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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) วิเคราะหการจัดการมรดกทางวฒันธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี (๒) วิเคราะหการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๓) วิเคราะหการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และ (๔) พัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยวิเคราะห

เนื้อหาจากกรณีศึกษาของโครงการยอยทั้ง ๓ โครงการ และใชการสนทนากลุมเฉพาะเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรองคกรคณะสงฆ บุคลากรองคกรภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา 

ผูนำชุมชน และผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดวยวิธีการสุมแบบ

เจาะจง ตามลักษณะของการเปนตัวแทนกลุมท่ีเหมาะสม จำนวน ๑๐ ทาน วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค

การวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา เพ่ือใชเปนฐานคิดสำคัญในออกแบบแนวทางพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พรอมท้ังนำไปทดสอบ

ระดับภาคสนาม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม คือ อาสาสมัครจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

จำนวน ๓๐ คน และวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานรายตัวชี้วัด รวมกับสถิติอางอิงเพื่อคนหาความจริง

จากการปฏิบัติงานตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

๑. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา ตนแบบ

นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ ตนแบบนวัตกรรมการ

จัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก ซึ่งมีลักษณะเปนนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีสมัยใหม ท่ียกระดับการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคในระบบอิเล็กทรอนิกส ณ 

พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม ซ่ึงเปนศูนยการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก 

ท่ีไมแสวงหาผลกำไร 

๒. การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ



ข 

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชน คือ ตนแบบหลักสูตรภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซ่ึงมีลักษณะเปนหลักสูตรทองถ่ินท่ีมุงหมายให

ผู ผานการอบรมมีจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอันเปนประโยชนในเชิง

สาธารณะ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรูภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ 

บนพ้ืนฐานการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการประชาธิปไตย และใหความสำคัญกับกระบวนการมี

สวนรวมและความคิดสรางสรรค 

๓. การสรางเครือขายจิตอาสาอนรุักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา ตนแบบเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ 

เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ ซึ่งมีลักษณะเปนเครือขายแบบไมเปน

ทางการ โดยมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงคการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพรกฎหมายควรรูสำหรับประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา มีลักษณะเปนการพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยยกระดับความรวมมือในการอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายท่ีเปนทางการ ระหวาง (๑) อำเภอดำเนินสะดวก (๒) เทศบาล

ดำเนินสะดวก (๓) คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (๔) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 

(๕) ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (๖) ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และ (๗) ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

ซึ่งไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก” การนี้ ภาคีเครือขายทั้ง ๗ ไดรวมกันออกแบบและผลิตวัตถุที่เปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ 

(Mascot) ท่ีแสดงความรวมมือในการดำเนินงานสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค 

พรอมกันนี้ ยังไดสรรคสรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ ณ พื้นท่ี

ตนแบบวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซ่ึงอยูบนเสนทางทองเท่ียวชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

จำนวน ๑ ชิ้นงาน อีกดวย ท้ังนี้ ผลการทดสอบระดับภาคสนาม พบวา ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายตัวชี้วัด ไดแก ผลการประเมินบริบท ผลการประเมินปจจัยนำเขา ผลการประเมินกระบวนการ 

และผลการประเมินผลผลิต พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 

คำสำคัญ: กระบวนการ, ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม, ชมุชนตลาดน้ำ 
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Abstract 

The purposes of this research are (1) to analyze the cultural heritage management of the 

floating market community in Ratchaburi province (2) to analyze the formation of the cultural heritage 

immunity and to protect public benefits of the floating market community in Ratchaburi province (3) 

to analyze the formation of the cultural heritage conservation volunteer network of the floating market 

community in Ratchaburi province, and (4) to develop the constructive formation process of the 

cultural heritage immunity of the floating market community in Ratchaburi province. This research is 

the action research in which the data from the case studies of 3 sub-projects is analyzed. Focus group 

is used as a tool to collect data from sangha organization personnel, governmental organization 

personnel, educational institute personnel, community leaders, and leaders of the civilian organizations 

in the floating market community areas in Ratchaburi province. The 10 focus group participants were 

selected by purposive sampling method according to the appropriate group representative 

characteristics. The data was analyzed by the method of descriptive analysis in order to be utilized as 

the significant paradigm in designing the cultural heritage immunity development method of the 

floating market community in Ratchaburi province, and to test in the fieldwork level with 30 volunteers 

from the floating market community in Ratchaburi province. The operation process was, thus, analyzed 

per indicator with inference statistics to search for the truth from the operation that accorded with the 

action research pattern. 

1. The cultural heritage management of the floating market community in Ratchaburi 

province finds that it is the innovation prototype of the cultural heritage works display of Klong 

Damnoen Saduak community, which characterizes modern technological innovation that elevates 

cultural heritage constructive learning via the electronic system at Wat Shotitayakaram Museum (Living 

Museum). The museum is considered as Klong Damneon Saduak community’s nonprofit cultural 

heritage learning center. 



ง 

2. The formation of the cultural heritage immunity and the protection of public benefits of 

the floating-market community in Ratchaburi province finds that the curriculum prototype is Damnoen 

Saduak floating market’s curriculum prototype of the formation of the cultural heritage immunity and 

the protection of public benefits, which is characterized as the local curriculum that aims for the trainees 

who pass the course to possess love and cherished conscious towards community’s cultural heritage that 

benefits public. The curriculum consists of academic and practical content based on a learner-centered 

learning basis and democratic principle. The curriculum emphasizes the participation process and creativity. 

3. The formation of the cultural heritage conservation volunteer network of the floating 

market community in Ratchaburi province finds that the prototype of the cultural heritage conservation 

volunteer network of the floating market community in Ratchaburi province is Damnoen Saduak 

floating market community’s cultural conservation volunteer network that is an unofficial network. The 

network organizes practical activities, which emphasizes the propagation of the laws that people who 

reside in Damnoen Saduak floating market community area should know, to campaign for cultural 

heritage and intangible cultural heritage conservation. 

4. The constructive formation process development of the cultural heritage immunity of 

the floating market community in Ratchaburi province finds that it is Damnoen Saduak floating market 

community’s inputs development of the cultural heritage immunity formation process. The process 

elevates the cooperation in conserving cultural heritage to the official network that links between (1) 

Damnoen Saduak district (2) Damnoen Saduak subdistrict (3) the sangha of Damnoen Saduak district (4) 

Wat Shotitayakaram Songkror Kindergarten (5) Ratchaburi Buddhist College Alumni Association (6) Khon 

Rak Damnoen Saduak Floating Market Association and (7) Vithee Klong Vithee Thai Association, in which 

these organizations signs “Damnoen Saduak Floating Market’s Cultural Heritage Conservation Volunteer 

Network” Memorandum of Understanding. In this regard, the 7 associated networks cooperate in 

designing and producing the symbolic representative object (mascot), which portrays the cooperation 

in the constructive formation process of the cultural heritage immunity. In the meantime, the networks 

create a 3D artwork to convey the floating market community lifestyle at the Damnoen Saduak cultural 

prototype area which is located on the travel route of Damnoen Saduak floating market community. 

That is to say, the fieldwork test results finds that the results of the operation assessment per indicator 

include the context assessment result, the inputs assessment result, the process assessment result, 

and the product assessment result are all at a high level. 

Keywords: Process, Cultural Heritage Immunity, Floating-Market Community 
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บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

มรดกทางวัฒนธรรม เปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณและมีคุณคาซึ่งเกิดขึ้นใน

อดีตและไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง มรดกทางวัฒนธรรมบางอยางกลายเปนแบบ

แผนทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและเปนความภาคภูมิใจของคนในสังคมสืบเนื่องมาจนกระท่ัง

ปจจุบัน ซึ่งองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ และกฎหมายประเทศ

ตาง ๆ ท้ังในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย ไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปนสองประเภท คือ มรดกทาง 

วัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Heritage) เชน โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหลงโบราณคดี

งานจิตรกรรม เปนตน และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible Cultural Heritage) หรือ

ตามกฎหมายไทยท่ีเรียกวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ไดแก ภาษา ศิลปะการแสดง งานชางฝมือ

ดั้งเดิม เปนตน แมวามรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองประเภทจะมีความหลากหลายในตัวเองอยูมากก็ตาม 

แตก็ไมสามารถแบงแยกเนื้อหางานทั้งสองประเภทไดชัดเจนเด็ดขาด เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับตองไดและจับตองไมไดลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกันเปนสิ่งที่อยูคูกันมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะงานจับตองไดซ่ึงเปนรูปธรรมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่อ และทักษะเทคนิค

อันเปนลักษณะนามธรรมของงานจับตองไมได ลักษณะดังกลาวจึงกอใหเกิดความไมหลากหลายในความ 

หลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมขึ้น แสดงใหเห็นความโดดเดนของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ไดรับ

การยอมรับและถายทอดสืบมา อันจะนำไปสูการคุมครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป0

๑ 

มรดกทางวัฒนธรรมจึงมิไดเปนเพียงโบราณสถาน อาคาร พื้นที่ประวัติคาสตร และสวน เทานั้น แต

หมายรวมถึงสิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เปนเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและ

ความสำเร็จของมนุษยในอดีต และเปนหนึ่งในทรัพยากรท่ีไมสามารถสรางข้ึนใหมได1๒ 

 
๑ชาคริต สิทธิฤทธ์ิ, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-

สิงหาคม, ๒๕๕๙): ๑๔๑. 
๒Feilden B.M. & J. Jokilehto, Management Guidelines for World Heritage Sites, (Rome: 

N.P., 1998), p. 11. 



๒ 

มรดกทางวัฒนธรรมเปนหัวใจสำคัญในการสรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศชาติ จาก

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงกอใหเกิดรายได ๔๐% 

เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการทองเที่ยวทุกประเภทที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคลองกับที่ สมัชชาแหง

สหประชาชาติ ระบุถึง “ความสำคัญของการทองเท่ียวระหวางประเทศในการสงเสริมความเขาใจอันดี

ระหวางประชาชนในทุกหนทุกแหง เพ่ือใหตระหนักถึงมรดกอันยาวนานของอารยธรรมตาง ๆ นำไปสู

ความเข็มแข็งของสันติภาพในโลกท่ีดีข้ึน” 

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในสังคมไทยเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความ

เปนมาของชนชาติไทยและของเผาพันธุทองถ่ินนั้น ๆ และเปนสิ่งท่ีแสดงถึงเกียรติและความภาคภูมิใจ

ของทองถิ่นและของคนไทยทั้งชาติ ทำใหเกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณคา และกอใหเกิดความรูสึก 

ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ เปนความมั่นคงของชาติ อันนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ียั่งยืน แทนท่ีคนไทยจะเปนผูบริโภควัฒนธรรมของชาติอ่ืนอยูฝายเดียว 

ขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป ๒๕๖๑ แสดงใหเห็น

ปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย คือ ราคาท่ีคุมคา (รอยละ ๓๖) อาหารไทย (รอย

ละ ๓๕) ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว (รอยละ๓๔) และวัฒนธรรมไทยและศาสนา (รอยละ ๓๑) 

อยางไรก็ดี ผูประกอบการบางสวนประเมินสถานการณทองเที่ยวต่ำกวาปกติ เนื่องจากปจจัยดานเศรษฐกิจ

เปนตัวฉุดรั้ง ท้ังความไมม่ันใจตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และตนทุนธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอันเปนผลมาจาก

เงินเฟอ นอกจากนี้ ผูประกอบการบางสวนมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาจากแหลงทองเที่ยว ไดแก แหลง

ทองเท่ียวเริ่มเสื่อมโทรม หรือมีปญหาดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี หรือแหลงทองเท่ียวไมนาสนใจ เปนตน 

โดยนัยนี้ หากพิจารณาในบริบทเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดราชบุรี พบวา มี “ชุมชนตลาดน้ำ” ซ่ึงเปน

ชุมชนที่อาศัยมรดกทางวัฒนธรรมในการสรางอาชีพ หรือเปนแหลงที่มาของรายไดจากการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยมีประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เปนสิ่งดึงดูด

นักทองเท่ียว ดังกลาวนี้ สืบเนื่องจากการท่ีตลาดน้ำแหงแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนท่ีจังหวัดราชบุรี ควบคู

กับการเกิดคลองดำเนินสะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดใหขุดข้ึน

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กระทั่งชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ องคการสงเสริมการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (ปจจุบันเปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนดวยการ

เผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  ใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม จึงสงผลให “ตลาดน้ำ” มีชื่อเสียง

ในระดับโลก2

๓ กระท่ังปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มี ๔ แหง ไดแก 

 
๓ราตรี โตเพงพัฒน, ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๓), หนา ๑๗๑-๑๗๔. 



๓ 

๑. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูท่ี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๒. ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) ตั ้งอยูที ่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 

๓. ตลาดน้ำคลองลัดพล ีตั้งอยูท่ี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๔. ตลาดน้ำหลักหา ตั้งอยูท่ี ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย บงชี้วา แมตลาดน้ำจะมีวิวัฒนาการ

มาอยางตอเนื่อง แตในการเติบโตนั้นมีปจจัยหลายประเด็นเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ซ่ึงสงผลกระทบในเชิงลบตอพ้ืนท่ี คือ ปญหาสภาพแวดลอม หรือปญหาการมุงเนนการกอสรางระบบ

สาธารณูปโภคเปนหลักมากกวาการวางแผนใชประโยชนทรัพยากรในทองถ่ินอยางยั่งยืน รวมถึงปญหา

การรักษาวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอันโดดเดนของชุมชน เปนตน 

จากขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกลาวนี้ขางตน จึงจำเปนตองมีการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตนโดยเรงดวน โดยการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ีซ่ึงจำเปนตองเริ่มจากการวิเคราะหการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะหการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชน และวิเคราะหการพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือ

เปนฐานคิดสำคัญนำไปสูการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค ตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือวิเคราะหการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะหการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะหการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี 

๑.๒.๔ เพื่อพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ในเชิงสรางสรรค 

 

 



๔ 

๑.๓ เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี” นี้ นำไปสูการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม โดยอาศัย

แนวทางการเรียนรู และการใหการศึกษา (Education) การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรม 

(Engineering) และการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชา (Enforcement) 

ตามทฤษฎี 3E-Model๔ ซ่ึงเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานอยางเปนระบบจัดเก็บขอมูลและระบบ

บูรณาการขอมูลจากหลายเรื ่องเขาดวยกัน เพื่อใหไดภาพรวมขอมูลที่ผสมผสานกัน (Integrated 

Data for Holistic Information) 

๑.๓.๑ วิเคราะหองคาพยพที่เกี่ยวของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี ใน ๓ มุมมอง จากกรณีศึกษาของโครงการยอยทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งเปนตัวแทนของการศึกษา

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ไดแก 

โครงการวิจัยยอยท่ี ๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

โครงการวิจัยยอยท่ี ๒ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชน 

โครงการวิจัยยอยท่ี ๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๓.๒ สังเคราะหแนวทางพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

ตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 

 

 

 

 

 

 

 
๔3E-Model ประกอบดวย E1-Education กระบวนการเรียนรูและการใหการศึกษา E2-Engineering 

การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมในการจัดการ และ E3-Enforcement มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือ

วิถีประชา, ดูรายละเอียดใน พระสุธีรัตนบัณฑิต (บรรณาธิการ), ผลงานวิจัยเดน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประจำป 

๒๕๖๐, (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๖๑), หนา ๓๖. 



๕ 

๑.๔ เปาหมายของการศึกษาวิจัย 

 

ตารางท่ี ๑.๑ 

เปาหมายของการศึกษาวิจัย 

 

ช่ือผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตนทุน 

(บาท) 

แผนงานวิจัย งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี

มีประโยชนและคุณคา

ในเชิงวิชาการ และใน

เชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) 

หรือตามเงื่อนไข

ของการวิจัย 

๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๑ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี

มีประโยชนและคุณคา

ในเชิงวิชาการ และใน

เชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) 

หรือตามเงื่อนไข

ของการวิจัย 

๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๒ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี

มีประโยชนและคุณคา

ในเชิงวิชาการ และใน

เชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) 

หรือตามเงื่อนไข

ของการวิจัย 

๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๓ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี

มีประโยชนและคุณคา

ในเชิงวิชาการ และใน

เชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) 

หรือตามเงื่อนไข

ของการวิจัย 

๘๗,๕๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๖ 

๑.๕ เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด 

 

ตารางท่ี ๑.๒ 

เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด 

 

ช่ือผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตนทุน 

(บาท) 

แผนงานวิจัย ผลลัพธในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม

วัตถุประสงคการวิจัย 

ผลลัพธในเชิงคุณภาพ

ท่ีใชในเชิงวิชาการและ

ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) ๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๑ 

ผลลัพธในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

ผลลัพธในเชิงคุณภาพ

ท่ีใชในเชิงวิชาการและ

ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) ๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๒ 

ผลลัพธในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

ผลลัพธในเชิงคุณภาพ

ท่ีใชในเชิงวิชาการและ

ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) ๘๗,๕๐๐ 

โครงการวิจัย

ยอยท่ี ๓ 

ผลลัพธในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

ผลลัพธในเชิงคุณภาพ

ท่ีใชในเชิงวิชาการและ

ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป (๑๒ เดือน) ๘๗,๕๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๑.๖ ปญหาการวิจัย 

๑.๖.๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เปนอยางไร 

๑.๖.๒ การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เปนอยางไร 

๑.๖.๓ การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีเปนอยางไร 

๑.๖.๔ การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค ควรเปนอยางไร 

 

๑.๗ ขอบเขตการวจิัยและกรอบแนวคิด 

๑.๗.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะหการเรียนรูและการใหการศึกษา (Education) 

การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรม (Engineering) และการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือ

จารีต หรือวิถีประชา (Enforcement) ตามทฤษฎี 3E-Model จากโครงการยอยทั้ง ๓ โครงการ เปน

ฐานคิดสำคัญในการออกแบบการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค 

๑.๗.๒ ขอบเขตดานประชากร/กลุมตัวอยาง 

ประชากร/กลุมตัวอยางที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมประชากร/กลุม

ตัวอยางในเชิงพ้ืนท่ีท้ังทางออมและทางตรง ดังนี ้

๑. ประชากร/กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยโดยทางออม 

โดยทางออม จากการศึกษาวิจัยของโครงการยอย ๓ โครงการ ซ่ึงเปนกรณีศึกษาวิเคราะห

องคาพยพท่ีเก่ียวของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ตามทฤษฎี 3E-Model 

ประกอบดวย 

 ๑.๑ โครงการวิจัยยอยที่ ๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี ประกอบดวย (๑) การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๑๕ คน และ (๒) การสนทนา

กลุมเฉพาะรวมกับผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน และ (๓) อาสาสมัครผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

จำนวน ๓๐ คน 



๘ 

 ๑.๒ โครงการวิจัยยอยที่ ๒ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

และพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน ประกอบดวย (๑) การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ 

จำนวน ๑๕ คน และ (๒) การสนทนากลุมเฉพาะรวมกับผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน และ (๓) อาสา 

สมัครผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ คน 

 ๑.๓ โครงการวิจัยยอยที่ ๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย (๑) การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๑๕ 

คน และ (๒) การสนทนากลุมเฉพาะรวมกับผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน และ (๓) อาสาสมัครผูเขารวม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ คน 

๒. ประชากร/กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยโดยทางตรง  

โดยทางตรง จากการศึกษาวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ไดแก (๑) การสนทนากลุมเฉพาะ

รวมกับผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ คน และ (๒) อาสาสมัครผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 

๓๐ คน 

๑.๗.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดังนี้ 

๑. ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

 พิกัดท่ีตั้ง: ตำบลดำเนนิสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๒. ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) 

 พิกัดท่ีตั้ง: ตำบลดำเนนิสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๓. ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดพล ี

 พิกัดท่ีตั้ง: ตำบลดำเนนิสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๔. ชุมชนตลาดน้ำหลักหา 

 พิกัดท่ีตั้ง: ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑.๗.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยท้ังสิ้น จำนวน ๑ ป หรือ ๑๒ เดือน 

 

 



๙ 

๑.๗.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดสำคัญในลักษณะของกระบวนการที่ประกอบดวยปจจัย

นำเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๑.๑ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

 

 

ปจจัยนำเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลติ/ผลลัพธ 

(Output/Outcome) 

สังคม ชุมชน มภีูมิคุมกันมรดก

ทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน และ

ใชมรดกทางวัฒนธรรมในการ

สรางอาชีพ หรือเปนแหลงท่ีมา

ของรายไดจากการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 

การพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

ภาครัฐ/องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีนโยบายสาธารณะท่ี

เกิดจากความรวมมือรวมของผู

มีสวนไดสวนเสีย สำหรับจัดทำ

แผนพัฒนาระยะสั้น-ระยะยาว, 

แผนปฏิบัตริาชการ/แผนพัฒนา

เฉพาะดาน 

ตนแบบกระบวนการสรางภูมิ 

คุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี

เชิงสรางสรรค 

ทุนทางสังคม/ 

เครือขาย 

องคความรู/ 

นวัตกรรม 

การสรางสรรค/การประดิษฐ

หรือการปรบัใชนวัตกรรมใน

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี

การเรยีนรูและการใหการศึกษา 

ทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุร ี

มาตรการ/การบังคับใชกฎหมาย

หรือจารตี หรือวิถีประชาของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี



๑๐ 

๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดนิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

๑.๘.๑ การพัฒนา หมายถึง การทำใหดีข้ึนหรือทำใหเจริญข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงเปนผลผลิต

จากการใชปจจัยนำเขาและกระบวนการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่พึงประสงค โดยการวิจัยครั้งนี้

มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีเปาหมาย

อยางชัดเจน และเนนกลไกความมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

๑.๘.๒ กระบวนการ หมายถึง ระบบวิธีในการนำปจจัยนำเขาซึ่งไดแกทรัพยากรทางการ

จัดการตาง ๆ เขามาเปนวัตถุดิบ และมาจัดกระทำใหเกิดผลผลิตหรือผลลัพธบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

ตองการ โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง กระบวนการในการสรางภูมิคุมกันมรดก

ทางวัฒนธรรม โดยอาศัยองคความรู นวัตกรรม ทุนทางสังคม และเครือขาย เปนปจจัยสำคัญ 

๑.๘.๓ ภูมิคุมกัน หมายถึง ภูมิคุมกันทางจิตใจหรือภูมิคุมกันทางสังคมเพื่อการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรม โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำ ซึ่งผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลักษณ คุณคา และไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีก

รุนหนึ่ง โดยเนนการดำเนินการสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมซึ่งบูรณาการการทำงานของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเครือขายในพ้ืนท่ีเปนสำคัญ 

๑.๘.๔ มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณและมีคุณคาซ่ึง

เกิดข้ึนในอดีตและไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ท้ังในสวนของมรดกทางวัฒนธรรม

ท่ีจับตองได และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได หรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยการวิจัย

ครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ ซ่ึงมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับตองได ไดแก โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุของชุมชนตลาดน้ำ เปนตน และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองไมไดหรือภูมิปญญามรดกทางวัฒนธรรม ไดแก ฝมือชาง ภูมิความรูหรือภูมิปญญาของชุมชนตลาด

น้ำ เปนตน 

๑.๘.๔ ชุมชนตลาดน้ำ หมายถึง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มี

การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคากันทางน้ำ โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง ชุมชนตลาด

น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม ๔ ชุมชน ไดแก (๑) ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งตั้งอยูที่ ตำบล

ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก หรือตลาดเกา ซ่ึง

ตั้งอยูที่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดพลี ซ่ึง

ตั้งอยูท่ี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ (๔) ชุมชนตลาดน้ำหลักหา ซ่ึง

ตั้งอยูท่ี ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เทานั้น 



๑๑ 

๑.๙ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๙.๑ รูปแบบการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๙.๒ ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ และผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

๑. ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แผนงานวิจัยนี้ มีผู เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก 

บุคลากรองคกรคณะสงฆ บุคลากรองคกรภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผูนำชุมชน และผูนำ

องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) ตามสัดสวน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ 

จำนวนผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

ท่ี กลุม จำนวน (รูป/คน) 

๑ บุคลากรองคกรคณะสงฆในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

๒ บุคลากรองคกรภาครัฐในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

๓ บุคลากรสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

๔ ผูนำชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

๕ ผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

 รวม ๑๐ 

 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก บุคลากรองคกร

คณะสงฆ บุคลากรองคกรภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู นำชุมชน และผู นำองคกรภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

ตามลักษณะของการเปนตัวแทนกลุมท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 

 

 



๑๒ 

พระปฎกโกศล, ดร. รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี/ 

 ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม เลขานุการเจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนันตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นายศรันต สัธนานันท ผูใหญบานหมูท่ี ๙ ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นางสุภาวดี สุขเกษม ประธานชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 



๑๓ 

นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๒. ผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

แผนงานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก อาสาสมัครจากชุมชน

ตลาดน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน 

๑.๙.๓ เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้ มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) และแบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ซ่ึงมีรายละเอียดของเครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัยดังกลาว ดังนี้ 

๑. แบบสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แบบสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สำหรับเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็น

ปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยใชแบบสนทนากลุมเฉพาะที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

เนนการการคิดเชิงวิพากย (Critical Thinking) เพื่อใหไดคำตอบในเชิงเหตุผล โดยมีผูวิจัยโดยฐานะเปน

ผูดำเนินการสนทนา (Moderator) ผูจดบันทึก (Note Taker) ผูชวยท่ัวไป (Assistant) และผูทรงคุณวุฒิ

ที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะที่ผานการดำเนินการขอพิทักษสิทธิ์ และไดรับการรับรองเชิงจริยธรรม

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรียบรอยแลว โดยผูวิจัยทำหนาที่เปนผูดำเนินการสนทนา คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให

กลุมผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะเกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือ

แนวทางของการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ ้ง ทั ้งนี ้ ผ ู ว ิจ ัยในฐานผู ดำเนินการสนทนา 

(Moderator) ไดกระตุนใหไดขอมูลที่รอบดานและลึกซึ้ง จากการอภิปรายโตตอบ แสดงความเห็น เลา

เรื่อง ประสบการณรวมกันตามประเด็นที่ผูวิจัยโดยฐานะเปนผูดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนด

ขึ้นมาอยางเจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการ

ปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสมาชิกในกลุมผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะดวยกันเอง 

และระหวางสมาชิกผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะกลุมกับผูวิจัยในฐานะเปนผูดำเนินการ

สนทนา (Moderator) เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค 



๑๔ 

๒. แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับคนหาความจริงในกรอบวิธีการ

ปฏิบัติงานตนแบบกิจกรรมพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยออกเปน 

๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งเปนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ 

(Check List) 

ตอนท่ี ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) รวม ๔ ดาน ซ่ึงเปนแบบสอบถาม

ลักษณมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ๕ ระดับ ประกอบดวย 

ประเมินบริบท (Context Evaluation) มีคำถามจำนวน ๓ ขอ 

ประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๒ ขอ 

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๐ ขอ 

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีคำถามจำนวน ๕ ขอ 

มีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ มาก 

๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ นอย 

๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

สำหรับในตอนท่ี ๒ นี้มี การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ4๕ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความวา ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็น มาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็น นอย 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 

 
๕ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 



๑๕ 

๑.๙.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

แผนงานวิจัยนี ้ ไดดำเนินการขอพิทักษสิทธิ ์ และภายหลังเมื ่อไดรับการรับรองเชิง

จริยธรรมจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยแลว จึงดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

๑. ขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary) 

ขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

หนังสือ ตำรา บทความ บริการคนหาขอมูลภายใตเครือขายอินเตอรเน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการ

วิเคราะหขอมูลจากโครงการยอย ๓ โครงการ ซึ่งเปนกรณีศึกษาวิเคราะหองคาพยพที่เกี่ยวของมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ใน ๓ มุมมอง (E1-Education กระบวนการเรียนรู

และการใหการศึกษา E2-Engineering การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมในการจัดการ และ E3-

Enforcement มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชา) ประกอบดวย 

โครงการวิจัยยอยท่ี ๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

โครงการวิจัยยอยที่ ๒ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชน 

โครงการวิจัยยอยที่ ๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๒. ขอมูลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการจัดสนทนากลุมเฉพาะ (ขนาดกลาง) โดยการอภิปรายโตตอบแสดงความเห็น/เลาเรื่อง

ประสบการณ ตามประเด็นที ่ผู ดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนดขึ้นมาอยางเจาะจงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูลหลั่งไหลออกมาจากการปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสมาชิกในกลุม

ดวยกันเองและระหวางกลุมสมาชิกกลุมกับผูดำเนินการสนทนา โดยเนนการคิดเชิงวิพากย (Critical 

Thinking) เพ่ือใหไดคำตอบในเชิงเหตุผล 

๓. ขอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) 

ขอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) ตนแบบกิจกรรมพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยการประเมินผลปฏิบัติการ 

(รายตัวชี้วัด) 



๑๖ 

๑.๙.๕ การวิเคราะหขอมูล 

แผนงานวิจัยนี้ มีกระบวนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

๑. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

หนังสือ ตำรา บทความ บริการคนหาขอมูลภายใตเครือขายอินเตอรเน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการ

วิเคราะหขอมูลจากโครงการยอยท้ัง ๓ โครงการ อยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

๒. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ี

ประกอบดวยผูดำเนินการสนทนา (Moderator) ผูจดบันทึก (Note Taker) ผูชวยทั่วไป (Assistant) 

และผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ ไดแก บุคลากรองคกรคณะสงฆ บุคลากรองคกร

ภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผูนำชุมชน และผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ไดใชหัวขอปญหาและคำถามท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมไว 

๓. การวิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนการวิเคราะห

ผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมใน

เชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ตามประเด็นการวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานซ่ึง

ครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome รวมกับสถิติอางอิงจะใชเพ่ืออธิบายความพึงพอใจ 

และคนหาความจริงจากการปฏิบัติงาน ตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

 ๓.๑ คารอยละ (Percentage)๖ ดังนี้ 

P =   

 P คือ คารอยละ 

 X คือ จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 

 N คือ จำนวนประชากร 

 

 

 

 

 
๖นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๘. 

N
X 100×



๑๗ 

 ๓.๒ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย (Mean)๗ 

 X  =  
N
fx∑  

 X  คือ คาเฉลี่ย 

 ∑fX คือ ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

 N คือ จำนวนประชากร 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)๘ 

 S =  
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

 S คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ∑fX คือ ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

 N คือ จำนวนประชากร 

ท้ังนี้ นอกจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนแลว ยังแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เชน 

รูปภาพ เปนตน 

 

๑.๑๐ ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 

๑.๑๐.๑ ตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๑๐.๒ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชน 

๑.๑๐.๓ ตนแบบเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

๑.๑๐.๔ การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 
 

 
๗สงศรี ชมภูวงศ, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หนา ๕๕. 
๘ลวน สายยศ และอังคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 

๒๕๔๐), หนา ๕๓. 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แผนงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี” นี้ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ อยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรม 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการ PDCA 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

๒.๕ แนวคิด เก่ียวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด

ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของนวัตกรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของนวัตกรรม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำวา “นวัตกรรม” มีรากศัพทมาจากคำวา “Nova” ในภาษาละติน ซึ่งแปลวา “ใหม” 

ความหมายจากรากศัพทดังกลาวนี้ นำไปลูการตีความหมายเชื่อมโยงตามการรับรูของคนท่ัวไปวา เปน

สิ่งท่ีเก่ียวของสัมพันธกับสิ่งใหม ความคิดใหม หรือผลิตภัณฑใหม โดยนัยนี้ นวัตกรรม จึงหมายถึง สิ่งท่ี

ทำใหใหมหรือแปลกไปจากเดิม ซ่ึงอาจเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ8๑ 

 
๑พงษ ผาวิจิตร, ยุทธศาสตรความไดเปรียบ, (กรุงเทพมหานคร: เอ. อาร. อินฟอรเมช่ัน แอนดพับลิเคช่ัน, 

๒๕๔๘), หนา ๑๙-๒๐. 



๑๙ 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจเปนความคิด วิธีการ หรือ

อุปกรณ เปนตน 9

๒ นวัตกรรมเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงอยูของธุรกิจในปจจุบัน ภายใตยุคโลกาภิวัตน

เนื ่องจากองคการไมสามารถยึดเอาความสำเร็จในอดีตมาสรางความสำเร็จในปจจุบันได ขณะท่ี

ความสำเร็จในปจจุบันไมอาจนำมาตอยอดความสำเร็จในอนาคตไดเชนกัน ดวยเหตุนี้นวัตกรรมจึงเปน

คำตอบท่ีนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจ10

๓ 

ดังขอคิดในเชิงธุรกิจวา “สรางสรรคนวัตกรรม หรือพายในโลกธุรกิจ” (Innovate or die) 

ดวยสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงและการประคับประคองธุรกิจใหดำเนินไปดวยความลำบาก

มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การแขงขันโดยอาศัยกลยุทธราคาเพียงอยางเดียวไมอาจพาองคการสูความสำเร็จ

อยางยั่งยืนได การสรางความแตกตางใหโดดเดนโดยอาศัยนวัตกรรมเทานั้น ที่สามารถนำพาธุรกิจสู

ความสำเร็จไดอยางถาวร แตในสวนนักวิชาการดานการตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม

ในฐานะท่ีเปนสิ่งท่ีแปลงความคิดไปสูความเปนจริงทางการตลาด การท่ีนวัตกรรมมีวัตถุประสงคหลาย

ประการที่คาบเกี่ยวกันอยูนำมาซึ่งคุณประโยชนมหาศาลตอองคการ ไมวาจะเปนการลดตนทุนการ

ผลิตหรือการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ตลอดจนรังสรรครูปแบบในการใชสอยไดสมประโยชนและ

หลากหลายกวาเดิม ซึ่งความสมบูรณของนวัตกรรมที่เขามาชวยเติมเต็มความพึงพอใจใหแกผูบริโภค 

ไดสรางความแตกตางในเขิงจิตวิทยาการรับรูของผูบริโภคอันนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ติดสินใจซ้ือท่ีผูบริโภคมิไดคำนึงถึงเฉพาะแตอรรถประโยชนท่ีไดรับจากสินคานั้น หากแตกาวไปไกลถึง

ความพึงพอใจที่เหนือกวาที่หาไมไดจากสินคาอื่น 11

๔ ขณะเดียวกัน นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรมิได

ตีความจำกัดคุณคาของนวัตกรรมไวเพียงแคคุณประโยชนโนเชิงเศรษฐศาสตรที่มีตอองคการเทานั้น 

หากวิเคราะหหยั่งลึกไปถึงประโยชนท่ีมีตอมวลมนุษยชาติ โดยมีทัศนะวา นวัตกรรมไมไดเปนเพียงแค

การสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศ หากแตเปนยิ่งกวาสามัญสำนึกพื้นฐานที่สรางสรรคใหมนุษยสรร

สรางสิ่งใหมใหปงเกิดข้ึนอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ซึ่งไมไดเปนเพียงแคการผลิตสินคาในรูปลักษณ

เดิม ๆ หากแตจะทำใหจินตนาการกลายมาเปนความจริง ไดในท่ีสุด12

๕ 

 

 

 
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๖๑๐. 
๓เอกชัย อภิศักดิ์ และทรรศนะ บุญขวัญ, การจัดการเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒. 
๔ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, ๑๐๘ แบรนดแหงนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร: เนช่ันมัลติมีเดียกรุป, ๒๕๔๙), 

หนา ๖๗-๖๘. 
๕Foxall G.R., Corporate, (London: Billing & Sons, 1984), p. 17. 



๒๐ 

องคประกอบหลายประการสะทอนใหเห็นความจำเปนที่องคการควรตระหนักถึงความ 

สำคัญและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมขึ้นภายในองคการ ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยถูกวิพากษถึงปญหา

การขาดวัฒนธรรมในการสรางนวัตกรรม ถึงขนาดระบุวาเปนสาเหตุสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนา

ประเทศไทยในเวทีระดับโลก13

๖ ดังกลาว สงผลใหปจจุบันนี้ สำนักงานนวัตกรรมแหงขาติ ไดเสนอให

วางรากฐานการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยโดยเนนไปที่การใชความคิดสรางสรรคเปนธงนำ

แทนการใชเงินทุน ดวยการเสนอใหเลือกนำความสำเร็จท่ีมีการศึกษาพัฒนาไวแลวมาปรับใชแทน เพ่ือ

ยนระยะเวลาและตนทุนในการวิจัยพัฒนาท่ีตองอาศัยงบประมาณและระยะเวลา14

๗ 

นวัตกรรม เปนการนำวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการ

พัฒนามาแลว โดยผานขั้นตอนสำคัญ ๓ ขั้นตอน ไดแก (๑) ขั้นการคิดคน (Invention) (๒) ขั้นการ

พัฒนา (Development) และ (๓) ข้ันนำไปปฏิบัติจริง ซ่ึงทำใหเกิดความแตกตางจากการปฏิบัติเดิม ๆ 

ท่ีเคยปฏิบัต1ิ5

๘ 

นวัตกรรม (Innovation) เปนความคิด การกระทำหรือวัตถุใหม ๆ ซ่ึงถูกรับรูวาเปนสิ่งใหม ๆ 

ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม ดังขอความวา “Innovation is a 

new idea, practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit 

of adoption” การพิจารณาวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนนวัตกรรมนั้นขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคลหรือ

กลุมบุคคลวาเปนสิ่งใหมสำหรับเขา ดังนั้น นวัตกรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งอาจไมใชนวัตกรรมของ

สังคมอ่ืน ๆ ก็ได ข้ึนอยูกับการรับรูของกลุมบุคคลนั้นวาเปนสิ่งใหมสำหรับเขาหรือไม อีกประการหนึ่ง

ความใหม (New) อาจขึ้นอยูกับระยะเวลาดวย สิ่งใหม ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไมจำเปนจะตอง

ใหมจริง ๆ แตอาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเปนความคิดหรือการปฏิบัติท่ีเคยทำกันมาแลว แตไดหยุด

กันไประยะเวลาหนึ่ง ตอมาไดมีการรื้อฟนขึ้นมาทำใหมเนื่องจากเห็นวาสามารถชวยแกปญหาใน

สภาพการณใหมนั้นไดก็นับวาสิ่งนั้นเปนสิ่งใหมได ดังนั้น ความใหมของนวัตกรรมอาจหมายถึง สิ่งใหม ๆ 

ใน ๓ ลักษณะ คือ สิ่งใหมที่ยังไมเคยมีผูใดเคยทำมากอนเลย สิ่งใหมที่ในอดีตเคยทำมาแลวลมเลิกไป

แตไดมีการรื้อฟนข้ึนมาใหมเพราะเหมาะสม และสิ่งใหมท่ีมีการพัฒนามาจากของเกาท่ีมีอยูเดิม16

๙ 

 
๖พงษ ผาวิจิตร, ยุทธศาสตรความไดเปรียบ, หนา ๓๖. 
๗ปรีดา ยังสุขสถาพร, พลวัตนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ๒๕๔๙), หนา ๙. 
๘Hughes T.E., The Dynamics of Technological Change: Salient, Critical Problems 

and Industrial Revolutions, Clarendon Press: Oxford, 1992), p. 23. 
๙Everett M. Roger,  Diffusion of innovations, 3rd ed., (New York: Free Press, 1983), p. 

56. 



๒๑ 

นวัตกรรม (Innovation) อาจหมายถึง ความคิดใหมเทคนิควิธีการใหมหรือสิ ่งใหมท่ี

สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได อาจจะอยูในรูปแบบของอุปกรณวัสดุ (Hardware) วัสดุ (Software) 

และเทคนิควิธี (Techniques) 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในหลากหลายแงมุม พบวา คำวา “นวัตกรรม” มีการใหนิยาม

ในหลายลักษณะ และหลายแงมุมท่ีแตกตางกันออกไป ตามพ้ืนฐานความรู และวิชาชีพของนักวิชาการ

ที่ใหคำนิยาม อยางไรก็ดี หากไดพิจารณาในประเด็นที่เปนแกนหลักสำคัญของคำนิยามตาง ๆ แลว 

พบวา มี ๓ ประเด็นท่ีเปนมิติสำคัญของนวัตกรรม ประกอบดวย 

๑. ความใหม (Newness) สิ่งที่จะไดรับการยอมรับวามีคุณลักษณะเปนนวัตกรรมไดนั้น 

มิติแรกที่จะตองมีก็คือความใหม หมายถึง เปนสิ่งใหมที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนตัว

ผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการโดยจะเปนการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาข้ึนใหมเลยก็ได 

๒. ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการที่สองที่ถูกกลาวถึง

เสมอ ในลักษณะของการเปนนวัตกรรมก็คือการใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสราง

ความสำเร็จในเชิงพาณิชย กลาวคือนวัตกรรมจะตองสามารถทำใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนไดจากการพัฒนา

สิ่งใหมนั้น ๆ ซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดไดเปนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปนตัวเงิน

โดยตรงก็ได 

๓. การใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) ในมิติท่ี

สำคัญ ประการสุดทายของการเปนนวัตกรรมที่สามารถสรุปไดจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของก็คือการใช

ความรูและความคิดสรางสรรค หมายความวา สิ่งที่จะถือเปนนวัตกรรมไดนั้นจะตองเกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคเปนฐานของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใหม ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบ 

หรือการทำซ้ำ เปนตน17

๑๐ 

สรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำใหใหมหรือแปลกไปจากเดิม ซึ่งอาจเปนความคิด 

วิธีการ หรืออุปกรณ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญในการสรางศักยภาพในการแขงขันใหองคการอยูรอดไดในระยะยาว 

โดยอาจเปนความคิดสรางสรรคของภายในหรือภายนอกองคการไดท้ังสิ้น ท้ังนี้ จำเปนตองนำมาประยุกตใช

ใหสอดรับกับบริบทขององคการนั้น ๆ เปนสำคัญ โดยนัยนี้ นวัตกรรม จึงเปนสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเปน

ผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหมท่ีกอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม 

 

 
๑๐กฤษมันต วัฒนาณรงค, นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๔. 



๒๒ 

๒.๑.๒ ประเภทของนวัตกรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ประเภทของนวัตกรรม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การจำแนกประเภทของนวัตกรรมอาจมีความแตกตางกันออกไปตามบริบทและเปาประสงค

ของการใชประโยชนจากนวัตกรรม ตามมุมมอง ๓ มิติ คือ (๑) มิติดานเปาหมายของนวัตกรรม (๒) มิติ

ดานการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และ (๓) มิติดานการสงผลกระทบตอขอบเขตของการดำเนินงาน18

๑๑ 

การจำแนกประเภทของนวัตกรรมแบงไดหลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงคของ

การนำไปใช การจำแนกที่พบบอย และมีการนำไปใชประโยชนในเชิงการวิจัย และการจัดการนวัตกรรม

ประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือ การจำแนกตามเปาหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) 

แบงเปน นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

การจำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) แบงเปนนวัตกรรมในลักษณะ

เฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมในลักษณะคอยเปนคอยไป (Incremental Innovation) 

และการจำแนกประเภทตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) แบงเปน นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรมทางการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การจำแนกตามเปาหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) ไดแก 

 ๑.๑ นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) คือ การพัฒนาหรือการนำเสนอ

ผลิตภัณฑใหม หรือวิธีการใชแบบใหม ๆ ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑถือเปนผลิตผลขององคการหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยูใน

รูปของตัวสินคาหรือการบริการก็ได และตัวแปรหลักที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑมี ๒ 

ตัวแปร คือ (๑) โอกาสทางดานเทคโนโลยี หมายถึง องคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการที่จะทำใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นได และ (๒) ความ

ตองการของตลาด หมายถึง ความตองการของผูใชที่มีความตองการในผลติภัณฑใหมนั้นและพรอมท่ี

จะซื้อหรือใช และสงผลทำใหผูเปนเจาของนวัตกรรมไดรับประโยชนในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม เชน 

บริษัท Apple ที่ไดมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑดานการออกแบบและการสื่อสารที่เรียกวา iPod 

จนทำใหสามารถเปนที่ตองการและตอบสนองความตองการของผูบริโภค ภายใตรูปแบบและวิถีการ

ดำเนินชีวิตในยุคปจจุบัน ซ่ึงกอประโยชนในเชิงเศรษฐกิจอยางมากมาย เปนตน 

 

 
๑๑สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ, “นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสำคัญตอการเปน

ผูประกอบการ”, วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปที่ ๓๓ 

ฉบับท่ี ๑๒๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): หนา ๕๐. 



๒๓ 

 ๑.๒ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกตใช 

แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม ๆ ที่สงผลใหกระบวนการผลิต และการทำงานโดยรวมมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ ้นอยางเห็นไดชัด เชน การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ

กระบวนการผลิตใหม เปนตน ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นวัตกรรมกระบวนการ เปนเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ ไมวาจะเปนเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจำหนาย หรือรูปแบบการ

จัดการองคการ ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายท่ีจะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ ใหไปถึงมือผูบริโภค

หรือผู ใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการมากที่สุด แมวานวัตกรรม

ผลิตภัณฑจะถูกมองเห็นไดช ัดเจนมากกวา แตนว ัตกรรมกระบวนการก็ม ีความสำคัญมาก

เชนเดียวกัน ในการที่จะทำใหองคการหรือธุรกิจมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ โดย

นวัตกรรมกระบวนการสวนใหญจะมุงเนนไปในเรื ่องของการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานอยางตอเนื่อง รวมถึงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการที่

เกี่ยวของกับองคประกอบในระบบ กลาวคือ ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลิตผล เชน บริษัท 

Wall mart ซ่ึงดำเนินธุรกิจคาปลีก ท่ีสามารถพัฒนาระบบการกระจายสินคา และการบริหารตนทุน

การขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทำใหสามารถจำหนายสินคาไดในราคาถูกมากกวาคูแขง และ

สามารถครองตลาดคาปลีกในประเทศจีนท่ีมีกาลังซ้ือมหาศาล เปนตน 

๒. การจำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) ไดแก 

 ๒.๑ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เปนนวัตกรรมที่มีระดับความใหม ในลักษณะที่

ม ีความแตกตางไปจากกรรมวิธ ี และแนวคิดเดิมไปอยางสิ ้นเชิง หรือเปนลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ดังนั้น นวัตกรรมท่ีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จึง

มีนัยสำคัญมากกวาการปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิม แตเปนการออกแบบและใชแนวคิดใหมท้ังหมดในการ

พัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะทำใหเกิดการออกแบบท่ีเปนตนแบบ

ใหมของนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียดขององคประกอบและ

โครงสรางทางสถาปตยกรรมดวย นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลันจะมีเพียง ๑๐% ของนวัตกรรม

ทั้งหมด ตัวอยางนวัตกรรมที่มีลักษณะเปนนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เชน กลองถายรูปแบบ

ดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกลองถายรูปที่ใชฟลม โทรศัพทที่เกิดขึ้นแทนการสงขอความดวย

จดหมายหรือบันทึกขอความ เปนตน ซ่ึงนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะมีความสำคัญอยางยิ่งตอ

การเปนผูนำตลาดของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสรางมูลคาทางการตลาดและความอยูรอดของธุรกิจได

มากกวานวัตกรรมท่ีมีลักษณะคอยเปนคอยไป 

 

 

 



๒๔ 

 ๒.๒ นวัตกรรมในลักษณะคอยเปนคอยไป นวัตกรรมประเภทนี้เปนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำนวนมาก และมีความถี่ในการเกิดบอยมากกวานวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะของ

การเปลี่ยนแปลงที่คอยเปนคอยไป มีการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละนอย จาก

เทคโนโลยีหรือสิ่งท่ีมีอยูเดิม นวัตกรรมในลักษณะคอยเปนคอยเปนนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงจากความ

เชี่ยวชาญขององคการหรือธุรกิจในเรื่องของเทคโนโลยีภายใตโครงสรางหรือสถาปตยกรรมเดิม เชน 

เครื่องซักผาที่มีการเปลี่ยนระบบกลไกการหมุน และประสิทธิภาพในการซักใหมีคุณภาพมากขึ้น หรือ

เครื่องปรับอากาศท่ีมีการปรับปรุงระบบการฟอกอากาศ และการทำงานใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน นับวา

เปนตัวอยางของนวัตกรรมในลักษณะคอยเปนคอยไปท่ีเห็นภาพไดอยางชัดเจน กลาวไดวา นวัตกรรม

ในลักษณะคอยเปนคอยไป เปนนวัตกรรมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป โดย

จะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ ความ 

สามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากนอยเพียงไรก็ข้ึนอยูกับประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และขอมูล

ความตองการของลูกคาท่ีองคการมีอยู 

๓. การจำแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) ไดแก 

 ๓.๑ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เปนนวัตกรรมท่ีมีพ้ืนฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามา

จากเทคโนโลยี โดยในปจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความสำคัญตอหลาย ๆ 

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี ชวยทำใหการพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาหรือผูบริโภค และสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดเปนอยางดี รวมท้ังเปนนวัตกรรม

ที่มีแรงผลักดันที่สำคัญของความกาวหนาในดานตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดลอม 

และความเปนอยูของประชากร นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงเปนไดทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรม

กระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป ถาการพัฒนา

นวัตกรรมนั้นอยูบนพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง

ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะสงผลตอรูปแบบ และระดับของการแขงขันในเชิงธุรกิจไดอีกดวย 

 ๓.๒ นวัตกรรมทางการบริหาร เปนเรื่องของการคิดคน และเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ หรือ

กระบวนการจัดการองคการใหม ที่สงผลใหระบบการทางาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และ

การใหบริการขององคการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน การบริหารองคการในลักษณะโครงสราง

องคการแบบเมตริกซ การใชแนวคิด Balanced Score Card ในการวางแผนและประเมินผลงานของ 

องคการ การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาองคการ การพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจในลักษณะท่ี

เปน Open Business Models เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบเปดก็จัดได

วาเปนลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ

ดำเนินงานขององคการหรือธุรกิจใหมีประสิทธิภาพหรือประโยชนในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 



๒๕ 

สังเกตไดวา นวัตกรรมทางการบริหาร เปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับนโยบาย โครงสราง

องคการ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองคการ ซึ่งตางจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ 

แมวาการจำแนกประเภทของนวัตกรรมจะมีไดในหลายมิติ กระบวนการที่ทำใหเกิด

นวัตกรรมก็ยังสามารถพิจารณาไดหลายมุมมองดวย โดยหากจำแนกตามปจจัยหลักของการเกิด

นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย เทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภค ทำใหสามารถจำแนกลักษณะ

ของกระบวนการท่ีทำใหเกิดนวัตกรรม ได ๓ ลักษณะ คือ 

๑. การผลักดันดวยเทคโนโลยี กลาวคือ การเกิดนวัตกรรม เกิดขึ้นจากความเขมแข็งของ

การลงทุน และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒. การดึงดวยความตองการของผูบริโภค การเกิดนวัตกรรมในลักษณะนี้ เปนการพิจารณา

จากปญหาและความตองการของผูบริโภคเปนหลัก และนากลับมาสูการสรางและพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

๓. การผสมผสานทั้งดานเทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภค เปนการสรางนวัตกรรม 

โดยคำนึงถึงทั้งความตองการของ ผูบริโภค และเทคโนโลยีที่มีอยู เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหเปนที่ตองการ

ของผูบริโภคภายใตการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีท่ีมีอยูไปพรอมกัน19

๑๒ 

ประการสำคัญ คือ นวัตกรรมทางการบริหาร ถือเปนเรื ่องที ่มีความสัมพันธโดยตรงกับ

นโยบายโครงสรางองคการ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองคการ ซึ่งตางจากนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีที ่ม ีผลกระทบตอการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรม

กระบวนการ20

๑๓ 

สรุปไดวา การจำแนกประเภทของนวัตกรรมแบงไดหลายประเภทตามลักษณะขอบเขต 

และวัตถุประสงคของการนำไปใชประโยชน ทั ้งในมิติดานเปาหมายของนวัตกรรม มิติดานการ

เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และมิติดานการสงผลกระทบตอขอบเขตของการดำเนินงาน อยางไรก็

ตาม การจำแนกประเภทที ่พบบอยและมีการนำไปใชประโยชนในเชิงการวิจัยและการจัดการ

นวัตกรรมประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และ

นวัตกรรมการจัดการ 

 
๑๒รักษ วรกิจโภคาทร, การจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนวัตกรรม

แหงชาติกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ๒๕๔๗), หนา ๒๓. 
๑๓งานนวัตกรรม ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, Innovation, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, มปป.), หนา ๙. 



