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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) ศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๓) เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้
วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชนไม่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหา สถานที่คับแคบ ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคนในชุมชน  ชุมชนควรมี
การวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มี
แผนปฏิบัติการประจําปี 

๒. กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ PDCA 
และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้  ด้านการวางแผน ประกอบด้วย เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  ด้านการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน ดําเนินทุกกิจกรรม
ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจ
ในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและต่อเนื่อง  ด้านการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู้ อ่ืนตรวจสอบผล
การดําเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง  มีการบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ของ
ชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 



(ข) 
 

๓. กล ไกกา รบริห า รจั ดการกา รท่ อง เที่ ย วในชุ มชน  ผ่า น มิติศา สนา  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๑) กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ได้แก่ 
สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย 
และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย ๒) กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนาในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  ๓) กลไกการ
พัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประ
กอด้วยหลัก ๔ ส คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างอุปนิสัย สร้างบทบาท และสร้างความรู้ความเข้าใจ ๔) 
กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน  การต้อนรับดี มีแผนก
ต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว  คนในชุมชนเป็นกันเอง   
มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มีที่ให้พักผ่อน   
การเดินชมสถานที่สะดวก  
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ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study the local tourism problems through 

the religious dimension in Ayuthaya Province,2. Study the local tourism mechanism through 
the  religious dimension in Ayuthaya Province and 3. To propose the local tourism 
promotion through the religious dimension in Ayuthaya Province. 

Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected data by 
the researcher, from document, from key informants and participants in focus group 
discussion by in-depth-interviewing analyzed data by content analysis.   

 Findings were as follows: 
1. The community tourism condition through the religious dimension in 

Ayudhaya Province was that public land development was difficult to pursue due to limited 
space, local people did not participate in whole development, the public land was narrow, 
not possible to expand causing limited parking. Local people were fighting for the space for 
making living. There should be good short, long and annual  plan for community 
development for cultural and ancient city tourism. 

2. Community tourism mechanism through the religious dimension in Ayudhaya 
Province consisted of 4 dimensions as of Demming’s quality cycle of PDCA and 
Buddhadhamma, Itthipada 4: 

 Planning, opening opportunities fir people in the communities to participate 
in tourism planning together. Regular and frequent meeting for the project. 

 Doing, people in communities dedicated to the project according to the set 
plan carefully. People in communities participated in developing the local tourism through 
the religious dimension with pride and could be ckecked at every step.  

 Checking, listening to others’ opinions. Committee appointment for cross 
monitoring and following-up and evaluating continuously. Improving the loop holes and 
mistakes by participatory action. 



 Acting, strong, secure and sustainable vision and determination with regularly 
checking for the strong and weak points for more development, emphasizing public hearing 
and opinions. 

3. Community tourism mechanism through the religious dimension in Ayudhaya 
Province consisted of: 1) tourism place in communities consisting of 5 S’s; clean, no garbage, 
not dirty, lighted, no dark corner, safe, not dangerous for tourists, peaceful, not crowded, no 
pollutions, safe and people in communities are healthy and self disciplined, 2) tourism 
activities mechanism through the religious dimension in Ayuthaya Province consisted of the 
activities designed for tourists to sense through the six senses; figure, sound, smell, tase and 
touch, 3) competency development mechanism for local people to be a part of sustainable 
tourism consisted of 4 S’s; creating motivation, habit, role and comprehension, 4) 
community environmental development mechanism for community tourism was that; 
appropriate tourist attractions to welcome appropriate tourists, not too many to handle that 
caused the inconveniences in transportation, communication, There should be clear signs 
for locations, good welcoming atmosphere to impress the tourists. People in communities 
should provide sufficient food, drink and souvenirs with comfortable environment, not too 
hot or too cold and plenty of rest areas when strolling for sight-seeing.         
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ผู้วิจัยหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและวงการศึกษา  
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่อง เที่ ยวของประเทศในระยะที่ ผ่านมา  ได้สะท้อน ให้เห็น ถึงควา มส า เร็ จ   
ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว  แต่ยังคงมีปัญหา 
ในเชิงคุณภาพ ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว  ของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึงและการ  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัว 
ของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการท่องเที่ยว  ยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย๑ พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของชาวไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวม งานศิลปะ วิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจน
เป็นแหล่ง รวมของ ศิลปกรรมที่มี ค่า เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  แล ะจิตรกร รมฝาผนั ง  
ซ่ึงงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ า ค่า และเป็นเสมือนเอกลักษณ์  
ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีสถานที่ส าคัญประกอบไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น  
อารยธร รมและควา มเจ ริญของชาติ อันเป็นแหล่ง รวม ที่ สามารถ ศึกษาย้ อนกลับไ ด้ ใน ด้า น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของอีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบตามหลัก
พระพุทธศาสนา  

ฉะนั้น วัดจึงเป็นสถานที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมมีทรั พยากร 
ทางกายภาพ ทรัพยากรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพียงแต่จะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไร  ถ้าเรา
ไปแยกส่วนไม่ได้มองอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล  เราก็จะท าได้เพียงแค่มาวัดเพ่ือถ่ายรูปสวยงาม 
ชาวต่างชาติจ านวนมากที่มีพ้ืนฐานศาสนา และวัฒนธรรมต่างกันก็มาเพียงแค่ถ่ายรู ป บางครั้ง   
ก็มาท ากริยาที่ไม่เหมาะสม คนไทยบางกลุ่มมาก็ไม่ได้สร้างเสริมปัญญา ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวัด
ไม่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาสังคม  ทั้งที่บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน์ 
ได้ทั้ง ๒ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านการน ารายได้เข้ามาท านุบ ารุงวัด ท านุบ ารุงท้องถิ่น 
จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เป็นแหล่งที่สามารถให้ความรู้ความคิดที่กว้างขวางขึ้น 
ให้ความสงบ ความร่มเย็นกับผู้มาเยือน ท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้น  วัฒนธรรมของ
ชุมชน ของสังคมไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่มีอะไรเป็นหลักเท่ากับศาสนา  ศาสนาเป็นรากเหง้าของ 
การต้ังชุมชนสังคม โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความต้องการ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาเป็นการเดินทาง ที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตน ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
                                                                 

 
๑ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,  ยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ , [ออนไลน์ ] ,

แหล่งข้อมูล : https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114, (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐). 



๒ 
 

ของสังคมไทย การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  มาจากค าว่า Buddhist Tourism ซ่ึงสามารถสรุป
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้คือ ๑) เป็นการท่องเที่ยวท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
๒) เป็นการท่องเที่ ยวที่ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ๓)  เป็น การท่องเที่ยว เพ่ือเ พ่ิมพูน
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งชุมชนต่างๆ 
ที่วั ด ต้ั งอยู่  แ ละเพ่ือ เป็ นกา ร ดึงคนเข้ า วั ดปฏิ บั ติ ธ รรมและได้สั มผั ส กับพระพุทธศา สนา  
ซ่ึงวัดในแต่ละวัดที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการปฏิบัติธรรม  
วัดที่เป็นแหล่งโบราณสถาน วัดที่มีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ จะท าให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกเพ่ิมขึ้น
และยังเป็นการท าให้วัดกลายเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้อีกทางหนึ่ง 

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนควรเป็นเรื่องที่ มีหลักประสมประสานกันหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการจัดการรักษาพุทธศาสนสถานที่ซ่ึงเป็นมรดกโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มองเห็น
สัมผัสได้ และผลผลิตต่างๆ ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงามของสิ่ง
ดังกล่าว ได้เรียนรู้และเข้าใจความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พุทธศาสนสถานที่มีการ
บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่อง  
กับวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของประเทศ  หลักฐาน 
และความส าคัญดังกล่าวอาจเป็นทาง วัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยา  

ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือได้ว่าเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย  
มีพุทธศาสนสถาน รวมทั้งวัดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากมาย แหล่งพุทธศาสนสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และความเป็นเมืองเก่าที่มีวัดและพุทธศาสนสถานอยู่มากมายนี่ เองท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทย  จากสถิตจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๐๒ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๗๓๘,๘๕๗ 
คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน ๑,๒๖๕,๘๒๘ คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
จ านวน ๔๗๓,๐๒๙ คน เฉลี่ยจ านวนวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ๒-๓ วัน 
จ านวนเงินที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อวันคือ ๑,๔๗๗.๖๖ บาท 

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วัดและพุทธศาสนสถาน
ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจผู้วิจัยซ่ึงเป็น 
ผู้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจากประเด็นดังกล่าว จึงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ เพ่ือการศึกษากลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  
ผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย  
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและหลักฐานเพ่ือประกอบการศึกษาส าห รับ 
ผู้ที่จะต้องการศึกษาในงานด้านนี้ ต่อไปอีกด้วย 

  
                                                                 

๒กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, สถิตินักท่องเท่ียวภำยในประเทศ ม.ค. - มิ.ย. ปี 2560 (จ ำแนก
ตำมภูมิภำคและจังหวัด) ( Domestic Tourism Statistics Q1-Q2 ( Classify by region and province)), 
[ออนไลน์] , แหล่ง ข้อมูล : https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=504&filename=index, (๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๑). 
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๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ย วในชุมชน ผ่านมิ ติศาสนา ในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๒.๒  เ พ่ือ ศึกษ า กล ไก กา รท่ อง เที่ ย ว ใ นชุ มชน  ผ่ า น มิ ติ ศา สนา ใ นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  
 ๑.๒.๓  เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา กลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเสนอองค์ประกอบและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) จ านวน ๑๘ รูป/คน โดยเป็นกลุ่ม พระสังฆาธิการ ข้าราชการ การท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญอาจอยู่นอกพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่สามารถให้
ค าอธิบายมายังพ้ืนที่วิจัยได้  

๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกการจัดการ

การท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ สถานที่ท่องเที่ยววัด ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

๑.๓.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่วันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ 

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๗ เดือน  
 
๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 กลไกกำรบริหำรกำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอน อย่างมีระบบ แบบแผน เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 กำรท่อง เท่ียว  หมายถึง  การ เ ดินทา งไปในสถานที่ต่ างๆ โดย มีวั ตถุ ปร ะสง ค์  
เพ่ือการศึกษา การผ่อนคลาย เพ่ือความบันเทิงใจ  



๔ 
 

 มิติศำสนำ หมายถึ ง ทรัพยากรทางศาสนาที่มีความส าคัญในแต่ละด้าน  ได้แ ก่  
ศาสนวัตถุและศาสนสถาน ศาสนบุคคล ประเพณีและวัฒนธรรม สิ่งสิ่งแวดล้อมทางศาสนา  

ศำสนวัตถุและศำสนสถำน หมายถึง พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา  

ศำสนบุคคล หมายถึง พระผู้ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ และพระเกจิอาจารย์  ที่ผู้คนให้ความ
เคารพนับถือ  

ประเพณีและวัฒนธรรม หมายถึง วันส าคัญและประเพณีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
ส่ิงส่ิงแวดล้อมทำงศำสนำ หมายถึง สัปปายะ ๗   

 
๑.๕ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปของกลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 ๑.๕.๒ ท าให้ทราบองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 ๑.๕.๓ ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือรองรับกับการท่องเที่ยว 

 ๑.๕.๔ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ข้อมูลไปเป็นแนวทางใน
การจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการบริการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสังคม
ต่อไป 

 ๑.๕.๕ วัด องค์กรการกุศล หน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไร  ได้ข้อมูลไปเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพของกระบวนการกลไกการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป 

  ๑.๕.๖ ประชาชนทุกระดับ สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น อันจะท าให้การพัฒนาของประเทศเกิดความม่ันคง
อย่างยั่งยืน 
  
 
 



 
บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารมารวบรวมแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับกลไก
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการจัดการ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
๒.๓ แนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการจัดการ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการจัดการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยทาง ด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ร่วมด้วยซ่ึงการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ  
ที่แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของตัวผู้บริหารเอง  มีนักบริหาร  นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักการศึกษาและหลายท่าน  ได้ให้ความหมาย  และแสดงทัศนะเก่ียวกับการบริหารการจัดการ  
ไว้หลากหลาย จากการค้นคว้า และตรวจสอบ เอกสาร ปรากฏว่ามีผู้ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการ
บริหารไว้ หลายท่าน ดังนี้ 

๒.๑.๑ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการ 
สังคมไทยในยุคสมัยต่างๆ เม่ือมีองค์การเกิดขึ้น จึงมีควา มจ าเป็นที่จะต้องมีการจัด

กิจกรรม ที่คนท างานร่วมกันจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลก ยุคโลกาภิวัฒน ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการการเข้าไปดูแล
งานในด้านต่างๆ จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่อันจะท าให้การจัดการ
งานนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี๑ นิยามค าว่า การจัดการ คือ สั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน ๒  ส่วนใน
ภาษาอังกฤษตรงกับค าว่ า Management มีค านิยามไว้ว่า management or being managed 
administration of business concerns or public undertakings persons engaged in this๓ 

                                                                 
๑สุรพล  สุยะพรหมและคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕), หน้า ๑. 
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์  จ ากัด,  ๒๕๔๖),  หน้า  ๒๙๘. 
๓Allen R.E. cd, The Ocford Dictionary of Current English, (Great Britain : oxford 

University Press, 1985), p. 455. 



๖ 
 

นอกจากนี้ยังมีผู้นิยามค าว่า Management ไว้ใน  Effective Management ว่า  การจัดการคือการ
ประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ๔ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการให้ความหมายของการจัดการ ดังนี้  การจัดการหมายถึง
กระบวนการที่ก าหนดและบ ารุงรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของบุคคล เพ่ือให้มีการด าเนินงานในภาร กิจ
นั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๕ การจัดการคือ กระบวนการอย่างหนึ่ง
ภายในองค์การ ซ่ึงมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารงาน  
มีทรัพยากรอ่ืนๆ และประกอบด้วยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ปร ะกอบ๖ 
กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินตามขั้นตอนต่างๆ 
โดยความร่ วมแรงร่วมใจ ของสมาชิ กในอง ค์กา ร การตร ะหนั กถึ งความสามารถความถนั ด  
ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่
ไปด้วย องค์การจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๗ 

หน้าท่ีของการจัดการ 
การจัดการนั้นมีการก าหนดให้ผู้บริหารขององค์การจะต้องท าหน้าที่ของการจัดการ  

ซ่ึงในต้นศตวรรษที่ ๒๐ อองรี ฟาโย (Henri Fayol) ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ได้เสนอไว้ว่า ผู้บริหาร
จะต้องท าหน้าที่ ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ 
(commanding) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controlling)๘ ปัจจุบันวิชาการ
ทางด้านการจัดการ หรือวิทยาการจัดการส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่า หน้าที่ของการจัดการที่ผู้บริหาร
จะต้องท า  ประกอบด้วยหน้าที่ ๔ ประการ ๑.  การวางแผน  (Planning) ๒. การจัดองค์กา ร
(Organizing) ๓. การน า (leading) ๔. การควบคุม (controlling)๙ 

ความส าคัญของการจัดการ 
ความส าคัญของการจัดการมีดังนี้ ๑. การจัดการได้รับการพัฒนามาควบคู่กับการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย์เป็นเวลาช้านาน และช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ๒.จ านวน
ประชากรของโลกและของแต่ละประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องให้
ความส าคัญต่อการขยายงานด้านการจัดการให้กว้างขวางเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ๓.การจัดการเป็น
เครื่องมือบ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม จะเห็นได้ว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
                                                                 

๔พิมลจรรย์ นามรัตน์ และเสน่ห์ จุ้ยโต, องค์การและการจัดการ , (นนทบุรี  : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖-๑๗.  

๕Harold Karold and Heing Weihrich, Management, (Singapore : Mc Graw-Hill Book 
Company, 1998), p.4. 
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๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔. 
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ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้
ก็เนื่องจากการจัดการนั่นเอง ๔.การจัดการเป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะน าสังคมและประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรหมแดนดังเช่นปัจจุบัน ๕. การจัดการเป็น
ลักษณะของการให้บุคคลต่างๆ ในองค์กรได้มีโอกาสร่วมมือกันท างาน เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน และ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ๖. แม้แต่ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เร า  
ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องครอบครัวหรือในที่ท างาน ก็ล้วนแต่เก่ียวข้องกับการจัดการทั้งสิ้น ดังนั้ น ชีวิตและ
การงานจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการทั้งสิ้น๑๐ การมีองค์กรเกิดขึ้นในโลก
นั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ก็ล้วนแต่ต้องอาศัย
การจัดการเข้าไปด าเนินการให้องค์การเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
การศึกษาเรียนรู้และการท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
แวดวงวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย เพราะการจัดการที่มีการศึกษาองค์ความรู้แล้วจะท าให้น าไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๑ 
การจัดระบบแนวความคิด ทางด้านการจัดการนั้นเริ่มต้นในช่วงที่ มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมใน
ประเทศอังกฤษ ระหว่างศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ มาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ซ่ึงสามารถแบ่ง แนวความคิดออกเป็น ๖ กลุ่มด้วยกัน คือ  

๑. ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management School)  
๒. ทฤษฎีการจัดการเป็นกระบวนการ (Management Process School)  
๓. ทฤษฎีด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations School)  
๔. ทฤษฎีด้านระบบสังคม (Social System School)  
๕. ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical School)  
๖. ทฤษฎีด้านระบบ (Systems School) 
กา รจั ดกา ร โดย ทั่ ว ไ ป ใน ปั จ จุ บั น มัก จั ดร ะบบแ นวค วา ม คิด เป็ น สอ งแน ว  

คือ เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปะ (Management : Science or Art) การจัดการโดยทั่วๆ ไป จะมี
ลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการ
จัดการ ซ่ึงในการจัดการนั้น จะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อน  และต่อๆ ไป  
จะท าอะไร ซ่ึงจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Management) กระบวนการ
จัดการจะก าหนดขอบเขต และหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน มีนักวิชาการด้านการบริหาร
หลายท่านได้ให้แนวคิดดังนี้ การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ การที่กล่าวว่า 
การจัดการเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (Management is Science) ก็เพราะองค์ความรู้  (Body of 
Knowledge) ที่ได้มามีลักษณะเป็นระบบและหลักการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากผู้จัดการ และนักวิจัยจ านวนมาก และความรู้เหล่านี้ยังได้มีการศึกษาพัฒนาปรับปรุงจากหลักฐาน

                                                                 
๑๐สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ , (กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิทักษ์อักษร,  

๒๕๔๐), หน้า ๑๘. 
๑๑สุรพล  สุยะพรหมและคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕), หน้า ๖. 
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การสังเกต และการทดลองอยู่ เรื่อยมาแต่อย่างไรก็ตามความรู้ที่ได้มาไม่ได้มีลักษณะเที่ยงตรง
เหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ เช่น เคมี ฟิสิกส์ และการที่กล่าวว่า  การจัดการเป็นศิลปะด้วยนั้น 
(Management is Also an Art) เนื่องมาจากการจัดการเป็นวิธีการ  น าความรู้ที่ผู้ เชี่ยวชาญศึกษา  
ไปประยุกต์ให้องค์การบรรลุผลดังที่ปรารถนา  จนมีผู้กล่าวว่า  การจัดการเป็นศิลปะของศิลปะ 
(Management is The Art of Arts) ก็เพราะการจัดการจะต้องใช้เทคนิค วิธีการจัดองค์การและน า
ความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  ดังนั้น ผู้จัดการจึงได้รับ
สมญานามว่านักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้น าความรู้ที่ได้รับจา กศาสตร์ของการจัดกา ร  
มาด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุเพ่ือให้เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อองค์การให้
มากที่สุด พัฒนาการของศาสตร์ ทางด้านการบริหารจัดการ  จึงเป็นการรวบรวมความรู้ เก่ียวกับ 
หลักการของการบริหารจัดการ และวิธีการประยุกต์ความรู้ เหล่านี้  มาใช้กับองค์การลักษณะต่างๆ  
ในการน าหลักการบางหลักการไปประยุกต์ใช้อาจไม่เกิดผลดังที่ปรารถนา  ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล 
ที่ส าคัญที่ว่าการบริหารจัดการเป็นงานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่จึงเป็นการยากยิ่งที่จะท านายพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงจึงจ าเป็น  
ที่จะต้องท าการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ  เพ่ือให้ได้ซ่ึงวิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างขณะที่ด าเนินการปฏิบัติ ผู้จัดการที่มีความรู้  เก่ียวกับศาสตร์ของการ
บริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ความรู้ เหล่านี้  กล่าวในลักษณะง่ายๆ ก็คือ 
วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีความรู้ มีวิชาการ แต่ศิลปะสอนวิธีการปฏิบัตินั่นเองฉะนั้น วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่ประกอบซ่ึงกันและกัน ให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเปรียบเหมือนเหรียญที่มีด้านหัวและ
ด้านก้อย ต้องมีความสมดุลระหว่างด้าน  ๒ ด้าน จึงจะท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง 
ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ทางด้านการจัดการ และมีความสามารถ ในการจัดการจะเป็นบุคคลที่น าให้
องค์การ ด าเนินไปในทิศทาง ที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จ  จึงต้องเป็นทั้ง
นักวิทยาศาสตร์ และนักศิลปะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์  ก็เพราะมีความรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
หลักการต่างๆ อยู่เสมอ และที่เป็นนักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาใน
การจัดการบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีด าเนินการและการเงินในองค์การให้ด าเนินไปได้ด้วยดี๑๒  

การบริหารจัดการนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ศาสตร์นั้นต้องรู้  (To Know)  
ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการน าความรู้ไปปฏิบัติหรือท า  (To Do) ดังนั้น การ
จัดการจึงเป็นทั้งสองอย่างคู่กัน ผู้บริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จ  จึงมักเป็นผู้ที่ มีทั้งศาสตร์และ
ศิลปะในการบริหารจัดการอยู่ในตัวเอง๑๓ ผู้จัดการที่ดีควรยึดถือว่าการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
กล่าว คือ ผู้จัดการควรหม่ันศึกษาหาความรู้ในด้าน การจัดการเพ่ิมเติมอยู่ เสมอ  ติดตามผลงานการ
วิจัย ทฤษฎีและหลักการใหม่ๆ ตลอดจนพยายามใช้ความสามารถของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนให้เหมาะสมที่ จะเป็นผู้ น า อีกด้วย  ซ่ึงจะเห็ นว่านักวิ ชาการชาวไทยส่ วนใหญ่จ ะประยุก ต์

                                                                 
๑๒พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภา , ๒๕๔๒ ),

หน้า ๓๕-๓๖. 
๑๓สุพจน์ บุญวิเศษ, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร , (ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน้า ๙.   
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แนวความคิดทั้งสองแนวเข้าด้วยกัน โดยมีน าเสนอความคิดเห็นเป็นประเด็นให้เห็นได้อย่างเด่นชัด๑๔ 
ดังเช่นที่ได้แสดงทัศนะไว้ ได้แก่  

๑. แต่ก่อนถือว่า การจัดการให้ได้รับผลส าเร็จนั้น เป็นศิลปะหรือ ศิลป์ (Art) ในปัจจุบัน 
การจัดการที่จะให้ได้รับความส าเร็จนั้น จะเป็นศิลปะการใช้ความสามารถหรือทักษะในการด าเนินงาน
ให้ได้รับความส าเร็จมากกว่าอย่างอ่ืน  

๒. ในเชิงศิลป์นี้ถือว่า การจัดการจะส าเร็จหรือไม่แค่ไหนขึ้นอยู่ กับความสามารถและ
ทักษะในการจัดการของผู้จัดการเป็นส าคัญ  

๓. ต่อมาเรื่องของการจัดการนั้น ได้มีการศึกษาอย่างมีระบบและได้มีการคิดค้นหลักการ
ต่างๆ ในการจัดการ  และมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักการ  ให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ  
การจัดการจึงกลายเป็นศาสตร์ (Science) หรือวิทยาการ หรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง  

๔. ในปัจจุบันนี้การจัดการเป็นศาสตร์ที่ มีความก้าวหน้า  มีการคิดค้น  มีการวิจัยและ
พัฒนาไปอย่างกว้างไกลมาก  

๕. แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยู่ว่า แม้ว่าการจัดการหรือการบริหารนั้นเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่งซ่ึงมีการศึกษากันอย่างมีระบบก็ตามและผู้ซ่ึงได้รับความส าเร็จในการจั ดการหรือการ
บริหารนั้นต้องอาศัยศิลปะอยู่มาก สมัยก่อนยอมรับว่าเป็นศิลป์เพราะเป็นเรื่องของความสามารถส่วน
บุคคล สมัยนี้ถือว่าเป็นศิลป์เพราะเป็นเรื่องของความสามารถ  และทักษะในการด าเนินงานมากกว่า
อย่างอ่ืน ขณะเดียวกันปัจจุบันยอมรับว่าเป็นศาสตร์ด้วยเพราะสามารถศึกษา ได้อย่างมีระบบและ มี
การคิดค้นเป็นหลักการต่างๆ และน าไปปฏิบัติได้ผลจากการศึกษาแนวคิดที่ผ่านมาข้างต้น๑๕

  

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการนั้นเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ โดยขั้นตอน
กระบวนการในการศึกษาหาความรู้อย่างมีระบบและได้มีการคิดค้นหลักการต่างๆ ในการจัดการและมี
การปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอจัดเป็นวิทยาศาสตร์  ส่วนความสามารถ
และทักษะในการประยุกต์ เอาความรู้ หลักการและทฤษฎี  ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากความรู้ที่ได้ศึ กษามานั้น
จัดเป็นศิลป์ศาสตร์ 

๒.๑.๒ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ   
 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่ เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบ 
และการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของมโนทัศน์ที่ เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
เป็นข้อสรุปอย่างกว้างๆ ที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองค์การทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ถ้าทฤษฎี ได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์  ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มี
เหตุผล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้  ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเก่ียวกับ

                                                                 
๑๔สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์ , ๒๕๔๕) , 

หน้า ๖๑. 
๑๕บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน์ (๑๙๗๗) จ ากัด, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 



๑๐ 
 

ปรากฏการณ์ทั่วไปและชี้แนะส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการจัดการองค์การที่นักวิชาการหลาย
ท่านได้เสนอไว้ โดยแสดงสรุปทฤษฎีตามช่วงระยะเวลา๑๖ ได้ดังนี้ 

ก) ทฤษฎีองค์การสมัยด้ังเดิม (The Classical Organization Theory)๑๗
  

๑) ทฤษฎีการจั ดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของเฟรดริก  ดับบลิว เทย์เลอร์  
จ่ายค่าจ้างต่อหน่วยแบบสองระดับ (Different Rate System) ซ่ึงเป็นคนแรกที่จ่ายค่าจ้างเป็นรายชิ้น 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนท างานปรัชญาการจัดการของเทย์เลอร์๑๘ ได้แก่  

๑. ท าการศึกษางานแต่ละส่วนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาวิธีการที่ ดีที่สุด
ส าหรับการท างานแต่ละอย่าง  
๒. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้ เทย์เลอร์ กล่าวว่า ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ  จัดการบริหาร 
ธุรกิจ  หรือ โรงงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เทย์เลอร์ มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่สามารถปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ แนวความคิดที่ว่า  “The 
One Best Way” คือ ประสิทธิภาพของการทางานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องขึ้นอยู่ กับสิ่งส าคัญ  ๓ 
อย่าง๑๙

 คือ  
๑. เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection)  
๒. ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training)  
๓. หาสิ่งจูงใจให้เกิดกาลังใจในการทางาน (Motivation)  

ในงานวิจัยเรื่อง “เวลาและการเคลื่อนไหว” (Time and Motion Studies) เทย์เลอร์ 
เชื่อว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวท่ีดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีการแบ่งงาน
กันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน ) บน
พ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ  

จากการศึกษาสามารถสรุปหลักทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Management) ของเทย์เลอร์ได้ว่าประกอบด้วยหลักการส าคัญ  ๓ หลักการ  คือ ๑. การแบ่งงาน 
(Division of Labors) ๒. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน  (Hierarchy) ๓. การจ่ายค่าจ้าง
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive Payment)  

๒) ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการของ อองรี ฟาโยล ท างานที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับแต่ละคน  

๓. มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  
๔. แบ่งงานและความรับผิดชอบในงานเป็นส่วนต่างๆ  

                                                                 
๑๖ภาวิดา  ธาร าศรีสุทธิ และวิบู ลย์ โ ตวณะ บุตร , หลักแล ะทฤษ ฎีการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐-๒๕. 
๑๗ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
๑๘กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ], แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐). 
๑๙ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๐-๑๖. 



๑๑ 
 

เฟรดริก ดับบลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน  เป็นผู้ที่
เสนอ ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง
การจัดการ ตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยนาแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้กับการจัดการเป็นคนแรก  
ซ่ึงแนวความคิดที่ส าคัญ คือ แนวความคิดที่ว่า  ค้นหาหนทางที่ ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน  (The One 
Best Way) โดยมองว่าการท างานทุกอย่างในองค์การจะมีวิธีการที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวนอกเหนือจากนี้ 
เทย์เลอร์ ได้พัฒนาวิธีการ  

อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ 
(Operational Management Theory) หรือนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบิดาของการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ด้วย  รวมทั้งเป็ นผู้ เสนอทฤษฎีบริห ารองค์การอย่างเป็นทางการ  (Formal 
Organization Theory) อองรี ฟาโยล เชื่อว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะและสนใจที่จะศึกษา
องค์การโดยรวมและมุ่งเน้น ที่ กิจกรรมการจัดการ  (Managerial Activities) การบริหารงานตาม
หน้าที่โดยกระบวนการจัดการ ๕ อย่าง หรือ POCCC ซ่ึงประกอบด้วย  

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ (Commanding)  
๔. การประสานงาน (Coordinating)  
๕. การควบคุม (Controlling)  

โดยทั้ง ฟาโยล และ เทย์เลอร์ จะเน้นที่ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานและวิธีการท างานว่าได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่จะไม่มองด้าน “จิตวิทยา”๒๐

  

 อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารองค์การของรัฐขนาดใหญ่ ได้น าเสนอหลักการที่เขาเรียกว่า  หลักการจัดการ  ๑๔ ประการ 
(Fayol's Fourteen Principles of Management) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้๒๑ คือ  

๑. การจัดแบ่งงาน (Division of Work) หลักการก็คือ การท าให้คนจ านวนมากที่ต้องมา
ท างานร่วมกัน ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ  หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน 
เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒. การ มีอ านา จหน้าที่ และความรับผิ ดชอบ (Authority and Responsibility)๒๒
 

ผู้จัดการ ต้องสามารถออกค าสั่งได้สอดคล้องกับ อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ค าสั่งที่ออกไป
นั้นมีความถูกต้องและเกิดความรับผิดชอบควบคู่กันไป  เม่ือใดที่มีการใช้อ านาจหน้าที่  เม่ือนั้นความ
รับผิดชอบก็จะต้องติดตามไปด้วย  

๓. ความมีวินัย  (Discipline) ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานต้องเชื่อฟังและเคารพ
กฎเกณฑ์ขององค์การ การที่คนจะมีวินัยที่ดีนั้นเกิดจากความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่

                                                                 
๒๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๒๑กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ], แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔). 
๒๒ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๘. 



๑๒ 
 

ชัดเจนระหว่างฝ่ายจัดการและคนท างาน ทั้งนี้ เม่ือมีการท าผิดกฎระเบียบขององค์การ ก็จะมีผลท าให้
ได้รับโทษ  

๔. เอกภาพของสายบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนจะ
ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว สายบังคับบัญชาจะมีลักษณะเป็นทอดๆ ไป แต่ละคนจะรู้
ว่าใครคือเจ้านายของตน  

๕. เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) แต่ละคนในกลุ่มกิจกรรมขององค์การจะมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน รับแผนเดียว และจากหัวหน้าคนเดียว  

๖. ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  (Subordination of 
Individual Interests to the General Interests) คนที่เข้ามาท างานในองค์การนั้นจะต้องยอมรับ
ว่าผลประโยชน์ขององค์การจะต้องมาเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  

๗. มีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (Remuneration) คนท างานแม้จะต้องเห็นแก่
ผลประโยชน์ขององ ค์การเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  แต่องค์การก็จะต้องทาหน้าที่จัดระบบ
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแก่ความสามารถและเป็นไปอย่างยุติธรรม 

๘. ระบบการรวมศูนย์ (Centralization) การรวมศูนย์ในที่นี้ หมายถึง ระดับของการที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไร การจะกระจายอ านาจ  หรือรวมอ านาจเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ประเด็นจะอยู่ที่ว่า  ท าอย่างไรจึงจะรวมศูนย์ได้ในแต่ละกรณี  แนวคิดนี้
มองเห็นความจ าเป็นขององค์การที่ต้องมีศูนย์รวมอ านาจ  

๙. สายบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู่
ระดับต่ าสุด สายการสื่อสารติดต่อก็จะเป็นไปตามนี้ คือจะเป็นไปตามระดับขั้น  อย่างไรก็ตามถ้าสาย
การบังคับบัญชาก่อให้เกิดการเสียเวลาล่าช้า  ก็ให้มีการข้ามขั้นตอนได้ และทั้งนี้ ต้องเป็นข้อตกลง
ระหว่างส่วนงานที่เก่ียวข้อง  

๑๐. ความเป็นระบบระเบียบ (Order) หมายถึง คนก็ดี หรือวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายก็ดี  
จะอยู่ในที่อันเหมาะสมในเวลาอันเหมาะสม ความเป็นระบบระเบียบนี้ในส่วนหนึ่งหมายความว่า ถ้า
เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น คนงานป่วย ลางาน งานก็สามารถมีคนทดแทนได้ เพราะมีความเป็นระบบ
ท าให้รู้งานกัน  

๑๑. ความเท่าเทียมกัน  (Equity) ในที่นี้ ผู้ เป็นหัวหน้าจะต้องมีการตอบสนองต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีเมตตา และยุติธรรม การใช้อ านาจของผู้บริหารจะเป็นไปด้วยหลักการ  มิใช่ 
จะท าอะไรได้ตามใจ  

๑๒. ความม่ันคง และสามัญฐานะของบุคลากร  (Stability of Tenure of Personnel) 
ทั้งนี้โดยมองว่า การที่มีคนเปลี่ยนงานบ่อยๆ นั้นจะท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ  ฝ่ายบริหารควร
วางแผนงานให้สามารถมีการทดแทนก าลังคนกันได้ เม่ือมีต าแหน่งว่างลง  

๑๓. การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ที่จะท างานออกมาได้ในระดับที่สูง  

๑๔. วิญญาณแห่งหมู่คณะ (Esprit de Corps) การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  
มีความราบรื่น และความเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะ  



๑๓ 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ที่ผ่านมาข้างต้น
สามารถสรุปลักษณะสาระส าคัญหลักๆ ได้ดังนี้ หลักการท างานเฉพาะทาง  (Specialization) คือ การ
แบ่งงานให้เกิดความช านาญเฉพาะทาง ส่วนหลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับ
ต่ าสุด โดยอาศัยหลักความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชา  (Unity of Command) หลักขอบข่าย
ของการควบคุมดูแล (Span of Control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ ๖ คนที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้การสื่อสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจาก
เบื้องบนสู่เบื้องล่าง ใช้หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด  คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชา
ยืดยาว หลายระดับมากเกินไป  และใช้หลักการแบ่งความรับผิดชอบ ระหว่างสายบังคับบัญชา  
และสายเสนาธิการ (Line and Staff Division) 

๓) แนวคิดของไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค (POSDCORB MODEL)  
ไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) เป็นผู้ คิด

รูปแบบการบริหารจะรู้จักการด าเนินการทั้ง ๗ ประการนี้  เป็นอย่างดี โดยมีค าย่อว่า  POSDCORB 
(CO คือค าเดียวกัน)มีการน ารูปแบบการจัดการของทั้งสองไปใช้ในการจัดการองค์การสมัยใหม่อย่าง
กว้างขวาง แนวความคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการของทั้ง  ฟาโยล (Henri Fayol) เทย์เลอร์ 
(Frederick W. Taylor) และ เวเบอร์ (Max Weber)๒๓

 การด าเนินงานกิจกรรมในการจัดการของ 
กูลิค และ เออร์วิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) ซ่ึงได้เสนอกิจกรรมสาหรับการจัดการ
ไว ้๗ ประการ  ซ่ึงเรียกย่อๆ ว่า  POSDCORB กิจกรรมส าหรับการจัดการนี้ได้สรุปไว้ในหนังสือ 
“Papers on The Science of Administration” ในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม
ส าหรับการบริหารจัดการ ดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงาน วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะมีการปฏิบัติจริง  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดหน้าที่ของบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงวิธีติดต่อประสานงานระหว่างกัน  

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคคล การสรรหาการ
พัฒนาบุคคล และการเสริมสร้างบรรยากาศการทางานที่ดี  

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) หมายถึง การสั่งการหลังจากการพิจารณางานและ
ติดตามผลการปฏิบัติ  

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคคล
ในต าแหน่งต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

๖. การรายงาน  (Reporting) หมายถึง การแจ้งให้ผู้ที่ มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ  ทั้ง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการด าเนินงานภายใน
หน่วยงาน  

                                                                 
๒๓กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ], แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐). 



๑๔ 
 

๗. การจัดท างบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การท าโครงการจัดสรรงบประมาณ
การท าบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายให้รัดกุม๒๔  

จากการศึกษาแนวคิดของ ไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์  กูลิค (Luther H. Gulick and 
Lyndall Urwick) สรุปได้ว่าทั้งสองนั้นวางแนวทางการด าเนินงานต้ังแต่ก่อนก่อเกิดองค์การจนกระทั่ง
เป็นองค์การที่สมบูรณ์โดยให้ความส าคัญกับ  การควบคุม การสั่งการ  การประสานงาน  และการ
ติดตามรายงานผล โดยมีการจัดงบประมาณเป็นส่วนสนับสนุน แต่หัวใจหลักของแนวคิดนี้น่าจะขึ้นกับ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ และภาวะผู้น าของผู้น าเป็นหลัก 
 ๔) ทฤษฎีการจัดการแบบระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์ 
 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน ได้น าเสนอทฤษฎีการจัดการ
แบบระบบราชการ  (Bureaucratic Management) แมกซ์ เวเบอร์ เห็นว่าเป็นลักษณะองค์การ  
ที่เป็นอุดมคติ ที่องค์การทั้งหลายควรจะเป็น หากได้รับการพัฒนาในระดับที่เหมาะสม โดยสรุปแล้ว
แนวคิดการจัดองค์การของ แมกซ์ เวเบอร์ มี ๖ ประการดังนี้๒๕

 คือ  

๑. องค์การต้องมีการจัดแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้แต่ละส่วนงาน ได้มีโอกาสท างาน
ในส่วนที่ง่ายพอ และมีการก าหนดงานนั้นๆ ให้ชัดเจน และไม่สับสน (Division of Labor)  

๒. องค์การนั้นต้องมีสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น  (Authority Hierarchy) โดย
ส านักงานหรือต าแหน่งต่างๆ ถูกจัดให้เป็นล าดับชั้น โดยส านักงานและต าแหน่งงานที่อยู่ใต้หน่วยงาน
หรือต าแหน่งงานนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลในระดับสูงขึ้นไป  

๓. ระบบการคัดเลือกคนนั้นต้องกระท าอย่างเป็นทางการ  (Formal Selection) ทุกคน
ที่เข้าร่วมในหน่วยงานนั้น จะถูกคัดเลือกมาตามความสามารถและคุณสมบัติซ่ึงแสดงให้เห็นได้ด้วยการ
ฝึกอบรม การศึกษาที่ได้รับ และการจัดให้มีระบบการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ  

๔. องค์การต้องมีระเบียบ  และกฎเกณฑ์ (Formal Rules and Regulations) ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถประกันความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ  และการก ากับการท างานของพนักงาน 
ผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการจึงต้องมีกฎเกณฑ์เอาไว้เพ่ือเป็นการก ากับพฤติกรรมของทั้งสองฝ่าย  

๕. ความไม่เลือกที่รักมักที่ ชัง  (Impersonality) ความจ ริงค าว่า  Impersonality 
หมายถึง การไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัว ไม่มีการถือเอาสายสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นใหญ่ ไม่
มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าจะท าอะไรก็ต้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้มีการก าหนด
เอาไว้  

๖. การแยกระบบการท างานออกเป็นสายอาชีพ (Career Orientation) โดยฝ่ายบริหาร
เองก็ไม่ใช่เจ้าขององค์การ แต่เป็นนักบริหารหรือนักจัดการที่เข้าสู่ต าแหน่งตามความสามารถของตน 
โดยแยกความผูกพันและความเป็นเจ้าของออกจากกัน คนท างานแต่ละระดับก็ได้รับอัตราค่าตอบแทน
อย่างเป็นระบบ มีการเลื่อนขั้น และการเติบโตภายในหน่วยงานได้ตามล าดับ  

                                                                 
๒๔พรนพ พุกกะพันธ์ุ, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุ รีโปรดักท์ , 

๒๕๔๔), หน้า ๓-๔. 
๒๕กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ], แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/ kitsuntorn/pages/1288/ ( ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐). 



