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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรม และสถานภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกบั ประวติัความเป็นมาของ อ าเภอบางปลามา้ และภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ ของชุมชนตลาด
โบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับจงัหวดัสุพรรณบุรี และอ าเภอบางปลาม้า จังหวดั

สุพรรณบุรี 
2.1.1 ประวติัความเป็นมาและการตั้งถ่ินฐานจงัหวดัสุพรรณบุรี 
2.1.2 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนชาวไทพวนบริเวณลุ่มแม่น ้าท่าจีน 

(1) ประวติัความเป็นมาของชาวไทพวน 
(2) การอพยพเขา้มาในประเทศไทยของชาวไทพวน 
(3) วถีิชีวติและประเพณีของชาวไทพวน 
(4) การประกอบอาชีพ 
(5) การอยูอ่าศยั 

2.1.3 ประวติัความเป็นมา อ าเภอบางปลามา้ 
(1) ท่ีตั้ง ลกัษณะกายภาพ และการคมนาคม 
(2) ประชากร 
(3) ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม 
(4) สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฏี 
2.2.1 แนวคิดการจดัการมรดกทางวฒันธรรม 
2.2.2 แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
2.2.3 แนวคิดการจดัการท่องเท่ียว 
2.2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
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2.3 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยั 

2.4  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

2.1 สถานภาพความรู้ทีเ่กีย่วกบัจังหวดัสุพรรณบุรี และอ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

2.1.1 ประวตัิความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานจังหวดัสุพรรณบุรี 
 
เมืองสุพรรณบุรีเป็นชุมชนเมืองมาตั้งแต่สมยัโบราณในบริเวณน้ีพบหลกัฐานทางโบราณคดี มี

อายุไม่ต ่ากวา่ 3,500 – 3,800 ปี โบราณวตัถุท่ีขุดพบ มีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธ์ิ ยุคเหล็ก ผูค้นท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ีมีการสืบทอดวฒันธรรมต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมยัสุวรรณภูมิ เดิมจงัหวดัสุพรรณบุรีเรียกอีกช่ือ
หน่ึงวา่ “เมืองทวาราวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พนัธุมบุรี” ต่อมาเม่ือพระเจา้กาแต ซ่ึงมีเช้ือสายไทยปน
พม่าเสด็จข้ึนครองราชย ์และยา้ยเมืองมาอยูท่าง ฝ่ังขวาของแม่น ้ าท่าจีน ไดท้รงสร้างวดัสนามชยั และ
บูรณะวดัป่าเลไลยก ์ไดท้รงชกัชวนขา้ราชการออกบวชจ านวน 2,000 คน จึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงช่ือ 
“สองพนับุรี” คร้ันพระเจา้อู่ทองทรงยา้ยเมืองไปอยูท่างฝ่ังใต ้(ทิศตะวนัตกของแม่น ้ าท่าจีน) เมืองน้ีจึง
ไดช่ื้อใหม่วา่ “อู่ทอง” จนกระทัง่เขา้สู่สมยัขนุหลวงพะงัว่ จึงเปล่ียนช่ือเป็นสุพรรณบุรี ในท่ีสุด1 

 
ในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหนา้ด่านและเป็นเมืองอู่ขา้วอู่น ้ าท่ี

ส าคญั ตอ้งผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายคร้ัง สภาพเมืองตลอดจนประวติัศาสตร์ โบราณสถานถูก
ท าลาย แต่สุพรรณบุรีก็มีความส าคญัในด้านประวติัศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทย ในสมยักรุงศรี
อยธุยาน้ีเอง อนัไดแ้ก่ สมรภูมิดอนเจดีย ์จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน
และพฒันาขยายตวัต่อเน่ืองมาเร่ือย ๆ โดยตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าท่าจีนตราบจนทุกวนัน้ี 

 
 

                                                        
1 ผศ.ดร. ณวิทย ์อ่องแสวงชยั, รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาด
ริมน ้ า-กรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี,2554,หนา้ 28. 
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อาณาเขต 
 

จงัหวดัสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อ จงัหวดัชยันาท และจงัหวดัอุทยัธานี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ จงัหวดัอ่างทอง พระนครศรีอยธุยา และสิงห์บุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อ จงัหวดันครปฐม 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ จงัหวดักาญจนบุรี2 

 
เขตการปกครอง 
 
จงัหวดัสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 10 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลามา้ อ าเภอศรีประจนัต ์อ าเภอดอนเจดีย ์อ าเภอเดิม
บางนางบวช อ าเภออู่ทอง อ าเภอสามชุก อ าเภอหนองหญา้ไซ อ าเภอสองพี่น้อง และอ าเภอด่านช้าง 
โดยชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งอยูใ่นเขตอ าเภอบางปลามา้3 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 
จงัหวดัสุพรรณบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่

ของสุพรรณบุรีเป็นท่ีราบต ่าติดชายฝ่ังแม่น ้ า มีทิวเขาขนาดเล็กอยู่ทางเหนือและทางตะวนัตก ดา้น
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มของแม่น ้ าสุพรรณบุรี (แม่น ้ าท่าจีน) ประกอบดว้ย โคลนตะกอนซ่ึง
เป็นดินเหนียวปนทรายเล็กน้อยเหมาะกับการปลูกข้ามนาลุ่ม ปัจจุบันมีพื้ น ท่ี เกษตรกรรม 
2,308,053.19 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.92 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีพื้นท่ีป่าไม ้825,102.52 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.64 ของพื้นท่ีจงัหวดั4 

 
 
 

                                                        
2 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28. 
3 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 29. 
4 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 29. 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
 
มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนสลบัซบัซอ้นจากทางดา้นตะวนัตกของอ าเภอด่านชา้งจนถึงเทือกเขา

สูงชันและเป็นเทือกเขาท่ีติดต่อกับเขตตะนาวศรีในจงัหวดักาญจนบุรี ถัดจากหุบเขามาทางด้าน
ตะวนัออก เป็นแนวลูกคล่ืนลอนชนัก่ึงเนินเขาแลว้ค่อย ๆ ลาดชนัมาทางทิศตะวนัตก ผา่นอ าเภออู่ทอง 
ซ่ึงมีกลุ่มหินปูนอยูห่ลายแห่ง โดยมีความลาดชนั 2 - 8 เปอร์เซ็นต ์สลบัเชิงเขากระทัง่ถึงทิศตะวนัออก
ของแม่น ้ าท่าจีน ส่วนพื้นท่ีราบลุ่มอยู่บริเวณแม่น ้ าท่าจีน (แม่น ้ าสุพรรณบุรี) มีความลาดชนัระหวา่ง     
0 – 3 เปอร์เซ็นต ์อยูท่างทิศ ตะวนัออกของจงัหวดั ในฤดูฝนมกัมีน ้ าหลากมาท่วมขงัท าให้เกิดน ้ าท่วม
ในบางทอ้งท่ีในเขตอ าเภอสองพี่น้องและอ าเภอบางปลามา้ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดเก้าห้องและตาม
ประวติัศาสตร์ชุมชนตลาดเกา้หอ้งก็เคยประสบปัญหาน ้าท่วมมาหลายคร้ัง5 

 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณลุ่มแม่น า้ท่าจีน 
 
ลุ่มแม่น ้ าท่าจีนเป็นพื้นท่ีส าคญัของการตั้งพื้นฐานและการท าเกษตรกรรมเขตหน่ึงในท่ีราบภาค

กลาง ก าเนิดจากล าน ้ าสาขาท่ีแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาบริเวณปากคลองมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสิงห์ 
จงัหวดัชยันาท กบัต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี แม่น ้ าท่าจีนมีช่ือเรียกหลายช่ือตอนท่ีไหล
ผา่น จงัหวดัชยันาท เรียกวา่ “แม่น ้ ามะขามเฒ่า” เขา้สู่จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช ผา่น
อ าเภอสามชุก อ าเภอศรีประจนัต์ อ าเภอเมือง อ าเภอสองพี่น้อง ซ่ึงผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณน้ีเรียก
แม่น ้ าตอนน้ีว่า “แม่น ้ าสุพรรณบุรี” เม่ือไหลเขา้สู่จงัหวดันครปฐมเรียกว่า “แม่น ้ านครไชยศรี” แล้ว
ไหลผา่นจงัหวดัสมุทรสาครออกสู่อ่าวไทย จึงเรียกวา่ “แม่น ้ าท่าจีน” ซ่ึงมีความยาวตลอดเส้นทางรวม
ทั้งส้ินประมาณ 315 กิโลเมตร6 

 
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในลุ่มแม่น ้ าท่าจีนมีมาตั้งแต่สมยัโบราณพื้นท่ีบางส่วนของแม่น ้ าท่า

จีน เดิมมีผูส้ันนิษฐานว่าเคยเป็นทะเลมาก่อน โดยมีผูค้นเขา้มาอยู่อาศยัตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1600 ซ่ึงมี
หลกัฐานวา่ อาณาจกัรทวารวดี (พ.ศ.1200 - พ.ศ.1600) ตั้งอยูบ่ริเวณน้ี ดงันั้นในภูมิภาคน้ีจึงมีการตั้ง
ถ่ินฐานเป็นชุมชนใหญ่นอ้ยทัว่ไป จนกระทัง่เกิดการรวมตวักนัเป็นอาณาจกัรปกครองข้ึนดว้ยลกัษณะ

                                                        
5 เร่ืองเดียวกนั. 
6 สิทธิพร ภิรมยร่ื์น และคณะ, รายงานการศึกษาโครงการศึกษาลุ่มน ้ าท่าจีนการศึกษาเพ่ือวางแผนพฒันาชุมชนเมือง
ในจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัชยันาท, กรุงเทพมหานคร, ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2554. 
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สภาพภูมิประเทศของลุ่มแม่น ้ าท่าจีนเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและมีเส้นทางการคมนาคม
ออกสู่ทะเล ท าให้มีพฒันาการของบา้นเมืองตั้งแต่ยุคเร่ิมแรกในช่วงก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยั
ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ สืบเน่ืองโดยไม่ขาดระย ะบ้านเมืองท่ีส าคญัในลุ่มน ้ าน้ี
ไดแ้ก่ เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครไชยศรี และเมืองท่าจีนโดยมีเช้ือชาติต่าง ๆ เช่น ไทย ลาว จีน มอญ 
และเขมร เขา้มาตั้งถ่ินฐาน ซ่ึงการตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณแม่น ้ าและริมฝ่ังคลองท่ีแยกออกจาก
แม่น ้ าสายหลกัเพื่อใช้น ้ าในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งอุปโภคและบริโภค และการคมนาคม
ขนส่ง 

 
แม่น ้ าท่าจีนยงัเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญั สามารถเช่ือมต่อกบัชุมชนส าคญัอ่ืน ๆ ได ้ทั้งยงั

สามารถติดต่อกบักรุงเทพฯ ไดส้ะดวก ดงันั้นความเจริญทางวตัถุและความมัง่คัง่จากเศรษฐกิจการคา้ 
จึงหลัง่ไหลเขา้สู่เมืองและชุมชนสองฝ่ังล าน ้าท่าจีน สะสมมาเป็นระยะเวลานานแลว้ และเฟ่ืองฟูถึงขีด
สุดเม่ือราวช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา จากการพฒันาเส้นทางน ้ าให้เป็นการคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดตั้งแต่สมยั
รัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา ก่อนท่ีการคมนาคมขนส่งทางน ้ าจะค่อยๆ ลดความส าคญัลงเร่ือยๆ เม่ือถนนเขา้
มามีบทบาทแทน 
 

2.1.2  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทพวนบริเวณลุ่มแม่น า้ท่าจีน 
 

(1) ประวตัิความเป็นมาของชาวไทพวน 
 
จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบวา่ชาวไทพวนหรือลาวพวนไดอ้พยพยา้ยถ่ินฐานมาจากเวียง

จนัทร์ ประเทศลาว ขนยา้ยเขา้มาอยูม่ากท่ีอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี และจากการอพยพถ่ิน
ฐาน ท าให้ชาวพวนเขา้มามีบทบาทในการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัและประกอบอาชีพอยู่บริเวณลุ่มแม่
น ้ าท่าจีนแห่งน้ี อีกทั้งสถานท่ีส าคญัของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง คือ บา้นเกา้ห้องท่ีมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีรู้จกันั้น ถูกสร้างข้ึนโดยขุนก าแหงลือชัย ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนหมู่บ้านเก้าห้องซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ี
อพยพมาจากเวยีงจนัทร์ คือ ชาวลาวพวนนั้นเอง 

 
สาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่ไทยพวน อาจเป็นเพราะในบริเวณท่ีราบสูงนั้น มีแนวแม่น ้ าสายเหนือ

ไหลผ่าน มีช่ือว่าแม่น ้ าพวน คนอ่ืนจะเรียกไทยกลุ่มน้ีว่า ไทยพวน ส าหรับ “พวน” “ลาวพวน” หรือ 
“ไทพวน” เป็นช่ือเรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุภาษาตระกลูไทกลุ่มหน่ึงท่ีตั้งถ่ินฐานดั้งเดิมในพื้นท่ี “เมืองพวน” 
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ปัจจุบนัคือ “แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ชาวพวนในเมืองพวนแขวง
เชียงขานเรียกขานตวัเองว่า “ไทพวน” ในขณะท่ีชาวพวนท่ีอพยพมาอยู่ในประเทศไทย คนไทยมกั
เรียก “พวน” หรือ “ลาวพวน” ชาวลาวพวนตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเมืองพวน แต่เดิมหรือไม่นั้น ไม่มีหลกัฐาน
ยนืยนัได ้แต่พงศาวดารเมืองพวนพบวา่ ในปี พ.ศ. 1242 (จุลศกัราช 60 ) เจด็เจือง ซ่ึงเป็นโอรสของขุน
บรมราชาธิราชไดส้ร้างเมืองพวน หลงัจากมีการท าการปักปันเขตแดนกบัเมืองหลวงพระบางแลว้เมือง
พวนนั้น มีเจา้ผูค้รองนครเมืองต่อเน่ืองกนัมาและรับนับถือพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่
พุทธศาสนาและสร้างวดัวาอาราม โดยอาศยัช่างผูช้  านาญการก่อสร้างวดัจากเมืองหลวงพระบาง เมือง
พวนในช่วงรัชสมยัของพระเจ้าล้านค าตอง ปี พ.ศ.1916 (จุลศกัราช 734) มีความเจริญรุ่งเรืองทั้ ง
ทางการศาสนาและการเมือง การปกครองมีการส่งและแลกเปล่ียนพระสงฆ์กบัเวียงจนัทร์และหลวง
พระบางเพื่อการสืบทอดและการเรียนฮีตคลองศาสนาเมืองพวน ในช่วงเวลานั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
ท าใหมี้การเจริญไมตรีดา้นการทูตกบัเมืองหลวงพระบาง7 

 
ชาวพวนเป็นกลุ่มคนท่ีรักสันติ ไม่ช านาญในการรบราฆ่าฟัน เม่ือมีกองทพัของชาติอ่ืน

เขา้มารุกรานชาวพวนมกัจะประสบความพ่ายแพห้ลายคร้ังหลายคราว และตอ้งพบกบัปัญหาจากภยั
สงครามตลอดช่วงเวลาในประวติัศาสตร์ของชาวพวนในปี พ.ศ. 2071 (จุลศกัราช 1189) กองทพัแกว 
(เวียดนาม) ยกมาตีเมืองพวน เจา้เมืองพวนไม่สามารถตา้นทานก าลงัของกองทพัแกวไดจ้  าตอ้งเป็น
เมืองข้ึนของเมืองแกวในปี พ.ศ. 2417 เกิดศึกฮ่อเมืองพวนต้านทานศึกไม่ได้ ฮ่อจึงยึดเมืองพวน 
หลงัจากนั้น ทางสยามไดส่้งกองทพัมาช่วยปราบฮ่อ โดยเขา้ปราบท่ีหลวงพระบางก่อนสยามไล่พวก
ฮ่อออกจากหลวงพระบางมาจนถึงเมืองพวนและสามารถไล่พวกฮ่อออกจากเมืองพวนได ้และมีการ
กวาดตอ้นชาวพวนกลุ่มหน่ึงกลบัมายงักรุงเทพฯ จากเหตุการณ์รบหลายคร้ัง ในหลายช่วงเวลา ท าให้
เมืองพวนตอ้งข้ึนต่อสยาม และเมืองหลวงพระบาง ในช่วงเวลา พ.ศ. 2426 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการล่า
เมืองข้ึนแถบอินโดจีนของฝร่ังเศส และยดึเวียดนาม ไดใ้นช่วงเวลา พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสเกิดกรณีพิพาท
กบัสยามและยึดหวัเมืองข้ึนของสยามในฝังซ้ายของแม่น ้ าโขงซ่ึงท าให้ราชอาณาจกัรลาวตกอยูภ่ายใต้
การปกครองของฝร่ังเศสซ่ึงรวมถึงเมืองพวน หรือเชียงขวางด้วย ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
มหาอ านาจโลกทั้งฝร่ังเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาได้เขา้แทรกแซงกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ของลาว
และในช่วงปี พ.ศ.  2507 – 2516 สหรัฐอเมริกาไดใ้ช้เคร่ืองบินทิ้งระเบิดถล่มประเทศลาว เมืองพวน 

                                                        
7 จตุพร องัศุเวช, การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตวัในบริบทใหญ่ท่ีแตกต่างของกลุ่มชาติพนัธ์ไท -  ลาว ใน
พ้ืนท่ี ลุ่มแม่น ้ าภาคกลางของไทย, บา้น และเรือนพวน เชียงขวาง : การกลบัมาตั้งถ่ินฐานใหม่ในพ้ืนท่ีเดิม, อุษาคเนย.์ 
2552. 
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หรือเมืองเชียงขวาง กลายเป็น “แผ่นดินแห่งสมรภูมิ” บา้นเรือนราษฎร และวดัวาอารามต่าง ๆ ถูก
ระเบิดท าลายจนหมดส้ิน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในอดีตเมืองเชียงขวางเป็นยุทธศาสตร์ส าคญั เน่ืองจากอยู่
ห่างจากเมืองเวียงจนัทร์ประมาณ 400 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงหมายเลข 7 ซ่ึงไปส้ินสุดทาง
ชายแดนท่ีห่างจากเขตของเวียดนามเพียง 130 กิโลเมตร ในช่วงสงครามยุคอินโดจีน เวียดนามซ่ึงเป็น
พนัธมิตรกบัลาว ใช้เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่ึง เรียกว่า 
“เส้นทางโฮจิมินท์” กลุ่มขบวนการประชาชนลาว จึงตั้งกองบญัชาการใหญ่ท่ีเมืองเชียงขวางซ่ึงเป็น
สาเหตุส าคญัท าให้สหรัฐอเมริกาส่งเคร่ืองบินทิ้งระเบิด B52 เขา้มาทิ้งระเบิดแบบปูพรมหวงัท าลาย
ลา้งขบวนการประเทศลาวท่ีเชียงขวาง ชาวพวนและทหารฝ่ายขบวนการประเทศลาว ตอ้งอพยพเขา้ไป
อยูต่ามป่าเขาและถ ้าทัว่ไปในเขตเชียงขวางและพื้นท่ีใกลเ้คียง นอกจากนั้น ชาวพวนบางส่วนไดอ้พยพ
เขา้ไปอยูใ่นเวียดนาม และเวียงจนัทร์ เพราะมีญาติพี่นอ้งไดอ้พยพไปล่วงหนา้บา้งแลว้ท าให้เมืองพวน
หรือเชียงขวาง กลายเป็นเมืองร้างท่ีเต็มไปดว้ยกบัระเบิดและช้ินส่วนของระเบิดมากมาย จนกระทัง่
สงครามสงบลง สหรัฐอเมริกาแพส้งครามเวยีดนามและเซ็นสัญญาสงบศึกในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2516 ประจวบกบัในช่วงเวลาดงักล่าว มีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองของลาวเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2518 ชาวพวนซ่ึงไดอ้พยพหนีภยัสงครามไปยงัท่ีต่าง ๆ ร่วม 
35 ปี จึงไดย้อ้นกลบัมาตั้งถ่ินฐานใหม่ในพื้นท่ีเดิม อีกคร้ัง8 
 

(2) การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวไทพวน 
 
สมยักรุงธนบุรีเม่ือลาวไดร้วมอาณาจกัรพลเมืองฝ่ังซา้ยของแม่น ้าโขงไดถู้กกวาดตอ้นมา

อยูท่างฝ่ังขวาของแม่น ้ าโขง ชาวลาวพวนไดถู้กกวาดตอ้นมาดว้ย และกระจายอยูใ่นจงัหวดัอุตรดิตถ ์
พิจิตร แพร่ อุดรธานี สุโขทยั สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี โดยเฉพาะช่วงท่ีเมืองเชียงขวางกลายสภาพเป็นสมรภูมิสงคราม ชาว
ลาวพวนได้มีการอพยพยา้ยถ่ินฐานไปยงันครหลวงเวียงจนัทร์ บางส่วนไปประเทศเวียดนาม และ
ประเทศไทยเขา้มาอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีภาคอีสาน ภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัตก เฉพาะในเขตอ าเภอบางปลามา้ มีการกระจายตวัอยูใ่นหลายหมู่บา้นและมีขนาดใหญ่หลาย
ร้อยครัวเรือนอายกุารสร้างเรือนยาวนานราว 200 ปี ชาวพวนบางปลามา้ เร่ิมตั้งถ่ินฐานแรกในพื้นท่ีริม
แม่น ้ าสุพรรณบุ รีบริเวณบา้นเกา้หอ้ง ต่อมาเม่ือพื้นท่ีท ากินไม่เพียงพอจึงกระจายตวัออกไปยงับา้นหม่ี 
บา้นโบสถ์ และบา้นมะขามส้ม การเลือกท่ีตั้งหมู่บา้นในเร่ิมแรกจะเลือกตั้งถ่ินฐานติดกบัล าน ้ าแล้ว
                                                        