๒๖ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ PDCA 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ โดยมีรายละเอียด

ตามลำดับ ดังนี้ 

กระบวนการ PDCA หรือวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซ่ึง

เปนชื่อที่ใชแทนกันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเดมมิ่ง (Deming) เปนคนผลักดันใหผูบริหารญี่ปุน

ยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ และเปนคนแรกที่มองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรมของ

องคกรท้ังหมด ไมใชแคงานตรวจคุณภาพตามท่ีกำหนดหรือเปนงานของกลุมผูเชี่ยวชาญในการประกัน

คุณภาพ และเปนคนแรกท่ีระบุวาคุณภาพเปนความรับผิดชอบทางการบริหารของผูบริหาร21

๑๔ 

เดมมิ่ง (Deming) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ จบปริญญาตรีฟสิกส 

จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ไดปริญญาเอกฟสิกสคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยเยล เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ ทำงานอยูกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ตอมาป พ.ศ. ๒๔๘๒-

๒๔๘๘ ทำงานอยูท่ีสำนักสำมะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกา 

ในชวงป พ.ศ. ๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ เดมมิ่ง (Deming) เปนศาสตราจารย

ทางสถิติอยูท่ีมหาวิทยาลัยนิวยอรก 

ตนป พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมม่ิง (Deming) ไดพบกับชิวฮารต (Schewhart) นักสถิติท่ีหองทดลอง

ของบริษัทเบลลเทเลโฟน ในนิวยอรก ตอมาไดรับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวน

เชิงสุมของกระบวนการทำงาน (Random variation of a Work Process) มาจากชวิฮารต ตอมาภายหลัง 

เดมม่ิง (Deming) เริ่มบรรยายเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมม่ิง (Deming) ออกไปบรรยาย

เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพในโรงงาน แตในเวลานั้นผูบริหารในสหรัฐอเมริกาใหความสนใจมากนัก 

เดมมิ่ง (Deming) เดินทางไปญี่ปุนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งท่ี 

๒ นายพลแม็ก อารเธอร (Mac Arthur) ผูบัญชาการกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาท่ียึดครองญี่ปุนอยู

ไดไลผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัทใหญ ๆ ของญี่ปุนออก โทษฐานที่คนเหลานั้นเขาไป

พัวพันกับสงครามเสร็จแลวก็หนุนคนรุนใหมข้ึนมาบริหารแทน นายพลแม็ก อารเธอร ขอความชวยเหลือ

ทางวิชาการมายังสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการขอใหสหรัฐอเมริกาชวยสงคนไปทำสำมะโนประชากรท่ี

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาจึงไดสงเดมมิ่ง (Deming) ไป ซึ่งเริ่มประสบความสำเร็จมาบางแลวจากการใช

วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม

ในสหรัฐอเมริกา เดมม่ิง (Deming) จึงนำเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพรท่ีญี่ปุนดวย 

 
๑๔แบงค (Bank) อางใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 

และการประกันคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๘๙-๙๑. 



๒๗ 

ในเวลา ๓ ปตอมา สหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรญี่ปุนไดเขามาใหความสนับสนุน

เดมมิ่ง (Deming) ในการเผยแพรความคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระท่ัง

เดมมิ่ง (Deming) มิ่งสามารถตั้งกลุมผูบริหารหลักเพื่อกระจายความคิดออกไปสูผูบริหารอื่น ๆ ใน พ.ศ. 

๒๔๙๓ มีผูบริหารมาเขารวมถึง ๔๐๐ กวาคน ผูบริหารท่ีอยูในกลุมนี้ลวนแตเปนผูนำในบริษัทสำคัญ ๆ 

เชน โซนี นิสสัน มิซูบิชิและโตโยตา สาเหตุท่ีทำใหเดมม่ิง (Deming) ประสบความสำเร็จอยางมาก 

ความสำเร็จของเดมม่ิง (Deming) ก็เนื่องมาจากคนญี่ปุนไดสนใจการควบคุมคุณภาพดวย

วิธีการทางสถิติมากอน แตยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมม่ิง (Deming) จึงทำใหคน

ญี่ปุนเขาใจ สามารถนำไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได คนญี่ปุนจึงยอมรับแนวทางของเขา นับวา

เดมม่ิง (Deming) ไดมีสวนชวยพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ตอมาในภายหลัง

ญี่ปุนจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize or Deming Award) ใหกับบริษัทที่มีผลงานดีเดนในดาน

คุณภาพมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๔ จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๒๓ โทรทัศนเอ็นบีซีจึงนำเอาผลงานของเดมม่ิง 

(Deming) กลับไปเผยแพรในสหรัฐอเมริกา ยกยองใหเดมม่ิงเปนบิดาแหงคลื่นลูกท่ีสามของการปฏิวัติ

อ ุตสาหกรรม (father of the third wave of the industrial revolution) ช ื ่อเส ียงของเดมม่ิง 

(Deming) จึงเปนที่รู จักกันทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุมศึกษาและ

ดำเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่ง (Deming) เปนจำนวนมาก นอกเหนือจากนั้น ยังมีกลุมทำนองเดียวกัน

ในอังกฤษ เนเธอรแลนด และนิวซีแลนด หลังจากเดมมิ่ง (Deming) เกษียณอายุก็ไดไปบรรยายใน

ระดับปริญญาโทและเอกท่ีมหาวิทยาลัยหลายแหงและไดรับแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัยนิวยอรก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๘ เดมมิ่ง (Deming) จึงไดเขียนหนังสือ บทความ และจัด

สัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไวเปนจำนวนมาก 

วัฎจักรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) เปนระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพเปนท่ีรูจักแพรหลาย

ระบบหนึ่ง ประกอบดวยขันตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการ

ประเมิน (Check) การพัฒนาปรับปรุง (Action) โดยการใชวัฎจักรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) ตอง

ดำเนินการอยางมีวินัย ใหครบวงจรหมุนเวียนไปไมมีหยุด22

๑๕ 

 

 

 

 

 

 
๑๕วีรพจน ลือประสิทธิสกุล, TQM LIVING HANDBOOK: An Executive Summary, (กรุงเทพมหานคร: 

บีพีอารเเอนดทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท, ๒๕๔๐), หนา ๒๑๒. 



๒๘ 

ภาพท่ี ๒.๑ 

วงจรคุณภาพ (PDCA)๑๖ 

 

วงจรคุณภาพ (PDCA: Plan Do Check Act)  คือ องคประกอบหลักของวงจรการจัดการ 

โดยคำวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุนวงจร

อยางถูกตองตามขั้นตอน ๑ รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได ๑ ระดับ  การหมุน

ใหเร็วจะทำใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว P (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา 

ระหวางระดับความแตกตางจุดท่ีมุงหวังและสภาพท่ีเปนจริง เม่ือจับจุดท่ีเปนปญหาไดแลว จัดทำแผน

มาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสูขั้น D หรือ do ตอไป คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผน

ใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งท่ีปรับปรุงแกไขไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนท่ีจะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผน

ท่ีใหมลาสุดจริง ๆ C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ และ A (Act) 

คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ 

วงจรคุณภาพ  (PDCA) เปนกิจกรรมที่จะนำไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยาง

เปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน (Plan)  การนำแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) 

และการปรับปรุงแกไข (Act) กลาวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การนำแผนที่วางไวมาปฏิบัติ การ

ตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว จะตองทำการทบทวนแผนการโดย

เริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งและทำตามวงจรคุณภาพซ้ำอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ำไปเรื่อย ๆ จะทำให

เกิดการปรับปรุงงานและทำใหระดับผลลัพธสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น การกระทำตามวงจรคุณภาพ จึง

เทากับการสรางคุณภาพที่นาเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มตนของวงจรคุณภาพอยูที่การพยายามตอบ

คำถามใหไดวา ทำอยางไรจึงจะดีข้ึน24

๑๗ 

 
๑๖ปริทรรศน พันธุบรรยงก, แผนภูมิสุดยอดกลยุทธการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มณีสร, ๒๕๔๕), 

หนา ๕๓. 
๑๗บรรจง จันทมาศ, การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส.ส.ท., 

๒๕๔๗), หนา ๗. 



๒๙ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผน (Plan) ในบรรดาองคประกอบท้ัง ๔  ประการของวงจรคุณภาพ

นั้น ตองถือวาการวางแผนเปนเรื่องท่ีสำคัญท่ีสุด การวางแผนจะเปนเรื่องท่ีทำใหกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตามมา

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิผล เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทำใหกิจกรรมอื่นไร

ประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทำใหมีการแกไขนอย และกิจกรรมจะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขั้นตอนที่ ๒ การนำแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (Do) เพื่อใหมั ่นใจวามีการนำแผนการไป

ปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความมั่นใจวาฝายที่รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติไดรับ

ทราบถึงความสำคัญและความจำเปนในแผนการนั้น ๆ มีการติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการ

ปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการอบรมที่ตองการเพื่อการนำแผนการนั้น ๆ  มา

ปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรท่ีจำเปนในเวลาท่ีจำเปนดวย 

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติ

ตามแผน ควรจะตองมีการประเมินใน ๒  ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม  หรือตัวแผนการ

เองมีความเหมาะสมหรือไม การท่ีไมประสบความสำเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตาม

แผนการ หรือความไมเหมาะสมของแผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจำเปนตองหาวา

สาเหตุมาจากประการไหน ทั้งนี้  เนื่องจากการนำไปปฏิบัติการปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยาง

สิ้นเชิง 

ถาความลมเหลวมาจากแผนการท่ีจัดทำข้ึนไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

- ความผิดพลาดในการทำความเขาใจกับสถานการณท่ีเปนอยู   

- เลือกเทคนิคที่ใชผิดเนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอนการ

วางแผนไมเพียงพอ  

- ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  

- ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตองนำแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน  อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปนี้ 

- ขาดความตระหนักถึงความจำเปนในการปรับปรุง 

- การติดตอสื่อสารท่ีไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 

- การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 

- ปญหาเก่ียวกับตัวผูนำและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ 



๓๐ 

- ประเมินทรัพยากรท่ีตองใชนอยเกินไป 

ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการปรับปรุงแกไข (Act) ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไม

เหมาะสม การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของ

กระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยที่ไมเหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทำการปฏิบัติการ

แกไข ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดยการกำจัดสาเหตุ และข้ันตอนท่ีสำคัญ ก็คือ การ

ทบทวนแผนการที่ตองมีการชี้บงถึงสาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผน

เพ่ือใหสามารถดำเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ความลมเหลวเปนไปไดหลายประการ 

ดังนี้ 

- ในกรณีที่ผลลัพธต่ำกวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไขแลวดวูา

สิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยูนั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมไดทันที  ให

สะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

- ในกรณีท่ีผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกำหนดเปาหมายวาต่ำเกินไป

หรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมายโดยปจจัย

ภายนอกอ่ืน ๆ หรือไม 

- ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผนมาตรการ

แกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกำหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือ

รักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับท่ีตองการตอไป 

ดังนั้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพื่อให

มั่นใจวาแผนการดังกลาวมีความเชื่อถือไดและเหมาะสม การนำวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจัง

และตอเนื่องในทุกระดับขององคกร จะทำใหเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธที่ชัดเจน เมื่อปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหม ๆ ไดดวย

วงจรคุณภาพตอไป25

๑๘ 

โดยนัยนี้ การทำตามวงจรคุณภาพตองทำซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเปนบทเรียนอยูตลอด 

ยิ่งกวานั้นตองเขาใจดวยวาการจัดการคุณภาพไมใชสงครามท่ีผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคนเดียว การ

จัดการคุณภาพจะประสบความสำเร็จได ตองเปนการกระทำทั่วทั้งองคกร เพราะการจัดการคุณภาพ

เปนปรัชญาสำหรับองคกรและคนทุกคนในนั้น 

 

 

 ๑๘วิฑูรย สิมะโชคดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: เนตรนิมิตการพิมพ, 

๒๕๔๕), หนา ๔๓-๔๗. 



๓๑ 

ภาพท่ี ๒.๒ 

วงลอเดมม่ิง (Deming Cycle)๑๙ 

 

 
 

จุดหมายท่ีแทของวงจรคุณภาพ (PDCA) วาเปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั่น

มิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑท่ีตองการ

เทานั้น แตเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงในแตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่องเปนระบบและมีการ

วางแผน  PDCA ท่ีมวนไตสูงข้ึนเรื่อย ๆ27

๒๐ การพัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทำงานนั้น ๆ หรือการ

บริหารดวยวงลอม PDCA ทั้ง ๔ ขั้นตอนอยางตอเนื่อง ไมสิ้นสุด เสมือนการหมุน วงลอแบบการพัฒนา 

และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง28

๒๑ 

สรุปไดวา กระบวนการคุณภาพ หรือวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming 

Cycle) ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การดำเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และ

การปรับปรุงแกไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธที่ได และ

หากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว จะตองทำการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทำตามวงจร

คุณภาพซ้ำอีก เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซ้ำไปเรื่อย ๆ จะทำใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธท่ี

สูงข้ึนเรื่อย ๆ 

 

 

 

 
๑๙เรอืงวิทย เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ, 

หนา ๙๙. 
๒๐สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนา 

๑๘๘. 
๒๑บรรจง จันทมาศ, การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต, หนา ๘. 

A P 

D C 

การปรับปรุงไมมีวันสิ้นสุด 



๓๒ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ โดยมี

รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของภูมิคุมกันทางจิตใจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของภูมิคุมกันทางจิตใจ จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

ภูมิคุมกันทางใจ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบดวยความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองได มีสติสัมปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปญหา และมีความ

ยืดหยุนในการปรับตัว29

๒๒ 

คุณลักษณะของการมีภูมิคุ มกันทางใจ คือ การมีความยืดหยุนทางอารมมณ มีความ 

สามารถในการฟนตัว ซึ่งเปนศักยภาพที่เปนสากลของบุคคล กลุมหรือชุมชน มีความสามารถที่จะ

ปองกันการสูญเสีย ลดความรุนแรง และผานพนจากการไดรับผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะบีบค้ันตาง ๆ 

ที่บุคคลตองเผชิญไดดวยดี ความยืดหยุนทางอารมณยังเปนการชวยเสริมสรางใหบุคคลมีการพัฒนา

ทางความคิดและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค และรับรูในสิ่งที่ตนเองเปนอยางเหมาะสม ดวยความเชื่อ

ท่ีวา 

๑. ตนเปนคนมีความสามารถมีความรูสึกม่ันคงทางใจ เชื่อในคุณคาและความสามารถของ

ตนเองในการควบคุมจัดการกับสิ่งตาง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

๒. ตนมีความสำคัญมีคามีความหมายเปนที่ยอมรับและเปนสวนหนึ่งของครอบครัวกลุม

หรือสังคมท่ีแวดลอม 

๓. ตนมีพลังอำนาจ มีความสามารถในการควบคุม หรือแกไขสิ่งตาง ๆ ที่อาจจะเขามา

สงผลกระทบตอชีวิตของตนเองได 

นอกจากนี้ ความยืดหยุนทางอารมณ ยังชวยใหบุคคลมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต

และทักษะในการเผชิญกับปญหาในรูปแบบตาง ๆ 

 

 

 
๒๒อรพินทร ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท และทัศนา ทองภักดี, “ปจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกัน

ทางจิตของเยาวชน”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๔, หนา 

๙๙. 



๓๓ 

ภูมิคุมกันทางใจ หรือพลังสุขภาพจิต (RQ-Resilience Quotient) เปนสิ่งที่ทำใหคนเรา

สามารถผานพนภาวะวิกฤตหรือเหตุการณราย ๆ ไปไดโดยมีการฟนฟูสภาพอารมณและจิตใจไดอยาง

รวดเร็วไมจมอยูกับความทุกข มีความยืดหยุน ปรับตัวไดดี สามารถกลับมาดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข

อีกครั้ง อารคิว (RQ) เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่ทำใหสามารถรับมือกับเหตุการณไมคาดฝน

ไดอยางแข็งแกรง มีองคประกอบสำคัญอยูสามเรื่อง (อึด-ฮึด-สู) คือ อึด ไดแก การมีความเขมแข็งทาง

จิตใจ สามารถทนทานตอภาวะกดดันไดดี จัดการความเครียดไดอยางเหมาะสม ควบคุมอารมณไดดี

ยิ้มสูกับทุกสถานการณ, ฮึด ไดแก มีศรัทธาและกำลังใจที่ดีเชื่อวาสิ่งเลวรายตาง ๆ ยอมผานพนไปได 

สามารถใหกำลังใจตัวเอง และไดรับกำลังใจจากคนรอบขาง และสู ไดแก สามารถตอสูกับปญหา

อุปสรรคอยางชาญฉลาด มีทักษะในการแกไขปญหาดี หาทางออกไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัว

เขากับสถานการณใหม30๒๓ 

ทุนทางจิตใจเชิงบวก (Positive Psychological Capital) เปนปจจัยที่จะสามารถเปน

ภูมิคุมกันใหบุคคลฝาวิกฤติตาง ๆ ไปได ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ความเชื่อในความสามารถของตน (Self-Efficacy) เปนความมั่นใจวา ความสามารถ

ของตนเพียงพอในการรับมือและเอาชนะตอสิ่งทาทายท่ีตองเผชิญ 

๒. ความยืดหยุน (Resiliency) เปนความสามารถในดานบวกในการตานทานและรับมือ

กับความเครียดและอุปสรรคปญหาอีกทั้งสามารถรื้อฟนตนเองกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วหลัง

เผชิญกับสถานการณท่ียากลำบาก 

๓. ความหวัง (Hope) เปนความรูสึกดานบวกตอจุดมุงหมายวาจะสำเร็จได กอใหเกิดแรง

บันดาลใจ ความมุงม่ันพากเพียรในการคนหาและทำตามกระบวนการวิธีเพ่ือมุงสูจุดหมายนั้น 

๔. การมองโลกในแงดี (Optimism) เปนความสามารถในการคาดหวังผลลัพธดานบวก

ทามกลางอุปสรรคปญหา31

๒๔ 

สรุปไดวา การมีภูมิคุมกันทางจิตใจเปนคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองได เปนคุณลักษณะหนึ่งที่จะชวยปองกันตัวเองไมใหตกอยูในภาวะเสี่ยง หรือไม

ม่ันคง หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได พรอมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

ทางสังคม รวมท้ัง สามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

 

 
๒๓ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, “อีคิวพัฒนาสูวุฒิภาวะทางอารมณ”, ใน จิตวิทยาครอบครัว, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, ๒๕๕๒), หนา ๑๔๕. 
๒๔Luthans, Organizational Behavior, 8th ed., (New York: McGraw-Hill, 1998), p. 96. 



๓๔ 

๒.๓.๒ องคประกอบของภูมิคุมกันทางจิตใจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบของภูมิคุมกันทางจิตใจ จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

ภูมิคุมกันทางใจเปนคุณลักษณะทางจิตใจ ท่ีประกอบดวยความสามารถในการเห็นคุณคา

ในตัวเองตาม องคประกอบท้ัง ๕ องคประกอบ ดังนี้ 

๑. สติสัมปชัญญะ คือ การท่ีบุคคลมีความระลึกได และตระหนักรูอยางใสใจในการคิดพูด

และกระทำใหดำเนินไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

๒. การพึ่งพาตนเอง คือ การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง พึ่งพาจุดเดนและความสามารถ

ของตนเอง ใชความสำเร็จในอดีตท่ีจะสนับสนุนและกำหนดแนวทางการกระทำของตนเอง 

๓. ความหวัง คือ การท่ีบุคคลรับรูวาชีวิตมีความหมาย มีเปาหมายหรือมีหนทางท่ีสามารถ

บรรลุได 

๔. การเผชิญปญหา คือ วิธีการมุ งแกปญหาที ่บุคคลใชความพยายามคิดหาหนทาง

แกปญหาที่บุคคลเผชิญอยูในชีวิตประจำวันหรือความเครียดดวยตัวเอง หรือแสดงออกถึงความ

ตองการแกปญหาโดยมีการขอคำปรึกษาในตัวปญหานั้นกับแหลงตาง ๆ ที่สามารถใหความชวยเหลอื

ได และหาขอมูลขาวสารประกอบเพ่ือชวยแกปญหา 

๕. ความยืดหยุน คือ ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวหรือฟนตัวกลับคืนมาไดจาก

การเผชิญปญหาอุปสรรค มีจิตใจที่เขมแข็งมั่นคงในการอดทนตออุปสรรคและความเครียดสามารถ

จัดการกับความรูสึกอารมณของตนเองได ปรับอารมณความคิดและพฤติกรรมใหเขากับสภาพการณ

และสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงได 

ภูมิคุมกันตนเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญลักษณะหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

มีภูมิคุมกันตน ประกอบดวย การมีสติ-สัมปชัญญะ ความชอบเสี่ยง ความสามารถในการจัดการกับ

ปญหา และการมองโลกในแงดี ทั้งนี้ ปจจัยจิตลักษณะเปนองคประกอบสำคัญองคประกอบหนึ่งใน

การท่ีจะสงเสริมใหบุคคลมีภูมิคุมกันทางใจ ตัวแปรจิตลักษณะท่ีไดรับการกลาวอางถึง เสมอวามีความ

เกี่ยวของกับการที่ทำใหบุคคลดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขและทำประโยชนใหกับสังคมไดแก การ

มองโลกในแงดี การเห็นคุณคาในตน การปรับตัวในครอบครัว และกัลยาณมิตร 

คุณลักษณะของผูมีภูมิคุมกันทางใจ มีดังนี้ 

๑. ความเชื่ออำนาจในตน คือ การท่ีบุคคลมีความเชื่อวาสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไมวา

จะประสบความสำเร็จหรือลมเหลวเปนผลเนื่องมาจากการกระทำของตนเอง 



๓๕ 

๒. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว คือ การที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือ

จากสมาชิกภายในครอบครัวทั้งทางจิตใจ อารมณ แสดงความรักเปนหวงใย เห็นใจ เขาใจ ยอมรับ 

และใหกำลังใจพรอมท่ีจะใหคำแนะนำปรึกษา 

๓. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน คือ การที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือจาก

เพ่ือนทางดานจิตใจ อารมณ แสดงความรักเปนหวงใย เห็นใจ เขาใจ ยอมรับ และใหกำลังใจ 

๔. ความสัมพันธกับบิดามารดา คือ การท่ีบุคคลรับรูวาบิดามารดามีความรัก เขาใจ เอาใจ

ใส และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอบุตร 

๖. ความสัมพันธกับเพื่อน คือ การที่บุคคลรับรูวาเพื่อนมีความรัก เขาใจ เอาใจใส และมี

สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

๗. พอเพียงของบิดามารดา คือ การที่บุคคลรับรูวาไดรับการปลูกฝงจากบิดามารดาใหมี

การดำรงชีวิตดวยความพอเพียงใชหลักเหตุผล มีสติ พึ่งพาตนเอง และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง

วัดได 

๘. พฤติกรรมเอื ้อสังคม คือ การที ่บุคคลมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 

ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกสังคมชวยเหลือเอ้ือเฟอผูอ่ืน และแบงปนสิ่งของเครื่องใชใหผูอ่ืน 

๙. สุขภาวะทางจิต คือ การที่บุคคลมีความสุขพอใจในชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง มี

เปาหมายในการดำรงชีวิต มีการพัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการปรับตัวได 

ภูมิคุมกันทางจิตใจ เปนเครื่องมือในการปูองกันตัวเองไมใหตกอยูในภาวะเสี่ยงไมมั่นคง 

หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได ในสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง บุคคลที่มีภูมิคุม

ตนจะทำใหสามารถปรับตัวไดและมีชีวิตอยูรอดได ภูมิคุมกันจะเปนเครื่องมือที่ชวยบรรเทาความ

รุนแรงที่ไดรับจากผลกระทบการมีภูมิคุมกันที่ดีในการดำรงชีวิตไดแกความสามารถพึ่งพาตนเองได 

(Self-Reliance) และความสามารถในการปรับตัวเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ (Resilience)๒๕ 

สรุปไดวา องคประกอบของการมีภูมิคุมกันทางจิตใจ คือ การมีเผชิญปญหาดวยความ

ยืดหยุนได ดังนั้น คุณลักษณะของผูมีภูมิคุ มกันทางใจจึงเปนบุคคลที่ความเชื่ออำนาจในตน การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ความสัมพันธกับบิดามารดา 

ความสัมพันธกับเพ่ือน พอเพียงของบิดามารดา พฤติกรรมเอ้ือสังคม และมีสุขภาวะทางจิต 

 
๒๕อภิชัย พันธเสน, “ความพอประมาณและการมีภูมิคุ มกันเปนกระบวนการ”, รวมบทความการ

เสาวนาสหสาขา ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิชาการระหวางสถาบันแหงชาต,ิ 

๒๕๕๔), หนา ๑๑๒. 



๓๖ 

๒.๓.๓ การเห็นคุณคาในตนเอง 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การเห็นคุณคาในตนเองจึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การเห็นคุณคาในตนเองเปนการรับรูตนเอง คาดหวังเกี่ยวกับตนเอง และการประเมิน

ความสามารถในแตละบุคคล ซึ่งเปนองคประกอบภาพในจิตรูสำนึกสรางการรับรูเรื่องความสามารถ

หรือขอจำกัดของตนเอง33

๒๖ องคประกอบของการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน ๕ ดาน 

๑. ดานสังคม (Social) เปนความรูสึกของเด็กที่มีตอตนเองในฐานะเปนเพื่อนกันกับคนอ่ืน 

ๆ วา เด็กคนอื่น ๆ ชอบตน เคารพในความคิด ใหเขารวมกิจกรรมดวยหรือไมรูสึกพอใจในสัมพันธภาพ

กับกลุมเพ่ือนหรือไม เด็กท่ีสามารถเปนไปตามความตองการของสังคมจะรูสึกดีกับลักษณะท่ีตนเองเปน 

๒. ดานการเรียน (Academic) เปนการประเมินตนเองของเด็กในฐานะเปนนักเรียนท่ี

ไมใชประเมินจากผลการเรียน แตเปนการตัดสินความสำเร็จตามมาตรฐานของตนเองซึ่งโดยสวนใหญ

จะกำหนดโดยครอบครัว เพ่ือน และครู 

๓. ดานครอบครัว (Family) เปนการสะทอนความรูสึกของเด็กในฐานะเปนสมาชิกของ

ครอบครัว เด็กที่รูสึกวาตนเองมีคุณคาในครอบครัว ไดรับความรูสึกปลอดภัย ไดรับความรักและการ

ยอมรับจากพอแม พ่ีนอง จะมีการเห็นคุณคาในตนเองในทางบวกดานครอบครัว 

๔. ดานรูปลักษณ (Body Image) เปนการรวมกันระหวางลักษณะทางกายและความสามารถ 

ขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการมองเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของตน เชน เด็กหญิงจะสนใจในลักษณะ

รูปราง และเด็กชายจะสนใจในความสามารถดานกีฬา แตอาจเปลี่ยนแปลงในแตละคนและวัฒนธรรม 

๕. ดานทั่วไป (Global) เปนการประเมินตนเองโดยทั่วไป ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเอง

ทางบวกจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก เชน ฉันเปนคนดี หรือฉันชอบทุกสิ่งท่ีเก่ียวกับตัวฉันเอง34

๒๗ 

ลักษณะของคนที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง จะประกอบดวยความรูสึกที่ดีตอตัวเองมี

ความสามารถที่จะทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลถึงการปรับตัวไดเปนอยางดี ไมรูสึกวา

ตนเองมีปมดอย หรือขาดความเชื่อมั่น ไมตำหนิ เกลียด หรือลงโทษตัวเอง แตมีความรูสึกที่สมบูรณ 

รวมท้ังสามารถเผชิญหนากับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันไดเปนอยางด3ี5

๒๘ 

 
๒๖Posse R. & Melgosa J., New Lifestyle for Raising Your Child, (Spain: Pujol&Amado, 

2001), p. 151. 
๒๗Pope A.W., McHale S.M. and Craighead W.E., Self-Esteem Enhancement with Children 

and Adolescents, (New York: Pergamon, 1988), p. 3-4. 
๒๘มนูญ ตนะวัฒนา, จิตวิทยาพัฒนาชีวิต, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธีรพงษการพิมพ, ๒๕๓๙), 

หนา ๑๕๔. 



๓๗ 

การเห็นคุณคาในตนเองมีผลตอการดำเนินชีวิตในสังคม การเห็นคุณคาในตนเองนั้นจะ

ไดรับจากทางบาน โรงเรียนรวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีจากสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู บุคคลนั้นก็จะแสดงให

เห็นถึงการมีการเห็นคุณคาในตนเองโดยการเปนสมาชิกที่ดี การที่บุคคลไดรับบุคลิกภาพที่แสดงถึง

ความสามารถและความเปนไปไดในความสำเร็จทั้งจากที่บานและโรงเรียน สงผลใหบุคคลรูถึงขอจำกัด

ของตนเอง รวมทั้งบุคคลนั้นจะไดเปรียบในการคนพบรูปแบบในการปรับตัวทางสังคมที่ดีที่สุด และมี

ความทุกขทางอารมณนอย สัมพันธภาพทางสังคมเปนไปในทางที่ดี เชน เต็มใจยอมรับในการเปนสวน

หนึ ่งในกลุ มทำงาน มีการแบงปนความคิดและพรสวรรคขณะเดียวกันก็เขาใจความสามารถและ

ความคิดของบุคคลอื่น การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของมนุษยเปนกระบวนการที่ชาและซับซอน 

แตละบุคคลจะแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพ สุขภาพจิต สังคม สิ่งแวดลอมทางบาน และ

การศึกษาท่ีไดรับมาในวัยเด็กแตกตางกัน36

๒๙ 

การเห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได

โดยจะพัฒนาอยางเห็นไดชัดในชวงวัยรุนท่ีเจริญเติบโตไปสูการมีวุฒิภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ความคิดและมโนภาพท่ีบุคคลมีตอตนเอง เปนวัยท่ีตองการการยอมรับจากผูอ่ืนและใหความสำคัญกับ

การเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาในชวงวัยอื่น ๆ 37

๓๐ ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองทาง 

บวกและทางลบ มีดังนี ้

๑. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองทางบวกจะมีลักษณะกลาบังคับบัญชา มีเหตุผล

ควบคุมน้ำเสียงและอารมณได มีมนุษยสัมพันธ ทำงานรวมกับผูอื่นได กลาสบตาเมื่อสนทนากับผูอ่ืน

กลาเผชิญหนา คลองแคลวในการพูด 

๒. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองทางลบจะมีลักษณะหลีกหนีปญหา ไมชอบแสดง

เหตุผล ชอบแกตัวเม่ือลมเหลว โออวดเก่ียวกับความสำเร็จ ชอบดูถูกผูอ่ืนหรือชอบนินทา O’Connell 

๓. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองทางบวกจะทำใหบุคคลนั้นเบิกบานใจ ราเริง มี

ความสุข มองโลกในแงดี ตั้งเปูาหมายสำหรับชีวิตการทำงานและจะทำใหมีความภาคภูมิใจเม่ือทำงาน

สำเร็จตามเปาหมายที่วางไว รวมท้ังบุคคลเหลานี้มีความสามารถในการยอมรับความยินดีและความ

ผิดหวังได กลาเผชิญหนากับความสับสนวุนวาย ความวิตกกังวลสามารถเปดรับปญหาสถานการณทุก

รูปแบบในชีวิต และพยายามท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ และทักษะใหม ๆ จากผูรู ไมยอมแพทอถอย เชื่อม่ัน

ในการตัดสินใจของตนถึงแมผลลัพธจะเปนลบก็ตาม 

 
๒๙Posse R. & Melgosa J., New Lifestyle for Raising Your Child, p. 153-155. 
๓๐Atwater E., Adolescence, 3rd ed., (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992), p. 229-

230. 



๓๘ 

๔. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองทางลบ จะทำใหบุคคลนั้นรูสึกหดหูใจ รูสึกขาดที่พ่ึง

ไมสามารถตอสูกับชีวิต มองวาตนเองดอยกวาคนอ่ืนท้ังในเรื่องเก่ียวกับตนเองสังคม และอาชีพ เชื่อวา

ตนเองมีคานอย ประเมินความสามารถของตนต่ำถึงแมวาตนจะมีพรสวรรคก็มักพูดกับตนเองวา ฉันทำ

ไมได ฉันเรียนรูไมได เม่ือมีความรูสึกวาตนไมมีความสามารถจะตอสูกับสถานการณ ก็จะปฏิเสธความ

ชวยเหลือจากผูอื่น (พอแม พี่นองเพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน) อีกดวย เพราะอายที่จะใหผูอื่นรับรูวา

ตนเองรูสึกอยางไร และอาจจะแสดงความดื้อรั้น ใจแข็ง เพื่อปดบังปมดอย เสมือนการปองกันตนเอง

จากความเจ็บปวดเสียใจ โกรธ บุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ำมักจะมีแนวโนมโทษผูอ่ืนสูง38

๓๑ 

ปจจัยหลักท่ีทำใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองแตกตางกันไป จำแนกได ๔ ประการ 

ดังนี้ 

๑. การประเมินการสะทอนกลับ (Reflected Appraisal) เปนกระบวนการที่บุคคลจะ

ประเมิน ตนเองวามีคุณคาสูงหรือต่ำจากการรับรูพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอื่น ไมวาจะเปน

การแสดงออกทางดานวาจา หรือการแสดงกริยาตาง ๆ คลายกับการมองตนเองผานกระจกเงา เชน 

หากบุคคลอ่ืนแสดงความเคารพนับถือหรือชื่นชมตอบุคคล บุคคลนั้นก็จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

สูง แตหากบุคคลอ่ืนแสดงอาการดูถูกเหยียดหยาม บุคคลนั้นก็จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ำ ท้ังนี้ 

การประเมินการสะทอนกลับจะมีผลกระทบตอระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากหรือนอยเพียงใด 

ก็จะขึ้นอยูกับลักษณะของผูประเมินสะทอนกลับนั้นดวย เชน หากผูประเมินสะทอนกลับเปนผูที่มี

ความนาเชื่อถือ หรือเปนผูที่มีความสนิทสนมกับผูถูกประเมินอยางมาก การประเมินการสะทอนกลับ

นั้นก็จะมีผลกระทบตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากตามไปดวย 

๒. การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) เปนกระบวนการที่บุคคลจะประเมิน

คุณคาของตนเองโดยนาตนเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ผลจากการเปรียบเทียบจะทำใหบุคคลมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงข้ึนหรือต่ำลง ถาบุคคลเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีอยูในสถานะท่ีต่ำกวาผล

การประเมินจะกอใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงข้ึน แตหากบุคคลเลือกเปรียบเทียบกับบุคคลท่ี

อยูในสถานะสูงกวาก็จะทำใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ำลง ท้ังนี้ กระบวนการเปรียบเทียบทาง

สังคมมักจะสงผลกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

๓. การแสดงบทบาท (Role Playing) เปนกระบวนการที่บุคคลรับรูถึงความรูสึกมีคุณคา

ในตนเองจากบทบาทหนาท่ีท่ีบุคคลไดกระทำหรือท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย หากบุคคลไดแสดงบทบาท

ในฐานะของผูมีอำนาจหรือไดรับความสำคัญเพ่ิมข้ึน แมกระท่ังเพียงแคนึกถึงงานท่ีจะไดรับมอบหมาย

ในอนาคต บุคคลนั้นก็จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพ่ิมสูงข้ึนได 

 
๓๑Santrock J. W., Adolescence, 7th ed., (New York: McGraw-Hill, 1998), p. 319. 



๓๙ 

๔. การแบงแยกทางสังคม (Social Discrimination) เปนกระบวนการที่บุคคลเกิดความ 

รูสึกมีคุณคาในตนเองอันเนื่องมาจากกระบวนการถูกแบงแยกทางสังคม จะนำไปสู การรับรูความรูสึก

มีคุณคาในตนเองของบุคคล ตัวอยางเชน คนผิวดำและเพศหญิง ในบางสังคมจะมีความรูสึกมีคุณคา

ในตนเองต่ำอันเนื่องมาจากการกำหนดคุณคาจากสังคม ท้ังนี้หากสังคมเปลี่ยนแปลงคุณคาของบุคคล

ทางสังคมก็จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงของความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคลไดเชนกัน39

๓๒ 

ทั้งนี้ การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง มีวิธีการตาง ๆ เชน สรางความเชื่อมั่นในตนเอง 

โดยคำนึงถึงความสำเร็จขางหนาของชีวิต ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทำงานลุลวงไปไดดวยดีโดยให

รางวัลตนเองดวยการชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่บุคคล

ทำมากข้ึน สะสมบันทึกความสำเร็จหรือทำสมุดบันทึกเพ่ือเขียนบันทึกความสำเร็จท่ีไดรับจากสิ่งท่ีทำได

ดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือนโดยอาจจะเปนความสำเร็จในโครงการตาง ๆ การ

ชวยเหลือใหผูอื่นมีความสุขที่มีความสำคัญสำหรับตน เปนตน40

๓๓ กลาวไดวา วิธีการพัฒนาการสงเสริม

การเห็นคุณคาในตนเอง ไดแก (๑) การใหขอคิดหรือการเสนอแนะโดยตรง (Direct Suggestion) เปน

การใหขอเสนอแนะโดยบุคคลอื่นหรือดวยตนเอง เปนการใหขอคิดที่ดีแกตนเอง โดยไมตองคำนึงถึงวา

เปนการเสริมแรงทางบวก หรือคำนึงถึงผลที่จะตามมา นับวาเปนจุดเริ ่มตนประการแรกของการ

เสริมสรางความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเอง (๒) การเพิ่มความสำเร็จใหกับตนเองมากขึ้น (Increase 

Success) โดยการพยายามเพิ่มความสำเร็จใหแกตนเอง โดยการกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้ง

ไว (๓) การลดความคาดหวังลง (Decreasing Expectation) เปนแนวทางในการลดความทุกขท่ีตรงกับ

วิถีทางแหงพุทธศาสนา และเปนแนวทางแหงปรัชญาตะวันออกอีกดวย คือการตั้งระดับความคาดหวัง

ใหเหมาะสมกับความสามารถท่ีแทจริงของบุคคล และ (๔) การยุติการประมาณคาตนเอง (Stop Rating 

Oneself) การที่มนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดนับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาแลว ไมจำเปนตองมีการประเมิน

คาตนเองอีกตอไป ในข้ันนี้มีความเชื่อวาความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ

บุคคลนั้น ๆ เลิกพิจารณาการตัดสินคาของตนเอง41

๓๔ 

สรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเองเปนสิ ่งที ่มีพัฒนาการเกิดขึ ้นไดตั ้งแตในวัยเด็ก

จนกระทั่งถึงวัยกลางคน ซึ่งสามารถพัฒนาไดทั้งจากตัวเองและไดรับจากบุคคลรอบขางโดยเฉพาะ

ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสำคัญ ผูที่พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองไดดีนั้นจะตองมองโลกในแงดี 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถตั้งเปูาหมายและกระทำไปสูความสำเร็จได พรอมทั้งมีความยืดหยุน

ในความคาดหวัง มีการยอมรับขอเสนอแนะของผูอ่ืน และมีแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีดีพอ 

 
๓๒Rosenberg M., Social Psychological Perspectives, (New York: Basic Book, 1981), p. 29. 
๓๓Sasse C. R., Person to Person, (Peorita, IL: Chas A. Bennett, 1978), p. 48. 
๓๔Santrock J. W., Adolescence, p. 320-321. 



๔๐ 

๒.๓.๔ โยนิโสมนสิการ: ธรรมะสำหรับสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ โยนิโสมนสิการ: ธรรมะสำหรับสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ จึงพบ

เนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

โยนิโสมนสิการ แปลตามรูปศัพทแลว หมายถึง การทำในใจโดยแยบคาย เมื่อขยายความ

แลวหมายถึง การใชความคิดอยางถูกวิธี เปนการรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งตางโดยมองตามท่ีสิ่งนั้น ๆ 

ตรงความเปนจริงและโดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบคนถึงตนเคาสืบสาวใหตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือ

ปญหานั้น ๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัยโดยไมเอาความรูสึก

ดานตัณหาเขาจับ หรือสามารถสรุปไดวาคิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเรากุศล หนาที่ของ

โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหาหรือการคิดเพื่อสกัดไมใหอวิชชาและตัณหาเกิด โดย

ธรรมชาติของปุถุชนท่ัวไป เม่ือรับรูสิ่งใดก็เกิดความคิดวาชอบใจหรือไมชอบใจทันที โยนิโสมนสิการจะ

ทำหนาที่ไมใหเกิดขั้นตอนนี้ แตจะพิจารณาตามสภาวะตามเหตุปจจัย เปนตัวนำกระบวนความคิด

บริสุทธิ์ คิดอยางเปนลำดับ ทำใหเขาใจความจริง ทำใหเกิดกุศลธรรม วางใจวางทาทีและปฏิบัติตอสิ่ง

นั้น ๆ ไดเหมาะสมดีที่สุด โยนิโสมนสิการทำใหคนเปนผูใชความคิด นำความคิดนั้นมาแกไขปญหาทำ

ใหเกิดความสุข42

๓๕ 

โยนิโสมนสิการเปนวิธีคิดแนวหนึ่งที่พระพุทธเจาไดทรงใชในการสั่งสอนพุทธบริษัท

ท้ังหลาย โดยทรงแสดงใหเห็นไวพจนแยกเปนแง ๆ ดังนี้ 

๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 

หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะใหเขาถึงความจริงสอดคลองเขาแนบกับสัจจะ ทำใหหยั่งรูสภาวะลักษณะและ

สามัญลักษณะของสิ่งท้ังหลาย 

๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดไดตอเนื่องเปนลำดับ จัดลำดับ

ไดหรือมีลำดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถว เปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล 

เปนตน ไมยุงเหยิงสับสน ไมใชประเดียววกเวียนติดพันเรื่องนี้ทีนี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้นทีโนน 

หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอเปนชิ้นเปนอันไมได ท้ังนี้ รวมท้ังความสามารถท่ีจะจัดความนึกคิดเขาสู

แนวทางท่ีถูกตอง 

๓. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล 

หมายถึง การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให 

เขาใจถึงตนเคา หรือแหลงท่ีมาซ่ึงสงผลตอเนื่องมาตามลำดับ 

 
๓๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๖-๑๗. 



๔๑ 

๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือ ใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เล็งถึง

การคิดอยางมีเปูาหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาท่ีทำใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความ

เพียร การรูจักคิดในทางที่ทำใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาที่ทำใหมีสติหรือทำใหจิตใจ

เขมแข็งม่ันคง เปนตน 

ทั้ง ๔ ขอนี้เปนเพียงการแสดงลักษณะดานตาง ๆ ของความคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ 

โยนิโสมนสิการท่ีเกิดข้ึนครั้งหนึ่ง ๆ อาจมลักษณะครบทีเดียวท้ัง ๔ ขอ หรือเกือบครบท้ังหมดนั้น หาก

จะเขียนลักษณะทั้ง ๔ ขอนั้นสั้น ๆ คงไดความวา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเรากุศล ถา

มองในแงขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกวาง ครอบคลุมตั้งแตการคิดนึกอยูในแนวทางของ

ศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงามและหลักความจริงตาง ๆ ที่ไดศึกษาหรือรับการอบรมสั่งสอนมา 

มีความรูความเขาใจดีอยูแลว เชน คิดในทางที่จะเปนมิตร คิดรัก คิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดในทางท่ี

จะใหหรือชวยเหลือเก้ือกูล คิดในทางท่ีเขมแข็ง ทำการจริงจังไมยอทอ เปนตน ซ่ึงไมตองใชปญญาลึก

ซึ่งอะไร ตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะองคประกอบและสืบสาวหาเหตุปจจัยที่ตองใชปญญา

ละเอียดประณีต 

โยนิโสมนสิการเปนวิธีคิดท่ีใชประโยชนไดทุกเวลาโดยเฉพาะอยางยิ ่งในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแตการวางใจ วางทาทีตอบุคคลและสิ่งท้ังหลายท่ีเก่ียวของ การตั้งแนวความคิด

เมื ่อตองประสบกับปญหาอยางใดอยางหนึ ่งในทางที ่จะไมเกิดทุกขไมกอปญหา แตเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขแกตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงเปนการสรางนิสัยและคุณลักษณะท่ีดีใหเกิดแกตนเองตอไป คนท่ีมี

โยนิโสมนสิการทำใหเปนคนรูจักคิดรูจักมอง ซึ่งยอมสามารถมองเห็นและหาแงที่เปนประโยชน มาใช

ในการพัฒนาสงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตไดทุกสถานการณ43๓๖ 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนำเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ 

วาวิธีโยนิโสมนสิการ โดยหลักการมี ๒ แบบ คือ โยนิโสมนสิการที่มุงสกัดหรือกำจัดอวิชชาโดยตรง

และโยนิโสมนสิการที่มุง เพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการที่มุงกำจัดอวิชชาโดยตรงนั้น

ตามปกติเปนแบบที่ตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดเพราะทำใหเกิดความรูความเขาใจตามเปน

จริง ซึ่งเปนสิ่งจำเปนสำหรับการตรัสรู สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอ

ปฏิบัติขั้นตน ๆ ซึ่งมุงเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมใหเปนผูพรอมสำหรับการ

ปฏิบัติข้ันสูงข้ึนไป เพราะเปนเพียงข้ันขัดเกลากิเลส 

 

 

 
๓๖อางแลว, พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๒๗. 



๔๒ 

โยนิโสมนสิการสามารถกำจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพรอมกันได ทั้งนี้ วิธีโยนิโส

มนสิการ ท่ีพบในพระบาลี สามารถประมวลเปนแบบใหญ ๆ ไดดังนี้ 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะท่ี

เปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไขดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผล

สืบทอดกันมาอาจเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดที่มุงใหมองและให

รูจักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรม มักใชพิจารณาเพื่อใหเห็นความไมมี

แกนสาร หรือความไมเปนตัวเปนตนที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติด ถือมั่นในสมมติบัญญัติ 

โดยเฉพาะการพิจารณาเปนสัตวบุคคลเปนเพียงการประชุมกัน เขาขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเรียกวา 

ขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยตอไปอีก 

๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความ

เปนไปของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะตองเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิด

จากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงข้ึนจะตองเปนไปตามเหตุปจจัย 

๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา วิธีแหงความดับ

ทุกข จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่น ๆ ไดทั้งหมด 

เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล เปนวิธีคิดท่ีตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไป ตรงมา มุง 

ตรงตอสิ่งที่จะตองทำ ตองปฏิบัติ ตองเกี่ยวของของชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเรื่องที่ฟุง

เฟอ 

๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือพิจารณาให

เขาใจความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือหลักการ กับความมุงหมาย เปนความคิดที ่มี

ความสำคัญมาก ในเมื่อจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทำการตามหลักการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหไดผล

ตรงตามความมุงหมาย ไมกลายเปนการกระทำท่ีคลาดเคลื่อน เลื่อนลอย หรืองมงาย 

๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบ

หนึ่ง ซ่ึงเนนการยอมรับความจริงตามท่ีสิ่งนั้น ๆ เปนอยูทุกแงทุกดาน ท้ังดานดีดานเสียและเปนวิธีคิด

ท่ีตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก เชน บอกวากอนจะแกปญหา จะตองเขาใจปญหาใหชัดเจน และรูท่ีไปให

ดีกอน หรือกอนจะละจากสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่ง ตองรูจักทั้งสองฝายดีพอที่จะใหเห็นวาการละและ

ไปหานั้น หรือการท้ิงอยางหนึ่งไปหาอีกอยางหนึ่งนั่น เปนการกระทำท่ีรอบคอบและดีจริง 

 

 



๔๓ 

๗. วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม คือ การใชสอยหรือบริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือ

บรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงำจิตใจแลวชักจูง

พฤติกรรมตอ ๆ ไป วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจำวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอยปจจัย 

๔ และวัสดุอุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ มีหลักการวา คนเราเขาไปเก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ เพราะ

เรามีความตองการและเห็นวาสิ่งนั้น ๆ จะสนองความตองการของเราได สิ่งใดสนองความตองการของ

เราได สิ่งนั้นก็มีคุณคาแกเรา 

๘. วิธีคิดแบบเราคุณธรรม เปนวิธีคิดในแนวสกัดก้ันหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัด

ไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สำหรับสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม และสรางเสริม

สัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ หลักการคือ สิ่งท่ีไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน บุคคลผูประสบหรือรับรู

ตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสรางของจิตใจหรือแนวทางความ

เคยชินตาง ๆ ท่ีเปนเครื่องปรุงจิต คือ สังขารท่ีผูนั้นไดสั่งสมไว หรือสุดแตการทำใจในขณะนั้น ๆ 

๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน เปนการคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอำนาจปญญา 

ไมวาจะเปนเรื่องที่เปนไปอยูในขณะนี้หรือเปนเรื่องลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัด

เขาในการเปนอยูในปจจุบันท้ังนั้น สิ่งท่ีเปนปจจุบันคลุมถึงเรื่องราวท้ังหลายทีเชื่อมโยงตอกันมาถึงสิ่ง

ท่ีกำลังรับรู กำลังพิจารณาเก่ียวของตองกระทำอยูเรื่องท่ีเก่ียวของกับการกระทำกิจหนาท่ีเรื่องปรารภ

เพ่ือทำกิจ สิ่งท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได ไมใชคิดเลื่อนลอย เพอฝนไปกับอารมณท่ีชอบใจ

หรือไมชอบใจ ติดของอยูกับความชอบ ความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย 

๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ลักษณะสำคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือ การมองและ

แสดงความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแง

เดียว หรือบางแง ข้ึนมาวินิจฉัยตีคลุมไปอยางนั้นท้ังหมด หรือประเมิน คุณคาความดีความชั่ว เปนตน 

โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้น แลวตัดสินพรวดลงไป44

๓๗ 

สรุปไดวา โยนิโสมนสิการเปนกระบวนการใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือ

การคิดอยางมีระเบียบ รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายโดยมองตามสิ่งนั้น ๆ ตามท่ีมันเปนของมัน และโดย

วิธีหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคาสืบสาวใหตลอดสาย โยนิโสมนสิการจึงเปนวิธีการแหงปญญา เปน

องคประกอบภายในที่เกี่ยวของกับการฝกการใชความคิด ใหรูจักใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางเปน

ระบบ รูจักวิเคราะหทำใหชวยตนเองไดและนำไปสูความสงบ และหากบุคคลไดใชโยนิโสมนสิการเปน

ประจำก็จะทำใหเกิดความเขาใจสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ปญญาจึงงอกงามสามารถนำความรูมา

ใชแกปญหา ซ่ึงกอประโยชนในการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไดเปนอยางดี 

 
๓๗อางแลว, พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๔๑-๔๓. 