๑๕ 
 

อย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ซ่ึงในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับ
บัญชายืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  เรียกว่า 
ระบบ “Red Tape”๒๖ ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา  การเลื่อน
ขั้นต าแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการ เมืองและทาง
เศรษฐกิจ ท าให้เริ่มมีปัญหา 
 ข) ทฤษฎีองค์การแบบด้ังเดิมใหม่ (Neo-Classic)๒๗ 

๑) แนวคิดของเอลตัน เมโย บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์  เอลตัน  
เมโย (Elton Mayo) บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์  เอลตัน เมโยพยายามทดลองว่ามี
ปัจจัยอะไรบ้างที่จะท าให้คนท างานอย่างเต็มที่  และกล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์มีส่วนในการที่จะท าให้
คนท างานมากหรือน้อย เป็นตัวก าหนดมาตรฐานในการท างาน  มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที ่เอลตัน เมโย กับคณะท าการวิจัยเริ่ม
ที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงาน มีการค้นพบจากการทดลอง
คือ มีการสร้างกลุ่ม แบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า  ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ มีความส าคัญมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเอลตัน เมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้  

๑. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจ  เป็นเรื่องส าคัญใน
การท างาน  

๒. เงินไม่ใช่สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจ
ในการท างานไม่น้อยกว่าเงิน  

๓. การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม มากกว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากข้อคิดที่ส าคัญการตอบสนองคนด้านความต้องการศักด์ิศรีการยกย่อง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษย์สัมพันธ์” 

๒) ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ ๕ ขั้นของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Harold 
Maslow) มาสโลว์ เป็นฐานจิตวิทยามนุษย์นิยม ได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบ
การศึกษาของอเมริกาเป็นอย่างมากทฤษฎีของมาสโลว์มีพ้ืนฐานอยู่บนความคิดที่ว่า  การตอบสนอง
แรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความส าคัญที่สุด ซ่ึงอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์  มาสโลว์ มี
ความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น  แรงจูงใจของคนเรามาจากความ
ต้องการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ  มาสโลว์ แบ่งความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ออกเป็น ๕ ระดับด้วยกัน๒๘

 ได้แก่  

๑. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พ้ืนฐานของร่างกายซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้า  

๒. ความต้องการความปลอดภัย  (Safety or Security Needs) หมายถึง ความ
ต้องการความม่ันคงปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
                                                                 

๒๖ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๙. 
๒๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
๒๘กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ], แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/ kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐).  
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๓. ความต้องการทางสังคม (Social Needs or The Love and Belonging) 
หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 

๔. ความต้องการการยกย่องมีชื่อเสียง  (Esteem Needs) หมายถึง ความ
ปรารถนาที่จะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้ อ่ืน  ต้องการที่จะให้
ผู้อ่ืนเห็นตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภทนี้จะ
เป็นผู้ที่มีความม่ันใจในตนเอง  

๕. ความต้องการที่จะรู้จักตนเอง ตามสถานภาพที่แท้จริง และความส าเร็จของ
ชีวิต (Self Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพ 
ที่แท้จริงเพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-Fulfillment) รู้จักค่านิยม มาสโลว์ต้ังสมมติฐาน
เก่ียวกับความต้องการมนุษย์ไว้ดังนี้ ๑. มนุษย์มีความต้องการอยู่ เสมอ  ๒. ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ อีกต่อไป ๓. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกัน
เป็นล าดับขั้นตามความส าคัญ  

จากการศึกษาทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทฤษฎีที่
จ าเป็นส าหรับการจัดการองค์การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความเข้าใจในความต้องการของมนุษย์
อย่างลึกซ้ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในการจัดการองค์การจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นก็ขึ้นอยู่ กับ
คนหรือพนักงานขององค์การ ผู้บริหารและผู้น าองค์การ ซ่ึงต้องมีความเข้าใจในจิตใจมนุษย์  เพ่ือที่จะ
บริหารพนักงานและองค์การไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความเข้าใจนี้ 
จะท าให้เราสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงจะท าให้
เกิดการสร้างผลงานทางบวกให้กับองค์การนั่นเอง 

๓) ทฤษฎี X และ Y เป็นผู้ซ่ึงน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซ่ึงทฤษฎีนี้อาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีการมองต่างมุม แนวคิดของ แมคเกรเกอร์ ทฤษฎี X และ Y มองว่าคนต่างกัน  X 
มองคนในแง่ร้าย มองว่าคนขี้เกียจ คนเกียจคร้านชอบหลบหนีงานเม่ือมีโอกาส ส่วน Y มองคนในด้าน
ดี ชอบที่จะท างานโดยธรรมชาติ ในความเป็นจริงของคนทุกคน  ไม่มีใครที่จะร้ายอย่างไม่มีข้อดีเลย 
และในทางกลับกันก็คงจะไม่มีใครที่ดีจนกระทั่งไม่มีข้อด่างพร้อยเลย  

ทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการบริหารจัดการแบบด้ังเดิม โดยมองว่าพนักงาน
เกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงาน  

ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการบริหารจัดการ  โดยมองว่าพนักงานมีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างานและไม่มีความเบื่อหน่ายในการท างาน๒๙

   
 แมคเกรเกอร์ ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองมนุษย์จากมุมมองตามทฤษฎี  X ไป
เป็นมุมมองตามทฤษฎี  Y แต่ผู้บริหารต้องปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับการท างา น  
การบริหารงานตามแนวความคิดนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่ามองคนในด้านไหนเพ่ือความสอดคล้องของ
การบริหาร เช่น หากผู้บริหารมองคนในด้าน X ก็จะบริหารงานแบบเผด็จการ  ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
ลงโทษอย่างรุนแรง แต่ถ้าหากผู้บริหารมองคนในด้าน Y ผูบ้ริหารก็จะใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หรือแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงปัจจัยทั้ง ๒ อย่างสามารถ

                                                                 
๒๙ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๓๒. 
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ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพ คือ X อาจจะเปลี่ยนเป็น Y หรือ Y อาจจะเปลี่ยนเป็น X ก็ได้ ทฤษฎี X และ 
Y ยังใช้ได้กับการมองผู้บริหารได้ด้วย คือ มองผู้บริหารเป็น ๔ แบบ ดังนี้ คือ  

แบบที่ ๑ Poor Manager ไม่สนใจทั้งคนไม่สนใจทั้งงาน งานก็ไม่สนคนก็ไม่สร้าง  
แบบที่ ๒ Dictate Manager เน้นงานมาก เอาจริงเอาจังกับงาน  งานต้องเสร็จ  ไม่สน

เรื่องของคน  
แบบที่ ๓ Playboy Manager ใจดี ให้ความสนใจกับลูกน้องมาก ให้ความสนใจกับคน 

แต่ไม่ให้ความสนใจกับงาน ผู้บริหารประเภทนี้จะเป็นที่รักของลูกน้อง  
แบบที่ ๔ Professional Manager คือ ให้ความสนใจทั้งคนทั้งงาน  
นอกเหนือจากการมองผู้บริหารแล้วยังสามารถมองผู้ปฏิบัติงาน  ได้ ๔ แบบเหมือนกัน 

โดยเอาความรับผิดชอบ และความรู้เข้ามาจับ หรือที่เรียกว่า วุฒิภาวะ (Maturity) ซ่ึงมีองค์ประกอบ
สองส่วน คือความรู้ในงานที่ท าและความรับผิดชอบในงานที่ท า เราสามารถแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกได้
เป็น ๔ แบบ คือ  

๑. ลูกน้องที่ไม่มีความรู้ ความรับผิดชอบเลย (โง่-ขี้เกียจ)  
๒. ลูกน้องที่มีความรับผิดชอบมาก แต่ไม่มีความรู้ (โง่-ขยัน)  
๓. มีความรู้ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ (ฉลาด-ขี้เกียจ)  
๔. มีทั้งความรู้และความรับผิดชอบ (ฉลาด-ขยัน)  
ซ่ึงทั้ง ๔ แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่ กับหัวหน้า  ว่ารู้จักพัฒนาเขาหรือไม่ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชื่อ  วิลเลียม อูชิ (William G. Ouchi) ชาวญี่ปุ่นซ่ึงได้เสนอ ทฤษฎี Z  
(Z Theory) อูชิ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย  UCLA (University of California at Los 
Angeles) ทฤษฎีนี้ รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน  แนวความคิดนี้ ก็คือ องค์การ
ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์  แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการ  หน้าที่ของ
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การเป็น
บทสรุป เพ่ือผสานสองทฤษฎีเข้าด้วยกันมีองค์ประกอบ ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑.การท าให้ปรัชญา
ที่ก าหนดไว้บรรลุ ๒.การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.การให้ความไว้วางใจ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

๔) ทฤษฎี ๒ ปัจจัยแนวความคิด ปัจจัยสุขวิทยาหรือปัจจัยจูงใจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจโดย  เฮิร์ซเบิร์ก ได้ศึกษาเรื่องเก่ียวกับแรงจูงใจของคน  ศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์พนักงานในเรื่องของความพึงพอใจที่ได้รับจากการท างาน  ซ่ึงท าให้ได้ผลสรุปว่า  แรงจูงใจ
ของมนุษย์จะประกอบด้วย ๒ ปัจจัย๓๐

 คือ  
๑. ปัจจัยสุขวิทยา  (Hygiene Factors) หรือปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ใ ช้

บ ารุงรักษาจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน  ที่จะท าให้มีก าลังใจในการท างาน  เช่น เงินเดือน สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  การบังคับบัญชา  นโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ เป็นต้น    

                                                                 
๓๐กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ],แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/ kitsuntorn/pages/1288/, (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐). 
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๒. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือปัจจัยภายใน  เป็นปัจจัยที่ เก่ียวข้องใน
เรื่องของการกระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น เช่น การท างานได้ด้วยตนเอง การท างานบรรลุผลส าเร็จการ
ได้รับค าชมเชยการได้รับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  มีความ
รับผิดชอบ เป็นต้น  

ปัจจัยสุขวิทยานั้นจะเป็นแรงจูงใจที่สนองตอบต่อความต้องการภายนอกของคน  ส่วน
ปัจจัยจูงใจ จะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อคน มากกว่าปัจจัยสุขวิทยา  หรือพูดให้ง่ายๆ ก็ต้องกล่าวว่า
ปัจจัยสุขวิทยาจะท าให้คนพึงพอใจได้ในเบื้องต้นและจะมีผลต่อคนอยู่ไม่นานนัก  ส่วนปัจจัยจูงใจ 
จะก่อให้เกิดแรงจูงใจกับคนอยู่ได้นานกว่าปัจจัยสุขวิทยา ปัจจัยจูงใจที่ประกอบด้วย  การที่คนท างาน
จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือคนรอบข้าง  การที่
ได้ท างานอย่างเป็นตัวของตัวเอง การที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่องาน ที่ตนเองท าอยู่ การได้รับการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือการเจริญเติบโตในวุฒิภาวะส่วนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นจะท าให้  คนเกิด
แรงจูงใจที่จะท างานให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะตอบสนองความต้องการในจิตใจ
ของคน และเป็นแรงจูงใจคนให้ท างานได้ดีกว่าปัจจัยสุขวิทยา  

นอกจากนี้ เฮิร์ซเบิร์ก ยังกล่าวไว้อีกว่า ๑. องค์การควรจะให้คนท างานที่ท้าทาย  อย่าง
เต็มความสามารถ ๒. พนักงานที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถจะ ต้องได้รับ
การเพ่ิมความรับผิดชอบให้สูงขึ้น ๓. หากงานไม่มีความท้าทาย  และไม่ท าให้คนท างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถแล้วจะเกิดปัญหาในเรื่องของแรงจูงใจในการท างาน 

ค) ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Management) ๓๑ 
แนวความคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่นี้  ยังคงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดของ

ทฤษฎี ๒ ยุคแรก โดยจะเป็นแนวความคิดที่เป็นการเพ่ิมเติมขึ้นมาจากพ้ืนฐานเดิม เพ่ืออธิบายทฤษฎี
ที่ยุคเดิม ไม่สามารถอธิบายได้ แต่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีสมัยเดิมทั้ง ๒ ยุค ทฤษฎีสมัยใหม่จะมีสิ่งที่
เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ก็คือ ให้ความสนใจกับสาขาวิชาการต่างๆ หลายๆ สาขาวิชา  เพ่ือนามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ขององค์การ เช่น เอาวิชาเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกัน 
หรือที่เรียกว่า สหวิทยาการ ในทฤษฎีองค์การสมัยใหม่จะมีลักษณะการจัดการองค์การย่อยๆ  อยู่ ๒ 
ทฤษฎี คือ 

๑) ทฤษฎี เชิ ง ระบบ  IPOFE Input-Process-Output-Feedback-Environment 
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เสนอโดย ริชาร์ด จอห์นสัน ฟรีมอนต์ แคสต์ และ เจมส์ โรเซนส
ไวก์ (Richard Johnson, Fremont Kast and James Rosenzweig) ซ่ึงมองว่าองค์การเป็นระบบๆ 
หนึ่ง ที่มีส่วนประกอบ ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่  

๑. Input สิ่งน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารงานขององค์การ  
๒. Process กระบวนการที่ใช้ในการแปลงสิ่งน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการ

บริหารงานขององค์การ ให้ออกมาเป็นสิ่งส่งออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ  
๓. Output สิ่งส่งออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ  

                                                                 
๓๑กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ],แหล่ง ข้อมูล : 

http://portal.in.th/ kitsuntorn/pages/1288/, (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐). 
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๔. Feedback ข้อมูลย้อนกลับ แสดงถึงว่าผลผลิต หรือการบริการได้รับความพึง
พอใจ หรือไม่ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่กลับมาสู่กระบวนการของการน าเข้า (Input)  

๕. Environment สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม สังคม ชุมชน วัด โรงเรียน หรือส่วนราชการ เป็นต้น 

๒) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์  
ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory of Management) พัฒนา

มาจากความอิสระ ที่ว่าองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นองค์การที่มีโครงสร้าง  มีระบบที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นจริง๓๒ 

ง) ทฤษฎีองค์การยุคหลังใหม่หรือยุคไร้ระเบียบ  เนื่องจากปัจจุบัน  ปัญหาทุกปัญหามี
ความสลับซับซ้อน มีตัวแปรมากมายทั้งตัวแปรที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  เพราะฉะนั้นเราจะ
ท างานตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ เราต้องใช้การบริหารแบบนอกกรอบ  หรือ เป็นการสร้าง
ระเบียบใหม่ขึ้นมาใช้ในการบริหาร เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑) การประยุกต์ส่วนประกอบขององค์การ  
การแบ่งรูปแบบขององค์การสามารถแบ่งออกได้หลายวิธี  เช่น แบ่งตามลักษณะหน้าที่ 

ขององค์การ แบ่งตามภูมิศาสตร์ แบ่งตามการจัดระเบียบภายใน  แบ่งตามลักษณะกฎหมายที่จัดต้ัง
องค์การ แต่ในความเห็นของ เฮนรี่ มินทซ์เบิร์ก องค์การประกอบด้วยส่วนประกอบพ้ืนฐานส าคัญอยู่  
๕ ส่วน คือ  

๑. ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก คือ สมาชิกองค์การ  ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก  เช่น 
การผลิตสินค้าและบริการ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ  

๒. นักบริหารระดับสูง คือ ท าหน้าที่บัญชาการสูงสุด มีหน้าที่ส า คัญคือ การดูแลให้
องค์การท าหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น จัดสรรทรัพยากร  แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ประเมินผลการท างาน บริหารความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบาย  

๓. นักบริหารระดับกลาง ท าหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์  ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงกับฝ่ายปฏิบัติงานหลัก  

๔. ฝ่ายที่ปรึกษา ท าหน้าที่วิเคราะห์ ปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานงาน  เช่น ฝ่าย
วิจัยและพัฒนา ฝ่ายให้ค าปรึกษา  

๕. ฝ่ายสนับสนุน ท าหน้าที่ช่วยเหลือ  
๒) รูปแบบขององค์การ  
รูปแบบขององค์การ โดยใช้หลักการพิจารณาว่า  องค์การมีลักษณะและส่วนประกอบ

ขององค์การเป็นหลัก ซ่ึงแบ่งได้ ๕ แบบ๓๓
 คือ  

๑. องค์การแบบเรียบง่าย มีส่วนประกอบส าคัญ ๒ ส่วน คือ ๑. นักบริหารระดับสูง 
และ ๒. ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก เช่น ธุรกิจขนาดย่อม ร้านค้าต่างๆ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  
                                                                 

๓๒กิตต์ิสุนทร เตียวัฒนาตระกูล ว่าท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์ ],แหล่ง ข้อมูล : 
http://portal.in.th/ kitsuntorn/pages/1288/, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔). 

๓๓สุนทร โคตรบรรเทา , รศ.ดร. , หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๕-๑๑๘. 
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๒. องค์การแบบระบบราชการ  แบบเครื่องจักรกล เป็นไปตามแนวความคิดของ 
แมกซ์ เวเบอร์ คือ องค์การแบบระบบราชการ  ที่มีโครงสร้าง ๗ ข้อ ซ่ึงมีทั้งหน่วยงานที่เป็น
บริษัทเอกชนและภาครัฐบาล เช่น กระทรวง ทบวง กรม กอง โดยจะพิจารณาได้จากการน าโครงสร้าง
ทั้ง ๗ ข้อ มาจับและมีส่วนประกอบขององค์การครบถ้วนทั้ง ๕ ส่วน  

๓. องค์การระบบราชการแบบวิชาชีพ รูปแบบคล้ายกับองค์การระบบราชการแต่มี
เง่ือนไขตรงที่ว่า ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ  เช่น 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน ซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้  

๔. องค์การแบบสาขามีการแบ่งโครงสร้างระดับกลางเป็นองค์การย่อยๆ  องค์การ
รูปแบบนี้ผู้บริหารระดับกลาง จะมีความส าคัญมาก เพราะจะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขากับ
องค์การแม่ เช่น ธนาคารที่เป็นสาขา การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ หรือหน่วยงานที่เป็นบริษัทข้ามชาติ  

๕. องค์การแบบโครงการ เป็นโครงการที่จัดต้ังขึ้นมาและยืมตัวบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ จากหลากหลายสาขาอาชีพมาท างานร่วมกัน  พอโครงการจบก็ส่งตัวกลับไป  เช่น 
องค์การนาซ่า โครงการพระราชดาริ  

สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ๓๔

 คือ  
๑. การวางแผน  (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ  และวัตถุประสงค์ของ
งานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า  

๒. การแสวงหา  และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การ
แสวงหาก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ  กระตุ้น และ
ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ  

๔. การประสานงาน (Co–ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อย 
ทุกหน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อ่ืนและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกันโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก  

๕. การประเมินผลงาน  (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ระยะให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้ายเพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับ
ผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้น เพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 ๓. ปัจจัยหรือทรัพยากรในการจัดการ (Management Resources)  
 ปัจจัยทางการจัดการพ้ืนฐานเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ามีอยู่ ๔ ประการ ทีเ่รียกว่า  ๔ M’s 
ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ วิธีการด าเนินงาน (Method) การที่จัด
ให้ปัจจัยทั้ง ๔ นี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการจัดการเนื่องจากการจัดการเกือบทุกอย่างจ าเป็นต้องอาศัย 
                                                                 

๓๔ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา , (เพชรบูรณ์ : บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม), หน้า ๖๗. 
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คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการด าเนินงาน  เป็นส่วนส าคัญที่จะขาดเสียมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานของระบบราชการหรือการจัดการในระบบธุรกิจของเอกชนก็ต้องอาศัยพ้ืนฐานเหล่านี้๓๕

 

แม้ว่าในปัจจุบัน ได้มีนักวิชาการบางท่าน พยายามจะเพ่ิมปัจจัยใน การจัดการเป็น ๖ หรือ ๗ ประการ
บ้าง โดยในส่วนที่เสนอว่ามีปัจจัยทางการจัดการ ๖ ประการหรือ ๖ M’s๓๖

 ประกอบด้วย  คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) วิธีการด าเนินงาน  (Method) การตลาด (Market) และ 
เครื่องจักร (Machine) ส่วนนักวิชาการที่เสนอปัจจัยทางการจัดการ ๗ ประการ๓๗

 ประกอบด้วย  คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) อ านาจหน้าที่ (Authority) เวลา (Time) ความต้ังใจใน
การท างาน (Will) และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Facilities)  

โดยมองเห็นว่าอ านาจหน้าที่และเวลาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการ เพราะหาก
บริหารจัดการเวลาไม่เหมาะสม ตามประเภทของงานก็จะท าให้ไม่ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีตามความต้องการมีนักวิชาการบางท่านเพ่ิมปัจจัยไปถึง ๙ ประการก็มี แต่ปัจจัยทางการจัดการ
เดิม ๔ ประการนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุด 

๔. ทักษะด้านการจัดการ (Management Skills)  
งานของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานทางธุรกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาลก็ตามล้วนแล้วต้องการการจัดการที่ ดี 
ฝ่ายจัดการมักจะกล่าวว่า เขาจะประสบความส าเร็จเม่ือเขาสามารถท าให้บุคคลที่ร่วมงานซ่ึงมีความ
ช านาญหรือความสามารถในเรื่องต่างๆ กันนั้นร่วมแรงร่วมใจกันท างานในองค์การด้วยความราบรื่น 
หน้าที่ส าคัญของฝ่ายจัดการ คือ ความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีการประสานงาน  การ
ประนีประนอม การประเมินความคิดเห็นต่างๆ และน าความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การ
เพ่ือให้ท างานบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ซ่ึงหน้าที่ดังกล่าวฝ่ายจัดการสามารถพัฒนาและสร้างขึ้น
ได้ ทักษะที่จ าเป็นที่ควรปลูกฝังและพัฒนาแก่ฝ่ายจัดการ๓๘

 คือ  
๑. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นการมุ่งหมายให้ฝ่ายจัดการมีความรู้

ความเข้าใจและความสามารถในการท างานที่ใช้ฝีมือ๓๙
 หรือที่ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ได้กล่าว

ว่า เป็นเรื่องของการผลิตเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ การจัดการระดับต้น (Lower 
Management) จ าเป็นต้องมีความสามารถด้านนี้มาก  เพ่ือสามารถเป็นที่ปรึกษาและสาธิตวิธีการ
ต่างๆ ให้คนงานในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบได้เรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ คนงานที่อยู่ในระดับนี้ จะท างานเก่ียวกับ
การใช้ฝีมือ ส าหรับการจัดการระดับกลาง (Middle Management) และการจัดการระดับสูง (Top 

                                                                 
๓๕สุพจน์ บุญวิเศษ, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร , (ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 
๓๖สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และ  สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบ้ืองต้น , (กรุงเทพมหานคร : 

สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๒๓. 
๓๗เอกวิทย์ มณีธร, ผศ., ว่าท่ี ร.ต., ดร., ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ ,  

หน้า ๘. 
๓๘พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภา , ๒๕๔๒) ,

หน้า ๓๗-๕๘. 
๓๙ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๕๘. 
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Management) ต้องการทักษะด้านเทคนิคน้อยลงตามล าดับ ทั้งนี้เพราะพนักงานที่ตนต้องเก่ียวข้อง
ด้วยจะต้องท างานระดับสูงขึ้น 

๒. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skill) งานด้านการจัดการท ากับมนุษย์
โดยตรงฉะนั้น การที่จะท าให้บุคคลที่ร่วมงานกันอยู่ร่วมมือในการท างานจ าเป็นต้องเข้าใจเรื่องราว
มนุษย์เป็นอย่างดี เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในรูปต่างๆ มีความสามารถใน
การใช้วิธีการต่างๆ จูงใจให้สมาชิกในองค์การอยากท างาน มีวิธีการที่สามารถโน้มน้าวเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่ร่วมงานให้มีทิศทางที่พึงประสงค์ ฉะนั้น  ทักษะด้านมนุษย์  จึงเป็นสิ่งส าคัญ  ที่
ฝ่ายจัดการทุกระดับ จ าเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจอย่างดี จาก
สมาชิกในองค์การที่ตนรับผิดชอบ  

๓. ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) ทักษะด้านนี้ เก่ียวกับความสามารถใน
การมององค์การในภาพรวมเป็นการพิจารณาหน้าที่ต่างๆ ในองค์การและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่มีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการแปรเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ เพราะ
ข่ายงานขององค์การมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน อาทิ นโยบายการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะ
ส่งผลกระทบต่อฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินตามมาด้วย  ทักษะด้านความคิดนี้จ า เป็นต้อง
อาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฉะนั้น ผู้จัดการ
ระดับสูง (Top Management) จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง  คือ ทักษะด้านความคิดและ
ลดหลั่นน้อยลงมาตามล าดับ  

จากแนวความคิด ทฤษฎีทางการจัดการที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่า การจัดการ  เป็นภารกิจ 
และกระบวนการของผู้บริหารในการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ จัดการองค์การและการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ประสานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ของสมาชิกในองค์การ ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการมีสาระส าคัญ และขั้นตอนคล้ายคลึงกัน  ผู้น า
องค์การควรตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เห็นว่าดีที่สุดไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การของตนหรือ
ต่อการท างานของตนเป็นส าคัญ 

 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

การวิจัยศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ในเรื่องของความหมายของการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น
เรื่องส าคัญเพ่ือให้การท่องเที่ยวด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และเพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รายละเอียดและความหมายเก่ียวกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว มีดังนี้  

๒.๒.๑ ความหมายการท่องเทียว 
การท่องเทียว (Tourism) การท่องเทียวกับการเดินทาง (Travel) สามารถใช้สับเปลี่ยน

กันได้ จนบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นความหมายเดียวกันแต่ถ้าพิจารณาในเรื่องความหมายและพฤติกรรม
แล้ว การเดินทางกับการท่องเที่ยวแตกต่างกันในพจนานุกรมการท่องเทียว  (The Dictionary of 
Tourism) ได้ให้ความหมายการเดินทางว่า “การเดินทางจากสถาน  ทีหนึ่งไปสู่สถานทีหนึ่งโดยใช้
วิธีการและวัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างๆ กัน หรือบางครั้งเมือเดินทางแล้วไม่กลับมายังสถานที
เดิม” หรือการเดินทาง คือ การออก จากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้าน
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ตามปกติและการเดินทางเพ่ือไปอาศัยทีอ่ืน๔๐ส าหรับความหมายของการท่องเทียว  ผู้ เชียวชาญด้าน
การท่องเทียวมิได้เน้นการให้ความหมายค านี้มากนักและการให้ความหมายก็แตกต่างออกไป  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการท่องเที่ยว ว่าเก่ียวข้องกับเรื่องธุรกิจ หรือกิจกรรมเพ่ือความเพลิดเพลินของ
มนุษย์ การให้ความหมายจึงขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานดังกล่าวแล้วที่ มีต่อการท่องเทียว ๔๑อย่างไรก็ตามการ
อธิบายความหมายของการท่องเทียวสามารถแยกแยะได้ดังนี้การท่องเทียว  หมายถึง กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการจัดบริการและการอ านวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง  การ
ท่องเทียว หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งหมดทีเก่ียวข้องกับการสร้างความประทับใจการบริการ  และ
การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว การท่องเทียว คือ การที่คนเดินทางออกจากที่พักหรือที
ท างานไปยังสถานทีอ่ืนๆในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล่านี้จะท ากิจกรรมต่างๆ  ระหว่างพักอาศัย
ชั่วคราวในสถานที่ท่องเทียววัตถุประสงค์ในการเดินทางต้องการไปเยี่ยมญาติมิตรหรือท่องเทียว๔๒ 

การท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นเรื่องของการเดินทางแต่การเดินทางบางประเภทก็ไม่นับว่า
เป็นการท่องเที่ยวท้ังนี้ตามข้อตกลงระหว่างนักวิชาการทางการท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (International Union for Official Tourism Organizations: IUOTO) ได้ก าหนด
ว่าการการเดินทางที่เป็นการท่องเที่ยวจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
๒. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
๓. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมว่าด้ายการเดิน ทางและท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือปี ค.ศ. ๒๕๐๖ และได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยว
ไว้ดังนี้  การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที่มีเง่ือนไข ๓ ประการ คือ๔๓   

๑.  การเดินทาง  (Travel)  หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้างโดยมี
การวางแผนการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะน าไปเป็นระยะทาง
ใกล้หรือระยะทางไกลก็ได้ 

๒.  จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง จุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่ เป็นการ
ชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม โดยเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
ไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้น ซ่ึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่พอเพียงส าหรับ
ตอบสนองความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน 

                                                                 
๔๐Gee, Chuck Y., Dexter J. L. Choy and Makens James C, The Travel Industry, 

(Connecticut : The AVI Publish Company, 1984), p 4. 
๔๑Holloway, J. Christopher, The Business of Tourism, (Plymouth : Macdonald and 

Evans Ltd.,1983), p 544. 
 ๔๒ ตุ้ย ชุมสาย, ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเท่ียว, (  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หนา้ 
๖. 

๔๓บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, (กรุง เทพมหานคร : บริษัท เพรส 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
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๓.  ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง การมีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางก็ได้ที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลาย
อย่างด้วยกัน ซ่ึงผู้เดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นได้ 

การท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ มีลั กษณะเป็นชุมชน พ้ืน ฐานที่ส า คัญคือการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการจั ดกา ร  
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการ
สร้าง งานและการกระจา ยรา ยได้ ขณะเดีย วกันก็ช่วย ในกา รอนุ รั กษ์ทรัพย ากรสิ่ งแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตน  

การท่องเที่ยวในชุมชนซ่ึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเทียวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรม 
ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึกษา
แหลง ประวัติศาสตร์  ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินค า หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ ทุกประเภท 
ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่าง ๆ๔๔   

การทองเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก สถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี  รวมทั้งงานเทศกาล 
ประเพณี๔๕   

การท่องเที่ยวชุมชน สามารถด าเนินการและเชื่อมโยงหรือเป็นส่วนผสมของการ
ท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ทั้งด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ ยวเชิง
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็น
วัฒนธรรม  เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ และสิ่ง
ต่างๆ  ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้ เหมาะกับสภาพแวดล้อม การด า เนินชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด   
ความศรัทธา ความนิยมของผู้คนในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนในปัจจุบัน๔๖  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว จึงหมายถึง การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ แสวงหา
ความรู้ แสวงหาความสงบสุข และการได้รับประสบการณ์ต่างๆ ตามความเชื่อ มุมมองความคิด   
ความศรัทธา ตามเส้นทางของตนและใจของตนปรารถนา ที่จะเดินทาง  
 
 
 

                                                                 
๔๔พะยอม  ธรรมบุตร, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ืองหลักการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า  ๑. 
๔๕ราณี   อสิชัยกุล, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

การ จัด การการ ท่อง เท่ียว  = Professional experience in tourism management,  ( นนทบุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓.  

๔๖ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , คู่มือการพัฒนาและประเมิน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๑๐. 



๒๕ 
 

๒.๒.๒ องค์ประกอบการท่องเท่ียว 
๑. ทรัพยากรท่องเทียว (Tourism Resources) ซึงถือเป็นพ้ืนฐานของระบบท่องเทียว

ประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเทียว ตลอดจนแหล่งท่องเทียว  ซึงแบ่งเป็น  ๓ 
ประเภท ดังนี้  

๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Nature Attractions) ประกอบด้วยสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า  (Wildlife) มีความสามารถในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากทีสุด ในขณะเดียวกันก็ต้องการดูแลและบ ารุงรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือให้ความ
สมบูรณ์ยังคงอยู่ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
มีลักษณะเด่น แปลก สวยงาม มีคุณค่าต่อการเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจหรือแสวงหาความรู้  แหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาจจัดแบ่งย่อยออกตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้ ๒ อย่าง คือ 

๑.๑) ทรัพยากรทีเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้ตามขบวนการธรรมชาติ  (Renewable) 
ทรัพยากรประเภทนี้เม่ือใช้แล้วก็สร้างเสริมขึ้นใหม่ได้โดยการคืนรูปตามขบวนการธรรมชาติ  แต่อาจ
สูญสิ้นไปได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า หน้าผา ถ้ า น้ าตก หาดทราย เกาะ ฯลฯ  

๑.๒)  ทรัพยากรทีเสริมสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ (Nonrenewable) เช่น แสงแดด อากาศ 
กระแสนน้ า พลังงานน้ า พลงังานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ ทรัพยากรดังกล่าวใช้แล้วไม่มีการ
สูญสิ้นทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวแล้วอาจจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เม่ือมีคุณสมบัติ ตรงกับข้อหนึ่ง
ข้อใด หรือหลายๆ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่น  
๑.๒.๒ มีความสัมพันธ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์หรือนิทานพ้ืนบ้าน  
๑.๒.๓ มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์หรื อ

โบราณคดี  
๑.๒.๔ เป็นโครงสร้างธรรมชาติทีดี หายาก หรือเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม  
๑.๒.๕ เป็นสถานทีศักด์ิสิทธ์ิหรือเป็นที่เคารพบูชา 

๒) แหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) ประกอบด้วยสิง
ก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานทีทีรัฐบาลก่อสร้างขึ้น  พระราชวัง 
อาคารเก่าแก่ทีมีประวัติความเป็นมาทีส าคัญ ทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น เพ่ือการกีฬา การพักผ่อน  การรักษาสุขภาพ ศาสนสถาน 
ระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือด้านศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างแบ่งได้
เป็น ๒ อย่าง คือ 

๒.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ซ่ึงเป็นแบบอย่างการ
ด ารงชีวิตของชุมชนนั้นๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ พิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดจาก
ความเชื่อของบุคคลในชุมชน 

๒.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสน
สถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีแสดงถึงประวัติความเป็นมาในอดีตหรือเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของ
สังคมมนุษย์ในสมัยนั้นๆ ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้  ได้แก่ เมืองโบราณ เจดีย์ วัด สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ ฯลฯ 



๒๖ 
 

๓) แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็นทรัพยากรทีแสดงถึง 
ความรุ่งเรืองทางอารยธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มต่างๆ 

 
๒.๒.๓ ทรัพยากรการท่องเทียว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีหลากหลายประเภท การน าทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้เพ่ือการ

ท่องเที่ยวต้องมีการศึกษา  การวางแผน  และการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ  เพ่ือให้ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาการอนุรักษ์  
ทรัพยากรวัฒนธรรมในงานวิจัยชิ้นนี้มีทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทย่านประวัติศาสตร์และศาสน
สถาน  โดยมีแนวทางในการจัดการแบ่งประเภทได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทย่านประวัติศาสตร์  ในงานวิจัยนี้   คือย่าน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาอย่างไม่ขาด
สายเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  ศิลปะและพัฒนาการของชุมชนในอดีตเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญ  ดังนั้นการจัดการทรัพยากรประเภทย่านประวัติศาสตร์ต้องค านึงถึงหน้าที่หลักของ
ทรัพยากรเป็นส าคัญ  ย่านประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ประเภทเมืองที่ มีการอยู่
อาศัยสืบเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการทรัพยากรสามารถท าได้ดังนี้ 

๑.๑  การจัดการด้านกายภาพ  โดยอาจรื้อถอนสิ่งแปลกปลอมออกจัดการอนุรักษ์
ตามวิธีการ  ปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดลักษณะเด่น  เช่น  การน าสิ่งสาธารณูปโภค
บางประเภท  เช่น สายไฟฟ้า  สายโทรศัพท์  วางในระบบท่อใต้ดิน  หรื อการปลูกต้นไม้ปรับ
ทัศนียภาพให้ร่มรื่นหรือทาสีอาคารให้มีความกลมกลืน 

๑.๒  การจัดการให้ความรู้ นอกจากเมืองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ท่ีส าคัญส าหรับชุมชนในเมืองตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีไปเยือน การจัดการให้ความรู้ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้คนเข้าใจความหมายและความส าคัญของเมือง โดยมีแนวทางการจัดการ อาทิ   
จัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีจะเป็นแหล่งให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
จัดท าคู่มือน าชม  จัดท าแผ่นป้ายสถานที่เพ่ือให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  จัดท าสื่อที่นักท่องเที่ ยว
สามารถเป็นเจ้าของได้  เช่น  แผ่นพับ  ของที่ระลึกเก่ียวกับสถานที่นั้น ๆ  

๑.๓  การจัดการอ านวยความสะดวก เนื่องจากย่านประวัติศาสตร์ของเมืองเป็นพ้ืนที่
ที่ยังมีการใช้งานและประกอบกิจกรรมประจ าวันอยู่  ดังนั้นการจัดการย่านประวัติศาสตร์จึงต้อง
สัมพันธ์กับชุมชนและกิจกรรมประจ าวันอยู่ ดังนั้นการจัดการย่านประวัติศาสตร์จึงต้องสัมพันธ์กับ
ชุมชนและกิจกรรมประจ าวันในย่านนั้นด้วย โดยควรจัดการให้ย่านชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ชุมชนได้รั บรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน   
อีกทั้งควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรวมให้เรียบร้อย และรักษาความสะอาดของชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบ  
รวมถึงการท าแผนที่ ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวโดยติดต้ังในต าแหน่งที่เหมาะสม  ก าหนดเส้นทาง
เท้าส าหรับนักท่องเที่ยวในการไปชมจุดต่างๆ  ที่น่าสนใจภายในชุมชนโดยตามเส้นทางอาจจัดให้มีจุด
พักผ่อน  ร้านขายของที่ระลึก  และจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้น 

 
 



๒๗ 
 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
๑.แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ เก่ียวเนื่องกับ

ศาสนา คือที่ประดิษฐานรูปเคารพ สถานที่ส าหรับบรรดาศาสนิกชนมาประชุมกันเพ่ือท าพิธีกรรมทาง
ศาสนานั้นๆ ศาสนาสถานของศาสนาพุทธ ได้แก่ วัด เจดีย์พระปรางค์ เช่น วัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน และพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมเป็นต้น  

๒. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ปฏิบัติธรรม หมายถึง สถานที่ส าหรับบ าบัดจิตใจโดย
การเข้าฝึกปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งสมาธิและท าวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือการ
ฝึกฝนจิตใจให้สงบ สถานที่ปฏิบัติธรรม  

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทศาสนสถาน  โดยทั่วไปแล้วศาสนสถานทุกแห่ง
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากศาสนสถานที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมมักจะ
เป็นศาสนสถานที่มีความส าคัญในด้านความเป็นมา ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและของ
ชาติหรือมีศิลปกรรมที่ส าคัญ  ผู้ที่มาเยี่ยมชมศาสนสถานมักจะมาเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์มากกว่าที่จะมา
ชมความงดงามหรือความส าคัญของศาสนสถาน  ลักษณะการเยี่ยมชมในลักษณะนี้จึงมีความแตกต่าง
กันตามความสมัครใจ  ความเชื่อมโดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ 

๒.๑  การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศาสนสถานที่เป็นวัดในศาสนาพุทธที่มี
ศักยภา พในกา ร เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ยว  มักจ ะมีควา มส า คัญใน ด้า นประวัติ  สถา ปัตยกร รม   
งานจิตรกรรมฝาผนัง  และงานประติมากรรมรูปเคารพ  เช่น อุโบสถ  เจดีย์  วิหาร ศาลาราย หอไตร  
กุฏิ พระพุทธรูป เป็ นต้น  โดย พ้ืนที่ที่ส า คัญเป็นที่สน ใจในการชมส่วนใหญ่คือ เขต พุทธาวา ส  
การจัดการให้ความรู้ท าได้โดยจัดท าคู่มือน าชมส าหรับนักท่องเที่ยวควรมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติ และ
ความส าคัญของสถานที่  หรือจัดท าหนังสือเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเนื้อหาและรายละเอียด
ความส าคัญของสถานที่ส าหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ซ่ึงหนังสือดังกล่าวจะมีส่วนช่วย
ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาความรู้เฉพาะด้านได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

๒.๒  การจัดการด้านภูมิทัศน์  ศาสนสถานเม่ือแรกสร้างผู้ออกแบบได้จัดวางสภาพ
ภูมิทัศน์ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว หากแต่มาในสมัยหลังได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ด้า น
ต่างๆ กันหรือต่อเติมจนเสียคุณค่า ปัญหาเหล่านี้ มักพบในศาสนสถานที่มีศักยภาพในการเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว อาทิ ภายในวัดบางแห่งมีการท าลานซีเมนต์แทนลานดินหรือการปลูกสร้ าง
อาคารเบียดบังกลุ่มอาคารเดิม เป็นต้น การจัดภูมิทัศน์ท าได้ดังนี้ 

๒.๒.๑  การจัดภูมิทัศน์ให้กลับเป็นแบบเดิม การจัดภูมิทัศน์แบบนี้ ต้อง
ค านึงถึงลักษณะแวดล้อมของกลุ่มอาคารศาสนสถาน แนวคิด และค่านิยมในภาพรวม การจัดภูมิทัศน์
ให้กลับแบบเดิมอาจจ าเป็นต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาคารเดิม
ออกไป เช่น การอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดบ่งสนุก จังหวัดล าปาง มีการปรับภูมิทัศน์โดยการรื้อ
สิ่งก่อสร้างที่แปลกปลอมออกไป๔๗   

๒.๒.๒  การจัดให้พ้ืนที่มีความร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้ที่มีความสูงไม่มากนัก
เพ่ือให้ร่มเงาและจะได้ไม่บดบังตัวอาคาร 
                                                                 

๔๗อิโคโมสไทย, การอนุรักษ์และการพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในแนวทางบูรณา
การการข้ามศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พัลลิซซ่ิง, ๒๕๕๐), หน้า  ๑๙๖. 



๒๘ 
 

๒.๓  การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน  ศาสนสถานมีจุดประสงค์ในการก่อสร้างเพ่ือใช้เป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจ ที่จ าพรรษา และสถานที่เล่าเรียน การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่นลานจอดรถ 
ห้องสุขา เหล่านี้ต้องค านึงถึงจุดประสงค์สถานที่นั้นๆ ด้วยขณะเดียวกันศาสนสถานก็มีพ้ืนที่ใช้สอย
จ ากัด การออกแบบการบริการขั้นพ้ืนฐานจึงขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อมของศาสนสถานแต่ละแห่ง  
แนวทางการจัดการมีดังนี้ 

๒.๓.๑  การจัดสถานที่จอดรถยนต์ ศาสนสถานแต่ละแห่งมีพ้ืนที่จ า กัดและได้
มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ต้ังแต่ครั้งแรก สถานที่จอดรถจึงเป็นปัญหาส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยานพาหนะยังเพ่ิมมลภาวะให้กับศาสนสถานอีกด้วยการจัดจุดจอด
รถยนต์ไว้นอกบริเวณศาสนสถานจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง โดยให้นักท่องเที่ยวเดินจากจุดจอดรถ
มายังศาสนสถาน  ท าให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่มากขึ้นและเป็นโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย 

๒.๓.๒  การจัดการให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด กล่าวคือ จัดการให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน  จัดให้มีจุดนั่งพักผ่อนตามเหมาะสม 

๒.๓.๓  การจัดท่าเทียบเรือ ในกรณีที่ ศาสนสถานต้ังติดกับริมน้ าสามารถ
เข้าถึงได้โดยเส้นทางน้ า  ควรมีการปรับปรุงศาลาริมน้ าหรือสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือให้มีความสะดวกใน
การขึ้นลงทั้งนี้การใช้เส้นทางน้ ายังช่วยลดคามแออัดของรถยนต์ได้อีกทาง 

๒.๔  การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน เนื่องจากศาสนสถานแต่ละแห่ง 
มีระยะเวลาการก่อสร้าง ที่ยาวนานการที่ศาสนสถานมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากอาจก่อให้เกิดการ
ช ารุด เสียหายได้ แนวทางจัดการมีดังนี้ 

๒.๔.๑  การจัดผู้ดูแลตรวจสถานที่  โดยผู้ที่ ดูแลสถานที่ควรหม่ันตรวจตรา
สถานที่เสมอๆ เม่ือพบสิ่งใดผิดปกติควรแจ้งกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บางครั้งผู้ดูแลสถานที่อาจเป็นผู้
ที่น าชมสถานที่นั้นๆ ได้ตามสมควร 

๒.๔.๒  การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน การเปิดสถานที่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมควรมี
การท าบัญชีทรัพย์สิน เพ่ือให้ตรวจสอบได้โดยง่ายและควรมีการตรวจสอบเป็นระยะตามสมควร 

๒.๔.๓  การควบคุมไม่ให้ใช้งานศาสนสถานเกินก าลัง การที่ มีนักท่องเที่ยว 
เข้าชมศาสนสถานเป็นจ านวนมากเกินไป อาจส่งผลให้ศาสนสถานทรุดโทรมและเสื่อมสภาพอย่าง
รวดเร็ว  จึงควรมีการควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ของศาสนสถาน 

๒.๔.๔.  การควบคุมด้านผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับศาสนสถานได้แก่ มลภาวะ  
ทางด้านเสียง อากาศ การกระท าที่ขาดความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว เช่นการขูดขีด เขียน โบสถ์  
อาคารต่างๆ การกะเทาะลวดลายงานศิลปะ  ควรมีการประกาศเตือนและก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน  
รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ 
ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หากมีการ
พัฒนาอย่างถูกวิธีก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส า คัญอีกแห่งหนึ่งได้เพราะวัดเป็นแหล่งที่รวบรวมทั้ง
ศิลปะ สถาปัตยกรรม งานฝีมือของช่างแขนงต่างๆ ไปจนถึงสิ่งที่ เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็ นวิถีชีวิต  
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ประเพณี วัฒนธรรม ในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการในเรื่องของการวางผัง  
โดยการแยกสัดส่วนให้ชัดเจนระหว่างเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆวาส ส่งก่อสร้างใดที่ ต้องการก่อสร้าง
เพ่ิมเติมก็ควรดูรูปแบบของสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ใช้วัสดุที่คงทนและสอดคล้อง
กับประโยชน์ใช้สอยโดยอาจสร้างเป็นศาลาก็ได้ นอกจากนี้การซ่อมแซมโบราณสถานภายในวัดต้อง
ศึกษาในเรื่องของการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม และการดูแลอาคารสถานที่จากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้ อาทิ กรมศิลปากร เป็นต้น๔๘ 

สรุปได้ว่า การน าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมิติ
ศาสนา ต้องมีการจัดการที่ดีเพ่ือรองรับและผลท่ีจะเกิดจากการท่องเที่ยว น ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ 
 
๒.๓ แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  
 ๒.๓.๑ ความหมายของการอนุรักษ์ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “การอนุรักษ์” ไว้มากมาย ผู้ ศึกษา  
ขอน าเสนอเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 

โบราณสถาน คือ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเก่าแก่ มีประวัติ   
ความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี  นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่
หรือเนินดินที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่  เช่น      
วัดไชยวัฒนาราม  แหล่งประวัติศาสตร์ทุ่งภูเขาทอง  จังหวังพระนครศรีอยุธยา  แหล่งภาพเขียน          
สีผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 

ด้วยนิยามเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า  อาคารสมัยใหม่ไม่ใช่โบราณสถาน  เพราะสร้างขึ้นใน    
สมัยปัจจุบันนี้เอง  แม่น้ าและภูเขาโดยทั่วไปก็ไม่ใช่โบราณสถานเพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
ในขณะที่กลุ่มหลักหินหรือหินต้ังเป็นโบราณสถาน  เพราะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์สมัยโบราณ  ถ้ าที่พบ
ร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จัดเป็นโบราณสถาน  เพราะแม้จะ
เป็นสถานที่ท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  แต่ก็เป็นสถานที่เก่ียวพันกับกิจกรรมของมนุษย์โบราณ๔๙ 

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศของไทยหรืออิโคโมสไทยได้ร่างกฎบัตรประเทศ
ไทยโดยระบุว่าการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรมมีความเป็นมาพัฒนาการของการอนุรักษ์
ปัญหาของการอนุรักษ์ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีสาระส าคัญของความหลากหลา ย           
ของสถาปัตยกรรมโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยมีหลักการว่าการอนุรักษ์ควรเป็น
ข้อแนะน าที่เป็นหลักการอย่างกว้างๆเพ่ือให้หน่วยงานหรือส่วนที่เก่ียวข้องน าไปประยุกต์ปฏิบัติให้
เหมาะสมต่อเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละแห่งโดยไม่ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมไม่ควรละเลยที่จะมองถึงความสัมพันธ์กับมรดกทางธรรมชาติที่ เป็นสิ่งแวดล้อม     
                                                                 

๔๘ภราเดช พยัฆวิเชียร, ถามอย่างคิด (หลาย) อย่าง,  (กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์ร่วมด้วย
ช่วยกัน, ๒๕๔๓). 

