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Abstract 

The purposes of this research were (1) to analyze the state of participation 

in preserve cultural heritage of the floating-market community in Ratchaburi province, 

(2) to create a volunteer network for conservation the cultural heritage of floating 

market community in Ratchaburi province through the participation process of social 

institutions, and (3) to present the model activities for the development of preserve 

cultural heritage volunteer network of the floating-market community in Ratchaburi 

province. This research was an operational research with the important data obtained 

from in-depth interviews and specific group discussions from monks under the temples 

located in the floating-market community area, personnel of government agencies or 

educational institutions, community leaders/entrepreneurs/ business owners in the 

floating-market community area in Ratchaburi province by a specific random method 

according to the characteristics of representation of an appropriate sample group 

totaling 23 people. The data were analyzed by trying to maintain the original phrases 

in order to serve as a base for analysis and design the model activities for the 

development of preserve cultural heritage volunteer network of the floating-market 

community in Ratchaburi Province that appropriate and consistent with current 

conditions, the participants were 30 volunteers from floating market then analyzing 

the performance process by each indicator together with reference statistics to find 

the fact from the practice of the form of action research. 

The findings of this research as following: 
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1. The state of participation in preserve cultural heritage of the floating-market 

community in Ratchaburi province found that based on planning aspect, there was a 

community forum or a channel for receiving opinions from the public to use as 

information in formulating plans etc., based on practicing aspect, it was found that 

cultural heritage of the community was used as a tool to generate income from tourism 

etc., based on the evaluation aspect, it was found to emphasize feedback from local 

stakeholders and tourists, and based on improving aspect, it was found to focus on the 

improvement process with emphasis on the participation of the stakeholders. 

2. The creation of a volunteer network for conservation the cultural heritage 

of floating market community in Ratchaburi province found that the guidelines for 

creating a volunteer network for conservation the cultural heritage of floating market 

community through the participation process of social institutions that appropriate and 

consistent with current conditions that was characterized by a network of "Pavara" 

consisting of houses where people were strong and able to accept change, temples 

where monks were the spiritual led of associates, and government agencies and 

schools where the knowledge and innovation were provided to manage the cultural 

heritage in floating market communities in a creative way. 

3. The model activities for the development of preserve cultural heritage 

volunteer network of the floating-market community in Ratchaburi Province found that 

the model was emerged from cooperation of network called "network of volunteer 

conservation of culture way of the Damnoen Saduak floating-market community" 

which had an action campaign for cultural heritage conservation and cultural heritage 

by emphasizing on the dissemination of 22 issues of laws that should be known for 

the people of the Damnoen Saduak floating-market community. However, the results 

of the performance evaluation by each indicator showed that the context, input, 

process and productivity were at a high level in all aspects. 

 

Keywords: Development, Preserve Cultural Heritage Volunteer Network, Floating-

market community 
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บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

เครือขาย (Network) เปนกลุมบุคคลหรือองคการที่มีความเห็นใกลเคียงกัน มีการติดตอ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน0

๑ หรือการที่องคการ หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ ตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยง

เขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ1

๒ เครือขายทางสังคม 

(Social Network) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดย

มีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครือขายสังคมจะประกอบไปดวยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ที่มี

ความสัมพันธ (Relation) ซ่ึงกันและกันตามบทบาทหรือหนาท่ีท่ีแตละคนหรือคูความสัมพันธท่ีมีอยู 

เครือขายทางสังคม มีลักษณะเปนรูปแบบทางสังคมท่ีเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

องคการ เพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกันทำงาน 2

๓ ซ่ึง

โดยทั่วไปแลว เหตุผลสำคัญของการเกิดของเครือขายหรือการสรางเครือขายเปนการสนองความ

ตองการหลากหลายประการ คือ (๑) ตองการมีพวกในการทำงาน ตองการมีหมู (๒) ตองการทรัพยากร

ในการทำงานเพิ่มขึ้น (๓) ตองการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน (๔) ตองการความชำนาญ

เฉพาะดานในการแกไขปญหา โดยเฉพาะเมื่อปญหาในปจจุบันมีหลายมิติ ความชำนาญเฉพาะดาน

ของแตละบุคคลหรือองคการ ชวยทำใหการมองปญหาชัดเจนยิ่งขึ ้น และ (๕) ตองการประหยัด 

เนื่องจากเกดิการแบงงานกันทำ ความซ้ำซอนในการทำงานลดลง ตองการเรียนรูประสบการณในการ

ทำงานรวมกัน3

๔ 

 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๒๖๙. 
๒เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๒๘. 
๓นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๖. 
๔วีระศักดิ์ เครือเทพ, เครือขาย: นวัตกรรมการทำงานขององคกรปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๖-๑๘. 



๒ 

เครือขาย (Network) เปรียบเทียบไดกับคำกลาวที่วา “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อน

ตาย” การท่ีบริษัทหรือองคการรวมกลุมในลักษณะเครือขายจะเกิดประโยชนและขอไดเปรียบกวาการ

อยูเพียงลำพัง เนื่องจาก ประโยชนและขอไดเปรียบของเครือขายท่ีไดรับจะเปนผลมาจากความรวมมือ

ท่ีเกิดข้ึน4

๕ 

จังหวัดราชบุรี มีมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญท่ีควรคาแกการอนุรักษจำนวนมาก แตสิ่งหนึ่ง

ท่ีมีคุณคาและเปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก คือ 

“ตลาดน้ำ” ซึ่งปจจุบัน พบวา มี ๔ แหง ไดแก (๑) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูที่ ตำบลดำเนิน

สะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) ตั้งอยูที ่ ตำบล

ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตั้งอยูที่ ตำบลดำเนิน

สะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ (๔) ตลาดน้ำหลักหา ตั้งอยูที่ ตำบลประสาทสิทธิ์ 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย บงชี้วา 

แมตลาดน้ำจะมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง แตในการเติบโตนั้นมีปจจัยหลายประเด็นเปนปจจัย

กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบในเชิงลบ คือ ปญหาสภาพแวดลอม หรือปญหาการ

มุงเนนการกอสรางระบบสาธารณูปโภคเปนหลักมากกวาการวางแผนใชประโยชนทรัพยากรในทองถ่ิน

อยางยั่งยืน รวมถึงปญหาการรักษาวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอันโดดเดน

ของชุมชน ดังกลาวนี้ เปนปญหาสำคัญที่ทุกฝายตองรีบเรงดำเนินการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน เพื่อใชมรดกทาง

วัฒนธรรมในการสรางอาชีพ หรือเปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

อีกทั้ง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

แผนการตรากฎหมายท่ีจำเปนตอการดำเนนิงานตามนโยบายและแผนการบริหารราชการบริหารแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (แผนนิติบัญญัติ) ลำดับ ๔๗ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๔.๔) ไดแก ราง

พระราชบัญญัติวาดวยมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยกำหนดใหกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรมเปนผูดำเนินการ และกำหนดใหเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ อัน

เปนผลใหเกิด “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา หนา ๑ เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
๕สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๘), หนา ๕๐-๕๑. 



๓ 

โดยท่ี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ไดแจง

เหตุผลในการประกาศใชทายพระราชบัญญัติวา “โดยที่มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ำ

คาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงและสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง แตใน

ปจจุบันมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ัง

ภายในและตางประเทศ บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทางบิดเบือนหรือไม

เหมาะสมและอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย 

สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

โดยนัยนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญ คือ คนไทยมีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม มีจิตสาธารณะ มี

ความเสียสละตอหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังกลาวนี้ หากมีการสรางเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบัน

ทางสังคม ยอมเชื่อมั่นไดวาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดเปนอยางดี ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๒.๒ เพื่อสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีโดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

๑.๒.๓ เพ่ือนำเสนอตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 

๑.๓.๑ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีเปนอยางไร 

๑.๓.๒ การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน เปน

อยางไร 

๑.๓.๓ ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี เปนอยางไร 



๔ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) โดยมีขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ เชื่อมโยงกระบวนการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เปนฐานคิดสำคัญในการออกแบบตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพการณในปจจุบัน โดยใหความสำคัญกับการบังคับใช “มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถี

ประชา (E3-Enforcement)”5

๖ 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานผูใหขอมูลสำคัญ ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ และผูเขารวม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยครั้งนี้ กำหนดขอบเขตดานผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ผูเขารวมการ

สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสม จากวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๔ กลุม ประกอบดวย 

๑. พระสงฆสังกัดวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ ทาน 

๒. บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีจำนวน ๔ ทาน 

๓. ผูนำชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน 

๔ ทาน 

๔. ผูประกอบการ/เจาของกิจการในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔ ทาน 

 
๖E3-Enforcement คือ มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชา จากทฤษฎี 3E-Model 

ประกอบดวย E1-Education กระบวนการเรียนรู และการใหการศึกษา E2-Engineering การสรางสรรคและ

ประดิษฐนวัตกรรมในการจัดการ และ E3-Enforcement มาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถีประชา, ดู

รายละเอียดใน พระสุธีรัตนบัณฑิต (บรรณาธิการ), ผลงานวิจัยเดน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประจำป ๒๕๖๐, 

(นนทบุร:ี นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๖๑), หนา ๓๖. 



๕ 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตามระเบียบวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จากวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จำนวน ๘ รูป/คน ประกอบดวย 

๑. พระสงฆสังกัดวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ ทาน 

๒. บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีจำนวน ๒ ทาน 

๓. ผูนำชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน 

๒ ทาน 

๔. ผูประกอบการ/เจาของกิจการในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ ทาน 

ผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตามลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

โดยใชกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” ไดแก อาสาสมัครเยาวชนจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบรุี 

จำนวน ๓๐ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย ชุมชน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดพลี และชุมชนตลาดน้ำ

หลักหา 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ รวมระยะเวลาทำการวิจัย ๑๐ เดือน 

๑.๔.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ท่ีแสดงความเก่ียวของ

ระหวางตัวแปรท่ีศึกษาและประมวลความคิดรวบยอดไว ดังนี้ 

 

 

 

 



๖ 

ภาพท่ี ๑.๑ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

ปจจัยนำเขา 

(Input) 

หนวยงานรัฐ สถานศึกษา 

และภาคเอกชน/ประชา

สังคม มีความรวมมือใน

การอนุร ักษมรดกทาง

วัฒนธรรมอยางยั ่งยืน 

และใชเปนเครื ่องมือใน

การสรางอาชีพหรือแหลง 

ที่มาของรายไดจากการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เครือขายจิตอาสา

อนุรักษวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 

หนวยงานภาครัฐ/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มี

นโยบายสาธารณะท่ีเกิด

จากความรวมมือร วม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สำหรับจัดทำแผนพัฒนา

ระยะสั้น-ระยะยาว, แผน 

ปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนา 

เฉพาะดาน 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลติ/ผลลัพธ 

(Output/Outcome) 

มรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทุนทางสังคม 

การสรางเครือขายจิต

อาสาอนุรักษวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดย

กระบวนการมีสวนรวม

ของสถาบันทางสังคม 



๗ 

๑.๕ นิยมศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

๑.๕.๑ การพัฒนา หมายถึง การทำใหดีข้ึนหรือทำใหเจริญข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงเปนผลผลิต

จากการใชปจจัยนำเขาและกระบวนการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่พึงประสงค โดยการวิจัยครั้งนี้

มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง การพัฒนาท่ีมีเปาหมายอยางชัดเจน เนนกลไกความมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งในสวนของความมีสวนรวมในการวางแผน ความมี

สวนรวมในการดำเนินการ  ความมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล และความมีสวนรวมใน

การปรับปรุง 

๑.๕.๒ เครือขาย หมายถึง รูปแบบทางสังคมท่ีเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

องคการ หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ โดยมีการติดตอสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงเขาหากัน 

ภายใตวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุรวมกันอยางเปนระบบ โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะ

เจาะจงถึง เครือขายจิตอาสา ซ่ึงเปนเครือขายทางสังคมของบุคคลองคการ หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ 

ท่ีอาสาทำประโยชนเพ่ือสังคม ท้ังในสวนของเครือขายท่ีเปนทางการ หรือเครือขายที่ไมเปนทางการ

ก็ตาม 

๑.๕.๓ จิตอาสา หมายถึง ความมีจิตสาธารณะ หรือความรวมมือมือเพื่อประโยชนสวนรวม

ซึ่งเกิดจากความเสียสละของบุคคลและกลุมบุคคล โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง 

จิตอาสาในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ดวยความเสียสละ รวมมือรวมใจ รวมกัน

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมของตนในเชิงสรางสรรค โดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทนใด ๆ นอกเหนือไปจากสิทธิท่ีพึงมีพึงไดตามกฎหมาย 

๑.๕.๔ การอนุรักษ หมายถึง การเก็บ สงวน รักษา และใชประโยชนทรัพยากรตาง ๆ อยาง

ชาญฉลาด โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึง

มุงเนนการสงวน รักษา และใชทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรม ใหเกิดประโยชนสูงที่สุด โดยหลีกเลี่ยง

ใหเกิดผลเสียหรือผลกระทบในเชิงลบนอยท่ีสุด 

๑.๕.๓ มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณและมีคุณคาซ่ึง

เกิดข้ึนในอดีตและไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ท้ังในสวนของมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองได และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได หรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยการวิจัย

ครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ ซ่ึงมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับตองได ไดแก โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุของชุมชนตลาดน้ำ เปนตน และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองไมไดหรือภูมิปญญามรดกทางวัฒนธรรม ไดแก ฝมือชาง ภูมิความรูหรือภูมิปญญาของชุมชนตลาดน้ำ 

เปนตน 



๘ 

๑.๕.๕ ชุมชนตลาดน้ำ หมายถึง ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันทางน้ำ โดยการวิจัยครั้งนี้มีความหมายจำเพาะเจาะจงถึง ชุมชนตลาดน้ำใน

พื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม ๔ ชุมชน ไดแก (๑) ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งตั้งอยูที่ ตำบลดำเนิน

สะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก หรือตลาดเกา ซึ่งตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดพลี ซึ่งตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ีและ (๔) ชุมชนตลาดน้ำหลักหา ซึ่งตั้งอยูท่ี 

ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เทานั้น 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ไดผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๑.๗.๒ ไดสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีโดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

๑.๗.๓ ไดตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

 

 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ อยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเครือขายทางสังคม 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจิตอาสา 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม โดยมีรายละเอียด

ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของเครือขาย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของเครือขาย จึงพบ

เนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

เครือขาย (Network) หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคการที่มีความเห็นใกลเคียงกัน มีการติดตอ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน6

๑ เครือขาย คือ การที่องคการ หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ ตกลงที่จะประสาน 

เชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ7

๒ 

 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๒๖๙. 
๒เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๒๘. 



๑๐ 

เครือขายเปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคการ เพื่อการ

แลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกันทำงาน8

๓ ซึ่งโดยทั่วไปแลว เหตุผล

สำคัญของการเกิดของเครือขายหรือการสรางเครือขายเปนการสนองความตองการหลากหลายประการ 

คือ ตองการมีพวกในการทำงาน ตองการมีหมู ตองการทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้น ตองการ

รับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน ตองการความชำนาญเฉพาะดานในการแกไขปญหาโดยเฉพาะ

เม่ือปญหาในปจจุบันมีหลายมิติและความชำนาญเฉพาะดานของแตละบุคคลหรือองคการซ่ึงชวยทำให

การมองปญหาชัดเจนยิ่งขึ้น และตองการประหยัด เนื่องจากเกิดการแบงงานกันทำ ความซ้ำซอนใน

การทำงานลดลง ตองการเรียนรูประสบการณในการทำงานรวมกัน9

๔ สำหรับ ประโยชนและขอไดเปรียบ

ของเครือขายท่ีไดรับจะเปนผลมาจากความรวมมือท่ีเกิดข้ึน คือ  

๑. สามารถจัดหาองคประกอบพิเศษในการผลิตไดงาย 

๒. เปนกิจกรรมการผลิตท่ีเสริมซ่ึงกันและกัน 

๓. สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดโดยงาย 

๔. ผูประกอบการท่ีเปนสมาชิกเครือขาย สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย 

๕. ทำใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรม 

๖. การสรางธุรกิจใหมภายในเครือขาย 

๗. สงเสริมใหสมาชิกในกลุมพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยูเสมอ 

๘. ชวยลดตนทุนท้ังในดานวัตถุดิบและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน10

๕ 

สรุปไดวา บริบทของการจัดการองคการสมัยใหมนั้น เครือขาย (Network) เปนรูปแบบ

ของการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางองคการตั้งแต ๓ องคการข้ึนไป โดยใหความสำคัญกับการมีสวน

รวม ประสานและเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อกอประโยชน

หรือขอไดเปรียบทางธุรกิจรวมกัน อาทิเชน การเขาถึงแหลงทรัพยากร การสรางนวัตกรรม เปนตน 

 
๓นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๖. 
๔วีระศักดิ์ เครือเทพ, เครือขาย: นวัตกรรมการทำงานขององคกรปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๖-๑๘. 
๕สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) เพ่ือยกระดับความสามารถ

ในการแขงขัน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๘), หนา 

๕๐-๕๑. 



๑๑ 

๒.๑.๒ เครือขายทางสังคมและเครือขายทางธุรกิจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ เครือขายทางสังคมและเครือขายทางธุรกิจ จึงพบเนื้อหาสาระท่ี

สำคัญ ดังนี้ 

เครือขายทางสังคม (Social Network Concept) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎี

การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครือขายสังคมจะประกอบ

ไปดวยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ท่ีมีความสัมพันธ (Relation) ซ่ึงกันและกันตามบทบาทหรือหนาท่ี

ท่ีแตละคนหรือคูความสัมพันธท่ีมีอยู 

เครือขายทางธุรกิจเปนความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ของ ๒ องคการข้ึนไป โดยการสราง

พันธมิตรจะเปนขอตกลงท่ีเปนทางการ (Formal Agreement) ระหวาง ๒ องคการเก่ียวกับการสราง

ความสำเร็จของเปาหมายที่แตละองคการมีรวมกัน (Private and Common Goals) ดวยการใช

ทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน อาทิเชน ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) บุคลากร (People) 

เงินทุน (Capital) เทคโนโลยี (Technology) ความสามารถ (Capabilities) และทรัพยสินตาง ๆ ท่ีจับ

ตองได (Physical Assets)๖ 

พันธมิตรธุรกิจ มีขอดีมากมายกวาการซ้ือกิจการอื่น อีกทั้งยังมีปญหาไมมากเทา และยัง

สามารถทำไดรวดเร็ว โดยมีตนทุนเพียงเสี้ยวเดียวของการเขาซ้ือกิจการอ่ืนดวย ซ่ึงบางบริษัทมักเรียก

วิธีนี้วา การจับคูเปนหุนสวน (Partnering) แตไมวาจะเรียกวิธีนี้วาอยางไร พันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธก็

คือขอตกลงระหวางองคการ ๒ แหงขึ้นไปที่จะนำทรัพยากรของแตละฝายมารวมกันเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน โดยการสรางพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธอาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทอื่นที่ทำ

ธุรกิจสงเสริมกันกับลูกคาหรือซัพพลายเออรกับคูแขง (เลือกมาดวยความรอบคอบระมัดระวัง) กับ

สถานศึกษาและสถาบันวิจัย หรือแมแตกับหนวยงานของรัฐ 12

๗ ในสวนของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 

อาจมีได ๒ รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบแรก คือ การจับมือแบบหลวมที่สุด การตกลงกันตั้ง “คอนซอรเตี้ยม” (Mutual 

Service Consortia) โดยกิจการอาจรวมมือกันทำการอะไรบางอยางที่เอื้อประโยชนใหกับทุกฝาย 

เชน รวมกันทำวิจัยท่ีตองลงทุนสูง เม่ือไดผลแลวก็นำเอาไปใชในธุรกิจของแตละคนตอไป 

 

 
๖Cummings T.G. & Worley C.G., Organization Development and Change, 8th ed., (Ohio: 

South-Western, 2005), p. 465. 
๗รัสเซล วอลลิ่ง เอดเวิรด, MBA ๕๐ หลักบริหาร, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๓๓๓. 



๑๒ 

สวนอีกรูปแบบหนึ่ง ไดแก การจับมือแบบแนบแนนที่สุด คือ “การรวมทุนกันในแนวตั้ง” 

(Value-Chain Partnership) ดังกรณี บริษัทเครื่องดื่มแหงหนึ่งไดรับการติดตอจาก Comblibloc 

(ผูผลิตกลอง UHT ท่ีเปน ๑ ใน ๒ เจาท่ีใหญท่ีสุดในโลก) ใหเขารวมถือหุนโรงงานผลิตกลอง UHT ใน

ประเทศไทย13

๘ โดยท่ัวไป ข้ันตอนของการสรางพันธมิตรมี ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การกำหนดกลยุทธการสรางพันธมิตร (Alliance Strategy Formulation) เกี่ยวของ

กับการวิเคราะหกลยุทธธุรกิจเพื่อหาขอสรุปวาการสรางพันธมิตรเปนวิธีการที่เกิดประสิทธิผลมากกวา

การ ทำกิจกรรมนั้น ๆ โดยองคการ การดำเนินการโดยองคการที่เกิดจากการควบรวมและซื้อกิจการ 

หรือการใชบริการกิจกรรมนั้น ๆ ขององคการอื่นหรือไม องคการที่เขาใจเรื่องดังกลาวเปนอยางดี

สามารถเลือกพันธมิตรท่ีชวยสงเสริมความสำเร็จของกลยุทธ 

๒. การเลือกหุ นสวน (Partner Selection) องคการตองชั ่งน้ำหนักระหวางผลดีและ

ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ตัวอยางเชน ประโยชนท่ีองคการจะไดรับคือการเขาถึงตลาดใหมหรือความสามารถ

ใหม ซึ่งแลกดวยการสูญเสียอำนาจบางประการและการควบคุมกิจกรรมหนึ่ง ๆ หรือหลายกิจกรรม 

การเลือกหุนสวนมีแนวทางคลายกับการคัดเลือกองคการท่ีจะควบรวมของการควบรวมและซ้ือกิจการ 

แตอยางไรก็ตาม หุนสวนที่ดีควรมีรูปแบบของการบริหารจัดการหรือวัฒนธรรม เปาหมาย และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการปฏิบัติการที่คลายคลึงกันซึ่งจะชวยใหการรวมตัวกันเปนพันธมิตร

ประสบความสำเร็จงายขึ้น ในขณะที่มีมุมมอง เทคโนโลยี ความสามารถ และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ี

แตกตางกัน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมมูลคาและการเรียนรูใหแกกันและกัน บทบาทของท่ีปรึกษาดานการพัฒนา

องคการในข้ันตอนนี้คือการกระตุนใหองคการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางดังกลาวของ

องคการท่ีอยูในขายท่ีถูกเลือก 

๓. การกำหนดรูปแบบของความรวมมือและการเริ ่มตน (Alliance Structuring and 

Start-Up) รูปแบบของความรวมมืออาจอยูในลักษณะของคูสัญญาระยะปานกลางถึงยาว (Medium-

to-long-term Contracts) การลงทุนรวมกันในสัดสวนตาง ๆ เชน หุนสวนที่ฝายใดฝายหนึ่งถือหุน

ใหญ หุนสวนที่ถือหุนฝายละเทา ๆ กัน เปนตน ความสำเร็จของการรวมกันในลักษณะของพันธมิตร 

ยังขึ้นอยูกับความไววางใจระหวางกัน ซึ่งหมายถึงความคาดหวังวาแตละฝายจะยินยอมเสียสละ

ประโยชนของตนเพื่อประโยชนรวมของพันธมิตร บทบาทของที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคการใน

ขั้นตอนนี้คือการทำใหความไววางใจระหวางกันเพิ่มขึ้นดวยการทำใหสิง่ที่ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง

ฝายรูสึกคลุมเครือใหเกิดความชัดเจน 

 
๘บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, การจัดการเชิงยุทธศาสตร สำหรับ CEO, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สุขุมและบุตร จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๗-๑๔๘. 



๑๓ 

๔. การดำเนินการและการปรับรายละเอียด (Alliance Operation and Adjustment) 

เมื่อเริ่มดำเนินการตามขอตกลงของความเปนพันธมิตร กิจกรรมพัฒนาองคการหลากหลายประเภท

จะถูกใชเพื ่อสงเสริมความสำเร็จของการทำงานรวมกันของ ๒ องคการ เชน Team Building, 

Conflict Resolution, Large-Group Interventions, Work Design, Employee Involvement, 

Strategic Planning, Culture Change เปนตน ซึ่งที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคการควรชวยใหท้ัง

สององคการเขาใจประโยชนที่แตละฝายสรางขึ้น การเรียนรูจากบทเรียนตาง ๆ และผลประโยชนท่ี

ไดรับ นอกจากนี้ องคการท่ีเปนพันธมิตรยังตองปรับขอตกลงตาง ๆ ตลอดเวลา เชน สัดสวนของความ

เปนเจาของ การแบงกำไร ความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการเจาะตลาด 

การสรางพันธมิตรเปนการพัฒนาองคการท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการรวมมือ (Collaborative 

Strategies) ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่องคการสามารถใชในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม การสราง

พันธมิตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ ๒ องคการเชนเดียวกับการควบรวมและซ้ือกิจการ แตแตกตางกัน

ตรงที่การสรางพันธมิตรเปนการรวมมือกันในลักษณะที่ทั้งสององคการยังคงดำรงอยูตอไป ในขณะท่ี

การควบรวมและซ้ือกิจการจะทำใหเกิดการรวมตัวกันของ ๒ องคการ จนในที่สุดเหลือเพียงองคการ

เดียว14

๙ การสรางพันธมิตรธุรกิจท่ีกลาวมาจะสามารถลดความเสี่ยงลงไดหากมีการวางแผนเอาไวอยาง

รอบคอบ และสิ่งที่นาสนใจก็คือ การสรางพันธมิตรธุรกิจยังอาจชวยใหบริษัทสามารถเขาถึงแหลง

เงินทุนของหุนสวนไดอีกดวย ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางธุรกิจบางคนจึงเรียกการสรางพันธมิตรธุรกิจวาเปน 

การจัดหาเงินทุนแบบเสมือน (Virtual Funding) ซึ่งมีคาเทากับวาบริษัทสามารถหาเงินอัดฉีดเขา

กิจการไดอยางรวดเร็วกวาวิธีอื่น โดยที่ไมตองกูเงินหรือขายหุนเพิ่ม ดวยประโยชนทั้งหมดที่กลาวมา 

ทำใหพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณในชวงไมก่ีปท่ีผานมา จนกระท่ังในตอนนี้มี

จำนวนการสรางพันธมิตรธุรกิจใหมในแตละปมากกวาการควบรวมและเขาซ้ือกิจการเสียอีก นอกจากนี้ 

ยังมีการสรางพันธมิตรดานการตลาดท่ีบริษัทหุนสวนจะแลกเปลี่ยนและขายฐานขอมูลลูกคากันดวย15

๑๐ 

สรุปไดวา เครือขายสังคม หมายถึง โครงสรางทางสังคมที่สรางขึ้นจากกลุมของผูกระทำ 

(เชนปจเจกบุคคลหรือองคการ) และความสัมพันธทวิภาคระหวางผูกระทำเหลานี้ ทัศนมิติเครือขาย

สังคมชวยใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของหนวยสังคมท้ังมวลไดอยางกระจางแจง การศึกษาโครงสราง

เหลานี้ใชการวิเคราะหเครือขายสังคมเพื่อระบุแบบอยางทองถิ่นหรือทั่วโลก คนหาหนวยสังคมที่มี

อิทธิพล และตรวจวัดพลวัตของเครือขาย ซึ่งตางกับเครือขายทางธุรกิจ ที่รวมมือกันในรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหธุรกิจในเครือขายนั้น สามารถอยูรอดและแขงขันกับธุรกิจระดับโลกได นั่นเอง 

 
๙จิตติ รัศมีธรรมโชติ, การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธันวา ๔ อารต 

จำกัด, ๒๕๕๘), หนา ๑๔๘-๑๔๙. 
๑๐รัสเซล วอลลิ่ง เอดเวิรด, MBA ๕๐ หลักบริหาร, อางแลว, หนา ๓๓๕-๓๓๖. 



