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บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบั
บริบททางประวติัศาสตร์และมรดกวฒันธรรมของเมืองโบราณเวียงท่ากาน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  2.1   สถานะภาพความรู้เก่ียวกบัเวียงท่ากาน 
   2.1.1  ประวติัศาสตร์ของเวยีงท่ากาน 
   2.1.2  หลกัฐานทางโบราณคดีของเวยีงท่ากาน 
  2.2   แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
 2.3  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
   2.3.2 งานวจิยั  
  2.4   กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
2.1.  สถานะภาพความรู้เกีย่วกบัเวยีงท่ากาน 

 2.1.1  ประวตัิศาสตร์ของเวยีงท่ากาน 

 เวยีงท่ากานสมัยหริภุญไชย 

เวยีงท่ากานไม่ปรากฏเร่ืองราวในเอกสารวา่สร้างข้ึนมาแต่เม่ือใด แต่จากหลกัฐานท่ีพบ
ทั้งภายในและนอกตวัเวียงจ านวนหน่ึงท่ีเป็นภาชนะดินเผา  พระพิมพ์ดินเผา ซ่ึงบาง
องค์มีจารึกเป็นอกัษรมอญโบราณ  รูปพระโพธิสัตวท่ี์บุด้วย ส าริด เงิน และทองค า 
ลว้นเป็นหลกัฐานของศิลปกรรมในสมยัหริภุญไชย  จึงท าให้เช่ือวา่เวียงท่ากานคงถูก
สร้างข้ึนในช่วงเวลาท่ีแควน้หริภุญไชยมีความเจริญมัน่คงและเป็นเมืองบริวารของ
เมืองหริภุญไชย   
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อย่างไรก็ตามเวียงท่ากานยงัคงเป็นชุมชนท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่สืบเน่ืองมาถึงสมยัล้านนา  
ไดป้รากฏช่ือของเวียงท่ากานในเอกสารต านานหลายฉบบักล่าวถึงช่ือเมืองแห่งน้ีว่า 
พนันาทะการ และคงจะเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงในแถบท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง เพราะพระ
เจา้มงัรายไดโ้ปรดให้น าตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีน ามาจากลงักาทวปีไปปลูกท่ีพนันาทะการ 1 
ตน้ 1  และปรากฏช่ือของพนันาทะการอยูใ่นเอกสารต านานสมยัลา้นนาหลายคร้ัง  พนั
นาทะการคงจะกลายเป็นเมืองร้างไปในช่วงท่ีแผ่นดินลา้นนาเกิดความวุน่วายต่อสู้รบ
พุง่ชิงเมืองกบัพม่าในปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 หลงัจากท่ีพระ
ยากาวิละสามารถฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่และดินแดนลา้นนาไดส้ าเร็จ  ไดย้กทพัไปกวาด
ตอ้นเอาชาวไตล้ือจากเวียงยองหรือชาวไตยองในเขตรัฐฉานของประเทศพม่า ส่วน
หน่ึงนั้นใหเ้ขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เวยีงท่ากาน  ซ่ึงก็คือชาวบา้นท่ากานในทุกวนัน้ี 

จากหลกัฐานทางดา้นเอกสารและต านานหลายฉบบั เช่น ต านานมูลศาสนา พงศาวดาร
โยนก และต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวไวว้า่ แควน้หริภุญไชยเป็นศูนยก์ลางความ
เจริญแห่งหน่ึง ประกอบด้วยกลุ่มเมืองท่ีกระจายอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง
ตอนบนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และล าพูน และบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวงัในเขตอ าเภอ
เมืองและอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมีเมืองล าพูน หรือหริภุญไชยเป็นศูนยก์ลาง 
จากต านานจามเทว ีกล่าววา่ ฤๅษีวาสุเทพสร้างเมืองหริภุญไชยในปี พ.ศ. 1206 โดยทูล
เชิญพระนางจามเทวีธิดากษตัริยล์ะโว ้(ลพบุรี) มาเสวยราชย ์หลงัจากเมืองหริภุญไชยมี
ความเจริญมัน่คงแลว้ จึงขยายอ านาจออกไป โดยสร้างเมืองเขลางค ์ ข้ึนท่ีบริเวณท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ าวงั ส าหรับในส่วนของท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงนั้น จะพบเมืองโบราณสมยัหริภุญ
ไชยหลายแห่ง เช่น เวียงมโน ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่, เวียง
เถาะ บา้นสองแคว อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งน้ีเวียงท่ากานมีประวติัความเป็นมาเฉพาะใน
ต านานเท่านั้น จึงสามารถก าหนดระยะเวลาไดอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึงหากน าไปเปรียบเทียบ
กับต านานของเมืองหริภุญไชยแล้ว เวียงท่ากานสามารถก าหนดอายุลงไปได้ถึง
ประมาณ พุทธศตวรรษท่ี 13 โดย รองศาสตราจารย์ศรีศักร วลัลิโภดม ได้ท าการ
วเิคราะห์ต านานของหริภุญไชยออกเป็น 2 ช่วง คือ 

                                                           
1  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 
เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2538 
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1)  สมยันิยาย แต่งจากนิยายพื้นบ้านของพระสงฆ์ในสมยัล้านนา 2 เร่ือง กล่าวคือ 
เร่ืองแรก กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาท่ีเมืองหริภุญไชยและเมืองตะกาน 
พร้อมทั้งท านายว่าเมืองหริภุญไชยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ และเป็นท่ีบรรจุอฐิัธาตุ
ของพระพุทธเจา้ เร่ืองท่ีสองกล่าวถึง ฤๅษีวาสุเทพร่วมกบัพระสุกทนัตดาบส สร้าง
เมืองหริภุญไชย แลว้อญัเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโวม้าครองราชยใ์นช่วง
ตน้พุทธศตวรรษท่ี 13 

สอดคลอ้งกบัแผนงานโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้ะบุถึงความเป็นมาดงักล่าว
ไวว้่า ส่วนในเขตลุ่มแม่น ้ าปิง ต านานสุวรรณค าแดง กล่าวถึง การตั้งถ่ินฐานของ
ชาวลวัะว่าอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงและท่ีเมืองเชษฐบุรี บริเวณเชิงดอยสุเทพ 
ซ่ึงมีหอผีปู่ แสะย่าแสะตั้งอยู่ แสดงความเป็นศูนยก์ลางของชาวลวัะ ส่วนต านาน
จามเทวีวงศ์ กล่าวถึงการข้ึนมาปกครองเมืองหริภุญไชยของพระนางจามเทวีจาก
เมืองละโว ้มีการน าผูค้นและวฒันธรรมแบบทวารวดีข้ึนมาสู่ทางเหนือ ไม่ว่าจะ
เป็นศาสนา ศิลปะ ภาษา โดยเมืองในอาณาจกัรหริภุญไชย ไดแ้ก่ เวยีงท่ากาน เวียง
มโน เวยีงเถาะ และไดข้ยายสู่ลุ่มน ้าวงั เช่น การสร้างเมืองเขลางค ์2 

2)  สมยัประวติัศาสตร์ มีการบนัทึกเอาไวอ้ยา่งชดัเจน กล่าวถึงกษตัริยท่ี์ปกครองเมือง
หริภุญไชย มีทั้ งส้ิน 50 พระองค์ มีระยะเวลายาวนานถึง 631 ปี หลักฐานทาง
เอกสารระบุไว้ว่า มีความสัมพันธ์กับละโว้ ทั้ งด้านการเมือง ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 เมืองหริภุญไชยตอ้งเผชิญกบั
การรุกรานของเขมรในสมยัพระเจา้อาทิตยราช หลงัจากนั้นหริภุญไชยก็สงบสุขมา
นาน จนถูกพญามงัรายตีไดใ้นปี พ.ศ. 1824 ถึงแมใ้นต านานจะมีอายุลงไปถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 แต่ไม่มีหลกัฐานทางโบราณคดีช้ินใดท่ีเก่าไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 15-
16 และส าหรับในอีกต านานหน่ึงกล่าวว่า ในสมยัพระเจา้อาทิตยราชไดรั้บสั่งให้
สร้างปราสาทบรรจุ  พระบรมสารีริกธาตุในบริเวณพระบรมธาตุหริภุญไชย 
ระหว่างนั้นไดมี้กาเผือกตวัหน่ึงบินเฉียดพระเศียร จึงทรงมีรับสั่งให้ไล่จบักามา
จนถึงเวยีงตะกาน ต่อมาจึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ บา้นตะ๊ก๋า  ซ่ึงถูกตอ้งตามต านานเวยีง

                                                           
2  กลุ่มประชาคมต าบลบา้นกลาง และคณะ, “แผนงานโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่”,  เอกสารเยบ็เล่มเสนอต่อนายกรัฐมนตร ทักษิณ  ชินวัตร , พ.ศ 
2548,  หนา้ 1-2 
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ท่ากาน จึงสมมติฐานได้ว่าเร่ิมสร้างในสมยัพระเจ้าอาทิตยราช ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 17  

  เวยีงท่ากานสมัยล้านนา 

เวียงท่ากานมีความเจริญและความเส่ือมควบคู่กบัหริภุญไชยในฐานะเมืองหน้าด่าน               
เม่ือพญามังรายตีเมืองหริภุญไชยได้ เวียงท่ากานก็ตกเป็นเมืองข้ึนของล้านนาด้วย
เช่นกนั ช่วงก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่ ได้ปรากฏช่ือในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า เวียง
พนันาทะการ คงจะเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเมืองหน่ึง เพราะพญามงัรายโปรดให้น า
ตน้โพธ์ิท่ีน ามาจากลงักาทวปีตน้หน่ึง  ในจ านวน 4 ตน้ มาปลูกท่ีเวียงพนันาทะการ ดงั
ปรากฏในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ความวา่  “เจา้พญามงัราย ก็เอาค าปูน 500 ฝากมหา
เถรเจา้ทั้งส่ีก็รับค าทั้ง 500 กลบัคืนเมืองลงักา แลว้บูชา มหาโพธ์ิในลงักา มหาเถรทั้งส่ี
ตนอธิษฐานวา่ ผูข้า้ทั้งหลายจดัเอาศาสนาพุทธเขา้ เม่ือดลในลา้นนา ผิวา่จกักา้นกุง้ รุ่ง
เร่ืองแท ้ขอห้ือลูกมหาโพธ์ิตกลงเหนือจีวรแห่งตูขา้ แค่วา่อั้นลูกมหาโพธ์ิตกลงมาเหนือ
ผา้จีวรแห่งขา้เจา้ตนและลูกมหาเถรทั้งส่ี ก็เอามหาโพธ์ิใส่ในบาตรแห่งตน ลูกมหาโพธ์ิ
ก็งอกออกทั้งส่ีตน้ ก็เอามาห้ือพญามงัรายเอาไปปลูกท่ีทุ่งยาง เมืองฝางตน้หน่ึง เอาไป
ปลูกยงัร้ัวนางตน้หน่ึง เอาไปปลูกยงัพนันาทะการตน้หน่ึง พญามงัรายก็ห้ือราชมารดา
แห่งตนช่ือวา่เทพค าข่ายและกบันางปายโคเอาไปปลูกแทนท่ีไมเ้ด่ือเกล้ียงวดักานโถม
ตน้หน่ึงแล”3 

เวียงท่ากานเป็นเมืองท่ีมีเจา้ปกครองภายใตก้ารปกครองของเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่ง
สะสมเสบียงอาหารเพราะเป็นถ่ินอุดมสมบูรณ์ ช่ือของเวียงท่ากานปรากฏในเอกสาร
โบราณสถานเก่ียวกบัเมืองเชียงใหม่สมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) กล่าวว่า 
พระองค์ไดย้กทพัไปตีเมืองเง้ียวและไดเ้ชลยชาวเง้ียวไปอยู่ท่ีเวียงพนันาทะการ คงจะ
หมายความว่าในช่วงน้ีเวียงพนันาทะการมีฐานเป็นเมืองข้ึนเมืองหน่ึงของเชียงใหม่ 
เพราะค าว่า “พนันา” ภาษาไทยเหนือ หมายถึง ต าบล ดงัปรากฏในต านานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ความวา่ “พระเป็นเจา้ไปเมืองเง้ียวบางนั้นไดเ้ง้ียว 11 เมือง เมืองสู่หน่ึง เมือง
ลายขา้หน่ึง เมืองจีดหน่ึง เมืองจางหน่ึง เมืองกิงหน่ึง เมืองลอกจอกหน่ึง เมืองจาค าหน่ึง 
เมืองยองห้วยหน่ึง เมืองหนองบอนหน่ึง เมืองส่ีป้อหน่ึง เข้ากันเป็น 11 เมือง และ