๔๙ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับ
พระสงฆ์, หน้า ๑๙. 



๓๐ 
 

ของสถาปัตยกรรมโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยเพ่ือให้การอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมเป็นไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกันข้อแนะน าควรเป็นการบูรณาการข้อกฎหมาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ เข้าด้วยกันเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงมีการจัดการที่ดีโดยค านึงถึงกรอบประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสิทธิ
ความเท่าเทียบของความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกฎบัตรและแนวปฏิบัติในระดับนานาชาติ๕๐ 

การอนุรักษ์เริ่มจากในยุโรปและโลกตะวันตกวัฒนธรรมศาสนาความเป็นอยู่ท าให้มีการ
สร้างศิลปะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่สนองด้านจิตใจและการสนองความต้องการด้านการอยู่อาศัย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังต่อมาเม่ือสังคมได้เจริญขึ้นโดยในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรมได้อพยพรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนและเมือง
สังคมอุตสาหกรรมท าให้ผู้คนละทิ้งชนบทหันมาสู่เมืองเกิดความต้องการอาคารที่มีพ้ืนที่มากขึ้นท าให้
ศิลปะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมรุ่นแรกๆหมดคุณค่าด้านการใช้สอยถูกรื้อทิ้งดังนั้นกระแสการอนุรักษ์
ได้เริ่มด าเนินการรักษาคุณค่าเดิมของสิ่งนั้นๆพร้อมทั้งมีการพัฒนาควบคู่กันไปการอนุรักษ์ไม่ได้เป็น
เพียงการเก็บรักษาของเก่าเข้าพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหากต้องศึกษาค้นคว้าและน าคุณค่าที่ได้เผยแพร่กลับ
ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางอีกครั้งเป็นการยกระดับสังคมให้หันมาสนใจในมรดกศิลปะและวัฒนธรรม
หลักส าคัญของการอนุรักษ์ในยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation) เช่นการศึกษาโครงสร้างชนิด
และส่วนประกอบของวัตถุการหาสาเหตุของการช ารุดการก าจัดสิ่งที่ก่อเหตุให้เกิดความช ารุดเสียหาย
วิธีการสงวนรักษาให้มีสภาพคงทนต่อไปได้การเก็บรักษาและการจัดแสดง๕๑ 

การอนุรักษ์ของไทยในปัจจุบันมี ๒ แนวทางคือแบบตะวันตกและแบบตะวันออก 
๑. แบบตะวันตกการอนุรักษ์จะให้ความส าคัญกับการรักษารูปแบบไว้ตามสภาพเดิมซ่ึง

เป็นผลมาจากของกฎบัตรต่างๆที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ การปฏิบัติตามแบบตะวันตก
ในการเก็บรักษาหลักฐานโบราณสถานไว้ตามสภาพเดิมนี้ปรากฏใน พ .ร .บ.โบราณวัตถุสถานฯ      
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่มีเป้าหมายหลักคือเพ่ือรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและนิยาม
โบราณสถานในฐานะเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะและเพ่ือเป็นมรดกทาง   
ภูมิปัญญาของชาติ 

๒. แบบตะวันออกของไทยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลักการอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการท านุบ ารุงพุทธศาสนามุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรมในความหมายของความเชื่อความศรัทธาและ

                                                                 
๕๐วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง,ผศ.ดร., การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
๕๑สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., “เอกสารการบรรยายประกอบวิชา๑๐๔๓๐๐การอนุรักษ์ศิลปกรรม

ภาคการศึกษาท่ี๑  ปีการศึกษา๒๕๔๒”, (เชียงใหม่ : สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๒), (เอกสารอัดส าเนา). 



๓๑ 
 

ความหมายของคุณค่าในเชิงนามธรรมท าให้ชาวพุทธมุ่งสั่งสมสืบทอดและพัฒนาฝีมือช่างสกุลช่าง     
จนสามารถสร้างสรรค์ศาสนสมบัติสถานและวัตถุอันงดงามและมีชีวิตสืบต่อเนื่องกันมายาวนาน๕๒ 

สถาปนิกนักอนุรักษ์ให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีความหมายรวมถึงการสงวนปกปัก
รักษาจากความสูญเสียละทิ้งท าลายเพ่ือท าให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถใช้การอนุรักษ์        
ในความสุขทางจิตใจของตนและของคนรุ่ นต่อไปในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ควร
ระมัดระวังเนื่องจากต้องเก่ียวข้องกับการเข้าไปกระท าหยุดยั้งขัดขวางการเสื่อมของสิ่งของวัสดุเดิมท า
ให้เปลี่ยนรูปลักษณะและบางครั้งจะยากต่อการคืนสภาพดังนั้นควรมีการทดสอบทดลองมาตรฐาน
และการจดบันทึกลักษณะก่อนการอนุรักษ์ขณะที่ท าการอนุรักษ์และหลังการอนุรักษ์และเหตุผล    
ของการตัดสินในการปฏิบัติงานอนุรักษ์นั้น๕๓ 

มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ที่ มีอยู่ภายในวัด    
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางศิลปกรรมของฝีมือช่างในแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้นจากความ
เสื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของแต่ละท้องถิ่น  ในปัจจุบันมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในวัด  ก าลัง
ประสบปัญหาถูกท าลายด้วยสาเหตุต่างๆ มากมายทั้งการเสื่อมสภาพทางกายภาพของตัวโบราณสถาน
เอง  หรือเนื่องจาการการกระท าของสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการท าลายด้วยฝีมือของมนุษย์  
ตลอดจนผลกระทบจากการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม วัดจึงเป็นองค์กรที่มีความส าคัญในการ
ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของวัดและของชุมชนให้คงอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีสืบไป๕๔ 

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ที่มีอยู่ภายในวัด  เป็นสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาของช่วงแต่ละยุคสมัยซ่ึงปรากฎในภูมิภาคต่างๆ   
นับแต่อดีตสืบถึงปัจจุบัน  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพทางกายภาพและถูก
ท าลายด้วยสาเหตุต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระท าของสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการท าลายโดยมนุษย์  
ด้วยผลกระทบจากการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม  วัดจึงเป็นองค์กรที่มีส่วนส าคัญต่อการดูแล
รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ๕๕ 

จึงสรุปได้ว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ที่ มีต่อหลักฐานทางโบราณคดีในแง่  
ของการช่วยซ่อมแซม  บูรณะศาสนวัตถุที่ช ารุด  ผุพังนั้น  น่าจะสืบเนื่องมาโดยตลอด  เพราะ
พระสงฆ์มักมีธุดงควัตรไปในที่ต่างๆ เสมอ  ย่อมมีโอกาสพบเห็นโบราณสถานโบราณวัตถุมากกว่าคน
ทั่วไป ทั้งนี้หากโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านั้น  เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา อาทิ วิหาร  
                                                                 

๕๒ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, “เอกสารการบรรยายประกอบวิชา๑๐๔๓๐๐การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
ภาคการศึกษาท่ี๑ปีการศึกษา ๒๕๔๑”, (เชียงใหม่ : สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๑), (เอกสารอัดส าเนา). 

๕๓Weaver, Martin E,Conserving Buildings: Guide to Techniques and Materials , 
(John Wiley & Sons, New York, 1993), p. 53. 

๕๔คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ, แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์,  รวบรวมจัดพิมพ์
โดย ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง , 
๒๕๕๐), หน้า ค าน า. 

๕๕อารักษ์  สังหิตกุล, แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์, รวบรวมจัดพิมพ์โดย 
ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, หน้า ค าแถลง. 
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พระพุทธรูป ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม  ประกอบกับความปรารถนาดี ไม่นิ่งดูดาย เพิกเฉย พระสงฆ์    
มักด าเนินการซ่อมแซมสิ่งนั้นตามก าลังเท่าที่สามารถจะกระท าได้  อาจใช้วิธีการชักชวนชาวบ้าน      
ให้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุนั้น  ด้วยกิจดังกล่าวถือเป็นวัตรอันพึงปฏิบัติในหมู่พระสงฆ์         
เพ่ือซ่อมแซมสิ่งอันเป็นศาสนวัตถุ  เสมือนการสืบต่ออายุพระศาสนา 

๒.๓.๒ แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถาน 
การอนุรักษ์มีความหมายอยู่หลายระดับซ่ึงเป็นได้ทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับสากล    

ในระดับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดและประชาชนเป็นผู้ด าเนินการโดยในแต่ระดับก็มี
แนวคิดในการท างานอยู่หลายวิธีในระดับสากลจะเก่ียวข้องในทางวิชาการซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางโดยมีอาทิเช่นกรมศิลปากรองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ
ยูเนสโกและสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออิโคโมสเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมก าหนด
รับผิดชอบงานเหล่านี้ 

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศของไทยหรืออิโคโมสไทยได้ร่างกฎบัตรประเทศ
ไทยโดยระบุว่าการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรมมีความเป็นมาพัฒนาการของการอนุรักษ์
ปัญหาของการอนุรักษ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีสาระส าคัญของความหลากหลายของ
สถาปัตยกรรมโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยมีหลักการว่าการอนุรักษ์ควรเป็น
ข้อแนะน าที่เป็นหลักการอย่างกว้างๆเพ่ือให้หน่วยงานหรือส่วนที่เก่ียวข้องน าไปประยุกต์ปฏิบัติให้
เหมาะสมต่อเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละแห่งโดยไม่ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมไม่ควรละเลยที่จะมองถึงความสัมพันธ์กับมรดกทางธรรมชาติที่ เป็นสิ่งแวดล้อมของ
สถาปัตยกรรมโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วย  เพ่ือให้การอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมเป็นไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกันข้อแนะน าควรเป็นการบูรณาการข้อกฎหมาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆเข้าด้วยกันเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงมีการจัดการที่ดีโดยค านึงถึงกรอบประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสิทธิความเท่าเทียบของความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมการกระจาย
อ านาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง      
กฎบัตรและแนวปฏิบัติในระดับนานาชาติ 

ต้ังแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๐ (ค.ศ.1950 -1999 ) การอนุรักษ์เป็นที่ยอมรับ       
ของนานาชาติว่ามีความส าคัญต่อมนุษยชาติมีการยกย่องศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเมืองชุมชน
และโบราณสถานให้เป็นมรดกโลกโดยมีการยอมรับว่าโลกมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและ    
เชื้อชาติเผ่าพันธุ์เป็นผลให้ปรัชญาและวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์มีความซับซ้อนและแตกต่างโดยเฉพาะ
ความเห็นของตะวันตกและตะวันออกซ่ึงต าราเล่มนี้จะแยกแยะระหว่างตะวันตกซ่ึงจะเน้นการอนุรักษ์
ลักษณะทางกายภาพมองข้ามข้อส าคัญทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีส่วนทางตะวันออกที่ให้
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ที่สัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและบุญกุศลที่เกิดกับจิตใจโดย
บางครั้งจะละทิ้งลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมบางส่วนที่ไม่ส าคัญ 
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การอนุรักษ์เริ่มจากในยุโรปและโลกตะวันตก๕๖ วัฒนธรรมศาสนาความเป็นอยู่ท าให้มี
การสร้างศิลปะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่สนองด้านจิตใจและการสนองความต้องการด้านการอยู่
อาศัยสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังต่อมาเม่ือสังคมได้เจริญขึ้นโดยในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรมได้อพยพรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนและเมือง
สังคมอุตสาหกรรมท าให้ผู้คนละทิ้งชนบทหันมาสู่เมืองเกิดความต้องการอาคารที่มีพ้ืนที่มากขึ้นท าให้
ศิลปะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมรุ่นแรกๆ หมดคุณค่าด้านการใช้สอยถูกรื้อทิ้งดังนั้นกระแสการอนุรักษ์
ได้เริ่มด าเนินการรักษาคุณค่าเดิมของสิ่งนั้นๆพร้อมทั้งมีการพัฒนาควบคู่กันไปการอนุรักษ์ไม่ได้เป็น
เพียงการเก็บรักษาของเก่าเข้าพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหากต้องศึกษาค้นคว้าและน าคุณค่าที่ได้เผยแพร่กลับ
ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางอีกครั้งเป็นการยกระดับสังคมให้หันมาสนใจในมรดกศิลปะและวัฒนธรรม
หลักส าคัญของการอนุรักษ์ในยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation) เช่นการศึกษาโครงสร้างชนิด
และส่วนประกอบของวัตถุการหาสาเหตุของการช ารุดการก าจัดสิ่งที่ก่อเหตุให้เกิดความช ารุดเสียหาย
วิธีการสงวนรักษาให้มีสภาพคงทนต่อไปได้การเก็บรักษาและการจัดแสดง 

สมัยเรเนซองซ์ (Renaissance) อิตาลีเป็นผู้น าที่เฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจนอกจากสถาบัน
ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะกลุ่มพ่อค้าวานิชก็เป็นผู้ที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ส าคัญมีการศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณสถานวัฒนธรรมในอดีตยุคกรีกและโรมันแล้วน ามาพัฒนาเป็น
ศิลปะร่วมยุคจนกลายเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์ศิลปะของตะวันตกสังคมตะวันตกในยุคต่อมาจึงหัน
มาให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์มีกฎหมายการอนุรักษ์เป็นครั้งแรกในรัสเซียในยุคที่อยู่ภายใต้        
การปกครองของ Grand Duke of Hesse Dramstadt  (ค.ศ.1753 -1830 ) ถัดมาอังกฤษได้ออก
กฎหมาย Ancient Monuments Act (ค.ศ.1882 ) จนในที่สุดประเทศในยุโรปก็ต่ืนตัวมากขึ้น      
เรื่องการอนุรักษ์ซ่ึงมีสาเหตุประการส าคัญมาจากความหวงแหนมรดกวัฒนธรรมที่เสียหายเนื่องจาก
สงครามและการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเอง 

ในการศึกษาระดับปริญญาเอกของ Jukka Jokilehto (ค.ศ.1986 ) เรื่องประวัติศาสตร์
ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (A History of Architecture Conservation: the Contribution of  
English, French, German and Italian Thought towards an International Approach to 
the  Conservation of Cultural Property) ได้แสดงปรัชญาของการอนุรักษ์ตะวันตกแบบชาวยุโรป
เป็นการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์สมัยใหม่ในยุโรปขณะนั้นที่ได้สืบทอดและพัฒนามาจากความคิดแบบ
ตะวันตกในสมัยเรเนซองซ์ ที่รักษารูปแบบโบราณไว้ให้มากสุดความพยายามในการสรุปรูปแบบ
แนวคิดปีที่สร้างผู้ที่สร้างในครั้งแรกเป็นสิ่งส าคัญซ่ึงในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นไม่ง่ายและอาจจะท า
ไม่ได้เลยในเวลาสั้นๆ Jokilehto ท าให้เกิดกระแสการทวนความคิดที่เคยเกิดขึ้นและคล้ายคลึงกันใน
ทฤษฎีการอนุรักษ์ 

                                                                 
๕๖สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา๑๐๔๓๐๐การอนุรักษ์ศิลปกรรม

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ในการ
อนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑. 
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ประวัติศา สตร์ของกา รอนุรั กษ์สถาปั ตยกรรม๕๗ ใน ระยะแรกตามกา รปฏิบั ติ            
เชิ งกายภาพได้ถู กเรีย กรวมว่ า เป็ นการบู รณะ/ปฏิ สังขร ณ์  (Restoration/Reconstruction)            
ซ่ึงหมายถึงการท าให้สถาปัตยกรรมคืนสภาพสู่ลักษณะที่เคยปรากฏในอดีตและสามารถท าให้มันเป็น
ส่วนที่เข้ากับโลกปัจจุบันได้มีการประกาศนิยามขึ้นเป็นหลักการเป็นครั้งแรกเม่ือ ค .ศ. 1794  ในการ
ประชุมแห่งชาติที่ประเทศฝรั่งเศสและต่อจากนั้นวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตามแนวความคิดต่างๆ
ได้เกิดขึ้นโดยต่อเนื่องกันมา 

ในยุ ค แรกข องกา รบู รณ ะ /ปฏิ สั งข ร ณ์  First Concept of Restoration 
Reconstruction (ค.ศ.1810–1830) หลังจากที่มีการประกาศนิยามของการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์ขึ้นใน
ประเทศฝรั่งเศสแล้วในตอนต้นศตวรรษที่๑๙แนวคิดแรกในการบูรณะโดยการประกอบขึ้นใหม่      
จากของเดิมและท าเลียนแบบส่วนที่ขาดหายไปได้เกิดขึ้นโดยถือหลักการน าส่วนประกอบของโบราณ      
ที่หล่นเกลื่อนกลาดอยู่มาประกอบให้เกิดความแตกต่างโดยชัดเจนระหว่างของเดิมกับส่วนประกอบ    
ที่ท าเลียนขึ้นการบูรณะโบราณสถานต่างๆในขณะนั้นได้กระท าตามวิธีการนี้ กันอย่างกว้างขวา ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณะโบราณสถานสมัยคลาสสิคที่กรุงโรมประเทศอิตาลี 

ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบฝรั่งเศส French Stylistic restoration (ค.ศ.1830–1870 )  
Viollet-le-duc (1814-1879) เป็นนักประวัติศาสตร์และนักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมผู้ท าการบูรณะ/
ปฏิสังขรณ์วิหารเป็นจ านวนมากรวมทั้งวิหาร  Notre Dame ในปารีสเขาได้เสนอแนวความคิดใหม่    
ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสว่า “การบูรณะตามรูปแบบ” หรือการบูรณะแบบให้เป็นสไตล์เดียวกัน  
ตามแนวความคิดนี้โบราณสถานแต่ละแห่งไม่อาจมีลักษณะเฉพาะของตนเองจึงก่อให้เกิดการก่อสร้ าง
เพ่ือดัดแปลงและต่อเติมขนานใหญ่ท าให้โบราณสถานต่างๆเปลี่ยนไปในรูปเดียวกัน 

ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบอังกฤษ English Romantic restoration (ค.ศ.1850 ) 
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสด าเนินการบูรณะแบบ  “Stylistic” ได้มี        
การพัฒนาการปฏิสังขรณ์แบบ “Romantic” ขึ้นในประเทศอังกฤษทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแนวคิดแบบ     
โรแมนติคที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้นซ่ึงแทนที่จะมีการด าเนินการต่อเติมแบบเฉพาะขึ้นอย่างรุนแรงใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารในขณะบูรณะกลับเห็นว่าควรจะเคารพโบราณสถานในรูปแบบที่มัน
เป็นอยู่โบราณสถานในอดีตแม้จะเป็นซากผุพังก็มีคุณค่าเฉพาะในตัวเองและแสดงถึงความต่อเนื่อง   
มาจนถึงปัจจุบันจึงสมควรให้มีความจริงใจต่อโบราณสถานเหล่านั้นแนวความคิดนี้ ก่อให้เกิดความรัก
เทิดทูนในโบราณสถานและสถาปนิกวิศวกรผู้ก่อสร้างและถือว่าการปฏิบัติการใดด้วยน้ า มือมนุษย์
สถาปนิกรุ่นหลังไม่อาจกระท าได้เพราะถือเป็นความโหดร้ายและลบหลู่ ดูหม่ินโบราณสถานจึง        
ไม่สมควรกระท าการอนุรักษ์โบราณสถานควรคงอยู่อย่างที่ มันเป็นห้ามจับต้องหรือป้องกันมันจาก  
การพังทลายลงมาผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้ คือ  John Ruskin (ค.ศ.1819  – 1900 ) นักเขียนและ   
นักวิจารณ์ในแนวคิดแบบโรแมนติคเห็นว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลเสียต่อสังคมมากมายหลายแง่
เขาถือว่าการบูรณะ (Reconstruction) เป็นสิ่งที่ผิดเพราะการทดแทนวัสดุสมัยโบราณเช่นก้อนหิน
เก่าๆด้วยวัสดุใหม่เป็นการท าลายโบราณสถานและสิ่งที่คงอยู่ คือรูปจ าลองโบราณสถานนั้นเท่านั้น
                                                                 

๕๗นิคม มุสิกะคามะและธาดา สุทธิธรรม, ประวัติของแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ตามแนวความคิดปัจจุบัน – วารสารศิลปากรปีท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔, ใน การอนุรักษ์และจัดการ
มรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๑๒. 



๓๕ 
 

ส าหรับการยืดอายุของโบราณสถานเขามีความเห็นว่าล้วนมีค่าเท่ากันเพราะเป็นการท าลายไม่ว่า     
จะเป็นการบูรณะหรือการทอดทิ้งโบราณสถานแต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ใดจ าเป็นต้องบูรณะ  (ซ่ึงไม่ใช่ 
John Ruskin) ผู้นั้ นควร จะเข้ า ใจ ถึงกา รท าลายนี้แ ละพยา ยา มอย่า สร้ างสิ่ง แปลกปลอม               
ขึ้นบนโบราณสถานเลย 

ยุคแนวความคิดที่พัฒนาสองแบบ  Two approaches of concept in late 19 
century A.D. (ค.ศ.1880 – 1890) ได้เกิดแนวความคิดสองแบบขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันกล่าวคือ 

๑. แนวความคิดแรกเรียกว่า  Historical Restoration ซ่ึงมี Luca Beltrami 
เป็นผู้สนับสนุนและน ามาใช้โดยยังยึดถือการด าเนินการอย่างกว้างขวางต่อโบราณสถานแบบ           
โรแมนติคแต่เพ่ิมเติมรูปแบบของส่วนที่ขาดหายไปโดยการคาดเดาว่าอาคารนั้นๆควรจะเป็นเช่นใด  
ในอดีต (โดยศึกษาจากตัวอย่างอาคารที่คล้ายคลึงกันแล้วน าแบบอย่างนั้นมาใส่ในอาคารที่จ ะท า        
การปฏิสังขรณ์แนววิธีนี้จะต่างจากการปฏิสังขรณ์แบบ  Stylistic ตรงที่แบบ Stylistic ไม่สนใจ       
ว่าโบราณสถานนั้นเดิมเป็นโบราณสถานสไตล์ใดแต่จะเปลี่ยนให้เป็นไปในสไตล์ที่ตนเลือกให้หมด) 

๒. แนวความคิดที่สองเป็นแนวความคิดที่ขัดแย้งกับแนวความคิดแรกโดยถึง   
แม้จะมีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์เหมือนกันแต่มีความลึกซ้ึงกว่าเพราะถือว่าอาคารแต่ละหลังมี
ลักษณะเฉพาะของมันเองและแตกต่างกันการคาดเดาแบบกว้างๆโดยเอาตัวเองเป็นพ้ืนฐานแม้จะผ่าน
การวิเคราะห์แล้วก็ยังเหมือนเป็นสิ่งที่ผิดผู้ท าการอนุรักษ์ซ่ึงมีจิตส านึกถือว่าตนเป็ น “ศิลปิน-ผู้สร้าง” 
ควรจะรู้ดีกว่าคนอ่ืนๆควรเปลี่ยนเป็น “ผู้มีจิตส านึกของนักประวัติศาสตร์นักข้อมูลจากหนังสือโบราณ
ในการอนุรักษ์โบราณสถาน” จึงเป็นการหาหลักฐานอ้างอิงโดยเฉพาะส าหรับอาคารแต่ละแห่ง
เสียก่อนโดยอาจค้นคว้าจากภาพเขียนจากการบันทึกในอดีตหรือจากการวิเคราะห์โครงสร้าง 

แนวคิด Camillo Boito Theory (ค.ศ. 1883) Boito ได้ประกาศหลักการปฏิสังขรณ์
ตามแนวความคิดที่ได้ยืดถือมาจนถึงปัจจุบันซ่ึงสามารถกล่าวโดยย่อได้ ๔ ข้อดังต่อไปนี้๕๘ 

๑. โบราณสถานนั้นนอกจากจะมีคุณค่าส าหรับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมแล้ว
ยังเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงประวัติศาสตร์ของประชาชนและประเทศชาติจึงสมควรได้รับความเคารพมัน
ย่อมเป็นการหลอกลวงและเป็นการกระท าที่ผิดถ้าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นบนโบราณสถาน 

๒. โบราณสถานควรได้รับการเสริมสร้างความแข็งแรงมากกว่าการซ่อมแซมและ
การซ่อมแซมมากกว่าการปฏิสังขรณ์การเพ่ิมเติมส่วนประกอบโดยเฉพาะการท าให้เป็นของใหม่ควร
หลีกเลี่ยง 

๓. หากการต่อเติมมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้ เพ่ือความแข็งแรง    
ของอาคารหรือเพ่ือความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นที่สุดการกระท านั้นให้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ
ลักษณะและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนต่อเติมนั้นควรแตกต่างจากของเดิมแต่รูปลักษณ์ของอาคารด้ังเดิมก็ยัง
สามารถด ารงไว้ได้ 

๔. ส่ วน ต่อ เ ติมที่ เ กิ ดขึ้ น จ า ก เวลา ที่ ผ่ า นมา ในหลา ยส มัยถื อ เป็ น ส่ ว น             
ของโบราณสถานนั้นที่พึงรักษาไว้ยกเว้นมันจะเป็นการปกปิดหรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ของอาคารนั้น 

                                                                 
๕๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕. 



๓๖ 
 

กฎบัตรเอเธนท์ Athen Charter (ค.ศ.1931 ) เกิดขึ้นหลังจากหลักการของ  Boito      
ซ่ึงแพร่หลายช้ามากต้องใช้เวลาถึง๔๘ปีจึงเป็นที่ยอมรับในการประชุมนานาชาติด้านการปฏิสังขรณ์  
ที่กรุงเอเธนส์กฎบัตรที่ออกในการประชุมครั้งนั้นนอกเหนือจากการยอมรับหลักการทั้งหมดของ   
Boito แล้วยังได้มีการเสนอแนะว่าสมควรให้มีการบ ารุงรักษาโบราณสถานเป็นประจ าและควร        
ใช้เทคนิคและระบบงานก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดในการปฏิสังขรณ์ด้วย 

การปฏิสังขรณ์เชิงวิทยาศาสตร์  Scientific Restoration (ค.ศ.1932 ) ในปีถัดมา      
จากการประกาศกฎบัตรเอเธนท์ G.Giovannoni ได้ท าการขยายหลักการดังกล่าวและต้ังเป็นทฤษฎี
การปฏิสังขรณ์ “เชิงวิทยาศาสตร์” ขึ้นซ่ึงที่แท้จริงแล้วควรจะเรียกว่าการปฏิสังขรณ์เชิงวิชาการหรือ  
Scholarly Restoration เพราะมิได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่แต่เป็นการมอง
โบราณสถานในรูปแบบของหลักฐานการศึกษาเชิงวิชาการโดยถือว่าทุกองค์ประกอบในโบราณสถาน
จะต้องถูกอนุรักษ์ไว้ไม่ว่ามันจะเป็นส่วนปิดบังหรือบิดเบือนรูปลักษณ์อันแท้จริงของโบราณสถาน
หรือไม่ก็ตามไม่มีการค านึงว่ามันจะเหมาะสมหรือลดคุณค่าความงามของอาคารลงทุกอย่างต้องเก็บไว้
เป็นหลักฐานให้หมดอย่ างไ รก็ตามหลักการนี้ ก็ได้รั บกา รพิสู จน์ว่ าไม่ เหมาะสมเนื่ องจ ากใน             
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปี ค.ศ.1943 –1945 มีเมืองเป็นจ านวนมากได้ถูกท าลายลงการ   
เก็บรักษาหลักฐานของอาคารไว้เช่นที่ ม่ันคงอยู่ในสภาพที่ถูกท าลายโดยปฏิเสธการปฏิสังขรณ์          
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแห่งความงามสมบูรณ์จึงไม่อาจยอมรับได้ 

การปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤต Critical Restoration (ประมาณ ค.ศ.1845 ) เกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองโดยถือว่าเม่ือสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะคุณค่าด้านศิลปะจึงเป็นคุณค่า        
ที่อยู่เหนือคุณค่าอ่ืนใดในการปฏิสังขรณ์อันดับแรกต้องสามารถเข้าใจถึงคุณค่าของโบราณสถานและ
สามารถตัดสินถึงความมีอยู่หรือขาดหายไปของคุณค่าด้านศิลปะของอา คารนั้นได้และอันดับหลัง     
การปฏิสังขรณ์ต้องสามารถบูรณะและปลดปล่อยคุณค่าแห่งงานศิลปะออกมาให้ปรากฏและที่เรียกว่า
เป็นการปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤตเพราะการด าเนินการและผลลัพธ์ที่จะปรากฏออกมาต้องมีการควบคุม   
อยู่ตลอดเวลาเพราะเม่ือท าให้อาคารเสียไปย่อมแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้คืนกลับมา  

การปฏิสังขรณ์ตามแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานให้ออกมาในรูปแบบ
ที่มีคุณค่าสูงสุดการตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของโบราณสถานนั้นท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการปฏิสังขรณ์ให้อาคารปรากฏออกมาในรูปแบบแห่งสถานที่และเวลาที่สามารถท าใ ห้มันเข้า       
กับวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดความซาบซ้ึงในด้านศิลปะอีกด้วย 

การปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤตมีอยู่๒รูปแบบซ่ึงมีความแตกต่างและขัดแย้งกัน๕๙ 
๑. รูปแบบแรกเม่ือมีการประเมินได้ว่าอาคารควรจะปรากฏอยู่ในรูปที่ปรากฏ    

ก็ให้คงสภาพไว้เพราะถือว่าเป็นหลักฐานด้านข้อมูล 
๒. รูปแบบที่สองเม่ือมีการประเมินรูปแบบของอา คารว่าควรจะเปลี่ยนไป       

เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางสถาปัตยกรรมส่วนต่อเติมซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังซ่ึงอาจบิดเบือนคุณค่าความ
งามที่แท้จริงของอาคารจึงให้เอาออก (โดยไม่ใส่ใจว่ามันจะเป็นหลักฐานส าคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ) 

                                                                 
๕๙อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 



๓๗ 
 

และส่วนที่ขาดหายไปก็สนับสนุนให้มีการสร้างเลียนแบบขึ้น  (โดยการเดาหรือใช้จินตนาการสร้างขึ้น
ก็ได้เม่ือไม่สามารถหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์) 

แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองรูปแบบล้วนตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และแบบแผน
ในงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ 

กฎบัตรเวนิส Venice Charter (ค.ศ.1964) ในการประชุมนานาชาติส าหรับสถาปนิก
และนักเทคนิคเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานที่เวนิสประเทศอิตาลีในปี ค .ศ.1964  (พ.ศ.๒๕๐๗) ได้มี
การตราหลักในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรียกว่ากฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าด้วยการสงวนรักษา
และบูรณะอนุสรณ์สถานและแหล่งที่ต้ังจากหลักการพ้ืนฐานตามกฎบัตรเอเธนส์โดยมีหลักการว่า   
การปฏิสังขรณ์ต้องหยุดลง ณ จุดที่มีการคาดเดาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความจ าเป็นจริงๆอันไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ก็ควรจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดเดากับของเดิมโดยให้เป็นไปในลักษณะร่วมสมัย    
จากหลักการและวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้างต้นจะเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงการอนุรักษ์อาคาร
เด่ียวเฉพาะหลังซ่ึงแท้ท่ีจริงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้ขยายวงกว้างขึ้นต้ังแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙     
เป็นต้นมาโดยเริ่มมีการมองอาคารควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่มันต้ังอยู่ มีการมองอาคารเป็นกลุ่ มเป็น
ชุมชนและขยายออกเป็นเมืองทั้งเมืองและอาคารต่างๆในเขตพ้ืนที่ที่มองนั้นอาจมีรูปแบบเรียบง่าย
และต่ าต้อยแต่เม่ือมาอยู่รวมกันสามารถมีคุณค่าในแง่ของการเป็น  “ตัวแทน” ของอดีตดังนั้น        
การอนุรักษ์อาคารในรูปแบบของชุมชนหรือเขตพ้ืนที่จึงเริ่มขึ้น ซ่ึงก็มีการก ล่าวถึงการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมบ้างในกฎบัตรแห่งเมืองเวนิสกฎบัตรเวนิสส่วนหนึ่งกล่าวว่างานสร้างขึ้น
ใหม่ทั้งปวงจะต้องไม่จัดเป็นล าดับแรกในการซ่อมแซมด้วยวิธีแอนัสทิโลซิส  (Anastylosis) เท่านั้น
กล่าวคือการประกอบส่วนที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันนั้น  ส่วนที่ขาดหายอนุญาตให้สร้างเติมได้วัสดุที่ใช้ใน
การ เสริ มสร้ างนั้ นจ ะต้องเป็ นที่ย อมรับและจะต้องใช้ ให้ น้อยที่สุด เพ่ือ เป็ นที่แน่นอนว่า เป็ น             
การสงวนรักษาอนุสรณ์สถานและคงไว้ตามรูปลักษณะเดิม 

การที่ในยุโรปได้ให้ก าเนิดกฎบัตรส าคัญๆที่ว่า ด้วยเรื่องของการอนุรักษ์ขึ้ นเป็นสากล  
เช่น Athen Charter (ค.ศ.1931) Venice Charter (ค.ศ.1964) Burra Charter (ค.ศ.1999)  เป็นต้น
ซ่ึงเป็นกฎบัตรที่จัดท าโดยองค์การระหว่างประเทศคือองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) และสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออิ โคโมส 
(ICOMOS The International Council on Monuments and Sites) ได้ให้ค าจ ากัดควา ม         
ของ   การอนุรักษ์ที่น ามายกตัวอย่างแปลได้ว่า 

๑. โบร า ณสถา นหมา ยถึ ง พ้ืนที่ ที่ ดิ นภู มิทั ศน์ อา คา รกลุ่ มอา คา ร ร ว ม               
ถึงส่วนประกอบองค์ประกอบอ่ืนๆในพ้ืนที่ว่างและทัศนียภาพ 

๒. ความส าคัญทางวัฒนธรรมหมายถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สังคมสิ่งศักด์ิสิทธ์ิส าหรับคนในยุคปัจจุบันและอนาคตความส าคัญทางวัฒนธรรมมีอยู่ใน
ตัวโบราณสถานเองในโครงสร้างบริเวณโดยรอบ 

๓. การอนุรักษ์หมายถึงกระบวนการต่างๆที่ ดูแลรักษาโบราณสถานนั้นไว้ให้     
คงคุณค่าความส าคัญทางวัฒนธรรมต่อไป 



๓๘ 
 

๔. กา ร บ า รุ ง รั ก ษา หมา ยถึ ง กา ร ดูแ ลป้ อ ง กัน วั ส ดุ แล ะบริ เ วณ โด ย               
รอบโบราณสถา นนั้นๆอย่างต่อ เนื่องซ่ึงต่างจา กการซ่อมแซมตรงที่การซ่อมแซมจะเก่ียวข้อ ง             
การปฏิสังขรณ์และการบูรณะ 

๕. การสงวนรักษา หมา ยถึงกา รดูแลรักษาโคร งสร้ างของ โบร าณสถา น            
ไว้ตามสภาพเดิมและชะลอความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

๖. การปฏิสังขรณ์หมายถึงการท าให้โครงสร้างของโบราณสถานกลับคืนสู่สภาพ
เดิมโดยน าสิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมาออกไปหรือรวบรวมส่วนประกอบที่เหลืออยู่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยไม่ใช้
วัสดุใหม่ 

๗. การบูรณะหมายถึงการซ่อมแซมให้ เหมือนเดิมโดยต่างจากปฏิสังขร ณ์      
ตรง    ที่ใช้วัสดุที่ท าขึ้นมาใหม่ 

๘. การปรับปรุงกา รปรับเปลี่ยนหมายถึงการปรั บปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะแ ก่        
การ      ใช้งานที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้น 

๙. การใช้การอนุรักษ์หมายถึงหน้าที่ของโบราณสถานรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ      
ที่เกิดขึ้นในโบราณสถาน 

๑๐. การใช้ งานที่เหมาะสมหมา ยถึงการใช้พ้ืนที่ที่ตร ะหนักถึงควา มส าคัญ      
ทางวัฒนธรรมของโบราณสถานเช่นการใช้งานที่ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยต่อความส าคัญ
ทางวัฒนธรรม 

๑๑. การสื่อความหมายคือการอธิบายว่าโบราณสถานมีความส าคัญอย่างไร     
สื่ออะไรท าให้ระลึกถึงอะไรหรือแสดงออกถึงสิ่งใด 

๑๒. การตีความหมายถึงการน าเสนอความส าคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถาน
ในทุกรูปแบบ 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีความหมายรวมถึงการสงวนปกปักรักษาจากความสูญเสีย
ละทิ้งท าลายเพ่ือท าให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถใช้การอนุรักษ์ในความสุขทางจิต ใจของตน
และของคนรุ่นต่อไป ในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเนื่องจากต้องเก่ียวข้อง  
กับการเข้าไปกระท าหยุดยั้งขัดขวางการเสื่อมของสิ่งของวัสดุเดิมท าให้เปลี่ยนรูปลักษณะและบางครั้ง
จะยากต่อการคืนสภาพดังนั้นควรมีการทดสอบทดลองมาตรฐานและการจดบันทึ กลักษณะก่อน      
การอนุรักษ์ขณะที่ท าการอนุรักษ์และหลังการอนุรักษ์และเหตุผลของการตัดสินในการปฏิบัติ        
งานอนุรักษ์นั้น๖๐ 

สรุปได้ว่า แนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานนั้น มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมา        
โดยตลอด นักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดแตกต่างกันไป  เพ่ือหักล้างแนวความคิดเดิม   
ของนักวิชาการเก่า จนกลายเป็นทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้พระสังฆาธิการสามารถน า       
เอาแนวความคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์โบราณสถานต่อไปได้ 

๒.๓.๓ แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวช้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย 

                                                                 
๖๐Weaver, Martin E,Conserving Buildings: Guide to Techniques and Materials, 

(John Wiley & Sons, New York, 1993), p. 53. 



๓๙ 
 

กลยุ ทธ์ในกา รอนุรัก ษ์โบราณสถานในประเทศไทย มีนักวิชา กา รกา รอนุ รัก ษ์
โบราณสถานหลายท่านได้เสนอไว้ในปัจจุบันมี ๒ แนวทางคือแบบตะวันตกและแบบตะวันออก๖๑ ดังนี้ 

๑. แบบตะวันตกการอนุรักษ์จะให้ความส าคัญกับการรักษารูปแบบไว้ตามสภาพ
เดิมซ่ึงเป็นผลมาจากของกฎบัตรต่างๆที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ การปฏิบัติตามแบบ
ตะวันตกในการเก็บรักษาหลักฐานโบราณสถานไว้ตามสภาพเดิมนี้ปรากฏใน พ .ร .บ .โบราณวัตถุ
สถานฯฉบับแก้ไขปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่มีเป้าหมายหลักคือเพ่ือรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
และนิยามโบราณสถานในฐานะเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะและเพ่ือเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ 

๒. แบบตะวันออกของไทยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลักการอนุรักษ์เป็นส่วน
หนึ่งของการท านุบ ารุงพุทธศาสนามุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรมในความหมายของความเชื่อความศรัทธา
และความหมายของคุณค่าในเชิงนามธรรมท าให้ชาวพุทธมุ่งสั่งสมสืบทอดและพัฒนาฝีมือช่างสกุลช่าง
จนสามารถสร้างสรรค์ศาสนสมบัติสถานและวัตถุอันงดงามและมีชีวิตสืบต่อเนื่องกันมายาวนาน 

การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองกษัตริย์หรือสมมติเทพที่ต้องการสั่งสมคุณ
ความดีและบารมีของความชอบธรรมในการปกครองความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมผ่านบารมี
จากการท านุบ ารุงพุทธศาสนา๖๒ สมัยสุโขทัยในจารึกหลักที่๒ จารึกวัดศรีชุมที่จารบนหินดินดาร
กล่าวถึงการเสี่ยงทายถึงบารมีของสมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามณีก่อนที่จะได้ขึ้นครองเมือง
สุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่ต้องการซ่อมวิหารโบราณในป่าชื่อดงโปรดช้างทรงต้ังจิตอธิษฐานว่าหาก       
มีบุญบารมีจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปขอให้สามารถหาทางซ่อมเจดีย์ที่ขอมเรียกว่าพระธมซ่ึงต้ังอยู่
กลางนครพระกฤษณ์ได้ซ่ึงต่อมาได้พบบ่อปูนในป่าจริงจึงถือเป็นบารมีของพระองค์กรณีนี้ เช่นเดียว  
กับการปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงให้ใหญ่ขึ้นจนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในล้านนาของพระเจ้าติโลกราช
แห่งเชียงใหม่ที่ทรงใช้เป็นการแสดงความชอบธรรมในการปกครองอีกประการหนึ่งด้วย 

การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้สังคมสงบสุขดังนั้นพระเจ้าคหบดีสงฆ์มุ่งท าดี 
เพ่ือไปพบพระศรีอาริยเมตไตรยเข้าใจเรื่องกรรมผลของบุญกรรมการท าบาปการเวียนว่ายตายเกิด
และการหลุดพ้นนิพพานตามอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์
ของพระยาลิไทยแห่งสุโขทัยที่ทรงรวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีร์ต่างๆหลายฉบับการอนุรักษ์ของไทย
เน้นทางด้านบุญกริยาโดยถือว่าเป็นการท าเพ่ือผลบุญในชาติหน้าหรือเป็นการอุทิศส่วนกุศลการ
อนุรักษ์เป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขุดหาสมบัติโดยมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันต้ังแต่อดีต เช่น
กฎหมายตราสามดวงในหมวด “พระไอยการลักขณโจร” ได้กล่าวถึงบทลงโทษและการกระท าผิดอัน
เก่ียวเนื่องกับศาสนาหลายมาตราเช่น  “๔๙ มาตราหนึ่ง ...ถ้าโจรนั้นขุดล้างพระพุทธรูปพระสถูป     
(พระเจดีย์วิหาร) พระศรีมะหาโพทธิจับได้พิจารณาเป็นสัจให้ตัดนิ้วมือเสียให้ทวนด้วยลวดหนัง ๖๐ ที 
ถ้าโจรท าหลายครั้งหลายคราให้ทะเลนสามวันให้ผ่าอกเสีย”๖๓ 

                                                                 
๖๑ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, อนุรักษ์ศิลปกรรม  ภาคการศึกษาท่ี ๑ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาศิลปะ

ไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เอกสารการบรรยายประกอบวิชา, หน้า ๒๐. 
๖๒อุษณีย์ ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลักฐานท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสถาบันกษัตริย์, 

ใน การอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๒๐. 
๖๓ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑ – ๒, หน้า ๒๐. 