๔๔ 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

บริบทนี ้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

คำวา มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนคำที่กำหนดโดยองคการการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยเปนคำที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งตามนิยามของ

องคการยูเนสโก มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งของท่ีเปนรูปธรรม เชน โบราณสถาน แหลงโบราณคดี 

งานสถาปตยกรรม รวมทั้งกลุมสิ่งกอสราง และสิ่งของที่มีขนาดเล็กและไมโดดเดนดึงดูดสายตาดวย 

เชน รองรอยตาง ๆ ที่มีคุณคาในเชิงประวัติศาสตร สุนทรียะ ศิลปะ มานุษยวิทยา ชาติพันธุวรรณนา

และวิทยาศาสตร มรดกทางวัฒนธรรมนี้จึงครอบคลุมเนื้อหากวางขวาง อีกทั้ง ยังเปนการยกระดับ

จากปจเจกบุคคลและชุมชนขึ้นเปนระดับสากลโดยมรดกทางวัฒนธรรมมีลักษณะเปนผลผลิตของ

มนุษยชาต4ิ5

๓๘ 

โดยแทจริง คำวา มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนคำศัพทที ่มาจาก

ประเทศอังกฤษ ในอดีตหมายถึง สิ่งของที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของแตละตระกูลหรือกลุม

บุคคลหรือสังคม อาจเปนสมบัติสวนตัวและมีนัยวาไมสมควรดัดแปลงตกแตงเพิ่มเติมหรือไมควร

นำมาใชงานใชประโยชน แตควรเก็บรักษาไวเพื่อความภาคภูมิใจ ปจจุบัน คำวา มรดกทางวัฒนธรรม 

มีความหมายกวางข้ึนในแงของการนำไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ไมจำกัดในวงของกลุมตระกูล

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะและยังเปนคำท่ีนิยมใชกันมาก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีป

ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย หลายกรณีพบวามีการใชสลับกันไปมาระหวางคำวา มรดกทางวัฒนธรรม 

กับคำวา ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และยังหมายถึง สิ ่งของเดียวกันอีกดวย ตัวอยางเชน แหลง

โบราณคดี อาจมีผูเรียกวา เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และบางครั้งก็เปน

ทรัพยสินทางวัฒนธรรมดวย46

๓๙ 

 
๓๘ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๓. 
๓๙ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน), ๒๕๕๔), หนา ๑๗-๑๘. 



๔๕ 

ตามความใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นิยามไววา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือ

ทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน

ยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งโดยอาจ

มีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน 47

๔๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม คือ การ

แสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐและพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่อง

กับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทาง

วัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง อัน

เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชนสรางขึ้นมาอยางสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน เปน

ปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทำใหคนเหลานั้นเกิดความ

ภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเนื่อง กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การคิดสรางสรรคของมนุษย48๔๑ 

มรดกวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานท้ังหมดทุกแขนงของศิลปน สถาปนกิ นักดนตรี นักเขียน 

รวมไปถึงผลงานของศิลปนที่ไมปรากฏนามทั้งหมดดวย ผลงานเหลานี้ คือ การแสดงออกถึงจิตวิญญาณ

ของชนชาติ และแสดงถึงแกนสารทางคานิยมที่ทำใหชีวิตมีความหมาย 49

๔๒ มรดกทางวัฒนธรรม คือ 

ผลิตผลของวัฒนธรรม โดยเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือคิดคนข้ึนมาตั้งแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบ

ทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพลงพ้ืนบาน ภาษา หรือขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ ดวยเหตุนี้ คำวา มรดกทางวัฒนธรรม จึงมีลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากคำวา วัฒนธรรม 

ตรงที่มีเรื่องของระยะเวลาในการดำรงอยูและการตกทอดหรือสืบทอดเขามาเกี่ยวของดวย เนื่องจาก

เปนสิ่งที่ทรงคุณคา แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของสังคมนั้น ๆ โดยนำมาซ่ึง

ความภาคภูมิใจของคนในสังคมและพรอมที่จะรักษาและธำรงไว ตลอดจนตกทอดหรือสืบทอดใหแก

ชนรุนหลังตอไป50

๔๓ 

 

 
๔๐ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 

๒๕๕๙, เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ๑ มีนาคม ๒๕๕๙, หนา ๑. 
๔๑กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หนา ๑๐. 
๔๒วีระ โรจนพจนรัตน, “การจัดการวัฒนธรรมกับความเจริญของประเทศ”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑): หนา ๘๖. 
๔๓มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำกฎหมายวาดวยการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๕๒), หนา ๒๒-๒๓. 



๔๖ 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือ

ทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน

ยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน มีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยอาจมี

การปรับเปลี่ยนข้ึนใหมอยางสม่ำเสมอเพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน51

๔๔ มรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมเปนสมบัติิล้ำคาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงและสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่ง

มายังคนอีกรุนหนึ่ง 52

๔๕ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต สามารถเปน

แหลงนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับการพัฒนา ชุมชนและกลุมคนไดคิดคนนวัตกรรมเพื่อใชเผชิญหนากับ

ความทาทายอยางตอเนื่อง มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนับเปนแหลงกลวิธีที่ทำใหเกิดการพัฒนา

เชิงการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับชุมชนและระดับสากล53

๔๖ 

ทั้งนี้ ยังปรากฏมีคำวา มรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก หรือมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งมี

ความหมายครอบคลุมสิ ่งตาง ๆ ไดแก (๑) อนุสรณสถาน ครอบคลุมผลงานทางสถาปตยกรรม 

ประติมากรรมหรือจิตรกรรม สวนประกอบ หรือโครงสรางธรรมชาติทางโบราณคดีจารึก ถ้ำท่ีอยูอาศัย 

และการผสมผสานกันขององคประกอบ ซึ่งมีคุณคาโดดเดนระดับสากล ในมิติทางประวัติศาสตร 

ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร (๒) กลุมของอาคาร ทั้งที่เชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน ซึ่งมีคุณคาโดดเดน

ระดับสากล ในมิติทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร ดวยสถาปตยกรรม ความสอดคลอง

กลมกลืน หรือสภาพภูมิทัศน และ (๓) แหลงท่ีตั้ง ท้ังผลงานของมนุษย หรือผลงานรวมระหวางมนุษย

และธรรมชาติ รวมถึงแหลงโบราณคดี ซึ ่งมีคุณคาโดดเดนระดับสากล ในมิติทางประวัติศาสตร 

สุนทรียศาสตร ชาติวงศวิทยา หรือมานุษยวิทยา อีกดวย54

๔๗ 

สรุปไดวา คำวา มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมและอรูปธรรม ท่ีเปน

มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ แตมิใชตัววัฒนธรรมโดยตรง หากแตเปนผลิตผลของวัฒนธรรมที่มนุษย

สรางหรือคิดคนข้ึนมาตั้งแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง โดยตองเปน

สิ่งท่ีทรงคุณคา และแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณท่ีสังคมนั้น ๆ ยอมรับรวมกัน 

 
๔๔ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: ฝายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, ๒๕๕๙), หนา ๙. 
๔๕สุดแดน วิสุทธิลักษณ, เอกสารวิชาการลำดับที่ ๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: 

บทเรียนจากเพ่ือนบาน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), ๒๕๖๐), หนา ๙. 
๔๖รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.), หนา ๑๐. 
๔๗ฝายวิชาการ สถาพรบุคส, มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 

ม.ป.ป.), หนา ๑๑. 



๔๗ 

๒.๔.๒ ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

เนื่องจาก มรดกวัฒนธรรมเปนการยกระดับความหมายขยับจากปจเจกและชุมชนข้ึนเปน

ระดับสากลครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน และเปนผลผลิตของมนุษยชาติ เม่ือมรดกวัฒนธรรมคุณคาอัน

กวางใหญกวาเดิม การใชประโยชนมรดกวัฒนธรรมจึงเปนไปไมไดอยางกวางขวาง ไมจำกัดกลุมบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะการสืบทอดสงผานและใชงาน มรดกวัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงกับระยะเวลาท่ี

มรดกนั้นผานมาเขากับคนรุนปจจุบัน55

๔๘ มรดกทางวัฒนธรรมหรือแบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรม

ในลักษณะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ การทำมาหากินการตั้งแหลง ที่อยูอาศัย การพักผอนผอนใจ 

รักษาโรคภัยไขเจ็บ ระบบความเชื่อ เครื่องนุงหม การคมนาคม การศึกษา และการปกครอง แบบแผน

หรือเนื้อหาของวัฒนธรรมที่เกิดในอดีตเหลานี้บางอยาง ก็หมดหนาที่ความสำคัญไป แตบางอยางก็

ยังคงมีความสำคัญสืบเนื่องอยู เพราะมนุษยในสังคมนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติตอมา56

๔๙ 

มรดกทางวัฒนธรรมเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาในฐานะท่ี

เปนเครื่องแสดงออกถึงรากฐานและความเปนมาของชาติบานเมือง ซ่ึงสมควรท่ีจะชวยกันดูแลรักษาไว

เพื่อใหเปนมรดกของคนในชาติไดใชประโยชนและเพื่อใหคนในโลกไดชื่นชม ดังนั้น คุณคาของมรดก

ทางวัฒนธรรมจึงไมไดอยูที ่ลักษณะทางกายภาพเทานั้น แตอยูที ่ความรูที ่เกี ่ยวของกับมรดกทาง

วัฒนธรรมนั้น โดยเฉพาะความสัมพันธกับชุมชนในแงของจิตใจและจิตวิญญาณ โดยท่ีคุณคาซ่ึงสมควร

ไดรับการยกยอง ไดแก 

๑. ใหคุณคาทางประวัติศาสตร วิชาการ หรือศิลปะ และหาไดยากยิ่ง 

๒. แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุมชนในสมัยนั้น ๆ 

๓. มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบคนถึงท่ีมาในอดีตได 

๔. มีลักษณะบงบอกถึงชุมชนทองถ่ิน 

๕. หากไมมีการอนุรักษไวจะสูญหายไปในท่ีสุด 

 

 
๔๘ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๕๐), หนา ๔๕. 
๔๙ศร ีศ ักร ว ัลล ิโภดม และคณะ, ธรรมชาติของสรรพสิ ่ง : การเข าถ ึงความจร ิงทั ้งหมด, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗), หนา ๒๒๕-๒๒๖. 



๔๘ 

มรดกทางวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของ

สังคมนั้น ๆ โดยนำมาซึ่งความภูมิใจของคนในสังคม และพรอมที่จะรักษาและธำรงไว ตลอดจนตก

ทอดหรือสืบทอดใหแกชนรุนหลังตอไป ฉะนั้น ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม จึงประกอบดวย 

๑. เปนสิ่งบงชี้ความตองการของคนในสังคม 

๒. เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางหรือคิดคนข้ึนเองจากการเรียนรูและถายทอด 

๓. เปนสิ่งท่ีคนในสังคมประพฤติปฏิบัติรวมกันหรือประพฤติปฏิบัติตามกันมา 

๔. เปนสิ่งท่ีสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

๕. เปนสิ่งท่ีทรงคุณคาและดำรงอยูและตกทอดหรือสืบทอดมาสูคนรุนหลังในปจจุบัน57

๕๐ 

เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องที่มีความสำคัญของสังคมและประเทศ และจำเปนจะตองให

ความเคารพในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ

ในปจจุบันและมีการสืบทอดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และโดยท่ีในปจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายท่ีมี

สาระสำคัญเปนการคุมครองดานวัฒนธรรมหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ เปนตน 58

๕๑ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสิ่งจำเปนตอความสำคัญตอการดำรงชีวิตของ

กลุมคนและชุมชนความรูทองถิ่น ทักษะและแนวทางการปฏิบัติที่ไดรับการคงไวและเพิ่มพูนจากรุนสู

รุนทำใหเกิดวิถีชีวิตการดำรงชีพในกลุมคนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ครอบครัวเกษตรกรในประเทศ

เอสโตเนียทำการเลี้ยงแกะและผลิตขนแกะดวยวิธีท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถี

ชีวิตดังกลาวทำใหเกษตรกรมีแหลงการดำรงชีพและอัตลักษณของตนเอง เกษตรกรดังกลาว ปน

เสนดายใหแกชางถัก ผลิตสิ่งของท่ีทอจากขนสัตวผลิตเทียนไขและสบูจากไขมันแกะ โดยแนวทางการ

ปฏิบัติเพ่ือดำรงชีพดังกลาวนี้ เปนสิ่งสำคัญตอความเปนอยูท่ีดีในชุมชนและกอใหเกิดสิ่งปองกันความ

ยากจนที่สำคัญในระดับทองถิ่น ซึ่งนับเปนความจริงในทุก ๆ ที่ สำหรับแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เชน 

แนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรรมทองถ่ินและระบบ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ59

๕๒ 

 
๕๐สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สำนักนายกรัฐมนตรี, แนวคิดและกรณีศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาในตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ที. พี. พรินท จำกัด, ๒๕๔๒), หนา ๒๐-๒๑. 
๕๑ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๑. 
๕๒รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.), หนา ๙. 



๔๙ 

ในชวงรอยปที่ผานมา มนุษยชาติไดสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากดวยสาเหตุ

แหงสงคราม เนื่องจากสงครามในโลกสมัยใหมนั้นมีอานุภาพทำลายลางมากกวาสงครามในโลกยุค

โบราณหลายเทาตัวนัก เมืองประวัติศาสตรในยุโรปจำนวนมากไดรับผลกระทบจากภัยสงครามโลก

ครั้งที่ ๑ อาทิ ปารีส ลอนดอน เปนตน รวมทั้งในคราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่คูขัดแยงกวางขวางสงผล

กระทบไปทั่วทั้งโลก ซึ่งมีเมืองประวัติศาสตรในยุโรป เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ไดรับ

ผลกระทบอยางมาก เชน เมืองตาง ๆ ในโปแลนดที่พังทลายลงเปนจำนวนมากจากสงครามโลก 

เมืองฮิโรชิมาไดสิ้นสูญลงดวยภัยจากสงครามและปรมาณูในครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ รวมท้ังเมืองใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน เมียนมา ท่ีไดสูญเสียพระราชวังมัณฑะเลยลงจากการโจมตีทางอากาศใน

สงครามดวย จากผลกระทบจากสงครามอันเปนประวัติศาสตรบาดแผลของมนุษยที่ไมนาจดจำ ดวย

ไดทำลายลางผูคน ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม จึงจำเปนตองมีการบันทึกไวเปนบทเรียนเพ่ือ

แสวงหาวิธีในการปองกันไมใหเหตุอันรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอีกในหนาประวัติศาสตรมนุษยชาติ เพราะไม

แตเพียงสงครามในระดับมหัพภาคที่สงผลตอความเสียหายใหกับมรดกทางวัฒนธรรม สงครามกลาง

เมืองท่ีเกิดข้ึนในท่ีตาง ๆ ท่ีบอยครั้งท่ีไดยึดเอาแหลงมรดกทางสถาปตยกรรมเปนหลักประกันซ่ึงไดรับ

ผลกระทบมากมาย นอกจากนี้ สภาวการณที่ไรระเบียบภายใตผลกระทบจากสงครามยังนำพาใหเกิด

การโจรกรรมโบราณวัตถุจากโบราณสถานท่ีถูกท้ิงรางอีกดวย60

๕๓ อีกท้ัง การกาวไปสูประชาคมอาเซียน 

จะทลายเสนเขตแดนอันเปนกำแพงท่ีเคยแบงแยกประเทศออกจากกัน ใหสามารถเดินทางไปมาหากัน

โดยสะดวก หวนกลับไปสูยุคโบราณที่ผูคนเปนญาติบานพี่เมืองนองดวยวิถีวัฒนธรรม หาใชเสนเขต

แดนทางรัฐศาสตรการเมืองอยางในปจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะถักทอกลายเปนผืน

แผนดินเดียวกวางใหญสุดลูกหูลูกตา จากทะเลฝงตะวันตกสุดของรัฐยะไข (Rakhine) ประเทศเมียน

มาร จดชายแดนตะวันออกสุดของปาปวตะวันตก (West Papua) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนบานจะ

ไปมาหาสูกัน ประตูบานทุกหลังจะเปดออกตอนรับมวลมิต รมรดกทางวัฒนธรรมจะเปนจุดเริ่มตนเล็ก ๆ 

ที่สรางความเขาใจปูมหลังและตัวตนของความเปนประเทศที่แฝงอยูในมรดกอันล้ำคา ตลอดจน

สงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนรวมกันสืบไป61

๕๔ 

สรุปไดวา มรดกทางวัฒนธรรม มีความสำคัญโดยความเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีแสดง

ถึงเอกลักษณและคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องแสดงออกถึงรากฐาน ภูมิปญญา วิชาการ และความ

เปนมาของสังคมและประเทศชาติ นำมาซ่ึงความภูมิใจของคนในสังคมและประเทศชาตินั้น ๆ 

 
๕๓กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, คูมือการนำเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติเปนแหลงมรดกโลก, 

(กรุงเทพมหานคร: อี. ที. พับลิชช่ิง, ๒๕๖๑), หนา ๑๒. 
๕๔ฝายวิชาการ สถาพรบุคส, มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน, หนา คำนำ. 



๕๐ 

๒.๔.๓ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซีกโลกตะวันตก 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซีกโลก

ตะวันตก จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

แนวคิดการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมแบบตะวันตก ณ จุดเริ่มตนก็มีแนวทางแบบประเพณี 

ชาวยุโรปในอดีตที่มีการดัดแปลงอาคารทางศาสนาและการกอสรางอาคารตอเติมขึ้นมาใหมอยู

ตลอดเวลา เชน โบสถแบบนอรมันดั้งเดิมก็อาจมีการรื้อหรือดัดแปลงใหเปนสถาปตยกรรมแบบโกธิค 

ตามความนิยมของยุคสมัย ดวยการสรางสถาปตยกรรมซอนทับโครงสรางเดิมไว จึงเห็นไดวาแนวคิด

ของชางโบราณตะวันตกอยูที่การพัฒนาทางดานรูปแบบของสถาปตยกรรมที่สูงกวาเบากวา นำแสง

สวางอันเจิดจาเขามาไดมากกวาเปนสำคัญ โดยไมมีการชื่นชมในสถาปตยกรรมแบบโบราณท่ีเปนอยู 

เวลาตอมา กระแสความตื่นตัวของการคนพบแหลงเมืองโบราณตาง ๆ ในคริสตศตวรรษท่ี 

๑๘ เนื่องจากความสนใจของสังคมในเรื่องราวโบราณและการศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน ศิลปะ

รูปแบบยุคสมัยตาง ๆ ที่มีมาในอดีตตั้งแตในคริสศตวรรษที่ ๑๗ นำไปสูการเขียนตำราประวัติศาสตร

สถาปตยกรรมข้ึนเปนครั้งแรก โดยมีการซอมแซมและอนุรักษ สิ่งกอสรางของโบราณสถานและแหลง

โบราณคดีทั้งหลายเพื่อที่จะนำมาใชใหมและกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมในสมัยนั้นอันเปนชวงที่นัก

ประวัติศาสตรศิลปะจัดวาเปนยุคโรแมนติคท่ีนิยมความเราใจท่ีเกิดจากการหวนระลึกถึงอดีตอันไกลโพน

เปนเหตุใหเกิดการนำเอารูปแบบสถาปตยกรรมของ กรีก โรมัน หรือโกธิค กลับมาใชใหม และยังเกิด

แนวคิดความเปนชาติและความภาคภูมิใจในชนชาติข้ึนดวย มีการนำเอารูปแบบโกธิคมาใชเปนเครื่อง

แสดงถึงความเปนชนชาติเกาแก มีรากฐานอันยาวนาน อาคารทางศาสนาท่ีสรางข้ึนใหมใชรูปแบบนีโอ

โกธิค ในขณะที่อาคารเกาจำนวนมากถูกปรับเปลี ่ยนตามความนิยมในการประกอบพิธีกรรมท่ี

เหมาะสมและศักดิ์สิทธิ์ดวยการซอมเปลี่ยนอาคารใหไปสูรูปแบบโกธิค 

จากจุดเริ่มตนในประเทศอังกฤษไดพัฒนามาสู แนวทางแบบ Stylistic Restoration ใน

ฝร ั ่ ง เศส โดย Prosper Merimee และ Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc ท ี ่สน ับสน ุนการ

บูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานในฐานะที่เปนงานสถาปตยกรรมที่มีความหมายและประโยชนใชสอย 

ใหอาคารมีความครบถวนสมบูรณตามรูปแบบที่จินตนาการขึ้นมาใหมีความกลมกลืนกับรูปแบบโกธิค 

แกไขสวนตอเติมในอดีตใหกลายเปนรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีถูกตอง โดยใหความสำคัญกับการบูรณะ 

(Restoration) ในลักษณะที่ไมใชการอนุรักษ ซอมแซมหรือสรางขึ้นใหม แตคือการนำเอาอาคารกลับ

ไปสูสภาพท่ีสมบูรณท่ีสุดซ่ึงอาจจะไมเคยเปนมากอนเลยในประวัติศาสตรของอาคารนั้น จากแนวคิดนี้ 

ไดกอใหเกิดแนวคิดของกลุมท่ีคัดคานการบูรณะ (Anti-Restoration) ท่ีไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ กับโบราณสถานในฐานะที่เปนหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี ตามหลักการอนุรักษของ John 

Ruskin และ William Morris ในประเทศอังกฤษ 



๕๑ 

ขณะที่ แถลงการของสมาคมเพื่อการรักษาอาคารโบราณ (Society for the Protection 

of Ancient Buildings) ในป ค.ศ. ๑๘๗๗ ใหความสำคัญกับการปองกันความชำรุดทรุดโทรมของ

อาคารโดยการดูแลรักษาอยาสม่ำเสมอ ค้ำยันผนังที่ทรุดเอียง หรือซอมแซมหลังคาที่รั่ว จะตองไม

แสดงออกถึงรูปลักษณะอื ่นใดที ่ไมเก่ียวของ ตองพยายามที ่จะไมรบกวนเนื ้อของอาคาร หรือ

องคประกอบตกแตง ถาไมเหมาะสมกับการใชสอยในปจจุบัน การสรางอาคารใหมขึ้นอีกหลังหนึ่งจะ

ดีกวา การเปลี่ยนแปลงอาคารเดิมหรือขยายอาคารเดิมใหใหญขึ้น จะตองคำนึงวาเปนอาคารเปน

อนุสรณของยุคโบราณที่ผานพนไปแลว เปนสิ่งที่สรางสรรคโดยชางโบราณซึ่งศิลปวิทยาการสมัยใหม

ไมสามารถท่ีจะไปแตะตองโดยไมทำลายได 

ตอมา จึงมีการเคลื่อนไหวดานแนวคิดการอนุรักษในอิตาลีของ Camillo Boito ท่ีถือไดวา

เปนการพบกันครึ่งทางระหวางการบูรณะใหสมบูรณเต็มรูปแบบ และการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ

ของกาลเวลา โดยมีทัศนะวา การตอเติมเปลี่ยนแปลงรูปแบบโบราณสถาน ในยุคตาง ๆ ลวนเปนสวน

หนึ่งในประวัติของอาคารทั้งสิ้น จึงควรเก็บรักษาไวเวนแตจะมีความจำเปนอยางยิ่ง ในขณะที่การ

บูรณะท่ีมีการตอเติมข้ึนใหมก็สามารถทำไดแตจะตองมีความแตกตางแยกแยะไดจากของดั้งเดิมและมี

การบันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไวเปนหลักฐานในทุกข้ันตอน แนวคิดนี้ไดเปนท่ีมาของขอบัญญัติ

ในการบูรณะโบราณสถานของอิตาลี ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๐๒ นั่นเอง 

ตอมา ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไดมีการกอตั้งองคกรระหวางประเทศเพ่ือ

สันติภาพขึ้นโดยภายในองคกรนี้มีสวนที่ทำหนาที่โดยตรงในการดูแลมรดกวัฒนธรรม ไดแก The 

International Museum Office ตั ้งขึ ้นในป ค.ศ. ๑๙๒๖ มีการสงเสริมใหมีการสัมมนาในระดับ

นานาชาติข้ึนโดยครั้งหนึ่งที่สำคัญเปนการประชุมเพื่อการทำงานอนุรักษที่อโครโพลิสแหงเอเธนส ณ 

เมืองเอเธนส ประเทศกรีซ ในป ค.ศ. ๑๙๓๑ และบทสรุปจากการประชุมดังกลาวตอมารูจักกันในนาม

ของกฎบัตรเอเธนส ถือเปนจุดสำคัญในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษสมัยใหมขึ ้น มีแนวคิด

อนุรักษดวยการเก็บรูปแบบดั้งเดิมทุกยุคสมัยของโบราณสถานท่ีปรากฏอยูไว การปฏิสังขรณแบบเต็ม

รูปแบบเปนสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติอีกตอไป 

ตอมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงพรอมดวยความเสียหายที่มากกวาสงครามโลก

ครั้งแรก ในป ค.ศ. ๑๙๔๔ รัฐบาลโปแลนดไดตัดสินใจสรางเมืองวอรซอที่ไดรับความเสียหายขึ้นมา

ใหมในรูปแบบดั้งเดิม เปนแบบอยางใหมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี ้กับอีกหลายเมือง 

นานาชาติไดรวมมือกันเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงข้ึนมาอีก นำมาซ่ึงการกอตั้งองคกรสหประชาติ โดยมี 

UNESCO เปนหนวยงานยอยที่ดูแลการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ความรวมมือทางดานการ

อนุรักษโบราณสถานในระดับนานาชาติไดเริ่มตนขึ้นและนำมาสูแนวคิดการอนุรักษมรดกรวมกันของ

คนท้ังโลก และการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน 



๕๒ 

จากการประชุมนานาชาติสำหรับสถาปนิกและชางเทคนิคที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

อนุรักษโบราณสถานท่ีเมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ไดเกิดเปนกฎบัตรระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษ

และการบูรณะโบราณสถาน หรือท่ีเรียกวากฎบัตรเวนิช ข้ึนนั่นเอง 

ทั้งนี้ ทฤษฎีดานการอนุรักษของออสเตรียจาก Der Moderne Denmalkultus (The 

Modern Cult of Monument) ที่ใหคำจำกัดความของคุณคาและแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับการ

อนุรักษสมัยใหม และทฤษฎีดานการบูรณะโบราณสถานของอิตาลี Teoria del Restauro ลวนเปน

แนวทางท่ีใชเปนขอมูลอางอิงในขณะท่ีมีการรางกฎบัตรเวนิช ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงการแทนท่ีสวนท่ี

ขาดหายไปของโบราณสถานในการบูรณะ62

๕๕ 

กฎบัตรเพื่อการอนุรักษทั้งในระดับชาติและระดับระหวางประเทศ ระเบียบ คำประกาศ 

ขอบัญญัติหรือขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับของสังคมใดสังคมหนึ่งในชวงเวลาตาง ๆ นี้สะทอนภาพของ

สังคม แนวความคิดดานการอนุรักษในสมัยตาง ๆ ไดเปนอยางดี แสดงใหเห็นไดถึงแนวความคิดและ

พฤติกรรมสังคมท่ีเก่ียวของในเรื่องการอนุรักษโบราณสถานระดับสากลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ตามชวงเวลาที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นไดจากจุดเริ่มตนที่กฎบัตรเอเธนส ที่กอใหเกิดแนวคิดดานการอนุรักษ

โบราณสถานเริ่มขึ้นจากการบูรณะและมองโบราณสถานเฉพาะลักษณะทางกายภาพและเนนที่อาคาร

สิ ่งกอสรางกอน ถัดมาที ่กฎบัตรเวนิช ซึ ่งไดขยายขอบเขตออกมาใหกว างขึ ้น ดวยการเพิ ่มคำ 

Conservation เขามา รวมทั้งการกำหนดใหโบราณสถานมีทั้งที่เปน Monument และ Site ไมใชเฉพาะ

แตที่เปนสิ่งกอสรางแตเพียงอยางเดียว ในชวงตอมาจึงไดเกิดแนวคิดการปกปองคุมครองมรดกที่มีคุณคา

ความสำคัญที่คนทั้งโลกจะตองรวมกันรักษา ซึ่งมีทั้งที่เปนแหลงทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม สำหรับ

กฎบัตรออสเตรเลียซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล แมชื่อจะไมสื่อถึงแนวคิดดานการอนุรักษแตใจความ 

แตก็ใหความหมายของคำวา Conservation ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เปนการอนุรักษทั้งหมด และให

ความสำคัญกับการประเมินคุณคาทางวัฒนธรรม ที ่จะนำมาสู การกำหนดแนวทางในการอนุร ักษ

โบราณสถานไดตอไป และตอมา ในการประชุมท่ีเมืองฟลอเรนซไดทำใหเกิดกฎบัตรการอนุรักษท่ีเปนการ

ขยายขอบเขตออกมาจากกฎบัตรเวนิชเปนครั้งแรก ดวยการยกประเด็นของโบราณสถานประเภทสวน

ประวัติศาสตร ที่ตองการแนวทางการอนุรักษที่ตางไปจากที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรเวนิช เนื่องจากสวน

ประวัติศาสตรถือเปนโบราณสถานที่มีชีวิต ดวยมีองคประกอบที่เปนพืชพันธุธรรมชาติ ในขณะที่มุมมอง

ดานการอนุรักษท่ีมีอยูเดิมไดมุงเนนอยูท่ีซากโบราณสถาน ตอจากสวนประวัติศาสตรในลำดับตอมาก็ไดมี

การหาแนวทางเพิ่มเติมใหกับโบราณสถานประเภทยาน ชุมชนเมืองประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี และ

แหลงโบราณคดีใตน้ำ ซ่ึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีพิจารณาไปควบคูกับการอนุรักษดวย 

 
๕๕Jukka Jokilehto, A History of Architecture Conservation. (Amsterdam: Elsevier, 2005), 

p. 237. 



๕๓ 

ทั้งนี้ ในป ค.ศ. ๑๙๗๕ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNESCO) ไดแบงมรดกทางวัฒนธรรมออกเปน ๒ ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได หรือ 

(Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได หรือ (Intangible Cultural Heritage) 

โดยในภาพรวม เฉพาะการคุมครองตามที่จับตองไดนั้น เปนสิ่งที่มีความชัดเจนทางกายภาพและเปนรูปธรรม 

โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุเคลื่อนที่ไดและที่เปนวัตถุเคลื่อนที่ไมได เชน โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ อนุสาวรีย เครื่องแตงกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม เปนตน รวมถึงวัตถุท่ี

มนุษยสรางข้ึนซ่ึงไดรับการยอมรับวามีคุณคาในทางวัฒนธรรมและสมควรไดรับการสงวนรักษาไว อาจถูกจัด

อยูในประเภทของมรดกโลกตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติก็ได ซ่ึง

อนุสัญญานี้มีผลบังคับใชเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๘63

๕๖ ซ่ึงกำหนดความหมายของมรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับตองไดสองความหมาย ไดแก (๑) มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง สถานที่ซึ ่งเปน

โบราณสถานไมวาจะเปนงานดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหลงโบราณคดีทางธรรมชาติ 

ถากลุมสถานที่กอสรางยกหรือเชื่อมตอกันอันมีความเปนเอกลักษณ หรือแหลงสถานที่สาคัญอันอาจเปน

ผลงานฝมือมนุษยหรือเปนผลงานรวมกัน ระหวางธรรมชาติกับมนุษย รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงโบราณคดี ซ่ึง

สถานที่เหลานี้มีคุณคาความลาเลิศทางประวัติศาสตร ศิลปะมานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร และ (๒) มรดก

ทางธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอันมีคุณคาเดนชัดในดาน

ความลาเลิศ วิทยาศาสตร หรือสถานที่ซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่ไดรับการวิเคราะหแลววา

เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของพันธพืชและสัตว ซ่ึงถูกคุกคามหรือเปนแหลงเพาะพันธของพืชหรือสัตวท่ีหายาก เปน

ตน อีกสวนหนึ่ง คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ การสื่อสาร การแสดงออก 

ความรู ทักษะ รวมท้ังเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงชุมชน 

กลุมบุคคล หรือปจเจกชนยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม โดยไดมีการสืบทอดกันมาหลาย

รุน โดยชุมชนหรือกลุมบุคคลไดมีการสรางข้ึนใหมอยางสม่ำเสมอ ในลักษณะท่ีเปนปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอม 

การมีปฏิสัมพันธกับธรรมชาติ และประวัติศาสตร และมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ และมีความตอเนื่อง ซ่ึง

เปนการสงเสริมใหมีการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคของมนุษย ท้ังนี้ อนุสัญญา

วาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได มีการกำหนดสิ่งซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมเชน มุข

ปาฐะ การแสดงออก ภาษาศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรูและการ

ปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ฝมือชาง แนวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดยัง

เปนสิ่งที่ถายทอดกันมาจากรุนสูรุนและถูกสรางใหมอยูเรื่อย ๆ  โดยชุมชน เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและประวัติศาสตร อันเปนการชวยใหชุมชนมีอัตลักษณและความตอเนื่อง โดยความตอเนื่องถือ

เปนลักษณะสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 

 
๕๖ประเทศไทย เขาเปนภาคยานุวัต เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๕๔ 

กระทั่ง ป ค.ศ. ๒๐๐๓ องคการยูเนสโก (UNESCO) จึงมีมติประกาศใช อนุสัญญาปกปอง

ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมมีรูปราง ๒๐๐๓ (UNESCO Convention for the Safeguarding of 

the Intangible Cultural Heritage (2003)) อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชในวันท่ี ๒๐ เมษายน ค.ศ. 

๒๐๐๖ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๙64

๕๗ อนุสัญญานี้ มีเจตนารมณสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือ

ประโยชนของมนุษยชาติ ในฐานะสิทธิทางวัฒนธรรมเปนสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาฉบับนี้ไดวาง

หลักกฎหมายใหม โดยสิทธิทางวัฒนธรรมเปนสิทธิมนุษยชนไมใชสิทธิในทรัพยสินของปจเจกชน 

เพื่อใหโลกตั้งอยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมี

บทบาทสำคัญในการจัดการ การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแหงตน

ตามหลักการวัฒนธรรมมีชีวิต (Cultural of Life) โดยท่ี ลักษณะสิทธิทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาวา

ดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ นั้น แมสิทธิทางวัฒนธรรมเปน

สิทธิใช อนุรักษ สืบทอดสงตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของผู ถือครองมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม โดยผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไมไดไปซึ่งสิทธิในความเปนเจาของหรือสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา สิทธิทางวัฒนธรรม จึงไมใชสิทธิในทรัพยสินของปจเจกชน แตอนุสัญญาฉบับ

ดังกลาวก็ยอมรับวา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอาจะไดรับการปกปอง ตามสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศดานทรัพยสินทางปญญาตามขอ ๓ ของอนุสัญญาดังกลาว ผลลัพธคือรัฐภาคีสมาชิกสามารถ

มอบสิทธิผูกขาดในทรัพยสินทางปญญาแกผูถือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยวิธีเชนนี้ไมขัดตอ

พันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ 

กรณีมาตรการที่จำเปนตามขอ ๑๑ แหงอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ ท่ีอยูในรูปกฎหมายภายในรฐัภาคีสมาชิกปจจุบัน กฎหมาย

ภายในดังกลาวมี ๓ รูปแบบ คือ 

๑. กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรมท่ีใชกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเทานั้น เชน ประเทศ

ฟลิปปนส เปนตน 

๒. กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม แตกฎหมายฉบับนี้ใชกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได เชนประเทศลาว ประเทศเวียดนาม เปนตน 

๓. กฎหมายเฉพาะเพื่อใชเฉพาะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เชน พระราชบัญญัติ

สงวนและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของประเทศไทย เปนตน 

 

 
๕๗ประเทศไทย ใหสัตยาบันและดำรงสถานะเปนรัฐภาคีสมาชิกลำดับท่ี ๑๗๑ ของอนุสัญญาวาดวยการ

สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙. 



๕๕ 

อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ กำหนดให 

รัฐตองรวมกับปจเจกชน กลุมบุคคล และชุมชนในการบริหารมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตาม

หลักการมีสวนรวมของราษฎร เพราะบุคคลเหลานี้เปนผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และ

สิทธิทางวัฒนธรรมเปนสิทธิมนุษยชน มนุษยจึงเปนผูทรงสิทธิ ไมวามนุษยจะเปนปจเจกชน กลุม

บุคคล หรือชุมชน รัฐภาคีสมาชิกจึงไมอาจดำเนินงานบริการสาธารณะดานมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมเพียงลำพัง และรัฐภาคีสมาชิกตองใหความสำคัญตอผูถือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

สืบเนื่องจากผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนผูริเริ่มตอการใช การปฏิบัติ การสืบทอด 

การดำเนินการใด ๆ ตอการสงวนรักษา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รัฐภาคีสมาชิกจึงมีหนาท่ีเพียง

การสนับสนุนสงเสริมผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในการใชสิทธิทางวัฒนธรรม 

สำหรับ ลักษณะชุมชนตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง

ไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ นั้น ไมไดยึดโยงกับพื้นที่ภูมิศาสตรแหงหนึ่งดังเชนกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ชุมชนตามอนุสัญญาฉบับนี้จึงอาจจะตั้งอยูในหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร แตชุมชนเหลานี้เชื่อมโยงกัน

และรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันรวมถึงการดำรงไวซึ่งอัตลักษณรวมกันผานประวัติศาสตรและธรรมเนียม

ปฏิบัติรวมกัน เชนนี้ชุมชนดังกลาวจึงอาจเปนชุมชนคนเมือง ชุมชนกลุมนอย ชุมชนกลุมชาติพันธุ 

หรือชุมชนรูปแบบอื่นใด สงผลใหการจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รัฐภาคีสมาชิกจึงตอง

รวมกับชุมชนในการจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยรัฐภาคีสมาชิกตองสรางกลไกสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ืออำนวยอยางยิ่งตอการธำรงรักษาความแทและบูรณภาพของมรดกทางวัฒนธรรมตามขอ ๕ แหง

อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ อยางไรก็ตาม 

พันธกรณีตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ ไมใช

ขอบังคับเขมงวด รัฐภาคีสมาชิกมีอิสระในการเลือกใชมาตรการตาง ๆ ที่จำเปนตอการดูแลรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในอาณาเขตประเทศตน 

ทั้งนี้ กฎบัตรสากลลาสุดที่ไดมีการประกาศอยางเปนทางการนั้น ไดแก กฎบัตรป ค.ศ. 

๒๐๐๘ เรื่อง Interpretation and Presentation ก็แสดงใหเห็นไดถึงกระแสแนวคิดในปจจุบันของ

การอนุรักษ วา กำลังมีแนวโนมมาในเรื่องของการสื่อความหมายและการนำเสนอโบราณสถาน แสดง

ถึงความสำคัญของความเขาใจในสิ่งที่เราอนุรักษเพื่อใหสังคมตระหนักถึงคุณคา ไดรับประโยชนอยาง

เต็มท่ี และจะไดรวมกันดูแลรักษาใหคงอยูตอไปในอนาคต 

สรุปไดวา กระแสการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม โดยแทจริงแลว เริ่มตนจากมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับตองได กอนท่ีจะมีการใหความสำคับกับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ตามลำดับ 

ทั้งนี้ องคการที่มีบทบาทสำคัญในดานนี้และเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ คือ องคการ

การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO 



๕๖ 

๒.๔.๔ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จึงพบเนื้อหา

สาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

อุบัติการณที่สำคัญอยางหนึ่งของอาณาจักรที่สำคัญตาง ๆ ที่เจริญขึ้นในบริเวณลุมแมน้ำ

เจาพระยาในระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘-๒๓ คือ การเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ซ่ึงเขา

มามีบทบาทอยางมากตอการจัดระเบียบโครงสรางบานเมือง การปกครอง ความคิด ความเชื่อ ของ

สังคมในยุคสมัยนั้น การเดินทางเพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ เปน

ตนมา กอใหเกิดประเพณีนิยมแบบลังกาท่ีนอกเหนือจากแนวความคิดในพุทธศาสนาท่ีเขามา คือ การ

นิยมในการเขียน หรือการสรางสรรควรรณกรรมใหมที่ลอกเลียนจากงานเขียนแบบลังกาขึ้นอยาง

แพรหลายในภูมิภาคนี้งานเขียนเหลานี้มีบทบาทยิ่งที่ทำใหคนในยุคปจจุบันรับรูเรื ่องราวตาง ๆ 

สะทอนใหเห็นถึงเหตุการณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ในยุคสมัยนั้น 

ทั้งนี้การรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลังกาวงศในดินแดนแถบนี้ไมเพียงแตใหอิทธิพล

กับงานเขียนอยางเดียวเทานั้น หากยังมีอิทธิพลสำคัญกับความคิดความเชื่อซึ่งสงผลถึงการปฏิบัติ

ในทางศาสนาดวย หลักฐานงานเขียนตาง ๆ ที่แสดงเรื่องราวตาง ๆ ลวนมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธ-

ศาสนามากท่ีสุด นอกจากนั้นก็มีเรื่องราวการสราง การปฏิสังขรณและความเชื่อ ซ่ึงหลักฐานท่ีสะทอน

เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการอนุรักษตาง ๆ ในชวงเวลานั้น และสิ่งเหลานี้ที่เขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ

อนุรักษในชวงยุคกอน พ.ศ. ๒๓๑๐65

๕๘ 

สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๘) พบหลักฐานประเภทเดียวคือ จารึก พบการ

จารึกที่ศิลปวัตถุทางศาสนาเปนสวนใหญ เชน พระพิมพ ฐานอิฐดินเผาของเจดีย และสวนใหญจะ

บันทึกเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศพุทธศาสนาและการอุทิศเปนสำคัญ จารึกในสมัยทวาราวดนีี้ 

พบขอความที่กลาวถึงการใชหรือถวายคนเพื่อใหเปนขาทาสบริวารของวัด ตลอดจนการถวายสิ่งของ 

ตนไม เพื่อใชประโยชนภายในวัด ทั้งนี้ เพื่อสะสมบุญและมุงสูพุทธภูมิเปนสำคัญ แนวคิดในการทะนุ

ถนอมบำรุงพระพุทธศาสนา หรือการสืบตอพระพุทธศาสนาใหม่ันคงตอไปในภายภาคหนาใหนานเทา

นาน แนวคิดความเชื่อเชนนี้เปนแนวคิดหนึ่งของการสรางพระพิมพ ซึ่งการถวายขาทาสเพื่อเปนให

เปนบริวารของวัด และการปฏิสังขรณอาคารใหมีความสวยงามเสมอ นาจะมาจากแนวคิดนี้เชนกัน 

จารึกในสมัยทวาราวดีที่แสดงเนื้อความเกี่ยวกับการอนุรักษนี้มีจารึกในหินขอน ๒ (พุทธศตวรรษท่ี 

๑๓-๑๔) พบท่ีอำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
๕๘อุษณีย ธงไชย, จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ, 

(เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา ๒๓. 



๕๗ 

สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษท่ี ๑๘-๒๐) หลักฐานที่พบ คือ ไตรภูมิพระรวง เปนพระราช

นิพนธของพระยาลิไท ทรงนิพนธโดยรวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ ซึ่งมี

เนื้อหาอันเปนเครื่องมือทางการเมืองการศาสนา เปนสะพานใหพุทธศาสนิกชนไปพบพระศรีอาริย

เมตไตรยและมุ งสู นิพพานเนื ้อหาที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตรจะอธิบายเรื ่องราวของความเปน

จักรพรรดิราชย ความเปนกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม ขอบารมีอันสูงสุดที่กษัตริยพึงมี ตลอดจน

แนวคิดท่ีสำคัญทางพุทธศาสนา เชน ความเชื่อในเรื่องกรรม ผลของการทำบาป และการเวียนวายตาย

เกิด เปนตน ศิลาจารึกและจารึกนับเปนหลักฐานที่สำคัญที่สุดของการศึกษาประวัติศาสตร เนื่องจาก

เปนหลักฐานปฐมภูมิท่ีเปนงานเขียนชนิดเดียวท่ีบอกเรื่องราวเก่ียวสุโขทัย ในเนื้อหามีเรื่องราวเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร การสรางวัด หลักฐานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในสมัยสุโขทัยเหลานี้ 

บงชี้วาการรักษาทำนุบำรุงเปนสิ่งที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ ซึ่งไดแก การสราง ซอมแซม 

เปลี่ยนแปลง ใหงดงาม ม่ันคงยืนยงตราบนานเทานาน ใหสมกับความศรัทธาของเหลาพุทธศาสนิกชน 

ขอความเก่ียวกับการสรางและการปฏิสังขรณโดยตรงท่ีปรากฏในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย

หลายหลัก กลาวถึง การมุงกระทำบุญกรรมโดยสราง (ปฏิสังขรณ) พระวิหาร สถูป และพระศรีมหา

โพธิ์โดยไมไดแสดงจุดมุงหมายใด ๆ เชน ศิลาจารึกวัดปามะมวง หลักท่ี ๑ (พ.ศ.๑๙๐๔) ศิลาจารึกวัด

ศรีชุม (ประมาณ พ.ศ.๑๘๘๔-๑๙๑๐) กลาวถึง พอขุนรามคำแหงกอพระศรีรัตนมหาธาตุแหงหนึ่งใน

เมืองศรีสัชนาลัยและสรางเจดียอ่ืน ๆ อีกหลายแหง66

๕๙ 

สมัยลานนา ปรากฏหลักฐานการบันทึกท่ีมากกวาในสมัยกอนหนา โดยเฉพาะผลของการ

เดินทางของกลุ มพระสงฆลานนาที ่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที ่ลังกา ในตอนปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงหลังจากนั้นเปนตนมาก็พบวามีงานเขียนทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมามากมาย 

สมัยอยุธยา (พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐) หลักฐานในสมัยอยุธยาปรากฏมาก โดยเฉพาะการ

บันทึกเรื่องราวลำดับเหตุการณตาง ๆ ที่อยูในรูปของพระราชพงศาวดาร อยางไรก็ตาม หลักฐาน

ดังกลาวไมไดเปนที่ยอมรับกันวาถูกตองและเชื่อถือไดทุกฉบับ เนื่องจากพงศาวดารตาง ๆ ในสมัย

อยุธยาบางฉบับไดรับการชำระใหมในสมัยรัตนโกสินทร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงสำนวนโวหาร และอาจมี

การเพ่ิมเติมแนวคิดในสมัยนั้น ๆ ลงไปดวย67

๖๐ 

 

 

 
๕๙อางแลว, อุษณีย ธงไชย, จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนา

ลังกาวงศ, หนา ๒๔. 
๖๐นิธิ เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพบรรณกิจ, ม.ป.ป.), หนา ๓. 



๕๘ 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือ สมัยรัชกาลท่ี ๑-๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๓๙๓) ในชวงเวลานี้ยัง

ไมมีเอกสารที่บงบอกเดนชัดวา มีการปฏิบัติงานหรือแนวคิดการอนุรักษอยางเปนระบบระเบียบเปน

แบบแผน มีเพียงการกระทำเพื ่อซอมแซมอาคารตาง ๆ เทานั ้น สิ ่งที ่เปนจุดหักเหในการเริ่ม

เปลี่ยนแปลงการอนุรักษในยุคนี้ คือ ในชวงสมัยรัชกาลที่ ๓ สืบเนื่องมาจากเหตุผลที่เริ่มมีการติดตอ

กับชาวตางชาติ ซึ่งเปนชวงที่คนไทยใหความสำคัญกับคนจีน เนื่องจากถือวาคนจีนมีความเจริญเปน

อันดับหนึ่ง ชาวตะวันตกจึงถูกมองวามีความเจริญต่ำกวาไทย ตอมาในชวงหลังของพุทธศตวรรษท่ี 

๒๔ เปนตนมา มีปจจัยหลายอยางที่ทำใหทัศนคติเกี่ยวกับชาวตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ 

เชน ชัยชนะของอังกฤษเหนือพมาในป พ.ศ.๒๓๖๘ และเหนือจีนในป พ.ศ.๒๓๘๓ การเริ่มเขามา

แพรหลายของเทคโนโลยีดานตาง ๆ ของชาวตะวันตก ทำใหชวงนี้ไทยอยูในระหวางชวงการประเมิน

ศักยภาพของเหลาชาติตะวันตกเสียใหม 

ในชวงเวลานี้ประเทศจึงอยูฐานะท่ีตองยอนกลับมามองตัวเองเพ่ือประเมินศักยภาพท่ีมีอยู

หรือ การตั้งหลัก หรือ สงวนทาที โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมของสังคมดั้งเดิมไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใชพระพุทธศาสนาสรางความศรัทธาเปนแกนหลักเพื่อใหสังคมดำรงอยูได ซึ่งประสบผลสำเร็จอยางดี 

พบวามีความแตกตางและจุดเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกใหเห็น คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๓ ไดทรงบูรณปฏิสังขรณวัด วังตาง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมใหงดงาม ตามโบราณราชประเพณี 

พรอมกันนั้นยังคงใหคงตามรูปแบบดั้งเดิม หรือมีการถายแบบในการซอมแซมใหเหมือนของเดิมบาง 

มีการบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวงในแบบไทยดั้งเดิม เพื่อแสดงใหเห็นถึงแสนยานุภาพของความ

ยิ่งใหญของไทยโดยแสดงออกผานทางการซอมแซมบำรุงวัด68

๖๑ ท้ังนี้การสรางแสนยานุภาพดังกลาวไม

เพียงแตแสดงเห็นวา สิ่งดั้งเดิมของไทยมีคุณคามีความยิ่งใหญเพียงใดและไมเปนรองชาติใด ๆ ของ

ตะวันตก ชวงตนกรุงรัตนโกสินทรเปนชวงเวลาท่ีมีการสรางงานอาคารตามแบบประเพณีนิยมเพ่ือหวัง

ใหพระนครงดงามดุจเดิมในอดีต และมีการสรางวัดวาอารามใหสวยงามมากมาย พรอมท้ังซอมแซมวัด

ที่ชำรุดทรุดโทรมในพระนคร ทั้งนี้เพื่อชวยสรางขวัญกำลังใจใหกับประชาชนดวย ดังกรณีการบูรณะ

วัดตามโบราณราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี ๑-๓) ที่เปนชวงเวลาของการ

ปรับปรุงบานเมืองใหมีสภาพดีงาม พรอมทั้งตั้งหลักรับอิทธิพลที่เริ่มเขามาของชาติตะวันตก ซึ่งทำให

ชวงนี้มีการซอมแซมปฏิสังขรณวัดเกาที่เคยมีอยูเดิมใหสงางาม พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาใหเก็บ

พระพุทธรูปจากวัดรางตามหัวเมือง มาเก็บรักษาบูรณปฏิสังขรณไวยังวัดตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร 

และโปรดเกลาใหบูรณะซอมแซมโบราณสถานตามโบราณราชประเพณี 

 
๖๑กรรณิการ สุธีร ัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีอนุร ักษโบราณสถานในประเทศไทย” , 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา ๔๘. 