8 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 22. 
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ต่อมาภายหลงัจึงค่อยขยบัมาบนบก9 
 
(3) วถิีชีวติและประเพณขีองชาวไทพวน 
 
ชาวพวนยงัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดไวไ้ด ้เป็นส่วนใหญ่ชาวบา้นท่ี

อายกุลางคนจนถึงผูเ้ฒ่า ยงัใชภ้าษาลาวในการส่ือสารในครอบครัว ประเพณีส าคญัท่ียงัคงเก็บรักษาได ้
คือ ประเพณีบุญก ้ าฟ้า บุญข้าวหลาม ส าหรับตัวจากบุญข้าวจ่ีในอดีต บุญล้อมบ้าน (บุญสะเดาะ
เคราะห์ท่ีบ้าน) เดือน 3 ข้ึน 2 ค  ่า มีประเพณีก าฟ้าหรือค ้ าฟ้า ในอดีตการท าขา้วหลามใช้ฟางเผาแต่
ปัจจุบนัหันมาใช้ป๊ีปแทน ประเพณีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขา้วเลือนหายไปหมด เช่น บุญคูนลาน ท าขวญัยุง้ 
เพราะปัจจุบนัคนไม่เก็บขา้วไวใ้นยุง้แลว้ การท านาในระบบปัจจุบนัซ่ึงอาศยัระบบชลประทานของรัฐ
ท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือขา้วออกรวงเต็มท่ี โรงสีจะมาซ้ือจากทอ้งนาท าให้ชาวบา้นไม่ตอ้งเก็บไม่ตอ้งนวด
แบบในอดีต10 

 
(4) การประกอบอาชีพ 
 
การประกอบอาชีพของชาวไทพวนนั้น อาชีพหลกั ไดแ้ก่ การท านา ในอดีตท านาปีละ 

คร้ัง อาศยัน ้าฝน แต่ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2510 รัฐส่งเสริมใหท้ านาปรังปีละ 2 คร้ัง หรือ 2 ปี 5 คร้ัง ท าใหว้ิถี
การท านา ซ่ึงแต่เดิมเป็นนาด าแบบนาปี กลายเป็นนาปรังแบบนาหว่านจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแต่เดิมเม่ือ
ประมาณ 40 – 50 ปีก่อน มีการเล้ียงววั ควาย ไวใ้ตถุ้นเรือน ปัจจุบนัมีเคร่ืองจกัร ทางการเกษตรเขา้มา
แทนท่ี เช่น รถไถ รถขุด เป็นตน้ ส่วนอาชีพรองคือการท าสวน เช่น สวนหมาก ปลูกเป็นสวนผสม
สวนมะม่วงและสวนกลว้ย11 

 
(5) การอยู่อาศัย 
 
เรือนลาวพวนในเชียงขวาง ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของเรือนพวนในไทย แต่กลบัพบปัญหา

สงคราม และการเมืองการปกครองท่ีท าใหห้มู่บา้นและเรือนลาวพวนในเชียงขวางถูกท าลายสูญส้ินไม่

                                                        
9 จตุพล องัศุเวช, เขา้นอกออกในเรือนไท – ลาวการปรับตวัของการใชท่ี้วา่งภายในเรือนพ้ืนถ่ินไท - ลาว, 2552.  
10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 56. 
11 เร่ืองเดียวกนั. 
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เหลือเรือนเก่าให้ศึกษาแมแ้ต่หลงัเดียว หมู่บา้นท่ีเป็นตน้ก าเนิดของชาวพวนไทย เช่น บา้นหม่ี เมือง
แปก บา้นนาอู่ เมืองคูน และหมู่บา้นพวนอ่ืน ๆ การสร้างเรือนของชาวพวนจะนิยมสร้างเรือนขนาด
ใหญ่สมบูรณ์เป็นหมู่ในการสร้างคราวเดียวกนัห้ามไม่ให้ต่อเติมในภายหลงัดว้ยความเช่ือท่ีวา่การต่อ
เติมจะท าใหเ้กิดส่ิงอปัมงคลแก่ลูกหลานตามความเช่ือท่ีวา่ “ต่อตูบเสียหลานต่อฉานเสียลูก”12 

 
บา้นเรือนของชาวไทพวน เป็นเรือนสูงใตถุ้นเรือนใช้ท าประโยชน์หลายอย่าง เช่น ท า

คอกววั คอก ควาย เลา้เป็ด เลา้ไก่ ตั้งเคร่ืองส าหรับผกูทอผา้และหลงัคาทรงมะนิลาหนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัตก ไมเ้คร่ืองบนผูกมดัด้วยหวายและหลงัคามุงด้วยหญ้าคาถ้าเป็นบ้านผูมี้ฐานะ ดีมกัมุงด้วย
กระเบ้ืองไม ้เรียกวา่ ไมเ้ป็นเกร็ดหรือกระเบ้ืองดินเผาพื้นและฝาเรือนปูดว้ยกระดานไมไ้ผสี่สุกสับ แผ่
ออกเป็นแผน่ ๆ เรียกวา่ ฟาก ฤกษใ์นการปลูกคือเวลาเชา้การ ปลูกเรือนจะเสร็จในวนัเดียวประมาณ 5 
– 6 โมงเยน็ ต่อจากนั้น เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิง บางพวกท าเลา้ไก่ ท าเตาไฟ การข้ึนบา้น ใหม่ เจา้ของ
บา้นตอ้งหาบส่ิงของข้ึนไป ไดแ้ก่ ไซหวั หมู แห ไมค้อ้น ส่ิว และ หอก หญิงชาวพวน สูงวยัในต าบล
หาดเส้ียวนิยมนุ่งซ่ินด าคาดแถบ แดง ต่อจากนั้นจะมีคนถือ เส่ือ ท่ีนอน หมอน มุง้ ถาดขา้วตม้ขนม
หวาน ส าหรับท าขวญัเรือน เม่ือญาติพี่นอ้งมาพร้อมหนา้ก็เร่ิมท าพิธีสู่ขวญัเรือนตามประเพณีการนอน
เรือนใหม่จะตอ้ง มีคนนอนให้ครบทุกห้องเป็นเวลา 3 คืน คืนท่ี 4 เจา้ของบา้นตอ้ง จดัท าขา้วตม้ขนม
หวานเล้ียงดูญาติพี่น้องท่ีมานอนเป็นเพื่อนเม่ือเจา้บา้นจดัเรือนเสร็จคนท่ีจะเขา้ออกห้องนอนไดต้อ้ง
เป็น คนในครอบครัวเท่านั้น 

 
2.1.3  ประวตัิความเป็นมา อ าเภอบางปลาม้า 
 

(1) ทีต่ั้ง ลกัษณะกายภาพ และการคมนาคม 
 
อ าเภอบางปลาม้าตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2440 สมัยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็น 

เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยมีเจา้พระยาศรีวิชยัเป็นสมุหเทศาภิบาล พระสมุทรคณานุรักษ์ เป็นผูว้่า
ราชการจงัหวดั สุพรรณบุรี ค  าวา่ “บางปลามา้” นั้น มาจากลกัษณะทางกายภาพ ของ พื้นท่ีบริเวณลุ่ม
แม่น ้ าท่าจีนตั้งแต่ตอนใตต้ลาดเกา้ห้องลงไปซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีปลาชุกชุมมากท่ีสุดโดยเฉพาะปลามา้ 
เพราะมีห้วยหนองและล า คลองอยู่มาก เป็นท่ีซ่ึงน ้ าในคลองต่าง ๆ ไหลมารวมกนั เม่ือมีการก าหนด
ของเขตอ าเภอข้ึนคร้ังแรก ในปี พ.ศ.2440 จึงได้ตั้งท่ีว่าการอ าเภอข้ึนบริเวณปากคลองบางปลาม้า 
                                                        
12 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 57. 
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จากนั้นจึงไดข้นานนามวา่ “อ าเภอบางปลามา้” มาตั้งแต่บดันั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ไดเ้กิดเพลิงไหม้
ท่ีว่าการอ าเภอประกอบกับบริเวณปากคลอง บางปลาม้า มีน ้ าเซาะท าให้ตล่ิงพงัอยู่ตลอดเวลาไม่
เหมาะสมท่ีจะสร้างท่ีว่าการอ าเภอข้ึนใหม่ในท่ีเดิมจึงได้ ยา้ยท่ีว่าการอ าเภอมาตั้ ง ณ สถานท่ี ใน
ปัจจุบนั คือ บริเวณหมู่ท่ี 5 ต าบลโคกคราม ส่วนช่ือ อ าเภอคงใชช่ื้อ “บางปลามา้” ตามเดิม13 
 

อาณาเขต 
 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 

ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ 1 ต าบลบางปลามา้ 
ทิศใต ้ ติดต่อ หมู่ 4 ต าบลบางปลามา้ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ แม่น ้าท่าจีน 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ หมู่ 5 ต าบลบางปลามา้14 

 
เขตการปกครอง 
 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ มีพื้นท่ีครอบคลุมหมู่ท่ี 2 (บา้นเกา้ห้อง) และหมู่ท่ี 7 (บา้นกก

ม่วง) มีพื้นท่ี 3.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,487.5 ไร่15 
 
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ มีพื้นท่ี 3.98 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีภายในเขตเทศบาล 

เป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้ าท่าจีนไหลผ่านซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้กบัต าบลโคก คราม อยู่
ห่างจากตวัอ าเภอไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรและห่างจาก ศาลากลาง
จงัหวดัสุพรรณบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครมาทาง ทิศเหนือประมาณ 

                                                        
13 ผศ.ดร.ณวิทย ์อ่องแสวงชยั, รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาด
ริมน ้ า-กรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี,2554, หนา้ 29. 
14 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 30. 
15 เร่ืองเดียวกนั. 
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110 กิโลเมตร สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3351 (สุพรรณบุรี - บางสาม) 
เป็นถนนสายหลกั16 

 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
 
เทศบาลต าบลบางปลาม้ามีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าซ่ึงเกิดจากการทบัถมกันของ 

ตะกอนล าน ้ า ใหม่และค่อนขา้งใหม่ ยุคควอเตอร์นาร่ี (Quaternary) มีแม่น ้ าท่าจีนไหลผ่านจาก ทิศ
ตะวนัออกสู่ทิศใตผ้า่นชุมชนเมืองสภาพพื้นท่ีเหมาะแก่การท านาขา้วเน่ืองจากดินเป็นดิน เหนียวท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์สูงและมี คลองธรรมชาติอยูห่ลายสายเช่น คลองบา้นสูตร จากทิศ เหนือไปยงัทิศใต้
ไหลสู่แม่น ้ าท่าจีน คลองบา้นเก่า จากทิศเหนือไปยงัทิศตะวนัออกไหลสู่ แม่น ้ าท่าจีน และ คลองบา้น
หม่ี จากทิศตะวนัตกไปยงัทิศใต้ไหลสู่ แม่น ้ าท่าจีน โดยสองฝ่ัง แม่น ้ าเป็นท่ีตั้ งบ้านเรือนของ
ประชาชน ซ่ึงในบางฤดูประสบปัญหาน ้าเอ่อลน้ตล่ิง17 

 
ลกัษณะภูมิอากาศ 
 
เทศบาลต าบลบางปลามา้โดยทัว่ไปมีสภาพภูมิอากาศคลา้ยกบัจงัหวดัใกลเ้คียงในภาค

กลางอยู่ ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูกาล ท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออก เป็น 3  
ฤดูกาล ไดแ้ก่18 

 
1) ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมโดยได้รับอิทธิพลลมมรสุม 

ตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นลมร้อนและช้ืนพดัจากมหาสมุทรอินเดียผา่นอ่าวไทยปกคลุมประเทศ ไทยท า
ใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป 

2) ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนภุมภาพนัธ์ ไดรั้บอิทธิพลจาก ลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะพดัเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปก คลุม
ประเทศไทยท าใหมี้อากาศหนาวเยน็ทัว่ไป 

                                                        
16 เร่ืองเดียวกนั. 
17 เร่ืองเดียวกนั. 
18 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 31. 
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3) ฤดูร้อน เร่ิมตั้ งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนระยะน้ีเป็นช่วงของฤดู 
มรสุม จึงมีลมจากทิศใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมท าใหมี้อากาศร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป 

 
การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 
จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเทศบาลต าบลบางปลาม้าพบว่าการใช ้

ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นบริเวณชุมชนตลาดเกา้ห้องโดยร้านคา้
ส่วนใหญ่กระจายตวัปะปนอยูก่บัเรือนแถวพกัอาศยัส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประเภทท่ีพกัอาศยั
ส่วนใหญ่ท่ีมีลกัษณะบ้าน เป็นเรือนแถวไมจ้ะอยู่บริเวณตลาดเก้าห้อง แต่หากเป็นบา้นเด่ียวจะอยู่
โดยรอบวดัต่าง ๆ ส่วนสถาบนั ราชการจะอยู่บริเวณ ริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3351 ได้แก่ 
ส านกังานเทศบาลบางปลามา้ สถานี ดบัเพลิง สถานีอนามยั เป็นตน้ 

 
กรรมสิทธ์ิและการครอบครองท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ส่วนใหญ่เป็นของ 

เอกชนส าหรับท่ีดินบริเวณตลาดเกา้หอ้งนั้นมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิรายใหญ่ 3 ราย ดงัน้ี 
 
ตลาดบน (บริเวณตรงขา้มวดัลานคา) เป็นกรรมสิทธ์ิของ นางสาวสุคนธ์ ยะมะรัต 
 
ตลาดกลาง (บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงสีขา้ว ปัจจุบนัปิดกิจการแลว้) เป็นกรรมสิทธ์ิ ของ

นาย ศุภชยั นรานนทกิ์จติกุล 
 
ตลาดล่าง (บริเวณตรงขา้มกบับา้นเกา้ห้อง) เป็นกรรมสิทธ์ิของ นายอุดม ทูไ้พเราะ เป็น

ตลาดแรกท่ีสร้างข้ึนโดย นายบุญรอด เหลียงพาณิช19 
 
(2) ประชากร 
อ าเภอบางปลามา้มีประชากรตามฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎรทั้งส้ิน  82,301  คน  แยกเป็น  

ชาย  40,130  คน  และหญิง  42,171  คน  21,870  ครัวเรือน  (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31  สิงหาคม  2549)  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  การท านาประมาณร้อยละ  70  การเล้ียงปลานิยมเล้ียงใน

                                                        
19 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28-31. 
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พื้นท่ีต าบลมะขามลม้และการเล้ียงกุง้ก้ามกรามมีเล้ียงกนัมากในแถบตะวนัออก  ได้แก่  ต าบลสาลี  
ต าบลตะค่า  ต าบลไผก่องดิน  และต าบลองครักษ ์

อ าเภอบางปลามา้  มีลกัษณะการปกครองทอ้งท่ีออกเป็น  14  ต าบล  127  หมู่บา้น  และ
มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  18  แห่ง  เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  14  แห่ง  และเทศบาลต าบล  
14  แห่ง  มีประชากร  82,301  คน  เป็นชาย  40,130  คน  เป็นหญิง  42,171  คน  มีครัวเรือนทั้งส้ิน  
21,870  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  เฉล่ียต่อพื้นท่ี  18.7  คน / ตร.กม. 

ในเขตเทศบาล  655.96   คน / ตร.กม. 

นอกเขตเทศบาล  165.64   คน / ตร.กม. 

ตางรางท่ี 2.1 ขอ้มูลการปกครองและประชากรอ าเภอบางปลามา้ 
 

ต าบล จ านวนหมู่บ้าน ชาย หญงิ รวม ครอบครัว 
โคกคราม 21 1,719 3,221 6, 120  2,657 
ในเขตเทศบาลฯ ม.5,ม.1,ม.20 251 296 2,912 672 
 บางส่วน     
บางปลามา้ 21 3,100 3,156 6,256 2,957 
ในเขตเทศบาลฯ ม.1  ,ม.9 732 2,023 1,012 591 
ไผก่องดิน 2 1,171 1,535 519 2,292 
ในเขตเทศบาลฯ ม.3  ,ม .1 702 2,026 2,711 532 
บา้นแหลม 5 2,610 2,921 3,101 292 
ในเขตเทศบาลฯ ม.1 912 912 2,156 100 
ตะค่า 7 1,222 3,059 5,715 2,619 
บางใหญ่ 2 1,316 1,339 1,623 2,272 
กฤษณา 9 2,959 1,032 3,779 2,051 
สาลี 2 3,550 3,963 9,323 1,005 
องครักษ ์ 9 1,909 1,735 5,611 2,502 
จระเขใ้หญ่ 7 1,512 1,609 5,212 2,303 
มะขามลม้ 21 1,520 1,906 5,126 2,122 
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วงัน ้าเยน็ 9 1,209 1,292 1,192 2,203 
วดัโบสถ ์ 22 1,539 1,650 5,229 2,121 
วดัดาว 20 3,210 3,329 6,139 2,616 

รวม 721 04,734 02,717 22,347 27,214 

 
(3) ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม 

ประชาชนนบัถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  81,138  คน  คิดเป็นร้อยละ   95 

ประชาชนนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณ  4,270  คน  คิดเป็นร้อยละ   5 
 
สถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา 
 วดั   จ านวน    95 แห่ง 
 ศาลเจา้   จ านวน    3  แห่ง 
ส่วนราชการสังกดัส่วนภูมิภาค  จ านวน  20  หน่วยงาน  ประกอบดว้ย 
 2   ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
 1   พฒันาการอ าเภอ 
 3   สัสดีอ าเภอ 
 1   ท่ีดินอ าเภอ 
 5   สาธารณสุขอ าเภอ 
 6   เกษตรอ าเภอ 
 9   สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปลามา้ 
 2   ปศุสัตวอ์  าเภอ 
 7   ประมงอ าเภอ 
 10 ทอ้งถ่ินอ าเภอ 

ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลางโดยมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอ  จ านวน  9  หน่วยงาน  ประกอบดว้ย 
  2  ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ 
 1   สรรพากรพื้นท่ีสาขาบางปลามา้ 
 3   โรงพยาบาลบางปลามา้ 
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 1   ส านกังานหมวดการทางบางปลามา้ 
 5   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวทิย”์ 
 6   โรงเรียนบางแม่หมา้ย  “รัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ” 
 9   โรงเรียนหรรษาสุจิตตว์ทิยา   1  

รัฐวสิาหกิจ จ านวน  1  แห่ง 
 2   ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปลามา้ 
   2 ธนาคารออมสิน  สาขาบางปลามา้ 
   3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตร  สาขาบางปลามา้ 
   1 ส านกังานไปรษณียอ์  าเภอบางปลามา้ 

ธนาคาร   จ านวน  3  แห่ง 
 2  ธนาคารออมสิน  สาขาบางปลามา้   ) รัฐวสิาหกิจ( 
 1   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ) รัฐวสิาหกิจ( 
   3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  ากดั  ) มหาชน )เอกชน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ไฟฟ้า  ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปลามา้  2  แห่ง 

ประปา    -การประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน  3  แห่ง 
  -  การประปาหมู่บา้น   จ านวน   93  แห่ง 
  (กรมอนามยั   35  แห่ง  รพช .1  แห่ง  โยธาธิการ   1  แห่ง  กรมทรัพย์   12  แห่ง 
                              และอ่ืน ๆ  23  แห่ง) 
  - บ่อน ้าต้ืน  จ  านวน   5  บ่อ กรมอนามยั   5  บ่อ 
  - ภาชนะเก็บน ้าสะอาดขนาดใหญ่  จ านวน   27  แห่ง  ) ฝ.77  จ  านวน  3 แห่ง ฝ.33 
    จ  านวน   62  แห่ง  ฝ.30  จ  านวน   5  แห่ง  และอ่ืน ๆ จ านวน   10  แห่ง( 

โทรศพัท ์ การโทรคมนาคมติดต่อส่ือสาร  ส่ือสารโทรศพัทร์วมท่ีโทรศพัทจ์งัหวดัสุพรรณบุรี 
  -  ชุมสายโทรศพัทบ์างปลามา้  2,511 เลขหมาย 
  -  ชุมสายโทรศพัทส์าลี      135     เลขหมาย 
  -  หอกระจายข่าว   211  หมู่บา้น   1  เทศบาล 
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การคมนาคมทางบก 
  2   ทางหลวงแผน่ดินสายสุพรรณ – บางบวัทอง  สาย  310  
  1   ทางหลวงแผน่ดินสายสุพรรณ – บางล่ี 
  3   ทางหลวงแผน่ดินสายเกา้หอ้ง   -  ดอนแจง 
  1   ทางหลวงชนบท 
  5   ถนนลูกรังติดต่อระหวา่งต าบลและหมู่บา้น 
  การคมนาคมติดต่อระหวา่งอ าเภอจงัหวดั และจงัหวดัใกลเ้คียง  รวมทั้งการคมนาคม
ภายในต าบลและหมู่บา้น 