                                                           
3ทม เกตุวงศา และคณะ, กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัด
มงคล อ าเภอกนัทรวชัิย จงัหวดัมหาสารคาม, กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนวจิยั, 2551 หนา้ 17 
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เจ้าพระยาติโลกราชได้เง้ียวมาเป็นข้อยปางนั้ นทั้ งหญิงทั้ งชายโพ้น 12,328 คน 
เจา้พระยาติโลกราชห้ือเอาเง้ียวฝงูไดม้าเป็นขอ้ยแจกไวย้งัปันนาโก๋น (พนันาทะกาน) 
พอ่งอยูเ่กา้ช่อง พอ่งอยูเ่มืองพร้าว พอ่งห้ือเป็นด่าง สืบต่อมาต่อเท่าบดัน้ีแลฯ”  

สมยัพระเมืองแกว้ (พ.ศ. 2038-2068) ในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ไดก้ล่าวถึงพระเมือง
แกว้โปรดให้น าไพร่ท่ีเจา้เมืองนายน ามาถวายไปอยูท่ี่พนันาทะการ ความวา่ “ปีระวาย
ไจศ้กัราช 828 (พ.ศ. 2059) ชาวเชียงใหม่ ชาวต่างเมือง ป้ันดินจกัก่อเมกเวียงเชียงใหม่
ในปีเมิงเป้า ศกัราช 879 ตวัพระยาแกว้ห้ือหม่ืนปิงยร้ัีงก่อเวยีงเชียงใหม่ปีเดียวนั้น เดือน 
11 ออก 7 ค ่า เม็งวนั 6 เจา้เมืองเชียงทอง พระยากายกบัเจา้เมืองนายเอาไพร่ไทย ชา้งมา้ 
ออกเป็นขา้พระเป็นเจา้พระยาแกว้ทั้งหญิงชายใหญ่น้อยท่ี 23,220 คน เจา้พระยาแก้ว
ห้ือหม่ืนปิงยีหน่ึง หม่ืนด่างเต่าค าหน่ึง ไปรับเอาคนครัว  นายเมืองมา ไดช้า้งมาโพน้ 38 ตวั 
ไดม้า้ 280 ตวั พระเป็นเจา้พระยาแกว้ห้ือไปอยูท่ี่พนันาทะการ”  

 
เวยีงท่ากานสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน 

เวียงท่ากานคงจะร้างเน่ืองจากสงครามกับพม่าคร้ังใหญ่ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  
จนกระทัง่พระยากาวลิะเขา้มาบูรณะเมืองเชียงใหม่ ไดย้กทพัไปตีเมืองต่าง ๆ แลว้กวาด
ตอ้นคนมาอยู่ตามเมืองเหล่านั้น รวมทั้งท่ากานและลา พูน พระยากาวิละกวาดต้อน
พวกไทยยองเขา้มาตั้งบา้นเรือนใหม่  ท าให้ช่วงน้ีเวียงท่ากานมีคนอยูอี่กคร้ัง  ซ่ึงชาว
เวยีงท่ากานท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัคือคนไทลือท่ีเรียกตวัเองวา่ คนยอง  มาจนถึงปัจจุบนั 

อน่ึง ความหมายของช่ือ ท่ากานนั้น  ไดมี้การกล่าวกนัวา่  มาจากค าวา่  ตะ๊ก๋าน  จากาคา 
บอกเล่าในทอ้งถ่ินถึงเร่ืองในสมยัก่อนวา่ มีกาเผือกตวัใหญ่ท่ีมกัจะบินลงมาทา ความ
เสียหายทา ลายพืชผลทางเกษตรและอา้งถึงพระพุทธเจา้วา่เคยเสด็จมาโปรดสัตวแ์ละ
ยกพระหัตถ์ห้ามกาเผือกไม่ให้ลงมาความความเสียหายในชุมชนจากลกัษณะการยก
พระหตัถ์ห้ามของพระพุทธองค์ในภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ ต๊ะก๋าน อนัมีลกัษณะคลา้คลึง
กบัช่ือเวยีง/เมืองท่ีในสมยัหลงันิยมนา เขา้ไปผกูเร่ืองสัมพนัธ์กบัพุทธประวติัดงัปรากฏ
เป็นประวติัของชุมชน/บา้นเมืองในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เวียงแหง เวียงฮอดเวียงกาหลง 
ฯลฯ4   

                                                           
4 วงศส์กัก ์ณ เชียงใหม่ (บรรณาธิการ), เจ้าหลวงเชียงใหม่, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั 
(มหาชน), 2549 
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2.1.2  หลกัฐานทางโบราณคดีของเวยีงท่ากาน 

นอกจากหลกัฐานทางดา้นเอกสาร ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดของเวยีงท่า
กานกบัหริภุญไชยและลา้นนาแลว้ยงัสามารถศึกษาถึงลกัษณะเด่นของหริภุญไชยไดก้็
คือ  

1)  ลักษณะของเมืองโบราณ  การตั้งเมืองในสมยัหริภุญไชยมีข้อสังเกตได้ก็คือ ตวั
เมืองมักจะตั้งอยู่ บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ า บนเนินดินสูงระหว่างระดับ 290–300 
เมตร จากระดบัน ้ าทะเล ส่วนมากจะอยูใ่กลก้บัลาน ้ าปิง อนัสามารถเดินทางไปยงั
เมืองล าพูนได้สะดวก ตวัเมืองมกัจะมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียม สร้างกาแพงเมือง 2 ชั้น 
และคูเมือง 1 ชั้น อยูต่รงกลางระหวา่งเมือง เมืองโบราณสมยัหริภุญไชย ในบริเวณ
รอบ ๆ ล าพูนมี 4 เมือง คือ เมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน , เวียงมโน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และเวยีงท่ากาน เมืองเหล่าน้ีตั้งอยูห่่างกนัประมาณ 7–8 กิโลเมตร 
แต่ละเมืองพบหลกัฐานทางโบราณคดีคลา้ยกนั เมืองเหล่าน้ีปัจจุบนัถูกท าลายลง
ไปมาก คูน ้ า คนัดินแทบจะไม่เหลือสภาพเดิมให้ศึกษาได ้แต่ท่ีเวียงท่ากานยงัคง
พอเหลือหลกัฐานให้ศึกษาศิลปะหริภุญไชยไดเ้ป็นอย่างดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าใน
หมู่บ้านรอบ ๆ เวียงท่ากานพบซากโบราณวตัถุสถานทั้ งแบบ หริภุญไชยและ
ลา้นนา เช่น บา้นใหม่ บา้นม่วง บา้นตน้กอก บา้นสันกอเก็ด และบา้นสันกาวาฬ 
เป็นตน้ ลกัษณะการกระจายของศิลปะ วฒันธรรมจากเวียงท่ากานไปยงัหมู่บา้น
เหล่าน้ี น่าจะอยู่ ในรูปของชุมชนขนาดเล็กท่ีข้ึนตรงต่อเวียงท่ากาน และเวียงท่า
กานก็ข้ึนตรงต่อล าพูนอีกทีหน่ึง แต่ละหมู่บา้นตั้งอยู่บนท่ีราบหรือบนเนินเต้ีย ๆ 
ลอ้มรอบดว้ยท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท านาเพื่อ ท่ีจะส่งไปยงัเวยีงท่ากานหรือล าพนู 

 2)  ศาสนา ในล าพูนนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทตามแบบเมืองทวารวดีในภาค
กลาง สังเกตได้จากพระพุทธรูปและพระพิมพ์ดินเผา ใกล้เคียงกบัท่ีพบในเมือง
โบราณสมัยทวารวดีท่ี  พบในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต่อมา
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17–18 อิทธิพล ของขอมสมยันครวตัและบายนไดเ้ขา้มา
มีอิทธิพลต่อหริภุญไชย คือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เขา้มาเผยแผย่งัหริภุญไชย  

3)  สถาปัตยกรรม เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบหริภุญไชยท่ีเหลือหลกัฐานจน
ทุกวนัน้ี  คือ สุวรรณจังโกฏิ  เจดีย์และรัตนฆรเจดีย์ วดักู่กุด (วดัจามเทวี) ท่ีมี
หลกัฐานทางดา้นเอกสารระบุว่า สร้างข้ึนสมยัพระเจา้อาทิตยราช ประมาณพุทธ
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ศตวรรษท่ี 17 ลกัษณะเด่นของเจดียใ์นสมยัน้ี คือ นิยมสร้างเจดียเ์หล่ียมซ้อนกนั
เป็นชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภยัขนาด
ลดหลัน่กนัข้ึนไป พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในซุ้มมีอิทธิพลของศิลปะทวาร
วดีประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16–17 ผสมผสานกบัศิลปะพื้นเมืองจนกลายมาเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง จากการขุดแต่งโบราณสถานวดักลางเมืองกลุ่ม 2 องค์เจดีย์
เหลือแต่ฐานส่ีเหล่ียมซ้อนกนัเป็นชั้นส่วนบนพงัหมดแลว้ รอบ ๆ ฐานเจดียข์ุดพบ
พระพุทธรูปดินเผาคล้ายกับท่ีพบในโบราณสถานแถบล าพูน  และช้ินส่วน
พระพุทธรูปดินเผาในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย สามารถก าหนดอายุได้
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 แสดงว่าเจดียว์ดักลางเมืองน่าจะมีรูปทรงคลา้ย
กบัเจดียเ์หล่ียมวดักู่กุดล าพนู ถา้องคเ์จดียไ์ม่พงัลงมาก็คงจะเป็นเจดียศิ์ลปะแบบหริ
ภุญไชยอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับเจดียเ์หล่ียมท่ีเวียงกุมกาม อ าเภอสารภี ท่ีมี
ลักษณะแบบ หริภุญไชย ท่ีมีการบูรณะเร่ือยมาจนถูกซ่อมแซมอีกคร้ังในสมัย
รัชกาลท่ี 5 โดยพ่อคา้ไมช้าวพม่ามาซ่อมใหม่ให้มีลวดลายแบบพม่าแต่รูปทรงเดิม
ยงัคงเป็นแบบหริภุญไชยอยู ่ 

ส่วนเจดียว์ดักลางเมืองกลุ่มท่ี 1 ยงัคงแสดงลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบหริภุญ
ไชยอยูบ่า้ง ถึงแมจ้ะถูกบูรณะใหเ้ป็นแบบลา้นนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21  

เจดียว์ดัตน้กอก ถูกสร้างครอบทบัหลายคร้ัง ฐานใหญ่ช่างพม่ามาสร้างไวใ้นช่วงท่ี
พม่าเข้ามาครองเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง เจดียอ์งค์ในเป็นแบบ
ลา้นนา มีอิทธิพลของสุโขทยัท่ีเขา้มาในสมยัพระเจา้ติโลกราชขา้งในมีเจดียอ์ยูอี่ก
องค์หน่ึงซ่ึงอาจเป็นเจดีย์แบบหริภุญไชย อนัแสดงให้เห็นว่ามีการบูรณะพุทธ
สถานต่อมาเร่ือย ๆ ตามความนิยมสมยันั้น ๆ 5 

ส าหรับโบราณสถานอ่ืน ๆ ในเวยีงท่ากานส่วนมากเป็นแบบลา้นนาประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ลงมาซ่ึงเป็นช่วงท่ีลา้นนามีความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง 

 4)  โบราณวัตถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหริภุญไชย คือ พระพิมพ์ดินเผาแบบท่ีเรียกว่า
พระสาม พระสิบสอง และพระแผง (พระห้าร้อย) คติการสร้างพระพิมพดิ์นเผาสืบ
ต่อมาจากทวารวดี ท่ีนิยมสร้างข้ึนเป็นพุทธบูชา มีอายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 17–

