยชน์สว่นรวม” หมายถงึการ
อุทิศตนท างานเพื่อสงัคมและส่วนรวม การร่วมมือชว่ยกันรักษาสมบตัิของส่วนรวม ไม่ท าลาย
สมบัตขิองสว่นรวม อุทิศตนท างานเพื่อส่วนรวม มีน้ าใจ รู้จกัแบง่ปนั ไมเ่อาเปรียบผู้อื่น และท า
ประโยชนโ์ดยไม่หวังผลตอบแทน แบง่ออกเปน็ ๔ พฤติกรรม คือ ๑) การใหป้ัน โดยการ
ช่วยเหลอืหรอืให้ผู้อื่นด้านทรัพย์ สิ่งของ ความรู ้ และแรงงาน ๒)ความมีน้ าใจ โดยการแสดง
ความปรารถนาดีต่อผูอ้ื่นในด้านการพูดและการกระท า โดยให้ก าลงัใจและแสดงความเหน็ใจ
ผู้อื่น ๓) การไม่เอาเปรียบผู้อื่น โดยการสละทรัพย ์ สิ่งของและแรงงานของตนเท่ากนัหรือ
มากกว่าผู้อืน่ และ ๔) การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการอุทศิการท างานเพ่ือสังคมและ
ส่วนรวม๒๙ 

ซิลล์ส (Sills) กลา่วว่า สาธารณะเปน็ความรู้สกึเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคล๓๐ สรุปความหมายของค าว่า สาธารณะ ได้ว่า สิ่งของ บุคคล สถานที ่ และการกระท า ที่
เป็นของสว่นรวม ทุกคนมีสทิธิ์ที่จะใช้ประโยชน์เป็นเจา้ของ หวงแหนในสิ่งเหล่านัน้ร่วมกัน 

เมื่อรวมค าว่า จติส านึกและสาธารณะ จงึได้ค าว่า จิตส านกึสาธารณะ (Public 
Consciousness) หรอืจิตสาธารณะ (Public Mind) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไวห้ลากหลายและมี
การเรียกที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม จติส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อ
ส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณะสมบตัิเปน็ต้น ซึ่งค าเหลา่นี้มีผู้ใหค้วามหมายไว้ใกล้เคียงกัน ดงันี้ 

กนิษฐา นิทศัน์พัฒนา และคณะ ได้ใหค้วามหมายของค าว่า จิตส านึกสาธารณะ ว่า
เป็นค าเดียวกบัค าว่าจติส านกึทางสังคม หมายถงึ การตระหนักรู้และค านึงถึงสว่นรวมรว่มกนั 
หรือค านึงถึงผู้อืน่ที่รว่มความสัมพันธเ์ป็นกลุ่มเดียวกับตน๓๑ 

บุญสม หรรษาศริิพจน ์ใช้ค าว่า จติส านึกทีด่ีในสังคม สังคมในทีน่ี้หมายถงึ สังคมใน
ชุมชนของตน การปฏิบัตตินให้มีจติส านกึที่ดตี่อชมุชนของตน คอื การปฏิบตัิตน และการมีสว่น
ร่วมทีด่ีในกิจกรรมของชุมชน การช่วยกันดแูลชมุชนของตน การให้ความร่วมมือ การเสียสละ
                                                           

๒๘สอ เสถบุตร,New Model English-Thay Dictionary,(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ,๒๕๓๐),หน้า ๕๒๙. 

๒๙บรรทม มณีโชติ,การศึกษารูปแบบของข้อค าถามวัดลักษณะนิสัยด้านความเสียสละชนิดข้อความและ
ชนิดสถานการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพของแบบทดลอง,”วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑติ”,(บัณฑติวทิยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนรรินทร์ทรวิโรฒ,๒๕๓๐),หน้า ๒๕. 

๓๐Sills,D.L.Leadership, International Encyclopedia of the Social Sciences,(New York,The 
Macmillan & the Free Press,1972), p.๕๖๗. 

๓๑กนิษฐา นิทัศน์พัฒนา และคณะ, จิตส านึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,
มหาวิทยาลยัมหิดล,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหดิล,๒๕๔๑), หน้า ๘. 



๒๕ 
 

ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพื่อการรกัษาความปลอดภัยในชุมชน เพื่อสาธารณูปโภคในชุมชน การให้
ความเปน็มิตรและมนี้ าใจตอ่กัน๓๒ 

หฤทัย อาจเปร ุให้ความหมาย จิตส านึกสาธารณะ คือ ความตระหนกัของบุคคลถงึ
ปัญหาที่เกดิขึน้ในสังคม ท าให้เกดิความรูส้ึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสงัคม ต้องการเข้าไปแก้
วิกฤตการณ ์ โดยรับรู้ถงึสทิธิควบคูไ่ปกบัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ส านึกถงึพลังของตนว่า
สามารถรว่มแก้ไขปญัหาได ้ และลงมือกระท า เพื่อให้เกดิการแกป้ัญหาด้วยวิธีการตา่งๆ โดยการ
เรียนรู ้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม๓๓ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ ใช้ค าว่า จติส านึกต่อสาธารณะสมบตัิและให้ความหมายใน
เชิงพฤตกิรรมไว้วา่ คือ การใช้สาธารณสมบัติอยา่งรบัผิดชอบ หรอืการรับผดิชอบต่อสาธารณ
สมบัติ ซึ่งมีนัยสองประการ ไดแ้ก่ ๑) การรับผดิชอบตอ่สาธารณสมบตัิ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้
และการกระท าที่จะก่อให้เกดิความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบตัินัน้ๆรวมไปถึง การถือเป็น
หน้าที่ที่จะมีสว่นร่วมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ ๒) การเคารพสิทธิ
การใชส้าธารณสมบตัิของผูอ้ื่น โดยการค านงึวา่ คนอืน่ก็มีสิทธิ์ในการใชเ้ช่นเดียวกนัจะต้องไม่ยึด
สาธารณะสมบัตนิั้นไว้เป็นของส่วนตวั และไม่ปดิกัน้โอกาสการใชป้ระโยชนส์าธารณะสมบตัิของ
ผู้อื่น๓๔ 

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ๓๕  ให้ความหมายของจติสาธารณะหมายถึง การ
รู้จักเอาใจใส่เปน็ธรุะและเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชนร์่วมกันของกลุ่ม โดย
พิจารณาจากความรู้ความเขา้ใจหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงลกัษณะ ดังนี้ 

๑. การหลกีเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าใหเ้กดิการช ารดุเสียหายต่อของ
ส่วนรวมที่ใชป้ระโยชนร์่วมกนัของกลุ่ม และการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีสว่นรว่มในการดูแลรักษา
ของสว่นรวมในวิสัยทีต่นสามารถท าได้ 

                                                           
๓๒บุญสม หรรษาศริิพจน์, จิตส านึก, ส านักงานสภาอาจารยส์ถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(กรุงเทพมหานคร :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,๒๕๔๓),หน้า ๗๑-๗๓. 
๓๓หฤทัย อาจเปรุ,ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตและ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศกึษาพยาบาล,รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๔),หน้า 
๓๗. 

๓๔ชาย โพธิสิตา และคณะ,”จิตส านกึต่อสาธารณะสมบัต:ิ ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร”,รายงานวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,มหาวิทยาลัยมหิลด,(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิลด,๒๕๔๐),หน้า ๒๔. 

๓๕ลัดดาวลัย์ เกษมเนตรและคณะ (๒๕๔๗) “รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีจิต 
สาธารณะการศึกษาระยะยาว”เอกสารประกอบการประชุมสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,๒๕๔๗,หน้า ๒-๓. 



๒๖ 
 

๒. การเคารพสิทธ ิ ในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยดึ
ครองของสว่นรวมนั้นเปน็ของตนเอง ตลอดจนไมป่ิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของสว่นรวม
นั้น ซึ่งแบง่นิยามออกเป็น ๓ องคป์ระกอบ และ ๖ ตวัชีว้ัด ดังตารางต่อไปนี ้

 

ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบและตวัชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบของจิต
สาธารณะ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั 
๑. การหลกีเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะ
ท าให้เกดิความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวม 
 

๑.๑ การดูแลรักษา 
๑.๒ ลักษณะของการใช ้
 

๒. การถือเป็นหนา้ที่ที่จะมีสว่นรว่มในการ
ดูแล 

๒.๑ การท าตามหน้าที่ที่ถกูก าหนด 
๒.๒ การรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
ส่วนรวม 

๓. การเคารพสิทธิในการใชข้องสว่นรวม ๓.๑ ไม่น าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 
๓.๒ แบง่ปันหรือเปดิโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของ
ส่วนรวม 

ชัยวัฒน์ สุทธิรตัน์ กล่าวไวว้่า จติสาธารณะเปน็การกระท าดว้ยจิตวิญญาณทีม่ีความ
รักความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนอืน่และสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการไม่
กระท าที่เสื่อมเสียหรือเปน็ปญัหาต่อสังคม ประเทศชาต ิการมีจิตทีค่ิดสร้างสรรค ์ เป็นกุศล และ
มุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม คดิในทางทีด่ี ไมท่ าลายเบียดเบียนบคุคล สังคม 
วัฒนธรรมประเทศชาตแิละสิ่งแวดล้อม การกระท าและค าพูดที่มาจากความคิดทีด่ี การลดความ
ขัดแย้งและการให้ขวัญและก าลังใจต่อกันเพื่อให้สังคมโดยส่วนรวมมีความสุข๓๖ 

 

๕) รูปแบบของจิตสาธารณะรูปแบบของจติสาธารณะหรือจติส านึกสาธารณะนั้น 
มีการแบง่รูปแบบที่แตกต่างกันไปตามระดบัอายุของกลุม่ตัวอย่างที่ศกึษา ซึ่งแบง่รูปแบบของ
จิตส านกึไว้ ดังนี ้สมพงษ์ สงิหะพล ๓๗ไดก้ล่าวถึงจติส านึกว่ามีอยู่ ๓ ด้านหลกัๆ คือ 

  ๑. จิตส านกึเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตส านกึเพื่อพัฒนาตนเอง 
ท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ จิตส านึกด้านนี ้ การศึกษาไทยมุง่มั่นปลูกฝังมานานเกิด
บ้างไม่เกดิบ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจติส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะ
สร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ เช่น ความขยัน ความรบัผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านกึที่
ถูกปลูกฝงั และมีมานานตามสภาพสังคมไทย 

                                                           
๓๖ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,สอนเด็กให้มีจติสาธารณะ,(กรุงเทพมหานคร : วี พรินทร์(1991),๒๕๕๒),หน้า ๑๗. 
๓๗สมพงษ์ สิงหะพล,ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่,สีมาจารย์,ปีที่ ๑๓ ฉบับท่ี ๒๗,(มิถุนายน-ตุลาคม 

๒๕๔๒),หน้า ๑๕-๑๖. 



๒๗ 
 

๒. จิตส านกึเกี่ยวกับผู้อืน่ (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของ
ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลของคนในกลุม่ชนหนึง่ สงัคมหนึง่ เช่น ความเหน็อกเห็นใจ ความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่ ความสามคัค ี เปน็ตน้ เปน็จิตส านกึที่คนไทยส่วนใหญถู่กหล่อหลอมมาจาก
พ้ืนฐานดั้งเดิมของวฒันธรรมไทยอยู่แลว้สรา้งกนัได้ไม่ยากนัก 

 ๓. จิตส านึกเกี่ยวกบัสังคมหรือจติส านกึสาธารณะ   (Social or Public 
Consciousness) เปน็จิตส านึกทีต่ระหนักถงึความส าคญัในการอยู่รว่มกนั หรือค านึงถึงผู้อืน่ที่
ร่วมความสัมพันธ์เปน็กลุ่มเดียวกนั เป็นจติส านึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมี และขาดกันอยู่มาก เพราะ
พ้ืนฐานความเปน็มาของสงัคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เชน่ จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ 
จิตส านกึดา้นการเมือง จติส านึกด้านสิง่แวดลอ้ม จติส านึกดา้นสขุภาพ เปน็ตน้ซึง่กล่าวโดยสรุป
แล้วคนที่มีจติส านึกสาธารณะที่ดี จะปฏิบตัิตนได้อย่างเหมาะสมกบัเวลาและโอกาสนั้นๆ และใช้
จิตส านกึของตนก่อใหเ้กดิประโยชน์ในสถานการณต์่างๆ ที่ตามมาได้อย่างถูกต้อง เช่นบุคคลที่มี
จิตส านกึดา้นระเบียบวนิัยจะไมข่ับรถผิดกฎจราจร บคุคลที่มีจิตส านึกสาธารณะทีด่จีะไมข่ดเขียน
หรือทิ้งขยะในที่สาธารณะ เป็นตน้ 
 

๖) การก่อรูปของจติส านึกต่อสาธารณะสมบตัินักจติวิทยาการศึกษา มีความเหน็
พ้องต้องกันว่า จติส านกึเปน็คุณลักษณะทางจติพิสัยทีป่รากฏ หรือก่อรปูขึ้นในจติใจของมนุษย์
แต่ละคนภายหลังไดร้ับรูป้รากฏการณ์ หรอืได้รับสิง่เรา้จากภายนอกในเชงิสะสม การกอ่รูปทีม่ี
ความต่อเนื่องกันจงึยากที่จะก าหนดแยกแยะหรือท าการจัดล าดบัชั้นเพ่ือบ่งชีว้่า บุคคลมี
ความรู้สึกอยู่ที่ใดได้ชัดเจน แนน่อน การก่อรูปของจติส านกึยังเกี่ยวกนักับคุณลักษณะทางด้าน
สติปัญญาและการกระท าของมนุษย์อกีดว้ย หรืออาจกล่าวอกีนัยหนึ่งไดว้่าจติส านึกเปน็ผลลัพธ์
เชิงคุณลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่กอ่รูปขึ้นผา่นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ซึง่กระบวน 
การเรียนรูน้ี้ มีองค์ประกอบส าคัญ  ไดแ้กคุ่ณลักษณะทางด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การได้
รับรู ้(Cognition) ระลึกถึงมีความเข้าใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถวิเคราะห ์
สังเคราะหแ์ละประเมนิคุณค่าของสิ่งดงักล่าวได้ และน าไปสู่การก่อรูปของจติส านึกความรู้สึก
ทางจิตใจ (Affection) อันได้แก่การมีความสนใจหรือใฝใุจในสิ่งดังกล่าว โดยมีปฏิกิริยาสนอง 
ตอบการเห็นหรือให้คุณคา่ การจัดระบบของคณุค่าและสร้างเปน็คุณลักษณะนิสัยที่น าไปสู่
จิตส านกึและพฤตกิรรม (Behavior) หรือการแสดงออกเป็นปฏิกริิยาตอบสนองต่อปรากฏการณ์
ทางสังคม 

จิตส านกึต่อสาธารณะสมบตั ิ จิตส านกึต่อสว่นรวมโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ 
ดังนี ้

ชายโพธิสติา๓๘ ไดศ้ึกษาเรื่องจติส านกึต่อสาธารณะสมบตัิ : ศึกษาในกรณ ี
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม คือ กลุ่มท างานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
                                                           

๓๘อ้างแล้ว,”จิตส านกึต่อสาธารณะสมบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร”,รายงานวิจัยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม,๒๕๔๐, หน้า ๑๔. 



๒๘ 
 

ท างานส านักงาน กลุ่มที่ท างานรับจ้าง งานค้าขาย และธุรกิจสว่นตัว กลุ่มนักศึกษาที่สูงกว่า
มัธยม และผู้ทรงคุณวฒุิโดยได้จดัองคป์ระกอบของจติส านึกต่อสาธารณสมบตัิ ๔ ด้าน คอื 

๑. ด้านความเขา้ใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ 
๒. ด้านภาพสะทอ้นจติส านกึต่อสาธารณสมบตัิ 
๓. ด้านมาตรการเสรมิสร้างจิตส านกึต่อสาธารณะสมบตัิ 
๔. ด้านนโยบายและการบรหิารจดัการ 

โดยใช้เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคอื แบบสอบถาม แบบทดสอบแบบสั้น แบบสมัภาษณ ์
การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม การสัมภาษณแ์บบเจาะลึก และได้สรุปความหมาย จิตส านึกต่อ
สาธารณสมบตัิในเชงิพฤตกิรรม ไว้ว่า คือ การใช้สมบตัอิย่างรับผดิชอบหรือการรับผิดชอบต่อสา
ธารณสมบตัิซึ่งมีนัยสองประการ ไดแ้ก่ 

๑. รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ และการกระท าทีจ่ะ
ก่อให้เกดิความช ารดุเสียหายต่อสาธารณสมบัตนิั้นๆ รวมไปถงึการถือเป็นหนา้ทีท่ี่จะมีส่วนรว่ม
ในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยทีต่นสามารถท าได้ 

๒. การเคารพสิทธิในการใชส้าธารณสมบตัิของผู้อื่น เพราะสาธารณสมบตัิ คือ ของที่
คนทั่วไปมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ดังนัน้การใช้สาธารณสมบตัิอย่างรับผดิชอบใน
แง่นี้จงึหมายถงึการใชข้องสว่นรวม โดยการค านงึถึงว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์ในการใช้เช่นเดียวกัน 
จะต้องไม่ยดึสาธารณสมบตันิั้นไว้เป็นของสว่นตัว และไมป่ิดกัน้โอกาสในการใชป้ระโยชนข์อง
ผู้อื่น 

หฤทัย อาจปุระ๓๙  ได้ใช้องคป์ระกอบของการมีจิตส านกึสาธารณะของนกัศึกษา
พยาบาลป ี๑ – ๔ ในสถาบนัการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาองค์ประกอบ 
การมีจติส านึกสาธารณะใน ๖ ด้าน คือ 

๑. ด้านความตระหนักถึงปญัหาทีเ่กิดขึ้นในสังคมปัจจุบนั 
๒. ด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ปญัหาที่เกดิขึน้ในสังคม 
๓. ด้านความรัก ความเอื้ออาทร และความสามัคคี 
๔. ด้านการรบัรู ้และความสามารถในการผลักดัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ในสงัคม 
๕. ด้านการปฏบิัติในการแกไ้ขปญัหาสงัคม 
๖. ด้านการมเีครอืข่ายในการน ากิจกรรมทางสังคม 

 

๗) คุณลักษณะทั่วไปของบคุคลที่มีจิตสาธารณะ 
ยุทธนา วรุณปิตกิุล๔๐ กล่าวถึง บคุคลทีม่ีจิตส านึกสาธารณะว่า ต้องมีคุณลักษณะ 

ดังนี ้

                                                           
๓๙อ้างแล้ว,ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตและความสามารถ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนกัศึกษาพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,หน้า ๔๖. 



๒๙ 
 

๑. การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบตอ่สังคม บุคคลไม่เพียงแตป่ฏิบัตติาม
สิทธิเท่านั้น แตต่้องปฏิบตัิเพ่ือช่วยเหลือให้บรกิารแกบ่คุคลอื่น เพื่อพัฒนาสงัคมดว้ย อาท ิ ถ้า
ต้องการให้ผูแ้ทนราษฎรมีความรบัผิดชอบต่อความต้องการและประโยชนข์องประชาชน
ประชาชนก็ต้องให้ความใส่ใจและติดตาม ไม่เพียงท าการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ต้องเสียสละ
เวลาให้ในการเข้าไปมีสว่นรว่มกบัการเมืองระดับทอ้งถิน่และในสถาบันต่างๆ 

๒.เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลใหค้นในสงัคม
มีลักษณะปดิกัน้ตนเอง ไมไ่ว้วางใจผู้อื่น เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกันไม่สนใจการเมือง
ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิภารกิจของสงัคม เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเกดิขอ้ขดัแย้งการยุตขิ้อ
ขัดแย้งโดยการฟังเสียงข้างมาก ไม่น าไปสูป่ระโยชนข์องส่วนรวม ดงันัน้ ผู้มีจติส านึกสาธารณะ
ต้องเป็นพลเมอืงในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ มคีวามอดทนตระหนักว่า การมี
ส่วนรว่มไม่ท าให้ได้อย่างทีต่อ้งการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรบัความแตกตา่งที่หลากหลาย 
และหาวธิีอยู่รว่มกบัความขดัแย้ง โดยการแสวงหาทางออกรว่มกัน การจ าแนกประเดน็ปัญหา 
การใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ การตดัสนิใจ ตอ้งมกีารพูดแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ระหว่างกันใหม้ากที่สดุ เพือ่หาขอ้ยุติสรา้งการเข้ารว่มรับรู ้ ตดัสินใจและผนึกก าลงั เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากทุกฝุาย 

๓. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมต้องคดิถงึการเมืองในฐานะกิจการเพือ่
ส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึ้น 

๔. การลงมอืกระท า การวพิากษ์วิจารณป์ัญหาที่เกิดขึน้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท า
ให้สถานการณด์ีขึน้ต้องลงมอืกระท า โดยเริ่มจากครอบครวัในการวางพื้นฐานใหก้ารอบรมดา้น
จริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเ่พียงเปน็สถานที่ฝึกทกัษะ และใหค้วามรู้ต้องรับชว่ง
ต่อในการสรา้งค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครวัรวมทั้ง เครือข่ายสงัคมทีเ่กดิขึน้ ระหว่าง
เพื่อนบ้าน ที่ท างาน สโมสร สมาคมต่างๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเข้าเปน็กลุ่มที่ใส่ใจ
ผู้อื่น ช่วยด ารงรักษาประชาคม สงัคมและกฎจริยธรรม รวมทัง้สถาบันทีม่ีอิทธิพลสงูต่อสังคม คือ 
สถาบนัศาสนา และสื่อมวลชนนบัว่า มีบทบาทส าคัญในการรว่มสร้างให้สงัคมเข้มแข็ง 
 

๘) ปัจจัยที่ก่อใหเ้กดิจิตสาธารณะการมีจิตสาธารณะนัน้ เปน็สิ่งทีเ่กดิตามวถิีการ
ด าเนินชวีิตของแต่ละบคุคลสภาพแวดลอ้มต่างๆ ตั้งแตร่ะดบัครอบครัว ชุมชน มีผลต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งไพบูลย ์วฒันศริิธรรมและ สงัคม สัญจร๔๑ สรปุว่า 
จิตส านกึสาธารณะ หรือจติส านึกทางสังคม อยู่ภายใตอ้ทิธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ดังนี ้

                                                                                                                                                                       
๔๐ยุทธนา วรุณปิติกลุ,ส านึกพลเมือง,ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชาคม,มลูนิธิการเรียนรู้

และพัฒนาประชาสังคม,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,๒๕๔๒),หน้า ๑๘๑-๑๘๓. 
๔๑ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและสังคมสญัจร,ส านึกไทยที่พึงปรารถนา,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์

,๒๕๔๓),หน้า๑๓. 



๓๐ 
 

ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยทีเ่กี่ยวกบัภาวะทางสมัพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทาง
สังคมเป็นภาวะที่ลกึซึ้งที่มีผลต่อจิตส านึกด้านตา่งๆ ของมนุษย ์ เปน็ภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา 
และสะสมอยู่ในสว่นของการรับรู้ทีละเลก็ทีละน้อย ท าให้เกดิส านกึที่มรีูปแบบหลากหลาย ภาวะ
แวดล้อมทางสังคมนี ้เริ่มตั้งแต่ พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คร ูสื่อมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจน
ระดบัองค์กร วฒันธรรมประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทัง้ภาวะแวดล้อมด้าน
สื่อสารมวลชน และสว่นทีก่ ากับส านึกของบคุคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวติทีม่ีพลังต่อการ
เกิดส านึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปท างานดูละคร ฟังผู้คนสนทนากนั รับรูเ้หตุการณ์บ้านเมือง 
ขับรถฝุาการจราจรที่แออัด 

ปัจจัยภายใน ส านึกทีเ่กดิจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแตล่ะ
บุคคลในการพิจารณาตดัสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติ
ปฏิบัตโิดยเฉพาะการปฏบิัตทิางจิตใจ เพื่อขดัเกลาตนเองให้เปน็ไปทางใดทางหนึง่ โดยเกดิจาก
การรบัรู้จากการเรียนรู้การมองเห็น การคดิ แลว้น ามาพิจารณาเพื่อตดัสินใจวา่ต้องการสรา้ง
ส านึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝนและสร้างสมส านึกเหล่านั้น 

จิตส านกึที่มาจากภายนอก เป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของ
บุคคล แลว้กลายเป็นจติส านึกโดยธรรมชาติ และมกัไม่รูต้ัวแต่จติส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน
เป็นความจงใจเลือกสรร บคุคลระลกึรูต้นเองเป็นอย่างดี เป็นส านึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างปัจจัย
ภายใน และภายนอก เปน็ปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนือ่งกัน ดังนั้น การพัฒนาจติส านกึจึงต้อง
กระท าควบคู่กนัไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

๙) องค์ประกอบและตวัชีว้ัดของจติสาธารณะ๔๒การแสดงออกซึง่ความรบัผิด 
ชอบ โดยการเข้าไปมสี่วนรว่มในการช่วยเหลือสังคมมีองค์ประกอบและเปน็ตวัชี้วดัของจิต
สาธารณะ สรุปไดด้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๒จิตติยา วาจี,ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร,รายงานวิจัยศิลปะศาสตร บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏล าไพพรรณี (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าไพพรรณี,๒๕๕๙),หน้า ๑๘. 



๓๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๒.๑ องคป์ระกอบจิตสาธารณะ 
 

๑๐) ความส าคัญของการมีจิตส านึกสาธารณะจิตส านึกสาธารณะเป็นคุณธรรม
หนึ่งของพลเมือง เป็นคณุค่าเปน็จิตวิญญาณของสังคมบุคคลและองค์กรสงัคมใดกต็ามทีข่าด
จิตส านกึสาธารณะที่ดีย่อมเป็นสังคมที่ไร้คุณคา่ ไร้พลังในการสร้างสรรค์ ต่อเมื่อไดพั้ฒนาบคุคล
ให้มีจิตส านึกสาธารณะทีด่ีแล้ว จงึจะเกิดเป็นภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง สง่ผลให้ สังคม 
การเมอืง เศรษฐกิจ ด าเนนิไปในแนวทางที่ดเีพราะบุคคลมีศีลธรรม๔๓ จิตส านึกสาธารณะ เปน็
ความรู้สึกคดินึกที่สื่อสารอยูภ่ายในจิตใจของบุคคล เป็นส่ิงที่เกดิขึน้จากประสาบการณ์การศกึษา
เรียนรู ้ ซึง่เมื่อเกิดขึ้นแลว้กย็ากที่จะหมดหรือหายไปไดโ้ดยง่าย คนที่มีจิตส านกึสาธารณะที่ด ี จะ
ปฏิบัตตินได้อยา่งเหมาะสมกับเวลาและโอกาสนัน้ๆ และใช้จิตส านึกของตนกอ่ให้เกิดประโยชน์
ในสถานการณต์่างๆ ทีต่ามมาได้อย่างถูกต้อง เช่น บุคคลที่มีจิตส านึกด้านระเบียบวินัยจะไมข่ับ
รถผิดกฎจราจร บุคคลทีม่ีจติส านกึสาธารณะที่ดีจะไมข่ดีเขียนหรือทิ้งขยะในที่สาธารณะ๔๔ เปน็
ต้น กล่าวคือเมื่อคนมีจติส านึกที่ดียอ่มสามารถสร้างสังคมที่ดไีด ้และสังคมทีด่ีย่อมสามารถอบรม
บ่มเพาะคนใหม้ีจิตส านึกทีด่ ี เปน็คนดี และมีความสามารถออกมาสู่สังคมได้ ทัง้สองแนวคดิจึง
เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอกและภายในของกันและกัน เพราะมุ่งสรา้งคนและสังคมที่ดมีีความ
เป็นกัลยามิตรตอ่กัน 
                                                           

๔๓ประเวศ วะสีและคณะ,ยุทธศาสตร์แก้วกิฤตชาติ,สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,๒๕๔๒),หน้า ๒๐. 

๔๔สมพงษ์ สิงหะพล,”ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่”, วารสารสีมาจารย์,(นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏ
นครราชสมีา,ปีที่ ๑๓ ฉบับท่ี ๒๗,(มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๒),หน้า ๑๖. 

จิตสาธารณะ 

การช่วยเหลือผู้อื่น 

ความมุ่งม่ันพัฒนา 

การเสียสละต่อสังคม 

ช่วยแนะน าสิ่งที่ถูก สิ่งที่ควรแก่ผู้อ่ืน 

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน 

สละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

สละเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สังคม 

สนใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเสนอ
ความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม 



๓๒ 
 

 

๒.๑.๔แนวคิดการมสี่วนร่วม 
๑) ที่มาของแนวคดิการมีส่วนร่วม  ตามมาตรา ๗๖รฐัธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ก าหนดว่า รฐัต้องส่งเสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสนิใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทกุระดับ ดงันัน้จึงท าให้มีผู้ให้
ความหมายของการมีส่วนรว่มหลากหลายดงัต่อไปนี้ 

        ๒)ผู้ให้ความหมายดงันี ้ จ าเนียร ชุณหโสภาค อ้างอิงในธนวฒัน์ ปิ่นแกว้๔๕ ได้
กล่าวถึงลักษณะทฤษฏีการมีส่วนร่วม โดยการใช้การเกลี้ยงกล่อม คือหมายถงึการใช้ค าพูด หรือ
การเขียนเพื่อมุง่ให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยงกล่อมมีประโยชนใ์นการแก้ไข
ปัญหา การขัดแย้งในการปฏิบัตแิละถ้าจะใหผ้ลด ี ผูเ้กลี้ยกล่อมจะต้องศิลปะในการสรา้งความ
สนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สรปุไดว้่าการเกลี้ยกล่อมเป็นปจัจัยหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การมีส่วนรว่มของประชาชนได้ โดยเฉพาะการเกลี้ยกล่อมเปน็เรือ่งทีต่้องตรงกับความ
ต้องการที่ประชาชนพอใจอยู่แล้ว   โดยเฉพาะความต้องการของคนทีต่้องการให้สงัคมยอมรบัว่า
ตนเป็นสว่นหนึง่  

สรุปได้วา่การเกลี้ยกล่อมเปน็ปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 
โดยเฉพาะการเกลี้ยกล่อมเป็นเรือ่งทีต่้องตรงกับความตอ้งการที่ประชาชนพอใจอยู่แล้ว    

โดยเฉพาะในเรื่องความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าล าดับ
ขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) คือความต้องการของคนจะเปน็ไปตามล าดับจากน้อย
ไปมากมีทั้งหมด๕ระดับดังนี ้

๑.ความตอ้งการทางด้านสรรีะวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย ์ (Survival Needร) ไดแ้ก่ความตอ้งการทางต้านอาหารยาเครื่องนุง่หม่ที่อยู่
อาศัยยารักษาโรคและความต้องการทางเพศ 
 ๒.ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัยของชีวติ (Safety and Security Needs) 
ไดแ้ก่ความต้องการทีอ่ยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทาร้ายร่างกายหรือถูกขโมย
ทรัพย์สินหรอืความมัน่คงในการทางานและการมีชีวติอยูอ่ย่างมั่นคงในสงัคม 
 ๓.ความตอ้งการทางด้านสังคม (Social Needs) ไตแ้ก่ความตอ้งการความรักความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรบัว่าตนเป็นสว่นหนึง่ของสังคม 
 ๔.ความตอ้งการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) ไตแ้กค่วาม
ภาคภูมิใจความต้องการดีเดน่ในเรือ่งหนึ่งที่จะให้ไต้รบัการยกย่องจากบุคคลอื่นความต้องการ

                                                           
๔๕จ าเนียร ชุณหโสภาค,การมสี่วนรว่มของพระสงฆ์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศ

ไทย,สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวทิยาลัยรามค าแหง,กรกฎาคม,เอกสารการรายงาน,(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,๒๕๔๖),หน้า ๒๑. 



๓๓ 
 

ต้านนี้เปน็ความต้องการระดบัสูงที่เกี่ยวกับความมัน่ใจในตัวเองในเรื่องความสามารถและ
ความส าคัญของบุคคล 
 ๕.ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการในระบบสูงสดุที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทกุสิ่งทุกอย่างตามความนึกคดิของตนเอง
เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สดุเท่าที่จะทาได้ความต้องการนี้จึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบคุคล
ที่จะพยายามผลักดันชวีิตของตนเองใหเ้ปน็แนวทางที่ดทีีสุ่ดของสังคม 

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการด าเนนิงานพัฒนา รว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ รว่มแกไ้ข
ปัญหา การเข้ามามีส่วนรว่มอย่างกระตือรือร้น เพื่อก าหนดเปาูหมายของสังคม จัดทรัพยากร
เพื่อให้บรรลเุปูาหมายและการปฏิบตัิตามแผนการหรือโครงการต่างๆ โดยความสมคัรใจ 

สหประชาชาต ิ(United Nations, 1981, p. 11) ให้ความหมาย การมีส่วนรว่ม 
(Participation) ไวว้่า 

๑. การมีสว่นร่วมไดร้ับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
๒. การเขา้มีสว่นรว่มให้เกดิการพัฒนา 
๓. การเขา้มีสว่นรว่มในกระบวนการตดัสินใจในเรื่องพัฒนา 
ปรัชญา เวสารัชชไ์ดน้ิยามความหมายของการมีส่วนรว่มวา่ เป็นการทีป่ระชาชนเข้า

มาเกี่ยวข้องโดยการใชค้วามพยายามหรือทรัพยากรในสว่นของตนต่อกิจกรรมซึง่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชน โดยการมีส่วนรว่มต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. ประชาชนเข้าเกี่ยวขอ้งในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ผู้เข้ารว่มได้ใช้ความพยายามบางอย่างสว่นตัว เช่น ความคดิ ความรู ้

ความสามารถ 
แรงงาน หรือทรัพยากรบางอย่าง เชน่ เงินและวัสดุในกจิกรรมพฒันา๔๖ 
สุจินต์ ดาววีระกุลได้ใหค้วามหมายของการมีส่วนรว่มว่า กระบวนการที่ท าให้บคุคล

สมัครใจเขา้มามีส่วนรว่มในการตัดสนิใจเพื่อตนเอง และมีส่วนด าเนนิการเพ่ือให้บรรลถุึง
วัตถุประสงคต์ามที่ตวัเอาไว ้ ทั้งนีต้้องไม่ใช่การก าหนดกรอบความคดิจากบุคคลภายนอกหรือ
องค์กรที่บุคคลได้เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนนิงานกิจกรรมในขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึง่ หรือทกุ
ขั้นตอนรูปแบบการตัดสนิใจของบคุคลในการจดัการเกี่ยวกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มอียู่ 
จะต้องท าเพื่อประโยชนต์่อการพัฒนาชวีิตในทุกๆด้านของตนเองที่เป็นอยู่ใหด้ีขึน้กว่าเดิม๔๗ 

ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ว่า การมีสว่น
ร่วมเป็นผลมาจากการเหน็พ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

                                                           
๔๖ปรัชญา เวสารัชช์,การมีส่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท รายงานการวิจัยสถาบัน

ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร๒์๕๒๘), หน้า ๕. 
๔๗สุจินต์ ดาววรีกุล ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน 

ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้นชนะเลศิการประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับจงัหวัด ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๒๗. 



๓๔ 
 

ความเหน็พ้องตอ้งกนันั้นจะมีมากพอจนเกดิความคดิรเิริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบตัิการ กล่าวคอื 
ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกนัของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ารว่มปฏิบัตกิารนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วม
ปฏิบัติการได้จะต้องตระหนกัว่าการปฏบิัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท า
การผ่านองค์กร ดงันัน้องคก์รจะตอ้งเป็นเสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบตัิการบรรลุถึงความเปลี่ยน 
แปลงทีต่้องการ 

๓)ลกัษณะของการมีสว่นรว่ม ธนาภรณ์ เมทณีสดดุี ไดก้ล่าวถึงลักษณะแนวทางของ
การมีสว่นร่วมดงันี ้

๑. การรว่มคิด หมายถึง การมีส่วนรว่มในการประชมุปรกึษาหารือในการวาง 
โครงการวิธกีารตดิตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อใหก้ิจกรรมโครงการส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค ์

๒. การรว่มตัดสนิใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรกึษาหารือเรียบร้อยแล้วต่อมา
จะต้องร่วมกนัตดัสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สดุหรือเหมาะสมที่สดุ 

๓. การรว่มปฏบิัตติามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เชน่ ร่วมออกแรง รว่มบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 

๔. การรว่มตดิตามและประเมินผลโครงการ หมายถึงเมือ่โครงการเสร็จสิน้แลว้ได้เขา้
มามีส่วนรว่มในการตรวจตราดูแล รกัษาและประเมนิผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 มณฑล จันทร์แจ่มใส ได้กล่าวถงึลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนรว่มของ
บุคคลจะต้องมีและเกดิขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตัง้แต่ขั้นตอนการมีสว่นรว่มในการวางแผน
โครงการ การบริหารจดัการด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจน
วัสดุอปุกรณ ์ก าลงัเงนิหรือทรัพยากรที่มอียู่๔๘ 
 ประชุม สุวตัถิีได้กล่าวถงึลกัษณะเงือ่นไขพืน้ฐานของการมีสว่นรว่มของบุคคล เกดิ
จากพืน้ฐาน ๔ ประการ คือ 
 ๑. เป็นบุคคลที่จะตอ้งมคีวามสามารถที่จะเขา้รว่ม กลา่วคือ จะต้องเปน็ผู้มีศกัยภาพ
ท่ีจะเข้าร่วมในการด าเนนิกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความ
ต้องการ วางแผนการบรหิารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
 ๒. เป็นบุคคลทีม่ีความพรอ้มที่เขา้มามีสว่นร่วม กลา่วคือผูน้ั้นจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจวฒันธรรม และ กายภาพที่เปิดโอกาสใหเ้ข้ามามีส่วนรว่มได ้
 ๓. เปน็บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารว่ม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มคีวามเต็มใจสมัครใจที่
จะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะตอ้งไมเ่ป็นการบังคบัหรือผลกัดันให้เขา้ร่วม 
โดยทีต่นเองไม่ประสงค์จะเข้ารว่ม 

                                                           
๔๘มณฑล จันทร์แจม่ใส. ปัจจัยการสือ่สารการตลาดท่ีมีต่อการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวกรณีศึกษา: เกาะมกุ 

จังหวัดตรัง. รายงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, 
บัณฑิตวิทยาลัย, (กรงเทพมหานคร :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง,๒๕๕๑),หน้าบทคัดย่อ. 



๓๕ 
 

 ๔. เป็นบุคคลที่ตอ้งมคีวามเป็นไปได้ที่จะเข้ารว่ม กล่าวคือ เปน็ผู้มีโอกาสที่จะเขา้รว่ม
ซึ่งถอืว่าเป็นการกระจายอ านาจให้กบับุคคลในการตดัสนิใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนเองต้อง 
การในระดับที่เหมาะสม บุคคลจะตอ้งมโีอกาสและมีความเปน็ไปไดท้ีjจะจัดการดว้ยตนเอง 
 ส าหรบัลักษณะการมีส่วนรว่มของบุคคลโดยทัว่ไปแลว้ ยังมีปัจจัยอกีหลายอย่างท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการมีส่วนรว่ม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษาสถานภาพทาง 
สังคม อาชีพและรายได ้เปน็ตน้๔๙ 
 

 ๔)รูปแบบและขั้นตอนของการมีสว่นร่วม 
 มงคล จันทร์ส่องไดก้ าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีสว่นรว่มของบุคคล ไวว้่า
องค์ประกอบรปูแบบของการมีส่วนรว่ม มีอยู่ ๓ ด้าน ดงันี้ 
 ๑. การมีสว่นร่วมจะตอ้งมวีตัถุประสงค์หรือจดุมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บคุคลเข้ารว่ม
กิจกรรมจะต้องมีวตัถปุระสงค์และเปาูหมายที่ชัดเจนว่า จะท ากิจกรรมนั้นๆ ไปเพื่ออะไร ผู้เขา้ 
ร่วมกิจกรรมจะไดต้ดัสินใจถกูว่าควรจะเขา้รว่มหรือไม่ 
 ๒.การมีส่วนรว่มจะต้องมีกิจกรรมเปูาหมาย การให้บคุคลเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามรีูปแบบและลกัษณะอย่างไรเพือ่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมสามารถ 
ตัดสนิใจไดว้่าจะเขา้รว่มกิจกรรมหรือไม่ 
 ๓. การเข้ารว่มจะตอ้งมบีคุคลหรือกลุ่มเปูาหมาย การที่จะใหบุ้คคลเข้ามามีสว่นใน
ร่วมกิจกรรมนัน้จะต้องระบกุลุ่มเปาูหมายดว้ย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคลกลุ่มเปูาหมายมักถูก
จ ากัดโดยกิจกรรมและวตัถปุระสงค์ของการมีสว่นร่วมอยู่แล้วเป็นพ้ืนฐาน๕๐ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี ได้ก าหนดรปูแบบและปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้ 
 ๑. การมีสว่นร่วมในการประชุม 
 ๒. การมีสว่นร่วมในการเสนอปัญหา 
 ๓. การมีสว่นร่วมตดัสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 ๔. การมีสว่นร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 
 ๕. การมีสว่นร่วมในการได้รบัประโยชน์๕๑ 
 วรรณา วงษ์วานิชไดก้ าหนดรูปแบบของการมีส่วนรว่มของบคุคลไว้เป็น ๒ ลกัษณะ 
ดังนีค้ือ 

                                                           
๔๙ประชุม สุวัติถี,การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.,(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา 

บริหารศาสตร์,๒๕๕๑),หน้าบทคัดย่อ. 
๕๐มงคล จันทรส์่อง ได้ศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๔๔. 
๕๑ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,๒๕๔๗. 