๕๙ 

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ภายหลังจากหมด

สิ้นการสงครามคราวกอตั้งพระนคร รัชกาลท่ี ๑ จึงทรงโปรดใหสรางพระบรมมหาราชวัง โดยกำหนดวาจะ

สืบทอดตามแบบแผนตามแบบอยางเดิมตอไป และท่ีสำคัญรูปแบบของผังพระบรมมหาราชวังและหมู

มหาราชมณเฑียร ไดถือเอาแบบอยางแหงกรุงศรีอยุธยาเปนแนวปฏิบัติท้ังสิ้น 

ในสมัย  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี ๒ ทรงปฏิสงัขรณวัดแจงและ

วัดทายตลาดอันเปนวัดเกาในสมัยอยุธยา ข้ึนมาเปนวัดสำคัญวัดหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันคือวัดอรุณราชวรา

รามและวัดโมีโลกยสุทธา 

นอกจากนั้น งานสรางที่สำคัญแหงหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒ คือ สวนขวา ซึ่งในตอนแรก

หมายที่จะสรางแลวรวบรวมของบุคคลที่มีฝมือทั้งหลาย เชน ชางไม ชางปูน ชางสลัก ชางเขียน เพ่ือ

มาประกวดประชันฝมือกัน แตผลท่ีเกิดข้ึนมากกวานั้น คือ เปนประโยชนในแงทำนุบำรุงพวกชาง และ

เชิดชูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม69

๖๒ 

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ ในสมัยนี้เกิดความมั่นคงของ

พระคลังหลวง ทำใหเกิดการบำรุงบูรณะพระราชวัง และมีการปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ รวมท้ัง

การสรางสิ่งกอสรางใหมขึ้นๆ อยางมากมาย สิ่งกอสรางที่สำคัญในรัชกาลนี้ คือ พระปรางควัดแจง 

(วัดอรุณราชวราราม) ซึ่งเปนการสรางเสริมองคปรางคตามแนวพระราชดำริในรัชกาลกอน และมี

รูปแบบของการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่แสดงใหเห็นโดยชัดเจนใน ๓ กรณี 

ดังนี้ 

กรณีที ่ ๑ กรณีกฎหมายตราสามดวง กฎหมายตราสามดวงเปนประมวลกฎหมายท่ี

พระบาทสมเด็จพระยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ใหชำระตนฉบับกฎหมายไทยสมัยอยุธยา

และชำระเพ่ิมเติมข้ึน ใน พ.ศ.๒๓๔๗ เพ่ือใชเปนหลักในการปกครองบานเมือง ตัดสินคดีความและจัด

ระเบียบสังคมใหเปนแบบแผนและถูกตองตามทำนองคลองธรรมแบงออกเปนสามตรา คือ ตราพระ

ราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว กฎหมายตราสามดวง ถือวาเปนหลักฐานที่มีความสำคัญยิ่งท่ี

สะทอนใหเห็นภาพเรื่องราว คานิยมทางสังคม และโลกทัศนของคนในสมัยนั้น ๆ ไดเปนอยางดี และ

แนนอนวากฎหมายตราสามดวง จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นภาพของแนวคิดและวิธีการอนุรักษในสมัย

ดังกลาวได70๖๓ 

 
๖๒สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปตยกรรม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จำกัด, ม.ปป.), หนา ๑๓-๑๔. 
๖๓ศิรินันท บุญศิริ, “แหลงขอมูลประวัติศาสตรไทยในกรมศิลปากร”, ศิลปากร, ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม ๒๕๓๘): ๖๗. 



๖๐ 

กรณีที่ ๒ กรณีการรื้อถอนอิฐจากกรุงเกาเพื่อมาสรางกรุงรัตนโกสินทร ในชวงเริ่มตนของ

การสรางบานแปลงเมือง มีการกระทำหลายอยางท่ีดูจะขัดกับหลักการอนุรักษในปจจุบัน และดูจะขัด

กับกฎหมายท่ีตราสามดวงท่ีตราข้ึนในสมัยนี้ เชน การใหกอสรางพระนครท้ังพระบรมมหาราชวัง และ

พระราชวังบวรสถานมงคล ปอมปราการตาง ๆ ซึ่งใหรื้อกำแพงเมืองกรุงเกาลงมาบางเพื่อนำไปกอสราง

กรุงใหม71๖๔ 

กรณีที่ ๓ กรณีการอนุรักษของเจานายชั้นสูงกับวังหนา มีกรณีที่นาสนใจ คือ กรณีการ

บูรณปฏิสังขรณพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระราชวังนี้เปนพระราชวังที่สำคัญและไดรับการ

บูรณปฏิสังขรณเรื่อยมาโดยตลอด72

๖๕ 

กรณีที่ ๔ กรณีความคิดเกี่ยวกับการรักษาของเดิมในรัชกาลท่ี ๓ คราวหนึ่งในรัชกาลท่ี ๓ 

ยังไมมีการกำหนดโทษหรือกำหนดบทบัญญัติในการรื้อถอนวัดเกาแกโบราณ หรือยังไมมีใครที่จะ

คำนึงถึงโบราณสถานมากนัก ครั้งนั้นพวกญวนไดรื้อถอนทำลายวัดสมเกลี้ยงซึ่งเปนวัดเกาโบราณ 

ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทานจึงปรับโทษโดยใหสรางวัดชดใช 

ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ (พ.ศ.๒๓๔๙ - กอน พ.ศ. ๒๔๕๓) ซึ่งไดชื่อวาเปนชวงเวลาท่ี

เปนจุดเปลี่ยนสำคัญของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในประเทศดวยความตระหนักของผูนำถึง

ภัยคุมคามจากชาติตะวันตก และเขาใจถึงสถานภาพที่ควรจะเปนของสยาม ในฐานะของอาณาจักร

เล็ก ๆ สวนหนึ่งในบริบทอันยิ่งใหญของโลก เหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการอนุรักษท่ี

ชัดเจน ๗ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ กรณีพระวชิรญาณ (รัชกาลท่ี ๔) เสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย โดยเมื่อราว

ปลายป พ.ศ. ๒๓๗๔ พระวชิรญาณมหาเถระไดเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย กอนที่จะทรงข้ึน

ครองราชยสมบัติก็ไดเสด็จไปอีกหลาย จากนั้นจึงทรงปฏิสังขรณตามวิธีการคือ “โปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหชางนายทหารใน ตอตัวอยางถวาย เปนรูปพระเจดียกลม ตัวอยางพระเจดียตามรูป

แบบเดิมเสร็จแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ คือ สมเด็จเจาพระยาองค

ใหญ เปนแมกองเจาของการ ไดลงมือถางตนไมบนองคพระ ใหซื้อเอาอิฐที่มีผูรื้อขายที่วัดเกา ๆ บาง

และใหทำข้ึนบาง กอเปนฐาน 

 

 

 
๖๔กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๐๙), หนา 

๖๗. 
๖๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๗. 



๖๑ 

จากขางตนแสดงใหเห็นวามีการทำหุนจำลองขึ้นกอน เพื่อที่ตกลงกอนวาจะทำแบบนี้ดี

หรือไม แลวจึงใหสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศเปนแมกองงาน สวนวิธีการบูรณะคือ ใหถากถาง

ตนไมบนองคพระ ใหซื ้ออิฐที่มีผู รื ้อวัดเกามาขายบางและทำขึ้นเองบาง และกอฐานขึ้น ๘ ศอก 

นอกจากนั้นยังกลาวถึงวิธีการบูรณะไวคือ มีการใชโซรัด มีการปกเสาเปนซุงลอมรอบองคพระปฐม

เจดียแลวเอาโซรัดไวเปนเปาะๆ ขึ้นไปจนถึงปลองไฉน แลวจึงกออิฐถือปูนหุมไวหมดฉะนั้นจึงเห็นได

ชัดเจนวา มีการศึกษากอนการบูรณปฏิสังขรณ และอยางนอยเทคนิคในเรื่องการบูรณะไดเกิดข้ึนแลว 

ไมวาจะถูกตองตามความคิดของนักวิชาการในปจจุบันหรือไมก็ตาม 

กรณีที่ ๒ กรณีรัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสังขรณพระนารายณราชนิเวศน โดยทรงรับสั่งให

จัดการปฏิสังขรณ พระนารายณราชนิเวศน เมืองลพบุรี โดยใหพระยาพิไชยสงคราม พระยาพิชิตณรงค 

พระยานรินทรราชเสนี ขึ้นไปเปนแมกองทำการปฏิสังขรณขึ้นไว เพื่อจะไดใหเปนที่ประทับในกาลอัน

ควรและใหขุดสระเกาในพระราชวังขึ้นมาใช และทรงรับสั่งใหบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ 

หลายแหง ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑ บูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวัด ๑ ทำพระเจดียแกว

พระรัศมีพระพุทธไสยาสน ๑ วัดมหาธาตุวัด ๑ วัดชนะสงครามวัด ๑ บูรณะแตของปรักหักพัง โปรดฯ 

ใหกระทำพระวิหารหลังพระอุโบสถอีกหลัง ๑ กระทำกุฏิสงฆเปนตึกทั้งสิ้น ในคลองก็ใหลงเขื่อนศิลา
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๖๖ นอกจากจะมีการรักษาบูรณปฏิสังขรณในแงของคุณคาของความเปนอดีตของ

โบราณสถานแลว จะเห็นไดวายังทรงมีการควบคุมและจัดระเบียบการบูรณปฏิสังขรณวัดวาตาง ๆ 

ดวย โดยใหประชาชนผูมีจิตศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณมาแจงความประสงคกับเจาหนาที่บานเมือง

เสียกอน แตท้ังนี้ยังไมระบบท่ีชัดเจนวาจะมีการบูรณะอยางไร 

กรณีท่ี ๓ กรณีท่ีรัชกาลท่ี ๔ ทรงออกหมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัดในป พ.ศ. ๒๓๙๔ 

โดยทรงออกกฎหมายควบคุมผู ที ่กระทำผิดตอศาสนสถาน โดยไดทรงออกหมายประกาศขุดวัด 

กำหนดใหราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูหางจากศาสนสถานในระยะ ๔ เสนโดยรอบ มีหนาที่สอดสองดแูล

มิใหผูรายทำการลักลอบขุดหาทรัพยสิน และไดกำหนดพินัยปรับแกราษฎรที่นิ่งเฉย หมายประกาศนี้

รวมศาสนสถานที่เปนวัดรางดวย และหากพิจารณาดูจากกฎหมายตราสามดวงจะมีบทบัญญัติหลาย

ขอที่กำหนดโทษคนที่ลักลอบตัดเศียร ขุดเจดีย แตเปนกฎหมายที่ดูเหมือนวาจะใชคุมครองพระพุทธ 

ศาสนามากกวาที่จะคุมครองตัวโบราณสถานโดยตรง หรือมุงหมายที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

มากกวาทำนุบำรุงโบราณสถาน 

 

 

 
๖๖เจ าพระยาทิพากรวงศ , พระราชพงศาวดารกร ุงร ัตนโกส ินทร ฉบับหอสม ุดแหงชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖), หนา ๗๗๕. 



๖๒ 

กรณีที่ ๔ กรณีการเริ่มตนของการดำเนินงานดานพิพิธภัณฑและการสะสมของเกา โดย

ในชวงตนของพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ การรวมรวมศิลปวัตถุและการเก็บสะสมของเกา ของสวยงามและ

ของแปลก เปนท่ีนิยมกวางขวางไมเฉพาะแตหมูขุนนางขาราชการชั้นสูง แตคหบดีและชนชั้นสามัญชั้น

คงไดรับอิทธิพลความคิดนี้ดวย 74

๖๗ การรวบรวมและการเก็บสะสมของเกานี้ คาดวาไดรับอิทธิพลจาก

คานิยมตะวันตกไมมากก็นอย นอกจากนั้นยังพบวามีชาวตางชาติหลายคน ท่ีมักลักลอบนำโบราณวัตถุ

สถานออกมานอกประเทศ เชน ในกรณีของชาวเยอรมันชื่อ เรสทแมน (Rastman) ผูสังเกตการณจาก

พิพิธภัณฑเบอรลินไดลักลอบนำรูปเคารพจากกำแพงเพชรออกนอกประเทศไทย โดยอางนำไปศึกษา

เพื่อประโยชนแหงประวัติศาสตรไทยอยูเสมอ ดังนั้น จึงมีการดำเนินงานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑเพ่ือ

รวมของตาง ๆ ไวทั ้งโบราณวัตถุ หรือวัตถุประดับโบราณสถาน ในชวงนี้บรรดาโบราณศิลปวัตถุ

ท้ังหลายท่ีไดทรงรวบรวมไว ไดโปรดใหสรางพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑเพ่ือเปนท่ีเก็บรักษาในป พ.ศ. 

๒๔๐๒ ในรัชกาลท่ี ๔ ศัพทคำวา “พิพิธภัณฑ” จึงไดเกิดข้ึนจากนามพระท่ีนั่งองคนี้ 

กรณีท่ี ๕ รัชกาลท่ี ๕ ทรงตั้งหอมิวเซียม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาตั้งหอมิวเซียมข้ึนท่ีพระท่ีนั่งหทัยสมาคม (หอคองคอเดีย) ใหพระบรมวงศานุวงศ 

ขาราชการผูใหญ ผูนอย กงสุลตางประเทศ ตลอดจนประชาชนชายหญิง ไดเขาชมเปนปฐมฤกษ ใน

พระราชพิธีพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชประสงคจะจัดพิพิธภัณฑตามแบบสากล จึงโปรดเกลาให เฮนรี่ อาลาบาศเตอร (Henry 

Alabaster) ตนสกุลเศวตศิลา รวมกับพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) ดำเนินการจัดพิพิธภัณฑตาม

แบบแผนอยางยุโรปขึ ้นที ่หอคองคลอเดียในพระบรมมหาราชวัง มีคนไทยมาฝกเปนกุเรเตอร 

(Curator) คือ นายทัต ศิริสัมพันธ หรือ พลโทพระยาสโมสรสรรพการ และเรียกวา หอมิวเซียม โดย

ยายของจากพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑมาจัดแสดงไวที่พระที่นั่งสามองคในพระราชวังบวรสถาน

มงคล คือ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในป พ.ศ.๒๔๓๐ หอ

มิวเซียมนี้ในระยะแรกยังมีลักษณะการจัดแสดงคลายกับการจัดนิทรรศการเปนคราว ๆ ตามวโรกาส

สำคัญ ๆ ยังมิใชการจัดพิพิธภัณฑสถานท่ีมีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุมาจัดแสดงมากนัก 

การเริ่มตนเปดพิพิธภัณฑข้ึนเปนครั้งแรก ทำใหตอมามีพิพิธภัณฑทองถ่ินเกิดข้ึน คือ อยุธยา

พิพิธภัณฑสถาน ใน พ.ศ. ๒๔๕๕ ซึ่งไดจัดขึ้นที่พระราชวังจันทรเกษม นับไดวาเปนพิพิธภัณฑสถาน

ประจำทองถิ่นที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกที่เปนแบบอยางใหกับสมุหเทศาภิบาลอื่น ๆ ในเวลาตอมา เชน 

พิพิธภัณฑสถานท่ีวัดราชธานี สุโขทัย และท่ีพระปฐมเจดีย นครปฐม เปนตน75

๖๘ 

 
๖๗อางแลว, เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ หนา ๓๑. 
๖๘กรรณิการ สุธีร ัตนาภิรมย,“พัฒนาการแนวคิดและวิธ ีอนุร ักษโบราณสถานในประเทศไทย” , 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา ๖๓. 



๖๓ 

กรณีที่ ๖ กรณีพระราชกระแสการอนุรักษของรัชกาลที่ ๕ โดยหลังจากที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกลาฯใหจัดตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้น ในวันท่ี ๒ 

ธันวาคม ๒๕๔๑ เพ่ือทำการศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชาติบานเมืองในอดีต พระองคโปรดใหทำ

การบูรณะพระพุทธรูปและปูชนียสถานหลายแหง ในสวนของการอนุรักษ ทรงโปรดกำหนดแนวทาง

ในการปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณฯ ซึ่งถือเปนเอกสารแนวทางการอนุรักษชางฝมือฉบับแรกใน

ประวัติศาสตรการอนุรักษไทย ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามใจชอบตามคานิยมในยุคนั้น แต

เปนการคงไวซึ ่งของดั้งเดิม ซึ ่งคลายกับกระแสแนวคิดการอนุรักษของตะวันตกในชวงเวลานั้น 

ดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงการพยายามคงรักษาไวอันสิ่งซ่ึงท่ีมีคุณคาของอดีตคงเหลืออยู แสดงใหเห็น

วาพระองคทรงมีความรักชาติในระบบชาตินิยมมาก และทรงเห็นคุณคาและความสำคัญของงาน

สถาปตยกรรมโบราณ ในฐานะที่เปนหลักฐานอันแสดงถึงความมีอารยธรรมของชาติ นอกจากนั้นแลว

ยังทรงชี้ประเด็นวางานเหลานี้ยังเปนหลักฐานความรูในวิชาชางอีกดวย 

กรณีท่ี ๗ กรณีการสงวนรักษาพระนครศรีอยุธยาไวเปนเมืองโบราณ โดยในป พ.ศ.๒๔๕๑ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น เนื่องใน

วโรกาสท่ีพระองคไดทรงครองราชยยาวนานยิ่งกวากษัตริยพระองคใด และยาวนานกวาพระรามาธิบดีท่ี 
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๖๙ ทรงรับสั่งใหสงวนรักษาเมืองอยุธยาไวในฐานะที่เปนเมืองโบราณ 

ทำใหพระยาโบราณราชธานินทรไดเขาตรวจสอบรองรอยหลักฐานตาง ๆ ไวเปนครั้งแรก จนกระท่ัง

เรียบเรียงและจัดพิมพเปนหนังสือและแผนที่ประกอบออกมาจนใชอางอิงกันในปจจุบัน นอกจากนั้น

ยังถือไดวาเปนการประกาศโบราณสถานเปนครั้งแรก 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ เปนยุคของการ

แกปญหาตะวันตกจากที่เคยกอเปนรูปรางในรัชกาลท่ี ๕ ไดถูกเสริมเปนรูปแบบท่ีชัดเจนในสมัย

รัชกาลท่ี ๖ แนวทางท่ีพระบาทสมเด็จฯพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสนอใหแกชาวไทย คือ ลัทธิชาตินิยม 

ซึ่งจะใหเปนแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมของชาติไวในยามที่ตองพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยี

ตะวันตก77

๗๐ 

 

 

 

 
๖๙บุหงา วัฒนะ, พระพุทธเจาหลวงกับชาวกรุงเกา, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕๔๑), หนา ๗๖. 
๗๐วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕), หนา ๑๓๙. 



๖๔ 

รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ พบวา ไดมีการประกาศ

จัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ.๒๔๖๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร 

พ.ศ. ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ.๒๔๖๙ 

นอกจากจะเปนการรักษาของโบราณอยางเปนรูปธรรมแลวยังเปนการประกาศใหประชาชนทั่วไปได

เขาใจวาจำเปนตองรักษาไว หากพิจารณาตามที่พระองคกลาวไววา ของโบราณยอมเปนหลักฐานใน

พงศาวดาร และเปนเครื่องอุปกรณการตรวจตราหาความรูโบราณคดีตาง ๆ อันเจริญประโยชนและ

เกียรติยศของบานเมือง อันเปนความคิดท่ีไมไดเกิดข้ึนมากอนในไทย ซ่ึงถาเปนระบบความคิดของไทย

จะเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาหรือเพื่อเสริมสรางบารมีของผูปกครองเปน

สำคัญ หรือกลาวไดวาไมใชระบบความคิดของไทยแบบจารีตประเพณี ที่รู จักใชของเกาหรือของ

โบราณเปนหลักฐานทางวิชาการเพ่ือตรวจสอบเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตของบานเมือง อันเปนหลักการ

ของวิชาโบราณคดี ทั้งนี้ วัตถุประสงคของพระองคคือเพื่อเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ เพื่อสรางความภูมิใจ

ในชาติอันเปนสวนหนึ่งของแนวคิดการสรางชาติของพระองค ระบบความคิดทางโบราณคดีดังกลาว

นาจะไดรับอิทธิพลดังกลาวมาจากการร่ำเรียนจากตะวันตก ดังที่พระองคทรงตรัสไววา “ความเจริญ

ของชาวตะวันตกนั้นลวนภูมิใจที่คุยกันเรื ่องพงศาวดารอันเปนเรื่องราวของบรรพบุรุษตะวันตกใน

ขณะที่ชาวไทยตองการความเจริญความศิวิไลซ แตกลับดูถูกประวัติศาสตรของชาติบานเมืองเราเสีย

เอง” 

ในขณะนั้นเกิดสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับของโบราณ เชน สมาคมโบราณคดี สยาม

สมาคม เปนตน พระองคเนนย้ำความคิดตลอดรัชสมัยเสมอมา ซึ่งลวนแลวแตชี้ใหเห็นความสำคัญวา

ศิลปะ สถาปตยกรรมโบราณของสยาม ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตรในอดีตของชาติบานเมือง

ลวนเปนสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนในชาติตองตระหนักถึงและเรียนรูทำความเขาใจ ที่สำคัญคือไมใชสิ่งที่ลา

หลังหรือเปนสัญลักษณแสดงความไมเจริญหรือไรความศิวิไลซแตอยางใด 78

๗๑ กลาวไดวาในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ นี้ไดริเริ่มการนำประวัติศาสตรมาสรางความเปน

ชาตินิยมใหกับประเทศ และการพยายามฟนฟู ศิลปะ ภาษา วรรณคดีตาง ๆ ข้ึนใหม เพราะสิ่งเหลานี้

ลวนเปนสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะชองชาตินั้น ๆ หนวยงานทางดานศิลปกรรมตาง ๆ ถูกจัดตั้ง

ข้ึนมา เชน กรมศิลปากร กรมมโหรสพ โรงเรียนชางศิลป วรรณคดีสโมสร เปนตน 

 

 

 

 
๗๑ชาตรี ประกิจนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรมสยาม สมัยไทยประยุกต

ชาตินิยม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมติชน, ๒๕๔๗), หนา ๒๓๘. 



๖๕ 

รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๙ ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในดานการจัดสวนราชการ โดยใหยุบเลิกกรมศิลปากร เนื่องจากเงินรายได

ของแผนดินไมพอกับรายจาย แลวนำงานดานการบำรุงวิชาชางซึ่งเปนของกรมศิลปากรเดิมกับการ

จัดการพิพิธภัณฑสถาน และการอื่น ๆ อันเนื่องดวยการบำรุงวิชาความรู มาสมทบไวในกรรมการหอ

พระสมุดสำหรับพระนคร แลวเปลี่ยนชื่อเปน “ราชบัณฑิตยสภา” โดยมีพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ

ยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา และ ศ.ยอรช เชเดย นักวิชาการและ

ปราชญชาวฝรั่งเศสแหงสำนักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการทั่วไปแหงราช

บัณฑิตยสภา ในชวงเวลานี้งานอนุรักษโบราณสถานจึงไดมาอยูใตการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา

แตนั้นเปนตนมา และการดำเนินการของไทยก็ไดรับอิทธิพลหรือแบบอยางเริ่มตนมาจากนักวิชาการ

ฝรั่งเศสผูนี้ ตลอดจนอิทธิพลจากสำนักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศนับแตนั้นเปนตนมา ดังพบหลักฐาน

เปน บันทึกการใหคำแนะนำจากปราชญฝรั ่งเศสหลายตอหลายทานในชวงเวลานี้ งานของราช

บัณฑิตยสภาในขณะนั้นแบงออกเปน ๓ แผนก คือ (๑) แผนกวรรณคดี เปนพนักงานจัดการหอพระ

สมุดสำหรับพระนครและสอบสวน พิจารณาวิชาอักษรศาสตร (๒) แผนกโบราณคดี เปนพนักงาน

จัดการพิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณ วัตถุสถาน และ (๓) แผนกศิลปากร เปนพนักงานจัดการ

บำรุงรักษาวิชาชาง 

นอกจากนั้นในชวงนี้มีการคุมเขมที่จะสงวนรักษาของโบราณใหมากขึ้น เพราะระยะนี้มี

การลักลอบสงของโบราณออกขายตางประเทศเสียมาก ซึ่งคานิยมในการสะสมของเกาก็ไมไดหายไป 

เปนเหตุใหมีการขุดทำลายโบราณสถานเพื่อหาของไปขาย จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นอีก ๒ 

ฉบับ คือ “พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร” และ “พระราชบัญญัติวาดวยการ

สงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ” ข้ึน ในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยมอบอำนาจการ

บริหารและการจัดการใหกับราชบัณฑิตยสภาเชนเดิม 

ตอมา ใน พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นำนโยบายที่สำคัญ คือ 

นโยบายสรางชาติ ซึ่งทำใหเกิดกระบวนการสรางชาติแบบชาตินิยมอยางรุนแรงเกิดขึ้น คือ เชื่อผูนำ

ชาติพนภัย ดังนั้น นโยบายแบบรัฐนิยมนี้ไดถูกประกาศใชครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ 

มีความมุงหมายใหประชาชนปฏิบัติตามเพ่ือความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติ นโยบายดังกลาว

กอใหเกิดโครงการตาง ๆ เกิดขึ้นหลายประการในการรวมชาติ การสรางและบำรุงรักษาเอกลักษณ

ของชาติ การสรางสาธารณูปโภค การคมนาคมตาง ๆ ถนนหลายสายเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอดจน

นโยบายการปรับปรุงสงเสริมวัฒนธรรมไทย ถึงแมผลงานทางดานการอนุรักษโบราณสถานยังไม

เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามรัฐบาลไดประกาศใชวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 

และการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ 



๖๖ 

สมัยหลัง ป พ.ศ. ๒๔๙๑ เปนตนมา เปนการสรางความรูสึกชาตินิยมโดยเนนความเปน

ไทยในแบบทองถิ่นนิยม เปนการสรางอัตลักษณของไทย ผานกระบวนการรักษาสมดุลและผสาน

ระหวางวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหมเพื่อใหคงอยูรวมกันได นโยบายตาง ๆ ทางการเมือง

และความคิดความเชื่อของผูนำ ลวนมีผลตอกระแสการอนุรักษโบราณสถาน แนวคิดของการกลับมา

ยกยองศิลปะในอดีตและการเชิดชูวัฒนธรรมไทยทองถ่ิน กอใหเกิดโครงการบูรณะวัดและปูชนียสถาน

ทั่วประเทศที่เปนศูนยกลางของชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ ถึง  ๕,๕๓๕ วัด โครงการตาง ๆ ที่ทำใหเกิด

ความรูสึกเปนทองถ่ินนิยมไดรับการสนับสนุนโครงการดังกลาวลวนเปนผลท่ีเกิดมาจากการสรางความ

เปนไทยในรูปแบบของทองถิ่นนิยม ตามความเชื่อของผูนำ แทนที่ความเปนไทยในแบบสากลในป 

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ แตในสวนของวิธีการปฏิบัติงานนั้น กรมศิลปากรไดเขามาดูแลงานดังกลาวแทบ

ทั้งสิ้นอยางไรก็ตาม นาพิจารณาวา ในชวงการบูรณปฏิสังขรณในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. ๒๔๗๘-

๒๕๐๕) กรมศิลปากรไดกลาววา ไดรับผิดชอบในการบูรณะซอมแซมโบราณสถานตามที่ประกาศของ

ราชบัณฑิตยสภา โดยในระยะตนอาศัยแนวทางของ คามิลโล (Camillo) ที ่ยึดหลักการที ่ว าไม

ซอมแซมโบราณสถานแตค้ำจุนรักษาโบราณสถาน (Stabilization) โดยโครงสรางคอนกรีต ตอมามี

การขุดแตงโบราณสถานจำนวนมากในประเทศ ทำใหมีความรูใหมเกิดขึ้น และทำใหทราบวา กอน

หนาที่เคยค้ำยันดวยโครงสรางคอนกรีตนั้นเกิดความไมเหมาะสมเพราะโบราณสถานหายไป เหลือ

เพียงสวนโครงสรางค้ำยันคอนกรีตท่ียังคงอยู นับไดวาโบราณสถานในชวงเวลานี้ผันแปรไปตามกระแส

การเมืองอยางรุนแรง หรือการอนุรักษโบราณสถานจะเปนไปตามรูปแบบใดนั้น ลวนแลวแตผูนำ

ประเทศในชวงเวลานั้น ๆ จะตัดสินทั้งสิ้น โบราณสถานกลับกลายเปนตัวแทนของการแสดงความ

อำนาจผูนำในแตละยุคไปอยางสิ้นเชิง79

๗๒ 

โดยแทจริงแลว กรมศิลปากร สถาปนาข้ึนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดย

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลัก คือ (๑) งานดานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มีสำนัก

โบราณคดีและสำนักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติ (๒) งานดานเอกสาร หนังสือ มี

หอสมุดแหงชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติและสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร เปน

ผู ร ับผิดชอบปฏิบัติ (๓) งานดานศิลปกรรม มีสำนักสถาปตยกรรมและสำนักชางสิบหมู  เปน

ผูรับผิดชอบปฏิบัติ (๔) งานดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป มีสำนักสังคีต เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติ และ 

(๕) งานจัดการศึกษาวิชาเฉพาะมีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับต่ำ

กวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีในดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป 

 
๗๒กรมศิลปากร, รางมาตรฐานและแนวปฏิบัติของกรมศิลปากรในการดำเนินการโบราณสถาน 

โบราณคดี และการพิพิธภัณฑ, หนา ๑๐๖. 



๖๗ 

ปจจุบัน กรมศิลปากรไดจัดทำโครงการการอนุรักษ ซอมแซมและบูรณะโบราณสถาน 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการอนุรักษโบราณสถาน โดยการ

สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนงานการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน การประมาณราคาเพ่ือการ

อนุรักษโบราณสถาน นอกจากนี้กรมศิลปากรไดรวมกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด

กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย ดำเนินการผดุงรักษา ฟนฟูและสืบทอดศิลปวิทยาการทางดานชางฝมือ

และเปนศูนยขอมูลดานศิลปกรรมของชาติ ดำเนินการดานชางและงานศิลปะ ในการบูรณะซอมแซม 

เพื่อการอนุรักษโบราณสถานและงานศิลปกรรม ศึกษา คนควาวิจัย การอนุรักษบานทรงไทย การ

จัดตั้งกลุม/ชมรมอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การกอสรางพิพิธภัณฑพื้นบาน การรวมกับ

สถานศึกษาในการจัดตั้งกลุม/ชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับ

การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ การถายทอดและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาไทย งานชางสิบหมู ฯ80

๗๓ 

นับเปนระยะเวลาเกือบรอยป ตั ้งแตการสถาปนากรมศิลปากร ภารกิจการอนุรักษ

โบราณสถานนับเปนภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของกรมศิลปากร ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามาเปนลำดับ โดยในการอนุรักษโบราณสถานมีกฎหมายที ่เกี ่ยวของคือพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่มีการปรับเปลี่ยนและแกไขมา

หลายครั้ง ซ่ึงฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ และฉบับปจจุบันคือพระราชบัญญัติโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใหคำนิยามของโบราณสถาน ไววาโบราณสถาน หมายถึง 

อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ท้ังนี้ ใหรวมถึงสถานท่ีท่ี

เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย ดังนั้น การท่ีจะบอกวาอะไร

เปนโบราณสถานตามกฎหมายหรือไมนั้น ประการแรกถาไมใชอสังหาริมทรัพย ก็คงตัดออกไปกอนได

เลย ตอมาคือโดยอายุ หมายความวามีความเกาแก แตตามกฎหมายก็มิไดกำหนดวาที่อายุเทาไรจึง

เรียกวาเปนโบราณสถาน และถาดีแตเกาคือสรางมานานแลวแตกลับไมเปนประโยชนใดใดก็ไมสมควร

ท่ีจะถือเปนโบราณสถานท่ีควรคาแกการอนุรักษ 

 
๗๓กรมศิลปากร, ๙๕ ป แหงการสถาปนากรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), 

หนา ๗. 



๖๘ 

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ยังไมมีกระบวนการที่ชัดเจนในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

เชน วัฒนธรรมทางภาษา การสรางสรรคทางภาษา รวมท้ัง การแสดงออกโดยใชภาษาเปนสื่อถายทอด 

ศิลปะการแสดงและการดนตรี การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีหรือเทศกาล ความรูและการ

ปฏิบัติของชุมชนหรือทองถิ ่น งานชางฝมือดั ้งเดิม ซึ ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที ่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร วิชาการ ศิลปะ คุณคาทางจิตใจ หรือผลงานอันควรคาแกการรักษาไวสืบตอไป 

รวมถึง กฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ไดแก 

๑. พระราชบัญญัติกีฬามวล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นเพื่ออนุรักษศิลปะมวยไทยอันเปนการ

คุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

๒. พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตรา

ข้ึนเพ่ือคุมครองการนำภูมิปญญามาใชกับการแพทยแผนไทย 

๓. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเรื ่องของการรับรองหรือคุมครองสิทธิผู

สรางสรรคผลงานเขียนหรืองานศิลปะ 

๔. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนเรื่องของการรับรองหรือคุมครองผูประดิษฐ

คิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ 

โดยขอบเขตการคุมครองของกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ ดังกลาวขางตน ยังไมไดครอบคลุมถึง

การคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนการสืบทอดการสรางสรรคผลงานท่ีมีมาแตดั้งเดิมเปนเพียงการ

คุ มครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเฉพาะเรื ่องและยังไมครอบคลุมการคุ มครองมรดกทาง

วัฒนธรรมท้ังหมด81

๗๔ 

ตอมา ประเทศไดรับเอา อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

(Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage) ขององคการการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization - UNESCO) ใน ป พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) และมีผลบังคับใชเม่ือ

เดือนเมษายน ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) โดยไดสงเสริมใหประเทศตาง ๆ มีมาตรการในการสงวนรักษา

และใหความสำคัญแกมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 

 
๗๔ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๑. 



๖๙ 

สำหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการดำเนินการเพื่อสงเสริมและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองไมไดหรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม

ไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกประวัติ 

ความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเปนฐานขอมูลสำคัญ

เกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในอาณาเขตของประเทศไทย เพื่อเสริมสรางบทบาทสำคัญ

และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคลที่เปนผูถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปองคุมครองมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม และไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมแบงออกเปน 

๗ สาขา ไดแก (๑) สาขาศิลปะการแสดง เชน การแสดงโขน หนังใหญ ละครชาตรี และดิเกรฮูลู (๒) สาขา

งานชางฝมือดั้งเดิม เชน ผาซิ่นตีนจก ผาแพรวา เครื่องจักสานยานลิเภา และมีดอรัญญิก (๓) สาขา

วรรณกรรมพื้นบาน เชน นิทานศรีธนญชัย นิทานขุนชางขุนแผน และบททาขวัญนาค (๔) สาขากีฬา

ภูมิปญญาไทย เชน วาวไทย ตะกรอ และกระบี่กระบอง (๕) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และ

งานเทศกาล เชน พิธีไหวครู สงกรานต และลอยกระทง (๖) สาขาความรูและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ

ธรรมชาติและจักรวาล เชน การนวดไทยและษีดัดตน และ (๗) ภาษา เชน ภาษาไทย ภาษาทองถ่ิน 

และภาษาสัญลักษณตาง ๆ แตการขึ้นทะเบียนของกรมสงเสริมวัฒนธรรมดังกลาว ยังไมมีมาตรการ

ทางกฎหมายที ่ชัดเจนในการคุ มครองและสงเสริมมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว จึง

จำเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมเพื่อใหมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ของประเทศไทยซ่ึงเปนสมบัติล้ำคาท่ีได

มีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจาก คนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่งไดรับการ

สงเสริมและรักษาใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป82

๗๕ 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๑) เห็นชอบอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

(Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม

เสนอ โดยอนุสัญญาฉบับนี้จะเปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศในการปกปองคุมครองมรดก

วัฒนธรรมที่จับตองไมได และ (๒) เห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เมื่อรัฐสภาไดใหความเห็นชอบ

อนุสัญญา ฯ แลว 

 
๗๕อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๒. 



๗๐ 

ตอมา เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปน

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสำคัญเพื่อสงเสริมและ

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมหรือคุมครองการใชประโยชนจากวัฒนธรรมที่จับตองไมไดซึ่งสืบทอดกัน

มาตั้งแตบรรพบุรุษ รวมทั้งเปนการออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษา

มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม และ

ไดแกไขชื่อ จากเดิม “รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....” เปน 

“รางพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษามรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” และตอมา

คณะรัฐมนตรี ไดเสนอพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เขาสูการ

พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และไดผานความเห็นชอบจาก สนช. เมื่อวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม พ.ศ. นั่นคือ “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” 

โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม) ทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และใหคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการ

สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา ฯ และแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ มีกลไก

และมาตรการในการดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ที่มิใชการขึ้นทะเบียนใน

ระบบอนุญาต (Register) แตเปนระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดทำบัญชีรายการ (Inventory) ซึ่งเปน

การแจงรายละเอียดของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และกฎหมายฉบับนี้มิไดมีขึ้นเพื่อคุมครอง

ความเปนเจาของมรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรม แตมีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหมีการสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหมีการสืบทอดตอไป83

๗๖ 

สรุปไดวา พัฒนาการของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยแทจริงแลว 

เริ่มตนจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได กอนท่ีจะมีการใหความสำคับกับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองไมได เชนเดียวกันนานาอารยประเทศ เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องท่ีมีความสำคัญของสังคมและ

ประเทศ และจำเปนจะตองใหความเคารพในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณในปจจุบันและมีการสืบทอดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
๗๖อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๙. 



๗๑ 

๒.๔.๕ ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) แบงประเภทของมรดก

ทางวัฒนธรรมตามลักษณะที่ปรากฏอยูหรือที่มีอยู (Existence) ไว ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ มรดกทาง

วัฒนธรรมที ่จับตองได (Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได 

(Intangible Cultural Heritage)๗๗ ดังนี้ 

๑. มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Cultural Heritage) 

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเปนสิ ่งที ่สามารถมองเห็น สัมผัสและจับตองไดทาง

กายภาพ โดยครอบคลุมท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุเคลื่อนท่ีไดและท่ีเปนวัตถุเคลื่อนท่ีไมได เชน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน แหลงโบราณคดี อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตร เครื่อง

แตงกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ศิลปหัตถกรรม รวมถึงวัตถุท่ีมนุษยสรางสรรค

ขึ้นจากฝมือ การประดิษฐ การคิดคนการดัดแปลง การอยูอาศัย หรือการใชประโยชนจากมนุษย ซ่ึง

ไดรับการยอมรับวามีคุณคาในทางวัฒนธรรมและสมควรไดรับการสงวนรักษา ซ่ึงถูกจัดอยูในประเภท

หนึ่งของมรดกโลกตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มรดกทาง

วัฒนธรรมตามอนุสัญญาดังกลาวนี้ หมายความถึงสถานที่ซึ่งเปนโบราณสถานไมวาจะเปนงานดาน

สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหลงโบราณคดีทางธรรมชาติ เชน ถ้ำ หรือกลุมสถานท่ี

กอสราง ยกหรือเชื่อมตอกันอันมีความเปนเอกลักษณ หรือแหลงสถานท่ีสำคัญอันอาจเปนผลงานฝมือ

มนุษยหรือเปนผลงานรวมกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย รวมทั้งพื้นที่ที่เปนแหลงโบราณคดี ซ่ึง

สถานที่เหลานี้มีคุณคาความล้ำเลิศทางประวัติศาสตร ศิลปะ มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร โดย

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได สามารถแบงออกเปนประเภทยอย ๆ ได ๒ กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ ประเภทวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีได ยกตัวอยางเชน 

- โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพยท่ีเปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือท่ีเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซ่ึงโดย

อายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้นเปน

ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

 
๗๗ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๔. 



๗๒ 

- ศิลปวัตถุ หมายถึง สิ่งท่ีทำดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลปะ 

- จิตรกรรม หมายถึง ผลงานทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพวาดหรือภาพพิมพท่ี

ปรากฏอยูในโบราณสถานและปรากฏอยูบนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 

- ศิลปหัตถกรรม หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผา และอุปกรณตาง ๆ ที่มีการคิดคน

โดยชุมชนทองถิ่นและผลิตขึ้นอยางงาย ๆ ไมซับซอน โดยใชวัสดุในทองถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชนใช

สอยในชีวิตประจำวันเปนสำคัญ 

สวนประเภทวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีไมได ยกตัวอยางเชน 

- โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง 

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร

หรือโบราณคดี ทั้งนี ้ ใหรวมถึงสถานที่ที ่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยาน

ประวัติศาสตรดวย 

- อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตร หมายถึง สถานที่ตั้งของเมืองหรือชนบท ซึ่งพบ

หลักฐานของอารยธรรมอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษที่นั่น และเปนหลักฐานของความเจริญกาวหนาท่ี

สำคัญหรือเปนหลักฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร 

- แหลงโบราณคดี หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานของพฤติกรรมมนุษยในอดีต ทั้งที่อยูบน

ดิน ใตดิน และใตน้ำ เชน ที่อยูอาศัย สุสาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบอาชีพและแหลงเรือ

อับปาง85

๗๘ 

๒. มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible Cultural Heritage) 

มรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได หมายถึง การปฏิบัติ (Practices) การแสดงออก 

(Expressions) การนำเสนอ (Representations) ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skills) ตลอดจน

เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงชุมชน กลุมชน หรือ

ในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวา เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชนสรางขึ้นมา

อยางสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติ

และประวัติศาสตรของตน และทำใหคนเหลานั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเนื่อง

กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย ดังนี้ 

 
๗๘วศิน อิงคพัฒนากุล, การอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม, (นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๔๗), หนา ๒๖๒. 



๗๓ 

- เรื่องราวขอมูลความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เปนมุขปาฐะและการแสดงออก

ในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะท่ีเปนสื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Oral 

Traditions and Expressions, Including Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) 

- ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

- แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social Practices, Rituals 

and Festive Events) 

- ความรู และวิถีปฏิบัติเกี ่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and Practices 

Conceding Nature and the Universe) 

- งานชางฝมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกำหนดลักษณะอยางหนึ่งอยางใดของมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมไว ๗ ประเภท86

๗๙ ดังนี้ 

- ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มนุษยกำหนดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือแสดงออกเพื่อสื่อ

ความเขาใจระหวางคนในสังคม ท้ังที่อยูในภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ นอกจากชวยสราง

ความเขาใจอันดีตอกันหรือชวยสรางความสัมพันธของคนในสังคมแลว ภาษายังเปนสมบัติของสังคมท่ี

สะทอนวัฒนธรรมของเจาของภาษานั้นไดเปนอยางดี แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาไทยถ่ิน และภาษากลุมชาติพันธุ 

- วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชีวิตชาวบานโดยครอบคลุม

วรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลาและที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน ๗ ประเภท 

ไดแก นิทานพ้ืนบาน ประวัติศาสตรบอกเลา บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพ้ืนบาน สำนวน

และภาษิต ปริศนาคำทาย และตำรา 

- ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งท่ี

เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือการแสดงรวมสมัย การแสดง

ที่เกิดขึ้นนั้นเปนการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ / หรือ

เปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นำสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม แบงออกเปน ๔ 

ประเภท ไดแก ดนตรี การแสดง ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม และเพลงรองพ้ืนบาน 

 
๗๙ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๘. 



๗๔ 

- แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิธี นำไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงให

เห็นอัตลักษณของชุมชนและชาติพันธุนั้น ๆ แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก มารยาท ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และงานเทศกาล 

- งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุและกลวิธีการ

สรางสรรคที่แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชน แบงออกเปน 

๑๐ ประเภท ไดแก ผาและผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ 

เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบาน และผลิตภัณฑอยางอ่ืน 

- ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ 

ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอม

ตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก อาหารและโภชนาการ การแพทย

แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน โหราศาสตร ดาราศาสตรและไสยศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

- กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีการ

ปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทยแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก การเลน

พ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 

ดังกลาวขางตนนี้ ใกลเคียงกับที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมไดกำหนดลักษณะของมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมไว ๗ สาขา87

๘๐ โดยกำหนดนิยามและการแบงประเภทไว ดังนี้ 

- ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึกและเรื่องราว ตาง ๆ โดย

มีผูแสดงเปนสื่อ ผานทางเสียง ไดแก การขับรอง หรือการเลนดนตรี ผานทางรางกาย เชน การรายรำ 

การเชิด การเตน การแสดงทาทาง ลิเก โขน ฯลฯ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ดนตรีและเพลงรอง 

รวมถึงนาฏศิลปและการละคร 

- งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการ

สรางสรรคท่ีแสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน แบงออกเปน 

๑๐ ประเภท คือ ผาและผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ 

เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบาน และผลิตภัณฑอยางอ่ืน 

 
๘๐ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๓๖-๓๗. 



๗๕ 

- วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชีวิตชาวบาน โดยครอบคลุม

วรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน ๗ ประเภท 

คือ นิทานพ้ืนบาน ตำนานพ้ืนบาน บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพ้ืนบาน สำนวนและภาษิต 

ปริศนาคำทาย และตำรา 

- กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน เกม การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่มี

การปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงออกเปน ๔ ประเภท การเลน

พ้ืนบาน เกมพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 

- แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกันของคนในชุมชนท่ีสืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลพิธี นำไปสูสังคมแหงสันติสุข แสดงให

เห็นอัตลักษณของชุมชนและชาติพันธุนั้น ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ มารยาท และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

- ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ 

ความเชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอม

ตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ อาหาร และโภชนาการ การแพทย

แผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน โหราศาสตรและดาราศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมท้ังชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 

- ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดำรงชีวิตของชนกลุมตาง ๆ ซึ่งสะทอน

โลกทัศน ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชแทน

เสียงพูด แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ภาษาไทย ภาษาทองถ่ิน และภาษาสัญลักษณ 

อยางไรก็ตาม ในคราวพิจารณา รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา มีขอสังเกตวา ลักษณะของมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมตองมีคุณคาทางประวัติศาสตร วิชาการ ศิลปะ คุณคาทางจิตใจ หรือผลงานควรคาแก

การรักษาไว เปนการกำหนดไวในลักษณะที่กวางเกินไปซึ่งอาจมีขอโตแยงกับผูที่มาขอขึ้นทะเบียนได 

และการกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไวเปน ๗ สาขา นั้น ยังไมสอดคลองกับ

การแบงตามอนุสัญญา ฯ จึงเห็นควรใหแกไขปรับปรุงลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีจะ

ไดรับการสงเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสอดคลองกับลักษณะ (Domains) ของอนุสัญญา ฯ 

จึงไดมีการปรับ มาตรา ๕ ดังนี้ 

 

 

 



๗๖ 

“มาตรา ๕ มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดท่ีไดรับการสงเสริมและรักษา ตามพระราชบัญญัติ

นี้ (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙) ตองมีลักษณะอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) วรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา 

(๒) ศิลปะการแสดง 

(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 

(๔) ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล 

(๕) งานชางฝมือดั้งเดิม 

(๖) การเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 

(๗) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนในการดำเนินการสงเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได รัฐมนตรี

อาจประกาศกำหนดรายละเอียดของลักษณะมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดตามวรรคหนึ่งก็ได”88

๘๑ 

สรุปไดวา มรดกทางวัฒนธรรม แบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ตาม UNESCO คือ 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได มรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองนี้ 

ลวนเปนผลผลิตของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยบอกเลาเรื่องราวผานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของมนุษย ซึ ่งคุณคาและความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้นเปนสิ่งที่มนุษย

กำหนดและใหความสำคัญแกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา คุณคาและความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม

จึงอาจแตกตางกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของในแตละพ้ืนท่ี แมวามรดกทางวัฒนธรรม

ทั้งสองแบบนั้น จะมีความหลากหลายของรูปแบบและประเภทสาขาทางวัฒนธรรมเปนจำนวนมาก 

รวมถึงมีตัวบทกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับมรดกทางวัฒนธรรมดังกลาว แตในทาง

ตรงกันขาม มรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้นกลับมีความสัมพันธเชื่อมโยงและสะทอนความหมายในตัว

มันใหแกกันและกัน มรดกทางวัฒนธรรมแบบจับตองไดก็สะทอนมุมมองและแนวความคิดของชาง

ผูสรางวาคิดเชนไรหรือสะทอนรูปแบบทางวัฒนธรรมของสังคมในสมัยนั้นออกมา สวนแบบจับตอง

ไมได ซึ ่งสวนใหญจะมีลักษณะเปนแนวความคิด ความเชื่อ คานิยม ก็สะทอนผานวัตถุหรือสิ ่งท่ี

สามารถสัมผัสและจับตองได ไมวาจะเปนโบราณวัตถุ ศิลปะการแสดงตาง ๆ เปนตน 

 

 
๘๑อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๓๗. 



๗๗ 

๒.๔.๖ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

วัฒนธรรมถือเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึงไดเสนอใหใชกรอบในการพัฒนาประเทศโดยใชฐานทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐ ประชาชนควรมีบทบาทอยางยิ่งในการรับรูและ

รวมดำเนินการภายใตแนวทางตามวิถีประชา อันจะกอใหเกิดการยอมรับจากประชาชนและจะทำให

เกิดการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนอยางแทจริง89

๘๒ การจดัการมรดกทางวัฒนธรรม จึงดำเนินการ

ในทุกมุมมองของแงมุมในการจัดการ ดังนี ้

๑. ดานกายภาพ 

ความแตกตางประการหนึ่งที่นาสนใจระหวางมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดกับมรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได หากทรุดโทรมและพังทลายลงไป

แลว จะไมสามารถรื้อฟนหรือสรางกลับคืนมาไดอีกดังเดิม แตในสวนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองไมไดนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ แมจะเสื่อมสลายไปแลว แตก็ยังสามารถผลิตสรางกลับคืนมา

ไดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมอยางแรกถูกใหคุณคาไปในทางกายภาพ สวนอยางหลัง

กลับใหความสำคัญไปในเชิงแนวความคิดเปนหลัก อยางไรก็ตาม แมจะพบวามรดกทางวัฒนธรรมใน

ประเทศไทยจะมีมากมายหลายประเภท หลายชนิดและหลายสาขา แตเนื ่องจากเกณฑการแบง

ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นใชกรอบกวาง ๆ โดยแบงตามลักษณะที่ปรากฏหรือมีอยู 

นั่นก็คือ การแบงออกเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได ดังนั้น ในหลาย ๆ กรณี 

จึงพบวามรดกทางวัฒนธรรมทั้ง ๒ ประเภท กลับมีรูปแบบหรือลักษณะบางอยางที่มีความสัมพันธ

เชื่อมโยงรวมกันอยางแนบแนน ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด หรือเรียกอยางงาย ๆ วา

เกิดความซ้ํา (ซอน) ในมรดกทางวัฒนธรรม เปรียบไดกับเชือกท่ีเกิดจากเสนใยสองเสนท่ีฟนเกลียวเขา

ดวยกันจนกลายเปนเชือกเสนเดียว 90

๘๓ ดังตัวอยาง กรณีของมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองได เชน 

โบราณสถานหลาย ๆ แหง พบวา มีการกอสรางดวยวัสดุท่ีตางประเภทกัน บางก็กอสรางดวยดิน (คันดิน 

ถนน) บางก็กอสรางดวยอิฐ (เจดีย กำแพงเมือง) หรืออาจจะกอสรางดวยหิน (ปราสาท เทวสถาน) การท่ี

จะสรางสิ่งกอสรางหรือโบราณสถานเหลานี้ได ผูสรางหรือที่เรียกวาชางจำเปนตองมีความรูความเขาใจ มี

ทักษะประสบการณในการทำงานดังกลาว รูปแบบความคิดในการกอสรางจึงแสดงออกมาในรูปของเทคนิค

 
๘๒วีระ โรจนพจนรัตน, “การจัดการวัฒนธรรมกับความเจริญของประเทศ”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑): หนา ๘๗. 
๘๓ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, หนา ๒๙. 