                                                           
5 ไพรัช สิทธิกรกลุ, การศึกษาลกัษณะเด่นทางศิลปกรรมฯ: การศึกษาเฉพาะเร่ือง,  คณะวจิิตรศิลป์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549 
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18 ท่ีเวียงท่ากานได้ขุดพบพระพิมพ์แบบน้ีเป็นจ านวนมาก และยงัพบพระปาง
ประทานอภยัสวมมงกุฎทรงเทริดทาด้วยสาริด  ลกัษณะของ พระแบบน้ีเป็นคติ
มหายานท่ีนิยมในสมยัราชวงศ์ปาละของอินเดีย  ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14–17 
ซ่ึงได้แพร่หลายเขา้มายงัพม่า ไทย ในประเทศไทยเคยพบพระพุทธรูปแบบน้ีท่ี
ลพบุรี และเวียง มโน ท่ีเวียงท่ากานเคยพบจ านวน 4 องค์ ปัจจุบันหายไปแล้ว 
พระพุทธรูปแบบน้ีก าหนดอายไุวป้ระมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18  

5)  ภาชนะดินเผาทีพ่บทีเ่วยีงท่ากาน  

ภาชนะดินเผาท่ีพบท่ีเวียงท่ากาน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามแหล่ง
ผลิต ดงัน้ี  

5.1  ภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาในประเทศ  
5.2  ภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาต่างประเทศ 

ภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาในประเทศ 
1.  ภาชนะดินเผาชนิดไม่เคลือบ 

1.1  เน้ือดินธรรมดา (Earthen Ware) เป็นภาชนะดินเผาประเภท ครก ถ้วยบด
ยา กระปุกไห คนที คนโท อ่าง เป็นตน้ เผาดว้ยอุณหภูมิต ่าประมาณ 850–
1,200 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ผลิตจากเตาพื้นเมือง 

1.2  เน้ือแกร่ง (Stone Ware) เป็นภาชนะดินเผาประเภท แจกนัหรือน ้ าตน้ ครก 
หม้อไหเผาด้วยอุณหภูมิ  1,200–1,300 องศาเซลเซียส  ผลิตจากเตาสัน
ก าแพง (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19–20), แหล่งเตาเวียงกาหลง (อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 19–22), แหล่งเตาเมืองล าปาง (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
20–22), เตาพื้นเมืองและจากแหล่งเตาบา้นบางปูนจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.  ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบ พบภาชนะจากแหล่งผลิตหลายแห่ง ดงัน้ี 
แหล่งเตาสันกา แพง (พุทธศตวรรษท่ี 19–20) 
แหล่งเตาสันทราย (พุทธศตวรรษท่ี 21–22) 
แหล่งเตาเวยีงกาหลง (พุทธศตวรรษท่ี 19 – 22) 
แหล่งเตาเมืองลา ปาง (พุทธศตวรรษท่ี 20 – 22) 
แหล่งเตาพาน (พุทธศตวรรษท่ี 20 – 22) 
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั (พุทธศตวรรษท่ี 21 – 22) 
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แหล่งเตาวงัเหนือ (พุทธศตวรรษท่ี 21 – 22) 

จากการขุดแต่งพบภาชนะรูปทรงต่าง ๆ มีทั้ง จาน ชาม ประปุก ไห อ่าง คนที
เชิงเทียน เป็นตน้ ลกัษณะการเคลือบมีเคลือบน้า ตาล เคลือบเขียวเซลาดอน 
เคลือบใส เขียนสีด าใตเ้คลือบภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาต่างประเทศ มี
ดงัน้ี 
1.  เคร่ืองถ้วยจีน ไดแ้ก่ 
 สมยัราชวงคซุ่์งภาคใต ้(พ.ศ. 1670 – 1822) 
 สมยัราชวงคห์ยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) 
 สมยัราชวงคห์มิง (พ.ศ.1911 – 2187) 
 สมยัราชวงคชิ์ง (พ.ศ.2187 – 2454) 
 พบภาชนะประเภทถ้วย ชาม จาน หมอ้น้า และเศษภาชนะส่วนหน่ึง ท่ี

ส าคญัได้แก่ หม้อน้าสมยัราชวงศ์หยวน  และกลุ่มชามลายคราม 11 ใบ 
และชามเขียนหลายสี 1 ใบ ผลิตในสมยัราชวงคห์มิง 

2.  เคร่ืองถ้วยเวียดนาม พบเศษภาชนะประเภทจาน ชาม มีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 21หรือร่วมสมยักบัราชวงคห์มิง โบราณสถานกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด
คือ กลุ่มวดักลางเวียง พบหลกัฐานศิลปะหริภุญไชยมากท่ีสุดและเป็นวดัท่ี
ส าคญัท่ีสุดดว้ย ส่วนวดัอ่ืน ๆ เช่น วดัอุโบสถ วดัพระเจา้ก ่าวดัหวัข่วง วดั
ตน้โพธ์ิ และวดัต้นกอก มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และ
ถึงแมว้า่หลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถุท่ีพบจะมีของสมยัหริภุญไชยดว้ย 
แต่ก็พบปริมาณนอ้ยอาจเป็นไปไดว้า่โบราณสถานเหล่านั้นสร้างมาตั้งแต่
สมัยห ริภุญไชยแล้ว  แต่ได้พังทลายไปจนไม่ เห ลือหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมอยู่เลย และได้ซ่อมแซมใช้เป็น พุทธสถานในช่วงสมัย
ล้านนา เพราะฉะนั้นเวียงท่ากานน่าจะมีระยะเวลาการอยู่อาศยัมาตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี 17–24 หรือประมาณ 700 ปี 6 

 
 
 

                                                           
6มณี พยอมยงค ์และนรินทร์ชยั พฒันพงศา,  วถิีชีวติและค่านิยมของชาวลานนาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และ
เกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547 
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2.2.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการศึกษา 

 2.2.1   แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ในปัจจุบนักระแสการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนทอ้งถ่ิน ใชเ้น้ือหาทางดา้นวฒันธรรมเป็น
ตวัก าหนดเน้นเน้ือหาในการจดัแสดง โดยวตัถุประสงค์หลกัสร้างจิตส านึก สร้างส่วน
ร่วมของชุมชนเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตามแหล่งเรียนรู้ชุมชนทอ้งถ่ินบางแห่งตอ้งเลิกไป 
เพราะเผชิญปัญหาหลายประการ ดงันั้นรูปแบบการจดัตั้งจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนหา
แนวทางในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 7 รองศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดดม กล่าว
วา่ พฒันาการของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนทอ้งถ่ินมีมานาน สมยั 40 -50 ปีแลว้ มีการรวบรวม
ขอ้มูลวตัถุทางวฒันธรรมอยู่แลว้แต่ไม่รู้วิธีการและไม่มีก าลงัจ าเป็นตอ้งพึ่งทางรัฐบาล 
แต่รัฐบาลก็สามารถช่วยไดเ้ป็นบางจุดซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่มีมานานแลว้ แต่ปัจจุบนัถูก
กระบวนการเล่นของเก่าท าลาย โดยเฉพาะของเก่าจากวดัท่ีมีจ  านวนมากมาย แต่ไม่ไดรั้บ
การตอบสนองจากรัฐเพราะงบประมาณมีไม่พอ อีกทั้งการจดัท าท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น เจา้ของ
ร้านท่ีสุโขทยัมีของเก่ามากมายแต่น ามาจดัการแสดงวตัถุท่ีไม่ถูกต้อง แต่ถ้าหากเขา
จดัเรียง บรรยายส่ิงของท่ีจดัแสดงให้เห็นถึงพฒันาการบางอยา่งของสุโขทยั คนท่ีดูก็จะ
ไดค้วามรู้ ดงันั้นคนท่ีจะท าตอ้งเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ี 8 

อย่างไรก็ตามแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถ่ินหลายแห่งก าลังเจออุปสรรคหลายด้าน 
โดยเฉพาะการขาดแคลนทรัพยากร เช่น บุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงานสถานท่ี และ
ความรู้ในการปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้จึงท าให้ศูนยฯ์ ทอ้งถ่ินหลายแห่งประสบความ
ยากล าบาก แต่บางท่ีก็เร่ิมมีช่ือเสียงโด่งดงัซ่ึงการท่ีศูนยฯ์แห่งหน่ึงสามารถก่อตั้งส าเร็จ
จนเปิดชมไดเ้ป็นผลมาจากความร่วมมือ และแรงสนบัสนุนคนรอบขา้ง และชุมชนท่ีเร่ิม
ก่อตั้ง แต่การท่ีจะด าเนินงานให้ต่อเน่ืองและมีความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนเป็นส่ิงท่ียาก
มากกว่า ซ่ึงศิริพร ศีรสินธ์ุอุไร ให้เหตุผลว่าส่วนหน่ึงคนในชุมชนมองว่าศูนย์ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ไม่เห็นว่าตอ้งไปเก่ียวขอ้งอะไรอีกหน้าท่ีก็ปล่อยผูท่ี้ดูแล

                                                           
7ทม เกตุวงศา และคณะ, กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัด
มงคล อ าเภอกนัทรวชัิย จงัหวดัมหาสารคาม,  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนวจิยั, 2551 หนา้ 17 
8ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร,  พิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย, เอกสารสมัมนาทางวชิาการศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 
2551,  หนา้ 3- 6 



 

 18 

ด าเนินการต่อไปดงันั้นทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการผลกัดนัและส่งเสริมไม่ให้ตกภาระ
ไปทางใดทางหน่ึงหรือยกเป็นหนา้ท่ีของรัฐ 9   

ดงันั้น การจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชน คือ ศูนยก์ลางการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในชุมชน และเป็นสถานท่ีท่ีเสริมสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปล่ียนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีก
ทั้งยงัเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  

2.2.2    หลกัการส าคัญศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

1)  เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกดา้น ทุกรูปแบบไม่เนน้การเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
2)  เป็นศูนยก์ลางท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้มาเรียนรู้ คน้ควา้หาความรู้ แลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความ
ร่วมมือในการพฒันาตนเองและชุมชน 

3)  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวติของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 

2.2.3    ภารกจิของศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

1)  จดัให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนการ
สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการเรียนรู้ดา้นต่างๆ ของประชาชนในชุมชน 

2)  เป็นศูนยร์วมของขอ้มูล เช่น ขอ้มูล จปฐ. กชช.2ค. แหล่งน ้ า กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้ง
ข่าวสาร สาระความรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เท่าทนัสถานการณ์โลก 

3)  รวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น องคค์วามรู้ท่ีมีอยูก่ระจดั
กระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่  มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ไปสืบคน้ศึกษาและ เรียนรู้ไดทุ้กเวลา 

4)  เป็นศูนยก์ลางในการจดัการความรู้ ท่ีด าเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
5)  เป็นศูนยป์ระสานและบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ 

ผูน้  า กลุ่ม/องคก์ร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพฒันาภาครัฐ 

                                                           
9ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, บันทกึทบทวนบทเรียนจากการวจิยั และพฒันาพพิธิภณัฑ์, กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
สามลดา, 2551, หนา้ 31-37 
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6)  เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้นเป็นสถานท่ีท่ีมีโครงสร้างเป็น
อาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ก็ได ้ท่ีมีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนท่ี
ตอ้งการความรู้ สามารถเขา้ถึงได ้

2.2.4  องค์ประกอบ / รูปแบบ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

1)  วธีิการก่อเกิด  

ศูนย ์เรียนรู้ชุมชน จะเกิดข้ึนไดต้อ้งเป็นความตอ้งการของประชาชนในชุมชน เพราะ
จะเป็นสมบัติของชุมชน จึงควรน าแนวคิดเข้าเวที ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน 
เผยแพร่ความคิด โนม้นา้วสร้างการยอมรับ และช้ีให้เห็นความส าคญัของการมีแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนการจดัเก็บองคค์วามรู้ ประวติัชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอยา่ง
เป็นระบบ การแสดงขอ้มูลข่าวสารของชุมชนให้ไดเ้รียนรู้กนัอยา่ง ทัว่ถึง รวมทั้งการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สม ่าเสมอ โดยเร่ิมจากการจดัระเบียบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน และให้เป็นไปตามก าลงัท่ีชุมชนจะสามารถด าเนินการได ้อีกทั้งให้มีขอบเขต 
และลกัษณะตามความเห็นของชุมชน 

