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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ 
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และการพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ การท่องเที่ยว การสังเคราะห์งานวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
แหล่งเรียนรู ้
 

1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้เป็นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นที่รวบรวม

องค์ความรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ธรรมชาติ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ความหมายของแหล่งเรียนรู้มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 

เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544, หน้า 28) ได้กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้คือถิ่นที่อยู่บริเวณที่เกิดแห่งที่
หรือศูนย์รวมความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ความเข้าใจและความชำนาญแหล่งเรียนรู้จึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

สุทธาสินี วัชรบูล (2544, หน้า 3) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที่รวม”อันอาจเป็น
สถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่างจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนเป็นการเรียนรู้ที่กำหนดเวลาเรียนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการและความพร้อมของผู้เรียนการประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะสร้างขึ้นให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกับการประเมินผลในชั้นเรียนหรือห้องเรียน 

กรมวิชาการ (2545, หน้า 43) ได้นิยามว่า แหล่งเรียนรู้คือแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและ
ประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สามารถ รอดสำราญ (2546, หน้า 19) ได้กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่
บุคคลสถานที่ต่างๆแหล่งวิทยาการธรรมชาติสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมแล ะเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรงเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

สรุปได้ว่าแหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็
ได้ ได้แก่ บุคคล สถานที่ต่างๆ ธรรมชาติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนและท้องถิ่น อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนเก่าแก่ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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2. ความหมายของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนถือเป็นแหล่งวิทยาการในชุมชน ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543, หน้า 34) ให้ความเห็นว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชน  คือ แหล่งข้อมูลชุมชน 

แหล่งข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้เราได้รับความรู้ทั้งจากการฟัง การอ่าน 
ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ (2543, หน้า 22) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชน หมายถึง แหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้

ได้ตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถ โดยเรียนรู้ได้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการ
เรียนรู้จึงเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคม 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2544, หน้า 2) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชน คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่สามารถค้นพบ
ความรู้ได้ไม่รู้จักหมด เราเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องต่างๆ มากมาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ใน
ชุมชน ประวัติ ประเพณี พิธีกรรมของชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม งานอาชีพ การทำมาหากินใน
ชุมชน เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน  แหล่งเรียนรู้ชุมชนมีทั้ง
ประเภทที่รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้น และประเภทที่เกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติ 

วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2548, หน้า 54-55) ได้สรุปไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชน คือ แหล่งความรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
แหล่งข้อมูลท้องถิ่น แหล่งวิชาการในชุมชน แหล่งสื่อการสอนในชุมชน แหล่งวิทยาการในชุมชน แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยเป็นแหล่งหรือที่รวบรวมสาระความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้  หรืออาจเป็นตัวมนุษย์เอง อันเป็นบ่อเกิด เป็นศูนย์รวม เป็น
สื่อกลาง และเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน ซึ่งอาจนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิต 

หรือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชุมชนนั้นๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สรุปได้ว่าแหล่งเรียนรู้ชุมชน หมายถึง แหล่งวิทยาการในชุมชน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ที่อยู่ในท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ ทำให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตาม
ศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถ ถือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ซึ่ง
นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคม 

 
3. ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ถ้ำ ทะเล แหล่งเรียนรู้บางอย่างก็เป็นสิ่งที่

มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญ พระราชวัง อาคาร บ้านเรือน 
นอกจากนั้น บุคคลที่สำคัญ อาทิเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู อาจารย์ ปราชญ์ ผู้รู้  ก็เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญเช่นเดียวกัน แหล่งเรียนรู้จึงสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แนวคิดท่ีสำคัญมีดังนี้ 

ประจักษ์ บุญอารีย์ (2545, หน้า 46-47) ได้กล่าวถึงประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติได้แก่แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเช่นดินหินน้ำสัตว์พืชอากาศหรือ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
2. แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้แก่แหล่งเรียนรู้ที่องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างขึ้น ได้แก่  2.1) หอสมุด

ของท้องถิ่นและห้องสมุดเอกชนทั้งที่อยู่ในและนอกสถานศึกษาขององค์กรเอกชนหรือของส่วนบุคคล 2.2) 
สถาบันการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นเช่นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหอศิลป์พิพิธภัณฑ์เมืองพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดสวน
สัตว์สวนสมุนไพรสวนหินสวนรุกขชาติศูนย์วิทยาศาสตร์ 2.3) แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นสถานที่
อันมีร่องรอยความเป็นมาในอดีตเช่นซากปรักหักพังของชุมชนเก่าวัดเก่าภาพเขียนสีผนังถ้ำเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาปราสาทขอม 2.4) สถานที่ราชการให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในภารกิจต่างๆ 
2.5) สถานประกอบการของเอกชนสามารถให้ผู้ต้องการเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้กิจกรรมต่างๆได้  2.6) สถานที่
สาธารณะเช่นสวนสาธารณะอนุสาวรีย์สนามกีฬาวนอุทยานป่าชุมชนค่ายลูกเสือ 2.7) แดนเคารพและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สร้างขึ้นให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณของความเชื่อของแต่ละชุมชน 
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3. วัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นวัดของชุมชนชาวพุทธโบสถ์ในชุมชนคริสต์มัสยิดใน
ชุมชนอิสลาม 

4. ภูมิปัญญาและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งภูมิปัญญาที่เป็นบุคคลหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (ตัวคน) และมีสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของภูมิปัญญาบุคคล 

5. กิจกรรมในวิถีชีวิตและตามประเพณีท้องถิ่นมีการละเล่นและประเพณีวัฒนธรรมมากมายที่คนในแต่
ละสังคมต้องเรียนรู้และถือปฏิบัติเช่นประเพณี 12 เดือนประเพณีตามฮีต 12คอง 14 ของอีสานซึ่งมีความรู้และ
การปฏิบัติแตกต่างกันไป 

6.วัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถิ่นอันเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 
7. แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
8. แหล่งเรียนรู้จากสื่อสารมวลชนและสื่ออิเลคทรอนิคส์ความเจริญก้าวหน้าด้ านการสื่อสารและ

โทรคมนาคมในทุกท้องถิ่นสามารถมีสื่ออิเลคทรอนิคส์ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งในสถาบันการศึกษาและธุรกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 3-4) ได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 

แบบดังนี้ 
แบบท่ี 1 จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาป่าไม้ลำธารกรวดหินดินทรายชายทะเล 
2. แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างเพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตลอดจน

เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์เช่นโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดประชาชน
สถาบันทางการศึกษาสวนสาธารณะตลาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสถานประกอบการ 

3. บุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง
ด้านการประกอบอาชีพและการสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนนักคิดนักประดิษฐ์และผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในด้านต่างๆ 

แบบท่ี 2 จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เช่น ครูอาจารย์ห้องเรียนห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องโสตทัศนศึกษาห้องจริยธรรมห้องศิลปะตลอดจนการ
ใช้อาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่นห้องอาหารสนามห้องน้ำสวนดอกไม้สวนสมุนไพรแหล่ง
น้ำในโรงเรียน 

2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคลซึ่งอาจอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียงโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้เช่นแม่น้ำภูเขาชายทะเลวัดตลาดห้องสมุด
ประชาชนสถานีตำรวจสถานีอนามัยสวนสาธารณะสวนสัตว์ทุ่งนาสวนผักสวนผลไม้แหล่ งทอผ้าร้านอาหาร
ดนตรีพื้นบ้านการละเล่นพื้นเมืองเทคโนโลยีพ้ืนบ้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ดำริ บุญชู (2548, หน้า 27-31) ได้จำแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ออกเป็นดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อยู่ในชุมชนซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

ผู้เรียนได้เช่นชาวนาชาวสวนชาวไร่ช่างฝีมือพ่อค้านักธุรกิจพนักงานบริษัทข้าราชการภิกษุสงฆ์ศิลปินนักกีฬา 
2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน

สถานที่ราชการสถาบันทางศาสนาพิพิธภัณฑ์ตลาดร้านค้าห้างร้านบริษัทธนาคารโรงมหรสพโรงงาน
อุตสาหกรรมห้องสมุดถนนสะพานเขื่อนฝายทดน้ำสวนสาธารณะสนามกีฬาสนามบิน 

3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขาป่าไม้พืชดินหินแร่ทะเลเกาะแม่น้ำห้วยหนอง
คลองบึงน้ำตกทุ่งนาสัตว์ป่าสัตว์น้ำ 
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4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณีและความเชื่อ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
พ้ืนบ้านการละเล่นพ้ืนบ้านกีฬาพ้ืนบ้านวรรณกรรมท้องถิ่นศิลปะพ้ืนบ้านดนตรีพ้ืนบ้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประจำวัน 

วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2548, หน้า 56-58) ได้สรุปไว้ว่าแหล่งเรียนรู้ชุมชน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคล คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ให้ผู้สนใจเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ ช่างฝีมือ ช่างทอง ช่างไม้ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ อาทิ ศิลปิน นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นิยม
ใช้มากที่สุดในชุมชน เพราะอยู่ใกล้ตัวที่สุด จำแนกเป็นดังนี้1.1) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ เช่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากร ครู ทหาร แพทย์ประจำตำบล 1.2) บุคคลที่เป็นตามสถานะและบทบาทในสังคม เช่น ครู 
ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส1.3) บุคคลที่เป็นโดยอาชีพ เช่น ครู แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ช่างฝีมือ 
เกษตรกร 1.4) บุคคลที่เป็นโดยความสามารถเฉพาะตัว เช่น ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ 
1.5) บุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ผู้รู้ หรือผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน พระสงฆ์ 
หมอชาวบ้าน พ่อเพลง นายหนัง ศิลปินพื้นบ้านทั้งทางหัตถกรรม จิตรกรรม ดนตรี และการละเล่นต่างๆ 

2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ คือ ตัวกลางที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้แสวงหาความรู้
ไปศึกษาหรือรับถ่ายทอดความรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ โดยจำแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสื่อวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น เมล็ดพืช หิน ดิน 

3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทกิจกรรม คือ ประเพณีและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการ การเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะ
ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เช่น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติ  คือ อาคารสถานที่ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ โดยทำให้ศึกษาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และยังทำให้เกิดประสบการณ์
ตรงแก่ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน 
สถานประกอบการ ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ตลาด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน แหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ ในชุ มชน  เช่ น  แหล่ งน้ ำ ป่ า ไม้  แร่ธาตุ  จำแนกได้ดั งนี้  4 .1 ) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่รักษาให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่สวยงามที่มีลักษณะเฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์ มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของมนุษย์ และยังเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ 4.2) ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
การเสริมแต่งแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ซึ่งให้คุณค่าทางด้านความรู้และนันทนาการ และเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ แต่จะมี
การเสริมแต่งธรรมชาติเท่าที่จำเป็นเพ่ือให้ผู้ที่เข้าไปสัมผัสได้รับความรู้ที่ชัดเจนด้วยตนเอง เช่น ทำป้ายอธิบาย
ธรรมชาติ สร้างสิ่ งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเที่ยว เช่น ที่ พักแรม ร้านค้า สถานพยาบาล 4.3) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดัดแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ เป็นที่จัดรวบรวมปลูกพันธุ์ไม้ประเภท
ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้พ้ืนเมือง พันธุ์ไม้หายาก สมุนไพร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาทาง
ชีววิทยาของพืช ทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 