๗๘ 

การกอสราง ซึ่งรูปแบบความคิดขางตนไดรับการสั่งสมและถายทอดจากรุนสูรุน จากชางคนหนึ่งสูชางอีก

คนหนึ่ง กอเกิดเปนภูมิปญญาท่ีแฝงมาในตัวของชางผูสราง สิ่งท่ีกลาวมานี้จึงยอมแสดงถึงมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม หรือที่เขาใจในความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่สะทอนออกมาจาก

สิ่งกอสรางเสมอ เชนเดียวกับที่งานศิลปหัตถกรรมไดรับการแสดงออกมาในรูปแบบของผลงานหัตถศิลป 

หรือในกรณีของโบราณวัตถุ เชน ลูกปด หรือ หมอสามขา ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของสิ่งของขนาดเล็กท่ี

สามารถเคลื่อนยายไปในที่ตาง ๆ ไดในชวงยุคสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อหลายพันปกอน จากขอมูลทาง

โบราณคดี พบวา โบราณวัตถุเหลานี้ พบในเกือบทุกภาคของประเทศไทย ดังนั้น ชางผูผลิตลูกปดและชาง

ปนหมอก็ยอมมีตัวตนและมีสถานภาพทางสังคมในทุกภาคเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวารูปแบบความคิด

หรือเทคนิคในการผลิตจึงยอมฝงตัวอยูในชางแตละคน บางครั้งกลับพบวาลูกปดที่พบในดินแดนประเทศ

ไทยก็ไปมีลักษณะเหมือนกับทางฝงของประเทศอินเดีย นั่นเปนขอพิสูจนวามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

สามารถเดินทางไดอยางอิสระติดตัวไปพรอมกับชางผูผลิตงาน คลายประจุทางความคิดในคลังสมองท่ี

พรอมจะยายถายเทสงตอความคิดจากพื้นที่หนึ่งสูอีกพื้นที่หนึ่ง ทำใหเกิดการแพรกระจายและผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมระหวางกัน ขอนาสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในปจจุบันมีการรื้อฟนงานผลิตหมอสามขาและ

ลูกปดสมัยโบราณ เชน ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใต เพ่ือท่ีจะใหเปนผลิตภัณฑตนแบบของชุมชนทองถ่ิน 

ลักษณะดังกลาวจึงเทากับเปนการนำเอาเทคนิคการผลิตในสมัยโบราณกลับมาใชใหมในพื้นที่เดิมแตตาง

วาระเวลากัน เทคนิคการผลิตท่ีวานี้จึงสามารถนำกลับมาใชไดอีกครั้งหนึ่ง ภาษาก็เชนเดียวกัน แมจะไดรับ

การยอมรับในหลักสากลวาภาษาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได เนื่องจากเปนระบบสัญลักษณท่ี

ใชในการสื่อสารระหวางคนในสังคมดวยกัน แตหากภาษาที่มีความหลากหลายทั่วโลกเหลานั้นไดรับการ

จารึกบนวัตถุก็ทำใหภาษากลายเปนสิ่งที่สามารถสัมผัสจับตองไดเชนกัน อีกประการหนึ่งที่นาสนใจก็คือ 

หากสังคมหรือชนใดกำหนดใหภาษาใดภาษาหนึ่งเปนภาษาหลักมาตรฐานของดินแดนนั้น ๆ หรืออาจจะ

กำหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลทามกลางความหลากหลายของภาษาทั่วโลกแลว นั่นยอมแสดงวา

ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นแลว แมกระทั่งการแบงยุคสมัย

ทางโบราณคดีในปจจุบันก็ใชภาษาเปนตัวแบงวายุคนี้ คือ สมัยกอนประวัติศาสตรiยุคนี้คือสมัยแรกเริ่ม

ประวัติศาสตร และยุคนี้คือสมัยประวัติศาสตรiภาษาจึงถูกใชเปนลักษณะสากลในการแบงหรือกำหนด

รูปแบบทางวัฒนธรรมในอดีตท่ีมีความหลากหลายใหกลายเปนความไมหลากหลายข้ึน 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถึงแมวาจะเปนคุณลักษณะท่ีสงเสริมในความหลากหลาย 

แตในตัวแนวความคิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเองกลับแสดงความไมหลากหลายตั้งแต

เริ่มตนแลว91

๘๔ 

 
๘๔ธเนศ วงศยานนาวา, ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

สมมติ, ๒๕๕๒), หนา ๖๗. 



๗๙ 

แมวามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไดและจับตองไมไดจะมีความหลากหลายคอนขางมาก 

แตเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลวกลับพบวา มรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองแบบนี้เปนของคูกัน แบบหนึ่ง

มักจะแฝงอยูในอีกแบบหนึ่งเสมอ กรอบที่ใชในการแบงมรดกทางวัฒนธรรมของแตละพื้นที่นั้นเปน

การใชหลักเกณฑที่สามารถประยุกตใชรวมกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีในแหงนั้น ๆ ได จึงพบวา

จำนวนสาขาของมรดกทางวัฒนธรรมทั ้งสองแบบในแตละแหงมักไมเทากัน กรอบที่วานี ้จึงเปน

ลักษณะสากลที่ใชสำหรับจำกัดพื้นที่ความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมใหเหลือเพียงแควา

สามารถสัมผัสจับตองไดหรือไมและอยางไร ทำใหความหลากหลายนั้นถูกปรับลดขนาดใหสามารถถูก

ยอมรับและไดรับการตีความเพียงบรรทัดฐานดังกลาวขางตน ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองแบบ

จึงมิใชสิ่งที่ตายตัว สามารถพลิกความคิดไปมาระหวางกันได รวมถึงสามารถรวมเปนรูปแบบอันหนึ่ง

อันเดียวกัน จากความหลากหลายกลับเปนความไมหลากหลาย ซึ่งก็มิใชสิ ่งที่นาประหลาดใจแต

ประการใด เพราะทราบกันดีอยูวาวัฒนธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีไมหยุดนิ่งแตกลับมีพลวัตในตัวมันเอง 

๒. ดานกฎหมาย 

แมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนขอกฎหมายหลักในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองไดและจับตองไมได ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดแหงอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ค.ศ. ๑๙๗๒ (Convention Concerning the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage) และอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ท่ีจับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) 

ตามลำดับ แตก็มีขอพิจารณาถึงหลักการและแนวความคิดท่ีอยูเบื้องหลังการบัญญัติกฎหมายดังกลาว 

ดังนี้ 

 ๒.๑ ความเปนมาของอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติของโลก ค.ศ. ๑๙๗๒ คือ ประเทศตาง ๆ เห็นความสำคัญในเรื่องการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก อนุสัญญาฉบับนี้จึงคุมครองในเรื่องสถานที่ที่มีคุณคาโดดเดนทาง

ธรรมชาติและประวัติศาสตรอันเปนสมบัติของมนุษยชาติ และเปนการรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ

ปกปองสมบัติทางธรรมชาติไวเปนมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต ในสาระสำคัญ

ของคำปฏิญาณในการเปนภาคีของอนุสัญญานี้ คือ การอนุรักษคงไวของแหลงมรดกโลกที่ตั้งอยูใน

อาณาเขตของประเทศนั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแหลงที่สำคัญทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมท่ี

เหมาะสมตามหลักการของอนุสัญญาฯ ในการประกาศเปนแหลงมรดกโลก รวมถึงประเทศไทยจะ

สามารถเสนอชื่อแหลงอ่ืน ๆ เพ่ือประกาศเปนแหลงมรดกโลกตอไปในอนาคตได 



๘๐ 

 ๒.๒ อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ 

จะเนนถึงมรดกของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต และสงตอผาน

ลูกหลานแตละรุน จนกลายมาเปนอัตลักษณ (Identity) ของชุมชนหรือกลุมชนที่ยึดถือปฏิบัติกัน

จนถึงทุกวันนี้ โดยอาจจะแสดงออกมาในรูปลักษณะตาง ๆ เชน มุขปาฐะ ภาษา ประเพณี พิธีกรรม 

งานเทศกาล งานชางฝมือดั้งเดิม รวมถึงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เปนตน โดยการรวม

เปนภาคีอนุสัญญา ฯ ฉบับนี้ของประเทศไทยจะเปนการยืนยันบทบาทตอการดำเนินงานเรื่องการ

สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาอัตลักษณของตนเอง โดยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเปน

เครื่องมือสำคัญในการแสดงตัวตนของคนไทย อยางไรก็ดี เนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาท่ีมี

เนื้อหาสาระคอนขางเปดกวาง เพ่ือใหประเทศท่ีเปนภาคีสามารถนำไปประยุกตใหเปนแนวปฏิบัติหรือ

มาตรการที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศไดโดยมิไดบังคับ ดังนั้น 

พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมิไดนำเนื้อหาสาระ

ของอนุสัญญามาทั้งหมด แตนำเนื้อหาในสวนที ่ยังไมมีกฎหมายรองรับเปนแนวทางในการยกราง

กฎหมาย เชน การจัดทำทะเบียน การสนับสนุนใหเกิดการศึกษาวิจัย การสงเสริมใหมีการถายทอด 

การเขาถึงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดโดยเคารพตอจารีตและวิถีปฏิบัติของชุมชน 

โดยอนุสัญญาฉบับแรกมุงเนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเปนหลัก ตอมา ในระยะ

หลังหลาย ๆ ประเทศเริ่มใหความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (อันเปนทรัพยสินทาง

ปญญาในทางหนึ่ง) จึงทำใหเกิดขอเสนอแนะของยูเนสโกวาดวยการสงวนรักษาวัฒนธรรมแนวประเพณี

นิยมและคติชน ค.ศ. ๑๙๘๙ ในปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๑ 

และในปฏิญญาอิสตันบูล ค.ศ. ๒๐๐๒ จนกระท่ังนำมาสูอนุสัญญาฉบับหลังข้ึนมาในท่ีสุด 

อนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ตางก็มีจุดหมายเดียวกัน คือ การสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม

ทั้งสองประเภทที่ปรากฏขึ้น อยางไรก็ดี แมวามรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทจะมีกฎหมายใน

ประเทศไทยรองรับอยูแลวก็ตาม แตมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนั้นตางมีความสัมพันธกัน

อยางที ่ไมสามารถแยกออกไดเลยและในบางครั ้งกลับนำมาซึ ่งปญหาพิพาทระหวางประเทศได 

ยกตัวอยางเชน การที่ประเทศไทยอยูในกลุมวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดมีการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทำใหประเทศเหลานี้ตางอางสิทธิ์การเปนเจาของ

วัฒนธรรม (ทั้งจับตองไดและจับตองไมได) ทั้งยังกลับเปดชองใหรัฐภาคีอื่นสามารถนำมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ยังไมมีประจักษพยานหรือหลักฐานยืนยันไดวาเปนมรดกของชาติใด ไปใชประโยชน

ในทางการคา การทองเท่ียว รวมถึงการข้ึนทะเบียนมรดกโลกได 

 

 



๘๑ 

จากหลักการกฎหมายและแนวความคิดของอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวขางตน หาก

พิจารณาในแงหลักการและเหตุผลในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม สามารถ

แบงไดเปนแนวความคิดมรดกรวมกันแหงมนุษยชาติและแนวความคิดในเรื่องความสำคัญของมรดก

ทางวัฒนธรรม ซึ่งแนวความคิดดังกลาวนี้อยูเบื้องหลังการที่สังคมโลกเห็นพองตองกันในการกำหนด

กฎเกณฑระหวางประเทศมาบังคับใชในสังคมโลก และเปนผลใหรัฐตาง ๆ ที่เปนสมาชิกในสังคมโลก

ไดเห็นความสำคัญในการคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงเปนแนวความคิดที่สง

อิทธิพลตอความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม อันเปนปญหาพื้นฐาน

หลักของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 

๓. ดานการบริหารจัดการ 

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสอง

ประเภทดังกลาวในหัวขอท่ีผานมา ซ่ึงในข้ันตอนรายละเอียดมีท้ังสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แตก็

มีขอขัดแยงกันระหวางกฎหมายฉบับตาง ๆ ในการบริหารจัดการ ดังเชน 

 ๓.๑ กิจกรรมวัฒนธรรมบางสาขา เชน โบราณสถานซึ่งเปนวัดรางในพุทธศาสนา 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ ใหอำนาจอธิบดีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนรักษาไวเปนหลัก

ทางประวัติศาสตรของชาติ แตขณะเดียวกันใหอำนาจอธิบดีกรมการศาสนาอนุญาตเพื่อใหเอกชนเชา

สรางตึกแถวยานการคาหรือทำกสิกรรม เพ่ือนำคาเชามาเปนกองทุนศาสนสมบัติ 

 ๓.๒ ทรัพยสินทางประวัติศาสตรที่เปนโบราณสถาน พระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ 

ใหอำนาจอธิบดีกรมศิลปากรสงวนรักษาไวตามรูปแบบเดิม แตพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหอำนาจทองถิ่นของวัฒนธรรมเปนผูพิจารณาการดำเนินการฟนฟู

หรือบูรณะซอมแซมในฐานะเปนสถาบันทางวัฒนธรรม 

 ๓.๓ โบราณสถานซ่ึงเปนทรัพยสินแผนดินซ่ึงไมมีผูใดอางเปนเจาของได บังคับใหนำมา

เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แตพระราชบัญญัติคณะสงฆ ถือวาเปนสมบัติของวัดในพุทธ

ศาสนา 

 ๓.๔ สำนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ (ปจจุบัน คือ กรมสงเสริมวัฒนธรรม) 

สนับสนุนใหมีการจัดเก็บทรัพยสินทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน เอกสารโบราณหรือ

พระพุทธรูปซ่ึงเปนสมบัติของทองถ่ิน แตพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ กลับหามเอกชนหรือสถาบัน

ใดเก็บรวบรวมขุดคนหาทรัพยสิน (เวนการเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ) 

 

 



๘๒ 

นอกจากนี้ เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีหรือทองถ่ินลวนมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง 

ดังนั้น ในหลายครั้งจะพบวา การมุงเนนพัฒนาอัตลักษณดังกลาวโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไม

วาจะเปนการสรางผลิตภัณฑ การประกวดแขงขันโดยมิไดศึกษา สงเสริมหรือตอยอดตามกระบวนการ

จัดการทางวัฒนธรรมอยางถูกทิศทางแลวยอมเปนการจำกัดขีดพลังแหงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมไมใหเบงบานได เพราะสิ่งเหลานี้กลับกลายเปนหนทางแหงการสรางความไมหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึน 

การบริหารจัดการจึงเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบและ

กระบวนการทางวัฒนธรรม เนื่องจากงานวัฒนธรรมมีขอบเขตและเนื้อหาท่ีสามารถพลวัตเปลี่ยนแปลงไป

ไดตลอดเวลา การบริหารจัดการที่ดีจะชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาประเทศให

สามารถอยูในสังคมโลกไรพรมแดนไดอยางเปนสุขและยั่งยืน ในทางตรงขาม หากตามไมทันกระแส

โลกาภิวัตนท่ีเขาครอบงำประเทศและตองการหลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหกลายเปน

หนึ่ง ไมวาจะเปนการทำใหเปนสมัยใหม (Modernization) การทำใหเปนตะวันตกนิยม (Westernization) 

รวมไปถึงการสรางความเปนญี่ปุน (Japanization) ซึ่งเปนกระแสที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ก็จะสงผล

ใหประเทศไรแกนวัฒนธรรมอันเปนภูมิคุมกันที่ดีในการปองกันการคุกคามจากกระแสวัฒนธรรม

ภายนอกได 

มรดกทางวัฒนธรรมเปนแหลงขอมูลที่สำคัญซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรากเหงาและพัฒนาการ

ทางสังคมของมนุษย ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตและการดำรงชีพของมนุษย ดังนั้น ในปจจุบันจะ

พบวามรดกทางวัฒนธรรมทั้งแบบที่จับตองไดและจับตองไมได ไดรับการประยุกตใชเปนเครื่องมือใน

การแสดงอัตลักษณและสรางความเปนปกแผนของกลุมชนตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

ตลอดจนสามารถเปนแหลงความรูใหประชาชนไดเขาใจอดีตและเรียนรูวัฒนธรรมผานกระบวนการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม อันจะเปนแนวทางหนึ่งซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนไดอยางยั่งยืน92

๘๕ 

สรุปไดวา การพัฒนาประเทศโดยใชฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการดำเนินการตาง ๆ 

ของรัฐ ประชาชนควรมีบทบาทอยางยิ่งในการรับรูและรวมดำเนินการภายใตแนวทางตามวิถีประชา 

อันจะกอใหเกิดการยอมรับจากประชาชนและจะทำใหเกิดการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนอยาง

แทจริง ท้ังในดานกายภาพ ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ ซ่ึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนไดโดยยั่งยืนอยางแทจริง 

 
๘๕ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-

สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๕๙. 



๘๓ 

๒.๕ แนวคิด เกี่ยวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด เกี่ยวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยมี

รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ความหมายของตลาดน้ำ 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของตลาดน้ำ จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ตลาดน้ำ หมายถึง ที่เรียกแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ำโดยอาศัยเรือเปน

พาหนะ แตเดิมนอกจากจะเรียกนัดแลวยังมีชื่อเรียกกันวาตลาดเรือ หรือตลาดทองน้ำ และในที่สุดก็

กลายเปนตลาดน้ำ ดังท่ีใชกันอยูในปจจุบัน และตลาดน้ำมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตในอดีตของคนไทย 

เนื่องจากสมัยกอนการคมนาคมติดตอกันนั้น ลำน้ำคือเสนทางสัญจรที่สำคัญเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ี

ราบลุม ที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนเหมือนแองน้ำ ตลาดน้ำ จึงเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสำคัญของสายน้ำในวิถีชีวิตของคนไทยที่ดำเนินชีวิต และหาเลี้ยงชีพดวยการเปนเกษตรกรเปน

สวนใหญ บานเมืองของเราไมมีอาชีพใดจะเหมาะสมเทากับการทำเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะความ

สมบูรณของดินและความอุดมของน้ำดังกลาว และเมื่อเกษตรกรไดผลผลิตออกมาแลวก็จะนำผลผลิต

เหลานั้นมาซ้ือขายแลกเปลี่ยนในสถานท่ีท่ีสะดวก เหมาะสมตอการติดตอเดินทาง นั่นก็คือตามสายน้ำ

นั่นเอง ซึ่งแตเดิมผูคนอาศัยอยูกันอยางงาย ๆ รูปแบบการดำรงชีวิตของแตละชุมชนเปนลักษณะของ

การพ่ึงตนเอง 

ประเทศไทยไดรับการความนิยมจากนักทองเที่ยวตางชาติในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร อาหาร และอัธยาศัยของคนในประเทศ93

๘๖ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนวิถีชีวิตไทย 

เชน เรือนไทย วัดไทย อาหารไทย ผาไหม งานฝมือ การดำเนินชีวิตความเปนอยูแบบไทย 94

๘๗ และ

แนวโนมของการทองเที่ยวประเทศไทยในปจจุบัน พบวา นักทองเที่ยวจำนวนมากใหความสนใจกับ

ธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวชนบทที่อยูกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และตลาดน้ำก็เปน

แหลงทองเท่ียวสอดรับกับความนิยมของนักทองเท่ียวดังกลาวเชนกัน95

๘๘ 

 

 

 
๘๖ยุพดี เสตพรรณ, ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐการพิมพ, 

๒๕๔๘), หนา ๑๕๖.  
๘๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘๕. 
๘๘บรรณาธิการ, “ทองเที ่ยววาดฝนดันไทยเปนศูนยกลางการทองเที ่ยวและกีฬา”, ผูจัดการราย

สัปดาห, ๑๕-๒๑ (กันยายน ๒๕๔๖): ๑๒. 



๘๔ 

ตลาดน้ำจัดเปนแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอยางหนึ่งของไทย เปนสิ่งที่แสดง

ถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาตลอด 

โดยเฉพาะการตั้งถ่ินท่ีอยูอาศัย ก็มักจะหาแหลงน้ำลำคลองเปนหลัก96

๘๙ 

เม่ือบานเมืองพัฒนามากข้ึน การดำรงชีวิตของมนุษยก็เปลี่ยนไป มีการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย

สิ่งของซึ่งกันและกัน ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน จากแหลงชุมชนหนึ่งกับอีกแหลงชุมชนหนึ่ง 

ทำใหเกิดสถานท่ีท่ีถือเปนแหลงซ้ือขายของชุมชนข้ึนกลายเปนยานเศรษฐกิจท่ีเราเรียกวาตลาด ชุมชน

ใดท่ีใชการคมนาคมทางบกในการติดตอไปมาหาสูตลาดอันเปนแหลงสำคัญในการแลกเปลี่ยนคาขายก็

จะเรียกกันวา ตลาดบก แตถาชุมชนนั้นใชการคมนาคมทางน้ำเปนเสนทางสัญจรสวนใหญจะเรียก

ตลาดท่ีเกิดข้ึนวา ตลาดน้ำ97

๙๐ 

ตลาดน้ำแหงแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ควบคูกับการเกิดคลองดำเนิน

สะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหขดุขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๙ เพื่อเชื่อมแม

น้ำทาจีนกับแมน้ำแมกลอง โดยตลาดน้ำถือเปนการคาชุมชนริมน้ำที่มีความสำคัญมาอยางยาวนาน 

ตั้งแตยุคแรกซึ่งตลาดน้ำจะอยูที่คลองดำเนินสะดวก ระหวางปากคลองลัดพลียาวไปถึงปากคลอง

ทองหลาง ตอมา ในยุคท่ีสอง ตลาดน้ำจะอยูท่ีคลองลัดพลี และในยุคท่ีสาม ปจจุบัน ตลาดน้ำเปนศูนย

รวมในการคาขายพืชผักและผลไมตามฤดูกาลจากเรือกสวนไรนาของเกษตรกร นอกจากนั้นยังมีการ

จำหนายอาหาร รวมทั้งมีสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองจำหนาย98

๙๑ โดยตั้งอยูบริเวณเดิม คือ บริเวณคลอง

ตนเข็ม ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙ ของเทศบาลอำเภอดำเนินสะดวก และการคาขายยังคงมีเหมือนในอดีต 99

๙๒ 

สรุปไดวา ตลาดน้ำ หมายถึง แหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ำโดยอาศัยเรือ

เปนพาหนะ ในอดีตเรียกกันวา ตลาดนัด แลวยังมีชื่อเรียกกันวา ตลาดเรือ หรือตลาดทองน้ำ อีกดวย 

กอนที่ปจจุบันจะเรียกกันติดปากวา ตลาดน้ำ ทั้งนี้ เมื่อการดำรงชีวิตของมนุษยก็เปลี่ยนไป การซ้ือ

ขายแลกเปลี่ยนสิ่งของเกิดขึ้นทางบก ตลาดน้ำหลายแหลงยังคงอยู แตปรับเปลี่ยนสถานะเปนแหลง

ทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมท่ีสำคัญอยางหนึ่งของไทย 

 
๘๙สมัย สุทธิธรรม, สารคดีชีวิตไทยในแมน้ำลำคลอง: ตลาดน้ำ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙), หนา ๑. 
๙๐ราตรี โตเพงพัฒน, ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพครุุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๓), หนา ๓. 
๙๑สำนักงานจังหวัดราชบุรี, แผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙, 

(ราชบุรี: สำนักงานจังหวัดราชบุรี, ๒๕๕๗), หนา ๑๖. 
๙๒พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๓๕. 



๘๕ 

๒.๕.๒ พัฒนาการของตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

จังหวัดราชบุรี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผาพันธุมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม

และประเพณีอันเปนลักษณะเดนของจังหวัดที่สืบทอดมาแตโบราณกาล สภาพภูมิประเทศเสริมให

ราชบุรีเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรม 100

๙๓ แตการคมนาคมในสมัยกอนนั้น คือ ประมาณป พ.ศ. ๒๓๙๕ 

หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ โดยทั่วไป ยังใชสัตวเปนพาหนะมี 

ชาง มา วัว ควาย ลา ลอ หรือบรรทุกเกวียนและการการคมนาคมทางเรือ101

๙๔ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ไดมีพระราชดำริ เม่ือป พ.ศ. ๒๔๐๙ 

หรือ ร.ศ. ๘๕ ปขาล เพราะทรงเห็นวาการคมนาคมที่ไปมาระหวางกรุงเทพ ฯ สมุทรสาคร มีคลอง

ภาษีเจริญที่ทำการสัญจรไปมาไดสะดวกดี แตถาหากมีคลองระหวางกรุงเทพ ฯ สมุทรสงคราม และ

ราชบุรี ก็จะสะดวกข้ึนอีกเปนอันมาก โดยท่ีอาศัยแมน้ำแมกลองเปนสื่อกลาง เม่ือเปนคลองได การไป

มาหาสู โดยทางน้ำก็จะมีความสะดวกและคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

ในป พ.ศ. ๒๔๐๙ นั้นเอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เม่ือ

ครั้งยังพระราชทานบรรดาศักดิเปนพระปราสาทสิทธิ์ เปนผูอำนวยการขุดคลองที่เชื่อมจากแมน้ำทา

จีนเริ่มจาก ปากคลองบางยาง อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร กับแมน้ำแมกลอง ตำบล บางนก

แขวก อำเภอบางคนที (เดิมเขียน บางคนที และบางคณฑี) การขุดคลองดำเนินสะดวก ไดเริ่มทำการ

ขุดในปลายป พ.ศ. ๒๔๐๙ โดยเริ่มจากแมน้ำทาจีน ตำบลสวนลม อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

เปนจุดเริ่มตน โดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนผูควบคุมดูแล และใช

กำลังของทหาร ชาราชการ ประชาชน รวมกันชวยขุด การขุดดินนี้ใชกำลังแรงงานของคนลวน ๆ โดย

ที่ไมไดใชเครื่องจักรหรือ เครื่องทุนแรงอยางอื่นเลย นับวาเปนความดำริ ความวิริยะอุตสาหะของ

ประชาชนในสมัยนั้นเปนอยางมาก จึงไดคลองดำเนินสะดวก กวาง ๖ วา (๑๒ เมตร) ลึก ๖ ศอก (๓ 

เมตร) ยาว ๘๙๕ เสน หรือ ๓๕ กิโลเมตร ๘๐๐ เมตร ที่ทำการใชสอยสัญจร ทางน้ำมาจนถึงทุกวันนี้

102

๙๕ 

 
๙๓คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ, แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง), (ราชบุรี: ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณจังหวัด, ๒๕๖๑), หนา ๗. 
๙๔พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๕. 
๙๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๗. 



๘๖ 

คลองดำเนินสะดวก มีระยะคลองที่ยาวมากถึง ๘๔๐ เสน หรือ ๓๒ กิโลเมตรเศษ เปน

คลองที่ตรงไมเหมือนคลองอื่น ๆ ที่คดเคี้ยวไปมา เปน คลองที่ผานเขตถึง ๓ อำเภอใน ๓ จังหวัด คือ 

อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอำเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม แตระยะคลอง ๘๔๐ เสน เรียกวา คลองดำเนินสะดวก ตลอดทั้งคลองโดยแบงระยะ

ดวยการปกหลักเขตตลอดท้ังคลองมีจำนวน ๙ หลักเปนระยะดังนี้ คือ 

หลักศูนย จุดเริ่มตนท่ีปากคลองบางยางออกสูแมน้ำทาจีน อำเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร หางจากประตูน้ำบางยางประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ จนถึงประตูน้ำบางยาง ไปจนถึงหลัก

ท่ีหนึ่ง นับเปนระยะทางยาวได ๑๐๐ เสน (๔ กิโลเมตร) มีเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ ๑๐x๑๐ นิ้ว ปก

ไวที่พื้นดิน การเรียกชื่อสถานที่นี้ คือ ระหวางหลักศูนย ถึง หลักหนึ่ง ไมเห็นมีใครเรียกกันวา หลัก

ศูนย นิยมเรียกกันวา ประตูน้ำบางยาง 

หลักที่หนึ่ง จุดเริ่มตนถัดจากหลักศูนย เปนระยะทางนี้ยาวได ๑๐๐ เสน (๔ กิโลเมตร) 

โดยผานประตูน้ำบางยางเขามาในเขตคลองดำเนินสะดวก เสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ(๑) ๑๐ X ๑๐ 

นิ้ว ปกไวที่พื้นดินริมคลอง สูงจากพื้นดิน ประมาณ ๑ วา บางหลักก็ ๒ ศอก หรือ ๓ ศอก สลักเปน

เลข ๑ เปนตัวเลขไทย อยูในเขตอำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร การเรียกชื่อเขตหลักหนึ่งนี้จะมี 

เรียกกันในระหวางเขตหลักหนึ่งโดยถือเอา หลักหนึ่งเปนเกณฑโดยเขตประมาณขาง ขวาของหลัก ๒ 

กิโลเมตร ขางซายของหลัก ๒ กิโลเมตร 

หลักที่สอง จุดเริ่มตนเริ่มจากหลักเสาหินเลขที่ ๑ นับระยะทางน้ำได ๑๐๐ เสน มีเสาหิน

เลขท่ี ๒ ปกไว ในระหวางเสาหินเลขท่ี ๑ ถึงเลขท่ี ๒ เรียกวาหลักสอง การเรียกชื่อเขตนี้เรียกกันวาอยู

ระยะใกลเคียงของหลักนั้น ๆ เขตหลักสองนี้ อยูในเขตอำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

หลักที่สาม จุดเริ่มตนจากหลักเสาหินเลขที่ ๒ นับเปนระยะทางน้ำยาว ได ๑๐๐ เสน มี

เสาหินเลขท่ี ๓ ปกไว ในระหวางเสาหินเลขท่ี ๒ ถึงเลขท่ี ๓ เรียกวา หลักสาม ซ่ึงอยูในเขตอำเภอบาน

แพว จังหวัดสมุทรสาคร 

หลักที่สี่ จุดเริ่มตนจากหลักเสาหินเลขที่ ๓ นับเปนระยะทางน้ำยาว ได ๑๐๐ เสน มีเสา

หินเลขที่ ๔ ปกไวในระหวางเสาหินเลขที่ ๓ ถึงเลขที่ ๔ เรียกวา หลักสี่ ซึ่งอยูในเขตอำเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร 

หลักที่หา จุดเริ่มตนจากหลักเสาหินเลขที่ ๔ นับเปนระยะทางน้ำยาวได ๑๐๐ เสน มีเสา

หินเลขที่ ๕ ปกเอาไว ในระหวางเสาหินเลขที่ ๔ ถึงเลขที่ ๕ เรียกวา หลักหา ซึ่งอยูในเขตอำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เสาหินหลักที ่หา อยูหางจากอำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

ประมาณ ๒๐ เมตร ๑๐ วา เทานั้น 



๘๗ 

หลักท่ีหก จุดเริ่มตนจากหลักเสาหินเลขท่ี ๕ นับเปนระยะทางน้ำยาว ได ๑๐๐ เสน มีเสา

หินเลขท่ี ๖ ปกเอาไวในระหวางเสาหินเลขท่ี ๕ ถึงเลขท่ี ๖ เรียกวา หลักหก ซ่ึงอยูในเขตอำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี 

หลักเจ็ด จุดเริ่มตนจากหลักเสาหินเลขที่ ๖ นับเปนระยะทางน้ำยาวได ๑๐๐ เสน มีเสา

หินเลขที่ ๗ ปกเอาไว ในระหวางเสาหินเลขที่ ๖ ถึงเลขที่ ๗ เรียกวา หลักหก ถาเรียกที่ถูกตามหลัก

แลวตองเปน หลักเจ็ด ซ่ึงเปนเขต อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

หลักที่แปด จุดเริ่มดนจากเสาหินเลขที่ ๗ นับระยะทางน้ำยาว ได ๑๐๐ เสน มีเสาหิน

เลขที่ ๘ ปกเอาไว ในระหวางเสาหินเลขที่ ๗ ถึงเลขที่ ๘ เรียกวา หลักแปด ซึ่งเปนเขตอำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี ติดตอกลับ เขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

เมื่อหมดจากเสาหินหลักที่แปดแลว มีระยะทางน้ำยาวอีกประมาณ ๔๐ เสน เขาเขตอำเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีเรียกซื่อวา หลัก ๘ บางเหมือนกัน จนมาถึงประตูน้ำบางนกแขวก

หรือประตูน้ำหลักแปด ซ่ึงอยูในเขต ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม103

๙๖ 

 

ภาพท่ี ๒.๓ 

หลักศูนย104๙๗ 

 

 
 

 
๙๖อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๑๑. 
๙๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 



๘๘ 

การขุดคลองดำเนินสะดวก ซึ่งใชแรงงานของคนลวน ๆ ใชเวลาขุดคลอง ในระยะ ๒ ป

เศษ โดยเริ่มขุดคลองมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๐๙ (ปขาล) ใชงบประมาณ ๑,๔๐๐ ชั่ง โดยเปนพระราช

ทรัพยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ จำนวน ๔๐๐ ชั่ง และเปนเงินของ

สมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ท่ีพระสมุหกลาโหม จำนวน ๑,๐๐๐ ชั่ง รวมเปนเงิน 

๑,๔๐๐ ชั่ง  

คลองดำเนินสะดวก ผาน ๓ จังหวัด คือ สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ใชเวลาขุด ๒ 

ป เม่ือแลวเสร็จก็เปนคลองท่ีมีเรือสัญจรไปมาเปนจำนวนมาก ขนาดกวางของลำคลอง ๖ วา ขนาดลึก 

๖ ศอก พอที่เรือไดสัญจรไปมาไดสะดวก โดยเรือสวนมากก็จะเปนเรือใบ เรือแจว และเรือพาย สมัย

แรกมีเรือนอย ตอมามีเรือมากยิ่งขึ้น การสัญจรไปมาก็มากขึ้นไปตามลำดับ เรือที่วิ่งนั้นก็ติดเครื่องยนต 

ทำใหมีคลื่นมาก น้ำนั้นเซาะตลิ่งมาก จากคลองขุดที่กวางมาแตเดิม ๖ วา ก็เพ่ิมขึ้นเพราะ ตลิ่งพัง ก็

กลายเปน ๑๐ วา ๑๕ วา บางแหงถึง ๒๐ วา ก็มี จึงทำใหใครท่ีเปนเจาของ ท่ีดินตองทำเข่ือนกันตลิ่ง

ไมใหพัง จึงทำใหคลองมีขนาดกวางโดยท่ัวไปในปจจุบันนี้ ประมาณ ๑๕ วา (๓๐ เมตร) 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซึ่งเปนผูอำนวยการขุดคลอง ไดทำ

เปนแผนผังในการขุดคลองยาว ๘๔๐ เสน กวาง ๖ วา ลึก ๑ วา ๒ ศอก ขึ้นนำทูลเกลาถวายแด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ พระองค ทรงเห็นวาคลองที่ขุดใหมนี้เปนคลองท่ี

ยาวมาก และเปนคลองท่ีขุดไดตรง ไมคดเค้ียว สะดวกตอการท่ีจะสัญจรไปมา จึงทรงพระราชทานให

เปนมงคลแกคลองนี้วา “ดำเนินสะดวก” และทำพิธีการเปดคลองนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ (วันจันทร 

เดือน ๗ ข้ึน ๔ ค่ำ ตรงกับวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ จ.ศ. ๑๒๓๐ ร.ศ. ๘๗ ปมะโรง) 

ในเวลาตอมา จึงมีพระบรมราชโองการใหไปขุดคลองแสนแสบ (ในคราวนี้ จึงไดรับประ

ราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์จาก พระปราสาทสิทธิขึ ้นเปน พระศรีสุรียวงศ และตอมาไดเลื ่อนเปน 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุรียวงศ) สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไดสราง

วัด สรางไวเปนอนุสรณท่ี ตำบลโคกไผ ระหวางเขตหลักสี่ กับ หลักหา ชื่อ วัดสมเด็จพระปราสาทสิทธิ์

ธิดาราม พรอมกับสรางปราสาทหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่งขึ้นที่ริมคลองดำเนินสะดวก หนาวัดมีรูปรางคลาย 

ปราสาทราชวังหลวง และไดสรางศาลาที ่พักคนงานขุดคลองขึ ้นที ่ปากคลองลัดราชบุรีอีกหนึ ่งแหง 

(ปจจุบันเปนคลองลัดพลี ซึ่งเกิดจากการเรียกผิดเพี้ยนไปเปนคลองลัดพี และลัดพลี ตามลำดับ) เปน

อาคารไมจริง ๕ หอง หลังคามุงกระเบื้องสีแดง เรียกกันขณะนั้นวา ศาลาหาหอง หรือศาลาแดง เมื่อเสร็จ

จากการขุดคลองแลวไดยกศาลานี้ใหเปน ท่ีวาการอำเภอดำเนินสะดวก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ และกอนท่ี พ.ศ. 

๒๔๕๕ จะยายไปท่ีตั้งใหม ขางวัดโชติทายการาม หมูท่ี ๑ ตำบลดำเนินสะดวก มาจนถึงปจจุบันนี้105๙๘ 

 
๙๘อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๑๘. 



๘๙ 

เม่ือพ.ศ. ๒๔๑๑ ดวยขนาดและความยาวของคลองท่ีขุด ประกอบกับเปนคลองท่ียาวและ

ตัดตรงไปในหลายพื้นที่ ทำใหมีเจานายผูใหญหลายคนมาจับจองที่ดินซึ่งเปนปารก ดงออ ดงแขม

พรอมขุดคลองนอย คลองซอยแยกจากคลองใหญเพื่อเขาสูพื้นที่ของตน ซึ่งปารกเหลานั้นไดมีการ

ปรับเปลี่ยนกลายเปนเรือกสวนไรนาในเวลาตอมา106

๙๙ 

แตเนื่องจากการเดินทางติดตอระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับจังหวัดราชบุรีมีอุปสรรค

มากมาย จะตองเดินทางดวยเรือพายหรือเรือแจว เพราะในสมัยนั้นยังไมมีเรือยนตใช และจะตองพาย

หรือแจวเรือออมไปทางแมน้ำแมกลอง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากกระแสน้ำเชี่ยวกราก การเดินทางจะลำบาก

มากข้ึนตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงตัวจังหวัด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการจึงไดขุดคลอง

ลัดราชบุรี หรือคลองลัดพลีในปจจุบันข้ึน107

๑๐๐ 

ก. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตลาดน้ำ คือ การคาขายทางเรือ เปนท่ีทำการซ้ือขายการขายท่ีเรือ โดย

จะมีพอคา แมขาย นำเอาสิ่งของตาง ๆ มาขาย สวนมากก็จะเปนพืชผักในสวน ขายกันที่ตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก (เดิมทีไมไดเรียกวาตลาดน้ำดำเนินสะดวก) เดิมที เมื่อสมัยทำการขุดคลองดำเนินสะดวก

ใหม ๆ พระศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไดสรางศาลาที่พักคนงาน ณ บริเวณที่ปากคลอง ลัดราชบุรี 

บริเวณปากคลองลัดราชบุรี ไดสรางเปนไมจริงมี ๕ หอง หลังคามุงกระเบื้อง โดยใชกระเบื้องเปนสี

แดง เม่ือสรางเสร็จแลว ก็ไดใหคนท่ีทำงานอยูหรือคนท่ีไดจางมาขุดคลอง อยูพักอาศัย 

เม่ือมีการขุดคลองข้ึน สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีคู คลอง หนอง บึง ก็เริ่มมีคลองลัดติดตอถึงกันข้ึน 

จากประตูน้ำบางยางถึงประตูน้ำบางนกแขวก ซ่ึงเดิมทีท่ียังไมมีประตูน้ำบางนกแขวกนั้น มีนัดอยูบาง

แลว เรียกกันวา นัดปากคลอง ซึ่งจะทำการซื้อขายกันที่บริเวณปากคลอง ใกลแมน้ำแมกลอง จากวัด

เจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปประมาณ ๑ 

กิโลเมตร ก็จะออกไปแมน้ำแมกลอง ซ่ึงบริเวณนี้จะมีจุดทำการคาขายกัน โดยกำหนดเอาวัน ๑ ค่ำ ๖ 

ค่ำ ๑๑ ค่ำ เปนประจำทุกวันไป ทั้งขางขึ้นและขางแรม เดือนหนึ่งมี ๖ วัน เมื่อถึงวันนัดตอนเชาจะมี

พอคาแมขายนำสินคาที่ผลิตไดในสวน ไร นา โดยนำมาทางเรือ ทางบก นำสินคามาขาย การคาขาย

สมัยนั้นมีตลอดท้ังวัน ท้ังรานคาบนบกและในเรือ108

๑๐๑ 

 

 
๙๙เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, (ราชบุรี: สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ๒๕๕๗), หนา ๑๕. 
๑๐๐อำเภอดำเนินสะดวก, หนังสือที่ระลึกพิธีเปดอาคารที่วาการอำเภอดำเนินสะดวก, (ราชบุรี: ที่วา

การอำเภอดำเนินสะดวก, ๒๕๔๓), หนา ๔๐. 
๑๐๑อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๔-๒๕. 



๙๐ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น การไปมาหาสูกันจะใชเรือแจว เรือพาย เรือใบเปนสวนมาก คลอง

ดำเนินสะดวกก็มีการคาขาย พอคา แมขาย รวมกลุมกันข้ึน โดยมีจุดทำการนัดพบกัน และดวยเห็นวา

ท่ีคลองดำเนินสะดวก ณ บริเวณตรงศาลา ๕ หองนั้น มีคนอยูหนาแนนกวาท่ีอ่ืน ๆ จึงตกลงกันจะเปด

ทำการตลาดนัด ณ ที่นั้น โดยกำหนดวันตลาดนัด ดังนี้ ตลาดนัดปากคลอง วัน ๑ ค่ำ, วัน ๖ ค่ำ และ

วัน ๑๑ ค่ำ สวนตลาดนัดดำเนินสะดวก วัน ๒ ค่ำ, วัน ๗ ค่ำ และวัน ๑๒ ค่ำ 

การจัดตลาดนัดดำเนินสะดวก สมัยกอนนั้นจะเรียกกันวา ตลาดนัดศาลา ๕ หอง โดย

เรียกจากสถานที่จัดตลาดนัด คือ มีศาลา ๕ หอง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ศาลาแดง ที่เรียกนี้เชนนี้

เพราะศาลาหาหองนั้นมุงกระเบื้องดวยสีแดง จึงกลาวไดวา นัด หรือตลาดนัด หรือตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เรียกวา ตลาดนัดศาลาแดง หรือตลาดนัดศาลาหาหอง หรือตลาดนัดหลักแปด 

(ตำแหนง ศาลาแดง ในปจจุบันนี้คือ บริเวณปากคลองลัดราชบุรีไปจนถึงปากคลองทองคลอง)109

๑๐๒ 

พ้ืนท่ีอำเภอดำเนินสะดวก เปนท่ีราบต่ำและเปนน้ำจืด จึงอุดมสมบูรณ ไปดวย ปลา กุง ปู 

หอย และสัตวเลื้อยคลานตาง ๆ มี งู ตะกวด นาก เสือปลา จระเข มังกรทอง (เหี้ย) ที่เปนสัตวบกก็มี 

ไกปา หมูปา สิงปา ชะมด ชะนี คาง บาง นกตาง ๆ เชน นกเหยี่ยว นกเงือก นกกวัก นกเขา นกกา 

นกกระยาง นกกระสา นกพิราบ นกเปนน้ำ และนกตาง ๆ สาระพัด 

เมื่อการขุดคลองดำเนินสะดวก เสร็จเรียบรอยแลว การสัญจรไปมาเริ ่มมีความสะดวก 

เจานายผูใหญที่อยูในกรุงเทพ ฯ ไดพากันมาจับจองที่ดินที่รกรางวางเปลา และทำการเบิกเปนสวนให

มากขึ้นทั่งสองฝงคลอง ซึ่งกรรมกรรับจางในสมัยนั้นจะเปนประชาชนชาวจีน และในสมัยนั้นเจานายชั้น

ผูใหญก็มีดวยกันหลายทานที่เห็นประโยชนจากการขุดคลองดำเนินสะดวก แลวไดพากันมาจับจองที่ดิน

ไว คือ (๑) เจาจอมแพร ในรัชกาลท่ี ๕ (๒) พระยาศรีสุราษฎร (๓) พระยาสุนทรบุรี (๔) พระยาโชฎกราช

เศรษฐี (๕) พระยาพระกลาโหม (๖) พระชลทาน (๗) หลวงโยธาณัติการ (๘) ขุนพิทักษประชาราษฎร 

เจานายผูใหญที่มาจับจองที่ดิน ไดทำการขุดคลองเล็ก คลองนอย คลองซอย คลองลำ

กระโดง จากคลองดำเนินสะดวกประมาณ ๒๐๐ กวาคลอง อาทิเชน 

คลองศรีสุราษฎร อยูตำบลศรีสุราษฎร พระยาศรีสุราษฎรเปนผูควบคุมการขุดโดยทำการ

ขุดเปนคลองซอยจากคลองดำเนินสะดวก หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา คลองใหญ เม่ือขุดคลองเสร็จแลว

ก็เรียกกันวา คลองศรีสุราษฎร ตามซ่ือของผูท่ีทำการควบคุมการขุดคลอง ในอดีตก็เคยมีตลาดนัดท่ีนี่ 

คลองสะเดา เพราะที่ปากคลองที่ทำการขุดมีตนสะเดาใหญ ชาวบานก็เลยเรียกตามท่ี

ตนไมสะเดาข้ึนอยูท่ีปากคลอง วาคลองสะเดา 

 
๑๐๒อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๖. 



๙๑ 

คลองตนหวา ที่ปากคลองที่ทำการขุดมีตนหวาใหญอยูปากคลอง ชาวบานไดเรียกวา 

คลองตนหวา ตามท่ีมีตนหวาข้ึนอยูท่ีปากคลอง (พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมปรากฏมีตนหวาแลว) 

คลองวัดหลักหกรัตนาราม (คลองท่ี ๕๗) มีวัดหลักหกรัตนาราม ตั้งอยูปากคลอง เปนเขต

ตำบลศรีสุราษฎรและดอนไผติดตอกัน จึงเรียกชื่อคลองตามซ่ือวัดท่ีตั้งอยูวา คลองวัดหลักหกรัตนาราม 

คลองราง ซึ่งสมัยกอนเปนทางน้ำไหลมาเปนลำราง ก็เลยเรียกวาคลองราง บัดนี้แมจะ

เปลี่ยนชื่อใหมวา คลองสวางเจริญ แตชาวบานท่ัวไปก็ยังเรียกวา คลองราง 

คลองทางเกวียน ซึ่งอยูติดกับคลองราง แตเดิมเปนถนนเรียกวา ทางเกวียน คนจะนำวัว 

ควายมากินน้ำที่คลองใหญพรอมทั่งอาบน้ำใหวัวควายไปดวย ตอมาสถานที่ทำนาไดเบิกเปนสวนทาง

เกวียน จึงมีการขุดดินมาถมคันใหสูงขึ้นสูน้ำได ทางเกวียนจึงกลายเปนคลองไป แตปจจุบันนี้คลอง

ทางเกวียนกำลังตื้นเขินเพราะคลองไมไดใชแลว 

คลองกำนันฮวด เปนคลองที่ไดชื่อตามบานกำนันที่อยูปากคลอง เรียกชื่อตามผูที่อยู คือ 

ขุนผดุง ไวยนางคณาเขตต (ชื่อเต็มยศของกำนันฮวด) บานของทานมีชื่อวา บานผดุงสุข เปนบานไม

หลังใหญมีสลักลายไทย โบราณสวยงาม ขุนผดุงไวยนางคณาเขตต (กำนันฮวด) มีอำนาจมากพอ ๆ 

กับเปนนายอำเภอ ไปไหนมาไหนทานจะนั่งเรือแดง (เรือโดยสาร) ชาวบานมักจะเรียกซื่อคลองสั้น ๆ 

วา คลองกำนัน (คลองเหลี่ยงเฮง) หรือมีชื่อเรียกมาแตดั้งเดิมวา คลองเสมียนเกาะ กองตูม 

คลองตนตาล เรียกตามท่ีปากคลองแตเดิมมีตาลคูอยู จึงเรียก คลองตนตาล ปจจุบันนี้ไมมี

ตนตาลแลว (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

คลองโรงสี (มี ๒ คลอง) เรียกตามที่ปากคลองมีโรงสี ๒ แหง โรงสีโพธิ์ดำเนิน จะเรียก

คลองนี้วา คลองโรงสีลาง โรงสีดำเนินเจริญผล เรียกคลองนี้วา คลองโรงสีบน โดยแทจริง คลองนั้นมี

ชื่อเดิมวา คลองสมบูรณทรัพย ตอมามีโรงสี จึงเรียกวา คลองโรงสีบน เพื่อไมให ซ้ำกันกับชื่อ คลอง

โรงสีลาง แตชาวบานชอบเรียกซ่ือสั้น ๆ วา คลองโรงส1ี10

๑๐๓ 

ข. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ดำเนินสะดวก เปนสถานท่ีทำการกสิกรรม การเกษตร โดยเฉพาะทำสวน เปนจำนวนมาก 

เม่ือมีพืชผักก็ตองออกไปจำหนาย โดยเฉพาะดำเนินสะดวกอยางเดียว พืชผักมีมาก การปลูกก็งายตอง

สงไปกรุงเทพ ฯ และก็ทำการซื้อขายกันในดำเนินสะดวก มีจุดใหญๆ ที่พอคาแมคาขายมารวมกันอยู 

๓ จุด คือ 

 

 
๑๐๓อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๓๒. 



๙๒ 

๑. ตลาดนัดศาลาแดง 

ตลาดนัดศาลาแดง หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา ตลาดนัด ๕ หอง จะมีพอคา แมขาย มาขาย

ของกันในวันนัด คือ วัน ๒ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ ทั้งขางขึ้นและขางแรม ตั้งแตเขาตรู ณ ที่บริเวณ

ปากคลองลัดราชบุรี (คลองลัดพลี) ไปตามคลองดำเนินสะดวก (คลองใหญ) ถึงบริเวณปากคลอง

ทองหลาง และที่บริเวณหนาวิกภาพยนตรดำเนินเธียเตอร ถาเปนวันนัดจะมีของขายกันเนืองแนน 

สวนมากเปนเรือสำปนหรือเรือสำปนจาง จอดนับยาวเปนกิโลเมตร พืชผักที่มาขายในระยะนั้น (พ.ศ. 

๒๕๐๐) มี หัวหอม หัวกระเทียม ผักกาด ทางขาว (แปะฉาย) ผักกาดทางเขียว (คะนาตน) กะหล่ำปลี 

(คะนาลุย) กะหล่ำดอก (คะนาดอก) หัวผักกาดขาว (หัวใชเทา) ผักชี คื่นฉาย กูใช ตั้งออ ตั่วฉาย 

ผักบุงจีน ผักกะเฉด สายบัว หัวปลี พริก มะระ แตงราน แตงกวา แตงทอน แฟง (แตงกาย) ฟกทอง 

มะเขือ แตงโม แตงไทย บวบ ถั่วฝกยาว (ถั่วคาง) มันเทศ มันแกว มันสำปะหลัง เผือก กลวย ถอย 

ขาวโพด ถ่ัวลิสง (ถ่ัวคุด) ถ่ัวเหลือง (ถ่ัวแระ) ถ่ัวเขียว ถ่ัวงอก (ถ่ัวเพาะ) ถ่ัวแดง (ถ่ัวอีเตาะ) ถ่ัวดำ ถ่ัวพู 

ถั่วลันเตา (ถั่วแปบ) ใบโหระพา ใบกะเพราะ ใบแมงลัก ตะไคร ขา มะนาว มะมวง มะละกอ ขาว

ดอกไม กุงหอยปลาหมู เนื้อ เปด ไก ฯลฯ ท่ีพอคาแมขายนำมาซ้ือขายกันตามท่ีกลาวมานี้ เฉพาะของ

ท่ีผลิตไดในดำเนินสะดวกเทานั้น 

๒. ตลาดนัดคลองโพหัก 

บริเวณท่ี พอคา แมคา มาขายของกัน คือ ท่ีปากคลองโพหัก หรือ เรียกอีกนัยหนึ่งวา ปาก

คลองบัวงาม อยูเขตตำบลประสาทสิทธิ์ ปากคลองอยูที่วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักหา) พืชผักตาง ๆ ท่ี

นำมาขายก็เหมือนกันกับที ่ตลาดนัดดำเนินสะดวก ตลาดนัดคลองโพหักนี ้อยู ในเขตหลักหา มี

ประชาชนนำพืชผักมาคาขายกันมาก ตลาดนัดคลองโพหักนี้อยูใกลเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีอำเภอ

ดำเนินสะดวกอยูระหวางกลาง มีเรือที่ตลาดนัดจำนวนมาก เปนตลาดนัดที่สวยงามมีเรือสำปนมาก 

และคาขายกับแบบไทย ๆ ตลาดนัดนี้มีการคาขาย ตลอดจนเรือคาขาย และผูคนนอยกวาตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวกไมเทาไร 

๓. ตลาดนัดศรีสุราษฎร 

ตลาดนัดนี้ อยูที่ปากคลองศรีสุราษฎร เปนตลาดที่ไมคอยใหญนัก แตก็มีพอคาแมคามา

ขายของกัน เปนท่ีรมรื่น มีตนไมบัง มีตนจามจุรีใหญยื่นออกมา ใหรมเงา ไมคอยรอน สินคาท่ัวไป เชน 

แตงราน แตงกวา ขาวโพด กลวย ออย ผักกระเฉด สายนัว มะเขือ พริก บวบ หัวปลี ถั่วคาง มะมวง 

มะละกอ ฝรั่ง ชมพู มันเทศ มันสำปะหลัง กลาวคือ เปนของท่ีมีในสวน111

๑๐๔ 

 
๑๐๔อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๔๙. 