๓๖ 
 

 ๑.การมีส่วนรว่มอย่างแท้จรงิ คือ รปูแบบที่ประชาชนได้เขา้มามีสว่นร่วม หรือเข้ามา
เกี่ยวขอ้งรว่มตัดสนิใจในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลเสร็จ
สมบูรณ ์
 ๒. การมีสว่นร่วมที่ไมแ่ท้จรงิ คือ รปูแบบทีป่ระชาชนได้เขา้มามีสว่นร่วม หรือเข้ามา
เกี่ยวขอ้งในลักษณะหนึ่งลกัษณะใด หรือ ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง เท่านัน้โดยแท้จริงแลว้
กระบวนการมีส่วนรว่มไม่อาจสามารถกระท าได้ในทกุประเดน็แต่การมีสว่นร่วมของบุคคลจะมี
อยู่ในเกือบทกุกิจกรรมของสังคม ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความสนใจและประเดน็การพิจารณาท่ีอยู่ภายใต้
เงื่อนไขพ้ืนฐานการมีส่วนรว่มว่า จะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมคีวามสามารถในการ
เข้ารว่มกิจกรรม เพื่อให้การมีส่วนร่วมด าเนนิไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๒ 

สุธี ศรสวรรค์ ไดแ้บ่งรูปแบบของการมีส่วนรว่มออกเปน็ ๑๐ แบบดังนี้ 
๑. การมีสว่นร่วมประชุม 
๒. การมีสว่นร่วมออกเงิน 
๓. การมีสว่นร่วมเปน็กรรมการ 
๔. การมีสว่นร่วมเปน็ผู้นา 
๕. การมีสว่นร่วมสมัภาษณ ์
๖. การมีสว่นร่วมเปน็ผู้ชักชวน 
๗. การมีสว่นร่วมเปน็ผู้บรโิภค 
๘. การมีสว่นร่วมเปน็ผู้ประกอบการ 
๙. การมีสว่นร่วมเปน็ผู้ใช้แรงงาน 
๑๐. การมสี่วนร่วมออกวัสดอุุปกรณ์๕๓ 
 

Cohen and Uphoff (1968 อ้างถึงใน พรทิพย์ อนุตรพงศ์ และล าพอง บญุยืน, 
๒๕๔๔: ๗) ได้แบ่งการมีสว่นร่วมออกเปน็ ๔รูปแบบดังนี้ 

๑. มีส่วนร่วมในการวางแผน 
๒. มีส่วนร่วมในการปฏิบตั/ิด าเนินการ 
๓. มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
๔. มีส่วนร่วมในการตดิตามประเมิลผล 

 

                                                           
๕๒วรรณา วงษ์วานิช.ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งท่ี ๒.,(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

,๒๕๔๖). 
๕๓สุธี ศรสวรรค์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของมุสลิน: ศึกษาเฉพาะ กรณี

ตาบลคลองตะเคียน อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.รายงานภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สาขา
พัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.(พระนครศรีอยุธยาฯ: สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์,๒๕๓๘),หน้าบทคดัย่อ. 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 

    กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๒ รูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วม 
 

๕)หลกัการมีส่วนรว่มหลกัของการมีส่วนรว่มในความหมายของการบรหิารจดัการจะ
มีความเชื่อมโยงอยา่งใกล้ชดิกับ “การตดัสนิใจ” นั่นคือ การมีส่วนรว่มจะน าไปสู่การตัดสนิใจ
อย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม  และตอ้งเป็นการมีส่วนรว่มอย่างแท้จริง (meaningful 
participations)  ไมว่างระบบไว้ใหดู้เหมือนว่าได้จดักระบวนการให้มีสว่นร่วมแลว้เท่านั้น  

ถ้าการตดัสินใจที่เกิดจากการมีส่วนรว่ม มีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมกต็้อง
น าไปปฏิบตัิ แต่ถ้าผูม้ีอ านาจเห็นว่าการตัดสนิใจนัน้ไมเ่หมาะสมขัดกบัการตดัสินของการมีส่วน
ร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสนิใจเชน่นั้น โดยที่
สังคมสว่นใหญ่ยอมรับได ้

๖)กระบวนการมีสว่นร่วมเป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู้มีอ านาจทีแ่ต่
เดิมมักจะใช้อ านาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผู้มีอ านาจจะชอบที่
จะใช้อ านาจเหนือ เชน่ แมซ่ึ่งมีอ านาจมากกว่าลกู ก็มกัจะใช้อ านาจเหนือลกู สั่งให้ลูกกลบับ้าน
ก่อนค่ า มาถึงวันหนึง่ลูกซึง่โตขึน้มาเปน็หนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะขอกลบับ้านดึก เพราะจะไปงาน
วันเกิดเพื่อน แมก่็ยังใช้อ านาจเหนือใหก้ลับบา้นภายในหกโมงเย็น ถามว่าลกูสาวจะยังเชื่อและ
ปฏิบัตติามไหม ตามทฤษฎีแล้ว หากผู้มีอ านาจยิ่งใช้อทิธิพลเหนือไปเรื่อยๆ อ านาจนั้นๆ ก็จะใช้
ไม่ได้ เพราะอ านาจทีม่ีหรอืไม่มีนัน้ ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรอื “ไม่ม”ี “อ านาจ” อย่างเดียว แต่อยู่ที่
คนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างหรือทีเ่ราใช้อ านาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเราเหมาะสมที่จะมีอ านาจเหนือ
หรือไม่ ซึ่งบางครั้งส าคัญกว่าด้วยซ้ าไป ฉะนั้นแทนที่แม่จะใช้อ านาจเหนือ หนัมาใช้อ านาจ
ร่วมกับ  (power with) ลงมาพูดคุยกับลูก หาทางออกที่ดีกว่าแทนการสัง่อย่างเดียว ลกูก็จะ
ยินดีปฏิบตัแิละเชื่อฟังแม่ตอ่ไป 

การท างานแบบมีสว่นรว่มนัน้ไมว่่าจะเปน็ระดับครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดับ
ชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นว่ามคีวามส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนทัศนป์ัจจุบนั 
เพราะจะช่วยให้ผูม้ีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเปน็เจ้าของ (ownership) และจะท าให้ผู้มีสว่น

๔. มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมิลผล 

๑.มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

๒. มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ/ด าเนินการ 

๓. มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน ์



๓๘ 
 

ร่วมหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบตัิตาม (compliance) และรวมถงึตกลงยอมรบั 
(commitment) ได้อย่างสมัครใจ เตม็ใจ และสบายใจ ได้มีการด าเนินการแก้ปญัหาความไม่
เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม หลงัจากพยายามดว้ยวธิีการใช้ไมเ้รียว ใช้กฎ
กติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ หรือวางระเบียบให้นกัเรียนปฏิบตัิ แต่การยอมรบัก็ยงัไมไ่ด้ผลดีนกั 
ครูประจ าชัน้ได้ชวนนกัเรียนในห้องใหร้่วมกนั “ตระหนกั” ถึงปัญหาในห้องเรียน เชน่ ความ
สกปรก การแต่งกายนักเรยีน การไม่มรีะเบียบในห้องเรียน ใชก้ระบวนการมีสว่นร่วมที่จะวาง
กติกากันเอง จนในที่สดุได้ระเบียบปฏิบัตปิระจ าห้องที่ครูรับ เอามาจัดพิมพต์ิดไว้ในห้อง ปรากฏ
ว่าได้รบัการยอมรบัและการปฏิบัตติามอยา่งดีกวา่กฎกตกิาที่ครกู าหนดกตกิานัน้ ตวัอย่างเช่นนี้ 
เป็นตัวอยา่งที่สามารถจะน าไปใช้ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่
จะเปน็เครือ่งมือของการมีสว่นรว่มอยา่งมคีุณภาพต่อไป๕๔ 
 ๗)ปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่นร่วม นิรันดร์ จงวุฒเิวศย์ ได้กลา่วถึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
มีส่วนร่วม ไดแ้ก ่
 ๑. ความศรัทธาที่มตี่อความเชื่อถอืบุคคลส าคญัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบาเพ็ญประโยชน ์การสร้างโบสถ์วหิาร 
 ๒. ความเกรงใจที่มตี่อบุคคลที่เคารพนบัถือหรือมีเกียรติยศ ต าแหนง่ ท าใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมทั้ง ๆ ที่ยังไม่มคีวามศรัทธาหรือความเตม็ใจอย่างเตม็เปี่ยมที่จะกระทา เช่น ผู้ใหญ่
ออกปากขอแรงผู้น้อยกช็่วยแรง 
 ๓. อ านาจบังคบัที่เกดิจากบคุคลที่มีอ านาจเหนอืกวา่ ทาให้ประชาชนถูกบีบบังคบัให้
มีส่วนร่วมในการกระทาต่าง ๆ เช่น บีบบังคบัให้ท างานเยี่ยงทาส ฯลฯ๕๕ 
 พัทยา สายหูได้กล่าวถึงปจัจัยที่มีความส าคญัและส่งผลต่อการมีสว่นรว่มในกิจกรรม
ที่ไดด้าเนินการอยู่ในชุมชน ซึง่ความส าเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กบัปจัจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
 ๑. ปัจจัยที่เป็นลกัษณะของโครงการ เชน่ โครงการที่ประชาชนต้องการ 
 ๒. ปัจจัยที่มลีักษณะของชาวบ้านเอง เชน่ ขยันขนัแข็ง สามัคค ีมีผู้นาดี 
 ๓. ปัจจัยที่มาจากทางราชการ เช่น ถือเป็นโครงการส าคัญ มีงบประมาณเหลอื
เพียงพอมีเจ้าหน้าทีว่ิชาการสนับสนนุ 
 ๔. ปัจจัยที่เป็นสว่นประกอบ เชน่ การคมนาคมสะดวก วัสดุพร้อม เปน็ตน้๕๖ 

                                                           
๕๔:  วนัชัย วัฒนศัพท์. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กร บรรยายในการสัมมนานายจา้งและลูกจ้างภาค

รัฐวิสาหกิจ เรื่อง “ระบบทวีภาคีกบัการแก้ปัญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ วันท่ี ๖-๘มีนาคม ๒๕๔๖ โรงแรมพัทยาเซน
เตอร์ เมืองพัทยา ชลบรุี จัดโดย กองรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๕๕นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านัก 
พิมพ์มหาวิทยาลยัมหิดล,๒๕๒๗), หน้า ๑๓๘. 

๕๖พัทยา สายหู,กลไกของสังคม,(กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๒๙X, หน้า 
๒๔๖. 



๓๙ 
 

 อรพรรณ ภมรสุวรรณ กล่าวว่าการทีป่ระชาชนในชุมชนจะเขา้มามีส่วนรว่มใน
กิจกรรมการพัฒนาใด ๆ มากนอ้ยแคไ่หนขึน้อยู่กับปจัจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกชุมชนและ
ปัจจัยภายในชุมชน เช่น แบบแผนการดาเนนิชวีิต ความรูแ้ละทัศนคติตอ่กิจกรรมนั้น ๆ การมี
โอกาสและการไดร้ับการสนบัสนุนจากภายนอกนโยบายการพัฒนาของรฐั บทบาทของทาง
ราชการต่อการพัฒนา โครงสร้างทางการเมืองและสังคม เปน็ตน้๕๗ 
 

 ๒.๑.๕ แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ 
     ๑) ความหมายของแรงจูงใจแรงจงูใจคือพลังผลักดนัให้คนมีพฤติกรรมและยัง
ก าหนดทศิทางและเปูาหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วยคนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการ
กระท าไปสู่เปูาหมายโดยไมล่ดละแตค่นมมีีแรงจูงใจต่ าจะไมแ่สดงพฤตกิรรมหรือไม่ก็ล้มเลกิการ
กระท าก่อนบรรลุเปูาหมายมีผู้ให้ความหมายของแรงจงูใจไว้หลากหลายดังนี ้

ศิริพร จนัทศรี๕๘กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงปัจจัยหรือสิง่ต่างๆที่มากระตุน้หรอืชักน า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือ่ให้บรรลุเปูาหมายหรือวตัถปุระสงค์หรือเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่สิ่งที่ตนเอง
ต้องการแรงจงูใจจะมีทัง้แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกบคุคลที่มแีรงจูงใจภายในจะมี
ความสขุในการกระท าสิง่ตา่งๆเพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไมไ่ดห้วังรางวัลหรอืค า
ชมส่วนบุคคลที่มแีรงจงูใจภายนอกจะท าอะไรต้องไดร้ับการยอมรับจากผู้อื่นหวงัรางวัลหรอื
ผลตอบแทนดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานหมายถึงการที่ครโูรงเรียนเอกชนมคีวามปรารถนา
หรือความต้องการที่จะปฏบิตัิงานให้ประสบความส าเร็จโดยเกดิจากความพึงพอใจจากภายในที่
เมื่อได้ปฏิบตัิงานแล้วมคีวามสุขไม่เกดิความเบื่อหน่ายทอ้ถอยปฏิบตัิงานโดยไม่ต้องการสิ่งตอบ
แทนเป็นผู้ทีร่ักงานมคีวามตัง้ใจเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบตังิานได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิน้สุด 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ๕๙กล่าวว่าจุดเนน้หรือหลักส าคัญของเรื่องการ
จูงใจนั้น อยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการหรือท าให้เกดิความพึงพอใจอันเนื่อง 
มาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการดงักล่าวสิ่งใดกต็ามที่สามารถท าให้เกดิความ
พึงพอใจขึ้นมาได้อาจถือว่าเป็นสิ่งล่อใจและสิง่จูงใจ (Incentive) ซึ่งจะกลายเป็นเปูาหมาย 

                                                           
๕๗อรพรรณ ภมรสุวรรณ. การมีส่วนร่วมของสมาชกินิคมในการจัดการนิคมสร้างตนเองเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเอง : ศึกษานิคมสร้างตนเองภาคใต้ตามแผนถอนสภาพนิคม.รายงานการวิจยัวิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มหาบณัฑติ, สาขาการบริหารและนโยบายสวสัดิการสังคม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร,์ (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔),หน้าบทคัดย่อ. 

๕๘ศิริพร จันทศรี. (2550). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนแตกต่างกัน. รายงาน
นิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการวิจัยและสถติิทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.,๒๕๕๐),หนา้ ๑๐.  

๕๙สร้อยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ. (พิมพ์ครั้งท่ี ๔). (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,๒๕๕๐),หน้า ๘๔. 



๔๐ 
 

(Goal) ที่บุคคลแสวงหาในองค์การสิ่งจูงใจหรือเปูาหมายนี้อาจเป็นสิ่งจงูใจหรอืเปาูหมายทางปฏิ
ฐานหรือทางบวก (Positive) เช่นการยกย่องชมเชยการยอมรบัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหนง่การ
เพิ่มเงินเดือนหรืออาจเป็นสิง่จูงใจหรือเปูาหมายทางนเิสธหรอืทางลบ (Negative) เช่นการดวุ่า
กล่าวตักเตือนส าหรับการท างานทีไ่มด่ีหรือการลงโทษอืน่ๆเป็นต้นส าหรบัสิ่งจูงใจหรือเปูาหมาย
ทางนิเสธนีม้ักไม่เปน็สิ่งดึงดดูใจผู้ปฏิบัตงิานจึงพยายามเลี่ยงโดยไม่สรา้งพฤติกรรมใดๆที่จะ
น าไปสู่เปูาหมายทางนเิสธนี้ 

สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์๖๐กล่าวว่าแรงจูงใจคือสิง่ที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขบัเปน็
พลังของแต่ละคนที่ท าให้กระท าอย่างใดอย่างหนึง่จนส าเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่
มนุษย์ทุกคนมคีวามคาดหวงัความตอ้งการ (Needs) และเปูาหมายในชีวติท าให้เกิดแรงขบั
(Drive) เพื่อน าไปสูเ่ปูาหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุน้ให้บุคคล
แสดงพฤตกิรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อใหต้นเองนั้นได้สิง่ที่
คาดหวงัหรอืต้องการ 

๒)องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
จากความหมายของแรงจงูใจที่กล่าวมา แรงจูงใจยังมีองค์ประกอบที่ส่งผลใหเ้กดิเปน็

แรงจงูใจ จันทร์ ชุม่เมืองปัก๖๑ แบง่องค์ประกอบเปน็ ๒ ประการ คอื 
       (๑) ธรรมชาติของแต่ละบคุคล เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกนั (Individual 

Differences)มีความแตกตา่งกันในสิง่ที่เปน็ธรรมชาติ เช่น กรรมพันธุ ์ นิสัย อารมณ์ ความ
ต้องการ ผิวพรรณสีของนัยน์ตา เป็นต้น แตธ่รรมชาตทิี่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแรงจงูใจ 
คือ 

            (๑.๑) แรงขับ (Drive) เป็นความตึงเครียดทางร่างกาย ที่ท าให้เกดิกิจกรรมที่
จะบรรเทาหรือลดความตึงเครียดนั้น ๆ เชน่ ความหวิ ความกระหาย ความรูศ้ึกทางเพศ ความ
ต้องการที่เป็นความประสงคอ์ย่างรุนแรงจนกลายเปน็ราคะ (Desire) เป็นต้น แรงขบัเหลา่นี้
จะต้องก่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใหแ้รงขับหายไป ซึ่งแรงขับเหล่านี้ ม ี๒ ประเภทด้วยกนั 
คือ แรงขับภายในร่างกาย (Primary Drive) หรือวา่แรงขับปฐมภูม ิได้แก ่แรงขับที่เกิดอยู่ภายใน
ร่างกาย การเกิดแรงขับขึน้ในร่างกาย แปลวา่ร่างกายขาดสภาวะสมดุลจนท าใหเ้กิดความรู้สึก
ต่าง ๆ เชน่ หิว กระหาย ความรูส้ึกทางเพศ หรืองว่งเหงา แรงจูงใจภายในร่างกายนี้แต่ละคนจะ
มีไม่เทา่กันและ แรงขับภายนอกรา่งกาย (Secondary Drive) หรือว่าแรงขับทตุิยภูมิ คือ 
แรงขับทีม่าจากภายนอกร่างกาย ไดแ้ก่ พวกแรงขบัที่เกิดจากความต้องการด้านสติปัญญาด้าน
อารมณ ์ และสังคม ตวัอย่าง อยากเปน็สมาชิกวฒุิสภา อยากเปน็กรรมการตุลาการ อยากเปน็

                                                           
๖๐สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์,แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี. 

รายงานวิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,คณะศึกษาศาสตร,์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
(ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๕๓),หน้า ๑๗. 

๖๑จันทร์ ชุ่มเมืองปัก,แรงจูงใจและการจูงใจ สร้างปาฏิหาริย์.(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดอกหญ้า
,๒๕๔๖),หน้า ๓๕. 



๔๑ 
 

กรรมการเลือกตั้ง ความต้องการเหล่านี้ล้วนมาจากภายนอกรา่งกาย ทั้งสิน้ และแตล่ะบุคคลจะมี
ความสนใจ ความต้องการ และแรงกระตุน้ที่มากน้อยตา่งกัน และเชน่กันแรงขบัประเภทนี้กม็ีได้
ทั้งทางบวก และทางลบ 

             (๑.๒) ความวติกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลเป็นธรรมชาตอย่างหนึง่ของ
มนุษย์เปน็เจตคติด้านอารมณ์ และเป็นความรู้สกึของบคุคลที่วาดภาพไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่
เรียกวา่Sentiment Concetning the Future พอเกิดความวติกกงัวลจะเกดิความกลัวตา่ง ๆ 

(๒)สถานการณ์ตา่ง ๆ ในแตล่ะสิ่งแวดล้อม เปน็องคป์ระกอบที่ ๒ ของแรงจงูใจ 
เนื่องจากองค์ประกอบที ่๒ เปน็เรื่องของสถานการณต์า่ง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อม เช่น บ้านที่ตั้ง
อยู่ริมถนนใหญ่ มีคนขวกัไขวร่ถแล่นเสียงดงั นักศกึษาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ก็คงจะไม่เกดิ
แรงจงูใจมากพอที่จะอ่านหรือท่องหนงัสือได้นาน ๆ เปน็ตน้ 
 

 ๓)แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมมนุษย์ของมาสโลว์ ทฤษฏีนี้เรียกว่า ทฤษฏีล าดับ
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ เป็นทฤษฎีที่เสนอความต้องการของมนุษย์ว่าต้องเรียงไป
ตามล าดับมาสโลว์ มีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ใฝุดีมีศักยภาพที่จะพัฒนาสังคมและตนเอง มุ่งที่จะ
พัฒนาให้สูงสุดในความส าเร็จ และสร้างสรรค์ ทุกคนต้องการความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ การ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การประจักษ์แล้วในศกัยภาพของตน ต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ตนให้เต็มที่จนสามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ ดังนั้น มนุษย์จึงมีความต้องการ ซึ่ง
ต้องการจะรียงล าดับ ๕ ขั้น ตั้งแต่ขั้นต่ าสุดไปถึงขั้นสูงสุด มาสโลว์ แบ่งความต้องการพ้ืนฐาน 
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ ความต้องการทางสรีระหรือความต้องการทางด้านร่างกาย 
(physiological หรือ physical needs) ความต้องการมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ(safety 
needs)  ความต้องการความรัก และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ (love and belonging needs) 
ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (esteem needs)  และความต้องการรู้จักตนอย่างแท้จริง 
และพัฒนาตนที่ตามศักยภาพของตน (self actualization)๖๒ 
 (๑) ความต้องการทางสรีระ(Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพ้ืนฐาน
ของร่างกายซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้า ฯลฯ 
ความต้องการนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่
เสมอจะขาดไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดร่างกายจะกระตุ้นให้บุคคลท ากิจกรรมขวนขวาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ เหล่านี้ ถ้าต้องการในขั้นแรกนี้ไม่ได้รับการบ าบัด ความต้องการขั้น
ต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น 
 (๒) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
ในการด ารงชีวิต เช่น การสูญเสียต าแหน่ง การขาดแคลนทรัพย์สิน การถูกขู่เข็ญบังคับจากผู้อื่น 

                                                           
๖๒สุรางค์ โค้วตระกลู,จิตวิทยาการศึกษา,พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์), 

๒๕๕๐,หน้า ๑๕๘-๑๕๙. 
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มนุษย์จึงเกิดความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มี
การอมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวิต ฯลฯ 
 (๓) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (Love and belonging 
Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเพ่ือนไม่ต้องการรู้สึกเหงา 
และอยู่คนเดียว ดังนั้นจึงต้องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 
กลุ่มครอบครัว กลุ่มที่ท างาน กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น ความรู้สึกผูกพันจะ
เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มย่อมเกิดความรัก ความเอาใจใส่ และยอมรับซึ่งกัน
และกัน 
 ๔) ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนา
ที่จะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อื่น ต้องการที่จะให้ผู้อื่น
เห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภทนี้
จะเป็นผู้ทีมีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความ
ต้องการดังกล่าวถูกท าลายและไม่ได้รับการนตอบสนองก็จะรู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวัง มองโลกในแง่
ร้าย ต้องการสิ่งชดเชย ถ้าเกิดความรู้สึกรุนแรงจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความท้อถอยในชีวิต เป็น
โรคประสาท โรคจิต และอาจฆ่าตัวตายได้ 
 (๕) ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน 
(Self-Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่
แท้จริง เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ ์(Self-fulfillment) รู้จักค่านิยม ความสามารถและ
มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปิดโอกาส
ให้ตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
และน่าตื่นเต้น กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองเป็นกระบวนการที่
ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 
มาส์โลว์ กล่าวถึง ล าดับของความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตาม
ความส าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความต้องการเบื้องต้นได้รับบ าบัดแล้วมนุษย์จะให้ความ
สนใจกับความต้องการขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับ ความต้องการเหล่านี้เกิดเหตุผลที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์
โลกที่ต้องการเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 มาส์โลว์ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
   ๑. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย 
   ๒. ความต้องการที่ไดรับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ
อีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจะเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 
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  ๓. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้น ตามความส าคัญ เมื่อความ
ต้องการในระดบัต่ าไดร้ับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการระดบัสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
๒.๒ เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑ เอกสารและหนังสือ 
๑) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อนุวตั

ขึ้นตามมาตรา๒๘๙ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐จะก าหนดให้หน่วย
ราชการส่วนกลางด าเนนิการถ่ายโอนภารกิจดา้นศิลปะวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ให้กับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยในกรณีนีก้ าหนดให้กรมศิลปากรต้องถา่ยโอน
ภารกิจส าคญั๒ภารกิจคือ 

๑.การจดัการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุและ 
๒.การจดัการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุให้กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖กรมศิลปากรก็ไดด้ าเนินการถา่ยโอนภารกิจด้านการดูแลรักษาโบราณสถาน๒
ภารกิจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) ภารกิจการบ ารุงรกัษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐานได้แก่กิจกรรมการรกัษาความ
สะอาดถากถางวัชพืชและก าจัดสิ่งกีดขวางและการปกปูองคุม้ครองรักษาความปลอดภัย
โบราณสถานทั้งโบราณสถานที่มีความส าคัญระดับชาตแิละระดบัท้องถิ่นและ 

(๒) ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรม
ศิลปากรก าหนดโดยอนญุาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนนิการกิจกรรมการ 
ซ่อมแซมเบื้องตน้ตามรปูแบบวัสดุและวธิีการดัง้เดมิการค้ ายันโบราณสถานการสงวนรักษาการ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงการบูรณะการปฏิสังขรณ์การประกอบคืนสภาพด้วยวิธีอนัสติโลซีสและ
การประยุกต์ใช้สอยเฉพาะโบราณสถานทีม่ีความส าคัญในระดับท้องถิน่เท่านั้นมไิดถ้่ายโอน
ภารกิจเกี่ยวกับโบราณสถานที่มีความส าคัญในระดับชาติให้ดว้ย๖๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานกระแสพระราชด ารสั
องคส าคัญไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ในวโรกาสทีเ่สด็จพระราชด าเนินประพาสโบราณสถานในจงัหวัด
พระนครศรอียุธยา ทรงชี้ใหเห็นถึงคุณคาและความส าคญัของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วา 

…..การกอสรางอาคารสมัยนี ้คงจะเปนเกียรติส าหรบัผ ู
สรางคนเดียว แตเรื่องโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของ 
ชาติ อิฐเกาๆแผนเดียวก็มคีา ควรจะชวยกนัรักษาไวถา 
เราขาดสโุขทัย อยุธยาและกรุงเทพฯแลว ประเทศไทยก็ 
ไมมีความหมาย….... 

                                                           
๖๓ผศ.สายันตไ์พรชาญจติร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,การจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทุนจาก จดัพิมพ์โดย วิทยาลยัพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจนัทร์ จ ากัด,๒๕๔๘), บทน า. 
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...อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคา... นัน้ เปนแนวพระราชด ารทิี่ทรงใหความส าคญักับทกุชิน้
ทุกสวนไมไดละเลยเลือกปฏบิัตแิกสิ่งใดอันใดเปนพิเศษ ทรงชี้ใหเห็นสาระส าคญัวาแมเปนแต
เพียงอิฐกอนเดียว แตถาเปนอิฐเกาก็มีคุณคาที่แสดงนัยของอดีตในตวัเองในฐานะเปนของเกาแท
ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นควรจะชวยกันรักษาไว๖๔ 

๒) การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ป ี๒๕๕๔  ได้จัดท าหนังสือทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไทย ชดุภาคอีสาน : บุรีรัมย์ ไดก้ล่าวถึงวดัเขาพระองัคาร อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวดับรุีรัมย ์ วา่เปน็วดัที่สวยงาม และใหญโ่ตที่สุดแหง่หนึง่ของจังหวดับุรรีัมย์ และพบใบเสมา
ที่ท าจากหนิภูเขาไฟสูงตั้งแต่ ๑๐๘-๒๑๐ เซนติเมตร ศิลปะทวารวดีผสมศิลปะขอมแบบไพรก
เมง สันนิษฐานวา่อายุประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๔-๑๖ เกือบทุกใบเสมาสลกัเปน็ภาพบุคคลยืน
ถือดอกบวั นุง่ผ้าสั้น ชักชายพกด้านขวา ส่วนใหญ่มสีภาพไม่สมบรูณ์ เนื่องจากถูกขโมยสกดั
ใบหน้าออกไป๖๕ 
 ๓) พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๕๒)๖๖  ไดก้ล่าวถึงความครอบคลุมถึง
ประโยชน์สขุของการมีส่วนรว่มวา่ ไม่ว่าจะมีสว่นร่วมออกเสียง รว่มเลือกตั้ง ร่วมมรี่วมกิน ร่วม
ได้รว่มใช ้ รว่มบริโภค ก็ควรมีทั้งนั้น ตลอดไปถงึส่วนรว่มที่ส าคัญยิ่งคือ สว่นร่วมในโอกาสและ
ส่วนรว่มในความรูร้วมแลว้กค็ือ ให้คนมีส่วนนว่มในการปกครอง รว่มเป็นเจา้ของ ร่วมมี ร่วมได ้
ร่วมใช้ ร่วมบรโิภค รว่มรูเ้ขา้ใจ ร่วมจติรว่มใจ รว่มได้มโีอกาส และในทีสุ่ดขาดไมไ่ด้ ก็มีสว่นร่วม
ในความสุข คือรว่มสขุดว้ย 

อีกทั้งแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) ท่านไดอ้ธิบายการพัฒนาที่
ยัง่ยืนว่า จะต้องค านึงถึงปจัจยัด้านมนุษย์ โดยให้คณุค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแก้ปญัหาสิง่แวดล้อมด้วย ดงันัน้ตามแนวคิดของทา่น สรุปไดว้่า 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน เปน็การพัฒนาที่ครอบคลมุการพัฒนาในทุกด้านและทกุมติิ กล่าวคอื ทัง้
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จิตใจ วฒันธรรม ฯลฯ โดยมคีนเป็น
ศูนย์กลางหรอืเปูาหมายของการพฒันา เพื่อให้คนอยู่ดกีินดี และมีความสขุ ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่น
ต่อๆ ไป”และการพัฒนาทีย่ั่งยืนแนวพุทธต้องมีการพฒันาแยกเป็น๒ส่วนส่วนหนึง่คือการพัฒนา
คนเรียกว่าภาวนาและอีกส่วนหนึง่คือการพัฒนาวัตถุพัฒนาสภาพแวดล้อมเรียกว่าวฒันาหรือ
พัฒนา๖๗ 

                                                           
๖๔ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,อ้างแล้ว,หนา้ ๑๘. 
๖๕ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน : บุรีรัมย์, (กรุงเทพมหานคร : การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย (ททท.), ๒๕๕๔),หน้า ๒๘.  
๖๖พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต),สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ,(กรุง

เทพมหkคร : โรงพิมพ์สวย,๒๕๕๔),หน้า ๑๒๖. 
๖๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 



๔๕ 
 

 ๔) Friere๖๘ให้ความหมายค าว่า จติส านกึว่า ไม่ได้มคีวามหมายแต่ในเชิงจติวิทยา
เท่านัน้ แต่ยังมีความหมายลึกซึ้งในเชิงปรัชญาวา่ เปน็ความรู้สึกในสิง่ที่เปน็สัจจการ สิ่งที่เป็น
ภาวะทีแ่ท้จริงของชีวติมนุษย์ และสิง่ที่เปน็โลกของมนุษย์ 
 ในขณะที ่Kraft๖๙ใช้ค าว่า จ าส านึกทางสังคม คอืความสามารถของบุคคล ในการรบัรู้
ถึงความไม่ยุตธิรรม ใหค้วามส าคัญกบัความต้องการท่ีหลากหลายของบุคคลอื่น และมกีาร
กระท าเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ส่วน The Grolier international dictionaryให้ความหมาย จิตส านึกว่า หมายถงึ 
สภาวะหรือสภาพของการมจีิตส านกึ เป็นความรู้สึกหรอืหมายความรวมถงึ การมทีัศนคติ ความ
คิดเห็นและความรู้สึก หรือการมีความคิดของบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งเรียกวา่ส านกึสากล๗๐  

๕)พระไพศาล วิสาโล.๗๑ไดก้ล่าวถงึจิตส านึกสาธารณะว่า เปน็จิตทีม่ีการเสียสละมี
ความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผแ่สดงถงึการเป็นรูปธรรมของความเป็นเพื่อนมนุษย์ ทีม่ีความเมตตากรุณา
และมีสว่นส าคัญ ท าให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชาวพุทธการเป็นอาสา 
สมัครเพื่อชว่ยเหลอืส่วนรวมการคดิถึงประโยชน์สุขของบุคคลอืน่ การลดละตวัตนเสมือนเป็นการ
ปฏิบัตธิรรมอย่างหนึง่ในพุทธศาสนา ซึ่งจิตสาธารณะจะเกดิขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อเรามีความตระหนักว่า
เราเองเปน็ส่วนหนึ่งของสังคม เพราะฉะนัน้จิตสาธารณะไมไ่ดม้ีความหมายแค่การชว่ยเหลือคนที่
เดือดร้อนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมการปฏิรปูสังคมหรอืช่วยให้สงัคมดีขึน้จิตที่
ไม่นิง่ดดูายต่อสังคมหรือความทุกข์ยากของผู้คนและปรารถนาเขา้ไปช่วยไม่ใช่ดว้ยการให้ทานให้
เงินแตด่้วยการสละเวลาลงแรงเขา้ไปช่วยจะสง่ผลให้จติเป็นสุขทีไ่ดช้่วยผู้อืน่ 

 ๖) ศริิ แคนสา๗๒ กล่าวว่า จติส านกึสาธารณะ หมายถงึ ส านึกในประโยชน์ส านึกใน
ผลกระทบที่พึงมตี่อชุมชน และสังคมโดยรวม โดยผู้ที่ต้องรับผลนั้นอาจไม่เห็นตัวตนชดัเจนวา่
เป็นบคุคลใด ทราบแต่เพียงว่าสังคมโดยรวมต้องได้รบัผลแนน่อน 

๗) เกษม จนัทรแ์กว้ ไดก้ล่าวถึงการอนุรกัษ์ว่าหมายถึงการใช้ประโยชน์อย่างมีเหตุผล
และมแีนวคดิเกี่ยวกบัแนวทางในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม๓ ประเด็นคือ 

                                                           
๖๘Friere,P.Society in transition : Education for critical consciousness}(London Sheet and 

Ward,1973),p.17. 
 ๖๙Kraft, F.N.”Nurturing Social Consciousness through Church Education”, (Dissertations 
Abstracts International,1992),p.1465-A. 

๗๐The Grolier international dictionary, The Grolier International dictionary,(Connecticut : 
Grolier,1968),p.283. 

๗๑พระไพศาล วิสาโล. (2554). จิตอาสาแค่เปลี่ยนมาให้ความสุขก็เขา้มาในจิตอาสาสุขง่ายๆแคล่งมือท า,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.เอเชียเพลส (1989) จ ากัด,๒๕๕๔,,หน้า ๑๑-๑๒. 
๗๒ศิริ แคนสา,การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคอนสวรรค์,

รายงานวิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑติ,(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๑),หน้า ๑๖. 



๔๖ 
 

            (๑) ต้องใช้อย่างฉลาดกล่าวคือการใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างนั้นต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงผลไดแ้ละผลเสียความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคตทั้งพจิารณาถงึหลกั
เศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถว้นดว้ย 

           (๒) ประหยัดของท่ีหายาก 
           (๓) หาวิธีการปรับปรุงสิ่งที่เสื่อมโทรมให้ดขีึ้น๗๓ 

 ๘) สมพร เทพสิทธา๗๔ไดก้ลา่วถงึจิตส านึกของชาวพุทธที่ต้องมีความส านึกในหน้าที่
ของชาวพุทธ ในการท านบุ ารุงสง่เสรมิพระพุทธศาสนา รวมทั้งพิทักษ์พระพุทธศาสนาจากภัย
ต่างๆ ต่างๆ ซึ่งพระพุทธศาสนาประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ๔ ประการ คือ ศาสนวตัถหุรือศา
สนสถาน ศาสนพิธ ีศาสนบคุคลและศาสนธรรม 
 ๙) ชาย โพธิสติาและคณะ๗๕ใช้ค าว่า จติส านึกต่อสาธารณสมบัต ิ และใหค้วามหมาย
ในเชิงพฤติกรรมไวว้่า คอืการใช้สาธารณสมบตัิ อย่างรับผดิชอบ หรือการรับผดิชอบต่อ
สาธารณะสมบัต ิซึง่มีนัยสองประการ ได้แก ่
        ๑.รับผดิชอบต่อสาธารณสมบตั ิ ดว้ยการหลกีเลี่ยงการใช้และการกระท าที่จะ
กอ่ให้เกดิความช ารดุเสียหายต่อสาธารณสมบัตนิั้นๆ รวมไปถงึการถือเป็นหนา้ทีท่ี่จะมีส่วนรว่ม
ในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยทีต่นสามารถท าได ้ เช่น การแจ้งผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องเมื่อได้พบ
ความเสียหายเกิดขึ้น เปน็ตน้ 
        ๒.การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัตขิองผู้อืน่ เพราะสาธารณสมบตัขิองที่
ความทั่วไปมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน ์กล่าวคอืการใช้สาธารณสมบตัิอย่างรับผิดชอบใน
แง่นีต้้องค านึงวา่คนอื่นก็มีสทิธิในการใช้เชน่เดียวกนั จะต้องไม่ยดึสาธารณสมบตันิั้นไว้เป็นของ
ส่วนตัว ไมป่ิดกั้นโอกาสใชป้ระโยชน์ของผู้อื่นดว้ย 
 

๒.๒.๒ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
๑) ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศนูย์เฝูาระวังทางวฒันธรรม ไดก้ล่าวว่า ศนูย์เฝูาระวังฯได้รบั

การร้องเรียนประเด็นข้างตน้เปน็จ านวนมากและประสานองค์กรพระพุทธศาสนาให้ชี้แจงท า
ความเข้าใจ อย่างไรกต็ามการที่ชาวต่างประเทศกระท าการโดยไม่เคารพพระพุทธศาสนาสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่คนไทยท าการคา้เชิงพุทธพาณิชยโ์ดยไม่มีจริยธรรมและไม่เคารพ
พระพุทธศาสนาเป็นตัวอยา่งที่ไมด่ีให้ชาวต่างประเทศดว้ยไมว่่าจะเป็นการน าเศียรพระพุทธรปู 
พระพุทธรปูลักษณะต่างๆไปวางแรข่ายบนพื้นดินทีม่ีคนเดนิเหยียบย่ าพ้ืนไปมา เชน่การจ าหน่าย
ให้เช่าพระบริเวณถนนพระจันทร์ วัดมหาธาตุ และตามทางเทา้รอบๆ สนามหลวงหรือกรณีการ
                                                           

๗๓เกษม จันทร์แก้ว.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.พิมพ์ครั้งท่ี6,(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์
๒๕๔๗),หน้า ๑๒. 

๗๔สมพร เทพสิทธา,จิตส านกึของชาวพุทธต่อพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสมพร เทพสทิธา
เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม (ม.ส.ท.ศ.ส.),๒๕๔๐),หน้า ๖๕. 

๗๕ชาย โพธิสิตาและคณะ,การศึกษาจิตส านึกของตนไทยต่อสาธารณสมบัติ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
,งานวิจัย,(นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๓),หน้า ๑๔. 



๔๗ 
 

น าพระพุทธรูปไปตกแต่งในห้องน้ า หรือตามสถานทีต่่างๆ ที่ไมเ่หมาะสมโดยน.ส.ลดัดา ตั้งสุภา
ชัย  ได้กลา่วต่ออีกว่า "เมื่อเร็วๆนี้ รมว.วฒันธรรมได้ประชุมร่วมกับนายพุทธิพงษป์ุณณกันต์รอง
ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อจัดระเบียบการค้าเชงิพุทธพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสมในกทม.เพื่อรักษาความเคารพ
ในพระพุทธศาสนาและไม่ให้เปน็ตวัอย่างทีไ่มด่ีใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ"๗๖

 

๒) การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน:การเชื่อมโยง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  พบว่าหลักการของรูปแบบ
บูรณาการเพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นรูปแบบที่มีระดม
ให้ด าเนินการของทุกภาคส่วนในชุมชน เข้ามามีส่วนเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง ซึ่งจะเป็นการบูร
ณาการให้สามารถเชื่อมโยงให้ทุกเครือข่ายท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกลยุทธ์ที่
จะดึงเอาความรู้ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนในชุมชนรวมทั้งศักยภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลไก
ทางสังคม เพื่อให้สามารถน ามาใช้พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗๗ 

๓) พระครูวิมลศิลปะกิจ(เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญและคณะ),ศึกษานครแห่งศิลปะ: แนว
ทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดพระอารามหลวงจังวัดเชียงรายพบว่าการ
อนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดนั้นทางวัดได้ด าเนินการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมใน ๓ ลักษณะ 
ได้แก่ การอนุรักษ์โดยให้อยู่ในลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นเสนาสนะ การอนุรักษ์โดยการ
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพุทธศิลปกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมแลการอนุรักษ์โดยจัดท าปูาย แผ่น
พับ เว็บไซต์ของวัด๗๘ 

๔)พระครูกัลป์ยาณสิทธวิัฒน์ ผศ. และคณะ๗๙ ได้ศกึษาเรื่องการมีส่วนรว่มของ
พระสงฆ์ในการอนุรกัษ์วฒันธรรมท้องถิ่น พบว่าการมสี่วนรว่มในการตดัสินใจของพระสงฆแ์ละ
การมีสว่นร่วมปฏิบตัิกรอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมตดิตามประเมินผลการอนุรักษ์
วัฒนธรรมทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มผลประโยชนก์ารอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิน่ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

                                                           
๗๖http://www.thairath.co.th/offline.ph...&content=48978สืบค้นข้อมูลวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๗๗พระใบฏีการสพุจน์ ตปสโีล,ดร.,การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน:การชื่อมโยง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์,ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐),หนา้บทคัดย่อ. 

๗๘พระครูวิมลศลิปะกิจ(เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญและคณะ),นครแห่งศิลปะ: แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์

พุทธศิลปกรรมของวัดพระอารามหลวงจังวัดเชียงราย,ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐),หน้าบทคัดย่อ. 

๗๙พระครูกลัยาณสิทธิวัฒน์ ผศ.และคณะ,การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา 
: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘),หน้าบทคัดย่อ. 

http://www.thairath.co.th/offline.ph...&content=48978


๔๘ 
 

๕) นายสมนกึ จนัทรโ์สดาและคณะ๘๐ได้ศกึษาเรื่องจิตส านึก โอกาสและการมีสว่น
ร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวฒันาธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่าด้านจิตส านึกและ
โอกาสของประชาชนด้านการมีส่วนรว่มและด้านความโปร่งใส ประชาชนสว่นใหญใ่ห้ความสนใจ
เข้ารว่ม โดยมีสว่นหนึง่ที่ไม่ให้ความสนใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขา้ถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
ด้วยโอกาส รับฟังปัญหาและใหคุ้ณค่าต่อความคดิเห็นของกลุม่เปูาหมายในการร่วมกันคน้หา
และแก้ไขปญัหา ประชาชนมีจิตส านึก ศรัทธาและอาสาร่วมมือในการสนับสนุนวัด ขณะทีว่ัดได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่ม โดยการรับฟังและให้คุณคา่ต่อความคิดเหน็ของ
ประชาชน 

๖) สุมณฑา หลบภัย ได้ศึกษาจติส านึกในการอนุรกัษ์ตลาดน้ าด าเนนิสะดวกของ
ผู้ประกอบการคา้บรเิวณตลาดน้ าด าเนนิสะดวกจังหวดัราชบุรีกลุม่ตวัอย่างได้แก่ผู้ประกอบการ
ค้าที่พายเรือขายสินค้าอยู่ในบริเวณตลาดน้ าด าเนนิสะดวก และรวมถึงผูป้ระกอบการค้าที่ขาย
สินค้าอยู่รมิล าคลองมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๐ ราย และสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญเปน็กลุม่
ตัวอย่างจ านวน๑๕๐รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจติส านึกในการอนุรักษต์ลาด
น้ าด าเนนิสะดวกโดยแบ่งออกเป็น๓ส่วนคือแบบวดัความรู้ในการอนรุักษ์ตลาดน้ าด าเนินสะดวก
และวัดเจตคติในการอนุรักษ์ตลาดน้ าด าเนินสะดวก และแบบสอบถามการปฏิบัติในการอนุรกัษ์
ตลาดน้ าด าเนินสะดวกวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามประกอบ กบัการสัมภาษณ์โดย
ผู้วิจัยและผูช้่วยในการวิจัย ผลการศกึษาพบวา่ผูป้ระกอบการค้าในตลาดน้ าด าเนินสะดวกมี
ความรู้ในการอนุรักษต์ลาดน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง มีเจตคติในการอนุรกัษ์ตลาดน้ าในระดับสงู
แตม่ีการปฏิบตัิในการอนรุักษ์ตลาดน้ าในระดับต่ า และจิตส านึกในการอนุรกัษ์ตลาดน้ าโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง๘๑ 

๗)พระมหาสังเวช จนฺทโสภี(ศรีโคตร)และคณะ ,๘๒เรื่องกระบวนการเสริมสร้าง
จิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่ากระบวนกาสร้างจิตส านึกความ
                                                           

๘๐นายสมนึก จันทรโ์สดาและคณะได้ศึกษาเร่ืองจิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนา
ธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี, ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจยัจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๙),
หน้าบทคัดย่อ. 