๑๔ 

๒.๑.๓ การพัฒนาเครือขาย 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาเครือขาย จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การพัฒนาเครือขายที ่ประกอบดวยหลายองคกร (Multi-Organization Networks) 

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง ๒ ประเภทที่เต็มไปดวยความซับซอนและเขาใจยาก ไดแก การสราง

เครือขายใหม (Creating the Initial Network) และการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในเครือขายที่มีอยู 

(Managing Change within an Established Network)๑๑ ดังนี้ 

๑. การสรางเครือขายใหม ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ 

 ๑.๑ การคัดเลือก (Identification Stage) ซึ ่งดำเนินการโดยองคการหนึ ่ง ๆ หรือ

มากกวาที่มีความประสงคจะจัดตั้งเครือขาย ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับการคัดเลือกองคการที่มีความ

เหมาะสมในการเขารวมเครือขายที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งเริ่มตนดวยการทำความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย

ของแตละองคการท่ีจะรวมกันจัดตั้งเครือขาย 

 ๑.๒ การจัดตั้ง (Convention Stage) เปนขั้นตอนที่สมาชิกที่ผานการคัดเลือกรวมกัน

ประเมินประโยชนและความเหมาะสมของการจัดตั้งเครือขาย ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจและฉันทามติ

เก่ียวกับการรวมตัวกัน พรอมท้ังตัดสินใจวาเครือขายดังกลาวควรจัดตั้งข้ึนหรือไม 

 ๑.๓ การจัดโครงสรางของเครือขาย (Organizing Stage) เปนขั้นตอนที่เกิด ขึ้นตอ

จากการตัดสินใจจัดตั้งเครือขายในข้ันตอนท่ีแลว ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดโครงสรางและกลไกท่ีสงเสริม

การสื่อสารและการประสานงานระหวางสมาชิกของเครือขาย รวมท้ังการทำงานรวมกัน 

 ๑.๔ การประเมินผล (Evaluation Stage) เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางเครือขาย

ใหม ซึ่งเกี่ยวของกับการใหขอมูลปอนกลับตาง ๆ แกสมาชิกของเครือขาย เชน ผลงานของเครือขาย 

ความพึงพอใจของสมาชิก ความรวมมือที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก เปนตน ขอมูลดังกลาวจะทำใหสมาชิก

ของเครือขายทราบและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้น ทุกองคกรสามารถใชแนวคิดของการสรางเครือขาย (Concepts of Networking) 

ในการชวยสรางความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาหรือดำเนินการเรื่องที่ซับซอนหรือ

เก่ียวของกับปจจัยจำนวนมากเกินกวาองคกรหนึ่งจะรับมือโดยลำพัง (Too Complex and Multisided 

for Single Organizations to Handle Alone)๑๒ 

 
๑๑จิตติ รัศมีธรรมโชติ, การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ, หนา ๒๕๐. 
๑๒Cummings T.G. & Feyerherm A. E., “Interventions in Large Systems”, In Practicing 

Organization Development: A Guide for Leading Change, (San Francisco: Pfeiffer, 2010), p. 352. 



๑๕ 

๒. การจัดการการเปลี่ยนแปลงในเครือขายท่ีมีอยู ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ 

 ๒.๑ การสรางความไมสมดุลในเครือขาย (Create Instability in the Network) สมาชิก

แตละรายมี ๒ บทบาทในเครือขายที่ตองสรางความสมดุล ไดแก Structure ซึ่งเปนบทบาทในการ

ตอบสนองเปาหมายของเครือขายโดยรวมตามที่ถูกคาดหวัง และ Agent ซึ่งเปนบทบาทที่ตอบสนอง

ผลประโยชนสวนตัวของสมาชิกและเปนบทบาทท่ีทำใหความสมดุลของเครือขายลดลง 

 ๒.๒ การกำหนดรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง (Managing the Tipping Point) 

เปนข้ันตอนท่ีสมาชิกของเครือขายรวมกันกำหนดรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง เชน วิธีปฏิบัติใหม 

หรือรูปแบบใหมของความสัมพันธระหวางสมาชิก ฯลฯ 

 ๒.๓ การรักษาผลการเปลี ่ยนแปลง (Rely on Self-Organization) เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผลของการเปลี่ยนแปลงเครือขายในขั้นตอนที่แลวดำรงอยูตอไป เชน 

การสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอสมาชิกแตละรายและประสิทธิผลของ

เครือขาย การขยายผลของการเปลี่ยนแปลงใหครอบคลุมสมาชิกรายอ่ืน ๆ ในเครือขาย เปนตน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในเครือขายท่ีมีอยู เก่ียวของกับการเตรียมความพรอมสำหรับ

การเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) การดำเนินการเปลี่ยนแปลง (Moving) และการรักษาผลของการ

เปลี่ยนแปลง (Refreezing)๑๓ อยางไรก็ตาม การพัฒนาเครือขายในรูปแบบการปฏิบัติงานของกลุม

หรือองคการ ลวนเปนรูปแบบของการทำงานแบบการมีสวนรวมท่ีเปนการประสานงานรวมมือกันเพ่ือ

ความสำเร็จของงาน ซ่ึงโดยท่ัวไป ใหความสำคัญกับกับการมีสวนรวม ๕ ระดับ คือ (๑) การมีสวนรวม

ในการระบุความตองการ (๒) การมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินงาน (๓) การมีสวนรวมในการนำ

แผนไปปฏิบัต ิ(๔) การมีสวนรวมในการติดตามและควบคุม และ (๕) การมีสวนรวมในการประเมินผล19

๑๔ 

สรุปไดวา การจัดการเครือขาย จำแนกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก (๑) การสรางเครือขายใหม 

(Creating the Initial Network) ประกอบดวยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ การคัดเลือก การจัดตั้ง การ

จัดโครงสราง และการประเมินผล และ (๒) การจัดการการเปลี่ยนแปลงในเครือขายเดิมที่มีอยูแลว 

(Managing Change within an Established Network) ประกอบดวยขั้นตอน ๓ ขั้นตอน คือ การ

สรางความไมสมดุลในเครือขาย การกำหนดรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง และการรักษาผลของ

การเปลี่ยนแปลง 

 
๑๓Ibid., Cummings T.G. & Feyerherm A. E., “Interventions in Large Systems”, In Practicing 

Organization Development: A Guide for Leading Change, p. 251. 
๑๔สุวิทย ขันธาโรจน, การประเมินแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมประชาสงเคราะห, 

๒๕๔๕), หนา ๑๐๓. 



๑๖ 

๒.๑.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายทางสังคม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาเครือขายทางสังคม จึงพบเนื้อหาสาระท่ี

สำคัญ ดังนี้ 

ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาเครือขายทางสังคม อิงอาศัยทฤษฎีสำคัญ ๓ ทฤษฎี ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ทฤษฎีนี้เสนอโดย จอหน 

ทิเบาท (John Thibaut) มีสาระสำคัญคือ คนเราจะกระทำการใด ๆ ก็เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

และเสียตนทุนนอยท่ีสุด ความพึงพอใจในความสัมพันธตอกันข้ึนอยูกับความคาดหวัง ความคงอยูของ

ความสัมพันธขึ้นอยูกับผลตอบแทนที่ไดรับ ความขัดแยง สามารถแกไขไดดีที ่สุด โดยการควบคุม

พฤติกรรมรวมกัน และเปลี่ยนแปลงผลท่ีไดรับเพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน20

๑๕ 

๒. ทฤษฎีการพิจารณาทางสังคม (Social Judgment Involvement) ทฤษฎีนี้เสนอโดย 

มูซาเฟอ เชอริฟ (Muzafer Sherif) สาระสำคัญของทฤษฎีนี้ คือ การรับรูเรื่องการจูงใจ คือ การให

ความแตกตางหรือความไมตรงกันระหวางจุดยืนของผูพูดกับทรรศนะของผูฟงมากเพียงใด ยอมทำให

ผูฟงตองปรับเปลี่ยนเจตคติมากขึ้นเทาที่เนื้อหา (เหตุผล) อยูในขอบเขตที่ผูฟงยอมรับไดคนท่ีใหความ 

สำคัญตอชีวิตตนเองสูง ปกติจะมีขอบเขตของการไมยอมรับกวาง เนื้อหาที่ตกอยูในขอบเขตดังกลาว 

อาจกอใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับ21

๑๖ 

๓. ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการของการเขาสูกลุม ถูก

หลอหลอมเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม แบงเปน ๒ ประเภท คือ แบบเปน

ทางการ และแบบไมเปนทางการ แบบเปนทางการ เปนการเรียนรูจากแหลงการศึกษาโดยตรง จากการ

ประชุมอบรมหรือการฝกปฏิบัติงาน แบบไมเปนทางการ เปนการเรียนรูจากบิดามารดา ญาติพี่นอง 

เพื่อน สื่อมวลชนประเภทตาง ๆ เปนการเรียนรูโดยไมรูตัว สังคมไทยปจจุบัน สื่อมวลชนมีบทบาท

สำคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สื่อมวลชนจึงเปรียบเสมือนเสียงที่มีอิทธิพล 

เปนหนึ่งในตัวแทนทางสังคมท่ีมีความสำคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม22

๑๗ 

สรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายทางสังคม อิงอาศัยทฤษฎีสำคัญอยางนอย 

๓ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีการพิจารณาทางสังคม และทฤษฎีการขัด

เกลาทางสังคม ซ่ึงลวนเปนทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร 

 
๑๕วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์, ทฤษฎีการสื่อสาร, (เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๔๒), หนา ๒๑. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕. 
๑๗พัชนี เชยจรรยา และคณะ, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๗ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับจิตอาสา โดยมีรายละเอียด

ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของจิตอาสา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของจิตอาสา จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

จิตอาสา คือ พฤติกรรมความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวย

แกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบน

พ้ืนฐานของความเปนจริง23

๑๘ จิตสำนึก (Consciousness) เปนสภาวะจิตใจท่ีเก่ียวกับความรูสึก ความคิด 

ความปรารถนาตาง ๆ สภาวะจิตใจดังกลาวเกิดการรับรู ซ่ึงมีความหมายเหมือนกับการรูตัว(Awareness) 

อันเปนผลจากการประเมินคาการเห็นความสำคัญ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไดมาจากทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ 

(Beliefs) คานิยม (Values) ความเห็น (Opinion) ความสนใจ (Interests) ของบุคคล ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิด

จากการรวบรวมและสัมพันธกันของประสบการณของคน ทำหนาที่ประเมินคาของจิตใจวาสิ่งใดเปน

สิ่งสำคัญ หากปราศจากความเชื่อระสบการณตาง ๆ ที่คนมีอยูนั้น ก็จะอยูเพียงในความทรงจำ ไมมี

สวนใดมีความเดนชัดขึ้นมา แตหากวาประเมินคาแลวตระหนักถึงความสำคัญที่มีตอสิ่งนั้นแสดงวา 

จิตสำนึกถึงสิ่งนั้น ๆ ของบุคคลไดเกิดขึ้นแลว จิตสำนึกของบุคคลเปนสภาวะที่จิตใจกอนการเเสดง

ออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของบุคคล การมีจิตสำนึกที่ดีตอสิ่งหนึ่งไมทำใหคนตองแสดงออกตาม

จิตสำนึกเสมอไป พฤติกรรมแสดงออกใด ๆ ของมนุษยนั้นเปนผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐาน นิสัย 

และผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากทำพฤติกรรมนั้น ๆ แลว24

๑๙ 

จิตอาสา หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชน

รวมกันของกลุม25

๒๐ โดยพิจารณาความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

๑. การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชำรุดเสียหายตอของสวนรวม

ที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม และการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมใน

วิสัยท่ีตนสามารถทำได 

 
๑๘เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, จอมปราชญนักการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), 

หนา ๖. 
๑๙พรศักดิ์ ผองแผว, ขาราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๑), หนา ๕. 
๒๐ลัดดาวัลย เกษมเนตร; และคณะ, “รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ: 

การศึกษาระยะยาว”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ครบรอบ ๔๙ ป, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗) หนา ๒-๓. 



๑๘ 

๒. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีใชประโยชนรวมกันของกลุมโดยไมยึดครองของ

สวนรวมนั้นเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนท่ีจะใชของสวนรวมนั้น 

คำวา จิตอาสา เปนคำเดียวกับคำวา จิตสำนึกทางสังคม ซึ่งหมายถึง การตระหนักรูและ

คำนึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือคำนึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน26

๒๑ 

จิตสำนึกสาธารณะ คือ กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบัติโดยมี

กระบวนการในระดับบุคคลไปสูสาธารณะ มีความรักและรูสึกเปนเจาของสาธารณะ ตองการที่จะทำ

ประโยชนมากกวาท่ีจะรับจากสาธารณะ ท้ังนี้ ในสวนของจิตสำนึกตอสาธารณสมบัติในเชิงพฤติกรรม 

คือ การใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ซึ่งมีนัย ๒ ประการ 

ไดแก 

๑. รับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเลี่ยงการใชและการกระทำที่จะกอใหเกิด

ความชำรุดเสียหายตอสาธารณะสมบัตินั้น ๆ รวมไปถึงการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแล

สาธารณะสมบัติ ในวิสัยที่ตนสามารถทำได เชน การแจงผูมีหนาที่เกี่ยวของเมื่อไดพบความเสียหาย

เกิดข้ึน เปนตน 

๒. การเคารพสิทธิในการใชสาธารณสมบัติของผูอื่น เพราะสาธาณะสมบัติ คือ ของที่คน

ทั่วไปมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชประโยชน ดังนั้น การใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบในแงนี้ จึง

หมายถึง การคำนึงวาคนอื่นก็มีสิทธิในการใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึดสาธารณะสมบัตินั้นไวเปนของ

สวนตัวและไมปดก้ันโอกาสการใชประโยชนของผูอ่ืน27

๒๒ 

สรุปไดวา จิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำที่แสดงออกตอความรับผิดชอบ

ตอสาธารณะดวยการเอาใจใสดูเเล เปนธุระเขารวมในเรื่องสวนรวมของกลุม โดยพิจารณาจากการท่ี

บุคคลหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำชารุดเสียหายตอสวนรวม มุงปฏิบัติเพื่อสวนรวมในการดูแล

รักษาของสวนรวม รวมถึงการไปรับอาสาทำงานบางอยางเพื่อสวนรวม เคารพสิทธิผูอื่นในการใชของ

สวนรวม ไมปดกั้นการใชของบุคคลอื่น มีการแบงปนหรือเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวม และไม

ยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน 

 

 

 
๒๑กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ, จิตสำนึกทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๔๑), หนา ๘. 
๒๒ชาย โพธิ ์สิตา และลัดดาวัลย เกษมเนตร, จิตสำนึกตอสาธารณะสมบัติ, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 



๑๙ 

๒.๒.๓ ความสำคัญของจิตอาสา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความสำคัญของจิตอาสา จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

โดยแทจริง พฤติกรรมจิตอาสา เปนจิตสำนึกแบบที่บุคคลไมตองทำอะไรมาก เพียงแตไม

กอใหเกิดความเสียหายหรือไมทำลายสาธารณสมบัติที่ตนใชก็พอ28

๒๓ จิตอาสาเปนการทำจิตของเราให

เบิกบาน อยาใหจิตของเราขุนขน ทำงานรวมกันระหวางกาย (ภายนอก) และจิตใจ (ภายใน) การทำงาน

อาสา คือ การทำงานท่ีไมมุงหวังผลประโยชน จะทำใหเราทำงานไดอยางเบิกบานสนุกสนาน จิตเหมือน

น้ำใสที่หลอเลี้ยงชีวิต จึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนมากมายทั้งตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

หากทำงานหวังผลตอบแทนแลวไมไดรับ จิตจะขุนขนดวยอารมณทอเเทเหมือนน้ำใสขุนขนดวย

ตะกอน จิตใจจะเกิดรูอุดตัน เวลานั้นจะยิ้มไมอออก 

การที่บุคคลมีจิตอาสา รูจักให ก็จะรับดวยในเวลาเดียวกัน หนึ่งสิ่งที่เราไดรับคือความสุข 

ยิ่งการใหนั้นเต็มไปดวยความปรารถนาดี ความสุขและความภูมิใจก็จะยิ่งทับทวี รวมทั้งยังเปนการทำ

ใหชีวิตมีพลังในการสรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหกับสังคมอีกดวย 

จิตอาสาจึงมีความสำคัญและมีประโยชน เพราะบุคคลที่มีจิตอาสาจะไดรับความสุขจาก

การใหดวยใจ และไมหวังผลตอบเเทน เมื่อมีความสุข ฮอรโมนเอ็นดอรฟน (Endorphin) จะหลั่งโดย

อัตโนมัติ สงผลใหผูใหมีจิตใจที่เปนสุข และมีสุขภาพเเข็งแรง และการมีจิตอาสายังมีประโยชนตอ

สังคมและประเทศชาติในแงของการมีชีวิตที่ปลอดภัย เนื่องจากทุกคนรวมใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยไมหวังผลตอบแทน สงผลใหสังคมเขมเเข็ง ปญหาสังคมลดลง ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน 

จิตอาสาจึงเปนกิจกรรมที่หลอมรวมการทำงานจากภายนอกดวยรางกายและการทำงาน

จากภายในจิตใจเขาไวดวยกัน กลาวคือ เมื่อเราไดกระทำสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลผูอื่นโดยไมหวังผล

ตอบเเทนเเลวนั้น ดวยจิตบริสุทธิ์ จิตจะอิ่มเอิบเปนสุข สงผลใหรางกายมีการหลั่งฮอรโมนที่ชวยให

รางกายตื่นตัวกระปรี้กระเปราอยูเสมอ กลาวคือ ความสำคัญของจิตอาสานั้น นอกจากจะเปนสิ่งท่ีทำ

ใหบุคคลทำงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

แลว ก็ยังมีผลใหบุคคลท่ีมีจิตอาสานั้นมีจิตใจท่ีเปนสุขอีกดวย 

สรุปไดวา จิตอาสามีความสำคัญในระดับหนึ่งท่ีสังคมปรารถนาใหสมาชิกของสังคมยึดถือ

เปนคุณธรรมประจำใจ การเเสดงออกซึ่งพฤติกรรมอาสาทำประโยชนชวยเหลือผูอื่นและสังคมโดยไม

หวังผลตอบแทนเปนสิ่งท่ีสังคมไทยคาดหวัง จิตอาสาจึงเปนคุณธรรมท่ีสมาชิกของสังคมพึงยึดม่ัน

รวมกัน ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ 

 
๒๓อางแลว, ชาย โพธ์ิสิตา และลัดดาวัลย เกษมเนตร, จิตสำนึกตอสาธารณะสมบัติ, หนา ๑๖. 



๒๐ 

๒.๒.๔ รูปแบบของพฤติกรรมจิตอาสา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบของพฤติกรรมจิตอาสา จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พฤติกรรมจิตอาสา มีองคประกอบสำคัญ คือ การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำท่ีจะทำ

ใหเกิดความชารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใชประโยชนรวมกันของกลุม และการถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวน

รวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทำได 

โดยรูปแบบของพฤติกรรมจิตอาสา จำแนกออกเปน ๓ รูปแบบใหญ ๆ คือ 

๑. จิตสำนึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เปนจิตสำนึกเพื่อพัฒนาตนเองให

ตนเองเปนบุคคลสมบูรณยิ่งข้ึน จิตสำนึกดานนี้ การศึกษาไทยมุงม่ันปลูกฝงมานาน เกิดบางไมเกิดบาง

ไปตามสภาพการณ เปนจิตสำนึกแบบคลาสสิกท่ีทุกสังคมพยายามเหมือนกันท่ีจะสรางใหเกิดข้ึนใหได 

เชน ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เปนตน เปนจิตสำนึกท่ีถูกปลูกฝงและมีมานานตาม

สภาพสังคมไทย 

๒. จิตสำนึกเกี่ยวกับผูอื่น (Others-Oriented Consciousness) เปนจิตสำนึกของความ 

สัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟอเผื่อเเผ ความ

สามัคคี เปนตน เปนจิตสำนึกท่ีคนไทยสวนใหญถูกหลอหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทย

อยูแลวสรางกันไดไมยากนัก 

๓. จิตสำนึกเก่ียวกับสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 

เปนจิตสำนึกท่ีตระหนักถึงความสำคัญในการอยูรวมกัน หรือคำนึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมความสัมพันธเปนกลุม

เดียวกัน เปนจิตสำนึกท่ีคนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพ้ืนฐานความเปนมาของสังคมไทย 

สมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เชน จิตสำนึกดานเศรษฐกิจ จิตสำนึกดานการเมือง จิตสำนึกดวย

สิ่งวแวดลอม หรือจิตสำนึกดานสุขภาพ เปนตน29

๒๔ 

ท้ังนี้ การท่ีคนมาอยูรวมกันเปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในรูปแบบการพ่ึงพากัน คน

ในสังคมซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป ถาคนในสังคมขาดจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะมี

ผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว องคกรแลว การขาดจิตสำนึกสาธารณะยังมีผลกระทบตอชุมชน

ระดับประเทศ และระดับโลกดวย อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีจิตอาสาหรือมีจิตสำนึกสาธารณะจะมี

ลักษณะหรือมีรูปแบบ ดังนี้ 

 

 
๒๔สมพงษ สิงหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสำนึกใหม”, วารสารสีมาจารย, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๔๒): หนา ๑๕-๑๖. 



๒๑ 

๑. การทุมเทและการอุทิศตน มีความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติตาม

สิทธิเทานั้น แตตองปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาสังคมดวย อาทิ ถาตองการ

ใหผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชน ประชาชนก็ตองให

ความใสใจและติดตาม ไมเพียงทำการหยอนบัตรเลือกตั้งเทานั้น ตองเสียสละเวลาใหในการเขาไปมี

สวนรวมกับการเมืองระดับทองถ่ินและในสถาบันตาง ๆ 

๒. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระเเสปจเจกชนนิยม สงผลใหคนในสังคมมี

ลักษณะปดกั้นตนเอง ไมไววางใจผูอื่น เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกัน ไมสนใจการเมือง ทำ

ใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชนของสวนรวมเกิดขอขัดแยง การยุติขอขัดแยง

โดยการฟงเสียงขางมาก ไมนำไปสูประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ผูมีจิตสำนึกสาธารณะตองเปน

พลเมืองในฐานะท่ีเปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความอดทน ตระหนักวาการมีสวนรวมไมทำ

ใหไดอยางท่ีตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลาย และหาวิธีอยูรวมกับ

ความขัดแยง โดยการเเสวงหาทางออกรวมกัน การจำแนกประเภทปญหา การใชเหตุผลในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจ ตองมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันใหมากที่สุด 

เพ่ือหาขอยุติ สรางการเขารวมรับรู ตัดสินใจ และผนึกกำลังเพ่ือใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย 

๓. คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม คนในสังคมตองคำนึงถึงการเมืองในฐานะกิจการเพ่ือ

สวนรวมและเพ่ือคุณธรรมมากข้ึน 

๔. การลงมือกระทำ การวิพากษวิจารณปญหาที่เกิดขึ้นเพียงอยางเดียวไมสามารถทำให

สถานการณดีขึ้นตองลงมือทำ โดยเริ่มจากครอบครัวในการวางพื้นฐานใหการอบรม ดานจริยธรรม

ของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานที่ฝกทักษะและใหความรู ตองรับชวงตอในการสราง

คานิยมที่เหมาะสมตอจากครอบครัวรวมทั้งเครือขายสังคมที่เกิดขึ้นระหวางเพื่อนบาน ที่ทำงาน 

สโมสร สมาคมตาง ๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอื ่น ชวยดำรงรักษา

ประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้ง สถาบันที่มีอิทธิพลสูงตอสังคม คือ สถาบันศาสนาและ

สือ่มวลชนนับวามีบทบาทสาคัญในการรวมสรางใหสังคมเเข็งแรง30

๒๕ 

สรุปไดวา รูปแบบของพฤติกรรมจิตอาสา อาจแบงไดเปน ๓ รูปแบบใหญ ๆ ไดแก 

รูปแบบของการใชโดยพิจารณาจากความรูความเขาใจพฤติกรรมที่แสดงออก รูปแบบของการถือวา

เปนหนาท่ี โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจพฤติกรรมท่ีเเสดงออก และรูปแบบของการเคารพสิทธิ 

โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจพฤติกรรมท่ีเสดงออก นั่นเอง 

 
๒๕ยุทธนา วรุณปติกุล, สำนึกพลเมือง: ความเรียงวาดวยประชาชนบนเสนทางประชาคม, (กรุงเทพ 

มหานคร: มูลนิธิการเรียนรูและพัฒนาประชาคม, ๒๕๔๒), หนา ๑๘๑-๑๘๓. 



๒๒ 

๒.๒.๕ ปจจัยท่ีกอใหเกิดจิตอาสาและพฤติกรรมจิตอาสา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่กอใหเกิดจิตอาสาและพฤติกรรมจิตอาสา จึงพบเนื้อหา

สาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ เปนคุณธรรมของพลเมือง สงเสริมใหสังคมเขมเเข็งมีศักยภาพ

ในการแกไขปญหา เนื่องจาก การมีพลเมืองที่ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความปรารถนาที่จะ

ชวยเหลือสังคม เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและการรวมกลุมปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตาม

แนวทางท่ีไดกำหนดไว จะทำใหเกิดการพัฒนาของสังคมนั้นไดในท่ีสุด 

จิตอาสา สามารถเกิดไดจากกระบวนการเรียนรูรวมกันกับบุคคลอื่น31

๒๖ ตัวอยางเชน กอน

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษายอมมีลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งไดรับอิทธิพลจากการอบรมของ

ครอบครัว สถานศึกษา และกระบวนการทางสังคมจากที ่อยู อาศัย แตเมื ่อเขารับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแลว วัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา การมีปฏิสัมพันธกับกลุม เพื่อน และอาจารยจะมี

ผลตอการรับรู ความเชื่อ ทัศนคติ เจตคติ คานิยม และพฤติกรรมของนักศึกษา โดยแสดงออกทางการ

ดำเนินชีวิตตามแตโครงสรางของมหาวิทยาลัยแตละแหงซึ่งแตกตางกันไปตามปรัชญา วัตถุประสงค 

วิสัยทัศน พันธกิจ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม และนโยบายขององคการ เชน 

มหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก รูปแบบการดำเนินชีวิตจะมีความแตกตางกันเล็กนอยแตมีความซับซอนมาก 

เปนตน 

จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ หรือจิตสำนึกของสังคม จึงอยูภายใตอิทธิพลของ

ปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ดังนี้ 

๑. ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทาง

สังคมเปนภาวะท่ีลึกซ้ึงกวาภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เปนภาวะท่ีไดอบรมกลอมเกลา และ

สะสมอยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย ทำใหเกิดสำนึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอม

ทางสังคมนี้เริ่มตั้งเเตพอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง บุคคลท่ัวไป จนถึงระดับองคกร วัฒนธรรม ประเพณี 

ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมท้ังภาวะแวดลอม 

๒. ปจจัยภายใน สำนึกท่ีเกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคล

ในการพิจารณาตัดสินคุณคา ความดีงาม ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือ

ขัดเกลาตนเองใหเปนไปในทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดการรับรู การเรียนรู การมองเห็น การคิด และนำ 

มาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจวาตองการสรางสำนึกแบบใด ก็จะมีการฝกฝนและสะสมสำนึกเหลานั้น 

 
๒๖ชูชัย ศุภวงศ และคณะ, สถานการณดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทย, 

(นนทบุร:ี กรมอนามัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๒. 



๒๓ 

การเกิดจิตสำนึกไมสามารถสรุปไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกอยางใด

อยางหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวของกัน จิตสำนึกที่มาจากภายนอกนั้นเปนการเขามาโดย

ธรรมชาติกระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสำนึกโดยธรรมชาติและมักไมรู ตัว แต

สำนึกท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เปนความเจาะจง เลือกสรร บุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดี เปนสำนึกท่ี

สรางขึ้นเองระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เปนปฏิสัมพันธที่มีความตอเนื่องกัน การพัฒนา

จิตสานึกจึงตองกระทำควบคูกันไปท้ังภายในและภายนอก 

หลักการของแรงจูงใจของจิตอาสา เชื่อมโยงทฤษฎีการตั้งเปาหมายของ Lewin ซึ่งเชื่อวา 

แรงจูงใจเปนความพยายามในการตั้งเปาหมายในชีวิตของปจเจก แรงจูงใจท่ีเปนการตั้งเปาหมายทำให

สามารถแบงแรงจูงใจออกเปน ๒ เปาหมายคือ (๑) เปาหมายเครื ่องมือ (Instrumental Goals) 

หมายถึง การไดคนหาวิธีการไปสูเปาหมายอ่ืน ๆ และ (2) เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goals) หมายถึง 

การไดคนหาเปาหมายของตัวเปาหมายเอง และผลสืบเนื่องที่ไมไดตั้งใจ (Unintended Consequence) 

ผลที่ไดรับจากการกระทำเพื่อใหบรรลุเปาหมาย แตผลนั้นไมใชเปาหมายที่ตั ้งไวตั ้งแตตน การใช

ความหมายดังกลาวสามารถอธบิายวาทำไมบุคคลจึงชวยเหลือผูอ่ืน การชวยเหลือผูอ่ืนนั้นเปนเปาหมาย

เครื่องมือ เพ่ือนำไปสูบางสิ่งท่ีตนเองใหความความสนใจซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด หรือเปาหมายสูงสุดของ

ตนเองกับประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับตนเองซ่ึงก็คือผลสืบเนื่องท่ีไมไดตั้งใจนั้นเอง 

แรงจูงใจเปนพฤติกรรมที่ถูกกระตุนโดยแรงขับของแตละบุคคลเพื่อสูจุดหมายปลายทาง

อยางใดอยางหนึ่ง และรางกายอาจจะสมประสงคในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้น ๆ ได เปน

สภาวะท่ีเกิดความไมสมดุลข้ึนภายในรางกาย ภาวะดังกลาวอาจจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรม

ไปสูจุดมุงหมายปลายทางใหได แรงจูงใจชนิดนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถเห็นไดโดยตรง แตอนุมานไดจาก

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา ลักษณะดังกลาวนี้นักจิตวิทยาไดใหความหมายที่รวมไปถึงความ

ปรารถนาหรือความตองการของแตละบุคคลท่ีจะไปใหถึงเปาหมายท่ีตนไดตั้งไวดวย32

๒๗ 

สรุปไดวา ปจจัยที่ทำใหเกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสา อาจจะเกิดจากสองปจจัยประกอบ

กัน คือ ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน การรับรูพฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณคาในพฤติกรรมของ

ตนเอง การมีเเรงจูงใจที่จะทำใหเกิดพฤติกรรมจิตอาสา และปจจัยภายนอก ไดแก การมีตัวแบบ

ทางดานจิตอาสา ไมวาจะมาจากครอบครวั เพื่อน สถานศึกษาหรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ ตลอดจน

มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนจากสถาบันทางสังคมท่ีไดเขาไปมีบทบาท ณ เวลาขณะนั้นดวย 

 

 

 
๒๗ลักขณา สริวัฒน, จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔), หนา ๗๔. 