ทางเรือ 
 มีบางหมู่บา้นใชเ้รือพายติดต่อระหวา่งหมู่บา้น  ไม่มี  ท่าเรือส าคญั 

ทางอากาศ 
 ไม่มี 

แหล่งน ้า 
 แม่น ้าท่าจีนไหลผา่น  จ านวน  2 สาย 
 คลองชลประทานจ านวนมาก 
อ าเภอบางปลามา้  มีวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2.2 งานประเพณีท่ีจดัข้ึนในเขตอ าเภอบางปลามา้ 
 
ประเพณีท าบุญวนัขึน้ปีใหม่              ประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่  อ าเภอบางปลามา้จดัให้มีการ

ท าบุญวนัข้ึนปีใหม่ในวนัท่ี   2  มกราคม ของทุกปีโดยมีการนิมนต์
พระรับบิณฑบาตขา้วสารอาหารแหง้จากประชาชนในเขตอ าเภอบาง
ปลามา้ บริเวณริมเข่ือนหนา้ท่ีวา่การอ าเภอบางปลามา้ 

ประเพณแีข่งขันเรือยาวชิงถ้วย                  
พระราชทานฯ 

             ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน   เป็นการ
แข่งขนั เป็นเรือยาวท่ีชนะการแข่งขนัจากสนามทัว่ประเทศมาแล้ว
เข้ า ร่ วม ก ารแข่ งขัน ชิ งถ้ ว ยพ ระราชท าน ส ม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะแข่งขนัในสัปดาห์ท่ีสาม  ของ
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เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ  ล าน ้ าท่าจีนหนา้วดัสวนหงส์  หมู่ท่ี   2 
 ต าบลบางปลามา้ 

ประเพณบุีญบั้งไฟชาวไทยพวน              ประเพณบุีญบั้งไฟชาวไทยพวน  เป็นประเพณีชาวไทยพวน 
 เป็นการประกวดแข่งขนับั้ งไฟของหมู่บ้านชาวไทยพวนท่ีอยู่ใน
อ าเภอบางปลามา้  เพื่อการสนุกสนาน สามคัคี  และเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีของชาวไทยพวน  ซ่ึงจะจดัเป็นประจ าทุกปี ในช่วงวนัท่ี  
22- 23  เมษายน  ณ  เทศบาลบางปลาม้า  ) บ้านเก้าห้อง  (ต าบลบาง
ปลามา้ 

ประเพณตีักบาตรกลางน า้              ประเพณีตักบาตรกลางน ้า  ประเพณีตกับาตรกลางน ้ าจะมี
ข้ึนในแรม   21  ค  ่า  เดือน   21  มีชาวบา้นมาร่วมกนัตกับาตรขา้วสาร 
อาหารแห้ง  มีราษฎรในต าบลและต าบลใกลเ้คียงมาร่วมตกับาตรใน
ตอนเชา้ประมาณ  6 โมงเชา้  มีพระสงฆพ์ายเรือมาจากหลายวดัมารับ
บิณฑบาต  โดยจดัใส่บาตรท่ีแพหนา้วดัป่าพฤกษ ์ เสร็จมีการแข่งขนั
กีฬาฟุตบอลเยาวชนแต่ละหมู่บา้น 

 
(4) สภาพทางเศรษฐกจิ 

อาชีพหลกั 
    เกษตรกร  ท านา  ประมาณร้อยละ   59 % 
  พืชผลการเกษตร  ประมาณร้อยละ     3 % 
  เล้ียงสัตว ์  ประมาณร้อยละ 35% 
  อาชีพอ่ืน   ประมาณร้อยละ     5 % 
 
พืชเศรษฐกิจ 
  ขา้วนาปี  พื้นท่ี   292 , 900  ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย   250  กก/.ไร่ 
  ไมผ้ล/ไมย้นืตน้    5 , 226  ไร่ 
  พืชผกั       2 , 006  ไร่ 
  ท าการเกษตร      123 , 322  ไร่ 
  ไมด้อกไมป้ระดบั      25  ไร่ 
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สัตวเ์ศรษฐกิจ 
ชนิด จ านวนผูป้ระกอบอาชีพ   / ราย จ านวน  ) ตวั( 
โคเน้ือ 105 3,199 
โคนม 29 195 
กระบือ 2 2 
แพะ 9 510 
สุกร 211 2,271 

ไก่พื้นเมือง 1,066 90,971 
ไก่เน้ือ 102 515,712 
ไก่ไข่ 43 165,990 
เป็ดเทศ 146 3,091 
เป็ดเน้ือ 89 262,526 
เป็ดไข่ 78 162,136 

นกกระทา 10 165,000 
 
โรงฆ่าสัตวปี์ก   จ านวน   3  แห่ง 
ศูนยร์วมนม   จ านวน   2  แหง 
หน่วยผสมเทียม   จ านวน   2  แห่ง 
ร้ายขายอาหารสัตว ์  จ านวน   26 ร้าน 

อุตสาหกรรม 
  โรงสีขา้ว  17  แห่ง 
  โรงเล่ือยจกัร    1  แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   6  แห่ง 
สหกรณ์  จ านวน  3  แห่ง 
  - สหกรณ์การเกษตรบางปลามา้ จ  ากดั มีทุนหมุนเวยีนปีละ ประมาณ  175,536,025. 12  บาท 
สมาชิก   6, 271  คน 
  - สหกรณ์ประมงน ้าจืดจงัหวดัสุพรรณบุรี จ  ากดั มีทุนหมุนเวยีนปีละประมาณ   
236,122.96  บาท สมาชิก   297  คน 
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  - สหกรณ์บริการวสิาหกิจชุมชน ต าบลสาลี จ  ากดั สมาชิก  10 คน 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี
 

2.2.1 แนวคิดการจัดการมรดกทางวฒันธรรม  
 

อีโคโมสไทย ไดก้ล่าวถึง การจดัการมรดกทางวฒันธรรมในระยะต่อไปจะเป็นบทบาท
ของท้องถ่ินหน่วยงานของรัฐท่ีมีภาระรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ ท่ีเก่ียวขอ้งประชาชนชาวไทยซ่ึงเป็นเจา้ของโบราณสถาน และ
มรดกวฒันธรรม ตลอดจนนิติบุคคลและภาคเอกชนว่าดว้ยการอนุรักษ์และบริหารจดัการมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
สาเหตุของการจดัการมรดกทางวฒันธรรม มีความมุ่งหมายท่ีจะตอ้งให้มีการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมโบราณสถานเพราะ 
 
- การจดัการเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติเพราะให้อนุชนรุ่นหลงัได ้เห็น
และศึกษาหาความรู้จากส่ิงเหล่านั้น 

- การจดัการเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติเพราะเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้
สร้าง เป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของบรรพบุรุษ 

- การจดัการเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติเพราะเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
ก่อใหเ้กิดความรักและความสามคัคีของคนในชาติ 

- การจดัการเพื่ออนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของชาติเพราะเป็นหลกัฐานทางการศึกษา 
ทางดา้นศิลปะ ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี 

- การจดัการเพื่ออนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของชาติเพราะเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
การท่องเท่ียว ทศันศึกษา 

- อุปสรรคของการจดัการมรดกทางวฒันธรรม 
- ภยัธรรมชาติ อุทกภยั วาตภยั ดินถล่มแผน่ดินไหว อคัคีภยัโดยธรรมชาติ 
- ภยัทางกายภาพ ดินฟ้าอากาศ ฝุ่ น ควนั ความช้ืน สารเดมีภายนอก 
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- ภยัจากคนทางกายภาพ อคัคีภยัจากคน การท าลาย การร้ือคน้ การลกัลอบ สงคราม 
โดยประมาทหรือเจตนา การแสวงหาผลประโยชน์ดว้ยความเห็นแก่ตวั 

- ภัยจากคนทางความส านึก การขาดการดูแลรักษาอนุรักษ์ซ่อมแซม การพัฒนา
บ้านเมือง การสร้างความเจริญด้านวตัถุ ความขัดแยง้ ความรับผิดชอบ ขาดการ
ควบคุมและคุม้ครอง 

- การเส่ือมสลายของวสัดุก่อสร้างจากตวัวสัดุ การยดืหดตวั สารเดมีในวสัดุ 
- การเส่ือมสลายของวสัดุก่อสร้างจากจุลชีพ พืชขนาดเล็กต่าง ๆ ตะไคร้ รา 
- การเส่ือมสลายของวสัดุก่อสร้างจากแมลง ปลวก มอด 
- การเส่ือมสลายของวสัดุก่อสร้างจากตน้ไม ้
- การเส่ือมสลายของวสัดุก่อสร้างจากสัตว ์นก หนู คา้งคาว สัตวใ์หญ่ 
 
อีกทั้งอีโคโมสไทย ยงัไดร่้างกฎบตัรประเทศไทยว่าดว้ยการบริหารจดัการแหล่งมรดก

วฒันธรรม ซ่ึงแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 กรอบความคิด 
 
กฎบตัรประเทศไทยวา่ดว้ยแหล่งมรดกวฒันธรรม เป็นแนวทางการปฏิบติัในการบริหาร

จดัการแหล่งมรดกวฒันธรรมในประเทศไทยส าหรับทุกภาคส่วนโดยมีแนวคิดดงั ต่อไปน้ี 

(1.1) มุ่งให้ความส าคญัของมรดกวฒันธรรมในประเทศไทย ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาบน
พื้นฐานความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนา และกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัแต่
สามารถอยูร่่วมกนัอย่างผสมผสานกลมกลืน เป็นหลกัพื้นฐานในการอนุรักษ์ โดยมุ่งศึกษาอดีตและ
ปัจจุบนัในทุกมิติ 

(1.2) เนน้การมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ 
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีซ่ึงแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตั้งอยู ่โดยค านงถึงสิทธิมนุษยชน
ทั้งน้ีควรจดัใหมี้การประชุมสัมมนาร่วมกนั 

(1.3) พิจารณาในแนวทางการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้แต่ทั้งน้ีให้ค  านึงถึง
การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้เก่ียวด้วย เพื่อให้เกิดการสืบสานมรดกวฒันธรรมของ
สังคมชุมชนนั้นๆ โดยด ารงความหลากหลายของอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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(1.4) ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของมรดกวฒันธรรมอยา่งทัว่ถึง 
 

หมวดที ่2 นิยามศัพท์ทีส่ าคัญ 
 
(2.1) มรดกวฒันธรรม  หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของคนในชาติ เป็นสมบัติทาง

ว ัฒนธรรมอันมีคุณค่าท่ีตกทอดมาจากรุ่นก่อนเป็นประจักษ์พยานของการพัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร์ หมายรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนรวมทั้งระบบนิเวศซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเคร่ืองหมายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จของผูค้นในอดีต 
แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีโดดเด่นและเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีมีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
และควรแก่การสืบสานต่อไปในอนาคต 

มรดกวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้และมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

ก) มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้หมายถึง มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งและมองเห็นได ้ไดแ้ก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย ์สถาปัตยกรรม อาคาร กลุ่ม
อาคาร ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ และโบราณวตัถุ แหล่งภูมิ
ทศัน์วฒันธรรม และผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ เป็นตน้ 

ข) มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้หมายถึง มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัต้องหรือแสดงออกมาทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ 
ความสามารถ ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตท่ีบุคคลหรือชุมชนไดส้ร้างสรรคข้ึ์น และไดถ่้ายทอด
จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงจนถึงปัจจุบนั 

(2.2) โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย ์ทั้งท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและสถานท่ีซ่ึงโดย
อายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้น หรือ
เก่ียวกับวตัถุท่ีพบอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม โบราณคดี วชิาการหรือสังคม 

(2.3) การอนุ รักษ์  หมายถึง การดูแลรักษา การป้องกัน  การสงวนและการบูรณ 
ปฏิสังขรณ์เพื่อให้คงคุณค่าไว ้โดยการอนุรักษแ์หล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละแหล่งนั้น อาจมี
วิธีการในระดบัต่าง ๆ กนัแลว้แต่สถานการณ์และปัจจยัอ่ืน ๆ ในแต่ละกรณี โดยอาจจะใช้วิธีการใด
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วิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีร่วมกนัและให้หมายรวมถึงการอนุรักษ์เพื่อร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟู สืบสาน สามารถ
น ามาใชง้านต่อใหเ้กิดประโยชน์ 

(2.4) ความแท ้หมายถึง ความเป็นของแทซ่ึ้งแสดงออกอยา่งเป็นตวัของตวัเองมีลกัษณะ 
เฉพาะตนเป็นปัจจยัเชิงคุณภาพท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณค่าของมรดกวฒันธรรมแสดงความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลทางวิชาการ โดยสามารถพิจารณาได้ ในลกัษณะความแท้ของการสร้างสรรค์วสัดุ ฝีมือช่าง 
สภาพโดยรวม และประโยชน์ใชส้อย 

(2.5) บูรณาภาพ หมายถึง ความครบถว้นแห่งองคป์ระกอบทั้งหมดของมรดกวฒันธรรม
ท่ีผสมกลมกลืนกนัทั้งท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและองคป์ระกอบของสภาพโดยรอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัใน
ฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม 

(2.6) ภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ หมายถึง แหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบทาง
ภูมิสถาปัตยกรรมไดแ้ก่ สวน ท่ีโล่ง ผืนน ้ าและพืชพนัธ์ุท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในมุมมองดา้น
ประวติัศาสตร์หรือศิลปะ มกัประกอบดว้ยพนัธ์ุไมม้าแต่ดั้งเดิมจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ซ่ึงหมายความ
วา่สามารถท่ีจะเส่ือมสลายและฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ได ้รูปลกัษณ์ของภูมิทศัน์ของภูมิประวติัศาสตร์สะทอ้น
ถึงความสมดุลอยา่งย ั้งยนืระหวา่งวฏัจกัรแห่งฤดูกาลกบัการเจริญ เติบโตและเส่ือมสลายของธรรมชาติ 
และความปรารถนาของศิลปินและช่างฝีมือในอนัท่ีจะรักษาสภาพเดิมของภูมิทศัน์ให้คงไวต้ลอดไป 
ทั้งน้ีสามารถใชเ้รียกไดท้ั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นแหล่งท่ีมีระเบียบ
แบบแผนหรือเป็นสภาพภูมิทศัน์ธรรมชาติ ตลอดจนผลงานการออกแบบพื้นท่ีโล่งในลกัษณะอ่ืน ๆ 
ดว้ย 

(2.7) ภูมิทศัน์วฒันธรรม หมายถึง สภาพภูมิประเทศโดยมนุษยไ์ด้สร้างความเปล่ียน 
แปลงให้เกิดข้นกบัสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติแสดงความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัธรรมชาติ
สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิต คติความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนา จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ท่ีข้าม
กาลเวลา 

(2.8) มรดกส่ิงก่อสร้างพื้นถ่ิน หมายถึง ส่ิงก่อสร้างท่ีมีผลมาจากความเช่ือและประโยชน์
ใช้สอย มีลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค แฝงไปดว้ยความงามท่ีแสดงออกทางวฒันธรรมอนั
หลากหลายของชุมชน ซ่ึงสัมพนัธ์กบัอาณาบริเวณท่ีตั้งตามลกัษณะของวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม 
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ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศท่ีแตกต่างกนั มีการก่อสร้างท่ีไดรั้บการถ่ายทอดกนัมา มีการประยกุตใ์ช้
ระบบการก่อสร้างและงานฝีมือแบบดั้งเดิมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2.9) การบริหารจดัการมรดกวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการคุม้ครองและการจดัการ
องค์ประกอบท่ีหลากหลายของมรดกวฒันธรรมให้ด ารงคุณค่าไวเ้พื่อสร้างความเขา้ใจและท าให้เกิด
ความตระหนกัในความส าคญัทางวฒันธรรมโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
หมวดที ่3 คุณค่าและการประเมินคุณค่าของมรดกวฒันธรรม 
 
(3.1) มรดกวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดงันั้นการประเมินคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมจึง

เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการอนุรักษ์ เพื่อน ามาจดัล าดับความส าคัญและน ามาใช้พิจารณา
เลือกใชว้ธีิการในการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

(3.2) ในการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมตอ้งพิจารณาว่ามรดกวฒันธรรมนั้นมีคุณค่าโดด
เด่นในดา้นใดบา้ง เช่น ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นโบราณคดี ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นวิชาการ ดา้นสังคม 
เป้ฯต้น เพื่อวางแผนรักษาคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเอาไว้ โดยยงัคงองค์ประกอบคุณค่า
ความส าคญัในดา้นท่ีรองลงมาดว้ยตามความเหมาะสม 

(3.3) มรดกวฒันธรรมท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุท่ีมีคุณค่าหรือท่ี
ไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครองตามกฎหมายโดย
เคร่งครัด 

(3.4) มรดกวฒันธรรมท่ีได้รับการประเมินคุณค่าแล้วว่ามีความส าคญัระดับชาติหรือ
ระดบัทอ้งถ่ินควรไดรั้บการข้ึนทะเบียนหรือข้ึนบญัชีเพื่อไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง 
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หมวดที ่4 การบริหารจัดการมรดกวฒันธรรม 
 
(4.1) หลกัการทัว่ไป 

(1) ใหน้โยบายดา้นการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมมีความส าคญัในระดบันโยบายหลกัของ
ชาติ 

(2) ใหมี้การวางแนบริหารจดัการมรดกวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) รัฐตอ้งมีมาตรการทางการเงินการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน

การบริหารจดัการมรดกวฒันธรรมในทุกระดบั 
(4) รัฐตอ้งมีมาตรการในการส่งเสริมให้รางวลัยกยอ่งเชิดชูบุคคลหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การอนุรักษม์รดกวฒันธรรม 
(5) ให้บูรณาการแนวทางการพฒันา การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ

การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนการใชป้ระโยชน์และการบ ารุงรักษาควบคู่ไปกบัการบริหาร
จดัการมรดกวฒันธรรมจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไม่ได ้

(6) ใหมี้การจดัองคค์วามรู้ดา้นมรดกวฒันธรรม 
(7) ใหมี้การอนุรักษอ์ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(8) ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในทุกขั้นตอนเพื่อความย ัง่ยนืของการอนุรักษ ์
 
(4.2) หลกัในการจัดท าแผน 

(ก) แผนแม่บท 
 
1) ให้จดัท าแผนแม่บทไวเ้ป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการอนุรักษ์ โดย

จะต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลท่ี เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ทั้ งน้ี  แผนแม่บทควรประกอบด้วย
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง และวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้
ชดัเจน มีแผนงานท่ีครอบคลุมส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวมทั้งหมด เช่น งานโบราณคดีประวติัศาสตร์ 
งานบูรณะ การใช้ประโยชน์ ท่ีดิน การส่ือความหมาย การให้การศึกษา การจัดท าองค์ความรู้ 
งบประมาณ การบริหารจดัการ ฯลฯ 
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2) การจดัท าแผนแม่บทโดยก าหนดระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยให้การ
ทบทวนและประเมินแผนแม่บทการอนุรักษเ์ป็นระยะ 

3) ใหมี้แผนแม่บทท่ีบูรณาการควบคู่ไปกบัแผนพฒันาเมือง หรือทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนด
ใชต้ามกระบวนการทางกฎหมาย แต่หากมีความบกพร่องในแผนพฒันาเมืองหรือทอ้งถ่ินให้ก าหนด
ไวเ้ป็น ขอ้เสนอแนะในการทบทวนปรับแกไ้ขแผนพฒันานั้น 

4) ในการจดัท าแผนแม่บท หรือระบบการบริหารจดัการมรดกวฒันธรรมทุกรูปแบบ
ใหย้ดึแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานควบคู่ไปดว้ยเสมอ เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งย ั้งยนื 

(ข) แผนปฏิบติัการ 

ตอ้งด าเนินการตามแผนแม่บท มีความชดัเจน ครบถว้นและเป็นไปได ้ทั้งน้ีตอ้งมีการ
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั ก่อนลงมือปฏิบติัจริง 

 
(4.3) หลกัการในการจัดการองค์ความรู้ 

(ก) การจดัท าขอ้มูล 

1) จดัท าฐานขอ้มูลของแหล่งมรดกวฒันธรรมในประเทศไทย ด้วยวิธีถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ ทั้งน้ีตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบและรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 

2) สนบัสนุนให้มีการรวบรวม เรียบเรียงองค์ความรู้เดิมอยา่งเป็นระบบ ในลกัษณะ
การจดัท าฐานขอ้มูล การศึกษา วิจยั โดยให้มีการเช่ือมโยงขอ้มูล และมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

3) จดัการประเมินคุณค่าและจดัล าดบัความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรมอยา่งมี
ส่วนร่วมโดยส่งเสริมใหมี้การศึกษาวจิยั ฝึกอบรม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4) จดัท าหลกัฐานแสดงกระท าต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพต่อ
มรดกวฒันธรรม เช่น การบนัทึกเป็นเอกสาร ภาพถ่าย การเขียนแบบ หุ่นจ าลอง เป็นตน้ 

5) จดัท าการศึกษาวิจยัในทุกขั้นตอนของการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม เพื่อท า
ความเขา้ใจมรดกวฒันธรรมใหถ่้องแท ้และกวา้งขวาง ดงันั้นงานอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมเป็นงาน
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ในลกัษณะสหวชิาการท่ีจะตอ้งบูรณาการ มาตรฐานทางวชิาการของทุกวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการ
อนุรักษใ์หเ้หมาะสมกบัมรดกวฒันธรรมนั้น 