สรุปได้ว่าประเภทของแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  4 ประเภท คือ 1) แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ คือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติในทุกชุมชนและอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศแต่ละแห่ง ได้แก่ ต้นไม้ ป่าไม้ ดิน หิน แร่ แม่น้ำ ทะเล ภูเขา สัตว์ 2) แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ห้องสมุดประชาชน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สวนสมุนไพร วัด โบสถ์ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม อาคารสถานที่ ที่ทำการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้  3) บุคคล เป็น
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แหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความสามารถ อันเป็นผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของ
ภูมิปัญญา บุคคล บุคคลถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชน ชุมชนแต่ละชุมชนประกอบไปด้วยสมาชิกประเภทต่างๆ ที่
แตกต่างกันทั้งเพศ วัย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ 4) ระเบียบแบบแผนประเพณี วัฒนธรรม การ
ปกครอง การเมือง ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

 
4. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากของจริง สถานที่จริง และผู้ที่รู้จริง ทำให้การเรียนรู้ในครั้งนั้นๆ มี

ความหมายอย่างแท้จริงต่อผู้เรียน นอกจากนั้น ยังเป็นการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องรู้จักสร้างองค์ความรู้ให้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้มีแนวคิดท่ีสำคัญดังต่อไปนี้ 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2544, หน้า 171-172) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้
ดังนี้ 

1. เด็กได้เรียนรู้จากของจริงได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วนทั้งจากการมองเห็นการได้ชิมการ
ได้ดมกลิ่นการได้ยินเสียงการได้จับต้องสิ่งที่เป็นรูปธรรมในสถานการณ์จริงเช่นการไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลการ
สังเกตห่วงโซ่อาหารในนาข้าวการไปเรียนวิธีการทำห่อหมกปลา 

2. ผู้เรียนได้ออกไปศึกษาค้นคว้าหาคำตอบที่ต้องการด้วยตนเองหรือมีโอกาสซักถามสิ่งที่สนใจใคร่รู้ว่า
ผลงานของเขาถูกต้องหรือไม่เพียงใดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆ 

3. เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอนหรือตามหลักการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะไม่ซ้ำซากจำเจอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากมายทั้งครูและเด็กเกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

4. เป็นการจัดการเรียนอย่างมีส่วนร่วมคือผู้บริหารผู้สอนผู้เรียนชุมชนเริ่มต้นวางแผนการทำงาน
ร่วมกันตั้งแต่ต้นการแสวงหาและคัดสรรแหล่งเรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละวิชาจนถึงการ
ประเมินผลงานที่ทุกคนต้องทำร่วมกันปรึกษาหารือกันรับรู้ร่วมกันและชื่นชมผลงานร่วมกัน 

5. บุคลากรในชุมชนในท้องถิ่นในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงทุกคนมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนล้วนเกิดความภาคภูมิใจที่โรงเรียนให้ความสำคัญลูกหลานให้ความเคารพนับถือให้เกียรติ
ให้การยกย่องความรู้สึกเป็นเจ้าของกลายเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 1) ได้สรุปว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้นักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จึงได้ฝึกปฏิบัติหาความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจน
เป็นผู้ที่คิดเป็นและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขเพราะได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการ
ได้สัมผัสธรรมชาติสังคมชุมชนและภูมิปัญญาเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงต่อการดำรงชีวิตได้เรียนรู้ได้ค้นพบ
ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนและครูก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วยเป็นบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่มีความสุข 

เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544, หน้า 29-32) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารและครูในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีดังนี้ 

บทบาทของผู้บริหารได้แก่ 1) กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์การจัดและการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 3) สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 4) กำกับติดตามดูแลและประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

บทบาทของครู ได้แก่ 1) เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  2) จัด
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้ที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้  3) เอาใจใส่ผู้เรียนเป็น
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รายบุคคลและแสดงความเมตตานักเรียนอย่างทั่วถึง 4) จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 6) ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง 7) ฝึกให้ผู้เรียนประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองด้านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้8)จัดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ 

สรุปได้ว่าประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย ดังนี้  1) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง โดยใช้
ประสาทสัมผัส ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 2) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ทำให้เกิด
ทักษะและความสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 3) ผู้เรียนได้ซักถามผู้รู้จริง และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 4) 
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ชุมชนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของตนเอง 5) เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน และชุมชน 6) ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้องถิ่น เห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกรัก
ท้องถิ่น 7) เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง 8) ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ 9) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 5. รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมดำเนินการโดยแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ดังนั้น 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการแหล่ งเรียนรู้ และรูปแบบการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ณัฏฐ์จริยา รอดพฤกษ์ภูมิ (2558, หน้า 135) ได้นำเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) นโยบายการ
บริหารทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงานท่องเที่ยวในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ มีนโยบายให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ การจดให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการเตรียมสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก 

เอกสารความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว 2) นโยบายการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายของการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพ่ือการศึกษา กาจัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนตามนโยบายการใช้แหล่งเรียนรู้ การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน การประสานงานกับ
แหล่งเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้อง 3) การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยว การเตรียมการใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ตมแผนการ
จัดการเรียนรู้ การขออนุญาตนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  การ
เตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน 4) การเตรียมการ ประกอบด้วย การเตรียมการของโรงเรียน 

ได้แก่ การปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ การจัดตารางการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะครูและนักเรียน การเตรียมการของแหล่งเรียนรู้ 
ได้แก่ การเตรียมสถานที่ วิทยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ได้รับการประสานงาน การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษากำหนด 5) การใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว ได้แก่ การ
เรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยวตามเวลาที่กำหนด  การจัดกิจกรรมตามกำหนดการให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 6) การประเมินผล ได้แก ่ความคิดเห็นของครู ความคิดเห็นของนักเรียน ความสามารถของนักเรียน 
 เมธี ศรีวะรมย์ (2560, หน้า 153 – 155) ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์นโยบาย ได้แก่ การ
กำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดทางเลือก การวิเคราะห์ผลกระทบ การกำหนดเกณฑ์การวัด การจัดการองค์การ 

2) การวางแผน ได้แก่ การเตรียมการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา การกำหนดแผนงาน การปฏิบัติ
ตามแผน  การตรวจสอบและปรับปรุงแผน  3) การดำเนินงาน  ได้แก่  การกำหนดทิศทาง การประเมิน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรร
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อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

5) การนิเทศติดตามผล ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ การกำหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ การ
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 บุญทา พฤกษาฉิมพลี และคณะ (2562) ได้นำเสนอว่า องค์ความรู้ด้านวิถีชาวนาชาวปกาเกอะญอ 
บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลงวิถีชาวนาชุมชน
ผาหมอน ทำให้องค์ความรู้วิถีการทำนาของชุมชนซึ่งนับวันมีแนวโน้มจะสูญหายไปจากบ้านผาหมอน การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชาวนาบ้านผาหมอนเพ่ือการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้วิถีชาวนาบ้านผาหมอน ที่
นำไปสู่การพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์” การดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถี
ชาวนาบ้านผาหมอน ประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล เพ่ือสร้างองค์ความรู้
วิถีชาวนาที่เป็นระบบ และนำไปสู่การออกแบบแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้วิถีชาวนารูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่
อาคารศูนย์เรียนรู้ มีลักษณะเป็นบ้านโบราณของชาวปกาเกอะญอ เพ่ือแสดงให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิต ภูมิ
ปัญญา และระบบคิดที่สะท้อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของบ้าน โดยประกอบด้วย บ้านแบบโบราณ ศาลา
อเนกประสงค์ ครกกระเดื่องแบบโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาแบบดั้งเดิมตามวิถีชาวนา เพ่ือเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชาวนาของคน
ในชุมชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เป็นพ้ืนที่ในการดำเนินกิจกรรม 
เพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้วิถีชาวนาไปสู่คนภายนอก ชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง จึง
นำไปสู่กระบวนการการพัฒนากิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชาวนา” เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถี
ชาวนาบ้านผาหมอนระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  เป็นการพัฒนาเพ่ือกรยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น อันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 

การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาที่เหมาะสมในชุมชนบ้านผาหมอน  ดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ มีดังนี้ การวิเคราะห์องค์ความรู้วิถีชาวนาเพ่ือการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยววิถี
ชาวนาจะเป็นพ้ืนที่ของการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่าง
ครอบคลุม การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาเพ่ือการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกข้าว ซึ่ง
ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะปลูกข้าว  ภูมิปัญญาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเพาะปลูก พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว อาหารจากข้าว จุด
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า กิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่
ชุมชนได้ดำเนินการมาแต่เดิม ได้แก่ การจักสาน การทอผ้า อันเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับวิถีการ
เพาะปลูกข้าว โปรแกรมท่องเที่ยววิถีชาวนา มีจำนวน 2 วัน 1 คืน มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชาวนา
ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดการโปรแกรมได้อย่างเป็นมาตรฐาน 
รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม 2) 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาป้ายสื่อความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยววิถี
ชาวนา และการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ระหว่างเส้นทางเดินศึกษาวิถีชาวนา 3) การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมทักษะในการสื่อความหมาย และ
การบริหารจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การควบคุมเวลา การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งบ้านผาหมอนเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาส่งเสริมการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็น
ระยะ ดังเช่น เทศบาลตำบลบ้านหลวง อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ โครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งเป็นโอกาสที่คน
ในชุมชนจะได้รับการฝึกฝนการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 4) การพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์อย่างเป็น
มาตรฐาน โดยในเบื้องต้นได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ
บ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการบ้านพักแบบโฮมสเตย์  และนำมาประยุกต์ใช้ในการ
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ดำเนินการพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชน 5) การพัฒนาช่องทางการขายโปรแกรมท่องเที่ยววิถีชาวนาที่
หลากหลาย ทั้งช่องทางของบริษัทที่เป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมากว่า 14 ปี รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ของชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวและช่องทางในการรับ
นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

การดำเนินงานวิจัยโครงการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยววิถีชาวนาชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ทำให้ชุมชนผาหมอน
สามารถรวบรวมองค์ความรู้วิถีชาวนาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ รวมถึงสามารถนำความรู้วิถีชาวนามาใช้
ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาบ้านผาหมอน รวมถึงการนำคุณค่าขององค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการสร้าง
มูลค่าให้แก่คนในชุมชนผ่านการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนา เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชนกับคนภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่ได้ดำเนินการ
มาแล้วกว่า 14 ปี แต่การวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนผาหมอนยังคงต้อง
พัฒนารายละเอียดของการดำเนินงานในด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
วิถีชาวนาเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยววิถีชาวนาของชุมชนอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน
และคนภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณค่าขององค์ความรู้ท้องถิ่นยังคงอยู่กับชุมชน และสามารถนำ
องค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นการ
นำคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม  อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
การจัดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม การอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการสู่การเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น การจัดการด้านการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ส่วนรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมของสถานศึกษา ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การวางแผน การสนับสนุนส่งเสริม การประสานงาน การ
เตรียมการ การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  และการติดตาม
ประเมินผล 
 
 6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 ปัจจัยที่สำคัญในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท่องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น เยาวชน
และประชาชน ควรได้เรียนรู้และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, หน้า 53) กล่าวว่า การ
อนุรักษ์เป็นปรัชญาของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดความเสื่อม
โทรม หรือความสูญเสีย และหมดสิ้นไปของสิ่งเหล่านั้น การอนุรักษเ์ป็นการสงวนไว้ซึ่งความเป็นอยู่ของสิ่งใดๆ 

มูลนิธิชัยพัฒนา (2562) ได้นำเสนอว่าแนวคิดการอนุรักษ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา นอกเหนือไปจากการให้
ความสำคัญกับเรื่องของดิน และน้ำแล้ว แนวคิด และทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ยังคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลกัน ระหว่างการพัฒนา และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจถ่องแท้ถึงธรรมชาติ และสภาวะตามธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  ทำให้พระองค์เกิดแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ เช่น ป่า 3 อย่าง เป็นแนวคิดของการผสมผสานความต้องการในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม ้ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือป้องกันมิให้เกษตรกรเข้ามาบุกรุกทำลายป่า เพ่ือ
นำมาใช้ประโยชน์ จึงควรดำเนินการปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่า
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สำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ป่า หรือสวนป่าเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการเกื้อกูล และอำนวย
ประโยชน์ 3 อย่างนั้นแล้ว ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม จะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน นํ้า และคง
ความชุ่มชื้นเอาไว้ เป็นการอำนวยประโยชน์อย่างท่ี 4 ซึ่งเป็นผลพลอยได้ 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ส่วน ได้แก่ ชุมชน วัด 
โรงเรียน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพราะต้องเป็นการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, หน้า 44) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้หาก
เป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และธรรมชาติ สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยไม่ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อระบบทางธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ และต้องคำนึงถึงความ
อยู่รอดของคนในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไปในคราวเดียวกัน การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนได้ถูกหยิบยกขึ้นหารือในเวที
ต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล องค์การสหประชาชาติ (2560 อ้างถึงใน ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, 
หน้า 44 - 46) ได้กำหนดให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของ “เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ” 
พ .ศ .2543 - 2550 ห รื อ  “Millennium Development Goals – MDGs 2000 - 2015” ซึ่ ง ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จเป็นอย่างดี และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) เดือนกันยายน พงศ.2558 ที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาเพ่ือประกาศใช้  
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2558 - 2573” หรือ “Sustainable Development Goals -SDGs 2015 
- 2030” เพ่ือใช้เป็นหลักและกรอบการดำเนินงานสำหรับอีก 15 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนา
ด้านต่างๆ ทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้ 

1) ความยากจน ต้องยุติความยากจนทุกรูปแบบทั่วโลก  
2) ความหิวโหย ยุติภาวะขาดแคลนอาหาร มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security) 

พัฒนาคุณภาพสารอาหาร และส่งเสริมการทำการเกษตรที่ยั่งยืน 
3) สุขภาวะ การสร้างสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ เพราะสุขภาพเป็นปัจจัย

เบื้องต้นในการดำรงชีวิต ถ้าสุขภาพไม่มีปัญหา ก็จะทำให้บุคคลากรในชุมชนมีความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การ
บำเพ็ญประโยชน์ การทำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยม 

4) การศึกษา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

5) ความเท่าเทียมทางเพศ สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกับผู้หญิง  
6) น้ำ และการสุขาภิบาล พัฒนาคุณภาพน้ำ และโอกาสในการใช้น้ำสะอาด เพ่ือการอุปโภคบริโภค

สำหรับทุกคน  
7) พลังงาน เพ่ิมโอกาสในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย น่าไว้วางใจ ยั่งยืน และเพียงพอต่อการใช้งาน

ของทุกคน  
8) เศรษฐกิจ และการจ้างงาน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุมสร้างอาชีพที่

ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่ทุกคน  
9) โครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับให้เป็นอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่น 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน  
10) ความเหลื่อมล้ำ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ไม่ให้เกิดภาวะรวยกระจุก 

จนกระจาย  
11) เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ สร้างเมืองที่ผู้คนสามารถตั้งถิ่นฐานได้อย่างครอบคลุม 

ปลอดภัย ยืดหยุ่น และยั่งยืน ทุกๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
12) แบบแผนการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน ส่งเสริมแบบแผนการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน  
13) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ เตรียมพร้อมในการตั้งรับความเปลี่ยนแปลง