๒๔ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

บริบทนี ้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ 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

มนุษยชาต3ิ3

๒๘ 

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

ทรัพยสินทางวัฒนธรรมดวย34

๒๙ 

 
๒๘ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๓. 
๒๙ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน), ๒๕๕๔), หนา ๑๗-๑๘. 



๒๕ 

ตามความใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นิยามไววา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือ

ทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน

ยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งโดยอาจ

มีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน 35

๓๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม คือ การ

แสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐและพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่อง

กับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทาง

วัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง อัน

เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชนสรางขึ้นมาอยางสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน เปน

ปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทำใหคนเหลานั้นเกิดความ

ภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเนื่อง กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การคิดสรางสรรคของมนุษย36๓๑ 

มรดกวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานท้ังหมดทุกแขนงของศิลปน สถาปนิก นักดนตรี นักเขียน 

รวมไปถึงผลงานของศิลปนที่ไมปรากฏนามทั้งหมดดวย ผลงานเหลานี้ คือ การแสดงออกถึงจิตวิญญาณ

ของชนชาติ และแสดงถึงแกนสารทางคานิยมที่ทำใหชีวิตมีความหมาย 37

๓๒ มรดกทางวัฒนธรรม คือ 

ผลิตผลของวัฒนธรรม โดยเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือคิดคนขึ้นมาตั้งแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบ

ทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพลงพ้ืนบาน ภาษา หรือขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ ดวยเหตุนี้ คำวา มรดกทางวัฒนธรรม จึงมีลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากคำวา วัฒนธรรม 

ตรงที่มีเรื่องของระยะเวลาในการดำรงอยูและการตกทอดหรือสืบทอดเขามาเกี่ยวของดวย เนื่องจาก

เปนสิ่งที่ทรงคุณคา แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของสังคมนั้น ๆ โดยนำมาซ่ึง

ความภาคภูมิใจของคนในสังคมและพรอมที่จะรักษาและธำรงไว ตลอดจนตกทอดหรือสืบทอดใหแก

ชนรุนหลังตอไป38

๓๓ 

 

 
๓๐ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 

๒๕๕๙, เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ๑ มีนาคม ๒๕๕๙, หนา ๑. 
๓๑กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หนา ๑๐. 
๓๒วีระ โรจนพจนรัตน, “การจัดการวัฒนธรรมกับความเจริญของประเทศ”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑): หนา ๘๖. 
๓๓มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำกฎหมายวาดวยการคุมครองมรดกทาง

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



๒๖ 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือ

ทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน

ยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน มีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยอาจมี

การปรับเปลี่ยนข้ึนใหมอยางสม่ำเสมอเพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน39

๓๔ มรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมเปนสมบัติิล้ำคาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงและสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่ง

มายังคนอีกรุนหนึ่ง 40

๓๕ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต สามารถเปน

แหลงนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับการพัฒนา ชุมชนและกลุมคนไดคิดคนนวัตกรรมเพื่อใชเผชิญหนากับ

ความทาทายอยางตอเนื่อง มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนับเปนแหลงกลวิธีที่ทำใหเกิดการพัฒนา

เชิงการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับชุมชนและระดับสากล41

๓๖ 

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 อีกดวย42

๓๗ 

สรุปไดวา คำวา มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมและอรูปธรรม ท่ีเปน

มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ แตมิใชตัววัฒนธรรมโดยตรง หากแตเปนผลิตผลของวัฒนธรรมที่มนุษย

สรางหรือคิดคนข้ึนมาตั้งแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง โดยตองเปน

สิ่งท่ีทรงคุณคา และแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณท่ีสังคมนั้น ๆ ยอมรับรวมกัน 

 
๓๔ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

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

กฤษฎีกา, ๒๕๕๙), หนา ๙. 
๓๕สุดแดน วิสุทธิลักษณ, เอกสารวิชาการลำดับที่ ๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: 

บทเรียนจากเพ่ือนบาน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), ๒๕๖๐), หนา ๙. 
๓๖รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.), หนา ๑๐. 
๓๗ฝายวิชาการ สถาพรบุคส, มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 

ม.ป.ป.), หนา ๑๑. 



๒๗ 

๒.๓.๒ ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

เนื่องจาก มรดกวัฒนธรรมเปนการยกระดับความหมายขยับจากปจเจกและชุมชนข้ึนเปน

ระดับสากลครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน และเปนผลผลิตของมนุษยชาติ เม่ือมรดกวัฒนธรรมคุณคาอัน

กวางใหญกวาเดิม การใชประโยชนมรดกวัฒนธรรมจึงเปนไปไมไดอยางกวางขวาง ไมจำกัดกลุมบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะการสืบทอดสงผานและใชงาน มรดกวัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงกับระยะเวลาท่ี

มรดกนั้นผานมาเขากับคนรุนปจจุบัน43

๓๘ มรดกทางวัฒนธรรมหรือแบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรม

ในลักษณะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ การทำมาหากินการตั้งแหลง ที่อยูอาศัย การพักผอนผอนใจ 

รักษาโรคภัยไขเจ็บ ระบบความเชื่อ เครื่องนุงหม การคมนาคม การศึกษา และการปกครอง แบบแผน

หรือเนื้อหาของวัฒนธรรมที่เกิดในอดีตเหลานี้บางอยาง ก็หมดหนาที่ความสำคัญไป แตบางอยางก็

ยังคงมีความสำคัญสืบเนื่องอยู เพราะมนุษยในสังคมนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติตอมา44

๓๙ 

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 

 

 
๓๘ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๕๐), หนา ๔๕. 
๓๙ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗), หนา ๒๒๕-๒๒๖. 



๒๘ 

มรดกทางวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของ

สังคมนั้น ๆ โดยนำมาซึ่งความภูมิใจของคนในสังคม และพรอมที่จะรักษาและธำรงไว ตลอดจนตก

ทอดหรือสืบทอดใหแกชนรุนหลังตอไป ฉะนั้น ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม จึงประกอบดวย 

๑. เปนสิ่งบงชี้ความตองการของคนในสังคม 

๒. เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางหรือคิดคนข้ึนเองจากการเรียนรูและถายทอด 

๓. เปนสิ่งท่ีคนในสังคมประพฤติปฏิบัติรวมกันหรือประพฤติปฏิบัติตามกันมา 

๔. เปนสิ่งท่ีสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

๕. เปนสิ่งท่ีทรงคุณคาและดำรงอยูและตกทอดหรือสืบทอดมาสูคนรุนหลังในปจจุบัน45

๔๐ 

เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องที่มีความสำคัญของสังคมและประเทศ และจำเปนจะตองให

ความเคารพในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ

ในปจจุบันและมีการสืบทอดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และโดยท่ีในปจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายท่ีมี

สาระสำคัญเปนการคุมครองดานวัฒนธรรมหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ เปนตน 46

๔๑ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสิ่งจำเปนตอความสำคัญตอการดำรงชีวิตของ

กลุมคนและชุมชนความรูทองถิ่น ทักษะและแนวทางการปฏิบัติที่ไดรับการคงไวและเพิ่มพูนจากรุนสู

รุนทำใหเกิดวิถีชีวิตการดำรงชีพในกลุมคนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ครอบครัวเกษตรกรในประเทศ

เอสโตเนียทำการเลี้ยงแกะและผลิตขนแกะดวยวิธีท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถี

ชีวิตดังกลาวทำใหเกษตรกรมีแหลงการดำรงชีพและอัตลักษณของตนเอง เกษตรกรดังกลาว ปน

เสนดายใหแกชางถัก ผลิตสิ่งของท่ีทอจากขนสัตวผลิตเทียนไขและสบูจากไขมันแกะ โดยแนวทางการ

ปฏิบัติเพ่ือดำรงชีพดังกลาวนี้ เปนสิ่งสำคัญตอความเปนอยูท่ีดีในชุมชนและกอใหเกิดสิ่งปองกันความ

ยากจนที่สำคัญในระดับทองถิ่น ซึ่งนับเปนความจริงในทุก ๆ ที่ สำหรับแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เชน 

แนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรรมทองถ่ินและระบบ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ47

๔๒ 

 
๔๐สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สำนักนายกรัฐมนตรี, แนวคิดและกรณีศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาในตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ที. พี. พรินท จำกัด, ๒๕๔๒), หนา ๒๐-๒๑. 
๔๑ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๑. 
๔๒รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล, มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน, 

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



๒๙ 

ในชวงรอยปที่ผานมา มนุษยชาติไดสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากดวยสาเหตุ

แหงสงคราม เนื่องจากสงครามในโลกสมัยใหมนั้นมีอานุภาพทำลายลางมากกวาสงครามในโลกยุค

โบราณหลายเทาตัวนัก เมืองประวัติศาสตรในยุโรปจำนวนมากไดรับผลกระทบจากภัยสงครามโลก

ครั้งที่ ๑ อาทิ ปารีส ลอนดอน เปนตน รวมทั้งในคราวสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ที่คูขัดแยงกวางขวางสงผล

กระทบไปทั่วทั้งโลก ซึ่งมีเมืองประวัติศาสตรในยุโรป เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ไดรับ

ผลกระทบอยางมาก เชน เมืองตาง ๆ ในโปแลนดที่พังทลายลงเปนจำนวนมากจากสงครามโลก 

เมืองฮิโรชิมาไดสิ้นสูญลงดวยภัยจากสงครามและปรมาณูในครั้งสงครามโลกครั้งท่ี ๒ รวมทั้งเมืองใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน เมียนมา ท่ีไดสูญเสียพระราชวังมัณฑะเลยลงจากการโจมตีทางอากาศใน

สงครามดวย จากผลกระทบจากสงครามอันเปนประวัติศาสตรบาดแผลของมนุษยที่ไมนาจดจำ ดวย

ไดทำลายลางผูคน ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม จึงจำเปนตองมีการบันทึกไวเปนบทเรียนเพ่ือ

แสวงหาวิธีในการปองกันไมใหเหตุอันรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอีกในหนาประวัติศาสตรมนุษยชาติ เพราะไม

แตเพียงสงครามในระดับมหัพภาคที่สงผลตอความเสียหายใหกับมรดกทางวัฒนธรรม สงครามกลาง

เมืองท่ีเกิดข้ึนในท่ีตาง ๆ ท่ีบอยครั้งท่ีไดยึดเอาแหลงมรดกทางสถาปตยกรรมเปนหลักประกันซ่ึงไดรับ

ผลกระทบมากมาย นอกจากนี้ สภาวการณที่ไรระเบียบภายใตผลกระทบจากสงครามยังนำพาใหเกิด

การโจรกรรมโบราณวัตถุจากโบราณสถานท่ีถูกท้ิงรางอีกดวย48

๔๓ อีกท้ัง การกาวไปสูประชาคมอาเซียน 

จะทลายเสนเขตแดนอันเปนกำแพงท่ีเคยแบงแยกประเทศออกจากกัน ใหสามารถเดินทางไปมาหากัน

โดยสะดวก หวนกลับไปสูยุคโบราณที่ผูคนเปนญาติบานพี่เมืองนองดวยวิถีวัฒนธรรม หาใชเสนเขต

แดนทางรัฐศาสตรการเมืองอยางในปจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะถักทอกลายเปนผืน

แผนดินเดียวกวางใหญสุดลูกหูลูกตา จากทะเลฝงตะวันตกสุดของรัฐยะไข (Rakhine) ประเทศเมียน

มาร จดชายแดนตะวันออกสุดของปาปวตะวันตก (West Papua) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนบานจะ

ไปมาหาสูกัน ประตูบานทุกหลังจะเปดออกตอนรับมวลมิต รมรดกทางวัฒนธรรมจะเปนจุดเริ่มตนเล็ก ๆ 

ท่ีสรางความเขาใจปูมหลังและตัวตนของความเปนประเทศที่แฝงอยูในมรดกอันล้ำคา ตลอดจน

สงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนรวมกันสืบไป49

๔๔ 

สรุปไดวา มรดกทางวัฒนธรรม มีความสำคัญโดยความเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีแสดง

ถึงเอกลักษณและคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องแสดงออกถึงรากฐาน ภูมิปญญา วิชาการ และความ

เปนมาของสังคมและประเทศชาติ นำมาซ่ึงความภูมิใจของคนในสังคมและประเทศชาตินั้น ๆ 

 
๔๓กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, คูมือการนำเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติเปนแหลงมรดกโลก, 

(กรุงเทพมหานคร: อี. ที. พับลิชช่ิง, ๒๕๖๑), หนา ๑๒. 
๔๔ฝายวิชาการ สถาพรบุคส, มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน, หนา คำนำ. 



๓๐ 

๒.๓.๓ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซีกโลกตะวันตก 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซีกโลก

ตะวันตก จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

แนวคิดการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมแบบตะวันตก ณ จุดเริ่มตนก็มีแนวทางแบบประเพณี 

ชาวยุโรปในอดีตท่ีมีการดัดแปลงอาคารทางศาสนาและการกอสรางอาคารตอเติมขึ้นมาใหมอยู

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 ที ่สน ับสน ุนการ

บูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานในฐานะที่เปนงานสถาปตยกรรมที่มีความหมายและประโยชนใชสอย 

ใหอาคารมีความครบถวนสมบูรณตามรูปแบบที่จินตนาการขึ้นมาใหมีความกลมกลืนกับรูปแบบโกธิค 

แกไขสวนตอเติมในอดีตใหกลายเปนรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีถูกตอง โดยใหความสำคัญกับการบูรณะ 

(Restoration) ในลักษณะท่ีไมใชการอนุรักษ ซอมแซมหรือสรางขึ้นใหม แตคือการนำเอาอาคารกลับ

ไปสูสภาพท่ีสมบูรณท่ีสุดซ่ึงอาจจะไมเคยเปนมากอนเลยในประวัติศาสตรของอาคารนั้น จากแนวคิดนี้ 

ไดกอใหเกิดแนวคิดของกลุมท่ีคัดคานการบูรณะ (Anti-Restoration) ท่ีไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ กับโบราณสถานในฐานะที่เปนหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี ตามหลักการอนุรักษของ John 

Ruskin และ William Morris ในประเทศอังกฤษ 



๓๑ 

ขณะท่ี แถลงการของสมาคมเพื่อการรักษาอาคารโบราณ (Society for the Protection 

of Ancient Buildings) ในป ค.ศ. ๑๘๗๗ ใหความสำคัญกับการปองกันความชำรุดทรุดโทรมของ

อาคารโดยการดูแลรักษาอยาสม่ำเสมอ ค้ำยันผนังที่ทรุดเอียง หรือซอมแซมหลังคาที่รั่ว จะตองไม

แสดงออกถึงรูปลักษณะอื ่นใดที ่ไมเกี ่ยวของ 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

นานาชาติขึ้นโดยครั้งหนึ่งที่สำคัญเปนการประชุมเพื่อการทำงานอนุรักษที่อโครโพลิสแหงเอเธนส 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 



๓๒ 

จากการประชุมนานาชาติสำหรับสถาปนิกและชางเทคนิคที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการ

อนุรักษโบราณสถานท่ีเมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ไดเกิดเปนกฎบัตรระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษ

และการบูรณะโบราณสถาน หรือท่ีเรียกวากฎบัตรเวนิช ข้ึนนั่นเอง 

ทั้งนี้ ทฤษฎีดานการอนุรักษของออสเตรียจาก Der Moderne Denmalkultus (The 

Modern Cult of Monument) ท่ีใหคำจำกัดความของคุณคาและแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับการ

อนุรักษสมัยใหม และทฤษฎีดานการบูรณะโบราณสถานของอิตาลี Teoria del Restauro ลวนเปน

แนวทางท่ีใชเปนขอมูลอางอิงในขณะท่ีมีการรางกฎบัตรเวนิช ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงการแทนท่ีสวนท่ี

ขาดหายไปของโบราณสถานในการบูรณะ50

๔๕ 

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 

 
๔๕Jukka Jokilehto, A History of Architecture Conservation. (Amsterdam: Elsevier, 2005), 

p. 237. 



๓๓ 

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. ๒๕๑๘51

๔๖ 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 

 
๔๖ประเทศไทย เขาเปนภาคยานุวัต เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๓๔ 

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. ๒๕๔๙52

๔๗ 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 

 

 
๔๗ประเทศไทย ใหสัตยาบันและดำรงสถานะเปนรัฐภาคีสมาชิกลำดับท่ี ๑๗๑ ของอนุสัญญาวาดวยการ

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



๓๕ 

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 



๓๖ 

๒.๓.๔ พัฒนาการการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการการอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 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. ๒๓๑๐53

๔๘ 

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 ซ่ึงการถวายขาทาสเพื่อเปนให

เปนบริวารของวัด และการปฏิสังขรณอาคารใหมีความสวยงามเสมอ นาจะมาจากแนวคิดนี้เชนกัน 

จารึกในสมัยทวาราวดีที่แสดงเนื้อความเกี่ยวกับการอนุรักษนี้มีจารึกในหินขอน ๒ (พุทธศตวรรษท่ี 

๑๓-๑๔) พบท่ีอำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
๔๘อุษณีย ธงไชย, จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ, 

(เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา ๒๓. 



๓๗ 

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 อีกหลายแหง54

๔๙ 

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 ลงไปดวย55

๕๐ 

 

 

 
๔๙อางแลว, อุษณีย ธงไชย, จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนา

ลังกาวงศ, หนา ๒๔. 
๕๐นิธิ เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพบรรณกิจ, ม.ป.ป.), หนา ๓. 



๓๘ 

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

ยิ่งใหญของไทยโดยแสดงออกผานทางการซอมแซมบำรุงวัด56

๕๑ ท้ังนี้การสรางแสนยานุภาพดังกลาวไม

เพียงแตแสดงเห็นวา สิ่งดั้งเดิมของไทยมีคุณคามีความยิ่งใหญเพียงใดและไมเปนรองชาติใด ๆ ของ

ตะวันตก ชวงตนกรุงรัตนโกสินทรเปนชวงเวลาท่ีมีการสรางงานอาคารตามแบบประเพณีนิยมเพ่ือหวัง

ใหพระนครงดงามดุจเดิมในอดีต และมีการสรางวัดวาอารามใหสวยงามมากมาย พรอมท้ังซอมแซมวัด

ที่ชำรุดทรุดโทรมในพระนคร ทั้งนี้เพื่อชวยสรางขวัญกำลังใจใหกับประชาชนดวย ดังกรณีการบูรณะ

วัดตามโบราณราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี ๑-๓) ท่ีเปนชวงเวลาของการ

ปรับปรุงบานเมืองใหมีสภาพดีงาม พรอมทั้งตั้งหลักรับอิทธิพลที่เริ่มเขามาของชาติตะวันตก ซึ่งทำให

ชวงนี้มีการซอมแซมปฏิสังขรณวัดเกาที่เคยมีอยูเดิมใหสงางาม พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาใหเก็บ

พระพุทธรูปจากวัดรางตามหัวเมือง มาเก็บรักษาบูรณปฏิสังขรณไวยังวัดตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร 

และโปรดเกลาใหบูรณะซอมแซมโบราณสถานตามโบราณราชประเพณี 

 
๕๑กรรณิการ สุธีร ัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีอนุร ักษโบราณสถานในประเทศไทย” , 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา ๔๘. 



๓๙ 

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

เชิดชูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม57

๕๒ 

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

ดังกลาวได58๕๓ 

 
๕๒สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปตยกรรม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จำกัด, ม.ปป.), หนา ๑๓-๑๔. 
๕๓ศิรินันท บุญศิริ, “แหลงขอมูลประวัติศาสตรไทยในกรมศิลปากร”, ศิลปากร, ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม ๒๕๓๘): ๖๗. 



๔๐ 

กรณีที่ ๒ กรณีการรื้อถอนอิฐจากกรุงเกาเพื่อมาสรางกรุงรัตนโกสินทร ในชวงเริ่มตนของ

การสรางบานแปลงเมือง มีการกระทำหลายอยางท่ีดูจะขัดกับหลักการอนุรักษในปจจุบัน และดูจะขัด

กับกฎหมายท่ีตราสามดวงท่ีตราข้ึนในสมัยนี้ เชน การใหกอสรางพระนครท้ังพระบรมมหาราชวัง และ

พระราชวังบวรสถานมงคล ปอมปราการตาง ๆ ซึ่งใหรื้อกำแพงเมืองกรุงเกาลงมาบางเพื่อนำไปกอสราง

กรุงใหม59๕๔ 

กรณีที่ ๓ กรณีการอนุรักษของเจานายชั้นสูงกับวังหนา มีกรณีที่นาสนใจ คือ กรณีการ

บูรณปฏิสังขรณพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระราชวังนี้เปนพระราชวังที่สำคัญและไดรับการ

บูรณปฏิสังขรณเรื่อยมาโดยตลอด60

๕๕ 

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 

 

 

 
๕๔กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๐๙), หนา 

๖๗. 
๕๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๗. 



๔๑ 

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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๕๖ 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 

 

 

 
๕๖เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖), หนา ๗๗๕. 



๔๒ 

กรณีที่ ๔ กรณีการเริ่มตนของการดำเนินงานดานพิพิธภัณฑและการสะสมของเกา โดย

ในชวงตนของพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ การรวมรวมศิลปวัตถุและการเก็บสะสมของเกา ของสวยงามและ

ของแปลก เปนท่ีนิยมกวางขวางไมเฉพาะแตหมูขุนนางขาราชการชั้นสูง แตคหบดีและชนชั้นสามัญชั้น
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๕๗ 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 เปนตน63

๕๘ 

 
๕๗อางแลว, เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ หนา ๓๑. 
๕๘กรรณิการ สุธีร ัตนาภิรมย,“พัฒนาการแนวคิดและวิธ ีอนุร ักษโบราณสถานในประเทศไทย” , 

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



๔๓ 

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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๕๙ ทรงรับสั่งใหสงวนรักษาเมืองอยุธยาไวในฐานะที่เปนเมืองโบราณ 

ทำใหพระยาโบราณราชธานินทรไดเขาตรวจสอบรองรอยหลักฐานตาง ๆ ไวเปนครั้งแรก จนกระท่ัง

เรียบเรียงและจัดพิมพเปนหนังสือและแผนที่ประกอบออกมาจนใชอางอิงกันในปจจุบัน นอกจากนั้น

ยังถือไดวาเปนการประกาศโบราณสถานเปนครั้งแรก 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ เปนยุคของการ

แกปญหาตะวันตกจากที่เคยกอเปนรูปรางในรัชกาลท่ี ๕ ไดถูกเสริมเปนรูปแบบที่ชัดเจนในสมัย

รัชกาลท่ี ๖ แนวทางท่ีพระบาทสมเด็จฯพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสนอใหแกชาวไทย คือ ลัทธิชาตินิยม 

ซึ่งจะใหเปนแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมของชาติไวในยามที่ตองพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยี
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๖๐ 

 

 

 

 
๕๙บุหงา วัฒนะ, พระพุทธเจาหลวงกับชาวกรุงเกา, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕๔๑), หนา ๗๖. 
๖๐วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕), หนา ๑๓๙. 



๔๔ 

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

ของชาวตะวันตกนั้นลวนภูมิใจที่คุยกันเรื่องพงศาวดารอันเปนเรื่องราวของบรรพบุรุษตะวันตกใน

ขณะที่ชาวไทยตองการความเจริญความศิวิไลซ แตกลับดูถูกประวัติศาสตรของชาติบานเมืองเราเสีย

เอง” 

ในขณะนั้นเกิดสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับของโบราณ เชน สมาคมโบราณคดี สยาม

สมาคม เปนตน พระองคเนนย้ำความคิดตลอดรัชสมัยเสมอมา ซึ่งลวนแลวแตชี้ใหเห็นความสำคัญวา

ศิลปะ สถาปตยกรรมโบราณของสยาม ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตรในอดีตของชาติบานเมือง

ลวนเปนสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนในชาติตองตระหนักถึงและเรียนรูทำความเขาใจ ที่สำคัญคือไมใชสิ่งที่ลา

หลังหรือเปนสัญลักษณแสดงความไมเจริญหรือไรความศิวิไลซแตอยางใด 66

๖๑ 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 

 

 

 

 
๖๑ชาตรี ประกิจนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรมสยาม สมัยไทยประยุกต

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



๔๕ 

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 



๔๖ 

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) ท่ียึดหลักการที ่ว าไม

ซอมแซมโบราณสถานแตค้ำจุนรักษาโบราณสถาน (Stabilization) โดยโครงสรางคอนกรีต ตอมามี

การขุดแตงโบราณสถานจำนวนมากในประเทศ ทำใหมีความรูใหมเกิดขึ้น และทำใหทราบวา กอน

หนาที่เคยค้ำยันดวยโครงสรางคอนกรีตนั้นเกิดความไมเหมาะสมเพราะโบราณสถานหายไป เหลือ

เพียงสวนโครงสรางค้ำยันคอนกรีตท่ียังคงอยู นับไดวาโบราณสถานในชวงเวลานี้ผันแปรไปตามกระแส

การเมืองอยางรุนแรง หรือการอนุรักษโบราณสถานจะเปนไปตามรูปแบบใดนั้น ลวนแลวแตผูนำ

ประเทศในชวงเวลานั้น ๆ จะตัดสินทั้งสิ้น โบราณสถานกลับกลายเปนตัวแทนของการแสดงความ

อำนาจผูนำในแตละยุคไปอยางสิ้นเชิง67

๖๒ 

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 

 
๖๒กรมศิลปากร, รางมาตรฐานและแนวปฏิบัติของกรมศิลปากรในการดำเนินการโบราณสถาน 

โบราณคดี และการพิพิธภัณฑ, หนา ๑๐๖. 



๔๗ 

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 ฯ68

๖๓ 

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 

 
๖๓กรมศิลปากร, ๙๕ ป แหงการสถาปนากรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), 

หนา ๗. 



๔๘ 

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

วัฒนธรรมท้ังหมด69

๖๔ 

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 

 
๖๔ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๑. 



๔๙ 

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

สงเสริมและรักษาใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป70

๖๕ 

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 

 
๖๕อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๒. 



๕๐ 

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

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสำคัญเพื่อสงเสริมและ

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมหรือคุมครองการใชประโยชนจากวัฒนธรรมที่จับตองไมไดซึ่งสืบทอดกัน

มาตั้งแตบรรพบุรุษ รวมทั้งเปนการออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษา

มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม 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 ท่ีมิใชการขึ้นทะเบียนใน

ระบบอนุญาต (Register) แตเปนระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดทำบัญชีรายการ (Inventory) ซึ่งเปน

การแจงรายละเอียดของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และกฎหมายฉบับนี้มิไดมีขึ้นเพื่อคุมครอง

ความเปนเจาของมรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรม แตมีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหมีการสงเสริมและรักษา

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหมีการสืบทอดตอไป71

๖๖ 

สรุปไดวา พัฒนาการของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยแทจริงแลว 

เริ่มตนจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได กอนท่ีจะมีการใหความสำคับกับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองไมได เชนเดียวกันนานาอารยประเทศ เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องท่ีมีความสำคัญของสังคมและ

ประเทศ และจำเปนจะตองใหความเคารพในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณในปจจุบันและมีการสืบทอดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
๖๖อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๙. 