๘๑สุมณฑา หลบภัย. จิตส านึกในการอนุรักษ์ตลาดน้ าด าเนินสะดวกของผู้ประกอบการค้าบริเวณตลาด
น้ าด าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี.วิทยานิพนธ์ศป.ม. (สาขาสิ่งแวดลอ้ม).(กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหิดล.๒๕๔๓),ถ่ายเอกสาร.หน้าบทคัดย่อ. 

๘๒พระมหาสังเวช จนฺทโสภี(ศรีโคตร)และคณะ, กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมือง
ตามแนวพระพุทธศาสนา,ไดร้ับทนุอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา:สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๙),หน้า
บทคัดย่อ. 



๔๙ 
 

เป็นพลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ได้ด าเนินการตามโครงการโดยได้พัฒนา
บุคลากรโรงเรียนทั่งครูผู้สอน นักเรียนและสังคมรอบข้าง เพ่ือความเป็นพลเมืองตามหลักพุทธ
ธรรมอันได้แก่“ภาวนา ๔” คือกายภาวนา การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ 
ระเบียบ, สีลภาวนา การเจริญศีล หรือการพัฒนาความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวเองและผู้อื่น, จิตภาวนา กรพัฒนาจิตใจ การฝีก
อบรมจิตให้เข้มแข็ง เจริญงอกงามด้วย เมตตา กรุณาขยัน อดทนมีสมาธิและสดชื่อ ,ปัญญา
ภาวนา การเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญา ท าจิตให้บริสุทธิ์ 

๘) ผศ.ดร.เจษฏา  มูลยาพอและคณะ,๘๓เรื่องกระบวนการสร้างจิตส านึกแห่งความ
เป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาในสังคมไทย,พบว่าภาคสังคมใหญ่
หรือภาครัฐบาลได้ด าเนินการผ่านสถาบันการศึกษาโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ที่ผ่านมา
ความส าคัญระดับมาก และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาที่ล าดับความส าคัญสูง พบว่าแนวทางการสร้างจิตส านึกแห่งความเป็น
พลเมืองดี โดยน าการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี 

๙) ดร.ธงชัย สงิอุดม,นายธรีะวฒัน ์ แสนค า,๘๔การอนุรักษ์และพัฒนาแห่งโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ าเลย จังหวดัเลย พบว่าสภาพและสาเหตปุัญหาการรุกล้ า ท าลาย 
และละเลยการอนรุักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในบริเวณลุม่แมน่้ าเลยที่
ส าคัญไดแ้ก่ การบุกรกุท าลายดว้ยความไม่เหน็คุณค่า ขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ความรู้เท่าไม่ถงึการณ ์ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษแ์หล่งโบราณคด ี
และขาดความรว่มมือการอนุรักษด์ูแลแหลง่โบราณคดทีางพระพุทธศาสนาของชุมชน 

๑๐) พระครูศรวีรพินิจ,ดร.และคณะ๘๕ การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการแหง่
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวดัพะเยา พบว่า การจดัการแหล่งโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาในจงัหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ  

                                                           
๘๓ผศ.ดร.เจษฏา  มูลยาพอและคณะ, กระบวนการสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนว

พระพุทธศาสนาของสถาบนัการศึกษาในสังคมไทย, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา   
ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙),หน้าบทคัดย่อ. 

๘๔ดร.ธงชัย สิงอุดม,นายธีระวัฒน์ แสนค า, การอนุรักษ์และพัฒนาแห่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา  
ในลุ่มแมน่้ าเลย จังหวัดเลย ,ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวจิัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,(พระนครศรีอยุธยา : สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙),หน้า
บทคัดย่อ. 

๘๕พระครูศรีวรพินิจ,ดร.และคณะ,การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการแห่งโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา,ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     



๕๐ 
 

    ๑.รปูแบบการจดัการ ได้แก่ (๑) การจัดการโดยชมุชน เปน็รปูแบบการจัดการ
ตามธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ ท าดว้ยแรงศรัทธาที่มตี่อพระพุทธศาสนา (๒) การจดัการโดย
ภาครัฐ เป็นการจดัการที่เปน็ทางการโดยกรมศิลปากร (๓) การจัดการโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ โดยสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ชุมชนในการท ากิจกรรมตามประเพณีอย่างต่อเนื่อง (๔) 
การจดัการในรูปแบบการศกึษาวิจัยและ (๕) การจดัการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ 

๒.การมีส่วนรว่มของชุมชนในการจดัการ ประกอบด้วยการมีสว่นร่วมของวดักับคนใน
ชุมชน การมีสว่นรว่มของชุมชนกบัองค์กรปกครองทอ้งถิ่น การมีสว่นร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่กับหนว่ยงานภาครัฐ การมีส่วนรว่มของชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วน
ร่วมของชมุชนกับสถานบันการศกึษา 

๓.สภาพปัญหาในการจัดการไดแ้ก ่ การเสื่อมสลายของแหล่งโบราณคด ี เกดิจาก
ธรรมชาติ เกดิจากกาลเวลา กระกระท าของมนุษย์ ระบบการจัดการไม่ชดัเจน การท าลายเหล่ง
โบราณคดโีดยนักท่องเที่ยว ตลอดจนการขาดการมีสว่นร่วมของชมุชนอย่างแม้จรงิ 

                                                                                                                                                                       
ลงกรณราชวิทยาลัย, (พระนครศรอียุธยา:สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย),
๒๕๕๗),หน้าบทคัดย่อ. 



 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การด าเนนิการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยไดด้ าเนนิการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
 Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ปฏิบัติการร่วมในพ้ืนที่ด้วย ซึ่ง
ไดท าการศึกษาจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน จังหวดับรุีรมัย์ แลว้ท า
การพัฒนา เพื่อให้ได้จิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ทีด่ีขึน้โดยลงพื้นที่ท า
การส ารวจแหลง่โบราณสถานชุมชน ๗ พ้ืนที่ กล่าวคอือ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปะโคนชัย อ าเภอปะค าอ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง แต่ได้เลือก ๒ 
พ้ืนที่ คือ อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง จังหวดับรุีรัมย์ โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
และการท ากิจกรรมรว่มกับบุคคลต่างๆ ในพื้นที่ อาท ิการให้ความรู ้การอบรม ตลอดจนการพา
ไปดศูึกษางานการอนุรกัษ์โบราณสถานนอกสถานที่ จากนัน้ได้น าขอมูลมาท าการวิเคราะหตาม
แนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทั่วไปตามขั้นตอน ดงันี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ พ้ืนทีก่ารวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย   
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ เปน็การศกึษาวิจัยเรื่องการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวจิัย
คุณภาพ (Qualitative Research) ปฏิบัติการรว่มด้วย แบบผสมผสาน ดงันี ้
 ๑.การศึกษาในเชิงเอกสาร(Documentary Study) ท าการศกึษาและรวบรวมข้อมลู
จากเอกสารและหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง พระไตรปิฎก หนงัสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เอกสารหนังสอืต าราด้านโบราณคด ีเอกสารดา้นการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ ดังนี้ 
  ๑) ศึกษา ค้นควา้ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้
หนังสอื รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอืน่ๆ โดยอาศัยแนวคดิเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรวฒันธรรมแนวคดิการอนรุักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถ ุ แนวคิดทฤษฏีจติ
สาธารณะ การมีส่วนรว่มและแนวคดิทฤษฏีแรงจูงใจ 



๕๒ 
 

  ๒) ท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจติส านึกสาธารณะแลว้น าสู่การ
พัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ต่อไป 
  ๓) ศึกษาวิเคราะหร์ูปแบบกระบวนการ และการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อ
การอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนโดยน าชดุความรู้เกี่ยวกับการสรา้งแรงจงูใจ การส านึกรกัหวง
แหนสมบตัิส่วนรวม การเปน็เจ้าบา้นทีด่ี อบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  ๔) สรปุผลการศึกษาที่แสดงให้เหน็ถงึแนวคิด หลกัการ ความเป็นมา รูปแบบ
เพื่อใช้ในการพัฒนาจติส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน 
 ๒. การศึกษาคณุภาพ (Qualitative Research) ปฏิบัติการร่วมดว้ย แบบผสมผสาน
เพื่อทราบถึง โบราณสถานชมุชนในจังหวดับุรรีัมยจ์ิตส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชน เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษโ์บราณสถานชุมชน โดยมี
ขั้นตอนการศกึษาสืบค้น ดงันี้ 
  ๑) ท าการศกึษา คดัเลอืกและส ารวจโบราณสถานชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวดั
บุรีรัมย์จ านวน ๗ พ้ืนที่ ไดแ้ก่อ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ อ าเภอปะ
โคนชัย อ าเภอปะค า อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมอืง  แต่ได้เลือก ๒ พ้ืนที ่คือ อ าเภอคูเมือง และ
อ าเภอเมือง เนื่องจากหนว่ยงานภาครฐัยังไม่ได้เขา้ไปจัดการเท่าที่ควร คงยงัเปน็พื้นที่ที่ชุมชน
และชาวบา้นชว่ยดแูล 
  ๒) ศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากการเก็บข้อมูล การสมัภาษณ์ จากประชากร
และกลุม่ตวัอย่าง ผู้ให้ขอ้มูลและประชากรกลุ่มตัวอย่างที่รว่มท ากิจกรรม ไดแ้ก่ประชาชนใน
ชุมชนในพ้ืนที่ เด็ก เยาวชน ผูน้ าชุมชน ผูดู้แลเกี่ยวข้อง ปราชญช์าวบ้าน ผูม้ีความรูด้้าน
ศิลปะกรรม พระภกิษุสงฆ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รูป/คน ในชมุชนโบราณบ้านปะเคียบอ าเภอ 
คูเมือง และ ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวดับรุีรัมย ์
  ๓) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคดิ รปูแบบ  โดยเนน้กระบวนการมีสว่นร่วม 
การท ากิจกรรมรว่มกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
  ๔) สรุปแนะน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและการลง
ปฏิบัติการในพื้นที่โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคญั 
  ๕) สรปุผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ เปน็การศกึษาวิจัยเรื่องการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ในจังหวดับุรรีัมย์ มีจ านวนพ้ืนที่การวิจัย ๗ พ้ืนที่ ไดแ้กอ่ าเภอ
นางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ อ าเภอปักโคนชัย อ าเภอปะค า  อ าเภอคูเมือง 
และอ าเภอเมือง  โดยลงส ารวจโบราณสถานชุมชนท้ังสิ้นจ านวน ๑๒ แห่งดงันี ้
  ๑) อ าเภอนางรอง คือโบสถเ์ก่าและเสมาโบราณวัดกลางนางรอง วดัขนุก้อง 



๕๓ 
 

  ๒) อ าเภอพุทไธสง ณ พระเจ้าใหญ่วดัหงษ์ บา้นศรีษะแรต,วัดบรมคงคา,วดัสระ
แก,วดัมณจีันทร ์
  ๓) อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ ณ วดัภูเขาองัคาร  
  ๔) อ าเภอปักโคนชัย คือ วดัละเวี้ย, วดับ้านแสลงโทน 
  ๕) อ าเภอปะค า  วดัโพธิ์ย้อย ต าบลปะค า 
  ๖) อ าเภอคูเมอืง ณ วดัทรงสิรินาวาส 
  ๗) อ าเภอเมือง ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  

แต่ผูว้ิจัยและทีมงานไดเ้ลือก ๒ พ้ืนที ่ คือ อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง มี
โบราณสถานชุมชนคือเสมาโบราณสมัยทวารวด ี ที่ลวดลายบางชิน้สมบูรณแ์ต่เนือ่งจากผา่น
กาลเวลามายาวนานดังนัน้จงึเริ่มจะช ารุดแล้วสมควรจะต้องชว่ยกนัดแูลและช่วยการบรหิาร
จัดการให้เปน็ระบบมากยิ่งขึน้เพ่ือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐท่ียังไมไ่ด้เข้าไปจัดการ
เท่าที่ควร คงยังเป็นพ้ืนที่ที่ชมุชนและชาวบา้นชว่ยดแูล 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓.๑ แผนทีต่ั้งวดัทรงศริินาวาส อ าเภอคูเมือง 
 



๕๔ 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๓.๒ แผนทีต่ั้งสถานที ่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
  
 ส าหรบัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และร่วมท ากิจกรรม ไดแ้ก ่
ประชาชนในชุมชนในพื้นที ่เด็ก เยาวชน ผูน้ าชมุชน ผูด้แูลเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบา้น ผูม้ีความรู้
ด้านศิลปะกรรม พระภิกษสุงฆ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รปู/คน ในชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ
อ าเภอคูเมอืง และ ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวดับรุีรมัย์โดยแบ่งเป็น ๕ 
กลุ่ม ไดแ้ก ่ (๑) ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๒ คน (๒) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน (๓) 
พระภิกษุสงฆ ์ผู้น าชมุชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน ๑๒ รูป/คน     (๔) นกัวิชาการและ
ผู้ช านาญการด้านโบราณสถานและศิลปะ จ านวน ๔ คน (๕) เด็กนักเรียน จ านวน ๑๙ คน โดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวนทั้งสิน้ ๔๙ รูป/คน ดงักล่าวนัน้ ผู้วิจยัมี
การจ าแนกตามลักษณะการเก็บขอ้มูล ตลอดจนการท ากิจกรรมตา่งๆ ดงันี้ 
 

๑)ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๒ คนไดแ้ก ่
ชุมชนโบราณบา้นปะเคียบ อ าเภอคูเมอืง 

 ๑.คุณสมควร พอกแก้ว ชาวบ้านบา้นปะเคียบอ าเภอคูเมือง 



๕๕ 
 

 
 ๒.คุณนา้แกว้ โคตรจนัทึก ชาวบ้านบ้านปะเคียบอ าเภอคูเมือง 
 ๓.ลุงสมบูรณ์ อนุวงศ์ เจา้ของร้านค้าขายของช าและเครื่องใชต้ดิกะวัดทรงสริิ

นาวาสบ้านปะเคียบอ าเภอคูเมือง 
 ๔.คุณยายเสวียง บุญครอง ประชาชนในพ้ืนที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อ าเภอคูเมอืง 
 ๕.เดก็หญิงภัทรวด ีแซ่เจียม นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
 ๖.เดก็หญิงสุธติรา เสริฐมาล ีนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
๗.คุณดาว เอรมัย์ เจ้าของรา้นขายของทีร่ะลึก ณ วนอทุยานเขากระโดง 

  ๘.นางสาวนกน้อย ลัคนาทวานุรักษ์ เจ้าหน้าทีดู่แลร้านอาหารเครื่องดืม่และของ
ที่ระลึก ของ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

๙.คุณจ าลอง ขจีฟ้า เจ้าของร้านขายของที่ระลึก ณ วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง 
๑๐.คุณสมหมาย แกว้อรสาน เจ้าของรา้นขายของที่ระลึก ณ วนอุทยานภูเขาไฟ

กระโดง 
๑๑.คุณรัตนา บวรภีชยานุรกัษ์ เจา้ของร้านขายของทีร่ะลึก ณ วนอุทยานภูเขา

ไฟกระโดง 
๑๒.คุณค าอ้าย  พรมเกต ุรถสองแถวพานักทอ่งเที่ยวขึน้วนอุทยานเขากระโดง 

  

๒)ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน 
 ๑.หลวงตาจันทร์ จนัทสารโร พระลกูวัดผู้เปน็เจ้าของเสมาโบราณ(บางสว่น) 
 ๒.ผศ.ดร.สรเชตวรคามวิชัย  

เป็นผู้ใหข้้อมูลเกี่ยวกับประวตัิความเป็นมาของโบราณสถานและแนะน าเกี่ยวกับการ
อนุรักษโ์บราณสถาน 

 

๓)พระภิกษุสงฆ์ ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๒ รูป/คน 
ชุมชนโบราณบา้นปะเคียบ อ าเภอคูเมอืง 

๑. พระครวูีระสุธรรมาภรณ์  เจา้คณะอ าเภอคูเมือง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
  เปน็ผูแ้นะน าว่าโบราณสถานในคเูมือง มีทีไ่หนบ้าง 

๒.หลวงพ่อสมบรูณ์ สริิวิชโย เจ้าอาวาสวัดทรงศริินาวาสอ าเภอคูเมอืงวันที ่   
๑๕ พฤศจิกายน    ๒๕๖๑ 

๓.คุณยายสอน พอกแก้ว  วนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒อ าเภอคูเมือง 
๔.คุณครูญาดานุช ไชยอุป ครูผู้ช่วยประจ าชั้น ม.๒ โรงเรียนวัดบา้นปะเคียบ 
๕.นางส าเนียง ประนัดศรี  อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบอ าเภอคเูมือง 
๖.ผู้ใหญบ่้านคุณอ านาจ  ควินรมัย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปะเคียบ หมู่ ๑ อ าเภอ 

คูเมือง 



๕๖ 
 

๗.ผู้ใหญบ่้านคุณชัยศิร ิ  ชุ่มเสนา ผู้ใหญ่บา้นบ้านหลักเมือง หมู่ ๑๖อ าเภอ 
คูเมือง 

๘.คุณครูอนนัทิยา ครูประจ าชั้น ม.๒ โรงเรียนวดับ้านปะเคียบอ าเภอคูเมือง 
 

วนอุทยานภูเข้าไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
 ๙.คุณรณภพ ณ รงค์ เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน (หวัหน้าวนอุทยานภูเขาไฟ

กระโดง) 
๑๐.นายประสิทธิ ์ กอ้งเสียง เจ้าหน้าทีว่นอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
๑๑.นายสมพงษ์ เรื่อยรมัย์ เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
๑๒.นางสุภาพร แกว้อรสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ บ้านโคกเขา ต.เสม็ด อ.เมือง 

(เขากระโดง) 
 

๔)นักวชิาการและผู้ช านาญการด้านโบราณสถานและศิลปะ จ านวน ๔ คน 
๑.คุณสมเดช ลีลามโนธรรม ผู้ช านาญการด้านโบราณสถาน ส านกัศิลปากรที ่

๑๐ นครราชสมีา 
๒.อาจารยว์รนัย พงศาชลากร นักมนุษย์วิทยา นักวิชาการอิสละ  ศิลปากร 
๓.คุณปญัชลิต โชติกเสถียร ประธานชมรมมัคคุเทศสมัครเล่น จังหวดัสุพรรณบรุ ี
๔.ผศ.ดร.สรเชต วรคามวิชัย อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย์ จบการศึกษา

ด้านศิลปะ(History) India 
 

๕) เด็กนักเรยีนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบชั้น ม.๒ จ านวน ๑๙ คนที่เข้าร่วมอบรม
ชุดจิตอาสาเสริมสรา้งความรู้เพ่ือเป็นกลุ่มอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน โดยมีชดุอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นจติอาสาเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนของตนเองไดแ้ก่ 
พงศกร   พันธุด์ี, บัญญวัต ตุใยรนัม์,  ณัฐนัย ชัยพิทักษ์,  จุฑารัตน ์สุรโิย 
พรรณษา เจียนทอง, สุธิตรา เสริฐมาลี, ภานุวฒัน ์ศาลาวาม,  ภานุกร ควนิรมัย์, 
กานติมา ตองตดิรมัย ์ หริณยา  แคนคันรมัย์,   เกวลนิ สุรโิย,            ฉตัรลดา ซุ้มเสนา  
สุปรีญา สีหานาม ธาดาเอน็ดู,           ภัทรวด ีแซ่เจียม, ณัฐนนท์ สรอ้ยจิตร 
อธิชา   ซุ้มเสนา,    จีระศักดิ์ เตมิตวัรัมย์,    นนทนพงศ์  เจียมทอง 
   

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชงิคุณภาพ 
และ ปฏิบัตกิาร ดว้ยการลงพื้นที่ปฏิบตัิการรว่มกบัชุมชน ๑) การเก็บข้อมูล๒) การสัมภาษณ์
กลุ่มเปา้หมาย  ๓) แจกแบบสอบถามมกีารสมัภาษณ์รว่มดว้ย ๔) ชดุอบรมจติพัฒนาอาสาให้ใน
พ้ืนที่ และมีการบรูณาการกับรายวิชา “พุทธศิลปะ” ซึ่งสอนอยู่ในระดับปริญญาตรี มกีาร
มอบหมายใหน้ิสิตศกึษาส ารวจข้อมลู ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ประจ าวชิา  
 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้



๕๗ 
 

  ก.อุปกรณส าหรับบันทกึขอมูลอุปกรณส าหรับบันทึกขอมูลเชน เทปบนัทึกเสียง 
กลองถายรูป เครือ่งเขียนกระดาษส าหรบัจดบันทกึ และแฟมส าหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
  ข.แบบสัมภาษณและการจดัท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเปนเอกสารที่ผวูิจัยไดส้รางขึน้
จากการคนควาจากต ารา แนวคดิและทฤษฏีต่างๆ ละงานวิจัยที่เกี่ยวของใชเ้พื่อเปนเครือ่งมือใน
การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 พฤติกรรมการด้านจติสาธารณะของเด็ก เยาวชน และบคุคลในชมุชน เอกสาร
ดังกลา่วเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพื้นฐาน ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ จะไดจากการพูดคุยซักถาม 
การสังเกตและแนวคดิ ทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจติส านึกสาธารณะ น ามาสร้างเปน็เครือ่งมือใน
การวิจัย ซึง่ถือเปนเครือ่งมือที่ส าคัญ 
 การสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยใชก้ารสมัภาษณ์รว่มกบัแจกแบบสอบถาม(ตามแนบ
ภาคผนวก) การลงพืน้ที่ เพือ่วัดจติส านึกของกลุม่เป้าหมายใน ๒ ดา้น ได้แก ่ 
 ด้านที ่ ๑ ด้านการรูคุ้ณคา่ของโบราณสถานชุมชนและตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิ
จากการท าลาย การปล่อยปะละเลย การเปลี่ยนแปลงดดัแปลง 
 และ ด้านที่ ๒ ด้านการเข้ารว่มและการมีสว่นร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
 โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ ด าเนนิงานเพ่ือวัดจิตส านึกสาธารณะในการ
อนุรักษ์โบราณ สถานชุมชน โดยใช้สัมภาษณ ์สอบถาม และการท ากิจกรรมรว่มดว้ย  
 ๑.การสมัภาษณ์ (Interview)๑ การสัมภาษณ์ เปน็การสนทนาซักถามพร้อม
กรอกแบบสอบถามรว่มด้วย อย่างมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้ได้ข้อมลูและวดัจิตส านึกในการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชน จ านวน ๕ ข้อ วดัจิตส านึกของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบกจิกรรม ที่ ๑ 
(เอกสารภาคผนวก ง ) 
 ๒.การจดักิจกรรมประกอบการประเมินตามสภาพจรงิที่เน้นกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง จ านวน  ๒  แผนการจดักิจกรรม ไดแ้ก ่

กิจกรรมที่ ๑จติส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน เปน็การเรียนรู้
เกี่ยวกบัโบราณสถานชมุชนใช้แนวคิดทฤษฏีจิตสาธารณะหรือจติส านึกเพื่อสว่นรวมแนวคดิและ
ทฤษฏีการมีส่วนร่วม มาสรา้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (เอกสารภาคผนวกง) 
 กิจกรรมที่ ๒ บอกมาหกอย่างเปน็การส ารวจโบราณสถานงานของชมุชนตวัเองและ
ความมีจิตส านักสาธารณะในการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน ใช้ทฤษฏีจิตสาธารณะหรือจติส านกึ
เพื่อส่วนรวมแนวคดิและทฤษฏีการมีสว่นรว่ม มาสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (เอกสาร
ภาคผนวก ง ) 

                                                           
๑พิเชษฐ วงศ์เกียรติ์ขจร, แนวทางเพ่ือการเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

ปัญญาชน,๒๕๕๙),หนา้ ๙๔. 



๕๘ 
 

 เมื่อได้ด าเนนิการสัมภาษณส์อบถามและจัดท ากิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรมเรียบรอ้ย 
จากนัน้จะด าเนินการรวบรวม ทั้งข้อมูลจากเอกสารและการลงภาคสนามทัง้หมดเพ่ือด าเนนิการ
พัฒนาจติส านกึสาธารณะตอ่ไป  
 ค. ชุดพัฒนาจิตอาสา ซึ่งเป็นการด าเนินการในระยะที่ ๒ไดแ้กก่ารด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนอ าเภอคูเมอืงและอ าเภอเมือง
โดยใช้จดัท าเป็นชุดพัฒนาจิตอาสา อบรมเกี่ยวกับดา้นโบราณสถาน แนวทางการอนุรักษ์ จิต
อาสา จติส านึกสาธารณะ การสรา้งแรงจูงใจ จากวิทยากรผู้ช านาญการเฉพาะดา้น 
 การอบรมจะครอบคลมุเนื้อหาและให้ความรู ้ โดยวทิยากรช านาญการเฉพาะด้าน
โบราณคด ีและวิทยากรจากวัฒนธรรมจงัหวัดหรือเทียบเท่า โดยเน้ือหาเป็นการอบรมชุดพัฒนา
จิตอาสา ดังนี ้
 ๑.ประเภทของโบราณสถานและโบราณวตัถแุละคณุค่า 
 ๒.แนวทางการอนรุักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 
 ๓.ประวตัิความเป็นมาของชมุชนทั้งชุมชนบ้านปะเคียบและชมุชนโดยรอบบริเวณ 
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 ๔.แนวทางการอนรุักษ์เสมาบ้านปะเคียบและโบราณสถานบนวนอุทยานภเูขาไฟ
กระโดง 
 ๕.การปลูกสรา้งพลังชวีิตแรงจูงใจและการพัฒนาจติส านักสาธารณะ ทั้งนีเ้พื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
 เอกสารอบรมชดุพัฒนาจิตอาสา ได้แก ่ หนังสือ/ต ารา ของ ศ.ดร.ศกัดิ์ชัย สายสงิห ์
เรื่องศิลปะทวารวดี : วฒันธรรมพุทธศาสนายคุแรกเริ่มในดินแดนไทย,รศ.ดร.รุ่งโรจน ์ ธรรม
รุ่งเรอืง เรื่องใบเสมาทวารวดีในอีสาน, ประวัตคิวามเปน็มาของชมุชนทัง้ชุมชนบ้านปะเคียบและ
แนวทางการอนุรกัษ์เสมาบ้านปะเคียบ ของอาจารย์สมเดช ลีลามโนธรรม ผูช้ านาญการด้าน
โบราณคดีส านักศิลปากร ๑๐ พิมาย วิธกีารปลูกสรา้งพลังชีวิตแรงจูงใจ(มนุษย์มหศัจรรย์) โดย
พระมหาพจน์สุวโจ ,ผศ.ดร. และเอกสารโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว เจ้าบ้าน
ที่ดี ผกูมิตรสานไมตรเีสรมิวิถีทอ่งเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ก าหนดการ
อบรมภาคผนวก) 
 

 การจดักิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เกดิการพัฒนาจติส านกึสาธารณะในการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนด้วยจ านวน  ๒  แผนการจดักิจกรรม  
 กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนรุักษ์โบราณสถานชุมชนใช้แนวคิดการอนุรักษโ์บราณสถาน 
แนวคดิการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และแนวคดิทฤษฏีแรงจูงใจ มาสรา้งแบบสอบถาม 
(เอกสารภาคผนวกง) 
 กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านกึสาธารณะใชแ้นวคิดการอนุรกัษ์โบราณสถาน 
แนวคดิการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ มาสร้างกิจกรรม (เอกสาร
ภาคผนวกง) 



๕๙ 
 

  

ผู้วิจัยก าหนดจัดกิจกรรมอบรมชุดจติอาสาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน เพื่อพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะเพ่ีอการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน โดยมปีระเดน็เนื้อหา เพือ่การใหค้วามรู ้
การฝึกฝน มีทักษะเพิ่มขึ้นดงันี ้

๑)จัดอบรมชุดจติอาสาใหค้วามรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน และการอนุรกัษ์ โดย
วิทยากรผูม้ีความรู้ด้านพุทธศิลปะและโบราณสถาน   เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งประเทศไทย จังหวดับุรีรัมย์ เพื่อให้มีความรู้ดา้นการเผยแพรก่ารจดัการท่องเที่ยว ด้าน
การตลาดเพื่อให้ความรูเ้รื่องวิถีชวีิตชมุชน เรือ่งการเป็นเจ้าบ้านที่ดดี้านมัคคุเทศ ที่เรียกว่าอาสา
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ซึ่งไดแ้ก่กลุม่อาสาอนุรกัษโ์บราณสถานชุมชน เด็กนักเรียนชัน้ ม.๒ 
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน ผลที่ได้รับจากการอบรม ท าใหก้ลุ่มเปา้หมาย 
ชุมชน  เห็นความส าคญัของโบราณสถาน  โบราณวัตถขุองชาต ิและทอ้งถิน่ของตนเอง จนเกิด
จิตส านกึในการอนรุักษ์ศิลปะโบราณสถานโบราณวตัถขุองชาต ิ  ท าให้ให้เหน็คุณค่าของโบราณ 
สถาน  จนเกดิแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิน่ เพื่อให้คนรุ่นหลงัประชาชนท้องถิ่นอืน่ ไดเ้ข้ามาศึกษาหา
ความรู้ตอ่ไป 

๒) การลงปฏิบัต ิ ในพ้ืนทีไ่ดแ้ก ่ พ้ืนที่อ าเภอคูเมอืงคอืวัดทรงศริินาวาส และพื้นที่
อ าเภอเมืองคือ วนอุทยานภเูขาไฟกระโดง การปฏิบตัิดงักล่าวเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย ได้เสริมสรา้ง
ทักษะในการรกัษาอนรุักษโ์บราณสถานโบราณวตัถุให้คงอยู่สืบไป  

๓) จัดไปดกูารปฏิบตัิงานของจิตอาสาโบราณสถานท้องถิ่น ณ ชุมชน อื่น โดยพา
กลุ่มเปา้หมาย อาทิ พระภกิษุ ชาวบ้าน เด็กนกัเรียน และเยาวชนในชมุชนไปดศูึกษางานการ
อนุรักษ์นอกสถานที่ จ านวนไมต่่ ากว่า ๒ สถานทีไ่ดแ้ก่วดัทรงสิรนิาวาส วนัที ่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ และวันที ่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ และไปดูโบราณสถานทีว่ดัพระเจา้ใหญว่ดัหงษว์ันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ และโบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 

 กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านกึสาธารณะ(เอกสารภาคผนวกง)ซึ่งเป็นกิจกรรม
เพื่อให้ค ามัน่สัญญาของกลุม่เป้าหมายและเด็กนกัเรียนทีร่ียกว่าอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชมุชน 
จ านวน ๑๙ คน ที่จะรว่มกนัช่วยอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนของตนเอง 
 แสดงรูปแบบของงานและอบรมชุดจติอาสาพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ดังนี ้
ระยะที ่ รายละเอียด 

ระยะที ่๑           สัมภาษณ์ 
          จดักิจกรรม          ๑.การเรียนรู้เกี่ยวกบัโบราณสถาน 
                                     ๒.บอกมาสีอ่ย่าง                                    



๖๐ 
 

ระยะที ่๒ พัฒนาจติส านกึสาธารณะ           การปฏบิัตงิาน 
                                         การอบรมอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
                                         การดูงาน 
อบรมชดุจติอาสาการพัฒนาจิตส านกึสาธารณเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
          ประเภทของโบราณคด ี
          แนวทางการอนุรกัษ์โบราณคดี 
          ประวัตคิวามเปน็มาของชุมชน 
          การปลกูสร้างพลังชวีิต แรงจูงใจและการพัฒนาจิตส านกึสาธารณะ 
          การเป็นเจ้าบ้านที่ด ี

 

 สรุปกิจกรรมเพื่อประเมนิและพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนมวีัตถุประสงค ์และการด าเนนิการ คาดถงึผลที่ได้ดงันี้.- 
 
ตารางที่ ๒ สรปุกิจกรรมเพื่อประเมินและพฒันาจติส านกึสาธารณะ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เครื่องมือ และรูปแบบ 
ระยะที่ ๑ ประเมินจิตส านึกสาธารณะ  
๑ การเรียนรูเ้กี่ยวกับ

โบราณสถาน 
มีจิตส านึกสาธารณะหรือไม ่
มีส่วนร่วมในการอนรุักษ ์

แบบสอบถาม  
 

๒ บอกมาหกอยา่ง ทราบพ้ืนความรู้ของกลุม่ 
เป้าหมายที่มตี่อโบราณ 
สถานชมุชนของตน และมี
จิตสาธารณะ อนัจะเชือ่ม 
โยงไปสูก่ารอนุรกัษ์ต่อไป 

แบบสอบถาม 

ระยะที่ ๒ การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
๓ อาสาอนรุักษ์

โบราณสถาน
ชุมชน 

เสริมสรา้งจติส านกึ
สาธารณะ พัฒนาจติส านกึ
สาธารณะ 

๑.จัดกิจกรรมอบรมชุดพัฒนาจิต
อาสา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษโ์บราณสถานแนวทางการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน การ
ปลูกสร้างพลังแห่งชวีิต การสร้าง
แรงจงูใจเพ่ือเปน็จิตอาสา 
๒.การลงปฏิบัติ ในพ้ืนที่เสริม 
สร้างทักษะในการรกัษาอนรุกัษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุใหค้งอยู่
สืบไป  



๖๑ 
 

๓.กิจกรรมพากลุ่มเปา้หมาย ไป
ดูการด าเนินการจดัการการ
อนุรักษโ์บราณชุมชนนอกสถานที ่
ไม่ต่ ากวา่ ๒ แห่ง ไดแ้กว่ัดทรงสิริ
นาวาส วดัพระเจ้าใหญ่วดัหงส์ 

๔ สัญญาใจแห่ง
จิตส านึกสาธารณะ 

เพือ่ค ามั่นสญัญาที่จะ
ช่วยกันอนุรกัษ์โบราณสถาน 

อภิปราย 
พันธะทางใจ 

  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ดังกลา่วขา้งตน้ ได้แก่ 
  ๑.รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน 
  ๒.รศ.วิเชียรชา  บตุรบุณฑรกิ 
  ๓.ผศ.ดร.สรเชต วรคามวิชัย 
 ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ ๓ ทา่นได้ให้ค าแนะน าและให้ความเหน็ชอบ ดังนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบ 
รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน ๑.ไดต้รวจสอบเครื่องมอืแลว้ ควรน าไปเกบ็ข้อมูลได้ 

๒.ในการถามปลายเปิดควรให้ผ็ให้ข้อมูลแสดงความคดิเห็นให้
กว้างขวาง เพื่อได้ประเด็นส าคัญหลายด้าน 

รศ.วเิชียร   ชาบตุรบุณฑรกิ 
 

ได้ศกึษาข้อความในเอกสารวิจัยแลว้ เหน็ว่าเป็นเรื่องทีค่วรแก่การ
ศึกษาวิจัย เพราะเป็นการปลุกจิตส านึกในการอนรุักษศ์ิลปกรรม 
อันเปน็สมบตัิรว่มของคนในชาตแิละหรือแสดงให้เห็นคณุค่าและ
ความเปน็มาในอดตีและความเป็นชาตไิทยตลอดไปนานเท่านาน 

ผศ.ดร.สรเชตวรคามวิชัย เห็นชอบใหด้ าเนินการตามโครงการเสนอ 
 

 

 นักวิชาการผู้รวมด าเนินกิจกรรมอบรม จัดเอกสารและให้ความร่วมมือ ตลอดจน
ข้อแนะน าต่างๆ ได้แก ่
  ๑.คุณศวิฤทธิ์ ศรีบญุเรือง รองผู้อ านวยการ ส านักงานการทอ่งเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวดับุรรีัมย์ 
  ๒.คุณอารีรตัน ์ สุนทรเสนาะ นักวชิาการวฒันธรรมช านาญการ วัฒนธรรม
จังหวดั จงัหวัดบุรรีัมย ์
  ๓.คุณวรีรตัน์ มามุง่ดี เจ้าพนักงานพละศกึษาประจ าอ าเภอเมอืง สังกัด
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา จังหวดับุรรีัมย ์
 
 
 



๖๒ 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการจดบันทึก และน าข้อมูลทั้งหมดพร้อมรปูภาพลงใน

คอมพิวเตอร ์ อย่างเปน็ระบบอันประกอบดว้ย การวจิัยเอกสาร (Documentary Research) 
เชิงคุณภาพแบบผสมผสาน และปฏิบัติลงพื้นทีด่้วย เพื่อประมวลความรูต้่างๆ ศึกษาแนวคิด 
หลักการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจตินกึสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถาน ใน
จังหวดับรุีรัมย ์ โดยศกึษาจากคัมภีร ์ เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง การลงพื้นที ่ เพื่อเก็บข้อมูล และท าการ
กิจกรรมตา่งๆ จ านวน ๔ แผนการกิจกรรม(เอกสารภาคผนวก ง )    โดยด าเนินการ ตอ่ดงันี้ 
  (ก) ศึกษารวบรวมเอกสาร ชดุความรู ้ และความเป็นมาเกี่ยวกบัแนวคิด 
หลักการ การอยูร่่วมกันของชุมชนที่อยูบ่ริเวณโบราณสถาน 
  (ข) การศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรม พัฒนาจติส านกึสาธารณะในการ
อนุรักษโ์บราณสถาน ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของชมุชน สถานศึกษา และ
วัด 
  (ค) การบูรณการองคค์วามรู้ดา้นการอยู่รว่มกัน การมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษโ์บราณสถานของตนเองในชุมชน 
  (ง) การพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน เพื่อให้เกดิ
องค์ความรู้ต่อไป 
 

 ขั้นเตรยีมการ 
  (ก) การเตรียมตวัของผูว้ิจัย คือเปนการเตรียมความรู และทักษะที่จ าเปนในการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวธิีการสัมภาษณ และการจดบนัทกึภาคสนาม และการวิเคราะห์ขอมูล 
  (ข) การเตรียมอุปกรณที่จ าเปน เชน อุปกรณส าหรับจดบันทึกขอมูลอุปกรณ
บันทึกเสียง แฟมส าหรับเกบ็เอกสารขอมูล และกลองถายภาพ 
   (ค)การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผจูัยไดสรางแนวค าถามในการสัมภาษณ ์การ
กรอกแบบสอบถาม และกจิกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินงาน โดยน าแนวค าถามและรูปแบบของ
กิจกรรมท่ีสรางไปปรกึษาผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะสิง่ที่ตองแกไขหรอืเพิ่มเติม 
แลวน ามาปรบัปรงุแกไข หรอืเพิ่มเติมบางประเด็นในขอค าถามเพื่อใหถูกตองเหมาะสมและ
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและสามารถเก็บขอมูลไดถูกตองครบถวน 
 

 ขั้นตอนด าเนินการเก็บข้อมลูผูว้ิจัยด าเนนิการเกบ็รวบรวมขอมูลและด าเนนิการท า
กิจกรรมดวยตวัเอง โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน 
   (ก) การสัมภาษณ์ (Interview) ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบในการสมัภาษณ์
อย่างเปน็ทางการ โดยค าถามตอบในเรื่องตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ ประชาชนในชุมชน เดก็ 
เยาวชนในพ้ืนที่โบราณสถานชุมชน ผูน้ าชมุชน ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน นกัวิชาการผู้
มีความรูด้้านศิลปะกรรม พระภิกษุสงฆ ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รปู/คน ในอ าเภอคูเมือง และ
อ าเภอเมือง จังหวดับรุีรมัย์แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่  
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   (๑) ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๒ คน  
   (๒) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน  
   (๓) พระภกิษุสงฆ์ ผูน้ าชมุชน และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๒ รูป/คน       
   (๔) นกัวิชาการและผู้ช านาญการด้านโบราณสถานและศิลปะจ านวน ๔ คน 
   (๕) เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน 
                  (ข) การท ากจิกรรมมุ่งประสงค์เพื่อพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการวจิัยครั้งนีเ้มื่อ
ได้ท าการสมัภาษณ์ สอบถาม ประมวลผลถึงความมีจติสาธารณะของชุมชนแลว้ จะน าไปสู่การ
ท ากิจกรรมการพัฒนาจติส านึกสาธารณะ ต่อไป 
  (ค) ผู้รว่มวิจัย ไดแ้ก่ อาจารย์ไว ชึรมัย์ เปน็ผู้รว่มในการสัมภาษณ์ ได้ร่วมในการ
สัมภาษณ์ ดว้ย 
 อนึ่งได้ท าการสมัภาษณ์และชุดอบรมพัฒนาจติอาสาเพื่อสร้างกลุม่อาสาอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชน จ านวน ๑๙ คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.๒ ของโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ 
เพื่อท าหนา้ที่จิตอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนตอ่ไป 
   
 การด าเนินการบันทึกข้อมูล 
    (ก) การบันทกึภาคสนาม (Field Note) การบันทึกข้อมูลใช้ แบบสัมภาษณ์ 
ผูว้ิจัยจะท าการบนัทึกเสียงในขณะใหการสัมภาษณ และจดบนัทึก กรอกแบบสอบถามบางสว่น
ในประเดน็ส าคญัซึง่การท ากิจกรรมตา่งๆ จะมีการถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอน 
    (ข) น าข้อมูลทีบ่ันทกึมาสรุปในแต่ละวนัและท าการจัดหมวดหมู่หาค าตอบตาม
เนื้อหาของงานวิจัย 
    (ค) อาจารย์ไว ชรึัมย์ (ผูร้่วมวิจัย)และพระมหาพจน ์ สุวโจ,ผศ.ดร. เปน็ผู้ร่วมใน
การสัมภาษณ์ และลงภาคสนาม ท าการชว่ยบันทกึขอ้มูลต่างๆ และท ากิจกรรมต่างๆ อาท ิ
ส ารวจโบราณสถาน และการอบรมในกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์ ด้วย 
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สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ ๓.๓ แผนภูมิการด าเนินงาน 
  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การแปลผลขอมูลจะด าเนินการหลงัจากท าเกบ็รวบรวมขอมูลน าขอมูลที่ไดมาท าการ
บันทึกใหเปนระเบียบ โดยเริ่มจากการถอดเทปทีไ่ดท าการบนัทึกเสียงไว ซึ่งจะบันทึกเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นไวทั้งหมด หลังจากนั้นจึงอานเพื่อการตรวจสอบขอมูลที่ยังไมชัดเจนหรือครบถวน เพื่อที ่
จะน าไปสัมภาษณเพิ่มเตมิในการสมัภาษณครั้งตอไป 
 (๑) ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอมูล โดยในครัง้ตอไปเมือ่ผูว้ิจัยลงพืน้ที่ซ้ าอีก
ครั้งจะน าขอมูลที่ไดจากการแปลผลไปสอบถามยอนกลบัเพื่อใหผูใหขอมูลไดยืนยันความถูกตอง
ของขอมูล 

การออกพื้นที่เพื่อ
ส ารวจโบราณสถาน 
ชุมชน อ าเภอคเูมือง 
และอ าเภอเมือง 

การลงพื้นที ่
๑.เพื่อสัมภาษณส์อบถาม 
๒.ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะ   
๓.จัดอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกบัการอนรุักษ์
โบราณสถาน   
๔.ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
๕.จัดพาไปดูการอนุรกัษ์
โบราณสถานนอกสถานที ่

การสรา้งเครื่องมือ การศกึษาแนวคิดทฤษฏี 
เอกสารเชิงวิชาการต่างๆ 

การวเิคราะห์ข้อมูล การสรปุและ
อภิปรายผล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ณ วดัทรงศิริทรงวาส  และวน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง 