6) จดัท าการรวบรวมขอ้มูล เพื่อการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมท่ียงัไม่มีการคุกคามโดย
ตอ้งไม่ท าลายหลกัฐานมากเกินความจ าเป็นควรเหลือส่วนท่ีไม่มีการรบกวนไวเ้พื่อการวิจยัต่อไปใน
อนาคตเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางวิชาการ การขุดคน้อย่างเต็มพื้นท่ีควรด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
ไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น โดยผา่นขั้นตอนการประเมินความส าคญัเป้ฯอยา่งดีแลว้ 

7) จดัใหมี้การศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อมรดกวฒันธรรมและแหล่ง 
โบราณคดี โดยให้หนา้ท่ีของผูล้งทุนในโครงการพฒันาใด ๆ ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบด าเนินการ ทั้งน้ีการ
พัฒนาถือเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางท่ีมีผลกระทบต่อมรดกวฒันธรรมน้อยท่ีสุด ในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งร้ือถอน รบกวน หรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัมรดกวฒันธรรมจะตอ้งมีการส ารวจขุด
คน้เก็บขอ้มูลทางโบราณคดี ศึกษาผลกระทบและน าเสนอแนวทางลดผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบ 
พร้อมทั้งจดัท าเป็นรายงานไวอ้ยา่งเรียนร้อยสมบูรณ์ก่อนด าเนินการพฒันา 

8) ใหมี้มาตรการและกลไกการรักษา คุม้ครอง และพฒันาองคค์วามรู้ 

(ข) การเผยแพร่ขอ้มูล การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 

1) จัดให้ มีกระบวนการและช่องทางเผยแพร่ความรู้ และองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพแพร่หลาย และทัว่ถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกระดบัอายแุละระดบัความเขา้ใจ 

2) จดัใหก้ารเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้ และแหล่งความรู้โดยสะดวก 
3) ผลกัดนัให้มีการส่ือความหมายและการน าเสนอมรดกวฒันธรรมในทุกแหล่งโดย

ถือใหเ้ป็นกระบวนการหน่ึงในการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม 

4) เปิดโอกาสให้มีเวทีสาธารณะในการสัมมนาอภิปราย เพื่อส่ือความหมายและ
น าเสนอมรดกวฒันธรรม 
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(4.4) หลกัในการอนุรักษ์ 
 

1) การด าเนินการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าความส าคญัอย่างสูงและหาได้
ยากพึงรักษาความแท้ไวโ้ดยแก้ไขน้อยท่ีสุด จึงควรอนุรักษ์ด้วยวิธีป้องกนัการเส่ือมสภาพ วิธีการ
สงวนรักษา วิธีการเสริมความมัน่คงแขง็แรงเท่านั้น ทั้งน้ีให้หลีกเล่ียงการรบกวนหลกัฐานดั้งเดิมท่ียงั
หลงเหลืออยู ่และไม่ควรก่อสร้างทบัลงบนซากส่ิงก่อสร้างเดิม 

2) ด าเนินการบูรณะมรดกวฒันธรรมท่ีเป็นปูชนียสถานอนัเป็นท่ีเคารพบูชาโดยไม่มี
การแก้ไข เปล่ียนแปลงลกัษณะ สี ทรวดทรง ซ่ึงจะท าให้มรดกวฒันธรรมนั้นด้อยคุณค่าหรือเส่ือม
ความศกัด์ิสิทธ์ิไป 

3) ด าเนินการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ียงัมีประโยชน์ใช้สอยอยู่อย่างต่อเน่ือง โดย
การเสริมสร้างหรือต่อเติมส่ิงท่ีจ  าเป็นข้ึนใหม่ก็ได ้เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยไม่จ  าเป็น 
ตอ้งสร้างให้เหมือนของเดิม แต่ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนใหม่นั้นจะตอ้งกลมกลืนและไม่ท าลายมรดกวฒันธรรม
นั้นใหด้อ้ยค่าลงไป 

4) ด าเนินการศึกษาให้ละเอียดวา่ มรดกวฒันธรรมท่ีมีการอนุรักษโ์ดยมีการแกไ้ขมา
ก่อนแลว้ บูรณะแกไ้ขมาแลว้ก่ีคร้ัง ผิดถูกอยา่งไร ระยะเวลานานเท่าไร การอนุรักษ์ใหม่ท่ีจะท าน้ีไม่
จ  าเป็นจะตอ้งใชแ้บบหน่ึงเสมอไป แต่ให้มีกระบวนการพิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นหลกั 
เพื่อใหม้รดกวฒันธรรมนั้นคงคุณค่าและความส าคญัมากท่ีสุด 

5) ไม่ควรเคล่ือนยา้ยมรดกวฒันธรรมหรือช้ินส่วนของมรดกวฒันธรรมไปยงัสถาน
ท่ีตั้งใหม่ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหลกัการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม ยกเวน้พิจารณาอย่างรอบคอบแลว้
เห็นว่าเป็นวิธีสุดท้ายในการป้องกันการช ารุดเสียหาย หรือการถูกโจรกรรมแต่จะต้องน ามรดก
วฒันธรรมหรือช้ินส่วนของมรดกวฒันธรรมนั้นมารักษาไวใ้นสถานท่ีปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยตอ้งจ าลองแบบช้ินส่วนของมรดกวฒันธรรมท่ีถอดยา้ยมานั้นไปประกอบแทน ณ ท่ีตั้ง
เดิมและตอ้งมีการส่ือความหมายให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์
มรดกวฒันธรรมคือการใช ้ประโยชน์ และการรักษามรดกวฒันธรรมไว ้ณ บริเวณท่ีคน้พบอยา่งย ัง่ยืน
และเหมาะสม 
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6) การก่อสร้างหรือฟ้ืนฟูมรดกวฒันธรรมข้ึนมาใหม่ตามความตอ้งการในปัจจุบนั
จะตอ้งมาจากการออกแบบและการตดัสินใจท่ีมีกระบวนการศึกษาขอ้มูล รูปแบบและท่ีตั้งดั้งเดิมอยา่ง
ครบถว้นท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดการส่ือความหมายท่ีผดิ และบิดเบือนขอ้มูลคุณค่าของมรดกวฒันธรรม 

7) การด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมโดยวิธีการปฏิสังขรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการอธิบายส่ือความหมาย ควรเป็นไปตามขอ้มูลหลกัฐานท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ตีความยา่ง
มีเหตุผล และเป็นท่ียอมรับ โดยค านึงถึงการท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขไดใ้นอนาคต 

8) ด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์มรดกส่ิงก่อสร้างพื้นถ่ิน โดยค านึงถึงการพฒันาหรือ
ความเปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้และลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาของชุมชน 
โดยงานท่ีต่อเติมบนส่ิงก่อสร้าง หรือในบริเวณชุมชนพื้นถ่ินนั้น ควรเคารพคุณค่าทางวฒันธรรมและ
ลกัษณะตามแบบดั้งเดิมท่ีผสานกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ แนวทาง
ในการปฏิบติัได้แก่ การวิจยั บนัทึก จดัเก็บขอ้มูล ส่งเสริมให้มีการสืบสานระบบการก่อสร้างและ
ทกัษะฝีมือช่างพื้นถ่ินในทุกระดบัอาจใช้วสัดุใหม่ท่ีไม่เปล่ียน แปลงการแสดงออกของภาพลกัษณ์ 
ผวิสัมผสัรูปทรงไปจากโครงสร้างและวสัดุของเดิมท่ีสืบเน่ืองมา  

9) ด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมประเภทย่านชุมชนและเมือง
ประวติัศาสตร์ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั ทั้งน้ีควรบูรณาการนโยบายของรัฐและการวางผงัเมืองในทุกระดบัใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

10) ด าเนินการอนุรักษค์วามดั้งเดิมของมรดกวฒันธรรมประเภทยา่นชุมชนและเมือง
ประวติัศาสตร์ โดยไม่ละเลยการตรวจสอบดา้นโบราณคดีเพื่อเป็นความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของ
ยา่น ชุมชน และเมืองประวติัศาสตร์ เช่น รูปแบบแผนผงัของเมือง การแบ่งพื้นท่ีดิน และโครงข่ายการ
คมนาคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้าง พื้นท่ีโล่ง และพื้นท่ีสีเขียว ทั้งท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติและ
มนุษยส์ร้างข้ึน รูปลกัษณ์ของส่ิงก่อสร้างและการใชส้อยเดิมท่ีมีความหลากหลาย 

11) ด าเนินการเพื่อการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมท่ีเป็นซากส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมีคุณค่าทาง
ศิลปะประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี โดยรักษาไวต้ามสภาพเดิมหลงัการขุดแต่ง แต่ตอ้งป้องกนัมิให้
เสียหายต่อไป ดว้ยวธีิท่ีไม่ท าใหม้รดกวฒันธรรมเสียคุณค่า 

12) เน่ืองจากภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์เป็นมรดกวฒันธรรม ยงัประกอบดว้ยพืชพนัธ์ุท่ี
มีชีวิตการบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ืองมีความส าคญัยิ่ง ควรสงวนรักษาสภาพไวไ้ม่ให้เปล่ียนแปลง ดว้ย
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การปลูกทดแทนโดยเร็ว และวางแผนการดูแลในระยะยาวไวใ้นการฟ้ืนฟูจะตอ้งมีการศึกษาวิจยัจาก
หลกัฐานท่ียงัหลงเหลืออยู ่จากการตรวจสอบรับรองผลจากผูเ้ช่ียว ชาญแลว้ และเคารพต่อพฒันาการ
ในล าดบัต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองมาของแหล่งนั้นๆ การฟ้ืนฟูอาจด าเนินการเฉพาะในบางส่วนท่ีอยู่ใกลเ้คียง
กบัมรดกวฒันธรรมในพื้นท่ี เพื่อเผยให้เห็นความตั้งใจของการออกแบบท่ีสัมพนัธ์กนัของภูมิทศัน์
โดยรวมในพื้นท่ีนั้น 

13) การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใด ๆ ก็ตามจะต้องค านึงถึงวิถี ชีวิตชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพโดยรอบ และภูมิทศัน์วฒันธรรม ในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงในคุณค่า และลกัษณะเฉพาะของมรดกวฒันธรรม 

14) การอนุรักษส์ภาพโดยรอบและภูมิทศัน์วฒันธรรมควรด าเนินการตั้งแต่การจดัให้
มีระเบียบกฎหมายและระเบียบเฉพาะ มีแผนการอนุรักษ ์แผนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ก าหนดโบราณสถานต่อเน่ือง และเขตกนัชนรอบบริเวณมรดกวฒันธรรมหรือมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อ
รักษาคุณค่าทางวฒันธรรมและลกัษณะเฉพาะของมรดกวฒันธรรมนั้น ตลอดจนการจ ากดัผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ี 

15) มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างคุณค่าและความหมาย
รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้จึงจะตอ้งพิจารณารวมกนัและค านึงถึงมาตรการใน
การอนุรักษไ์วด้ว้ย 
 

หมวดที ่5 การมีส่วนร่วม 
 
(5.1) มรดกวฒันธรรมเป็นสมบติัของทุกคนในชาติ ชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ินจึงมี

สิทธิและหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และบริหารจดัการมรดกวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
เฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบ มิให้แหล่งมรดกวฒันธรรมถูกบุกรุกท าลายท าให้เสียหาย ท าให้เส่ือมค่า 
หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ 

(5.2) หน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการก าหนดนโยบาย การเฝ้าระวงั การตดัสินใจ การตรวจสอบในการอนุรักษแ์ละพฒันา
มรดกวฒันธรรมเช่น การพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างความเขา้ใจ การสร้างจิตส านึก
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รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมในทุกพื้นท่ี 

(5.3) กระบวนการการมีส่วนร่วมตอ้งมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและจากทุกภาคส่วนอย่าง
แทจ้ริง 

(5.4) กลไกส าคญัของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การจดัการองค์ความรู้
และการสร้างเขา้ใจ เพื่อสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วม เป็นตน้ โดยเคารพในภูมิปัญญาและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมเหล่านั้น20 

 
2.2.2 แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 

 
ครรชิต พุทธโกษา ไดน้ าเสนอแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในคู่มือการพฒันา

ชุมชนแหล่งการเรียนรู้ไวว้่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ท่ีรวม” ขอ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ สารสนเทศ กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ในชุมชนท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ 
หาความรู้และ เรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ามอธัยาศยั 

การสร้างและพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการจดัให้มีการศึกษาท่ีเก้ือหนุนให้ บุคคล
ในชุมชน สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ทัว่ถึง 
ภายใตส่ิ้งท่ีมีอยูใ่น สังคมรอบๆ ตวั ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น จากประสบการณ์ ของวทิยากรหรือ
ปราชญช์าวบา้น จาก แปลงสาธิต จากศูนยเ์รียนรู้ ฯลฯ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงในลกัษณะของการ ศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอย่างไม่เป็น ทางการท่ีไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียนดังนั้ นการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในชุมชนจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีก่อ
ประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรงซ่ึงสัมผสัและ
จบัตอ้งได ้ทั้งน้ี ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่ ไดมี้เฉพาะต่อสมาชิกในชุมชนเท่านั้นแต่ยงั
รวมถึงบุคคลทัว่ไปและผูท่ี้ศึกษาอยูใ่น สถาบนัการศึกษาไดใ้ช ้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อ ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั และก่อใหเ้กิดจารึกขอ้มูล ชุมชนท่ีเป็นระบบดว้ย เช่น 

 

                                                        
20 อีโคโมสไทย, มรดกโลก มรดกร่วม:การน าเสนอคุณค่าและการจดัการ, กรุงเทพมหานคร, บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้ง
แอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั(มหาชน), 2553. 
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1) ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทั้งท่ีมีในต าราเรียนและท่ีไม่มีในต าราเรียน 
2) ใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
3) ใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 
4) ใชเ้ป็นแหล่งสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ 
5) ใช้เป็นส่ือเรียนรู้ ส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีมีมิติ มีชีวิต เช่น จิตรกรรม ฝาผนงั

ร่องรอย ประวติัศาสตร์ นิเวศวทิยา สัตวต่์างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็นตน้ 
6) ใช้ เป็นสถานท่ี ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล  ข่ าวสารทั่วๆ  ไปรวมทั้ งเป็นสถานท่ี 

ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่หรือแจง้ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือไปถึงคนในชุมชน 
7) ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ฯลฯ ไม่ใหล้บเลือนส าหรับสืบต่อไปยงัชนรุ่นหลงั 
8) ใช้เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ เป็นศูนยจ์ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ชุมชนเป็นจุด รวบรวมผลผลิตพื้นท่ีรวมกลุ่มท ากิจกรรมของแม่บา้น ฯลฯ21 
 
องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ควรจะประกอบดว้ย

ส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

1) แหล่งท่ีมาของความรู้และเน้ือหาความรู้ แหล่งท่ีมีของความรู้หมายถึง ท่ีมาหรือ
ตวัแทนของ ความรู้ท่ีสามารถอา้งอิงถึงความมีอยู่ขององค์ความรู้ชุมชน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ตวับุคคล วตัถุส่ิงของ สถานท่ี ประเพณี ฯลฯ แหล่งท่ีมาของความรู้น้ีสามารถเส่ือมคลาย ผผุงัหรือ
ลม้ตายได ้นอกจากน้ีบางแหล่งท่ีมาของ ความรู้ยงัไม่สามารถให้เร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจนหากไม่มีคน
มาบอกเล่าหรือไม่มี เอกสารมาใหอ่้าน ดงันั้น จึงตอ้งมีการเก็บรวบรวม ขอ้มูลองคค์วามรู้อออกมาเป็น
ภาพถ่าย เอกสารหรือ เน้ือหาความรู้ เพื่อเป็นหลกัประกนัความ ย ัง่ยืนยาวนานและสามารถสืบทอด 
ขยายผลได ้

เน้ือหาความรู้ คือ ขอ้มูลหรือเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีจดัเก็บไดจ้ากแหล่งท่ีมาของความรู้ ท่ีถูก
น ามา เรียบเรียงให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่สามารถท าความเข้าใจและพร้อมต่อการน า ไปใช้
ประโยชน์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทั้งความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้
ท่ีได้จาก ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ สัญชาตญาณ ของแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะ ในการท างาน 
                                                        
21 ครรชิต พทุธโกษา, คู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์, 2554. 
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ความคิดทศันคติ และทั้งความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงสามารถถ่าย ทอดได้โดยผ่านวิธี 
ต่าง ๆ เช่น การบนัทึก ขอ้มูลหรือเร่ืองราวต่าง ๆ 

การเก็บขอ้มูลจากแหล่งความรู้ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของท่ีมา เช่น ถา้เป็นสถานท่ีอาจเก็บ 
ภาพถ่าย พร้อมประวติัความเป็นมา ความส าคญัของแหล่งข้อมูล หรือถ้าเป็นตวับุคคลก็อาจ เก็บ
ประวติัยอ่ บทสัมภาษณ์ คุณงามความดี บนัทึกประสบการณ์หรือความรู้ท่ีมี แต่ถา้หากอยู ่ในรูปแบบ
ของประเพณีอาจ บนัทึกถึงความเป็นมาพิธีกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติั เป็นตน้ 

2) วิธีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
รูปแบบ การ เผยแพร่หรือการน าเน้ือหาความรู้จากแหล่งท่ีมาของความรู้มาถ่ายทอดให้กบัผูท่ี้ สนใจ 
เช่น การจดัท าหลกั สูตร การจดัท าแปลงสาธิต ฯลฯ 

3) อุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์สาธิต ส่ือรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกวา่การไดฟั้งบรรยายเพียงอยา่งเดียว เช่นแผน่พบั ภาพ ประกอบ 
โมเดลจ าลอง ภาพสไลด ์หนงัสั้น สารคดีสั้น ฯลฯ 

4) สถานท่ีเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้บริเวณแหล่งท่ีมาของความรู้เป็นสถานท่ีจดัการเรียนรู้ 
เพราะจะ สามารถเรียนรู้ไดจ้ากสถานท่ีจริง ไม่ว่าจะเป็นบา้นของผูรู้้ แปลงเกษตร ฟาร์ม วดั ป่า ฯลฯ 
โดยมีการปรับ สภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติไม่จ  าเป็น ต้องเรียนใน
ห้องเรียนท่ีเป็นทางการแต่ ถ้าหากแหล่งเรียนรู้ไม่สะดวกต่อ การจดักระบวนการ เรียนรู้ ก็อาจใช้
สถานท่ีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงหรือเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ไม่เป็นสถานท่ีคน พลุกพล่านมาก เพราะจะท าให้
ทั้งผูจ้ดัการเรียนรู้และผูเ้รียนรู้เสียสมาธิไดง่้าย 

5) การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ เป็นการวดัผลวา่การ จดัการเรียนรู้นั้น ไดผ้ลดี
มากน้อย เท่า ใดจะไดน้ ามาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ในคราว ต่อไปโดยควรวดัผล ทั้งจากตวั
ผูเ้รียนท่ีได้ประเมิน ความรู้ของตนเองและประเมิน กระบวนการสอนของผูจ้ดัการเรียนรู้ซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบของการวดัผลนั้นข้ึน อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ 

6) ผูจ้ดัการเรียนรู้ หรือผูท่ี้ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ ในท่ีน้ีจะเนน้ใหชุ้มชนเป็นผู ้
มีบทบาท ส าคญัในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการเก็บรวบรวม ขอ้มูลจากแหล่งท่ีมา
ของความรู้ไป จนถึงการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนจะตอ้งเป็นก าลงั
หลกัในการถ่ายทอด ความรู้ให้ผูท่ี้สนใจ (ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้) เพื่อให้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
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ชุมชนแผข่ยายในวงกวา้งใน ลกัษณะชุมชนสู่ชุมชนโดยไม่ตอ้งพึ่งพิง ภาครัฐ ดงันั้นผูจ้ดัการเรียนรู้จึง
ควรจะต้องมีความรู้ เก่ียวกับ  เร่ืองนั้ นๆ เป็นอย่างดีมีทักษะใน  การส่ือสารเข้าใจถึงวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้  แบบมี  ส่วนร่วม และรู้จักธรรมชาติ  ของผู ้เรียนเพื่อให้สามารถออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและถ่าย ทอดความรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนมาก
ท่ีสุด 

7) ผูเ้รียน หมายถึง สมาชิกในชุมชน และผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการจะเรียนรู้  
 
กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนออกเป็น 6 

ประเภท ดงัน้ี 

1) ห้องสมุดต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดวดั ฯลฯ 
ห้องสมุดเป็น แหล่งรวบรวมความรู้และบริการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัท่ีมีความ สนใจ
ใฝ่หา ความรู้ต่าง ๆ ห้องสมุดทุกประเภทประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั ๆ เช่น บริการยืม หนงัสือการ
จดั นิทรรศการ มุมหนงัสือ ฯลฯ 

2) เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมช สถานีอนามนั ส านักงาน 
เกษตรอ าเภอ ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือตามวิถี ชาวบา้น 
เช่น วนอุทยาน สวนพืชสมุนไพร เป็นตน้ 

3) ส่ือสารมวลชน ในปัจจุบนัส่ือสารมวลชน รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพฒันาและ
เขา้ถึง ประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งรวดเร็ว เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร ฯลฯ) ส่ือ
วทิย ุส่ือโทรทศัน์ จึงท าใหส่ื้อสารมวลชน มีความส าคญั อยา่งมากต่อการ รับรู้และเรียนรู้ของชุมชน 