2)  โครงสร้างของศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ประกอบดว้ย 

2.1)  คณะกรรมการ ประกอบด้วยผูแ้ทนจากผูน้ าชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย
องค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น อาสาสมคัร ฯลฯ โดยมาจากการคดัเลือกของ
ชาวบ้านเอง และชาวบ้านให้การยอมรับ ซ่ึงคณะกรรมการจะร่วมมือกัน
วางแผน และด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ ท่ีไดร่้วมกนัก าหนด เพื่อระดมพลงั
ให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจดัการในศูนยเ์รียนรู้ให้สามารถ ด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2)  ท่ีปรึกษา เป็นภาคีการพฒันาภาครัฐ เช่น พฒันาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน 
เกษตร สาธารณสุข และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.3)  ระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท าข้ึนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารศูนยฯ์ 

2.4) สถานท่ี เล็กใหญ่ไม่ส าคญั อาจจะอยูใ่นห้องของอาคาร อบต. บา้นผูใ้หญ่บา้น 
บ้านผูน้ า บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวดั ใต้ต้นไม้ ศาลากลางบ้าน ซ่ึงเป็น
สถานท่ีให้พบปะ ประชุม ท างานกันได้ตลอดเวลา ให้เป็นสถานท่ีท่ีเป็น
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สัญลกัษณ์ของการรวมตวักนั เพื่อการเรียนรู้ ไม่จ  าเป็นตอ้งหางบประมาณมา
ก่อสร้างศูนยใ์หม่ 

2.5)  การบริหารจดัการศูนยฯ์ คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับการคดัเลือก มีการบริหาร
จดัการเพื่อใหศู้นยฯ์ สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.6)  งบประมาณ เพื่อพฒันาคณะกรรมการของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนใหส้ามารถท างาน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

3)  กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

3.1)  สถานท่ีจดักิจกรรมเรียนรู้ อาจด าเนินการได้ทั้ งในอาคารศูนย์ฯ และนอก
อาคารศูนย์ฯ โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน เช่น บ้านปราชญ์
ชาวบา้น ในไร่นา เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปลูกผกั การเล้ียงสัตว ์
ฯลฯ 

3.2)  กิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียน/การสอน การจดัการความรู้เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาของชาติพนัธ์ุ ขนบประเพณี วฒันธรรม การรับความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน  การจดัเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั การ
เรียนรู้ผา่น E-Learning การสาธิต การจดันิทรรศการ การจดัสัมมนา อภิปราย 
ฯลฯ 

4)  เน้ือหาสาระข่าวสารของความรู้ ประกอบดว้ย 

4.1)  ขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูล จปฐ. กชช.2 ค ทะเบียนผูน้ า กลุ่ม/องคก์ร ขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ชุมชนทอ้งถ่ิน อตัลกัษณ์ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 

4.2)  ข่าวสาร (สารสนเทศ) ไดแ้ก่  

4.2.1)  สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ประวติัหมู่บา้น แผนท่ีตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ / ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร 
(อตัราความหนาแน่น / โครงสร้างประชากร) ลกัษณะการประกอบ
อาชีพของชุมชน (เกษตร / อุตสาหกรรม / รับจ้าง ฯลฯ) ผลิตภณัฑ์
มวลรวมของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ ท่ีน่าสนใจของหมู่บ้านศิลปะ / 
วฒันธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บา้น สถานท่ีท่องเท่ียว / สถานท่ีบริการ 
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การคมนาคม (การเดินทางไปยงัหมู่บา้น) ประเพณี / เทศกาลประจ าปี 
ทกัษะ / ฝีมือ / แรงงานของหมู่บา้นอ่ืนๆ 

4.2.2)  ข่าวสารเพื่อชีวติ 
4.2.3)  ข่าวสารเพื่อการพฒันาหมู่บา้น / ชุมชน 

4.3)  ความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านวฒันธรรม การประกอบอาชีพ / ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
องค์ความรู้ท่ีชุมชนต้องการ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
หมู่บา้น / ชุมชน และความรู้ข่าวสารจากภายนอก 10 

แหล่งการเรียนรู้มีการเรียกช่ือท่ีแตกต่างออกไป เช่น แหล่งการสอนชุมชน 
แหล่งความรู้ แหล่งทรัพยากรชุมชน แหล่งความรู้ แหล่งวิทยาการในชุมชน
เป็นต้น แต่ความหมายเหล่าน้ีมีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงแหล่งการเรียนรู้มี
ความหมายดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2546 ให้ค  า
จ  ากดัความวา่ แหล่ง หมายถึง ถ่ินท่ีอยู ่บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง เขา้รับรู้ความรู้จากผูส้อน รับการศึกษาฝึกฝนอบรมเพื่อใหเ้กิดความรู้ 
ความเข้าใจ หรือ ความช านาญ ฝึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเป็นความ
ช านาญ และรู้หมายถึง แจง้ เขา้ใจ ทราบ ดงันั้น แหล่งการเรียนรู้ หมายความถึง 
ถ่ิน ท่ีอยู ่บ่อเกิดแห่ง ท่ี หรือ ศูนยร์วมความรู้ท่ีให้เขา้ไปศึกษาหาความรู้  ความ
เขา้ใจ และความช านาญแหล่งการเรียนรู้ อาจเรียกว่า แหล่งความรู้ในชุมชน 
แหล่งวิชาการในชุมชน แต่มีความหมาย วิธีด าเนินการ และเป้าหมายท่ี
คลา้ยคลึงกนั11 

2.2.5  ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

การศึกษานอกโรงเรียน กล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในลักษณะของการจัด
การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ วา่เป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากการท างาน จากครอบครัว จากส่ือ จากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน

                                                           
10สนอง  โลหิตวเิศษ และคณะ, “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยดืหยุน่เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับผูใ้หญ่วยัท างาน”, ครุศาสตร์สาร ปีที ่6 ฉบับที ่2, 2555, หนา้ 8-13 
11อาชญัญา รัตนอุบล  และคณะ,  การจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ :  สวนสาธารณะ,  หนา้ 23-24 
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เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา โดยแบ่งแหล่งท่ีจะให้ประชาชนเรียนรู้ตามอธัยาศยัออกเป็น 6 
ประเภท คือ  

1.  ห้องสมุดต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั ห้องสุด
ของหน่วยงานเอชน หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุด ฯลฯ 

2.  เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน สถานีอนามยัต าบล ส านัก
เกษตรต าบล ส านกัวิชาต่างๆ ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หรือตามวถีิชีวติของชาวบา้น ฯลฯ 

3.  ส่ือสารมวลชนไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ วารสาร นิตยสาร 
จุลสาร โปสเตอร์ ฯลฯ 

4.  ภูมิปัญญาชาวบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาของผูรู้้ วฒันธรรมและความอยากรู้ของชุมชนฯล 
5.  ส่ือพื้นบา้น ไดแ้ก่ เพลง ลิเก หมอล า หนงัตะลุง มโนราห์ ล าตดั ฯลฯ 
6.  ครอบครัว ไดแ้ก่ การอบรมสั่งสอน การให้ความรู้การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ

จากพอ่แม่ ฯลฯ  

ทั้งน้ี แนวคิดการจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในชุมชนเป็นสถานท่ีท่ีเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
ถ่ายทอด แลกเปล่ียนประสบการณ์ วทิยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งบริการชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพฒันาแบบพึ่งตนเอง การเรียนรู้จาก
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดรั้บการศึกษาตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
มีความยืดหยุ่นหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์   เป็นการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เช่น บริการข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ผูเ้รียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้สามารถจัดได้อย่าง
หลากหลายโดยศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะมีส่วนสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และ
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเติมเต็มใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่ง
แท้จริง โดยเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  เช่น  จากวิทยากร จากส่ือวิทยุ 
โทรทศัน์ วิดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ แบบเรียนส าเร็จรูป หนงัสือพิมพ์ การประชุม หรือการ
อบรม เป็นต้น ทั้ งน้ีการจดัศูนย์การเรียนรู้ท่ีดี  ควรจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึง การจดัการเมืองประวติัศาสตร์
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เวียงท่ากาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเช่ือมโยงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ท าให้เกิดแนวทางของการจัดการเมือง
ประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการรักษา
คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 2.2.6   แนวคิดการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม 

การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมในประเทศไทยเร่ิมต้นข้ึนมาจากการอนุรักษ์ในแบบ
ประเพณีนิยม จากหลกัฐานบนัทึกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มกัจะเป็นเร่ืองราวของการซ่อมแซม
ปรับปรุงวดัในพระพุทธศาสนา แม้จะไม่มีรายละเอียดท่ีแสดงถึงวิธีการท่ีใช้ในการ
ซ่อมแซมแต่ก็สามารถท าให้เข้าใจถึงแนวคิดในการอนุรักษ์ในอดีตได้อย่างชัดเจน 
บนัทึกท่ีเก่าท่ีสุดมีมาตั้งแต่กรุงสุโขทยัจากจารึกวดัศรีชุมได้กล่าวว่า พระมหาเถรศรี
ศรัทธาราชจุฬามณี ไดด้ าเนินรอยตามองค์พระพุทธเจา้จาริกแสวงบุญไปตามสถานท่ี
ต่างๆ ทั้งในสุโขทยั อาณาจกัรใกลเ้คียง และศรีลงักา ซ่ึงในระหว่างการจาริกแสวงบุญ
นั้น ส่ิงท่ีเป็นบุญอนัยิ่งใหญ่ไดแ้ก่ การรวบรวมช้ินส่วนพระพุทธรูปหินเขา้ดว้ยกนัและ
ซ่อมแซมเสียใหม่ดว้ยปูน เป็นแบบอยา่งให้ชาวพุทธถือปฏิบติัสืบต่อมาเพื่อผลบุญจนใน
ปัจจุบนั เป็นแนวทางการอนุรักษ์แบบประเพณีนิยมท่ีมีพื้นฐานมาจากความศรัทธา การ
อนุรักษศ์าสนวตัถุ ศาสนสถาน ถือวา่เป็นสืบทอดศาสนาดว้ยทางหน่ึง12 

แนวความคิดสมยัใหม่ในการอนุรักษ์และพฒันาโบราณสถานในประเทศไทยสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกบัความเป็นชาติ แสดงถึงความเป็นอารยประเทศของบา้นเมืองเร่ิมตน้ข้ึนใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว แตกต่างไปจากเดิมท่ีการบูรณะหรือการ
บ ารุงรักษาจะกระท ากนัในลกัษณะท่ีตอ้งการท าใหส้มบูรณ์ข้ึนหรือดีกวา่เดิมตามคตินิยม
ท่ีท ากนัมาแต่โบราณ โดยท่ียงัไม่ได้มีการค านึงถึงคุณค่าของรูปแบบดั้งเดิม ความเป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ไม่มีการก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ต่อยา่งใด ในความเป็นจริง
แนวคิดดงักล่าวอาจจะเร่ิมมาตั้งแต่เม่ือคร้ังท่ีพระองค์ยงัอยู่ในสมณเพศ ท่ีได้เสด็จหัว
เมืองภาคเหนือใน พ.ศ.2376 ทรงแวะแหล่งโบราณคดีส าคญัๆหลายแห่งตลอดเส้นทาง 
และทรงรวบรวมของโบราณไวเ้ป็นจ านวนมาก เม่ือพระองคไ์ดข้ึ้นครองราชย ์ยงัโปรด