๕๑ 

๒.๓.๕ 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)๖๗ 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 

 
๖๗ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๔. 



๕๒ 

- 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

อับปาง73

๖๘ 

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 

 
๖๘วศิน อิงคพัฒนากุล, การอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม, (นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๔๗), หนา ๒๖๒. 



๕๓ 

- 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 ประเภท74

๖๙ ดังนี้ 

- ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มนุษยกำหนดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือแสดงออกเพื่อสื่อ

ความเขาใจระหวางคนในสังคม ทั้งที่อยูในภาษาพูด 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 

 
๖๙ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

วัฒนธรรม”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๔๘. 



๕๔ 

- 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 ใกลเคียงกับท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรมไดกำหนดลักษณะของมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมไว ๗ สาขา75

๗๐ 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 

 
๗๐ฝายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

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



๕๕ 

- 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 

 

 

 



๕๖ 

“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”76

๗๑ 

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 

 

 
๗๑อางแลว, ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา, เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๓๗. 



๕๗ 

๒.๓.๖ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

วัฒนธรรมถือเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึงไดเสนอใหใชกรอบในการพัฒนาประเทศโดยใชฐานทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐ ประชาชนควรมีบทบาทอยางยิ่งในการรับรูและ

รวมดำเนินการภายใตแนวทางตามวิถีประชา อันจะกอใหเกิดการยอมรับจากประชาชนและจะทำให

เกิดการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนอยางแทจริง77

๗๒ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จึงดำเนินการ

ในทุกมุมมองของแงมุมในการจัดการ ดังนี ้

๑. ดานกายภาพ 

ความแตกตางประการหนึ่งที่นาสนใจระหวางมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดกับมรดก

ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 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
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๗๓ ดังตัวอยาง กรณีของมรดกทางวัฒนธรรมที ่จับตองได เชน 

โบราณสถานหลาย ๆ แหง พบวา มีการกอสรางดวยวัสดุที่ตางประเภทกัน บางก็กอสรางดวยดิน (คันดิน 

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

จะสรางสิ่งกอสรางหรือโบราณสถานเหลานี้ได ผูสรางหรือที่เรียกวาชางจำเปนตองมีความรูความเขาใจ มี

ทักษะประสบการณในการทำงานดังกลาว รูปแบบความคิดในการกอสรางจึงแสดงออกมาในรูปของเทคนิค

 
๗๒วีระ โรจนพจนรัตน, “การจัดการวัฒนธรรมกับความเจริญของประเทศ”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑): หนา ๘๗. 
๗๓ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, หนา ๒๙. 



๕๘ 

การกอสราง ซึ่งรูปแบบความคิดขางตนไดรับการสั่งสมและถายทอดจากรุนสูรุน จากชางคนหนึ่งสูชางอีก

คนหนึ่ง กอเกิดเปนภูมิปญญาท่ีแฝงมาในตัวของชางผูสราง สิ่งท่ีกลาวมานี้จึงยอมแสดงถึงมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม หรือที่เขาใจในความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่สะทอนออกมาจาก

สิ่งกอสรางเสมอ เชนเดียวกับที่งานศิลปหัตถกรรมไดรับการแสดงออกมาในรูปแบบของผลงานหัตถศิลป 

หรือในกรณีของโบราณวัตถุ เชน ลูกปด หรือ หมอสามขา ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของสิ่งของขนาดเล็กท่ี

สามารถเคลื่อนยายไปในที่ตาง ๆ ไดในชวงยุคสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อหลายพันปกอน จากขอมูลทาง

โบราณคดี พบวา โบราณวัตถุเหลานี ้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

เริ่มตนแลว79

๗๔ 

 
๗๔ธเนศ วงศยานนาวา, ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

สมมติ, ๒๕๕๒), หนา ๖๗. 



๕๙ 

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 ซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดแหงอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครองมรดกทาง

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 



๖๐ 

 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 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 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 ่ไมสามารถแยกออกไดเลยและในบางครั้งกลับนำมาซึ ่งปญหาพิพาทระหวางประเทศได 

ยกตัวอยางเชน การที่ประเทศไทยอยูในกลุมวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดมีการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทำใหประเทศเหลานี้ตางอางสิทธิ์การเปนเจาของ

วัฒนธรรม (ทั้งจับตองไดและจับตองไมได) ทั้งยังกลับเปดชองใหรัฐภาคีอื่นสามารถนำมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ยังไมมีประจักษพยานหรือหลักฐานยืนยันไดวาเปนมรดกของชาติใด ไปใชประโยชน

ในทางการคา การทองเท่ียว รวมถึงการข้ึนทะเบียนมรดกโลกได 

 

 



๖๑ 

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 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (ปจจุบัน คือ กรมสงเสริมวัฒนธรรม) 

สนับสนุนใหมีการจัดเก็บทรัพยสินทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน เอกสารโบราณหรือ

พระพุทธรูปซ่ึงเปนสมบัติของทองถ่ิน แตพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ กลับหามเอกชนหรือสถาบัน

ใดเก็บรวบรวมขุดคนหาทรัพยสิน (เวนการเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ) 

 

 



๖๒ 

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

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนไดอยางยั่งยืน80

๗๕ 

สรุปไดวา การพัฒนาประเทศโดยใชฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการดำเนินการตาง ๆ 

ของรัฐ ประชาชนควรมีบทบาทอยางยิ่งในการรับรูและรวมดำเนินการภายใตแนวทางตามวิถีประชา 

อันจะกอใหเกิดการยอมรับจากประชาชนและจะทำใหเกิดการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนอยาง

แทจริง ท้ังในดานกายภาพ ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ ซ่ึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนไดโดยยั่งยืนอยางแทจริง 

 
๗๕ชาคริต สิทธิฤทธิ์, “จับตองได-จับตองไมได: ความไมหลากหลายในความหลากหลายของมรดกทาง

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

สิงหาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๕๙. 



๖๓ 

๒.๔ แนวคิด เกี่ยวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยแนวคิด เกี่ยวกับชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยมี

รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๔.๑ 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 และอัธยาศัยของคนในประเทศ81

๗๖ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนวิถีชีวิตไทย 

เชน เรือนไทย วัดไทย อาหารไทย ผาไหม งานฝมือ การดำเนินชีวิตความเปนอยูแบบไทย 82

๗๗ และ

แนวโนมของการทองเที่ยวประเทศไทยในปจจุบัน พบวา นักทองเที่ยวจำนวนมากใหความสนใจกับ

ธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวชนบทที่อยูกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และตลาดน้ำก็เปน

แหลงทองเท่ียวสอดรับกับความนิยมของนักทองเท่ียวดังกลาวเชนกัน83

๗๘ 

 

 

 
๗๖ยุพดี เสตพรรณ, ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐการพิมพ, 

๒๕๔๘), หนา ๑๕๖.  
๗๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘๕. 
๗๘บรรณาธิการ, “ทองเที ่ยววาดฝนดันไทยเปนศูนยกลางการทองเที ่ยวและกีฬา”, ผูจัดการราย

สัปดาห, ๑๕-๒๑ (กันยายน ๒๕๔๖): ๑๒. 



๖๔ 

ตลาดน้ำจัดเปนแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอยางหนึ่งของไทย เปนสิ่งที่แสดง

ถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาตลอด 

โดยเฉพาะการตั้งถ่ินท่ีอยูอาศัย ก็มักจะหาแหลงน้ำลำคลองเปนหลัก84

๗๙ 

เม่ือบานเมืองพัฒนามากข้ึน การดำรงชีวิตของมนุษยก็เปลี่ยนไป มีการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย

สิ่งของซึ่งกันและกัน ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน จากแหลงชุมชนหนึ่งกับอีกแหลงชุมชนหนึ่ง 

ทำใหเกิดสถานท่ีท่ีถือเปนแหลงซ้ือขายของชุมชนข้ึนกลายเปนยานเศรษฐกิจท่ีเราเรียกวาตลาด ชุมชน

ใดท่ีใชการคมนาคมทางบกในการติดตอไปมาหาสูตลาดอันเปนแหลงสำคัญในการแลกเปลี่ยนคาขายก็

จะเรียกกันวา ตลาดบก แตถาชุมชนนั้นใชการคมนาคมทางน้ำเปนเสนทางสัญจรสวนใหญจะเรียก

ตลาดท่ีเกิดข้ึนวา ตลาดน้ำ85

๘๐ 

ตลาดน้ำแหงแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ควบคูกับการเกิดคลองดำเนิน

สะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหขดุขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๙ เพื่อเชื่อมแม

น้ำทาจีนกับแมน้ำแมกลอง โดยตลาดน้ำถือเปนการคาชุมชนริมน้ำที่มีความสำคัญมาอยางยาวนาน 

ตั้งแตยุคแรกซึ่งตลาดน้ำจะอยูที่คลองดำเนินสะดวก ระหวางปากคลองลัดพลียาวไปถึงปากคลอง

ทองหลาง ตอมา ในยุคท่ีสอง ตลาดน้ำจะอยูท่ีคลองลัดพลี และในยุคท่ีสาม ปจจุบัน ตลาดน้ำเปนศูนย

รวมในการคาขายพืชผักและผลไมตามฤดูกาลจากเรือกสวนไรนาของเกษตรกร นอกจากนั้นยังมีการ

จำหนายอาหาร รวมทั้งมีสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองจำหนาย86

๘๑ โดยตั้งอยูบริเวณเดิม คือ บริเวณคลอง

ตนเข็ม ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙ ของเทศบาลอำเภอดำเนินสะดวก และการคาขายยังคงมีเหมือนในอดีต87

๘๒ 

สรุปไดวา ตลาดน้ำ หมายถึง แหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ำโดยอาศัยเรือ

เปนพาหนะ ในอดีตเรียกกันวา ตลาดนัด แลวยังมีชื่อเรียกกันวา ตลาดเรือ หรือตลาดทองน้ำ อีกดวย 

กอนที่ปจจุบันจะเรียกกันติดปากวา ตลาดน้ำ ทั้งนี้ เมื่อการดำรงชีวิตของมนุษยก็เปลี่ยนไป การซ้ือ

ขายแลกเปลี่ยนสิ่งของเกิดขึ้นทางบก ตลาดน้ำหลายแหลงยังคงอยู แตปรับเปลี่ยนสถานะเปนแหลง

ทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมท่ีสำคัญอยางหนึ่งของไทย 

 
๗๙สมัย สุทธิธรรม, สารคดีชีวิตไทยในแมน้ำลำคลอง: ตลาดน้ำ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙), หนา ๑. 
๘๐ราตรี โตเพงพัฒน, ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพครุุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๓), หนา ๓. 
๘๑สำนักงานจังหวัดราชบุรี, แผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙, 

(ราชบุรี: สำนักงานจังหวัดราชบุรี, ๒๕๕๗), หนา ๑๖. 
๘๒พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๓๕. 



๖๕ 

๒.๔.๒ พัฒนาการของตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

จังหวัดราชบุรี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผาพันธุมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม

และประเพณีอันเปนลักษณะเดนของจังหวัดที่สืบทอดมาแตโบราณกาล สภาพภูมิประเทศเสริมให

ราชบุรีเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรม 88

๘๓ แตการคมนาคมในสมัยกอนนั้น คือ ประมาณป พ.ศ. ๒๓๙๕ 

หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ โดยทั่วไป ยังใชสัตวเปนพาหนะมี 

ชาง มา วัว ควาย ลา ลอ หรือบรรทุกเกวียนและการการคมนาคมทางเรือ89

๘๔ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ไดมีพระราชดำริ เม่ือป พ.ศ. ๒๔๐๙ 

หรือ ร.ศ. ๘๕ ปขาล เพราะทรงเห็นวาการคมนาคมที่ไปมาระหวางกรุงเทพ ฯ สมุทรสาคร มีคลอง

ภาษีเจริญที่ทำการสัญจรไปมาไดสะดวกดี แตถาหากมีคลองระหวางกรุงเทพ ฯ สมุทรสงคราม และ

ราชบุร ี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

90

๘๕ 

 
๘๓คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ, แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง), (ราชบุรี: ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณจังหวัด, ๒๕๖๑), หนา ๗. 
๘๔พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๕. 
๘๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๗. 



๖๖ 

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 จุดเริ่มตนที่ปากคลองบางยางออกสูแมน้ำทาจีน 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 



๖๗ 

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

เลขท่ี 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 จังหวัดสมุทรสงคราม91

๘๖ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ 

หลักศูนย92๘๗ 

 

 
 

 
๘๖อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๑๑. 
๘๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 



๖๘ 

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 ก็เพิ่มขึ้นเพราะ 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 มาจนถึงปจจุบันนี9้3๘๘ 

 
๘๘อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๑๘. 



๖๙ 

เม่ือพ.ศ. ๒๔๑๑ ดวยขนาดและความยาวของคลองท่ีขุด ประกอบกับเปนคลองท่ียาวและ

ตัดตรงไปในหลายพื้นที่ ทำใหมีเจานายผูใหญหลายคนมาจับจองที่ดินซึ่งเปนปารก ดงออ ดงแขม

พรอมขุดคลองนอย คลองซอยแยกจากคลองใหญเพื่อเขาสูพื้นที่ของตน ซึ่งปารกเหลานั้นไดมีการ

ปรับเปลี่ยนกลายเปนเรือกสวนไรนาในเวลาตอมา94

๘๙ 

แตเนื่องจากการเดินทางติดตอระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับจังหวัดราชบุรีมีอุปสรรค

มากมาย จะตองเดินทางดวยเรือพายหรือเรือแจว เพราะในสมัยนั้นยังไมมีเรือยนตใช และจะตองพาย

หรือแจวเรือออมไปทางแมน้ำแมกลอง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากกระแสน้ำเชี่ยวกราก การเดินทางจะลำบาก

มากข้ึนตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงตัวจังหวัด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการจึงไดขุดคลอง

ลัดราชบุรี หรือคลองลัดพลีในปจจุบันข้ึน95

๙๐ 

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) ไดสรางศาลาท่ีพักคนงาน 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 ท้ังรานคาบนบกและในเรือ96

๙๑ 

 

 
๘๙เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, (ราชบุรี: สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ๒๕๕๗), หนา ๑๕. 
๙๐อำเภอดำเนินสะดวก, หนังสือที่ระลึกพิธีเปดอาคารที่วาการอำเภอดำเนินสะดวก, (ราชบุรี: ที่วา

การอำเภอดำเนินสะดวก, ๒๕๔๓), หนา ๔๐. 
๙๑อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๔-๒๕. 



๗๐ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น การไปมาหาสูกันจะใชเรือแจว เรือพาย เรือใบเปนสวนมาก คลองดำเนิน

สะดวกก็มีการคาขาย พอคา แมขาย รวมกลุมกันข้ึน โดยมีจุดทำการนัดพบกัน และดวยเห็นวาท่ีคลอง

ดำเนินสะดวก ณ บริเวณตรงศาลา ๕ หองนั้น มีคนอยูหนาแนนกวาที่อื่น ๆ จึงตกลงกันจะเปดทำ

การตลาดนัด ณ ที่นั้น โดยกำหนดวันตลาดนัด ดังนี้ ตลาดนัดปากคลอง วัน ๑ ค่ำ, วัน ๖ ค่ำ และวัน 

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

การจัดตลาดนัดดำเนินสะดวก สมัยกอนนั้นจะเรียกกันวา ตลาดนัดศาลา ๕ หอง โดยเรียก

จากสถานท่ีจัดตลาดนัด คือ มีศาลา ๕ หอง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ศาลาแดง ท่ีเรียกนี้เชนนี้เพราะ

ศาลาหาหองนั้นมุงกระเบื้องดวยสีแดง จึงกลาวไดวา นัด หรือตลาดนัด หรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ เรียกวา ตลาดนัดศาลาแดง หรือตลาดนัดศาลาหาหอง หรือตลาดนัดหลักแปด (ตำแหนง 

ศาลาแดง ในปจจุบันนี้คือ บริเวณปากคลองลัดราชบุรีไปจนถึงปากคลองทองคลอง)97

๙๒ 

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 

เมื ่อการขุดคลองดำเนินสะดวก เสร็จเรียบรอยแลว การสัญจรไปมาเริ ่มมีความสะดวก 

เจานายผูใหญที่อยูในกรุงเทพ ฯ ไดพากันมาจับจองที่ดินที่รกรางวางเปลา และทำการเบิกเปนสวนให

มากขึ้นทั่งสองฝงคลอง ซึ่งกรรมกรรับจางในสมัยนั้นจะเปนประชาชนชาวจีน และในสมัยนั้นเจานายชั้น

ผูใหญก็มีดวยกันหลายทานที่เห็นประโยชนจากการขุดคลองดำเนินสะดวก แลวไดพากันมาจับจองที่ดิน

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

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

เจานายผูใหญท่ีมาจับจองที่ดิน 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 

 
๙๒อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๖. 



๗๑ 

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 เปนคลองที่ไดชื่อตามบานกำนันท่ีอยูปากคลอง 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 คลองโรงส9ี8

๙๓ 

ข. ตลาดน้ำดำเนนิสะดวก พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ดำเนินสะดวก เปนสถานท่ีทำการกสิกรรม การเกษตร โดยเฉพาะทำสวน เปนจำนวนมาก 

เม่ือมีพืชผักก็ตองออกไปจำหนาย โดยเฉพาะดำเนินสะดวกอยางเดียว พืชผักมีมาก การปลูกก็งายตอง

สงไปกรุงเทพ ฯ และก็ทำการซื้อขายกันในดำเนินสะดวก มีจุดใหญๆ ที่พอคาแมคาขายมารวมกันอยู 

๓ จุด คือ 

 

 
๙๓อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๓๒. 



๗๒ 

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 ปากคลองอยูท่ีวัดปราสาทสิทธิ์ (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 เปนของท่ีมีในสวน99

๙๔ 

 
๙๔อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๔๙. 



๗๓ 

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 แตของท่ีระลึกมีจำนวนมาก100

๙๕ 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมีบริษัทนำเที่ยวบางรายทำการบุกเบิก องคการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) จึงใหการสงเสริมและสนับสนุนดวยการ

เผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม สงผลใหมีชื่อเสียงไปในท่ัว

โลก101

๙๖ 

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 

 

 

 

 
๙๕อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๖๘. 
๙๖ราตรี โตเพงพัฒน, ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, หนา ๑๗๑-๑๗๔. 



๗๔ 

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 ซื้อของขึ้นจากเรือก็นำขึ้นรถไดเลย หรือซื้อของ

จากรถก็นำลงเรือไดเลย เนื่องจากบริเวณสถานที่นี้ เปนที่ของ คุณพจวรรณ สิริรัตน คฤหปตนี ซาว

ดำเนินสะดวก และทาพจวรรณนี้ก็เลยเปนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ไปโดยปริยาย102

๙๗ 

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

นำมาจากทองท่ีอำเภออ่ืนเพ่ือมาขาย103

๙๘ 

 

 

 
๙๗อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๗๓. 
๙๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕. 



๗๕ 

ฉ. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ยังอยูท่ี ทาพจวรรณ เชนเดิม เพราะมีความสะดวกหลายประการ 

คือ คาขายไดทั้งทางบกและทางน้ำ สะดวกตอคนฝรั่งชาติตาง ๆ มาเที่ยวชมตลาดน้ำ และถายภาพ 

กัน หรือจะลงเรือพายก็มีทาเรือสำหรับฝรั่งหลาย ๆ โดยท่ีเรืออีซูซุหนึ่งลำ 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 มีนอยหรือแทบไมมีเลย104

๙๙ 

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 ๆ105

๑๐๐ 

 

 

 

 
๙๙อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๗๘. 
๑๐๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐. 



๗๖ 

แผนภาพท่ี ๒.๒ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (เดิม) ปากคลองลัดพลี ถายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖106

๑๐๑ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ปจจุบัน) คลองตนเข็ม ถายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖107

๑๐๒ 

 

 
 

 

 

 
๑๐๑อางแลว, พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ), ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก, หนา ๒๓. 
๑๐๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘. 



๗๗ 

๒.๔.๓ ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 

ดังนี้ 

ปจจุบัน ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มี ๔ แหง ไดแก (๑) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบรุี (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 ที่รสหวานหอมโดยเฉพาะเม่ือรับประทานพรอมขาวเหนียวมูล 

สูตรดั้งเดิม ที่ใหรสหวานมัน เรียกวากินกันเพลินเลยทีเดียว นอกจากมะมวงก็มีมะละกอ สมโอ 

สมเขียวหวาน องุน กลวย ละมุด ฯลฯ แตเมื่อวันเวลาลวงไป ผลไมตนเกาคอยๆ ตายไป ครั้นจะปลูก

ซอมแซมก็ใหผลรสชาติไมเหมือนเดิม ไมเพียงตนมะมวงเทานั้น แมแตผลไมชนิดอ่ืนดวย 

 

 



๗๘ 

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

ชุมชนดำเนินสะดวกและประเทศไทยคงตองถึงกาลอวสานไปอยางนาเสียดาย108

๑๐๓ 

 

 
๑๐๓สยาม เลาเจริญ, “อ่ิมอุนวัฒนธรรมลุมน้ำแมกลอง คลองดำเนินสะดวก”, เท่ียวไทยไปกับเชลล, ๑ 

(มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๖): ๔๙-๕๙. 



๗๙ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในปจจุบัน ตัวตลาดน้ำจะอยูที ่คลองตนเข็ม โดยตลาดจะเริ่ม

คาขายตั้งแตเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. และคึกคักไปจนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ซึ่งสินคาที่นำมาขาย

สวนมากจะเปนผลไมจำหนายในราคาไมแพงเพราะมาจากชาวสวนโดยตรง นอกจากนั้น ยังมีการ

จำหนายอาหาร และสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองจำหนาย ตลอดจนสามารถเยี่ยมชมเรือกสวนของ

ชาวบานในแถบนั้นไดอีกดวย109

๑๐๔ 

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

ผูประกอบการท่ีเกี่ยวกับการทองเที ่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 

 
๑๐๔เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, หนา ๒. 



๘๐ 

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 ปญหาการบุกรุกลำนำ้ 

ประเด็นท่ี ๕ ปญหาการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีจำเปน 

ประเด็นท่ี ๖ ปญหานักทองเท่ียว110

๑๐๕ 

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 

 

 

 
๑๐๕อางแลว, เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ.

๒๕๕๗-๒๕๕๙, หนา ๕-๖. 



๘๑ 

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 เปนตลาดที่ตายไปแลว 

เพราะรานคาบนบกก็ปดรานติดตอกันมาหลายสิบป กลายเปนท่ีพักอาศัยเทานั้น การคาทางเรือก็ยาย

ไปรวมกันอยูที่คลองตนเข็ม การฟนฟูเหลาตั๊กลักขึ้นมาใหมนี้ ไมไดเปดเพื่อเปนตลาดของชุมชนอยาง

ในอดีต แตก็เปนความเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนตลาดทองเท่ียวดวยเชนกัน 

ปจจุบัน ชาวบานไดรวมตัวกันกอตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระตุนใหตลาดเหลาตั๊กลัก

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยขอความรวมมือใหรานคาริมคลองกลับมาคาขาย หรือเปดบานตอนรับ

นักทองเที่ยว ชักชวนเรือพอคาแมคาชาวสวนตาง ๆ ใหมารวมตัวกันในพื้นที่ตลาดเกาแหงนี้ อีกทาง

หนึ่งก็ทำการประชาสัมพันธตลาดผานชองทางออนไลนเพื่อเจาะกลุมคนรุนใหม และนักทองเที่ยว

ตางชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหญประจำป รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คือ งาน

วิวาหหมูกลางน้ำ ซ่ึงจัดข้ึนราวเดือนกุมภาพันธของทุกป111๑๐๖ 

 
๑๐๖คม ชัด ลึก, “ชวนสัมผัส ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก”, [ออนไลน] < www.komchadluek.net/news/ 

edu-health/ >, [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 



๘๒ 

ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (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

ท่ีจะพัฒนาตลาดน้ำใหกลับมามีชีวิตชีวาอีก 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 ๆ112

๑๐๗ 

๓. ตลาดน้ำคลองลัดพลี 

สืบเนื่องจากเมื่อคลองดำเนินสะดวกขุดเสร็จและเปดใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดแลว 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดสั่งใหขุดคลองศรีสุราษฎรขึ้นใหมเพื่อใหเปนแหลงน้ำทางการ 

เกษตรของราษฎรและเพ่ือใหเปนเสนทางสัญจรไปมาท่ีสะดวกระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอ

บางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และไดเปลี่ยนชื่ออำเภอที่ยายมาใหมวาอำเภอดำเนิน

สะดวก แตเนื่องจากการเดินทางติดตอระหวางอำเภอดำเนินสะดวกกับจังหวัดราชบุรีมีอุปสรรค

มากมาย จะตองเดินทางดวยเรือพาย หรือเรือแจวเพราะในสมัยนั้นยังไมมีเรือยนตใช และจะตองพาย

หรือแจวเรือออมไปทางแมน้ำแมกลอง เม่ือถึงฤดูน้ำหลากกระแสนำ้เชี่ยวกราก การเดินทางจะลำบาก

มากขึ้นตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงตัวจังหวัด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการจึงไดขุด

คลองลัดราชบุรี หรือคลองลัดพลีในปจจุบันข้ึน113

๑๐๘ 

 

 
๑๐๗วรรณี สินศุภรัตน และคณะ, “การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษาตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๘), หนา ก. 
๑๐๘อำเภอดำเนินสะดวก, หนังสือท่ีระลึกพิธีเปดอาคารท่ีวาการอำเภอดำเนินสะดวก, หนา ๔๐. 



๘๓ 

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 นั่นเอง114

๑๐๙ 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 

 
๑๐๙นราวดี บัวขวัญ, รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ

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



๘๔ 

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 ที่เปนรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิต

ริมน้ำของคนในชุมชน โดยมีการขายสินคาทางบก และทางน้ำ (การคาขายทางเรือ) ที่ตั้งอยูบริเวณ

พื้นที่หลักหา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี วิถีชีวิตริมน้ำบริเวณพื้นที่หลักหา เขตติดตอ

อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ชุมชนชาวหลักหาไดเขา

มามีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว ในการขับเคลื่อนระบบการทองเที่ยวของทองถ่ิน เพื่อเปนการ

อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหคนรุนหลังไดเห็นวิถีชีวิตริมน้ำ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบของการ

ทองเที่ยวชุมชน (Community–based Tourism) ซึ่งเปนแนวทางที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

ในการนำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มุงเนนสรางความสมดุลท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

ปจจุบันรูปแบบของการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือ ในการ

สรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น ทั้งกระตุนการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม การสรางงาน การ

กระจายรายไดสูชุมชน ไปจนถึงการแกไขปญหาความยากจน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความไดเปรียบดาน

ทรัพยากรพื้นฐาน และความหลากหลายของทรัพยากรการทองเที่ยว บริเวณพื้นที่หลักหา เขตติดตอ

อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา มีความสมบูรณ

ของทรัพยากรการทองเที่ยว เสนหและความโดดเดนของบานเรือนริมน้ำ เปนสิ่งจูงใจนักทองเที่ยวให

เขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวไดเปนอยางด1ี15

๑๑๐ 

 

 
๑๑๐นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลานอย, “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ชุมชน

บริเวณริมฝงคลองดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ ๑๑ 

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



๘๕ 

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 ต้ังเปนตำบลประสาทสิทธิ์ และในป 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแยกหมูบานเพิ่มขึ้นอีก ๑ หมูบาน บานประสาทสิทธิ์ถือเปนหมูบานที่มีพื้นที่กวาง 

และมีประชากรมากกวา อีก ๕ หมูบาน จึงเรียกวา “ตำบลประสาทสิทธิ์” มาจนถึงปจจุบัน116

๑๑๑ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๔ 

คลอง แมน้ำ และแหลงน้ำในจังหวัดราชบุร1ี17

๑๑๒ 

 
 

 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 

 

 
๑๑๑งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประสาทสทิธ์ิ, แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙), (ราชบุรี: เทศบาลตำบลประสาทสิทธ์ิ, ๒๕๕๖), หนา ๑. 
๑๑๒เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙, หนา ๓. 