4) ภูมิปัญญาชาวบา้น ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีท าสืบทอดมาในอดีต ปราชญช์าวบา้น วฒันธรรม 
ฯลฯ ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและถือเป็นวทิยาการท่ีมีคุณค่า ต่อสังคม 

5) ส่ือพื้นบา้น เป็นการเรียนรู้จากการแสดงหรือการละเล่นท่ีแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมของ 
ชาวบา้น แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป้นอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อความบนัเทิง ความสนุก สนาน 
เพลิดเพลิน ตลอดจนจรรโลงใจ เช่น ลิเก หมอล า ล าตดั เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ ส่ือพื้นบา้น ท่ีมีบทบาท ใน
การถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และคุณธรรม 
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6) ครอบครัว ได้แก่ การบอกเล่า การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดอาชีพ การปลูกฝังค่า 
นิยม และเจตคติ ฯลฯ ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้ งแต่เกิดท่ีจะสอนให้มนุษย์มีแบบแผนใน การ
ด ารงชีวติรู้จกัคิดและตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง22 

นอกจากน้ี วีระเทพ ปทุมเจริญวฒันา (2545) ยงัได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้          
ใน ชุมชนออกเป็น 2 ดา้น ตามกิจกรรมการจดัการศึกษาแบบอธัยาศยั ดงัน้ี 

(1) การจดักิจกรรม มีดงัน้ี  

1) การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ ท่ี
ส าคญั ของชุมชนเป็นแหล่งวิทยาการท่ีมีคุณค่าต่อบุคคล และสังคมเป็นอย่างยิ่งภูมิปัญญา ชาวบา้น
ประกอบดว้ยภูมิ ปัญญาของผูรู้้วฒันธรรมและความรู้ของชุมชนซ่ึงไดรั้บการสั่งสม และถ่ายทอดสืบ
ต่อมา 

2) การจดักลุ่มสนใจ เป็นการจดัการศึกษาตามสภาพปัญหาความต้องการ และ
ความสนใจท่ีแตกต่างกนั ของแต่ละบุคคลเพื่อให ้สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ในชีวติประจ าวนั
และเป็นการยก ระดบัคุณภาพชีวติดว้ย 

3) กลุ่มเสวนาหรืออภิปราย เป็นการรวมกลุ่มคนท่ีมีความสนใจใน เร่ืองใด เร่ือง
หน่ึง เหมือนกนั และตอ้งการแสดงความคิดเห็นโดยการเปิดเวทีพูดคุย วิพากษ์วิจารณ์ ในเร่ืองนั้น ๆ 
อยา่งเสรี และเป็นประชาธิปไตยต่อสาธารณชนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ 

4) กิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรม เป็นรูปแบบพิธีการท่ีกระท าสืบทอด จาก
บรรพบุรุษมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นจารีตประเพณี และอนุรักษต่์อกนัไป เช่น การรด น ้ าด าหัวใน
ประเพณีสงกรานตเ์ป็นตน้ 

5) พ่อแม่สอนลูก เป็นรูปแบบการเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีชดัเจนท่ีสุดเกิดข้ึน ตาม
ธรรมชาติและจากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั 

6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพ เช่น การท าแชมพูสมุนไพร จาก
ผูช้  านาญการเป็นตน้ 

                                                        
22 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 173. 



 

 44 
 

7) การเข้าค่าย เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ใน 
ศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึงร่วมกนั และมีวตัถุประสงค์เพื่อไปอยูร่่วมกนัและศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ เช่น 
การเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

8) คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ เป็นการส่ือสารท่ีให้ความรู้อย่างฉับไว 
สามารถน ามาใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ทั้งในการจดัการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอก โรงเรียนและ 
การศึกษาตามอธัยาศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) การใหบ้ริการมีดงัน้ี 

1) ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแหล่งบริการข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็น 
ปัจจุบนัเพื่อสร้างนิสัยการอ่านป้องกนัการลืมหนงัสือและเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่ ประชาชน 

2) ศูนยก์ารเรียน เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ได ้ดว้ย
ตนเองจากส่ือการสอนหลายรูปแบบ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งกลางท าหน้าท่ีประสานงาน กบัแหล่ง
วทิยาการ ความรู้ข่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

3) อินเตอร์เน็ต เป็นระบบการหาความรู้ในศาสตร์และสาขาต่าง ๆ โดยวิธี การ
สืบคน้ขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์  

4) นิทรรศการ เป็นการน าเน้ือหาทางวิชาการมาจดัในรูปของส่ิงแสดงซ่ึง อาจจะ
เป็นของจริงของจ าลอง เป็นตน้ 

5) การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการพกัผ่อนและความ 
เพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกนัผูท้่องเท่ียวก็ไดรั้บความรู้ดว้ยท าให้เกิดประสบการณ์ตรงและได ้เรียนรู้
ในขณะเดียวกนั 

6) พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
ตลอดเวลามีโอกาสสัมผสัไดด้ว้ยตนเอง 

7) ห้องสมุดประชาชน เป็นสถานท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดว้ยส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เป็นตน้ 
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8) หน่วยภาพยนตร์เคล่ือนท่ี เป็นการออกหน่วยโดยทางรถยนตห์รือเรือ เคล่ือนท่ี
ไปตามชุมชนเพื่อน าส่ือภาพยนตร์ไปฉายเพื่อความเพลิดเพลินในขณะเดียวกนัผูช้มก็ ไดค้วามรู้จาก
เน้ือหาในภาพยนตร์นั้นๆ ดว้ย 

 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง “สถานท่ี”ท่ีเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เป็นอีก 
รูปแบบหน่ึง ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีปัจจุบันนิยมตั้ งข้ึนเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
เสริมสร้างโอกาสในการ เรียนรู้ถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูท่ี้สนใจ ภายนอกชุมชนและเป็นแหล่งบริการชุมชนใน การจดักิจกรรม ต่าง ๆ 
ท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของ ประชาชนเน้นถ่ายทอดความรู้ และเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
กิจกรรมการพฒันาของชุมชน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553) ได้จ  าแนกรูปแบบของ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนประเภทต่าง ๆ ไว ้8 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายและ กิจกรรม
แตกต่างกนัออกไปสรุปไดด้งัน้ี 

1) ห้องแสดงวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นส่วนท่ีแสดงถึงการเรียนรู้เก่ียว กบั
ศิลปะ จารีต ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตชุมชนซ่ึง มีอตัลกัษณ์
และ ความเช่ือ ประเพณีเป็นของทอ้งถ่ินซ่ึงห้องแสดงวฒันธรรมมีการจดัแสดง เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การด ารงชีวติ วฒันธรรมเคร่ืองแต่งกายหรือประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

2) ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันโลกของเทคโนโลยีท่ีไร้ 
พรมแดนเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เขา้ถึงเทคโนโลยีและมีพฒันาการสารสนเทศเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้เสมือนจริงโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลและเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ อิเลคทรอนิคส์ โดยทัว่ไป
จะจดับริการให้สืบค้นขอ้มูลท่ี เป็นความรู้ท่ีมี ประโยชน์ ต่อการพฒันาการเรียน รู้ในเร่ือง ต่าง ๆ ท่ี
บุคคลในชุมชนสนใจผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลด้านวฒันธรรม โดยเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีมีข้อมูลด้านวฒันธรรม อาทิ หอจด หมายเหตุ พิพิธภณัฑ์ รวมทั้ง จดับริการส่งเสริม 
การศึกษา ทั้งในระบบทางไกล เช่น ให้บริการศึกษาดว้ย ตนเองผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผูม้าใช ้
บริการลงทะเบียนเรียนกับ สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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3) ห้องวิชาการชุมชน เป็นสถานท่ีจดัประชุมสัมมนา ฝึกอบรมหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น เร่ือง
ภาษาการ เล้ียงลูกแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษามุมพฒันาการศึกษาดว้ย ตนเอง เช่น มุม
สายสามัญของ การศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุมมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เป็นต้น เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชน บุคคล หรือ หน่วยงาน 
ภายนอก นอกจากน้ียงัเป็น จุดถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สารคดี ประวติัศาสตร์ ต่าง ๆ องค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ห้องวิชาการชุมชนจดัตั้งโดยมุ่งหวงั
เพื่อให้เกิดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถ แก้ไขปัญหาความขัดแยง้และความ
เดือดร้อนโดยการเรียนรู้และร่วมกนัแสวงหาค าตอบของ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4) ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานกลุ่มอาชีพ การด าเนินงาน การ
รวมกลุ่มการฝึกและพฒันาอาชีพและเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพใน ชุมชนจะได้
สัมผสักบัการท างานกลุ่มอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

5) ร้านคา้ชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้การด าเนินเชิงธุรกิจ ร่วมกนัเพื่อ การพฒันา
กา้วไป เป็นรูปแบบของสหกรณ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียงตลอดจนเน้นการเช่ือมโยง เครือข่าย การผลิต จากชุมชน และด าเนินการตลาด
ร่วมกบัชุมชนซ่ึงร้านคา้ชุมชนจดับริการสินคา้ราคา ตน้ทุนต ่าเพื่อ เป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคในชุมชน
และเป็นศูนยจ์ดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์จากชุมชนหรือสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีมุมขอ้มูลสินคา้ 
มุมแคตตาล็อค สินคา้และ ผลิตภณัฑ ์ศูนยส์าธิตของดีเด่นของ ชุมชน เป็นตน้ 

6) ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานท่ีช่วยเสริมสร้างพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และ
เยาวชนให้มีการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั บริการเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก มีการจดักิจกรรม เรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว เช่น กิจกรรมศิลปะ การร้องเพลง การเล่น เกมส์ ต่าง ๆ เวที
ส าหรับปราชญชุ์มชน คนเด่นคนดงัมาแสดงใหชุ้มชนทราบถึงความสามารถ 

7) ห้องสมุดชุมชน/ห้องสมุดประชาชน เป็นรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ประเภท 
หน่ึงซ่ึง ปัจจุบนัการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนต าบลไดมี้การถ่ายโอนให้แก่องคก์ร ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนประเภทน้ีจดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่ง หมายให้มีการจดัการ
เรียนรู้และจดักิจกรรมท่ีมี ความยืดหยุ่นตาม ความตอ้งการของ ประชาชนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความ ตอ้งการการเรียนรู้ ของประชาชนในชุมชนให้บริการหนงัสือทุก
ประเภทตั้งแต่พฒันาการของเด็กเล็กเยาวชนผูส้นใจเฉพาะดา้นมีบริการ ส่ือวารสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีมี
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ความทนัสมยัและควรจดัใหมี้ ส่ือซ่ึงสามารถก่อให ้เกิดลกัษณะ ของการเรียนรู้ท่ีร่ืนรมยแ์ละมีชีวติชีวา 
เช่น วีดีทัศน์เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียงแผ่นเสียง ภาพสไลด์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตด้วยก็ได ้
แหล่งท่ีมาของหนังสือประเภทต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน
แลว้ ยงัได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและประชาชนทัว่ไปท่ี ตอ้งการเห็นคนมีการอ่าน
หนงัสือและมีความรู้มากข้ึน 

8) ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น/ชุมชน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอีกประเภทหน่ึงท่ี ได ้
มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินงานเป็นท่ีให้ประชาชน ได้รับทราบ 
ข่าวสาร และ ความรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมการอ่านหนงัสือและป้องกนัการลืมหนงัสือ รวมทั้งเพื่อสร้างนิสัย
รักการอ่านหนงัสือ ของประชาชน23 

 
แนวทางด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ชุมชนกรมพฒันาชุมชนไดจ้ดัท าแนวทางการด าเนินงาน

ของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนใน 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 
พื้นท่ีท่ีไม่มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน หมายถึง เป็นพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีกิจกรรมด้านส่งเสริม การ

เรียนรู้ ไม่เคยมี การส ารวจปราชญ์ชาวบ้านไม่มีอาคารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้านน้ี จะไม่มี
ปราชญ์ชาวบ้านหรือความรู้ของหมู่บ้านเพียงแต่ไม่เคยส ารวจมาก่อนเท่านั้ นเป้าหมาย ในการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีประเภทน้ีก็คือการท าให้ เกิดจุดเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง การระบุได้ว่า คนเก่ง  ผูรู้้ 
ปราชญช์าวบา้นในเร่ืองต่าง ๆ อยูท่ี่ใดขอ้มูลปัจจุบนัท่ีเป็น ประโยชน์ในการพฒันา หมู่บา้นเท่าท่ีมีอยู่
นั้นอยูท่ี่ใดแลว้ท าแผนท่ีแสดงเป็นจุดเรียนรู้แสดงไวใ้นสถานท่ีท่ีเป็นศูนย ์รวมของ หมู่บา้น อาจเป็น 
บา้น ผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และจดัท าป้าย แสดง จุด เรียนรู้ไวท่ี้บา้นของผูท่ี้จะ
ใหค้วามรู้นั้นๆ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- จดัเวทีประชาคมเผยแพร่ความคิด ช้ีแจงวตัถุประสงค์และประโยชน์ของศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน 

- สรรหาแกนน า แต่งตั้งคณะท างานของหมู่บา้น ส ารวจและจดัท าจุดเรียนรู้ 
- แกนน าเก็บขอ้มูลคนเก่ง ผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น ในเร่ืองต่าง ๆ  
- แกนน าคน้หาผูรู้้ท่ีจะบอกเล่าประวติัของหมู่บา้นได ้

                                                        
23 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 177. 
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- จดัท าแผนท่ีจุดเรียนรู้ของหมู่บา้น 
 
พื้นที่ที่มีจุดเรียนรู้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีไม่มีศูนยเ์รียนรู้ แต่สามารถระบุได้ว่า คนเก่งผูรู้้ 

ปราชญ ์ชาวบา้นในเร่ืองต่างๆ อยูท่ี่ใดขอ้มูลปัจจุบนัท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้น เท่าท่ีมีอยู่
นั้นอยู่ท่ีใด มีแผนท่ีแสดงเป็นจุดเรียนรู้แสดงไวใ้นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมของหมู่บา้น อาจเป็นบา้น 
ผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และมีป้ายแสดงจุดเรียนรู้ไวท่ี้บา้น ของผูท่ี้จะให้ความรู้
นั้น ๆ เป้าหมาย ในการด าเนินงานในพื้นท่ีประเภทน้ี คือ การท าใหเ้กิด ศูนยร์วมความรู้ของหมู่บา้นให้
ได ้ซ่ึงหมายถึง มีองค์ความรู้ประจ าหมู่บา้นจ าแนกเป็นเร่ือง ๆ มีบนัทึกประวติัหมู่บา้นอยา่งละเอียด
ครอบคลุมอตัลกัษณ์ และชาติพนัธ์มีการบนัทึกเหตุการณ์ ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นวถีิชีวิตของชุมชน
ในอดีตถึงปัจจุบนัมีขอ้มูล ปัจจุบนัของหมู่บา้นท่ี เป็นประโยชน์ ในการพฒันาหมู่บา้น 

 
ข้ันตอนการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 จดัเวทีประชาคมเพื่อช้ีแจงให้เห็นความส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนและ 
ก าหนดหวัขอ้ความรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนหาอาสาสมคัรบนัทึกความรู้ ภูมิปัญญา 

ขั้นตอนที่ 2 อาสาสมคัรวางแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ของชุมชนคือการจดัเก็บ ขอ้มูล 
ประวติั หมู่บา้นจดัการความรู้ของจุดเรียนรู้ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและ ปรับขอ้มูลของ หมู่บา้น 

ขั้นตอนที ่3 อาสาสมคัรสืบคน้ บนัทึก ประวติัหมู่บา้นและวถีิชีวติของชุมชนในอดีต 
ขั้นตอนที่ 4 อาสามสมคัรจดัการความรู้ของจุดเรียนรู้ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรรวบรวม 

เป็น บนัทึกภูมิปัญญาของหมู่บา้นโดยมีคนเก่ง ผูรู้้ หรือปราชญ์ชาวบา้นเป็นเจา้ของความรู้นั้น และ
เป็นวทิยากรของ ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้นั้น ๆ  

ขั้นตอนที่ 5 อาสาสมคัรปรับขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ขอ้มูล จปฐ. ขอ้มูลพื้นฐานระดับ 
หมู่บา้น/ ชุมชน(กชช.2.ค) ทะเบียนผูน้ า กลุ่ม องคก์รกองทุน ฯลฯ ใหเ้ป็นปัจจุบนั  

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมผลจากขั้นตอนท่ี 3 - 5 เตรียมน าเสนอประชาคมให้ตรวจสอบและ 
รับรองความเท่ียงตรง 

 
พืน้ที่ที่มีศูนย์รวมความรู้ประจ าหมู่บ้าน หมายถึง พื้นท่ีท่ียงัไม่มีอาคารศูนยเ์รียนรู้แต่ มี

แผนท่ี จุด เรียนรู้ มีองคค์วามรู้ประจ าหมู่บา้นบนัทึกจ าแนกเป็นเร่ือง ๆ  มีบนัทึกประวติั หมู่บา้น อยา่ง
ละเอียดครอบคลุมอตัลกัษณ์และชาติพนัธ์ุมีการบนัทึกเหตุการณ์ ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น วิถีชีวิต
ของชุมชนในอดีตถึง ปัจจุบนัมีขอ้มูลปัจจุบนั ของหมู่บ้านท่ีเป็นประโยชน์ใน การพฒันาหมู่บา้น
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เป้าหมายในการด าเนินการคือ การท าให้เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนซ่ึง หมายถึง มีอาคารจดัแสดง องค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ มีคณะกรรมการ บริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนมีความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ต่อการด ารงชีวติ และการพฒันาหมู่บา้น และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน 

ข้ันตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

ขั้นตอนที ่1 จดัเวทีประชาคมเพื่อรับรองความเท่ียงตรงขององคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ประวติั 
หมู่บ้าน และช้ีให้เห็นความส าคญัของการมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเพื่อเก็บรักษาองค์ ความรู้ภูมิปัญญา 
ประวติัหมู่บา้น และขอ้มูลใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีทุกคนในชุมชนจะใชป้ระโยชน์ ไดพ้ร้อมกบัสรรหาคณะ
กรรมการบริหารและด าเนินศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 จดัประชุมร่วมแกนน า อาสาสมคัรและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ เพื่อ
ออกแบบการ จดัตั้งและด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ชุมชนในขั้นตอนน้ีตอ้งให้ทราบไดว้่าอาคาร ท่ีจะใช้
เป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนจะใชอ้าคารเดิมท่ีมีอยูใ่นชุมชนหรือจะก่อสร้างอาคารใหม่ถา้จะ ก่อสร้าง ใหม่
จะใชท่ี้ใดมีความเหมาะสมมาก นอ้ยเพียงใดตอ้งใชง้บประมาณเท่าใด จะหาเงินจาก ท่ีใดถา้ใชอ้าคารท่ี
มีอยูแ่ลว้จะตอ้งปรับปรุงเพื่อใชง้านเพียงใดตอ้งใชง้บ ประมาณ เท่าใด จะหาเงินจากท่ีใด 

ขั้นตอนที ่3 ส ารวจแหล่งงบประมาณศึกษาระเบียบของแหล่งงบประมาณเขียน โครงการ 
เสนอขอรับการสนบัสนุน 

ขั้นตอนที ่4 สร้าง/ปรับปรุงอาคาร แลว้บรรจุขอ้มูลข่าวสารความรู้ไวใ้นอาคาร 

ขั้นตอนที ่5 จดักิจกรรมกรเรียนรู้ภายในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนดระเบียบการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชน    
โดยให้มีประเด็นส าคญัอยา่งน้อย 2 เร่ือง คือ การดูแลบ ารุงรักษาอาคารศูนยจ์ะท าอยา่งไรและ การใช้
อาคารจดักิจกรรมจะตอ้งท าอยา่งไร 

พืน้ทีท่ีม่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีอาคารจดัแสดงองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ขอ้มูล 
ข่าวสาร หาความรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชน มีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการ ด ารงชีวิตและ
การพฒันา หมู่บ้านและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน แต่ยงัไม่มีการ ด าเนินกิจกรรม การ
เรียนรู้เท่าใดนกัไม่มีการพฒันาความรู้ใหม่ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนยงัไม่มี ระบบการจดัการท่ีดีเป้าหมายของ
การด าเนินการคือท าใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบใหไ้ดซ่ึ้งมีรูปแบบดงัน้ี 
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1) อาคาร เป็นเอกเทศ แบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีการท างาน พื้นท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารความรู้ 
พื้นท่ีบริการความรู้ Internet ชุมชน และ Website 

2) ปราชญ ์มีการจดัท าทะเบียนปราชญช์าวบา้นมีบทเรียนท่ีจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์ อกัษร 
ปราชญแ์สดงตนอยา่งชดัแจง้มีศกัยภาพในการถ่ายทอด 

3) สาระ มีขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ครบถว้น หลายรูปแบบ 

4) องคก์ร มีกรรมการ มีสาระการด ารงต าแหน่ง มีแผนงาน มีระเบียบ กติกา 

5) กิจกรรม มีกิจกรรมจดัการความรู้ครบวงจร มีกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 