๙๓ 

ค. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

สมัยนี้การคมนาคมสะดวก การไปมามีการใชเครื่องยนตมากขึ้น บริเวณที่คลองดำเนิน

สะดวก (คลองใหญ) มีเรือสัญจรไปมามาก พวกพอคาแมขายจึงหลบไปอยูในคลองลัดราชบุรี (คลอง

ลัดพลี) มีบานรานตลาดเรียกวา ตลาดโรงยา สวนมากพวกเรือสำปน เรือเครื่องก็เริ่มมีขึ้นเปนเงาตาม

ตัว ชาวตางประเทศก็เริ่มสนใจมาชมตลาดน้ำกันมาก มีใหเห็นเปนประจำทุก ๆ วัน ทำใหรานตาง ๆ ท่ี

ริมคลองสัดราชบุรี พากันเปดรานขายของที่ระลึกกันมากมาย กลาวไดวา ในยุคระยะ พ.ศ. ๒๕๑๐-

๒๕๒๕ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เฟองมากที่สุด เรือของพอคาแมขายมีมากและการมีนัดนั้น มีเปน

ประจำทุกวัน ไมใชมีนัดเปนบางวันเหมือนเมื่อกอนนี้ แตของที่นามาขาย จำพวกพืชผักตาง ๆ จะมี

นอย แตของท่ีระลึกมีจำนวนมาก112

๑๐๕ 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมีบริษัทนำเที่ยวบางรายทำการบุกเบิก องคการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) จึงใหการสงเสริมและสนับสนุนดวยการ

เผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม สงผลใหมีชื่อเสียงไปในท่ัว

โลก113

๑๐๖ 

ง. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ยุคสมัยนี้ การคมนาคมสะดวกมาก ใชเครื่องยนตทุนแรงมากข้ึน ชาวตางประเทศมาสนใจ

ดำเนินมากข้ึน ในบริเวณคลองลัดราชบุรี มีนัดทุก ๆ วัน ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. มี

เรือพอคา แมขาย มาขายกันเนืองแนนทุก ๆ วัน บริเวณริมคลองลัดราชบุรี ก็มีการแตงราน ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง มีสินคาพื้นเมืองตาง ๆ มาจำหนายเปนอันมาก ตลาดเดิมเปนชั้นเดียวก็ปรับปรุงเปน ๒ 

ชั้น เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูท่ีมาทองเท่ียวใหมากยิ่งข้ึน รานตาง ๆ ก็เปดของขายฝรั่งมากข้ึน เพ่ือ

ตองการใหฝรั่งเขามาในรานจะไดขายของมาก บางทีก็ตองแยงฝรั่งท่ีมาเท่ียวใหเขาซ้ือของรานของตน

ใหมาก จึงตองใหรางวัลแกเจาของเรือที่นำฝรั่งมาจอดที่รานตนบาง แกไกดที่นำฝรั่งมาในรานของตน

บาง ทั้งเด็กเล็กเด็กใหญขายของที่ระลึกแกฝรั่งก็มีมากยิ่งขึ้น ในสมัยนั้น ถาใครไปตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก ภาคเขากับภาคบายในวันเดียวกันจะแปลกใจเปนอยางยิ่ง คือ ตอนเขาพลุกพลานจอแจ ตอน

บายเงียบเชียบไปเลย 

 

 

 

 
๑๐๕อางแลว, พระครูสริิวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๖๘. 
๑๐๖ราตรี โตเพงพัฒน, ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, หนา ๑๗๑-๑๗๔. 



๙๔ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีพอคาแมขายทำการซื้อขายกันที่คลองลัดราชบุรี (คลองลัดพลี) 

อยูไดไมนานก็คอย ๆ คลายไป เนื่องจาก ฝงตรงขามมีทำเล ดีกวา คือ ท่ีบริเวณคลองตนเข็ม จึงเริ่มไม

พอคาแมขายไปขายของเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ พอมาระยะหลัง ชวงป พ.ศ. ๒๕๒๕ ฉลองกรุงรัตนโกสินทร 

๒๐๐ ป ตลาดน้ำคลองลัดราชบุรีซบเซามากข้ึน เนื่องจากมีเรือมาทำการซ้ือขายนอยลง และก็นอยลง

ไปเรื่อย ๆ จนในท่ีสุด ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (คลองลัดราชบุรี) ก็หมดสภาพไปโดยปริยาย 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ เรือพอคาแมขายก็ไปคาขายกันที่ตลาดน้ำ ทาพจวรรณ ฝงคลองตนเข็ม 

บริเวณพื้นที่บนบกจึงเปดตลาดนัด มีรถเมลเหลืองผานทั้งวัน และที่คลองตนเข็มก็มีเรือพอคาแมขาย 

การซื้อของจะเปนทางเรือ ทางรถ ก็ไดสะดวกมาก ซ้ือของขึ้นจากเรือก็นำขึ้นรถไดเลย หรือซื้อของ

จากรถก็นำลงเรือไดเลย เนื่องจากบริเวณสถานที่นี้ เปนที่ของ คุณพจวรรณ สิริรัตน คฤหปตนี ซาว

ดำเนินสะดวก และทาพจวรรณนี้ก็เลยเปนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ไปโดยปริยาย114

๑๐๗ 

จ. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๓๐ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ไดเขามาอยูที ่ ทาพจวรรณ คลองตนเข็ม ไปโดย

เรียบรอยแลว นอกจากบริเวณทาพจวรรณแลว ในดานลึกเขาไปในคลองตน เข็มก็ยังมีสถานที่ใหม ท่ี

จัดใหอำนวยความสะดวกกับพอคาแมขายโดยเฉพาะ การซื้อของขายของก็งาย จะขึ้นรถลงเรือก็งาย 

แมฝนจะตกก็ไมเปนไร เพราะมุงหลังคา ยื่นออกมาตั้งครึ่งคลอง สะดวกตอฝรั่งที่จะมาทองเที่ยวดูชม 

ตลอดทั้งลงเรือพาย รับจาง นั่งเรือชมที่ตาง ๆ หรือจะถายรูปก็ไมสถานที่บนสะพานยืนถายรูป จะได 

ภาพสวย ๆ งาม ๆ ไวดูไดเปนอยางดี 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก คลองตนเข็มนี้ ก็มีเรือตาง ๆ เหมือนอยางสถานที่เดิม (คลองลัด

ราชบุรี) การไปมาก็งายทั้งทางรถ ทางเรือ และสถานที่อื่น ๆ ที่จะมองหาทำเลที่เหมาะไปกวานี้ก็ไม

เห็นมีอีกแลว ตลาดน้ำดำเนินสะดวก คลองตนเข็มนี้จะอยูไดนานตลอดไป เพราะไมความสะดวกตาง ๆ 

หลายอยาง 

พืช ผัก ผลไม ของดำเนินสะดวกก็เปลี่ยนไป เนื่องจากการทำสวน ซึ่งเปนการเกษตรท่ี

เปนหลักของชาวดำเนินสะดวก ประสบกับสิ่งที่เปนภาระหนักใจของชาวสวน คือ ยาฆาแมลง ซ่ึง

ชาวสวนจะตองซ้ือมาใชปหนึ่ง ๆ เปนเงินจำนวนมาก พืช ผัก ผลไมของดำเนินสะดวกในปจจุบันนี้ตอง

นำมาจากทองท่ีอำเภออ่ืนเพ่ือมาขาย115

๑๐๘ 

 

 

 
๑๐๗อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๗๓. 
๑๐๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕. 



๙๕ 

ฉ. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ยังอยูท่ี ทาพจวรรณ เชนเดิม เพราะมีความสะดวกหลายประการ 

คือ คาขายไดทั้งทางบกและทางน้ำ สะดวกตอคนฝรั่งชาติตาง ๆ มาเที่ยวชมตลาดน้ำ และถายภาพ 

กัน หรือจะลงเรือพายก็มีทาเรือสำหรับฝรั่งหลาย ๆ โดยที่เรืออีซูซุหนึ่งลำ บรรทุกผูโดยสารไดเต็มลำ 

๒๒ คน มี ๑๑ ท่ีนั่ง ท่ีนั่งหนึ่งนั่งได ๒ คน แตถารับฝรั่ง คนขับเรือจะใหนั่ง อยางมาก ๘ คน หรือ ๑๐ 

คนเทานั้น เพราะเรือไมเหมือนรถ ขึ้นหรือลงหรือเรือโครงอาจจะลมเอางาย ๆ บางทีก็รับเพียง ๖ คน

เทานั้น 

ปจจุบัน ตลาดจะเริ่มมีคนมาคาขายมากเม่ือเวลา ประมาณ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. 

พอเวลา ๐๙.๓๐ น. หรือ ๑๐.๐๐ น. ตลาดก็จะวาย มีเรือของพอคาแมคานอยลำมาก หากจะไปดูไป

ชมที่ ตลาดน้ำทาพจวรรณ คลองตนเข็มนี้ ควรไปเวลา ๐๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. จะไดดูชมเรือคา 

เรือขายท่ีพายเรือกันมาก เวลาอ่ืน ๆ มีนอยหรือแทบไมมีเลย116

๑๐๙ 

ช. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ก็ยังอยูที่เดิม ณ บริเวณคลองตนเข็ม เลยทาพจวรรณไปไมมาก 

การคาขายก็ยังเปนปกติเหมือนเดิม แตนอยกวาเดิม พวกชาวตางประเทศก็ยังไปเที่ยวชมดูตามปกติ 

แตการคาขายของคนไทยเราดูจะนอยลงไป 

พอคาแมคาท่ีมาคาขายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก สวนมากจะขายเปนของใหนักทองเท่ียว

ซื้อกัน เชน สม องุน กลวย ละมุด ชมพู มะละกอ มะพราวออนเผา ฯลฯ เปนผลไมของกินได ของ

จำพวกท่ีพอคาแมคาจะซ้ือขายกันมีนอย เรือสวนมากจะเปนเรือพายพาฝรั่งลอยเรือดูชมตลาดน้ำ 

การไปชมดูตลาดน้ำดำเนินสะดวกในยุคนี้ ไปกันแตเชา ๆ พอสวางก็เริ่มตลาดนัดกันแลว 

จะเดินดูหรือเชาเรือพายดูก็ได มีเรือพายใหเชาดูหลายทา ที่ชักชวนคนไปมาใหมาชมตลาดน้ำกัน ถา

ขับรถไปตอนเชา ๆ ถนนสูตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะมีผูกวักมือเรียกเรียงรายไปหลายแหง เพื่อเชื้อ

เชิญชวนมาใหใชบริการเรือเชาพาชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซ่ึงมีประมาณ ๑๐ แหง แตมีท่ีประทับใจ

อยูแหงหนึ่ง คือ ทาทุงเศรษฐี จะมีผูเฒาหนวดเฟมใสหมวก กวักมือเรียก เปนบรรยากาศแบบไทย ๆ 

แตงตัวแบบไทย และเปนชายผูเฒาลักษณะทาทางออกชนบทแท ๆ117

๑๑๐ 

 

 

 

 
๑๐๙อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๗๘. 
๑๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐. 



๙๖ 

ภาพท่ี ๒.๔ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (เดิม) ปากคลองลัดพลี ถายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖118

๑๑๑ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๕ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ปจจุบัน) คลองตนเข็ม ถายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖119

๑๑๒ 

 

 
 

 

 

 
๑๑๑อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๓. 
๑๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘. 



๙๗ 

๒.๕.๓ ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

ปจจุบัน ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มี ๔ แหง ไดแก (๑) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) ตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตั้งอยูที่ ตำบล

ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ (๔) ตลาดน้ำหลักหา ตั้งอยูที่ ตำบลประสาท

สิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

ภายหลังเมื่อเกิดชุมชนใหมที่คลองลัดราชบุรี บรรดาพอคาแมคาก็รวมกลุมกัน โดยมีจุด

นัดพบที่บริเวณศาลา ๕ หอง และกำหนดเอาเปนวัน ๒ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ เปนวันนัด รวมหนึ่ง

เดือนมี ๖ วัน เชนกัน มาถึงตรงนี้ก็พอสรุปไดวาตลาดน้ำดำเนินสะดวกถือกำเนิดขึ้นมาในป พ.ศ. 

๒๔๙๐ โดยใชชื่อในครั้งนั้นวา ตลาดนัดศาลาแดง (ตามชื่อสีหลังคาของสถานท่ี) บางเรียกตลาดนัดหา

หอง (ตามชื่อจำนวนหองของสถานท่ี) และบางเรียกตลาดนัดหลักแปด (ตามชื่อหลักหินที่ปกตลอด

แนวคลองโดยมีท้ังหมด ๙ หลัก รวมท้ังหลัก ๐ ดวย) 

คลองลัดราชบุรี หรือคลองลัดพลี เริ่มไดรับความสนใจทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยดวย

กันเองและชาวตางประเทศ รานรวงตาง ๆ ที่ตั้งอยูริมคลองพากันเปดรานขายของพื้นเมือง ของท่ี

ระลึกกันมากมาย สวนของกินประเภทอาหารคาวหวาน ตลอดจนพืชผักผลไมยกใหเปนหนาที่ของ

บรรดาพอคาแมคาชาวเรือไป สวนชื่อตลาดนัดศาลาแดง ตลาดนัดหาหอง หรือตลาดนัดหลักแปดก็

เริ่มจางหายไปกลายเปนชื่อ “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” แลวเรียกตอมาจนติดปาก 

ในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ ตลอดระยะเวลากวา ๑๕ ป ที่ตลาด

นัดแหงนี้ อยูในยุคเฟองฟูมากที่สุด มีนัดกันเปนประจำทุกวัน ไมใชเพียงบางวันเหมือนกอนหนานี้ 

สินคาที่นำมาจำหนายสวนใหญเปนผลิตผลจากทองถิ่นแทบทั้งสิ้น ผลไมที่ขึ้นชื่อที่สุด ในสมัยนั้นเห็น

จะเปนมะมวงอกรองดำเนินสะดวก ท่ีรสหวานหอมโดยเฉพาะเมื่อรับประทานพรอมขาวเหนียวมูล 

สูตรดั้งเดิม ที่ใหรสหวานมัน เรียกวากินกันเพลินเลยทีเดียว นอกจากมะมวงก็มีมะละกอ สมโอ 

สมเขียวหวาน องุน กลวย ละมุด ฯลฯ แตเมื่อวันเวลาลวงไป ผลไมตนเกาคอยๆ ตายไป ครั้นจะปลูก

ซอมแซมก็ใหผลรสชาติไมเหมือนเดิม ไมเพียงตนมะมวงเทานั้น แมแตผลไมชนิดอ่ืนดวย 

 

 



๙๘ 

จุดเปลี่ยนสำคัญที่เขามามีผลกระทบตอตลาดน้ำดำเนินสะดวก นั่นคือเสนทางคมนาคม

ขนสงทางบก การขนสงผลิตผลไมวาจะเปนผักหรือผลไมทางเรือเริ่มลดนอยลง บรรดาพอคาแมคาท่ี

ชื้อขายสินคากันที่คลองลัดราชบุรีอยูไดไมนานก็คอย ๆ เสื่อมคลายไป อดีตที่ยาวนานเริ่มตั้งแตเม่ือ

ครั้งขุดคลองดำเนินสะดวกเสร็จใหม ๆ ในป พ.ศ. ๒๔๐๙ ก็มีอันตองมาสิ้นสุดลงในป พ.ศ.๒๕๒๗ นับ

รวมอายุได ๑๑๘ ป แตมีความรูสึกพิเศษท่ีสัมผัสไดจากผูเฒา ทานเหลานั้นก็เริ่มเลาเรื่องตลาดน้ำดวย

สีหนาและประกายตาแหงความภาคภูมิใจเสมอลมหายใจของชาวคลองดำเนินสะดวกยังไมสิ้นทีเดยีว 

เมื่อฝงตรงขามไมไกลจากตลาดนัดคลองลัดราชบุรีนัก มีคลองหนึ่งที่อำนวยความสะดวกไดหลาย

ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเสนทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเขามาไดงาย ไมวาจะเปนทางรถหรือ

ทางเรือ พอคาแมคาตลอดจนนักทองเที่ยวสามารถซื้อของจากเรือก็เอาไปขึ้นรถไดเลย หรือซื้อของ

จากรถก็เอาไปลงเรือไดเลย คลองท่ีวานั่นคือ “คลองตนเข็ม” 

ตลาดนัดคลองตนเข็มหรืออีกชื่อหนึ่งวาทาพจวรรณ (เรียกตามชื่อเจาของสถานท่ี) ไดถือ

กำเนิดมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกอนหนานี้ก็มีพอคาแมคาอยูบางแลวประปราย กอนพัฒนามาเห็น

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในภายหลัง ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแหงนี้ไมเฉพาะที่คลองตนเข็มคลองเดียว 

หากรวมไปถึงคลองซอยเล็ก ๆ ท่ีจัดข้ึนมาเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับพอคาแมคาและนักทองเท่ียว

ใหมีโอกาสเท่ียวชมกันมากข้ึน ภาพของตลาดลอยน้ำท่ีคลาคล่ำไปดวยเรือพายลำยอม บรรทุกสินคาท่ี

จำเปนตอการครองชีพ พอคาแมขายสวมเสื้อผาโทนสีเขมแบบชาวสวน ใสหมวกงอบใบลาน พายเรือ

เรขายสินคา คอย ๆ ยอนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยตลาดจะเริ่มตนคาขายกันตั้งแตตอนเชาตรูไป

จนถึงชวงประมาณ ๑๑.๐๐ น.ของทุกวัน แตจะคึกคักเปนพิเศษในวันเสาร-อาทิตย แตภายหลังจากท่ี

มีการสรางหลังคายื่นออกมาใหรมเงากันฝนกันแดด เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยาง

มากตอการถายภาพ ภาพที่ถายออกมาไมสดสวยเหมือนกอน คือ จะเห็นเงามืดอยูซีกหนึ่งทำใหการ

โฆษณาประชาสัมพันธตลาดน้ำไมไดผลเทาท่ีควร แตสิ่งนี้คงไมใชปญหาสำคัญเทากับเสนทางคมนาคม

ใหม ๆ ท่ีบางเสนทางตัดผานเขาถึงสวนสองฝงคลองเลยทีเดียว พอมีถนนความเจริญก็ตามมา มีตลาด

บกเปดแขงกับตลาดน้ำ ผูคนจากตางถิ่นก็ไปมาหาซื้อของสดจากสวนกันงายขึ้น ดึงดูดใจใหพอคา

ชาวเรือเอาเรือข้ึนคาน หันมาใชรถเปนพาหนะท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาน้ำมันกวา ตลาดน้ำก็

เลยกลายเปนตลาดบก คลองดำเนินสะดวกที่มีเรือพลุกพลานจึงคอย ๆ ลดความสำคัญลง และหาก

วันนี้พอคาแมคาไมยอมพายเรือมาขายของ ไมยอมพายเรือมาซื้อของ ตลาดน้ำที่เปนเอกลักษณของ

ชุมชนดำเนินสะดวกและประเทศไทยคงตองถึงกาลอวสานไปอยางนาเสียดาย120

๑๑๓ 

 

 
๑๑๓สยาม เลาเจริญ, “อ่ิมอุนวัฒนธรรมลุมน้ำแมกลอง คลองดำเนินสะดวก”, เท่ียวไทยไปกับเชลล, ๑ 

(มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๖): ๔๙-๕๙. 



๙๙ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในปจจุบัน ตัวตลาดน้ำจะอยูที ่คลองตนเข็ม โดยตลาดจะเริ่ม

คาขายตั้งแตเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. และคึกคักไปจนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ซ่ึงสินคาที่นำมาขาย

สวนมากจะเปนผลไมจำหนายในราคาไมแพงเพราะมาจากชาวสวนโดยตรง นอกจากนั้น ยังมีการ

จำหนายอาหาร และสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองจำหนาย ตลอดจนสามารถเยี่ยมชมเรือกสวนของ

ชาวบานในแถบนั้นไดอีกดวย121

๑๑๔ 

โดยทั่วไปแลว นักทองเที่ยวที่เดินทางไปชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้น มีนอยมากที่จะมา

คางคืนที่ดำเนินสะดวกเพื่อชมตลาดน้ำ รายการทัวรสวนใหญจะชมตลาดน้ำในตอนเชา (๐๙.๐๐-

๑๑.๓๐ น.) และจะเดินทางตอไปชมรายการแสดงที่สวนสามพรานในตอนบาย (๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น.) 

และเมื ่อชมรายการแสดงเสร็จแลว จะเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ หรือมีบางสวนที ่เลยไปจังหวัด

กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม เพื่อชมแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในเขตจังหวัดนั้นกอนที่จะเดินทาง

ตอไปตามรายการที่เลือก เชน กลับกรุงเทพฯ หรือลงไปทางภาคใตของไทย แตอยางไรก็ดี ในเดือน

เมษายน ๒๕๔๗ รัฐบาลในภายใตการนำของ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดเดินทาง

มายังตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อพบปะกับประชาชนและรับฟงปญหาตาง ๆ ทั้งจากหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐ ผูประกอบการ พอคาแมคา ประชาชน รวมทั้งนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จึงมีดำริใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ได

รวมกันหาแนวทางในการจัดใหมีการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยข้ึนในตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

ตั ้งแตนั ้นเปนตนมา การพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกจึงมีหนวยงานของรัฐและ

ผูประกอบการที ่เกี ่ยวกับการทองเที ่ยวตลาดน้ำมีบทบาทที่สำคัญ ในการสงเสริมและพัฒนาจน

กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื ่อเสียงไปทั่วโลก ประกอบกับความมีคุณคาสำหรับการทองเที่ยวท่ี

สะทอนภาพวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตท่ีหาชมไดยาก 

อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากจังหวัดราชบุรีไดรับขอรองเรียนจากนักทองเท่ียวเก่ียวกับปญหา

ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยวของตลาดน้ำดำเนินสะดวกในหลายประการ เชน ปญหาความไม

สะอาดของสภาพแวดลอม ปญหาการขายสินคาที่มีราคาแพงกวาราคามาตรฐาน ปญหาการจราจร

ทางน้ำและการรุกล้ำลำน้ำ รวมทั้งปญหาการจัดระเบียบทางการคาที่ไมเปนธรรม สงผลใหตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวกถูกจัดอันดับจากสื่อตางประเทศใหเปน ๑ ใน ๑๐ ตลาดน้ำยอดแยในสายตาชาวโลก ทำ

ใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอจังหวัดราชบุรีเปนอยางมาก ทั้ง ๆ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเปนตลาดน้ำแหง

แรกของประเทศไทย มีประวัติชื่อเสียงมาชานาน 

 
๑๑๔เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, หนา ๒. 



๑๐๐ 

ถึงแมวาปจจุบันจะมีสวนแบงทางการตลาดของนักทองเที่ยวเปนอันดับท่ี ๒ รองจากตลาด

น้ำอัมพวาแตเพียงแหงเดียว จากสถานการณดังกลาว (พ.ศ. ๒๕๕๗)  ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี จึงได

นำคณะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีลองเรือสำรวจรานคายานตลาดน้ำดำเนินสะดวก และเพ่ือให

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกกลับมาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีเสนหและมีชื่อเสียงดึงดูดใจเชนเดิม จึงไดมีการ

แตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ข้ึน

ตามคำสั่งผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ท่ี ๘๓๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

คณะทำงานแกไขปญหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบรุี 

ชุดดังกลาว ไดมีการประชุมรับทราบปญหา อุปสรรค และบูรณาการแนวทางแกไขปญหาและการ

พัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งจากการประชุมดังกลาวไดมีการสรุปประเด็นปญหาของตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก รวม ๖ ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี ๑ ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 

ประเด็นท่ี ๒ ปญหาการจราจรทางน้ำ 

ประเด็นท่ี ๓ ปญหาการใหบริการของผูประกอบการ 

ประเด็นท่ี ๔ ปญหาการบุกรุกลำน้ำ 

ประเด็นท่ี ๕ ปญหาการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีจำเปน 

ประเด็นท่ี ๖ ปญหานักทองเท่ียว122

๑๑๕ 

๒. ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) 

ตลาดน้ำเหลาตักลั๊ก คือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกดั้งเดิม กอนที่จะมีขยายตัวไปพื้นที่ตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ในปจจุบัน ซึ่งหลังจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกไดยายจากสถานที่เดิมบริเวณปาก

คลองลัดพลี ไปอยู ในสถานที่ใหม มีนักทองเที ่ยว ทั ้งชาวไทยและ ชาวตางประเทศ เดินทางมา

ทองเที่ยวอยางหนาแนนในทุก ๆ วัน ทำให ตลาดน้ำเกา หรือเรียกเปนภาษาจีนทองถิ่น แตจิ๋ววา

เหลาตั๊กลัก เงียบเหงาลงไปอยางถนัดตา แตความงดงามของเรือนไมริมน้ำแบบจีน และวิถีชีวิตแบบ

จีนยังคงอยู นักทองเที่ยวบางกลุมที่นิยมชมชอบ ในความงามแบบยอนอดีต จึงเริ่มยอนถวิลหาวิถี

ริมน้ำแบบเดิม 

 

 

 
๑๑๕อางแลว, เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ.

๒๕๕๗-๒๕๕๙, หนา ๕-๖. 



๑๐๑ 

ตลาดน้ำเหลาตักลั๊ก เปนตลาดชุมชนชาวจีน มีมาตั้งแตครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองดำเนินสะดวก ในป พ.ศ. ๒๔๐๙-๒๔๑๑ เพื่อเชื่อมตอ

แมน้ำทาจีนกับแมน้ำแมกลอง ใหประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวกมากข้ึน มาแลวเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 

ไดพระราชทานชื่อวา คลองดำเนินสะดวก เปนคลองขุดดวยแรงงานคนท่ีตรงและยาวท่ีสุดในประเทศ 

เหลาตั๊กลัก หรือตลาดเกา ตั้งอยูบริเวณปากคลองลัดพลี แตคนจำนวนมากเมื่อนึกถึง

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกกลับนึกถึงตลาดน้ำแหงใหมในคลองตนเข็ม ซึ่งเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง

ของเสนทางคมนาคมไปเปนทางบกและการตอบสนองความสะดวกของนักทองเท่ียว 

ตลาดเหลาตั๊กลัก เปนตลาดธรรมชาติซึ่งเปนจุดพบปะของพอคาแมคา และชาวบานริม

คลองมาซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา ซ่ึงสวนใหญเปนพืชผลทางการเกษตร เพราะดำเนินสะดวกเปนพ้ืนท่ี

ท่ีมีความอุดมสมบูรณอยูแตเดิม เม่ือมีการขุดคลองดำเนินสะดวกก็เปนการเปดพ้ืนท่ีสองฝงคลอง โดย

คนจีนจำนวนมากไดเขามาตั้งรกรากทำสวนผัก สวนผลไม เชน สวนมะมวง สวนมะพราว ครั้งหนึ่งท่ี

อุตสาหกรรมน้ำตาลเฟองฟู ดำเนินสะดวกก็เคยเปนแหลงผลิตน้ำตาลมะพราวที่สำคัญที่สุด เพราะมี

มะพราวจำนวนมากและคุณภาพดี 

ตลาดเกาเปนกระแสท่ีกำลังไดรับความนิยมและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี มี

ทั้งที่เปน “ตลาดใหม-ทำใหเกา” คือ เกิดขึ้นใหม แตเกาะกระแสความนิยมของเกา ซึ่งมีการสราง

องคประกอบท่ีใหกลิ่นอายคลายคลึงกับของเกา โดยมากมักจะเปนตลาดน้ำ ขายสินคาในเรือ ขาวของ

ที่นำมาขายมักเปนของโบราณ ไดแก อาหารโบราณ ของเลนโบราณ เปนตน ในขณะที่ “ตลาดเกา-

ฟนฟูใหม” หลาย ๆ แหง ก็มีความแตกตางกันไป ในกรณีของเหลาตั๊กลัก เปนตลาดท่ีตายไปแลว 

เพราะรานคาบนบกก็ปดรานติดตอกันมาหลายสิบป กลายเปนท่ีพักอาศัยเทานั้น การคาทางเรือก็ยาย

ไปรวมกันอยูที่คลองตนเข็ม การฟนฟูเหลาตั๊กลักขึ้นมาใหมนี้ ไมไดเปดเพื่อเปนตลาดของชุมชนอยาง

ในอดีต แตก็เปนความเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนตลาดทองเท่ียวดวยเชนกัน 

ปจจุบัน ชาวบานไดรวมตัวกันกอตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระตุนใหตลาดเหลาตั๊กลัก

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยขอความรวมมือใหรานคาริมคลองกลับมาคาขาย หรือเปดบานตอนรับ

นักทองเที่ยว ชักชวนเรือพอคาแมคาชาวสวนตาง ๆ ใหมารวมตัวกันในพื้นท่ีตลาดเกาแหงนี้ อีกทาง

หนึ่งก็ทำการประชาสัมพันธตลาดผานชองทางออนไลนเพื่อเจาะกลุมคนรุนใหม และนักทองเที่ยว

ตางชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหญประจำป รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คือ งาน

วิวาหหมูกลางน้ำ ซ่ึงจัดข้ึนราวเดือนกุมภาพันธของทุกป123๑๑๖ 

 
๑๑๖คม ชัด ลึก, “ชวนสัมผัส ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก”, [ออนไลน] < www.komchadluek.net/news/ 

edu-health/ >, [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 



๑๐๒ 

ตลาดน้ำเหลาตั ๊กลัก (ตลาดเกา) เงียบเหงามาก บานริมคลองมักเปนบานอยู อาศัย 

บานเรือนมีสภาพทรุดโทรม ไมคอยมีผูประกอบการ มีแตผูประกอบการรายเล็ก ๆ เปดบานเปนราน

ขายของชำ ขายกวยเตี๋ยว ขายกาแฟ สวนรานขายของท่ีระลึก ขายพวงกุญแจ รานวาดรูปจะมาเฉพาะ

วันเสาร-วันอาทิตย ปจจุบัน ตลาดน้ำเหลาตั๊กลักยังคงมีความเปนธรรมชาติของชุมชน วิถีชีวิต ความ

เปนอยูของผูคนริมคลอง ความเปนอยูแบบดั้งเดิม ทำเลที่ตั้งมีความสวยงาม เปนตลาดน้ำเกาแก

ดั้งเดิม อยางไรก็ตาม ยังคงขาดความรวมมืออยางจริงจังจากคนในชุมชน เนื่องจากคนรุนใหมไมสนใจ

ที่จะพัฒนาตลาดน้ำใหกลับมามีชีวิตชีวาอีก มีเรือพายเรขายสินคานอย ตลาดน้ำไมมีการพัฒนา 

ตึกแถว-บานเรือนมีความทรุดโทรม ไมมีสินคาท่ีแสดงเอกลักษณของตนเอง 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีวัตถุประสงคการมาทองเที่ยวตลาดน้ำเหลาตั๊กลักเพื่อพักผอน/ 

ทองเที่ยว ลักษณะเปนแบบไป-กลับ และนักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการในสิ่งอำนวยความ

สะดวก โดยอันดับแรก คือ รานขายของที่ระลึก รองลงมา คือ ที่จอดรถ และขอมูลการเดินทาง ทั้งนี้ 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการใหมีจุดเดนเรื่องการดำเนินชีวิตที่เรียบงายของชาวบาน มีความ

ตองการใหพัฒนาในเรื่องการอนุรักษวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมไวให รวมถึงนโยบายของรัฐในการ

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน หนวยงานของราชการที่จะเขามาชวยเหลือชุมชนมีมากมายหลาย

หนวยงาน ท้ังหนวยงานของทองถ่ิน สวนกลาง และสถาบันการศึกษาตาง ๆ124

๑๑๗ 

๓. ตลาดน้ำคลองลัดพลี 

สืบเนื่องจากเมื่อคลองดำเนินสะดวกขุดเสร็จและเปดใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดแลว 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดสั่งใหขุดคลองศรีสุราษฎรขึ้นใหมเพื่อใหเปนแหลงน้ำทางการ 

เกษตรของราษฎรและเพ่ือใหเปนเสนทางสัญจรไปมาท่ีสะดวกระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอ

บางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และไดเปลี่ยนชื่ออำเภอที่ยายมาใหมวาอำเภอดำเนิน

สะดวก แตเนื่องจากการเดินทางติดตอระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับจังหวัดราชบุรีมีอุปสรรค

มากมาย จะตองเดินทางดวยเรือพาย หรือเรือแจวเพราะในสมัยนั้นยังไมมีเรือยนตใช และจะตองพาย

หรือแจวเรือออมไปทางแมน้ำแมกลอง เม่ือถึงฤดูน้ำหลากกระแสน้ำเชี่ยวกราก การเดินทางจะลำบาก

มากขึ้นตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงตัวจังหวัด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการจึงไดขุด

คลองลัดราชบุรี หรือคลองลัดพลีในปจจุบันข้ึน125

๑๑๘ 

 

 
๑๑๗วรรณี สินศุภรัตน และคณะ, “การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษาตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๘), หนา ก. 
๑๑๘อำเภอดำเนินสะดวก, หนังสือท่ีระลึกพิธีเปดอาคารท่ีวาการอำเภอดำเนินสะดวก, หนา ๔๐. 



๑๐๓ 

นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากความเจริญทาง

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การคมนาคมทางบก รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทำใหเกิดวิถีชีวิตของ

ชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากตลาดน้ำศาลาหาหองท่ีคลาคล่ำไปดวยเรือสินคา จนมีการนำเรือหางยาว

เขามาใชทำใหพอคา แมคา ท่ีใชเรือพายตองคอยหลบหลีก และระวังคลื่นท่ีเขามากระทบ ทำใหพอคา

แมคาเปลี่ยนเขามาขายที่คลองลัดพลี จนกลายเปนตลาดแหงใหม กอนที่ภายหลังตอมาจะเริ่มเสื่อม

ถอย เพราะตลาดน้ำคลองตนเข็ม (ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในปจจุบัน) ไดรับความนิยมและเปนที่รูจัก

ของนักทองเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง126

๑๑๙ ปจจุบัน ตลาดน้ำคลองลัดพลี อยูบริเวณวัดราษฎรเจริญ

ธรรม (วัดสุน) เปนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเกาท่ีไดรับการฟนฟูใหกลับมาคึกคักเชนเดิม มีการจำหนาย

พืชผักผลไมปลอดสารพิษ กวยเตี๋ยวเรือและกาแฟโบราณที่พายเรือกันมาขาย รวมทั้งบริการลองเรือ

ชมวิถีชีวิตตลาดน้ำและวัฒนธรรมพื้นบาน ๘ เผา การนวดแผนโบราณ อบ ประคบ สมุนไพร และ

สินคา OTOP 

๔. ตลาดน้ำหลักหา 

ตลาดน้ำหลักหา ตั้งอยูท่ีตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นับเปน

ชุมชนริมน้ำเกาแกท่ีอยูระหวางรอยตอของสองจังหวัดในปจจุบันคือ ราชบุรีและสมุทรสาคร มีอายุมา

นานเกือบ ๑๕๐ ป ที่นี ่เคยเปนตลาดน้ำที่คึกคักมากในอดีต ทุกวันนี้แมเรือคาขายจะไมมากมาย

เหมือนในเม่ือกอน จนทำใหท่ีนี่ดูหางไกลจากคำวา “ตลาดน้ำ” ตามแบบท่ีเราคุนตาในปจจุบัน แตสิ่ง

ท่ีตลาดน้ำหลักหามีแตกตางจากท่ีอ่ืนคือเสนหของวิถีชาวคลองท่ีผูกพันกับสายน้ำอยางแทจริง 

ในอดีต ตลาดน้ำหลักหา มีความคึกคักมาก ถึงกับไดชื่อวาเปน ตลาดน้ำ ๒ จังหวัด เพราะ

ตั้งอยูที่บริเวณปากคลองดำเนินสะดวก ใกลกับวัดปราสาทสิทธิ์ (หลักหา) บริเวณรอยตอสองจังหวัด 

คือ อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แตดวยเวลาที่ผาน

ไป การคมนาคมขนสงทางบกเขามาเปนเสนทางหลัก วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานจึงคอย ๆ 

เปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ การขายสินคาและการขนสงทางเรือลดจำนวนลงเปนอยางมาก สงผลให

ตลาดน้ำแหงนี้เสื่อมถอยความนิยมลง 

กระทั่งปจจุบัน ชาวบานและผูที่เกี่ยวของที่อาศัยอยูภายในบริเวณตลาดน้ำหลักหา ได

รวมมือกันเพ่ือฟนฟูใหตลาดน้ำหลักหาแหงนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยสิ่งแรกท่ีจะไดสัมผัสเม่ือกาว

เขาสูตลาดน้ำหลักหา คือ บรรยากาศอันรมรื่น ประกอบกับอากาศเย็นจากน้ำภายในลำคลอง จึงทำให

รูสึกรมรื่นและสดชื่นอยูตลอดเวลา 

 
๑๑๙นราวดี บัวขวัญ, รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๖), หนา ๔๙. 



๑๐๔ 

บริเวณหนาทางเขาตลาดน้ำ มีวิหารหลวงพอไตรรัตนโรจนฤทธิ์ และรูปจำลองของสมเด็จ

เจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค) ผูดำเนินการขุดคลองดำเนินสะดวก ในรัชสมัยของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ สวนภายในตลาดน้ำแหงนี้ ยังคงมีรานคาเปดใหบริการ

อยู เชน รานกวยเตี๋ยว รานขายสินคายอนยุค รานกาแฟโบราณ รานขายเครื่องจักรสาน ฯลฯ เรียง

รายอยู ในอาคารไมริมน้ำโบราณ ซึ ่งระหวางทางเดินจะมีสะพานขามคลองอยู เปนระยะ ๆ ให

นักทองเท่ียวไดเดินขามไปมา ชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ และเปนจุดถายภาพ 

อีกทั้ง ยังมีเรือขายอาหารแวะเวียนกันเขามาใหบริการ ทั้งเรือขายผลไมทองถิ่น เรือขาย

ขนมไทย เรือขายเปดไกพะโล และบางจุดก็จะมีเรือขายกวยเตี๋ยวมาเทียบจอดไว ใหนักทองเท่ียวไดนั่ง

กินกวยเตี๋ยวในพ้ืนท่ีติดริมน้ำ และหากตองการเยี่ยมชมความสวยงามของอาคารบานเรือนในบริเวณนี้ 

ก็ยังมีบริการนั่งเรือชมตลาดอีกดวย 

ปจจุบัน ตลาดน้ำหลักหา คือ ตลาดของชุมชนหลักหา ท่ีเปนรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิต

ริมน้ำของคนในชุมชน โดยมีการขายสินคาทางบก และทางน้ำ (การคาขายทางเรือ) ที่ตั้งอยูบริเวณ

พื้นที่หลักหา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี วิถีชีวิตริมน้ำบริเวณพื้นที่หลักหา เขตติดตอ

อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ชุมชนชาวหลักหาไดเขา

มามีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว ในการขับเคลื่อนระบบการทองเที่ยวของทองถิ่น เพื่อเปนการ

อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหคนรุนหลังไดเห็นวิถีชีวิตริมน้ำ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบของการ

ทองเที่ยวชุมชน (Community–based Tourism) ซึ่งเปนแนวทางที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

ในการนำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มุงเนนสรางความสมดุลท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

ปจจุบันรูปแบบของการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือ ในการ

สรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น ทั้งกระตุนการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม การสรางงาน การ

กระจายรายไดสูชุมชน ไปจนถึงการแกไขปญหาความยากจน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความไดเปรียบดาน

ทรัพยากรพ้ืนฐาน และความหลากหลายของทรัพยากรการทองเที่ยว บริเวณพื้นที่หลักหา เขตติดตอ

อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา มีความสมบูรณ

ของทรัพยากรการทองเที่ยว เสนหและความโดดเดนของบานเรือนริมน้ำ เปนสิ่งจูงใจนักทองเที่ยวให

เขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวไดเปนอยางดี127๑๒๐ 

 

 
๑๒๐นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลานอย, “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ชุมชน

บริเวณริมฝงคลองดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ ๑๑ 

ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): หนา ๑๕๒-๑๕๓. 



๑๐๕ 

โดยแทจริง ตลาดน้ำหลักหา อยูในพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลตำบลประสาทสทิธิ์ 

ซ่ึงเปนเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยูเลขท่ี ๒๗๒ หมูท่ี ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี อยูหางจากท่ีวาการอำเภอดำเนินสะดวก ๑๐ กิโลเมตร ซ่ึงแตเดิมนั้น ตำบลประสาทสิทธิ์ เปน

หมูบานหนึ่งของตำบลดอนไผ ตอมาทางราชการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแยก

บานประสาทสิทธิ์ และอีก ๔ หมูบาน ออกจาก ตำบลดอนไผ ตั้งเปนตำบลประสาทสิทธิ์ และในป 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแยกหมูบานเพิ่มขึ้นอีก ๑ หมูบาน บานประสาทสิทธิ์ถือเปนหมูบานที่มีพื้นที่กวาง 

และมีประชากรมากกวา อีก ๕ หมูบาน จึงเรียกวา “ตำบลประสาทสิทธิ์” มาจนถึงปจจุบัน128

๑๒๑ 

 

ภาพท่ี ๒.๖ 

คลอง แมน้ำ และแหลงน้ำในจังหวัดราชบุร1ี29

๑๒๒ 

 
 

 สรุปไดวา ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ปรากฏมี ๔ แหง คือ (๑) ตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตำบลดำเนิน

สะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ (๔) ตลาดน้ำหลักหา ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 
๑๒๑งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประสาทสทิธ์ิ, แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙), (ราชบุรี: เทศบาลตำบลประสาทสิทธ์ิ, ๒๕๕๖), หนา ๑. 
๑๒๒เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, หนา ๓. 



๑๐๖ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ ไดทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความตระหนักในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมผานกระบวนการการมีสวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ 

เชียงรากนอย” จากผลการวิจัยพบวา มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไดท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดเปนอันดับ 

๑ คือ หอไตรปฎก โดยจากการสำรวจ พบวา กลุมผูใหขอมูลที่เลือกหอไตรปฎกมากที่สุด คือ กลุม

วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ซึ่งเหตุผล คือ กลุมผูใหขอมูลที่เลือกมีความผูกพันกับโบราณสถานแหงนี้ 

ดวยสรางขึ้นดวยความรวมมือรวมใจของคนในหมูบานเองและยังเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามและ

พบเห็นไดยากในปจจุบัน สอดคลองกับผลการสัมภาษณท่ีไดจากกลุมผูใหขอมูลวัยสูงอายุวา หอไตร 

พวกยายเปนคนชวยกันสรางนะลงเงินคนละ ๑ บาท ลองคิดดูนะวา ๑ บาทสมัยกอนจะมีคาเยอะ

ขนาดไหน คนไหนมีเงินเยอะหนอยก็ลงเยอะ ชวยกันจนสรางหอไตรท่ีนี่ได และท่ีสำคัญหอไตรแหงนี้

ยังเปนสถานท่ีท่ีเก็บคัมภีรใบลานท่ีบันทึกเก่ียวกับประวัติ คำสอนตาง ๆ ท่ีสามารถสื่อรากเหงาความ

เปนมอญของเขาได 130๑๒๓ 

พรรณงาม โควานนท ไดทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคความรูมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมการปนและหลอพระพุทธรูปโลหะบานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม” จากผลการวิจัยพบวา องคความรูเชิงวิทยาศาสตรในภูมิปญญาทางวัฒนธรรมการปนและ

หลอพระพุทธรูปโลหะ บานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเช ียงใหม จ ังหวัดเช ียงใหม 

ประกอบดวยความรูดานเคมีและดานฟสิกส แตสวนใหญเปนความรูดานเคมี โดยองคประกอบทาง

เคมีของโลหะผสมในการหลอพระพุทธรูปโลหะประกอบดวยธาตุหลัก คือ ทองแดง มีธาตุผสม คือ 

สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว และสมบัติเชิงกลดานความแข็งของโลหะผสมมีคาเทากับ ๗๐ และผลการนำไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา มีประสิทธิภาพโดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการทำ

แบบทดสอบระหวางเรียนและคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน

เทากับ ๘๗.๙๙/๘๕.๖๖ ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว131๑๒๔ 

 

 
๑๒๓พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ, “การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ผานกระบวนการการมีสวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ เชียงรากนอย”, สถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), ๒๕๕๗, หนา ๑๑๒. 
๑๒๔พรรณงาม โควานนท, “การศึกษาองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมการปนและหลอ

พระพุทธรูปโลหะบานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม), ๒๕๕๘, หนา ค. 



๑๐๗ 

สุนทรชัย ชอบยศ ไดทำการวิจัยเรื่อง “แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดย

ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทองถ่ิน: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบวา ขอจำกัดในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม พบวา 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลสภาพแวดลอมของสิมและฮูปแตม แตไมสามารถซอมแซมไดหาก

เกิดการชำรุด (๒) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบยังไมมีการเอาใจใสเทาที่ควร (๓) ยังไมมีแหลงเรียนรูหรือ

นิทรรศการเรียนรูสิมและฮูปแตมถาวร (๔) มัคคุเทศกทองถ่ินยังถือวามีจำนวนจำกัด (๕) การถายทอด

ภูมิปญญาในการวาดภาพจากสีธรรมชาติไมมีการเผยแพร ขอเสนอแนวทางใน การบริหารจัดการสิม

และฮูปแตมคือ (๑) การจัดการพื้นที่แบบรวมมือกันโดยเนนชุมชนเปนฐาน (๒) การทำใหสิมและฮู

ปแตมเปนวาระนโยบายของทองถิ่น (๓) การสรางแหลงเรียนรูชุมชนกึ่งนิทรรศการถาวร (๔) การจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (๕) การจัดตั้งและการบริหาร

กองทุนเพื่อการพัฒนาสิมและฮูปแตม (๖) การปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณรอบสิมเพื่อใหเกิดความ

สวยงามและยังคงรักษาสภาพสิมไวตามแบบอยางโบราณ132

๑๒๕ 

อธิป จันทรสุริย ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมเปนฐานสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จังหวัดชุมพร” จากผลการวิจัยพบวา สถาบันการศึกษา 

จำเปนตองปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ของตนเอง ทั้งเขาไปมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใชตนทุนมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ในการเปนแหลงศึกษาเรียนรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในชุมชน 

สถาบันการศึกษา จำเปนตองสนับสนุนการฝกอบรม ใหความรูกับชุมชนในการรักษาดูแลมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และแนะนำแนวทางการจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ี

เหมาะสม ใหกับชุมชน และสถาบันการศึกษามีสวนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการ

จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู และสรางนวัตกรรมดานการจัดการมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม เชน พัฒนาการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและนาสนใจ รวมทั้ง สงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาทางดานวัฒนธรรม และการนาผลงานวิจัยมาใชประโยชนในการดำเนินงาน การแกไข

ปญหาและพัฒนาสังคมดานวัฒนธรรม133

๑๒๖ 

 
๑๒๕สุนทรชัย ชอบยศ, แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ 

ในทองถ่ิน: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการเมือง

การปกครอง, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒): หนา ๕๕. 
๑๒๖อธิป จันทรสุริย, “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนฐานสูการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๖๑, หนา ๒๗๐ 



๑๐๘ 

ชัยชาญ จารุกลัส ไดทำการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยยวน

รอบวัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี” จากผลการวิจัยพบวา มีนวัตกรรม

องคความรูเรื ่องประวัติความเปนมาของชาวไทยยวนบริเวณรอบวัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะองคความรูในเรื่องวัฒนธรรมขาว อันประกอบไปดวย ประเพณี 

พิธีกรรม และคติความเชื่อของชาวไทยยวนบริเวณรอบวัดหนองโนเหนือ เมื่อไดแนวทางการจัดการ

วัฒนธรรมขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเปนแหลงอางอิงและ

แหลงเรียนรูของชุมชน ไดแก โครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตรและวัฒนธรรมขาวของชาวไทย

ยวนบานหนองโนเหนือ โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส Face book การทำนาของชาวไทยยวนบาน

หนองโนเหนือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรสูสาธารณะชนในวงกวาง และโครงการจัดทำสื่อ

นิทรรศการเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมการทำนาปลูกขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ ทำใหเกิด

แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ และสรางความ

ตระหนักรับรูวัฒนธรรมใหกับชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือใหปรากฏข้ึนในอยางยั่งยืน134

๑๒๗ 

ณัฐวดี นุมมี ไดทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหนวยงานและ

เครือขายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต” จากผลการวิจัยพบวา มีการดำเนินงานในขอบขาย ๘ 

รูปแบบ ไดแก การวิจัยวัฒนธรรม การอนุรักษวัฒนธรรม การฟนฟูวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรม 

การถายทอดวัฒนธรรม การสงเสริมวัฒนธรรม การเสริมสรางเอตทัคคะทางวัฒนธรรม และการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยไดมีการนำวิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคตาง ๆ มาใชในการดำเนินงานดาน

วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันเปนจุดแข็งในการจัดการของเครือขายที่สามารถนำไปใชเปน

ตนแบบหรือประยุกตใชในการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยอื่น ๆ ได ทั้งนี้ การดำเนินการจัดการ

วัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต มีปจจัยที่เอื้อตอการดำเนินงานวัฒนธรรมใหเปนผูสำเร็จหลาย

ประการ ดังนี้คือ (๑) การมีทรัพยากรบุคคลที่ดี (๒) การใหการสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันของ

หนวยงานและเครือขาย (๓) การท่ีวัฒนธรรมมีผลประโยชนในแงการสงเสริมเศรษฐกิจ และ (๔) การมี

กองทุนสงเสรมิสนับสนุนงานวัฒนธรรม135

๑๒๘ 

 

 

 
๑๒๗ชัยชาญ จารุกลัส, “การบริหารจัดการวัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยยวนรอบวัดหนองโนเหนือ 

ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๖๒, หนา ๒๐๔. 
๑๒๘ณัฐวดี นุมมี, “การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหนวยงานและเครือขายเพ่ือความย่ังยืนใน

จังหวัดภูเก็ต”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดลอม, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร), ๒๕๖๑, หนา ๑๕๙. 