                                                           
12 ป่ินรัชฎ ์กาญจนษัฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน,  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 2552. หนา้ 18 
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ให้สร้างพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภณัฑ์ เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บรักษาของโบราณเหล่าน้ี เพื่อ
ประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นหลกัฐานทางวฒันธรรมของชาติไทยใน พ.ศ.2397 ทรง
ออกหมายประกาศเขตรังวดั ผูร้้ายขุดวดั ก าหนดให้ราษฎรท่ีตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างจาก 
ศาสนสถานในระยะส่ีเส้นโดยรอบ มีหนา้ท่ีสอดส่องดูแลมิให้ผูร้้ายท าการลกัลอบขุดหา
ทรัพย์สิน และได้ก าหนดโทษปรับแก่ราษฎรผูเ้พิกเฉย โดยประกาศน้ีได้รวมศาสน
สถานท่ีเป็นวดัร้างไวด้ว้ย จึงเห็นไดว้า่ทรงสนพระทยัในเร่ืองมรดกของชาติทั้งในฐานะ
ท่ีเป็นเคร่ืองสืบทอดพระศาสนา และเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้มีการประกาศพระบรม
โองการจดัตั้งโบราณคดีสโมสรข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2450 และมีการด าเนินงานดา้นการอนุรักษ์
โบราณสถานท่ีพระราชวงัโบราณ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แมว้่าจะมีการออกโฉนด
ท่ีดินเพื่อเป็นหลักฐานการถือครองกรรมสิทธ์ิ แต่ก็ยงัสงวนท่ีดินภายในก าแพงเมือง
พระนครศรีอยุธยาไวเ้ป็นสาธารณะสมบติัและท่ีวดัร้าง ห้ามเอกชนถือครอง โดยโปรด
เกลา้ฯ ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต)์ ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า
สงวนรักษาพระนครศรีอยุธยาไวเ้ป็นเมืองโบราณในฐานะมรดกส าคญัของชาติ ห้ามมิ
ให้ผูใ้ดถือสิทธ์ิปกครองท่ีดินภายในบริเวณก าแพงเมืองโดยเด็ดขาด และจดัให้มีการขุด
แต่งบริเวณพระราชวงัโบราณข้ึนเป็นคร้ังแรกเพื่อเป็นสถานท่ีบ าเพ็ญพระราชกุศลใน
พระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว พระองค์ไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้ง
กรมศิลปากรข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2454 มีภาระหน้าท่ีในการอนุรักษ์และพฒันาโบราณสถาน 
และโปรดเกล้าฯ ให้มีการประกาศจดัการตรวจรักษาของโบราณ ลงวนัท่ี  17 มกราคม 
พ.ศ.2466 พร้อมกับการแต่งตั้ งกรรมการหอพระสมุดส าหรับพระนคร มีหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษากบัเทศาภิบาลและเจา้พนกังานฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มรดกทางวฒันธรรม โดยก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการพิเคราะห์เลือกสรร 
ก าหนดว่าส่ิงใดเป็นของโบราณควรจะเก็บรักษาไวบ้้าง ตรวจตราให้ค  าแนะน าแก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรับผิดชอบ นบัเป็นกา้วแรกในการจดัตั้งองค์กร และก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการอยา่งเป็นระบบข้ึนในประเทศไทย 

แม้แนวคิดการอนุรักษ์สมัยใหม่อย่างตะวนัตกจะได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน แต่การ
ดูแลศาสนสมบติัในพระพุทธศาสนาก็ยงัคงเป็นในแนวทางดั้งเดิมแบบประเพณีนิยมดงั
ปรากฏตวัอย่างในการประชุมของมหาเถรสมาคมเม่ือคร้ังกรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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ด ารงต าแหน่งสังฆปรินายก ท่ีมีการวินิจฉัยในเร่ืองการร้ือพระเจดียแ์ละพระปฏิมาโดย
อ้างถึงพระบาลีวินัยมหาวรรค โดยทรงสรุปว่า “ท่านให้ถือเอาเจตนาเป็นเกณฑ์” ท่ี
ประชุมไดใ้ห้ค  าวนิิจฉยัวา่ ถึงแมใ้นยุคน้ีเป็นเวลาท่ีความนิยมในทางโบราณคดีเกิดข้ึนมา
แลว้แต่มหาเถรสมาคมเห็นชอบดงัน้ี 

1.  บุคคลใด เจาะ ขุด ร้ือพระเจดีย ์หรือพระปฏิมาดว้ยเจตนาประทุษร้าย ตวัอยา่งเช่น 
เจาะหรือขุดเพื่อจะเอาทรัพยส่ิ์งของ โดยท่ีสุดเป็นพระธาตุหรือพระพิมพอ์นับรรจุ
ไวใ้นนั้น ร้ือเสียหรือจะเอาท่ีปลูกสร้างเหยา้เรือน ท าเรือกสวนเป็นส่วนบุคคล หรือ
ถือศาสนาต่างคิดท าลายลา้งปูชนียวตัถุของผูอ่ื้นเสีย ดว้ยริษยาข้ึงเคียด การท าของ
บุคคลนั้นเป็นบาป 

2.  บุคคลใดมีเจตนาอุปการะร้ือพระเจดีย ์หรือพระปฏิมาอนัช ารุดเสียแลว้ ก่อท าข้ึน
แทนใหม่ หรือของไม่งามไม่จูงใจให้เล่ือมใส ร้ือเสียแลว้ท าข้ึนแทนใหม่ใหเ้ป็นของ
งามเป็นท่ีจูงใจใหเ้ล่ือมใส การท าของบุคคลนั้นเป็นบุญหาโทษมิได ้

3.  บุคคลใดมีเจตนาอุปการะ เห็นพระเจดีย์หรือพระปฏิมาสร้างไวใ้นท่ีไม่เหมาะ 
ตัวอย่างเช่นอยู่ในท่ีร้างไม่ได้รับความรักษา หรืออยู่ในหมู่คนใจบาปจะถูก
ประทุษร้าย ท่ีเป็นอาจชะลอมาได้ก็ชะลอมา ท่ีเป็นอาจจะชะลอไม่ได้อาจร้ือเป็น
ท่อนมาคุมใหม่ได ้เป็นของไม่อาจท าเช่นนั้น ร้ือเอาสัมภาระเป็นตน้ว่าอิฐมาก่อข้ึน
ใหม่ ประดิษฐานไวใ้นท่ีอนัสมควร การท าของบุคคลนั้นเป็นบุญท าโทษมิได ้

ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2469 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯให้มี
การจัดตั้ งราชบัณ ฑิตยสภาข้ึน โดยมีภาระหน้าท่ีประการหน่ึงในการอนุ รักษ์
โบราณสถาน โดยมีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเป็นนายกราชบณัฑิตยสภา 
ในปาฐกถาเร่ืองสงวนของโบราณ ซ่ึงสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ในฐานะนายกราชบณัฑิตยสภา ทรงแสดงแก่เทศาภิบาล เม่ือ พ.ศ.2473 ไดก้ล่าวถึง
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นโบราณสถานไวว้่า “...ของโบราณนั้นราชบณัฑิตยสภาก าหนดเป็น 2 
ประเภท คือ ของท่ีไม่พึงเคล่ือนท่ีได ้เป็นตน้วา่ เมือง และปราสาทราชวงั วดั ทั้งเทวาลยั 
ตลอดจนบ่อกรุ และสะพานหิน ของโบราณเหล่าน้ี ก าหนดเป็นประเภทหน่ึงเรียกว่า 
โบราณสถาน” 
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 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงการปฏิสังขรณ์พระอารามอย่างท่ี
กระท ากนั ซ่ึงอาจจะเป็นการท าลายโบราณสถานดั้งเดิมให้เสียหาย ในปาฐกถาทรงให้
เทศาภิบาลคอยสอดส่องดูแลใหเ้ร่ืองการปฏิสังขรณ์อยูใ่นเกณฑ ์3 ขอ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ถา้มีผูศ้รัทธาจะปฏิสังขรณ์โบราณสถานท่ีส าคญัขอให้ช้ีแจงกบัเขาให้ท าตาม
แบบเดิม อยา่ใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบ และลวดลายไปเป็นอยา่งอ่ืนเอาตามใจชอบ 

ขอ้   2  อยา่ใหร้ื้อท าลายโบราณสถานท่ีส าคญัเพื่อสร้างของใหม่ข้ึนแทน 

ขอ้   3  วดัโบราณท่ีท าการปฏิสังขรณ์นั้นมักมีผูศ้รัทธาสร้างส่ิงต่าง ๆ เพิ่มเติมของ
โบราณ ของท่ีสร้างเพิ่มเติมเช่นวา่น้ี ไม่ควรจะสร้างข้ึนในอุปจารใกลชิ้ดกบัของโบราณท่ี
ดีงามดว้ย อาจท าให้ของโบราณเสียสง่าและไม่เป็นประโยชน์กบัผูส้ร้าง เพราะฉะนั้นควรจะ
ให้กะท่ีไวเ้สียส่วนหน่ึงในบริเวณวดันั้นส าหรับสร้างของใหม่ นอกจากน้ียงัทรงตอ้งการให้
เทศาภิบาลส านึกวา่โบราณวตัถุสถานของชาติเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งสงวนรักษาไวแ้ละเป็น
หนา้ท่ีของชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูซ่ึ้งเป็นขา้ราชการ “การสงวนรักษาโบราณวตัถุ
สถานเป็นส่วนหน่ึงในราชการแผน่ดินเหมือนกบัราชการอยา่งอ่ืน ๆ” 

 ระยะเวลาเกือบ 100 ปี  นับตั้ งแต่การสถาปนากรมศิลปากร ภารกิจการอนุ รักษ์
โบราณสถานนับเป็นภารกิจหลักท่ีส าคญัประการหน่ึงของกรมศิลปากร ท่ีได้มีการ
ปรับเปล่ียนและพฒันามาเป็นล าดบั 

 ในการอนุรักษ์โบราณสถานมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคือพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ท่ีมีการปรับเปล่ียนและแก้ไขมา
หลายคร้ัง โดยฉบบัแรกคือ พระราชบญัญัติว่าด้วย โบราณสถาน ศิลปวตัถุ และการ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2477 และฉบับปัจจุบันคือพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2477 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล มีใจความ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายและการจดัการของโบราณสถานดงัน้ี 

 มาตรา 4  “โบราณสถาน”  หมายความว่า อสังหาริมทรัพยอ์ย่างใดอย่างหน่ึง หรือซาก
ปรักหักพงัแห่งอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือความจริง
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ เป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 
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มาตรา 6 ให้อธิบดีจดัท าบญัชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นประเทศสยามไว ้ไม่
ว่าจะเป็นโบราณสถานท่ีมีเจ้าของเป็นของเอกชนคนใด หรือไม่มีเจ้าของ หรือเป็น
ทรัพยสิ์นของแผน่ดิน รวมทั้งโบสถ์ วดัวาอาราม และส่ิงก่อสร้างอยา่งอ่ืนอนัเก่ียวแก่การ
ศาสนา 

 ส าหรับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได้ให้ค  านิยามของ
โบราณสถาน ไวว้า่โบราณสถาน หมายถึง“อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลกัษณะ
แห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวติัของอสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็น
ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้ งน้ี ให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็น
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย” การท่ีจะบอกว่า
อะไรเป็นโบราณสถานตามกฎหมายหรือไม่นั้น ประการแรกถา้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย ์ก็
คงตดัออกไปก่อนไดเ้ลย ต่อมาคือโดยอาย ุหมายความวา่มีความเก่าแก่ แต่ตามกฎหมายก็
มิได้ก าหนดว่าท่ีอายุเท่าไรจึงเรียกว่าเป็นโบราณสถาน และถา้ดีแต่เก่าคือสร้างมานาน
แลว้แต่กลบัไม่เป็นประโยชน์ใดใดก็ไม่สมควรท่ีจะถือเป็นโบราณสถานท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

 ส่วนแนวทางในการปฏิบติังานดา้นอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรไดอ้อกระเบียบ
กรมศิลปากรว่าดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ.2528 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์
โบราณสถานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั้ งทางด้านศิลปะ ประวติัศาสตร์ และ
โบราณคดี รวมทั้งให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม 
ซ่ึงใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานมาจนถึงปัจจุบนั 

 ความหมายของค าว่า “การอนุรักษ์” จึงได้ยึดถือตามค าจ ากัดความของระเบียบกรม
ศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษโ์บราณสถาน พ.ศ. 2528 ดงัน้ี 

 การอนุรักษ ์หมายความวา่ การดูแล รักษา เพื่อให้ทรงคุณค่าไว ้และให้หมายรวมถึงการ
ป้องกนั การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ   

ส าหรับการอนุรักษใ์นวธีิการต่าง ๆ ไดร้ะบุความหมายไวด้งัน้ี 
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ก.  การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาไวต้ามสภาพของเดิม เท่าท่ีเป็นอยู่ และ
ป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป 