6) รูปแบบกิจกรรม มีส่วนจดัแสดงความรู้แบบถาวร บางส่วนอาจจดัแสดงความรู้ เป็น
คร้ังคราว มีการฝึกอบรม มีการน าทศันศึกษา มีการเสวนา/อภิปราย/สัมมนา และมีการ เรียนทาง
อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ24 

 
ข้ันตอนการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 1 จดัเวทีประชาชน ช้ีให้เห็นว่าความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือมีการ น ามา
เรียนรู้และใช ้เป็นฐานการตดัสินใจนอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาหาความรู้ใหม่ท่ีทนักบั สถานการณ์ รอบ
ด้านเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้น จากความรู้ท่ีมีอยู่ในศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ขณะน้ีเพียงพอ หรือยงัต่อ การ
พฒันา อาชีพการแกปั้ญหาของครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ ชุมชนและการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้ดีข้ึนถา้ไม่เพียงพอควรจะมีอะไรเพิ่ม เติมอีกควรจะมีการวจิยั
ชุมชนหรือไม ่

ขั้นตอนท่ี 2 จดักิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชนซ่ึงอาจอยู่ในรูปการ วิจยัและ
พฒันา กิจกรรมชุมชนท่ีได้มีการจดบนัทึกเป็นความรู้ประจ าหมู่บา้นไวแ้ลว้ หรือการรับความรู้จาก
วทิยากรภายนอกชุมชนก็ไดใ้นขั้นน้ีถือเป็น กิจกรรมทางเลือก 

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนเพิ่มค่าองคค์วามรู้ของชุมชน (วางแผนธุรกิจของศูนย ์เรียนรู้ ชุมชน) 
โดยให้ คณะกรรมการบริหารศูนย ์อาสาสมคัร แกนน า ท่ีร่วมท างานกนัมาตั้งแต่ตน้ ร่วมกนัพิจารณา

                                                        
24 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 180. 
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วา่ความรู้ชุดใด ของชุมชนท่ีตอ้งการของคนนอกชุมชน จะน ามาเพิ่มค่า ให้เป็นสินคา้ ของชุมชนได้
อย่างไรจะพิมพ์ออกมาจ าหน่ายจะเปิดฝึกอบรมโดยเรียกเก็บค่าลง ทะเบียน หรือวิธีอ่ืนตามความ
เหมาะสม  

ขั้นตอนท่ี 4 จดัท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง ต่อเน่ืองใน 
ส่วน ความรู้ท่ีจะเพิ่มเติมจากภายนอกก็ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีตาราง เวลา ชดัเจน
รวมทั้งการจดักิจกรรมฝึกอบรมท่ีตอ้งมีการ เก็บค่าลงทะเบียน จากบุคคล ภายนอกชุมชนท่ีถือเป็น
ธุรกิจของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนก็ควรมีการก าหนด เวลาท่ีแน่นอนแลว้ให้คณะกรรมการรวบรวมท าเป็น
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน ประกาศไวใ้นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนใหท้ราบทัว่กนั 

ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดระเบียบการใหบ้ริการบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเป็น
ส่วนตวั และคนในชุมชนสามารถ ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งเพื่อ ให้การด าเนินธุรกิจของศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยคณะกรรมการก าหนด ระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกไว้
เป็นลายลักษณ์อกัษรว่าจะเปิดบริการ การเรียนรู้ส าหรับบุคคลภายนอกชุมชนในวนัใดการขอเข้า
อบรมหรือมาศึกษาดูงานจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง ผูม้าอบรมหรือมาศึกษาดูงานจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งไรในหมู่บา้น ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี  6 เช่ือมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอ่ืนพัฒนาการจัดประชุมเชิง 
ปฏิบติัการกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนในระดบัต าบล หรือพฒันาการอ าเภอจดัในระดบัอ าเภอ
เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้านซ่ึงจะก่อให้เกิด เครือข่ายความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนทรัพยากรในการพฒันาการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ไดต่้อไป 

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดแนว ทาง
และขั้นตอนการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนโดยทัว่ไปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาควรก าหนดให้มี
ประเด็นการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและน าเสนอ
ประเด็นดงักล่าวเพื่อสอบถาม ขอ้คิดเห็นของประชาชนผา่นเวทีประชาคม 
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2) การจดัท าแผนเพื่อพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันามาเป็นแผนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อน าไปสู่การจดัตั้งงบประมาณโดยการมีก าหนด
ขั้นตอนการจดัท าแผน ดงัน้ี 

 2.1) ศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชนเก่ียวกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชนตลอดจนการ วิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชนจ านวน ประชากร 
อตัราการ เจริญเติบโตลกัษณะ การใช้เวลาวา่งประเมินปัญหาและความตอ้งการและ ศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนเพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้น ฐานในการจดัท าแผนพฒันา ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนให้
สอดคลอ้ง กบัศกัยภาพของประชาชนพื้นท่ีปัญหาและความตอ้งการ ของชุมชนรวม ทั้งให้สอดคลอ้ง
กบัแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 2.2) จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการของประชาชนเพื่อก าหนดประเภท ของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ ชุมชนและกิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจของประชาชน โดยพิจารณาขีด
ความสามารถดา้นงบประมาณและบุคลากร 

3) การด าเนินการตามแผนน ากิจกรรมท่ีจะด าเนินงานเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันา มาจดัท าแผน พฒันาประจ าปี และจดัท าโครงการเพื่อบรรจุในขอ้บญัญติั
งบประมาณประจ าปี เพื่อด าเนินการต่อไป 

4) การติดตามประเมินผลควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

2.2.3 แนวคิดการจัดการท่องเทีย่ว 
 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดท้  าการแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดย
เกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติท่ีมีความสวยงามน่าสนใจต่อการเดินทางไปเท่ียวชม
ซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีมนุษย์เข้าไปปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสภาพธรรมชาติในบางส่วนสามารถแบ่ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติออกไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 

 

1.1 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทภูมิอากาศเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะอากาศท่ีเกิดข้ึนตาม
สภาพธรรมชาติของแต่ละภูมิภาคของโลกซ่ึงลกัษณะอากาศท่ีปรากฏในพื้นท่ีหน่ึงๆ
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มกัประกอบดว้ยองค์ประกอบเบ้ืองตน้ 4 ชนิดคืออุณหภูมิความกดลมและความช้ืน
ในบรรยากาศโดยภูมิอากาศของแต่ละพื้นท่ีทัว่โลกจะแตกต่างกนัไปตามท่ีตั้งของ
เส้นละติจูดความสูงของพื้นท่ีกระแสน ้ าและพายุจึงท าให้ประเทศต่างๆมีความ
สวยงามของธรรมชาติตามลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนัในแต่ละช่วงของฤดูกาล
เป็นเหตุให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่เขตภูมิอากาศหน่ึงอยากเดินทางไปเยี่ยมเยือน
ภูมิอากาศเขตอ่ืนเพื่อสัมผสักบัภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 
 

1.2 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภททิวทศัน์สวยงามเป็นสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์ทางธรรมชาติ
สวยงามแปลกประหลาดสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้ไปเยี่ยมเยือนเช่น
ป่าเขาเกาะแก่งชายหาดถ ้ าทะเลแม่น ้ าทะเลสาบอ่างเก็บน ้ ากวา๊นน ้ าตกน ้ าพุร้อนทุ่ง
หญา้ทุ่งดอกไมล้านหินเนินดินเสาหินธารน ้าแขง็เป็นตน้ 

 

1.3 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทสัตว์ป่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากเช่นกนัเพราะนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมีความคิดวา่
สัตวป่์าเป็นส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติท่ีน่าศึกษาหาความรู้และนบัวนัจะสูญหายหมดไป
แต่ยงัคงมีท่ีใหท้่องเท่ียวศึกษาไดต้ามแหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าและสวนสัตวเ์ปิดใน
ขณะท่ีนักท่องเท่ียวบางกลุ่มกลับเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นเกมส์ท่ีน่าต่ืนเต้นในการล่า
นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มยงัถูกดึงดูดใจให้เดินทางไปชมแหล่งท่ีมีสัตวอ์าศยั
อยู่เองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมากเช่นเดินทางไปชมนกปากห่างท่ีวดัไผ่ล้อม
เดินทางไปชมฝงูนกเพนกวนิท่ีบริเวณทวปีแอนตาร์คติกเดินทางไปชมหมีขาวขั้วโลก
ในเขตอาร์คติกเดินทางไปชมสัตวบ์างชนิดในฤดูอพยพเป็นตน้ 
 

2. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุเป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษยเ์องทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและไดส้ร้างเสริมข้ึนใน
สมยัปัจจุบนัซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนาเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงอารยธรรม
และความเจริญกา้วหนา้ของทอ้งถ่ินนั้นวา่ในสมยัโบราณมีความเจริญดา้นใดบา้งและเหลือเป็นมรดก
ตกทอดมายงัชนรุ่นหลังอย่างไรบ้างจึงมีผลดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไปเยือนพื้นท่ีนั้ นสามารถแบ่ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุออกเป็น 2 ประเภทย่อยท่ี
ส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
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1.1 ประเภทโบราณสถานเป็นสถานท่ีท่ีมีอายนุบัร้อยปีหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง
ห รือโดยหลักฐาน เก่ี ยวกับประวัติของสถาน ท่ีนั้ น เป็นประโยชน์ ในทาง
ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี เช่น ศาสนสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ก าแพงเมือง คู
เมือง พระราชวงั พระต าหนัก บา้นโบราณ เมืองโบราณ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน
ชุมชนโบราณ เป็นตน้ 
 

2.1 ประเภทโบราณวตัถุเป็นวตัถุโบราณไม่ว่าจะเป็นส่ิงประดิษฐ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือท่ีเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถานซ่ึงโดยอายหุรือโดยลกัษณะ
แห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของวตัถุนั้นเป็นประโยชน์ในทาง
ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดีในแต่ละจงัหวดัหรือแต่ละประเทศอาจเก็บสะสมไวใ้น
พิพิธภณัฑ์หรือสถานท่ีเก็บแบบอ่ืนๆเพื่อให้ประชาชนเขา้ชมอนัเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็น
ถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของประเทศและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีไดพ้บโบราณวตัถุล ้ าค่าเหล่านั้นเช่นภาพเขียนโบราณวตัถุโบราณสมบติั
โบราณพระพุทธรูปโบราณรูปป้ันโบราณ  เป็นตน้ 

 

3. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมเป็นทรัพยากรท่องเท่ียวท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผูค้นในแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความแตกต่างกนัไปตาม
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสังคมท่ีมี
ผลต่อการดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยือนอาจแยกออกเป็นประเภทยอ่ยท่ีส าคญัได ้3 ประเภท
ต่อไปน้ี 

 

3.1 ประเภทศิลปวฒันธรรมไดแ้ก่ชุมชนหมู่บา้นเรือนแพตลาดตลาดน ้ าศูนยว์ฒันธรรม
การละเล่นพื้นบา้นดนตรีพื้นเมืองสินคา้พื้นเมืองไร่สวนเหมืองวถีิชีวติอธัยาศยัไมตรี
ของประชาชน  เป็นตน้ 

3.2 ประเภทประเพณีได้แก่ประเพณีสงกรานต์ประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศกาลกินเจ
ประเพณีลอยกระทงงานบุญบั้งไฟประเพณีโยนบวัประเพณีอินทขิล  เป็นตน้ 
 

3.3 ประเภทกิจกรรมไดแ้ก่กิจกรรมแข่งขนักีฬากิจกรรมบนัเทิงสวนสนุก สวนสาธารณะ
เฉพาะทางสนามกอล์ฟสนามแข่งรถเป็นตน้ส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวควรเป็น
กิจกรรมท่ีเน้นการศึกษาหาความรู้ในแหล่งธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินควบคู่
ไปกบัการไดรั้บความเพลิดเพลินซ่ึงมีกิจกรรมการท่องเท่ียวอยูห่ลายกิจกรรมเช่นการ
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เดินป่าการศึกษาธรรมชาติการเล้ียงสัตวก์ารดูนกการพายเรือการด าน ้ าการตั้งแคมป์
การล่องแพการข่ีชา้งการถ่ายรูปการข่ีจกัรยานการไต่เขาการตกปลาการแสวงบุญการ
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  เป็นตน้25 

 

Smith ได้กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียว สามารถเรียกได้อีกอย่างหน่ึงว่า จุดหมายปลาย
ทางด้านการท่องเท่ียว และได้จ  าแนกถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียว (type of destination) 
หรือแหล่งท่องเท่ี ยว โดยแบ่งตามประเภทของประสบการณ์  (travel experience) จากการท่ี
นกัท่องเท่ียวไดรั้บแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 

 

1. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธ์ุ (ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพื่อท่ีจะสังเกตการ
แสดงออกทางวฒันธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพนัธ์ุ ซ่ึง
รวมไปถึงการไปเยือนบา้นเกิดเมืองนอน การเขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเขา้ร่วม
พิธีทางศาสนา 
 

2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรม (cultural tourism)  เป็นการเดินทางเพื่อสัมผสัชีวิตและ
บางกรณีก็เขา้ไปร่วมใชว้ิถีชีวิตเก่าๆ ท่ีไดสู้ญหายไปแลว้ หรือสัมผสัในทอ้งถ่ินเก่าท่ี
มีสีสันดึงดูดใจ เช่น งานเทศกาลเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน   
เป็นตน้ 

 

3. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ (historical tourism)  เป็นการท่องเท่ียวในด้าน
ประวติัศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นความรุ่งเรืองของอดีต 
อาจเป็นการเยือนอนุสรณ์สถาน วดั วงั การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์ส าคญัในอดีต 
เป็นตน้   

4. การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดล้อม (environmental tourism) คลา้ยการท่องเท่ียวเพื่อชาติ
พนัธ์ุ กล่าวคือดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาจากแดนไกล แต่จะเนน้ส่ิงดึงดูดใจ (attractions) 
ท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากกว่าท่ีจะเน้นชาติพนัธ์ุมนุษย์ การกลับคืนสู่
ธรรมชาติและการช่ืนชมต่อความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัส่ิงแวดลอ้มก็อยูใ่นกลุ่มน้ี 
 

                                                        
25การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, บทความพิเศษ “Ecotourism : ปรัชญา องค์ประกอบ และแนวคิด” (จดหมายข่าว 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ,์ 20(3) 2541), หนา้ 8-10. 
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5. การท่องเท่ียวเพื่อการนันทนาการ (recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่งกีฬา 
การอาบแดด การสมาคมกนัในส่ิงแวดลอ้มท่ีผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนาม
กอล์ฟ  การส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัผ่อน
หยอ่นใจโดยเฉพาะ 

 

6. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (business tourism) ไดแ้ก่การประชุม การพบปะกนั หรือการ
สัมมนา ซ่ึงมกัจะรวมเอาการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เขา้มาไวด้ว้ย เม่ือมีการท่องเท่ียว
เพื่อธุรกิจเกิดข้ึนแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเท่ียวไดห้ลายประเภท บาง
แห่งเป็นทั้ งแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม แล้วแต่
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งการอะไร 

 

7. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (incentive tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนเป็น
รางวลัแก่พนกังาน เพื่อเป็นสวสัดิการของหน่วยงานและบริษทัห้างร้าน เพื่อการดู
งาน การประชุม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อนนัทนาการ26 

 

ในด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความ
นิยม และสามารถสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
โดย สมาคมการท่องเท่ียวโลก  ) World Tourism Organization(อา้งในวาลิกาแสนค าไดใ้ห้ความหมาย
ของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเอาไวว้า่เป็นการเคล่ือนไหวของผูค้นท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยักระตุน้ทาง
วฒันธรรมเช่นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีเทศกาลการเขา้เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานการเดินทางเพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมความเช่ือท่ีสืบ
ทอดกนัมาของชุมชนท้องถ่ินตลอดจนความเช่ือทางศาสนาและการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมยงัมี
องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยวาลิกา  แสนค า ยงัไดอ้ภิปรายถึง
การท่ีศูนยก์ลางการศึกษาวฒันธรรม ประเพณี และศาสนาภาคพื้นยุโรป  ) The European Center for 
Traditional and Religional Culture หรือ ECTARC) ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
อนัไดแ้ก่ 

1. โบราณคดีและพิพิธภณัฑต่์างๆ 
2. สถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้างรวมถึงซากผงัเมืองในอดีต 
3. ศิลปหตัถกรรมประติมากรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 

                                                        
26Smith,Valene. Hosts and Guests (Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1977), 23. 
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4. ความน่าสนใจทางดนตรี 
5. การแสดงละครภาพยนตร์มหรสพต่างๆ 
6. ภาษาและวรรณกรรม 
7. ประเพณีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
8. วฒันธรรมเก่าแก่โบราณวฒันธรรมพื้นบา้นหรือวฒันธรรมยอ่ย27 
 

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เป็นเคร่ืองมือในการจดัการท่องเท่ียวประเภทหน่ึง 
ซ่ึงมุ่งเน้นในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรม โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอด
และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมยงัก่อใหเ้กิดจิตส านึกในการอนุรักษแ์หล่งมรดกทางวฒันธรรมอีกดว้ย 

 

องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเท่ียวนั้น ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบไวอ้ย่าง
หลากหลายพอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเท่ียวควรมีองค์ประกอบหลกัอย่างน้อย 3 
ประการหรือ 3 A’s ตามท่ี บุญเลิศจิตตั้งวฒันาไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

1. ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดของ
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีต้องมี ส่ิงดึงดูดใจอย่างใดอย่างหน่ึงในการดึงดูดใจให้
นักท่องเท่ียวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้นๆซ่ึงส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียวย่อม
แตกต่างกนัไปตามประเภทของทรัพยากรท่องเท่ียวโดยแต่ละกลุ่มจะสนใจส่ิงดึงดูด
ใจของทรัพยากรท่องเท่ียวแต่ละประเภทแตกต่างกนัไปเช่นนกัท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึง
อาจสนใจด้านความสวยงามของธรรมชาติก็ชอบท่ีจะไปเท่ียวภูเขาหรือหาดทราย
หรือนกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึงอาจสนใจดา้นศิลปวฒันธรรมก็ชอบท่ีจะไปเท่ียวชม
วิถีชีวิตของชาวเขาหรือนกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึงอาจสนใจดา้นโบราณสถานก็ชอบ
ท่ีจะไปเท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์เป็นตน้นอกจากนั้นภาพลกัษณ์และราคาค่าเขา้
ชมของทรัพยากรท่องเท่ียวก็มีส่วนในการดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเขา้ไปเยี่ยมชม
ทรัพยากรท่องเท่ียวนั้น 
 

                                                        
27วาลิกา  แสนค า, “การพัฒนาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมบ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่”, การ
คน้ควา้อิสระศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2545, หนา้ 16. 
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2. ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีเส้นทางขนส่งเขา้ถึง (Accessibility) เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งท่ี
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้ นตลอดจนสามารถติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่าง
ทรัพยากรท่องเท่ียวหน่ึง กบัอีกทรัพยากรท่องเท่ียวหน่ึงท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงอีกทั้ง
ตอ้งมีท่ีจอดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือหรือท่าอากาศยานเพื่อให้ธุรกิจการขนส่ง
สามารถน านักท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวยงัทรัพยากรท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั 
 

3. ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มายงัทรัพยากรท่องเท่ียวนั้นใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและความประทบัใจท า
ให้นักท่องเท่ียวอยากจะอยู่ท่องเท่ียวนานวนัข้ึนซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวหมายถึงสรรพส่ิงท่ีรองรับในการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเพื่อให้
การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภยัโดยปกติส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวเหล่าน้ีรัฐบาลจะเป็นผูจ้ ัดหาและพัฒนาเพื่อบริการแก่
ประชาชนของตนเองแลว้ถือเป็นผลพลอยไดใ้นการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว28 

 

ในเอกสารต่างประเทศ Dickman (1997) กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวและ
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกนัวา่แหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (Tourist 
Destination and Tourism Product) จ  าเป็นตอ้งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกัหรือองค์ประกอบ 
5A’s คือส่ิงท่ีดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ (Amenity) ท่ีพกั (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (Activity) 

 

1. ส่ิงท่ีดึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะเป็นส่ิงท่ี
จูงใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวสามารถ
แบ่งแยกเป็นสถานท่ีส าคัญทางศาสนาหาดทรายชายหาดภูเขาอุทยานแห่งชาติ
เทศกาลต่างๆหรือสถานท่ีท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ีโด่งดังและ
โดยทัว่ไปแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัจะมีส่ิงดึงดูดใจมากกวา่ 1 อยา่งเช่นภูเก็ตซ่ึง

                                                        
28บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (กรุงเทพฯ : ศูนยว์ชิาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2548), หนา้ 28-29. 