๔๐ 
 

การอนุรักษ์ในสมัยล้านนาก็ยังมีแนวคิดที่สรุปได้จากการเข้าใจแนวคิดวัตถุประสงค์การ
ก่อสร้างศาสนสถานในพุทธศาสนาซ่ึงใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลักอาศัยความเชื่อความศรัทธา
และความหมายของคุณค่าในเชิงนามธรรมมากกว่าความส าคัญต่อรูปธรรมด้านวัตถุแนวคิดสรุปได้ดังนี้ 

๑. แนวคิดไตรลักษณ์ เป็นสามัญลักษณะสามประการได้แก่  – อนิจจังความไม่เที่ยง 
ทุกสิ่งมีการเกิดแก่เจ็บตายและเสื่อมสลาย - ทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  - อนัตตา
ความไม่ยึดม่ันถือม่ันในตัวในการเป็นเจ้าของไตรลักษณ์ท าให้มนุษย์ไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดยึดถือกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งท าให้ลดอุปาทานคือ การยึดม่ันถือม่ันลดความเห็นแก่ตัวสามารถปรับตัวได้จากการพลัดพราก
จากสิ่งที่รักหรือพึงปรารถนาและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไตรลักษณ์ใน  “ปัจจเวก” บทสวดมนต์ท าวัตร
ของพระสงฆ์ในประเทศไทยเนื้อความตอนหนึ่งว่า  “...เสนาสนะนี้ เป็นไปตามปัจจัยสักแต่ว่าธาตุถึง
บุคคลผู้เข้าไปใช้สอยเสนาสนะนั้นสักแต่ว่าธาตุมิใช่สัตว์มิใช่ชีวิตเป็นของว่างเปล่า ...” ดังนั้นศาสน
สถานหรือศิลปกรรมก็ล้วนเป็นอนัตตาที่ว่างเปล่าปราศจากตัวตนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระสงฆ์ไม่ยึดถือ
ความส าคัญในการอนุรักษ์ศาสนสถานต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ถาวรไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้๖๔  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีบัญญัติศัพท์ค าว่า “ผาติกรรม” คือการท าให้เจริญหมายถึงการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์สงฆ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนเอาของดีกว่าให้แก่สงฆ์    
หรือเอาของของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตนท าของสงฆ์ช ารุดไปรื้อของที่ไม่ดีออกท าให้ใหม่
ดีกว่าของเก่าเช่นเอาที่วัดไปท าอย่างอ่ืนแล้วสร้างวัดถวายให้ใหม่การชดใช้และการทดแทน 

๒. แนวคิดสัญวิทยา ศิลปะสถาปัตยกรรมและศาสนสถานในฐานะเป็นสัญลักษณ์เพ่ือ
การการสืบต่ออายุศาสนาหรือสัญลักษณ์เครื่องที่ชี้น าใจของมนุษย์ เพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรมแม้ว่าจะมี
กิเลสอันยึดติดอยู่ในความงามดังนั้นความงามของศิลปะสถาปัตยกรรมจะเป็นเครื่องโน้มน ามนุษย์    
ให้คิดดีท าดีเช่นคติสัญลักษณ์ของรูปแบบและการตกแต่งวิหารเจดีย์ในรูปต่างๆเช่นศูนย์กลางจักรวาล
เรือส าเภา หมายถึงส าเภานาวาที่พาผู้คนออกจากวัฏสงสารการเข้ามาในวิหารเพ่ือท าบุญจึงเป็น
สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเดินทางเพ่ือให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในทางพุทธศาสนา๖๕ สัญวิทยาที่
ที่เป็นทางพิธีกรรมสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและความเชื่อก าหนดเพ่ือก ากับศาสนถานแต่ละแห่งว่า
สร้างไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดแล้วแม้ว่าทางกายภาพศาสนสถานนั้นๆจะปรักหักพังไปแต่หากไม่มีการ   
ท าพิธีกรรม“สูตรถอน” เพ่ือให้ศาสนถานนั้นแปรเปลี่ยนสภาพไปใช้งานอย่างอ่ืน ก็ยั งคงถือสภาพ   
ว่าสถานที่แห่งนั้นๆยังคงความหมายเดิมสัญวิทยาในการสืบต่อให้พุทธศาสนาจะมีอายุถึง ๕,๐๐๐ ปี
จากพุทธท านายเป็นแนวคิดที่ท าให้การอนุรักษ์ไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดิมถึงยาวนาน ๕,๐๐๐ ปี    
หากจะไม่ปล่อยให้ศาสนาสมบัติช ารุดหักพัง 

๑. แนวคิดบุญกริยาการบ าเพ็ญบุญเพ่ือตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๑ อานิสงส์ โดยถือว่าเป็นการท าเพ่ืออานิสงส์ผลบุญในชาติหน้าหรือ      

เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการสร้างและซ่อมแซมศาสนสถานให้คงรูปในสภาพ         
ที่สมบูรณ์ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนากล่าวว่าหากสร้างธรรมมา สน์มีอานิสงส์ผล
บุญคือเม่ือตายแล้วจะได้จุติบนสวรรค์พร้อมวิมานส่วนการปิดทองพระพุทธรูปมีอานิสงส์ผลบุญชาติ
ต่อไปคือจะได้จุติเป็นกษัตริย์นอกจากนั้นในจันทเสนชาดกกล่าวว่าการปฏิสังขรณ์และปิดทอง
                                                                 

๖๔วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ผลงานวิชาการสถาปัตยกรรมไทยล้านนา, หน้า ๒๑. 
๖๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๒. 



๔๑ 
 

พระพุทธรูปที่ช ารุดมีอานิสงส์ผลบุญคือได้จุติเป็นเทวดาและหากเป็นหญิงก็จะมีอานิสงส์ผลบุญท าให้
ผิวงามเป็นต้นหรือเป็นความเชื่อในการเกิดใหม่ในพุทธศาสนาไปพบพระศรีอาริยเมตไตรยท าให้     
ชาวล้านนาท าบุญกุศลอย่างแรงกล้าโดยการบูชาพระสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิและการสร้าง
ปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติให้งดงามคงทนแข็งแรงมีอานิสงส์ผลบุญที่จะพาท่านทั้งหลายสู่ ยุคนั้นได้การท า 
“ผาติกรรม” เป็นอานิสงส์ผลบุญอย่างหนึ่งที่การท าให้เจริญการทดแทนของสงฆ์ที่ช ารุดไปรื้อของ     
ที่ไม่ดีออกท าให้ใหม่ชดใช้ให้ดีกว่าของเก่าเช่นสร้างวิหารถวายให้ใหม่เป็นอานิสงส์ 

๑.๒ การบรรลุพระโพธิญาณ ครูบาศรีวิชัยได้ท าการบ าเพ็ญเพียรบารมี     
เพ่ือปรารถนาพุทธภูมิหรือส าเร็จบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตโดยการ
ท านุบ ารุงสร้างปฏิสังขรณ์ศาสนาสมบัติจ านวนมากในล้านนา ๖๖ การซ่อมแซมวัดของครูบาศรีวิชัย     
มีการสร้างใหม่หรือเพ่ิมเติมลวดลายใหม่เป็นการบ าเพ็ญเพียรบารมี 

๑.๓ บุญญาบารมี ความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมผ่านบุญญาบารมี
จากการท านุบ ารุงพุทธศาสนาเช่นการปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงเชียงใหม่ให้สูงที่สุดในล้านนาของ       
พระเจ้าติโลกราชทรงใช้เป็นการแสดงบุญญาบารมีและความชอบธรรมในการปกครองล้านนา   

ผลท่ีปรากฏจากสองแนวทางการอนุรักษ์ในประเทศไทยคือการ อนุรักษ์ที่ด าเนินการ   
บนพ้ืนฐานแนวคิดจากตะวันตกในปัจจุบันสามารถรักษารูปแบบศิลปกรรมสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุ
สถานไว้ได้แต่ยังขาดข้อมูลในด้านภูมิปัญญาความรู้วัสดุและฝีมือช่างการอนุรักษ์ที่ผ่านมาจึงท าได้เพียง
แค่ในด้านวัตถุหรือรูปธรรมท าให้ปรากฏเป็นซากโบราณสถานที่ไ ร้ชีวิตและปราศการใช้สอยเช่น
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร ฯลฯ  แต่ในแนวคิด      
แบบไทยที่ไม่เน้นการรักษารูปแบบเดิมท าให้ขาดความพอเหมาะในการบูรณะและการเปลี่ยนแปลง    
ศาสนสมบัติที่เกินความจ าเป็นสนองตอบระบบทุนนิยมของพุทธพาณิชย์ และการท่องเที่ยวดังนั้น    
การอนุรักษ์ควรปรับวิธีการทั้ง ๒ แนวทางให้เหมาะสมดังนั้นศิริชัย  นฤมิตรเรขการ๖๗ ได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดด้านการอนุรักษ์เป็นตะวันตกและตะวันออกไว้ดังนี้ 

แนวคิดตะวันตก เป็นพ้ืนฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษ์เป็นปรัชญาครอบคลุมแนวคิด
ความเชื่อทัศนคติเม่ือแปรเป็นการกระท าแล้วปรากฏอย่างไรเป็นแบบวิเคราะห์วิสัย  (Analytic)     
ได้แก่ การที่ใช้ขบวนการคิดในเรื่องใดๆก็ตามในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติสร้างสรรค์         
การหาเหตุผลในการสร้างเรื่อ งราวต่างๆเป็ นวิธีที่จะต้องแยกแยะวิ เคราะห์ เป็นขั้น เป็นตอน
กระบวนการในการคิดแบบนี้มีมาต้ังแต่อารยธรรมยุคโบราณของตะวันตกคืออารยธรรมกรีกและโรมัน
ตามประวัติศาสตร์ตะวันตกจะมีการกล่าวถึงนักปราชญ์กรีก ซ่ึงเป็นผู้ให้ก าเนิดสรรพวิชาความรู้ให้   
แก่โลกตะวันตกด้านการค านวณคณิตศาสตร์เรขาคณิตทฤษฎีความรู้ต่างๆซ่ึงท่านเหล่านั้นจะมองดูสิ่ง
ต่างๆมิใช่ดูเพียงรูปลักษณะภายนอกแต่จะมองลึกลงไปอีกว่าสิ่งของต่างๆ  เหล่านั้นมันเกิดมาอย่างไร
เช่นพิธ ากอรั สผู้ คิดสูตรทางคณิตศาสตร์บูกริสผู้ คิ ดทฤษฎีทาง เรขา คณิตอริสโต เติลผู้ อธิบา ย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงลักษณะการคิดของนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นการคิดที่มี ระบบแล้วพิสูจน์
                                                                 

๖๖ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, การศึกษาวิหารท่ีส ร้างในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ .ศ .๒๔๔๗ – 
๒๔๘๑, ในเร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๒. 

๖๗ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, เอกสารการบรรยายประกอบวิชา๑๐๔๓๐๐การอนุรักษ์ศิลปกรรม  ภาค
การศึกษาท่ี๑ปีการศึกษา๒๕๔๑สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๒๒. 



๔๒ 
 

ท าตามให้ได้นับเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับในงานศิลปกรรมโบราณสถานสถาปัตยกรรมก็ใช้
แนวคิดที่เป็นระบบแบบตะวันตกลักษณะแรกเริ่มของงานศิลปะตะวันตกเริ่มจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติให้มีความเหมือนจริงมากที่สุดในยุคทองกรีกผลงานประติมากรรมรูปหินอ่อนก็พยายามสร้าง
ให้แนบเนียนเหมือนจริงทั้งทางด้านโครงสร้างกล้ามเนื้อเครื่องแต่งกายที่เป็นริ้วผ้าชาวกรีก ถือว่าสิ่งที่
ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดคือสิ่งที่สูงที่สุด  ตัวอย่างเช่นการท าหีบศพของบุคคลชั้นสูงหรือผู้ปกครองที่ท า
จากไม้หรือหินและบนฝาหีบศพก็จะมีการท าหน้ากากที่มีใบหน้าของเจ้าของศพนั้นเพราะมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะแสดงให้เห็นตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นต้นเริ่มในสมัยเรเนซองซ์หรือสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการของอิตาลี
ได้มีการหันกลับไปศึกษาวิทยาการแบบกรีกและโรมันงานศิลปกรรมต่างๆในสมัยนี้จะหันไปท าตาม
แบบเก่าเช่น  เขียนรูปให้คล้ายของจริงมากที่สุดใช้ทัศนียภาพรูปเหมือนรูปธรรมกฎเกณฑ์การเขียน  
ให้เหมือนธรรมชาติดังนั้นจากลักษณะต่างๆ  

ที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้กระบวนการคิดของชาวตะวันตกมีลักษณะที่จะคิดค านึงถึง
รูปลักษณะเดิมมากที่สุดและสามารถหันกลับไปศึกษาและพิสูจน์ได้อีกหลายครั้งเพราะเป็นการ       
สืบทอดทางความรู้และวิทยาการแนวคิดตะวันออกในไทยเป็นการใช้คิดในแนวปรัชญาตะวันออก
ปราชญ์ตะวันออกไม่วิเคราะห์เป็นล าดับขั้นตอนแต่ใช้การคิดในใจใช้ญาณวิสัย  (Intuitive) กับการคิด
ที่แสดงให้เห็นได้แบบเบ็ดเสร็จ (Holistic) หรือการคิดด้วยญาณ (Enlightenment) ซ่ึงเป็นความคิด
ขั้นละเอียดใช้พลังค้นหาค าตอบโดยไม่ต้องแจกแจงเช่นศิลปะจีนจะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ      
แต่ผลงานศิลปะจะเกิดขึ้นจากภาพในใจการสร้างงานของจิตรกรจีนจะออกไปสัมผัสธรรมชาติ         
ที่ประทับใจแล้วเก็บเอามาสร้างงานไม่มีการร่างแบบไม่กางผืนผ้าใบลอกธรรมชาติของจริงล งไป 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดด้านการอนุรักษ์เป็นแบบตะวันตกและแบบตะวันออก   
ไว้และได้ปรับปรุงใหม่ได้ดังนี้๖๘ 

ในปัจจุบันมีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลกอยู่
หลายแห่ง ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

องค์กรการอนุรักษ์บางประเทศเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนซ่ึงท าหน้าที่จัดการลด
ภาระของรัฐได้มากการพัฒนาองค์กรการอนุรักษ์เช่นในอังกฤษเริ่มปี ค .ศ.1882 เกิดกฎหมาย
(Ancient Monuments Act) ท าการขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทวังโบสถ์ที่ มิได้ใช้งานแล้วซ่ึง
สร้างขึ้นก่อนค.ศ.1714 รวมได้กว่า ๑๒,๐๐๐ แห่งอีกราว ๗๐๐ แห่งอยู่ภายใต้การอารักขาของกรม
สิ่งแวดล้อมโบราณสถานนอกจากนั้นบางแห่งอยู่ในความดูแลของหน่วยบริหารท้องถิ่นหรือเทศบาลฯ
โบราณสถานแห่งใดที่เอกชนเข้าไปดูแลยากหรือไม่สามารถรับภาระได้หน่วยบริหารท้องถิ่นหรือ
เทศบาลฯอาจมีเงินช่วยเหลือหรือซ้ือไว้หรือร่วมกับกลุ่มประชาชนมูลนิธิและกองทุนต่างๆต่อมาได้เกิด
องค์กรระหว่างประเทศขึ้นที่ส าคัญตามล าดับได้แก่ 

๑. สภา กา รโบร าณสถานระหว่า งประเทศ ( International Council on 
Monuments and Sites) (ICOMOS) เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานของโลกต้ังที่กรุงปารีสท างานเพ่ือ
การอนุรักษ์และปกปักรักษาสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมเป็นองค์กรเดียวของโลกที่ท าหน้าที่ประเภทนี้
                                                                 

๖๘สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒) ,  
หน้า ๒๓. 



๔๓ 
 

ท างานในลักษณะไม่ใช่องค์กรของทางราชการ  (NGO) ซ่ึงมีเครือข่ายของนักวิชาการผู้ เชี่ยวชาญซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสถาปนิกนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ศิลปะนักภูมิศาสตร์นัก
มานุษยวิทยาวิศวกรและนักผังเมืองสมาชิกเหล่านี้มีหน้าที่แนะน าการปรับปรุงรักษามาตรฐานและ
วิธีการในการท างานด้านมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนที่ ที่ ต้ังอาคารชุมชนเมืองและโบราณสถานต่างๆ 
คณะกรรมการฯแต่งต้ังจากระดับชาติของประเทศในกลุ่มสหประชาชาติในองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ซ่ึงมีสมาชิกในปัจจุบันกว่า๑๑๐ชาติ 

๒. ศูนย์ระหว่างประเทศเพ่ือการศึกษาด้านการสงวนรักษาและปฏิสังขรณ์
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (The International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (ICCROM) เป็นองค์กรระหว่างรัฐ (Inter Governmental 
Organization - IGO) ท างานเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสมาชิกในปัจจุบันกว่า ๑๑๐ ชาติรัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนกา รอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้ งที่ เคลื่อนที่ ได้และไ ม่ได้ก่อต้ัง ในกรุงโร ม            
ปี ค.ศ.1995 

๓. องค์กรเอกชนเพ่ือการอนุรักษ์ (National Trust UK) เกิดขึ้นในอังกฤษ         
ปี ค.ศ.1895 เพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยไม่พ่ึงพารัฐแต่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาง
ประการเช่นทรัพย์สินจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการบริจาคค่าสมาชิกและการ
พาณิชย์มีสมาชิกจ านวนมากกว่าสามล้านสี่แสนคนอาสาสมัคร ๔๓,๐๐๐ คนผู้ เยี่ยมชมและจ่ายเงิน
สนับสนุน๑๒ล้านคนและครอบครองอาคารประวัติศาสตร์และสวนประมาณ๓๐๐แห่งและที่ ดินอีก
จ านวนมากปัญหาที่ประสบก็มาจากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ไม่สามารถขายได้ทางองค์กรจะต้องเป็น
เจ้าของไปตลอดยกเว้นบางกรณีที่รัฐสภาออกกฎหมายพิเศษอนุมัติให้ขายทรัพย์สินบางรายการได้
นอกนั้นต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีซ่ึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมิใช้น้อยปัจจุบันองค์กรจึงมีนโยบายงดรับ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ิมเติมยกเว้นเสีย 

๔. แต่ว่าเจ้าของผู้มอบให้จะจัดเงินทุนส าหรับดูแลรักษามาด้วยเท่านั้นส าหรับ
การจัดการกับทรัพย์สินในความดูแลทางองค์กรต้องการให้มีผู้อยู่อาศัยในอาคารต่างๆ ของตนฉะนั้นก็
มักอนุญาตให้มีการเช่าอยู่อาศัยได้หรือมีการใช้ที่ดินเพาะปลูกภายใต้การควบคุม 

๕. สมาคมเพ่ือการปกป้องอาคารเก่า  (The Society for the Protection of 
Ancient Buildings (SPAB) ก่อต้ังโดย William Morris ในปี๑๘๗๗โดยมีจุดประสงค์หลักในการ
ท างานเพ่ือป้องกันการถูกท าลายของอาคารในยุคกลางของอังกฤษและสมัยวิคทอเลี่ยนปัจจุบันเป็น
สมาคมที่เก่าแก่ที่มีบทบาทและความเชี่ยวชาญที่สุดด้านการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์  

๖. ชมรมระหว่างประเทศเพ่ือวิทยาการการสงวนรักษา (The Association for  
Preservation Technology International (APT) เป็ นอง ค์กรสหสาขาเพ่ือสนั บสนุ นกา รใช้
วิทยาการที่ดีที่สุดส าหรับการอนุรักษ์โครงสร้างและที่ ต้ัง  (http://www.apti.org) สมาคมเพ่ือการ
อนุรักษ์ระดับรัฐภาคเมืองและชุมชนในอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเกิดขึ้นมากมายในท้องถิ่นต่างๆ
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันคอยดูแลสอดส่องซ่ึงนับว่ามี
ประโยชน์มากเพราะสมาชิกเป็นคนในท้องถิ่นต่างจากเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือสมาชิกสภาจังหวัด ที่ มัก
โยกย้ายสมาคมอนุรักษ์เหล่านี้มีอยู่ราว ๕,๐๐๐ แห่งได้รับความสนับสนุนระดับชาติ ซ่ึงให้ค าปรึกษา
ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนจัดการประชุมสัมมนานิทรรศการงานอาสาสมัครฯลฯ 



๔๔ 
 

 ส าหรับในประเทศไทยได้มีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์โบราณสถานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน องค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์โบราณสถาน ดังนี้ 

๑. กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมท าหน้าที่รับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุและส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมี พ .ร .บ . และกฎหมายที่ใช้ใน
การควบคุมการปฏิบัติงานคือ พ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี ๒๕๐๔
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๐๘ เก่ียวกับกรมศิลปากรปี
๒๕๑๕ มีหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นในแต่ละเขตเพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติจังหวัดที่ มี
หน่วยงานของกรมศิลปากรต้ังอยู่มักเป็นแหล่งที่มีความส าคัญทางด้านโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
ส าคัญๆหรือเป็นแหล่งศูนย์กลางการดูแลครอบคลุมไปในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเขตดังเช่น 

๑.๑ หน่วยศิลปากรที่ ๗ ที่ท าการต้ังอยู่ที่อ า เภอเมืองจังหวัดน่านมีหน้าที่ใน      
เขตจังหวัดน่านพะเยาล าปางและแพร่ 

๑.๒ หน่วยศิลปากรที่ ๘ ที่ท าการต้ังอยู่ที่อ า เภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ใน    
เขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายล าพูนและแม่ฮ่องสอน 
 ในงานอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบันนอกจากกรมศิลปากรแล้วมี
องค์กรและหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการอนุรักษ์มีดังนี้ 

๒. กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมีความส าคัญในการอนุรักษ์ศาสนสถานทั้งหมด  
โดยเจ้าอาวาสแต่ละวัดมีการบูรณปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงหรือท าลายมรดกทางวัฒนธรรมได้การดูแล
และควบคุมงานด้านการอนุรักษ์โดยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ ประกาศคณะสงฆ์เรื่อง
ระเบียบควบคุมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัดปี พ .ศ. ๒๕๐๓ เป็นกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ท างานต่างๆเป็นต้น 

๓. กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังมีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์เป็นผู้ครอบครอง
ที่ดินของหลวงหรือที่ราชพัสดุที่ดินในส่วนราชการที่ใช้อยู่เช่นโบราณสถานคูเมืองก าแพงเมืองเก่าเป็น
ต้นควบคุมโดย พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔. ส านักโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่งานโยธาและผังเมืองทั่ว
ประเทศบทบาทท่ีส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ได้โดยการประกาศเขตอนุรักษ์เช่นการก าหนด
เขตการอนุรักษ์ภายในก าแพงเมืองเก่าเชียงใหม่ลงในผังเมืองโดยอาศัยอ านาจตาม พ .ร .บ .การผังเมือง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕. ส านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาจาก
งานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมซ่ึงท าหน้าที่ ดูแลเรื่องมลพิษรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางด้าน
ศิลปกรรมด้วยโดยมีกฎข้อบังคับคือแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมปี พ.ศ.๒๕๓๐ 

องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนได้มีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์โบราณสถานอยู่หลาย
แห่ง ดังนี้ 

๑. กรรมาธิการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมถ์     
ท าหน้าที่คุ้มครองดูแลเผยแพร่ข่าวสารงานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมการด าเนินงานมีการศึกษา  
เก็บข้อมูลและพิจารณาให้รางวัลแก่งานสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมในทุกปี 
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๒. สมาคมอนุ รักษ์ศิลปกรรมและสิ่ งแวดล้อมท าหน้ าที่ เป็นผู้ใ ห้ข้อ มูลข่า วสา ร
ท าการศึกษาและเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์ 

๓.  Special Project on Archaeology and Fine Arts (SPAFA) หน่วยงานของ
องค์การ SEAMEO/UNESCO ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานอนุรักษ์ระดับภูมิภาคและจัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน 

๔.  สยามสมาคมสมาคมทางวิชาการที่เก่าที่สุดในประเทศไทยต้ังขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖
มีสมาชิกที่เป็นทั้งคนไทยและต่างชาติท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้การศึกษาและเผยแพร่งานศิลปกรรม
โดยมีห้องสมุดในเรื่องศิลปกรรมเป็นของตนเอง 

 สรุปได้ว่า สาเหตุที่เราต้องมีการอนุรักษ์โบราณสถานต่าง  มีทั้งสาเหตุจากภายในคือ 
ความเสื่อมสภาพของโบราณสถานเองและสาเหตุจากภายนอกเช่นดิน  ฟ้า  อากาศ เป็นต้น ซ่ึงส่วน
ใหญ่ก็มาจากมนุษย์เป็นผู้กระท าด้วย มนุษย์เป็นศัตรูที่ ก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เก็บรักษาไม่ถูกต้อง การเคลื่อนย้าย การจับถือหรือ
จับต้องโดยขาดความระมัดระวัง และการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือแม้กระทั้งการลักลอบขุดท าลายเพ่ือ
หาวัตถุมีค่า การจงใจท าลายท าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้นแตกหักเสียหายกร่อนลงได้อีก
ประการที่น่าค านึงถึง คือ การพัฒนาบ้านเมือง ได้แก่ การสร้างความเจริญ ตัดถนนหนทาง การขยาย
พ้ืนที่ท าการเกษตร การก่อสร้าง สถานที่ราชการ ที่พักอาศัย ฯลฯ มีส่วนที่เป็นภัยต่อโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เช่น การตัดถนนผ่านไปใกล้โบราณสถานก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนท าให้โบราณสถาน
แตกร้าวหรือทรุดเสียหายได้  
  
๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องการบริหารการจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยท าการศึกษา จึงได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส า คัญต่อการอนุรักษ์
การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ศาสนสถานที่ส า คัญของวัดที่ เป็น
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบส าคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ แห่ง มีศาสน
สถานส าคัญ คือ  พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวง ความส าคัญของศาสน
สถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัตนตรัย  เช่น พระพุทธรูปแสดง
สัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  เจดีย์ 
พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุพระพุทธเจ้า  พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรม
และภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรก  
คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือ
ทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  

๒. ประวัติและความส าคัญของศาสนสถานมีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยว
ทางด้านจิตใจ ศาสนสถาน ดังกล่าวยังมีความส าคัญในแง่เป็นสิ่งแสดงถึงความศรัทธา  แสดง
ประวัติศาสตร์และบริบทความเชื่อของคนในช่วงเวลาของการสร้างศาสนสถาน ด้วย นักท่องเที่ยวชาว



๔๖ 
 

ไทยจะเข้ามาทัศนศึกษา เพ่ือเป้าหมายทางศาสนา ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาทัศนศึกษา
เพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยในอดีตและคนไทยใน
ปัจจุบัน ซ่ึงศาสนสถานจะสะท้อนมิติทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างดี จะเห็น
ได้ว่าศาสนสถานที่กล่า วข้างต้น แต่ละประเภทก็จะมีองค์ประกอบที่แ สดงให้เห็นมิติทางด้า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมได้อย่างดี เช่น พระอุโบสถและพระวิหารหลวงจะแสดงสถาปัตยกรรม
การออกแบบตามแบบแผนสกุลช่างของแต่ละยุค และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  แสดงภาพ
จิตรกรรม ภาพจิตกรรมที่ปรากฏในพระอุโบสถ  และพระวิหารหลวงจะแสดงอดีตพุทธ  ประวัติ
พระพุทธเจ้ าและชาดก  ซ่ึงแสดงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ใ ช้เป็นหลักยึ ดถือร่วมกัน  
ภาพจิตรกรรมนี้ในแต่ละสมัยจะมีภาพที่แสดงแตกต่างกัน ภาพเดียวกันในแต่ละยุคก็จะวาดต่างกัน  สิ่ง
เหล่านี้จะสะท้อนมิติทางความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้สร้างได้ นักท่องเที่ยวเข้ามาทัศนศึกษาจะเข้าใจ
สังคมไทยได้อย่างดี 

๓. การบริหารการอนุรักษ์ศาสนสถานและการท่องเที่ยว  มีความส าคัญอย่างน้อย  
๒ ประการข้างต้น การให้ศาสนสถานด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นอยู่ กับการบริหารจัดการของผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบ จากการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้า
อาวาส ซ่ึงการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบจะแตกต่างกันตามลักษณะความส าคัญของวัด  และ
จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าไปทัศนศึกษาจ านวนมากที่สุดคือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม จะมีการบริหารการจัดการสมัยใหม่ กล่าวคือ มีจ านวนผู้ดูแลที่เป็นฆราวาสจ านวน
มากโดยแบ่งหน้าที่ กันท า  ในด้านการักษาความสะอาด ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  และวัดยัง
เก่ียวข้องกับหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลบูรณะร่วมกัน  ส่วนวัดที่ มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยยังมีการ
บริหารจัดการโดยเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแล  อย่างไรก็ดี 
ภาพรวมของการศึกษาชุมชนมีส่วนเข้ามาดูแลค่อนข้างไม่มากนัก 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจและเป็นที่ ศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชนทั่วไป และสิ่ง
ส าคัญควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่ส าคัญ๖๙ 

มานพ ชุ่มอุ่น ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพ่ือ
การยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา  อ. แม่แตง จ . เชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มรวมใจพอเพียง เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าชุมชน ได้แก่ เห็ดโคนน้อย  เห็ดนางฟ้า 
ปุ๋ยชีวภาพ และถ่านไม้ กลุ่มเติบโตมาจากการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนซ่ึงหลังจากร่วมกิจกรรม
การวิจัย ธุรกิจชุมชนของกลุ่มมีความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นจึงท าให้กลุ่มเพ่ิมก าลังการผลิตเห็ดและขยาย
โรงเรือนที่ถาวรเพ่ิมขึ้น มีการสร้างเอกลักษณ์และการจดจ า ให้กลุ่มด้วยการมีเสื้อประจ ากลุ่มมีการท า
สื่อ ณ จุดขาย การก าหนดโครงสร้างองค์กรทางการตลาดใหม่ ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงที่ท า 
การกลุ่มให้ดูน่าเชื่อถือ และมีแผนพัฒนาการผลิตเห็ดลม การเลี้ยงกบและลูกกบ ส าหรับสร้างรายได้
ในอนาคต จึงท าให้กลุ่มมีศักยภาพ ความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถกว่าทุกกลุ่มที่ร่วมโครงการ 
ทั้งด้านการตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุ่มและความร่วมมือในกลุ่มและที่ ส า คัญ ผู้น ากลุ่มมี
                                                                 

๖๙รศ.นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของวัดใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 
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ความเข้มแข็ง ยุติธรรม มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นกลุ่มที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเพาะเห็ดและการท า  ปุ๋ยชีวภาพสู่ เยาชนจึงเป็น
กลุ่มที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน  เป็นศูนย์เรียนรู้ในการด า เนิน
ธุรกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี๗๐ 

ตติยาพร จารุมณีรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่าน
หลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย  แนวทางการบูรณาการความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่ภาคการศึกษาในทั้งสองประเทศควรด าเนินการต่อไปนี้  บรูณาการ
ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้นในหลักสูตร  โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย  
เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ  เช่น ภาษาที่
ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 

นอกจากนี้ ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ 
Social network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดท า web blog เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้เป็นเวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น๗๑ 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัด
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสงฆ์
และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๒๔)  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน (X̅ = ๓.๙๕, 
S.D. = ๐.๓๕๗)   ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด (X̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๓๓๙) ด้านการพัฒนา
บุคคลหรือบุคลากรภายในวัด (X̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๔๓๙)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (X̅ = 
๓.๘๒, S.D. = ๐.๓๕๘)  ๒) สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวน
มาก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถาน
และโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้สอดคล้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมี
การพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เก่ียวกับ
การอนุ รัก ษ์โบร าณสถาน  โบร าณวั ตถุ แก่พร ะสงฆ์  และได้รั บงบประมา ณจาก ส า นัก งา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการสนับสนุน

                                                                 
๗๐ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น, “การพัฒนาการตลาดและการท่องเท่ียวของธุรกิจชุมชนเพ่ือการ

ยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่”,รายงานการวิจัย, 
(สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่), ๒๕๕๔. 

๗๑ตติยาพร จารุมณีรัตน์, “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (คณะการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ๒๕๕๔. 



๔๘ 
 

กิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยเน้น
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ ๓) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความ
ม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง  รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รูปแบบที่ ๓ จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมา รูปแบบที่ ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกล
ยุทธ์ ๙ ประการ๗๒ 

 พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
วัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดพัฒนา
ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า (๑) ด้านการจัดบริเวณวัด เป็นการพัฒนาศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย  สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และ
ท้องถิ่น (๒) ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด  มีการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การ
ปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถร
สมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน มีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒. การ
สงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ๓. การสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาทั่วไป ๔. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา (๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศีลธรรม มีการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  
๒. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พระภิกษุ
และสามเณร มีทัศนะต่อการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร
และศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒ ๓. แนวทางใน
การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด 
ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด  การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี  การวางแผนในการซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์วัด การปลูกต้นไม้ เพ่ือความร่วมรื่น การจัดท าป้ายชื่อ และประวัติวัด และการจัดท า
แผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด ได้แก่ บัญชี
ทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุมอบรมบุคลากรภายในวัด  การให้
ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครองตามล าดับ แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ 
(๓) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน  ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม การจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบ การส่งเสริมครูสอนพระปริยัติธรรม การจัดท าแผนการ
                                                                 

๗๒ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาการจัดการเชิง พุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๔๙ 
 

สอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครู การต้ังทุน และมอบทุนการศึกษา  และการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้
ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนตลอดทั้งปี 
การส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชน  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุก จัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายใน
วัด การจัดค่ายคุณธรรม๗๓ 

 พระครูวินัยธรเอก  ชินว โส (เฉยประทุม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การอนุรักษ์โบราณสถานของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบ
รูปแบบการอนุรักษ์โบร าณสถานของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ในการอนุรัก ษ์
โบราณสถาน กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการก าหนดกรอบและวิธีการ หรือแนวทางในการ
ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝ่ ายซ่ึงต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากร ในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดได้มีการ
ส ารวจโบราณสถานอย่า งเป็นระบบ มีกา รบันทึกที่มา รูปพรรณสัณฐาน เ พ่ือให้กา รส ารวจ
โบราณสถานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ๒. สภาพทั่วไปและปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของ
วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ๑) 
ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการรักษาท าความสะอาดโดยรอบโบราณสถานภายในวัดเป็นประจ า 
ตรวจสอบความเสียหายและความเสื่อมโทรมของโบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านการปกป้อง
คุ้มครอง มีการป้องกัน  ส ารวจไม่ให้มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน และ มีการป้องกันไม่ให้มี
การบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุในเขตโบราณสถาน ๓) ด้านการเสริมความม่ันคง พิจารณาถึง
คุณค่าโบราณสถานไม่ให้เสื่อมลง ซ่อมแซมโบราณสถานส่วนที่ช ารุด ให้เลือกวัสดุที่ เหมาะสมและปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ และ ๔) ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานที่เพ่ือบริการค้นคว้าวิจัยวัดที่ มี
โบราณสถาน วัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการ
อนุรักษ์เบื้องต้นของโบราณสถานนั้น รวมถึงมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิ กชนและการใช้ประโยชน์ โบราณสถานต้องค านึงถึ ง
ผลกระทบที่จะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
โบราณสถาน ๓. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า ๑) ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์ต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการ ที่
ถูกต้องเก่ียวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม ๒) ด้านการฟ้ืนฟู 
ต้องมีการวางแผนงานเป็นขั้นตอนโดยนักวิชาการและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญา และ ๓) ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซ่ึงก่อให้เกิดรายได้

                                                                 
๗๓ พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง ) , “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิง พุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๐ 
 

ต่อชุมชน ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่
ชุมชนและเยาวชน๗๔ 

พระโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวง
บุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชน
ทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัด
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๗)  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน (X̅ = ๓.๙๕, 
S.D. = ๐.๓๕๗) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด (X̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗) ด้านการ
พัฒนากิจกรรมภายในวัด (X̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๓๓๔)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (X̅ = ๓.๘๑, 
S.D. = ๐.๓๑๗) ตามล าดับ 

๒. ประชาชนทั่วไปที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ส่วนประชาชนทั่วไปที่ มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

๓. ข้อเสนอแนะเก่ียว กับการส่งเสริ มการท่ องเที่ย วเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทา ง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา คือ ๑) วัดควรอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ม่ันคง แข็งแรง และสวยงาม อนุ รักษ์ความเป็นไทย รักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ท้องถิ่น  

แนวทางในการส่งเสริม พบว่า วัดควรมีการวางแผนในการพัฒนาวัด ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
บุคลา กรภายในวัดไ ด้พัฒนาทั กษะทางด้านภาษาอั งกฤษและภาษาอา เซียน พัฒนาความรู้
ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน าประวัติ
ความเป็นมาและความส าคัญของวัด และโบราณสถาน เป็นต้น  ควรเน้นกิจกรรม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์   เน้นการสร้างศาสน
ทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  เน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน และเน้นกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด เน้นความส ะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของ
นักท่องเที่ยว  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน๗๕ 

                                                                 
๗๔ พระครูวินัยธรเอก  ชินว โส (เฉยประทุม), “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๗๕ พระโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล), “การส่ง เสริมการท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๕๑ 
 

สภาพทั่วไปของกลไกการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      กลไกการจัดการการท่องเที่ยว 
ในชุมชนผ่านมิติศาสนาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
ศาสนสถาน 
ศาสนบุคคล 

กิจกรรมภายในวัด 
สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตามหลัก 
PDCA 

หลักอิทธิบาทธรรม 
ฉันทะ ความพึงพอใจ 

วิริยะ ความเพียร 
จิตตะ เอาใจจดจ่อ 

วิมังสา หม่ันตรวจสอบ 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวมิติศาสนา คือ การท่องเที่ยวทางด้านศาสนานั่นเอง กล่าวคือ 
การท่องเที่ยวโดยวัดเป็นผู้บริหารจัดการศาสนสถานของวัดที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีอยู่แล้วให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะกราบไว้พระขอพร เพ่ือเสริมสิริมงคล และได้ศึกษาประวัติศา สตร์
ความเป็นมาของวัดแต่ละวัด โดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจทางพระพุทธศาสนา เพ่ือดึงดูดและ
เป็นแรงจูงใจ ให้ประชาชนเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง 

 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยยึดถือแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง “กลไกการจัดการการท่องเที่ยว 
ในชุมชนผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” โดยมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
(Conceptual Framework) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทที่ ๓  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่าน
มิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจั ยครั้งนี้ เป็น การวิจั ยแบบผสมผสานทั้ งวิจัยในเชิง เอกสาร ( Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสาน ดังนี้ 
  ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการบริหารการจัดการและการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวคิดการบริหารการจัดการและการ
ท่องเที่ยวเป็นกรอบในการศึกษา  
   (๒) ท าการศึกษาวิเคราะห์กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   (๓) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา กลไก
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในพ้ืนที่
ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

 (๑)  ท าการศึกษาและคัดเลือกชุมชนบริเวรรอบวัดที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวน ๗ วัด คือ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราช วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขา
ทอง วัดพุทไธสวรรค์ และวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
ความส าคัญของเรื่อง คือ เป็นวัดที่ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ และส่วนงานที่เก่ียวข้องวัดละ ๓ ราย รวม ๒๑ ราย 



๕๓ 
 

(๓) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เก่ียวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 

(๔) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส า คัญ คือ  สภาพปัญหาการท่องเที่ยวใน  กลไกการ
ท่องเที่ยวในชุมชน และแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องของในระดับจังหวัดด้านการท่องเที่ยวได้รับทราบ 

(๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) ร่วมกับพระสังฆาธิการ ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน  เพ่ือให้เห็นกลไกการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๑ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระธรรมรัตนมงคล  (นพปฎล กตสาโร) ต าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส  
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต าบลสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒) พระญาณไตรโลก (สมคิด จินตยโส) ต าแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๓) พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร) ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓  
เจ้าอาวา สวัดหน้า พระเมรุ ราชิการา ม ต าบลท่าว าสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธย า จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

๔)  พร ะครู อนุ กู ลศา สน กิจ  (ปร ะดิษ ฐ์  า นิ โ ก )  ต า แหน่ ง  เจ้ า คณะอ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๕) พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ)  ต าแหน่ง รองเจ้าคณะอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๖)  พร ะครู สิ ริ ชั ย มงคล  ( ส า ร อง  ชยธ มฺโม)  ต า แหน่ ง  ร อง เจ้ า คณะอ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๗) พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ (รุ่ง สุขุมาโล) ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ต าบลกะมัง 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๘) พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงศ์ อุทโย) ต าแหน่ง เจ้าคณะอ าเภอบางปะอิน       
เจ้ า อา วาสวั ดชุ มพลนิ กา ย าร า มรา ชวร วิ หา ร  ต า บลบ้ าน เลน อ าเภอบา งปะอิน  จังหวั ด  
พระนครศรีอยุธยา 