ข.  การปฏิสังขรณ์ หมายถึง การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพอยา่งท่ีเคยเป็นมา 
ค.  การบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืน

เหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีอยู่
เดิม และส่ิงท่ีท าข้ึนใหม่ 

จากค าจ ากดัความขา้งตน้ จะตั้งขอ้สังเกตได้ว่า เราสามารถใช้ค  า “การอนุรักษ์” ได้ใน
ความหมายท่ีกวา้งท่ีสุดท่ีจะกินใจความถึงวธีิการใดๆ ก็ตามท่ีจะยงัประโยชน์ต่อการสืบ
ต่ออายขุองโบราณสถาน โดยในปัจจุบนัไดมี้แนวคิดวา่ การอนุรักษโ์บราณสถานจะตอ้ง
มีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานจึงได้แก่ การ
ด าเนินการใดๆ ก็ตาม เพื่อให้คงไวซ่ึ้งคุณค่าของโบราณสถานในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม เป็นประจกัษพ์ยานแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ รักษาส่วนท่ีไดรั้บสืบทอด
มามิให้สูญหายไป ดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดีอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ให้
ประชาชนมีความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดความรักความ
หวงแหนท่ีจะรักษาไวแ้ละพร้อมท่ีจะส่งมอบต่อให้คนในรุ่นต่อไปดว้ยขอ้มูลท่ีครบถว้น
ท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้และยงัสามารถน าโบราณสถานมาใช้เพื่อประโยชน์การใช้สอยใน
ปัจจุบนัดว้ยความเหมาะสมและจากการท่ีโบราณสถานเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ี
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบา้นเมืองมาตั้งแต่คร้ังอดีต เป็นความภาคภูมิใจของคนใน
ปัจจุบนั ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเม่ือคร้ังเสด็จพระราชด าเนิน
พระราชวงัโบราณ บริเวณพระต าหนกัเยน็ บึงพระราม จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 ความวา่ “....การสร้างอาคารสมยัน้ี คงจะเป็นเกียรติส าหรับ
ผูส้ร้างคนเดียว แต่เร่ืองโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่า 
ควรจะช่วยกนัรักษาไว ้ถา้เราขาดสุโขทยั อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว้ ประเทศไทยก็ไม่มี
ความหมาย...” แนวทางตามพระราชด ารัสดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ โบราณสถานเป็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่าจึงควรอนุรักษไ์วเ้พื่อแสดงถึงประวติัความเป็นมาของชาติบา้นเมืองต่อไป13 

 

                                                           
13 มะลิ โคกสนัเทียะ, ข้อสังเกตเกีย่วกบัปัญหาในการอนุรักษ์โบราณสถานของกองโบราณคด,ี เอกสารประกอบการ
สมัมนา การอนุรักษโ์บราณสถานในฐานะเป็นหลกัฐานทางวชิาการ 6-7 สิงหาคม 2530 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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2.3  แนวคิดการจัดการท่องเทีย่ว 

 2.3.1   แนวคิดการจัดการการท่องเทีย่ว 

การจดัการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าอย่างมีเป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกับหลักการ 
ทฤษฏีและแนวคิด ท่ีเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ยงัต้องค านึงถึงสภาพท่ีแท้จริง รวมทั้ ง
ข้อจ ากัดต่างๆ ของสังคม และสภาพแวดล้อม  การก าหนดแนวทาง มาตรการ และ
แผนปฏิบติัการท่ีดี ตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้มิฉะนั้นแลว้ การจดัการ
ท่องเท่ียวจะด าเนินไปอยา่งไร้ทิศทาง และประสพความลม้เหลว การพิจารณาการจดัการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้น โดยมนสั สุวรรณ กล่าว
ว่า ในการจดัการท่องเท่ียว จ าเป็นต้องพิจารณาระบบย่อยหรือองค์ประกอบของการ
จดัการท่องเท่ียว บทบาทหน้าท่ีของแต่ละองค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบการท่องเท่ียวดว้ย 
ระบบการท่องเท่ียวท่ีส าคญัจ าแนกได ้3 ระบบดงัน้ี คือ 

1.  ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism Resource) อนัประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพ
ของธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชน และทอ้งถ่ิน 

2.  ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรัฐบาล            
ใหค้วามปลอดภยัทั้งร่างกายและทรัพยสิ์น การเดินทางแก่ประชาชนและนกัท่องเท่ียว
ดว้ย การป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรม และความเดือดร้อนต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
เช่น การโจรกรรม ปลน้จ้ี ชิงทรัพย ์การก่อความปลอดภยัไม่สงบ และความปลอดภยั
จากการบริการนกัท่องเท่ียว  เป็นตน้ 

3.  ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นอ่ืน ๆ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเสริมหรือสนบัสนุน
เพิ่ มความสะดวกสบายแก่นักท่องเท่ี ยว  เช่นการบริการแลกเป ล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ การบริการเสริมความงาม และบริการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

ซ่ึงการท่องเท่ียวในแต่ละระบบย่อมมีองค์ประกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาทและหน้าท่ี
แตกต่างกนั และมีความสัมพนัธ์ต่อกนั นอกจากน้ี ยงัมีความสัมพนัธ์ส่ิงแวดล้อมนอก
ระบบ เช่น ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว ภูมิอากาศ ชุมชน กิจกรรม
ทางสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในพื้นท่ี ระบบนิเวศ ป่าไม้ แหล่งน ้ า และ
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อากาศ ตลอดจนการบริหาร และการจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มนอกระบบเหล่าน้ี
อาจกระทบต่อการท่องเท่ียวไดท้ั้งโดยตรงและโดยออ้ม14 

ทั้งน้ี แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียว คือ การกระท าอย่างมีเป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกบั
หลักการ  ทฤษฏีละแนวคิด  ท่ี เหมาะสม โดยจ าเป็นต้องพิจารณาระบบย่อยหรือ
องค์ประกอบของ การจดัการท่องเท่ียว 3 ระบบ ได้แก่ 1) ทรัพยากรท่องเท่ียว 2) ส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย และ 3) ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ 
ตลอดจนการบริหาร และการจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษา
ถึงแนวทางการจัดการเส้นทางการเรียนรู้ ของอาสาสมัครชุมชน หัวหน้าและผูช่้วย
หน่วยงานในองคก์รของภาครัฐ เพื่อเช่ือมโยงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียง
ท่ากาน ก่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเวยีงท่ากาน อยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

 2.3.2   แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สรุปไวว้่า การพัฒนาท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน หมายถึง                
การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปในขณะเดียวกนัก็
มุ่งในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทางท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา สรุปไวว้า่ ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา มนุษยเ์ร่ิมมีความตระหนกั
มากข้ึนว่า ความกา้วหน้า และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี
มนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน ไดก่้อผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้มของโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
น ้ าเสีย ขยะ อากาศเป็นพิษ หรือชั้นโอโซนในบรรยากาศถูกท าลาย ความตระหนักใน
ปัญหาเหล่าน้ีไดน้ ามาสู่การต่ืนตวัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และให้ความส าคญัว่าเป็น
หนทางท่ีจะน าไปสู่ความอยูร่อดของมนุษยช์าติ ท าให้เกิดแนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยืน
เป็นท่ีสนใจกนัแบบกวา้งขวาง และได้มีนักวิชาการให้ขอ้นิยาม ความหมายของการ
พฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืไวห้ลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 

                                                           
14มนสั  สุวรรณ, นิเวศวทิยาของมนุษย์, กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2539. หนา้ 41-42 
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1.  การใช้ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน (Using Resource Sustainably) คือ การใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และวฒันธรรมอยา่งพอเพียงต่อความจ าเป็นเท่านั้น และมีการอนุรักษ์ให้
คงอยูต่ลอดไป 

2.  การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจ าเป็น (Reducing Over-Consumption and 
Waste) คือ บริโภคแต่ความเพียงพอของร่างกาย เพื่อจ ากัดปริมาณของเสีย และ
ปริมาณการใชจ่้าย 

3.  การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือ การรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของส่ิงแวดล้อม ทางวฒันธรรม เพื่อรักษาระบบนิเวศ และความงดงาม
ของวฒันธรรมใหค้งอยู ่

4.  การรวมการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้าไวใ้นแผนการพฒันา (Environmental Impact 
Assessment - EIA) เพื่อใหเ้กิดการขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวต่อไป 

5.  การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Supporting Local Communities) คือการส่งเสริม                    
และรองรับกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนให้เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยพิจารณาทั้ง
ดา้นรายได ้และการรักษาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 

6.  การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) คือ การท่ีประชาชน และ
องคก์ารต่างๆ ในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งพร้อมเพียง และ
เต็มก าลัง ซ่ึงนอกจากจะท าให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ยงัเป็นการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพการจดัการท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 

7.  การปรึกษากันระหว่างผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง และภาครัฐ  หรือมหาชน  (Consulting 
Stakeholders and the Public) คือ การพูดคุยปรึกษาหารือ  และประชุม  ระดมพลัง
ความคิด และพลังงานกันของผู ้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เช่น องค์กรส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน ผูป้ระกอบการ และองคก์รอ่ืนๆ ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทาง
ในการด าเนินงาน และป้องกนั ความผิดพลาดท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ศกัยภาพในการประสานงาน เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 

8.  การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) หมายถึง การฝึกอบรมในบุคลากรในทอ้งถ่ิน
ทุกระดบัให้มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดในการพฒันาละปฏิบติั เพื่อการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนื ซ่ึงจะท าใหไ้ดม้าตรฐานในการใหบ้ริการ 

9.  การตอบสนองการตลาดเชิงท่องเท่ียวอนุรักษ์ (Marketing Tourism Responsibly) 
ด้วยการเตรียมข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง และนกัท่องเท่ียว 
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10.  การวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการวิจยัทั้ งก่อน และหลังการด าเนินการ
ท่องเท่ียว เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบัแหล่งท่องเท่ียวกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การ
ท่องเท่ียว  มีเป้าหมายส าคญัท่ีสุดในการพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงจะพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบ 4 ประการคือ 

10.1 ต้องด าเนินการใน เร่ืองขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการดา้นท่องเท่ียว 

10.2  ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการดา้นท่องเท่ียว 

10.3  ตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

10.4  ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ิน และชุมชนในชนบทท่องเท่ียวนั้นๆ 15 

 ทั้งน้ี แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน คือ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
วฒันธรรมอย่างพอเพียงต่อความจ าเป็นเท่านั้ น และมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ โดยการ
สนบัสนุนส่งเสริม และรองรับกิจกรรมในชุมชน เพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
ท่องเท่ียว โดยพิจารณาทั้งดา้นรายได ้และการรักษาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในงานวจิยั
คร้ังน้ีผูศึ้กษา ไดศึ้กษาถึง แนวทางการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และเพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์
ต่อทอ้งถ่ิน และใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2.4   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

 2.4.1   เอกสารและหนังสือ 

1)  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร  หนงัสือเร่ือง  “คู่มือบริหารศูนยก์ารเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ” 
สรุปความวา่  การเผยแพร่องค์ความรู้ประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศในการจดัการศูนยก์าร
เรียนรู้ท่ีมีองคก์รปกครอง   ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 
อุทยานการเรียนรู้เทศบานครพิษณุโลก และศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ซ่ึงต่างมีเอกลกัษณ์และเป็นตน้แบบของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีชีวิตจากการมีส่วน

                                                           
15การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, นโยบายและแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, กรุงเทพฯ : ส านกังานการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540 
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ร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัศึกษานอกระบบ ความแตกต่างกนัของรูปแบบการ
บริหารงาน ความเป็นเมืองและวฒันธรรมชุมชนในท้องถ่ินของ  แต่ละองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะสะทอ้นและเป็นแบบอยา่ง ความโดดเด่นของกิจกรรม การ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วม ปัจจยัเง่ือนไขสู่ความส าเร็จทั้งในดา้นกระบวนการท างาน
และปัจจยัแวดลอ้มแต่ละทอ้งถ่ินท่ีจะสะทอ้นเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนอ่ืนในไป
ประยุกตใ์ช ้และพฒันาในบริบทของตนเองเพื่อใหมี้การจดัตั้งหรือคงอยูข่องศูนยก์าร
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมต่อไป 16 