๘๖ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บริบทนี ้ครอบคลุมสาระวาดวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเครือขาย 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเครือขาย จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ ไดทำการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมในการสราง

เครือขายการพัฒนาความเปนเมืองของชุมชนในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” จาก

ผลการวิจัยพบวา แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองไรขิง ตำบลไรขิง อำเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย (๑) การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ ไดแก ควรเปดโอกาสให

ประชาชนไดทำกิจกรรมรวมกัน ทำใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน และสามารถเสนอ

ความคิดเห็นไดทุกกรณีอยางอิสระ ใชกระบวนการสื่อสารเปนกลยุทธในการใหประชาชนรับรูเขาใจ

เขาถึงสารัตถประโยชนของกระบวนการกลายเปนเมืองของชุมชนเพื่อการปรับตัว ควรสงขาวสารถึง

บานและใชสถานีวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจกระตุนประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

(๒) การมีสวนรวมดานการปฏิบัติการ พบวา ควรประชาสัมพันธดวยวิธีการหลาย ๆ ชองทาง เชน 

วิทยุชุมชน จุลสารขาวสาร เปนตน จัดตั้งกลุมยอย มีประธานกลุมแตละกลุมประชุมกลุมยอย และจัด

ประชุมในวันเวลาที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมสบทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย 

อัคคีภัย เปนตน เพื่อสรางความรูสึกเอื้อเฟอผูทุกขยากและเกิดการรวมมือชวยเหลือกันในชุมชนโดย

อัตโนมัติ นำคณะกรรมการในชุมชนไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ซึ่งกอใหเกิดการซึมซับความรับผิดชอบโดยปริยาย (๓) การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน พบวา 

ควรสำรวจความตองการของประชาชนและจัดสวัสดิการตอบสนองตามความสามารถของชุมชน ท่ี

สามารถทำได จัดสวัสดิการใหครอบคลุมทั่วถึงและจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิต 

จัดการชวยเหลือดานอุปโภคบริโภคใชดูแลผูสูงวัยในลักษณะชมรมผูสูงอายุ (๔) การมีสวนรวมดาน

การประเมินผล พบวา เมื่อจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ควรประเมินและประชุมสรุปกอนปดกิจกรรม

โครงการแตละโครงการอยางตอเนื่อง กระจายขาวการดำเนินงานในหลาย ๆ ชองทาง เชน หอกระ

จายขาว เอกสาร แผนพับ และใหประธานชุมชนแจงประชาชนโดยแจงขอมูลทั้งดานบวกและดานลบ

ตามความเปนจริง และรวมกันหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคมา

วิเคราะห เพ่ือพัฒนาชุมชน ตอไป118

๑๑๓ 

 
๑๑๓พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ, “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความ

เปนเมืองของชุมชนในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘, หนา ๑๗๒-๑๗๓. 



๘๗ 

ทรงเดช ทิพยทอง, มานิตย โกวฤทธิ์ และศตวรรษ หนอแกว ไดทำการวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางบานศิลปนลานนา” จากผลการวิจัยพบวา การ

ดำเนินงานเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางของบานศิลปนลานนาของจังหวัดเชียงราย 

ประกอบดวย (๑) การดำเนินการกิจกรรมของเครือขายใหมีความตอเนื่อง (๒) ความรวมมือและการ

สนับสนุนจากหลายฝาย (๓) การพัฒนาฐานขอมูลเครือขายท่ีทันสมัย (๔) ความพรอมของกลุมศิลปน

ภายในเครือขาย และ (๕) การสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก119

๑๑๔ 

สุพิมล ศรศักดา, สิทธิมนต ติสันเทียะ และเรืองเดช เขจรศาสตร ไดทำการวิจัยเรื่อง 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัด

อุบลราชธานี” จากผลการวิจัยพบวา การสรางเครือขายทางการศึกษาทำใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ มี

กิจกรรมทางกลุมไดอยางตอเนื่องไมขาดสายถามีการสนับสนุนงบประมาณใหตอเนื่อง เพ่ือสอดรับกับ

การเปนอาเซียน และการมีเครือขายไดประโยชนมากในแงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูแตละกลุมสาระ 

การแกปญหาในชั้นเรียน การทำวิจัย หรือการนำวัสดุทางการศึกษา ทำใหเจาหนาท่ี ครู นักเรียนเปน

ศูนยกลางในการแลกเปลีย่นเรียนรูท่ีเปนสากลมากข้ึน120

๑๑๕ 

จีรศักดิ์ ปนลำ ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายมัคนายกใน

การสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนาในลานนา” จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบเครือขายของ

มรรคนายกในลานนา เปนการรวมตัวแบบไมเปนทางการ โดยมีกระบวนการในการสรางเครือขายของ

มัคนายกท่ีประกอบดวย ๖ ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นตระหนักถึงความจำเปนในการสรางเครือขายของ

มัคนายก (๒) ขั้นประสานหนวยงาน/องคกรเครือขายของมัคนายก (๓) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 

(๔) ขั้นบริหารจัดการเครือขายมัคนายก (๕) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ และ (๖) ขั้นรักษาความสัมพันธ

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ประสิทธิผลของการสรางเครือขายขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญ คือ มัคนายกที่เขารวม

ตองศรัทธาเครือขายดวยความเต็มใจ สมาชิกกลุมมัคนายกตองยอมรับในวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี

รวมกัน และกลุมมัคนายกตองตระหนักถึงความสำคัญของเครือขายอยูเสมอ121

๑๑๖ 

 
๑๑๔ทรงเดช ทิพยทอง, มานิตย โกวฤทธ์ิ และศตวรรษ หนอแกว, “การพัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยว

วิถีศิลปบนเสนทางบานศิลปนลานนา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๖๒, หนา ๑๗๗-๑๗๘. 
๑๑๕สุพิมล ศรศักดา, สิทธิมนต ติสันเทียะ และเรืองเดช เขจรศาสตร, “ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขาย

ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๙, หนา ๘๑-๘๒. 
๑๑๖จีรศักดิ์ ปนลำ, “รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายมัคนายกในการสงเสริมการเรียนรู

พระพุทธศาสนาในลานนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ก. 



๘๘ 

พรชัย พิญญพงษ ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสรางเครือขายขององคกรพุทธโลก” 

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบสำคัญของการสรางเครือขาย ประกอบดวย (๑) สมาชิกตองรูจัก

รับรู ขอมูลที่เหมือนกัน (Common Perception) (๒) สมาชิกตองมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common 

Vision) (๓) การมีความสนใจรวมกัน หรือคำนึงถึงผลประโยชนรวมกันของสมาชิกเครือขาย (Mutual 

Interests) (๔) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (Stakeholders Participation) (๕) มี

การเสริมสรางความเขาใจระหวางกัน (Complementary Relationship) (๖) มีการเกื้อหนุนพึ่งพา

กัน (Inter Dependence) (๗) การมีปฏิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)๑๑๗ 

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการกำหนด

นโยบายสาธารณะดานการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชาวพุทธ จังหวัด

ลำพูน” จากผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดานการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เปนกระบวนการหนึ่งที่เปนการกำหนดปญหารวมกันเพื่อใหการ

มองเห็นถึงปญหาและการสะทอนปญหามีความชัดเจน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ี

เก่ียวของในการกำหนดและสะทอนปญหารวมกัน ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมเกิดข้ึนจากจิตสำนึกของผู

มีสวนเกี่ยวของในการที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อการพัฒนาศักยภาพอันพึงปรารถนาให

สามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม123

๑๑๘ 

สิทธิชัย เครือวุฒิกุล ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาระบบเครือขายและความ

รับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมผลิตแกวไทย” จากผลการวิจัยพบวา เครือขายเปนรูปแบบ

ความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเปน

สมาชิก ใครไมใชสมาชิก มีความเปนรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แต

เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิก

เครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของการเชื่อมโยงระหวางกันท่ีจะชวยให

มองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร 

และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน124

๑๑๙ 

 
๑๑๗พรชัย พิญญพงษ, “รูปแบบการสรางเครือขายขององคกรพุทธโลก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ก. 
๑๑๘พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี), “การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดาน

การศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชาวพุทธ จังหวัดลำพูน”, รายงานการวิจัย, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หนา ๙๐. 
๑๑๙สิทธิชัย เครือวุฒิกุล, “รูปแบบการพัฒนาระบบเครือขายและความรับผิดชอบตอสังคมของ

อุตสาหกรรมผลิตแกวไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๒, หนา ๑๔๘. 



๘๙ 

พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ สิริวณฺโณ) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวชุมชน: การ

วิเคราะหกระบวนการสรางเครือขายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี” จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบ

การสรางเครือขายเกิดจากการกลไกขับเคลื่อนสวนราชการของจังหวัดจันทบุรีรวมกับภาคเอกชน

เชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวชุมชน รองรับการจัดการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ และสรางการมีสวน

รวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี โดยจัดทำนโยบายระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตร

จังหวัดสงเสริมการทองเที่ยวระดับจังหวัด ระดับชุมชนเชื่อมโยงทั้งจังหวัดจันทบุรี หนวยงานที่เปน

กลไกสำคัญในระดับจังหวัด คือ สำนักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานสงเสริม

การปกครองทองถิ่นจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เปนตน ทั้งหมดเปนหนวยงาน

ภาครัฐ มีสวนสำคัญในการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการขยายผลการทองเที่ยวชุมชน

จังหวัดจันทบุรีและแหลงทองเที่ยวชุมชน พรอมทั้งขยายผลไปยังสวนยอยที่สนับสนุนการจัดการ

ทองเที่ยวตามคุณลักษณะแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ และแหลงทองเที่ยวชุมชนจะขยายผลการสราง

เครือขายไปยังสวนยอย ๆ ที่สนับสนุนการจัดการทองเที่ยวตามคุณลักษณะของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ 

เชน แหลงทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมจะเชื่อมโยงกับวัดซึ่งเปนเครือขายหลัก สำนักงานพระพุทธศาสนา 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนตำบลและองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดการจัดทำ

แผนจัดการแหลงทองเที ่ยว ชุมชนสนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่แหลงทองเที่ยวจัดข้ึน 

ประชาชนและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของซ่ึงไดรับผลกระทบเชิงลบและผลประโยชนเชื่อมโยงเปนเครือขาย

อยางเปนระบบภายใตภาครัฐเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสรางเครือขายขยายผลสัมฤทธิ์ไปสู

มิติตาง ๆ125

๑๒๐ 

สรุปไดวา หัวใจสำคัญของการพัฒนาเครือขาย คือ ความรวมมือของภาคีสมาชิกใน

เครือขาย การสรางสรรคกิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรที่ขับเคลื่อนใหเกิดพลังในการทำงาน

รวมกันจนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ดังนั้น สัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาเครือขายจึงเปนการสราง

เครือขายมีลักษณะของการทำใหบุคคลและองคกรที่กระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร และการรวมมือกันทำงานดวยความสมัครใจ โดยสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันท

มิตร เชื่อมโยงคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน 

โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ และเทาเทียมกันภายใต

พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันเปนสำคัญ 

 
๑๒๐พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ สิริวณฺโณ), “การทองเที่ยวชุมชน: การวิเคราะหกระบวนการสราง

เครือขายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ๑๗๒-๑๗๓. 



๙๐ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม จึงพบเนื้อหาสาระ

ท่ีสำคัญ 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

เปนมอญของเขาได126๑๒๑ 

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 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว127๑๒๒ 

 
๑๒๑พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ, “การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ผานกระบวนการการมีสวนรวม: กรณีศึกษา หมูบานศาลาแดงเหนือ เชียงรากนอย”, สถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), ๒๕๕๗, หนา ๑๑๒. 
๑๒๒พรรณงาม โควานนท, “การศึกษาองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมการปนและหลอ

พระพุทธรูปโลหะบานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

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



๙๑ 

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

สวยงามและยังคงรักษาสภาพสิมไวตามแบบอยางโบราณ128

๑๒๓ 

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

ปญหาและพัฒนาสังคมดานวัฒนธรรม129

๑๒๔ 

 
๑๒๓สุนทรชัย ชอบยศ, แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ 

ในทองถ่ิน: กรณีศึกษาการจัดการสิมและฮูปแตม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการเมือง

การปกครอง, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒): หนา ๕๕. 
๑๒๔อธิป จันทรสุริย, “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนฐานสูการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๖๑, หนา ๒๗๐ 



๙๒ 

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 สืบทอดและเผยแพรมรดกภูมิปญญาของชาติ130๑๒๕ 

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 

 

 
๑๒๕ปยะนุช ศิริราชธรรม, “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการสงเสริมและสืบทอด

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุง”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

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



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ผูใหขอมูลสำคัญ ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ และผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) ดังนี้ 

๑. การวิเคราะหการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

วิเคราะหการมีสวนรวมของในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีโดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งประกอบดวย พระสงฆสังกัดวัดที่ตั้งอยูในพื้นท่ี

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีและผูประกอบการ/เจาของกิจการในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี จากวิธีการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จำนวน 

๑๕ ทาน เพ่ือเปนฐานคิดสำคัญในการออกแบบแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 



๙๔ 

๒. การออกแบบแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ไดจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) รวมกับ พระสงฆสังกัดวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากร

ของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชนในพื้นท่ี

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และผูนำองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

จากวิธีการสุ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุ มตัวอยางท่ี

เหมาะสม จำนวน ๘ ทาน เพื่อรวมกันออกแบบแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ีโดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

๓. การสรางสรรคตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

สรางสรรคตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ตามลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยทีมงาน

วิจัย ซ่ึงประกอบดวย ผูวิจัย ผูชวยวิจัย และคณะยุววิจัย (นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญา

ตรี ของวิทยาลัยสงฆราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) จำนวน ๕๐ ทาน รวมกับ

หนวยงานที่รวมวิจัย (หนวยงานที่รวมลงทุนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน) เพื่อรวมกันสรางสรรคตนแบบ

กิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ตาม

แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดย

กระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ที่ไดจากการใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนฐาน ซึ่งมีลักษณะ

เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ชื ่อวา ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๔. การทดสอบตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในระดับภาคสนาม 

ทดสอบระดับภาคสนาม (Field Test) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ที่ทีมงานวิจัยไดสรางสรรครวมกับหนวยงานท่ี

รวมวิจัย (หนวยงานที่รวมลงทุนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน) โดยจะนำตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ีใหอาสาสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

จำนวน ๓๐ คน ไดทดลองใชในระดับภาคสนาม เพื่อวัดและประเมินผลตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 



๙๕ 

๓.๒ ผูใหขอมูลสำคัญ ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ และผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยครั้งนี้ มีผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) และผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบดวย 

(๑) พระสงฆสังกัดวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๒) บุคลากรของหนวยงาน

ภาครัฐหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๓) ผูนำชุมชน/ผูนำองคกร

ภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และ (๔) ผูประกอบการ/เจาของกิจการใน

พ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓.๑ 

จำนวนผูใหขอมูลสำคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

 

ท่ี กลุม 
จำนวน 

(รูป/คน) 

๑ พระสงฆสังกัดวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๓ 

๒ บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ๔ 

๓ ผูนำชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี ๔ 

๔ ผูประกอบการ/เจาของกิจการในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๔ 

 รวม ๑๕ 

 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants)  โดย

การสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมที่เหมาะสม 

จำนวน ๑๕ ทาน ประกอบดวย 

๑. พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 



๙๖ 

๒. พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (หลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายสัมพันธ เถามานกูล ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายบรรพต เกษตรสิน กำนันตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๙. นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายไพโรจน แซจันทร ผูใหญบานหมูท่ี ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๑. นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง กรรมการศาลเจาแมทับทิม 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๒. นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 



๙๗ 

๑๓. นายชิด แซกัง ผูประกอบการทาเรือเล็กสีลม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๔. นางรสลินทร ศิริพิน ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๕. นางชนิสา ชยัพจนา ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓.๒.๒ ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบดวย (๑) พระสงฆ

สังกัดวัดที่ตั ้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๒) บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือ

สถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๓) ผูนำชุมชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี และ (๔) ผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓.๒ 

จำนวนผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

ท่ี กลุม 
จำนวน 

(รูป/คน) 

๑ พระสงฆสังกัดวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๒ 

๒ บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ๔ 

๓ ผูนำชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๑ 

๔ ผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ี ๑ 

 รวม ๘ 

 

 

 



๙๘ 

ผู เขารวมการสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยการสุ มแบบแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะของการเปนตัวแทนของกลุมที่เหมาะสม จำนวน ๘ 

ทาน ประกอบดวย 

๑. พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน วรมงฺคโล) เจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม ผูชวยเจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๔. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายปญญา สุรสิงหไกรสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนันตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

๓.๒.๓ ผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยครั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตามลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ 

(Action Research) ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” คือ อาสาสมัครเยาวชนจากชุมชนตลาดน้ำใน

พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน 

 

 



๙๙ 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และแบบบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ 

(รายตัวชี้วัด) โดยมีลักษณะของเครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การ

สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และแบบบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ (ราย

ตัวชี้วัด) ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

๑. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดานและลึกซึ้ง โดยใช

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อนำไปสูการสนทนาที่เปดโอกาสใหผูให

ขอมูลมีบทบาทกำหนดทิศทางการสนทนารวมกับผูสัมภาษณเพ่ือบรรลุเปาหมายในการทำความเขาใจ

ประเด็นคำถามรวมกัน มีลักษณะเปนการสัมภาษณที่มุงกระตุนใหผูใหขอมูลสำคัญไดเลาเรื่องราว

อยางมีเปาหมาย โดยที่ผูสัมภาษณมีปฏิสัมพันธกับผูใหขอมูลสำคัญในลักษณะเปนคูสนทนา ภายใต

บรรยากาศท่ีผอนคลาย ท้ีงนี้ มีขอคำถามแบบสัมภาษณ ดังนี้ 

ขอที่ ๑ เมื่อพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการวางแผน เปน

อยางไร 

ขอที่ ๒ เมื่อพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ เปน

อยางไร 

ขอที่ ๓ เมื่อพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

ติดตามผล เปนอยางไร 

ขอที่ ๔ เมื่อพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการปรับปรุง เปน

อยางไร 

 



๑๐๐ 

๒. การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปนการรวบรวมขอมูลจากการ

สนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยใชแบบสนทนากลุมเฉพาะที่มีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เนนการการคิดเชิงวิพากย (Critical Thinking) เพื่อใหได

คำตอบในเชิงเหตุผล โดยมีผูวิจัยทำหนาที่เปนผูดำเนินการสนทนา (Moderator) คอยจุดประเด็นใน

การสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะเกิดแนวคิด และแสดง

ความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางของการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง ท้ังนี้ ผูวิจัยในฐาน

ผูดำเนินการสนทนา (Moderator) ไดกระตุนใหไดขอมูลที่รอบดานและลึกซึ้ง จากการอภิปราย

โตตอบ แสดงความเห็น เลาเรื่อง ประสบการณรวมกัน ตามประเด็นท่ีผูวิจัยโดยฐานะเปนผูดำเนินการ

สนทนา (Moderator) กำหนดขึ้นมาอยางเจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อใหไดขอมูล

หลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสมาชิกในกลุมผูทรงคุณวุฒิที่เขารวม

การสนทนากลุมเฉพาะดวยกันเอง และระหวางสมาชิกผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ

กลุมกับผูวิจัยในฐานะเปนผูดำเนินการสนทนา (Moderator) เพื่อใหไดแนวทางการสรางเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของ

สถาบันทางสังคม และตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร ีท่ีใหความสำคัญกับการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต หรือวิถี

ประชา (E3-Enforcement) 

๓. แบบบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับคนหาความจริงในกรอบวิธีการ

ปฏิบัติงานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

โดยออกเปน ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรม ลักษณะเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) รวม ๔ ดาน ลักษณะมาตราสวน

ประเมินคา (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 



๑๐๑ 

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 นี้มีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ131๑ 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 

๓.๓.๒ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และแบบบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ 

(รายตัวชี้วัด) ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางการกำหนดกรอบ

แนวคิดสำหรับใชในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

๓. สรางเครื่องมือ และนำเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ โดย

ดำเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งเปนผลจากการนำแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลว เสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในภาพรวมดานเนื้อหา ภาษา และความครอบคลุม 

แลวนำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

 

 
๑ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 



๑๐๒ 

ท้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ ทาน ท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (CVI)๒ ประกอบดวย 

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช คณะสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร คณะศิลปศาสตร 

 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

โดยผลการใชดัชนีวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 

(Content Validity for Scale , S-CVI) มีคาตั้งแต ๐.๘๐ ขึ้นไป พรอมกันนี้ไดนำความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวจึงนำไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) ดังนี้ 

๓.๔.๑ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๑. ข้ันเตรียมการสัมภาษณ คือ การเตรียมความพรอมกอนลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมขอมูลโดย

การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลัก พรอม

กับเตรียมเอกสาร และศึกษาวิธีใชเครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอน

ดำเนินการสัมภาษณ 

 
๒Wynd C.A., Schmidt B., & Schaefer M.A., “Two Quantitative Approaches for Estimating 

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



๑๐๓ 

๒. ขั้นดำเนินการดานเอกสาร คือ ผูศึกษาวิจัยไดนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ไปถึงผูใหขอมูลหลัก เพื่อขอ

อนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 

๓. ขั้นดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก คือ การปฏิบัติการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยโดยการ

สัมภาษณผู ใหขอมูลหลัก โดยคณะผู ว ิจัยจะสนทนาสรางความคุ นเคยกับผู ใหขอมูลหลัก แจง

วัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ 

ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพื ่อใชอางอิงในการสัมภาษณ รวมทั้งแจงใหทราบวาขอมูลตาง ๆ ท่ี

บันทึกเสียงไวคณะผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไมประสงคที่จะใหบันทึกเสียง

ในชวงใด คณะผูวิจัยจะไมทำการบันทึกเสียงไว 

๓.๔.๒ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๑. ขั้นการประสานงาน คือ การติดตอผูทรงคุณวุฒิในเบื้องตนทั้งทางโทรศัพทและดวย

ตนเองเพื่อแนะนำตัวผูวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงคของการทำวิจัย และขอความอนุเคราะหเปนผูเขารวม

การสนทนากลุมเฉพาะเพ่ือใหขอมูลท่ีเก้ือกูลตอการวิจัยครั้งนี้ 

๒. ขั้นการเตรียมการ คือ การนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย เพื่อขอให

ผูทรงคุณวุฒิเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

๓. ขั้นดำเนินการสนทนากลุมเฉพาะ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพท่ีกระตุนให

สมาชิกในกลุมสนทนาขนาดกลาง ไดอภิปรายโตตอบแสดงความเห็น/เลาเรื่องประสบการณ ตาม

ประเด็นที่ผูดำเนินการสนทนากำหนดขึ้นมาอยางเจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อใหได

ขอมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสมาชิกในกลุมผูเขารวมการ

สนทนากลุมเฉพาะดวยกันเอง และระหวางผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะกับผูดำเนินการสนทนา 

๓.๔.๓ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของการวิจัย

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยการประเมินผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

 

 

 



๑๐๔ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั ้งนี ้ ไดนำขอมูลที ่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การ

สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และแบบบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ (ราย

ตัวชี้วัด) ไปวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

๑. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยพยายามรักษาสำนวนเดิมของผูใหสัมภาษณรวมท้ัง

ปรับแกใหมีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดขอความท่ีซ้ำซอนกัน 

๒. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ 

ดวยผูดำเนินการสนทนา (Moderator) ผูจดบันทึก (Note Taker) ผูชวยทั่วไป (Assistant) และผูให

ขอมูลหลัก ซ่ึงใชหัวขอสนทนาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) 

๓. การวิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) เปนการวิเคราะหกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุม Input - Process - Output - Outcome (รายตัวชี้วัด) รวมกับสถิติอางอิงจะ

ใชเพื่ออธิบายความพึงพอใจ และคนหาความจริงจากการปฏิบัติงาน ตามรูปแบบของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

 ๓.๑ คารอยละ (Percentage)๓ ดังนี้ 

P =   

 P คือ คารอยละ 

 X คือ จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 

 N คือ จำนวนประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๘. 

N
X 100×



๑๐๕ 

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

 คาเฉลี่ย (Mean)๔ 

 X  =  
N
fx∑  

 X  คือ คาเฉลี่ย 

 ∑fX คือ ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

 N คือ จำนวนประชากร 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)๕ 

 S =  
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

 S คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ∑fX คือ ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

 N คือ จำนวนประชากร 

ท้ังนี้ นอกจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนแลว ยังแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เชน 

รูปภาพ เปนตน 

 

 

 
๔สงศรี ชมภูวงศ, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หนา 

๕๕. 
๕ลวน สายยศ และอังคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 

๒๕๔๐), หนา ๕๓. 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) โดยเชื ่อมโยงขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม

เฉพาะ (Focus Group Discussion) พระสงฆสังกัดวัดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำ

ชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และผูประกอบการ/เจาของ

กิจการในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

ลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ รูป/คน เพื่อใชเปนฐาน

คิดสำคัญในการวิเคราะหแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม และออกแบบตนแบบกิจกรรม

พัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พรอมทั้งนำไป

ทดสอบระดับภาคสนาม (Field Test) ตามลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยมี

ผูเขารวมกิจกรรม คือ อาสาสมัครเยาวชนจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว ตามลำดับ ดังนี้ 

๔.๑ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

๔.๒ แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

๔.๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

 

 



๑๐๗ 

๔.๑ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 

ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เปนผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม (Field Data) ตามระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) จากการส ัมภาษณเช ิงล ึก (In-depth Interview) ผ ู  ให ข อม ูลสำค ัญ (Key 

Informants) จำนวน ๑๕ ทาน โดยไดกำหนดลำดับของการวิเคราะห ดังนี้ 

๑. พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (หลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายสัมพันธ เถามานกูล ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายบรรพต เกษตรสิน กำนันตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๙. นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 



๑๐๘ 

๑๐. นายไพโรจน แซจันทร ผูใหญบานหมูท่ี ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๑. นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง กรรมการศาลเจาแมทับทิม 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๒. นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๓. นายชิด แซกัง ผูประกอบการทาเรือเล็กสีลม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๔. นางรสลินทร ศิริพิน ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๕. นางชนิสา ชยัพจนา ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เปนผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม (Field Data) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหาเชิงพรรณนา โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมของผูใหสัมภาษณ รวมทั้งปรับแกใหมีความชัดเจน

ทางการสื่อสาร ความหมาย และลดขอความท่ีซ้ำซอนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

๔.๑.๑ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีดานการมีสวนรวมในการวางแผน 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวา 

๑. การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี แตละชุมชน แตละ

ตลาดน้ำ ยังไมรวมกัน ตางคนตางทำ แตละพื้นที่ก็มีแผนของตน ยังไมเชื่อมโยงกัน เทศบาลก็มีแผน

ของเทศบาล อบต. ก็มีแผนของ อบต. แตก็ยังไมเชื่อมโยงกัน แมจะมีพ้ืนท่ีติดกันก็ตาม136

๑ 

๒. ตามหลักการ จะตองมีการรวมวางแผนใหกลมกลืน ใหสอดคลองกับสภาพวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม และแนวโนมหรือทิศทางในการอนุรักษ ตองรวมมือกันทุกภาคสวน ทุกฝายท่ีมีสวนไดสวน

เสียตองรวมกัน137

๒ 

๓. มีการจัดสรรงบประมาณลงมานอย แตละพื้นที่ยังคงตองการงบประมาณเพิ่มขึ้น และ

ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของตน138

๓ 

๔. ในสวนของตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีการจัดการวางแผนท่ีดี ท้ังในองคกรและชุมชนให

เขาใจและเดินไปในทางเดียวกัน มีการแกไขปญหาในจุดดอย จุดออน จุดเสีย และกอนท่ีจะทำแผน ก็

มีการวิเคราะหชุมชนโดยสำรวจขอมูล ปญหา ความตองการของชุมชนในชองทางสาธารณะตาง ๆ 

โดยใชแบบสอบถาม แบบสำรวจ139

๔ 

๕. กระบวนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ ตองมีแผนงานดานการ

อนุรักษ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ สงเสริมใหประชาชนรัก

ถ่ินกำเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม ลำคลอง และวัฒนธรรมดีงาม และสรางฐานอาชีพท่ีเขมแข็ง140

๕ 

 

 
๑สัมภาษณ พระมหาประกอบ โชติปฺุโ, เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณ พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน, เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณ พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร, ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธ์ิ (หลักหา) อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน, ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ นายสัมพันธ เถามานกูล, ผู อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ ์ อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๐ 

๖. มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อเปดรับขอมูล ปญหา ความตองการจากประชาชน กอนท่ี

จะดำเนินการดานนโยบายและแผนงาน141

๖ 

๗. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการจัดทำแผนงานระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 

โดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยประชาชนและภาคเอกชน ระดับชุมชนหรือระดับตำบลจะมีการ

จัดทำแผนพัฒนาตำบลของแตละตำบล โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของพ้ืนท่ีเปนเจาภาพหลัก

142

๗ 

๘. ในการวางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน ถาชุมชนทำโครงการไดเอง ก็จะ

ใหชุมชนเปนผูดำเนินการ หากทำเองไมได ก็จะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการท่ี