การศกึษาแนวคิด ทฤษฏี
เอกสารเชิงวิชาการต่างๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 (๒) การสิ้นสดุการเกบ็รวบรวมขอมูลจะพิจารณาจากขอมูลที่ไดว่ามคีวามสมเหตสุม 
ผลหรือไม่อาจมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากที่มอียูแลวอีกจากนัน้จึงน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวจิัยเชิงคุณภาพปฏิบตัิการลงพ้ืนที่ของการวิจัยในครัง้นี้
เกิดจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณ์ สอบถาม ซึง่ผู้วิจัยได้ท างานอย่างตัง้ใจและ
สนใจจนกระทั้งถึงจดุสุดทา้ย ทั้งนี้เพื่อมิให้เกดิความคลาดเคลื่อนในการวิจัย๒ และใชก้าร
วิเคราะห์ข้อมูล ดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Microsoft Excel)  ค านวณหาค่าความถี่และค่า
ร้อยละ (Percentage)๓น ามาอธิบายผลวิธีพรรณนา มกีารด าเนินการดังนี ้
   (๑) ศึกษาเนื้อหาในเอกสาร เกบ็รวบรวมข้อมูล  จัดประเด็นและ  จัดหมวดหมู่
เพื่อการศกึษาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ในจังหวดับรุีรมัย์ 
   (๒) ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูลสอบถาม สังเกตพฤตกิรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
ปรึกษาผูรู้้ด้านโบราณคด ี
   (๓) แยกแยะข้อมูลในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 
   (๔) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่ จากการสมัภาษณ์  และจาก
การท ากิจกรรมต่างๆ มาวิเคราะห ์
   (๕) น าผลที่ได้เพื่อการพฒันาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถาน
ชุมชน ต่อไป 
   (๖) วเิคราะหข์้อมูลดว้ยวิธกีารพรรณนา 
   (๗) สรปุการวิเคราะหข์้อมลู 
 
 
 
 

โดยสรุปสาระส าคัญดา้นเนือ้หาที่ก าหนดไวต้ามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นดังนี.้- 
วัตถุประสงคท์ี่ ๑ ประเดน็ศึกษาโบราณสถานชุมชน ในจังหวัดบุรรีัมย์ เป็นลักษณะ

วิเคราะห์ข้อมูลในเชงิเอกสาร โดยการพรรณนาจากเอกสารหนังสือต ารา และลงส ารวจพ้ืนที ่
เพื่อให้ทราบว่าโบราณสถานชุมชน ในจังหวดับรุีรัมยม์ีที่ไหนบา้ง อย่างไร ซึ่งได้ลงส ารวจ ๗ พ้ืนที่
โบราณสถานชุมชนในวัด ๑๒ แห่ง พบว่าโบราณสถานชุมชนหลายแหง่มหีนว่ยงานภาครฐัดแูล 
แต่ยังมีบางพื้นที่จะเป็นคนในพื้นที่ดแูลกนัเอง 

                                                           
๒สุวิมล ติรกานันท์,ระเบียบวิธีการวจิัยทางสังคมศาสตร์แนวทางสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๕),หน้า ๒๕๘. 
๓รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร, การวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน์,๒๕๕๙),หน้า ๔๒. 
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วัตถุประสงคท์ี่ ๒ ประเด็นศกึษาจติส านกึสาธารณะชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์โบราณ 
สถานชมุชน โดยวิเคราะหข์้อมูลจากเอกสารแบบสมัภาษณ์ กรอกแบบสอบถามบางสว่นและ
วิเคราะห์จากการท ากิจกรรมในพื้นที่รว่มกบัชุมชนดว้ย 

วัตถุประสงคท์ี่ ๓ ประเดน็พัฒนาจิตส านึกสามารถเพือ่การอนุรักษโ์บราณสถานชมุ 
ชนของจังหวดับุรรีัมย์ โดยสร้างกิจกรรมจากแนวคดิการอนุรักษโ์บราณสถานของกรมศิลปากร
และแนวคดิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจงึได้สร้างกิจกรรมชุดพัฒนาจติอาสาขึ้น โดยอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัด้านโบราณสถาน การอนุรักษ์โบราณสถาน จิตอาสา จติส านึกสาธารณะ การสร้าง
แรงจงูใจ ให้กบัชุมชน 

โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากทั้ง ๓ ประเด็นด้วยการพรรณนา 
 

๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยการน าเสนอข้อมูล 
 ๑.จะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ประกอบ
ภาพถ่ายและพรรณานาความประกอบการบรรยายเหตกุารณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาจิตส านึก
สาธารณเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน  
 ๒.น าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์และเขียนรายงานผลการวิจัย   
 ๓.การเผยแพร่  น าเสนอรายงานทางเวทีระดับชาต ิ หรือระดับนานาชาติ หรือด้วย
การพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และรูปแบบของโบชัวรห์รือโปรเตอร์ ตามโอกาสที่ได้เผยแพร่
รายงานวิจัยนี ้ทั้งนี้เพ่ือประโยชนแ์ก่สาธารณะ   
 
 

๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 
ตารางท่ี ๓ แสดงสรุปกระบวนการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์ ประเด็นที่ศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช ้ ผลที่ได้รับ 
๑.ศึกษา
โบราณสถาน
ชุมชนในจงัหวัด
บุรีรัมย ์

๑.โบราณสถาน
ชุมชนในจงัหวัด
บุรีรัมยม์ี
อะไรบ้าง 
๒.โบราณสถาน
ชุมชนเหล่านั้น
อยู่ที่ไหนบ้าง 

๑.ศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ 
ต ารา 
๒.ขอค าแนะน า
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
๓.ลงพื้นที่ส ารวจ
แหล่งโบราณ 
สถานชมุชน 

๑.เอกสาร 
หนังสอื 
ต ารา 
๒.แบบสอบถาม
บางสว่น 
๓.สัมภาษณ์ 
๔.ท ากิจกรรม 

๑.พบแหล่ง
โบราณสถาน
ชุมชน ที่ทรง 
คุณค่าทางประวตั ิ
๒.เพื่ออนรุักษ์
โบราณสถาน
ชุมชนใหค้งอยู่
อย่างถาวรต่อไป 

๒.ศึกษาจติ 
ส านึกสาธารณะ

๑.จิตส านึก
สาธารณะของ

๑.ส ารวจพ้ืนที่
ภาคสนามเพื่อให้

๑.แบบสอบถาม
บางสว่น 

๑.ทราบจติส านึก
สาธารณะเพ่ือ
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ชุมชนเพื่อการ
อนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชน 

คนในชมุชน 
๒.คนในชุมชนมี
ความรู้ดา้น
โบราณสถาน
ชุมชนของตนเอง
มากนอ้ยอย่างไร 
๓.มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชนของตนเอง
หรือไม่อย่างไร 

ทราบระดบั
จิตส านกึ
สาธารณะของ
ชุมชน 
๒.สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
๓.ท ากิจกรรม 

๒.สัมภาษณ์ 
๓.ท ากิจกรรม 

การอนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชนของคนใน
พ้ืนที่ 
๒.น าสูก่ารพัฒนา
และสรา้ง
จิตส านกึ
สาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชนต่อไป 

๓.เพื่อพัฒนา
จิตส านกึ
สาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชน จังหวดั
บุรีรัมย ์

๑.ชุดความรู้ใน
การพัฒนา
จิตส านกึ
สาธารณะ 
๒.กลุ่มอาสา
อนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชน 

๑.ท ากิจกรรม 
เพื่อพัฒนา
ร่วมกัน 
๒.อบรมชุด
ความรู้พัฒนาจิต
อาสาเพื่อการ
อนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชน 

๑.กิจกรรมการ
พัฒนาจติส านกึ
สาธารณะ 
๒.ชุดอบรม 

๑.กลุ่มประชากร
เป้าหมาย และ
ประชาฃนในพื้นที่
ได้รบัความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
เกี่ยวกบั
โบราณสถาน
ชุมชนของตน 
๒.สร้างกลุ่มอาสา
อนุรักษ์
โบราณสถาน
ชุมชนเพื่อชว่ยใน
การดูแล ปกป้อง 
และอนุรักษ์
โบราณ 
สถานของชมุชน 

  



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 

การศกึษาวิจัย เรื่องการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน 
จังหวดับรุีรัมย ์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาโบราณสถานชมุชน ในจงัหวัดบุรรีัมย์  เพื่อศึกษาจติ 
ส านึกสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน และ เพื่อพัฒนาจติส านึกสาธารณะ
เพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ของจงัหวัดบุรรีัมย์การวิจัยครั้งนีเ้ปน็การวจิัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualtitative Research) ปฏิบัตกิาร
ร่วมด้วยในรูปแบบผสมผสาน ลง ๗ พ้ืนที ่ และโบราณสถาน ๑๒ แห่ง แตไ่ดเ้ลือก ๒ พ้ืนที ่คือ
อ าเภอคูเมอืงและอ าเภอเมืองเป็นพืน้ที่ด าเนนิการวิจัย ลงพื้นที่ เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ การท ากิจกรรมตา่งๆส าหรับกลุม่เป้าหมายไดแ้ก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่โบราณ 
สถานชมุชน ผูน้ าชุมชน ผูดู้แลเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูด้้านศิลปะกรรม พระภิกษุ
สงฆ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รูป/คน ในชมุชนโบราณบา้นปะเคียบ อ าเภอคูเมือง และ ณ วน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จงัหวัดบุรรีัมย ์

โดยมรีายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจัย
ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

๔.๑ โบราณสถานชุมชนในจังหวดับรุีรัมย ์
๔.๒ จติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
๔.๓ พัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน ของจังหวดั

บุรีรัมย ์
๔.๔ การวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนโอกาสอปุสรรค (SWOT Analysis) 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

๔.๑ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ส ารวจและศึกษาโบราณสถานชุมชนใน
จังหวัดบุรีรัมย ์

ในการศกึษาโบราณสถานชมุชน ในจังหวดับุรรีัมย์ ตามวัตถุประสงคข์้อที่ ๑   ผู้วิจยั
ได้ศกึษาเอกสารในเบื้องตน้แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการสมัภาษณ์ มีการใชแ้บบสอบถามบางสว่น
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพอีกทั้งยังได้ลงปฏิบัตกิาร่วมดว้ยกับชุมชนในรปูแบบผสมผสาน 
ได้ลง ๗ พ้ืนที ่พบโบราณสถาน ๑๒ แหง่ แตไ่ด้เลอืก ๒ พ้ืนที่ คอือ าเภอคเูมืองและอ าเภอเมือง
เป็นพ้ืนทีด่ าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บขอ้มูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) 
จ านวน๔๙คนน าข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาได้ผลการวิเคราะห์จากการส ารวจและ
ศึกษามรีายละเอียดดังนี ้
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๑)    จังหวดับุรรีัมย์เปน็จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  หรือ
อีสานใตข้องไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถยนต์ ๔๑๐ กิโลเมตร๑  บุรรีมัย์เป็นเมือง
แห่งความรืน่รมยเ์ป็นเมืองปราสาทหนิ อนัหมายถงึความรุ่งเรืองมาแต่อดตี จากการศกึษาของ 
นักโบราณคดี๒  พบว่าดินแดนอันเป็นทีต่ั้งของจงัหวัดบุรรีัมย์ปัจจุบนั เป็นดินแดนที่เคยรุ่งเรืองมา
ในอดตีมีประชาชนอาศัยอยูห่นาแนน่มาโดยตลอด พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตัง้แต่
สมัยก่อนประวตัิศาสตร์สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) เชื่อมต่อจนถงึสมัยลพบุรี (พุทธ
ศตวรรษที ่ ๑๒-๑๘) พบกระจายอยู่ทัว่ไป๓พบหลักฐานทางวฒันธรรมของเขมรโบราณ ซึง่มีทัง้
ปราสาทอฐิ และปราสาทหนิเปน็จ านวนมากกว่า ๖๐ แห่ง รวมทัง้ได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ
คือเตาเผา ภาชนะดนิเผา และภาชนะดนิเผาแบบทีเ่รียกว่าเครื่องถว้ยเขมร ซึ่งก าหนดอายุได้
ประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๕ ถงึ ๑๘ อยู่ทั่วไป จากนัน้ก็เริม่เสื่อมอ านาจลง หลงัจากสมัยของ
วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ  ที่เสื่อมลงและเกดิการแตกแยก อาจจะด้วยเหตุภัยธรรมชาติ
หรือสงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเลก็ๆ ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า “เขมรปา่
ดง”  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตรข์องจังหวดับรุีรมัย์ เริม่มีขึน้อีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเปน็เมอืงขึน้ของเมอืงนครราชสมีาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุง
ธนบรุีถงึสมัยกรงุรตันโกสนิทร์ตอนบน ว่าบุรีรมัย์มีฐานะเปน็เมืองๆ หนึ่ง พ.ศ.๒๔๗๖ ได้รบัการ
ตราพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามจัดระเบียบราชการสว่นภูมิภาค
ออกเปน็จังหวดัและอ าเภอ เมืองบรุีรมัย์จึงมฐีานะเปน็จงัหวดับรุีรัมย์   
 ค าขวัญของจังหวดัคือ “เมืองปราสาทหนิ ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม 
เลิศล้ าเมอืงกีฬา”โดยมดีอกฝ้ายค าเปน็ดอกไม้ประจ าจังหวดั มตี้นแปะ๊เปน็ต้นไม้ประจ าจังหวดั๔ 
 โบราณสถานของจังหวัดบรุีรัมย์๕ จังหวดับรุีรัมยอ์ยู่ในพื้นที่อีสานใต้ ได้แก ่
บริเวณลุ่มน้ ามูล หรอืแอง่โคราช ในอดตีเป็นพ้ืนที่ทีม่ีชุมชนโบราณหนาแนน่มาก และเปน็พื้นที่ที่
มีอิทธิพลขอมแทรกกระจายหนาแนน่ มีสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ที่ท่องเที่ยวศกึษา โบราณ 
สถานและแหลง่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช,ศูนยว์ัฒนธรรมอีสานใต้,วนอุทยานเขากระโดง มีพระสุภัทรบพิตรประดิษฐาน 
พระพุทธรปูคู่เมอืงบรุีรัมย ์ เปน็พระพุทธรูปกอ่อิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ พระพุทธบาทจ าลอง 

                                                           
 ๑โครงการจัดท าหนังสือทรัพยากรการท่องเท่ียวชุดภาคอีสานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔,กรุงเทพมหานคร : ททท.ปี 
๒๕๕๔.หน้า ๔. 

๒ศรีศักร วัลลีโภดม,ชุมชนโบราณในเขตทุ่งกลางร้องไห้และบุรีรัมย์,เอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๕-๘ จาก
เอกสารประกอบการสัมมนาประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้. 

       ๓ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์,วิกรม สมจติต์อารีย์ นายกเทศมนตรี เมืองบุรรีัมย์,๒๕๕๑,หน้า ๒. 
         ๔http://www.msn.com>news. เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑. นายอนุสรณ์ แกว้กังวาน ผูว้่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์ ลงนามประกาศ ณ วันที ่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เร่ืองการใช้ค าขวญั ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๕ทรัพยากรการท่องเท่ียว ชุดภาคอีสาน : บุรีรัมย์การท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๔.หน้า ๒๐-๔๓ 
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ปราสาทเขากระโดง ปากปล่องภูเขาไฟเป็นตน้ และมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน คือ นวิ ไอ-โม
บาย สเตเดี้ยมท่ีสามารถจดัเกมการแขง่ขนัระดบัชาติได้  ส าหรบัปราสาทหิน ที่มีชื่อไดแ้ก ่ 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ปราสาทเมืองต่ าพระพุทธรปูศิลาปางสมาธนิาคปรกสมยัทราวดี 
เมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ เป็นพระพุทธรปูสมัยทวารวดตีอนตน้ที่เกา่แก่ที่สดุในเมอืงไทย 
ปรากฏอิทธิพลของศิลปะอนิเดียแบบอมราวดี อนัเป็นต้นก าเนดิของพระพุทธรูปนาคปรก มอีายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ๖เป็นตน้  
 ๒) ชุมชนโบราณในจังหวัดบุรรีัมย์จากการสบืคน้หลกัฐานทางโบราณคดี ท าให้
ทราบว่า จังหวดับุรรีัมย์เดิมเป็นชมุชนเก่าแก่มีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี มีการคน้พบเมืองและ
ชุมชนโบราณเกนิกว่า ๑๓๐ แหง่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แมต้ัวเมืองบุรีรมัย์ในปัจจุบนั ก็มี
ลักษณะเปน็ชุมชนโบราณมาก่อน เนื่องจากมคีูล้อมรอบเปน็ก าแพงเมอืง ซึง่ถอืเป็นลกัษณะ
ส าคัญของการสรา้งเมอืงหรอืชุมชนสมัยโบราณ ส าหรับชุมชนโบราณที่ส าคัญๆ ไดแ้ก่
 ชุมชนเมืองฝาง๗  ต าบลเมอืงฝาง เปน็ชุมชนเกา่แก่ ตัวเมืองเปน็ลักษณะทรงกลม มี
คันดนิและคนู้ า ๔ ชัน้ มีสระน้ าโบราณ ๒ แห่ง สันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถาน โบราณคดีมีการ
ค้นพบไหโบราณสงู ๓๓ ชม. ใบเสมาหินขนาดใหญ่ กระบี่ส าริด และพระพุทธรปูทองส ารดิหุม้
ด้วยแร่พลวง สนันิษฐานว่าเป็นพระพุทธรปูสมัยอยุธยาตอนต้นชุมชนบ้านเมืองฝา้ย เมืองฝ้าย 
อ าเภอหนองหงส์ เป็นชมุชนเมืองโบราณ เป็นเมืองใหญ่มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางราว ๘๕๐ เมตร 
มีคูน้ าลอ้มรอบ ๓ ชัน้๘ชุมชนบ้านสะแกโพรง๙  ต าบลสระแกโพรง เปน็ชุมชนเก่าแก่ ลกัษณะคู
เมืองเป็นเนินดนิสูง มีก าแพงดินและคนู้ าล้อมรอบ หลักฐานทางประวัตศิาสตร์มกีารพบสระน้ า
โบราณคันกั้นน้ าคนัดนิโบราณ เศษภาชนะดนิเผ่า เครือ่งส ารดิ สันนิษฐานว่าเป็นคันฉอ่งส าริด 
ชุมชนบ้านปะเคียบ๑๐การเข้ามาตัง้ถิ่นฐานอยู่อาศัยทีบ่้านปะเคียบเปน็เวลานานราว ๓-๔ ชัว่
อายุคน โดยที่ไม่ทราบแนช่ดัว่าอพยพมาจากที่ใด ทราบแต่เพียงว่ากลุ่มคนสว่นใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นผูค้นทีม่าจากอ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรนิทร์ชมุชนเมืองตะลุง๑๑   เมืองตะลุง อ าเภอ
ประโคนชัย   เป็นชมุชนโบราณที่มีความส าคัญมาแต่อดีต เพราะผงัเมืองมีการขุดคนู้ าล้อมรอบ
เนินดินขนาดใหญ่ ซึง่เคยเปน็แหล่งที่อยู่อาศัยสมัยก่อนประวัตศิาสตร์ เพราะพบเศษภาชนะเนื่อง
ในพิธีกรรมการฝังศพชุมชนบ้านปะค า๑๒ สันนิษฐานสบืต่อกนัมาว่า น่าจะตั้งขึน้ในราวพุทธ
                                                           

๖http://www.wisut.net/bureerum-articleg, เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
         ๗พระมหาถนอม อานนฺโท,คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอม, (นครปฐม : โรงพิมพ์สาละพิมพการ
,๒๕๖๐),หน้า ๓๔. 

๘พิเศษ เจียจันทร์พงษ์,ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองโบราณที่โคราช”ในโบราณคดีนครราชสีมา,
(พระนครศรีอยุธยา : คณะโบราณคดี,๒๕๑๒),หน้า ๑๓๐-๑๓๒.อ้างถึงใน ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง,ทวารวดีใน
อีสาน,หน้า ๒๓. 

๙เรื่องเดียวกัน.หนา้ ๓๔. 
๑๐สมเดช ลีลามโนธรรม,ผู้ช านาญการโบราณคดี ส านักศลิปากรที่ ๑๐ (พิมาย) นครราชสมีา,เอกสาร

ประกอบการบรรยาย วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐, ณ วัดทรงศิรินาวาส. 
๑๑http://lek-prapai.org/home/view.php?id=370, เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๒https://th.wikipedia.org/wiki.อ าเภอบ้านปะค า, เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

http://www.wisut.net/bureerum-articleg
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=370
https://th.wikipedia.org/wiki.อำเภอบ้านปะคำ


๗๑ 
 

ศตวรรษที่ ๑๕ -๑๗ เพราะสังเกตเห็นได้จากการที่มโีบราณสถานและโบราณวตัถตุ่างๆใหญบ่้าง
เล็กบ้างรายล้อมอยู่โดยทั่วไป อย่างเชน่ , พระพุทธรปูสมัฤทธิ์ , เทวรูปสัมฤทธิ์ , เครื่องปัน้ดนิเผา
เครื่องประดบั , โครงกระดกู , อาวุธ เป็นต้น เก็บไว้ที ่พิพิธภัณฑ์วัดโคกงิว้ นอกจากพบว่ามโีครง
กระดูกของคนในสมัยโบราณเรียงรายอยู่โดยทัว่ไป นอกจากนี้ยงัพบวตัถุสิง่ของต่างๆ เชน่หมวก
โลหะ , อาวธุ , เครื่องใช้ตา่งๆ ฯลฯ ดังนัน้จึงสนันิษฐานว่า บ้านปะค า น่าจะเปน็หมูบ่้านและ
ชุมชนโบราณที่มีความเก่ามากแห่งหนึ่ง 
 ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการวิจัยโดยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ
เกี่ยวกับโบราณสถานชุมชน โดยขั้นแรกได้สืบค้นจากเอกสารเพ่ือให้ทราบว่าแหล่งชุมชน
โบราณอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วจึงลงส ารวจโบราณสถานที่ในพ้ืนที่น้ัน    
 ๓) แหล่งโบราณสถานชุมชน ที่ด าเนินการวิจัยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่ง
โบราณสถานชุมชน ๗ พ้ืนที่ กล่าวคืออ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อ าเภอปะโคนชัย อ าเภอปะค า อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง แต่ได้เลือก ๒ พ้ืนที่ คือ ชุมชน
โบราณบ้านปะเคียบ อ าเภอคูเมือง และโบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
เหตุผลของการเลือกท าการวิจัย ๒ พ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากทั้ง ๒ พ้ืนที่ การดูแลโบราณสถาน
ยังเป็นการดูแลของคนภายในชุมชน เป็นแหล่งโบราณสถานชุมชนที่น่าสนใจและสมควรที่จะท า
การอนุรักษ์ ผู้วิจัยพบว่า เสมาของชุมชนโบราณบ้านปะเคียบยังมีมาตรการการอนุรักษ์การ
ปกป้องเฝ้าระวังรักษาเพื่อไมใ่ห้ถูกท าลายยังมนี้อย ยังไม่มีการขึ้นทะเบยีน ยังไม่มีการสงวนรกัษา
บูรณะและยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เสมาบางชิ้นถูกท าลายด้วยน้ ามือของมนุษย์ที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ส่วนโบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมืองนั้น ผู้วิจัยพบว่ามี
การอนุรักษ์เฝ้าระวังสงวนรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานดูแล แต่การบริหารการจัดการ
ควรได้รับการปรับปรุง เพ่ือให้การอนุรักษ์โบราณสถานคงอยู่สมบูรณ์ต่อไป  ผู้วิจัยได้ เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ์ผนวกการแจกแบบสอบถามบางส่วน และการท ากิจกรรม
ร่วมกับบุคคลต่างๆ ในพ้ืนที่ อาทิ การให้ความรู้ การอบรม ตลอดจนการพาไปดูศึกษางานการ
อนุรักษ์โบราณสถานนอกสถานที่ ประวัติความเป็นมา ผลจากการด าเนินการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

 ๔.๑.๑ ประวัติ ความเป็นมา ของอ าเภอคูเมืองและอ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 
     ๔.๑.๑.๑.อ าเภอคูเมือง เป็นชุมชนโบราณในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นชุมชน
โบราณ อ าเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองยาง (จังหวัดนครราชสีมา) อ าเภอพุทไธสง และอ าเภอ
ชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์) 

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแคนดงและอ าเภอบ้านด่าน 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ และอ าเภอล าทะเมนชัย (จังหวัด
นครราชสีมา) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ก) การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ าเภอคูเมืองแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๗ ต าบล ๑๐๖ หมู่บ้าน ได้แก่คูเมือง๑๒ หมู่บ้าน
ปะเคียบ๑๘ หมู่บ้าน,บ้านแพ๑๑ หมู่บ้าน, พรส าราญ๑๙ หมู่บ้าน, หินเหล็กไฟ๑๗ หมู่บ้านตูม
ใหญ่๑๙ หมู่บ้านและหนองขมาร๑๐ หมู่บ้าน 
  ข) การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ าเภอคูเมืองประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๙แห่ง ได้แก่เทศบาลต าบลคูเมือง  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูเมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ  องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลบ้ า น
แพ องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๑ แผนที่แสดงพื้นที่เขต อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในพ้ืนที่เขตอ าเภอคูเมือง ผู้วิจัยและคณะได้ค้นพบว่ามีโบราณสถานชุมชนที่เก่าแก่นับอายุไปได้
ถึงสมัยทวารวดี เป็นโบราณสถานวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์ต่อไป นั้นคือ ใบเสมาโบราณ ณ 
ชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ 
  วัดทรงศิรินาวาสชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ 
  (๑) วัด สถานที่ตั้ง  ประวัติ และความเป็นมา 
      วัดทรงสิรนิาวาส ชุมชนโบราณบา้นปะเคียบ ต าบลปะเคียบอ าเภอคูเมือง 
จังหวดับรุีรัมยต์ าบลปะเคียบแยกจากต าบลดงพลอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ ขึ้นกับอ าเภอสตึก และป ี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ต าบลสตึกแยกกิ่งอ าเภอคูเมอืง ต าบลปะเคียบจึงขึ้นกบัอ าเภอคูเมืองปัจจุบัน บ้าน
ปะเคียบมีเขตติดกับอ าเภอแคนดงทางทิศตะวันออก และทางทิศเหนอืมีเขตติดกบัอ าเภอพุทไธ
สง   ภาษาท้องถิน่คือภาษาลาว และเขมร   โดยอาชีพหลัก ท านา และอาชีพเสริม ท าไร่ รับจ้าง 
เลี้ยงสัตว์ ท าประมง 

แผนที่แสดงพืน้ที่เขต อ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์ 
  กล่าวโดยสรุป บุรีรัมย์มีภมิูประเทศที่เหมาะสม
โดยเฉพาะความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้ล าคลอง อีกทัง้มีภเูขาเป็นแนว
กัน้เขตแดนธรรมชาติ จงึท าให้มกีลุม่ชนอพยพโยกย้ายมาอยูจ่ านวนมาก 
โดยกระจายกนัอยูต่ามพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ และเกิดเป็นชมุชนน้อยใหญ่ 
ซึง่จะเห็นได้จากจากการขดุค้นคนัดินและก าแพงเมือง พบมีสระน า้ 
ซากศาสนสถาน และสิง่ทีเ่ห็นถงึศิลปวฒันธรรมอนัล า้คา่ของบรีุรัมย์ คือ 
โบราณสถานเกา่แกซ่ากปราสาทขอมที่บง่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองใน
อดีต ชมุชนน้อยใหญ่แตล่ะชมุชนมีการเช่ือมโยงอิงอาศยักนัและกนั จึงมี
การยอมรับคติความเช่ือด้านศาสนาผสมผสานกนัทัง้พทุธ พราหมณ์ฮินด ู
สทิธิขอมโบราณเข้ากนัได้อยา่งกลมกลนื ทัง้การยอมรับวฒันธรรม
ประเพณีที่มีพฒันาการมาเร่ือยจนถึงปัจจบุนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


๗๓ 
 

 และจากการส ารวจพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลในด้านประวัติความเป็นมาของบ้าน
ปะเคียบ จากคุณน้าแก้ว โคตรจันทึก๑๓  ทราบว่าในอดีตบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านปะเคียบ
ปัจจุบันนี้ มีสภาพเป็นป่าดงทึบ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือ หมูป่า เป็นต้น ต่อมามี
พระภิกษุนามว่าหลวงพ่อสุขจากท่าตูม มาอยู่ จากสภาพที่เป็นเมืองร้างจึงเริ่มที่มีผู้คนย้ายมาจาก
ท่าตูม บ่อพรหม ตุมเตียบ และกระสังมาอยู่ที่ปะเคียบ  และในอดีตนั้นน่าจะเคยมีลาวญ้ออาศัย
อยู่ก่อน ต่อมาจึงมีการอพยพตามกันมาอยู่เรื่อยๆ สิ่งที่ผู้คนเคารพนับถือคือ สะดือบ้าน ซึ่งมีไม้
มะขามเป็นหลักกลางหมู่บ้าน ในแต่ละปีก็จะมีการท าบุญสะดือบ้านและถือได้ว่าเป็นประเพณี
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพ่ือเป็นสิริมงคลชาวบ้าน 
 (๒) ลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมของใบเสมา 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๒ เสมาโบราณ ณ วัดทรงศิรินาวาส อ าเภอคเูมือ 
 ชุมชนโบราณหรือแหล่งโบราณคดีบ้านปะเคียบ ตั้งอยู่ในเขตต าบลปะเคียบ อ าเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์พบโบราณวัตถุคือเสมาโบราณ ที่ยังมีสภาพเดิม มีลักษณะที่สวยงาม 
ลวดลายโบราณชัดเจน เป็นโบราณวัตถุสมัยทวารวดีก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ 
และยังไม่มีการตกแต่งคงไว้ให้มีลวดลายเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ๑๔ มีทั้งท าจากศิลาทรายและศิลา
แลงจ านวนมากกว่า ๕๐ ชิ้น  มีลักษณะเป็นศิลาขนาดใหญ่และเล็กปนกัน บางชิ้นแกะสลักเป็น
สถูปแบบหยาบๆ และเพราะมีอายุมายาวนานลวดลายโบราณนั้นเริ่มที่จะเลื่อนหายไป   การ
อนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนายังไม่การขับเคลื่อนเท่าที่ควร ผู้วิจัยและชุมชนได้ร่วมกัน
ด าเนินการ จัดท าซุ้ม ณ วัดทรงสิรินาวาสแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับใบเสมาเหล่านั้นมีประวัติและ
ความเป็นมา แผนผังที่ตั้งของเสมาไว้แล้วด้วย 

                                                           
๑๓สัมภาษณ์,คณุน้าแก้ว โคตรจันทึก ชาวบ้านปะเคียบ,วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔ศรีศักร วัลลีโภดม,ชุมชนโบราณในเขตทุ่งกลางร้องไห้และบุรีรัมย์,เอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๕-๘ จาก

เอกสารประกอบการสัมมนาประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้. 



๗๔ 
 

 ลักษณะใบเสมาที่บ้านปะเคียบ เป็นโบราณวัตถุสมัยทวารวดี๑๕  มีทั้งท าจากศิลา
ทรายและศิลาแลงรปูหมอ้น้ าศักดิส์ิทธิ ์(หม้อปูรณฆฏะ)มีจ านวนมากกว่า ๕๐ ชิ้น  มีลักษณะเป็น
ศิลาขนาดใหญ่และเล็กปนกัน บางชิ้นแกะสลักเป็นสถูปแบบหยาบๆ มี ๓ กลุ่ม  

กลุ่มแรกอยู่ในบริเวณวัดทรงศิรินาวาส ปัจจุบันได้น าไปใช้เป็นใบเสมาของอุโบสถที่
สร้างขึ้นใหม่ 
 กลุ่มที่ ๒ ขนย้ายมาจากที่ต่างๆ รวมกับที่มีอยู่เดิมในบริเวณสวนศิลากลางหมู่บ้าน 
ปัจจุบันได้สร้างศาลาประชาคมเอนกประสงค์ และได้ขนย้ายใบเสมามาเรียงรอบๆ ศาลา
ประชาคมแทน 
 กลุ่มที่ ๓  เป็นศิลาแลง อยู่ใต้ต้นไม้ในทุ่งนาไผ่ของชาวบ้าน ด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของหมู่บ้านใกล้กับศาลาประชาคม๑๖ 
 นอกจากนี้ยังมีการน าใบเสมาบางส่วนไปท าใบเสมาอุโบสถที่สร้างใหม่ของวัดสุพล
ศรัทธาราม อ าเภอคูเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 

จากการลงส ารวจพ้ืนที่ที่วัดทรงศิรินาวาส  ได้รับค าบอกเล่าในเรื่องใบเสมาจากหลวง
พ่อสมบูรณ์ สิริวิชโย เจ้าอาวาสวัด วัดทรงศิรินาวาสและหลวงตาจันทร์ จันทสาโรและผู้ใหญ่
อ านาจ ควินรัมย์ (ผู้ใหญ่บ้าน)  
 

(๓) โบราณสถานโนนส าโรงชุมชนโบราณบา้นปะเคียบ 
 โบราณสถานโนนส าโรง เป็นหินศิลาแลง โบราณสถานหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้กับคูเมืองด้าน
ทิศเหนือสภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นเนินโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้าขนาดเล็ก สูงจากพ้ืนที่
โดยรอบเล็กน้อย   บนเนินปรากฏแท่งศิลาแลงเรียงตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๔X๕ เมตร และมี
หินศิลาแลงปักอยู่โดยรอบ หินศิลาแลงดังกล่าวนี้อยู่ใต้ต้นไม้ในทุ่งนาไผ่ของชาวบ้าน ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านใกล้กับศาลาประชาคม ห่างออกจากวัดได้ประมาณเกือบ ๒ 
กิโลเมตร 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๓ เสมาโบราณ ณ โนนส าโรง ชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ 
 
                                                           

๑๕เรื่องเดียวกัน,หนา้ ๕. 
๑๖ข้อมูลจากการส ารวจ 



๗๕ 
 

หมายเหตุ โบราณสถานโนนส าโรง เป็นที่ดินในความครอบครองของคุณยายสอน พอกแก้ว ที่
ได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 

๑๗  
 

ชุมชนบ้านปะเคียบมรีะบบการบริหารงานภายในชุมชนอย่างมรีะบบ โดยมี
ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการผูบ้้าน ท างานดแูลชมุชนอยา่งเข็มแขง็  การบรหิารของชมุชนจะมีการ
ประชมุกันระหวา่งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการและสมาชิกในชมุชน หารือปรกึษาและตรวจตาความ
เป็นไปภายในชุมชน  มศีาลาเอนกประสงคเ์ป็นทีท่ างาน  มีปา้ยบอกเล่าประวัตขิองหมู่บ้าน  
ป้ายรายชื่อผูร้ับผดิชอบต่างๆ    ปา้ยแสดงประวัตขิองหมู่บ้าน  และป้ายแผนที่และสถานทีต่่างๆ 

 

วันที่ ๒ พค.๒๕๖๐ ปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดทรงศิรินาวาส  
เพ่ือจัดท าป้ายไวบอร์ดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับเสมาบ้านปะเคียบ ณ วัดทรงศิรินาวาส 
 

(๔) การด าเนินการจัดการและอนุรักษ์ใบเสมาบ้านปะเคียบ 
สิ่งที่ผู้วิจัยและคณะได้ด าเนนิการจดัการและอนุรักษ์ใบเสมาบ้านปะเคียบใหก้ับชมุชน 

สรุปได้ดงันี้ คือ  โดยเริ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ วนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน ผูว้ิจัยและคณะไดส้ร้างขัน้ตอนและรูปแบบการจัดการแล้วอย่างเปน็รปูธรรม ได้แก่ ๑)
ท าซุ้มแสดงประวัติความเปน็มาของใบเสมา๒) จัดท าป้ายขนาดใหญป่ระชาสัมพันธ์เรื่องราว

                                                           
๑๗ภาพที่ได้ถ่ายครั้งส ารวจครั้งแรก ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐.วดัทรงศิรินาวาส 



๗๖ 
 

เกี่ยวกบัเสมาเพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวสังเกตเหน็ง่ายขึ้น และเปน็ที่รู้จักใหม้าก 
ขึ้น   ๓) จัดท าเอกสาร แผน่พับประชาสัมพนัธ์ แจก ส าหรับผูท้ี่สนใจ  ๔) จัดท าทะเบียนจดัเก็บ
ใบเสมาโบราณจ านวน ๕๕ แผ่น (ตามผงั)   ๕) จัดท าปา้ยค าอธบิายใบเสมาโบราณ    ๖) การจดั 
ให้ความรู้ในเรื่องใบเสมาโบราณ ควบคู่กับการท าความเข้าใจในเรื่องการอนุรกัษ์ใบเสมา ดว้ย      
และได้มอบเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หวัหน้าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์และท ากิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ใบเสมาบ้านปะเคียบ 
 

 ๔.๑.๑.๒. อ าเภอเมืองโบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 จากการที่ผู้วิจัยและคณะได้ส ารวจและสร้างผลงานการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนที่
เก่าแก่เสมาโบราณ ณ วัดทรงศิรินาวาส และเนินส าโรง ชุมชนโบราณบ้านปะเคยีบ อ าเภอคูเมือง 
แล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาจิตส านึกโบราณสถานชุมชนในเขตอ าเภอเมือง ต่อ คือ 
โบราณสถานที่ ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงและสิ่งที่ค้นพบ สรุปได้ดังนี้ 
                   (๑) วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
                   (๒)พระพุทธบาท 
     (๓) พระสุภัทรบพิตร 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๔ โบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
 
 
 



๗๗ 
 

ประวัติความเป็นมาของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง๑๘ 
สถานทีต่ั้ง ประวตัิ และแผนที ่

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เดิมชื่อวนอทุยานเขากระโดง ตั้งอยู่ในท้องทีต่ าบลเสมด็ 
ต าบลอิสานและต าบลสวายจีก อ าเภอเมืองบุรรีัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๕๐ไร ่
เนื้อที่สว่นใหญ่ของป่าเป็นทีส่าธารณะสมบัตขิองแผ่นดิน กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวนัที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๒๖ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจังหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคามและจังหวัดสรุินทร์      
ทิศใต้           ติดต่อกบัจังหวดัสระแกว้ และประเทศกมัพูชา 
ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับจงัหวัดสรุินทร์ 
ทิศตะวันตก   ตดิตอ่กับจงัหวัดนครราชสีมา 

 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเปน็เนนิเขา 
สภาพป่าเป็นป่าแดง หรอืปา่เต็งรัง มีเนนิเขาขนาดเล็ก ๒ลูกตดิกนั สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 
๖๐เมตรเนนิทางทศิใต้เรียกว่าเขาใหญ่สว่นเนนิทางทศิเหนือเรียกว่าเขากระโดง      

โดยเนินเขาทั้งสองนี้เกดิจากการทับถมของเศษหนิภูเขาไฟที่พ่นปะทุออกมาทางทิศ
ตะวันออก และตะวนัตก มีลักษณะเกือบเป็นทีร่าบไมเ่ห็นร่องรอยชัดเจน รอบ ๆ เนนิเขาเปน็
เนินธารลาวา ซึ่งเป็นพืดหนิ จากการส ารวจความหนาของชั้นลาวาจากการระเบดิของเหมืองหิน 
พบว่า มีความหนามากกว่า ๒๐เมตร และแผ่กระจายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของยอดเขา
มากกว่าทิศทางอืน่  
      ภายในวนอุทยานยังมี ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง อยู่ในเขตบ้านเขากระโดง (คุ้ม
บ้านน้ าซบั) ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ มอีายุประมาณ ๓แสนถึง ๙ แสนป ีสูงจาก
ระดบัน้ าทะเล ๒๖๕เมตร ซากปากปล่องเปน็รปูพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนนิเขาเป็นขอบปล่อง
ด้านทศิใต้เรียกวา่เขาใหญ ่ 
        สว่นยอดเนินเป็นขอบปลอ่งด้านทิศเหนอืเรียกว่า เขาน้อย หรือเขากระโดง ส่วน
บริเวณที่เปน็ขอบปล่องปะทคุือ บริเวณที่เปน็หบุเขา ปจัจุบันมีสภาพเป็นสระน้ า เป็นซากภูเขา
ไฟที่ยังคงสภาพดแีละมีอายนุ้อยที่สุดในประเทศไทย  

ถัดมาก็เป็นอ่างเกบ็น้ าเขากระโดง หรืออา่งเก็บน้ าวฒุิสวัสดิ์ อยูด่้านเหนือของภูเขาไฟ
กระโดง บริเวณหนา้ที่ท าการวนอุทยานเขากระโดง เนือ้ที่ประมาณ ๔๐ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของ
เหล่านกน้ าประจ าถิน่และอพยพหนีหนาว  รอบอ่างจะอุดมไปด้วยพันธุ์ไมเ้ตง็-รัง นานาชนดิ จุด
นั่งชมวิวเหมาะส าหรบัเปน็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กางเตน็ท์พักแรมศกึษาธรรมชาต ิ จากจดุนี้
หากมองขึน้ไปบนยอดเขากระโดงจะมองเหน็องค์พระสภุัทรบพิตร  
       ปราสาทเขากระโดงตั้งอยูบ่นปากปล่องภูเขาไฟกระโดง อยู่ในเขตบ้านเขากระโดง 
(คุ้มบ้านน้ าซบั) ต าบลเสมด็ อ าเภอเมืองบรุีรัมย ์ ปราสาทเขากระโดงเป็นศาสนสถานสร้างขึ้น
                                                           

๑๘http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=4014 
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ก่อนสมัยสโุขทัย    เดิมเปน็ปรางค์หนิทราย ก่อบนฐานศิลาแลงองค์เดียวโดดๆ ฐานสี่เหลี่ยม
ขนาด ๔x๔ เมตร มีช่องทางเข้า ๔ ด้าน ต่อมาหนิพังหรือถูกรื้อลงมามีผูน้ าหนิมาเรยีงขึ้นมาใหม่
แตไ่มต่รงตามรูปแบบเดมิ  
       จากการศึกษาเอกสาร หนังสือต่างๆ เกี่ยวกบัโบราณสถานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง พบว่า
โบราณสถานส่วนมากได้แปรเปลี่ยนสภาพไปเปน็สว่นใหญแ่ล้ว อาท ิ เช่น คัน่ดนิ คูน้ า คเูมือง 
โบราณสถานที่คงหลงเหลืออยู่แม้อายุจะอยู่ในชว่งรตันโกสินทรต์อนกลางก็ตาม แตก่็ควรที่จะ
ด าเนินการอนุรักษ์พัฒนาจติส านึกการอนุรักษโ์บราณสถานแห่งนี้ให้สืบต่อไป คือ โบราณสถาน 
ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้แก่ 

 

(๑) พระพุทธบาท 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตระกูลสิงห์เสนีย์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลองไว้ในองค์

ปรางค์ แลว้สร้างมณฑปครอบทับปราสาทเขากระโดงถูกประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วนัที่ ๘ มนีาคม ๒๕๑๘ ขอบเขตโบราณ 
สถาน ๑ งาน ๖๐ ตารางวา   

พระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานในปราสาทหนิศิลาแลงโบราณเขากระโดง บนปาก
ปล่องภูเขาไฟกระโดง สรา้งขึ้นโดยพระยาประเสริฐสนุทราศรัย (กระจ่าง สิงหเ์สนีย์) เจา้เมือง
บุรีรัมย ์กบัคุณหญิงประเสรฐิ สนุทราศรัย(ตุ่ม สิงห์เสนีย)์ เพื่อเป็นพุทธบูชา และเปน็ปูชนียสถาน
ส าหรบัพุทธศาสนิกชนทั่วไป ไดป้ระดิษฐานไว้ในองคป์รางค ์ แลว้สร้างมณฑปครอบทับปราสาท
เขากระโดงถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานเุบกษาเล่มที่ ๕๒  
ตอนที ่๗๕  วันที ่๘ มีนาคม ๒๕๑๘  ขอบเขตโบราณ สถาน ๑ งาน ๖๐ ตารางวา   

 ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ ตอ่มาพระพุทธบาทจ าลองของเดมิได้หายไป และปราสาท
หินศิลาแลงได้ปรกัหักพัง พ.ศ. ๒๕๐๕ คุณหญิงนครราชสีมา (เจือ สิงหเ์สนีย์) พรอ้มดว้ยน้องๆ 
ซึ่งเป็นบตุรธดิาของพระยาประเสรฐิ สนุทราศรัย และคุณหญงิประเสริฐ สนุทราศรัย ได้สรา้ง
มณฑปกับพระพุทธบาทจ าลองขึ้นใหม่ และได้น ามาประดิษฐานไว้ในมณฑปนี้ พระพุทธบาท
จ าลองมขีนาดยาว ๒ ศอก ๑ คืบ (๖๐นิว้) กว้าง ๑ ศอก (๒๔นิว้)   
    

  (๒) พระสุภัทรบพิตร 
พระสุภัทรบพิตร เปน็พระพุทธรูปองค์ใหญ ่ ประดษิฐานอยู่บนเขากระโดง เป็น

พระพุทธรปูก่ออฐิฉาบปนูขนาดใหญ ่หน้าตักกว้าง ๑๒ เมตร ฐานยาว ๑๔ เมตร ปาง หันหนา้ไป
ทางทิศเหนือ ภายในพระเศียรขององค์พระม ี “พระบรมสารรีิกธาต”ุ บรรจุอยู ่ สร้างขึน้เมือ่ปี
พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยผู้มีจติศรัทธาและเลื่อมใสในความคดิและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบญุมา 
ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง พร้อมทั้งไดจ้ัดสร้างบันไดพญานาคขึน้ลงเขากระโดง 
ซึ่งมีทัง้หมด ๒๙๗ ขั้นจงัหวดัมกีารสง่เสรมิการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีบรรดา
ข้าราชการแต่งกายเป็นเทวดา นางฟ้า และประชาชนจ านวนมาก ไดร้่วมขบวนพิธีแห่อัญเชิญผ้า
อังสะความยาว ๓๙ เมตร เดนิขึ้นบันไดนาคราชเพือ่ประกอบพิธเีปลี่ยนผา้อังสะผืนใหม่ให้แก่
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องค์พระสุภัทรบพิตร บนยอดภูเขาไฟกระโดง พร้อมกนันี้พระภกิษุสงฆ์ ๙๙รปูไดส้วดเจริญพระ
พุทธมนต์เพื่อเปน็การเสรมิสริิมงคลให้บ้านเมืองสงบสุข  
 นอกจากโบราณสถานดังกลา่วแลว้วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ยังอดุมไปด้วยพืชพันธุ์
ธรรมชาติและสัตว์ป่าและทรัพยากรสัตว์ปา่ดว้ย กลา่วคอื 

ลักษณะพืชพันธุธ์รรมชาติจะเปน็พืชพันธุ์สวันนา (Savanna Biochote)   เป็นหญ้า
สูงและตน้ไมข้ึ้นกระจดักระจาย พืชพันธุ์ที่เกิดในเขตนี้จะเจรญิเตบิโตรวดเร็ว สภาพป่าเป็นป่า
เต็งรัง ซึง่ป่าชนดินี้เป็นสงัคมพืชเดน่ในทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป ป่าเต็งรงัมี
ลักษณะเปน็ป่าโปร่ง มีตน้ไม้ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ไม้เดน่อันเป็นไมด้ัชนปีระกอบดว้ยไม้ใน
วงศ์ยาง ฤดแูล้งจะผลัดใบ สว่นใหญ่ปรากฏสลับกันไปกบัป่าเบญจพรรณ มกักระจายอยู่ตามสนั
เนินพื้นทีร่าบท่ีเปน็ทรายจดั หรือบนดินลกูรังที่มีชัน้ของลูกรังตื้น ตัง้แต่ระดับความสงูจาก
ระดบัน้ าทะเล ๕๐-๑,๐๐๐เมตร 
            ป่าเต็งรังในวนอทุยานเขากระโดง ตน้ไมม้ีขนาดเล็กถงึขนาดกลางเนื่องจากลักษณะ
ดินตื้น และมีหนิผสมอยู่มาก ดนิขาดความสมบรูณ์ เรือนยอดห่างกันท าให้แดดสอ่งลงมาถงึพื้น
ได้มาก  

พันธุ์ไมท้ี่พบได้แก่ เต็งรงั มะกอกเลือ่ม ตะคร้อ ขี้เหล็กป่า สมอพิเภก งิว้ป่า ปอยาบ 
เป็นต้น ส าหรับไม้พ้ืนล่างเปน็พันธุ์พืชที่ชอบแสง จ าพวกหญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าเพก็ หญ้าคม
บาง ในระดับไม้ชัน้รองจะพบไม้พุ่มเบิกน าหลายชนดิ เชน่ มะขามป้อม ติ้วขาว ติว้แดง  

นอกจากนี้ยังมีพันธุไ์ม้ทีน่ ามาปลูกไดแ้ก ่ จามจุร ี ลัน่ทม สนประดิพัทธ ์ โพธิ ์ มะมว่ง 
มะขาม ยูคาลิปตัส ในฤดูฝน จะพบดอกกระเจียวขิง ข่า ออกดอกในช่วงฤดูฝน และมีผกัตา่งๆ 
เช่น ผกัหวาน ผักอีนนู ผักเม็ก ดอกดิน กระถกรก กระทงลาย สลดิ ผกัเปราะ กระโดน ผักแว่น 
มีเหด็จ าพวกที่สามารถน าไปปรุงอาหารได ้ เช่น เหด็โคน เห็ดระโงก เห็ดมันป ูเหด็น้ าหมาก เหด็
หูหนู เหด็ครก เห็ดเผาะ ซึ่งในช่วงฤดูฝน และมีพันธุ์ไมท้ี่มีลักษณะพิเศษ ชื่อ ตน้มะกอกโคก หรือ
เขมรเรียกว่า กระนุยขมอจ และชาวบา้นเรียกวา่ ตน้หีผ ีและมีชื่อวิทยาศาสตรว์่า Schreberas- 
wietenioidesRoxb. เป็นพืชไม้ประเภทยืนตน้ ลักษณะไม้เปลอืกแข็ง ล าต้นสูงใหญ ่ประเภทใบ
เลี้ยงคู่ออกดอกเปน็ช่อๆ สขีาวแกมเหลืองเล็กน้อยคล้ายๆ ดอกพวงพยอม แตไ่ม่มกีลิ่นหอม จะ
เริ่มออกดอกในระยะต้นของเดือนพฤษภาคม ลักษณะของผลคล้ายๆ ลูกมะกอก ขนาดประมาณ 
๓-๕เซนติเมตร เมือ่ลูกสุกประมาณเดือนกมุภาพันธ์-มีนาคม จะหลน่ลงมาและแตกออกเปน็สอง
ซีก จะพบตามซากภูเขาไฟเก่า ขยายพันธุ์ดว้ยวธิีเพาะเมล็ดและปกัช าท าได้ยาก    ลักษณะไม้ตน้ 
ผลัดใบ สูง ๗-๑๕ม. ใบเปน็ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย ๗-๙ ใบ รูปไข ่กว้าง ๒-๔ ซม. ยาว 
๔-๗ซม. โคนใบมนหรอืสอบเรียว ปลาบใบแหลม แผน่ใบค่อนข้างหนา ดอกสีเหลืองอมน้ าตาล 
กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นชอ่ตามซอกใบใกล้ยอด กลีบรองดอก ๕ กลีบ กลีบดอกเปน็หลอด 
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ปลายแยกเป็น ๕-๗ แฉก ผลเป็นผลแหง้ ทรงกลม เปลือกแข็ง สนี้ าตาลอ่อนกน้ป่องเล็กนอ้ย 
เมื่อแก่จะแตกจากด้านลา่งเป็น ๒ ซีก๑๙ 

ทรัพยากรสตัว์ปา่สัตว์ป่า จากการส ารวจสัตว์ป่าในวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงพบวา่ 
สัตว์ที่พบมากจะเปน็ประเภทสัตวป์ีก คอื พวกนกต่างๆ นกแอน่บ้าน นกกินปลอีกเหลือง นก
เอี้ยงสาลิกา เป็นต้น นอกจากนกแลว้สัตว์ที่สามารถพบได้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นพวกสตัวข์นาดเล็ก 
พวกสัตว์เลี้ยงลกูดว้ยนม สตัว์เลือ้ยคลานสัตว์สะเทนิน้ าสะเทินบก และมีเหยี่ยวแดง จ านวน ๑ คู่
บริเวณยอดเขากระโดงดว้ย 

สรุปผลที่ได้จากการท่ีผู้วิจัยได้สืบค้นจากเอกสารตามวัตถุประสงค์ที ่๑  เพื่อให้ทราบ
ว่าแหล่งชมุชนโบราณอยู่ที่ไหนบา้ง ส ารวจโบราณสถานชุมชน ๗ พ้ืนที ่ กล่าวคืออ าเภอนางรอง 
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปะโคนชยั อ าเภอปะค า อ าเภอคูเมือง และอ าเภอ
เมือง แตไ่ดเ้ลือก ๒ พ้ืนทีค่ือ อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง เพราะเนื่องจากในแหลง่
โบราณสถานชุมชน ๕ พ้ืนทีน่ั้น อาท ิเสมาวดัขนุก้อง อ าเภอนางรอง เสมาโบราณวดัภูเขาองัคาร 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ เป็นต้นอยู่ภายใตก้ารดูแลอนรุักษ์ของกรมศิลปากรแลว้  

ส าหรบัพื้นที่อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง ผูว้ิจัยพบวา่ มีแหล่งโบราณสถานชุมชน
ที่น่าสนใจและสมควรที่จะท าการอนุรกัษ์ คือ ชุมชนโบราณบา้นปะเคียบ อ าเภอคูเมือง พบ
เสมาโบราณสมัยทวารวดี ของชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ เปน็จ านวนมากกว่า ๕๐ ชิ้น ลวดลาย
บางชิน้สมบรูณ์ แตเ่นื่องจากผ่านกาลเวลามายาวนานดังนัน้จึงเริ่มจะช ารดุแล้ว พบว่ายังไม่มี
ระบบการอนรุักษ์การปกป้องเฝ้าระวงัรักษา ยงัไมม่ีการขึ้นทะเบียน ยงัไมม่ีการสงวนรักษาบูรณะ
และยังไม่มกีารบรหิารจดัการที่เปน็ระบบ เสมาบางชิน้ถกูท าลายดว้ยน้ ามือของมนุษย์ที่รู้เท่าไม ่
ถึงการณ ์ ไมรู่้คุณคา่ของโบราณวัตถุ สมควรจะต้องช่วยกันดแูลและช่วยบริหารจัดการให้เปน็
ระบบมากยิง่ขึน้ เปน็การแบ่งเบาภาระของหนว่ยงานภาครัฐที่ยงัไมไ่ดเ้ข้าไปจดัการเท่าที่ควร มี
เพียงชุมชน วดั และชาวบา้นช่วยกันดูแล และ ส่วนอ าเภอเมอืงน้ัน พบโบราณสถาน ณ วน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง ไดแ้ก ่ พระพุทธบาท และพระสุภัทรบพิตร เปน็พระพุทธรูปองค์ใหญ ่
ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เปน็พระพุทธรูปกอ่อิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกวา้ง ๑๒ เมตร 
ฐานยาว ๑๔ เมตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่บนวนอทุยานภูเขาไฟ
กระโดง ผู้วิจัยพบว่ามกีารอนุรักษเ์ฝ้าระวังสงวนรกัษา โดยมเีจ้าหน้าทีข่องวนอุทยานดแูล แต่
การบริหารการจัดการควรได้รับการปรับปรุง เพ่ือให้การอนุรกัษ์โบราณสถานคงอยูส่มบูรณต์่อไป 

 

 
 

                                                           
๑๙http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_i

d=1127 

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp


๘๑ 
 

๔.๒ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ศึกษาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน 

การศกึษาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ ๒ นั้น จากการสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล และจากการลงพ้ืนที่ท า
กิจกรรมรว่มกบัชุมชนดว้ย โดยกลุม่ดงักล่าว ไดแ้ก่ประชาชนในชมุชน เยาวชน ผูดู้แลเกี่ยวข้อง 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรูด้้านศิลปกรรม พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๔๙ รูป/คน โดยในจ านวนนีม้ ี
๑๙ คนเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ ซึ่งผูว้จิัยได้จดักิจกรรมอบรมชุดพัฒนาจติอาสา
เพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนให ้ ซึง่ถือว่าเป็นการได้สร้างทีมจติอาสาเพ่ือการอนรุักษ์
โบราณสถานชุมชนให้กบัพื้นที่ โดยมรีูปแบบการด าเนนิงาน สรปุดงันี้ 

สรุปเป็น รูปแบบของงานและชุดอบรมการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ด้านโบราณสถาน แบง่ออกเป็น ๒ ระยะดังนี ้
 ระยะที่ ๑ ด าเนินงานเพ่ือวัดจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์โบราณ สถาน
ชุมชน โดยใช้สมัภาษณ์ สอบถาม และการท ากิจกรรม ๒ กิจกรรมร่วมดว้ย   
 จัดกิจกรรมประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจริง จ านวน  ๒  แผนการจดักิจกรรม ไดแ้ก ่
 กิจกรรมที่ ๑จติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกบัโบราณสถานชมุชน 
 

กิจกรรมที่ ๑ จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๑ จติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เปน็การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
โบราณสถานชุมชน  โดยใชแ้นวคดิทฤษฏีจิตสาธารณะ จิตส านกึเพื่อส่วนรวมและการมีสว่นรว่ม  
โดยมวีัตถุประสงค ์  ๑. ศกึษากลุ่มเป้าหมายวา่มีจติส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชุมชน หรอืไม ่ ๒. เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีสว่นร่วมในการดแูลอนรุักษ์รกัษาโบราณสถานชมุชน 
ลักษณะของกิจกรรมที่ ๑  โดย  ๑. อภิปรายถึงเรื่องจิตส านกึสาธารณะโบราณ สถานชมชน ใน
พ้ืนที่ เพื่อใหม้ีความเข้าใจทีต่รงกัน  ๒. ให้กลุม่เป้าหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุป หา
แนวทางและวิธกีารร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน   และ ๓.ปฏิบัติการ อีก
ท้ังเขียนสิ่งที่เรียนรู ้สิ่งที่เขาจะช่วยดูแลรักษาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๑โดยกลุม่ประชากรตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูล ในพ้ืนที่อ าเภอคู่
เมือง มคีวามเห็นว่า มนุษย์เป็นตวัการส าคัญมากที่สดุในการท าลายโบราณสถาน  ๗๘  %  เหน็
ด้วยอย่างยิ่งวา่แมลง ภัยธรรมชาติมีสว่นในการท าลายโบราณสถานด้วย  ๑๑   %   เห็นด้วย
อย่างยิ่งวา่โบราณสถานไม่ใช่เป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆ  ๔๔ %  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าโบราณสถาน
บอกความรุ่งเรืองในอดตีของชุมชน  ๕๖ % และ เหน็ด้วยอย่างยิ่งวา่ควรชว่ยกันปลูกต้นไม้ชว่ย
ให้สภาพอากาศดีขึน้ และควรทิ้งขยะในถังขยะ ๔๔ %   ในขณะทีก่ลุ่มประชากรตัวอย่างและ
ผู้ให้ข้อมูล ในพื้นที่อ าเภอเมอืง มีความเหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่า มนุษย์เปน็ตวัการส าคญัในการท าลาย



๘๒ 
 

โบราณสถาน ๒๒ % เหน็ดว้ยว่ามนุษย์เป็นตัวการส าคัญในการท าลายโบราณสถาน ๔๔ %   
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแมลง ภยัธรรมชาติมีส่วนในการท าลายโบราณสถานดว้ย ๑๒ %  เห็นด้วยว่า
โบราณสถานไม่ใชเ่ป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆ  ๕๖ %  เห็นด้วยอย่างยิ่งวา่โบราณสถานบอกความ
รุ่งเรอืงในอดีตของชุมชน  ๖๗ % และ เหน็ด้วยอย่างยิ่งว่าควรช่วยกนัปลกูตน้ไมช้่วยให้สภาพ
อากาศดีขึน้ และควรทิ้งขยะในถังขยะ ๖๗ % 
(เอกสารภาคผนวกแนบหน้า ๑๔๒) 
วิเคราะห์ผลจากการท ากิจกรรม พบว่ากลุม่เปา้หมายมีความเข้าใจและเหน็ดว้ยว่ามนุษยเ์ป็น
ตัวการส าคัญมากที่สดุในการท าลายโบราณสถานและมีเข้าใจในเรื่องราวของโบราณสถานอนั
เป็นแหลง่ที่สามารถบอกถึงประวัตศิาสตร์ความรุ่งเรืองในอดตีของชุมชนตัวเอง 

กิจกรรมที่ ๒ บอกมาหกอยา่งเปน็การส ารวจโบราณสถานงานของชุมชนตัวเองทราบ
พ้ืนความรู้ของกลุม่เป้าหมายที่มีต่อโบราณสถานชุมชนของตน อันจะเชื่อมโยงไปสู่การอนุรกัษ์
ต่อไป 
กิจกรรมที่ ๒ บอกมาหกอยา่ง 
กิจกรรมที่ ๒บอกมาหกอย่าง เปน็การส ารวจโบราณสถานงานของชมุชนตวัเองเพื่อทราบพ้ืน
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อโบราณสถานชุมชนของตน โดยใชแ้นวคดิทฤษฏจีิตสาธารณะ 
จิตส านกึเพื่อส่วนรวมและการมีสว่นรว่มโดยมวีตัถุประสงค ์ ดงันี ้  ๑. ศกึษาพื้นฐานความรู้ของ
กลุ่มเปา้หมายที่มีตอ่โบราณสถานชมุชน เพื่อหาข้อมลูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรูค้วามเข้าใจใน
โบราณสถานชุมชนของตนเองว่าอยู่ในสภาพอย่างไร หรือไม่ ๒. เพื่อให้กลุม่เปา้หมายมีส่วนรว่ม
ในการดูแลอนุรกัษ์รักษาโบราณสถานชุมชน 
ลักษณะของกิจกรรมที่ ๒ 
๑. อภปิรายถึงโบราณสถานชมชน ในพ้ืนที ่ โดยทัว่ไปให้กลุ่มเป้าหมายฟัง  ๒. ใหก้ลุ่มเปา้หมาย
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ หาข้อสรปุ หาแนวทางและวธิีการรว่มกนัเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน ๓. ปฏบิัติการดแูลรกัษาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๒พบวา่ ในพ้ืนทีอ่ าเภอคูเมือง โบราณสถานชุมชน มีสภาพ
สะอาด สภาพโบราณสถานชุมชนเยน็สบาย  สถานทีอ่ืน่ๆ โดยรอบสะอาด มคีวามร่มรืน่ดี.และ
ห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชมุชนค่อนข้างสะอาด 
ส่วนพ้ืนที่อ าเภอเมอืง วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง มีสภาพค่อนข้างสะอาด สภาพโบราณสถาน
ชุมชนเยน็สบาย มตี้นไม้ใหร้่มเงา สถานที่อืน่ๆ โดยรอบค่อนข้างสะอาด มีความร่มรืน่ด ี และ
ห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชมุชนค่อนสะอาด แตบ่างครั้งจะมีกลิน่บ้าง 
(เอกสารภาคผนวกแนบหน้า ๑๔๓) 
วิเคราะห์ผลจากการท ากิจกรรม พบวา่ สว่นมากจะไม่เคยชว่ยในการท าความสะอาด
โบราณสถาน และจะช่วยในบางครั้งเมื่อมีการระดมของชุมชน และสว่นมากไม่เคยช่วยเฝ้าระวงั
โบราณสถานชุมชนเลย นอกจากบางครั้งที่พบเห็นการลูบการเคาะชิ้นสว่นส าคัญ จะเดนิเขา้ไป
เตือนไม่ใหท้ ากิจกรรมนีแ้สดงว่าชาวชมุชนขาดการช่วยดแูลโบราณสถานชมุชนของตนเอง 



๘๓ 
 

 เมื่อได้ด าเนนิการสัมภาษณส์อบถามและจัดท ากิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรมเรียบรอ้ย 
จากนัน้จะด าเนินการรวบรวม ทั้งข้อมูลจากเอกสารและการลงภาคสนามทัง้หมดเพ่ือด าเนนิการ
พัฒนาจติส านกึสาธารณะตอ่ไป 

สรุปผลที่ได้จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ ๒คือจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน นั้น  พบว่า คนในชุมชนมีความตระหนักรู้
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถาน เพ่ืออนุรักษ์โบราณสถาน
ชุมชน ซึ่งโบราณสถานยังบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชนโบราณสถานชุมชน มีสภาพ
สะอาด สภาพโบราณสถานชุมชนเย็นสบาย  แต่สถานที่อื่นๆ โดยรอบยังต้องการดูแลความ
สะอาด แต่สภาพอื่นภาพรวมมีความร่มรื่นดี  จากการท ากิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
ว่า  พวกเขาควรช่วยกันดูแลโบราณสถานชุมชน และปลูกต้นไม้เพื่อให้สภาพอากาศดีขึ้น  
 

๔.๓ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
 จากนัน้ได้ด าเนนิงานเพื่อการพัฒนาจติส านึกสาธารณะในการอนุรกัษ์โบราณ สถาน
ชุมชนอ าเภอคูเมืองและอ าเภอเมืองโดยถอืเปน็การด าเนินการในระยะที่ ๒ ต่อไป โดยมรีูปแบบ
การด าเนนิงาน สรุปดังนี ้
 ระยะที่ ๒ ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการอนุรกัษ์โบราณ 
สถานชมุชนอ าเภอคเูมืองและอ าเภอเมืองโดยใช้ ๑.รูปแบบงานลงฝึกปฏิบตัิงาน และ ๒.อบรม
เกี่ยวกับด้านโบราณสถาน แนวทางการอนุรักษ์ จิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ การสร้าง
แรงจูงใจ จากวิทยากรผู้ช านาญการเฉพาะดา้น  
 การอบรมจะครอบคลมุเนื้อหาและให้ความรู้ โดยวิทยากรช านาญการเฉพาะด้าน
โบราณคด ี และวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวดัหรอืเทียบเท่า โดยเน้ือหาเป็นชดุอบรมพัฒนาจิต
อาสา ดงันี ้
 ๑.ประเภทของโบราณสถานและโบราณวตัถแุละคณุค่า 
 ๒.แนวทางการอนรุักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 
 ๓.ประวตัิความเป็นมาของชมุชนทั้งชุมชนบ้านปะเคียบและชมุชนโดยรอบบริเวณ 
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 ๔.แนวทางการอนรุักษ์เสมาบ้านปะเคียบและโบราณสถานบนวนอุทยานภเูขาไฟ
กระโดง 
 ๕.การปลูกสรา้งพลังชวีิตแรงจูงใจและการพฒันาจติส านักสาธารณะ ทั้งนีเ้พื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 

 เอกสารชุดอบรมได้แก่ หนงัสือ/ต ารา ของ ศ.ดร.ศกัดิช์ัย สายสิงห์ เรื่องศิลปะทวาร
วดี : วฒันธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดนิแดนไทย,รศ.ดร.รุ่งโรจน ์ ธรรมรุ่งเรือง เรื่องใบเสมา
ทวารวดีในอีสาน, ประวตัิความเป็นมาของชุมชนทั้งชมุชนบ้านปะเคียบและแนวทางการอนุรกัษ์
เสมาบ้านปะเคียบ ของอาจารย์สมเดช ลีลามโนธรรม ผูช้ านาญการด้านโบราณคดีส านักศิลปากร 



๘๔ 
 

๑๐ พิมาย วธิีการปลกูสร้างพลังชีวติแรงจูงใจ(มนุษย์มหัศจรรย์)โดยพระมหาพจนส์ุวโจ ,ผศ.ดร. 
และเอกสารโครงการเสรมิสร้างเครือข่ายทางการท่องเทีย่ว เจ้าบ้านทีด่ ีผูกมติรสานไมตรีเสรมิวถิี
ท่องเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 การจดักิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เกดิการพัฒนาจติส านกึสาธารณะในการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนด้วยจ านวน  ๒  แผนการจดักิจกรรม คือกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ 
 กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน เสริมสร้างจติส านกึสาธารณะจัด
อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับโบราณสถาน และพากลุ่มเป้าหมายไปดูโบราณสถานที่อื่นดว้ย ดงันี้ 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน เสรมิสร้างจติส านึกสาธารณะพฒันาจติส านึก
สาธารณะ   โดยใชแ้นวคิดการอนุรักษโ์บราณสถาน แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
และแนวคดิทฤษฏีแรงจงูใจ มาสร้างแบบสอบถาม   โดยมวีัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสรา้งให้
บุคคลในชมุชนมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน ของตนเอง๒. เพื่อพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะของบุคคลในชุมชน 
ลักษณะของกิจกรรมที่ ๓ คือ ๑. อบรมและใหค้วามรู้เกี่ยวกับสถานที่และโบราณสถานต่างๆ 
สร้างแรงจงูใจให้มีความรักหวงแหนสมบตัิอันมีค่าในโบราณสถานของชุมชน๒. พาประชาชน 
เยาวชน พระภกิษุ ผูน้ าชุมชนไปทัศนศึกษา ศึกษาแนวทางการจดัการและการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนในที่อืน่ๆ 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๓ 
๑.จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัโบราณสถาน และการอนุรักษ ์ โดยวิทยากรผูม้ีความรูด้้านพุทธ
ศิลปะและโบราณสถาน   และเจ้าหน้าที่จากศนูย์วฒันาธรรมอ าเภอคูเมือง เทคนคิการสรา้งพลัง
แรงจงูใจให้ตวัเอง ผลที่ไดร้ับจากการอบรมท าให้กลุม่เป้าหมายชุมชน  เหน็ความส าคญัของ
โบราณสถาน  โบราณวตัถขุองชาติ และท้องถิ่นของตนเอง จะเกดิจิตส านึกในการอนุรกัษ์ศิลปะ
โบราณสถานโบราณวัตถุของชาต ิ   ท าให้ให้เหน็คุณค่าของโบราณสถาน  จนเกิดแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิน่ เพื่อใหค้นรุน่หลงั ประชาชนท้องถิ่นอื่น ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อไป   
๒.ปฏิบตัิ ในพื้นที ่เสรมิสร้างทักษะในการรักษาอนุรักษโ์บราณสถานโบราณวัตถุ ใหค้งอยู่สืบไป  
๓.กิจกรรมพากลุม่เปา้หมาย ไปดูการปฏบิัติงานของจติอาสา เพื่อการอนุรกัษ์โบราณชุมชนนอก
สถานที ่ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ วัดพระเจ้าใหญ่(วดัหงส์) วดัทรงสิรินาวาส  วนอทุยานภูเขาไฟ
กระโดง 
(เอกสารภาคผนวกแนบหน้า ๑๔๖) 
วิเคราะห์ผลจากการท ากิจกรรมพบว่ากลุม่เปา้หมายได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารบัการ
อบรมได้ท าให้เห็นความส าคญั และรูซ้ึ้งถงึคุณคา่ในโบราณสถานชมุชนของตวัเอง อีกทั้งได้
ประสพการณ์จากการไปทศันศึกษาโบราณสถานที่อืน่ดว้ย 
 



๘๕ 
 

 กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจติส านึกสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้ค ามั่นสญัญา
ของกลุม่ประชากรตวัอย่างที่จะร่วมกนัช่วยอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนของตนเอง กลุ่มอาสา
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน ได้ให้ค าสัญญาใจเพื่อการอนุรักษ ์ดงันี้ 
 

กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะ 
กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแหง่จิตส านึกสาธารณะ โดยใชแ้นวคดิการอนรุักษ์โบราณสถาน แนวคดิ
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และแนวคดิทฤษฏแีรงจูงใจ มาสร้างกิจกรรม  โดยมี
วัตถุประสงคค์ือเพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาให้บคุคลในชมุชนมีจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนของตนเอง 
ลักษณะของกิจกรรมที่ ๔  คือ ๑. อบรมและใหค้วามรู้เกี่ยวกับสถานทีแ่ละโบราณสถานต่างๆ 
สร้างแรงจงูใจให้มีความรักหวงแหนสมบตัิอันมีค่าในโบราณสถานของชุมชน๒. พาประชาชน 
เด็กๆ เยาวชน พระภกิษ ุ ผู้น าชุมชนไปทัศนศึกษา ศึกษาแนวทางการจดัการและการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนในที่อืน่ๆ 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๔สัญญาใจแห่งจติส านึกสาธารณะ ซึ่งเปน็กจิกรรมเพื่อให้
ค ามั่นสญัญาของกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูล ที่จะร่วมกนัช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน
ชุมชนของตนเอง กลุ่มอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชนบ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน ได้ให้ค า
สัญญาใจเพ่ือการอนุรักษ ์ อาทิ ๑) จะช่วยกวาด ท าความสะอาด๒๐ ไมท่ิ้งขยะลงบนพ้ืน๒๑ และ
ดูแลโบราณสถานชุมชน ไม่ท าลายสิ่งที่เป็นโบราณ๒๒และช่วยกนัดแูลรกัษาไว้เปน็อย่างดี๒๓ไม่ท า
ให้โบราณวตัถเุสื่อมเสีย๒๔  ๒) จะช่วยรักษาอนุรักษโ์บราณชุมชน๒๕ ดแูลความสะอาดในสถานที่
โบราณสถาน ชว่ยกนัเปน็หเูป็นตาเพ่ือปอ้งกนัการขโมย๒๖  ๓) ห้ามไปท าลาย จะความสะอาด 
และต้องการเก็บรกัษาไว้ใหลู้กหลายรุน่ตอ่ไปไวดู้๒๗  ๔) ใบเสมาเป็นโบราณวตัถุที่เก่าแกม่าแต่
โบราณ ช่วยกนัดแูลรกัษาอนุรักษ์  ๕) คอยสอดส่องความปลอดภัยโบราณสถาน๒๘  ๖) ไมต่ัด
ต้นไม ้อนรุักษ์สระน้ า และชว่ยเหลือสตัว์ที่มีปญัหา๒๙ ไมข่ดีเขียนบนวตัถโุบราณ  และ ๗) ไม่ก่อ
ความวุ่นวายในชมุชน ชว่ยกนัอนรุักษ์โบราณสถานในชุมชน๓๐ 

                                                           
๒๐ค ามั่นสญัญาของ จีระศักดิ,์  พงศกร, บัญญวัต เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๑ค ามั่นสญัญาของ ธาดา   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๒ค ามั่นสญัญาของ ภานุวัฒน์   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๓ค ามั่นสญัญาของ ณัฐนัย ,กานติมา  เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๔ค ามั่นสญัญาของ ภานุกร   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๕ค ามั่นสญัญาของ ณัฐนนท ์   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๖ค ามั่นสญัญาของ ภานุวัฒน์   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๗ค ามั่นสญัญาของ อธิชา   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๘ค ามั่นสญัญาของ ภานุกร   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 
๒๙ค ามั่นสญัญาของ พรรณษา   เด็กนกัเรียน ชัน้ ม.๒ โรงเรียนวดับ้านปะเคยีบ 
๓๐ค ามั่นสญัญาของ สุธิตรา   เด็กนักเรยีน ช้ัน ม.๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 



๘๖ 
 

(เอกสารภาคผนวกแนบหน้า ๑๔๗) 
วิเคราะห์ผลจากการท ากิจกรรม พบว่า กลุม่อาสาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน หลังจากไดร้ับ
การอบรม ได้พาไปลงพื้นทีจ่ริงและจากการไปทัศนศกึษาโบราณสถานอืน่ มคีวามเป็นจติอาสา
สาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของตนเองมากยิ่งขึน้ โดยจะเห็นได้จากการให้ค ามัน่
สัญญาใจต่างๆที่ได้ให้ไว ้
 
สรุปผลที่ได้จากการที่ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยตามวตัถปุระสงคท์ี่ ๓ คือเพื่อพัฒนาจติส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ของจังหวดับุรรีัมย์นัน้ พบว่า จากการที่ผูว้ิจัยได้
ท ากิจกรรมพัฒนาจติส านกึสาธารณะโดยจัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับโบราณสถาน และการ
อนุรักษ ์โดยวิทยากรผู้มคีวามรูด้้านพุทธศิลปะและโบราณสถาน   และเจ้าหน้าที่จากศูนยว์ัฒนา
ธรรมอ าเภอคูเมือง เทคนิคการสรา้งแรงจงูใจ ผลที่ได้รบั คือท าใหชุ้มชน  เห็นความส าคญัของ
โบราณสถาน  โบราณวตัถขุองชาติ และท้องถิ่นของตนเอง จะเกดิจิตส านึกในการอนุรกัษ์ศิลปะ
โบราณ เหน็คุณค่าเพื่อน าไปสู่การสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อให้คนรุ่นหลัง ประชาชน
ท้องถิน่อื่น ได้เขา้มาศึกษาหาความรู้ต่อไป  นอกจากนี้ได้กลุ่มเป้าหมาย ไปดูการปฏิบัติงานของ
จิตอาสา เพื่อการอนรุักษ์โบราณชุมชนนอกสถานที่ จ านวน ๓ แห่ง ไดแ้ก่ วัดพระเจ้าใหญ่(วดั
หงส์) วัดทรงสริินาวาส  วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงและประการส าคญัคือการได้สร้างกลุม่อาสา
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เพื่อแก้ปญัหาและอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน ให้ยั่งยืนตอ่ไป 

 
ตารางที่ ๔ สรุปการด าเนินการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน 
จังหวัดบุรีรัมย์  ดังน้ี 

 

วัน เดือน ป ี รายการ กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๐ เดินทางไปส ารวจ 

๔ครั้ง 
๑.พบใบเสมาโบราณเปน็จ านวนมากอยู่ในสภาพดี บาง
แผ่นมองเป็นลวดลายค่อนขา้งชัดเจนต่อมาทางวัดได้
ด าเนินซ่อมแซมโบสถ 

 
๑๗ ส.ค.๒๕๖๐ 
 
 
 
 

มีหนงัสือ ศธ.
๖๑๔๘/๑๕๖ ถงึ
ผู้อ านวยการส านัก
ศิลปากรพิมาย 
 

๑เดนิทางไปศูนย์ศิลปากรที ่๑๐ พิมาย 
๒.มีหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักศิลปากรพิมายที่ ๑๐ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าทีเ่พื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัเสมาบ้านปะเคียบ 
๑.ประชุมชาวบา้น เจ้าอาวาสวัดทรงศริินาวาส และ



๘๗ 
 

และ ๒๙ ส.ค.
๒๕๖๐ 

 เจ้าหนา้ที่ศิลปากรท่ี ๑๐ 
๒.คุณสมเดช ลีลามโนธรรม ให้ความรูเ้กี่ยวกับเสมา 

 
 

 
๘ ก.ย.๒๕๖๐ เดินทางไปบ้าน

ปะเคียบ น าบอร์ด
ไปมอบให้ชุมชน 

๑.ด าเนนิการาท าไวบอร์ด ทีเ่ป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เสมาของวดั และมอบใหชุ้มชน 
๒.ทางวัดได้สร้างซุ้มเหล็ก เพ่ือติดไวบอรด์องคค์วามรู้
ใบเสมาบ้านปะเคียบ 
๓.จัดท าเอกสารให้ความรู้เรือ่งใบเสมาบ้านปะเคียบ 
มอบให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาส เพื่อน าไปเผยแพร่
ความรู้ตอ่ไป 

 
 

 
๒๐ เมย.๒๕๖๒ พบผู้ช านาญการ

ด้านโบราณสถาน 
กรมศิลปากร  
พิมาย 
 

ขอค าแนะน าจากคุณสมเดช ลีลามโนธรรม กรม
ศิลปากรพิมาย เพื่อสร้างกลุม่อนุรกัษ์โบราณสถาน
ชุมชน 



๘๘ 
 

 
 

 
 

๑๓ พค.๒๕๖๒ พบคุณอารรีัตน์ 
สุนทรเสนาะ 
นักวชิาการ
วัฒนธรรมช านาญ
การ จงัหวัดบุรีรมัย ์

ขอค าแนะน า เพ่ือเชญิเจ้าหน้าที่ไปบรรยายอบรม
เกี่ยวกบัการสร้างจิตส านึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  และ 
วิถีชุมชน 

 
 

๑๖พค.๒๕๖๒ พบคุณศิวฤทธิ ์ศรี
บุญเรอืง 
รองผู้อ านวยการ
ส านักงานการ
ท่องเที่ยว 

ขอค าแนะน า เพ่ือเชญิเจ้าหน้าที่ททท.ไปให้ความรู้
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว  

 
 

๑๗ พค.๒๕๖๒ พบคุณ 
เจ้าหนา้ที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 
 

ขอเชิญเจ้าหน้าที ่ไปให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยว และการเปน็เจ้าบา้นที่ดี 



๘๙ 
 

 
 

มิย.๒๕๖๒ พบเจ้าหน้าที่ วน
อุทยานภูเขาไฟ
กระโดง 

รวบรวมข้อมลู และจดัท าโบว์ชัวร์ ความรู้เกี่ยวกับ 
โบราณสถานและอื่นๆ วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง 
 

๑-๒๐ กค. 
๒๕๖๒ 

ท ากิจกรรม 
ร่วมกับ
กลุ่มเปา้หมาย 

กิจกรรมให้ความรู้จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานกับประชาชน เจ้าของร้านขายของที่ระลึก
และเจา้หน้าที่บน วนอุทยาน 

 
 

 
 

๒๒ กค ๒๕๖๒ พบผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้าน
ปะเคียบ 

เพื่อขออนญุาตท ากิจกรรมให้ความรูก้ับเด็กนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบโดยคุณครอูนนัทิยา ครู
ประจ าชั้น ม.๒ พร้อมนักเรยีน จ านวน ๑๙ คนไป
เรียนรูเ้สมาบ้านปะเคียบ(วนัที่ ๗ สค.๖๒) 

 
 



๙๐ 
 

 

 
 

๔ สค.๒๕๖๒ น าชาวบ้านจาก
พ้ืนที่  
ไปท ากิจกรรม ที่
วัดพระเจ้าใหญ่
หงษ์ และบ้าน
ปะเคียบ อ าเภอคู
เมือง 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถาน พาไปศึกษาและเรียนรู้ที่วดัพระเจ้าใหญ่
หงษ์ และบ้านปะเคียบ อ าเภอคูเมือง 

 
 

 
 



๙๑ 
 

๒๓ สค.๖๒ อบรมพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะ
เพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน
ให้ความรู้เพิ่มเติม 
แก่นกัเรียนและครู
โรงเรียนวัดบ้าน
ปะเคียบ  

 
เด็กนักเรียนลงทะเบียนเขา้รบัการอบรม 
 

 
เด็กนักเรียนทั้งหมด ทีเ่ข้ารบักรอบรม 
 

 
นั่งสมาธิ ท าจิตให้สงบเพื่อสร้างพลังใจและแรงจูงใจ 



๙๒ 
 

 
๔.๔ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

ผลวิจัยท่ีได้จากการท ากิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะดังกล่าวนั้นผูว้ิจัยได้น ามา
วิเคราะห์ SWOT เพื่อประโยชน์ในการน าไปสูก่ารวางกลยุทธ์ของจงัหวัดให้สามารถพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานเปน็แหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ สรุป SWOT ได้ ดังนี ้

 

ด้านจุดแข็ง (S-Strength) จังหวดับรุีรัมย ์ มแีหลง่ท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม
โบราณธรรมชาตแิละสถานที่ที่มีลักษณะเดน่ดงึดดูความสนใจของนักทอ่งเที่ยวได้และเปน็ตวั
ก าหนดใหน้ักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวส าหรับบ้านปะเคียบ อ าเภอคูเมืองนั้นมี เสมา
โบราณสมัยทวารวดี ทีม่ีลวดลายสมบูรณ ์ มีจ านวนมาก เปน็จุดแขง็ทีแ่สดงให้เห็นถงึรากฐาน
วัฒนธรรมของชมุชนเดมิว่าเป็นทวารวดกี่อนที่จะมีการวฒันธรรมเขมรมาทับซ้อนเปน็เสมาทวาร
วดีทีม่ีรูปแบบเฉพาะในภาคอีสานสามารถพัฒนาเปน็แหล่งเรียนรู้ได้นอกนี้จงัหวัดบุรรีัมย์ยังเปน็
ถิ่นภูเขาไฟที่ดบัสนิทมีร่องรอยของชัน้ลาวาหนิภูเขาไฟให้ได้ศึกษาหาความรู้ มีวนอุทยานสภาพ
ปา่ที่ยังอดุมสมบูรณ์อนันบัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ดี 

 

ด้านจุดอ่อน(W-Weakness) การขาดเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร คือ
เสมา คงปล่อยไว้ให้อยู่ในความดูแลของชมุชน และพืน้ที่ของชุมชนบ้านปะเคียบสามารถพัฒนา
เป็นแหลง่การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมได้ ทัง้นีก้็เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุตอ่ชุมชนอีกทัง้ยังไม่
มกีารจดัการดา้นการอนุรักษ์โบราณวตัถุอย่างเปน็ระบบ  การจดัการด้านการใหค้วามรู้และการ
สร้างจติส านกึเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชนควรมีสว่นรว่มของทกุฝ่ายในการคดิตดัสินใจ 

 

ด้านโอกาส (O-Opportunity)ปัจจัยดา้นโอกาสนับว่ามีความส าคญัเปน็อย่างยิง่ที่
จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนน าทรัพยากรที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณคา่โดยใช้ต้นทนุทาง
วัฒนธรรมของตนทีม่ีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและจังหวดั อันจะน าไปสู่
พัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียนที่ได้ก าหนดกลยทุธด์้านการกระตุ้นบริการดา้นการเดินทางและ
การเชือ่มตอ่ในภูมิภาค บ้านปะเคียบเดนิทางสะดวก ไม่ไกลจากตวัเมือง 

 

ด้านอุปสรรค (T-Threat) ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ได้แก ่
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานน้ าไฟฟ้าความสะอาด ความร่มรืน่ สาธารณสขุการตดิตอ่สื่อสารสัญญาณ
โทรศัพท์อนิเทอรเ์นต็ฯลฯเพ่ือสุนทรียภาพของโบราณสถาน เพื่ออ านวยความสะดวก ต่อการ
เรียนรูโ้บราณสถานชมุชน และเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ที่
สามารถเชื่อมต่อโบราณสถานชุมชนอื่นๆ ภายในจงัหวัดเดียวกนัและจังหวดัใกล้เคียงต่อไป 

 
 



๙๓ 
 

 
Strength (จุดแข็ง) 
S1  มีเสมาโบราณสมัยทวารวดี ที่มีลวดลาย 
สมบูรณ ์มีจ านวนมาก 
S2เป็นเสมาที่แสดงถึงรากฐานวฒันธรรมของ 
    ชุมชนเดิมวา่เปน็ทวารวดีก่อนที่จะมกีาร 
วัฒนธรรมเขมรมาทบัซ้อน  
S3 เป็นเสมาทวารวดีที่มรีูปแบบเฉพาะในภาค 
   อีสานเทา่นัน้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูไ้ด ้
S4 มีภูเขาไฟดบัสนิท หนิลาวา และป่าไม้ที่สมบรูณ์
เป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติ   
S5 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  
S6 ความสัมพนัธ์ภายในชมุชนมีความใกลช้ิด 