2)  ทิศนา  แขมมณี  หนังสือเร่ือง “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดีอย่างไร” สรุปแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน สามารถ
สรุปความวา่   

2.1)  พื้นท่ีท่ีไม่มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  แนวทางการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนคือ 
น าขอ้มูลปัจจุบนัท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นเท่าท่ีมีอยูน่ั้นอยูท่ี่ใด แลว้
ท าแผนท่ีแสดงเป็นจุดเรียนรู้ แสดงไวใ้นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมของหมู่บา้น อาจ
เป็นบา้นผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และจดัท าป้ายแสดงจุด
เรียนรู้ไวท่ี้บา้นของผูท่ี้จะใหค้วามรู้นั้น ๆ 

2.2)  พื้นท่ีท่ีมีจุดเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ชุมชน คือ น าขอ้มูล
ปัจจุบันท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บ้านเท่าท่ีมีอยู่นั้นอยู่ท่ีใด มีแผนท่ี
แสดงเป็นจุดเรียนรู้แสดงไวใ้นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมของหมู่บา้น อาจเป็นบา้น
ผูใ้หญ่บ้าน วดั โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และมีป้ายแสดงจุดเรียนรู้ไวท่ี้
บา้นของผูท่ี้จะใหค้วามรู้นั้น ๆ เป้าหมายในการด าเนินงานในพื้นท่ีประเภทน้ี คือ 
การท าให้เกิดศูนยร์วมความรู้ของหมู่บา้นให้ได ้ซ่ึงหมายถึง มีองคค์วามรู้ประจ า
หมู่บ้านบันทึกจ าแนกเป็นเร่ือง ๆ  มีบันทึกประวติัหมู่บ้านอย่างละเอียด 
ครอบคลุมอตัลกัษณ์และชาติพนัธ์ุ มีการบนัทึก เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
หมู่บา้น วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบนั มีขอ้มูลปัจจุบนัของหมู่บา้นท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้น  

                                                           
16 ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินทร, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย, กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินทร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2540 
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2.3)  พื้นท่ีท่ีมีศูนยร์วมความรู้ประจ าหมู่บา้น แนวทางการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน คือ มีอาคารจดัแสดงองค์ความรู้  ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ มี
คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
การพฒันาหมู่บา้น และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน 

2.4)  พื้นท่ีท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน แนวทางการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ชุมชน คือ จดั
พื้นท่ีท่ีมีอาคารจดัแสดงองคค์วามรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาหมู่บา้น และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน  

3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนด
แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยทัว่ไป เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดงัน้ี  

3.1)  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์  

ในระดบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ควรก าหนดให้มีประเด็นการพฒันาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน และน าเสนอ
ประเด็นดงักล่าว เพื่อสอบถามขอ้คิดเห็นของประชาชนผา่นเวทีประชาคม  

3.2)  การจดัท าแผนเพื่อพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเป็นแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อน าไปสู่การจัดตั้ ง
งบประมาณ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการจดัท าแผน ดงัน้ี  

3.2.1)  ศึกษาความตอ้งการของประชาชนในชุมชนเก่ียวกบัการใชศู้นยก์ารเรียนรู้
ชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของ
ชุมชน จ านวนประชากร อตัราการเจริญเติบโต ลกัษณะการใช้เวลาว่าง 
ประเมินปัญหาและความตอ้งการ และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท าแผนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของประชาชนพื้นท่ีปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนรวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

3.2.2)  จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของประชาชน  เพื่อก าหนด
ประเภทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมตามความตอ้งการและ



 

 35 

ความสนใจของประชาชนโดยพิจารณาขีดความสามารถดา้นงบประมาณ
และบุคลากร  

3.2.3)  การด าเนินการตามแผน  น ากิจกรรมท่ีจะด าเนินงานเก่ียวกับศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนพฒันา มาจดัท าแผนพฒันาประจ าปี 
และจดัท าโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  เพื่อ
ด าเนินการต่อไป  

3.2.4) การติดตามประเมินผลควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ17 

4)  ทิศนา  แขมมณี  หนงัสือเร่ือง  “ประวติัศาสตร์ลา้นนา”  กล่าวถึงโบราณสถานเวียง
ท่ากานว่า สมยัก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ (ก่อน พ.ศ. 1839)  ก่อนท่ีพระยามงัรายจะ
สร้างเมืองเชียงใหม่นั้น ไดมี้บา้นเมืองและชุมชนใหญ่เกิดข้ึนแลว้ ไดแ้ก่ เมืองหิรัญ
นครเงินยางเชียงแสน เมืองหริภุญไชย เมืองพะเยา และยงัได้มีการคน้พบเมืองเล็ก ๆ 
อีกมากมายหลายเมืองตามลุ่มน ้าต่าง ๆ เช่น เวยีงฝาง เวยีงปรึกษา เวยีงสีทวง เวยีงพาง
ค า เวียงสุทโธ เวยีงห้อ เวยีงมะลิกา และเวียงท่ากาน1) ฯลฯ เป็นตน้ เช่ือกนัวา่บริเวณ
ตอนบนของภาคเหนือ ลุ่มแม่น ้าต่าง ๆ เช่น แม่น ้ากก แม่น ้าโขง เป็นท่ีตั้งของชุมชนท่ี
มีวฒันธรรมอยูม่าก่อน  จากขอ้มูลเอกสารประเภทต านานและพงศาวดาร ไดก้ล่าวถึง
การท่ีชุมชนเผ่าไทเขา้มาตั้งถ่ินฐานทางตอนบนของภาคเหนือในสมยัแรกนั้น มีผูน้ า
ส าคัญ  2 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์ไทยเมืองของพระเจ้าสิงหนวติักุมารและราชวงศ์  
ลวจงักราช ซ่ึงมีเร่ืองราวปรากฏในต านานสิงหนวติักุมาร พงศาวดารเมืองเงินยาง
เชียงแสน และต านานสุวรรณโคมค า  

ราชวงศ์สิงหนวติักุมาร ต านานเล่าว่ามีราชบุตรช่ือ สิงหนวติักุมาร ไดอ้พยพผูค้นมา
จากเมืองไทยเทศเม่ือมหาศกัราช 17 (ตอนตน้พุทธกาล) มาตั้งบา้นเมืองใกลก้บัแม่น ้ า
โขงและไม่ไกลจากเมืองสุวรรณโคมค ามากนกั เมืองใหม่ช่ือ นาคพนัธ์ุสิงหนวติันคร 
ขอ้ความในต านานต่อมาสับสนแต่จบัใจความไดว้า่ เมืองนาคพนัธ์ุฯ น้ีไดเ้รียกช่ืออีก
อย่างหน่ึงว่า โยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน เมืองน้ีมีกษตัริยป์กครองสืบมาถึง พ.ศ. 
1547 มีคนจบัปลาไหลเผือกได้ ล าตวัโตขนาดตน้ตาล ยาวประมาณ 7 วา เม่ือฆ่าแลว้

                                                           
17 ทิศนา  แขมมณี,  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดอีย่างไร, กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพ ์บพิธ, 2544 
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แจกจ่ายใหผู้ค้นในเมืองไดน้ าไปประกอบอาหารรับประทาน ในเวลากลางคืน คืนนั้น 
เมืองน้ีได้เกิดภยัพิบติัฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว และเมืองได้ล่มจมเป็นหนองน ้ าไป 
ชาวเมืองท่ีไม่ประสบภยัได้ร่วมใจกันสร้างเมืองใหม่ช่ือ เวียงปรึกษาข้ึนราชวงศ ์     
สิงหนวติัก็ส้ินสุดลง ส าหรับศกัราชส่วนใหญ่คลาดเคล่ือนไม่ตรงกนั20 

5)  สายันต์ ไพรชาญจิตร์  หนงัสือเร่ือง  “การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม” สายนัต ์ไพร
ชาญจิตร์ กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึงกระบวนการหรือชุดของ
การกระท าใดท่ีเก่ียวข้องเน่ืองกับทรัพยากรวฒันธรรมในอดีตของชุมชนซ่ึงรวม
เรียกว่า มรดกหรือ Heritages ท่ี เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ เมือง
และชุมชนโบราณ แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยชามสมยั โบราณ วดัวาอาราม โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ รวมทั้งภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีปฏิบติั ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรทางโบราณคดี   ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น ชุมชนหรือ
ท่ีชุมชนมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบ
ไป ดว้ยกิจกรรม 8 ลกัษณะดว้ยกนั (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, 2548: 24-25, 2550: 216-
221) คือ  

1.  การศึกษาวจิยัหรือการสร้างความรู้ (Resource Research : RR) เพื่อใหเ้กิดความรู้
ท่ีแท้จริงเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีต้องการศึกษาในท้องถ่ินทั้ งใน           
เชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประวติัศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอยในอดีต 
คุณลกัษณะทางนามธรรม และศกัยภาพ คุณค่า ขอ้จา กดัของทรัพยากรนั้น ๆ ต่อ
ชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่าง ๆ  

2.  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากร (Resource Valuing and Appraisal 
:RVA) เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยให้สามารถทราบว่าทรัพยากรนั้ น  ๆ  มีคุณค่า
ทางดา้นใดบา้ง และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุน ลงแรงด าเนินการ
ใด ๆ ต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณา แลว้พบวา่มีคุณค่านอ้ย หรือไม่มีคุณ สมบติั
ท่ีเหมาะสมต่อการอนุรักษ์หรือพฒันา ก็อาจจะตดัสินใจ ไม่ด าเนินการใด ๆ 
ต่อไปก็ได้ หรือพิจารณาแล้วว่าทรัพยากรนั้ นๆ  มีคุณค่าและมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมอยา่งยิ่งต่อการดา เนินการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ในฐานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือแหล่ง ท่องเท่ียวก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผนวา่จะท าอย่างไร
ต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อย่างย ัง่ยืนต่อ ชุมชนท้องถ่ิน สังคม และประเทศ
โดยรวม นอกจากน้ีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของ ทรัพยากรวฒันธรรมจะ
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ช่วยให้มีฐานข้อมูลของทรัพยากรเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจใน  
กิจกรรมหรือโครงการพฒันาอ่ืน ๆ ได ้ 

 3.  การบริรักษ์ (Resource Conservation Within use : RCU) หมายถึง การคงไวซ่ึ้ง
สภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม  เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา การทศันศึกษาหรือการ ท่องเท่ียวโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากร วฒันธรรมแต่ละประเภทแต่ละ
แห่ง รวมไปถึงการสร้างและการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ขอ้ปฏิบติัและขอ้ ห้ามต่าง ๆ 
เพื่อสนองต่อความประสงค์ท่ีจะท าให้ทรัพยากรวฒันธรรมคงอยู่ และชุมชน
สามารถใช ้ประโยชน์อยา่งเหมาะสมใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

 4.  การจัดการความรู้เร่ืองทรัพยากร  (Resource-base Knowledge Management 
:RKM) โดยการสร้าง จดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล ประสบการณ์
ให้แก่คนในชุมชน นอก ชุมชน และสาธารณชน กิจกรรมการจดัการความรู้เป็น
ปฏิบติัการส าคญัในกระบวนการเรียนรู้และ การจดัการศึกษา ซ่ึงนอกจากการจดั
แสดงแลว้ก็สามารถจดัให้มีส่ิงพิมพ ์หนงัสือ เอกสารหรือส่ือ ต่าง ๆ ออกเผยแพร่ 
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถของกลุ่มคนและองค์กรท่ีจดัการในการจ าหน่ายส่ือ 
ส่ิงพิมพ ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ จะเช่ือมโยงกบัการจดัการเชิงธุรกิจชุมชน  