๕๔ 
 

๙) พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล) ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี  
เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๐) พร ะครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล  ปญฺญา พโล) ต าแหน่ ง             
เจ้าอาวาสวัดอโยธยา ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๑) พระครูวิบูรอาจารพิพัฒน์ (สนอง ฐิตาจาโร ) ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี  
เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดสามวิหาร  ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๒) พระมหาเสถียร วรธมฺโม ต าแหน่ง รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาส
วัดเจดีย์แดง ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๓) นายประทีป เพ็งตะโก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ ส านักศิลปากรที่ 
๓ ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๔) นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๕) นายสิปป์บวร แก้วงาม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานพระพุทธศาสนา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๖) นางศาริสา จินดาวงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระ
ยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๗) นางนฤมล เก่าเงิน  ต าแหน่ง หั วหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 
พิพิธภัณฑ สถานแห่ งชา ติจันท ร เกษม ต า บลหั ว ร อ อ า เภอพระนครศรี อยุธย า  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๘) นางขนิษฐา ค าจันทร์แก้ว  ต าแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต าบล
คลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๙) ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธย า
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๐) นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส านักงานพระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘ ม.๑ ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่ เก่ียวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) การจัดเวทีประชุมในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
นั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการต้ังประเด็นหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ และการจัดการทาง
พระพุทธศาสนา โดยด าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  



๕๕ 
 

  ๑) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับพระสังฆาธิการ ผู้บริหารส่วนงานของจังหวัด นักวิชาการและผู้เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชน โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวข้อง การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  
  ๒) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส เพ่ือ
ยืนยันกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่
ผู้วิจัยเสนอ 
  ๓) การสังเกต ซ่ึงเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท า
ควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถมองเห็น
ถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา 

 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
  ๑) แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวค าถาม

ส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  ๑) การลงพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๗ วัด คือ วัดหน้าพระเมรุราชิ
การาม วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราช วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขาทอง วัดพุทไธสวรรค์ และวัดพนัญเชิง
วรวิหาร 
  ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Observations Participant) ซ่ึงเป็นการ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
  ๓) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับพระสังฆาธิการ ผู้บริหารส่วนงานของจังหวัด นักวิชาการและผู้เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชน 
  ๕) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา 
  ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือยืนยันกลไก
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยเสนอ 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุป



๕๖ 
 

ตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็น
หัวข้อดังนี้ 

  (๑) วิเคราะห์ สภาพปัญหากา รท่องเที่ยวในชุ มชน ผ่ านมิติศาสนาในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 (๒)  วิ เคร า ะห์ กล ไกก า รท่ อง เที่ ย ว ในชุ มชน  ผ่ า น มิ ติศา ส นา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

(๓) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐาน
เก่ี ยว กับกา รส่ งเสริ มการบริ หา รจั ดการกา รท่ อง เที่ ยว ในชุมชน  ผ่ าน มิติศา สนาในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
  (๕) สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็นชุด
ความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับ สภาพปัญหา
การท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เห็นกลไกการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน 
องค์กร และปัจเจกบุคคล 
 
 



 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  เพ่ือศึกษา กลไกกา รท่องเที่ ยวในชุ มชน  ผ่า นมิติศาสนาใน จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และเพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

๔.๑ บริบทของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๒ สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๓ กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๔ เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 

 
๔.๑ บริบทของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัยท าการลงพ้ืนทีแ่หล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๗ ชุมชน คือ 
ชุมชนหน้าพระเมรุราชิการาม ชุมชนท่าการ้อง ชุมชนกษัตราธิราช ชุมชนใหญ่ชัยมงคล ชุมชนภูเขาทอง 
ชุมชนพุทไธสวรรค์ และชุมชนพนัญเชิงวรวิหาร เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่
จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แผนที่เกาะเมืองอยุธยา 
ที่มา : http://ww๒.ayutthaya.go.th 

 
๔.๑.๑ บริ บทพ้ืนท่ีของ ชุมชนหน้าพระเมรุราชิ การราม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนหน้าพระเมรุรา ชิการาม ต าบลท่าว าสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับที่ 
๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) ๑ 

ประวัติ 
ต านานกล่าวถึงชุมชนนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง

กรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างเม่ือจุลศักราช ๘๖๔ (พ.ศ. ๒๐๔๖) ประทานนามว่า “ชุมชนพระเมรุราชิการ
ราม” แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกว่า “ชุมชนพระเมรุ” จึงเป็นนามของชุมชนที่ใช้มาจนทุกวันนี้  

                                                                 
๑สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

ชุมชนวัด 

หน้าพระเมรุ 

ชุมชนวัด 
ท่าการ้อง  

ชุมชนวัด
กษัตราธิราช 

ชุมชนวัด 
ใหญ่ชัยมงคล  

ชุมชนวัด 
ภูเขาทอง  

ชุมชนวัด 
พุทไธสวรรค์  

ชุมชนวัด 

พนัญเชิงฯ 



๕๙ 
 

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงเหตุการณ์คราวท าสัญญาสงบศึกระหว่าง
สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีการปลูกพลับพลาเป็นที่ประทับซ่ึงอยู่ ด้านหน้า
ชุมชนพระเมรุกับชุมชนหัสดาวาส (ปัจจุบันชุมชนหัสดาวาสเหลือเพียงซากเจดีย์) ๒ 

อีกตอนหนึ่งเม่ือคราวสมเด็จพระเจ้าอะลองพญามาตีกรุงศรีอยุธยา เม่ือเดือน  ๖ ขึ้น ๑ ค่ า
พ.ศ. ๒๓๐๓ พม่า เอาปืนใหญ่มาต้ังที่ชุมชนพระเมรุราชิการามกับชุมชนหัสดาวาส พระเจ้าอะลองพญา
ทรงบัญชาการและทรงจุดปืนใหญ่เอง ปืนใหญ่ที่ ต้ังอยู่ในชุมชนพระเมรุราชิการามแตกต้องพระองค์
บาดเจ็บสาหัส ประชวรหนักในวันนั้น พอรุ่งขึ้น ๒ ค่ า เดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๐๓ พม่าเลิกทัพกลับไปทาง
เหนือหวังออกทางด่านแม่ละเมาะ แต่ยังไม่พ้นแดนเมืองตาก พระเจ้าอะลองพญาก็สิ้นพระชนม์ระหว่าง
ทาง 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
พระอุโบสถ ยาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๑๖ เมตร มีมุขทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง หน้าพระอุโบสถสู่ทิศใต้ หลังพระอุโบสถสู่ทิศเหนือ พระอุโบสถมีส่วนยาวและกว้างมาก ๓ มี
อากาศ ถ่ายเท ไม่อับ ไ ม่มีหน้าต่ างอย่างพระอุโบสถสันนิษฐานว่าผู้ สร้างคงจะสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ
เหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาคล้อมรอบด้วยหมู่เทพนม (เทพชุมนุม) จ านวน ๒๖ 
องค์มีบังฐานและกระจัง ลงรักปิดทอง ติดกระจกสี เช่นเดียวกับด้านหน้า 

ภายในพระอุโบสถเดิมมีภาพเขียนด้วยสีโบราณเป็นรูปภิกษุณีสงฆ์การบูรณะในขั้นต่อๆมา 
ถูกฉาบทาด้วยปูนเลียบขาวปรากฏดังเช่นปัจจุบันนี้  การบูรณะส่วนอ่ืนๆ ของตัวพระอุโบสถได้รักษา
ส่วนและรูปทรงของเดิมไว้ทุกส่วนคงมีแต่ลายที่เสาและลายเขียนที่ฝาผนัง ซ่ึงถูกลบเลือนสันนิษฐานว่า
การบูรณะครั้งหลังนี้คงจะหาช่างที่มีฝีมือทัดเทียมของเดิมได้ยาก ประกอบกับจะต้องใช้งบประมาณและ
เวลามากด้วย 

ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูป (พระประธาน) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองส าริด ภายนอก
ฉาบด้วยปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตราธิราช สมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตักกว้าง
ประมาณ ๔.๔๐ เมตร สูงประมาณ ๖.๐๐ เมตร  พระนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์
บรมไตรโลกนาถ”  เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งมีพระลักษณะสวยงามมาก พระนามบ่ง
ชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษ มีพระอภินิหาร เป็นสรณะที่พ่ึง  ที่เคารพสักการะอย่างยิ่งแก่โลกทั้ง ๓ เกิด 

                                                                 
๒สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓สัม ภาษณ์  พระ พิศาล วิหาร กิจ (สมศักด์ิ  ฉนฺ ทกโร ) , เ จ้ าคณะ ต า บล ท่า วาสุกรี  เ ขต ๓  

เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๐ 
 

ปีติศรัทธาแก่ผู้ที่ได้เข้ามานมัสการ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมือง ท าให้
ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ท าลายชุมชนนี้ได้ เป็นที่น่าอัศจรรย์ควรแก่การที่จะไปนมัสการอย่างยิ่ง๔ 

พระวิหารหลังเดิม ต้ังอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ(เหนือพระอุโบสถ) เรียกชื่อกันต่อๆมา แต่
โบราณว่า “วิหารขาว” พระประธานในวิหารขาวเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนช ารุดทั้งองค์เศียรหัก ฝา
ผนังวิหารช ารุดหักพังเหลือแต่ซาก เม่ือสมัยพระครูครุพุทธวิหารโศภน (เลี้ยง) เป็นเจ้าอาวาส ได้ท าการ
บูรณะโดยวิธีเก็บอิฐที่หักพังมาก่อหุ้มพระประธานที่ช ารุด ไว้ภายในเป็นพระพุทธรูปปางพุทธลีลาไว้
ด้านหน้าตรงพระอุระ น าพระพุทธรูปศิลา ปางมารวิชัยที่ช ารุดมาบูรณะขึ้นใหม่ ประดิษฐานไว้ด้านหลัง
ตรงพระปฤศฏางค์ของพระประธานองค์เดิมที่ก่อหุ้มไว้ และสร้างห้องส าหรับบ าเพ็ญกัมมัฏฐาน โดยการ
ก่ออิฐถือปูนขึ้นใหม่จ านวน ๓ ห้อง หลังพระประธาน ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ทางชุมชนได้บรรจุอัฐิอดีตเจ้า
อาวาสชุมชนหน้าพระเมรุ ณ วิหารนี้  พระวิหารหลังนี้สร้างขึ้น ในสมัยที่สร้างชุมชน ช ารุดหักพังเพราะ 
ธรรมชาติ มิได้มีการบูรณะ ปัจจุบันทางชุมชนได้สร้างสถานที่ต่อเติมออกมาทางด้านทิศตะวันออก ใช้
เป็นสถานที่บ าเพ็ญกัมมัฏฐานของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มีศรัทธาจากทุกสารทิศ 

พระวิหารสรรเพชญ (ประชาชนเรียกชื่อว่าพระวิหารคันธารราฐ) เป็นที่ประทับของ
พระพุทธรูปพระนามว่า “คันธารราฐ” และเรียกชื่อว่า “วิหารเขียน” เพราะมีลายเขียนใน พระวิหาร
และมีชื่อเรียกกันอีกว่า “วิหารน้อย” เพราะมีขนาดน้อยด้วยยาวประมาณ ๑๖ เมตร กว้างประมาณ ๖ 
เมตร มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถ ห่างจากพระอุโบสถ
ประมาณ ๒ เมตรเศษ พระยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษากรุงในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างในปี 
พ.ศ. ๒๓๘๑ ผู้สร้างได้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลา (ศิลาเขียว) ประทับนั่งห้อยพระบาท พระนามว่า “พระ
คันธารราฐ” ย้ายมาจากชุมชนมหาธาตุในเกาะเมือง ข้างชุมชนราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
เป็นชุมชนร้างในยุคนั้นมาประดิษฐานในวิหารน้อยที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ผู้สร้างได้จารึกไว้ในศิลาติดต้ังไว้ที่ฝา
ผนังเม่ือ พ.ศ. ที่สร้างว่า “พระคันธารราฐ”  นี้ พระอุบาลีซ่ึงจ าพรรษาอยู่ที่ชุมชนธรรมาราม น ามาจาก
ประเทศลังกา ในคราวที่ท่านเป็นสมณฑูต พร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์ น าพระพุทธศาสนาไป
ประดิษฐานในประเทศลังกา นักโบราณคดีมีความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สร้างระหว่าง  
พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ และสันนิษฐานว่าก่อนที่จะน ามาไว้ท่ีชุมชนมหาธาตุ  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิม
อยู่ที่ชุมชนพระเมรุราชิการาม จังหวัดนครปฐม เนื่องจากทางราชการขุดพบเรือนแก้วท่ีช ารุด สันนิษฐาน
ว่าเป็นเรือนแก้ว ของพระพุทธรูปองค์นี้ 

มณฑปนาคปรก ต้ังอยู่หน้าพระวิหารน้อย ห่างจากพระวิหารประมาณ ๒๕ เมตร พระยา
ไชยวิชิต(เผือก) สร้างในปีที่สร้างพระวิหารน้อย (ปี พ.ศ. ๒๓๘๑) อัญเชิญพระพุทธรูปศิลานาคปรก ซ่ึง
ย้ายมาจากชุมชนมหาธาตุกับพระคันธารราฐประดิษฐานในมณฑปนาคปรก เม่ือปี ๒๔๗๔ ชุมชนหน้า
พระเมรุว่างจากเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์อยู่เฝ้ารักษาชุมชนเพียงรูปเดียว  ทางราชการกรมศิลปากรจึงน า
พระพุทธรูปศิลานาคปรกในมณฑปนี้ไปเก็บรักษาไว้  ณ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติกรุงเทพพร้อมกับได้
                                                                 

๔สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์
อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๑ 
 

น าพระพุทธรูปอุ้มบาตรที่ประดิษฐาน ณ บุษบกบัญชรหน้าพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลานาคปรกหน้า
พระวิหารสรรเพชญ์  จ านวน  ๒ องค์ พระพุทธรูปศิลายืนที่หลังพระวิหารน้อย ๑ องค์ รอยพระพุทธ
บาทหล่อด้วยโลหะที่มณฑปพระบาท ต้ังอยู่หน้าพระวิหารน้อย ทางชุมชนก่อฐานต้ังศิวลึงค์ไว้แทน
มณฑปไปเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา๕ 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร)  
๔.๑.๒ บริบทพ้ืนท่ีของชุมชนท่าการ้อง  ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนท่าการ้อง เป็นพระอารามพ้ืนที่ต้ังของชุมชนโดยรวมเป็นที่ราบอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา 

ใกล้กับชุมชนธรรมารามและชุมชนกษัตราธิราชอยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร ต้ังอยู่นอก
พระนครด้านทิศตะวันตกหรือบริเวณทุ่งประเชต ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต้ังอยู่ที่หมู่ ๖ ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ม่ีที่ดินทั้งชุมชนโฉนดเลขที่ ๖๒๘ เนื้อที่ 
๒ ไร่ ๗๘ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดต้ังอยู่บริเวณชุมชนอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางมัสยิดถึง ๕ 
มัสยิด โดยมีบ้านเรือนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลังคาเรือนเท่านั้น๖ 

ชุมชนนี้ร้างมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุะยาเสียแก่ข้าศึก เม่ือปี พ.ศ.๒๓๑๐ และด้วยกาลเวลาที่
ผ่านมาเกือบ ๒๐๐ ปี ตลอดจนไม่ได้รับการบูรณะอย่างจิงจัง ท าให้ดบราณสถานภายในชุมชนส่วนใหญ่
มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลังจากสถาปณากรุงเทพมหานครแล้วพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ต่างทรงปฏิสังขรณ์พระอารามทั้งภายในและภายนอกพระนครสืบมาทุก
ราชกาล จึงท าให้อุโบสถของชุมชนมีรูปแบบศิลปะสมัย กรุงรัตนโกสินทร์เจือปนอยุ่  และในปี พ.ศ. 
๒๕๐๘ กรมศิลปากรได้ท าการขุดส ารวจฐานรากพระอุโบสถ พบว่าชุมชนท่าการ้องได้มีการปฏิสังขรณ์
มาไม่ต่ ากว่า ๒ ครั้ง แต่ด้วยเหตุที่ โดยรอบชุมชนเป็นชุมชนอิสลามส่วนใหญ่ และทางราชการไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอที่จะท านุบ ารุงชุมชนโบราณต่าง ๆ ได้ทั่วถึง ชุมชนท่าการ้องในเวลาต่อมาจึงมี
สภาพไม่ต่างจากชุมชนร้าง 

ชุมชนท่าการ้อง ซ่ึงสันนิฐานตามพุทธะลักษณะและซากปรักหังพัง น่าจะสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๑(สมเด็จพระชัยราชา) ประมาณปีพุทธศักราช ๒๐๗๖ หรือ ๔๗๔ ปีเศษมาแล้ว เพราะมีท่าน้ า
ก้ันชุมชน ช่วงนั้นแผ่นดินค่อนข้างสงบพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องดี อีกทั้งชุมชนนี้ยังใช้เป็นที่ประทับ
พักผ่อน เพ่ือเผยแพร่ศาสนาของลัทธิลังกาวงศ์อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า  ผู้ใดเป็นผู้สร้าง
เพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง สันนิฐานว่า คงจะเป็นชุมชนที่ราษฎรสร้างขึ้น เพราะไม่ปรากฏ
รายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา แต่จากการสังเกตเม็ดมะยมรอบก าแพงพระอุโบสถ จึงสันนิฐานว่า

                                                                 
๕สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้า

อาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๒ 
 

น่าจะมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓-๕ ) ๗ 

จากหลักฐานทางโบราณคดีในการส ารวจ ของพระยาโบราณราชธานินท์พร เดชะคุปต์ ซ่ึง
ท าแผนที่การส ารวจชุมชนและโบราณสถาน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระบุชื่อที่คล้ายกับชุมชนท่าการ้องไว้ ๒ 
ชื่อ คือชุมชนท่า กับ ชุมชนการ้อง ซ่ึงอยู่ใกล้กัน ชุมชนท่านั้นอยู่ตรงหัวมุมที่แม่น้ าเจ้าพระยาหักเลี้ยวลง
สู่ด้านตะวันตก ของเกาะเมืองฝั่งตรงข้ามกับชุมชนป่าพลู ที่ปากคลองมหานาคทุ่งลุมพลี ส่วนชุมชนท่า
การ้องนั้นอยู่ถัดเข้ามาเกือบถึงหลังชุมชนธรรมาราม แต่ไม่ทราบช่วงเวลาใด ที่ ๒ ชุมชนนี้รวมเข้า
ด้วยกันเป็นชุมชนท่าการ้อง และด้วยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าสร้างในสมัยใด และไม่ปรากฎชื่อ
ชุมชนท่าการ้องในรายชื่อ พระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิฐานว่า ชุมชนนี้ไม่ใช่พระอาราม
หลวง แต่น่าจะเป็นชุมชนที่ราษฎรร่วมกันสร้าง ทั้งอุโบสถก็ได้รับการบูรณะ มาหลายครั้งหลายครา ท า
ให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมผิดแผกไปจากเดิม จากรูปแบบของเจดีย์รายที่เป็นเจดีย์เพ่ิมมุม รวมถึง
ปรางค์เล็กที่ด้านหน้าอุโบสถ หากพิจารณาจากขนาด รูปทรงและศิลปะการก่อสร้าง สันนิฐานว่าคงสร้าง
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงเจดีย์รายนั้นก็มักสร้างต่อๆกันมาในชั้นหลัง ท าให้ก าหนดอายุของชุมชนได้ยาก 
รวมถึงการวางผังสิ่งก่อสร้างซ่ึงไม่เน้นสร้างพระวิหาร และจากรูปแบบเจดีย์รายที่ปรากฎ เชื่อว่าชุมชนท่า
การ้องไม่น่าจะมีอายุเก่า ไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้น๘ 

จากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่องศึกหงสาวดีครั้งทึ่ ๑ (คราวเสียสมเด็จ
พระสุริโยทัย) เหตุการณ์ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้กล่าวถึงชุมชนท่าการ้องความว่า “...
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ เม่ือปีวอกจุลศักราช ๙๑๐ พ.ศ. ๒๐๙๒ เสวยราชย์ได้ ๗ เดือน 
พระเจ้าหงสาวดีตเบ็งชเวต้ีก็ยกทัพเข้ามา...ในคราวนั้นปรากฎว่าไทยแบ่งกองทัพออกไปต้ั งค่ายรักษา
ชานพระนครทางด้านเหนือ ๒ ค่าย คือ ให้พระสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี คุมพลไปต้ัง
รักษาการที่ป้อมจ าปา อยู่ฝั่งตะวันตก ล าน้ าหัวตะพาน ชุมชนท่าการ้องแห่ง ๑ ...” ซ่ึงพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้ช าระในรัชกาลที่ ๔ แต่ค าอธิบายที่กล่าวถึ งที่ ต้ังป้อมจ าปาว่าอยู่
เหนือชุมชนท่าการ้องเป็นค าอธิบายส่วนหนึ่ง ในตอนอ่ืนๆที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเขียน
อธิบายเนื้อความขึ้นภาพหลัง เพ่ือให้ผู้ศึกษาพระราชพงศาวดารเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น โดยชี้ต าแหน่งของ
ป้อมจ าปา (ป้อมจ าปาพล) ว่าอยู่บริเวณใด ซ่ึงไม่อาจยืนยันชัดเจนได้ว่า เม่ือเกิดศึกหงสาวดีในรัชกาล
สมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้น ชุมชนท่าการ้องได้สร้างขึ้นแล้วหรือไม่๙ 

                                                                 
๗สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้า

อาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้า

อาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๓ 
 

จากหนังสือไทยรบพม่า ตอนสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ พ.ศ.๒๓๐๙ กล่าวถึงชุมชนท่าการ้อง
ความว่า “...ตัวเนเมียวสีหบดีย้ายมาจากค่ายปากน้ า พระประสบมาอยู่ที่ค่ายโพธิ์สามต้น ให้กองหน้าเข้า
มาต้ังค่ายที่ชุมชนภูเขาทอง แล้วให้รุกเข้ามาต้ังค่ายชุมชนท่าการ้องอีกแห่ง ๒ ฝ่ายข้างในกรุงฯ เห็นพม่า
เข้ามาต้ังค่ายถึงชุมชนท่าการ้องทางปืนใหญ่จะยิงได้ถึงพระนครก็ให้กองทัพเรือออกไปตีค่ายพม่า...” 

และจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ยังกล่าวถึงชุมชนท่าการ้องในปี พ.ศ. 
๒๓๑๐(สงครามเสียกรุงครั้งที่ ๒) เม่ือครั้งพระเจ้ามังระส่งมหานรธาและเนเมียวเสนาบดีมารบ กรุงศรี
อยุธยาระหว่าง พ.ศ.๒๓๐๙-๒๓๑๐ นั้น พม่าต้ังค่ายล้อมกรุงรายรอบทุกด้าน เม่ือมังนรธาป่วยสิ้นชีวิต
ลงเนเมียวเสนาบดีได้เป็นแม่ทัพใหญ่ว่าการทัพแต่ผู้เดียว ชื่อของชุมชนท่าการ้องถูกบันทึกในพระราช
พงศาวดารฉบับนี้โดยตรงไว้ดังนี้ 

“...เนเมียวจึงยกพลทหารเข้ามาต้ังค่ายใหญ่ต าบลโพธิ์สามต้นให้รื้อเอาอิฐโบสถ์วิหาร ชุมชน
มาก่อก าแพงล้อมเป็นค่าย แล้วให้เกณฑ์นายทัพทั้งปวงยกมาต้ังค่ายอยู่ ณชุมชนภูเขาทองและบ้านป้อม
ชุมชนท่าการ้องให้ปลูกหอรอและก่อป้อมให้สูงขึ้น ชื่อป้อมจ าปาเอาปืนใหญ่น้อย ขึ้นยิงมาในพระนคร
...” 

จากค าให้การขุนหลวงหาชุมชนตอนพม่ายกทัพเข้าล้อมกรุง(สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่  ๒) 
กล่าวว่า”...บรรดาทัพทั้งก็ยกล้อมกรุงไว้รอบทัพใหญ่ ต้ังอยู่สีกุทิศตะวันตกเฉียงใต้เ มืองอันแม่ทัพนั้นชื่อ
มหานราทาค่ายหนึ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ค่ายเพนียดทิศตะวันออกเมืองค่ายหัวรอ ทิศตะวันออก
เฉียงใต้นั้นชื่อคลองสวนพลู อันตะวันออกเฉียงใต้นั้นค่ายบ้านปลาเห็ดนั้นทิศใต้ เมืองค่าย ชุมชนธนทา
รามนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ายชุมชนวิเชียรทิศตะวันตกเมืองค่ายบ้านป้อมทิศตะวันตกเมืองค่าย
ภูเขาทอง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองค่ายหน้าชุมชนพระเมรุทิศเหนือค่ายโพธิ์สามต้นทิศเหนือเมืองไกล
ทางสามหลัก ค่ายชุมชนวรโพธิ์ ทิศตะวันออกเมือง ค่ายชุมชนท่าการ้องทิศเหนือเมือง...”ซ่ึงในการนี้
กองทัพเรือของท้าวพระยาอาสาหกเหล่าของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาให้เข้าตีค่ายพม่าณ ชุมชนท่าการ้อง พม่า
ยิงปืนมาถูกนายเกรก ซ่ึงยืนร าดาบสองมืออยู่หน้าเรือตกน้ าทัพเรือจึงถอยกลับเข้ากรุง 

เม่ือข้าศึกอยู่นานปีกว่า ที่เคยถอยกลับไปเม่ือถึงฤดูน้ าหลาก ก็ไม่กลับไปอย่างที่คาดหมาย 
ท าให้ราษฎรในกรุงศรีอยุธยาหวาดหวั่นภัยสงคราม และยิ่งมีสิ่งที่ท าลายขวัญของผู้คนมากไปกว่านั้นคือ 
การน าเอาเพลงยาวพยากรณ์มาบอกเล่ากันเป็นทางลับ ซ่ึงข้อความเนื้อหาล้วนน่ากลัว ทั้งยังเกิดอาเพศ
ประหลาดหลายประการ”...ด้วยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจะถึงกาลขาด จึงอาเพศเห็นประหลาดนิมิต พระ
ประธานชุมชนพระเจ้าพะแนงเชิง น้ าพระเนตรไหลลงมาจรดพระนาภีในสันนั้นชุมชนพระศรีสรรเพชญ์
พระบรมไตรโลกนาถพระอรุณแตก ดวงพระเนตรตกอยู่ที่ ตักเป็นอัศจรรย์ จากชุมชนท่าการ้องบินมา 
เสียบอกตายอยู่บนปลายยอดนภศูลชุมชนมหาธาตุโดยอาเพศ รูปพระนเรศวรในโรงพระแสงกระทืบพระ
บาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศ อากาศวิปริตรไปต่างๆ บอกเหตุลางจะเสียกรุงศรี 

และในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหน้าสุดท้ายกล่าวว่า “...จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุล 
นพศก ถึง วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๕ วันเสาร์สงกรานต์กลางวันพม่าจุดเพลิงฟ้ืนเชื้อใต้รากก าแพงตรง
หัวรอ ริมป้อมมหาไชยและพม่าค่ายชุมชนท่าการ้อง ชุมชนแม่นางปลื้มและค่ายอ่ืนๆ ทุกค่ายจุดปืนใหญ่ 



๖๔ 
 

ปืนป้อมและหอระดมยิงเข้ามาในกรุงพร้อมกันต้ังแต่เพลาสามโมงเศษจนพลบค่ า จากนั้นก าแพงทรุดลง 
พม่าก็พากันกรูเข้าเมืองเผาและปล้นสะดมไล่จับและเข่นฆ่าผู้คนไปทั่วพระนคร วัง เวียงและชุมชนล้วน
ตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ต้ังแต่เพลานั้น๑๐ 

ในส่วนหลักฐานทางวรรณคดีได้มีกล่าวถึงชุมชนท่าการ้อง อาทิ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
เป็นนิทานเสภาพ้ืนบ้านสมัยอยุธยามีตัวละครส าคัญ ๓ ตระกูล ซ่ึงอาศัยอยู่หัวเมืองด้านตะวันตกของกรุง
ศรีอยุธยา คือ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (หรือสมเด็จพระ
พันวษา) ต่อมาสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่๒) ทรงประชุมกวีแต่งเสภาใหม่ให้สมบูรณ์ ซ่ึง
กล่าวถึงชุมชนท่าการ้องไว้หลายครั้งในการเดินทางของตัวละคร ในเรื่อง เช่น ตอนนางทองประศรีพา
พลายงามกลับกาญจนบุรีกลับจากไปเยี่ยมขุนแผนที่คุกนครบาลว่า 

“...พลายงามงามลาพ่อลูกผูกอาลัย       ตามย่ามาพ้นทับท่ีหับเผย 
ไม่ลืมเลยเหลียวหน้าน้ าตาไหล            ทั้งขุนแผนแสนสวาทเพียงขาดใจ  
ต่างอาลัยลาลับวับวิญญา      ไปขึ้นช้างข้างชุมชนท่าการ้อง  
พอเดือนส่องสว่างกลางเวหา                ออกข้ามทุ่งกรุงศรีอยุธยา  
รีบกลับมาถึงบ้านกาญจนบุรี...”          
เถรกวาดเป็นอาจารย์นางสร้อยฟ้า แปลงเป็นแร้งบินมาจากเชียงอินทร์ เพ่ือการแก้แค้น

พลายชุมพล ครั้นถึงอ่างทองเถรกวาดก็แปลงกายเป็นจระเข้ใหญ่ เดินทางผ่านบ้านย่านต่างๆ มาโดย
ล าดับ ซ่ึงชุมชนท่าการ้องเป็นอีกหนึ่งที่กล่าวในเส้นทางที่จระเข้แปลงผ่านไป๑๑ 

      “...แล้วเลยลงมาหน้าป้อม               แกด้อมด้อมเที่ยวฉวยเอาคนได้ 
ขบกัดขัดเสียที่รากไทร                        แล้วเลยไล่เรือลงมาภูเขาทอง  
เห็นกุมภานั้นกล้าหาญ                         ชายหญิงวิ่งพล่านทุกบ้านช่อง 
ถึงแพเจ๊กจอดหน้าท่าการ้อง                 ขึ้นคาบเมียเจ๊กจ๋องเจ้าน้ ามัน...” 
จากค าให้การของขุนหลวงชุมชนประดู่ทรงธรรมตามเอกสารจากหอหลวง ความว่าในสมัย

พระมหาจักรพรรดิ บริเวณทิศตะวันตกระหว่าง ชุมชนท่าการ้องและชุมชนค้างคาวนั้น เป็นล าน้ ากว้าง
อยู่ตรงข้ามประ๖เมืองใกล้ชุมชนสบสวรรค์ทางด้านหลังวัง ถัดชุมชนขึ้นไปทางเหนือล าน้ าทางเกาะมหา
พราหมณ์คือ ขนานปากคูเป็นเส้นทางน้ าผ่านเข้าสู่พระนคร ดังนั้นจึงต้องมีด่านขนอนคอยตรวจคน
แปลกปลอมและคอยเก็บภาษีเรือที่ผ่านแม่น้ าจากหัวเมืองตะวันตก นอกจากนี้บริเวณชุมชนท่าการ้อง 
ยังเป็นที่ต้ังของโรงเรือรบน้ าจืดขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นที่เก็บเรือส าเภาและเรือรบน้ าจืด ที่ เตรียมพร้อม
ป้องกันศึก เพราะอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังไม่มากนักซ่ึง สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียนไว้จากค าให้การฯว่า 
“...ย่านบ้านชุมชนท่าการ้องต้ังโรงเรือน้ าจืดแถวหนึ่ง สามสิบหลังเสาไม้มะค่าหลังคา มุงกระเบื้องลูกฟูก

                                                                 
๑๐สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๕ 
 

หลังหนึ่งไว้เรือรบได้ ๑๐ ล าบ้าง ๖ ล าบ้าง ตามขนาดเรือใหญ่เล็กมีขุนหม่ืนและไพร่หลวงรักษาทุกเดือน 
ถ้ามีราชการสงครามก็ยา และเข็นออกจากอู่ในโรงไปใช้ราชการได้พร้อมเพรียง... ” และจากต าแหน่งนี้
กษัตริย์หรือแม่ทัพสามารถสั่งการ ให้เรือรบเคลื่อนที่ไปยังแม่น้ าลพบุรี ป่าสัก เจ้าพระยาหรือแม่น้ าน้อย 
ตลอดจนคูคลองต่างๆ รอบกรุงได้อย่างคล่องตัว ปัจจุบันเหลือเฉพาะคูน้ าขนาดใหญ่กว้างประมาณ ๓๐-
๔๐ เมตร ซ่ึงถูกขุดลึกจากแม่น้ าเจ้าพระยามาในผืนดินความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่เนื่องจาก
บริเวณที่เป็นแนวคูเดิมด้านติดกับแม่น้ า ชาวบ้านได้ถมดินปลูกสร้างบ้านเรือน ท าให้ไม่มีทางไหลออกไป
ยังแม่น้ า 

จากหลักฐานตามเอกสารดังกล่าวพบว่า ได้มีการบันทึกถึง ชุมชนท่าการ้องเก่าที่สุด ในปี
พ.ศ.๒๐๗๖ ฉะนั้น ชุมชนท่าการ้องอาจสร้างขึ้นก่อนปีพ.ศ.๒๐๗๖ และเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า ชุมชนท่ากา
ร้องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ ๔๗๔ ปี ซ่ึงชุมชนท่าการ้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน
ในพ.ศ.๒๒๗๕ ได้รับวิสุงคามสีมาเม่ือพ.ศ.๒๒๘๕ และได้เป็นหนึ่งในโครงการไหว้พระมหามงคลของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการไหว้พระ๙ชุมชน) ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ าพรรษา ๙ รูป เจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบันคือ พระครูสิทธิปัญญาโสภณ และจากสภาพของชุมชนท่าการ้องที่รกร้าง ทรุดโทรม และขาด
การซ่อมแซมดูแลรักษามาเป็นเวลานาน ทางชุมชนจึงเริ่มพัฒนาชุมชนจากการท าให้บริเวณชุมชนมี
ความสะอาดร่มรื่น รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่จ าเป็น เช่น การให้บริการน้ าด่ืม ผ้าเย็น รวมถึง
ห้องน้ า  ห้ องสุขาที่ ถูกสุขลักษณะ ซ่ึงขณะนี้ทา งชุมชนท่า การ้องก าลังท าการบูรณะปฎิสังขร ณ์ 
โบราณสถานและถาวรวัตถุภายในชุมชน เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยไม่ทิ้งหน้าที่หลักของชุมชนคือ ที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชนเพ่ือการน้อมน าไปสู่ คุณธรรม
ความดี และนับเป็นบุญที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีเมตตาพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมา
ประดิษฐาน ณ ชุมชนท่าการ้อง และมีหลวงพ่อยิ้มเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มาสักการะ คณะ
ใดที่ต้องการให้จัดปาฐกถาธรรมก็จะจัดให้ในเวลาสั้นๆ โดยพิจารณาหัวข้อในการอบรมให้เหมา ะสมแก่
หมู่คณะ ซ่ึงท าให้เกิดศรัทธาพึงพอใจจึงเกิดค ากล่าวว่า “...มาแล้ว...ต้องมาอีก และเม่ือมีความพอใจจะ
น้อมน าตนเองและครอบครัวมาสู่ ชุมชน การน าไปสู่ความดีอ่ืนๆ ก็ตามมา การให้ก่อนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนของชุมชนท่าการ้อง จึงเป็นที่มาของความศรัทธาโดยปราศจากเง่ือนไขให้ชุมชนได้ท าหน้าที่
ของชุมชนที่จะจูงพุทธบริษัทไปสู่ความดีที่สูงขึ้นในล าดับต่อไป๑๒ 

๔.๑.๓ บริบทพ้ืนท่ีของชุมชนกษัตราธิราช ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนกษัตราธิ ราชวรวิหาร   ต าบลบ้านป้อม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ล าดับที่ 
๑๑๙  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๕ ตอน ๓๗ง เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ / 
GPS LAT๑๔-๒๑-๑๐N,LONG๑๐๐-๓๒-๔๕E) 
                                                                 

๑๒สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๖ 
 

ประวัติ 
ชุมชนกษัตราธิราช เป็นชุมชนโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่ อว่า ชุมชนกระษัตรา 

หรือ ชุมชนกระษัตราราม เป็นชุมชนที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรง
สร้างหรือปฏิสังขรณ์ จึงได้ชื่อว่า ชุมชนกษัตรา หรือชุมชนกษัตราราม หมายความว่าเป็นชุมชนของ
พระมหากษัตริย์ ต่อมากลายเป็นชุมชนร้าง ภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า 
ชุมชนกษัตราธิราช   

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๓๒๘-๒๓๔๙ สมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ใน
รัชกาลที่ ๑ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ปีพุทธศักราช ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) 
ทิวงคตแล้วสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ส่วนนาม
ชุมชนกษัตราธิราช สันนิษฐานว่า ได้เปลี่ยนนามในรัชกาลที่ ๕ ตามจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 
พุทธศักราช ๒๔๓๑ ครั้งเสด็จพระราชด าเนินมายังชุมชนนี้ ซ่ึงได้กล่าวถึงชุมชนกษัตราธิราชไว้ และ
ได้รับพระราชทานให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ 

ส่ิงส าคัญภายในชุมชน 
พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด ๒ ชั้น  มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั้น ประดับลายเครือเถา ลงรักปิดทอง  ประดับกระจก ยกพ้ืนสูงมีประตู
ทางเข้าด้านหน้า ๒ ประตู ด้านนอกท าเป็นเสาในตัวตามแบบศิลปะอยุธยา ยอดเสาเป็นลายบัวแวง มี
ทวยจ าหลักรูปพญานาครองรับชายคาอยู่บนเสาทุกเสา ด้านหน้าประดับด้วยซุ้มบุษบกบัญชร ต้ังอยู่บน
แท่นใหญ่ ด้านหลังสร้างเป็นมุขเด็จ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ หน้าต่างเจาะเป็นช่อง ช่วง
หน้าต่างประดับลายเครือเถาที่เพดานและขื่อประดับลายจ าหลัก เป็นช่องกระจกดอกจอก ลงรักปิดทอง 
บนลานพระอุโบสถโดยรอบต้ังใบเสมาอยู่บนฐานบัว ลักษณะใบเสมาสลักจากหิน ตรงกลางสกัดเป็นเส้น
โค้งคล้ายรูปหัวใจ  มีแถบยาวตัดตรงกลางอันเป็นลักษณะของเสมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา๑๓ 

พระประธาน ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา
พระนามว่า พระพุทธกษัตราธิราช  

พระวิหาร มี ๔ หลัง 
พระวิหารใหญ่ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ  ขนาดกว้าง 

๖ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ๕๐ เซนติเมตร  หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง พระวิหารหลังทิศใต้  หน้าบัน

                                                                 
๑๓สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๗ 
 

สลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัตต์ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธิ  และพระ
ศรีอริยเมตไตย ที่ผนังเจาะเป็นช่องส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระวิหาร  ๑๔ 

ด้านทิศเหนือ หน้าบันสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลายกระหนก ภายในพระ
วิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ปางถวายเนตร และปางประทานอภัย ที่ผนังมีหน้าต่างด้านละ 
๓ บาน 

พระวิหารน้อย ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ อยู่ตรงมุม
ก าแพงแก้วของพระอุโบสถ ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก๑๕ 

พระปรางค์องค์ใหญ่ ลักษณะก่ออิฐถือปูน มีขนาดสูง ๒๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตรงเรือนธาตุมีซุ้มจระน าทั้ง ๔ ด้าน หน้าบันเหนือซุ้มประดับลายอุณาโลม 
ภายในซุ้มจระน ามีรูปจ าลองเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองประดับเป็นภาพนูนสูง 

พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มี ๔ องค์ อยู่ด้านหลังพระวิหาร และเป็นที่บรรจุอัฐิอดีต
เจ้าอาวาส และมีพระเจดีย์เหลี่ยมขนาดย่อมมีครุฑยุดนาคแบกเชิง ๑ องค์  รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
หล่อด้วยโลหะปิดทองขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังเหนือ 

ศาลาตรีมุข เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง มีขนาดกว้าง  ๖ เมตร ยาว 
๔๒ เมตร หน้าบันจ าหลักตราพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๕ 

หอไตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง มีขนาดกว้าง ๓ เมตร ๖๐ 
เซนติเมตร ยาว ๗ เมตร ๘๐ เซนติเมตร 

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๙ ห้อง มีมุมซ้อน หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง
๒๔ เมตร ๔๒ เมตร 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระราชธานินทราจารย์ (สมชาติ ฐานิสฺสโร) 
 
๔ .๑. ๔  บ ริ บท พ้ืน ท่ีข อง ชุ มชนใ หญ่ชั ยม งค ล ต าบลค ลองสวนพ ลู อ า เภ อ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นชุมชนมีความส าคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นชุมชน

ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดชุมชนหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็น
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมายังชุมชนแห่งนี้ จุดสนใจของชุมชนใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทาง
ประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา 
ด้านหลังชุมชนมีต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ 

                                                                 
๑๔สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๘ 
 

บริเวณ รอบๆ ยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวท่ีต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่
ควรพลาดอย่างยิ่ง๑๖ 

ประวัติ ชุมชนใหญ่ชัยมงคล เป็นชุมชนที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น
คือ ใน รัชสมัยของสมเด็จพระรา มา ธิป ดีที่  ๑ หรื ออีกพระนา มหนึ่ง คือ  สมเ ด็จพระเจ้า อู่ทอง
พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต านานกล่าวว่า เม่ือ พ.ศ.๑๙๐๐ สมเด็จพระเจ้า อู่ทองได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซ่ึงทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้
สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า ชุมชนป่าแก้ว๑๗ 

ต่อมาคณะสงฆ์ส านักชุมชนป่าแก้วบวชเรียนมา จากส านักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรี
ลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ท าให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนใน
ส านักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงต้ังอธิบดีสงฆ์นิกายนี้ เป็นสมเด็จพระวันรัตน 
มีต าแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซ่ึงมีต าแหน่งเป็ นสังฆราชฝ่ายคันถ
ธุระ๑๘ 

เรื่องราวส าคัญในประวัติศาสตร์ของชุมชนป่าแก้วมีอยู่ว่า อุโบสถของชุมชนเคยเป็นที่ ซ่ึง
คณะคิดก าจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐาน ครั้งนั้นได้รับผลส าเร็จ
จึงอัญเชิญพระเฑียรราชาลาผนวช ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่ า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ.ศ. 
๒๑๐๔ ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง ได้มีพระบรมราชโองการให้เอาสังฆราชชุมชนป่า
แก้วไปส าเร็จโทษ ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฎพระศรีศิลป์ พ.ศ. ๒๑๓๕ ในแผ่นดินของพระ
นเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์ส าคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฎิ สังขรณ์เจดีย์ประธานชุมชน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงท าให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อ
ชุมชนใหญ่ชัยมงคล 

จุดที่น่าสนใจ เจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ  ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงรบชนะ มังกะยอชวาพระมหาอุปราชของหงษาวดี ที่ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้
ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และสมเด็จพระเอกาทศรถผู้ เป็นพระอนุชาจึงได้น า
ทัพไปรับศึก และได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกทีคอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระคชาธาร 
โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพะรองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า พระเจ้า
พ่ีเราจะยืนอยู่ไยในร่มไม้เล่าเชิญออกมาท ายุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้า

                                                                 
๑๖สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๗สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการเจ้า

อาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 



๖๙ 
 

ไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว พระอุปราชของพม่าจึงไสยช้างออกมากระยุทธถีด้วยกันในการท า
ยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลผ่ายฟาดฟันพระอุปราชขาดตะพายแล่ง๑๙ 

เม่ือกลับมาสู่พระนครแล้ว พระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระไปไม่ทันตอนกระท า
ศึกยุทธหัตถี ซ่ึงมากฏระเบียบแล้วต้องโทษถึงขึ้นประหารชีวิต ช่วงเวลาที่รออาญาสมเด็จพระพันรัตน 
พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๒๕ รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยยกเว้นโทษให้กับทหาร
เหล่านั้น โดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรู้ 
เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วแคว้นทั่ ว
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมี
น้ าพระทัยของพระองค์ ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้น และพระะราชทานนามว่า“เจดีย์ชัยมงคล” 

๔.๑.๕ บริบทพ้ืนท่ีของชุมชนภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับที่ ๑๕ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) ๒๐ 

ประวัติ 
ชุมชนภูเขาทองเป็นมหาเจดีย์ส าคัญ ต้ังอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ในหมู่ ๒ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ้ืนที่โดยทั่วไปสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๓ เมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มผืน
ใหญ่ทางด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ชุมชนภูเขาทอง
ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา ถัดขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นคลองมหานาคซ่ึงเป็นคลองขุดโบราณ 
(คูค่ายมหานาค) ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นคลองยาว ด้านทิศตะวันออกของถูเขาทองไปจ รดทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ (อยุธยา-อ่างทอง) ได้รับการปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ และที่ ต้ัง
ของพระบรม  ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช๒๑ 

ชุมชนภูเขาทองต้ังอยู่บนโคกซ่ึงพ้ืนที่โดยรอบมีน้ าท่วมถึง เป็นพ้ืนที่ยุทธภูมิครั้งส าคัญ
ระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่าทั้ง ๒ ยุคสมัยของการเสียกรุง ซ่ึงในคราวสงครามสมัยก่อนเสีย

                                                                 
๑๙สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส

วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๐ 
 

กรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้นได้มีการขุดคลองมหานาคเพ่ือความสะดวกในการคมนาคมระหว่างพระนคร
ด้านแม่น้ าลพบุรีกับชุมชนภูเขาทองนี้๒๒ 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนภูเขาทอง ต้ังแต่เรื่องการเริ่มก่อสร้าง สาเหตุการก่อสร้าง 
ระยะเวลาของการก่อสร้างนั้น ฯลฯ ยังไม่มีข้อยุติที่แน่นอนทางโบราณคดี แต่ก็มีข้อสันนิษฐานกันว่า 
พระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า ชุมชนภูเขาทอง นั้น สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยต้น
อยุธยา บันทึกไว้ว่า “...ศักราช ๗๔๙ ปีเถาะ นพศก (พ.ศ. ๑๙๓๐) สถาปนาชุมชนภูเขาทอง...”แต่ไม่มี
รายละเอียดถึงสิ่งก่อสร้างสมัยนั้น ขณะเดียวกันก็ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า ในคราวสงครามที่พระเจ้าบุเรงนอง
แห่งพม่ามีชัยเหนืออยุธยาในคราวเสียกรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ นั้น พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดีย์
ก่อทับองค์เจดีย์เดิมของชุมชนแห่งนี้ แต่ก็ไม่มีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบของเจดีย์เช่นกัน๒๓ 

ในหนังสือค าให้การของชาวกรุงเก่า กล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดี (บุเรงนอง) เป็นผู้สร้างพระ
เจดีย์ภูเขาทองเม่ือ พ.ศ. ๒๑๑๒ อันเป็นปีที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่ข้าศึก ความในค าให้การของ
ชาวกรุงเก่าเขียนไว้ดังนี้ “...ในเวลาเม่ือพระเจ้าหงสาวดียังประทับอยู่พระนครศรีอยุธยานั้น ได้โปรดให้
สร้างพระเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่ง ที่ ต าบลทุ่งเขาทอง ขนานนามพระเจดีย์นั้นว่า เจดีย์ภูเขาทอง ยังปรากฏ
อยู่จนทุกวันนี้...” 