 

 59 
 

มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายเช่นหาดทรายกิจกรรมทางน ้ าสถานบันเทิง   ต่างๆ
รวมทั้งสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ 
 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  (Accessibility) ความสะดวกสบายท าให้
นกัท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็วปลอดภยัและสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึนแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบขนส่งซ่ึงประกอบดว้ยเส้นทางพาหนะสถานี
และผูป้ระกอบการขนส่งมีวตัถุประสงคใ์นการล าเลียงคนและส่ิงของไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง 
 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity) ซ่ึงหมายถึงส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อนักท่องเท่ียวเช่นสาธารณูปโภคน ้ าไฟโทรศพัท์ห้อง
สุขาและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีนกัท่องเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ช่นโรงพยาบาล
ธนาคารส านกังานไปรษณียก์ารบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความส าคญัเช่นกนั 
 

4. ท่ีพัก (Accommodation) แหล่งท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพักท่ีเพียงพอพร้อมทั้ งมี
ความหลากหลายดา้นราคาและการบริการท่ีเหมาะสมต่อสถานท่ีและท่ีพกัควรอยูไ่ม่
ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนกั 
 

5. กิจกรรมต่างๆ (Activity) ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระท าในช่วงเวลาท่ีพ  านักและ
ท่องเท่ี ยว ณ  สถานท่ีนั้ น เพื่ อท าให้การท่องเท่ี ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของ
นกัท่องเท่ียวน่าสนใจมากข้ึนและกิจกรรมต่างๆควรมีความหลากหลายและตรงกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเช่นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจบัจ่ายใชส้อยกิจกรรมทาง
ทะเลเช่นด าน ้าวา่ยน ้าเป็นตน้29 

 

ในปัจจุบันมีแนวทางปฏิบัติ หรือกฎบัตรอีโคโมส ว่าด้วยการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
(ICOMOS International Cultural Tourism Charter – รับรองในท่ีประชุมสามญัคร้ังท่ี 12 ณ กรุงเมกซิ
โกซิต้ี) ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคญั  ดงัน้ี 

 

                                                        
29Dickman, S. Tourism : an introductory text(Sydney : Edward Arnold Australia, 1997), p.26. 
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1. เน่ืองดว้ยการท่องเท่ียวคือหนทางหลกัแห่งการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมการอนุรักษ์
จะตอ้งสร้างโอกาสให้ทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินและผูม้าเยือนไดมี้ประสบการณ์รับรู้และเขา้ใจในมรดก
และวฒันธรรมของชุมชนต่างๆท่ีหลากหลาย 

 

1.1 มรดกทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นประจกัษ์พยานของพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ไดมี้บทบาทส าคญัในวิถีชีวิตร่วมสมยัท่ีสาธารณชนจะตอ้งเขา้ถึงรับรู้ไดก้ารท่ี
จะปกป้องคุม้ครองและอนุรักษห์ลงัฐานทางภายภาพของโบราณสถานท่ียงัคง
อยู่จิตวิญญาณขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดรวมทั้งบริบทท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวม
ทั้งหมดได้นั้นจะตอ้งสร้างความเขา้ใจและท าให้เกิดความตระหนกัในคุณค่า
ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมในกลุ่มประชาชนในท้องถ่ินและผูม้า
เยอืนดว้ยลกัษณะท่ีมีความสมดุลและปรับใชต้ามสถานภาพท่ีเป็นอยู ่
 

1.2 ลักษณะเฉพาะของทั้ งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมีระดับของ
ความส าคญัท่ีแตกต่างกนัในขณะท่ีบางแหล่งมีคุณค่าความส าคญัอย่างยิ่งใน
ระดบัโลกก็ยงัมีแหล่งอ่ืนๆท่ีมีคุณค่าเพียงในระดบัชาติระดบัภูมิภาคและระดบั
ท้องถ่ินการส่ือความหมายต่างๆจะต้องน าเสนอถึงความแตกต่างของระดับ
ความส าคญัน้ีแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูม้าเยือนดว้ยวิธีการใช้ส่ือรูปแบบ
การศึกษาและเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท่ีมีความเหมาะสม 
 

1.3 กิจกรรมการส่ือความหมายน้ีจะตอ้งสนบัสนุนให้สาธารณชนไดต้ระหนักถึง
คุณค่าและให้ความร่วมมือช่วยเหลืออนัจะส่งผลให้มรดกทั้งทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมด ารงอยูสื่บต่อไป 
 

1.4 กิจกรรมการส่ือความหมายควรน าเสนอความส าคญัของแหล่งโบราณสถาน
วฒันธรรมประเพณีท่ีปฏิบติักันอยู่ตั้ งแต่อดีตในยุคสมยัต่างๆและในท้องท่ี
ภูมิภาคต่างๆโดยไม่ละเลยถึงวฒันธรรมและภาษาของชนกลุ่มน้อยผูม้าเยือน
ควรได้รับข้อมูลของคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  อันเป็นตัวก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของมรดกทางวฒันธรรมนั้นๆ 
 

2 ความสัมพนัธ์ระหว่างมรดกทางวฒันธรรมและการท่องเท่ียวมีความเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วจนอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางคุณค่าข้ึนจึงควรมีการจดัการในรูปแบบท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้
สืบทอดแก่คนในรุ่นต่อไป 
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2.1 โบราณสถานมีคุณค่าส าหรับทุกคนในฐานะพื้นฐานท่ีส าคัญของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และพฒันาการทางสังคมมาตรการในการปกป้อง
และอนุรักษ์ในระยะยาวของตวัโบราณสถานโบราณวตัถุประเพณีท่ีสืบทอด
ต่อมาและความผสานกลมกลืนทางทางกายภาพกบัสภาพแวดลอ้มจะตอ้งถือ
เป็นส่วนส าคญัของนโยบายในการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเท่ียว
ของทอ้งถ่ิน 
 

2.2 โครงการและกิจกรรมการพฒันาทางการท่องเท่ียวจะตอ้งน ามาซ่ึงผลลพัธ์ใน
ทางบวกและก่อให้เกิดผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุดต่อมรดกทางวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถ่ินในขณะท่ีพยายามสนองต่อความต้องการและความ
ปรารถนาของผูม้าเยอืน 
 

2.3 การอนุรักษ์การส่ือความหมายและการพัฒนาการท่องเท่ียวควรตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของความเข้าใจในคุณค่าความส าคัญเฉพาะของแหล่งมรดกทาง
วฒันธรรมพร้อมด้วยการศึกษาวิจยัค้นควา้ขอ้มูลใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองถือเป็น
ส่วนส าคญัของความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม 
 

2.4 การอนุรักษ์ไวซ่ึ้งความเป็นของแทด้ั้ งเดิมของโบราณสถานถือเป็นส่ิงส าคญั
เพราะเป็นขอ้แมส้ าคญัท่ีท าใหเ้กิดคุณค่าทางวฒันธรรม 
 

2.5 โครงการพฒันาการท่องเท่ียวและการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆตอ้ง
มีการค านึงถึงมิติทางด้านสุนทรียภาพทางด้านสังคมและวฒันธรรมภูมิทศัน์
ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมลักษณะเฉพาะแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพรวมทั้งส่ิงแวดล้อมทางสายตาในภาพรวมท่ีกวา้งท่ีสุดของมรดกทาง
วฒันธรรมควรคิดถึงการใชว้สัดุในทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรกและค านึงถึงลกัษณะ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในทอ้งถ่ิน 

 

2.6 การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมตอ้งผ่านกระบวนการการ
วางแผนการจดัการซ่ึงค านึงถึงคุณค่าของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมโดยจ ากดั
ให้มีการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีคุณค่านั้ นให้น้อยท่ีสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค  านึงถึงผลกระทบของจ านวนของผูม้าเยือนท่ีมายงัแหล่งความผสานกลมกลืน
ความสมดุลของระบบนิเวศการเขา้ถึงและการคมนาคมขนส่งสภาพทางสังคม
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เศรษฐกิจและวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินหากระดบัของการเปล่ียนแปลงนั้น
ส่งให้เกิดผลกระทบจนไม่อาจจะยอมรับได้ข้อเสนอในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งไดรั้บการปรับแกไ้ข 
 

2.7 จะตอ้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดเพิ่มมากข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวและการพฒันา 
 

3 การอนุรักษแ์ละการวางแผนการท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นหลกัประกนัแห่งประสบการณ์
ท่ีคุม้ค่าเป็นท่ีพึงพอใจและสร้างความสุขแก่ผูม้าเยอืน 

 

3.1 การอนุรักษ์และการท่องเท่ียวควรน าเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณภาพท่ีจะสร้างความ
เขา้ใจในลกัษณะท่ีส าคญัของแหล่งและความจ าเป็นในการปกป้องคุม้ครอง
สงวนรักษาไวเ้พื่อให้ผูม้าเยี่ยมชมไดรั้บอรรถรสจากการท่องเท่ียวในแนวคิด
และวธีิการท่ีเหมาะสม 
 

3.2 ผูม้าเยือนควรไดรั้บอิสระในการเขา้ชมตามท่ีต้องการแต่การก าหนดเส้นทาง
การเขา้ชมก็อาจมีความจ าเป็นเพื่อลดผลกระทบจากการเขา้ชมน้ี 
 

3.3 การเคารพต่อสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติในแหล่งจะตอ้งถูกพิจารณาก่อนเป็นอนัดบัแรกควรมีการกระตุ้น
เตือนให้ผูม้าเยือนท าตวัให้เจา้บา้นยินดีตอ้นรับโดยให้ความเคารพต่อคุณค่า
และวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินถอยห่างจากการคา้โบราณวตัถุท่ีผิดกฎหมายท า
ตวัใหเ้จา้บา้นรอคอยท่ีจะใหก้ารตอ้นรับอีกในคร้ังต่อไป 
 

3.4 การวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวควรจดัเตรียมความสะดวกสบายความ
ปลอดภัยและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่ผู ้มาเยือนแต่จะต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อลกัษณะท่ีส าคญั ตลอดจนต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 

4 ชุมชนและประชาชนในท้องถ่ินควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์และ
จดัการการท่องเท่ียว 

 

4.1 ตอ้งเคารพในสิทธิและความสนใจของชุมชนทอ้งถ่ินส าหรับแหล่งท่ีมีคุณค่าใน
ระดบัภูมิภาคหรือทอ้งถ่ินโดยเจา้ของสถานท่ีและประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วน
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เก่ียวขอ้งดว้ยการเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมในการก าหนดเป้าหมายวิธีการนโยบาย
และขอบเขตของการด าเนินการร่วมวางแผนอนุรักษ์การจดัการการน าเสนอ
และการส่ือความหมายของมรดกทางวฒันธรรมของตนในบริษัทของการ
ท่องเท่ียว 
 

4.2 ในขณะท่ีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าความส าคัญในระดับสูงเกินกว่า
ทอ้งถ่ินเราควรให้ความเคารพในความตอ้งการและความปรารถนาของชุมชน
ทอ้งถ่ินในการจ ากดัหรือจดัการการน าเขา้ไปสู่กิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ 
 

5 กิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษต์อ้งสร้างผลตอบแทนแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

5.1 นโยบายการอนุรักษแ์ละการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งส่งเสริมมาตรการในการ
กระจายรายได้จากการท่องเท่ียวให้ทั่วถึงสมดุลทั้ งในระดับประเทศและ
ท้องถ่ินให้ช่วยยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
 

5.2 การจดัการมรดกทางวฒันธรรมและการท่องเท่ียวควรจะสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมท่ีมีการจดัสรรแบ่งปันอยา่งเท่าเทียมไม่ว่า
จะเป็นชายหรือหญิงภายในชุมชนทอ้งถ่ินในทุกระดบัผา่นทางการศึกษาอบรม
และการสร้างงานใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง 
 

5.3 ส่วนส าคญัของรายได้ท่ีมาจากการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ของการท่องเท่ียว
จะตอ้งถูกน ากลบัมาใช้ในการปกป้องคุม้ครองในการอนุรักษ์และการเผยแพร่
น าเสนอขอ้มูลของแหล่งทั้งน้ีให้ผูม้าเยือนไดรั้บรู้ถึงการน าเอารายไดจ้ากการ
เขา้ชมมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัมรดกทางวฒันธรรมนั้นๆดว้ย 
 

5.4 จะตอ้งสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและสร้างงานมคัคุเทศก์น าชมโบราณสถาน
ให้กับชุมชนท้องถ่ินเพื่อพฒันาความรู้ของประชาชนในท้องท่ีในอันท่ีจะ
น าเสนอ และส่ือความหมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมของตน 
 

5.5 โครงการการศึกษาและการส่ือความหมายคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมท่ี
เกิดข้ึนภายในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของขอ้มูลทาง
วิชาการของแหล่งท่ีมุ่งให้ประชาชนในทอ้งท่ีไดรู้้จกัและเคารพในมรดกทาง
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วฒันธรรมของตนเพื่อท่ีจะให้มีความสนใจในการอนุรักษ์มรดกเหล่านั้นไว้
ดว้ยตนเอง 

5.6 แผนการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การให้ความรู้และการฝึกอบรมของนักการเมืองนักวางแผนนักวิจัยนัก
ออกแบบสถาปนิกผูตี้ความมรดกทางวฒันธรรมนักอนุรักษ์และผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวผูใ้ห้การสนบัสนุนในแต่ละฝ่ายควรจะ
ร่วมมือกนัท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและช่วยกนัคิดหาหนทางแกไ้ข 
 

6 การส่งเสริมการท่องเท่ียวตอ้งปกป้องและรักษาคุณค่าลกัษณะเฉพาะของมรดกทั้ง
ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 

 

6.1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวควรสร้างเป้าหมายท่ีเป็นจริงและให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ ดว้ยความรับผดิชอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของแหล่งและของชุมชนทอ้งถ่ินเจา้ของพื้นท่ีเพื่อให้ผูม้าเยือนเหล่าน้ีไดมี้การ
วางตวัท่ีเหมาะสม 
 

6.2 องค์รวมของมรดกทางวฒันธรรมจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองความเป็นของแท้
ดั้งเดิม   และไดรั้บการอ านวยความสะดวกในการเขา้ชมท่ีดีข้ึนในขณะท่ีจ ากดั
ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีควบคุมไม่ได้ให้เหลือน้อยท่ีสุดและหลีกเล่ียงการ
กระจุกตัวของนักท่องเท่ียวในสถานท่ีหน่ึงในจ านวนท่ีมากจนเกินไปใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 
 

6.3 โปรแกรมส่งเสริมการท่องเท่ียวควรมุ่งให้เกิดการกระจายผลตอบแทนและ
บรรเทาปัญหาจากสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาก โดยส่งเสริมให้ผูม้า
เยือนไดไ้ปสัมผสักบัลกัษณะเฉพาะของมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ี
หลากหลายและกวา้งขวางข้ึนในภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน 
 

6.4 การส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตศิลปหตัถกรรมพื้นถ่ินหรือผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆท่ีอาจช่วยก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถ่ินจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความมี
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เหตุผลทางเศรษฐกิจชุมชนและรับประกนัว่าบูรณาการทางวฒันธรรมความ
ผสานกลมกลืนของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมจะไม่ถูกลดระดบัลงไป30 

 
2.2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

 
ถวลิวดี บุรีกุล ไดใ้หเ้ง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 

 1) ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจ การถูกบงัคบัใหร่้วมไม่วา่จะในรูปแบบใดไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม 

 2) ตอ้งมีความเสมอภาค ประชาชนเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกบั
ผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ 

 3) ตอ้งมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะ
เขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความวา่ ในบางกิจกรรมแมจ้ะก าหนดว่าผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพและเสมอ
ภาค แต่กิจกรรมท่ีก าหนดไวมี้ความซบัซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมยอ่ม
เกิดข้ึนไม่ได ้

 
ส่วนองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ดา้น คือ 

 1) ตอ้งมีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชดัเจน การให้ประชาชนเขา้ร่วมในกิจกรรม
หน่ึงๆ จะตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่เป็นไปเพื่ออะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกว่า
ควรเขา้ร่วมหรือไม ่

 2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมวา่มีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไร เพื่อท่ีประชาชนจะไดต้ดัสินใจวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 

 3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตามโดยทัว่ไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมกัถูกจ ากดัโดยกิจกรรมและวตัถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้โดยพื้นฐาน31 

 
 

                                                        
30 Mexico ICOMOS, The international Tourism Charter, (Mexico City : Mexico ICOMOS secretariat, 1999) 
31 ถวลิวดี บุรีกลุ, การทีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฏีและกระบวนการ (กรุงเทพฯ : บริษทัพาณิชพระนคร (2535) จ ากดั, 
2548), หนา้ 2 - 5. 
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รสิกา องักรู และคณะ ไดก้ล่าวลกัษณะการมีส่วนร่วมเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี  
1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมวางแผน  
3) การมีส่วนร่วมปฏิบติังาน  
4) การมีส่วนร่วมติดตามผล  
5) การมีส่วนร่วมบ ารุงรักษา32 
 

Cohen และ Uphoff กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีได ้4 ระดบั คือ  
 
1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การ

ริเร่ิม การตดัสินใจ และการตดัสินใจปฏิบติัการ 
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้น

ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) ทั้ งผลประโยชน์ทางด้านวตัถุ 

ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เม่ือด าเนินการไปได้สักระยะหน่ึง 

หรือระหว่างการด าเนินการตอ้งการประเมินผลการด าเนินเพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลท่ีไดด้ าเนินการมาทั้งหมด 33 

 
 
 
 
 

                                                        
32 รสิกา องักรู และคณะ, การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน.งานวจิยัทุน
สนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 2547. 
33 Cohen, J.M. and Uphoff, N.Rural, Development Participation: Concept and Measure for Project Design 
Implementation and Evaluation. New York: Cornell University, 1997, p. 219 -222. 
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ภาพท่ี 2.1 ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(ดดัแปลงจาก : Cohen, J.M. and Uphoff, N.Rural, Development Participation: Concept and Measure 
for Project Design Implementation and Evaluation. New York: Cornell University, 1997) 

 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 
 

(1) โกวิทย์ พวงงาม หนังสือเร่ือง “การจดัการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน” สรุป
เน้ือหาวา่ การจดัการตนเองของชุมชนและทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงค์ใช้เป็นต าราเรียนวิชา พช.416:การ
จดัการตนเองชุมชน (Community and Local self-governance) โดยเน้ือหาผูเ้ขียนแบ่งเป็น 5 บท ดงัน้ี 
บทท่ี 1 ความหมายความส าคญัและการจดัการตนเองในชุมชนทอ้งถ่ิน บทท่ี 2 เร่ืองชุมชนและทอ้งถ่ิน
ไทยในสภาวการณ์เปล่ียนแปลง บทท่ี 3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการตนเองของชุมชนและ
ท้องถ่ิน บทท่ี 4 เร่ืองกระบวนการจดัการตนเองและชุมชนท้องถ่ิน บทท่ี 5 กรณีศึกษาว่าด้วยการ
จดัการตนเองของชุมชนและองค์กรปกครองทอ้งถ่ินไทย การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้

Decision Making 
(การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ) 

Implementation 
(การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน) 

Benefit 
(การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์) 

Evaluation 
(การมีส่วนร่วมในการประเมินผล) 
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ชุมชนและทอ้งถ่ินสามารถจดัการตนเองและเป็นชุมชนเขม้แข็งพึ่งตนเองไดก้ารจดัการตนเองชุมชน
และท้องถ่ิน จะเน้นกระบวนการ วิธีการ จัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน ท่ีเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะกรณีศึกษาการจดัการตนเองของชุมชนและการวิเคราะห์เง่ือนไขปัจจยัความส าเร็จของการ
จดัการชุมชนทอ้งถ่ินวา่เป็นอยา่งไร อีกทั้งยงัเห็นวธีิการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินวา่เป็นอยา่งไร 
ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการท างานไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ34 

 
(2) รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทพชัิย  สดภิบาล หนงัสือเร่ือง “การอนุรักษต์ลาดโบราณ

โครงการพฒันาตลาดโบราณบางพลีในเชิงอนุรักษ์” ไดก้ล่าวว่า การอนุรักษ์ทางกายภาพ โดยเฉพาะ
ศิลปะ และสถาปัตยกรรม การอนุรักษม์รดกตกทอดท่ีบรรพบุรุษของเราไดส้ร้างไวว้า่ เป็นของเราพ่อ
แม่สร้างไวเ้ราตอ้งดูแลรักษาจดัการกบัมรดกนั้น บางคนคิดวา่คนท่ีอนุรักษเ์ป็นคนหัวเก่าเก็บของเก่า
ไวดู้ แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ใช่การอนุรักษ์ คือ การพฒันา ดูแลศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นหน้าท่ีของชุมชนท่ี
จะตอ้งช่วยกนัดูแลจดัการร่วมกัน เร่ิมท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลว่าเรามีอะไรบ้าง จะบริหารจดัการ
ขอ้มูลอยา่งไร ใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มเกิดการกินดีอยูดี่ เกิดความภูมิใจบริหารจดัการมรดกท่ี ปู่  ยา่ ตา ยาย ให้
ไว ้และไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง เป็นของชุมชนเป็นของส่วนรวมมรดกชุมชนท่ีมีการอยูร่่วมกนั มี
ปฏิสัมพนัธ์กนัความเป็นแหล่งย่านร้านตลาดมรดกชุมชนมีความเป็นกลุ่มก้อนนั้น การอนุรักษ์ คือ 
การดูแลส่ิงเป็นเอกลกัษณ์เป็นของแท้ของชุมชนไม่มีท่ีไหนถ้าขาดหายไป ส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็จะหมด
คุณค่าไปของเดิมอาคารเดิมส่ิงประกอบเดิมๆ เป็นส่ิงท่ีมีค่าเกิดความเป็นจิตวญิญาณเกิดตวัอยา่งท่ีดีให้
ชุมชนอ่ืนๆ ไดม้าเห็น เพราะวิถีคนเมืองส่ิงเก่าๆ ของเขา ไดห้มดไปแลว้ เขาจึงอยากจะเรียนรู้ว่า ใน
อดีตเขาอยูก่นัอยา่งไร อยากจะเห็นของเดิมๆ จึงเกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ชิงนิเวศข้ึนมา เราจะตอ้ง
เก็บรักษามรดกเราให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใครๆ ก็อยากมาดูทั้งในประเทศและของคนต่างประเทศดว้ย 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การอนุรักษม์รดกของเราตอ้งท าใหเ้ราเกิดความภูมิใจท าใหเ้รากินดีอยูดี่
เสียก่อน “แหล่งท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลกนั้นคือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นมีความสุข”35 