Weakness (จุดออ่น) 
W1ขาดเป้าหมายการบรหิารจัดการ ทรัพยากร  
คงปล่อยไว้ให้อยู่ในความดูแลของชุมชน 
W2 ยังไม่มีการจดัการด้านการอนุรักษโ์บราณวตัถุ 
อย่างเปน็ระบบ  
W3 พ้ืนที่ของชุมชนสามารถพัฒนาเปน็แหล่งการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได ้
W4 ยังไม่มีการจดัการด้านความรู้และการสร้างจิต 
ส านึกอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน  
W5 ควรมีสว่นร่วมของทุกฝา่ย ในการคดิ ตัดสนิใจ 
ด าเนินการรว่มรับผดิชอบในการเรื่องต่างๆ 
 

Opportunity (โอกาส) 
O1 การส่งเสริมให้ชุมชนน าทรัพยากรที่มอียู่มา 
ใช้ให้เกิดประโยชนอ์ย่างรูค้ณุค่า โดยใช้ตน้ทุนทาง
วัฒนธรรมของตนทีม่ีอยู่ ตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและจงัหวัด 
O2 การน าทรัพยากร คอืเสมา ไปสู่พัฒนาการ 
ท่องเที่ยวของอาเซียนได ้
O3 น าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ด้านกระตุ้นการ 
บริการ การเดินทางและการเชื่อมต่อในภูมิภาค 
O4 เดินทางสะดวก ไมไ่กลจากตวัเมือง 

Threat  (อุปสรรค)์ 
T1สิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ความรม่รืน่  
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานน้ า ไฟฟ้า ความสะอาด  
สาธารณสขุ การติดต่อสื่อสาร สญัญาณ  
อินเทอร์เนต็ ฯลฯ ยังมีไม่เพยีงพอ 
T2 สิ่งอ านวยความสะดวก มีผลต่อการเรียนรู ้
โบราณสถานชุมชน  
T3 เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวต่อไป 
ในอนาคต ที่สามารถเชื่อมตอ่โบราณสถานชุมชน
อื่นๆ ภายในจังหวดัเดียวกนัและจังหวดัใกล้เคียง 

 
จากการวิเคราะหS์WOT ดงักล่าว พบว่าโบราณสถานชุมชนแสดงให้เห็นถึงรากฐาน

วัฒนธรรมของชมุชนดั่งเดมิว่าเปน็ทวารวด ี    ก่อนที่จะมีการวฒันธรรมเขมรมาทบัซ้อน มเีสมา
ทวารวดีทีม่ีรปูแบบเฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น มีภูเขาไฟดับสนิท หนิลาวา และปา่ไม้ที่สมบูรณ์
เป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติ  ซึง่มีศกัยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูไ้ด ้อีกทั้งผู้น าชมุชน
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มีความเขม้แข็ง ความสัมพันธ์ภายในชมุชนมีความใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติท าให้เปน็ข้อ
ได้เปรียบอยา่งมากมโีอกาสที่จะพัฒนาให้เปน็แห่งทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของจังหวดัต่อไป 
 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม               รูปแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพประกอบที่ ๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

แนวทางการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 
การรวมกลุ่ม 

การอนุรักษร์ักษาโบราณสถานการดแูลปกป้อง 

๑.การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
ชุมชน 
๒.การเรียนรู้คุณค่า ความส าคัญของโบราณ 
สถานชุมชน 
๓.การพัฒนาตนให้เป็นจิตอาสา 
๔.การมีส่วนร่วมหวงแหนสมบัติของชาติ และ
ชุมชน 

๑.การสร้างกลุ่มอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
๒.การตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานชุมชน
ของตนเอง 
๓.การร่วมมือกันปกป้องดูแลโบราณสถานชุมชน 
๔.การเรียนรู้พุทธศิลปะผ่านโบราณสถานของ
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

เป้าหมาย การพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน จงัหวดับุรรีัมย์ 
 

๑.มีจิตอาสา  
๒.มีจิตส านึกสาธารณะ   
๓.มีความสามัคคี   
๔.มีความรัก ความหวงแหนสมบัติของชาติของชุมชน 
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สรุปท้ายบท 
การวิจัยพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน จงัหวัดบุรีรมัย ์

ได้ศกึษาตามวัตถุประสงค ์ กล่าวคือ ศกึษาและส ารวจโบราณสถานชุมชน ในจังหวัดบุรรีัมย ์ 
ศึกษาจิตส านึกสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน และ เพื่อพัฒนาจติส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ของจังหวัดบุรีรมัย์  โดยการวิจัยเชงิเอกสาร ลงท า
กิจกรรมในพื้นที ่ ดว้ยวธิีการวิจัยแบบผสมผสาน และใช้แบบสอบถามบางส่วนควบคู่ไปกับการ
สัมภาษณ์ดว้ย 

ผู้วิจัยและคณะ ตระหนกัดีวา่บุรรีัมย์เป็นจังหวัดหนึง่ที่มีแหล่งอารยธรรมมีโบราณ 
สถานหลายแห่ง จงึได้ส ารวจพ้ืนทีโ่บราณสถานชุมชน จังหวัดบุรรีัมย์ เพื่อศึกษาจิตส านึก
สาธารณะการอนรุักษโ์บราณสถานชมุชน ของชมุชนโบราณในพ้ืนที่ แล้วท าการพฒันา เพื่อให้ได้
จิตส านกึสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนใหด้ีขึน้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

ผลการวิจัยตามวตัถปุระสงค์ข้อที่ ๑)   ศกึษาโบราณสถานชมุชนใน     จงัหวดั
บุรีรัมย ์ การด าเนนิงานวิจยัในชั้นแรก ผู้วิจัยได้สบืคน้จากเอกสารเพื่อให้ทราบวา่แหลง่ชุมชน
โบราณอยู่ที่ไหนบา้ง จากนั้นจึงลงส ารวจโบราณสถานที่ในพื้นทีด่ังกลา่ว ผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการ
ส ารวจแหลง่โบราณสถานชมุชน ๗ พ้ืนที่ กล่าวคืออ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ อ าเภอปะโคนชัย อ าเภอปะค า อ าเภอคเูมือง และอ าเภอเมือง ผลการพิจารณา
โบราณสถานชุมชนในพื้นทีซ่ึ่งได้ลงส ารวจดังกล่าวนัน้ ผู้วิจัยได้เลือก ๒ พ้ืนที ่คือ อ าเภอคูเมือง 
และอ าเภอเมืองเพราะเนื่องจากในแหล่งโบราณสถานชมุชน ๕ พ้ืนที่นัน้ อาท ิ เสมาวดัขนุก้อง 
อ าเภอนางรอง เสมาโบราณวัดภูเขาอังคาร อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ เป็นต้นอยู่ภายใต้การดแูล
อนุรักษข์องกรมศิลปากรแลว้  
 

ส าหรบัพื้นที่อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง ผู้วิจัยพบวา่มีแหล่งโบราณสถานชุมชนที่
น่าสนใจและสมควรที่จะท าการอนุรักษ์ คือชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ อ าเภอคูเมอืง พบเสมา
โบราณสมัยทวารวด ี ของชมุชนโบราณบ้านปะเคียบ เป็นจ านวนมากกวา่ ๕๐ ชิน้ ลวดลายบาง
ชิ้นสมบรูณ์ แต่เนื่องจากผา่นกาลเวลามายาวนานดงันัน้จึงเริม่จะช ารดุแลว้ พบวา่ยังไมม่ีระบบ
การอนุรักษก์ารปกป้องเฝ้าระวังรักษา ยงัไมม่ีการขึน้ทะเบียน ยังไม่มกีารสงวนรักษาบูรณะและ
ยังไม่มกีารบริหารจดัการที่เป็นระบบ เสมาบางชิน้ถกูท าลายดว้ยน้ ามือของมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึง 
การณ์ ไม่รู้คุณค่าของโบราณวัตถุ สมควรจะต้องช่วยกนัดแูลและช่วยบรหิารจดัการให้เปน็ระบบ
มากยิ่งขึ้นเป็นการแบ่งเบาภาระของหนว่ยงานภาครฐัทีย่ังไม่ได้เข้าไปจัดการเท่าที่ควร มีเพียง
ชุมชน วดั และชาวบ้านชว่ยกันดแูล และ ส่วนอ าเภอเมืองนัน้ พบโบราณสถาน ณ วนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงไดแ้ก ่พระพุทธบาท และพระสุภัทรบพติร เปน็พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐาน
อยู่บนเขากระโดง เปน็พระพุทธรูปกอ่อิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๑๒ เมตร ฐานยาว ๑๔ 
เมตร นอกจากนี้ยังมแีหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์อยู่บนวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัย
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พบว่ามีการอนุรักษเ์ฝ้าระวงัสงวนรักษา โดยมเีจ้าหน้าที่ของวนอุทยานดูแล แต่การบรหิารการ
จัดการควรได้รบัการปรบัปรงุ เพื่อให้การอนุรักษโ์บราณสถานคงอยู่สมบูรณต์่อไป 

ผลการวิจัยตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒) ศึกษาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณ 
สถานชมุชน คณะผูว้ิจัยไดล้งพื้นที่ ได้รว่มท ากิจกรรมกับชมุชนโบราณบ้านปะเคยีบเพื่อศึกษา
จิตส านกึสาธารณะและการพัฒนาเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน จากการศกึษากลุ่ม
ประชาชนตัวอย่างและผู้ใหข้้อมูล จ านวน ๔๙ รูปคน โดยการท ากิจกรรมแบง่ออกเป็น ๒ ระยะ 

  

กล่าวคอืระยะที่ ๑ เพื่อวดัจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนโดย
ใช้สัมภาษณ์ สอบถาม และการท ากิจกรรมรว่มด้วยเป็นการเรียนรูเ้กี่ยวกับโบราณสถานชมุชนใช้
แนวคดิทฤษฏีจิตสาธารณะหรือจติส านกึเพื่อส่วนรวมแนวคดิและทฤษฏีการมีส่วนรว่ม และ
กิจกรรมเพื่อส ารวจโบราณสถานของชมุชนตัวเอง และความมีจิตส านักสาธารณะในการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชน โดยใชท้ฤษฏีจิตสาธารณะหรือจิตส านึกเพื่อสว่นรวมแนวคดิและทฤษฏีการมี
ส่วนรว่ม ผลจากการสอบถามเกี่ยวกบัตวัการส าคญัในการท าลายโบราณสถาน มีความเห็นว่า 
มนุษย์เปน็ตวัการส าคญัมาก แต่ยังมคีวามเหน็ด้วยไม่มากในเรือ่งการควรมีสว่นร่วมช่วยกนัปลูก
ต้นไม้เพื่อชว่ยให้สภาพอากาศดขีึ้น และการช่วยทิง้ขยะในถังขยะ ส่วนการแสดงออกถึงจติส านึก
สาธารณะเกี่ยวกบัโบราณสถานชมุชนของตนเอง ผลการวิจัย โดยรว่มท ากิจกรรมกับชุมชนใน
ครั้งนี้ พบว่า สว่นมากจะไม่เคยไปช่วยในการท าความสะอาดโบราณสถาน โดยแตจ่ะช่วยใน
บางครั้งเมื่อมีการระดมในวนัส าคญัของชุมชน และส่วนมากไม่เคยชว่ยเฝ้าระวังโบราณสถาน
ชุมชนเลย นอกจากบางครัง้ที่พบเหน็การลูบการเคาะชิน้ส่วนส าคญั จะเดนิเข้าไปเตือนไม่ให้ท า
จุดนีว้ิเคราะห์ไดว้่า สมาชกิของชุมชนมีจิตสาธารณะเกี่ยวกับการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน
ของตัวเองน้อย ควรต้องไดร้ับการพัฒนาด้านจติอาสาส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชน ดงันัน้จึงน าขอ้มูลเหล่านี้มาสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ไปสู่กิจกรรมการ
พัฒนาจติอาสาในการด าเนนิกิจกรรมระยะที ่๒ ต่อไป 

  

ผลการวิจัยตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓) เพื่อพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนของจังหวัดบุรีรมัย์ นั้น ซึง่ตามที่ผูว้ิจัยไดเ้ลือกพื้นทีอ่ าเภอคเูมอืงและอ าเภอ
เมือง ตามเหตุผลดังกล่าวแล้วในการวิจัยข้อ ๑ นั้น ผูว้จิัยไดด้ าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเปน็ระยะที่ 
๒ โดยได้สร้างชดุพัฒนาจติเพ่ือการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการอนรุักษโ์บราณสถานชมุชน
อ าเภอคูเมอืงและอ าเภอเมือง โดยใช้จัดท าเป็นชุดพัฒนาจิตอาสาใหก้ับชมุชนโบราณบา้น
ปะเคียบ อ าเภอคูเมือง ได้จดัอบรมเกี่ยวกบัด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุและคุณค่าของ
โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ แนวทางการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ รวบรวมประวตัิ
ความเปน็มาของชมุชนทัง้ชมุชนบา้นปะเคียบและชุมชนโดยรอบบริเวณ แนวทางการอนรุักษ์
เสมาบ้านปะเคียบและแนวทางการดแูลอนรุักษโ์บราณสถานบนวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ให้
ความรู้และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 



๙๗ 
 

การพัฒนาจิตอาสาส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนนั้น ผูว้ิจยั
และคณะได้จัดอบรมชดุพัฒนาจิตอาสาส านึกสาธารณะขึ้น เพื่อการตระหนักถงึประโยชน์สว่น 
รวม ตระหนักถึงการท างานเป็นกลุม่ เป็นทมี เพื่อการอนุรักษโ์บราณสถาน เพื่อการดูแลปกป้อง 
เป้าหมายให้มีจติอาสา ให้มีจิตส านกึสาธารณะ มคีวามสามัคคีและมีความรักความหวงแหน
สมบัตขิองชาตขิองชมุชน โดยผูว้ิจัยได้ท ากิจกรรมท่ีสร้างกลุม่อาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน  
อันเปน็กิจกรรม ท่ีเสริมสรา้งให้บุคคลในชุมชนมีจติส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถาน
ชุมชนของตนเองและเป็นการพัฒนาจติส านึกสาธารณะของบคุคลในชมุชนดว้ย 

 

จากการด าเนนิการกิจกรรมเพื่อพัฒนาจติอาสาฯ เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานตาม
วัตถุประสงคข์องการวิจัยข้อที่ ๓) นี ้ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการในการรูร้ัก
และหวงแหนโบราณสถานชุมชนของตนเองมากขึ้นและไดแ้สดงว่ามีความพึงพอใจในการเขา้
รับการอบรมชดุพัฒนาจิตอาสาส านึกสาธารณะ เพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนมีความพอ 
ใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโบราณคดีและการอนรุักษ์โบราณคดีทัง้หลาย เพราะไดร้ับความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึน้ ไดร้ับรู้ถึงประโยชนข์องการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชนของตนเองเกดิแรงบนัดาล
ใจในการที่จะช่วยกนัอนรุักษ์และได้รบัประโยชน์มากจากการไปทศันศกึษาดูงาน ณ วัดพระเจ้า
ใหญ่หงษ์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับเสมาโบราณ ณ สถานที่จรงิ ท าให้ได้เห็นถึงระบบการจัดการ
และแนวทางการอนุรกัษ์โบราณนอกสถานท่ีเหล่านัน้ จดุน้ีท าให้ผู้วิจัยมั่นใจว่า กลุม่เป้าหมาย มี
พัฒนาการเพ่ิมมากขึ้นและจะเปน็ก าลังส าคัญในการดแูลอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของตนเอง
สืบต่อไป 

 

องค์ความรู้จากงานวิจัยครัง้น้ี จากกรอบแนวคิดการวจิัยที่ใช้ คือแนวคดิการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรม แนวคดิการอนรุักษ ์แนวคดิจติสาธารณะ แนวคดิการมีสว่นรว่มและทฤษฏี
แรงจงูใจ ผู้วิจัยและคณะได้สร้างเปน็ชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เปน็รูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาจติอาสาที่สามารถน าไปใชก้ับ
โบราณสถานชุมชนแหล่งอืน่ได้ (ข้อ ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัย หน้า ๙๐) นอกจากนี้
ยังได้จดัท าองค์ความรู้เกี่ยวกับประวตัิชุมชน ความรู้เกีย่วกับเสมาได้รว่มกับชาวบ้านได้จัดท าองค์
ความรู้เสมา ประวัตเิสมาและประวัตชิุมชนเปน็ซุม้ขนาดใหญ่แบบถาวร ณ วดัทรงศริินาวาส 
อ าเภอคูเมอืง จัดท าโบรชวัร ์ ชุดความรู้เกี่ยวกบัโบราณคดแีละแนวทางการอนรุกัษ์ ใหแ้ก่
ประชาชนในพ้ืนที่ และไดส้ร้างกลุม่อาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน ใหแ้ก่พื้นที ่ คือ ชุมชน
โบราณบ้านปะเคียบ เพื่อช่วยกันแกป้ัญหาละอนุรกัษโ์บราณสถานชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อ 
ไปดว้ย สว่นโบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเข้าไฟกระโดง นั้น ผู้วิจัยและคณะได้สร้างชดุความรู้
เป็นโบรชวัรเ์กี่ยวกับสถาปตัยกรรมและพืชพันธุ์ธรรมชาติ ป่าไม้ พืชไม้ยืนต้น พืชไม้ลม้ลุก 
ทรัพยากรสตัว์ปา่ นก สตัวเ์ลื้อยคลานฯ เพื่อการประโยชน์เปน็แหล่งเรียนรูข้องจงัหวดัและของ
ภาคอีสานต่อไป 

 



๙๘ 
 

กล่าวโดยสรุป จังหวดับรุีรมัย์ เปน็จังหวดัที่มศีักยภาพในการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเนื่องดว้ย เปน็จงัหวดัที่มคีวามหลากหลายทางทรัพยากรทางวัฒนธรรมศิลปะโบราณ 
สถานโบราณวตัถปุราสาทหนิ ประเพณวีิถีชวีิตกลุ่มชาตพัินธุ์ตา่งๆและมีการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้านได ้ จังหวดับุรรีัมย์มีศักยภาพอันเป็นจดุแข็งหลายประการ 
ดังเชน่ โบราณสถานชมุชนที่เก่าแก ่ ที่ยังมคีวามสมบูรณ์ทั้งสภาพและลวดลาย ได้แก่ใบเสมา
โบราณ อันถือว่าเปน็เสมาที่แสดงถึงรากฐานวฒันธรรมของชมุชนเดมิว่าเป็นทวารวดีกอ่นที่จะมี
การวฒันธรรมเขมรมาทบัซอ้น เปน็เสมาทวารวดีดงักล่าวมรีูปแบบเฉพาะในภาคอีสานเท่านัน้ 
สามารถพัฒนาเปน็แหล่งเรยีนรู้ได้ในพ้ืนทีม่ีผู้น าชมุชนมคีวามเข้มแขง็ที่พร้อมจะเปน็ผู้น าของการ
เปลี่ยนแปลงในอันจะน าความเจรญิและพัฒนาการมาสูชุ่มชนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีภูเขา
ไฟดับสนิท หินลาวา และปา่ไม้ที่สมบูรณ์เป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติ 

   

สรุปผลจากการศึกษาวิจัย การพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชน จังหวดับรุีรัมย ์ จากตัวอยา่งพื้นทีว่ิจัย สรปุไดว้่า การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะมี
ความส าคัญมากต่อชมุชน สังคมและชาติ เปน็จิตแหง่การตระหนักรูมุ้่งท าความด ี สร้างเสริม
ประโยชนแ์กต่นเอง สร้างประโยชน์ให้กบัสังคม แตก่ารจะพัฒนาจิตส านกึสาธารณะขึ้นมาไดน้ั้น 
บุคคลจะต้องมีพ้ืนจติอาสาหรือจติส านกึสาธารณะ แลว้จึงจะน าไปสู่การพัฒนาตอ่ไปได ้ โดยการ 
จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ สรา้งความตระหนักรูถ้ึงผลแห่งการมีจิตอาสาส านึกสาธารณะ 
จึงจะก็ใหเ้กิดความรว่มมอืรว่มแรงร่วมกันดูแลอนรุักษ์ศลิปวฒันธรรม อันจะ สามารถน าไป
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนน าไปสู่กระบวนการเรียนรู ้ การให้ความรูด้้าน
ศิลปะต่างๆ อนรุักษ์พุทธศิลปกรรมที่เป็นมรดกของชมุชนของชาต ิ อนรุักษแ์ละจารึกประวตัิ 
ศาสตร์เก่าแกข่องชมุชนให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู ้ ซึมซบั เอกลักษณค์วามมตีัวของตัวเองและ
ชาติพันธ์ ด้วยร่วมการสร้างต้นทนุของพื้นที่ตน้ทนุบุคลากรในท้องถิ่น ใหม้ีความตื่นรูใ้นการรักษา
อนุรักษโ์บราณสถาน มีการสอดส่องดแูลร่วมกนัเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การศกึษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน 
จังหวดับรุีรัมยเ์ป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมวีิธีการวิจยัแบบผสมผสาน คือการวจิัยเชิงคุณภาพ 
และการลงพ้ืนที่ปฏิบตัิการท ากิจกรรมรว่มกับชุมชน โดยมวีัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ ๑)
ศึกษาโบราณสถานชุมชน ในจังหวัดบุรรีัมย ์  ๒) ศึกษาจิตส านกึสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน ๓) เพ่ือพัฒนาจิตส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนของ
จังหวดับรุีรัมย ์  

วิจัยดว้ยการสมัภาษณ์ เกบ็แบบสอบถาม และการสร้างชุดความรู้ โดยประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูลที่รว่มท ากิจกรรม ได้แก่ประชาชนในชมุชนในพื้นที่โบราณสถานชมุชน 
ผู้น าชุมชน เด็ก เยาวชน ผูดู้แลเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ดา้นศิลปะกรรม พระภิกษุ
สงฆ์ จ านวนประมาณ ๔๙ รูป/คน ในชุมชนโบราณบ้านปะเคียบอ าเภอคูเมือง และ ณ วน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวดับุรรีัมยแ์บง่เป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน ๑๒ คน (๒) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน (๓) พระภิกษุสงฆ์ ผูน้ าชุมชน และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๒ รูป/คน     (๔) นักวชิาการและผูช้ านาญการดา้นโบราณสถาน
และศิลปะ จ านวน ๔ คนโดย วิธกีารสุ่มแบบเจาะจง(๕) เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ 
จ านวน ๑๙ คน 

ซึ่งผูว้ิจัยและคณะได้สร้างกลุ่มอาสาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน เป็นเด็กนักเรียนชั้น 
ม.๒  โรงเรียนวัดบ้านปะเคยีบจ านวน ๑๙ คน ดงักล่าวเข้าร่วมอบรมเสริมสรา้งความรู้ชดุพัฒนา
จิตอาสาเพื่อเป็นกลุ่มอาสาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนใหก้ับชุมชนของตนเอง มีผลการศึกษาวิจัย
สรุปได้ดงันี ้

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย   

การศกึษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน 
จังหวดับรุีรัมย ์สรุปผลการวจิัยพบว่า 

 

๑)จากการศกึษาเอกสารและลงพ้ืนที่ส ารวจโบราณสถานชุมชน ในจงัหวัดบุรรีัมยพ์บ
เสมาที่มีอายุเก่าแกม่ีคุณค่าทางโบราณคด ี การสรา้งนัน้ย้อนไปได้ถงึสมัยทวารวด ี ลองลงมาเปน็
การสรา้งในสมัยขอมเรืองอ านาจคือ ศิลปะขอมแบบไพรกเม็ง นับถือศาสนาพราหมณแ์ละใบ
เสมายุคสมัยกรุงศรีอยธุยา ใบเสมาในจังหวัดบรุีรมัย์ กเ็ช่นกันที่มีคติความเชื่อแนวความคดิ และ
เหตุผลในการสราง คือใชเปนนิมติ หรือเครื่องหมาย เพือ่ก าหนดขอบเขตของพระอโุบสถ 



๑๐๐ 
 

ผู้วิจัยได้ลงส ารวจทั้งสิน้จ านวน ๗ พ้ืนที ่ โบราณสถานชุมชนในวดั ๑๒ แห่ง แต่ได้
เลือกที่จะศึกษาโบราณสถานที่พื้นที่ อ าเภอคูเมืองและอ าเภอเมือง  เฉพาะอ าเภอคูเมืองนั้น พบ
ใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบวัดทรงศริินาวาส ซึ่งมีใบเสมาโบราณสมัยทวารวดี หลายแหลง่ พบ
จ านวนมากกวา่ ๕๐ ชิ้น บางชิ้นมีลวดลายที่ชัดเจนสมบรูณ์  และเริ่มที่จะเลื่อมสภาพลงและบาง
ชิ้นถูกท าลายดว้ยน้ ามือของมนุษย์     เพราะความรู้เท่าไมถ่ึงการณน์ั้นคอืสาเหตุทีต่้องเรง่
ด าเนินการอนุรักษแ์ละสร้างจิต ส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน  

    ๒)จติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน  ของประชากรตัวอย่าง
จ านวน ๓๐ คน เป็นเพศชาย จ านวน ๑๖ คน คดิเปน็รอ้ยละ ๕๓.๓๓ ในจ านวนนี้เป็นพระภิกษ ุ
๓ รูป และเป็นเพศหญงิ จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๔๖.๖๗ ทั้งหมดมีอายุมากที่สดุอยู่
ในช่วงระหว่าง ๔๑-๕๕ ป ี ส่วนมากมรีะดับการศกึษาระหวา่งต่ ากว่าอนุปรญิญา คดิเปน็ร้อยละ 
๔๖.๖๖ รองลงมาวฒุิระดับปริญญาตรี คดิเปน็ร้อยละ ๓๓.๓๔ พบว่า มีการตระหนักรู้ในความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรูค้วามเข้าใจและความคิดความรู้สึกเกี่ยวกบัโบราณสถาน เพื่อ
การอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของเอง โดย มีความเหน็ว่า มนุษย์เป็นตวัการส าคญัมากที่สดุใน
การท าลายโบราณสถานโบราณสถานไม่ใช่เป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆและโบราณสถานบอกความ
รุ่งเรอืงในอดีตของชุมชนและ ควรช่วยกนัปลกูตน้ไมเ้พราะต้นไม้ชว่ยให้สภาพอากาศดีขึน้ และ
ช่วยกันดแูล ควรทิง้ขยะในถงัขยะ แต่ยังไม่มีส านึกสาธารณะเพื่อการเฝ้าระวังและดแูลรักษา การ
เฝ้าระวังคงมีเพียงร้อยละ ๑๐-๒๐ เทา่นัน้ 

๓) เพื่อพัฒนาจติส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนจงัหวัดบุรีรมัย์ 
การท ากิจกรรมพัฒนาจติส านึกสาธารณะดงักล่าว ดว้ยการกระตุน้สร้างพลังชีวติและแรงจงูใจ
เสริมสรา้งความรู้ตา่งๆ เกีย่วกับความส าคญัของโบราณสถานชมุชน และการเปน็เจ้าบา้นทีด่ ี
ให้กับกลุม่เป้าหมาย ได้สรา้งกลุ่มอาสาอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน เป็นเด็กนักเรยีนชั้น ม.๒ 
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คนมีอายุใชว่งระหวา่ง ๑๒-๑๕ ปี เข้าอบรมชุดพัฒนาจติ
อาสาโดยร่วมท ากิจกรรมและมีสัญญาใจแห่งจติส านกึสาธารณะ จะรว่มชว่ยกนัแก้ปัญหาและ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนของตนเองดว้ยการจะชว่ยรกัษาอนรุักษ์โบราณชมุชน ดูแลความ
สะอาดในสถานที่โบราณสถาน ไม่ขดีเขียน  ไมท่ าลาย ช่วยกนัเปน็หูเป็นตา สอดส่องความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกนัการขโมย  จะชว่ยกนัอธบิายใหผู้้อื่นรับรู้ดว้ยไม่ตดัตน้ไม้ อนุรักษ์สระน้ า 
และชว่ยเหลอืสัตว์ที่มีปญัหา 
 

๕.๒ อภิปรายผล  
การศกึษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพี่อการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน 

จังหวดับรุีรัมยเ์ป็นการวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยเชิงคุณภาพ  ผสมผสานกับการปฏิบัติการ ลง
ส ารวจโบราณสถาน ลงพืน้ที่เก็บข้อมูล สมัภาษณ์และกรอกแบบสอบถามบางสว่นเพ่ือทราบ
ข้อมูลพ้ืนฐานสว่นตัวเบื้องตน้ และร่วมท ากิจกรรมรว่มกบัชุมชน  โดยมวีตัถุประสงคข์องการวิจัย
ดังนี ้๑)  ศึกษาโบราณสถานชุมชนในจังหวดับรุีรัมย๒์) ศึกษาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์



๑๐๑ 
 

โบราณสถานชุมชน  ๓) เพือ่พัฒนาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษโ์บราณสถานชุมชนจงัหวัด
บุรีรัมย ์
 ผู้วิจัยและคณะได้ส ารวจพ้ืนที่โบราณสถานชุมชน จังหวดับุรรีัมย์ และศกึษาจิตส านกึ
สาธารณะการอนรุักษโ์บราณสถานชมุชน ของชมุชนในพื้นที่ แล้วท าการพัฒนา เพื่อใหไ้ด้
จิตส านกึสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนใหด้ีขึน้ โดยลงพ้ืนที่ท าการส ารวจแหล่ง
โบราณสถานชุมชน ๗ พ้ืนที่ กล่าวคืออ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
อ าเภอปะโคนชัย อ าเภอปะค า อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง ได้เลือก ๒ พ้ืนที่คือ อ าเภอคูเมอืง 
และอ าเภอเมือง จังหวดับุรรีัมย์ที่มีโบราณสถานชุมชนคือเสมาโบราณสมัยทวารวด ี ลวดลายบาง
ชิ้นสมบรูณ์ แต่เนื่องจากผา่นกาลเวลามายาวนานดงันัน้จึงเริม่จะช ารดุแลว้และบางชิ้นถกูทลาย
ด้วยน้ ามือมนุษย์ที่รูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์ ไม่รู้คุณค่าของโบราณวัตถุ สมควรจะต้องช่วยกันดแูลและ
ช่วยบรหิารจดัการให้เป็นระบบมากยิ่งขึน้เปน็การแบ่งเบาภาระของหนว่ยงานภาครัฐที่ยังไม่ได้
เข้าไปจัดการเท่าที่ควร มีเพยีงชุมชนและชาวบ้านช่วยกนัดแูล  

การด าเนนิการได้รว่มมือกับชุมชน หาแนวทางเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานในพื้นที ่
โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลสัมภาษณและแจกแบบสอบถามบางส่วน จากนั้นไดน้ ามาสู่
การพัฒนาเพื่อการตระหนกัรู้ว่า ชมุชนมีจิตส านึกสาธารณะตอ่โบราณสถานของตนเองมากน้อย
อย่างไร จากนั้นจงึสร้างกิจกรรมร่วมกับบุคคลต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ การให้ความรู ้ การอบรม ได้
สร้างชดุอบรมพัฒนาจติอาสา และน ากลุม่เป้าหมายไปดูศึกษางานการอนุรกัษ์โบราณสถานนอก
สถานที่ทัง้นีโ้ดยอาศัย แนวคิดทฤษฏเีรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฏีจิต
สาธารณะการมีสว่นร่วมและแนวคดิการอนุรักษโ์บราณสถานโบราณวตัถ ุ เพื่อให้เกดิการปกป้อง
ระวงัรักษาไม่ให้ถูกท าลาย การสงวนรักษาและปรับปรงุระบบการบริหารการจัดการใหม่ โดยมี
การท าทะเบียนจ านวนวตัถุโบราณคอืเสมาว่ามีจ านวนเท่าไร จดุที่ตัง้ของเสมาโบราณแตล่ะจดุมี
จ านวนเท่าไร ตัง้อยู่ทิศทางไหน เปน็ต้น  และทั้งนี้ไดน้ าแนวคิดต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการ
อนุรักษโ์บราณสถาน มาสร้างชดุอบรมพฒันาจติอาสาให้กับกลุม่เด็กนกัเรียนโรงเรียนวัดบ้าน
ปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน เพ่ือเป็นกลุม่อาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไป 
  

๕.๓ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยจากผลการวิจัยข้างตน้ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
๑.น าปญัหาต่างๆ ที่เกิดจากเสมาโบราณบ้านปะเคียบไม่ได้รบัการอนรุักษ์เท่าทีค่วร

ไป น าไปสู่การสร้างจิตส านกึเพื่อการรักและหวงแหนแหล่งโบราณสถานของตน 
๒.ก าหนดเปน็แผนงานบริหารองคก์รในพ้ืนที่ เชน่ แผนงานการเรียนรู้ศกึษาโบราณ

สถานที่ชมุชน 
๓.จากความส าเร็จที่ทมีงานวิจัย ได้รบัความร่วมมือรว่มแรงใจกบัผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 

ตลอดจนเจ้าของพ้ืนที่และส านักกรมศิลปากร จึงท าให้เกดิการด าเนนิการอนรุักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม  จงึควรน าแนวทางการอนุรักษด์ังกล่าวไปเผยแพร่และใช้กบัสถานที่อืน่ต่อไป 



๑๐๒ 
 

๔.จัดเสวนาการวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในประเดน็ตา่งๆ ทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษ์
โบราณชุมชน 

๕.ควรมีการปลกูฝั่งจติส านกึในการอนุรกัษ์แหล่งโบราณสถานโดยเฉพาะเสมาที่
เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาให้แกป่ระชาชน เด็ก และเยาวชน มีส่วนรว่มในการอนรุักษแ์ละ
พัฒนาให้เป็นแหลง่เรียนรูต้อ่ไป 

๖. ควรให้มกีารสร้างองคค์วามรูเ้กี่ยวกับวิถีชวีิตชุมชนโบราณในพื้นที่ เพื่อการกระ 
จายความรู้อย่างทั่วถึง 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากสาเหตุความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ของคนในชุมชน ความไม่เคารพในสถานที่ ความไม่

เห็นคุณค่าของโบราณสถาน ท าให้เสมาโบราณบางแผ่นถูกท าลาย จึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. นอกจากเสมาโบราณบ้านปะเคียบในอ าเภอคูเมือง แลว ยังมีเสมา ของวดัในพ้ืนที่

อื่น ๆ ในจังหวดับรุีรัมย ์ทีน่าสนใจศึกษาต่อไปคือ เสมาของวัดในพ้ืนที่ชุมชนโบราณ อาท ิอ าเภอ
นองรอง อ าเภอพุทไธสง  และโนน้ดนิแดง เปน็ตน้ ที่ควรศึกษาวิจัยเสมาของวัดอืน่ในอ าเภอ
เหล่านี ้เพราะนา่จะเป็นชมุชนโบราณร่วมสมัยเดียวกนัและท าการอนุรกัษ์ต่อไป 

๒. ศึกษาวิธปี้องกนัการท าลายโบราณสถานชุมชน และการอนุรกัษ์ เพื่อความยั่งยนื
ต่อไป 

๓. ศึกษากระบวนการสร้างจิตส านกึสาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในพื้นที่ชมุ 
ชนใกล้เคียง 

๔. ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในสมัยทวารวดี ในแหล่งชมุชน
โบราณในพื้นที่เคียง เพื่อการการศึกษารูปแบบศิลปวฒันธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกนัได ้

๕. ศึกษาเสมาในพืน้ที่ชมุชนโบราณที่มคีวามเชือ่ดานศาสนาตางกัน เพื่อศึกษาอิทธ ิ
พลและความเกี่ยวของสัมพันธในการอยรูวมกันของชมุชนนัน้ในอดีต 
     ๖. ศึกษาแนวคดิความเชือ่ความศรัทธาของชมุชน ตอ่การสร้างลวดลายเป็นรูปตา่งๆ 
ที่ปรากฏบนเสมา เปรียบเทยีบกับเสมาในยุคปัจจุบัน 
     ๗. ศึกษาและสร้างองค์ความรูศ้ิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยอยุธยาและรตันโกสนิทร์ 
     ๘. ศึกษาอิทธิพลของพุทธศิลป์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
              ๙. ศึกษาการสรา้งชุมชนเขม้แข็งโดยใช้หลกัพุทธธรรมที่ปรากฎในพุทธศลิปะเปน็
แกนน า 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาโบราณสถานชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์  2) 
เพ่ือศึกษาจิตส านึกสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 3) เพ่ือพัฒนาจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธี
(Mixed method) คือการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการร่วมด้วยในรูปแบบผสมผสาน ด้วยการลง
พ้ืนที่ปฏิบตัิการท ากิจกรรมรว่มกับชมุชนลงพื้นที่ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ การท า
กิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลท่ีเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน และพระภิกษุ
สงฆ์ จ านวนประมาณ 49 รูป/คน ในอ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการวิจัยพบว่า  1) เสมาโบราณที่มีคุณค่าเป็นโบราณสถานในสมัยทวารวดี 
รองลงมาเป็นของสมัยขอมเรอืงอ านาจคอื ศิลปะขอมแบบไพรกเม็ง นับถือพราหมณ์และเสมายุค
สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนเสมาในจังหวัดบุรีรัมย์ มีคติความเชื่อแนวความคิดและเหตุผลในการสร
างคล้ายกันใชเครื่องหมายเพ่ือก าหนดขอบเขตของพระอุโบสถมีการส ารวจ7พ้ืนที่ซึ่งเป็นชุมชน
โบราณของจังหวดับุรีรัมย์ พบโบราณสถานจ านวน 12 แห่ง แต่เลือกศึกษาโบราณสถานท่ีอ าเภอ
คูเมือง  2) จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีความ
ตระหนักรู้รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถาน เพ่ื ออนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนซึ่งโบราณสถานยังบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชน ทุกคนควรช่วยกัน
ปลูกต้นไม้เพ่ือให้สภาพอากาศดีขึ้น  3) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน
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โดยท ากิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือกระตุ้นสร้างพลังชีวิตและแรงจูงใจเสริมสร้าง
ความรู้ต่างๆ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความส าคัญของโบราณคดี ได้สร้างกลุ่มอาสาอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน แก้ปัญหาและอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ให้ยั่งยืนต่อไป 
  
ค าส าคัญ:การพัฒนา; จิตส านึกสาธารณะ; การอนุรกัษโ์บราณสถานชุมชน 

 
ABSTRACT  

The objectives of the research as follows1) to study the ancient 
community in Buriram Province,  2) to study the Public Conscience mind for the 
conservation of ancient community and 3) the Development of Public 
Conscience mind for the conservation of ancient community in Buriram Province. 
This research Mixed Methods  : qualitative metho and do activities with the 
community with  the interview ,questionnaires and knowledge building, sample 
groups and informants, including local people, community leaders, caretakers, 
villagers, youth and Buddhist monks, around 49 people in KhuMueang and 
MueangBuri Ram district, Buriram province.  

The results of the research showed that 1) From the document study 
and surveyed a total of 7 areas, an ancient community of Buriram province, 
found 12 archaeological sites, but chose to study archaeological sites in the area 
of KhuMueang and Mueang districts, only in KhuMueang District, found an 
ancient Sema of Ban Pa Kiab, Wat Song Sirinawas has more than 50 ancient 
DvaravatiSema, Therefore, that is why it is necessary to expedite conservation 
and raise public awareness for the conservation of community historic sites.2) 
Public awareness for the conservation of community historic sites of sample 
groups and informants found that everyone should have awareness and 
responsibility topublic, knowledge, understanding and thoughts about the 
historic sites for the preservation of their own historic sites with the opinion. 3) 
Conducting public awareness development activities through training on 
knowledge development to stimulate the creation of life force and motivation 
to enhance knowledge about the importance of archaeological sites, 
communities, being a good host, the importance of archeology, and creating 
inner strength which has created a group of community historic preservation 



๑๑๓ 

 

volunteerto monitor security to prevent theft, will help explain to others 
sustainable continuously.  