ค าให้การของขุนหลวงหาชุมชน บรรยายว่า “...แล้วพระเจ้าหงสาจึ่งสร้างเจดีย์ไว้ที่ทุ่งภูเขา
ทองจึ่งสมมตินามเรียก พระภูเขาทอง แล้วจึ่งท าการฉลองเป็นการใหญ่หนักหนาแล้ว พระเจ้าหงสาจึงยก
ทัพกลับไป...” 

ในขณะที่พงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่า พระนเรศวรหงสาเป็นผู้สร้างชุมชนภูเขาทองทางทิศ
พายัพเพ่ือแข่งกับพระนารายณ์ฝ่ายไทยที่สร้างชุมชนใหญ่ชัยมงคลทางทิศหรดี (คือชุมชนไชยวัฒนาราม) 
ส่วนบันทึกเรื่อง The History of Japan Together with a Description of the Kingdom of Siam 
ของหมอแกมป์เฟอร์ ชาวเยอรมัน ซ่ึงเป็นแพทย์ประจ าคณะทูตของเนเธอร์แลนด์ที่ เดินทางไปยังญี่ปุ่น 
ได้แวะมาพัก ณ กรุงศรีอยุธยา เป็นเวลา ๒๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๒๓๓ ได้เขียนจดหมายเหตุพร้อมวาดภาพเจดีย์ภูเขาทองและอธิบาย โดยแปลเป็นไทยได้ว่า “...ชาว
สยามได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้เป็นที่ระลึก ณ ที่ซ่ึงมีชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์แห่งพะโค ผู้ ซ่ึงถูก
ปลงพระชนม์และกองทัพใหญ่ของพระองค์ถูกท าลายลง เป็นผลให้พวกเขาพ้นจากอ านาจการปกครอง
ของชาวพะโค และบูรณาการอิสรภาพของตนเช่นเดิม...” 

เหตุการณ์หลังสุดที่เก่ียวกับชุมชนภูเขาทอง และได้รับการบันทึกไว้ คือ ปีพุทธศักราช 
๒๔๙๙ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้บูรณปฏิสังขร ณ์เจดีย์ประธาน
ชุมชนภูเขาทอง โดยต่อเติมปล้องไฉน ปลีและลูกแก้ว โดยเฉพาะลูกแก้วท าด้วยทองค าหนัก ๒,๕๐๐ 

                                                                 
๒๒สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๑ 
 

กรัม เพ่ือเฉลิมฉลองก่ึงพุทธกาล ในคราวบูรณะเจดีย์ภูเขาทองนี้ ชุมชนภูเขาทองได้รับการสถาปนาเป็น
ชุมชนมีสงฆ์อีกครั้ง 

เม่ือพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมชุมชนภูเขาทอง สามารถสรุปเป็นแนวทางหรือข้อ
สมมติฐาน ๓ แนวทาง ดังนี้ 

แนวคิดที่ ๑ เชื่อว่า ชุมชนภูเขาทองสถาปนาขึ้นในสมัยสมเด็จพระราเมศวร (พ.ศ. ๑๙๓๑-
๑๙๓๘) ต่อมาภายหลังการเสียกรุงครั้งแรก พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจึงได้ทรงสร้างเจดีย์มอญขึ้น ณ 
ชุมชนนี้ ต่อมาประมาณสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เจดีย์แบบพม่าได้พังลงไป จึงมีการสร้างขึ้นใหม่
เป็นเจดีย์แบบไทยบนฐานแบบมอญที่บูรณะขึ้นมาใหม่ และในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จึงได้
ทรงบูรณะในส่วนรายละเอียดตกแต่ง 

แนวคิดที่ ๒ เชื่อว่า เจดีย์ภูเขาทองสร้างโดยมอญ ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
มีฐานลาดแบบมอญ ส่วนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสร้างสมัยหลังจึงมีลักษณะไม่สัมพันธ์กัน 

แนวคิดที่ ๓ เชื่อว่า เจดีย์ภูเขาทองสร้างขึ้นเม่ือคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
กระท ายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เลียนแบบพระมหาเจดีย์ในหงสาวดี
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

ส่ิงส าคัญภายในชุมชน 
ก าแพงแก้ว เป็นก าแพงก่ออิฐถือปูนก่อล้อมอุโบสถ เจดีย์ วิหาร แสดงเขตพุทธาวาส มี

ลักษณะเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมล้อมอาคารทั้ง ๓ หลังและเชื่อมต่อกัน ขนาดกว้าง ๑๑๙ เมตร ท าให้
แผนผังของชุมชนมีลักษณะคล้ายรูปกากบาท ยาว ๒๔๓ เมตร ล้อมรอบยาวรวม ๖๘๘ เมตร ก าแพง
ส่วนใหญ่ช ารุดเหลือเพียงรากฐาน เป็นแนวเท่านั้น มีประตูทางเข้า ๖ ประตู เฉพาะด้านทิศตะวันออกยัง
ปรากฏเสาหัวเม็ดประตูและช่องทางเข้าชัดเจนเป็นประตูที่ไม่มีซุ้ม กว้าง ๒.๑๓ เมตร๒๔ 

วิหาร เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕.๓๐ เมตร  มีทางเข้า ๒ 
ทาง คือ ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร ภายในพระวิหารมีเสาแปดเหลี่ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๐ เซนติเมตร ๒ แถว ระยะห่างของหัวเสา  ด้านกว้าง ๔ เมตร ด้านยาว ๓.๓๐ 
เมตร ฐานชุกชีกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พระประธานนั่งบนฐานหน้ากระดานกลมหัน
หน้าไปทิศตะวันออก พระอันดับหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ๔ องค์  

เจดีย์ประธานหรือเจดีย์ภูเขาทอง  เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีความสูงถึง ๙๐ เมตร (๒ เส้น ๕ 
วา ๑ คืบ) ส่วนเจดีย์ชุมชนใหญ่ชัยมงคลเป็นมหาเจดีย์ส าคัญที่อยู่นอกเกาะด้านตะวันออกเฉียง ใต้ที่สูง
กว่าเจดีย์ภูเขาทองเพียง ๒ เมตร (๒ เส้น ๖ วา ๑ คืบ) เจดีย์ภูเขาทองที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้  น่าจะ
ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์สูงเด่นในระหว่างรัชสมัยพระมหาธรรมราชาถึงสมัยพระเพท
ราชา (ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๒๔๖) และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระเจ้าบรมโกศ หรือ
อยุธยาตอนปลาย นั่นคือ มีฐานทักษิณ ๔ ชั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยชั้นพ้ืนยาวด้านละ ๖๙ เมตร ชั้น
                                                                 

๒๔สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 
ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๒ 
 

ที่ ๒ ยาว ด้านละ ๖๓ เมตร  ชั้นที่ ๓ ยาวด้านละ ๔๙.๔ เมตร และชั้นที่ ๔ ยาวด้านละ ๓๒.๔ เมตร ทั้ง 
๔ ด้านมีบันไดขึ้นไปจนถึงฐานทักษิณชั้นบนสุด บนชั้นนี้มีฐานสี่เหลี่ยมขององค์เจดีย์ที่มีอุโมงค์รูปโค้งเข้า
ไปข้างใน ซ่ึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ๑ องค์ สูงขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยม ประกอบด้วยฐานเขียง
หรือหน้ากระดาน องค์ระฆัง บัลลังก์ส่วนเหนือขึ้นไปที่เป็นปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้วนั้น ของเดิมได้
พังไปแล้วต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซ่ึงได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในครั้งนั้นได้ท าลูกแก้วด้วยทองค าหนัก ๒,๕๐๐ กรัม อันหมายถึงการบูรณะในวาระ
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษของไทย 

อุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีมุขยื่นทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง มีประตูเข้าทางทิศตะวันออกและตะวันตกด้านละ ๑ ประตู ที่ซุ้มประตูทางเข้ามีลวดลายที่เสา
ประตูตอนบนเป็นลายเฟ้ือง ภายในมีพระพุทธรูปศิลาทรายถือปูนปางสมาธิ ๖ องค์ รายล้อมแท่นฐาน
ชุกชีพระประธานซ่ึงช ารุด หลังคาลดชั้น หลังการเสียกรุงครั้งที่ ๒ ชุมชนนี้เป็นชุมชนร้างเรื่อยมา แต่พระ
มหาเจดีย์ก็ยังเป็นสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นที่ปรากฏเป็น นิราศ
ภูเขาทอง ของ สุนทรภู่ ที่เดินทางมานมัสการในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนนี้ มีพระมา  
จ าพรรษาอีกครั้งนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และในปัจจุบันนั้น บนกลางถนนของทางเข้ามายังชุมชนแห่งนี้ได้
สร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรทรงม้าศึกไว้ด้วย 

 
๔.๑.๖ บริบทพ้ืนท่ีของชุมชนพุทไธสวรรค์ ต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนพุทไธศวรรย์ (ชุมชนพุทไธสวรรย์) ต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับที่ 
๑๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) ๒๕ 

ประวัติ 
ชุมชนพุทธไธศวรรย์ ต้ังอยู่ในเขตต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขต ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา ชุมชนต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งนอกกรุง
ศรีอยุธยาทางด้านใต้ โดยอยู่ตรงกับปากคลองท่อ หรือคลองฉะไกรใหญ่ ซ่ึงเป็นคลองที่ ดึงน้ าจากแม่น้ า
ลพบุรีหรือคลองคูเมืองตอนเหนือ โดยมีแนวคลองผ่านด้านหลังของพระราชวังโบราณ แล้วมาบรรจบกับ
แม่น้ าเจ้าพระยาตรงบริเวณหน้าชุมชนพอดี ชุมชนนี้ในสมัยอยุธยานั้นมีชุมชนหลากหลายเชื้อชาติ
ศาสนาอยู่โดยรอบ  ทั้งชุมชนชาวจีน มุสลิม โปรตุเกสและอินโดจีน ซ่ึงนับถือศาสนาคริสต์ อาณาเขต

                                                                 
๒๕สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๓ 
 

โดยรอบชุมชน ทิศเหนือติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศใต้ติดกับที่ของชุมชนต าหนัก (ร้าง) ทิศตะวันออกติด
กับโรงเรียนพุทไธศวรรย์ ทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร๒๖ 

ชุมชนพุทไธศวรรย์ปรากฏในต านานว่า ในอดีตคือวังของพระเจ้าอู่ทองที่ชื่อว่า  เวียงเหล็ก 
พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี้เป็นเวลา ๓ ปี ก่อนที่จะไปสร้างพระราชวังและเมืองใหม่ในเขตหนองโสนใน
เกาะกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน ดังนั้น พระองค์จึงยกที่วังเดิมนี้ให้สร้างชุมชน ต านานดังกล่าวนี้ เป็นเรื่อง
ในแบบเดียวกันกับต านานของการสร้างชุมชนอโยธยาและกรุงศรีอยุธยา ดังเนื้อความในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า “ศักราช ๗๑๕ ปีมะเส็ง เบญจศก  (พ.ศ. ๑๙๙๖) วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น 
๑ ค่ า เพลา ๒ นาฬิกา ๕ บาท ทรงพระกรุณาตรัสว่า ที่พระต าหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหาร
และพระมหาธาตุเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อ ชุมชนพุทไธศวรรย์” ๒๗ 

ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ชุมชนพุทไธศวรรย์ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ ต้ังทัพของพม่า 
ในคราวท่ีพม่ายกทัพมาล้อมกรุงฯ เพ่ือท าการรบกับกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากชุมชนพุทไธศวรรย์เป็น
ชุมชนซ่ึงต้ังอยู่นอกก าแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ เม่ือครั้งที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี ทรง
ส่งพระราชสาส์นมาขอม้า และช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แต่ถูกปฏิเสธ พระเจ้าบุเรงนอง
จึงยกทัพเข้ามาและกวาดต้อนเอาก าลังทางหัวเมืองของไทยมาสมทบด้วยเม่ือยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้มีเหตุการณ์ในพระราชพงซาวดารระบุว่าบริเวณชุมชนพุทไธศวรรย์นั้น
ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบการเมรุที่ส าคัญถึง ๒ ครั้ง กล่าวคือ ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ปี พ.ศ. 
๒๒๕๘ กรมหลวงโยธาทิพทิวงคต ณ ต าหนักริมชุมชนพุทไธศวรรย์ จึงได้จัดงานพระศพตามพระราช
ประเพณี อีกครั้งคือ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมเด็จ กรมหลวงโยธาเทพได้ ทิวงคตลง ณ 
ต าหนักริมชุมชนพุทไธศวรรย์ พระองค์ได้โปรดให้ท าการพระเมรุ ณ ชุมชนพุทไธศวรรย์และ ใน พ.ศ. 
๒๒๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้น าคณะฑูตชาวสิงหลไปนมัสการ
และประกอบศาสนกิจที่ชุมชนพุทไธศวรรย์  หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีหลักฐานทางด้าน
เอกสารใดกล่าวถึงชุมชนพุทไธศวรรย์อีก จนกระทั่งถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเทพพลภักด์ิ ซ่ึงบัญชาการกรมพระคชบาลเสด็จออกไปชม
เพนียด ทรงพบว่าที่ด้านหน้ามุขของปรางค์ประธานชุมชนพุทไธศวรรย์นั้นมีพระรูปพระเจ้า อู่ทองต้ังอยู่ 
ต่อมาเข้าจึงกราบทูลมายังสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระองค์จึงโปรดให้เชิญเทวรูปนั้นลงไป
กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๓๒๗ แล้วโปรดให้ประดิษฐานไว้ ณ หอพระเทพบิดร ภายในชุมชนพระศรีรัตน
ศาสดารามในปัจจุบัน ส่วนรูปที่เรียกกันว่า “พระเจ้า อู่ทอง” ในปัจจุบันนี้  เป็นของหล่อขึ้นใหม่แทน
ของเดิมท าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยประทับยืนอยู่ภายในซุ้มจระน าบริเวณผนังด้านทิศเหนือของ

                                                                 
๒๖สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๔ 
 

มุขด้านทิ ศตะวันออกในรัชกาลพระบาทสมเ ด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ ชา ว
พระนครศรีอยุธยาได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ยอดปรางค์ประธานของชุมชนขึ้นในราว พ.ศ. ๒๔๔๑๒๘ 

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนชุมชนพุทไธศวรรย์เป็นโบราณสถาน โดยได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ภายหลังจากที่ชุมชนพุทไธศวรรย์
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว กรมศิลปากรก็ได้ด าเนินการบูรณะสถาปัตยกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน ครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๗ หลังจากนั้นก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมา 

ส่ิงส าคัญภายในชุมชน 
ชุมชนพุทไธศวรรย์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันด้านข้างลงสู่แม่น้ าซ่ึงเป็นด้านทิศเหนือ

ของชุมชนแนวก าแพงเขตพุทธาวาส กว้าง ๙๒ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร มีวิหารหลวงต้ังอยู่ ด้านหน้า 
(ขนาด ๑๖×๔๘ เมตร) มีมุขท้ายยื่นเข้าไปในระเบียงคด (ขนาด ๕๔×๗๔ เมตร) ที่ล้อมรอบองค์ปรางค์
ประธาน โดยมีพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงรายโดยรอบ๒๙ 

องค์ปรางค์ประธาน ซ่ึงเป็นแบบฝักบัวข้าวโพดในแบบศิลปะขอมเขมร เชื่อกันว่าสร้างขึ้น
ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้นอันสอดคล้องกับต านานเรื่องวังเวียงเหล็กของพระเจ้า อู่ทอง แต่ก็มีข้อโต้แย้ง
จากนักวิชาการอีกแนวทางหนึ่งว่าองค์ปรางของชุมชนนี้น่าจะเป็นศิลปะสมัยพระนารายณ์ หรือสมัย
อยุธยาตอนปลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปรางค์องค์ที่สมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันนี้นั้นได้รับการซ่อมแซมครั้ง
ใหญ่โดยชาวบ้านอยุธยา เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือ
ครั้งที่พระองค์จะเสด็จประพาสยังชุมชนนี้ ลักษณะโดยทั่วไปขององค์พระปรางค์ได้รับอิทธิพลรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมมาจากปราสาทชอมซ่ึงเปรียบประดุจเขาพระสุเมรุ หรือเขาไกลาศที่ประทับของเทพ
เจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในการสร้างปราสาทตามคติเดิมของขอมได้จ าลองตัวอาคารหรือเรือนธาตุซ้อนกันเป็นชั้นๆ 
ขึ้นไปตามล าดับ ซ่ึงก็คือวิมานของเทพเจ้า และมีเทพผู้รักษาทิศอยู่ครบทุกด้านประจ าอยู่ตามทิศต่างๆ 
ปรางค์ประธานของชุมชน ทาด้วยสีขาวโพลนตามรสนิยมการบูรณะในยุคปัจจุบันของกรมศิลปากร ฐาน
ปรางค์ต่อยื่นออกไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ดูคล้ายเป็นปีกอีกอันเป็นแบบแผนอย่างหนึ่งของปรางค์
ประธานในระยะแรกของราชธานี อาคารบริวารที่ก่อนฐานปีก คือทรงมณฑป  

วิหารหลวง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยาว ๓๒ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ต้ังอยู่ทางตะวันออก
ของปรางค์ประธาน แบ่งตัวอาคารออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนมุขหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย 

พระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน ด้านท้ายเขตพุทธาวาส ต้ังแยกส่วน
ของอาคารออกมาจากพระระเบียงไม่ต่อเนื่องกันเหมือนพระวิหารด้านหน้า ระหว่างพระอุโบสถกับ
ปรางค์ประธาน มีพระเจดีย์ค่ันกลางอยู่องค์หนึ่ง พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด ๑๔×๓๒ 

                                                                 
๒๘สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๕ 
 

เมตร ซ่ึงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และยังใช้
ประกอบกิจของสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้ ด้านข้างตอนใต้ของวิหารหลวง เป็นวิหารพระนอน พระนอนองค์นี้
เพ่ิงได้รับการบูรณะเม่ือไม่นานมานี้ นอกนั้นโดยรอบยังมีเจดีย์ใหญ่น้อยอีกมากมายที่ย่าเชื่อว่าสร้างขึ้น
เพ่ือบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลส าคัญ นอกเขตพุทธาวาสด้านทิศตะวันตก หรือเขตสังฆาวาสนั้น มีอาคารซ่ึง
เรียกกันว่า ต าหนักสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบท้องเรือ
ส าเภา อันเป็นศิลปะที่นิยมกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชั้นบนเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ เชื่อว่าเขียนขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นภาพเล่าเรื่องสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ไปนมัสการพระพุทธบาทที่ลังกาทวีป 
ปัจจุบันภาพจิตรกรรมเหล่านี้อยู่ในสภาพเลอะเลือน อาคารนี้ได้รับการลอกแบบไปสร้างเป็นส่วนหนึ่ ง
ของร้านขายผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจิม ทอมป์สัน ที่กรุงเทพฯ 

อนุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาซ่ึงกรรมการชุมชนจัดสร้างขึ้นทางด้าน
หน้าของชุมชนที่เป็นด้านริมน้ า  พระรูปองค์กลางประทับนั่ง บ่งไว้ที่ป้ายว่าหมายถึง สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถัดไปทางขวาของพระองค์ หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์
ประทับยืน ทรงถือพระแสงดาบ ถัดมาทางซ้าย หมายถึง สมเด็จพระเอกา ทศรถ ประทับยืนเช่นกันแต่
ทรงถือพระแสงง้าว ๓๐ 

๔.๑.๗ บริบทพ้ืนท่ีของชุมชนพนัญเชิงวรวิหาร ต าบลกะมัง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชน พนัญ เชิง วรวิ หาร  ต า บลคลองสวนพลู  อ า เภอพระนครศรีอยุธย า จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับที่ 
๑๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๙๒ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) ๓๑ 

ประวัติ 
ชุมชนพนัญเชิง เป็นชุมชนโบราณ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ าผึ้งทรง

สร้างพระอารามนี้ขึ้นในที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสี ชุมชนนี้จึงมีนาม
ว่า ชุมชนเจ้าพระนางเชิง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า ชุมชนพแนงเชิงบ้าง ชุมชนพระเจ้าพแนงเชิง
บ้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า ชุมชนพนัญเชิง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จาก
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีองค์ต่อๆ มา โดยล าดับในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ รัชกาลที่ ๔ 
เสด็จมาทรงปิดทองพระพุทธรูปชุมชนพนัญเชิง และพระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก และ
เสด็จมาติดพระเนตรถมปัดอีกครั้ง ได้โปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีจัดต้ังเครื่องสังเวยตามแบบธรรม

                                                                 
๓๐สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๑สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๖ 
 

เนียมจีน ในสมัยต่อมาเจ้าอาวาสของแต่ละยุคได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ
ตลอดมาปี๓๒ 

ส่ิงส าคัญภายในชุมชน 
๑. พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง ชุมชนโดยยาว ๘ วา ๑๘ นิ้ว กว้าง ๕ วา  

๖ นิ้ว  มีหน้ามุขยาว ๒ วา สูงเเต่พ้ืนถึงอกไก่ ๖ วาเศษ เป็นมุขลดไม่มีลวดลายประดับ ระหว่างประตู
ด้านหน้าพระอุโบสถ์ท าซุ้มติดกับผนัง เป็นที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปย่อมๆ รวมทั้งพระทองด้วย ใน
ปัจจุบันได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  ด้านหน้าเป็นภาพเขียนมารผจญ  รอบ
ข้างเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพพุทธประวัติชาดก  และได้มีการติดเครื่องปรับอากาศภายในพระอุโบสถ 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาพเขียนให้มีความคงทนยาวนานยิ่งขึ้น  

 ๒. พระวิหารเขียน พระวิหารเขียน  คือ  พระวิหารต้ังคู่กับพระอุโบสถ อยู่ทา งเบื้องซ้าย
ของพระวิหารหลวง  ในต านานการสร้างโบสถ์กล่าวไว้ว่า  บุตรเขยพระยารามัญเป็นผู้สร้าง  ลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบทรงโรง  ชุมชนรอบนอกยาว ๘ วา ๑๘  นิ้ว กว้าง ๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว หน้า
มุข ๗ ศอก ๓ นิ้ว สูงจากพ้ืนถึงอกไก่ ๖ วาเศษ  เป็นมุขลดมีซุ้มหน้าเหมือนพระอุโบสถ ภายในซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา ปางมารวิชัย ๒ องค์  ต้ังเรียงกัน  ภายในวิหารมีการ
เขียนภาพลวดลายกระถางต้นไม้ต่างๆ เครื่องใช้ เครื่องบูชาแบบของชาวจีน  เหตุนี้จึงเรียกว่า “วิหาร
เขียน” สิ่งส าคัญในพระวิหารเขียน  ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้น  ส มัยอยุธยา พระพุทธรูปของทางฝ่าย
มหายาน๓๓  

 ๓. พระวิหารหลวง พระ วิหารใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก เรียกพระวิหาร
หลวง  สูงแต่พ้ืนถึงอกไก่ ๑๘ วา ๒ ศอก กว้าง ๑๓ วา  อยู่ในผังสี่ เหลี่ยมจัตุรัส  ตามฝาผนังใหญ่ทั้งสี่
ด้าน  เจาะช่องเป็นซุ้มไว้ส าหรับต้ังพระพุทธรูปและพระพิมพ์เป็นระยะอย่างเป็น ระเบียบ  ช่องพระ
พิมพ์นั้นส าหรับบรรจุพระพิมพ์ ๘ หม่ืน ๔ พันองค์ เป็นพระขนาดเล็ก  ชาวบ้านเรียกว่าพระง่ัง เสา
ภายในพระวิหารหลวงเขียนด้วยดินสีแดงตัดเส้นเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์  เป็นฝีมือช่างสมัยรั ชกาลที่ ๔ หัว
เสาประดับด้วยบัวกลุ่มสมัยอยุธยา รอบผนังทั้งสี่ด้าน ต้ังพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้ พระวิหารหลวงนี้ มี
ศิลปกรรมสมัยอยุธยา คือบานประตูซ่ึงสลักเป็นลายก้านขดยกดอกนูนออกมาเหนือลวดลาย ในปัจจุบัน
ได้มีการท าความสะอาดท าให้ปรากฏร่องรอยแห่งความสวยงามของ สถาปัตยกรรมอันวิจิตร ๓๔ 

 ๔. ศาลาการเปรียญ ต้ังอยู่ชายน้ าทางทิศตะวันตก  เป็นศาลาทรงไทยสร้างด้วยเครื่องไม้  
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ขนาดยาว ๑๑ วา กว้าง ๖ วา มีเฉลียงสองชั้น  หน้าบันสลักลวดลาย

                                                                 
๓๒สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร  (นพปฎล กตสาโร),  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพ

นัญเชิงวรวิหาร ต าบลสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร  (นพปฎล กตสาโร),  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพ

นัญเชิงวรวิหาร ต าบลสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๗ 
 

สลักด้วยช่อฟ้าใบระกา ภายในเพดานประดับด้วยดาวระหว่างคอสองมีภาพเขียนพุทธประวัติโดยรอบ 
จารึกว่าเขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒ ปัจจุบันใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน  สิ่งส าคัญในศาลา
การเปรียญนี้ คือ บุษบกธรรมาสน์ ที่ได้สร้างขึ้นมาแทนธรรมาสน์หลังเก่า  ซ่ึงมีลักษณะยาวรี  บรรจุพระ
สวดได้  ๔  รูป  มีมุขและช่อฟ้าใบระกา พระครูมงคลเทพมุนี  (ปิ่น) จ าลองแบบสร้างมาแต่ชุมชน
สุวรรณดาราม แต่ไฟไหม้ จึงได้สร้างบุษบกธรรมาสน์หลังนี้ขึ้นมาแทน  

 ๕. ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็น ศาลเจ้าของจีน  ถือว่าเป็นที่สถิตของพระนางสร้อย
ดอกหมาก  ธิดาพระเจ้ากรุงจีนซ่ึงเป็นมเหสีของพระเจ้าสายน้ าผึ้ง ตามที่กล่าวไว้ในต าน วนการสร้าง
ชุมชน  ชาวจีนเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแม่อาเนี้ย” ต้ังอยู่ริมน้ าด้านเหนือนอกก าแพงแก้ว  เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูนสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มุขด้านหลังเป็นอาคารสองชั้น  ชั้นบนต้ังแท่นบูชาและรูปเจ้าแม่
สร้อยดอกหมาก ชั้นล่างต้ังแท่นบูชารูปเจ้าพ่อกวนอิม ใกล้ๆ ศาลนี้มีสมอเรืออันหนึ่ง  ชาวบ้านงมขึ้นมา
จากท่าน้ าหน้าชุมชน กล่าวกันว่าเป็นสมอเรือของนางสร้อยดอกหมาก ปัจจุบันได้ เก็บไว้ในศาลเจ้าแม่
สร้อยดอกหมากแล้ว ได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ มีการปั้นลวดลายประดับทั้งภายในและ
ภายนอก ให้มีลักษณะแบบเก็งจีน ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม   

๖. เมรุ ที่ใช้เป็นที่ฌาปนกิจในปัจจุบันนี้  สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นชุมชนมณฑปมาก่อน 
เป็นเมรุเตาอบสร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๑ ด้วยเงินผลประโยชน์ของชุมชน หลังคาเป็นยอดมณฑป มีศาลา
บ าเพ็ญกุศล ๒ ศาลา และสถานที่บรรจุศพอีก ๑ หลัง สิ้นงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๗. โรงฉันภัตตาหาร ปัจจุบัน ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิม  
เป็นลักษณะอาคาร ๓ ชั้น  ส าหรับใช้เป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุ-สามเณร  และรับประทาน
อาหารของประชาชนโดยทั่วไปที่มาติดต่องานต่างๆ หรือมาประชุมภายใน ชุมชนพนัญเชิงฯ โดยติด
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงสามารถจะรองรับได้ประมาณ  ๑,๐๐๐ รูป/คน  และจะใช้เป็นสถานที่ประชุม
ขนาดกลาง  สามารถจะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ ๒๐๐ ที่นั่ง 

 ๘. ต าหนักเดิม (หอสวดมนต์) ได้ รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี  ๒๕๔๔  โดยพระพิพัฒน์วรา
ภรณ์ (แวว กตสาโร พ.ศ.๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระราชรัตนวราภรณ์)  มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย  ๒  ชั้น  ชั้นบนมีห้องพักรับรองพระภิกษุอาคันตุกะ  อีกด้านหนึ่งเป็นโถง
กว้างใช้เป็นที่ประชุมของพระภิกษุสงฆ์เพ่ือท าวัตรสวดมนต์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ชั้นล่างได้จัดเป็น
หอ้งประชุมขนาดเล็ก  สามารถจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ  ๑๐๐  ที่  ติดเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ขยายเสียงเพ่ือรองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์  

 ๙. หอพระไตรปิฎก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและ
ตู้พระคัมภีร์โบราณ  ได้รับการบูรณะใหม่ให้มีความสวยงาม 

 ๑๐. หอประชุมสงฆ์ สร้างเม่ือพระราชสุวรรณโสภณ ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้
จัดการก่อสร้างเม่ีอระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑ ส าเร็จเรียบร้อย  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ สิ้นค่าก่อสร้าง ประมาณ ๔ 
ล้านบาทเศษ  ต่อมาในสมัยพระธรรมญาณมุนี (ไวทย์  มุตฺตกาโม) เป็นเจ้าอาวาส พระพิพัฒน์วราภรณ์ 
(นพปฎล หรือแวว  กตสาโร) เป็นรองเจ้าอาวาส ได้มีการต่อเติมท าให้สามารถจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 



๗๘ 
 

๑,๐๐๐ คน ติดเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องเสียงอย่างสมบูรณ์  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  ๒๔ 
ล้านบาทเศษ๓๕ 

๑๑. กุฏิพระธรรมญาณมุนี เป็น กุฏิทรงไทยกลุ่ม จ านวน ๖ หลัง ท าด้วยไม้สักทองล้วน 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๒  ในสมัยของพระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕) ด ารงต าแหน่ง
เป็นเจ้าอาวาส  และเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๒. กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๔๗ (พระราชรัตนวราภรณ์) ฝากุฏิทรง
ไทยท าด้วยไม้สักทอง  พ้ืนไม้ตะเคียนทอง  มีลวดลายที่เป็นการอนุรักษ์จิตรกรรมไทย  จ านวน ๔ หลัง  
ขวาง ๑ หลัง  ข้าง ๒ หลัง  ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน มีการติดเครื่องปรับอากาศ  ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการ
ทัศนศึกษากุฏิทรงไทยแบบโบราณที่มีความสวยงาม  โดยจะเปิดให้ผู้มากราบไหว้หลวงพ่อโต ได้เข้าเยี่ยม
ชมตลอดทุกวัน  และใช้เป็นสถานที่รับรองพระมหาเถระหรือพระอาคันตุกะ  มีขนาดกว้าง ๑๒.๒๐  
เมตร ยาว ๓๒.๑๐ เมตร สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี  พ.ศ.๒๕๔๗ ในสมัยพระราชรัตนวราภรณ์ (แวว 
กตสาโร) ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 

๑๓. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอูและเทพเจ้าอุ่ยท้อ ต้ังอยู่ริมแม่น้ า ด้านทิศเหนือของ
ชุมชนติดกับตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๙  เป็นสถานที่
ประดิษฐานรูปปั้นของพระสังกัจจายน์ เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์) เจ้าพ่อกวนอู (เทพเจ้าแห่งความ
ซ่ือสัตย์) และเทพเจ้าอุ่ยท้อ (เทพเจ้าผู้คุ้มครองพระศาสนา) ซ่ึงประชาชนให้ความเคารพนับถือมาก๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

๓๕สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร  (นพปฎล กตสาโร),  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพ
นัญเชิงวรวิหาร ต าบลสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๖สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร  (นพปฎล กตสาโร),  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพ
นัญเชิงวรวิหาร ต าบลสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๗๙ 
 

๔.๒ สภาพปัญหาการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๒.๑ สภาพปัญหาด้านสถานท่ี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพปัญหา

เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
๑) ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป็นจ านวนมาก แต่ขาดการควบคุมและส่งเสริมให้

ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังขาดงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเอง ๓๗ 

๒) ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ท าให้เกิดปัญหาสถานที่คับแคบ ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ท าให้จ ากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ท ามาหากินของคนในชุมชน๓๘ 

๓) ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบอุทกภัยเป็นประจ า
ทุกปี ท าให้ชุมชนเกิดความเดือนร้อน สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความช ารุดทรุดโทรม นอกจากปัญหาด้านภัย
ธรรมชาติแล้ว ยังประสบกับปัญหาวัชพืชและสัตว์ท าลายแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย หลายๆชุมชนที่ผู้น า
ชุมชนปล่อยปะละเลย ไม่ดูแลรักษา วัชพืชที่เกิดขึ้นบนสถานที่ท่องเที่ยวท าให้สถานที่ท่องเที่ยวช ารุด 
หรือหักพังลงมา อีกทั้งยังขาดผู้เชียวชาญ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ๓๙ 

๔) ปัญหาเรื่องความสะอาด เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเม่ือมีผู้มา
เที่ยวมากก็ย่อมมีปัญหาในเรื่องการทิ้งขยะ ชุมชนจะต้องจัดหาที่ทิ้งขยะให้เพียงเพียงพอ ปัยหาความ
สะอาดของห้องสุขา การดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ ยิ่งสะอาดมากก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวพอใจ และชวนเพ่ือน ๆ มาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะห้องสุขาของคน
พิการ และผู้สูงอายุจ าเป็นอย่างยิ่ง  ห้องสุขาไม่จ าเป็นต้องติดเครื่องปรับอากาศเหมือนบางแห่ง แต่ต้อง
สะอาดและมีกลิ่นที่หอม ไม่มีกลิ่นเหม็น๔๐  

๕) ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้อง
อาศัยเวลา บางชุมชนได้เปรียบกว่าชุมชนอ่ืนๆ เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวนมาก ก็พัฒนาได้
                                                                 

๓๗สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๘สัมภาษณ์ พระ พิศาลวิหา รกิจ (สมศักด์ิ  ฉนฺทกโร ) , เ จ้า คณะต า บล ท่า วา สุก รี เขต ๓  
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๙สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการเจ้า
อาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๔๐สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๐ 
 

อย่างต่อเนื่อง บางชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ต้องอาศัยคนในชุมชนช่วยกัน ชุมชนจึง
พัฒนายาก ๔๑ 

วิธีแก้ไขปัญหา คือ  
๑) ชุมชนควรอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ม่ันคง แข็งแรง 

และสวยงาม ให้ทุกส่วนที่เก่ียวข้องเป็นแกนน าในการพัฒนา โดยประชุมผู้น าชุมชนเพ่ือส ารวจความ
พร้อมของชุมชน  ให้ชุมชนท าเป็นโครงการต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ และให้ข้อมูล
วิธีการจัดการพัฒนา๔๒ 

๒) ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจ าปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมี
การส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามา โดย
บางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า และสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท านโยบาย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดท าระบบถนนให้มี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง จัดท าระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง๔๓ 

๓) ชุมชนควรอนุรักษ์ความเป็นไทย รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น  ปรับภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณชุมชนให้สวยงาม และมีที่นั่งพักอย่างเพียงพอให้กับผู้มาเที่ยวชม มองดูมุมใดของชุมชนก็สวยงาม 
อยากนั่งพักก็มีมุมที่นั่งพักเย็นสบาย ถ้าไม่มีลมตามธรรมชาติ ก็หาพัดลมช่วย ไม้ดอก ไม้ประดับเป็นตัว
ช่วยส าคัญ๔๔ 

๔) แนวโน้มในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันก็มีการบูรณะและพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมากขึ้น ตามชุมชนต่าง ๆ ได้มีการบูรณะ พัฒนาขึ้นมากเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชม  แนวโน้มในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพราะใน

                                                                 
๔๑สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัด

ใหญ่ชัยมงคล ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ ( รุ่ง  สุขุมาโล) , เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ต าบลกะมัง  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงศ์ อุทโย), เจ้าคณะอ าเภอบางปะอิน  เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิ

กายารามราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส

วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๑ 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชุมชนและแหล่งโบราณสถานอยู่มาก ถ้าได้รับการพัฒนาก็จะเป็นการดีต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๔๕   

๕) ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป็นจ านวนมากทั้งชุมชนเก่า ชุมชนใหม่ ชุมชนใหญ่ 
ชุมชนเล็ก ชุมชนทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น  ซ่ึงเท่าที่สัมผัสแต่ละชุมชนก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง
เที่ยงในชุมชนกันมากขึ้น  โดยได้สร้างและหาจุดเด่นของตนเองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
เที่ยวมากขึ้น เพ่ือน ารายได้มาพัฒนาชุมชน เช่น สร้างสาธารณูปโภค ถนน การศึกษาในชุมชน เป็นต้น๔๖ 

๖) ชุมชนควรพัฒนาที่จอดรถ มีป้ายบอกทาง ห้องน้ า สะอาด บรรยากาศรอบ ๆ ร่มรื่น  
จัดงบประมาณสนับสนุนโดยส่วนราชการของจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดงบประมาณ
สนับสนุนชุมชนที่ต้องการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจัดสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สร้างถนน สร้างลานจอดรถ สร้างห้องน้ า  สร้างอาคารจ าหน่ายสินค้า 
โดยจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยอย่างทั่วถึง จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะที่คอยดูแลพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
ซ่ึงอาจจะสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้๔๗ 

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ ส่วนราชการของจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด๔๘ 

๔.๒.๒ สภาพปัญหาด้านคน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพปัญหา
เก่ียวกับคน หรือบุคลากร ประกอบด้วย 

๑) คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง๔๙ 

๒)  ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ชุมชนต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งยังขาดเอกสารอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและ
ถูกต้อง๕๐ 

                                                                 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล ปญฺญาพโล) ,  เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 

ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูวิบูรอาจารพิพัฒน์ (สนอง ฐิตาจาโร), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

สามวิหาร  ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร วรธมฺโม, รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง 

ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๒ 
 

๓) บุคลากรในชุมชนมักเป็นผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยมักมีอายุเกิน ๕๐ ปี ขึ้นไป ดังนั้นนโยบาย 
วิสัยทัศน์ มุมมอง โลกทัศน์ ของบุคลากรเหล่านี้จึงมักเน้นหนักไปทางการอนุรักษ์มากกว่าการพัฒนา 
ล้วนพึงพอใจที่จะอยู่ในสภาพเดิม ๆ มากกว่าที่จะพัฒนา จึงยากที่จะแนะน าบุคลากรเหล่านี้๕๑ 

๔) ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพราะค าว่าวัฒนธรรม
เป็นค าที่มีความหมายกว้างมาก ชุมชนบางชุมชนคิดว่าเพียงแค่เปิดแผงให้แม่ค้าชาวบ้านมาเช่าแผงขาย 
ก็ถือเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนแล้ว ซ่ึงนับเป็นการเข้าใจผิดการท่องเที่ยวในชุมชนควรเป็นการท่องเที่ยว
ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ซ้ือสินค้าที่ เป็นผลงาน
ของชุมชนโดยสินค้าต้องสะท้อนความเป็นตัวตน  และความเป็นภูมิปัญญาไทย เป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้ง
ความสนุกสานและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน๕๒  