เก่ียวของเปนหลัก ประชาชนเปนผูเขารวม143

๘ 

๙. ดำเนินสะดวกเปนเมืองคูคลอง คนในพื้นที่จะเกี่ยวของกับวัฒนธรรมการใชชีวิตแบบ

คนคลอง ปลูกบานริมน้ำ ใชเรือเดินทาง จึงมีการวางแผนพัฒนาคูคลอง และหนาบานของประชาชน

ใหสะอาดสวยงาม144

๙ 

๑๐. แผนงานมีลักษณะเปนแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล ท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดแก เทศบาลตำบลเจาของพ้ืนท่ี เปนผูรับผิดชอบ145

๑๐ 

๑๑. แผนการอนุรักษวัฒนธรรม และแผนการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมของ

ชุมชน เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบลของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน146

๑๑ 

 

 

 
๖สัมภาษณ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ, ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ, สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ นายบรรพต เกษตรสิน, กำนันตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย, ผูใหญบานหมูที่ ๗ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๐สัมภาษณ นายไพโรจน แซจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๑สัมภาษณ นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง, กรรมการศาลเจาแมทับทิม ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๑ 

๑๒. การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ เนนการรณรงคและปลูกฝงให

ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ หวงแหนวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน มีการจัดการอบรม 

ใหความรู ความเขาใจในดานตาง ๆ ดวย147

๑๒ 

๑๓. จำเปนตองมีการศึกษาพื้นที่และกำหนดประเด็นการพัฒนา โดยทำการวิเคราะห

ขอมูลสภาพทั่วไป ทั้งขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกท่ีสำคัญ ยึดโยงกับประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน

ในเชิงพ้ืนท่ี148

๑๓ 

๑๔. มีการเปดรับความคิดเห็น รับฟงปญหา ขอเสนอแนะจากกลุมธุรกิจทองเที่ยว จาก

ตัวแทนหลาย ๆ ฝาย เพื่อนำไปเปนขอมูลในการกำหนดแผนงานประเภทแผนสงเสริมการทองเที่ยว

ตลาดน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาผลกระทบตอชุมชน149

๑๔ 

๑๕. ปจจุบัน มีระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับการรับฟงปญหาจากคนในชุมชน รวมไปถึง

นักทองเท่ียวดวย แตก็ยังยังถือวามีประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควร ตองปรับปรุงใหดี150๑๕ 

สรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวา มีเวทีประชาคมหรือชองทางรับฟงความ

คิดเห็นจากประชาชนเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนงาน มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมี

สวนรวมในการกำหนดทิศทางของแผน มีแผนระดับชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบล มี

รายละเอียดของแผนงานครอบคลุมการอนุรักษวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

แผนงานประกอบดวยแผนระยะสั้น-ปานกลาง-ระยะยาว และมีความตองการงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 
๑๒สัมภาษณ นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร, ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๓สัมภาษณ นายชิด แซกัง, ผูประกอบการทาเรือเล็กสลีม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี 

๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๔สัมภาษณ นางรสลินทร ศิริพิน, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๕สัมภาษณ นางชนิสา ชัยพจนา, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๒ 

๔.๑.๒ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ พบวา 

๑. ในอดีต การลงมือทำ ทำแบบตัวใครตัวมัน วัดใด หมูบานใด มีกำลังมากกวาก็จะ

ทำงานดานการอนุรักษไดมากกวาวัดที่มีทุนนอย ตอนนี้ไมได ตองรวมมือกัน ตองทำเปนเครือขาย 

เชื่อมโยงประสานกัน151

๑๖ 

๒. การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในปจจุบัน มีการจัด

อบรมแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เพื่อขยายขอบเขตความรู สราง

ความเขาใจในบทบาทและการมีสวนรวมของตน152

๑๗ 

๓. มีการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนโดยเนนการอนุรักษ

และปรับใชใหสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม153

๑๘ 

๔. มีทำงานเปนเครือขาย ทั ้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยภาครัฐใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณ ในขณะที่ภาคเอกชนชนก็เปนสวนสำคัญที่จะเขามาจัดการพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน สำหรับภาคประชาชนก็จะเปนสวนที่มีบทบาทในการรวมดำเนินงาน

โดยฐานะและผูรับประโยชนโดยตรง และเปนเจาบานท่ีด1ี54

๑๙ 

๕. มีการจัดตั ้งผู นำชมรม กลุ ม หรือสมาคม และเครือขายความรวมมือภายในและ

ภายนอกชุมชน เพื่อใหมีการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีผู นำกลุม และมีการดำเนินงานอยาง

ตอเนื่องในลักษณะของกลุมเครือขาย155

๒๐ 

 

 
๑๖สัมภาษณ พระมหาประกอบ โชติปฺุโ, เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๗สัมภาษณ พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน, เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๘สัมภาษณ พระครปูลัดพีระ รตินฺธโร, ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธ์ิ (หลักหา) อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๙สัมภาษณ นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน, ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๐สัมภาษณ นายสัมพันธ เถามานกูล, ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๓ 

๖. ปจจุบัน มีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง แกไขปญหาความเสื่อมโทรม ความทรุดโทรม

ของวัฒนธรรม สถานท่ี ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และใหความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของนักทองเท่ียว156

๒๑ 

๗. การทำงานของเทศบาล เนนการมีสวนรวมของชุมชน เนนความเสมอภาค มุงใหเกิด

การกระจายทางเศรษฐกิจสังคมอยางทั่วถึง ทั้งรายไดของคนในชุมชนและการบริการตาง ๆ ใหมี

ชองวางนอยท่ีสุด157

๒๒ 

๘. ในระดับปฏิบัติการ จะไดรับนโยบายที่กำหนดโดยจังหวัด โดยอำเภอและทุกสวน

ราชการในพ้ืนท่ี นำไปปฏิบัติ บูรณาการใหสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงาน 158

๒๓ 

๙. ดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ใหความสำคัญเก่ียวกับการทำงานเปนเครือขายใน

รับชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน159

๒๔ 

๑๐. มีการดำเนินงานอยางจริงจัง จัดสัมมนา แบงกลุมงานพัฒนาชุมชนแตละดานอยาง

สอดคลองกันใหเขากับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ตามที่แตละชุมชนมีตนทุนอยู

แลว ก็ตอยอดใหยั่งยืนตอไป160

๒๕ 

๑๑. ยึดโยงหลักการตามแผนยุทธศาสตรของแตละพื้นที่ เนนการจัดการที่ใหความสำคัญ

กับการอนุรักษไปพรอม ๆ กับการสรางคุณคาหรือสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม กอใหเกิดรายได

ใหกับคนในพ้ืนท่ี เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ161๒๖ 

 

 

 
๒๑สัมภาษณ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ, ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๒สัมภาษณ นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ, สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๓สัมภาษณ นายบรรพต เกษตรสิน, กำนันตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๔สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย, ผูใหญบานหมูที่ ๗ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๕สัมภาษณ นายไพโรจน แซจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๖สัมภาษณ นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง, กรรมการศาลเจาแมทับทิม ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

๑๒. ผูนำทำจริง ผูรวมยอมทำตามดวยความสมัครใจ เห็นผลทันที กลาวคือ ใหความ 

สำคัญกับการเปดโอกาสใหคนในพ้ืนท่ีใหมีสวนรวมในการดำเนินการอยางแทจริง162

๒๗ 

๑๓. มีการเพิ่มศักยภาพชุมชนทองถิ่น ใหพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ163

๒๘ 

๑๔. การดำเนินงานอนุรักษมรดกวัฒนธรรมชองชุมชน เนนการแกไขปญหาและพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาและใชประโยชนจากมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนเปนเครื่องมือ

สรางรายไดจากการทองเท่ียว164

๒๙ 

๑๕. สนับสนุนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำอยางมีประสิทธิภาพและ 

พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ใชเปนเครื่องมือสรางรายได สรางอาชีพใหกับประชาชน165

๓๐ 

สรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ พบวา มีการใชมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนเปน

เครื่องมือสรางรายไดจากการทองเที่ยว มีการเปดโอกาสในการสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ในชุมชน มีการดำเนินงานโดยมุงผลลัพธทั ้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดำเนินงานแกไข

ปญหาและพัฒนาโดยใหความสำคัญกับการทำงานเปนเครือขาย และมีการดำเนินงานโดยสอดคลอง

กับแผนงานระดับจังหวัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
๒๗สัมภาษณ นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร, ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๘สัมภาษณ นายชิด แซกัง, ผูประกอบการทาเรือเล็กสลีม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี 

๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๙สัมภาษณ นางรสลินทร ศิริพิน, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๐สัมภาษณ นางชนิสา ชัยพจนา, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

๔.๑.๓ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล พบวา 

๑. ประเมินศักยภาพในการอนุร ักษมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการในดานการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน และการจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสำนึกหรือคานิยมการอนุรักษแก

ประชาชนดวย166

๓๑ 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการวัดความคุมคา โดยเปรียบเทียบจากผลลัพธท่ี

ไดมา กับงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีสูญเสีย หรือท่ีนำไปใชในการทำงาน167

๓๒ 

๓. วัดผลและประเมินผลตามวัฏจักร ทั้งในสวนของผลการดำเนินงานตามเปาหมายเชิง

ปริมาณ และผลการดำเนินงานตามเปาหมายเชิงคุณภาพ168

๓๓ 

๔. การประเมินผลงานมีเปนระยะ เมื่อมีงบประมาณลงมา ก็ดำเนินงานตามกรอบของ

งบประมาณที่กำหนดไวในแผน เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ก็มีการประเมินผลการดำเนินงานและ

รายงานการใชงบประมาณดวย169

๓๔ 

๕. ภายหลังจากที่ไดรวมมือกันทำงานตามแผนและขั้นตอนที่กำหนดไวแลว ก็ตองมีการ

รวมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปสรรคและปญหาที่ตองมีการปรับปรุง โดยขอความ

รวมมือทุกภาคสวน ทั้งจากประชาชน ผูประกอบการ เอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท่ี

กอใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน สามารถสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมไวใหเปนสมบัติของลูกหลานรุน

ตอไปได170๓๕ 

 

 
๓๑สัมภาษณ พระมหาประกอบ โชติปฺุโ, เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๒สัมภาษณ พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน, เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๓สัมภาษณ พระครปูลัดพีระ รตินฺธโร, ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธ์ิ (หลักหา) อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๔สัมภาษณ นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน, ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๕สัมภาษณ นายสัมพันธ เถามานกูล, ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 

๖. มีการตรวสอบ เพื่อตองการทราบวา เม่ือไดดำเนินงานเสร็จแลวมีผลเปนอยางไร ทุก

คนมีความพึงพอใจมากนอยแคไหน ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการอนุรักษเปนอยางไร ตลอดจน

ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของดวย171

๓๖ 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนขั้นตอนของวัดผลเพื่อประเมินความสำเร็จของ

การทำงาน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางผลลัพธหรือผลประกอบการกับทรัพยากรที่ใชในการ

ดำเนินงาน และเงินงบประมาณท่ีสูญเสียไป172

๓๗ 

๘. ประเมินผลและตรวจสอบโดยเชื่อมโยงกับหลักยุทธศาสตรของแผนพัฒนาตำบล ที่มุง

สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม173

๓๘ 

๙. มีประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ตามกลยุทธ

และประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ174

๓๙ 

๑๐. ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะ พูดคุย สอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนา

อยางตอเนื่อง175

๔๐ 

๑๑. มีการเปดรับขอมูล เปดรับเรื่องรองเรียนจากทุกภาคสวนในชองทางสาธารณะตาง ๆ 

เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน176

๔๑ 

 

 

 
๓๖สัมภาษณ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ, ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๗สัมภาษณ นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ, สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๘สัมภาษณ นายบรรพต เกษตรสิน, กำนันตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย, ผูใหญบานหมูที่ ๗ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๐สัมภาษณ นายไพโรจน แซจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๑สัมภาษณ นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง, กรรมการศาลเจาแมทับทิม ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

๑๒. มีการประเมินเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมาย

ท่ีตองการ คือ อนุรักษวัฒนธรรมควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึน มี

อาชีพ มีการจางงาน177

๔๒ 

๑๓. คนในชุมชน ผูประกอบการ และกลุมหรือสมาคมในชุมชน จะมีวาระการประชุมเพ่ือ

ศึกษาการทำงานและผลของการทำงานหรือปญหาที่ไดแกไข แลวมาทำการประเมินแบบการจัดการ 

ประเมินความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นจากการอนุรักษ และการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชนนวัต

วิถีดวย178

๔๓ 

๑๔. ตองตรวจสอบผลการทำงานตามวัตถุประสงคและงบประมาณที่กำหนดไว และตอง

เปดเผยตอสาธารณชน และชุมชน เพ่ือความโปรงใส179

๔๔ 

๑๕. ปจจุบัน ไดมีการสำรวจความพึงพอใจ มีการการเปดรับขอเสนอะและความคิดเห็น

จากผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังจากประชาชน ผูประกอบการ และยังรวมไปถึงนักทองเท่ียวท่ัวไปดวย180

๔๕ 

สรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล พบวา เนนขอมูลปอนกลับจากผูมี

สวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวท่ัวไป มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผนการดำเนินงานใน

ชองทางสาธารณะ มีการประเมินความคุมคาโดยเปรียบเทียบผลลัพธกับงบประมาณหรือทรัพยากร

ที ่ใชไป มีการประเมินผลเปนระยะตามสัมฤทธิผลของงานและกระบวนการหรือขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
๔๒สัมภาษณ นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร, ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๓สัมภาษณ นายชิด แซกัง, ผูประกอบการทาเรือเล็กสลีม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี 

๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๔สัมภาษณ นางรสลินทร ศิริพิน, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๕สัมภาษณ นางชนิสา ชัยพจนา, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

๔.๑.๔ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีดานการมีสวนรวมในปรับปรุง 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในปรับปรุง พบวา 

๑. ท่ีผานมา มีปญหาท้ังใหญและเล็ก มีขอผิดพลาด มีขอบกพรอง หรืออาจลองผิดลองถูก

มากอน แตที่สำคัญคือ เราตองรูจักนำบทเรียนที่ผานมาเปนขอมูลสำคัญในการพัฒนา ไมใหบกพรอง

หรือผิดพลาดซ้ำ ๆ181

๔๖ 

๒. เม่ือประเมินผลในแตละดานตามตัวชี้วัดแลว มีสวนไหนท่ีทำดีแลว มีสวนไหนท่ีขาดตก

บกพรอง และมีอะไรที่ยังตองปรับปรุงแกไข ก็ควรมีการชี้แจงใหความเขาใจตอสาธารณชนเพ่ือ

ประโยชนตอการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนตอไป182

๔๗ 

๓. การปรับปรุง แกไข และพัฒนา มุงเนนผลงานท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงจำเปนตองรับฟงขอมูล

จากประชาชนไปใชในการดำเนินงานครั้งตอ ๆ ไป183

๔๘ 

๔. ไดมีการสรุปรายงานผลเปนเอกสารเสนอขึ้นไปถึงผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินการที่ผานมา ทั้งนี้ ไดมีการประชุมเพ่ือ

ทบทวนแผนการดำเนินงาน และนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ มาพิจารณาหาแนว

ทางแกไขรวมกัน184

๔๙ 

๕. การนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง ตามวัฏจักรวงจรคุณภาพ มุงหมายการ

พัฒนาใหดีข้ึนกวาวงรอบท่ีผานมา185

๕๐ 

 

 

 
๔๖สัมภาษณ พระมหาประกอบ โชติปฺุโ, เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๗สัมภาษณ พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน, เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๘สัมภาษณ พระครปูลัดพีระ รตินฺธโร, ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธ์ิ (หลักหา) อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๙สัมภาษณ นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน, ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๐สัมภาษณ นายสัมพันธ เถามานกูล, ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 

๖. การปรับปรุงนี้ ชุมชนจะตองทำตัวเหมือนน้ำไมเต็มแกว รับฟง ดูผลงานของสิ่งท่ี

ประสบความสำเร็จ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ไมขัดตอขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ แลวควรมุงไป

ท่ีเด็กและเยาวชนตามโรงเรียน เพ่ือใหเกิดทายาทสืบสานในรุนตอ ๆ ไป186

๕๑ 

๗. กระบวนการพัฒนาตองใชเวลา การปรับปรุงแกไขภายในวงรอบเดียวของการดำเนิน 

งานอาจไมประสบผลสำเร็จ แตก็เปนขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนงานท่ีรัดกุมในรอบตอไป187

๕๒ 

๘. ในสวนของตำบลประสาทสิทธิ์ มีแผนการปรับปรุงในบริบทตาง ๆ ของชุมชนใหเกิด

ความยั่งยืนและม่ังคงตลอดไป188

๕๓ 

๙. ทางราชการมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพรอมทั้งนำเสนอปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อการติดตามการแกไขปญหาตาง ๆ และปรับปรุงการทำงานใหประสบความ 

สำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว189๕๔ 

๑๐. ไดมีการนำขอเสนอตาง ๆ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพื่อนำไปปรับปรุง

แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง190

๕๕ 

๑๑. ภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันดำเนินการปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษาไมใหเกิดความ

ชำรุด ควรทำการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตชุมชนชาวคลอง เพราะตลาดน้ำบางแหงในอำเภอเนินสะดวกนี้ ก็ยังไมคอยเปนที่รูจักของ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ191

๕๖ 

 

 

 
๕๑สัมภาษณ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ, ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๒สัมภาษณ นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ, สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๓สัมภาษณ นายบรรพต เกษตรสิน, กำนันตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๔สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย, ผูใหญบานหมูที่ ๗ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๕สัมภาษณ นายไพโรจน แซจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๖สัมภาษณ นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง, กรรมการศาลเจาแมทับทิม ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 

๑๒. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว และการคนหารูปแบบ

การทองเที่ยวแบบใหม ๆ ในเชิงอนุรักษ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

อยางไรก็ตาม การคนหาการทองเท่ียวในรูปแบบใหมนั้น ยังคงตองใหความสำคัญกับการอนุรักษ และ

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชนอยางแทจริง192

๕๗ 

๑๓. ภาครัฐและเอกชน สนับสนุน ตองใหความรวมมือกันในการดำเนินการปรับปรุง ดูแล

บำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ ตองจัดสรรงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ใหกับ

ชุมชนอยางตอเนื่อง193

๕๘ 

๑๔. มีการปรับปรุงซอมแซมสถานที่สำคัญ ๆ มีการจัดรานคาผลไมการเกษตรใหเปน

ระบบระเบียบ มีการปรับปรุงตกแตงหนาบานของประชาชนที่มีหนาบานติดถนนติดลำคลองใหดีข้ึน

กวาท่ีผานมา194

๕๙ 

๑๕. ชวงโรคโควิด อาจนอยในการมีสวนรวม เพราะตองคอยปองกันโรค ระวังภัยกัน มี

เวลาใหนอย แตก็เริ่มจะดีข้ึนหลังจากชวงนี1้95๖๐ 

สรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในปรับปรุง พบวา ใหความสำคัญกับกระบวนการปรับปรุงแกไข

โดยเนนการสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ มีการปรับปรุงเพื่อใหไดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจาก

วงรอบการดำเนินงานที่ผานมา มีแผนการปรับปรุงที่เปดเผยตอสาธารณชนในชองทางสาธารณะ 

และผลการดำเนินงานในรอบหนึ่ง ๆ จะเปนขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนปรับปรุงท่ีรัดกุมในรอบ

ถัดไป 

 

 

 

 

 
๕๗สัมภาษณ นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร, ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๘สัมภาษณ นายชิด แซกัง, ผูประกอบการทาเรือเล็กสลีม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี 

๑๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๙สัมภาษณ นางรสลินทร ศิริพิน, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๐สัมภาษณ นางชนิสา ชัยพจนา, ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 

๔.๒ แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวดั

ราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม เปนผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) รวมกัน

ของผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ทาน ดังนี้ 

๑. พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน วรมงฺคโล) เจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม ผูชวยเจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๔. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายปญญา สุรสิงหไกรสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนันตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) รวมกันของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

คนหาแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ท่ีเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีรายละเอียด 

ดังนี้ 



๑๒๒ 

๑. แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ควรยึดหลักทางสายกลางที่เรียกวา 

มัชฌิมาปฏิปทา มีความสมดุลแหงชีวิต ท้ังนี้ ตองเรงสรางจิตสำนึกรักบานเกิด เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี

เกิดความรักษหวงแหนชุมชน รวมกันสรางพลัง พรอมใจกันอนุรักษ ปกปองคุมครองรักษาทรัพยสิน 

และรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีอยูไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา ซึ่งควรเริ่มตนที่เด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เปนอันดับแรก196

๖๑ 

๒. กระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมท่ีเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ขอ

นำเสนอ รูปแบบเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ประชาชนตองเขมแข็งยอมรับความ

เปลี่ยนแปลง ว-วัด พระสงฆตองคิดใหมทำใหมมีสวนรวมเปนผูประสาน และ ร-ราชการและโรงเรยีน 

ตองเขามาเปนท่ีปรึกษาเอาจริงเอาจัง197

๖๒ 

๓. ทุกภาคสวนท้ังคณะสงฆหนวยงานของรัฐ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และผูนำชุมชน 

ตองรณรงคสรางความรูความเขาใจกับประชาชน รวมถึง นักทองเที่ยวที่เขามาสัมผัสวัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวคลอง198

๖๓ 

๔. ควรใหความสำคัญกับเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญเรงดวน เชน จัดทำคูมือ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมายขอบังคับตาง ๆ หรือจัดระบบแอพพลิเคชั่นใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาคนควา 

รูปแบบตาง ๆ โดยในเบื้องตน อาจจัดทำในรูปแบบเอกสารภาษาไทยเพื่อเผยแพรใหกับคนในชุมชน

กอน ภายหลังหรือเมื่อมีความพรอมมากยิ่งขึ้น อาจพัฒนาเปนรูปแบบเอกสารภาษาตางประเทศ เชน 

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพรใหกับนักทองเท่ียวตางชาต1ิ99

๖๔ 

๕. เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ อาจใหชุมชนตลาดน้ำ

ดำเนินสะดวก ดำเนินการใหเปนตนแบบเสียกอน เพราะเปนตลาดน้ำท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี 

เปนท่ีรูจักของคนท้ังประเทศ รวมถึงนักทองเท่ียวตางชาติดวย200

๖๕ 

 
๖๑สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน วรมงฺคโล), เจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลัก

หา) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๒สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม, ผูชวยเจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๓สนทนากลุมเฉพาะ นายชุษณิษฏ ประจวบวัน, นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒๖ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๔สนทนากลุมเฉพาะ นางขวัญชนก ศรีประภา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๕สนทนากลุมเฉพาะ นายปญญา สุรสิงหไกรสร, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 

๖. เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ควร

ดำเนินการใหเปนรูปธรรม หากเห็นสมควรที่จะเผยแพรเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย หรือจารีต 

หรือวิถีประชา ก็ควรเริ่มตนที่ขอกฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับชาวชุมชน

ตลาดน้ำ ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาต ิหรือพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม เปนตน และควรมีกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชุมชนตลาดน้ำ เพ่ิมเติมเขาไป

อีกดวย เชน พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติการทาเรือ หรือพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว

และมัคคุเทศก เปนตน201

๖๖ 

๗. การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

เปนลักษณะการทำงานประเภทจิตอาสา ฉะนั้น เราควรรวมกันดำเนินงานเพื่อมเฉลิมพระเกียรติ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ เพราะพระองคทานทรงชื่นชมและสนับสนุนการทำกิจกรรม

ประเภทจิตอาสานี้202๖๗ 

๘. ชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติ ฯ พรอมเปนองคกรภาคประชาชนที่ชวยสนับสนุน

กิจกรรมของเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ไมวาจะลง

พ้ืนท่ีท่ีตลาดน้ำใดก็ตาม ถือวา เรารวมเปนเครือขายกันแลว203

๖๘ 

สรุปไดวา แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน ควรเปนรูปแบบเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ท่ีประชาชนมีความ

เขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-

ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในเชิงสรางสรรค 

 

 

 

 

 
๖๖สนทนากลุมเฉพาะ นางเกสินี เก็งทอง, ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๗สนทนากลุมเฉพาะ นายภาคิน อภิโชครุงเรือง, กำนันตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๘สนทนากลุมเฉพาะ นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย, ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 

๔.๒.๑ สมาชิกภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมาชิกภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ 

สมาชิกภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

องคกร/หนวยงาน 

ประเภท (บ-ว-ร) 

บ - บาน 

องคกรชุมชน 

ว - วัด 

องคกรศาสนา 

ร - รัฐ 

ราชการ/โรงเรยีน 

 

ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน* 
   

 

ชมรมวิถีคลองวิถีไทย* 
   

 

คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก 
   

 

 

ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
   

 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม 
   

 

 

อำเภอดำเนินสะดวก 
   

 

 

เทศบาลดำเนินสะดวก 
   

* ไมมีตราสัญลักษณ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงใหเห็น สมาชิกภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชน

ในพื้นท่ี ซึ่งประกอบดวย ฝาย “บ - บาน” หรือองคกรชุมชน ไดแก ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และ

ชมรมวิถีคลองวิถีไทย ฝาย “ว - วัด” หรือองคกรศาสนา ไดแก คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก และ

ฝาย “ร - รัฐ” หรือราชการ/โรงเรียน ไดแก ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี, โรงเรียนอนุบาลวัด

โชติทายการาม, อำเภอดำเนินสะดวก และเทศบาลดำเนินสะดวก รวมท้ังสิ้น ๗ ภาคี 



๑๒๕ 

๔.๒.๒ รูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

รูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพื้นท่ี

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ 

รูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

องคกร/หนวยงาน รูปแบบความรวมมือ 

 

ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน* ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการประสานงานกับสมาชิกในชุมชน 

 

ชมรมวิถีคลองวิถีไทย* ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการประสานงานกับสมาชิกในชุมชน 

 

คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการพัฒนาจิตสำนึกในระดับจิตใจ 
 

 

ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ 
 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ 
 

 

อำเภอดำเนินสะดวก ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนผลักดันในเชิงนโยบาย 
 

 

เทศบาลดำเนินสะดวก ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการสนับสนุนงบประมาณ 

* ไมมีตราสัญลักษณ 

 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงใหเห็น รูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขาย องคกร และ

หนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี มี ๔ รูปแบบ คือ เนนการประสานงานกับสมาชิกในชุมชน, เนนการ

พัฒนาจิตสำนึกในระดับจิตใจ, เนนการสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ, เนนผลักดันในเชิงนโยบาย 

และเนนการสนับสนุนดานงบประมาณ 

 



๑๒๖ 

๔.๒.๓ บทบาทของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

บทบาทของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพื้นท่ีชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 

บทบาทของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

องคกร/หนวยงาน บทบาท 

 

ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน* บทบาทในการกระตุนความพรอมยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน 

 

ชมรมวิถีคลองวิถีไทย* บทบาทในการกระตุนความพรอมยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน 

 

คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก บทบาทเปนผูนำจิตวิญญาณและการพัฒนา

คุณธรรมจรยิธรรมแกคนในชุมชน 
 

 

ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสงฆราชบุรี บทบาทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม

สำหรับการจัดการ 
 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม บทบาทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม

สำหรับการจัดการ 
 

 

อำเภอดำเนินสะดวก บทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะ 

 

 

เทศบาลดำเนินสะดวก บทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเปนตอ

การดำเนินงานดานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 

* ไมมีตราสัญลักษณ 
 

จากตารางที ่ ๔.๓ แสดงใหเห็น บทบาทของภาคีเครือขาย องคกร และหนวยงานภาค

ประชาชนในพื้นท่ี โดยท่ี คือ ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน และชมรมวิถีคลองวิถีไทย มีบทบาทในการ

กระตุนความพรอมยอมรับความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน สวนคณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก มี

บทบาทเปนผูนำจิตวิญญาณและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกคนในชุมชน สวนชมรมศิษยเกาวิทยาลัย

สงฆราชบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม มีบทบาทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมสำหรับ

การจัดการ สำหรับอำเภอดำเนินสะดวก มีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และเทศบาลดำเนิน

สะดวก มีบทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเปนตอการดำเนินงานดานมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 



๑๒๗ 

๔.๒.๔ ข้ันตอนการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุร ี

การสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี มี

ข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 

โดย ทีมงานวิจัยไดดำเนินการสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาในเชิงพื้นที่ และพื้นฐานการมี

สวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมขององคกรหรือหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการอยูกอนแลว 

๒. การประสานความรวมมือกับองคกร/หนวยงานรัฐ/หนวยงานภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดย ทีมงานวิจัยไดดำเนินการประสานความรวมมือไปยังองคกรหรือหนวยงานราชการ

หรือหนวยงานภาคประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเชิญใหเขารวมเปนสมาชิกภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

๓. การกำหนด/จัดทำแผนการดำเนินงานของเครือขาย 

โดย สมาชิกภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี จัดทำแผนการดำเนินงานของเครือขาย โดยไดรวมกันกำหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายหลักไว 

๓ ประการ คือ (๑) ดำเนินการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเชิงสรางสรรค 

(๒) ขับเคลื่อนกระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของ

ชุมชน และ (๓) พัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

๔. การดำเนินงานกิจกรรมของเครือขาย204

๖๙ 

โดย สมาชิกภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี ไดรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี อยางเปนรูปธรรม ตามแผนงานท่ีกำหนดไว 

๕. การประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง 

โดย สมาชิกภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี ไดรวมกันประเมินผลการดำเนินงานของเครือขาย ทั้งในสวนของการประเมินปจจัยนำเขา 

กระบวนการ และผลผลิต เพ่ือนำขอมูลท่ีไดเปนขอมูลสำคัญสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานในคราวตอไป 

 
๖๙ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ค. 