 
(3) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หนังสือเร่ือง “บทความแหล่งเรียนรู้

วฒันธรรม”  แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม หมายถึง แหล่ง หรือ ท่ีรวม ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ีหรือศูนยร์วม

                                                        
34 โกวทิย ์พวงงาม.การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2551. 
35 รองศาสตราจารยว์า่ท่ีร้อยโทพิชยั  สดภิบาล. การอนุรักษ์ตลาดโบราณโครงการโครงการพัฒนาตลาดโบราณบาง
หลีในเชิงอนุรักษ์. บทความทางวชิาการสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ. สถาบนัพระจอมเกลา้
คุณทหารลาดกระบงั. 2553. 
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ท่ีประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต วฒันธรรม ซ่ึงมีคุณค่าของคนใน
ชุมชน เป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีการปรับเปล่ียน เพิ่มเติมอยูเ่สมอ โดยคนในชุมชน และมุ่งเนน้ท่ี
จะถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้กบัคนทั้งในและทอ้งถ่ินของตนเอง และคนในสังคมภายนอก ได้
เขา้ถึงชีวิตวฒันธรรมของสังคมนั้น แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีบทบาทหน้าท่ีในหลายอย่างคือ 1) 
เป็นสถานท่ีรวบรวม และจัดแสดงเร่ืองราวทางวฒันธรรม 2) เป็นสถานท่ีให้ความรู้ในรูปแบบ
การศึกษาตามอธัยาศยัท่ีหลากหลาย 3) สร้างกระบวนการเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 4) เป็นเวทีให้คนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกนัสร้างเร่ืองราวประวติัศาสตร์และสังคมของตนเองข้ึน 5) จดัหาความร่วมมือ โดย
ร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อจดัท าองค์ความรู้ 6) มีส่ือท่ีใช้ในการน าเสนอ
อย่างหลาก หลาย และ 7) บูรณาการกบัองค์กรต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ
กระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม มี 2 ประเภท อนัแรกคือ แหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรมหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดจากนโยบายภาครัฐ ท่ีตอ้งการแหล่งเรียนรู้ท่ีเนน้สาระการ
เรียนเรียนรู้ในเร่ืองศิลปวฒันธรรมของชาติ อนัท่ีสองคือ แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมราษฎร์ เป็นแห่ง
เรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้เร่ืองชีวิตวฒันธรรมเกิดข้ึนมาจากความคิดริเร่ิมของบุคคล หรือการรวมกลุ่ม
ของชุมชนท่ีตอ้งการสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติวฒันธรรมของตน และชุมชนทอ้งถ่ิน36 

 
(4) ครรชิต พุทธโสภา หนงัสือเร่ือง “คู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ชุมชนฉบบั

สมบูรณ์” แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ท่ีรวม” ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ สารสนเทศ 
กิจกรรมและ ประสบการณ์ต่างๆ ในชุมชนท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตามอธัยาศยัการสร้างและพฒันาชุมชนแห่งการ เรียนรู้เป็นการจดัให้มีการศึกษาท่ี
เก้ือหนุนให้ บุคคลในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิตโดยการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทัว่ถึง ภายใตส่ิ้งท่ีมีอยูใ่นสังคมรอบๆ ตวั ทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ เช่น จากประสบการณ์
ของวิทยากรหรือ ปราชญช์าวบา้น จากแปลงสาธิต จากศูนยเ์รียนรู้ ฯลฯ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ในลกัษณะของ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการท่ีไม่
มุ่งเนน้การเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ดงันั้น การสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในชุมชนจึงเป็นอีกส่ิง
หน่ึง ท่ีก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรง ซ่ึง
สัมผสัและจบัตอ้งได้ทั้งน้ีความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่ได้มีเฉพาะต่อสมาชิกในชุมชน
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไป และผูท่ี้ศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง

                                                        
36 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. บทความแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม. บทความทางวชิาการส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. 2553.  
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เรียนรู้ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและก่อให้เกิดจารึกขอ้มูลชุมชนท่ีเป็น
ระบบดว้ย37 

 
2.3.2 งานวจัิย 
 

(1) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง งานวิจยัเร่ือง “โครงการวิจยัการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวฒันธรรมและชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรมกรณีศึกษากลุ่มก๋องปู่ จา บา้นวงัหมอ้ 
ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง” การหนุนเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการวฒันธรรม สามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบ มกัเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในลกัษณะ คือ การ
จดัตั้งองคก์รชุมชนเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ โครงการดา้นวฒันธรรมของตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการจนถึงการร่วมประเมินผล โดยภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน
งบประมาณใหเ้ป็นหลกัและชุมชนเสนอกิจกรรมดา้นวฒันธรรมท่ีเกิดจากการร่วมคิดของชุมชนเขา้มา
จากนั้น ภาครัฐก็สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ในทุกขั้นตอนอย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะดงักล่าวเป็นเพียงการมีส่วนร่วมโดยผา่น “ตวัแทน” ของชุมชน ท่ีไม่อาจเอ้ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมจากชุมชนอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัไม่เอ้ือให้ภาครัฐเขา้ไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมดงักล่าว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการท างานวฒันธรรมตามกระบวนทศัน์ใหม่ ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งขา้ราชการในทอ้งถ่ิน กบัเครือข่ายวฒันธรรม และ
ชุมชน ในรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการในทุกมิติของวฒันธรรม โดยแนวทางหน่ึงในการบรรลุ
กระบวนทัศน์ดังกล่าว ก็คือ การสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
วฒันธรรมในพื้นท่ี ตลอดจนการน าองค์วามรู้ในชุมชนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และบูรณาการกบัความรู้จากภายนอกเพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเองและ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื38 

 

                                                        
37 ครรชิต พุทธโสภา. คู่ มือการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ชุมชนฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ. ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 2554. 
38 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัล าปาง. “โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึกษากลุ่มก๋องปู่จา บ้านวังหม้อ ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” งานการ
วจิยัส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. กระทรวงวฒันธรรม. 2541. 
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(2) สุมาลี สังข์ศรีและคณะ รายงานการวิจยัเร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : 
พิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภท
พิพิธภณัฑ์” เพื่อวิเคราะห์นโยบายและขอ้เสนอแนะและแนวทางการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเป็นตวัแทนของพิพิธภณัฑ์จากกลุ่มตวัอย่าง 10 ประเภทจ านวน 175 แห่ง 
ผลการวิจัยพบว่าการจดัพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีทั้ งหมด 10 ด้านคือ 1) 
จุดมุ่งหมายและนโยบายพิพิธภณัฑ์ 2) การบริหารจดั การพิพิธภณัฑ์ 3) กิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์จดัใน
ฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) วธีิการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) บุคลากร 6) 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 7) การให้ บริการ 8) การประสานงานกบัหน่วยงานและการสร้างเครือข่าย 
9) การประเมินผล 10) ความตอ้งการสนับสนุนจากรัฐบาล มีข้อเสนอแนะของการวิจยัคือ การจดั
พิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน 
โดยเสนอเป็นกฎหมายโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องร่างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและ
หน่วยงานวา่พิพิธภณัฑต์ั้งข้ึนเพื่ออะไร มีประโยชน์มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคมอยา่งไร39 

 
(3) อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ รายงานฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “โครงการพฒันารูปแบบ

การจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันาพื้นท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และรวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้ของการพฒันาพื้นท่ีสูงท่ีมีอยู่ในโครงการหลวง เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ และการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง ผลการวิจยัพบว่า คนบนพื้นท่ีสูงประกอบอาชีพด้านเกษตรกร ได้แก่ 
การปลูกพืชผกั ผกัอินทรีย ์ไมผ้ล สมุนไพร ฯลฯ ดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนในเขต
พื้นท่ีโครงการหลวง การพฒันาชุมชน การจดักิจกรรมกลุ่ม การศึกษา และด้านสาธารณสุข ด้าน
วฒันธรรม ด้านวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรมท้องถ่ินของชุมชน และวิถีชีวิตชนเผ่า นอกจากน้ี ได้
เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 4 หน่วยงานหลัก คือ มูลนิธิโครงการหลวง 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผลการพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง ควรมีปัจจยัดังต่อไปน้ี            
1) แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการจดัการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงไม่ควรมีข้อจ ากัด           

                                                        
39 สุมาลี สังข์ศรีและคณะ. “การจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑ์” รายงานการวจิยัส านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้. ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. 
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2) องคค์วามรู้ของพฒันาพื้นท่ีสูงท่ีมีอยูใ่นโครงการหลวง   3) เครือข่ายความร่วมมือ   4) องคป์ระกอบ
ของรูปแบบการจดัการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นท่ีสูง40 

 
(4) สายนัต์  ไพรชาญจิตร์ และคณะ รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้

และการจดัการความรู้ของชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” เก็บขอ้มูลจากโครงการ
สืบสานลายไตบา้นเปียงหลวง โครงการวิจยัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้การดูแลดา้นสมุนไพรและการ
นวดไทย โครงการจดักระบวนการเรียนรู้สร้างบา้นดินอยา่งเป็นสุขเพื่อการพึ่งตนเอง อ าเภอแก่งคร้อ 
จังหวดัชัยภูมิ และโครงการศึกษาภูมิปัญญากับการพัฒนาเครือข่ายเพื่อชีวิตของชุมชนพิมาย      
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ แนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดักระบวนการเรียนรู้
และจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆ คือ การใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัจริงและสอดคลอ้งกบัวถีิการเรียนรู้เชิงสังคมของชุมชน โดย
มีผูรู้้ผูช้  านาญการทั้งท่ีเป็นคนในชุมชนและภายนอกชุมชนท างานร่วมกัน นอกจากน้ีพบว่า การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข41 

 
(5) ทม  เกตุวงศา และคณะ รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “กระบวนการสร้างการ

เรียนรู้ประวติัศาสตร์ชุมชนเพื่อจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวดัพุทธมงคล อ าเภอภัทรชัย จังหวดั
มหาสารคาม” ท าการวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชนในการก่อตั้งพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นของคนใน
ชุมชนและใชห้ระบวนการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ โดยเฉพาะการศึกษาเร่ืองราวของประวติัศาสตร์
ชุมชนโดยผ่านจากการบอกเล่าของคนในชุมชน ผลการ ศึกษาพบวา่ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ข้อมูลท่ีสามารถจุดประกายความส านึกคุณค่าและความส าคัญของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี และ
ขบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลก็เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของ
ส านึกร่วมแห่งความเป็นคนในทอ้งถ่ินเมืองโบราณกนัทรวชิยั42 

 

                                                        
40 อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ และคณะ. “โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการเรียน รู้เพ่ือการ
พัฒนาพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน” รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์คณะศึกษาศาสตร์. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2552. 
41 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ และคณะ. “กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน” รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 2549. 
42 ทม เกตุวงศา และคณะ. “กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดพุทธ
มงคล อ าเภอภัทรชัย จังหวดัมหาสารคาม” รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2551. 
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(6) วัชราภรณ์ เครือพันธ์ วิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวทางการพฒันา ฟ้ืนฟูย่านการคา้เก่า
ชุมชนบา้นสิงห์ท่าจงัหวดัยโสธร” กล่าวไวว้่า โบราณสถานเก่าเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่ทรงคุณค่าส าคญั
ต่อการบอกเหตุการณ์การสร้างบา้นแปงเมืองวฒันธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการด ารงชีวติเป็น
ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งแทจ้ริงของเมืองแต่ละเมือง ท่ีควรอนุรักษแ์ละพฒันาให้เหมาะสม เพื่อเก็บไว้
เป็นสมบติัล ้าค่าของทอ้งถ่ินใหลู้กหลานไดศึ้กษา ซ่ึงถือวา่เป็นสมบติัของประเทศชาติดว้ยเช่นกนั เดิม
นั้น ชุมชนบา้นสิงห์ท่าบริเวณหลกัเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความรุ่งเรืองโดยเป็นพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ใหญ่ของ
เมืองยโสธร มีการขนส่งการคา้ทางน ้ า เป็นเมืองพาณิชยเ์ก่าซ่ึงเห็นไดจ้ากตึกอาคารสถาปัตยกรรมเก่า 
ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ต่อมามีนโยบายของการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองเกิดการขยาย
ตลาดและมีการยา้ยศูนยก์ารคา้ไปในพื้นท่ีใหม่ท่ีอยูบ่ริเวณใกลก้นัท าให้พื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
โยกยา้ยตามไปจากสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อคุณค่าและเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีและชุมชนท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์จางหายไป การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าและเอกลกัษณ์
ของพื้นท่ีรวมถึงบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ ์ซ่ึงควรตระหนกัและหวงแหนในการรักษาคุณค่า
และเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบ
ทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนัควรท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงน ามาสู่การ ศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการพฒันาฟ้ืนฟูยา่นการคา้เก่าเพื่อพฒันาและส่งเสริมคุณค่าชุมชนเก่าดว้ยการสร้างความ
เขา้ใจในพฒันาการการตั้งถ่ินฐานรวมถึงบทบาทและศกัยภาพของชุมชน สิงห์ท่าในการมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสภาพชุมชนท่ีมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาในพื้นท่ีท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตเพื่อให้
ด ารงอยูคู่่กบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื43 

 
(7) พันทิพา  มาลา และล ายอง  ปลั่งกลาง วิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวทางการฟ้ืนฟู

ว ัฒนธรรมชุมชนเพื่ อ ส่งเส ริมการท่องเท่ี ยว : กรณี ศึกษาชุมชนอ าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” เสนอเก่ียวกับ ความส าคัญของแนวทางการฟ้ืนฟูวฒันธรรมชุมชนเพื่อการ
ท่องเท่ียววา่ส่ิง ส าคญัท่ีท าให้การจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพคือความเป็นอยูว่ถีิชีวิตและสังคม
ของชุมชนตอ้งมี ความพร้อมทางทรัพยากรการท่องเท่ียวซ่ึงไดแ้ก่ วฒันธรรมงานประเพณี การละเล่น
พื้นบา้น โบราณ วตัถุ โบราณสถาน และวิถีการด าเนิน ชีวติท่ีงดงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ
โดยเฉพาะ ส่ิงอ านวยความสะดวกระดบัพื้นฐานทาง สาธารณูปโภค การคมนาคมท่ีสะดวกสามารถจดั

                                                        
43 วชัราภรณ์ เครือพันธ์. “แนวทางการพัฒนา ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าชุมชนบ้านสิงห์ท่าจังหวัดยโสธร” .คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 2552. 
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ใหบ้ริการแก่ นกัท่องเท่ียวไดแ้ต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารวางแผนปฏิบติัการ ร่วมกนัของทุกฝ่ายมีแผนพฒันา
บุคลากรท่ี เหมาะสมชดัเจนความร่วมมือจากชุมชนจะเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนไดส้อดคลอ้ง
กบัแนวทาง ฟ้ืนฟูและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวและวถีิวฒันธรรมรวมทั้ง ด าเนินกิจกรรมการตลาดควร
ให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวรวมทั้งได ้เสนอมาตรการเพื่อการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยืนโดยสรุป คือ การกระจายงานพฒันาการท่องเท่ียวใน
ส่วนท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได ้ระดมก าลงัความคิดความสามารถของสถาบนัการศึกษา เขา้มาสนบัสนุน
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จดัตั้งระบบติดตามสภาพทรัพยากรท่องเท่ียวขยายก าลงัรองรับของ
สาธารณูปโภคเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีผา่นมานั้นมีหน่วยงานต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการ
อนุรักษร์วมถึง จดัการภายในชุมชนตรอกบา้นจีนรวมไปถึงองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมและองค์
ความรู้ในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและวถีิชุมชนเพื่อท าความเขา้ใจกบัชาวชุมชนเก่ียวกบั
การอนุรักษแ์ละการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและกิจกรรมภายในชุมชนท่ีผา่นมา44 

 
(8) ภูเกริก  บัวสอน วทิยานิพนธ์เร่ือง “การฟ้ืนฟูตลาดเก่าในเมืองไทย” ไดก้ล่าวถึงตลาด

ในเมืองไทยวา่ มีตลาดเก่าอยูห่ลายแห่งท่ีเป็นตลาดบกและตลาดน ้ า ตลาดเหล่าน้ีไดสู้ญหายไปพร้อม
กบัการพฒันาของเมืองท่ีเปล่ียนไป การใชถ้นนเป็นเส้นทางขนส่งหลกั ร้านคา้เรือนไมห้ลายหลงัถูก
ร้ือและแทนท่ีดว้ยอาคารพาณิชยค์อนกรีต เพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีดีกวา่ อยา่งไรก็ตามยงัมี
ตลาดเก่าหลายแห่งท่ียงัคงอยูแ่ต่ส่วนใหญ่ไดป้รับให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองกระแสการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม บางตลาดอย่างเช่น ตลาดน ้ าอมัพวา ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก ทั้งสองแห่ง
ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในการสร้างรายไดใ้ห้กบัพื้นท่ี แมว้่าอาจมีประเด็นในเร่ืองของความแท ้
(Authenticity) หรือเอกลักษณ์ของพื้น ท่ี  (Core Identity) โดยเฉพาะในเร่ืองของ “ความจริงแท้
(Authenticity)” นั้น ถูกคุกคามโดยธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเน้นหนักในดา้นการสร้างรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ มี
การสร้างสินคา้ทางวฒันธรรมข้ึนมาใหม่ซ่ึงอาจจะไม่ได้เป็นวฒันธรรมของพื้นท่ี เพื่อตอบสนอง
นักท่องเท่ียว ดงันั้น แม้ว่าการท่องเท่ียวจะมีบทบาทส าคญัในการรักษาพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม
เอาไวโ้ดยการให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ก็ให้ผลในด้านลบได้เช่นกันเพราะ การท่องเท่ียวก็
สามารถลด “คุณค่า” ของสถานท่ีไดห้ากขาดการจดัการและการควบคุมท่ีดี ดงันั้น องคค์วามรู้ในดา้น

                                                        
44 พนัทิพา มาลาและล ายอง  ปลัง่กลาง. “แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว : กรณีศึกษา
ชุมชนอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยธุยา”. สถาบนัอยธุยาศึกษา. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
2553. 
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การฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใชก้บัการฟ้ืนฟู
ตลาดเก่าหรือชุมชนทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ในเมืองไทยได้45 

 
(9) จักรพงษ์  แพทย์หลกัฟ้า  การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว” การวิจยัคร้ังน้ี เป็นกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนลาดพร้าวในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมชุมชนลาดพร้าว เพื่อศึกษากิจกรรม
เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมชุมชนลาดพร้าว และเพื่อศึกษาผลของการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนอยา่งไร ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย และการสังเกตจากสมาชิก
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมชุมชน เด็ก เยาวชน และชาวชุมชนท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนลาดพร้าว เป็นกระบวนการด าเนินการตามแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมซ่ึงมี 4 
ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการตามแผน ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะทอ้นผล โดยมีสมาชิกผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัพฒันาตามแผน ปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 3 วงรอบกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันามี
ทั้งกิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการระหวา่งการเรียน
การสอนทศันศิลป์ นาฏศิลป์ และกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีบูรณาการกบับริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ผล
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการ พฒันาอย่างเป็นระบบ 
ปรากฏวา่การพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเอาไว ้โดยขอ้บ่งช้ีของ
การบรรลุผลเชิงปริมาณคือ การไดแ้ผนปฏิบติัการพฒันาและเกิดกิจกรรมทั้งกิจกรรมศิลปศึกษาและ
กิจกรรมทางวฒันธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางบวกของชุมชน คือ การเกิดการมีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบติั
การ ความเป็นระบบในการท างานพฒันาร่วมกนั และศกัยภาพในการท างานร่วมกนัของคนในชุมชน
พฒันาให้มีเครือข่ายความร่วมมือมากข้ึน นอกจากน้ีการพฒันาตามแผนปฏิบติัการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนลาดพร้าว ยงัส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติของสมาชิกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เด็ก เยาวชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ ท าให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะและ เจตคติ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดีข้ึนท าให้ระบบความสัมพนัธ์
                                                        
45 ภูเกริก บวัสอน. “การฟ้ืนฟตูลาดเก่าในเมืองไทย” . มหาวทิยาลยัศิลปากร. 2554. 
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ในชุมชนพฒันาไปในทางบวกและท าให้เกิดจิตส านึกสาธารณะในการท างานให้ชุมชนโดยองคร์วม
มากข้ึน46 

 
2.4  กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนภูมิแสดงทฤษฎีแนวคิดในการท าการวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ ์             

และพฒันามรดกทางวฒันธรรมตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

                                                        
46 จกัรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้า.“การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
ชุมชนลาดพร้าว” รายงานการวจิยัสาขาศิลปวฒันธรรมวจิยั. มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ. 2555. 