ทางสภาพอากาศ และผลกระทบที่จะตามมาอย่างเร่งด่วน  
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14) ทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
15) ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ

ภาคพ้ืนดินอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการป่าไม้ ยับยั้งกระบวนการตัดไม้ทำลายป่า ยับยั้ง และฟ้ืนฟูการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

16) สังคม และความยุติธรรม สร้างสังคมสงบสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกชนชั้น 
พลเมืองทุกคนสามารถได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างสถาบันที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และครอบคลุมทุกระดับชั้น 

17) ความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล สร้างความเข้มแข็งให้วิธีการดำเนินงานร่วมกัน และพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เมธี ศรีวะรมย์ (2560, หน้า 153 – 155) ได้นำเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาไว้ดังนี้ 1) แหล่งเรียนรู้แบบธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ สวน ป่า ทุ่งนา แม่น้ำ ภูเขา ทะเล 2) 
แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร อนุสาวรีย์ ศาลหลักเมือง 3) แหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ โรงฝึกปฏิบัติงาน 
โรงเพาะชำ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องคหกรรม สวนสมุนไพร แปลงเกษตร โรงเพาะชำ 4) แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 5) แหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงพยาบาล โรงแรง 6) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 7) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
คือ บุคคล คณะบุคคล ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เช่น ตัวแทนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ทำ
หน้าที่ให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆ ผู้ชำนาญพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำศาสนาต่างๆ ผู้นำชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ 8) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น แหล่ง
ทอผ้า เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 9) แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น E-learning การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียน
ออนไลน์ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนด้วยวีดีโอออนไลน์ E-book 10) แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต 11) แหล่งเรียนรู้ประเภทศูนย์การเรียนรู้ เช่น พ้ืนที่แหล่งข้อมูลความรู้ พ้ืนที่
สำหรับฝึกปฏิบัติเบื้องต้น พ้ืนที่ฝึกอบรม 12) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น เครื่อง
อิเล็คทรอนิคส์ ระบบเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ 13) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 
วิทยุ แผ่นรายการเสียงหรือวีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์ โทรศัพท์แบบ M-learning 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ควรมีการจัดประชุมร่วมกันของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน และวางกลยุทธ์ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
และยึดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2) ผู้บริหารต้องนำหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีความเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการวางแผนงบประมาณที่ดี และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้ 4) ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ 
ด้านแหล่งเรียนรู้ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานและจัดสรรให้เพียงพอกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ 5) ควรจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ 6) ควรให้แต่ละส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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ดำเนินงาน โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง จัดให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 7) ควรจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพ่ือเสนอและขอรับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้จากรัฐบาล 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ควรทำแบบสำรวจความต้องการใช้แหล่ง
เรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหา สร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ
ด้านแหล่งเรียนรู้โดยตรง ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบประจำแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้มีทักษะ ความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการ
ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) ควรจัดสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เข้าใจ โดยการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ ตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม และดูแลแหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาดอยู่
เสมอ 5) ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ คอยดูแลและบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เมื่อชำรุดเสียหาย ก็ให้รีบดำเนินการซ่อมแซม หรือหามาทดแทน 6) ควรจัดให้มี
สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดให้มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาดูแลและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีของแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 7) ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้
เข้าถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึง โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การติดป้ายไวนิล การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สาย เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 8) ควรมีการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียน
รู้อยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
กิจกรรมการตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการนิเทศติดตามผล ได้แก่ 1) ควรมีการวางแผนการนิเทศให้ชัดเจน 
โดยฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการผู้ทำการนิเทศ ประชุม ร่วมกันวางแผนการดำเนินการนิเทศติดตามผล เพ่ือ
ทำความเข้าใจให้ตรงกัน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการนิเทศ 2) ควรมีการแต่งตั้งคณะผู้ทำการ
นิเทศท่ีเหมาะสม โดยการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ดานการนิเทศติดตามผล
โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำการนิเทศ ควรประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลง
มติเห็นชอบร่วมกัน ควรให้คณะผู้ทำการนิเทศได้รับการอบรมความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ควรจัด
ประชุมระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศก่อนดำเนินการนิเทศติดตามผล เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์ นัดหมาย
วัน เวลาในการนิเทศ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การนิเทศร่วมกัน 4) ควรติดต่อขอความร่วมมือให้
บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการนิเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผล 
เพ่ือทำให้การนิเทศมีความโปร่งใสและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 5) ควรมีการเก็บข้อมูลให้ได้ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำ อธิบายวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศติดตามผลให้ผู้ที่ให้ข้อมูลได้รับทราบ 6) ควรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับการนิเทศ โดยจัดทำเป็นรูปแบบระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ หรือเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้รับรู้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 7) ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลให้เป็นมาตรฐานและมี
รูปแบบใหม่ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลซึ่งได้จากการนิเทศแบบเดิมๆ 8) ควรทำการ
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ เป็นประจำ ควรมีการดำเนินการกำกับติดตามผล โดยเข้าไป
ตรวจสอบดูแลในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในส่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 9) ควรจัดให้มีงบประมาณที่
เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หลังรับการนิเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 10) ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือเป็น
แรงผลักดันและกระตุ้นผู้รับการนิเทศในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนอกจากการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแล้ว 
ผู้ทำการนิเทศควรให้การชมเชย มอบเกียรติบัตร หรือรางวัลชมเชยเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้รับการนิเทศที่มีการ
ดูแลและจัดการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้ข้อ
ค้นพบ ดังนี้ ประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษา พบว่า 1) ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  ทอาคาร 
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ประเภทของ
สถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภททรัพยากร ธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุณิสา สมสมัย (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน พบว่า 1) ขนาดโรงเรียน ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่
ประกอบการภาคเอกชน สถานที่ประกอบการภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ที่ตั้งของเขต
อำเภอ มีผลต่อปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 เรณุกา ศรีสวัสดิ์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) เพศ ส่งผลต่อการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
วางแผน ด้านการนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
จัดองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์การ ด้านการนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8) ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนำ ด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 9) 
ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เบ็ญจมาศ สหะเดช (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหาร
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 1) ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ตำแหน่งบริหาร ส่งผล
ต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
วางแผน ด้านการปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ขนาดสถานศึกษา ส่งผล
ต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
ประเมินผล ด้านการปรับปรุงและแก้ไข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อ
การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
ประเมินผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวกับกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  ได้แก่ การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้อถิ่น การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรในท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ การ
กำหนดนโยบาย การวางแผน การเตรียมการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ การติดตามและประเมินผล ตลอดจน
ปัจจัยส่วนบุคคลของครู ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่สอน สาระวิชาที่สอน ประสบการณ์ด้านการสอน เป็นต้น 

ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ เขตพ้ืนที่ของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา การ
สนับสนุนสุ่งเสริมของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
 7. การมีส่วนร่วม 

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรของชุมชน ดังนั้น การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจึง
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ภาคส่วนในชุมชนนั้นๆ ได้แก่ สถานศึกษา วัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เมตต์ การุณ์จิต (2553) กล่าวถึง ประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถจำแนกการ
มีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) การมีส่วนโดยตรง คือ การมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม
โดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่
ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี จึงจำเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป 
หรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงเป็นการร่วมอย่างเป็นทางการ และมักทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 

2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม คือ การทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ 
โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ ์โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีให้ความร่วมมือ 

ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, หน้า 34) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระ
โดยความสมัครใจ ในการร่วมคิดกรอบการดำเนินงาน (master plan) ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ 

Arnstein (1969) ได้นำเสนอลำดับขั้นในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือ “A Ladder of 
Citizen Participation” ซึ่งการมีส่วนร่วมแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 8 ขั้นตอน ดังนี้ ส่วนที่ 1 Non participation 
คือ ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วม ได้แก่ Manipulation คือ การยักย้ายถ่ายเท Therapy คือ การบำบัด ส่วนที่ 2 
Tokenism คือ มีส่วนร่วมพอเป็นพิธี ได้แก่ Placation คือ การปลอบโยน Informing คือ การบอกกล่าวให้
ทราบ Consultation คือ การปรึกษาหารือ ส่วนที่ 3 Citizen Power คือ ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจ 
ได้แก่ Partnership คือ การเป็นหุ้นส่วน Delegated Power คือ การมอบอำนาจให้ประชาสังคม Citizen 
Control คือ ผู้เข้าไปมีส่วนร่วม มีอำนาจ และควบคุมทุกสิ่งที่หลังจากการเข้าไปมีส่วนร่วม  

ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, หน้า 35 - 36) กล่าวว่า ความพยายามในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในภาครัฐมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับระบบการบริหารราชการให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่ง
เรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (participatory governance)” การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม หมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ การจัดโครงสร้าง ทัศนคติในการบริหารราชการ และการ
กำหนดแนวทางที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจทางการบริหาร และการดำเนินกิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรง และทางอ้อม การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐอาจจะดำเนินการได้ในหลายมิติ  
ตามความเหมาะสม  และความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในแต่ละสังคม  องค์กรที่ เรียกตนเองว่า 
“International Association for Public Participation (IAP2)” ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติได้ศึกษา และ
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กำหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ เพ่ือที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐจะเลือก
ตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในภาครัฐ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นในระดับที่ 5 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (To 
Inform) เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง 
ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ระดับที่ 2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างอิสระ และเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วง ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงาน (To Consult)  

ระดับที่ 3 เป็นระดับที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องใน
กระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทำงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
จัดระบบ อำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน (To Involve) 
การมีส่วนร่วม ระดับนี ้มักดำเนินการในรูปแบบกรรมการ ที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม  

ระดับที่ 4 การที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทเป็นหุ้นส่วน 
หรือ ภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (To Collaborate) 

ระดับท่ี 5 การเสริมอำนาจประชาชน (To Empower) เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาท
เต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุด
นี้เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดำเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์และสืบทอดแหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
การรวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การอนุรักษ์ชุมชนเก่าแก่ เป็นต้น เครย์ตัน (2551) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังต่อไปนี้ 

1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น บ่อยครั้งที่กระบวนการของการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วย
สร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการ หรือ นโยบาย สาธารณชนนำการ
ตัดสินใจไปดำเนินการอย่างไร ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ  