๑๒๘ 

๔.๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี นี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสังเคราะหแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

ท่ีเชื่อมโยงเครือขาย ภูมิปญญาทองถ่ิน และทุนทางสังคม 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี เปนความรวมมือของภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ๗ ภาคี ประกอบดวย 

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) 

การนี้ เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ได

รวมกันสรางสรรค “ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาด

น้ำในจังหวัดราชบุรี” โดยไดจัดกิจกรรมรณรงคและเผยแพรกฎหมายตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับวิถี

ชีวิตของชุมชนตลาดน้ำ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ประชาชนควรรู รวม ๒๒ 

ฉบับ ไดแก 

๑. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙, ๒๕๒๑, ๒๕๒๕ และ ๒๕๔๖ 

๔. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘, ๒๕๓๗, ๒๕๔๔ 



๑๒๙ 

๖. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ 

๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง ๒๕๔๘ 

๙. พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ๒๕๔๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง ๒๕๔๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๔๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๔๗ 

๑๕. กฎหมายวาดวยทางหลวงตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ ถึง ๒๕๔๐ 

๑๘. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ ลงวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง ๒๕๔๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง ๒๕๔๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๓๘ 

ท้ังนี้ ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ครั้งนี้ มีอาสาสมัคร

เยาวชนเขารวมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ซึ่งไดเขารวมกิจกรรม ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



๑๓๐ 

ภาพท่ี ๔.๑ 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร2ี05

๗๐ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 
๗๐ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 

ภาพท่ี ๔.๑ (ตอ) 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร2ี06

๗๑ 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 
๗๑ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

ภาพท่ี ๔.๑ (ตอ) 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุร2ี07

๗๒ 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 
๗๒ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดย “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 

ภาพท่ี ๔.๒ 

สื่อสรางสรรค: สื่อประชาสัมพันธกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวประชาชนควรรู208๗๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
๗๓สื ่อสรางสรรค: สื่อประชาสัมพันธกฎหมายเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที ่ยวประชาชนควรรู ใน 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดย 

“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

ภาพท่ี ๔.๒ (ตอ) 

สื่อสรางสรรค: สื่อประชาสัมพันธกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวประชาชนควรรู209๗๔ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
๗๔สื ่อสรางสรรค: สื่อประชาสัมพันธกฎหมายเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที ่ยวประชาชนควรรู ใน 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดย 

“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน” ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 



๑๓๕ 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) ไดใชแบบประเมินผลการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 

(Rating Scale) โดยกำหนดสัญลักษณที่ใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อความเขาใจท่ี

ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้ 

N แทน ประชากร 

μ แทน คาเฉลี่ย 

σ แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครเยาวชนผู เขารวมกิจกรรม 

ครอบคลุมการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input 

Evaluation) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินดานผลผลิต 

(Product Evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

๔.๓.๑ การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครเยาวชนผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานบริบท 

 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานบริบท μ σ ระดับ 

๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของ

ผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๘๘๗ มาก 

๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน 

๓.๙๐ ๐.๔๘๑ มาก 

๓ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสู

ความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม 

๓.๔๐ ๐.๗๒๔ มาก 

 รวม ๓.๘๓ ๐.๔๑๘ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูสมัคร

เขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลอง

กับสภาพการณปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๓ เปาประสงคของ

กิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๐ 

ตามลำดับ 

 

 



๑๓๗ 

๔.๓.๒ การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครเยาวชนผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานปจจัยนำเขา 

 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานปจจัยนำเขา μ σ ระดับ 

๑ จำนวนผูรับสมัครเขาอบรมมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๖๔๘ มาก 

๒ จำนวนวิทยากรผูควบดูแลมีความเหมาะสม ๓.๙๓ ๐.๙๐๗ มาก 

๓ วิทยากรผูควบดูแลมีความสุภาพ ๔.๒๗ ๐.๗๘๕ มาก 

๔ การตอบขอซักถามของวิทยากรผูควบดูแลมีความ

เหมาะสม 

๓.๙๐ ๐.๕๔๘ มาก 

๕ กำหนดการในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๕๐ ๐.๖๓๐ มาก 

๖ เอกสารประกอบการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๗ ๐.๖๒๙ มาก 

๗ สถานท่ีท่ีใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๘๗๔ มาก 

๘ ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๖๔๘ มาก 

๙ การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

๔.๐๗ ๐.๘๒๘ มาก 

 

 

 

 



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ตอ) 

 

ขอ ดานปจจัยนำเขา μ σ ระดับ 

๑๐ การสื่อสารระหวางการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๗๔๗ มาก 

๑๑ การดูแลรักษาความปลอดภัยแกผูเขารวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

๓.๗๗ ๐.๗๒๘ มาก 

๑๒ ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๙๗ ๐.๖๖๙ มาก 

 รวม ๓.๘๘ ๐.๓๒๐ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ วิทยากรผูควบดูแลมีความสุภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ 

รองลงมา ไดแก ขอ ๙ การจัดการเดินทางไปสถานที่ทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๐๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม และขอ ๑๒ ระยะเวลาท่ี

ใชในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

๔.๓.๓ การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครเยาวชน

ผูเขารวมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานกระบวนการ 

 

 (N = ๓๐) 

ขอ ดานกระบวนการ μ σ ระดับ 

๑ มีการจัดลำดับข้ันกำหนดการไดอยางเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๗๔๗ มาก 

๒ การจัดกิจกรรมเปนไปตามกำหนดการท่ีวางไว ๓.๘๐ ๐.๘๐๕ มาก 

๓ การจัดกิจกรรมมีความสอดคลองกับเปาประสงค ๓.๘๐ ๐.๖๖๔ มาก 

๔ กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๖๗ ๐.๗๕๘ มาก 

๕ คณะทำงานรวมดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีดี ๓.๗๓ ๐.๗๔๐ มาก 

๖ คณะทำงานประสานกับผูมีสวนเก่ียวของไดเปนอยางดี ๓.๘๗ ๐.๗๓๐ มาก 

๗ คณะทำงานรวมดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวไดเปน

อยางดี 

๓.๗๗ ๐.๙๓๕ มาก 

๘ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี ๓.๘๐ ๐.๗๑๔ มาก 

๙ คณะทำงานชวยปองกันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ดำเนินงานไดเปนอยางดี 

๓.๗๓ ๐.๗๔๐ มาก 

 

 

 

 



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๖ (ตอ) 

 

ขอ ดานกระบวนการ μ σ ระดับ 

๑๐ คณะทำงานชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ดำเนินงานไดเปนอยางดี 

๔.๑๗ ๐.๖๔๘ มาก 

 รวม ๓.๘๒ ๐.๓๖๔ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๖ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑๐ คณะทำงานชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินงานได

เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๖ คณะทำงานประสานกับผูมีสวนเกี่ยวของ

ไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๑ มีการจัดลำดับข้ันกำหนดการได

อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

๔.๓.๔ การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยอาสาสมัครเยาวชนผูเขารวม

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานผลผลิต 

 

(N = ๓๐) 

ขอ ดานผลผลิต μ σ ระดับ 

๑ การพัฒนาทักษะในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ำ 

๔.๔๓ ๐.๗๗๔ มาก 

๒ การพัฒนาความรูเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย/จารีต/

วิถีประชา 

๓.๘๓ ๐.๕๙๒ มาก 

๓ การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ๓.๕๐ ๐.๖๓๐ มาก 

๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธและกระบวนการกลุม ๓.๖๗ ๐.๘๐๒ มาก 

๕ การพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย ๔.๐๗ ๐.๘๖๘ มาก 

 รวม ๓.๙๐ ๐.๓๕๕ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๗ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑ การพัฒนาทักษะในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ รองลงมา ไดแก ขอ ๕ การพัฒนาประสบการณการทำงานเปน

เครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ การพัฒนาความรูเกี่ยวกับมาตรการ

ทางกฎหมาย/จารีต/วิถีประชา มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

 



๑๔๒ 

๔.๓.๕ การสะทอนผลการประเมินเปนภาพรวม 

ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ทั้งในสวนของการประเมินบริบท 

(Context Evaluation) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สามารถสะทอนผลการประเมิน

เปนภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 

 

(N = ๓๐) 

ดาน ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวช้ีวัด)       μ σ ระดับ 

๑ บริบท (Context Evaluation) ๓.๘๓ ๐.๔๑๘ มาก 

๒ ปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ๓.๘๘ ๐.๓๒๐ มาก 

๓ กระบวนการ (Process Evaluation) ๓.๘๒ ๐.๓๖๔ มาก 

๔ ผลผลิต (Product Evaluation) ๓.๙๐ ๐.๓๕๕ มาก 

 รวม ๓.๘๖ ๐.๓๐๖ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๘ แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิต

อาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๖ โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ดาน

ผลผลิต (Product Evaluation) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ ดานปจจัยนำเขา (Input 

Evaluation) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ ดานบริบท (Context Evaluation) อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ และดานกระบวนการ (Process Evaluation) อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒ ตามลำดับ 

 

 



๑๔๓ 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” ครั้งนี้ มีองคความรูจากการวิจัย ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๔.๓ 

องคความรูจากการวิจัย210

๗๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 
๗๕สังเคราะหโดยผูวิจัย. 

กฎหมาย 

 

บ-บาน 

ประชาชนมีความเขมแข็ง

และรับความเปลี่ยนแปลง 

ว-วัด 

มีพระสงฆเปนผูนำจิต

วิญญาณของกลุมภาคี 

ร-ราชการ/โรงเรียน 

มีองคความรูและนวัตกรรม

สำหรับการจัดการ 

จารีต 

วิถีประชา 

เครือขายจิตอาสาอนุรักษ 

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำ 

ดำเนิน ฯ (๗ ภาคี) 

 
มรดกทางวัฒนธรรม 

มรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม 



๑๔๔ 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ แสดงใหเห็นองคความรูจากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี คือ “ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี” ที่เชื ่อมโยง

เครือขาย ภูมิปญญาทองถ่ิน และทุนทางสังคมเขาไวดวยกัน 

“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 ในลักษณะสื่อสรางสรรคที่เปนสื ่อประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับ

กฎหมายอุตสาหกรรมทองเท่ียวประชาชนควรรู รวม ๒๒ ฉบับ เชน พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและ

มัคคุเทศก เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดเผยแพร “พระปฐมบรมราชโองการ” ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินท

ราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

อีกดวย 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) วิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี (๒) สรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม และ (๓) นำเสนอ

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) อิงอาศัยขอมูลสำคัญที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

โดยพระสงฆสังกัดวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ

หรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ผูนำชุมชน/ผูนำองคกรภาคประชาชน

ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และผูประกอบการ/เจาของกิจการในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี จากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้นจำนวน ๒๓ รูป/คน วิเคราะหขอมูลท่ีไดดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาโดย

พยายามรักษาสำนวนเดิมไว เพ่ือใชเปนฐานคิดสำคัญในการออกแบบตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพการณในปจจุบัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม คือ อาสาสมัครเยาวชนจากชุมชนตลาดน้ำในพื้นท่ี

จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานโดยครอบคลุม Input - Process - 

Output - Outcome (รายตัวชี้วัด) รวมกับสถิติอางอิงเพื่อคนหาความจริงจากการปฏิบัติงานตาม

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

 

 



๑๔๖ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 

จากผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวา มีเวทีประชาคมหรือชองทางรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนงาน มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน

การกำหนดทิศทางของแผน มีแผนระดับชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบล มีรายละเอียด

ของแผนงานครอบคลุมการอนุรักษวัฒนธรรมและการทองเที ่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม แผนงาน

ประกอบดวยแผนระยะสั้น-ปานกลาง-ระยะยาว และมีความตองการงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ พบวา มีการใชมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนเปนเครื่องมือสราง

รายไดจากการทองเที่ยว มีการเปดโอกาสในการสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในชุมชน มีการ

ดำเนินงานโดยมุงผลลัพธทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดำเนินงานแกไขปญหาและพัฒนา

โดยใหความสำคัญกับการทำงานเปนเครือขาย และมีการดำเนินงานโดยสอดคลองกับแผนงานระดับ

จังหวัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล พบวา เนนขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพื้นที่และนักทองเที่ยวทั่วไป มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผนการดำเนินงานในชองทางสาธารณะ มี

การประเมินความคุ มคาโดยเปรียบเทียบผลลัพธกับงบประมาณหรือทรัพยากรที ่ใชไป มีการ

ประเมินผลเปนระยะตามสัมฤทธิผลของงานและกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในปรับปรุง พบวา ใหความสำคัญกับกระบวนการปรับปรุงแกไขโดยเนนการสวน

รวมของผูมีสวนเก่ียวของ มีการปรับปรุงเพ่ือใหไดผลการดำเนินงานท่ีดีข้ึนจากวงรอบการดำเนินงานท่ี

ผานมา มีแผนการปรับปรุงที่เปดเผยตอสาธารณชนในชองทางสาธารณะ และผลการดำเนินงานใน

รอบหนึ่ง ๆ จะเปนขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนปรับปรุงท่ีรัดกุมในรอบถัดไป 



๑๔๗ 

๕.๑.๒ แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม พบวา 

แนวทางการสรางเครือขายจติอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน มีลักษณะเปนรูปแบบเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมีความเขมแข็ง

และยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-ราชการ

และโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิง

สรางสรรค 

๕.๑.๓ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 

จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 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 

 

 



๑๔๘ 

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 

 

 



๑๔๙ 

๕.๒ อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีประเด็นท่ีนาสนใจสำหรับการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี ของ เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ เชื่อมโยงเครือขาย ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และทุนทางสังคมดวย โดยตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี นี้ เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายจิตอาสาอนุรักษ

วัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ ซึ่งมีลักษณะเปนเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมี

ความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ท่ีมีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-

ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในเชิงสรางสรรค โดย เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ  มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ

การรณรงคการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพร

กฎหมายควรรูสำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ ฉบับ ครอบคลุม

การอนุรักษมรดกทาววัฒนธรรม และมรดกภมิูปญญาทางวัฒนธรรมดวย จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน 

แสดงใหเห็นวา เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ แมจะเปนเครือขายความ

รวมมือท่ีมีความเปนรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง ในแบบไมเปนทางการ แต

ในการดำเนินงานสรางนั้นไดสงเสริมกระบวนการสรางเครือขายความรวมมือท่ีมีปฏิสัมพันธทางตรง ให

สมาชิกภาคีเครือขายรูจักรับรูขอมูลท่ีเหมือนกัน มีวิสัยทัศนรวมกัน มีความสนใจรวมกัน เสริมสรางความ

เขาใจระหวางกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากันในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหความสำคัญกับกระบวนการมี

สวนรวมท้ังระบบ ตั้งแตการมีสวนรวมดานการตัดสินใจ การมีสวนรวมดานการปฏิบัติการ การมีสวนรวม

ดานการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมดานการประเมินผล โดยการสนับสนุนจากหลายฝายท่ีมีสวน

เกี่ยวของ ทั้งจากภายในและภายนอกเครือขาย โดยมีคนในชุมชนสนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหคนในชุมชนและมีสวนไดสวนเสียหรือผูที ่มีสวนเกี่ยวของไดรับผลกระทบเชิงบวกและไดรับ

ประโยชนเชื่อมโยงเปนเครือขายอยางเปนระบบ มีสถาบันทางสังคมชวยขับเคลื่อนและสรางเครือขาย 

พรอมขยายผลสัมฤทธิ์ไปสูมิติตาง ๆ ไดอยางแทจริง ดังกลาวนี้ สอดคลองกับท่ี พระใบฎีกาสัญญา 

อภิวณฺโณ211

๑ ไดทำการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความเปนเมือง

ของชุมชนในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการสงเสริม

 
๑พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ, “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความเปน

เมืองของชุมชนในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘, หนา ๑๗๒-๑๗๓. 



๑๕๐ 

การมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองไรขิง ตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย (๑) 

การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ ไดแก ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดทำกิจกรรมรวมกัน ทำใหเกิด

ความรู ส ึกวาเปนสวนหนึ ่งของชุมชน และสามารถเสนอความคิดเห็นไดทุกกรณีอยางอิสระ ใช

กระบวนการสื่อสารเปนกลยุทธในการใหประชาชนรับรูเขาใจเขาถึงสารัตถประโยชนของกระบวนการ

กลายเปนเมืองของชุมชนเพื่อการปรับตัว ควรสงขาวสารถึงบานและใชสถานีวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือ

สรางแรงจงูใจกระตุนประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน (๒) การมีสวนรวมดานการปฏิบัติการ พบวา 

ควรประชาสัมพันธดวยวิธีการหลาย ๆ  ชองทาง เชน วิทยุชุมชน จุลสารขาวสาร เปนตน จัดตั้งกลุมยอย 

มีประธานกลุมแตละกลุมประชุมกลุมยอย และจัดประชุมในวันเวลาท่ีเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมสบทบ

ทุนชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย เปนตน เพ่ือสรางความรูสึกเอ้ือเฟอผูทุกขยากและ

เกิดการรวมมือชวยเหลือกันในชุมชนโดยอัตโนมัติ นำคณะกรรมการในชุมชนไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน 

ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ซ่ึงกอใหเกิดการซึมซับความรับผิดชอบโดยปริยาย (๓) การมีสวน

รวมดานการรับผลประโยชน พบวา ควรสำรวจความตองการของประชาชนและจัดสวัสดิการตอบสนอง

ตามความสามารถของชุมชน ที่สามารถทำได จัดสวัสดิการใหครอบคลุมทั่วถึงและจัดสวัสดิการที่เปน

ประโยชนตอการดำรงชีวิต จัดการชวยเหลือดานอุปโภคบริโภคใชดูแลผูสูงวัยในลักษณะชมรมผูสูงอายุ 

(๔) การมีสวนรวมดานการประเมินผล พบวา เมื่อจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ควรประเมินและประชุม

สรุปกอนปดกิจกรรมโครงการแตละโครงการอยางตอเนื ่อง กระจายขาวการดำเนินงานในหลาย ๆ 

ชองทาง เชน หอกระจายขาว เอกสาร แผนพับ และใหประธานชุมชนแจงประชาชนโดยแจงขอมูลท้ัง

ดานบวกและดานลบตามความเปนจริง และรวมกันหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาชุมชนตอไป และสอดคลองกับท่ี จีรศักดิ์ ปนลำ212

๒ ไดทำการวิจัยเรื่อง 

“รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายมัคนายกในการสงเสริมการเรียนรูพระพุทธ ศาสนาในลานนา” 

จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบเครือขายของมรรคนายกในลานนา เปนการรวมตัวแบบไมเปนทางการ 

โดยมีกระบวนการในการสรางเครือขายของมัคนายกที่ประกอบดวย ๖ ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นตระหนักถึง

ความจำเปนในการสรางเครือขายของมัคนายก (๒) ข้ันประสานหนวยงาน/องคกรเครือขายของมัคนายก 

(๓) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน (๔) ขั้นบริหารจัดการเครือขายมัคนายก (๕) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ 

และ (๖) ขั้นรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ประสิทธิผลของการสรางเครือขายขึ้นอยูกับปจจัย

สำคัญ คือ มัคนายกที่เขารวมตองศรัทธาเครือขายดวยความเต็มใจ สมาชิกกลุมมัคนายกตองยอมรับใน

วัฒนธรรมของแตละพื้นที่รวมกัน และกลุมมัคนายกตองตระหนักถึงความสำคัญของเครือขายอยูเสมอ 

 
๒จีรศักดิ ์ ปนลำ, “รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายมัคนายกในการสงเสริมการเรียนรู

พระพุทธศาสนาในลานนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ก. 



๑๕๑ 

และสอดคลองกับท่ี ทรงเดช ทิพยทอง, มานิตย โกวฤทธิ์ และศตวรรษ หนอแกว213

๓ ไดทำการวิจัยเรื ่อง 

“การพัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางบานศิลปนลานนา” จากผลการวิจัยพบวา การ

ดำเนินงานเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางของบานศิลปนลานนาของจังหวัดเชียงราย 

ประกอบดวย (๑) การดำเนินการกิจกรรมของเครือขายใหมีความตอเนื่อง (๒) ความรวมมือและการ

สนับสนุนจากหลายฝาย (๓) การพัฒนาฐานขอมูลเครือขายที่ทันสมัย (๔) ความพรอมของกลุมศิลปน

ภายในเครือขาย และ (๕) การสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก และสอดคลองกับท่ี สุพิมล ศร

ศักดา, สิทธิมนต ติสันเทียะ และเรืองเดช เขจรศาสตร 214๔ ไดทำการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนา

เครือขายทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญในจังหวัดอุบลราชธานี” จากผลการวิจัย

พบวา การสรางเครือขายทางการศึกษาทำใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ มีกิจกรรมทางกลุมไดอยางตอเนื่องไม

ขาดสายถามีการสนับสนุนงบประมาณใหตอเนื่อง เพ่ือสอดรับกับการเปนอาเซียน และการมีเครือขายได

ประโยชนมากในแงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูแตละกลุมสาระ การแกปญหาในชั้นเรียน การทำวิจัย 

หรือการนำวัสดุทางการศึกษา ทำใหเจาหนาท่ี ครู นักเรียนเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเปน

สากลมากขึ้น และสอดคลองกับที่ พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ สิริวณฺโณ) ๕ ไดทำการวิจัยเรื่อง “การ

ทองเที่ยวชุมชน: การวิเคราะหกระบวนการสรางเครือขายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี” จาก

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสรางเครือขายเกิดจากการกลไกขับเคลื่อนสวนราชการของจังหวัดจันทบุรี

รวมกับภาคเอกชนเชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวชุมชน รองรับการจัดการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ และ

สรางการมีสวนรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี โดยจัดทำนโยบายระดับจังหวัด แผน

ยุทธศาสตรจังหวัดสงเสริมการทองเท่ียวระดับจังหวัด ระดับชุมชนเชื่อมโยงท้ังจังหวัดจันทบุรี หนวยงาน

ที่เปนกลไกสำคัญในระดับจังหวัด คือ สำนักงานทองเที ่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ ่นจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เปนตน ทั้งหมดเปน

หนวยงานภาครัฐ มีสวนสำคัญในการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการขยายผลการทองเที่ยว

 
๓ทรงเดช ทิพยทอง, มานิตย โกวฤทธ์ิ และศตวรรษ หนอแกว, “การพัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถี

ศิลปบนเสนทางบานศิลปนลานนา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), ๒๕๖๒, หนา ๑๗๗-๑๗๘. 
๔สุพิมล ศรศักดา, สิทธิมนต ติสันเทียะ และเรืองเดช เขจรศาสตร, “ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายทาง

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๙, หนา ๘๑-๘๒. 
๕พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ สิริวณฺโณ), “การทองเที่ยวชุมชน: การวิเคราะหกระบวนการสราง

เครือขายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ๑๗๒-๑๗๓. 



๑๕๒ 

ชุมชนจังหวัดจันทบุรีและแหลงทองเที่ยวชุมชน พรอมทั้งขยายผลไปยังสวนยอยที่สนับสนุนการจัดการ

ทองเท่ียวตามคุณลักษณะแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ และแหลงทองเท่ียวชุมชนจะขยายผลการสรางเครือขาย

ไปยังสวนยอย ๆ ที่สนับสนุนการจัดการทองเที่ยวตามคุณลักษณะของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ เชน แหลง

ทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมจะเชื่อมโยงกับวัดซึ่งเปนเครือขายหลัก สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนตำบลและองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดการจัดทำแผนจัดการ

แหลงทองเที่ยว ชุมชนสนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่แหลงทองเที่ยวจัดขึ้น ประชาชนและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของซึ่งไดรับผลกระทบเชิงลบและผลประโยชนเชื่อมโยงเปนเครือขายอยางเปนระบบ

ภายใตภาครัฐเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสรางเครือขายขยายผลสัมฤทธิ์ไปสูมิติตาง ๆ และ

สอดคลองกับท่ี พรชัย พิญญพงษ216๖ ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสรางเครือขายขององคกรพุทธโลก” 

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบสำคัญของการสรางเครือขาย ประกอบดวย (๑) สมาชิกตองรูจักรับรู

ขอมูลที่เหมือนกัน (Common Perception) (๒) สมาชิกตองมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) 

(๓) การมีความสนใจรวมกัน หรือคำนึงถึงผลประโยชนรวมกันของสมาชิกเครือขาย (Mutual Interests) 

(๔) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (Stakeholders Participation) (๕) มีการเสริมสรางความ

เขาใจระหวางกัน (Complementary Relationship) (๖) มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (Inter Dependence) 

(๗) การมีปฏิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) และสอดคลองกับที่ พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน 

จนฺทรํสี) 217

๗ ไดทำการวิจัยเร ื ่อง “การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดานการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชาวพุทธ จังหวัดลำพูน” จากผลการวิจัยพบวา การมี

สวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดานการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เปน

กระบวนการหนึ่งที่เปนการกำหนดปญหารวมกันเพื่อใหการมองเห็นถึงปญหาและการสะทอนปญหามี

ความชัดเจน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการกำหนดและสะทอนปญหา

รวมกัน ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของผูมีสวนเกี่ยวของในการที่จะแกไขปญหาท่ี

เกิดขึ้นและเพื่อการพัฒนาศักยภาพอันพึงปรารถนาใหสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับที่ สิทธิชัย เครือวุฒิกุล218

๘ ไดทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาระบบเครือขายและความ

 
๖พรชัย พิญญพงษ, “รูปแบบการสรางเครือขายขององคกรพุทธโลก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หนา ก. 
๗พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี), “การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดาน

การศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชาวพุทธ จังหวัดลำพูน”, รายงานการวิจัย, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หนา ๙๐. 
๘สิทธิชัย เครือวุฒิกุล, “รูปแบบการพัฒนาระบบเครือขายและความรับผิดชอบตอสังคมของ

อุตสาหกรรมผลิตแกวไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๒, หนา ๑๔๘. 



๑๕๓ 

รับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมผลิตแกวไทย” จากผลการวิจัยพบวา เครือขายเปนรูปแบบ

ความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเปน

สมาชิก ใครไมใชสมาชิก มีความเปนรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แต

เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิก

เครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของการเชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวย

ใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี ่ยน เครือขายการ

ติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะท่ัวไป ดังนี้ 

๑. ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ควรรวมกันขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมโดยบูรณาการรวมกับการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนประจำ เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การสรางอาชีพหรือแหลง ท่ีมาของรายไดในระยะยาวแกคนในชุมชน 

๒. คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก ควรรวมกันขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมโดยบูรณาการรวมกับภารกิจในโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

๓. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ควรรวมกันขับเคลื ่อนภารกิจการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยนำนโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากความรวมมือรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไปใชในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาเฉพาะดานตาง ๆ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี” มีขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

๑. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการวิจัยเรื่อง การสรางตนแบบนักนวัตกรชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 



๑๕๔ 

๒. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตวิถีเครือขาย

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

 

 



๑๕๕ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ- 

มหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป: 

กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ. จิตสำนึกทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 

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

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

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๕๓. 

กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. คูมือการนำเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติ

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

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, ๒๕๔๓. 

________. จอมปราชญนักการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓. 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง). ราชบุรี: ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณจังหวัด, ๒๕๖๑. 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์. แผนพัฒนาสามป 

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

จิตติ รัศมีธรรมโชติ. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธันวา ๔ อารต 

จำกัด, ๒๕๕๘. 

เจาพระยาทิพากรวงศ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖. 

ชาย โพธิ์สิตา และลัดดาวัลย เกษมเนตร. จิตสำนึกตอสาธารณะสมบัติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

 



๑๕๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

ชูชัย ศุภวงศ และคณะ. สถานการณดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทย. 

นนทบุรี: กรมอนามัย, ๒๕๓๙. 