๕) ปัญหาเรื่องบุคลากร ชุมชนยังขาดบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการให้การบริการ
แก่นักท่องเที่ยวภายในชุมชน  ปัญหาจากระบบบริหารจัดการ เนื่องจากชุมชนเป็นสถานที่ซ่ึงการบริหาร
จัดการร่วมกันหลายฝ่ายทั้งชุมชน วัด หน่วยงานราชการ และเอกชน ซ่ึงมักมีความเห็นแตกต่างกันทั้งใน
ความคิดเห็น การวางนโยบาย อีกทั้งมักมีเหตุผลในเรื่องผลประโยชน์มาเก่ียวข้อง ท าให้มักจะตกลง
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้ล าบาก ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบและมักจะต้องเกิดปัญหา
เล็กๆ น้อย ๆ อยู่เสมอ ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ขาดความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเภทนี้ ไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงได้เม่ือนักท่องเที่ยว
สอบถาม ไม่สามารถพูดสื่อสารหรืออธิบายได้๕๓  

วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
๑) ควรส่งเสริมให้คนภายในชุมชนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน๕๔  
๒) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของคนภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน า

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของชุมชน และโบราณสถาน เป็นต้น๕๕ 

                                                                 
๕๑สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์ , ผู้อ านวยกา รพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเ จ้าสามพระยา 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๒สัมภาษณ์ นางนฤมล เก่าเงิน, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๓สัมภาษณ์ นางขนิษฐา ค าจันทร์แก้ว, วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๔สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๓ 
 

๓) ควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของคนภายในชุมชนให้ดี มีมาตรฐาน และ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่นนั้นๆ๕๖  

๔) ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่คนในชุมชน รวมถึงชาวบ้าน 
เพ่ือที่บุคลากรเหล่านี้จะได้มีข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน เพราะถ้าขาดข้อมูลแล้ว การ
พัฒนาชุมชนคงจะพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ดังนั้น จึงควรให้ความรู้แก่บุคนในชุมชน โดยอาจจัดอบรม จัด
ประชุมสัมมนา  หรือลงไปให้ความรู้โดยตรงยังชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจโดยตรง
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน๕๗  

๕) ควรพัฒนาจริยธรรมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยยึดหลักกัลยาณมิตร ๗ เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท าตนให้เป็นที่รัก ท าตนให้เป็นที่น่าเคารพ 
น่าเจริญใจชวนให้ระลึกถึง รู้จักพูดและให้ค าแนะน าที่ ดี  อดทนต่อถ้อยค าต าหนิพร้อมที่จะรับฟังและ
น าไปปฏิบัติ สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากลุ่มลึกให้เข้าใจอย่างง่ายดาย ไม่ชักน าหรือชักจูงในทางเสื่อม 
๕๘  

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ พัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๕๙ 
 
๔.๒.๓ สภาพปัญหาด้านกิจกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพปัญหา

เก่ียวกับกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑) เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบเดียว ขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  

กิจกรรมที่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการประชาสัมพันธ์
และดึงดูดความสนใจของคนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท 

                                                                                                                                                                                              
๕๕สัมภาษณ์ นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ , ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงาน

พระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘  ม.๑  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๖สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๗สัมภาษณ์ พระ พิศาลวิหา รกิจ (สมศักด์ิ  ฉนฺทกโร ) , เ จ้า คณะต า บล ท่า วา สุก รี เขต ๓  
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการเจ้า
อาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๕๙สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๔ 
 

เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศในชุมชน ทั้งยังขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ๖๐  

๒) ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดกิจกรรมที่ใ ห้ความรู้  ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นกิจกรรมที่หวังผลประโยชน์และผลก าไรในเชิงธุรกิจ  ปัญหาเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ ในยุคที่การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ชุมชนต้องมีเจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยปรับปรุงข้อมูลของชุมชนในอินเตอร์เน็ต ให้ทันสมัยและให้ผู้ที่ ดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมาเที่ยวชม
ชุมชนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น๖๑  

๓) ปัญหาจากการขาดแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะจุดขายของชุมชนในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมากมักจะเหมือนกัน คือ ใช้โบราณสถานเป็นจุดขาย ท าให้เม่ือมีชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้คนก็มักเริ่มเบื่อ เพราะไปที่ไหนก็มีแต่รถเก่า ๆ ของเก่า ๆ ไม่เป็นที่ ดึงดูดในของ
นักท่องเที่ยว๖๒  

วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
๑)  จ า เป็ นต้องเน้ นกิจกร รมการอนุ รั กษ์ ศิลปวัฒนธร รมไทย  กิจ กรรมทา งด้า น

พระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์ กิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน กิจกรรมที่มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและชุมชน๖๓  

๓) ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  การสื่อสารเรื่องภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน๖๔ 

๔) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ต้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวชุมชน๖๕  

                                                                 
๖๐สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัด

ใหญ่ชัยมงคล ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ ( รุ่ง  สุขุมาโล) , เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ต าบลกะมัง  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงศ์ อุทโย), เจ้าคณะอ าเภอบางปะอิน  เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิ

กายารามราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส

วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล ปญฺญาพโล) ,  เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 

ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูวิบูรอาจารพิพัฒน์ (สนอง ฐิตาจาโร), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

สามวิหาร  ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๕ 
 

๕) แนวคิดในการส่งเสริมให้ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ให้ความรู้  ความร่วม
เย็นทั้งกาย และใจ คนที่เข้าชุมชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะไปท าบุญ ถ้าทุกคนได้ทั้งความรู้ ความร่มเย็นทั้ง
กายและใจทุกคนก็จะอยากที่จะเข้าชุมชน ๖๖  

๖) ประชุมวางแผนตามนโยบายของชุมชน ร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ภาครัฐ วัฒนธรรม
จังหวัด อบจ. อบต. ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส หัวหน้าชุมชน และตัวแทนชุมชน เป็นต้น  ดึงชุมชนให้มีส่วน
ร่วม ในด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดการแสดงพ้ืนบ้าน หรือพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน   จัดระเบียบในชุมชน  
ป้ายชุมชน ทางเข้า-ออก รั้ว ความร่มรื่น ความสะอาด และปลอดภัย ๖๗  

๗) พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ใช้สื่อสารมวลชนประสานสัมพันธ์สู่สายตาประชาชน๖๘  

๘) พัฒนาชุมชนด้านการให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรม -จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
จัดหน่วยบริการต้อนรับกับผู้ที่เข้ามาในชุมชนให้เกิดความประทับใจในจะท าให้ประชาชนศรัทธาและเข้า
ชุมชนมากขึ้น๖๙ 

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ ชุมชนท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ๗๐ 
  
๔.๒.๔ สภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพ

ปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๑) ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่

ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี ขาดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า๗๑  

                                                                 
๖๖สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร วรธมฺโม, รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง 

ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์ , ผู้อ านวยกา รพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเ จ้าสามพระยา 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๑สัมภาษณ์ นางนฤมล เก่าเงิน, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๖ 
 

๒) ปัญหาด้านการคมนาคมไม่สะดวก เกิดปัญหารถติด ปัญหามลภาวะทางเสียงและ
ควันพิษ  ปัญหาขยะมูลฝอยจากนั กท่องเที่ ยว และการท าลายโบร าณสถาน  โบราณวัตถุจา ก
นักท่องเที่ยว๗๒  

๓) ปัญหาด้านขยะ ชุมชนต้องจัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอ ด้วยตัวของชุมชนเอง เพราะ
งบประมาณที่สนับสนุนจากหน่วยงานไม่เพียงพอ ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือในการบูรณะโบราณสถาน 
โบราณวัตถุที่เสียหาย เสื่อมโทรม ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ๗๓   

๔) ปัญหาเรื่องการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก
บูรณะอิฐเก่า ๆ ท าได้อย่างยากล าบากและต้นทุนในการบูรณะและพัฒนาสูงมากเป็นเศษ๗๔   

๕) ปัญหาด้านการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการขึ้นราคา จะมีราคาระหว่างชาวไทยกับ
ต่างชาติ ๗๕  

๖) ปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล รวมทั้งการ
จอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดการเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ท าให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และองค์กรการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปัญหาความซ้ าซ้อนของหน่วยงานที่ก า กับดูแล
แหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะได้รับการ
ดูแลก าลังคน การซ้ าซ้อนของงาน การบริหารจัดการรายได้ การบริหารจัดการดูแลสถานที่ ๗๖  

๗) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้ามาของนักท่องเที่ยว ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ เรื่องของขยะมูลฝอยอย่างแน่นอน ท าอย่างไรจึงจะมีทางสามารถก าจัดหรือ

                                                                 
๗๒สัมภาษณ์ นางขนิษฐา ค าจันทร์แก้ว, วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๔สัมภาษณ์ นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ , ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงาน
พระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘  ม.๑  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๕สัมภาษณ์  พระญาณไตรโลก (สม คิด จินตยโส) , รองเ จ้าคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๖สัมภาษณ์ พระ พิศาลวิหา รกิจ (สมศักด์ิ  ฉนฺทกโร ) , เ จ้า คณะต า บล ท่า วา สุก รี เขต ๓  
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๗ 
 

จัดการขยะเหล่านี้ ความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยว ขาดการเอาใจใส่ดู แลตลอดจนความมักง่าย 
และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือการขาดวินัยของนักท่องเที่ยว ๗๗  

๘) ปัญหาด้านความปลอดภัย ได้แก่ เนื่องจากชุมชนจ าเป็นที่จะต้องมีการรองรับคนที่เข้า
มาเยี่ยมชมทุกรูปแบบ จึงเป็นช่องทางหนึ่งให้พวกมิจฉาชีพ หรืออาชญากรรมเข้ามาใช้ประโยชน์ท ามา
หากินกับนักท่องเที่ยว หรือก่ออาชญากรรมขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือทรัพย์สินของบุคลากรของชุมชนได้ 
๗๘ 

๙) ปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมือง
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศ จึงมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะจึงต้องก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือรองรับและอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และมุ่งสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ๗๙ 

วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
๑) ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สงบ พัฒนา ห้องน้ าให้ ได้มา ตรฐา น และมีจ านวน เพียงพอต่อจ าน วนของนักท่องเที่ยว  มีป้า ย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

๒) ชุมชนต้องมีการบริหารบุคลากร การเงิน การดูแลสถานที่ เพ่ือเป็นการพัฒนา ชุมชน 
รวมถึงการให้ข้อมูลของชุมชน แก่นักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาชุมชนแบบสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ ด้าน
วัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ เพ่ือให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ดี 
เจริญ มีคนมาเยี่ยมเยือนมากขึ้น มีชื่อเสียงในทุก ๆ ด้าน เม่ือมาเที่ยวแล้วเกิดความสบายใจ ปลอดภัย 
เกิดความประทับใจในการมาเยือนเพ่ือจะได้กลับมาเที่ยวอีก๘๐   

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ ผู้น าชุมชน๘๑  
สรุปสภาพปัญหาการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชนไม่ให้ความ

                                                                 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการเจ้า

อาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๗๘สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล ปญฺญาพโล) ,  เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๙สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๐สัมภาษณ์ พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ ( รุ่ง  สุขุมาโล) , เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ต าบลกะมัง  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๑สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงศ์ อุทโย), เจ้าคณะอ าเภอบางปะอิน  เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิ
กายารามราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๘๘ 
 

ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ท าให้เกิดปัญหาสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่
ออกไปได้ ท าให้จ ากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ท ามาหากินของคนในชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผน
ในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามา โดยบางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณ
ชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า  และ
สถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท านโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดท าระบบถนนให้มีประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกใน
การเดินทาง จัดท าระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา  เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่
ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 

คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของ ชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของคน
ภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน าประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ ชุมชน และ
โบราณสถาน เป็นต้น  

เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบเดียว ขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  กิจกรรมที่
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการประชาสัมพันธ์และดึงดูด
ความสนใจของคนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการ
ท่องเที่ยวมากกว่าการ ศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศในชุมชน  ทั้งยัง ขาดการสนับสนุ น
งบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  การ
สื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เข้ามาในชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้อง
เป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี ขาดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการใ ช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล รวมทั้ง
การจอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดการเส้นทาง
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาดการ มีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและองค์กรการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปัญหาความซ้ า ซ้อนของหน่วยงานที่
ก ากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะ



๘๙ 
 

ได้รับการดูแลก าลังคน การซ้ าซ้อนของงาน การบริหารจัดการราย ได้ การบริหารจัดการดูแลสถานที่  
ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ  พัฒนา
ห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของนักท่องเที่ยว มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
สถานที่ อย่างชัดเจน 

 
๔.๓ กลไกการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีโบราณสถาน โบร าณวัตถุ จ านวนมาก ที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี จึงต้องท างานร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว กลไกใดที่น ามาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้ประสบผลส าเร็จ คือ PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาท
ธรรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
กลไกการ

ท่องเท่ียวใน
ชุมชน ผ่านมิติ

ศาสนา 

ฉันทะ=พึงพอใจ วิริยะ=พากเพียร จิตตะ=ใส่ใจ 
วิมังสา=ตรึก

ตรอง 

P= วางแผน เปิดโอกาสให้คน
ในชุ มช น มีส่ ว น
ร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน 

จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน โดยการ มี
ส่วน ร่วมของทุ ก
ฝ่าย 

แ ต่ ง ต้ั ง ค น ใ น
ชุมชนที่ มีความรู้
มาช่วยงาน 

หม่ันประชุ ม กัน
เนื่องนิตย์ 

D=ปฏิบัติ ท า ง า น อ ย่ า ง
เสียสละ อุทิศตน
เพ่ือส่วนรวมและ
ชุมชน 

ด า เ นิ น ทุ ก
กิจกรรมตามแผน
ที่ได้ วา งไว้อย่า ง
รัดกุม 

คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุ ม ชน แล ะเ กิ ด
เ ป็ น ค ว า ม
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ชุมชน 

ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ย ไ ด้
ตรวจสอบผลการ
ท างานของแต่ละ
ฝ่ า ย อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 

กลไกการ
ท่องเท่ียวใน

ชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนา 

ฉันทะ=พึงพอใจ วิริยะ=พากเพียร จิตตะ=ใส่ใจ 
วิมังสา=ตรึก

ตรอง 

C=ตรวจสอบ ยอมรับ ฟังควา ม
คิด เ ห็ น จ า กทุ ก
ภาคส่วนและยินดี
ที่ จ ะ ใ ห้ ผู้ อ่ื น
ตรวจสอบผลการ
ด า เนิ น งา นของ
ชุมชนของตนได้ 

แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการใน
ก า ร ก า กั บ 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลงา น
อย่างต่อเนื่อง 

พั ฒ น า ชุ ม ช น
อย่างต่อเนื่อง 

น าข้อบกพร่องไป
ปรั บป รุ ง แ ก้ ไ ข 
เน้ น ก า ร มีส่ ว น
ร่วมจากทุกฝ่าย 

A=ปรับปรุง มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒ นา ชุ มช น ที่
เ ข้ มแข็ ง  ม่ันค ง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ห ม่ั น พิ จ า ร ณ า
ปรับปรุงแผนงาน
ที่ด า เนิ น กา ร ไป
แล้วมีข้อบกพร่อง 

มี ก า ร บั น ทึ ก
จุด เ ด่น  จุด ด้อย 
ของชุ มชน  แล้ ว
น ามาพัฒนา 

เน้นการท าประชา
พิจ า ร ณ์ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของ
คนในชุมชน 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า กลไกใดที่น ามาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาให้ประสบผลส าเร็จ คือ PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาท
ธรรม ดังนี้ 

ด้านการวางแผน ประกอบด้วย๘๒ 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน 
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  
หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์ 

ด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย ๘๓  
ท างานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน  
ด าเนินทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม  

                                                                 
๘๒สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส

วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ ส านักศิลปากรท่ี ๓ ถนนอู่ทอง 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
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คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจในชุมชน 
ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการท างานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ

ต่อเนื่อง 
ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย๘๔    

ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู้ อ่ืนตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของชุมชนของตนได้  

แต่งต้ังคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย๘๕  
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ด าเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง  
มีการบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วน ามาพัฒนา  
เน้นการท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 

 
๔.๔ เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๔.๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนสถาน  ได้แก่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ควรด าเนินการดังนี้  
๑) แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยในชุมชนให้ชัดเจน โดยจัดเป็นสัดส่วนมิให้ปะปนกันดังนี้๘๖ 

๑.๑  ส่วนตัว  เป็นส่วนที่คนในชุมชนอยู่อาศัยบริเวณนี้ ควรสงบ ไม่พลุกพล่าน มีความ
เป็นส่วนตัว เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย 

๑.๒  ส่วนรวม  เป็นส่วนที่คนในชุมชนใช้ประกอบศาสนกิจ ซ่ึงมักประกอบด้วย  
สถานที่ท่องเที่ยว พระอุโบสถ วิหาร พระเจดีย์ หรือศาสนสถานอ่ืน ๆ ในส่วนนี้  ควรจัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเน้นให้ความรู้ มีป้ายความรู้ หรือแหล่งข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความงดงามในอดีต 
และได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

                                                                 
๘๔สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์

อยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
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๑.๓  ส่วนจัดจ าหน่ายสินค้า ควรจัดอย่างเป็นระเบียบ มีความสะดวก เน้นความ
สะอาด และที่ส าคัญสินค้า และบริการที่วางจ าหน่ายต้องเน้นความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหาร
พ้ืนบ้าน ส้มต า ของที่ระลึกท้องถิ่น เช่น ปลาตะเพียน ตุ๊กตาชาววัง ดอกไม้ต้นโสน เป็นต้น 

๑.๔  ส่วนอ านวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ า ต้องเน้นสะอาด และสะดวก
ที่สุด 

ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรด าเนินการ
ดังนี้๘๗ 

๑) ชุมชนต้องดูแลปูชนียสถานให้คงสภาพที่สมบูรณ์ สง่างาม น่าชม และกราบไหว้ได้ตลอด 
๒) ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น เม่ือเข้ามาภายในชุมชน มองดูมุมใดก็สวยงาม น่าชม 

เพ่ือให้ผู้มาเที่ยวมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ 
๓) ดูแลห้องสุขาให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา มีห้องสุขาส าหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่าง

เพียงพอ 
๔) มีมุมที่นั่งพักผ่อน ควรมีพุทธพจน์หรือคติธรรมให้ผู้ที่นั่งพักได้อ่าน และเตือนความจ าใน

ค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ 
๕) ปรับปรุงข้อมูลของชุมชนในอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย และจูงใจแก่ผู้ที่หาข้อมูลของชุมชน

ทางอินเตอร์เน็ทได้  
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรด าเนินการดังนี้๘๘ 
๑) การจัดรูปแบบให้น่าสนใจ  ไม่ใช่เข้าไปในชุมชนก็พบแต่ของเก่าๆ ซ่ึงของแบบนั้นจะ

ใช้ได้กับ ผู้ที่ชอบทางศิลปะแลทางโบราณวัตถุ  ดังนั้น จึงควรมีจุดดึงดูดใจ เช่น มีวีดีทัศน์จัดไว้ตามมุม มี
สื่อมัลติมีเดียที่น่าในใจและดึงดูดใจ มีแผ่นป้ายให้ความรู้และน่าสนใจ 

๒) จัดวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เช่น อาจจัดน านักเรียนที่อยู่ในละแวกชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นมัคคุเทศก์น้อย  เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สนใจ  หรือใช้วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจิตอาสา
ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมชุมชน 

๓) จัดระบบบริหารจัดการ โดยร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ร่วมมือกันเ พ่ือ
บริหารจัดการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกันในชุมชุน โดยต้อง
มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และประสานประโยชน์กันทุกฝ่าย เพราะถ้าระบบบริหาร
จัดการดีแล้ว ชุมชนย่อมพัฒนาอย่างทั่วถึงเจริญทุกฝ่าย 

                                                                 
๘๗สัมภาษณ์ นางขนิษฐา ค าจันทร์แก้ว, วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
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๔) การจัด หรือแหล่งข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความงดงามในอดีต และได้รับ
ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน๘๙ 
๑) พัฒนา คน ในชุมชนทุ กคน ให้ มีความรู้  ความเข้า ใจ ใน ชุมชน ของตน   เรี ยน รู้

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน  โบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชนมีอะไรบ้าง เพ่ือน าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวท่ีสนใจสอบถามได้ 

๒) พัฒนาความร่วมมือ ชุมชนต้องสนใจหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรมศิลปากร
เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ททท.  ให้เข้ามาดูแล 

๓) พัฒนาความสะอาด ความสะอาดส าคัญในการท่องเที่ยว ชุมชนที่ มีความสกปรก ไม่มี
นักท่องเที่ยวอยากไปแน่นอน ห้องน้ าควรมีรองรับให้เพียงพอ 

๔)  ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมโดยอาจน าของมาขายเป็นสินค้าพ้ืนบ้าน เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้ได้รับความรู้ ความส าคัญในการเข้าชุมชน 
- การบูรณะสิ่งปรักหักพังให้ดูดีอยู่เสมอ 
- ดูแลความปลอดภัยของผู้มาเยือนในการเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ

ปลอดภัยมากที่สุด 
- มีผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับชุมชน มีค าอธิบายสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน 
- อ านวยความปลอดภัยในการจอดรถ 
- ควรมีต ารวจท่องเที่ยวมาคอยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ๕ 
- รณรงค์คนในชุมชนร่วมมือในการพัฒนา 
- ผู้สูงอายุเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชนต้องจัดให้สะอาด ร่มรื่น  
จัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับกรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑.

เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้มีความม่ันคง และแข็งแรง ๒. เพ่ือให้โบราณสถานได้คงไว้ถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีวิธีการในการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมโบราณสถานของชุมชน ๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างชุมชนและ

                                                                 
๘๙สัมภาษณ์ นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ , ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงาน

พระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘  ม.๑  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
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หน่วยงานกรมศิลปากรในการด าเนินงาน ๓. มีการด าเนินการตามที่ได้วางกรอบเอาไว้ ๔. มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานการซ่อมแซมในครั้งนี้ ๙๐ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้โบราณสถานภายในชุมชนมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกิด
ความประทับใจกับสิ่งที่พบ เช่น โบราณสถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
และมีวิธีการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชน ๒. น า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ของชุมชน ๓. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน
ที่ได้ต้ังไว้ ๔. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์ ๙๑ 

โครงการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. อนุรักษ์ความ
เป็นไทยให้คงไว้ด้ังเดิม ๒. มีจิตรกรรมภาพฝาผนังพูดได้ โดยการน าเสนอผ่านมัคคุเทศก์น้อยประจ า
ชุมชน และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. บูรณะซ่อมแซมสิ่งด้ังเดิมให้อยู่ในสภาพที่ดี เพ่ือเป็นการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ประวัติความเป็นมา ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ ๒. ก่อสร้างสิ่งใหม่แต่ให้คงไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตของไทยไว้ ๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแล ๔. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดูแล ๕. ก ากับและติดตามผลที่ได้ต้ังไว้ ๕. สรุปผลการด าเนินการแก่เจ้า
อาวาส๙๒  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ ๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนในสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างถ่องแท้ ๒. เด็กรุ่น
ใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีชีวิตของ
ชุมชนนั้นให้คงเดิม ๔. เพ่ือให้นักเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมี
วิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวชมชุมชน ๒. 
จัดบุคลากรในการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติชุมชน ความเป็นมาของชุมชน และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใน
ชุมชนนั้น ๆ ๙๓ 

โครงการก่อสร้างลานธรรม ลานวิถีไทย โดยการขจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ให้เกิดความ
สะอาด สวยงาม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางชุมชน ๒. 
                                                                 

๙๐สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์ , ผู้อ านวยกา รพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเ จ้าสามพระยา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๑สัมภาษณ์ นางนฤมล เก่าเงิน, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๒สัมภาษณ์ นางขนิษฐา ค าจันทร์แก้ว, วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๓สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 



๙๕ 
 

ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล รักษาความสะอาด สวยงาม ขจัดสิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูล ขยะภายในชุมชน ๓. เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจกับการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. 
แต่งต้ังคณะกรรมการในการดูแลความสะอาดภายในชุมชน ๒. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างชุมชน 
ชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓. ก ากับและติดตามผลการด าเนินการ  ๙๔ 

๔.๔.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนบุคคล   ได้แก่  
จัดบุคลากรของชุมชนให้ศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสามารถอธิบายแนะน า

นักท่องเที่ยวได้ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างจริงจัง  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  

รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน๙๕  
๑.  พัฒนาคนในชุมชนทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนของตน เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ชุมชนมีอะไรบ้าง  
๒) มีคนดูแลความปลอดภัย ห้องน้ าสะอาดน่าเข้า ร้านค้าต่าง ๆ ต้องมีระเบียบเรียบร้อย  
๓) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการจัดระเบียบในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทั้งภายในและภายนอกชุมชนท า
ความร่วมมือกับชาวบ้านและผู้น าชุมชน ให้ชาวบ้านช่วย จัดหาทุนทรัพย์ ปัจจัยเพ่ือมาพัฒนาชุมชน ควร
มีการจัดการที่ดี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และต้องเตรียมวิธีป้องกัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วย 

๔) สร้างจุดเด่น คุณสมบัติของชุมชน ถ้าเป็นชุมชนเก่าที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  ก็ต้อง
เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวได้รับความรู้  มีศิลปกรรม 
จิตรกรรม ที่มีเอกลักษณ์ 

๕) มีผู้น าชุมชน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน  สร้างรายได้ให้
ชาวบ้านใกล้เคียง โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพด้ังเดิมเข้าร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้  

โดยมีโครงการเสริม ดังนี้ 
โครงการส่งคนในชุมชนไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน หน่วยงานที่จัด มีวัตถุประสงค์

ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ๒. เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรภายในชุมชนสามารถพูด อ่าน เขียน 
ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ๔. เพ่ือให้บุคลากรภายในชุมชนสามารถอธิบาย

                                                                 
๙๔สัมภาษณ์ นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ , ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงาน

พระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘  ม.๑  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๕สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงศ์ อุทโย), เจ้าคณะอ าเภอบางปะอิน  เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิ
กายารามราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๙๖ 
 

เรื่องราวต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วยภาษาของตน และภาษาอ่ืน ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น และมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่ ๑. จัดส่งคนในชุมชนเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาในสถาบันที่จัดให้มีการอบรม ๒. จัดจัดหา
งบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนในการเข้ารับการศึกษาต่อ๙๖   

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน ให้มีความเข้าใจด้านภาษา มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้บุคลากรภายในชุมชน สามารถพูดอธิบายให้ความรู้ เก่ียวกับชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากรให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ 
๑. จัดหาวิทยากรมาอบรมให้แก่บุคลากรภายในชุมชน ๒. จัดหาเอกสารมาให้บุคลากรภายในชุมชนได้
ศึกษา๙๗   

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความช านาญมากยิ่งขึ้นมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ๒. เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ๓. เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหา
งบประมาณในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ๒. จัดท าเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ๙๘  

โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวก สบายในการเที่ยวชมภายในชุมชน ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของชุมชนให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. ให้เด็กรอบ ๆ ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ที่ ดี ๒. 
สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างรายได้ให้กับเด็กที่มาเป็นมัคคุเทศก์
น้อยกับชุมชน ๙๙ 

โครงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างชาติให้มาศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน ๒.ท า MOU ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๓. แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. เชิญ
ชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่คนภายในชุมชน  โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติชุมชน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปากรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยม
ชมชุมชน ๒. เพ่ือความสะดวก สบายในการค้นหาเอกสารประกอบการท างานด้านต่าง ๆ และมีวิธีการ

                                                                 
๙๖สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส

วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล ปญฺญาพโล) ,  เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 

ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูรอาจารพิพัฒน์ (สนอง ฐิตาจาโร), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

สามวิหาร  ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร วรธมฺโม, รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง 

ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๙๗ 
 

ด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติชุมชน ความเป็นมาของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบ ๒. จัดท าสื่อเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล่าสมัย๑๐๐  

โครงการห้องนิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
๑. ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาของชุมชน ๒. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
นั้น ๆ ๓. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบ ๆ ชุมชน และมีวิธีการ
ด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดห้องนิทรรศการพูดได้ ๒. จัดหาสิ่งที่เป็นจุดส าคัญของชุมชนมาน าเสนอผ่านทาง
ภาพและการด าเนินการ ๓. จัดให้มีมัคคุเทศก์ในการให้ค าบรรยาย๑๐๑ 

๔.๔.๓ การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านกิจกรรมภายในวัด   
ได้แก่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความได้เปรียบเรื่องความสะดวกสบาย มีระยะทางใกล้กับ
กรุงเทพฯ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เที่ยว
เมืองไทย ใช้ของไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างมาก 
จึงส่งผลต่อการเดินทางเข้าพักในพ้ืนที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างน้อย โดยผู้ที่มาท่องเที่ยว เป็นชาวไทยเพ่ิมขึ้น ส่วน
ชาวต่างชาติลดลง ทั้งนี้อาจจะมีผลกระทบมาจากการเมืองของไทย แต่ในทางกลับกันชาวไทยยังมีการ
เดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา เช่น กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี๑๐๒ และปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนส าคัญของ
จังหวัดที่สามารถดึงดูดให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมวัดและโบราณสถาน และโบราณวัตถุมาก
ขึ้น ท าให้ทางจังหวัดให้ความสนในเป็นพิเศษ เช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น เทศการวันเข้าพรรษา เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น ท าให้ได้รับความ
สนในเป็นจ านวนมากจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจ านวนมาก 
ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯ๑๐๓ ส่วนชาวต่างชาติก็มีที่พักสะอด ค่าใช้จ่ายไม่แพง

                                                                 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระญ าณไตรโลก ( สมคิด จินตยโส ) , รองเจ้ าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๑สัมภาษณ์  พระ พิศาลวิหาร กิจ (สมศัก ด์ิ ฉนฺทกโ ร) , เจ้ าคณะต าบล ท่า วาสุกรี  เขต ๓  
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๒สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร วรธมฺโม, รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง 
ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 



๙๘ 
 

มากเกินไปนอกจากภารัฐแล้ว ภาคเอกชน ก็สนับสนุนในด้านอ่ืน เช่น การจัดแสดงวิถีชีวิตของไทยใน
สมัยเก่าและใหม่ของชาวอยุธยา  การเข้ามาของนักท่องเที่ยว อาจมาเที่ยวด้วยความสนใน หรือได้ข่อมูล
จกการประชาสัมพันธ์ บางครั้งข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อน ทางจังหวัดควรจัดการอบรม
หรือชี้แนะให้กับผู้น าทัวร์หรือไกด์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งเป็นผลดีกับจังหวัดมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
อยุธยาจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์๑๐๔ 

ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ควรเน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา
มากกว่าพุทธพานิชย์ ควรเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน ควรเน้นกิจกรรมที่
เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน  และควรเน้นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน ๑๐๕ 

๔.๔.๔ การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ สถานที่, ด้านโคจรสัปปายะ คือ การเดินทาง, ด้านกัสสสัปปายะ 

คือ การต้อนรับ, ด้านปุคคลสัปสสยะ คือ คนในชุมชน, ด้านโภชนสัปปายะ คือ อาหาร เครื่องด่ืม ของที่
ระลึก, ด้านอุตุสัปปายะ คือ ฤดูอันเป็นที่สบาย และด้านอิริยาปาถสัปปายะ คือ การเคลื่อนไหวอันเป็นที่
สบาย๑๐๖ 

ในบริเวณชุมชนมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพ่ือความสงบ ร่มรื่น และสวยงาม  ภาพ
โดยรวมของชุมชน มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีบรรยากาศที่สดชื่น น่ารื่นรมย์ มีการจัดต้ังถังรับขยะไว้ตาม
จุดต่างๆ ของชุมชนอย่างเพียงพอ เพ่ือความสะดวกในการรักษาความสะอาดในบริเวณชุมชน จัด
ระเบียบที่วางรองเท้าไว้ชัดเจน และท าความสะอาดที่เดินเท้าเปล่า ให้สะอาดเสมอ มีการจัดสถานที่นั่ง
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอต่อจ านวนประชาชนที่มาชุมชน ที่จอดรถ มีบริเวณที่จอดรถ ที่ เพียงพอ 
สะดวก และมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน มีห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย หญิง ไว้ชัดเจน เป็น
สัดส่วน มีการจัดระเบียบร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม และถูกสุขลักษณะ๑๐๗ 

                                                                 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระญ าณไตรโลก ( สมคิด จินตยโส ) , รองเจ้ าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๑ เจ้าอาวาส
วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๗สัมภาษณ์ นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ , ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงาน
พระนครศรีอยุธยาส านักงานการเคหะชุมชนอยุธยา ๖๘  ม.๑  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑. 



๙๙ 
 

ส่งเสริมการจัด กิจกรรมการท่ องเที่ ยวด้านประวัติศาสตร์ ง านประเพณี และ กา ร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว๑๐๘ 

- โดยอยู่ในพ้ืนฐานของการคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ 
- โดดเด่นเรื่องการบริการ มีความปลอดภัยสูง 
- เสริมสร้างการเรียนรู้คู่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
- อ านวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ ข้อมูล และด้านบุคลากร 
- มีการจัดระบบบริหารจัดการภายในที่ดีมีร่วมกันทุกฝ่าย 
- ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันกับกระแสโลก 
- เข้าถึงง่ายและรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มา 
- มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลการพัฒนาชุมชนหรือปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวอยู่เสมอ เพ่ือให้ราบข้อบกพร่อง 
- มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จากภาครัฐเพ่ือผลักดันการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 
โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. 

เพ่ือหาทุนในการพัฒนาชุมชน ๒. เพ่ือการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมจัดต้ังกองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา ๒. ประชุมปรึกษาหารือกับหลาย 
ๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๓. หากิจกรรมในการจัดหาทุนในการพัฒนาชุมชน ๑๐๙  

โครงการชุมชนสัมพันธ์พัฒนาชุมชน โบสถ์ มัสยิด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. 
ความสัมพันธ์ร่วมกันทุกศาสนา ๒. พัฒนาศาสนสถานทุกศาสนาร่วมกัน ๓. ร่วมกันพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑.แต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ของทุกศาสนา ๒. 
ปรึกษาหารือร่วมกันของทุกศาสนาในการพัฒนา๑๑๐   

โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน มัสยิด โบสถ์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงรุก มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระหว่าง ชุมชน บ้าน ชุมชน ศาสนาอ่ืน ๆ ๒. 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาเยี่ยมเยือนสถานที่นั้น ๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ 

                                                                 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร วรธมฺโม, รองเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง 

ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระญ าณไตรโลก ( สมคิด จินตยโส ) , รองเจ้ าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๐สัมภาษณ์  พระ พิศาลวิหาร กิจ (สมศัก ด์ิ ฉนฺทกโ ร) , เจ้ าคณะต าบล ท่า วาสุกรี  เขต ๓  
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ ๒. ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ๓. 
ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในการปรับภูมิทัศน ์ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเข้า๑๑๑  

โครงการไหว้พระสัญจรสามศาสนา ระหว่าง ชุมชน มัสยิด และโบสถ์คริสต์ มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ๒. เพ่ือการพัฒนา
เชิงรุก ๓. การพัฒนาร่วมกันอย่างสันติสุข ๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาอย่างครบถ้วน และมีวิธีการ
ด าเนินการ ได้แก่ ๑. ประชาสันพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ๒. มีโครงการเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑๑๒ 

โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. การ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างครบถ้วน ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ๓. สร้างสิ่งใหม่
ทดแทนสิ่งเก่าที่ช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง ๒. 
แต่งต้ังคณะกรรมการในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๓. ประชุมปรึกษาหารือกันกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ านิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๑๒สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญฺ), รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล วัดอโยธยา (ปัญญาพล ปญฺญาพโล) ,  เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
 

กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
ในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การส่งเสริมการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนสถาน  
สะอาด ไม่มีขยะ  
สว่าง ไฟฟ้าสว่าง ปลอดภัย  
สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน 
สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล  
คนในชุมชนสุขภาพดี มีวินัย 

การ ส่งเสริม การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนบุคคล   
การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชน, 
การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชน  ( 
ขยันท างาน  มีความสามัคคี  แบ่งงาน
กันท า), การส่งเสริมบทบาททางสังคม
ให้แก่คนในชุมชน (รู้หน้าที่ ) , การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ (มีความรู้ เรื่องของ
ชุมชน), การพัฒนาทักษะ (มีทักษะสูง) 

การส่งเสริมการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในชุมชน ด้านกิจกรรม
ภายในวัด 
กิ จ ก ร ร ม ที่ อ อ ก แ บ บ เ พ่ื อ ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่าน
ประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส 

การ ส่ง เสริ มการบริหาร จัดการการ
ท่องเท่ียวในชุมชน ด้านส่ิงแวดล้อม  
จัดสถานที่ ท่องเที่ย วอย่างเหมาะสม ,   
นักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป,  การสัญจร
ไปมาสะดวก,   การต้อนรับดี,   คนใน
ชุมชนเป็นกันเอง,   มีอาหาร เครื่องด่ืม 
ของที่ระลึก เพียงพอ,   อากาศสบาย ไม่
ร้อนหรือเย็นเกินไป,   มีที่ให้พักผ่อน,   
การเดินชมสถานที่สะดวก 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้จากการวิจัย 



๑๐๒ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลไก คือ การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาคน การพัฒนา
กิจกรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนสถาน   ในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการ
สถานที่นั้นชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้า
สว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุม
สงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย๑๑๔ 

๒. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนบุคคล 
๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึกภูมิใจ

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การน าสินค้ามาขาย การเปิด
ร้านค้าในชุมชน เป็นต้น๑๑๕ 

๒. สร้างอุปนิสัย การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
ขยันท างาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงานกันท า๑๑๖ 

๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้ จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน๑๑๗ 

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้ เรื่องของชุมชน
ของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น ด้านภาษา ด้านการท ามาหากิน 

๓. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านกิจกรรมภายในวัด
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส รูป๑๑๘ คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสิ่งที่ชุมชนน าเสนอได้อย่างชัดเจน 
เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้นชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น 
                                                                 

๑๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูศรีปริยัตยานุยุต, เจ้าอาวาสวัดเกตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูศรีปริยัตยานุยุต, เจ้าอาวาสวัดเกตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร. เจ้าอาวาสส าเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. เจ้าอาวาสตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๐๓ 
 

สวยงาม และมีมุมส าหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชน
ควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนก าลังน าเสนอผ่าน
เสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ กับชุมชนนาน หากชุมชน
บริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี๑๑๙ เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่นหอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น 
รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหา
ของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้นชุมชนจึงตอบโจทย์การท่องเที่ยวของนักท่อง เที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้ายคือ 
สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยวให้มากที่สุด๑๒๐ 

๔. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน  ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น จัด
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จ านวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว    คนในชุมชน
เป็นกันเอง   มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ   อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป   มีที่ให้
พักผ่อน   การเดินชมสถานที่สะดวก๑๒๑ 
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บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน เพ่ือศึกษา
บริบทของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และกลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงก าหนดเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเบื้องต้น หลังจากนั้นน าผลการวิจัยไปจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ ท่าน เพ่ือยืนยันเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัย
เสนอ ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕ .๑. ๑  สภาพปั ญหาการ ท่อง เ ท่ีย ว ในชุ มชน ผ่านมิ ติศาสนาใน จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย 
คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ท าให้เกิดปัญหา สถานที่คับ
แคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ท าให้จ ากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ท ามาหากินของคนใน
ชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจ าปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามา โดย
บางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า และสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท านโยบาย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดท าระบบถนนให้มี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง จัดท าระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 

คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของคน



๑๐๕ 
 

ภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน าประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ ชุมชน และ
โบราณสถาน เป็นต้น  

เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบ เดีย ว ขาดกา รให้ความรู้แ ก่นักท่องเที่ย ว  
กิจกร รมที่ชุ มชนในจังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา จัดขึ้น  เน้นประชาชนจากภายนอก ขา ดกา ร
ประชาสั มพัน ธ์และดึงดูดควา มสนใจของ คน ในท้ องถิ่ นในกา รจัด กิจกรรมร่วมกัน กับชุ มชน 
นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศใน
ชุมชน ทั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาท
มากกว่าการสร้างศาสนสถาน การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร 
คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่
ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี ขาดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล 
รวมทั้งการจอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดการ
เส้นทางการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและองค์กรการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปัญหาความซ้ า ซ้อนของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง ข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลก าลังคน การซ้ าซ้อนของงาน การบริหารจัดการรายได้ การบริหาร
จัดการดูแลสถานที่  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของนักท่องเที่ยว  มีป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

๕.๑.๒  กลไกการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ 
PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  ด้านการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คนในชุมชนท างานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน  ด าเนินทุก
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการท างานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้
ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการด าเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งต้ังคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ม่ันคง 



๑๐๖ 
 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ด าเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มีกา รบั นทึกจุ ดเ ด่น 
จุดด้อย ของชุมชน แล้วน ามาพัฒนา เน้นการท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 

๕.๑.๓  กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลไก คือ การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาคน การพัฒนากิจกรรม 
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนสถาน ในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดกา ร
สถานที่นั้นชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง 
ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน 
มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภา พดี มีระเบียบ
วินัย  

๒. การ ส่ง เสริ มการบริ หาร จัดการการท่อง เท่ียว ในชุ มชน  ด้านศาสน บุคคล
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาททั้ง ๕ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสิ่งที่ชุมชนน า เสนอได้อย่าง
ชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้นชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้
สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมส าหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือ
การได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชน
ก าลังน าเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ กับ
ชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี  เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่นหอมของดอกไม้ สร้าง
บรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้นชุมชนจึงตอบโจทย์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้ายคือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
กับนักท่องเที่ยว คือท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยวให้มากที่สุด  

๓. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านศาสนบุคคล ประกอด้วย
หลัก ๔ ส คือ 

๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึก
ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การน าสินค้ามาขาย 
การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น  

๒. สร้างอุปนิสัย การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
ขยันท างาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงานกันท า  

๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้ เรื่องของ
ชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น ด้านภาษา ด้านการท ามาหากิน  



๑๐๗ 
 

๔. การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น จัด
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จ านวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนในชุมชน
เป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป   มีที่ให้
พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก  

 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 

ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

๕.๑ กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้น
ชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่าง
ทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ 
เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา
ศาสนสถานที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า   ๑. 
ศาสนสถานที่ส าคัญของวัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบ
ส าคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ แห่ง มีศาสนสถานส าคัญ คือ  พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระ
วิหารหลวง ความส าคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระ
รัตนตรัย เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า  พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุพระพุทธเจ้า 
พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ
เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น  เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจและเป็นที่ ศึกษาหาความรู้
เก่ียวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชนทั่วไป  และสิ่งส าคัญ
ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่ส าคัญ๑ 

๕.๒ กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน  ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนน าเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น  ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมส าหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
                                                 

๑รศ.นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของวัดใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 



๑๐๘ 
 

ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ  เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนก าลังน าเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี   เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว 
เพราะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย  ดังนั้นชุมชนจึงตอบ
โจทย์การท่องเที่ย วของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก  สุดท้าย คือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และ
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของตติยาพร จารุมณีรัตน์ ได้วิจัย
เรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย แนวทางการบูรณาการความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่ภาคการศึกษา
ในทั้งสองประเทศควรด าเนินการต่อไปนี้  บรูณาการความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้นใน
หลักสูตร โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพ่ิมเนื้อหา
เก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ เช่น ภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 

นอกจากนี้ ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ 
Social network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดท า web blog เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้เป็นเวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น๒ 

๕.๓ กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกา ร
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก ๔ ส คือ ๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คน
ในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึกภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น 
การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ เช่น การน าสินค้ามาขาย การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น ๒. สร้างอุปนิสัย การสร้าง
อุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ขยันท างาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงาน
กันท า ๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีการ
จัดท าโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้เรื่องของชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น 
ด้านภาษา ด้านการท ามาหากิน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระโอภาส โอภาโส 
(ศิริกิตติกุล) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของ
วัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๗)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

                                                 
๒ตติยาพร จารุมณีรัตน์, “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (คณะการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ๒๕๕๔. 