 5.  การฟ้ืนฟู ผลิตซ ้ า และสร้างใหม่ (Resource Rehabilitation/revitalization : RRehab/ 
RRevit) เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า และก าหนดบทบาทและหน้าท่ีใหม่
ให้กบั ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ต่อาจจะไม่ไดท้  าหนา้ท่ีดั้งเดิมอยา่งท่ีเคยเป็น
ในอดีต และมีการน าเอา ทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ มาปรับปรุงและพฒันาเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ (Re-functioning) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
สังคมวฒันธรรม ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และปัญหาความยากจนของชุมชน
ทอ้งถ่ิน หรือสร้างประโยชน์ใหม่ทางดา้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจดั
การศึกษา ในทุกรูปแบบ เป็นตน้  

 6.  การใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน (Resource 
Regulation Control : RRegC) ซ่ึงอาจจะเป็นข้อตกลงของชุมชน  กลุ่ม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ องค์กรประชาชน หรือขอ้กฎหมายท่ีก าหนดโดยรัฐก็ได ้แต่การ
บงัคบัใช้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถ่ิน เอ้ืออ านวยต่อการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืน และเป็นคุณต่อทั้งชุมชนทอ้งถ่ิน และต่อ
ตวัทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ ดว้ย  



 

 38 

 7.  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม (Resource-
based Community Business : RCB) ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีปฏิเสธไม่ได้
วา่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้มา เก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ เน่ืองจากเราอยู่ใน
กระแสการพฒันาแบบทุนนิยม  เสรี ท่ีมีการคิด เร่ืองลงทุน- ขาดทุน-ก าไรอยู่
ตลอดเวลา  กิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความส าคัญในการจัดการทรัพยากร 
วฒันธรรม  ซ่ึงสามารถสร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ  เอกสาร ภาพ
โปสการ์ด จดัท าของท่ี ระลึก ผลิตสินคา้เอกลกัษณ์ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม
ของชุมชนออกจ าหน่าย การจดัเก็บ ค่าธรรมเนียมการให้บริการน าชม การ
ให้บริการท่องเท่ียว การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วม 
และการขอรับการสนบัสนุนจากองค์กรการกุศล ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กร
ระหวา่งประเทศดา้นวฒันธรรม เป็นตน้  

 8.  การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกัลยาณมิตร (Networking & 
friend-making : RNet) ด้วยเหตุท่ีทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสมบติัของส่วนรวม
และมีอยู่อยา่งมากมาย มี ผูค้นเก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของร่วมกนัหลายกลุ่มหลายฝ่าย 
ทั้งคนในชุมชนทอ้งถ่ิน คนในภาครัฐ และ ภาคส่วนอ่ืน ๆ ดงันั้นในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมจึง จ าเป็นจะตอ้งแสวงหาความร่วมมือจาก สถาบนั กลุ่ม 
ชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการ
สร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูล
กนัและกนั เป็น กระบวนการเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการ
เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและ ย ัง่ยนื18 

6)  นิคม มูสิกะคามะ  หนังสือ เร่ือง “ระบบการบริหาร- การจดัการวฒันธรรม” ไดใ้ห้
แนวความคิดในการจ าแนกประเภทของวฒันธรรมนั้น อยูบ่นบรรทดัฐานท่ีแตกต่าง
กันและสามารถพิจารณาได้จากหลายมุมมอง ทั้ งน้ี อาจกล่าวได้ว่า ประเภทของ
วฒันธรรมสามารถจ าแนกอยา่งง่ายๆ ตามอุดมคติเป็น 2 ประเภทคือ (1) วฒันธรรมท่ี
เป็นวตัถุ (Material Culture) หรือวฒันธรรมรูปธรรม (Tangible) และ (2) วฒันธรรม
ท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non-material Culture) หรือวฒันธรรมทางจิตใจ หรือวฒันธรรมทาง
นามธรรม (Intangible) อยา่งไรก็ตามการจ าแนกประเภทของวฒันธรรมยงัอาจจ าแนก

                                                           
18 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2550 
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ตามอายุของวฒันธรรม หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี การวิวฒันาการของ
มนุษยแ์ละระดบัของสังคม19  

2.4.2  งานวจัิย 

1)  ศิริวรรณ  ทาปัญญา วิทยานิพนธ์เร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โบราณสถาน : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนผูมี้ถ่ินพ านักใกล้แหล่ง
โบราณสถาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”  สรุปความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจ
ท่ีดีต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โดยให้ความเห็นวา่แหล่งโบราณสถานแต่ละ
แห่งเป็นสถานท่ีควรค่าแก่การรักษาไวใ้ห้เป็นมรดกของแผน่ดิน ช่วยให้คนในชุมชน
มีความภูมิใจในประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตน เป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นส่ิงส าคญัในการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว และเห็นว่าการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มแหล่งโบราณสถานมีส่วนถูกท าลาย สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานในปัจจุบนัไม่เป็นระเบียบ เพราะประชาชนใหค้วามร่วมมือ
ในการดูแลรักษาน้อย และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแหล่งโบราณสถานในทอ้งถ่ินของตน 

 ประชากรท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งโบราณสถานไม่แตกต่างกัน โดยประชากรท่ีมีรายได ้
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ต าแหน่งทางสังคมต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
โบราณสถานไม่แตกต่างกนั 

 ประชากรท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และไดรั้บการอบรมแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งโบราณสถานแตกต่างกัน โดยประชากรท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และไดรั้บการอบรมมากกวา่ จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแหล่ง
โบราณสถานมากกวา่ประชากรท่ีมีถ่ินพ านกัใกลแ้หล่งโบราณสถานร้าง 20 

                                                           
19นิคม มูสิกะคามะ, ระบบการบริหารและจดัการวฒันธรรม,  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ละท าปก
เจริญผล. 2539 
20 ศิริวรรณ  ทาปัญญา, “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแหล่งโบราณสถาน : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผูมี้ถ่ินพ านกัใกลแ้หล่งโบราณสถาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”, วทิยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดล้อม, บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล, 2539 
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2)  เกศรา   ใจจันทร์ และคณะ  รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “แนวทางการจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ต าบลเวยีงแหง อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่” สรุปความวา่ หมู่บา้นทั้ง 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นป่าไผ ่บา้นเวยีงแหง 
บา้นห้วยหก และบา้นปางควาย ลว้นมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ี
ชุมชนใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ไว ้และสามารถน ามาส่งเสริม และพฒันา
เป็นทุนในกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวได ้แต่ชาวบา้นยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ เร่ือง
ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว รวมถึงการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการผลกัดนั
ให้ชุมชนของตวัเองมีกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ี เป็นเพราะชุมชนเกษตรไม่คุน้ชิน
กบัการจดัการ หรือการจดักิจกรรมท่องเท่ียว ดงันั้น การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว
โดยชุมชนน้ี ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้ งแต่เร่ิมด าเนิน
การศึกษา เพื่อให้ขอ้มูลพื้นฐาน แสดงความตอ้งการ และความเป็นเจา้ของ โดยใช้
กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล และความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่การ
ก าหนดการพฒันาน้ีมาจากภาครัฐ หรือเอกชนท่ีมีผลประโยชน์แอบแฝง 21 

3)  สุมาลี  สังข์คลี และคณะ  รายงานการวิจยัเร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : 
พิพิธภณัฑ์” สรุปความวา่ การจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอ้งมี
ทั้งหมด 10 ด้าน คือ (1) จุดมุ่งหมายและนโยบายพิพิธภณัฑ์ (2) การบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ (3) กิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ์จัดในฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) 
วิธีการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) บุคลากร (6) การมีส่วนร่วม
ของชุมชน (7) การให้บริการ (8) การประสานงานกับหน่วยงานและการสร้าง
เครือข่าย (9) การประเมินผล (10) ความตอ้งการสนบัสนุนจากรัฐบาลมีขอ้เสนอแนะ
ของการวิจยั คือ การจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอ้งเป็นวาระ
แห่งชาติ รัฐบาลตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจน โดยเสนอเป็นกฎหมาย โดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องร้างความรู้ความเข้าใจทั้ งแก่ประชาชนและหน่วยงานว่า พิพิธภณัฑ์
ตั้งข้ึนเพื่ออะไร มีประโยชน์มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคมอยา่งไร 22 

                                                           
21 เกศรา  ใจจนัทร์ และคณะ, “แนวทางการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ต าบลเวยีงแหง 
อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะท่ี 1”, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
ส านกังานภาค : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 
22 สุมาลี สงัขค์ลี และคณะ, การจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ : พิพิธภณัฑ,์ รายงานการวจิยั, กรุงเทพฯ 
: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 
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4)  สายนัต์   ไพรชาญจิตร์ และคณะ  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้
และจดัการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน” พบว่า 
แนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดักระบวนการเรียนรู้และจดัการความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ 
คือ การใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัจริงและสอดคลอ้งกบัวถีิการเรียนรู้เชิงสังคมของ
ชุมชน โดยมีผูรู้้ผูช้  านาญการทั้งท่ีเป็นคนในชุมชนและภายนอกชุมชนท างานร่วมกนั 
นอกจากน้ีพบว่าการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มีส่วนส าคญัต่อโครงการยอ่ยทั้ง  4 โครงการ 23 

5)  ทมเกตุ  วงศา และคณะ  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “กระบวนการสร้างการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ชุมชนเพื่อจดัตั้ งพิพิธภณัฑ์ พื้นบ้านวดัพุทธมงคล อ าเภอกันทรชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม” พบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นข้อมูลท่ีสามารถจุด
ประกายความส านึกคุณค่า และ ความส าคัญของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี และ 
ขบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลก็ เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการ 
“เช่ือมโยงสายสัมพนัธ์” ของส านึกร่วมแห่งความเป็นคนในท้องถ่ินเมืองโบราณ
กนัทรวชิยั 24 

6)  มนัญญา  นวลศรี  วิทยานิพนธ์เร่ือง  “แนวทางในการจดัการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” พบว่า ยงัมีปัญหาการบริการ
จดัการ ได้แก่  ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมยงัไม่มีความหลากหลาย ขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความช านาญ เฉพาะดา้น และมีผูเ้ขา้ชมนอ้ย ส่วนแนวทางการจดัการใน
ดา้นจุดมุ่งหมายและนโยบายมี 6 ขอ้ คือ แหล่งธ ารงคุณค่า เอกลกัษณ์มรดกของชาติ
เพื่อเป็นแหล่งแสดงวถีิชีวติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและศึกษาตามอธัยาศยั และ
นโยบายควรเกิดจากความตอ้งการประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยแผนในดา้นการจดัการ

                                                           
23 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ และคณะ,  “กระบวนการเรียนรู้และจดัการความรู้ของชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน”, รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2549 
24 ทมเกตุ วงศา และคณะ, “กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชุมชน เพ่ือจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์พ้ืนบา้นวดัพุทธ
มงคล อ าเภอ กนัทรชยั จงัหวดัมหาสารคาม”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั, 2551 
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พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครจะเน้นในดา้นการบริหารจดัการ ด้านบุคลากร 
ดา้นกิจกรรม การติดตามประเมินผล และความตอ้งการสนบัสนุนจากรัฐบาล 25 

 
2.5   กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
   ตัวแปรอสิระ                                   ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1  แนวทางของการจัดการเมืองประวตัิศาสตร์เวียงท่ากาน 

                                                           
25มนัญญา นวลศรี, “แนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, 
วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 

       ข้อมูลภาคเอกสาร  
-  ทบท วน วรรณ กรรม ท่ี มี เ น้ื อห าเก่ี ย วกั บ 

ประวติัศาสตร์ สภาพสังคม วฒันธรรมของเมือง
ประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน  ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

         ข้อมูลภาคสนาม 
-    การสังเกตการณ์และส ารวจ (Observation)  เพื่อ

ท าการส ารวจและบันทึกข้อมูลเก่ียวกับมรดก
วฒันธรรมของเมืองโบราณเวียงท่ากาน ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

-   การสัมภาษณ์ (Interview) ผูน้ าชุมชนบา้นท่า
กาน นกัวชิาการ เพ่ือเก็บขอ้มูลของโบราณ 
สถานเวยีงท่ากาน 

 

        
แนวทางของการจัดการเมืองประวตัิศาสตร์

เวยีงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 

การวเิคราะห์ศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมือง
โบราณเวยีงท่ากานและโบราณสถานในฐานะท่ี

แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 