๑๐๙ 

คทาเทพ พงศทอง ไดทำการวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบาน

หมากขามและบานหมากมวงในเขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จาก

ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวงในยุค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดบูรณาการวงจร Deming (PDCA) และขับเคลื่อนผานกลไก “คชศร”

(ครอบครัว ชุมชน ศาสนา รัฐ) ดังนี้ (๑) การวางแผน Plan เชน การประเมินความสำคัญของกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม การรวมกลุมผูนำกิจกรรม การวางแผนการดำเนินการ การจัดสรรทรัพยากร การ

พิจารณาอุปสรรคและการสนับสนุน การเสนอโครงการ และอื่น ๆ (๒) การปฏิบัติตามแผน Do 

จำแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรม เปน ๓ แนวทาง ไดแก (A) อนุรักษ รื้อฟน ตอยอด ในกิจกรรม

ที ่มีแนวโนมจะสูญหายหรือสามารถพัฒนาได (B) เผยแพร ในกิจกรรมที ่ยังดำรงอยู แตขาดการ

ประชาสัมพันธภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (C) สืบสาน ในกิจกรรมที ่มีความเปนไปไดที ่จะ

ประชาสัมพันธออกสู สาธารณะ (๓) การตรวจสอบ Check ประเมินจากสรุปผลการจัดกิจกรรม

สามารถแยกประเมินตามแผนยอยทีละขั ้นตอนและแยกตามฝาย และ (๔) การปรับปรุงการ

ดำเนินการ Act มีการบันทึกและเก็บทะเบียนประวัติการจัดกิจกรรม จัดทำคูมือและฐานขอมูลท่ี

จำเปนเสนอแนะและวางแผนเพ่ือการจัดในครั้งตอไป136

๑๒๙ 

สุนทร ศรีหนองบัว ไดทำการวิจัยเรื่อง “การเรียนรูรวมกันเพื่อการจัดการวัฒนธรรม

ทองถ่ิน บานสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน” จากผลการวิจัยพบวา การ

จัดการวัฒนธรรมที่ใหความสำคัญกับแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน โดยไดมีการปรับปรุงและพัฒนา

พิพิธภัณฑวัดไชยศรี ใหมีจุดเดนอยูที่การจัดแสดงวัตถุทางศาสนา พระพุทธรูปไม คัมภีรใบลาน หีบ

ธรรม ตาลปตรเกา ถุงกระดาษสาฉลุลาย วัตถุทางชาติพันธุ เครื่องมือเครื่องใชในการทำนา เครื่องครัว 

เครื ่องมือ ทอผา และเครื ่องมือจับสัตวของชาวบานจำนวนมาก ซึ ่งทำใหวัดไชยศรีกลับมาเปน

ศูนยกลางของชุมชนในอีกมิติหนึ่ง คือ เปนการรวมเอาอดีตของบานและของวัดมาอยูดวยกัน ซึ่งท้ัง

ชาวบานและชาววัดรวมมือกันจัดการจนเปนแหลงเรียนรูแหงใหมของจังหวัดขอนแกน เกิดเปนพื้นท่ี

สาธารณะของชุมชนในการแสดงตัวตน และเอกลักษณของชุมชนใหคนนอกชุมชนยอมรับ และชวยยึด

โยงสายสัมพันธทางเครือญาติของคนในชุมชนใหเขมแข็งและยาวนานตอไปอีก137

๑๓๐ 

 
๑๒๙คทาเทพ พงศทอง, “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวง

ในเขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

สังคมและและการจัดการสิ่งแวดลอม, (บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๖๐, หนา ๑๑๗-

๑๑๘. 
๑๓๐สุนทร ศรีหนองบัว, “การเรียนรูรวมกันเพื่อการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น บานสาวะถี ตำบลสา

วะถี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐, หนา ๗๒-๗๓. 



๑๑๐ 

ศิรินิภา จาดชนบท ไดทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย: ศึกษาผาน

การออกแบบผากลุมชาติพันธุพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” จากผลการวิจัยพบวา เดิมที 

ศิลปวัฒนธรรมการแตงกายของชนเผา ๖ ชนเผาในบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ไดแก มง เม่ียน กะเหรี่ยง อาขา ลีซู และลาหู ชนเผาเหลานี้ท่ีคนท่ัวไปชื่นชม แตยังเขาไมถึงการทำให

สวมใสไดตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง เมื่อรวบรวมกลุมสตรีผูมีความชำนาญในงาน

หัตถกรรมประจำชนเผาและผลิตภัณฑที่เกิดจากงานฝมือที่เปนเอกลักษณประจำชน และพัฒนาการ

ออกแบบจากผลิตภัณฑดั้งเดิม และนำนวัตกรรมสมัยใหมมาใชใหเกิดการคาขายเพื่อสืบวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชนเผา ดังกลาวเหลานี้ ตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง สามารถสรางสรรค

ผลิตภัณฑที่เกิดจากงานฝมือที่เปนเอกลักษณประจำชนเผา และอาศัยชองทางการตลาดสมัยใหม 

สงผลใหเกิดการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีสามารถเปนอาชีพหลักท่ีหลอเลี้ยงชีวิตตนและ

ครอบครัวไดอยางยั่งยืน ผลพลอยไดที่ตามมาอีกทางหนี่ง คือ ทำให การประกอบสัมมาอาชีพของขน

เผาตาง ๆ ท่ีมีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายลดลง เซน การคาขายยาเสพติดตามแนวรอยตอขุนเขา 

ตัดไมทำลายปา เปนตน ซ่ึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีมีอยูจากภูมิปญญาใหทำมาหากินเลี้ยง

ชีพไดนี้ สามารถฟนฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามใหดำรงอยูตอไปไดอยางยั่งยืน138

๑๓๑ 

ธีรพงษ บุญรักษา และชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร ไดทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรม

ชุมชน: ภูมิปญญาในการเสริมสรางความม่ันคงผูสูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนลาหู อำเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม” จากผลการวิจัยพบวา ชาวลาหูมีภูมิปญญาในการถายทอดวัฒนธรรมความเชื่อของตนไว

ผานวาทกรรมคำสั่งสอนถายทอดจากบรรพบุรุษที่เปนผูสรางขึ้น สรางหอแหย ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย

รวมความรูทางดานความเชื่อ และพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม การบูชาผีบรรพบุรุษที่เปนเครื่องมือ

ในการควบคุมพฤติกรรมของคนใหสอดคลองกับความเชื่อ ตลอดจนกำหนดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ ท่ีคอยตอกย้ำใหเห็นความศักดิ์สิทธิ์และวิถีท่ีควรปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของชาวลาหู 

ภูมิปญญาที่ชาวลาหูไดสรางสรรคขึ้นมานี้ ถูกหลอหลอม บมเพาะดวยครอบครัวและสังคม ทำใหเกิด

เปนคานิยมกตัญูกตเวที การใหความเคารพเชื่อฟงคำสั่งสอนพอแมและผูสูงอายุ นำไปสูการเกิด

คานิยมรวมเปนบรรทัดฐานของสังคมลาหู และสงผลตอระบบเก้ือกูลภายในชุมชน139

๑๓๒ 

 

 
๑๓๑ศิรินิภา จาดชนบท, “การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย: ศึกษาผานการออกแบบผากลุมชาติ

พันธุพื้นที่อำเภอเชยีงของ จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๕, หนา ๘๔. 
๑๓๒ธีรพงษ บุญรักษา และชูศักดิ ์ สุวิมลเสถียร, “การจัดการวัฒนธรรมชุมชน: ภูมิปญญาในการ

เสริมสรางความมั่นคงผูสูงอาย ุกรณีศึกษา ชุมชนลาหู อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม”, วารสารศิลปกรรมบูรพา, 

ปท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๙): หนา ๑๐๙-๑๑๐. 



๑๑๑ 

ปยะนุช ศิริราชธรรม ไดทำการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

เพื่อการสงเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุง” จากผลการวิจัย

พบวา ชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได เพ่ือท่ีชุมชนทองถ่ินมี

สิทธิใช อนุรักษ ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ในขณะที่รัฐตองมีบทบาทหนาเปน

ผูสนับสนุนชุมชนทองถิ่น โดยรัฐใหการชวยเหลือชุมชนผานทางภาครัฐโดยหนวยงานรัฐ เพื่อบำรุง 

รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยภาครัฐตองจัดตั้งองคกรภาครัฐใหมีบทบาทหนาที่โดยตรงในการบำรุงรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมโดยจัดการศึกษาอบรมและจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมเพ่ือสงเสริม

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและความตองการของชุมชนสืบไป อยางไรก็ตาม กฎหมายทางดาน

ทรัพยสินทางปญญาและดานการปกปองมรดกทางวัฒนธรรม ลวนปราศจากระบบการแบงปน

ผลประโยชนแกชุมชน เนื่องจากระบบการแบงปนผลประโยชนไมมีความจำเปนตอสิทธิแตเพียงผูเดียว

ของปจเจกชน หรือแมกระทั่งเมื่อรัฐเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมตามกฎหมายแลว ระบบการ

แบงปนผลประโยชนแกชุมชนก็ไมมีความจำเปนเพราะชุมชนไดรับประโยชนทางตรงจากการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ระบบการแบงปนผลประโยชนแกชุมชนทองถิ่นควรมี

ขึ้นเมื่อปจเจกชนหรือกลุมปจเจกชนไดรับผลประโยชนจากการนำมรดกทางวัฒนธรรมไปตอยอดทาง

พาณิชยกรรม ผูใชประโยชนควรจายคาตอบแทนแกผูถือครองหรือชุมชนเจาของมรดกทางวัฒนธรรม

ซึ่งเปนแหลงที่มาของการประดิษฐในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยคิดเปนรอยละจากผลผลิต โดยเงิน

ท้ังหมดควรใชเพ่ือวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพ่ือการสงเสริมองคกรท้ังหลายสำหรับประโยชนของ

ผูสรางสรรค ผูประดิษฐ และเพ่ือการสงเสริม สืบทอดและเผยแพรมรดกภูมิปญญาของชาต1ิ40

๑๓๓ 

สรุปไดวา มรดกทางวัฒนธรรมเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงเอกลักษณและคุณคา

ในฐานะที่เปนเครื่องแสดงออกถึงรากฐาน ภูมิปญญา วิชาการ และความเปนมาของสังคม นำมาซ่ึง

ความภูมิใจของคนในสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้มรดกทางวัฒนธรรม นิยมแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองได ไดแก โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหลงโบราณคดี งานจิตรกรรม เปนตน สวนมรดกทางวัฒนธรรม

ท่ีจับตองไมไดหรือท่ีเรียกวามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดแก ภาษา ศิลปะการแสดง งานชางฝมือ

ดั้งเดิม เปนตน ท้ังนี้ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเปนเรื่องละเอียดออน จำเปนตองดำเนินงานอยาง 

เหมาะสมและสอดคลองบริบทของชุมชน และปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 
 

 
๑๓๓ปยะนุช ศิริราชธรรม, “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการสงเสริมและสืบทอด

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุง”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

เอกชนและกฎหมายธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม), ๒๕๖๑, หนา ๑๐๑. 



 

บทท่ี ๓ 
 

การศึกษา (Education) การประดิษฐนวัตกรรม (Engineering) และการ

บังคับใชมาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) เก่ียวกับ มรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 
 

แผนงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี” นี้ ไดวิเคราะหองคาพยพที่เกี่ยวของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ใน ๓ มุมมอง จากกรณีศึกษาของโครงการยอยทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งเปนตัวแทนของ

การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ตามทฤษฎี 3E-Model ประกอบดวย 

การเรียนรูและการใหการศึกษา (E1) การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรม (E2) และการบังคับใช

มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชา (E3) เปนฐานคิดสำคัญในการออกแบบการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค 

ดังนี้ 

๑. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๒. การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๓. การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

๓.๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

บริบทนี้ เปนบทวิเคราะห การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ซ่ึงเปนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยยอยท่ี ๑ เรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑.๑ กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจงัหวัดราชบุร ี

ผลการวิเคราะหกระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบรุี 

พบวา 

กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานจุดแข็ง (S-

Strengths) พบวา มีพระพุทธศาสนาเปนเครื ่องมือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ มีวิถีชีวิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดลอมที่เอื ้ออำนวยตอการสรางอาชีพหรือรายไดจากการทองเที ่ยว มี

กระบวนการถายทอดเอกลักษณมรดกวัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน มีความรวมมือและเสียสละของผู

มีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางเขมแข็ง และมีการประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุนชน 

กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานจุดออน (W-

Weaknesses) พบวา เยาวชนในพื้นที่ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ ขาดความรวมมือในการรณรงค

สรางจิตสำนึกอยางจริงจังจากกลุมนายทุน ปญหาการยายถิ่นฐานของคนตางถิ่นเขามาอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ี ขาดกระบวนการถายทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษท่ีมีประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายในการ

อนุรักษท่ีไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมโดยรูเทาไมถึงการณ

ของคนในชุมชน 

กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานโอกาส (O-

Opportunity) พบวา รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม กระแสการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษกำลังไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนดาน

งบประมาณในการประชาสัมพันธ  ศักยภาพดานภูมิประเทศ และมีความรวมมือระหวางชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานอุปสรรค 

(T-Threat) พบวา ขาดการสนับสนุนบุคลากรภาครัฐที่มีทักษะในการปลูกฝงจิตสำนึกการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ

กับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การทำงานรวมกันในลักษณะเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสียยัง

ไมเข็มแข็งอยางแทจริง และผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid-19 

 



๑๑๔ 

๓.๑.๒ การออกแบบแนวทางพัฒนานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ผลการออกแบบแนวทางพัฒนานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน พบวา 

แนวทางพัฒนานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบรุี 

ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ไดแก นวัตกรรมการจัดการแหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที ่มีลักษณะเปนตนแบบนวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก ณ พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม โดยปรับใชเทคโนโลยี

นวัตกรรมสมัยใหม เพื่อยกระดับการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค ซึ่งมิใชเปนการ

เปลี่ยนแปลงวิถีทางวัฒนธรรมดั้งเดิม แตยกระดับการจัดการหรือวิธีการบริหารจัดการดวยนวัตกรรม

สมัยใหม นั่นเอง 

๓.๑.๓ การสรางสรรคตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุร ี

ผลการสรางสรรคตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี พบวา 

ตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ 

“นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก” โดยมีลักษณะ

เปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ยกระดับการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลอง

ดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรคในระบบอิเล็กทรอนิกส QR Code แบบครบวงจร ท่ีลิงคไปยัง YouTube 

และเว็บไซตท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติคลองดำเนินสะดวก วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนชาวคลอง และ

บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม ซึ่งเปน

สถานที่จัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก เปรียบเสมือนการปลุกชีพ

พิพิธภัณฑท่ีซบเซาใหฟนคืนกลับมาเปน “พิพิธภัณฑมีชีวิต” ใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนของเด็ก

และเยาวชน และเปนแหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวกท่ีทันสมัย ท้ังแก

นักทองเท่ียวและผูสนใจดานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดวย 

ท้ังนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติการโดยครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome 

(รายตัวชี้วัด) กิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) พบวา โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๙ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 



๑๑๕ 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) กิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรมการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๓๔ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ 

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหาอันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๔๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูมีสวน

เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลอง

กับสภาพการณในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) กิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรม

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๔๑ เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๕ ขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๓ 

เอกสารประกอบการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม และขอ ๖ การสื่อสารระหวางการดำเนินกิจกรรมมี

ความเหมาะสม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ กำหนดการใน

การทำกิจกรรมมีความเหมาะสม และขอ ๗ มาตรการทางความปลอดภัยมีความเหมาะสม อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) กิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรม

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๓๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ คณะทำงานรวม

ดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีดี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๖ 

คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ และ

อันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๕ คณะทำงานดำเนินตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) กิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรม

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๔๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ การประดิษฐหรือปรับ

ใชนวัตกรรมในเชิงสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ 

การประดิษฐหรือปรับใชนวัตกรรมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๓ การใชนวัตกรรมเปนเครื่องมือ

ในการสรางรายไดหรือเปนแหลงที่มาของอาชีพจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยทางตรงหรือ

ทางออม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ ตามลำดับ 



๑๑๖ 

ภาพท่ี ๓.๑ 

ตนแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร1ี41

๑ 

 

 
 

จากแผนภาพที่ ๓.๑ แสดงใหเห็นองคความรูเกี่ยวกับ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “ตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี” ดังนี้ 

 

 
๑พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี”, 

รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๓, หนา ๑๗๑. 

กระบวนการจัดการแหลง

เรียนรูวิถีชีวิตและมรดก

ทางวัฒนธรรมของ 

ชุมชนตลาดน้ำใน 

เชิงสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

ตนแบบนวัตกรรม

เทคโนโลยีสมัยใหม

สำหรับการเรียนรูมรดก

วัฒนธรรมชุมชนคลอง

ดำเนินสะดวก 

เด็ก/เยาวชน/

ประชาชนใน

พื้นที่ชุมชน

ตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก 

นักทองเที่ยว/

นักวิชาการ/

ผูสนใจดาน

มรดกทาง

วัฒนธรรม 

“พิพิธภัณฑมีชีวิต” 

(ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 

ที่ไมแสวงหาผลกำไร) 

มรดกทางวัฒนธรรม 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

 



๑๑๗ 

“ตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” เปน

ตนแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเรียนรูมรดกวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ซ่ึง

เปนผลผลิตจากกระบวนการจัดการแหลงเรียนรูวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

เชิงสรางสรรค ซึ่งมีลักษณะเปนระบบ QR Code แบบครบวงจร ที่ลิงคไปยัง YouTube และเว็บไซต

ที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติคลองดำเนินสะดวก วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนชาวคลอง และบอกเลา

เรื่องราวเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ พระพุทธรูป 

๒. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ คัมภีรใบลาน 

๓. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ เครื่องทองเหลือง 

๔. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ เครื่องเคลือบเบญจรงค 

๕. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ หีบพระธรรมและตูพระธรรม 

๖. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมจัดแสดง ฯ จิปาถะท่ัวไป 

๗. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมประชาสัมพันธ “พิพิธภัณฑมีชีวิต”  

๘. นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนินสะดวก ประเภท 

นวัตกรรมเทิดพระเกียรติ “ทรงเสด็จ ฯ ดำเนินสะดวก” 

“ตนแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเรียนรูมรดกวัฒนธรรมชุมชนคลองดำเนิน

สะดวก” เปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ียกระดับการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลอง

ดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรคในระบบอิเล็กทรอนิกส เชื่อมโยงฐานขอมูลที่บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับมรดก

ทางวัฒนธรรมที่เก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม ซึ่งเปนสถานที่จัดแสดงผลงานมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก ในลักษณะของศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไมแสวงหาผลกำไร 

ประการสำคัญ คือ ตนแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเรียนรูมรดกวัฒนธรรมชุมชนคลอง

ดำเนินสะดวก นี้ เสมือนการปลุกชีพพิพิธภัณฑท่ีซบเซาใหฟนคืนกลับมาเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต เปนแหลง

เรียนรูนอกหองเรียนของเด็กและเยาวชน และเปนแหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนิน

สะดวกท่ีทันสมัยแกนักทองเท่ียวและผูสนใจดานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ ไดเปนอยางดี 



๑๑๘ 

๓.๒ การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

บริบทนี้ เปนบทวิเคราะห การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยยอยที่ ๒ เรื่อง 

“ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชน” มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี

ผลการวิเคราะหการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีพบวา 

ดานการสรางจิตสำนึก พบวา เยาวชนบางคนขาดจิตสำนึกทางสังคม ปญหาการมุงเนน

การสรางผลกำไรมากกวาการสรางจิตสำนึกที ่ดี ขาดการรณรงคดวยวิธีการประชาสัมพันธที ่มี

ประสิทธิภาพ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลตอการสรางกิจกรรมทางวัฒนธรรม และขาดการสนับสนุน

ดานองคความรูจากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ดานการใหความรู พบวา มีการใหความรูโดยอาศัยวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องดวยพุทธศาสนา

เปนสื่อกลาง มีการเก็บรวบรวมขอมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชนไวที่พิพิธภัณฑประจำชุมชน 

มีการใหความรูเกี่ยวกับการอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อใชในการสรางรายไดหรือสรางอาชีพ มี

เทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือในการเผยแพรความรูในวงกวาง แตคนรุนใหมไมคอยสนใจไฝหาหา

ความรูดานวัฒนธรรม และชาวบานบางสวนยังขาดความรูดานมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ความรูความสามารถในการสื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ดานการบริหารจัดการ พบวา มีการอาศัยนวัตกรรมสมัยใหมเขามาชวยในการบริหาร

จัดการ มีนโยบายรัฐสนับสนุนการดำเนินงานดานวัฒนธรรมที่สงเสริมการทองเที ่ยว แตยังขาด

งบประมาณในการบริหารจัดการที่เพียงพอตอความตองการ ขาดการกำหนดมาตรฐานดานการ

ทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผูนำชุมชนบางคนขาดวิสัยทัศน และประชาชน

บางสวนใหความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจหรือรายไดมากกวาเรื่องการอนุรักษ 

ดานการมีสวนรวมและเครือขาย พบวา มีความตระหนักรูรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของทุก

ฝาย มีฐานหรือทุนดั้งเดิมทางวัฒนธรรม มีผูนำชุมชนท่ีมีความเสียสละ ชุมชนตลาดน้ำมีศักยภาพและ

มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง แตยังขาดกระบวนการทำงานที่ใหความสำคัญกับกระบวนการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดอยางแทจริง 



๑๑๙ 

ดานการอนุรักษภูมิปญญาและอัตลักษณ พบวา พระสงฆยังคงบิณฑบาตทางเรือที่ชวย

รักษาอัตลักษณของชุมชนชาวคลองโดยทางออม การอนุรักษภูมิปญญาและอัตลักษณของชุมชนตลาด

น้ำไดรับความสนใจเพราะอิทธิพลจากกระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แตการกำหนดอัตลักษณของ

ชุมชนถูกกำหนดโดยภาครัฐซึ่งอาจไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง และชุมชน

บางแหงยังขาดการแสดงออกถึงอัตลักษณเฉพาะพื้นที่หรือวัฒนธรรมประจำทองถิ่น นอกจากนี้ นายทุน

นอกพื้นที่เห็นแกประโยชนสวนตัวในการหาผลประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรมมากกวาการรักษา 

อัตลักษณของชุมชน และปญหาความขัดแยงของวิถีชีวิตของแตละชุมชนกับนโยบายการพัฒนาของรัฐ 

๓.๒.๒ แนวทางการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

แนวทางการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน พบวา การสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำเปนตอง

สรางหลักสูตรรองรับกระบวนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชน ที่เกิดจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน และที่สำคัญตองนำสูกระบวนการภาคปฏิบัติอยาง

แทจริง โดยอาจเริ่มตนที่เด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชุมชน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวควรมีลักษณะ

เปนหลักสูตรทองถิ ่น ที ่จัดทำขึ ้นตามวัตถุประสงคที ่เกี ่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมโดย

สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีการดำรงชีวิต ศรัทธา และความเชื่อทางศาสนา 

๓.๓.๓ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา มีลักษณะเปนหลักสูตรทองถ่ิน ท่ีมุงสรางจิตสำนึกรักและหวง

แหนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ มุงหมายใหผูผานการเรียนรูของหลักสูตร มีจิตสาธารณะใน

การรักษามรดกวัฒนธรรมอันเปนประโยชนในเชิงสาธารณะ ท้ังในสวนของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง

ได และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดหรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมีกิจกรรมใน

ภาควิชาการและภาคปฏิบัติการควบคูกันไป โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการประชาธิปไตย และ

ใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมและความคิดสรางสรรค ท้ังนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติการโดย

ครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมการอบรมหลักสูตร

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ใน

ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๖๓ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 



๑๒๐ 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๖๔ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๓ เปาประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของหลักสูตรสอดคลอง

กับความตองการของผูสมัครเขาอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๗ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๕๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๗ สถานท่ีท่ีใชในการอบรมมีความเหมาะสม, ขอ ๘ ระบบแสง สี เสียงท่ีนำมาใช มีความเหมาะสม 

และขอ ๙ สถานที่ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๐ รองลงมา 

ไดแก ขอ ๑ จำนวนผูรับสมัครเขาอบรมมีความเหมาะสม, ขอ ๓ วิทยากรมีทักษะ ความรู และทาทาง

ในการบรรยายดวยความสุภาพเหมาะสม, ขอ ๖ คูมือหลักสูตรมีความเหมาะสม, ขอ ๑๐ กิจกรรมการ

อบรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม และขอ ๑๑ ระยะเวลาการทำกิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ

การมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมี

ความเหมาะสม และขอ ๔ วิทยากรเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๕๐ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๖๔ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๙ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี และขอ ๑๐ คณะทำงานชวยแกไขปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการอบรมไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๖ 

คณะทำงานดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีดี และขอ ๘ คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนด

ไว มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๗ คณะทำงานชวยประสานระหวางผูเขารวม

การอบรมและผูมีสวนเก่ียวของไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๗ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๖๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๕ การพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ รองลงมา ไดแก ขอ 

๒ การพัฒนาทักษะการพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๗๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๒ การพัฒนาภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๓ ตามลำดับ 

 



๑๒๑ 

ภาพท่ี ๓.๒ 

ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก142

๒ 

 

 
 

จากภาพที่ ๓.๒ แสดงใหเห็นองคความรูเกี่ยวกับ ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน คือ “ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

“ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” เชื่อมโยงความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เครือขาย และทุนทางสังคม โดยมุง

หมายผลลัพธใหผู ที ่ผานการอบรมมีจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน มุง

ปลูกฝงจิตสำนึกในระดับจุลภาค มีจิตสาธารณะในการรักษามรดกวัฒนธรรมอันเปนประโยชนในเชิง

สาธารณะ ท้ังในสวนของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดหรือ

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 

 

 

 

 
๒พระราชวัลภาจารย และพระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, “ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๓, หนา ๑๖๔. 

มรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรม 

มรดก 

ทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรม

และพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

สาระการเรียนรู 

ภาควิชาการ 

สาระการเรียนรู 

ภาคปฏิบัติการ 

องคความรูและ

ภูมิปญญา 

ความคิด

สรางสรรค 

เครือขาย 

ทางสังคม 

เนนผูเรียน 

เปน 

ศูนยกลาง 

เนน 

กระบวนการ 

มีสวนรวม 



๑๒๒ 

๑. สาระการเรียนรูภาควิชาการ 

หลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ในสาระการเรียนรูภาควิชาการ ประกอบดวย 

 ๑.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

 ๑.๒ หลักการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 ๑.๓ ประวัติศาสตรตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

๒. สาระการเรียนรูภาคปฏิบัติการ 

หลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ในสาระการเรียนรูภาคปฏิบัติการ ประกอบดวย 

 ๒.๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

 ๒.๒ การออกแบบวิธีการพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวกเชิงสรางสรรค 

ทั้งนี้ “ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” มีท้ังสาระการเรียนรูในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการควบคูกันไป 

บนพ้ืนฐานการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการประชาธิปไตย และใหความสำคัญกับกระบวนการ

มีสวนรวมและความคิดสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

๓.๓ การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 

บริบทนี้ เปนบทวิเคราะห การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยยอยท่ี ๒ เรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๓.๑ สภาพการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

สภาพการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุร ีพบวา 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวา มีเวทีประชาคมหรือชองทางรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชนเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนงาน มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวน

รวมในการกำหนดทิศทางของแผน มีแผนระดับชุมชนซึ ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบล มี

รายละเอียดของแผนงานครอบคลุมการอนุรักษวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

แผนงานประกอบดวยแผนระยะสั้น-ปานกลาง-ระยะยาว และมีความตองการงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ พบวา มีการใชมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนเปน

เครื่องมือสรางรายไดจากการทองเที่ยว มีการเปดโอกาสในการสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ในชุมชน มีการดำเนินงานโดยมุงผลลัพธทั ้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดำเนินงานแกไข

ปญหาและพัฒนาโดยใหความสำคัญกับการทำงานเปนเครือขาย และมีการดำเนินงานโดยสอดคลอง

กับแผนงานระดับจังหวัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล พบวา เนนขอมูลปอนกลับจากผูมีสวน

ไดสวนเสียในพื้นที่และนักทองเที่ยวทั่วไป มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไวในแผนการดำเนินงานใน

ชองทางสาธารณะ มีการประเมินความคุมคาโดยเปรียบเทียบผลลัพธกับงบประมาณหรือทรัพยากรท่ี

ใชไป มีการประเมินผลเปนระยะตามสัมฤทธิผลของงานและกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ดานการมีสวนรวมในปรับปรุง พบวา ใหความสำคัญกับกระบวนการปรับปรุงแกไขโดย

เนนการสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ มีการปรับปรุงเพ่ือใหไดผลการดำเนินงานท่ีดีข้ึนจากวงรอบการ

ดำเนินงานที่ผานมา มีแผนการปรับปรุงที่เปดเผยตอสาธารณชนในชองทางสาธารณะ และผลการ

ดำเนินงานในรอบหนึ่ง ๆ จะเปนขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนปรับปรุงท่ีรัดกุมในรอบถัดไป 

 



๑๒๔ 

๓.๓.๒ แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

แนวทางการสรางเครือขายจติอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม พบวา 

แนวทางการสรางเครือขายจติอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน มีลักษณะเปนรูปแบบเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมีความเขมแข็ง

และยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-ราชการ

และโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิง

สรางสรรค 

๓.๓.๓ ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจงัหวัดราชบุร ี

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี พบวา 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เชื่อมโยงเครือขาย ภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทางสังคม เกิดจากความรวมมือของ

ภาคี “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ” ซึ่งมีลักษณะเปนเครือขาย 

“บวร” ประกอบดวย บ-บาน ท่ีประชาชนมีความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ท่ีมี

พระสงฆเปนผู นำจิตวิญญาณของกลุ มภาคี และ ร-ราชการและโรงเรียน มีองคความรู และ

นวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค โดย “เครือขาย

จิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ”  มีกิจกรรมภาคปฏิบัติการรณรงคการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพรกฎหมายควรรู

สำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ ฉบับ 

ท้ังนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติการโดยครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome 

(รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) พบวา โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๖ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 

 

 



๑๒๕ 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๘๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูสมัครเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๓ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา 

อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๐ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ขอ ๓ วิทยากรผูควบดูแลมีความสุภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๙ การ

จัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก 

ขอ ๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม และขอ ๑๒ ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินกิจกรรมมี

ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ขอ ๑๐ คณะทำงานชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานไดเปนอยางดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๖ คณะทำงานประสานกับผูมีสวนเกี่ยวของไดเปนอยางดี 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๑ มีการจัดลำดับข้ันกำหนดการไดอยางเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๓.๙๐ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ขอ ๑ การพัฒนาทักษะในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ 

รองลงมา ไดแก ขอ ๕ การพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และ

อันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ การพัฒนาความรูเกี ่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย/จารีต/วิถีประชา มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

 

 



๑๒๖ 

ภาพท่ี ๓.๓ 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 143๓ 

 

 
 

จากภาพที่ ๓.๓ แสดงใหเห็นองคความรูเกี่ยวกับ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” ท่ีเชื่อมโยงเครือขาย ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และทุนทางสังคมเขาไวดวยกัน 

 

 
๓พระครูวาทีวรวัฒน และคณะ, “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๖๓, หนา ๑๒๙. 

กฎหมาย 

 

บ-บาน 

ประชาชนมีความเขมแข็ง

และรับความเปลี่ยนแปลง 

ว-วัด 

มีพระสงฆเปนผูนำจิต

วิญญาณของกลุมภาคี 

ร-ราชการ/โรงเรียน 

มีองคความรูและนวัตกรรม

สำหรับการจัดการ 

จารีต 

วิถีประชา 

เครือขายจิตอาสา 

อนุรักษวัฒนวิถี 

ชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ 

 
มรดกทางวัฒนธรรม 

มรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม 



๑๒๗ 

“ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี” เกิดจากความรวมมือของภาคี “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนิน ฯ” ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ท่ีประชาชนมีความเขมแข็ง

และยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที ่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-

ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ” ซึ่ง

ประกอบดวยภาคีเครือขายท้ัง ๗ ดังนี้ 

๑. ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน (บ - บาน: องคกรชุมชน) 

๒. ชมรมวิถีคลองวิถีไทย (บ - บาน: องคกรชุมชน) 

๓. คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (ว - วัด: องคกรศาสนา) 

๔. ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (ร - รัฐ: ราชการ/โรงเรียน) 

๕. โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม (ร - รัฐ: ราชการ/โรงเรียน) 

๖. อำเภอดำเนินสะดวก (ร - รัฐ: ราชการ/โรงเรียน) 

๗. เทศบาลดำเนินสะดวก (ร - รัฐ: ราชการ/โรงเรียน) 

“ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี” เปนกิจกรรมภาคปฏิบัติการรณรงคการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพรกฎหมายควรรูสำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในลักษณะสื่อสรางสรรคที ่เปนสื่อประชาสัมพันธเชิงรุกเกี ่ยวกับ

กฎหมายอุตสาหกรรมทองเท่ียวประชาชนควรรู รวม ๒๒ ฉบับ เชน พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและ

มัคคุเทศก เปนตน นอกจากนี้ยังไดเผยแพร “พระปฐมบรมราชโองการ” ใน พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติ ฯ อีกดวย 

 

 



 

บทท่ี ๔ 
 

การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” นี้ ไดวิเคราะหและออกแบบแนวทางพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทาง

วัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยใชการการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) รวมกับ บุคลากรองคกรคณะสงฆในพื ้นที ่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี บุคลากรองคกรภาครัฐในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากรสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชนในพื้นที่ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และผูนำองคกร

ภาคประชาชนในพื้นที ่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) จำนวน ๑๐ ทาน วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา พรอมท้ัง

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เชิงสรางสรรค ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูสมัคร

เขารวมกิจกรรม คือ อาสาสมัครจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน วิเคราะห

กระบวนการปฏิบัติงานรายตัวชี้วัด รวมกับสถิติอางอิงเพื่อคนหาความจริงจากการปฏิบัติงานตาม

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๔.๒ ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๔.๓ องคความรูจากการวิจัย 

 

 

 

 



๑๒๙ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เปนผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ

สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) รวมกับ บุคลากรองคกรคณะสงฆในพื้นที่ชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากรองคกรภาครัฐในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากร

สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

และผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) จำนวน ๑๐ ทาน ประกอบดวย 

๑. พระปฎกโกศล, ดร. รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี/ 

 ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม เลขานุการเจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๔. นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๕. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการ 

 โรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

 



๑๓๐ 

๗. นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนัน 

 ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๘. นายศรันต สัธนานันท ผูใหญบานหมูท่ี ๙ 

 ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๙. นางสุภาวดี สุขเกษม ประธาน 

 ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธาน 

 ชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) รวมกับ บุคลากรองคกรคณะสงฆในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากร

องคกรภาครัฐในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากรสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชนในพื้นที่ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และผูนำองคกรภาคประชาชนใน

พ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับ “แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดก

ทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 



๑๓๑ 

๑. การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก ควรเริ่มที่ความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยของทุกฝาย ทราบวา ไดมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยูแลว ทั้งฝายบานเมือง ฝายสถาน 

ศึกษา ฝายชุมชน และองคกรคณะสงฆ ก็ไดรวมมือกันขับเคลื่อนภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนตลาดน้ำ แตยังเปนรูปแบบของความรวมมือที่ไมเปนทางการ ฉะนั้น การพัฒนาการสราง

ภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เปนรูปธรรม และผูกพันตอเนื่องได จึงควรเริ่มที่การมี

ขอตกลงความรวมมือในการทำงานรวมกันเปนเครือขาย ในลักษณะรูปแบบของเครือขายท่ีเปนทางการ 

โดยใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรือ MOU เรียกไดวา เปนการพัฒนาปจจัยนำเขา

ของกระบวนการ นั่นเอง144

๑ 

๒. อาตมาเห็นดวยอยางยิ่งกับทานรองเจาคณะจังหวัด และที่มาประชุมรวมกันในวันนี้ ก็

มีตัวแทนคณะสงฆ ตัวแทนองคกรรัฐ ตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนองคกรภาคประชาชน คือ 

มีขาพเจากับทานพระครูปลัด เปนตัวแทนองคกรคณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก มีทานเจาคุณและ

ทานผูอำนวยการ เปนตัวแทนสถาบันการศึกษา มีทานนายอำเภอกับทานนายกเทศมนตรี เปนตัวแทน

องคกรภาครัฐ และมีตัวแทนองคกรภาคประชาชน คือ ทานประธานชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน กับ 

ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทย ดังนั้น วันนี้เรามาตกลงกันไวดวยวาจากอน แลวกำหนดวันเวลา เพ่ือ

จัดพิธีลงนาม MOU กันอีกครั้ง โดยคณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก ขอเสนอตัวเปนเจาภาพเรื ่อง

สถานท่ี145

๒ 

๓. ความรวมมือนี้ ควรระบุจุดมุงหมายไวใหชัดเจน เชน รวมมือกันดำเนินงานดานมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกในเชิงสาธารณะ ท่ีไมแสวงหารายได หรือไมมุงดำเนินงาน

ในเชิงธุรกิจ แตจะมุ งสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะแก

ประชาชน และสงเสริมกิจกรรมของเครือขายอยางสรางสรรค เปนตน146

๓ 

 

 

 

 
๑สนทนากลุมเฉพาะ พระปฎกโกศล, ดร., รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี/ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาประกอบ โชติปฺุโ, เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี 

๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม, เลขานุการเจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

๔. ควรใหชื่อเครือขายของเราวา “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก” โดยสมาชิกภาคีของเครือขายจะตองประสานความรวมมือกันและสนับสนุนการดำเนินงาน

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดกวอยางเปนระบบ สรางสังคมสงบสุข เนน

การดำเนินงานในเชิงสาธารณะ สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 

วชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ ผูทรงคุณอันประเสริฐ147

๔ 

๕. เครือขายของเราควรมีเครื่องหมาย ตรา หรือสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงความรวมมือในการ

ดำเนินงานสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม อยางเปนทางการ อาจเปน มาสคอต หรือวัตถุอ่ืน ๆ ท่ี

เปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ ที่สื่อถึงความเขมแข็งของเครือขาย และอาจใหสื่อถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคน

ในชุมชนคลองดำเนินสะดวกนี้ดวย ก็ยิ่งด1ี48

๕ 

๖. ในพิธีลงนาม MOU นี้ โรงเรียนวดัโชติทายการามสงเคราะห จะประชาสัมพันธใหเด็ก

และเยาวชนท่ีเปนนักเรียนในสังกัด ไดเขารวมกิจกรรมดวย ก็นาจะมีคนสนใจเขารวมกิจกรรมประมาณ 

๒๐ ถึง ๓๐ คน149

๖ 

๗. กระผมเห็นดวยกับการจัดตั้งเครือขายอยางเปนทางการ ตามที่ทานนายอำเภอ และ

พระคุณเจาทุกรูป เสนอ แตในชวงนี้ แมจะเปนชวงเวลาท่ีรัฐบาล ผอนปรนใหสามารถจัดกิจกรรมทาง

สังคมตาง ๆ ได โดยหากคนท่ีเขารวมกิจกรรมไมเกินจำนวนท่ีกำหนดไว ก็ไมตองจังหวัด แตในการจัด

พิธีลงนามขอตกลงของเครือขายนั้น ก็ยังตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคโควิด ๑๙ อยู ดังนั้น 

จะประสานกับสาธารณสุขอำเภอ และขอกำลัง อสม. เขามาสนับสนุนดวย150

๗ 

๘. ควรทำกิจกรรมท่ี วัดโชติทายการราม และยกใหพ้ืนท่ีตนแบบในการอนุรักษวัฒนธรรม

ของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งจุดนี้ ก็อยูบนเสนทางทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู

กอนแลว และทางหมูบานจะไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย151

๘ 

 
๔สนทนากลุมเฉพาะ นายชุษณิษฏ ประจวบวัน, นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๓๐ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕สนทนากลุมเฉพาะ นางขวัญชนก ศรีประภา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖สนทนากลุมเฉพาะ นางเกสินี เก็งทอง, ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗สนทนากลุมเฉพาะ นายภาคิน อภิโชครุงเรือง, กำนันตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘สนทนากลุมเฉพาะ นายศรันต สัธนานันท, ผูใหญบานหมูที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 

๙. กิจกรรมเชิงสรางสรรคของเครือขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยากใหมีกิจกรรมที่หลาก 

หลาย ซึ่งนอกจากจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก

แลว ควรใหมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน หรือเอื้อประโยชนตอการประชาสัมพันธ

ดานการทองเท่ียวดวย152

๙ 

๑๐. ชมรมวิถีคลองวิถีไทย ยินดี พรอมเปนสวนหนึ่งของเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถี

ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก และพรอมใหการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขาย ในทุก ๆ 

รูปแบบ153

๑๐ 

สรุปไดวา แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ไดแก การพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยยกระดับความรวมมือในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายที่เปนทางการ ระหวาง (๑) อำเภอดำเนิน

สะดวก (๒) เทศบาลดำเนินสะดวก (๓) คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (๔) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติ

ทายการามสงเคราะห (๕) ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (๖) ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และ 

(๗) ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙สนทนากลุมเฉพาะ นางสุภาวดี สุขเกษม, ประธานชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน ฯ อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๐สนทนากลุมเฉพาะ นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย, ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม ฯ 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

๔.๒ ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี นี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเริ่มตนจากการ

พัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก 

โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ของภาคีเครือขายท้ัง ๗ องคกร ประกอบดวย 

๑. อำเภอดำเนินสะดวก โดย นายอำเภอดำเนินสะดวก 

๒. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก โดย นายกเทศมนตรีดำเนินสะดวก 

๓. คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก โดย เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

๔. ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี โดย ประธานชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

๕. โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห โดย ผูอำนวยการโรงเรียน ฯ 

๖. ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน โดย ประธานชมรม ฯ 

๗. ชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติ โดย ประธานชมรม ฯ 

ผูนำภาคีเครือขายท้ัง ๗ องคกร ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิต

อาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรวมกันอนุรักษวัฒนวิถีชุมชน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะ

ของชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐ 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี นี้ มีขึ้น ณ มลฑณพิธี วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ตนแบบวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอยูบนเสนทางทองเที่ยวชุมชน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เม่ือวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

พรอมกันนี้ ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการของตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot) ที่เปน

เครื่องหมายของความรวมมือในการดำเนินงานสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค 

พรอมดวยการเปดตัวอยางเปนทางการของผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชน

ตลาดน้ำในเชิงสรางสรรคดวย 



๑๓๕ 

ภาพท่ี ๔.๑ 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: บันทึกขอตกลง (MOU)๑๑ 

 

 
 

 
๑๑ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “บันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

ภาพท่ี ๔.๑ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: บันทึกขอตกลง (MOU)๑๒ 

 

 
 

 
๑๒ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “บันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 

ภาพท่ี ๔.๒ 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)๑๓ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๓ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 

ภาพท่ี ๔.๒ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)๑๔ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๔ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๙ 

ภาพท่ี ๔.๒ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)๑๕ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๕ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 

ภาพท่ี ๔.๒ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)๑๖ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๖ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๑ 

ภาพท่ี ๔.๓ 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: วัตถุท่ีเปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot)๑๗ 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 
๑๗ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “วัตถุท่ีเปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot)”, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๒ 

ภาพท่ี ๔.๔ 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคท่ีสื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ161

๑๘ 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๘ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคที่สื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ”, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๔๓ 

ภาพท่ี ๔.๔ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคท่ีสื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ162

๑๙ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๑๙ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคที่สื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ”, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๔๔ 

ภาพท่ี ๔.๔ (ตอ) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี: ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคท่ีสื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ163

๒๐ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๒๐ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี “ผลงานศิลปะ ๓ มิติเชิงสรางสรรคที่สื่อเรื่องราววิถีชุมชนตลาดน้ำ”, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๔๕ 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ 

(Action Research) ไดใชแบบประเมินผลการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

๕ ระดับ (Rating Scale) ซึ่งกำหนดสัญลักษณที่ใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อความ

เขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้ 

N แทน ประชากร 

μ แทน คาเฉลี่ย 

σ แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครจากชุมชนตลาดน้ำ

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน ซึ่งครอบคลุมการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 

การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

และการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินการปฏิบัติการ 

(รายตัวชี้วัด) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

๔.๔.๑ การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวน 

การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยผูเขารวมกิจกรรม มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานบริบท 

 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานบริบท μ σ ระดับ 

๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๘๔๗ มาก 

๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน 

๔.๑๗ ๐.๖๔๘ มาก 

๓ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสู

ความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม 

๔.๑๓ ๐.๗๗๖ มาก 

 รวม ๔.๑๗ ๐.๖๙๓ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความ

ตองการของผูเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของ

กิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ และขอ ๓ เปาประสงคของ

กิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ 

ตามลำดับ 

 

 



๑๔๗ 

๔.๔.๒ การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานปจจัยนำเขา 

 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานปจจัยนำเขา μ σ ระดับ 

๑ จำนวนผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๓ ๐.๘๕๘ มาก 

๒ จำนวนผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๑๓ ๐.๖๘๑ มาก 

๓ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๓๗ ๐.๗๑๘ มาก 

๔ ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ๔.๑๓ ๐.๘๖๐ มาก 

๕ พิธีกรมีทักษะ ความรู และทาทางในการบรรยายดวย

ความสุภาพเหมาะสม 

๔.๐๐ ๐.๕๘๗ มาก 

๖ ผูบรรยายเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

๔.๑๓ ๐.๗๓๐ มาก 

๗ เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๗๑๔ มาก 

๘ การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

๓.๙๗ ๐.๗๑๘ มาก 

๙ สถานท่ีท่ีใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๖๖๔ มาก 

๑๐ ระบบแสง สี เสียง มีความเหมาะสม ๓.๙๓ ๐.๗๙๙ มาก 

 รวม ๔.๑๓ ๐.๕๗๔ มาก 
 



๑๔๘ 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๑ จำนวนผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมกจิกรรมมีความเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๗ เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม และ

ขอ ๙ สถานท่ีท่ีใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ตามลำดับ 

 

๔.๔.๓ การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานกระบวนการ 

 

 (N = ๓๐) 

ขอ ดานกระบวนการ μ σ ระดับ 

๑ กระบวนการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๓๐ ๐.๗๕๐ มาก 

๒ การจัดกิจกรรมเปนไปตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไว ๔.๐๗ ๐.๖๔๐ มาก 

๓ กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๑๗ ๐.๖๔๘ มาก 

๔ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลองกับเปาประสงค ๔.๔๐ ๐.๖๗๕ มาก 

๕ คณะทำงานดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีด ี ๔.๐๐ ๐.๗๔๓ มาก 

 

 

 

 



๑๔๙ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ตอ) 

 

ขอ ดานกระบวนการ μ σ ระดับ 

๖ คณะทำงานชวยประสานระหวางผูเขารวมกิจกรรมและผู

มีสวนเก่ียวของไดเปนอยางดี 

๔.๑๓ ๐.๗๓๐ มาก 

๗ คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว ๔.๐๓ ๐.๗๑๘ มาก 

๘ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี ๔.๒๓ ๐.๗๒๘ มาก 

๙ คณะทำงานชวยแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวาง

การดำเนินงานไดเปนอยางดี 

๔.๑๗ ๐.๖๙๙ มาก 

๑๐ กระบวนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม 

๔.๑๐ ๐.๗๑๒ มาก 

 รวม ๔.๑๖ ๐.๕๔๙ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๔ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลองกับ

เปาประสงค คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๑ กระบวนการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมมี

ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๘ คณะทำงานมีกระบวนการใน

การบริหารจัดการท่ีดี คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

๔.๔.๔ การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 

ผลการประเม ินด านผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานผลผลิต 
 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานผลผลิต μ σ ระดับ 

๑ ประสิทธิภาพในการยกระดับความรวมมือของเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกใน

ลักษณะท่ีเปนทางการ  

๔.๓๗ ๐.๗๖๕ มาก 

๒ ประสิทธิภาพในการสรรคสรางวัตถุท่ีเปนตัวแทนเชิง

สัญลักษณ (Mascot) 

๓.๙๗ ๐.๘๐๙ มาก 

๓ ประสิทธิภาพในการสรรคสรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพ่ือสื่อ

เรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ 

๔.๓๗ ๐.๖๖๙ มาก 

๔ ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธและกระบวนการกลุม ๔.๓๐ ๐.๗๕๐ มาก 

๕ ประสิทธิภาพการพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย ๔.๓๓ ๐.๗๑๑ มาก 

 รวม ๔.๒๗ ๐.๕๗๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบ

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ ประสิทธิภาพในการยกระดบัความรวมมือของเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒน

วิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกในลักษณะที่เปนทางการ และขอ ๓ ประสิทธิภาพในการสรรคสรางผลงาน

ศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๕ 

ประสิทธิภาพการพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔๓๓ และอันดับสาม ไดแก 

ขอ ๔ ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธและกระบวนการกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ ตามลำดับ 



๑๕๑ 

๔.๓.๕ การสะทอนผลการประเมินเปนภาพรวม 

ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ทั้งในสวนของการประเมิน

บริบท (Context Evaluation) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สามารถสะทอนผลการประเมิน

เปนภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 

 

(N = ๓๐) 

ดาน ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวช้ีวัด)       μ σ ระดับ 

๑ บริบท (Context Evaluation) ๔.๑๗ ๐.๖๙๓ มาก 

๒ ปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ๔.๑๓ ๐.๕๗๔ มาก 

๓ กระบวนการ (Process Evaluation) ๔.๑๖ ๐.๕๔๙ มาก 

๔ ผลผลิต (Product Evaluation) ๔.๒๗ ๐.๕๗๔ มาก 

 รวม ๔.๑๘ ๐.๕๓๘ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินการปฏิบัติการตนแบบกิจกรรมการ

พัฒนากระบวนการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘ โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาดานที่มี

คาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ดานผลผลิต (Product Evaluation) อยูในระดับมาก ๔.๒๗ ดานกระบวนการ 

(Process Evaluation) อยูในระดับมาก ๔.๑๖ ดานบริบท (Context Evaluation) อยูในระดับมาก 

๔.๑๗ และดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) อยูในระดับมาก ๔.๑๓ ตามลำดับ 

 

 

 



๑๕๒ 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีองคความรูจากการวิจัย ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๔.๕ 

องคความรูจากการวิจัย164

๒๑ 

 

 
 

 

 
๒๑สังเคราะหโดยผูวิจัย. 