๑๐๙ 
 

ระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน (X̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๓๕๗) ด้านการพัฒนา
บุคคลหรือบุคลากรภายในวัด (X̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด (X̅ = 
๓.๘๒, S.D. = ๐.๓๓๔)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (X̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๓๑๗) ตามล าดับ 

๒. ข้อเสนอแนะเก่ียว กับการส่งเสริ มการท่ องเที่ย วเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทา ง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา คือ ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
บุคลา กรภายในวัดไ ด้พัฒนาทั กษะทางด้านภาษาอั งกฤษและภาษาอา เซียน พัฒนาความรู้
ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน าประวัติ
ความเป็นมาและความส าคัญของวัด และโบราณสถาน เป็นต้น  ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์   เน้นการสร้างศาสน
ทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  เน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน และเน้นกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด เน้นความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ า นวนของ
นักท่องเที่ยว  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน๓ 

๕.๔ กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จ านวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนในชุมชน
เป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป   มีที่ให้
พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภาวนาวชิ
รคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอัน
ยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคล
ภายในวัดให้สอดคล้อง กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  มีการแ ต่งต้ังพระสงฆ์ผู้ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมีการพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการ
คอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุแก่พระสงฆ์ และได้รับ
งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และ
อ่ืนๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์  ๓) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง  รูปแบบที่ ๒ การพัฒนา
                                                 

๓ พระโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) , “การส่ง เสริมการท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๑๐ 
 

ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ ๓ จัดกิจกรรม
การท่องเที่ ยวลักษณะเชิงปฏิ บัติธ รรม บู รณากา รกับกา รอนุรัก ษ์โบรา ณสถาน  และศึกษา
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบที่ ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติ
สุข ด้วยกลยุทธ์ ๙ ประการ๔ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น

ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. คณะสงฆ์ ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธสาสนา ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ร่วมกันจัดเคมเปนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการไห ว้พระ ๙ วัด ๙ 
อารามขึ้น  

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกัน
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ในการบริหารจัดการสถานที่นั้นชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ 

สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย 
และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 

๒. ชุมชนต้องออกแบบกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว เ พ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผั ส
ความรู้สึกผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป อย่างครบวงจร 

๓. ผูน้ าชุมชนต้องสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชน สร้างอุปนิสัยที่ ดี แบ่งงานกันท าอย่าง
ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน 

 
 
 
 
 

                                                 
๔ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาการจัดการเชิง พุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๑ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ

ศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การปฏิบัติ 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่ าน

มิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

A Mechanism of Tourism Management in Community  
by Religions Dimension at Ayutthaya 

 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.๑  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.๒ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร.๓ 
Phrakhruwinaithorn Ek Jinavamso, Dr., Phramaha Krisada Kittisobhano , Dr.  

Phrapalad Pradisist  Thitabho , Dr. 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ

ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) ศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๓) เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้
วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง วิเคราห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชนไม่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหา สถานที่คับแคบ ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคนในชุมชน  ชุมชนควรมี
การวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มี
แผนปฏิบัติการประจําปี 

๒. กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ PDCA 
และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้  ด้านการวางแผน ประกอบด้วย เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วน
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ร่วมของทุกฝ่าย แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  ด้านการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน  ดําเนินทุกกิจกรรม
ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจ
ในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและต่อเนื่อง  ด้านการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู้ อ่ืน ตรวจสอบผล
การดําเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มีการบันทึกจุดเ ด่น จุ ดด้อย 
ของชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 

๓. กล ไกกา รบริห า รจั ดการกา รท่ อง เที่ ย วในชุ มชน  ผ่า น มิติศา สนา  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๑) กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ได้แก่ 
สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย 
และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย ๒) กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนาในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  ๓) กลไกการ
พัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประ
กอด้วยหลัก ๔ ส คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างอุปนิสัย สร้างบทบาท และสร้างความรู้ความเข้าใจ ๔) 
กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่ท่องเที่ ยวอย่าง
เหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน  การต้อนรับดี มีแผนก
ต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว  คนในชุมชนเป็นกั นเอง  มี
อาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มีที่ให้พักผ่อน  การเดิน
ชมสถานที่สะดวก  
ค าส าคัญ :  กลไก, การบริหารจัดการ, การท่องเที่ยวในชุมชน  
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study the local tourism problems 

through the religious dimension in Ayuthaya Province,2. Study the local tourism 
mechanism through the  religious dimension in Ayuthaya Province and 3. To propose 
the local tourism promotion through the religious dimension in Ayuthaya Province. 

Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected 
data by the researcher, from document, from key informants and participants in 
focus group discussion by in-depth-interviewing analyzed data by content analysis.   

 Findings were as follows: 



๑๑๗ 

 

1. The community tourism condition through the religious dimension in 
Ayudhaya Province was that public land development was difficult to pursue due to 
limited space, local people did not participate in whole development, the public 
land was narrow, not possible to expand causing limited parking. Local people were 
fighting for the space for making living. There should be good short, long and annual  
plan for community development for cultural and ancient city tourism. 

2. Community tourism mechanism through the religious dimension in 
Ayudhaya Province consisted of 4 dimensions as of Demming’s quality cycle of PDCA 
and Buddhadhamma, Itthipada 4: 

 Planning, opening opportunities fir people in the communities to 
participate in tourism planning together. Regular and frequent meeting for the 
project. 

 Doing, people in communities dedicated to the project according to 
the set plan carefully. People in communities participated in developing the local 
tourism through the religious dimension with pride and could be ckecked at every 
step.  

 Checking, listening to others’ opinions. Committee appointment for 
cross monitoring and following-up and evaluating continuously. Improving the loop 
holes and mistakes by participatory action. 

 Acting, strong, secure and sustainable vision and determination with 
regularly checking for the strong and weak points for more development, 
emphasizing public hearing and opinions. 

3. Community tourism mechanism through the religious dimension in 
Ayudhaya Province consisted of: 1) tourism place in communities consisting of 5 S’s; 
clean, no garbage, not dirty, lighted, no dark corner, safe, not dangerous for tourists, 
peaceful, not crowded, no pollutions, safe and people in communities are healthy 
and self disciplined, 2) tourism activities mechanism through the religious dimension 
in Ayuthaya Province consisted of the activities designed for tourists to sense through 
the six senses; figure, sound, smell, tase and touch, 3) competency development 
mechanism for local people to be a part of sustainable tourism consisted of 4 S’s; 
creating motivation, habit, role and comprehension, 4) community environmental 
development mechanism for community tourism was that; appropriate tourist 
attractions to welcome appropriate tourists, not too many to handle that caused the 
inconveniences in transportation, communication, There should be clear signs for 
locations, good welcoming atmosphere to impress the tourists. People in 
communities should provide sufficient food, drink and souvenirs with comfortable 



๑๑๘ 

 

environment, not too hot or too cold and plenty of rest areas when strolling for 
sight-seeing.         

 
Keyword : tourism,  religious dimension  

 
๑. บทน า 

การท่อง เที่ ยวของประเทศในระยะที่ ผ่านมา  ได้สะท้อน ให้เห็น ถึงควา มสํา เร็ จ   
ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว  แต่ยังคงมีปัญหา 
ในเชิงคุณภาพ ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว  ของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึงและการ  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัว 
ของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการท่องเที่ยว  ยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย๔ พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวม งานศิลปะ วิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจน
เป็นแหล่ง รวมของ ศิลปกรรมที่มี ค่า เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และจิตรกร รมฝาผนั ง  
ซ่ึงงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ํา ค่า และเป็นเสมือนเอกลักษณ์  
ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีสถานที่สําคัญประกอบไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น 
อารยธร รมและควา มเจ ริญของชาติ อันเป็นแหล่ง รวม ที่ สามารถ ศึกษาย้ อนกลับไ ด้ใน ด้า น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของอีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบตามหลัก
พระพุทธศาสนา  

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนควรเป็นเรื่องที่ มีหลักประสมประสานกันหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการจัดการรักษาพุทธศาสนสถานที่ซ่ึงเป็นมรดกโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มองเห็น
สัมผัสได้ และผลผลิตต่างๆ ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงามของสิ่ง
ดังกล่าว ได้เรียนรู้และเข้าใจความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พุทธศาสนสถานที่มีการ
บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่อง  
กับวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของป ระเทศ หลักฐาน 
และความสําคัญดังกล่าวอาจเป็นทาง วัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยา  

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือได้ว่าเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย  
มีพุทธศาสนสถาน รวมทั้งวัดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากมาย แหล่งพุทธศาสนสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และความเป็นเมืองเก่าที่มีวัดและพุทธศาสนสถานอยู่มากมายนี่ เองทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทย  

                                                                 

 
๔ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,  (๒๕๕๘),  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐. หน้า 

๑๘. 
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จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ า วัดและพุทธศาสนสถาน
ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจผู้วิจัยซ่ึงเป็น 
ผู้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจากประเด็นดังกล่าว จึงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ เพ่ือการศึกษากลไกการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  
ผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย  
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและหลักฐานเพ่ือประกอบการศึกษาสําหรับ  
ผู้ที่จะต้องการศึกษาในงานด้านนี้ ต่อไปอีกด้วย 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือ ศึกษ า สภา พปั ญหา กา ร ท่ อง เที่ ย ว ในชุ มช น  ผ่ า น มิ ติศา สนา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และ เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย แบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิ งเอกสาร ( Documentary 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม  
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย ( Focus 

Group) ร่วมกับพระสังฆาธิการ ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน เพ่ือให้เห็นกลไกการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๒๑ รูป/คน 

๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่ เก่ียวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) การจัดเวทีประชุมในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ มูล
นั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการต้ังประเด็นหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ และการจัดการทาง
พระพุทธศาสนา โดยดําเนินการและใช้เครื่องมือที่สําคัญ ได้แก่ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(Inter-view Guideline) และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มสําหรับคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ ที่
เก่ียวข้อง 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  ๑) การลงพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๗ วัด คือ วัดหน้าพระเมรุราชิ
การาม วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราช วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขาทอง วัดพุทไธสวรรค์ และวัดพนัญเชิง
วรวิหาร 



๑๒๐ 

 

  ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Observations Participant) ซ่ึงเป็นการ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะทําควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา 
  ๓) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
สําหรับพระสังฆาธิการ ผู้บริหารส่วนงานของจังหวัด นักวิชาการและผู้เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชน 
  ๕) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา 
  ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพ่ือยืนยันกลไก
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยเสนอ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุป
ตามสาระสําคัญด้านเนื้อหาที่กําหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็น
หัวข้อดังนี้ 

  (๑) วิเคราะห์ สภาพปัญหากา รท่องเที่ยวในชุ มชน ผ่ านมิติศาสนาในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 (๒)  วิ เคร า ะห์ กล ไกก า รท่ อง เที่ ย ว ในชุ มชน  ผ่ า น มิ ติศา ส นา ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

(๓) นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐาน
เก่ี ยว กับกา รส่ งเสริ มการบริ หา รจั ดการกา รท่ อง เที่ ยว ในชุมชน  ผ่ าน มิติศา สนาในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
  (๕) สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็นชุด
ความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหา
การท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เห็นกลไกการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน 
องค์กร และปัจเจกบุคคล 
 

 
 



๑๒๑ 

 

๔. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญในกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๔ . ๑   สภ าพ ปัญหาก าร ท่อ ง เ ท่ีย ว ใน ชุ ม ชน  ผ่ าน มิ ติศ าส นา ใน จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย 
คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหา สถานที่คับ
แคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคนใน
ชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจําปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามา โดย
บางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา และสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทํานโยบาย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดทําระบบถนนให้มี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง จัดทําระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้าและน้ําประปา  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 

คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของคน
ภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะนําประวัติความเป็นมาและความสําคัญของ ชุมชน และ
โบราณสถาน เป็นต้น  

เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบ เดียว ขาดกา รให้ความรู้แ ก่นักท่องเที่ย ว  
กิจกร รมที่ชุ มชนในจังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา จัดขึ้น  เน้นประชาชนจากภายนอก ขา ดกา ร
ประชาสั มพัน ธ์และดึงดูดควา มสนใจของ คน ในท้ องถิ่ นในกา รจัด กิจกรรมร่วมกัน กับชุ มชน 
นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศใน
ชุมชน ทั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาท
มากกว่าการสร้างศาสนสถาน การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร 
คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่
ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจําปี ขาดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล 
รวมทั้งการจอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดการ
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เส้นทางการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและองค์กรการท่องเที่ ยวหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปัญหาความซํ้าซ้อนของ
หน่วยงานที่กํากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง ข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลกําลังคน การซํ้าซ้อนของงาน การบริหารจัดการรายได้ การบริหาร
จัดการดูแลสถานที่  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ําให้ได้มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนของนักท่องเที่ยว  มีป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

๔.๒  กลไกการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ 
PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  ด้านการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน  ดําเนินทุก
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็น
ความภาคภูมิใจในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้
ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการดําเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มีการบันทึ ก
จุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคน ใน
ชุมชน 

๔.๓  กลไกการบริหาร จัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลไก คือ การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาคน การพัฒนากิจกรรม 
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จําเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้นชุมชน
จําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง  ไม่
มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย 
สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย  

๒. กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนนําเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมสําหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนกําลังนําเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้ านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง



๑๒๓ 

 

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี  เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว 
เพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาท่องเที่ยวเ พ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้นชุมชนจึงตอบ
โจทย์การท่องเที่ย วของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้าย คือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และ
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด  

๓. กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก ๔ ส คือ 

๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึก
ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การนําสินค้ามาขาย 
การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น  

๒. สร้างอุปนิสัย การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
ขยันทํางาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงานกันทํา  

๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้ เรื่องของ
ชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น ด้านภาษา ด้านการทํามาหากิน  

๔. กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดกา รได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนในชุมชน
เป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มีที่ให้
พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก  

 
 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญและน่าสนใจและนํามา
อภิปรายดังนี้ 

๕.๑ กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จําเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้น
ชุมชนจําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่าง
ทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ 
เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 



๑๒๔ 

 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา
ศาสนสถานที่สําคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า   ๑. 
ศาสนสถานที่สําคัญของวัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบ
สําคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ แห่ง มีศาสนสถานสําคัญ คือ  พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระ
วิหารหลวง ความสําคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระ
รัตนตรัย เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า  พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุพระพุทธเจ้า  
พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ความสําคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ
เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น  เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจและเป็นที่ ศึกษาหาความรู้
เก่ียวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชนทั่วไป  และสิ่งสําคัญ
ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่สําคัญ๕ 

๕.๒ กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนนําเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น  ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมสําหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนกําลังนําเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี   เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว 
เพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาท่องเที่ยวเพ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย  ดังนั้นชุมชนจึงตอบ
โจทย์การท่องเที่ย วของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก  สุดท้าย คือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และ
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของตติยาพร จารุมณีรัตน์ ได้วิจัย
เรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย แนวทางการบูรณาการความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่ภาคการศึกษา
ในทั้งสองประเทศควรดําเนินการต่อไปนี้  บรูณาการความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้นใน
หลักสูตร โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพ่ิมเนื้อหา
เก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ เช่น ภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 

                                                                 
๕รศ.นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีสําคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของวัดใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 



๑๒๕ 

 

นอกจากนี้ ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ 
Social network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดทํา web blog เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้เปน็เวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น๖ 

๕.๓ กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกา ร
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก ๔ ส คือ ๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คน
ในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึกภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น 
การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ เช่น การนําสินค้ามาขาย การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น ๒. สร้างอุปนิสัย การสร้าง
อุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ขยันทํางาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงาน
กันทํา ๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีการ
จัดทําโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้เรื่องของชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น 
ด้านภาษา ด้านการทํามาหากิน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระโอภาส โอภาโส 
(ศิริกิตติกุล) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของ
วัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๗)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน (X̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๓๕๗) ด้านการพัฒนา
บุคคลหรือบุคลากรภายในวัด (X̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด (X̅ = 
๓.๘๒, S.D. = ๐.๓๓๔)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (X̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๓๑๗) ตามลําดับ 

๒. ข้อเสนอแนะเก่ียว กับการส่งเสริ มการท่ องเที่ย วเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทา ง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา คือ ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
บุคลา กรภายในวัดไ ด้พัฒนาทั กษะทางด้านภาษาอั งกฤษและภาษ าอา เซียน พัฒนาความรู้
ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะนําประวัติ
ความเป็นมาและความสําคัญของวัด และโบราณสถาน เป็นต้น  ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์   เน้นการสร้างศาสน
ทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน  เน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน และเน้นกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด เน้นความสะอาด 

                                                                 
๖ตติยาพร จารุมณีรัตน์, “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (คณะการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ๒๕๕๔. 



๑๒๖ 

 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ําให้ได้มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนของ
นักทอ่งเที่ยว  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน๗ 

๕.๔ กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนในชุมชน
เป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป   มีที่ให้
พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภาวนาวชิ
รคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ จํานวนมาก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอัน
ยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคล
ภายในวัดให้สอดคล้อง กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  มีการแ ต่งต้ังพระสงฆ์ผู้ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมีการพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการ
คอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุแก่พระสงฆ์ และได้รับ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และ
อ่ืนๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์  ๓) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง  รูปแบบที่ ๒ การพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ ๓ จัดกิจกรรม
การท่องเที่ ยวลักษณะเชิงปฏิ บัติธ รรม บู รณากา รกับกา รอนุรัก ษ์โบรา ณสถาน  และศึกษา
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบที่ ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติ
สุข ด้วยกลยุทธ์ ๙ ประการ๘ 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                                                                 
๗ พระโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) , “การส่ง เสริมการท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง

พระพุทธศาสนา ของวัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๘ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาการจัดการเชิง พุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. คณะสงฆ์ ร่วมกับ สํานักงานพระพุทธสาสนา สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ร่วมกันจัดเคมเปนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการไหว้พระ ๙ วัด ๙ 
อารามขึ้น  

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกัน
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ในการบริหารจัดการสถานที่นั้นชุมชนจําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ 

สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง  ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย 
และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย 

๒. ชุมชนต้องออกแบบกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยว เ พ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผั ส
ความรู้สึกผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป อย่างครบวงจร 

๓. ผู้นําชุมชนต้องสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชน สร้างอุปนิสัยที่ ดี แบ่งงานกันทําอย่าง
ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน 

๖.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ

ศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การปฏิบัติ 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่าน

มิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
กิจกรรมเก่ียวข้องกับการนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 



๑๓๑ 

 

 
 

 



๑๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ดําเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลท่ีได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้ อมูลจ า ก
เอกสาร ตํารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

-ทร า บแน ว คิดแล ะ
ทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับ กา ร
บริหารการจัดการ 
-ทร า บแน ว คิดแล ะ
ทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับ กา ร
ท่องเที่ยว 
-ทรา บผลงา นวิ จัยที่
เก่ียวข้อง 
-สามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ 

ข้อ ๑ ทําให้สามารถนําไปสู่
การกําหนดแนวทา ง
และกรอบดําเนินการ
วิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้ อมูลจ า ก
กลุ่ มเป้า หมาย  ด้วย
กา รสั มภ า ษ ณ์ผู้ ใ ห้
ข้อมูลสําคัญ 

-ท ร า บ บ ริ บ ท ข อ ง
ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
-ทร าบสภา พปัญหา
การท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่ า น มิ ติ ศา ส น า ใ น
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
-ท ร า บ ก ล ไ ก ก า ร
ท่ อง เที่ ย ว ในชุ มช น 
ผ่ า น มิ ติ ศา ส น า ใ น
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๑ – ๒ สา มา รถ วิ เ คร า ะ ห์
ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการการท่องเที่ยว
ใน ชุ ม ช น  ผ่ า น มิ ติ
ศ า ส น า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาได้ 

๔. การเก็บข้อมูลด้วย 
กา ร จัดสนทนากลุ่ ม
เ ฉ พ า ะ  ( Focus 
Group Discussion) 
กับผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
๑๒ ท่าน 

ยื น ยั น ส น อ แ น ว
ทางกา รส่งเสริมกา ร
บริ ห า ร จั ดกา รกา ร
ท่ อง เที่ ย ว ในชุ มช น 
ผ่ า น มิ ติ ศา ส น า ใ น
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่
ผู้ วิ จั ย เ ส น อ  แ ล ะ

ข้อ ๑-๓ ได้สนอแนวทางกา ร
ส่ง เสริ มกา ร บริ ห า ร
จัดการการท่องเที่ยว
ใน ชุ ม ช น  ผ่ า น มิ ติ
ศ า ส น า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่
ถูกต้อง 



๑๓๔ 

 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
เพ่ิม เติมในส่ วนที่ ยั ง
ขาดอยู่ให้บริบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

๕ .  ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ไ ด้ ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ 
คือ 
๑. เ พ่ือศึกษา สภา พ
ปัญหาการท่องเที่ย ว
ใน ชุ ม ช น  ผ่ า น มิ ติ
ศ า ส น า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
๒.  เ พ่ือ ศึกษากลไก
การท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่ า น มิ ติ ศา ส น า ใ น
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
๓.  เ พ่ือ เ ส นอ แ น ว
ทางกา รส่งเสริมกา ร
บริ ห า ร จั ดกา รกา ร
ท่ อง เที่ ย ว ในชุ มช น 
ผ่ า น มิ ติ ศา ส น า ใ น
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๑ – ๓ ได้รายงานการวิจัยที่ มี
คุณค่าสา มา รถตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย  แล ะนํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้ 
-ได้ชุ ดอง ค์ควา มรู้ ที่
สามารถเผยแพร่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือวิจัย  สัมภาษณ์ / ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย เรื่อง  “กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําคัญจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวภายในวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คําตอบที่ได้
จากการสัมภาษณ์จะนําไปสังเคราะห์ข้อมูล แล้วสร้างแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ส่วนที่ ๒ เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน ๒ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ เป็นคําถามเก่ียวกับกลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีจํานวน ๓ ข้อ 
ส่วนที่ ๔ เป็นคําถามเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน

ชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน ๔ ข้อ 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ในการบันทึกเสียง จดบันทึก และถ่ายภาพ

ระหว่างทําการสัมภาษณ์ทุกขั้นตอน เพ่ือประกอบรายงานการวิจัย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาเอ้ือเฟ้ือข้อมูลทางวิชาการเป็นอย่างดี 

 
คณะผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑)  ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ......................................................................................................... 
๒) ที่อยู่.................................................................................................................................................. 
๓) ตําแหน่ง............................................................................................... ............................................. 
๔) สังกัด................................................................................................................................................. 
๕) เบอร์โทรศัพท์...................................................................................... ............................................. 
 
ส่วน ท่ี ๒  ค าถาม เก่ียวกับสภาพปัญหา การ ท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวน ๒ ข้อ 

๒.๑ ท่านคิดว่าสภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร  
  ๒.๑.๑ สภาพปัญหาด้านสถานที่ 
  ๒.๑.๒ สภาพปัญหาด้านคน 
  ๒.๑.๓ สภาพปัญหาด้านกิจกรรม 
  ๒.๑.๔ สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๒ ท่านคิดว่าสภาพปัญหาการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น จะแก้ปัญหานั้นอย่างไร และใคร
เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ๒.๒.๑ สภาพปัญหาด้านสถานที่ 

วิธิแก้ไขปัญหา คือ 
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ  

  ๒.๒.๒ สภาพปัญหาด้านคน 
วิธิแก้ไขปัญหา คือ 
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ  

  ๒.๒.๓ สภาพปัญหาด้านกิจกรรม 
วิธิแก้ไขปัญหา คือ 
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ  

  ๒.๒.๔ สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
วิธิแก้ไขปัญหา คือ 
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา คือ  

 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

ส่วนท่ี ๓ ค าถามเก่ียวกับกลไกการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีจ านวน ๓ ข้อ 
 
 ๓.๑ ท่า คิดว่ ากลไก ใดที่นํ ามา ใช้ ในกา ร จัดกา รกา รท่ อง เที่ ย วในชุ มชน  ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาให้ประสบผลสําเร็จ 
 ๓.๒ PDCA เป็นหนึ่งในกลไกที่นํามาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้าง 
ด้านการวางแผนงาน 
ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน 
ด้านการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
 ๓.๓ ท่านคิดว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม นํามาใช้ในการการจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้าง 
หลักฉันทะ 
หลักวิริยะ 
หลักจิตตะ 
หลักวิมังสา 
 
ส่วนท่ี ๔ ค าถามเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติ
ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน ๔ ข้อ 
 

๔.๑ การจัดสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส คือ สะอาด สว่าง สงบ สุขลักษณ์ 
เสริมสร้างลักษณะนิสัย ควรจัดอย่างไรบ้าง 

สะอาด คือ 
 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริม ได้แก่ 
 

สว่าง คือ 
 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริม ได้แก่ 

สงบ คือ 
 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริม ได้แก่ 

สุขลักษณ์ คือ 
 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริม ได้แก่ 

เสริมสร้างลักษณะนิสัย คือ 
 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริม ได้แก่ 

๔.๒ การพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนอย่างย่ังยืนควรด าเนินการอย่างไร 



๑๓๙ 

 

๔.๒.๑ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการ
ท่องเท่ียวในชุมชนอย่างย่ังยืน 

๔.๒.๒ การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการ
ท่องเท่ียวในชุมชนอย่างย่ังยืน 

๔.๒.๓ การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ
จัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๒.๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเท่ียวในชุมชนให้แก่คนใน
ชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๒.๕ การพัฒนาทักษะในเรื่องการท่องเท่ียวในชุมชนให้แก่คนในชุมชน เพ่ือ
เป็นส่วนหน่ึงในการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๔.๓ การจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ควรมีกิจกรรมใดบ้าง 
 ๔.๓.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านกาย (กายภาวนา) 

๔.๓.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านจิต (จิตภาวนา) 
๔.๓.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสังคม (สีลภาวนา)  
๔.๓.๑ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

 
๔.๔ ชุมชนควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างบ้าง 
 ๔.๔.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ คือ สถานที่  
 ๔.๔.๒ ด้านโคจรสัปปายะ คือ การเดินทาง   
 ๔.๔.๓ ด้านกัสสสัปปายะ คือ การต้อนรับ   
 ๔.๔.๔ ด้านปุคคลสัปสสยะ คือ คนในชุมชน 
 ๔.๔.๕ ด้านโภชนสัปปายะ คือ อาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก 
 ๔.๔.๖ ด้านอุตุสัปปายะ คือ ฤดูอันเป็นที่สบาย 
 ๔.๔.๗ ด้านอิริยาปาถสัปปายะ คือ การเคลื่อนไหวอันเป็นที่สบาย 
 

 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 
 

แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
เรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 
ผู้สังเกตการณ์ชื่อ........................................................................................................  
สถานท่ีท่ีเข้าไปสังเกต.................................................................................................  
สังเกตเมื่อวันท่ี...................................................เวลา.................................................  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต.............................................................................................  
วิธีการในการสังเกต...................................................................................................... 
 

ท่ี รายการ 
สิ่งท่ีสังเกตเห็น 

สิ่งท่ีค้นพบเพ่ิมเติม 
มี ไม่ม ี

๑. ด้านสถานท่ี    
   สะอาด ไม่มีขยะ     
   สว่าง ไฟฟ้าเข้าถึง ปลอดภัย    
   สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน    
   สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล    
   คนในชุมชนสุขภาพดี มีวินัย    
๒. ด้านคนในชุมชน    
   ขยันทํางาน    
   มีความสามัคคี    
   แบ่งงานกันทํา    
   รู้หน้าที่    
   มีความรู้เรื่องของชุมชน    
   มีทักษะสูง    
๓. ด้านกิจกรรม    



๑๔๑ 

 

ท่ี รายการ 
สิ่งท่ีสังเกตเห็น 

สิ่งท่ีค้นพบเพ่ิมเติม มี ไม่ม ี
   กิจกรรมด้านกาย    
   กิจกรรมด้านจิต    
   กิจกรรมด้านสังคม    
   กิจกรรมด้านศีล    
๔. ด้านส่ิงแวดล้อม    
   จัดสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม 
   

   นักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป    
   การสัญจรไปมาสะดวก    
   การต้อนรับดี    
   คนในชุมชนเป็นกันเอง    
   มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก 

เพียงพอ  
   

   อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็น
เกินไป 

   

   มีที่ให้พักผ่อน    
   การเดินชมสถานที่สะดวก    
 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการเข้าไปสังเกตการณ์ในครั้งนี้......................................................................... .. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. .................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รูปภาพกิจกรรมดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

 
 

 



๑๔๔ 

 

 
 

 



๑๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

 
 ประวัติผู้วิจัย 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส (เฉยประทุม) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  Phrakhruwinaithorn Ek Jinavamso (Choeiprathum) 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 
  ๕ ๑๐๑๔ ๐๐๐๓๙ ๕๖ ๘ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานท่ีอ ยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  
                     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  
                     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๓๓-๓๙๙๒ 
E-mail  eak_mcu1@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๓  
๕.๔   นักธรรมชั้นเอก 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการ  (ไม่มี) 

 
 
 
 



๑๔๗ 

 

นักวิจัยร่วม 
๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

  Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) 
๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

  ๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๕๔ ๙๘ ๐ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อา จ า รย์ ป ร ะจํ า หลั กสู ตร พุทธศา สตร ดุษฎี บัณฑิ ต   ภ า ควิ ช า รั ฐศา สต ร์   
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานท่ีอ ยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน หลั กสู ตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิ ต  ภ า ควิ ชา รั ฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน หลั กสู ตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิ ต  ภ า ควิ ชา รั ฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๓๑-๔๙๙๗ 
E-mail  maha_krisada@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  
๕.๔   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเชี่ยวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 



๑๔๘ 

 

๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการวิจัย 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหากําพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

นักวิจัยร่วม 
๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ (ประคองสาย) 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Phrapalad Pradisist  Thitabho , Dr. 
๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

   
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

นักวิชาการศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานท่ีอ ยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘๒-๕๕๑๕๙๙๑ 
E-mail  tep2520@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิ จัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเชี่ยวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการวิจัย 



๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขท่ี ว.๒๒๖/๒๕๖๐ 
๒. ชื่อ โครงการ  กลไกกา รบริห ารจั ดการการท่องเที่ยว ในชุมชน  ผ่า นมิ ติศาสนา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร., พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ดร.๙ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร. 

หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๓๓-๓๙๙๒            E-mail  eak_mcu1@hotmail.com 
 
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

 การท่องเที่ยวของประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็ จ   
ของการเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว  แต่ยังคงมีปัญหา 
ในเชิงคุณภาพ ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการกระจุกตัว  ของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึงและการ  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัว 
ของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ๆ บุคลากรการท่องเที่ยว  ยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย๑๐ พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวม งานศิลปะ วิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจน
เป็นแหล่ง รวมของ ศิลปกรรมที่มี ค่า เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และจิตรกร รมฝาผนั ง  
ซ่ึงงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ํา ค่า และเป็นเสมือนเอกลักษณ์  
ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีสถานที่สําคัญประกอบไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น  
อารยธร รมและควา มเจ ริญของชาติ อันเป็นแหล่ง รวม ที่ สามารถ ศึกษาย้ อนกลับไ ด้ใน ด้า น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของอีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบตามหลัก
พระพุทธศาสนา  

ฉะนั้น วัดจึงเป็นสถานที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมมีทรัพยากร 
ทางกายภาพ ทรัพยากรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพียงแต่จะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไร  ถ้าเรา
ไปแยกส่วนไม่ได้มองอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล  เราก็จะทําได้เพียงแค่มาวัดเพ่ือถ่ายรูปสวยงาม 
ชาวต่างชาติจํานวนมากที่มีพ้ืนฐานศาสนา และวัฒนธรรมต่างกันก็มาเพียงแค่ถ่ายรูป  บางครั้ง   

                                                                 
๙ Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University   
 

๑๐ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,  (๒๕๕๘),  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐. 
หน้า ๑๘. 



๑๕๒ 

 

ก็มาทํากริยาที่ไม่เหมาะสม คนไทยบางกลุ่มมาก็ไม่ได้สร้างเสริมปัญญา ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวัด
ไม่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาสังคม  ทั้งที่บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน์ 
ได้ทั้ง ๒ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านการนํารายได้เข้ามาทํานุบํารุงวัด  ทํานุบํารุงท้องถิ่น 
จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เป็นแหล่งที่สามารถให้ความรู้ความคิดที่กว้างขวางขึ้น 
ให้ความสงบ ความร่มเย็นกับผู้มาเยือน ทําให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้น  วัฒนธรรมของ
ชุมชน ของสังคมไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่มีอะไรเป็นหลักเท่ากับศาสนา  ศาสนาเป็นรากเหง้าของ 
การต้ังชุมชนสังคม โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความต้องการ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิ ง
พระพุทธศาสนาเป็นการเดินทาง ที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  
ของสังคมไทย การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  มาจากคําว่า Buddhist Tourism ซ่ึงสามารถสรุป
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้คือ ๑) เป็นการท่องเที่ยวท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
๒) เป็นการท่องเที่ ยวที่ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ๓)  เป็น การท่องเที่ยว เพ่ือเ พ่ิมพูน
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่น ในแหล่งชุมชนต่างๆ 
ที่วั ด ต้ั งอยู่  แ ละเพ่ือ เป็ นกา ร ดึงคนเข้ า วั ดปฏิ บั ติ ธ รรมและได้สั มผั ส กับพระพุทธศา สนา  
ซ่ึงวัดในแต่ละวัดที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการปฏิบัติธรรม  
วัดที่เป็นแหล่งโบราณสถาน วัดที่มีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ จะทําให้นักท่ องเที่ยวได้มีทางเลือกเพ่ิมขึ้น
และยังเป็นการทําให้วัดกลายเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้อีกทางหนึ่ง 

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนควรเป็นเรื่องที่ มีหลักประสมประสานกันหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการจัดการรักษาพุทธศาสนสถานที่ซ่ึงเป็นมรดกโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มองเห็น
สัมผัสได้ และผลผลิตต่างๆ ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงามของสิ่ง
ดังกล่าว ได้เรียนรู้และเข้าใจความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พุทธศาสนสถานที่มีการ
บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่อง  
กับวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของประเทศ  หลักฐาน 
และความสําคัญดังกล่าวอาจเป็นทาง วัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยา  

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือได้ว่าเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย  
มีพุทธศาสนสถาน รวมทั้งวัดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากมาย แหล่งพุทธศาสนสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และความเป็นเมืองเก่าที่มีวัดและพุทธศาสนสถานอยู่มากมายนี่ เองทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทย  

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วัดและพุทธศาสนสถาน
ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจผู้วิจัยซ่ึงเป็น 
ผู้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจากประเด็นดังกล่าว จึ งได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ เพ่ือการศึกษากลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  
ผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย  
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและหลักฐานเพ่ือประกอบการศึกษาสําหรับ 
ผู้ที่จะต้องการศึกษาในงานด้านนี้ ต่อไปอีกด้วย 



๑๕๓ 

 

 
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๕.๑ เพ่ือศึกษาสภา พปัญหาการท่องเที่ย วในชุ มชน ผ่า นมิ ติศาสนา ในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

๕.๒ เพ่ือศึกษากลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๕.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติ

ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญในกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 
๖ .๑   สภ าพ ปัญหาก าร ท่อ ง เ ท่ีย ว ใน ชุ ม ชน  ผ่ าน มิ ติศ าส นา ใน จัง หวั ด

พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย 
คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทําให้เกิดปัญหาสถานที่คับ
แคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ออกไปได้ ทําให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพ้ืนที่ทํามาหากินของคนใน
ชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจําปี การพัฒนาชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามา โดย
บางชุมชนจะมีการปรับปรุงบริเวณชุมชน ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในชุมชนให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา และสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทํานโยบาย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดทําระบบถนนให้มี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง จัดทําระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้าและน้ําประปา  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง 

คนในชุมชนขาดทักษะทางด้านภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถน้อย และมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งยังขาดความพร้อมในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของคน
ภายในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะนําประวัติความเป็นมาและความสําคัญของ ชุมชน และ
โบราณสถาน เป็นต้น  

เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบ เดียว ขาดกา รให้ความรู้แ ก่นักท่องเที่ย ว  
กิจกร รมที่ชุ มชนในจังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา จัดขึ้น  เน้นประชาชนจากภายนอก ขา ดกา ร
ประชาสั มพัน ธ์และดึงดูดควา มสนใจของ คน ในท้ องถิ่ นในกา รจัด กิจกรรมร่วมกัน กับชุ มชน 
นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาหาความรู้หรือสัมผัสบรรยากาศใน
ชุมชน ทั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ ต้องเน้นการสร้างศาสนทายาท
มากกว่าการสร้างศาสนสถาน การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร 



๑๕๔ 

 

คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์ ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนที่เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวชุมชน 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่
ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจําปี ขาดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปัญหาการจัดการ ได้แก่ การจัดการจราจรในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล 
รวมทั้งการจอดรถไม่มีระเบียบ ขาดข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดการ
เส้นทางการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ขาดการ มีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและองค์กรการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปัญหาความซํ้าซ้อนของ
หน่วยงานที่กํากับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ทั้งในเรื่อง ข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลกําลังคน การซํ้าซ้อนของงาน การบริหารจัดการราย ได้ การบริหาร
จัดการดูแลสถานที่  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในชุมชน เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ําให้ได้มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนของนักท่องเที่ยว  มีป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

๖.๒  กลไกการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ 
PDCA และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่งต้ังคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  ด้านการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คนในชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและชุมชน  ดําเนินทุก
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจในชุมชน ให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและ
ต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้
ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการดําเนินงานของชุมชนของตนได้ แต่งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง นําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ด้านการปรับปรุง ประกอบด้วย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน หม่ันพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดําเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มีกา รบั นทึกจุ ดเ ด่น 
จุดด้อย ของชุมชน แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 

๖.๓  กลไกการบริหาร จัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลไก คือ การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาคน การพัฒนากิจกรรม 
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. กลไกการการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น สิ่งแรกที่จําเป็นต้องบริหารจัดการคือ สถานที่ ในการบริหารจัดการสถานที่นั้นชุมชน
จําเป็นต้องบริหารจัดการตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก  สว่าง ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง  ไม่



๑๕๕ 

 

มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบ เย็นสบาย 
สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย  

๒. กลไกการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึก
ผ่านประสาทท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รูป  คือ การมองเห็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
สิ่งที่ชุมชนนําเสนอได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้คือการมองเห็น ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องจัดสถานที่ให้สะอาด ร่มเย็น สวยงาม และมีมุมสําหรับการถ่ายรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียง คือการได้ยิน ชุมชนควรออกแบบกิจกรรมที่มีการบรรยายประกอบ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจสิ่งที่ชุมชนกําลังนําเสนอผ่านเสียงพูด หรือดนตรี กลิ่น ในด้ านของกลิ่นนั้นเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่กับชุมชนนาน หากชุมชนบริหารจัดการเรื่องกลิ่นได้ดี  เช่น ไม่เหม็น มีกลิ่น
หอมของดอกไม้ สร้างบรรยายกาศให้สดชื่น เป็นต้น รส คือรสชาติ ชุมชนต้องมีมุมรับรองนักท่องเที่ยว 
เพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาท่องเที่ยวเ พ่ือหาของกินที่มีรสชาติอร่อย ดังนั้นชุมชนจึงตอบ
โจทย์การท่องเที่ย วของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก สุดท้าย คือ สัมผัส คือการสร้างรอยยิ้ม และ
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด  

๓. กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอด้วยหลัก ๔ ส คือ 

๑. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชนเกิดแรงบันดานใจและรู้สึก
ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การเป็นสมาชิก เป็นอาสาสมัครของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ปรับปรุงชุมชน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การนําสินค้ามาขาย 
การเปิดร้านค้าในชุมชน เป็นต้น  

๒. สร้างอุปนิสัย การสร้างอุปนิสัยให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
ขยันทํางาน  มีความสามัคคี  และแบ่งงานกันทํา  

๓. สร้างบทบาท การส่งเสริมบทบาททางสังคมให้แก่คนในชุมชน รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารหรือการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น มีความรู้ เรื่องของ
ชุมชนของตนเอง การพัฒนาทักษะ การมีทักษะสูง เช่น ด้านภาษา ด้านการทํามาหากิน  

๔. กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  เช่น จัดสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  จํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่สามารถบริหารจัดกา รได้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน  การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน   การ
ต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว   คนในชุมชน
เป็นกันเอง  มีอาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก เพียงพอ  อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป  มีที่ให้
พักผ่อน  การเดินชมสถานที่สะดวก 

 

 



๑๕๖ 

 

 
๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์มอบให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
จัดทําผลการวิจัยฉบับย่อ จํานวน ๑๐ เล่ม 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 

๒๕๖๐. 
 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       การเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐. 
 

 
 


	1. ปก.pdf (p.1-3)
	2 บทคัดย่อวิจัย (ภาษาไทย).pdf (p.4-5)
	3 บทคัดย่อวิจัย (ภาษาอังกฤษ).pdf (p.6-7)
	4 กิตติกรรมประกาศ.pdf (p.8)
	5 สารบัญ.pdf (p.9-10)
	6 สารบัญตาราง.pdf (p.11)
	7 สารบัญแผนภาพ.pdf (p.12)
	8 บทที่ 1 บทนำ.pdf (p.13-16)
	9 บทที่ 2 เอกสารและงานวิขัยที่เกี่ยวข้อง.pdf (p.17-63)
	10 บทที่ 3 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf (p.64-68)
	11 บทที่ 4 ผลการศึกษา.pdf (p.69-115)
	12 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.pdf (p.116-123)
	13 บรรณานุกรม.pdf (p.124-126)
	14 ภาคผนวค2.pdf (p.127-169)