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙. ราชบุร:ี สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ๒๕๕๗. 

ธนิก เลิศชาญฤทธ. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน), ๒๕๕๔. 

ธเนศ วงศยานนาวา. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: 

สมมต,ิ ๒๕๕๒. 

นฤมล นิราทร. การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓. 

นิธิ เอียวศรีวงศ. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพบรรณกิจ, ม.ป.ป. 

นิภา เมธธาวีชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓. 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. การจัดการเชิงยุทธศาสตร สำหรับ CEO. พิมพครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สุขุมและบุตร จำกัด, ๒๕๕๐. 

บุหงา วัฒนะ. พระพุทธเจาหลวงกับชาวกรุงเกา. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕๔๑. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ดาน

สุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 

ฝายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา. เจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: ฝายผลิตเอกสาร สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๙. 

ฝายวิชาการ สถาพรบุคส. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 

ม.ป.ป. 

พรศักดิ์ ผองแผว. ขาราชการไทย. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๑. 

พระครูสิริวรรณวิวัฒน (วรรณะ วณฺโณ). ประวัติตลาดน้ำดำเนินสะดวก. กรุงเทพมหานคร: รุงเรือง

สาสนการพิมพ, ๒๕๓๖. 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (บรรณาธิการ). ผลงานวิจัยเดน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประจำป ๒๕๖๐. 

นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๖๑. 



๑๕๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

พัชนี เชยจรรยา และคณะ. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำกฎหมายวาดวยการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๕๒. 

ยุทธนา วรุณปติกุล. สำนึกพลเมือง: ความเรียงวาดวยประชาชนบนเสนทางประชาคม. กรุงเทพ 

มหานคร: มูลนิธิการเรียนรูและพัฒนาประชาคม, ๒๕๔๒. 

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

๒๕๔๘.  

รอยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล. มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน. 

กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป. 

รัสเซล วอลลิ่ง เอดเวิรด. MBA ๕๐ หลักบริหาร. แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จำกัด, ๒๕๕๓. 

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

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 

ราตรี โตเพงพัฒน. ตลาดน้ำ: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๓. 

ลวน สายยศ และอังคนา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 

๒๕๔๐. 

ลักขณา สริวัฒน. จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔. 

ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคณะ. “รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ: 

การศึกษาระยะยาว”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื ่องในวันสถาปนา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรครบรอบ ๔๙ ป. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. 

วศิน อิงคพัฒนากุล. การอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม. นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๔๗. 

วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์. ทฤษฎีการส่ือสาร. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๔๒. 

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕. 

 



๑๕๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

วีระศักดิ์ เครือเทพ. เครือขาย: นวัตกรรมการทำงานขององคกรปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐. 

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด. กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗. 

สงศรี ชมภูวงศ. การวิจัย. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗. 

สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สำนักนายกรัฐมนตรี. แนวคิดและกรณีศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาใน

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

สมัย สุทธิธรรม. สารคดีชีวิตไทยในแมน้ำลำคลอง: ตลาดน้ำ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙. 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ. พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปตยกรรม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จำกัด, 

ม.ป.ป. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) 

เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๘. 

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

ราชบุร:ี สำนักงานจังหวัดราชบุรี, ๒๕๕๗. 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ. เอกสารวิชาการลำดับที่ ๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: 

บทเรียนจากเพื่อนบาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 

๒๕๖๐. 

สุวิทย ขันธาโรจน. การประเมินแบบมีสวนรวม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมประชาสงเคราะห, 

๒๕๔๕. 

อำเภอดำเนินสะดวก. หนังสือที่ระลึกพิธีเปดอาคารที่วาการอำเภอดำเนินสะดวก. ราชบุรี: ที่วาการ

อำเภอดำเนินสะดวก, ๒๕๔๓. 

อุษณีย ธงไชย. จารึกและตำนาน: หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐. 

 



๑๕๙ 

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. 

สมพงษ สิงหะพล. “ตองสอนใหเกิดจิตสำนึกใหม”. วารสารสีมาจารย. ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๔๒): ๑๕-๑๖. 

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 ส ุธ ีร ัตนาภิรมย. “พัฒนาการแนวคิดและวิธ ีอนุร ักษโบราณสถานในประเทศไทย”.  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม. บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 

จีรศักดิ ์ ปนลำ. “รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายมัคนายกในการสงเสริมการเรียนรู

พระพุทธศาสนาในลานนา” . ว ิทยานิพนธ พ ุทธศาสตรดุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาว ิชา

พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

ทรงเดช ทิพยทอง, มานิตย โกวฤทธิ์ และศตวรรษ หนอแกว. “การพัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถี

ศิลปบนเสนทางบานศิลปนลานนา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

นราวดี บัวขวัญ. “รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๖. 

ปยะนุช ศิริราชธรรม. “มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อการสงเสริมและสืบทอด

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีตมยำกุ ง”. ว ิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สยาม, ๒๕๖๑. 

พรชัย พิญญพงษ. “รูปแบบการสรางเครือขายขององคกรพุทธโลก”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พรรณงาม โควานนท. “การศึกษาองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมการปนและหลอ

พระพุทธรูปโลหะบานชางหลอ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”. 

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๘. 

พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ สิริวณฺโณ). “การทองเที่ยวชุมชน: การวิเคราะหกระบวนการสราง

เครือขายและผลสัมฤทธิ ์ในจังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๖๐. 

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี). “การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะดานการ 

ศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชาวพุทธ จังหวัดลำพูน”. 

รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๖. 

พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ. “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความเปน

เมืองของชุมชนในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 



๑๖๑ 

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. 

สิทธิชัย เครือวุฒิกุล. “รูปแบบการพัฒนาระบบเครือขายและความรับผิดชอบตอสังคมของ

อุตสาหกรรมผลิตแกวไทย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

สุพิมล ศรศักดา, สิทธิมนต ติสันเทียะ และเรืองเดช เขจรศาสตร. “ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายทาง

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในจังหวัดอุบลราชธานี”. รายงาน

การวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

อธิป จันทรสุริย. “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนฐานสูการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๑. 

๑.๒.๔ สัมภาษณ: 

นางชนิสา ชัยพจนา. ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นางรสลินทร ศิริพิน. ผูประกอบการรานคาปลีก ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง. กรรมการศาลเจาแมทับทิม ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายชิด แซกัง. ผูประกอบการทาเรือเล็กสีลม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายบรรพต เกษตรสิน. กำนันตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ. สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

นายไพโรจน แซจันทร. ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

สัมภาษณ, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร. ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

สัมภาษณ, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย. ผูใหญบานหมูที่ ๗ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายสัมพันธ เถามานกูล. ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน. ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ. ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน. เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

สัมภาษณ, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร. ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (หลักหา) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี. สัมภาษณ, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระมหาประกอบ โชติปฺุโ. เจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

สัมภาษณ, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑.๒.๕ สนทนากลุมเฉพาะ: 

นางเกสินี เก็งทอง. ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร.ี สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นางขวัญชนก ศรีประภา. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร.ี สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย. ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายชุษณิษฏ ประจวบวัน. นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ มเฉพาะ, ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายปญญา สุรสิงหไกรสร. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร.ี สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

นายภาคิน อภิโชครุงเรือง. กำนันตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนา

กลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม. ผูชวยเจาอาวาสวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร.ี 

สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน วรมงฺคโล). เจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักหา) อำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุมเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑.๒.๖ ส่ืออิเล็กทรอนิกส: 

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

edu-health/>. [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Cummings T.G. & Feyerherm A. E., “Interventions in Large Systems”. In Practicing Organization 

Development: A Guide for Leading Change. San Francisco: Pfeiffer, 2010. 

Cummings T.G. & Worley C.G. Organization Development and Change. 8 th ed. Ohio: 

South-Western, 2005. 

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

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

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

 

 



๑๖๔ 

ภาคผนวก 

 



๑๖๕ 

ภาคผนวก  ก 

เครื่องมือท่ีวิจัย 

 



๑๖๖ 

 
 

แบบสมัภาษณเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี 
____________________________________________________________________________________ 

คำช้ีแจง 

การวิจัยครั้งนี้ มุงวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมในการอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี เพื่อเปนฐานคิดสำคัญในการสรางเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี และออกแบบตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ............................................................................................................. 

ตำแหนง .............................................................................................................................. 

วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ ........................................................................................................... 

 

ตอนที่ ๒ ขอคำถามแบบสัมภาษณ 

๑. เม่ือพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการวางแผน เปนอยางไร 

 

 

 



๑๖๗ 

๒. เม่ือพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ เปนอยางไร 

๓. เม่ือพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล 

เปนอยางไร 

๔. เม่ือพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน ทานเห็นวา สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ดานการมีสวนรวมในการปรับปรุง เปนอยางไร 

 

 

ขอขอบคุณ/อนุโมทนาในความเอ้ือเฟอทางวิชาการ 

พระครูวาทีวรวัฒน, ดร. และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

(ผูวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิการ (รายตัวช้ีวัด) 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 
____________________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรม 

 ๑. เพศ  ชาย  หญิง 

 ๒. อาย ุ  นอยกวา ๑๕ ป  ๑๕ ป  ๑๖ ป 

   ๑๘ ป  ๑๘ ป  มากกวา ๑๘ ป 

ตอนท่ี ๒ ประเมินผลตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

 

รายการ 

ผลการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑. ประเมินบริบท (Context Evaluation)      

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของ

ผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

     

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน      

เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความ

จำเปนของการดำเนินกิจกรรม 

     

๒. ประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation)      

จำนวนผูรับสมัครเขาอบรมมีความเหมาะสม      

จำนวนวิทยากรผูควบดูแลมีความเหมาะสม      

วิทยากรผูควบดูแลมีความสุภาพ      

การตอบขอซักถามของวิทยากรผูควบดูแลมีความเหมาะสม      

กำหนดการในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

เอกสารประกอบการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

สถานท่ีท่ีใชในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      



๑๖๙ 

รายการ 

ผลการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การสื่อสารระหวางการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      

การดูแลรักษาความปลอดภัยแกผูเขารวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

     

ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      

๓. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      

มีการจัดลำดับข้ันกำหนดการไดอยางเหมาะสม      

การจัดกิจกรรมเปนไปตามกำหนดการท่ีวางไว      

การจัดกิจกรรมมีความสอดคลองกับเปาประสงค      

กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม      

คณะทำงานรวมดำเนินงานดวยมนุษยสัมพันธท่ีดี      

คณะทำงานประสานกับผูมีสวนเก่ียวของไดเปนอยางดี      

คณะทำงานรวมดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวไดเปน

อยางดี 

     

คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี      

คณะทำงานชวยปองกันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ดำเนินงานไดเปนอยางดี 

     

คณะทำงานชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินงาน

ไดเปนอยางดี 

     

๔. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)      

การพัฒนาทักษะในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตลาดน้ำ 

     

การพัฒนาความรูเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย/จารีต/วิถี

ประชา 

     

การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ      

การพัฒนาทักษะความสัมพันธและกระบวนการกลุม      

การพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย      

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการ. 



๑๗๐ 

ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ, รายช่ือผูใหขอมูลวิจัย และอื่น ๆ 

 



๑๗๑ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

รายช่ือผูใหขอมูลวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

 

๑. พระมหาประกอบ โชติปฺุโ เจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน เจาอาวาสวัดดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร ผูชวยเจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (หลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. นายสุรินทร พิพิธพงศพัฒน ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายสัมพันธ เถามานกูล ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธิภิรมณ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรหลักหา 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายบรรพต เกษตรสิน กำนันตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๙. นายสมศักดิ์ ปลั่งแสงไพฑูรย ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายไพโรจน แซจันทร ผูใหญบานหมูท่ี ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 

 



๑๗๓ 

รายช่ือผูใหขอมูลวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก (ตอ) 

 

๑๑. นายเกรียงศักดิ์ อภิโชครุงเรือง กรรมการศาลเจาแมทับทิม 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๒. นายภานุพงศ ศรีวิกรัยกร ผูประกอบการทาเรือหญิงกอลฟ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๓. นายชิด แซกัง ผูประกอบการทาเรือเล็กสีลม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๔. นางรสลินทร ศิริพิน ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๕. นางชนิสา ชยัพจนา ผูประกอบการรานคาปลีก 

 ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

รายช่ือผูใหขอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

๑. พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน วรมงฺคโล) เจาอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักหา) 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม ผูชวยเจาอาวาสวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายชุษณิษฏ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๔. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นายปญญา สุรสิงหไกรสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกสินี เก็งทอง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายภาคิน อภิโชครุงเรือง กำนันตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๘. นายแกว ปลั่งแสงไพฑูรย ประธานชมรมวิถีคลองวิถีไทยวัดโชติทายการาม 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

ภาคผนวก  ค 

ภาพถายกิจกรรมวิจัยตาง ๆ 

 



๑๗๖ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๗๗ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๗๘ 

ภาพถายกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 



๑๗๙ 

ภาคผนวก  ง 

การรับรองการนำวิจัยไปใชประโยชน 

 



๑๘๐ 

 
 

 

 



๑๘๑ 

ภาคผนวก  จ 

ผลลัพธ ผลผลติ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๑๘๒ 

 

ผลลัพธ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
ผลกระทบ 

๑. ผลวิเคราะหสภาพการมี

ส วนร วมในการอน ุร ักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดนำ้ในจังหวัดราชบุร ี

ขอมูลเชิงประจักษของ

สภาพการมีส วนร วมใน

การอน ุร ักษ มรดกทาง 

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปน

ขอมูลเชิงประจักษในเชิง

คุณภาพ 

ขอท่ี ๑ หนวยงานรัฐ เอกชน และ

องคกรชุมชนมีฐานขอมูล

สารสนเทศสภาพการมี

สวนรวมในการอนุร ักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชมุชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ท่ีเปนปจจุบัน 

๒. ผลวิเคราะหแนวทางการ

สร างเคร ือข ายจ ิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุรี โดยกระบวนการมี

ส วนร วมของสถาบันทาง

สังคม 

ขอมูลผลการวิเคราะห

แนวทางการสรางเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี โดยกระ 

บวนการมีส วนร วมของ

สถาบันทางสังคม ซึ่งเปน

ขอมูลเชิงประจักษในเชิง

คุณภาพ 

ขอท่ี ๒ หนวยงานรัฐ เอกชน และ

องคกรชุมชนมีฐานขอมูล

แนวทางการสรางเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี ท่ีก าว

ทันตอความเปลี่ยนแปลง 

๓. ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี

ท่ีเปนผลผลติเชิงนวัตกรรม

ทางสังคมท่ีมีการทดสอบ

ระดับภาคสนาม (Field 

Test) 

ขอท่ี ๓ ชุมชนและสังคมมีความ

ร วมม ือในการอน ุร ั กษ

มรดกทางวัฒนธรรมอยาง

ยั ่งยืน และทั ้งหนวยงาน

ภาคร ัฐ/องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถนำไป 

ใชเปนขอมูลสำคัญในการ

จัดทำแผนพัฒนาระยะสั้น/

ยาว, แผนปฏิบัติราชการ/

แผนพัฒนาเฉพาะดาน 

 

 



๑๘๓ 

 

ผลลัพธ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
ผลกระทบ 

๔. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

ไดรายงานการวิจัยตาม

เป าหมายของผลผลิต 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด และความ

คุมคาตามท่ีกำหนดไว 

ขอท่ี ๑-๓ หนวยงานรัฐ เอกชน และ

องคกรชุมชน โรงเรียน/

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี

มีม ีความร วมม ือในการ

อนุร ักษมรดกวัฒนธรรม

และสามารถใชมรดกทาง

วัฒนธรรมเปนเครื่องมือใน

การสรางอาชีพ หรือเปน

แหลงที ่มาของรายไดจาก

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

อีกทางหนึ่งดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 

ภาคผนวก  ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 



๑๘๕ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 

สัญญาเลขท่ี MCU RS 800763034 

ช่ือโครงการ การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี 

หัวหนาโครงการ พระครูวาทีวรวัฒน, ดร. และคณะ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

เครือขาย (Network) เปนกลุมบุคคลหรือองคการท่ีมีความเห็นใกลเคียงกัน มีการติดตอ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือการที่องคการ หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ ตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยง

เขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ เครือขายทาง

สังคม (Social Network) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี ่ยน (Exchange 

Theory) โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครือขายสังคมจะประกอบไปดวยบุคคลหรือตัว

แสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ (Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหนาที่ที่แตละคนหรือคู

ความสัมพันธท่ีมีอยู 

เครือขายทางสังคม มีลักษณะเปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางองคการ เพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกัน

ทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลว เหตุผลสำคัญของการเกิดของเครือขายหรือการสรางเครือขายเปนการ

สนองความตองการหลากหลายประการ คือ (๑) ตองการมีพวกในการทำงาน ตองการมีหมู (๒) 

ตองการทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้น (๓) ตองการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน (๔) 

ตองการความชำนาญเฉพาะดานในการแกไขปญหา โดยเฉพาะเมื่อปญหาในปจจุบันมีหลายมิติ 

ความชำนาญเฉพาะดานของแตละบุคคลหรือองคการ ชวยทำใหการมองปญหาชัดเจนยิ่งขึ้น และ 

(๕) ตองการประหยัด เนื่องจากเกิดการแบงงานกันทำ ความซ้ำซอนในการทำงานลดลง ตองการ

เรียนรูประสบการณในการทำงานรวมกัน 

เครือขาย (Network) เปรียบเทียบไดกับคำกลาวที่วา “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อน

ตาย” การที่บริษัทหรือองคการรวมกลุมในลักษณะเครือขายจะเกิดประโยชนและขอไดเปรียบกวา

การอยูเพียงลำพัง เนื่องจาก ประโยชนและขอไดเปรียบของเครือขายท่ีไดรับจะเปนผลมาจากความ

รวมมือท่ีเกิดข้ึน 

จังหวัดราชบุรี มีมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญที่ควรคาแกการอนุรักษจำนวนมาก แตสิ่ง

หนึ่งท่ีมีคุณคาและเปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัว



๑๘๖ 

โลก คือ “ตลาดน้ำ” ซ่ึงปจจุบัน พบวา มี ๔ แหง ไดแก (๑) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยูท่ี ตำบล

ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) ตลาดน้ำเหลาตั๊กลัก (ตลาดเกา) ตั้งอยูท่ี 

ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๓) ตลาดน้ำคลองลัดพลี ตลาดน้ำคลอง

ลัดพลี ตั้งอยูท่ี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ (๔) ตลาดน้ำหลักหา 

ตั้งอยูที่ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย บงชี้วา แมตลาดน้ำจะมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง แตในการเติบโต

นั้นมีปจจัยหลายประเด็นเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบในเชิงลบ คือ 

ปญหาสภาพแวดลอม หรือปญหาการมุงเนนการกอสรางระบบสาธารณูปโภคเปนหลักมากกวาการ

วางแผนใชประโยชนทรัพยากรในทองถิ ่นอยางยั ่งยืน รวมถึงปญหาการรักษาวิถีชีวิตชุมชน 

ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอันโดดเดนของชุมชน ดังกลาวนี้ เปนปญหาสำคัญที่ทุกฝาย

ตองรีบเรงดำเนินการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสรางภูมิคุมกัน

มรดกทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน เพื่อใชมรดกทางวัฒนธรรมในการสรางอาชีพ หรือเปนแหลงที่มา

ของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

อีกทั้ง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

แผนการตรากฎหมายที่จำเปนตอการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารราชการบริหาร

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (แผนนิติบัญญัติ) ลำดับ ๔๗ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๔.๔) 

ไดแก รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกวัฒนธรรมที ่จับตองไมได โดยกำหนดใหกรมสงเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดำเนินการ และกำหนดใหเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเปนผลใหเกิด “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๑ เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๑ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยที่ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ได

แจงเหตุผลในการประกาศใชทายพระราชบัญญัติวา “โดยที่มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปน

สมบัติล้ำคาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงและสืบทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุน

หนึ่ง แตในปจจุบันมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมทั้งภายในและตางประเทศ บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในทาง

บิดเบือนหรือไมเหมาะสมและอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเหลานั้นตองเสื่อมสูญ

ไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหมีความ

สืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 



๑๘๗ 

โดยนัยนี ้ ประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญ คือ คนไทยมีจิตสำนึกเพื ่อสวนรวม มีจิต

สาธารณะ มีความเสียสละตอหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังกลาวนี้ หากมีการสราง

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมี

สวนรวมของสถาบันทางสังคม ยอมเชื่อม่ันไดวาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดเปนอยาง

ดี ตามนโยบายของรัฐบาล 

วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพ่ือวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี 

๒. เพื่อสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ีโดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

๓. เพื่อนำเสนอตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

สรุปผลการวิจัย 

ก. สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด

ราชบุร ี

ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจังหวัดราชบุรี พบวา 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวา มีเวทีประชาคมหรือชองทางรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนงาน มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม

ในการกำหนดทิศทางของแผน มีแผนระดับชุมชนซึ ่งเปนสวนหนึ ่งของแผนพัฒนาตำบล มี

รายละเอียดของแผนงานครอบคลุมการอนุรักษวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

แผนงานประกอบดวยแผนระยะสั้น-ปานกลาง-ระยะยาว และมีความตองการงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ พบวา มีการใชมรดกวัฒนธรรมชองชุมชนเปนเครื่องมือสราง

รายไดจากการทองเที่ยว มีการเปดโอกาสในการสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในชุมชน มี

การดำเนินงานโดยมุงผลลัพธทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดำเนินงานแกไขปญหาและ

พัฒนาโดยใหความสำคัญกับการทำงานเปนเครือขาย และมีการดำเนินงานโดยสอดคลองกับ

แผนงานระดับจังหวัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๑๘๘ 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล พบวา เนนขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวน

เสียในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวท่ัวไป มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี

การประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไวในแผนการดำเนินงานในชองทาง

สาธารณะ มีการประเมินความคุมคาโดยเปรียบเทียบผลลัพธกับงบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชไป 

มีการประเมินผลเปนระยะตามสัมฤทธิผลของงานและกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สภาพการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

ดานการมีสวนรวมในปรับปรุง พบวา ใหความสำคัญกับกระบวนการปรับปรุงแกไขโดยเนนการสวน

รวมของผู มีสวนเกี ่ยวของ มีการปรับปรุงเพื ่อใหไดผลการดำเนินงานที ่ดีขึ ้นจากวงรอบการ

ดำเนินงานที่ผานมา มีแผนการปรับปรุงที่เปดเผยตอสาธารณชนในชองทางสาธารณะ และผลการ

ดำเนินงานในรอบหนึ่ง ๆ จะเปนขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนปรับปรุงท่ีรัดกุมในรอบถัดไป 

ข. แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำ

ในจงัหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 

จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม พบวา 

แนวทางการสรางเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน มีลักษณะเปนรูปแบบเครือขาย “บวร” ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมี

ความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี 

และ ร-ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและนวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค ดังนี้ 

๑. ชมรมคนรักษตลาดน้ำดำเนิน (บ - บาน: องคกรชุมชน) 

๒. ชมรมวิถีคลองวิถีไทย (บ - บาน: องคกรชุมชน) 

๓. คณะสงฆอำเภอดำเนินสะดวก (ว - วัด: องคกรศาสนา) 

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

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

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

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



๑๘๙ 

ค. การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุร ี

จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา 

ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวฒันธรรมชุมชนตลาดน้ำใน

จังหวัดราชบุร ีเชื่อมโยงเครือขาย ภูมิปญญาทองถ่ิน และทุนทางสังคม เกิดจากความรวมมือของ

ภาคี “เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ” ซึ่งมีลักษณะเปนเครือขาย 

“บวร” ประกอบดวย บ-บาน ที่ประชาชนมีความเขมแข็งและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ว-วัด 

ที่มีพระสงฆเปนผูนำจิตวิญญาณของกลุมภาคี และ ร-ราชการและโรงเรียน มีองคความรูและ

นวัตกรรมสำหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในเชิงสรางสรรค โดย 

“เครือขายจิตอาสาอนุรักษวัฒนวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนิน ฯ”  มีกิจกรรมภาคปฏิบัติการรณรงค

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเนนการเผยแพร

กฎหมายควรรูสำหรับประชาชนชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ ฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก เปนตน นอกจากนี้ยังไดเผยแพร “พระปฐมบรมราช

โองการ” ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ฯ อีกดวย 

ทั ้งนี ้  ผลการประเมินการปฏิบัต ิการโดยครอบคลุม Input - Process - Output - 

Outcome (รายตัวชี้วัด) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) พบวา โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๖ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 

ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ขอ ๑ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของผูสมัครเขารวม

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ รองลงมา ไดแก ขอ ๒ เปาประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๓ เปาประสงคของ

กิจกรรมสอดคลองกับปญหา อันนำไปสูความจำเปนของการดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๓.๔๐ ตามลำดับ 



๑๙๐ 

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๓ วิทยากรผูควบดูแลมีความสุภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ รองลงมา 

ไดแก ขอ ๙ การจัดการเดินทางไปสถานที่ทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ 

และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม และขอ ๑๒ ระยะเวลาที่ใช

ในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนา

เครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ ๑๐ คณะทำงานชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานไดเปน

อยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ รองลงมา ไดแก ขอ ๖ คณะทำงานประสานกับผูมีสวนเก่ียวของได

เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ และอันดับท่ีสาม ไดแก ขอ ๑ มีการจัดลำดับข้ันกำหนดการได

อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ตนแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย

จิตอาสาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี พบวา อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ขอ ๑ การพัฒนาทักษะในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำ มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ รองลงมา ไดแก ขอ ๕ การพัฒนาประสบการณการทำงานเปนเครือขาย มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และอันดับที่สาม ไดแก ขอ ๒ การพัฒนาความรูเกี ่ยวกับมาตรการทาง

กฎหมาย/จารีต/วิถีประชา มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ตามลำดับ 

การนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๑. หนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรชุมชนมีฐานขอมูลสารสนเทศสภาพการมีสวนรวมของ

สถาบันทางสังคมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีเปนปจจุบัน 

๒. หนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรชุมชนมีฐานขอมูลแนวทางการสรางเครือขายจิตอาสา

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี ท่ีกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง 

๓. หนวยงานรัฐ หนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนำไป ใชเปน

ขอมูลสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้น/ยาว, แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาเฉพาะดาน 



๑๙๑ 

๔. หนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรชุมชน โรงเรียน/สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีมีความ

รวมมือในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมและสามารถใชมรดกทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสราง

อาชีพ หรือเปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งดวย 

การประชาสัมพันธ 

มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต 

มีการประชาสัมพันธทางวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 



๑๙๒ 

ประวัติคณะผูวิจัย 

 

ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูวาทีวรวัฒน, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhru Wateewarawat, Dr. 

ประวัติการศึกษา ศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 

 หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 

ประวัติคณะผูวิจัย (ตอ) 

 

ประวัติผูรวมวิจัย 

 

๑. ผูรวมวิจัย ๑ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phra Samutvachirasophon, Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารย 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

๒. ผูรวมวิจัย ๒ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูวิสุทธานันทคุณ, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhruwisutthanantakhun, Asst.Prof.,Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารย 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

 

 



๑๙๔ 

ประวัติคณะผูวิจัย (ตอ) 

 

๓. ผูรวมวิจัย ๓ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramahakangwal Dhiradhammo, Asst.Prof.,Dr. 

ประวัติการศึกษา ป.ธ. ๙ 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารย 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

๔. ผูรวมวิจัย ๔ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูวัชรชลธรรม 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhru Watcharachonladham 

ประวัติการศึกษา ศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

ประวัติคณะผูวิจัย (ตอ) 

 

๕. ผูรวมวิจัย ๕ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหาประกอบ โชติปฺุโ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha Prakob Chotipoonyo 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

๖. ผูรวมวิจัย ๖ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูปลัดสมกิจ วรธมฺโม 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhu Palad Somkit Warathammo 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

ประวัติคณะผูวิจัย (ตอ) 

 

๗. ผูรวมวิจัย ๗ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha Thaweesak Gunadhammo, Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ. ด.  (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยบรรยายพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

๘. ผูรวมวิจัย ๘ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระใบฎีกาสรชยั ชินวโร, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrabaidika Sorachai Jinavaro, Dr. 

ประวัติการศึกษา นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ. ด.  (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยบรรยายพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 

 

 



๑๙๗ 

ประวัติคณะผูวิจัย (ตอ) 

 

๙. ผูรวมวิจัย ๙ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.ศุขภิญญา ศรีคำไทย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sukpinya Srikomthai 

ประวัติการศึกษา ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 พธ.ด (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ 

หนวยงานและสถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม หมูท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 