 
Keywords: Development, public awareness, Preservation of community historic 
sites 
 

บทน า 
โบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าของชาติ เป็นสมบัติล้ า

ค่าเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ โบราณสถานเป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็น
สถานที่ที่บรรพบุรุษได้สร้างหรือได้ใช้ประโยชน์ท ากิจกรรมต่างๆ ในอดีตและตกทอดเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน(Office of Archeology, Fine 
Arts Department, Ministry of Culture,2007)โบราณสถานจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
แสดงให้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมของชาติที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน โบราณสถานทุกแหง่และโบราณวตัถุทุกอย่างทุกชิ้นมคีุณค่าและมีความส าคญั
ต่อความเป็นเอกลักษณ์ ท าให้เข้าใจถึงที่มา สถานที่ตั้งชนชาติ ความเชื่อศาสนา ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม เป็นเครื่องแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและชาติ เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนมีความสุนทรียความสวยงาม ให้คุณค่าความงามด้านศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมด้วย(Office of Archeology, Fine Arts Department, Ministry of 
Culture,2007)แต่ในปัจจุบันการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของโบราณวัตถุเหล่านี้ได้ถูกปล่อยปละ
ละเลย โบราณสถานภายในชุมชนถูกปล่อยให้รกร้าง ถูกท าลาย อีกทั้งยังมีบุคคลบางกลุ่มสนใจ
ซื้อโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เป็นสมบัติส่วนตัว ประกอบกับราคาของโบราณวัตถุมีราคาสูงก็
เป็นแรงจูงใจส าคัญ (KhamonlukUngern,2013) ที่ท าให้เกิดการลักลอกขดุ นับว่าเป็นเรื่องที่น่า
เศร้า เหตุนั้นเพราะชุมชนของไทยขาดความเป็นตัวตนขาดความรับผิดชอบในสมบัติของชาติ 
ขาดจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ 

การพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จึงเป็นประเด็นที่กลุ่ม
ผู้วิจัยจะวิจัย ผู้วิจัยเชื่อว่า จิตส านึกสาธารณะ เป็นความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จัก
การเสียสละ การร่วมแรงรว่มใจ ร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม รับผิดชอบตอ่
สาธารณะสมบัติ(Chai Photisita,2000) แสวงหาค าตอบและร่วมช่วยสร้างกลุ่มอาสาอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1.ศึกษาโบราณสถานชมุชนในจังหวัดบุรรีัมย์ 
 2.ศึกษาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษโ์บราณสถานชุมชน 
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 3.เพื่อพัฒนาจิตส านกึสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนของจงัหวัด
บุรีรัมย ์
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualtitative research) ปฏิบัติการร่วมด้วยกับชุมชน ในรูปแบบผสมผสาน มี
ขอบเขตศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ก าหนดกรอบเนื้อหา คือการศึกษาจิตส านึก
สาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ของกลุ่มเป้าหมาย น ามาพัฒนา
ซึ่งจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน โดยท ากิจกรรมรว่มกับชุมชนและได้รับ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานศิลปากรที่ 10อ าเภอพิมาย ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคัญเรื่องโบราณคดีอันน าไปสู่การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ืออนุรักษ์โบราณสถาน
ชุมชน 
 2. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ประชาชนในชุมชนในพ้ืนที่
โบราณสถานชุมชน ผู้น าชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้ดูแลเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ด้าน
ศิลปะกรรม พระภิกษุสงฆ์ จ านวนประมาณ 49 รูป/คน ในอ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ :โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบอ าเภอคู เมือง และ
โบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 4. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ประชาชนในชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้ดูแล ผู้น าชุมชน ผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องศิลปะกรรม  ปราชญ์ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ จ านวนประมาณ 49 รูป/คน  
แบ่งเป็น 5กลุ่ม ได้แก่1) ประชาชนในชุมชน เด็กและเยาวชน จ านวน 12 คน 2 )  ปร าชญ์
ชาวบ้าน จ านวน 2 คน 3) พระภิกษุสงฆ์ ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 12 รูป/คน  
4) นักวิชาการและผู้ช านาญการด้านโบราณสถานและศิลปะ จ านวน 4 คนและ5) เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบอ าเภอคูเมือง จ านวน 19 คน 

5. ขอบเขตด้านขอบเขตเวลา:ด าเนินการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณพ.ศ.2562 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงเอกสาร และเชิงคุณภาพ โดยได้
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ด้วย โดยมีวิธีด าเนิน การวิจัย ดังนี้  

(1) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยแบบผสมผสาน
ทั้งเชิงเอกสารและคุณภาพ ปฏิบัติการร่วมด้วยการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการกับชุมชน การเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบางส่วนเป็นการ
สัมภาษณ์ร่วมด้วย และมีการบูรณาการกับรายวิชา “พุทธศิลปะ” ซึ่งสอนอยู่ในระดับปริญญาตรี 
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มีการมอบหมายให้นิสิตศึกษาส ารวจข้อมูล ลงพ้ืนที่ร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชา เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังกล่าว คือเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป เครื่องเขียนกระดาษส าหรับจด
บันทึกและแฟมส าหรับเก็บรวบรวมขอมูลเป็นอุปกรณส าหรับบันทึกขอมูลอุปกรณส าหรับ
บันทึกขอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ และได้ใช้แบบสัมภาษณผสมกับการแจกแบบสอบถามบางส่วน
พร้อมกับการจัดท ากิจกรรมต่างๆ จ านวน 4 กิจกรรม 

(2)รูปแบบของงานและชุดอบรมการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเ พ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนด้านโบราณสถาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ด าเนินงานเพ่ือวัดจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์โบราณ สถานชุมชน 
โดยใช้สัมภาษณ์ สอบถาม และการท ากิจกรรมร่วมด้วย  
 จัดกิจกรรมประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง จ านวน  2  แผนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
 กิจกรรมที่1จิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับโบราณสถานชุมชนโดยใช้แนวคิดทฤษฏีจิตสาธารณะ จิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและการมี
ส่วนร่วม  มีวัตถุประสงค์  1. ศึกษากลุ่มเป้าหมายว่ามีจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน หรือไม่  2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์รักษา
โบราณสถานชุมชน 

ลักษณะของกิจกรรมที่ 1  โดย 1. อภิปรายถึงเรื่องจิตส านึกสาธารณะโบราณ สถาน
ชมชน ในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  2. ให้กลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หา
ข้อสรุป หาแนวทางและวิธกีารร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน   3. ปฏิบัติการ
ดูแลรักษาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน  และ 4. ให้กลุ่มเป้าหมายเขียนสิ่งที่เรียนรู้  และสิ่งที่เขา
สามารถท าได้เพื่อช่วยในการดูแลรักษาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่1โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ในพ้ืนที่
อ าเภอคู่เมือง มีความเห็นว่า มนุษย์เป็นตัวการส าคัญมากที่สุดในการท าลายโบราณสถาน  78  
%  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแมลง ภัยธรรมชาติมีส่วนในการท าลายโบราณสถานด้วย  11   %   เห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่าโบราณสถานไม่ใช่เป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆ  44 %  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
โบราณสถานบอกความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชน  56 % และ เห็นด้วยอย่างว่าควรช่วยกันปลูก
ต้นไม้เพราะต้นไม้ช่วยให้สภาพอากาศดีขึ้น และควรทิ้งขยะในถังขยะ 44 %    

ในขณะที่กลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง มีความเห็นด้วย
อย่างยิ่งว่า มนุษย์เป็นตัวการส าคัญในการท าลายโบราณสถาน 22 % เห็นด้วยว่ามนุษย์เป็น
ตัวการส าคัญในการท าลายโบราณสถาน 44 %   เห็นด้วยอย่างยิ่งวา่แมลง ภัยธรรมชาติมีส่วนใน
การท าลายโบราณสถานด้วย 12 %  เห็นด้วยว่าแมลง ภัยธรรมชาติมีส่วนในการท าลาย
โบราณสถานด้วย 55 %   เห็นด้วยว่าโบราณสถานไม่ใช่เป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆ 56 %  เห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่าโบราณสถานบอกความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชน  67 % และ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
ควรช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ช่วยให้สภาพอากาศดีขึ้น และควรทิ้งขยะในถังขยะ 67 % 
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กิจกรรมที่ 2 บอกมาหกอย่าง เป็นการส ารวจโบราณสถานงานของชุมชนตัวเองเพ่ือ
ทราบพ้ืนความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโบราณสถานชุมชนของตน โดยใช้แนวคิดทฤษฏีจิต
สาธารณะ จิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและการมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1. ศึกษาพ้ืน
ฐานความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโบราณสถานชุมชน เพ่ือหาข้อมูลว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในโบราณสถานชุมชนของตนเองว่าอยู่ในสภาพอย่างไร หรือไม่2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์รักษาโบราณสถานชุมชน 

ลักษณะของกิจกรรมที ่2โดย 1. อภิปรายถึงโบราณสถานชมชน ในพ้ืนที่ โดยทั่วไปให้ 
กลุ่มเป้าหมายฟัง  2. ให้กลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุป หาแนวทางและ
วิธีการร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 3. ปฏิบัติการดูแลรักษาอนุรัก ษ์
โบราณสถานชุมชน 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 2 พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอคูเมือง โบราณสถานชุมชน 
มีสภาพสะอาด สภาพโบราณสถานชุมชนเย็นสบาย  สถานที่อื่นๆ โดยรอบสะอาด มีความร่มรื่น
ดี.และห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชุมชนค่อนข้างสะอาดส่วนพ้ืนที่อ าเภอเมือง วนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง มีสภาพค่อนข้างสะอาด สภาพโบราณสถานชุมชนเย็นสบาย มีต้นไม้ให้ร่มเงา 
สถานที่อื่นๆ โดยรอบค่อนข้างสะอาด มีความร่มรื่นดี และห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถาน
ชุมชนค่อนสะอาด แต่บางครั้งจะมีกลิ่นบ้าง 

กิจกรรมจิตส านึกสาธารณะเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานชุมชน พบว่า ส่วนมากจะไม่เคย
ช่วยในการท าความสะอาดโบราณสถาน และจะช่วยในบางครั้งเมื่อมีการระดมของชุมชน และ
ส่วนมากไม่เคยช่วยเฝ้าระวังโบราณสถานชุมชนเลย นอกจากบางครั้งที่พบเห็นการลูบการเคาะ
ชิ้นส่วนส าคัญ จะเดินเข้าไปเตอืนไม่ให้ท าเมื่อได้ด าเนินการสัมภาษณ์สอบถามและจัดท ากิจกรรม
ทั้ง 2 กิจกรรมเรียบร้อย จากนั้นจะด าเนินการรวบรวม ทั้งข้อมูลจากเอกสารและการลง
ภาคสนามทั้งหมดเพื่อด าเนินการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะต่อไป 

ระยะที่ 2 ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์โบราณ สถาน
ชุมชนอ าเภอคูเมืองและอ าเภอเมืองโดยใช้ 1.รูปแบบฝึกปฏิบัติงาน และ 2.อบรมเกี่ยวกับด้าน
โบราณสถาน แนวทางการอนุรักษ์ จิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ การสร้างแรงจูงใจ จากวิทยากร
ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน 

การอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาและให้ความรู้ โดยวิทยากรช านาญการเฉพาะด้าน
โบราณคดี และวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดหรือเทียบเท่า โดยเนื้อหาเป็นชุดอบรมพัฒนาจิต
อาสา ดังนี้ 
 1.ประเภทของโบราณสถานและโบราณวัตถุและคุณค่า 
 2.แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 3.ประวัติความเป็นมาของชุมชนทั้งชุมชนบ้านปะเคียบและชุมชนโดยรอบบริเวณ 
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
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 4.แนวทางการอนุรักษ์เสมาบ้านปะเคียบและโบราณสถานบนวนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง 
 5.การปลูกสร้างพลังชีวิตแรงจูงใจและการพัฒนาจิตส านักสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
 เอกสารชุดอบรมได้แก่ หนังสือ/ต ารา ของ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เรื่องศิลปะทวาร
วดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย,รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง เรื่องใบเสมา
ทวารวดีในอีสาน, ประวัติความเป็นมาของชุมชนทั้งชุมชนบ้านปะเคียบและแนวทางการอนุรักษ์
เสมาบ้านปะเคียบ ของอาจารย์สมเดช ลีลามโนธรรม ผู้ช านาญการด้านโบราณคดีส านักศิลปากร 
10อ าเภอพิมาย วิธีการปลูกสร้างพลังชีวิตแรงจูงใจ(มนุษย์มหัศจรรย์)โดยพระมหาพจน์สุวโจ ,
ผศ.ดร. และเอกสารโครงการเสริมสร้างเครอืข่ายทางการท่องเที่ยว เจ้าบ้านที่ดี ผูกมิตรสานไมตรี
เสริมวิถีท่องเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชนด้วยจ านวน  2  แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 3 อาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ
พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ   โดยใช้แนวคิดการอนรุักษ์โบราณสถาน แนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม และแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ มาสร้างแบบสอบถาม   โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือ
เสริมสร้างให้บุคคลในชุมชนมีจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ของตนเอง
2. เพื่อพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของบุคคลในชุมชน 

ลักษณะของกิจกรรมที่ 3 คือ โดย 1. อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่และ
โบราณสถานต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้มีความรักหวงแหนสมบัติอันมีค่าในโบราณสถานของชุมชน
2. พาประชาชน เด็กๆ เยาวชน พระภิกษุ และผู้น าชุมชนไปทัศนศึกษา ศึกษาแนวทางการ
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนในที่อื่นๆ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 3 พบว่า 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน 
และการอนุรักษ์ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านพุทธศิลปะและโบราณสถาน   และเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์วัฒนาธรรมอ าเภอคูเมือง เทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจให้ตัวเอง ผลที่ได้รับจากการอบรม
ท าให้กลุ่มเป้าหมายชุมชน  เห็นความส าคัญของโบราณสถาน  โบราณวัตถุของชาติ และท้องถิ่น
ของตนเอง จะเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะโบราณสถานโบราณวัตถุของชาติ   ท าให้ให้เห็น
คุณค่าของโบราณสถาน  จนเกิดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือให้คนรุ่นหลัง ประชาชนท้องถิ่นอื่น 
ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อไป 2.การฝึกปฏิบัติ ในพ้ืนที่ เสริมสร้างทักษะในการรักษาอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุ ให้คงอยู่สืบไป 3.กิจกรรมพากลุ่มเป้าหมาย ไปดูการปฏิบัติงานของจิต
อาสา เพื่อการอนุรักษ์โบราณชุมชนนอกสถานที่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระเจ้าใหญ่(วัดหงส์), 
วัดทรงสิรินาวาส, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
      กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ใช้แนวคิดการ
อนุรักษ์โบราณสถาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ มา
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สร้างกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์คอื1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคคลในชุมชนมีจิตส านึกสาธารณะเพื่อ
การอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของตนเอง2. เพื่อพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของบุคคลในชุมชน 

ลักษณะของกิจกรรมที่  4  คือ 1. อบรมและให้ความรู้ เกี่ ยวกับสถานที่และ
โบราณสถานต่างๆสรา้งแรงจูงใจให้มีความรักหวงแหนสมบัติอันมีค่าในโบราณสถานของชุมชน2. 
พาประชาชน เด็กๆ เยาวชน พระภิกษุ และผู้น าชุมชนไปทัศนศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการ
และการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนในที่อื่นๆ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 4สัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรม
เพ่ือให้ค ามั่นสัญญาของกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ที่จะร่วมกันช่วยอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนของตนเอง กลุ่มอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบได้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบชั้น ม.2 จ านวน 19 คน ได้ให้ค าสัญญาใจเพ่ือการอนุรักษ์ อาทิ 1) จะ
ช่วยกวาด ท าความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงบนพ้ืนและดูแลโบราณสถานชุมชน ไม่ท าลายสิ่งที่เป็น
โบราณและช่วยกันดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ไม่ท าให้โบราณวัตถุเสื่อมเสีย  2) จะช่วยรักษา
อนุรักษ์โบราณชุมชน ดูแลความสะอาดในสถานที่โบราณสถาน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพ่ือป้องกัน
การขโมย  3) ห้ามไปท าลาย จะความสะอาด และต้องการเก็บรักษาไว้ใหลู้กหลายรุ่นต่อไปไวด้4ู) 
ใบเสมา เป็นโบราณวัตถุทีเ่ก่าแก่มาแตโ่บราณ ช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์  5) คอยสอดส่องความ
ปลอดภัยโบราณสถาน 6) ไม่ตัดต้นไม้ อนุรักษ์สระน้ า และช่วยเหลือสัตว์ที่มีปัญหาไม่ขีดเขียน
บนวัตถุโบราณ  และ 7) ไม่ก่อความวุ่นวายในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถานในชุมชน 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
จังหวัดบุรีรัมย์นี้ คณะผู้วิจัยได้ผลการวิจัย สรุปแต่ละประเด็นสอดรับกับวัตถุประสงค์และ
อภิปรายผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.โบราณสถานชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์นั้น มีพ้ืนที่เมืองโบราณหลายแห่ง ได้แก่ 
อ าเภอนางรอง  อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปะโคนชัย อ าเภอปะค า และ
อ าเภอคูเมือง  ล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เฉพาะอ าเภอนางรองนั้นมี
โบราณสถาน โบสถ์เก่า ณ วัดกลาง อ าเภอนางรอง และวัดขุนก้อง, ส่วนอ าเภอพุทไธสง ณ พระ
เจ้าใหญ่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรดปรางค์กู่สวนแตง, ส่วนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดภูเขาอังคาร 
ปรากฏเสมาโบราณและนอกจากนั้นยังมีอีกหลายพ้ืนท่ี ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการดูแลอนุรักษ์
โดยกรมศิลปากรแล้ว แต่ส าหรับอ าเภอคูเมืองนั้น พบว่าเสมาโบราณ รุ่นสมัยทวารวดี ได้แก่ 
เสมาโบราณที่วัดทรงศิรินาวาส และวัดสุพลศรัทธาราม  ซึ่งวัดทั้ง 2 แห่ง ผู้วิจัยได้การอนุรักษ์
เบื้องต้นไว้แล้วโดยความร่วมมือกับชุมชน โดยเฉพาะเสมาโบราณที่วัดทรงศิรินาวาส ผู้วิจัยได้
จัดท าทะเบียนและผังแสดงที่ตั้งของเสมาทุกใบ อีกทั้งยังได้จัดท าองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนแสดง
ประวัติของเสมาและชุมชนไว้ด้วย   

นอกจากนี้ใน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีโบราณสถานชุมชน ณ วนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง อันมี พระพุทธรูปประจ าจังหวัด รอยพระพุทธบาท ปราสาทขอม ที่เป็นพ้ืนที่ของวน
อุทยาน มีโบราณสถานที่สมบูรณ์เหมาะเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ จึงได้ท าการอนุรักษ์ด้วย  
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เพราะโบราณสถานทั้ง 2 แห่ง ทั้งในชุมชนบ้านปะเคียบ อ าเภอคูเมืองและ วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดงนั้น นับเป็นสมบัติที่ทรงค่าควรแก่การอนุรักษ์ ท่ีต้องอาศัยการสร้างและพัฒนาจิตส านึก
สาธารณะของคนในชุมชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนและอนุรักษ์โบราณสถานของตัวเอง 
ดูแลรักษากันเอง เพื่อให้อยู่ถาวรต่อไป 

2.จากการศึกษาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของประชากร
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรู้ความ
เข้าใจและความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับโบราณสถาน เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของเอง 
โดย มีความเห็นว่า มนุษย์เป็นตัวการส าคัญมากที่สุดในการท าลายโบราณสถานโบราณสถาน
ไม่ใช่เป็นเพียงอิฐเก่าๆ ไม้ผุๆและโบราณสถานบอกความรุ่งเรืองในอดีตของชุมชนและ ควร
ช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ช่วยให้สภาพอากาศดีขึ้น และช่วยกันดูแล ควรทิ้งขยะในถังขยะ 
แต่ยังไม่มีส านึกสาธารณะเพ่ือการเฝ้าระวังและดูแลรักษา การเฝ้าระวังคงมีเพียงร้อยละ 10-20 
เท่านั้น 

3. การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 
การท ากิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมชุดความรู้พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือกระตุ้นสร้างพลังชีวิตและแรงจูงใจเสริมสร้างความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความส าคัญ
ของโบราณสถานชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้สร้างกลุ่มอาสา
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน เป็นคนในพ้ืนที่ และเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดบ้าน
ปะเคียบ จ านวน 19 คนร่วมท ากิจกรรมและมีสัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะ จะร่วมช่วยกัน
แก้ปัญหาและอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของตนเองด้วยการจะช่วยรักษาอนุรักษ์โบราณชุมชน 
ดูแลความสะอาดในสถานที่โบราณสถาน ไม่ขีดเขียน ไม่ท าลาย ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง
ความปลอดภัย เพื่อป้องกันการขโมยเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปไว้ดูและจะช่วยกันอธิบายให้
ผู้อื่นรับรู้ด้วยไม่ตัดต้นไม้ อนุรักษ์สระน้ า และช่วยเหลือสัตว์ที่มีปัญหา 
 
บทสรุป 

โบราณสถานและโบราณวตัถเุป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าของชาติและชุมชน เป็น
สมบัติล้ าค่าเป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษได้สร้างหรือได้ใช้ประโยชน์ท ากิจกรรม
ต่างๆ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานมีความส าคัญต่อความเป็น
เอกลักษณ์ ท าให้เข้าใจถึงที่มา สถานที่ตั้งชนชาติ ความเชื่อศาสนา ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องแสดงประวัติความ
เป็นมาของชุมชนและชาติ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีการปล่อยปละละเลยโบราณสถานภายในชุมชนถูกปล่อยให้รกร้าง ถูกท าลาย ถูก
ขโมยถูกยึดเป็นสมบัติส่วนตัว เพราะขาดความเป็นตัวตน ขาดความรับผิดชอบในสมบัติของ
ส่วนรวมขาดจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ 
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การพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ให้กับชาวชุมชนในพ้ืนที่
เป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะสามารถรักษาอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชนไว้ได้ ด้วยความร่วมมือและ
เพ่ือการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม ไม่เห็นแก่ตัวปรารถนาจะมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
สังคม แบ่งปันเกื้อกูล ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการดูแลรักษาสมบัติโบราณสถานของชุมชน
เพื่อให้คงอยู่แสดงให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป  

ปัญหาการขาดการจะอนุรักษ์โบราณสถาน ในพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ แม้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักศิลปากรในพ้ืนที่ จะให้การดูแลอนุรักษ์ก็ตาม แต่ล าพัง
เจ้าหน้าที่ของส านักศิลปากรมีไม่เพียงพอ การร่วมมือร่วมแรงใจในดูแลโบราณสถานไม่ควร
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงล าพัง บุคคลในชุมชนควรจะต้องมีส่วนร่วมด้วย 
ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีพื้นที่ของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ อ าเภอนางรอง  อ าเภอพุทไธ
สง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอคูเมือง  ล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานที่ส าคัญหลายแห่ง 
อาทิ โบสถ์เก่า ณ วัดกลางนางรอง, วัดขุนก้อง,พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรดปรางค์กู่สวน
แตง วัดภูเขาอังคาร เป็นต้น ซึ่งได้รับการดแูลอนรุักษ์โดยกรศลิปากรแล้วแต่ส าหรับอ าเภอคเูมือง
นั้น จากการท างานในพ้ืนที่พบมีเสมาโบราณเป็นจ านวนมาก รุ่นสมัยทวารวดีพบที่วัดทรงศิริ
นาวาสและวัดสุพลศรัทธาราม  วัดทั้ง 2 แห่ง มีเสมาโบราณนั้น ผู้วิจัยได้การอนุรักษ์เบื้องต้นไว้
แล้วโดยความร่วมมือกับชุมชน โดยได้ส ารวจและจัดท าทะเบียนและผังแสดงที่ตั้งของเสมาทุกใบ 
อีกทั้งยังได้จัดการท าซุ้มองค์ความรู้แสดงประวัติของชุมชนและที่มาของเสมา แล้ว ณ วัดทรงศิริ
นาวาส  เสมาโบราณกลุ่มนี้นับว่าเป็นโบราณสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรม แม้ว่าผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมประวัตคิวามเปน็มาและแผนผังแล้วกต็าม แต่เพื่อให้
มีการต่อยอดจากงานวิจัยคราวที่แล้ว ผู้วิจัยได้สร้างกลุ่มอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนแห่งนี้ 
จ านวน 19 คน เป็นเด็กนักเรียน ม.2 ของโรงเรียนวดับ้านปะเคียบเพ่ือพวกเขาเหล่านั้นจะได้เป็น
ผู้อนุรักษ์โบราณสถานของตัวเองต่อไปนอกจากอ าเภอคูเมืองแล้วยังมีอีกพ้ืนที่หนึ่งคือ อ าเภอ
เมือง ซึ่งมีโบราณสถานชุมชน อาทิ พระพุทธรูปประจ าจังหวัด รอยพระพุทธบาท ปราสาทขอม 
เป็นต้น ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  อันเป็นพ้ืนที่ของวนอุทยาน มี
โบราณสถานที่สมบูรณ์เหมาะเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ ควรแก่การอนุรักษ์ด้วย  ซึ่งได้
ท าการศึกษาและท ากิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของสมาชิกคนในชุมชน เพ่ือให้มี
ความรัก ความหวงแหนและอนุรักษ์โบราณสถานของตัวเอง ให้เป็นสมบัติของชุมชนและของ
ชาติต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.น าปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากเสมาโบราณบา้นปะเคยีบไมไ่ดร้ับการอนุรกัษ์เท่าที่ควรไป 

น าไปสู่การสร้างจิตส านึกเพื่อการรักและหวงแหนแหล่งโบราณสถานของตน 
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2.ก าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กรในพ้ืนที่ เช่น แผนงานการเรียนรู้ศึกษาโบราณ
สถานที่ชุมชน 

3.จากความส าเร็จที่ทีมงานวิจัย ได้รับความร่วมมือร่วมแรงใจกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
ตลอดจนเจ้าของพ้ืนที่และส านักกรมศิลปากร จึงท าให้เกิดการด าเนินการอนุรักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม  จึงควรน าแนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวไปเผยแพร่และใช้กับสถานที่อื่นต่อไป 

4.จัดเสวนาการวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
โบราณชุมชน 

5.ควรมีการปลูกฝั่งจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานโดยเฉพาะเสมาที่เกี่ยว 
ข้องกับพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

6. ควรให้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนโบราณในพ้ืนที่ เพ่ือการ
กระจายความรู้อย่างทั่วถึง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาเสมาในพ้ืนที่ชุมชนโบราณที่มีความเชื่อดานศาสนาตางกัน เพ่ือศึกษาอิทธิ 
พลและความเกี่ยวของสัมพันธในการอยูรวมกันของชุมชนนั้นในอดีต 

2. ศึกษาวิธีป้องกันการท าลายโบราณสถานชุมชน และการอนุรักษ์ เพ่ือความยั่งยืน
ต่อไป 

3. ศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกสาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในพ้ืนที่
ชุมชนใกล้เคียง 

4. ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในสมัยทวารวดี ในแหล่งชุมชน
โบราณในพื้นที่เคียง เพ่ือการการศึกษารูปแบบศิลปวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
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ภาคผนวก ข. 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
หนังสอืรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ภาคผนวก ข. 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 

๑.กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 น ากระบวนการศกึษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชามนุษย์กบัสังคม 
รายวิชาพุทธศิลปะ รายวชิาพระพุทธศาสนากบังานสังคมสงเคราะห์ เปน็ตน้ ในระดบัปรญิญาตร ี
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

๒.กิจกรรมด้านเชิงสาธารณะ 
น าความรู้ด้านการจัดการโบราณสถานชุมชน เพ่ือการวางแผนเปน็แหล่งท่องเที่ยว

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
น าความรู้ด้านการอนรุักษไ์ปเป็นแบบเพื่อการอนรุักษต์อ่โบราณสถานอืน่ต่อไป 
น ารูปแบบการสร้างจิตส านกึสาธารณะโบราณสถานชุมชนไปสร้างใช้ในแหล่งอืน่ได้

ต่อไป 
 

๓.กิจกรรมด้านวิชาการ 
 ได้มกีารพัฒนาทกัษะในกระบวนการวิจัย ลงเก็บข้อมูลในพื้นทีร่่วมกันกับนิสติ
ปริญญาตรี และคณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ ์บุรรีมัย์ 
 ได้สรา้งรปูแบบชดุอบรมความรู้ในการพัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการ
อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
 

๔.กิจกรรมด้านสร้างสรรค์ 
 เป็นกิจกรรมการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชนที่มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ชาติพันธ์
ของชุมชนและคณุค่าทางศิลปะการอนรุักษ์ใหค้งอยู่สามารถจะยกระดับการทอ่งเที่ยวในแหล่ง
โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบได้ 
 

๕.กิจกรรมด้านเชิงนโยบาย 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบเปน็ขอ้มูลน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อย่างเปน็รูปธรรม 
เพราะได้มกีารริเริม่สร้างสรรค์งานให้มกีกลุ่มอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนทีบ่้านปะเคียบขึ้น
เป็นรปูธรรม 
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ภาคผนวก ค. 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว ้
และกิจกรรมที่ด าเนนิการมา 

และผลที่ได้รับของโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ค. 
 

ตารางเปรียบเทยีบวตัถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมทีด่ าเนินการ
มาและผลทีไ่ดร้ับของโครงการวิจัย 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมที่
วางแผนไว ้

กิจกรรมที่ได้
ด าเนินมา 

ผลที่ได้รับจากโครงการ 

๑.ศึกษาโบราณ 
สถานชมุชน ใน
จังหวดับรุีรัมย ์

ศึกษา ค้นคว้า ว่า
จังหวดับรุีรัมยม์ี
แหล่งโบราณวา่มี
ที่ไหนบ้าง 

ลงส ารวจพ้ืนที่ 
จ านวน ๗ พ้ืนที ่
โบราณสถาน
จ านวน ๑๒ แหง่
และเลือก ๒ แห่ง 
คืออ าเภอคเูมือง 
และอ าเภอเมือง 

ได้ทราบว่าอ าเภอคูเมอืงและ
อ าเภอเมืองมีโบราณสถาน
ชุมชนที่เก่าแก ่

๒.ศึกษาจติส านึก
สาธารณะชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน 

ส ารวจสภาพ
โบราณสถาน
ชุมชนภายใน
ชุมชน เพื่อให้เห็น
สภาพแท้จริงของ
โบราณสถาน  

ได้ท าส ารวจและ
ออกแบบสอบถาม
กลุ่มตวัอย่างเกี่ยว 
กับสภาพโบราณ 
สถานชมุชนภาย 
ในชุมชน 

๑.ไดท้ราบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
จิตส านกึสาธารณะชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษโ์บราณสถาน
ชุมชนอย่างไร หรือไม่   
๒.เปน็การสะท้อนความรู้สกึที่
มีต่อสภาพแวดล้อม ความใส่
ใจและการมีจติส านกึ
สาธารณะที่จะดแูลและ
อนุรักษแ์ละเพื่อการปรับปรงุ
ดูแลใหด้ียิ่งขึ้น 
๓.ทราบว่าสว่นมากแล้วไม่เคย 
เข้าไปดแูล ท าความสะอาด
และเฝา้ระวังเลย 

๓.เพื่อพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะ
เพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชน 
ของจังหวดับรุีรัมย ์  

จัดกิจกรรมไป
ทัศนศกึษา 
โบราณสถานนอก
พ้ืนที่ ดกูารจดัการ
และการอนุรักษ ์

จัดกิจกรรมไป
ทัศนศกึษา 
โบราณสถานนอก
พ้ืนที่ และการจัด
อบรมความรูต้่างๆ 

๑.ได้สร้างกลุ่มอาสาอนรุักษ์
โบราณสถานชุมชน  ที่ชุมชน
โบราณบ้านปะเคียบ 
๒.ไดน้ ากลุ่มตวัอย่างไปทัศน
ศึกษาดกูารจดัการและการ
อนุรักษโ์บราณสถานที่ วัดพระ
เจ้าใหญว่ัดหงส ์ 
๓.จัดอบรม ณ โรงเรียนวัด
บ้านปะเคียบ เกี่ยวกับการ



๑๒๙ 
 

 

พัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษโ์บราณสถาน
ชุมชน และการสร้าพลังแรง 
จูงใจ เพื่อการเสรมิสร้างให้
บุคคลในชมุชนมีจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนของตนเอง 

๔.การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม
สัมภาษณ์กับ
กลุ่มเปา้หมาย 

เก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ 

เก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม
สัมภาษณ์กับ
กลุ่มเปา้หมาย 

ลงเก็บข้อมูล แบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของ
กลุ่มเปา้หมายซึ่งประกอบไป
ด้วย  ผู้น าชุมชน ผูดู้แล
เกี่ยวขอ้ง  ปราชญ์ชาวบ้าน 
เด็ก เยาวชน พระภิกษุสงฆ์ 
ประชาชนทัว่ไป จ านวน
ประมาณ ๔๙ รูป/คน ใน
อ าเภอคูเมอืง และอ าเภอเมอืง 
จังหวดับรุีรัมย ์

๕.การลงพื้นที่ท า
กิจกรรมรว่มกบั
กลุ่มเปา้หมาย 

วางแผนไว ้คือ 
ส ารวจจติส านึก
สาธารณะเพ่ือการ
อนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชน 
การสรา้งกลุม่
อาสาอนรุักษ์
โบราณสถาน
ชุมชน และการ
สัญญาใจเพ่ือการ
อนุรักษโ์บราณ 
สถานชมุชนจาก
กลุ่มตวัอย่าง 

ลงพื้นที่และท า
กิจกรรมตามที่ได้
วางแผนไว ้

๑.ทราบปัญหา ซึ่งผูว้ิจัยได้หา
แนวทางแกไ้ขให้แล้ว  
๒.นอกจากนีไ้ด้รับรู้ถึงความ
เข้าใจของชุมชนวา่มีความคดิ
อย่างไรกับโบราณสถานชุมชน  
๓.ไดก้ลุ่มอาสาอนรุักษ์
โบราณสถานชุมชนให้กบัพื้นที่
ชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ 
เพื่อสบืสานการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนของตนเอง
ต่อไป 

๖.รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

รวบรวมจัดท า
รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

รวบรวมจัดท า
รายงานฉบับ
สมบูรณ ์ส่ง
สถาบนัวิจัย  

ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่
สามารถตอบวตัถปุระสงคข์อง
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ คือ ๑) 
เพื่อศึกษาโบราณสถานชุมชน 
ในจังหวัดบุรีรมัย์  ๒) เพื่อ



๑๓๐ 
 

 

ศึกษาจิตส านึกสาธารณะ
ชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชน ๓) เพื่อ
พัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือ
การอนุรักษโ์บราณสถาน
ชุมชน ของจังหวดับุรรีัมย์   

 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

กิจกรรมเพื่อการประเมนิจิตส านึกสาธารณะเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๑ จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 

 
วัตถุประสงค ์

๑. ศึกษากลุ่มเป้าหมายว่ามจีิตส านกึสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน หรือไม ่
๒. เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายมีสว่นรว่มในการดแูลอนรุักษ์รกัษาโบราณสถานชมุชน 
 

กิจกรรม 
๑. อภิปรายถึงเรื่องจิตส านึกสาธารณะโบราณสถานชมชน ในพ้ืนที ่เพื่อให้มคีวามเขา้ใจ

ที่ตรงกัน 
๒. ให้กลุ่มเปา้หมายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็หาข้อสรุปหาแนวทางและวิธีการรว่มกนั

เพื่อน าไปสู่การอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน  
๓. ปฏิบัติการดแูลรกัษาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน 
๔. ให้กลุ่มเปา้หมายเขียนสิ่งที่เรียนรูแ้ละสิ่งที่เขาสามารถท าได้เพื่อชว่ยในการดแูลรกัษา

อนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
 
อุปกรณ์เครือ่งมือในการท ากิจกรรม 
๑. ปากกาและกระดาษ 
๒. แบบสอบถามวดัจิตส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน 
๓. กิจกรรมการดแูลรักษาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
 
การประเมินผล 
๑. แบบสอบถามวดัจิตส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน 
๒.การสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
แนวคิดทฤษฏีที่น ามาใช:้ ทฤษฏีจิตสาธารณะ หรือจติส านึกเพื่อสว่นรวม, แนวคิดและทฤษฏี
การมีสว่นร่วม, แนวคดิทฤษฏีแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

กิจกรรมที่ ๑ จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน 
แบบสอบถามวดัจติส านกึสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน(เพื่อการเรียนรู้) 
ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
๑.เพศ...................................ชาย...........หญิง.......... 
๒.พรรษา............................................ 
๓.อายุ........................... ป…ี…………… 
๔.การศึกษา......................................... 
๕.โบราณสถานชมุชน......ชมุชนบา้นปะเคียบ,...........ณ วนอุทยานภูเขาไปกระโดง 

ค าชี้แจง: ให้ท่านท าเครื่องหมายถกู () ลงในช่องที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมาก
ที่สุด โดยค าตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลับ 
ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มนุษย์เปน็ตวัการส าคญัในการท าลาย 

โบราณสถาน 
     

๒. แมลง ภัยธรรมชาติ มีส่วนในการท าลาย
โบราณสถานดว้ย 

     

๓. โบราณสถานไม่ใชเ่ป็นเพียงอิฐเก่าๆ  
ไม้ ผุๆ 

     

๔. โบราณสถานบอกความรุง่เรอืงในอดีต
ของชุมชน 

     

๕. ท่านจะชว่ยตกัเตือนผู้ที่ท าลายสมบัติ
ส่วนกลางของชุมชน เช่น การขดีเขียน
ฝาผนังศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน 

     

๖. ควรชว่ยกนัปลูกต้นไม้เพราะตน้ไม้ชว่ย
ให้สภาพอากาศดีขึน้ 

     

๗. ท่านจะชว่ยตกัเตือนผู้ทิง้ขยะเรี่ยราดให้
เก็บไปทิ้งถังขยะ 

     

 
เกณฑ์ก าหนดในแตร่ะดับตอบเหน็ดว้ยอย่างยิง่เหน็ดว้ยไม่แน่ใจไมเ่หน็ดว้ยไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิ่ง
 จะใช้หมายเลข ๕๔๓๒และ ๑ ตามล าดับ เพ่ือน าไปแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ ตอ่ไป 



๑๓๔ 
 

กิจกรรมเพื่อการประเมนิจิตส านึกสาธารณะเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบอกมาหกอย่าง 

 
วัตถุประสงค ์

๑. ศึกษาพ้ืนฐานความรู้ของกลุ่มเปา้หมายที่มีตอ่โบราณสถานชมุชน เพื่อหาข้อมูลวา่
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความเข้าใจในโบราณสถานชุมชนของตนเองว่าอยู่ในสภาพอย่างไร 
หรือไม ่

๒. เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายมีสว่นรว่มในการดแูลอนรุักษ์รกัษาโบราณสถานชมุชน 
 

กิจกรรม 
๑. อภิปรายถึงโบราณสถานชมชน ในพ้ืนที่ โดยทัว่ไปใหก้ลุ่มเปา้หมายฟัง  
๒. ให้กลุ่มเปา้หมายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็หาข้อสรุปหาแนวทางและวิธีการรว่มกนั

เพื่อน าไปสู่การอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน  
๓. ปฏิบัติการดแูลรกัษาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน 

 
อุปกรณ์เครือ่งมือในการท ากิจกรรม 
๑. ปากกาและกระดาษ 
๒. แบบส ารวจสภาพโบราณสถานชมุชนภายในชุมชนดว้ยการท ากิจกรรมที่ ๒ บอกมาหกอย่าง 
 
การประเมินผล 
๑. แบบส ารวจสภาพโบราณสถานชุมชนภายในชุมชนกิจกรรมที่ ๒ บอกมาหกอย่าง 
 
แนวคิดทฤษฏีที่น ามาใช:้ ทฤษฏีจิตสาธารณะ หรือจติส านึกเพื่อสว่นรวม, แนวคิดและทฤษฏี
การมีสว่นร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

กิจกรรมเพื่อการประเมนิจิตส านึกสาธารณะเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
แบบส ารวจสภาพโบราณสถานชุมชนภายในชุมชน 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมบอกมาหกอย่าง 
 
ผู้ส ารวจ .................................................................................. 
วัน/เวลา ............................................................. บริเวณทีส่ ารวจ.................................... 
 
ค าชี้แจงให้ท่านส ารวจโบราณสถานโดยใส่เครื่องหมายถกู ()  
ลงในช่องสภาพแวดล้อมที่ทา่นพบจริงในขณะส ารวจ 
 
สภาพโบราณสถานชุมชน 
๑. โบราณสถานชุมชน 

� สะอาด� ค่อนข้างสะอาด� สกปรก� เย็นสบายค่อนขา้งรอ้น 
 

๒. สถานที่อื่นๆ โดยรอบ 
� สะอาด� ค่อนข้างสะอาด� สกปรกเย็นสบายค่อนข้างรอ้น 
� ขยะเต็มลน้ถงั� ขยะคอ่นข้างมาก 
 

๓. ความร่มรื่น 
� ร่มรืน่ดีมีตน้ไม้ให้รม่เงา� ค่อนข้างร่มรืน่มตี้นไมบ้้าง� ร้อนมากไมม่ีร่มเงา 
� เย็นสบาย� ค่อนข้างร้อน� ร้อนมาก 
 
๔. ห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชุมชน 

� สะอาด� ค่อนข้างสะอาด� สกปรก 
� มีกลิน่เหม็น� ไมม่ีกลิ่น 
� เปดิน้ าทิง้ไว�้ น้ าปดิสนิท 
� เปดิไฟทิ้งไว�้ ไฟปิดสนทิ 
 

กิจกรรมจิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๕. ท าความสะอาด 

� เป็นประจ าบางครั้ง� ไม่เคยเลย 
 
๖.ช่วยเฝ้าระวังโบราณสถานของชุมชน 

� เป็นประจ าบางครั้ง� ไม่เคยเลย 



๑๓๖ 
 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพือ่อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน  

 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเสริมสรา้งให้บคุคลในชุมชนมีจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถาน
ชุมชน ของตนเอง 

๒. เพื่อพัฒนาจติส านกึสาธารณะของบคุคลในชมุชน 
 

กิจกรรม 
๑. อบรมและใหค้วามรู้เกี่ยวกับสถานทีแ่ละโบราณสถานต่างๆสร้างแรงจูงใจใหม้ีความ

รักหวงแหนสมบตัิอนัมีคา่ในโบราณสถานของชุมชน 
๒. พาประชาชน เดก็ๆ เยาวชน พระภิกษ ุผู้น าชมุชนไปทัศนศึกษา ศึกษาแนวทางการ

จัดการและการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนในที่อื่นๆ 
 
อุปกรณ์เครือ่งมือในการท ากิจกรรม 

๑. ปากกาและกระดาษ 
๒. กิจกรรมอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน  
๓.แบบส ารวจความคิดเหน็และการแสดงความคิดเหน็ การอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน

ของสถานที่อืน่ที่ได้เดินทางไป 
๔.พาหนะน ากลุ่มเป้าหมายไปทัศนศึกษาดูงานการอนรุักษ์โบราณสถานอื่น 

 
การประเมินผล 

๑. ความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรมเพื่อการเปน็อาสาอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน 
และจากที่ได้เดินทางไปดูงานการจดัการและอนุรักษโ์บราณสถานชุมชนสถานที่อืน่ 
 

แนวคิดทฤษฏีที่น ามาใช:้ แนวคดิการอนุรักษโ์บราณสถาน, แนวคดิการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม, แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
 
ผู้ให้ข้อมูล .................................................................................. 
วัน/เวลา ............................................................. ณ สถานที.่................................... 
 
ค าชี้แจงให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมที่ไดร้ับจากทมีงานวิจัยเกี่ยวกบัโบราณสาน
ชุมชน      โดยใส่เครื่องหมายถูก (   )ลงในช่องระดบัความคดิเหน็ ตามความพึงพอใจของ
ท่าน 
 
ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น(ความพึงพอใจ) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเสมาและการ

อนุรักษ ์ที่ได้รบัเกดิความรู้ความเข้าใจ 
     

๒ การอบรมท าให้เกดิแรงใจบนัดาลใจ      
๓ การถา่ยทอดของผูม้าให้ความรู้      
๔ ประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากการอบรม      
๕ ประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากการไปทัศนศกึษา 

ดูงานการอนรุักษ์โบราณนอกสถานที่ 
     

 
เกณฑ์ก าหนดในแตร่ะดับ ตอบมากทีสุ่ด มากปานกลางน้อยน้อยที่สดุ  จะใช้หมายเลข  ๕ 
๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามล าดับ เพ่ือน าไปแสดงค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๘ 
 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพือ่อนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อค ามั่นสญัญาของกลุม่เป้าหมายที่จะรว่มดว้ยชว่ยกันอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน  
๒. เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายมีสว่นรว่มในการดแูลอนรุักษ์รกัษาโบราณสถานชมุชน 
๓.เพื่อทราบถึงสิง่ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการและสามารถท าได ้เพ่ือการอนรุักษ์

โบราณสถานต่อไป 
 

กิจกรรม 
๑.อภิปราย ชี้แจง เพื่อพันธะทางใจ ที่จะรว่มด้วยชว่ยกนัอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน  
๒. ปฏิบัติการรว่มกนัเพ่ือดูแลรักษาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 
๓. ให้กลุ่มเปา้หมายเขียนสญัญาใจแห่งจติส านึกสาธารณะ เพื่อชว่ยในการดแูลรกัษา

อนุรักษโ์บราณสถานชุมชนต่อไป 
 
อุปกรณ์เครือ่งมือในการท ากิจกรรม 
๑. ปากกาและกระดาษ 
๒. กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านกึสาธารณะ 
 
การประเมินผล 
๑. กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งจิตส านกึสาธารณะ 
 
แนวคิดทฤษฏีที่น ามาใช้ : แนวคดิการอนรุักษ์โบราณสถาน, แนวคิดการจดัการทรพัยากร
วัฒนธรรม, แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

โบราณสถานภายในชุมชน 
กิจกรรมที่ ๔   “สัญญาใจแห่งจิตส านึกสาธารณะ” 

 

ผู้ให้ข้อมูล .................................................................................. 
วัน/เวลา ............................................................. ณ สถานที.่................................... 
 