เครือขายจิตอาสาอนุรักษ 

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำ 

ดำเนนิสะดวก ๗ ภาคี 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 เทศบาลดำเนินสะดวก 

 คณะสงฆอำเภอดำเนิน

สะดวก 

 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติ

ทายการามสงเคราะห 

 ชมรมศิษยเกาวิทยาลัย

สงฆราชบุรี 

 ชมรมคนรักษตลาดน้ำ

ดำเนิน 

 ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

พ้ืนท่ีตนแบบ

ชุมชนวัฒนวิถี

ตลาดน้ำ

จังหวัดราชบุรี 

 

 

การประดิษฐ

หรือการปรับใช

นวัตกรรม 

- E2 - 

(Engineering) 

การใชมาตรการ

ทางกฎหมาย 

หรือจารีต หรือ

วิถีประชา 

- E3 - 

(Enforcement

 

การเรียนรูและ

ใหการศึกษา

เก่ียวกับมรดก

ทางวัฒนธรรม 

- E1 - 

(Education) 

ความย่ังยืนใน

การอนุรักษ 

รายไดเสริมจาก

การทองเท่ียว 



๑๕๓ 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ แสดงใหเห็นองคความรูจากการวิจัย เรื ่อง กระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “การพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” ซึ่งเปน

การพัฒนา“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” ซึ่งมีลักษณะเปนการ

พัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก โดยยกระดับความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายที่

เปนทางการ ระหวาง 

๑. อำเภอดำเนินสะดวก 

๒. เทศบาลดำเนินสะดวก 

๓. คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก 

๔. โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 

๕. ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

๖. ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน 

๗. ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

โดยภาคีเครือขายดังกลาวนี้ จะเปนแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการสราง

ภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ที่ครบวงจร ครอบคลุมการ

ดำเนินงานดานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

๑. การเรียนรูและใหการศึกษาเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี (Education-E1) 

๒. การประดิษฐหรือการปรับใชนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (Engineering-E2) 

๓. การสงเสริมการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชาเพื่อการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีในเชิงสรางสรรค (Enforcement-

E3) 

การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี นี ้ สามารถสืบสาน รักษา และตอยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรีใหยั่งยืน พรอมท้ังสรางอาชีพหรือรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน สืบไป 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชมุชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) วิเคราะหการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี (๒) วิเคราะหการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๓) วิเคราะหการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และ (๔) พัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทาง

วัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิเคราะหเนื้อหาจากกรณีศึกษาของโครงการยอยทั้ง ๓ โครงการ 

และใชการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากบุคลากรองคกรคณะสงฆ บุคลากรองคกรภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผูนำชุมชน และผูนำ

องคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง ตามลักษณะ

ของการเปนตัวแทนกลุมที่เหมาะสม จำนวน ๑๐ ทาน ทาน วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหาเชิงพรรณนา เพื่อใชเปนฐานคิดสำคัญในออกแบบแนวทางพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยมีผูเขารวมกิจกรรม คือ 

อาสาสมัครจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติ 

งานโดยครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome (รายตัวชี้วัด) รวมกับสถิติอางอิงเพ่ือ

คนหาความจริงจากการปฏิบัติงานตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 



๑๕๕ 

๕.๑ สรุปผลการวิจยั 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

๕.๑.๑ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

จากผลการวิจัยพบวา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา 

ผลการสรางสรรคตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี คือ “นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนิน

สะดวก” โดยมีลักษณะเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ที ่ยกระดับการเรียนรู มรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรคในระบบอิเล็กทรอนิกส QR Code แบบครบ

วงจร ที่ลิงคไปยัง YouTube และเว็บไซตที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติคลองดำเนินสะดวก วัฒนธรรม 

วิถีชีวิตของคนชาวคลอง และบอกเลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที ่เก็บรักษาไว ณ 

พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม ซึ่งเปนสถานที่จัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลอง

ดำเนินสะดวก เปรียบเสมือนการปลุกชีพพิพิธภัณฑท่ีซบเซาใหฟนคืนกลับมาเปน “พิพิธภัณฑมีชีวิต” 

ใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนของเด็กและเยาวชน และเปนแหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนคลองดำเนินสะดวกท่ีทันสมัย ท้ังแกนักทองเท่ียวและผูสนใจดานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำดวย 

๕.๑.๒ การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

จากผลการวิจัยพบวา การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

ผลการสรางสรรคการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

และพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” ที่เชื่อมโยงความรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น เครือขาย และทุนทางสังคม โดยมุงหมายผลลัพธใหผูที่ผานการอบรมมีจิตสำนึกรักและหวง

แหนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน มุงปลูกฝงจิตสำนึกในระดับจุลภาค มีจิตสาธารณะในการรักษา

มรดกวัฒนธรรมอันเปนประโยชนในเชิงสาธารณะ ท้ังในสวนของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได และ

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดหรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประกอบดวย (๑) สาระการ

เรียนรูภาควิชาการ ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม หลักการอนุรักษมรดก



๑๕๖ 

ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรตลาดน้ำดำเนินสะดวก (๒) สาระการเรียนรูภาคปฏิบัติการ ประกอบดวย 

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก การออกแบบวิธีการพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรค ดังกลาวนนี้ ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีท้ังสาระการ

เรียนรูในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการควบคูกันไป บนพื้นฐานการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึด

หลักการประชาธิปไตย และใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมและความคิดสรางสรรค 

๕.๑.๓ การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

จากผลการวิจัยพบวา การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

ผลการสรางสรรคเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี คือ “ตนแบบเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” 

ซึ่งมีลักษณะเปนเครือขายแบบไมเปนทางการ ซึ่งเกิดจากความรวมมือของภาคี “เครือขายจิตอาสา

อนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ” ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน 

ที่ประชาชนมีความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณ

ของกลุมภาคี และ ร-ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชน

ตลาดน้ำดำเนิน ฯ”  มีกิจกรรมภาคปฏิบัติการรณรงคการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพรกฎหมายควรรูสำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ ฉบับ 

๕.๑.๔ การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

๑. แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ไดแก การพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยยกระดับความรวมมือในการอนุรักษ



๑๕๗ 

มรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายท่ีเปนทางการ ระหวาง (๑) อำเภอดำเนินสะดวก 

(๒) เทศบาลดำเนินสะดวก (๓) คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (๔) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายกา

รามสงเคราะห (๕) ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (๖) ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และ 

(๗) ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

๒. ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี นี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเริ่มตนจากการ

พัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก 

โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ของภาคีเครือขายทั้ง ๗ องคกร โดยผูนำภาคีเครือขายทั้ง ๗ องคกร ไดลงนาม

บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ณ 

มลฑณพิธี วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ตนแบบวัฒนวิถีชุมชน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอยูบนเสนทางทองเท่ียวชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก เม่ือวันท่ี ๑๕ เดือน 

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก และสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐ 

พรอมกันนี้ ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการของตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot) ที่เปน

เครื่องหมายของความรวมมือในการดำเนินงานสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค 

พรอมดวยการเปดตัวอยางเปนทางการของผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชน

ตลาดน้ำในเชิงสรางสรรคดวย 

ท้ังนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติการโดยครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome 

(รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) พบวา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 



๑๕๘ 

ผลการประเม ินด านบร ิบท (Context Evaluation) ต นแบบกิจกรรมการพ ัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูเขารวมกิจกรรม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ และขอ ๓ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสู

ความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมา 

ไดแก ขอ ๑ จำนวนผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ และ

อันดับสาม ไดแก ขอ ๗ เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม และขอ ๙ สถานที่ที่ใชในการทำ

กิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๔ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลองกับเปาประสงค คาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๔๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๑ กระบวนการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๓๐ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๘ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี 

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ ตามลำดับ 

ผลการประเม ินด านผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ ประสิทธิภาพในการยกระดับความรวมมือของเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกในลักษณะที่เปนทางการ และขอ ๓ ประสิทธิภาพในการสรรค

สรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพ่ือสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมา 

ไดแก ขอ ๕ ประสิทธิภาพการพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔๓๓ 

และอันดับสาม ไดแก ขอ ๔ ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธและกระบวนการกลุม มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๓๐ ตามลำดับ 



๑๕๙ 

๕.๒ อภิปรายผล 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีประเด็นท่ีนาสนใจสำหรับการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา มีลักษณะเปนการพัฒนาปจจัยนำเขาของ

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยยกระดับความ

รวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายท่ีเปนทางการ ระหวาง (๑) อำเภอ

ดำเนินสะดวก (๒) เทศบาลดำเนินสะดวก (๓) คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (๔) โรงเรียนอนุบาลวัด

โชติทายการามสงเคราะห (๕) ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (๖) ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และ 

(๗) ชมรมวิถีคลองวิถีไทย ซ่ึงไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “เครือขายจิตอาสาอนุรักษ

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” การนี้ ภาคีเครือขายท้ัง ๗ ไดรวมกันออกแบบและผลิตวัตถุท่ีเปน

ตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot) ที่แสดงความรวมมือในการดำเนินงานสรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค พรอมกันนี้ ยังไดสรรคสรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิต

ของชุมชนตลาดน้ำ ณ พื้นที่ตนแบบวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งอยูบนเสนทางทองเที่ยว

ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก จำนวน ๑ ชิ้นงาน อีกดวย จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็น

วา การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้ เนนการพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการ เพ่ือยกระดับความรวมมือในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายที่เปนทางการ ที่สามารถนำไปสูการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันในระดับมรดกทางวัฒนธรรม ไดแก ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่จับตองไดใน

เบื้องตน กอนที่จะพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุ มกันในระดับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือ

ผลผลิตทางวัฒนธรรมที ่ไมสามารถจับตองได โดยใหความความสำคัญกับความรวมมือของภาคี

เครือขายภาคสวนตาง ๆ ในทองถ่ิน โดยเนนชุมชนเปนฐาน โดยใชพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน ไดแก วัด

โชติทายการาม ซึ่งเปนศูนยการเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวก ที่ไมแสวงหา

ผลกำไร ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาดังกลาว ใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวน

รวมโดยเทาเทียม ทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ ไปจนถึง

การปรับปรุงวิธีหรือแนวทางในการดำเนินการ นั่นเอง ดังกลาวนี้ สอดคลองกับท่ี คทาเทพ พงศทอง1 6 5

๑ 

ไดทำการวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวงในเขต

 
๑คทาเทพ พงศทอง, “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวงใน

เขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

และและการจัดการสิ่งแวดลอม, (บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๖๐, หนา ๑๑๗-๑๑๘. 



๑๖๐ 

เทศบาลตำบลไตรรัฐ ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จากผลการวิจัยพบวา ตัวแบบการจัดการ

วัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดบูรณาการ

วงจร Deming (PDCA) และขับเคลื่อนผานกลไก “คชศร”(ครอบครัว ชุมชน ศาสนา รัฐ) ดังนี้ (๑) การ

วางแผน Plan เชน การประเมินความสำคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรม การรวมกลุมผูนำกิจกรรม 

การวางแผนการดำเนินการ การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณาอุปสรรคและการสนับสนุน การเสนอ

โครงการ และอื่น ๆ (๒) การปฏิบัติตามแผน Do จำแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรม เปน ๓ แนวทาง 

ไดแก (A) อนุรักษ รื้อฟน ตอยอด ในกิจกรรมที่มีแนวโนมจะสูญหายหรือสามารถพัฒนาได (B) เผยแพร 

ในกิจกรรมที่ยังดำรงอยูแตขาดการประชาสัมพันธภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (C) สืบสาน ใน

กิจกรรมที่มีความเปนไปไดที่จะประชาสัมพันธออกสูสาธารณะ (๓) การตรวจสอบ Check ประเมินจาก

สรุปผลการจัดกิจกรรมสามารถแยกประเมินตามแผนยอยทีละข้ันตอนและแยกตามฝาย และ (๔) การ

ปรับปรุงการดำเนินการ Act มีการบันทึกและเก็บทะเบียนประวัติการจัดกิจกรรม จัดทำคูมือและ

ฐานขอมูลที่จำเปนเสนอแนะและวางแผนเพื่อการจัดในครั้งตอไป และยังสอดคลองกับท่ี สุนทรชัย 

ชอบยศ166

๒ ไดทำการวิจัยเรื่อง “แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความรวมมือของภาค

สวนตาง ๆ ในทองถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบวา ขอจำกัดในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม พบวา (๑) องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดูแลสภาพแวดลอมของสิมและฮูปแตม แตไมสามารถซอมแซมไดหากเกิดการ

ชำรุด (๒) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบยังไมมีการเอาใจใสเทาที่ควร (๓) ยังไมมีแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการ

เรียนรูสิมและฮูปแตมถาวร (๔) มัคคุเทศกทองถิ่นยังถือวามีจำนวนจำกัด (๕) การถายทอดภูมิปญญา

ในการวาดภาพจากสีธรรมชาติไมมีการเผยแพร ขอเสนอแนวทางใน การบริหารจัดการสิมและฮูปแตม

คือ (๑) การจัดการพ้ืนท่ีแบบรวมมือกันโดยเนนชุมชนเปนฐาน (๒) การทำใหสมิและฮูปแตมเปนวาระ

นโยบายของทองถิ่น (๓) การสรางแหลงเรียนรูชุมชนกึ่งนิทรรศการถาวร (๔) การจัดกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (๕) การจัดตั้งและการบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาสิมและฮูปแตม (๖) การปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณรอบสิมเพื่อใหเกิดความสวยงามและยังคง

รักษาสภาพสิมไวตามแบบอยางโบราณ และยังสอดคลองกับท่ี พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ1 6 7

๓ ไดทำ

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมผานกระบวนการการมี

 
๒สุนทรชัย ชอบยศ, แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ 

ในทองถ่ิน: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการเมือง

การปกครอง, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒): หนา ๕๕. 
๓พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ, “การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมผาน

กระบวนการการมีสวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ เชียงรากนอย”, สถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), ๒๕๕๗, หนา ๑๑๒. 



๑๖๑ 

สวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ เชียงรากนอย” จากผลการวิจัยพบวา มรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับตองไดที่ถูกเลือกมากที่สุดเปนอันดับ ๑ คือ หอไตรปฎก โดยจากการสำรวจ พบวา 

กลุมผูใหขอมูลที่เลือกหอไตรปฎกมากที่สุด คือ กลุมวัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ซึ่งเหตุผล คือ กลุมผูให

ขอมูลที่เลือกมีความผูกพันกับโบราณสถานแหงนี้ ดวยสรางขึ้นดวยความรวมมือรวมใจของคนใน

หมูบานเองและยังเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามและพบเห็นไดยากในปจจุบัน สอดคลองกับผลการ

สัมภาษณที่ไดจากกลุมผูใหขอมูลวัยสูงอายุวา หอไตร พวกยายเปนคนชวยกันสรางนะลงเงินคนละ ๑ 

บาท ลองคิดดูนะวา ๑ บาทสมัยกอนจะมีคาเยอะขนาดไหน คนไหนมีเงินเยอะหนอยก็ลงเยอะ 

ชวยกันจนสรางหอไตรที่นี่ได และที่สำคัญหอไตรแหงนี้ยังเปนสถานที่ที่เก็บคัมภีรใบลานที่บันทึก

เก่ียวกับประวัติ คำสอนตาง ๆ ท่ีสามารถสื่อรากเหงาความเปนมอญของเขาได และยังสอดคลองกับท่ี 

สุนทร ศรีหนองบัว168

๔ ไดทำการวิจัยเรื่อง “การเรียนรูรวมกันเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมทองถ่ิน บานสา

วะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน” จากผลการวิจัยพบวา การจัดการ

วัฒนธรรมที ่ใหความสำคัญกับแหลงเรียนรู ว ัฒนธรรมชุมชน โดยไดมีการปรับปรุงและพัฒนา

พิพิธภัณฑวัดไชยศรี ใหมีจุดเดนอยูที่การจัดแสดงวัตถุทางศาสนา พระพุทธรูปไม คัมภีรใบลาน หีบ

ธรรม ตาลปตรเกา ถุงกระดาษสาฉลุลาย วัตถุทางชาติพันธุ เครื่องมือเครื่องใชในการทำนา เครื่องครัว 

เครื ่องมือ ทอผา และเครื ่องมือจับสัตวของชาวบานจำนวนมาก ซึ ่งทำใหวัดไชยศรีกลับมาเปน

ศูนยกลางของชุมชนในอีกมิติหนึ่ง คือ เปนการรวมเอาอดีตของบานและของวัดมาอยูดวยกัน ซึ่งท้ัง

ชาวบานและชาววัดรวมมือกันจัดการจนเปนแหลงเรียนรูแหงใหมของจังหวัดขอนแกน เกิดเปนพื้นท่ี

สาธารณะของชุมชนในการแสดงตัวตน และเอกลักษณของชุมชนใหคนนอกชุมชนยอมรับ และชวยยึด

โยงสายสัมพันธทางเครือญาติของคนในชุมชนใหเขมแข็งและยาวนานตอไปอีก และยังสอดคลองกับท่ี 
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๕ ไดทำการวิจัยเรื ่อง “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อการ

สงเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุง” จากผลการวิจัยพบวา 

ชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได เพ่ือท่ีชุมชนทองถ่ินมีสิทธิใช 

อนุรักษ ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในขณะท่ีรัฐตองมีบทบาทหนาเปนผูสนับสนุน

ชุมชนทองถิ่น โดยรัฐใหการชวยเหลือชุมชนผานทางภาครัฐโดยหนวยงานรัฐ เพื่อบำรุง รักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญา และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
๔สุนทร ศรีหนองบัว, “การเรียนรูรวมกันเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น บานสาวะถี ตำบลสาวะ

ถี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐, หนา ๗๒-๗๓. 
๕ปยะนุช ศิริราชธรรม, “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อการสงเสริมและสืบทอด

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุง”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

เอกชนและกฎหมายธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม), ๒๕๖๑, หนา ๑๐๑. 



๑๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยภาครัฐตองจัดตั้งองคกรภาครัฐใหมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการบำรุงรักษามรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมโดยจดัการศึกษาอบรมและจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมเพ่ือสงเสริมมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมและความตองการของชุมชนสืบไป อยางไรก็ตาม กฎหมายทางดานทรัพยสิน

ทางปญญาและดานการปกปองมรดกทางวัฒนธรรม ลวนปราศจากระบบการแบงปนผลประโยชนแก

ชุมชน เนื่องจากระบบการแบงปนผลประโยชนไมมีความจำเปนตอสิทธิแตเพียงผูเดียวของปจเจกชน 

หรือแมกระทั ่งเมื ่อร ัฐเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมตามกฎหมายแลว ระบบการแบงปน

ผลประโยชนแกชุมชนก็ไมมีความจำเปนเพราะชุมชนไดรับประโยชนทางตรงจากการอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ระบบการแบงปนผลประโยชนแกชุมชนทองถ่ินควรมีข้ึนเม่ือ

ปจเจกชนหรือกลุมปจเจกชนไดรับผลประโยชนจากการนำมรดกทางวัฒนธรรมไปตอยอดทางพาณิช

ยกรรม ผูใชประโยชนควรจายคาตอบแทนแกผูถือครองหรือชุมชนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงเปน

แหลงท่ีมาของการประดิษฐในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยคิดเปนรอยละจากผลผลิต โดยเงินท้ังหมดควร

ใชเพ่ือวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพ่ือการสงเสริมองคกรท้ังหลายสำหรับประโยชนของผูสรางสรรค 

ผูประดิษฐ และเพื่อการสงเสริม สืบทอดและเผยแพรมรดกภูมิปญญาของชาติ และยังสอดคลองกบัท่ี 

ธีรพงษ บุญรักษา และชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร 170

๖ ไดทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมชุมชน: ภูมิ

ปญญาในการเสริมสรางความมั่นคงผูสูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนลาหู อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม” 

จากผลการวิจัยพบวา ชาวลาหูมีภูมิปญญาในการถายทอดวัฒนธรรมความเชื่อของตนไวผานวาทกรรม

คำสั่งสอนถายทอดจากบรรพบุรุษที่เปนผูสรางขึ้น สรางหอแหย ซึ่งเปรียบเสมือนศูนยรวมความรู

ทางดานความเชื่อ และพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม การบูชาผีบรรพบุรุษที่เปนเครื่องมือในการ

ควบคุมพฤติกรรมของคนใหสอดคลองกับความเชื ่อ ตลอดจนกำหนดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ ท่ีคอยตอกย้ำใหเห็นความศักดิ์สิทธิ์และวิถีท่ีควรปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของชาวลาหู 

ภูมิปญญาที่ชาวลาหูไดสรางสรรคขึ้นมานี้ ถูกหลอหลอม บมเพาะดวยครอบครัวและสังคม ทำใหเกิด

เปนคานิยมกตัญูกตเวที การใหความเคารพเชื่อฟงคำสั่งสอนพอแมและผูสูงอายุ นำไปสูการเกิด

คานิยมรวมเปนบรรทัดฐานของสังคมลาหู และสงผลตอระบบเกื้อกูลภายในชุมชน และยังสอดคลอง

กับท่ี ชัยชาญ จารุกลัส 171

๗ ไดทำการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยยวนรอบ

วัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี” จากผลการวิจัยพบวา มีนวัตกรรมองค

 
๖ธีรพงษ บุญรักษา และชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร, “การจัดการวัฒนธรรมชุมชน: ภูมิปญญาในการเสรมิสราง

ความมั่นคงผูสูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนลาหู อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม”, วารสารศิลปกรรมบูรพา, ปที่ ๑๙ 

ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๙): หนา ๑๐๙-๑๑๐. 
๗ชัยชาญ จารุกลัส, “การบริหารจัดการวัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยยวนรอบวัดหนองโนเหนือ 

ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๖๒, หนา ๒๐๔. 



๑๖๓ 

ความรูเรื่องประวัติความเปนมาของชาวไทยยวนบริเวณรอบวัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะองคความรูในเรื ่องวัฒนธรรมขาว อันประกอบไปดวย ประเพณี 

พิธีกรรม และคติความเชื่อของชาวไทยยวนบริเวณรอบวัดหนองโนเหนือ เมื่อไดแนวทางการจัดการ

วัฒนธรรมขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเปนแหลงอางอิงและ

แหลงเรียนรูของชุมชน ไดแก โครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตรและวัฒนธรรมขาวของชาวไทย

ยวนบานหนองโนเหนือ โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส Face book การทำนาของชาวไทยยวนบาน

หนองโนเหนือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรสูสาธารณะชนในวงกวาง และโครงการจัดทำสื่อ

นิทรรศการเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมการทำนาปลูกขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ ทำใหเกิด

แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมขาวของชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือ และสรางความ

ตระหนักรับรูวัฒนธรรมใหกับชาวไทยยวนบานหนองโนเหนือใหปรากฏข้ึนในอยางยั่งยืน 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะท่ัวไป ดังนี้ 

๑. เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ควรพัฒนาทางกายภาพ

ใหวัดโชติทายาราม ซึ่งเปนวัดประจำชุมชน ยกระดับเปนพื้นที่ตนแบบชุมชนวัฒนวิถีตลาดน้ำ อยาง

เปนทางการ 

๒. เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ควรสรางสรรคผลงาน

ศิลปะ ๓ มิติ บนเสนทางทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ำจังหวัดหวัดราชบุรี อยางนอย ๑ ผลงานศิลปะเชิง

สรางสรรค ตอ ๑ ชุมชนตลาดน้ำ 

๓. เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ควรจัดตั้งที่ทำการ

เครือขาย เพื่อเปนสถานที่ประสานงาน หรือจัดประชุม หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรม ตามท่ีภาคีเครือขายไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงไว 

 

 

 



๑๖๔ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

แผนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

๑. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนานักนวัตกรทองถิ่นรุ นใหมเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในภาคตะวันตก 

๒. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายชุมชนนวัตวิถีตลาดน้ำใน

ภาคตะวันตก 

๓. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการวิจัยเรื่อง การยกระดับสินคาและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

จากวัสดุทองถ่ินของชุมชนตลาดน้ำในภาคตะวันตก 

 

 



 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 
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มหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป: 

กรมศิลปากร. ๙๕ ป แหงการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 

________. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๐๙. 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๕๓. 

กฤษมันต วัฒนาณรงค. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๔. 

กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. คูมือการนำเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติ

เปนแหลงมรดกโลก. กรุงเทพมหานคร: อี. ที. พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๑. 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง). ราชบุรี: ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณจังหวัด, ๒๕๖๑. 

งานนวัตกรรม ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. Innovation. กรุงเทพมหานคร: คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, มปป. 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์. แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙). ราชบุรี: เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์, ๒๕๕๖. 

เจาพระยาทิพากรวงศ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖. 

ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา. “อีคิวพัฒนาสูวุฒิภาวะทางอารมณ”. ใน จิตวิทยาครอบครัว. พิมพครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, ๒๕๕๒. 

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙. ราชบุร:ี สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ๒๕๕๗. 

 



๑๖๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

ธนิก เลิศชาญฤทธ. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน), ๒๕๕๔. 

ธเนศ วงศยานนาวา. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: 

สมมติ, ๒๕๕๒. 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. ๑๐๘ แบรนดแหงนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นมัลติมีเดียกรุป, ๒๕๔๙. 

นิธิ เอียวศรีวงศ. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพบรรณกิจ, ม.ป.ป. 

นิภา เมธธาวีชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓. 

บรรจง จันทมาศ. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส.ส.ท., 

๒๕๔๗. 

บุหงา วัฒนะ. พระพุทธเจาหลวงกับชาวกรุงเกา. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕๔๑. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ดาน

สุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 

ปริทรรศน พันธุบรรยงก. แผนภูมิสุดยอดกลยุทธการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มณีสร, ๒๕๔๕. 

ปรีดา ยังสุขสถาพร. พลวัตนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ๒๕๔๙. 

ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา. เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: ฝายผลิตเอกสาร สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๙. 

ฝายวิชาการ สถาพรบุคส. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 

ม.ป.ป. 

พงษ ผาวิจิตร. ยุทธศาสตรความไดเปรียบ. กรุงเทพมหานคร: เอ. อาร. อินฟอรเมชั่น แอนดพับลิเคชั่น, 

๒๕๔๘. 

พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ). ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก. กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

 



๑๖๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (บรรณาธิการ). ผลงานวิจัยเดน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประจำป ๒๕๖๐. 

นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๖๑. 

มนูญ ตนะวัฒนา. จิตวิทยาพัฒนาชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ธีรพงษการพิมพ, ๒๕๓๙. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำกฎหมายวาดวยการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๕๒. 

ยุพดี เสตพรรณ. ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐการพิมพ, 

๒๕๔๘.  

รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล. มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน. 

กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป. 

รักษ วรกิจโภคาทร. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนวัตกรรม

แหงชาติกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ๒๕๔๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 

ราตรี โตเพงพัฒน. ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๓. 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ. 

กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕. 

ลวน สายยศ และอังคนา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 

๒๕๔๐. 

วศิน อิงคพัฒนากุล. การอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม. นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๔๗. 

วิฑูรย สิมะโชคดี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: เนตรนิมิตการพิมพ, ๒๕๔๕. 

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕. 

วีรพจน ลือประสิทธิสกุล. TQM LIVING HANDBOOK: An Executive Summary. กรุงเทพมหานคร: บี

พีอารเเอนดทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท, ๒๕๔๐. 

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด. กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗. 

 



๑๖๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

สงศรี ชมภูวงศ. การวิจัย. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗. 

สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สำนักนายกรัฐมนตรี. แนวคิดและกรณีศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาใน

ตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที. พี. พรินท จำกัด, ๒๕๔๒. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. มุงสูคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. 

สมัย สุทธิธรรม. สารคดีชีวิตไทยในแมน้ำลำคลอง: ตลาดน้ำ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙. 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ. พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปตยกรรม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จำกัด, 

ม.ป.ป. 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี. แผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙. 

ราชบุร:ี สำนักงานจังหวัดราชบุรี, ๒๕๕๗. 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ. เอกสารวิชาการลำดับที่ ๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: 

บทเรียนจากเพื่อนบาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 

๒๕๖๐. 

อภิชัย พันธเสน. “ความพอประมาณและการมีภูมิคุ มกันเปนกระบวนการ”. รวมบทความการ

เสาวนาสหสาขา ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิชาการ

ระหวางสถาบันแหงชาติ, ๒๕๕๔. 

อำเภอดำเนินสะดวก. หนังสือที่ระลึกพิธีเปดอาคารที่วาการอำเภอดำเนินสะดวก. ราชบุรี: ที่วาการ

อำเภอดำเนินสะดวก, ๒๕๔๓. 

อุษณีย ธงไชย. จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐. 

เอกชัย อภิศักดิ์ และทรรศนะ บุญขวัญ. การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

๑.๒.๒ บทความ: 

ชาคริต สิทธิฤทธิ์. “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธาน.ี ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๔๑-๑๖๐. 

นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลานอย. “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ชุมชนบริเวณ

ริมฝงคลองดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี”, วารสารวิทยาลัย

ดุสิตธานี. ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๕๒-๑๕๓. 

บรรณาธิการ. “ทองเท่ียววาดฝนดันไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและกีฬา”, ผูจัดการรายสัปดาห. 

๑๕-๒๑ (กันยายน ๒๕๔๖): ๑๒. 

วีระ โรจนพจนรัตน. “การจัดการวัฒนธรรมกับความเจริญของประเทศ”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. ป

ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑): ๘๖-๘๗. 

ศิรินันท บุญศิริ. “แหลงขอมูลประวัติศาสตรไทยในกรมศิลปากร”, ศิลปากร. ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม ๒๕๓๘): ๖๗. 

สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ. “นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสำคัญตอการเปน

ผูประกอบการ”. วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. ปท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๕๐. 

สยาม เลาเจริญ. “อิ่มอุนวัฒนธรรมลุมน้ำแมกลอง คลองดำเนินสะดวก”, เที่ยวไทยไปกับเชลล. ๑ 

(มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๖): ๔๙-๕๙. 

สุนทรชัย ชอบยศ. แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ใน

ทองถิ ่น: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม”, วารสารการเมืองการปกครอง. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 

๒๕๖๒): ๕๕. 

๑.๒.๓ รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ:  

กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย. “พัฒนาการแนวคิดและวิธีอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย”.  วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 

 

 



๑๗๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

คทาเทพ พงศทอง. “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบานหมากขามและบานหมากมวงใน

เขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและและการจัดการสิ่งแวดลอม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๖๐. 

ชัยชาญ จารุกลัส. “การบริหารจัดการวัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยยวนรอบวัดหนองโนเหนือ ตำบล

หนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารศิลปะและวัฒนธรรม. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๖๒. 

ณัฐวดี นุมมี. “การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหนวยงานและเครือขายเพื่อความยั่งยืนใน

จังหวัดภูเก็ต”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๖๑. 

นราวดี บัวขวัญ. “รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๖. 

ปยะนุช ศิริราชธรรม. “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อการสงเสริมและสืบทอด

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุ ง”. ว ิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สยาม, ๒๕๖๑. 

พรรณงาม โควานนท. “การศึกษาองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมการปนและหลอ

พระพุทธรูปโลหะบานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”. 

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๘. 

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก. “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบรุ”ี. 

รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๖๓. 

พระครูวาทีวรวัฒน และคณะ. “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

พระราชวัลภาจารย และพระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต. “ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน”. รายงานการวิจัย. 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ. “การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมผาน

กระบวนการการมีสวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ เชียงรากนอย”. 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน. บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๗. 

วรรณี สินศุภรัตน และคณะ. “การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษาตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๘. 

ศิรินิภา จาดชนบท. “การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย: ศึกษาผานการออกแบบผากลุมชาติพันธุ

พ้ืนท่ีอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 

สุนทร ศรีหนองบัว. “การเรียนรูรวมกันเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น บานสาวะถี ตำบลสาวะถี 

อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ไทยคดีศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

อธิป จันทรสุริย. “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนฐานสูการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๑. 

อรพินทร ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท และทัศนา ทองภักดี. “ปจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทาง

จิตของเยาวชน”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, ๒๕๕๔. 

๑.๒.๔ สนทนากลุมเฉพาะ: 

นางเกสินี เก็งทอง. ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร,ี สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นางขวัญชนก ศรีประภา. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร,ี สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นางสุภาวดี สุขเกษม. ประธานชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน ฯ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 

สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย. ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม ฯ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 



๑๗๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

นายชุษณิษฏ ประจวบวัน. นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, สนทนากลุ มเฉพาะ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายภาคิน อภิโชครุงเรือง. กำนันตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, สนทนา

กลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายศรันต สัธนานันท. ผูใหญบานหมูที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร,ี 

สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม. เลขานุการเจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, สนทนากลุม

เฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระปฎกโกศล, ดร. รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี/ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระมหาประกอบ โชติปฺุโ. เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, สนทนากลุมเฉพาะ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระมหาประกอบ โชติปฺุโ. เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

สนทนากลุมเฉพาะ, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑.๒.๕ ส่ืออิเล็กทรอนิกส: 

คม ชัด ลึก. “ชวนสัมผัส ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก”. [ออนไลน]. <www.komchadluek.net/news/ 

edu-health/>. [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Atwater E. Adolescence. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992. 

Everett M. Roger. Diffusion of innovations. 3rd ed. New York: Free Press, 1983. 

Foxall G.R. Corporate. London: Billing & Sons, 1984. 

Hughes T.E. The Dynamics of Technological Change: Salient, Critical Problems and 

Industrial Revolutions. Clarendon Press: Oxford, 1992. 

Jukka Jokilehto. A History of Architecture Conservation. Amsterdam: Elsevier, 2005. 

Luthans. Organizational Behavior. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 1998. 

Pope A.W., McHale S.M. and Craighead W.E. Self-Esteem Enhancement with Children 

and Adolescents. New York: Pergamon, 1988. 

Posse R. & Melgosa J. New Lifestyle for Raising Your Child. Spain: Pujol&Amado, 2001. 



๑๗๓ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

Rosenberg M. Social Psychological Perspectives. New York: Basic Book, 1981. 

Santrock J. W. Adolescence. 7th ed., (New York: McGraw-Hill, 1998. 

Sasse C.R. Person to Person. Peorita, IL: Chas A. Bennett, 1978. 

Wynd C.A., Schmidt B., & Schaefer M.A. “Two Quantitative Approaches for Estimating 

Content Validity”. Western Journal of Nursing Research, 25(2003): 508-518. 

 

 



๑๗๔ 

ภาคผนวก 

 



๑๗๕ 

ภาคผนวก  ก 

เครื่องมือท่ีวิจัย 

 



๑๗๖ 

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิการ (รายตัวช้ีวัด) 

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี 
____________________________________________________________________________________ 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรม 

 ๑. เพศ  ชาย  หญิง 

 ๒. อาย ุ  นอยกวา ๒๐ ป  ๒๑-๓๐ ป 

   ๓๑-๔๐ ป  ๔๐-๕๐ ป 

   มากกวา ๕๐ ป 

 ๓. การศึกษา  ต่ำกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 

 ๔. อาชีพ  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เกษตรกรรม 

   คาขาย  รับจาง 

   นักเรียน/นักศึกษา  อ่ืน ๆ ................................ 

 

ตอนท่ี ๒ ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

 

รายการ 

ผลการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑. ประเมินบริบท (Context Evaluation)      

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

     

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน      



๑๗๗ 

รายการ 

ผลการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความ

จำเปนของการดำเนินกิจกรรม 

     

๒. ประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation)      

จำนวนผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม      

จำนวนผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม      

พิธีกรมีทักษะ ความรู และทาทางในการบรรยายดวยความ

สุภาพเหมาะสม 

     

ผูบรรยายเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม      

การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

สถานท่ีท่ีใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ระบบแสง สี เสียง มีความเหมาะสม      

๓. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      

กระบวนการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม      

การจัดกิจกรรมเปนไปตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไว      

กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม      

การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลองกับเปาประสงค      

คณะทำงานดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีดี      

คณะทำงานชวยประสานระหวางผูเขารวมกิจกรรมและผูมี

สวนเก่ียวของไดเปนอยางดี 

     

คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว      

คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี      

คณะทำงานชวยแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ดำเนินงานไดเปนอยางดี 

     



๑๗๘ 

รายการ 

ผลการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม 

     

๔. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)      

ประสิทธิภาพในการยกระดับความรวมมือของเครือขายจิต

อาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกในลักษณะท่ี

เปนทางการ  

     

ประสิทธิภาพในการสรรคสรางวัตถุท่ีเปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ 

(Mascot) 

     

ประสิทธิภาพในการสรรคสรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพ่ือสื่อ

เรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ 

     

ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธและกระบวนการกลุม      

ประสิทธิภาพการพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย      

 

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอขอมูลเพ่ือประโยชนทางวิชาการ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ, รายช่ือผูใหขอมูลวิจัย และอื่น ๆ 

 



๑๘๐ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

๑. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช คณะสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

๔. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๕. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร คณะศิลปศาสตร 

 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

รายช่ือผูใหขอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

๑. พระปฎกโกศล, ดร. รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี/ 

 ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม เลขานุการเจาคณะอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๔. นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๕. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๗. นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนันตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๘. นายศรันต สัธนานันท ผูใหญบานหมูท่ี ๙ ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

 

 



๑๘๒ 

รายช่ือผูใหขอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุมเฉพาะ (ตอ) 

 

๙. นางสุภาวดี สุขเกษม ประธานชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 

ภาคผนวก  ค 

ภาพถายกิจกรรมวิจัยตาง ๆ 

 



๑๘๔ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๕ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๖ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๗ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๘ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๙ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๙๐ 

ภาคผนวก  ง 

การรับรองการนำวิจัยไปใชประโยชน 

 



๑๙๑ 

 
 

 

 



๑๙๒ 

ภาคผนวก  จ 

ผลลัพธ ผลผลติ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๑๙๓ 

 

ผลลัพธ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
ผลกระทบ 

๑. การจ ัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ในเชิง

สรางสรรค 

ต นแบบนว ัตกรรมการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี เชิงสรางสรรค ท่ี

ผานการทดสอบในระดับ

ภาคสนาม (Field Test) 

ขอท่ี ๑ ชุมชนและสังคมมีศัยกภาพ

ในการพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม

เชิงสรางสรรค กาวทันความ

เจริญทางดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

๒. หลักสูตรการสรางภูมิ 

คุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

และพิทักษผล ประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุร ี

ตนแบบหลักสูตรภูมิคุม 

กันมรดกทางว ัฒนธรรม

และพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก ซึ ่งเปน

ผลผลิตเชิงนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ผานการทดสอบ

ระดับภาคสนาม (Field 

Test) 

ขอท่ี ๒ ชุมชนและสังคมมีเครื่องมือ

สรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมและพิทักษผล 

ประโยชนสาธารณะชุมชน

อยางยั่งยืน  

๓. การสรางเครือขายจิต

อาสาอนุร ักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบเครือขายจิตอาสา

อนุร ักษมรดกวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี แบบไมเปนทางการ 

ท่ีเปนผลผลิตเชิงนวัตกรรม

ทางสังคมที่ผานการทดสอบ

ระดับภาคสนาม (Field 

Test) 

ขอท่ี ๓ ช ุมชนและส ังคมม ีความ

รวมมือในการอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรม แบบไมเปน

ทางการ 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 

 

ผลลัพธ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
ผลกระทบ 

๔. การพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวดัราชบรุ ี

ตนแบบการพัฒนากระบวน 

การสรางภูมิคุ มกันมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี ซ่ึง

เปนผลผลิตเชิงนวัตกรรม

ทางสังคมที่ผานการทดสอบ

ระดับภาคสนาม (Field 

Test) 

ขอท่ี ๔ ชุมชนและสังคมมีเครื่องมือ

สรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมและพิทักษผล 

ประโยชนสาธารณะชุมชน

อยางยั่งยืน  

๕. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

ไดรายงานการวิจัยตาม

เป าหมายของผลผลิต 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด และความ 

คุมคาตามท่ีกำหนดไว 

ขอท่ี ๑-๔ สังคม ชุมชน มีภูมิคุ มกัน

มรดกทางวัฒนธรรมอยาง

ยั่งยืน สามารถใชมรดกทาง

วัฒนธรรมในการสรางอาชีพ 

หร ือเป นแหล งท ี ่มาของ

รายไดจากการทองเที่ยวเชิง

ว ัฒนธรรม และภาคร ัฐ/

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีนโยบายสาธารณะที ่เกิด

จากความรวมมือรวมของผูมี

ส วนได ส วนเส ีย สำหรับ

จัดทำแผนพัฒนาระยะสั ้น-

แผนระยะยาว, แผนปฏิบัติ

ราชการ/แผนพัฒนาเฉพาะ

ดาน 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

ภาคผนวก  ฉ 

แบบสรุปแผนงานวิจัย 

 



๑๙๖ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 

สัญญาเลขท่ี ว.๐๑๙/๒๕๖๓ MCU RS 800763034 

ช่ือโครงการ กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 

หัวหนาโครงการ พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

มรดกทางวัฒนธรรม เปนรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณและมีคุณคาซ่ึงเกิดข้ึนใน

อดีตและไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง มรดกทางวัฒนธรรมบางอยางกลายเปน

แบบแผนทางวัฒนธรรมที ่มีความสำคัญและเปนความภาคภูมิใจของคนในสังคมสืบเนื ่องมา

จนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ และ

กฎหมายประเทศตาง ๆ ทั้งในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย ไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปนสอง

ประเภท คือ มรดกทาง วัฒนธรรมที ่จับตองได (Tangible Cultural Heritage) เชน โบราณวัตถุ 

โบราณสถาน แหลงโบราณคดีงานจิตรกรรม เปนตน และมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองไมได 

(Intangible Cultural Heritage) หรือตามกฎหมายไทยท่ีเรียกวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” 

ไดแก ภาษา ศิลปะการแสดง งานชางฝมือดั้งเดิม เปนตน แมวามรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองประเภท

จะมีความหลากหลายในตัวเองอยูมากก็ตาม แตก็ไมสามารถแบงแยกเนื้อหางานทั้งสองประเภทได

ชัดเจนเด็ดขาด เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมไดลวนมีความเกี่ยวของ

สัมพันธซึ่งกันและกันเปนสิ่งที่อยูคูกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานจับตองไดซึ่งเปนรูปธรรมนั้นมี

พื้นฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่อ และทักษะเทคนิคอันเปนลักษณะนามธรรมของงานจับตอง

ไมได ลักษณะดังกลาวจึงกอใหเกิดความไมหลากหลายในความ หลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม

ขึ้น แสดงใหเห็นความโดดเดนของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับและถายทอดสืบมา 

อันจะนำไปสูการคุมครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป มรดกทางวัฒนธรรมจึงมิได

เปนเพียงโบราณสถาน อาคาร พื้นที่ประวัติคาสตร และสวน เทานั้น แตหมายรวมถึงสิ่งแวดลอมท่ี

ถูกสรางข้ึนท้ังหมดรวมท้ังระบบนิเวศ เปนเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสำเร็จของมนุษยใน

อดีต และเปนหนึ่งในทรัพยากรท่ีไมสามารถสรางข้ึนใหมได 

มรดกทางวัฒนธรรมเปนหัวใจสำคัญในการสรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศชาติ 

จากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงกอใหเกิดรายได 

๔๐% เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการทองเที่ยวทุกประเภทที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคลองกับท่ี 



๑๙๗ 

สมัชชาแหงสหประชาชาติ ระบุถึง “ความสำคัญของการทองเที่ยวระหวางประเทศในการสงเสริม

ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในทุกหนทุกแหง เพื่อใหตระหนักถึงมรดกอันยาวนานของอารย

ธรรมตาง ๆ นำไปสูความเข็มแข็งของสันติภาพในโลกท่ีดีข้ึน” 

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในสังคมไทยเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความ

เปนมาของชนชาติไทยและของเผาพันธุทองถิ่นนั้น ๆ และเปนสิ่งที่แสดงถึงเกียรติและความ

ภาคภูมิใจของทองถ่ินและของคนไทยท้ังชาติ ทำใหเกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณคา และกอใหเกิด

ความรูสึก ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ เปนความมั่นคงของชาติ อันนำไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน แทนที่คนไทยจะเปนผูบริโภควัฒนธรรมของชาติ

อ่ืนอยูฝายเดียว 

ขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป ๒๕๖๑ แสดงให

เห็นปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย คือ ราคาท่ีคุมคา (รอยละ ๓๖) อาหารไทย 

(รอยละ ๓๕) ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว (รอยละ๓๔) และวัฒนธรรมไทยและศาสนา (รอยละ 

๓๑) อยางไรก็ดี ผูประกอบการบางสวนประเมินสถานการณทองเที่ยวต่ำกวาปกติ เนื่องจากปจจัยดาน

เศรษฐกิจเปนตัวฉุดรั้ง ทั้งความไมมั่นใจตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และตนทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอัน

เปนผลมาจากเงินเฟอ นอกจากนี ้ ผู ประกอบการบางสวนมีความกังวลเกี ่ยวกับปญหาจากแหลง

ทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยวเริ ่มเสื ่อมโทรม หรือมีปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ หรือแหลง

ทองเท่ียวไมนาสนใจ เปนตน 

โดยนัยนี้ หากพิจารณาในบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี พบวา มี “ชุมชนตลาดน้ำ” ซ่ึง

เปนชุมชนท่ีอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมในการสรางอาชีพ หรือเปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม โดยมีประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนไทยท่ีมีความผูกพันกับสายน้ำ เปนสิ่งดึงดูด

นักทองเที่ยว ดังกลาวนี้ สืบเนื่องจากการที่ตลาดน้ำแหงแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี 

ควบคูกับการเกิดคลองดำเนินสะดวก ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงโปรดให

ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กระทั่งชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ องคการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ปจจุบันเปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ไดใหการสงเสริมและสนับสนุน

ดวยการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม จึงสงผลให “ตลาดน้ำ” 

มีชื่อเสียงในระดับโลก กระท่ังปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มี ๔ แหง ไดแก 

๑. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูที่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร ี

๒. ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) ตั้งอยูที่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 



๑๙๘ 

๓. ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตั ้งอยูที ่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร ี

๔. ตลาดน้ำหลักหา ตั้งอยูท่ี ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการทองเที ่ยวแหงประเทศไทย บงชี ้ว า แมตลาดน้ำจะมี

วิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง แตในการเติบโตนั้นมีปจจัยหลายประเด็นเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบในเชิงลบตอพื้นที่ คือ ปญหาสภาพแวดลอม หรือปญหาการมุงเนน

การกอสรางระบบสาธารณูปโภคเปนหลักมากกวาการวางแผนใชประโยชนทรัพยากรในทองถ่ิน

อยางยั่งยืน รวมถึงปญหาการรักษาวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอันโดดเดน

ของชุมชน เปนตน 

จากขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกลาวนี้ขางตน จึงจำเปนตองมีการ

ศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตนโดยเรงดวน โดยการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซึ่งจำเปนตองเริ่มจากการวิเคราะหการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะหการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชน และวิเคราะหการพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเปนฐานคิดสำคัญนำไปสูการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ีเชิงสรางสรรค ตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพ่ือวิเคราะหการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๒. เพื่อวิเคราะหการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๓. เพ่ือวิเคราะหการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี 

๔. เพื่อพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ในเชิงสรางสรรค 

สรุปผลการวิจัย 

๑. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ผลการสรางสรรคตนแบบนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี คือ “นวัตกรรมการจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนิน



๑๙๙ 

สะดวก” โดยมีลักษณะเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ยกระดับการเรียนรูมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรคในระบบอิเล็กทรอนิกส QR Code แบบ

ครบวงจร ที่ลิงคไปยัง YouTube และเว็บไซตที ่เก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติคลองดำเนินสะดวก 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนชาวคลอง และบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เก็บรักษา

ไว ณ พิพิธภัณฑวัดโชติทายการาม ซึ่งเปนสถานท่ีจัดแสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

คลองดำเนินสะดวก เปรียบเสมือนการปลุกชีพพิพิธภัณฑท่ีซบเซาใหฟนคืนกลับมาเปน “พิพิธภัณฑ

มีชีวิต” ใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนของเด็กและเยาวชน และเปนแหลงเรียนรูมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนินสะดวกที่ทันสมัย ทั้งแกนักทองเที่ยวและผูสนใจดานมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดวย 

๒. การสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ผลการสรางสรรคการสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชน

สาธารณะของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

และพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” ท่ีเชื่อมโยงความรู ภูมิปญญา

ทองถ่ิน เครือขาย และทุนทางสังคม โดยมุงหมายผลลัพธใหผูท่ีผานการอบรมมีจิตสำนึกรักและหวง

แหนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน มุงปลูกฝงจิตสำนึกในระดับจุลภาค มีจิตสาธารณะในการรักษา

มรดกวัฒนธรรมอันเปนประโยชนในเชิงสาธารณะ ทั้งในสวนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได 

และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดหรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประกอบดวย (๑) สาระ

การเรียนรูภาควิชาการ ประกอบดวย ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม หลักการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรตลาดน้ำดำเนินสะดวก (๒) สาระการเรียนรูภาคปฏิบัติ

การ ประกอบดวย การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก การออกแบบ

วิธีการพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรค ดังกลาวนนี้ 

ตนแบบหลักสูตรภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชนตลาด

น้ำดำเนินสะดวก มีทั้งสาระการเรียนรูในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการควบคูกันไป บนพื้นฐาน

การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการประชาธิปไตย และใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวน

รวมและความคิดสรางสรรค 

๓. การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 

ผลการสรางสรรคเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุร ีคือ “ตนแบบเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด



๒๐๐ 

ราชบุรี” ซึ ่งมีลักษณะเปนเครือขายแบบไมเปนทางการ ซึ ่งเกิดจากความรวมมือของภาคี 

“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ” ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขาย “บวร” 

ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมีความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มี

พระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและ

นวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค โดย 

“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ”  มีกิจกรรมภาคปฏิบัติการรณรงค

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพร

กฎหมายควรรูสำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ ฉบับ 

๔. การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมใน

เชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

๔.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสราง 

สรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ไดแก การพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสราง

ภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยยกระดับความรวมมือในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบของเครือขายท่ีเปนทางการ ระหวาง (๑) อำเภอดำเนิน

สะดวก (๒) เทศบาลดำเนินสะดวก (๓) คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (๔) โรงเรียนอนุบาลวัด

โชติทายการามสงเคราะห (๕) ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี (๖) ชมรมคนรักษตลาดน้ำ

ดำเนิน และ (๗) ชมรมวิถีคลองวิถีไทย 

๔.๒ ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี นี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากระบวนการ

สรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเริ่มตนจาก

การพัฒนาปจจัยนำเขาของกระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองดำเนิน

สะดวก โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถี

ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ของภาคีเครือขายทั้ง ๗ องคกร โดยผูนำภาคีเครือขายทั้ง ๗ องคกร 
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ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก ณ มลฑณพิธี วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพ้ืนท่ี

ตนแบบวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอยูบนเสนทางทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ำดำเนิน

สะดวก เม่ือวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันอนุรักษ

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก และสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ

ผลประโยชนสาธารณะของชุมชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐ 

พรอมกันนี้ ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการของตัวแทนเชิงสัญลักษณ (Mascot) ท่ี

เปนเครื่องหมายของความรวมมือในการดำเนินงานสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมในเชิง

สรางสรรค พรอมดวยการเปดตัวอยางเปนทางการของผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพ่ือสื่อเรื่องราววิถีชีวิต

ของชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรคดวย 

ทั ้งนี ้  ผลการประเมินการปฏิบัต ิการโดยครอบคลุม Input - Process - Output - 

Outcome (รายตัวชี ้ว ัด) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนากระบวนการสรางภูมิคุ มกันมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘ เมื่อพิจารณาในรายดาน 

พบวา 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูเขารวม

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ และขอ ๓ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับ

ปญหา อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ 

รองลงมา ไดแก ขอ ๑ จำนวนผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๒๓ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๗ เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม และขอ ๙ สถานท่ีท่ี

ใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ตามลำดับ 
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ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๔ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลองกับเปาประสงค คาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๔๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๑ กระบวนการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมมีความเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๘ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการ

ท่ีดี คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ ประสิทธิภาพในการยกระดับความรวมมือของเครือขายจิตอาสา

อนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกในลักษณะที่เปนทางการ และขอ ๓ ประสิทธิภาพใน

การสรรคสรางผลงานศิลปะ ๓ มิติ เพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๓๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๕ ประสิทธิภาพการพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔๓๓ และอันดับสาม ไดแก ขอ ๔ ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธและ

กระบวนการกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ ตามลำดับ 

การนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๑. ชุมชนและสังคมมีศัยกภาพในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเชิง

สรางสรรค กาวทันความเจริญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. ชุมชนและสังคมมีเครื ่องมือสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผล 

ประโยชนสาธารณะชุมชนอยางยั่งยืน  

๓. ชุมชนและสังคมมีความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม แบบไมเปนทางการ 

๔. ชุมชนและสังคมมีเครื ่องมือสรางภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผล 

ประโยชนสาธารณะชุมชนอยางยั่งยืน  

๕. สังคม ชุมชน มีภูมิคุ มกันมรดกทางวัฒนธรรมอยางยั ่งยืน สามารถใชมรดกทาง

วัฒนธรรมในการสรางอาชีพ หรือเปนแหลงที่มาของรายไดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

ภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความรวมมือรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย สำหรับจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้น-แผนระยะยาว, แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาเฉพาะ

ดาน 
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การประชาสัมพันธ 

มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต 

มีการประชาสัมพันธทางวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 
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