ค าชี้แจงให้ท่านแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสญัญาใจแห่งจิตส านกึสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์
โบราณสถานชุมชน 
 
๑.ให้ท่านเขียนสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากกิจกรรม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
๒.สิ่งที่ท่านสามารถท าได้เพือ่ช่วยแก้ปัญหาและอนุรกัษโ์บราณสถานชุมชน 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
เกณฑ์การพิจารณา 
ระดบัคุณภาพ๓เขียนไดต้รงประเดน็ครอบคลุมเนื้อหาในกิจกรรมและสามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิได้จริงในชีวติประจ าวัน 
ระดบัคุณภาพ๒เขียนไดต้รงประเดน็มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเนื้อหาในกิจกรรมและ 

สามารถน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จรงิในชีวติประจ าวันไดบ้างสว่น 
ระดบัคุณภาพ๑มีบางส่วนอยู่ในประเดน็ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในกิจกรรมและสว่นใหญ่ไม่ 

สามารถน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จรงิในชีวติประจ าวันได้ 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับจิตส านึก 
๒.๕๐ – ๓.๐๐ = มีจิตส านกึในระดับมาก 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ = มีจิตส านกึในระดับปานกลาง 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ = มีจิตส านกึในระดับต่ า 
 
 



๑๔๐ 
 

เอกสารแนบ 
ผลการวิจัย(ข้อมลูพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล) 

ผลการวิจัยการพฒันาจติส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน จงัหวดั
บุรีรัมย ์ และได้ผลการศกึษาตามวตัถุประสงค ์ ดงันี ้ ๑) ศึกษาโบราณสถานชุมชน ในจังหวดั
บุรีรัมย์  ๒) ศึกษาจติส านกึสาธารณะชมุชนเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ๓) เพื่อพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ของจังหวดับรุีรัมย ์  การวิจยัครั้งนี ้ ได้ท า
การวิจัยเชิงเอกสาร โดยได้ลงท ากิจกรรมในพื้นที่และมีวธิีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้
แบบสอบถามบางส่วนควบคู่ไปกบัการสัมภาษณด์้วย 

ได้ผลการศกึษาจากการสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล และจากการลง
พ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกับชมุชนดว้ย โดยกลุม่ดงักล่าว ไดแ้กป่ระชาชนในชุมชน เดก็นักเรียน 
เยาวชน ผูด้แูลเกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูด้า้นศิลปกรรม พระภิกษุสงฆ ์ จ านวน ๔๙ 
รูป/คน โดยในจ านวนนีม้ ี ๑๙ คนเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ ซึง่ผู้วิจัยได้จดั
กิจกรรมอบรมชดุพัฒนาจิตอาสาเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนส าหรับในการวิเคราะห์ 
 

ข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ิจัยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Microsoft Excel)  ค านวณหาค่าความถี่และค่า
ร้อยละ (Percentage) โดยแบ่งตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการท ากิจกรรมตา่งๆ ดงันี้ 

 

๑) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลู 
 ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลสว่นตัวพ้ืนฐานของผู้ใหข้้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสัมภาษณ์
และรว่มท ากิจกรรม มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของข้อมูลเป็นแบบตาราง ปรากฏผล
การวเิคราะห์ข้อมูลในตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔ จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ % 
๑. เพศ   
    ชาย ๑๖ ๕๓.๓๓ 
    หญงิ ๑๔ ๔๖.๖๗ 
 รวม ๓๐ ๑๐๐ 
๒. อาย ุ   
    ต่ ากว่า ๒๕ ป ี ๒ ๖.๖๗ 
    ๒๕ – ๔๐ ป ี ๕ ๑๖.๖๖ 
    ๔๑ – ๕๕ ป ี ๑๒ ๔๐.๐๐ 
    ๕๖ – ๗๐ ป ี ๙ ๓๐.๐๐ 
    มากกว่า ๗๐ ป ี ๒ ๖.๖๗ 
                 รวม ๓๐ ๑๐๐ 



๑๔๑ 
 

๓. ระดับการศกึษา   
    ต่ ากว่าอนุปริญญา ๑๔ ๔๖.๖๖ 
    อนุปริญญา ๕ ๑๖.๖๖ 
    ปริญญาตร ี ๑๐ ๓๓.๓๔ 
    สงูกวา่ปรญิญาตรี ๑ ๓.๓๔ 
                 รวม ๓๐ ๑๐๐ 
๔. อาชีพ   
 พระภิกษ ุ ๓ ๑๐ 
    ค้าขาย/ภาคเอกชน/รับจา้งทั่วไป ๑๑ ๓๖.๖๗ 
    รับราชการ ๑๔ ๔๖.๖๗ 
    เด็กนักเรียน ๒ ๖.๖๖ 
                 รวม ๓๐ ๑๐๐ 
 
(หมายเหตุ. N=30 ไม่ได้รวมกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ ชั้น ม.๒ จ านวน ๑๙ คน 
ซึ่งผูว้ิจัยได้สร้างเปน็กลุ่มอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชนบ้านปะเคียบ รายละเอียดหน้า      ) 

จากตารางที ่ ๔ พบว่าในจ านวนผู้ให้ขอ้มูลและรว่มท ากิจกรรม ที่เป็นกลุ่มประชากร
ตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูล เปน็เพศชาย จ านวนมากที่สดุ จ านวน ๑๖ รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 
๕๓.๓๓   และรองลงมาเปน็เพศหญงิ จ านวน ๑๔ คน คดิเปน็ร้อยละ ๔๖.๖๗ 
 มีอายุระหวา่ง ๔๑-๕๕ ปี มีจ านวนมากที่สดุจ านวน ๑๒ คนคดิเปน็ร้อยละ ๔๐ และ
รองลงมาอายุระหว่าง ๕๖-๗๐ ปี ม ี๙ รูป/คน คดิเป็นร้อยละ ๓๐ 

ที่มีระดับการศกึษาระหว่างต่ ากว่าอนุปรญิญา  มจี านวนมากที่สดุ จ านวน  ๑๔ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ ๔๖.๖๖     และรองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ ๓๓.๓๔ 

เป็นพระภิกษุ ๓ รูป คดิเปน็ร้อยละ ๑๐  มอีาชีพค้าขาย จ้างทัว่ไป จ านวน ๑๑ คน คิด
เป็นรอ้ยละ ๓๖.๖๗ รบัราชการ จ านวน ๑๔ คน คิดเปน็ร้อยละ ๔๖.๖๖และนกัเรยีน จ านวน ๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ๖.๖๖ 
 

๒) จิตส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
จิตส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน โดยได้ใช้เครื่องมือกล่าวคือ ใช้

การสัมภาษณ์ และการจัดกจิกรรม จ านวน ๒ กิจกรรม สรุปได้ดงันี ้
 

กิจกรรมที่ ๑ จิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน  
ในการวัดจติส านึกสาธารณะในการอนรุักษ์โบราณสถานชุมชนนัน้ ได้ใชแ้บบสอบถามเปน็
เครื่องมือการท าวิจัย โดยใชส้อบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความคิดความรูส้ึกเกี่ยวกับ
โบราณสถานของกลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ขอ้มูล 



๑๔๒ 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถีแ่ละคา่ร้อยละ (Percentage) โดย
ก าหนดใหร้ะดับความคิดเหน็แต่ละระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยไมแ่น่ใจไม่เห็นด้วย  และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง๑ โดยใช้เครื่องหมายเลข๕, ๔, ๓, ๒และ ๑ตามล าดบั 

  

ตารางที่ ๖แสดงค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ของความรู้ความเข้าใจและความรู้สึก เพ่ือวัด
จิตส านกึสาธารณะในการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน 

 
ค าถาม 

แสดง
ค่า 

อ าเภอคู่เมือง อ าเภอเมือง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มนุษย์เป็น
ตัวการส าคัญใน
การท าลาย
โบราณสถาน  

ความถี่                 
ร้อยละ 

๗ 
๗๘ 

๒ 
๒๒ 

   ๒ 
๒๒ 

๔ 
๔๔ 

๒ 
๒๒ 

๑ 
๑๒ 

 

๒.แมลง ภัย
ธรรมชาติมีสว่น
ในการท าลาย
โบราณสถาน
ด้วย                  

ความถี่                 
ร้อยละ 

๑ 
๑๑ 

๗ 
๗๘ 

๑ 
๑๑ 

  ๑ 
๑๒ 

๕ 
๕๕ 

๓ 
๓๓ 

  

๓.โบราณสถาน
ไม่ใช่เปน็เพียงอิฐ
เก่าๆ ไม้ผุๆ   

ความถี่                 
ร้อยละ 

๔ 
๔๔ 

๔ 
๔๔ 

๑ 
๑๑ 

  ๕ 
๕๖ 

๓ 
๓๓ 

๑ 
๑๑ 

  

๔.โบราณสถาน
บอกความ
รุ่งเรอืงในอดีต
ของชุมชน 

ความถี่                 
ร้อยละ 

๕ 
๕๖ 

๔ 
๔๔ 

   ๖ 
๖๗ 

๓ 
๓๓ 

   

๕.ช่วยตักเตือนผู้
ที่ท าลายสมบตัิ
ส่วนกลางของ
ชุมชน  

ความถี่                 
ร้อยละ 

๓ 
๓๓ 

๓ 
๓๓ 

๒ 
๒๒ 

๑ 
๑๑ 

 ๒ 
๒๓ 

๔ 
๔๓ 

๒ 
๒๓ 

๑ 
๑๑ 

 

๖.ควรช่วยกัน
ปลูกตน้ไม้เพราะ
ต้นไม้ชว่ยให้
สภาพอากาศดี
ขึ้น  

ความถี่                 
ร้อยละ 

๔ 
๔๔ 

๕ 
๕๖ 

   ๖ 
๖๗ 

๓ 
๓๓ 

   

                                                           
๑รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร,การวิจัยทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน์,ปี ๒๕๕๙),หน้า ๔๒. 



๑๔๓ 
 

๗.ช่วยตักเตือนผู้
ทิ้งขยะเรี่ยราด
ให้เก็บไปทิ้งถัง
ขยะ 

ความถี่                 
ร้อยละ 

๓ 
๓๓ 

๒ 
๒๓ 

๓ 
๓๓ 

๑ 
๑๑ 

 ๓ 
๓๓ 

๒ 
๒๒ 

๒ 
๒๒ 

๒ 
๒๓ 

 

 จากตารางที ่๖ พบว่า ในจ านวนผู้ให้ขอ้มูลและรว่มท ากิจกรรมในพื้นที่อ าเภอคู่เมอืง วดั
ทรงสิรนิาวาส และอ าเภอเมอืง ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สกึ
เกี่ยวกบัโบราณสถานชมุชน  

โดยกลุม่ประชากรตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล ในพ้ืนทีอ่ าเภอคู่เมือง มคีวามเหน็วา่ มนุษย์
เป็นตัวการส าคัญมากที่สดุในการท าลายโบราณสถาน๗๘  % เหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่าแมลง ภัย
ธรรมชาติมีสว่นในการท าลายโบราณสถานดว้ย๑๑   %   เห็นดว้ยอย่างยิง่ว่าโบราณสถานไม่ใช่
เป็นเพียงอฐิเกา่ๆ ไม้ผุๆ ๔๔ %  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าโบราณสถานบอกความรุ่งเรอืงในอดีตของ
ชุมชน๕๖ % และ เหน็ดว้ยอย่างว่าควรช่วยกนัปลกูตน้ไม้เพราะต้นไม้ชว่ยให้สภาพอากาศดีขึ้น 
และควรทิง้ขยะในถังขยะ ๔๔%    

ในขณะทีก่ลุ่มประชากรตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ในพื้นทีอ่ าเภอเมืองมีความเหน็ดว้ยอย่าง
ยิ่งว่า มนุษย์เปน็ตวัการส าคัญในการท าลายโบราณสถาน๒๒% เห็นด้วยว่ามนษุย์เป็นตัวการ
ส าคัญในการท าลายโบราณสถาน ๔๔ %   เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแมลง ภัยธรรมชาติมีส่วนในการ
ท าลายโบราณสถานด้วย๑๒ %  เห็นด้วยว่าแมลง ภัยธรรมชาติมีสว่นในการท าลายโบราณสถาน
ด้วย ๕๕ %  เหน็ดว้ยวา่โบราณสถานไม่ใช่เปน็เพียงอฐิเก่าๆ ไม้ผุๆ ๕๖ %  เหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่า
โบราณสถานบอกความรุง่เรอืงในอดีตของชมุชน๖๗ % และ เหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่าควรช่วยกนัปลูก
ต้นไม้เพราะตน้ไม้ช่วยให้สภาพอากาศดีขึน้ และควรทิง้ขยะในถงัขยะ ๖๗% 
 

 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบอกมาหกอยา่ง 
เป็นกิจกรรมส ารวจสภาพโบราณสถานชุมชนภายในชมุชน โดยใช้แบบส ารวจสภาพ

โบราณสถานชุมชน เพื่อให้เห็นสภาพแท้จริงของโบราณสถาน เปน็การสะท้อนความรู้สึกที่มตี่อ
สภาพ แวดล้อม ความใส่ใจและการมีจติส านึกสาธารณะที่จะดูแลและอนุรกัษ์และเพ่ือการ
ปรับปรุงดูแลให้ดียิ่งขึ้น โดยส ารวจด้วยรายการดงันี้ 

๑.โบราณสถานชมุชน 
๒.สถานที่อื่นๆ โดยรอบ 
๓.ความรม่รื่น 
๔.ห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชุมชน 
๕.กิจกรรมในการท าความสะอาด 
๖.การช่วยเฝ้าระวังโบราณสถานชมุชน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นการแสดงค่าความถี่

ตามความเหน็ของผู้กรอกแบบสอบถามซึ่งสามารถตอบได้มากกว่า ๑ ค าตอบ 
 



๑๔๔ 
 

ตารางที่ ๗ แสดงคา่ร้อยละในกิจกรรมส ารวจสภาพโบราณสถานชุมชน 
๑.โบราณสถานชมุชนมีสภาพอย่างไร 

สภาพโบราณสถานชุมชน อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 
จ านวน % จ านวน % 

สะอาด ๘ ๕๗ ๑ ๙ 
ค่อนขา้งสะอาด ๑ ๗ ๖ ๕๕ 
สกปรก     
เย็นสบาย ๕ ๓๖ ๔ ๓๖ 
ค่อนขา้งรอ้น     
          รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ 

  

๒.สถานที่อื่นๆ โดยรอบ 
สถานที่อื่นๆ โดยรอบ อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 

จ านวน % จ านวน % 
สะอาด ๘ ๕๐   
ค่อนขา้งสะอาด ๒ ๑๓ ๖ ๖๐ 
สกปรก   ๑ ๑๐ 
เย็นสบาย ๕ ๓๑ ๑ ๑๐ 
ค่อนขา้งรอ้น   ๑ ๑๐ 
ขยะเต็มล้นถัง ๑ ๖   
ขยะค่อนข้างมาก   ๑ ๑๐ 
          รวม ๑๖ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

 ๓.ความรม่รื่น 
ความร่มรื่น อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 

จ านวน % จ านวน % 
ร่มรืน่ดมีีตน้ไม้ให้ร่มเงา ๘ ๖๑ ๗ ๗๘ 
ค่อนขา้งรม่รืน่มตี้นไม้บ้าง     
ร้อนมากไม่มีรม่เงา     
เย็นสบาย ๕ ๓๙ ๒ ๒๒ 
ค่อนขา้งรอ้น     
ร้อนมาก     
          รวม ๑๓ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ 

 ๔.ห้องน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชุมชน 
ห้องน้ าภายในบริเวณ อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 



๑๔๕ 
 

โบราณสถานชุมชน จ านวน % จ านวน % 
สะอาด ๒ ๒๕   
ค่อนขา้งสะอาด ๖ ๗๕ ๗ ๕๘ 
สกปรก     
มีกลิ่นเหมน็   ๕ ๔๒ 
ไม่มีกลิน่     
เปิดน้ าทิ้งไว ้     
น้ าปดิสนิท     
เปิดไฟทิ้งไว ้     
ไฟปิดสนิท     
          รวม ๘ ๑๐๐ ๑๒ ๑๐๐ 

๕.กิจกรรมชว่ยในการท าความสะอาด 
ห้องน้ าภายในบริเวณ
โบราณสถานชุมชน 

อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 
จ านวน % จ านวน % 

เป็นประจ า ๑ ๑๐   
เป็นบางครั้ง ๒ ๒๐ ๖ ๖๗ 
ไม่เคยเลย ๗ ๗๐ ๓ ๓๓ 
        รวม ๑๐ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ 

๖.ช่วยเฝา้ระวังโบราณสถานชุมชน 
ห้องน้ าภายในบริเวณ
โบราณสถานชุมชน 

อ าเภอคูเมือง อ าเภอเมือง 
จ านวน % จ านวน % 

เป็นประจ า ๒ ๒๐ ๒ ๒๒ 
เป็นบางครั้ง ๑ ๑๐ ๒ ๒๒ 
ไม่เคยเลย ๗ ๗๐ ๕ ๕๖ 
        รวม ๑๐ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ 

จากตารางที ่๗ พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอคูเมือง โบราณสถานชุมชน มีสภาพสะอาด สภาพ
โบราณสถานชุมชนเย็นสบาย  สถานที่อื่นๆ โดยรอบสะอาด มีความรม่รืน่ดี.และหอ้งน้ าภายใน
บริเวณโบราณสถานชมุชนคอ่นข้างสะอาด 

ส่วนพ้ืนที่อ าเภอเมอืง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีสภาพค่อนขา้งสะอาด สภาพ
โบราณสถานชุมชนเย็นสบาย มีตน้ไม้ให้ร่มเงา สถานทีอ่ื่นๆ โดยรอบค่อนข้างสะอาด มีความรม่
รื่นด ีและหอ้งน้ าภายในบริเวณโบราณสถานชมุชนค่อนสะอาด แต่บางครั้งจะมีกลิน่บ้าง 

กิจกรรมจิตส านึกสาธารณะเพ่ืออนุรักษโ์บราณสถานชุมชน พบว่า สว่นมากจะไม่เคย
ช่วยในการท าความสะอาดโบราณสถาน และจะชว่ยในบางครั้งเมื่อมีการระดมของชุมชน และ



๑๔๖ 
 

ส่วนมากไม่เคยชว่ยเฝ้าระวังโบราณสถานชุมชนเลย นอกจากบางครั้งที่พบเห็นการลูบการเคาะ
ชิ้นส่วนส าคญั จะเดนิเข้าไปเตือนไม่ใหท้ า 

 

๓) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 พัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชมุชน ของจังหวดับุรรีัมย ์โดย
ผู้วิจัยไดท้ ากิจกรรมเพื่อการพัฒนาจติส านกึสาธารณะเพ่ืออนุรกัษ์โบราณสถานชมุชนดว้ย ๒ 
กิจกรรม คอืกิจกรรมที ่๓ และที่ ๔ ดงันี ้

กิจกรรมที่ ๓ อาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งให้
บุคคลในชมุชนมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนของตนเองและเปน็การ
พัฒนาจติส านกึสาธารณะของบุคคลในชุมชน 
 ลักษณะกิจกรรมโดยการจดัให้มีการอบรมและให้ความรูเ้กี่ยวกบัสถานทีแ่ละ
โบราณสถานตา่งๆ ไดด้ าเนินการน ากลุม่เป้าหมายไปทัศนศกึษา ศึกษาแนวทางการอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนในที่อืน่และปลูกฝงัความรกัความหวงแหนโบราณสถานชุมชนและการเป็น
เจ้าบ้านที่ดดี้วย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ความถี่และค่ารอ้ยละ (Percentage) โดย
ก าหนดใหร้ะดับความคิดเหน็แต่ละระดับคือ มากที่สุดมากปานกลางน้อย  และน้อยที่สุด โดยใช้
เครื่องหมายเลข   ๕, ๔, ๓, ๒ และ ๑  ตามล าดบั 
 

 ตารางที่ ๘ แสดงค่าความถีแ่ละคา่ร้อยละ ในกิจกรรมอาสาอนรุักษ์โบราณสถานชุมชน 
ค าถาม ความถี่ 

ร้อยละ 
อ าเภอคู่เมือง อ าเภอเมือง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกบัเสมาและ
การอนุรักษ ์ที่ได้รับ
เกิดความรู้ความ
เข้าใจ 

ความถี ่
ร้อยละ 

๖ 
๖๖ 

๓ 
๓๔ 

    ๙ 
๑๐๐ 

   

๒.การอบรมท าให้
เกิดแรงใจ บันดาลใจ 

ความถี ่
ร้อยละ 

๕ 
๕๖ 

๔ 
๔๔ 

   ๒ 
๒๒ 

๗ 
๗๘ 

   

๓.การถ่ายทอดของผู้
มาให้ความรู ้

ความถี ่
ร้อยละ 

๕ 
๕๖ 

๔ 
๔๔ 

    ๙ 
๑๐๐ 

   

๔.ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการอบรม 

ความถี ่
ร้อยละ 

๖ 
๖๖ 

๓ 
๓๔ 

    ๙ 
๑๐๐ 

   

๕.ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการไปทศัน
ศึกษา ดูงานการ

ความถี ่
ร้อยละ 

๓ 
๓๔ 

๕ 
๕๖ 

๑ 
๑๐ 

   ๙ 
๑๐๐ 

   



๑๔๗ 
 

อนุรักษโ์บราณสถาน
นอกสถานที ่

จากตารางที ่๘ พบว่า ในพื้นที่อ าเภอคูเมืองมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัเสมา
และการอนุรักษ ์ที่ได้รบัเกดิความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คดิเปน็ร้อยละ ๖๖  การอบรมท าให้เกดิ
แรงใจ บนัดาลใจคดิเห็นมากที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ ๕๖ การถ่ายทอดของผู้มาให้ความรู้ รอ้ยละ ๔๕
ได้รบัประโยชน์มากที่สุดจากการอบรมคิดเปน็ร้อยละ ๖๖ ไดร้ับประโยชน์จากการไปทศันศกึษา 
ดูงานการอนรุักษ์โบราณสถานนอกสถานที่คดิเป็นรอ้ยละ ๕๖  

ส่วนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกบัโบราณและการอนรุักษ์ ที่ได้รบัเกดิความรู้ความเข้าใจในระดับมาก การอบรมท าให้เกดิ
แรงใจ บันดาลใจมากคดิเป็นร้อยละ ๗๘การถ่ายทอดของผู้มาใหค้วามรู้และประโยชน์ที่ได้รบั
มากจากการอบรมตลอดจนได้รบัประโยชน์มากจากการไปทัศนศึกษา ดงูานการอนุรกัษ์
โบราณสถานนอกสถานที่มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

กิจกรรมที่ ๔ สัญญาใจแห่งการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน 
กิจกรรมนีไ้ด้ใชแ้นวความคิดและมาตรการการอนุรกัษ์ของกรมศิลปากรมาสร้างกิจกรรม 

เพื่อให้เกิดการปกปอ้ง การสงวนรกัษาและการพฒันาปรับปรงุในเรือ่งการบริหารจัดการ
โบราณสถานชุมชนของตนเอง 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเข้าใจถงึคุณค่าของโบราณสถานชุมชนของ
ตนเอง และเหน็ด้วยกบัการต้องอนุรักษไ์วซ้ึ่งผูเ้ข้าร่วมท ากิจกรรม ได้ท าการ Pre-test เพื่อทราบ
ถึงระดบัจิตส านึกสญัญาใจเพ่ือการอนรุักษโ์บราณสถานชุมชนของกลุม่เปา้หมายชุมชนบ้าน
ปะเคียบการอบรมชดุพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษฯ์ได้ระดบัจิตส านึกในระดับมาก 
เท่ากับ ๒.๘๑ สว่นกลุ่มเป้าหมายวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้ระดบัจิตส านึกในระดับมาก 
เท่ากับ ๒.๘๒ 

ต่อจากนั้นได้จดัอบรมชดุพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษฯ์(Post-test) เปน็
กลุ่มอาสาอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชัน้ ม.๒ ของโรงเรียนวดั
บ้านปะเคียบ จ านวน ๑๙ คน มีอายุระหวา่ง ๑๓-๑๔ ป ีเป็นเดก็นักเรียนชาย จ านวน ๙ คน เด็ก
นักเรียนหญิง จ านวน ๑๐ คนรว่มท ากิจกรรมด้วยกนั ได้ให้สัญญาใจแห่งจติส านึกสาธารณะ โดย
ได้เขียนสิ่งที่เดก็ๆ จะปฏบิัตติ่อไปเพื่อช่วยแก้ปญัหาและอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนของตนเอง 
ผู้วิจัยไดป้ระเมนิแยกออกมาแล้วปรากฏว่า ได้ระดบัจติส านกึในระดบัมาก เท่ากบั ๒.๘๔โดย
กลุ่มอาสาฯ เขียนสญัญาใจไว้ว่าสรุปไดด้ังนี้ 

 

ตารางที่ ๙ แสดงค าสัญญาใจแห่งการอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนของกลุม่อาสาอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบ เด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้านปะเคียบ 
จิตส านึก 
ต่อการอนุรกัษ์ 

ผู้ให้ค า
สัญญาใจ 

สัญญาใจของอาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชน
บ้านปะเคียบ 

ระดับ
จิตส านึก 



๑๔๘ 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การดูแล  
   รักษาโบราณ 
สถานต่างๆ  

จีระศักดิ ์
พงศกร 
บัญญวัต 
ณัฐนัย 
กานติมา 
ธาดา 
จุฑารัตน ์
พรรณษา 
 
สุธิตรา 

ช่วยกวาด และดแูล ท าความสะอาด 
ช่วยกันท าความสะอาด 
ช่วยกันกวาดดูดแูล 
จะช่วยดูแลใหด้ดีูแลรักษาโบราณสถาน 
ช่วยกันดแูลรักษาไวเ้ปน็อย่างด ี
ช่วยกันดแูลกวาดวัด ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น 
ดูแลความสะอาด 
ไม่ตดัต้นไม้ อนุรกัษ์สระน้ าและช่วยเหลือสตัว์ทีม่ี
ปัญหา 
ไม่ทิ้งขยะ ไม่กอ่ความวุ่นวายในชุมชน จะชว่ย
อนุรักษโ์บราณสถานในชมุชน 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

ด้านสังคม 
    การเฝ้าระวงั  
 

ภานุวฒัน ์
อธิชา 
ณัฐนนท ์
ภานุกร 

ช่วยเปน็หูเป็นตาเพื่อป้องกนัการขโมย 
ห้ามไปท าลาย 
ช่วยกันดแูลรักษา อนุรักษ์สิง่ของโบราณ 
จะคอยสอดส่องความปลอดภัยของโบราณสถาน 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

ด้านวัฒนธรรม 
รักษาอนุรักษ ์ 
    ไม่ท าลาย  
    ไมข่ีดเขียน 

ภานุวฒัน ์
ภานุกร 
กานติมา 
หริณยา 
เกวลนิ 
ฉัตรลดา 
สุปรีญา 
ธาดา 
จุฑารัตน ์
ภัทรวด ี
พรรณษา 

ช่วยรักษาอนุรกัษ์โบราณชมุชน 
ไม่ไปท าใหโ้บราณวตัถุเสือ่มเสีย 
ไม่ท าลายสิง่ของโบราณ 
ไม่ท าลายสิง่ของโบราณวัตถุ 
ไม่ขดีเขียนท าลาย จะชว่ยอธิบายให้ผู้อืน่รบัรูด้้วย 
ไม่เอาอะไรไปขดีเขียนวตัถโุบราณ ดูไดห้้ามจบั 
ไม่ขดีเขียนหรือท าลายโบราณสถานชมุชน 
ไม่ขดีเขียนใบเสมาไม่ท าลายสิ่งของโบราณ 
ไม่ท าลายของทีไ่ม่ใช่ของตวัเอง  
ไม่ไปหยิบจบั ไม่น าอะไรไปขีดเขียนบนศิลา 
ไม่ขดีเขียนวตัถโุบราณ 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 

ด้านการสืบทอด 
เก็บไว้ให้รุน่ต่อไป 

อธิชา เพื่อเก็บไว้ให้ลกูหลานรุน่ต่อไปได้ไว้ดู  

 นนทนพงศ ์ ไม่ได้เขียนสัญญาใจ ๐ 
 

สรุปค าสญัญาใจแหง่การอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนของที่กลุ่มอาสาอนุรกัษ์
โบราณสถานชุมชนบ้านปะเคียบได้เขียนไว้ เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบตัิได้ ดังนี้ 

๑.จะชว่ยกวาด ท าความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงบนพ้ืน และดแูลโบราณสถานชมุชนไม่
ท าลายสิ่งที่เปน็โบราณและช่วยกันดแูลรักษาไวเ้ปน็อย่างดีไม่ท าใหโ้บราณวตัถเุสื่อมเสีย 



๑๔๙ 
 

๒.จะชว่ยรักษาอนุรกัษ์โบราณชุมชน ดแูลความสะอาดในสถานที่โบราณสถาน ชว่ยกัน
เป็นหูเปน็ตาเพื่อป้องกันการขโมย 

๓.ห้ามไปท าลาย จะความสะอาด และตอ้งการเกบ็รกัษาไว้ให้ลกูหลายรุ่นต่อไปไว้ดู 
๔.ใบเสมา เปน็โบราณวัตถทุี่เก่าแก่มาแต่โบราณ ช่วยกนัดแูลรักษา อนุรักษ์ 
๕.คอยสอดส่องความปลอดภัยโบราณสถาน 
๖.ไมต่ัดตน้ไม ้อนรุักษ์สระน้ า และช่วยเหลือสตัว์ทีม่ีปญัหา ไม่ขดีเขียนบนวตัถโุบราณ 
๗. ไม่ก่อความวุน่วายในชุมชน ชว่ยกันอนุรกัษ์โบราณสถานในชุมชน 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดบัคุณภาพ  ๓    เขียนได้ตรงประเด็น ครอบคลมุเนือ้หาในกิจกรรม และสามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิได้จริงในชีวติประจ าวัน 
ระดบัคุณภาพ  ๒    เขียนได้ตรงประเด็น มีสว่นเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาในกิจกรรม และ 

สามารถน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จรงิในชีวติประจ าวันไดบ้างสว่น 
ระดบัคุณภาพ  ๑    มีบางสว่นอยู่ในประเดน็ ทีเ่กี่ยวกับเนื้อหาในกิจกรรม และสว่นใหญ่ไม่ 

สามารถน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จรงิในชีวติประจ าวันได้ 
 

ค าสัญญาใจแห่งการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของกลุม่อาสาอนุรักษฯ์เขียนเป็นสญัญาใจไว้
สามารถปฏิบตัิได้หรือไม่อยา่งไร 
ค าชี้แจงการวดัระดับจิตส านึก 
คะแนนทีไ่ดร้ะดับจติส านึก 

๒.๕๐ – ๓.๐๐ =  มีจิตส านึกในระดับมาก 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ =  มีจิตส านึกในระดับปานกลาง 
๑.๐๐ – ๑.๔๙  =  มีจิตส านึกในระดับต่ า 

สรุป ระดับจติส านกึสาธารณะของกลุ่มอาสาอนรุักษโ์บราณสถานชุมชนบา้นปะเคียบ พิจารณา
แล้วปรากฏอยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๒.๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 

 
ภาคผนวก จ 

รูปภาพการท ากิจกรรมทั้งหมด 
 
 

 
การให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีชุมชนบ้านปะเคียบ 

         
พบผู้ช านาญการด้านโบราณคดี ส านักศิลปากรที ่10 พิมาย 
คุณสมเดช ลีลามโนธรรม  
 

    



๑๕๐ 
 

 
 

 

พบและขอค าแนะน า จาก 
คุณศิวฤทธิ ์ศรบีุญเรือง รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย จังหวดับรุีรัมย์ 

ติดต่อขอทีมวิทยากรจากเจา้หน้าที่กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั จงัหวดับรุีรัมย์
ติดต่อขอทีมวิทยากรจากส านักวฒันธรรมจังหวัด พบคณุอารีรตัน ์สุนทรเสนาะ นักวิชาการส านัก



๑๕๑ 
 

 
 

วัฒนธรรมช านาญการ จงัหวัดบุรีรมัย์ 
สัมภาษณ์นางสมพร แกว้อรสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ บ้านโคกเขา ต.เสมด็ อ.เมือง (เขากระโดง) จ.
บุรีรัมย ์

      

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ อ าเภอคูมือง 

 
ชุมชนบ้านปะเคียบณ วดัทรงศิรินาวาส 

เสมาโบราณบ้านปะเคียบ   ไปเข้าพบเจา้คณะอ าเภอคเูมือง  วนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒และเจ้าอาวาส

 



๑๕๒ 
 

 
 

 

    

  
 

 



๑๕๓ 
 

 
 

ปรึกษาการท างานกับเจา้อาวาส และผู้ใหญ่บา้น 

  

                 
 

   
 



๑๕๔ 
 

 
 

ผังแสดงทีต่ั้งของใบเสมาโบราณบ้านปะเคยีบ 
 

�        

               

      

      

            

      

       

       

      

        

      

      

 

ภาพการส ารวจพ้ืนที่ครั้งที ่๑ 



๑๕๕ 
 

 
 

                          

 

  

 



๑๕๖ 
 

 
 

    

ภาพการส ารวจพ้ืนที่ครั้งที ่๒ 

 

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการท าป้ายองค์ความรู้ กับทายาทของพื้นที่โนนส าโรง 

กิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนที ่เสมาโบราณสมัยทวารวด ี

            



๑๕๗ 
 

 
 

     

 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
เสมาโบราณในพื้นที่วดัทรงศิรินาวาส 
พาคณะครแูละเดก็นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 

 



๑๕๘ 
 

 
 

 

 



๑๕๙ 
 

 
 

 

    

 



๑๖๐ 
 

 
 

 

   
 

  
 
กิจกรรมการอบรมความรู้ใหก้ับกลุ่มอาสาอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนบ้านปะเคียบ 
ในวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้



๑๖๑ 
 

 
 

โบราณสถาน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

  
 

 
 

                  
 



๑๖๒ 



๑๖๓ 
 

 
 

        
 

                       
 

                       
 

 



๑๖๔ 
 

 
 

 

       

               

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบัโบราณสถานและการอนุรกัษ์วัดหงษ์(พระเจ้าใหญ๋) 

           



๑๖๕ 
 

 
 

                          

 
 แผนผังอุทยานภูเขาไฟกระโดง  

แผนผังวนอุทยานภูเขาไ กระโดง

                       
           

            

        � 

        

        
   �  �               

                      
      

                 

�         �     

            

       
          
   �  �      

  �                  

             

                     

                    

         

 



๑๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสรุปโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 
 

ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

ภาคผนวก ฉ. 
แบบสรุปโครงการ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

สัญญาเลขที ่ ว.054/2562  (MCU RS 610762054) 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน  
                 จังหวดับรุีรัมย์ 
หัวหน้าโครงการ  ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสรฐิ 
โทรศัพท์      081 7229804 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
      การวิจัยเรือ่ง การพัฒนาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน จงัหวัด
บุรีรัมย ์  เพราะตระหนักถงึความส าคญัและเห็นคุณของโบราณสถาน โดยเฉพาะโบราณสถาน
ชุมชน   ที่ทกุอย่างทกุชิ้นมคีุณค่าและความส าคัญต่อความเป็นเอกลักษณ์ ประวตัคิวามเปน็มา 
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของชุมชน เป็นแหลง่ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิต   แตเ่พราะ
ปล่อยปละละเลย เพราะการมีภารกิจเรื่องปากเรื่องทอ้งต้องท างานทุกอย่างรบีเรง่ โบราณ 
สถานภายในชมุชนถูกปล่อยให้รกรา้ง ถูกท าลาย ประกอบกับโบราณสถานเหล่านีม้ผีู้สนใจ และ
ต้องการหาซือ้ไว้ครอบครอง หรือ ส่งออกไปตา่งประเทศ ท ากิจการค้าขายโบราณวัตถุ ร่ ารวย
ขึ้น เพราะราคาของโบราณวัตถุก็เป็นแรงจงูใจส าคัญดว้ย     
     ปญัหาการขาดการจะอนุรักษโ์บราณสถาน ในพ้ืนที่ของจังหวดับรุีรมัย์ แม้ว่าหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง อาท ิ ส านักศิลปากรในพื้นที ่ จะใหก้ารดูแลอนุรักษก์็ตาม แต่ล าพังเจา้หน้าที่ของ
ส านักศิลปากรมีไม่เพียงพอ การรว่มมือรว่มแรงใจในดูแลโบราณสถานไม่ควรปล่อยให้เปน็
หน้าทีข่องรัฐเพียงล าพัง บคุคลในชุมชนควรจะต้องมีสว่นรว่มด้วย ส าหรับจังหวดับุรีรัมยน์ั้นมี
พ้ืนที่ของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก ่อ าเภอนางรอง  อ าเภอพุทไธสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
และอ าเภอคูเมือง  ล้วนแล้วแต่มโีบราณสถานที่ส าคญัหลายแหง่ เฉพาะอ าเภอนางรองนัน้มี
โบราณสถาน โบสถ์เก่า ณ วัดกลางนางรอง วดัขนุก้อง ส่วนอ าเภอพุทไธสง ณ พระเจ้าใหญ่วดั
หงษ์ บา้นศีรษะแรตปรางคก์ู่สวนแตง สว่นอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ วดัภูเขาอังคาร ปรากฏ
เสมาโบราณและอกีหลายพ้ืนในอ าเภอดังกล่าว ซึ่งได้รบัการดูแดอนุรักษโ์ดยกรศิลปากรแล้วแต่
ส าหรบัอ าเภอคเูมืองนัน้ จากการท างานในพื้นที่พบมีเสมาโบราณ รุน่สมัยทวารวดี อาท ิ วดั
ทรงศริินาวาส และวัดสุพลศรัทธาราม  วดัทั้ง ๒ แห่ง มีเสมาโบราณนัน้ ผู้วิจัยไดก้ารอนุรักษ์
เบื้องต้นไวแ้ล้วโดยความรว่มมือกบัชุมชน โดยได้ส ารวจและจดัท าทะเบียนและผังแสดงทีต่ั้ง
ของเสมาทุกใบ อีกทัง้ยังไดจ้ัดการท าองค์ความรูแ้สดงประวัตขิองชมุชนและที่มาของเสมา แล้ว 
ณ วัดทรงศิรินาวาส  เสมาโบราณกลุ่มนี้นบัว่าเปน็โบราณสถานที่ส าคัญทางประวตัิศาสตร์ มี
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม แม้ว่าผูว้ิจัยได้ด าเนนิการรวบรวมประวตัิความเป็นมาและแผนผังแลว้



๑๖๘ 
 

ก็ตาม แต่เพื่อให้   มีการต่อยอดจากงานวิจัยคราวที่แล้ว ผู้วิจัยต้องการสร้างกลุ่มอนรุักษ์
โบราณสถานชุมชนแห่งนี้เพ่ือพวกเขาเหลา่นัน้จะได้เป็นผู้อนุรักษโ์บราณสถานของตวัเองไปต่อ
นอกจากอ าเภอคเูมืองแลว้ยงัมีอีกพื้นทีห่นึง่คือ อ าเภอเมือง ซึ่งมีโบราณสถานชมุชน อาท ิ
พระพุทธรปูประจ าจังหวดั รอยพระพุทธบาท ปราสาทขอม เป็นต้น ณ วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย์  อนัเป็นพ้ืนทีข่องวนอุทยาน มโีบราณสถานที่สมบรูณ์
เหมาะเปน็แหล่งแหง่การเรยีนรู้ ควรแก่การอนรุักษ์ดว้ย  โบราณสถานทั้ง ๒ แหง่นั้น นับเป็น
สมบัติที่ทรงค่าควรแก่การอนุรักษซ์ึ่งต้องอาศัยการสร้างและพัฒนาจติส านกึสาธารณะของคน
ในชุมชนให้ดแูลรักษากันเอง เพ่ือให้อยู่ถาวรต่อไป 
       การพัฒนาพฤตกิรรมจิตสาธารณะเปน็แนวทางหนึ่ง ที่ให้เกดิประโยชนต์่อส่วนรวม เข้ามา
มีส่วนร่วมรับผดิชอบในสังคม  และช่วยเหลือสังคม มีน้ าใจไมตรีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกันโดยไมห่วังผลตอบแทน ซึง่ผู้วิจัยเชื่อว่าพฤติกรรมจติสาธารณะของบุคคล 
สามารถจะชว่ยการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชนของตนเองได้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งจะ
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ ์ โบราณสถานชุมชน โดยจะท า
การวิจัยในพื้นที่อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมัย์ และโบราณสถานชุมชน ณ วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรรีัมย์  โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาจติส านึกสาธารณะของ
สมาชิกชมุชนเพื่อให้มีความรัก ความหวงแหนและอนรุักษ์โบราณ สถานของตัวเอง ใหเ้ปน็
สมบัตขิองชมุชนและของชาติต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
       ๑) เพื่อศึกษาโบราณสถานชมุชน ในจังหวดับรุีรัมย์   
       ๒) เพื่อศึกษาจิตส านึกสาธารณะชุมชนเพ่ือการอนรุักษ์โบราณสถานชมุชน  
       ๓) เพื่อพัฒนาจิตส านกึสาธารณะเพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน ของจังหวัดบุรีรมัย์   
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
      ๑.มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถน าชดุความรู้เกี่ยวกับพัฒนา
จิตส านกึสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ของจังหวดับรุีรัมย ์ ไปใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชามนุษย์กบัสังคม รายวิชาพุทธศิลปะ รายวิชาพระพุทธศาสนากับงานสังคม
สงเคราะห ์เปน็ต้น ในระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
      ๒.แหล่งโบราณคดี ซึ่งอยู่ภายในวัด เสมามีส่วนเกีย่วข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง จงึ
สามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในวดัได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ใหก้ว้างขวาง ซึ่ง
ทีมงานวิจัยกไ็ดร้่วมมือกบัผูน้ าชุมชน วัด จัดท าป้ายซุ้มองค์ความรู้ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
     ๓.ทีมงานวิจัยได้สร้างกลุ่มอาสาอนุรักษโ์บราณสถานชุมชน ใหแ้ก่พื้นที ่อ าเภอคูเมืองคือ
ชุมชนโบราณบ้านปะเคียบ เพ่ือสานต่อการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน ตอ่ไป 
     ๔.ชุมชนบ้านปะเคียบสามารถพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์โบราณสถานชุมชนทาง
พระพุทธศาสนาได ้ต่อไป 



๑๖๙ 
 

การประชาสัมพันธ์ 
    ๑.มีการประชาสัมพันธ์กจิกรรม เผยแพร่โบรชัวร์ แผน่พับ   
    ๒.มกีารเย่ียมเยียนและรว่มมือกับชมุชน โรงเรียน เพือ่การอนุรักษโ์บราณสถานชมุชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ผลผลิต  ได้ทราบว่าโบราณสถานชมุชน ในจังหวดับรุีรมัย์  มอียู่ที่ไหนบ้าง ในแต่สถานทีม่ีการ
ดูแลอนุรกัษ์หรอือย่างไร  ในพื้นที่โบราณสถานมีการจดัการดแูลโบราณสถานชุมชนหรอืไม ่ การ
ใช้แนวคิดการอนุรกัษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร แนวคดิจติอาสา สามารถใชไ้ด้กับชมุชน
หรือไม ่
ผลลัพธ ์  

๑. ลงท ากิจกรรมการอนุรกัษ์โบราณสถานชมุชน ในพื้นทีชุ่มชนโบราณบ้าปะเคียบ 
๒. ได้สรา้งชดุพัฒนาจิตอาสา ให้กับชมุชนโบราณบ้านปะเคยีบ 
๓. ได้สรา้งกลุม่อาสาอนุรกัษ์โบราณสถานชุมชนในพ้ืนทีบ่้านปะเคียบ อ าเภอคเูมือง 
๔. ได้สรา้งองค์ความรู้เปน็ซุม้ปา้ยขนาดใหญ่ แสดงประวตัขิิงชุมชนโบราณและเสมา 
๕. ได้สรา้งองค์ความรู้ให้กบั พ้ืนที่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
๖. ได้สรา้งความเข้าใจกบัชาวบา้น ร้านค้า พ้ืนที ่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 

เพื่อช่วยกันดแูลรักษาโบราณสถานบนเขากระโดง 
ผลกระทบจากงานวิจัย 
        ไม่ม ี

 
 