2) ใช้ต้นทุนน้อย และลดความล่าช้าลง การมีส่วนร่วมของประชาชนใช้เวลามากขึ้นจริง ถึงแม้ว่าถ้า
การมีส่วนร่วม เป็นส่วนควบของกระบวนการตัดสินใจ แต่คงไม่ใช้เวลามากอย่างที่หลาย ๆ คนอาจคิด การ
ตัดสินใจฝ่ายเดียวอาจจะเร็วที่สุดแต่ในที่สุดแล้ว จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ในการดำเนินการ บ่อยครั้งที่มีการ
ต่อต้านมากเสียจนไม่อาจดำเนินการได้เลย ประสิทธิภาพการตัดสินใจไม่อาจประเมินเพียงใช้การวัดเรื่องของ
เวลา และต้นทุนเท่านั้น แต่คงจะต้องพิจารณาถึงความล่าช้า และต้นทุนที่เกิดขึ้นที่หมดไปกับการหาทางออก 
ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าการตัดสินใจรวดเร็วแต่ดูแปลกแยกไปจากจุดสนใจของแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว การตัดสินใจแต่ละฝ่ายอาจเกิดการโต้แย้ง ล่าช้า หรือการฟ้องร้องกัน 
แม้ว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามครั้งต่อไปองค์การคงต้องอาศัยบางอย่างใน
ชุมชนนั้น กระบวนการจะเริ่มด้วยความไม่ร่วมมือ และความเกลียดชัง  

3) การสร้างฉันทามติ ในโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสร้างข้อตกลง และข้อผูกพันอย่าง
มั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทาง
การเมือง และช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของภาครัฐ  
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4) การนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้ประชาชนมีความรู้สึกของ
การเป็นเจ้าของต่อการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นว่ามันเป็นผลทาง
ปฏิบัติไม่เพียงแต่เกิดการสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติแต่ละกลุ่มต่าง  ๆ และปัจเจกชนแต่
ละคนยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย  

5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด ทันทีที่ข้อโต้แย้งดุเดือดขึ้น และแบ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม
กัน จะทำให้เกิดความยากขึ้นในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา
แสดงความต้องการ และข้อห่วงกังวลโดยปราศจากการเป็นฝ่ายตรงข้ามกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่
แรกเริ่มสามารถช่วยลดความน่าจะเป็นที่ชุมชนจะพบกับการเผชิญหน้าที่เจ็บปวด อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ใช่สิ่งที่วิเศษที่สามารถเป็นอะไรได้ทุกอย่าง การมีส่วนร่วมไม่อาจลด หรือกำจัดความขัดแย้ง
ทั้งหมดได้ 

6) การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ และความชอบธรรม วิถีที่จะบรรลุ และคงไว้ซึ่งความชอบธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน ก็คือ การดำเนินตามกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส 
และมีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน และมีสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
ช่วยให้สาธารณชนได้รับข้อมูลมากกว่า ถึงเหตุผลเบื้องหลังของการตัดสินใจนั้น  

7) การคาดการณ์ความห่วงกังวล และทัศนคติของสาธารณชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์การมา
ทำงานกับสาธารณชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน พวกเขาจะเริ่มมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความ
ห่วงกังวลของสาธารณชน และมุมมองที่สาธารณชนมองการทำงานขององค์การ มุมมองเหล่านี้มักเกิดขึ้นจาก
ภายใน เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะมีความตระหนักมากขึ้น  ต่อการตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นของสาธารณชนต่อ
กระบวนการ และการตัดสินใจขององค์การ แม้ในกรณีที่ประเด็นไม่ใหญ่เพียงพอที่จะทำโครงการการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นทางการ  

8) การพัฒนาภาคประชาสังคม ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การ
มีสาธารณชนที่มีความรู้ การมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหา แต่ยังเรียนรู้ว่าการตัดสินใจที่
ทำโดยรัฐบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร และเพราะเหตุใด การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการฝึกอบรมผู้นำใน
อนาคตอีกด้วย เนื่องจากประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน พวกเขาจะเรียนรู้
วิธีการสร้างพลังอำนาจต่อผู้ อ่ืน และเรียนรู้วิธีการประสานงานกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการ
ฝึกอบรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล วันนี้แต่ละคนอาจจะเป็นเพียงตัวแทนของกลุ่ม หรือ กลุ่ม
ผลประโยชน์ พรุ่งนี้พวกเขาจะเป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้นำในระดับภาค และระดับชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้นำในอนาคต จะเรียนรู้ทักษะของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม (participation) คือ การเข้าไปร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินงานใน
กิจกรรม โครงการต่างๆ แบ่งออกได้เป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การรับผลประโยชน์ และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ส่วนการมีส่วนร่วมโดยอ้อม คือ การเข้าไป
สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระดับของการมีส่วนร่วมมีดังนี้ ระดับที่ 1 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  ระดับที่ 2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงาน ระดับที่ 3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทำงาน ระดับที่ 4 การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทเป็นหุ้นส่วน หรือภาคีในการดำเนินกิจกรรม ระดับที่ 5 การ
เสริมอำนาจประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการ
ดำเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการวิจัยนี้เป็นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือจัดการแหล่งเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และสืบ
ทอดแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น  ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างมีความหมายและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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วัฒนธรรม 
 
1. ความหมายของวัฒนธรรม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
อมรา พงศาพิชญ์ (2541, หน้า 1-2) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กำหนดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่

มนุษย์ทำตามสัญชาตญาณ เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ได้เป็นระบบที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตาม
สัญชาตญาณ วัฒนธรรมเป็นระบบสัญลักษณ์ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังๆ ได้เรียนรู้ 
หรือนำไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537, หน้า 6) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง 
วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่
สมาชิกในสังคมเดียวกัน สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมคือความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลมาจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
วัตถุ มีการสั่งสม สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง จนกลายเป็นแบบ
แผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

งามพิศ สัตย์สงวน (2547, หน้า 53) กล่าวว่าวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน กำหนดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่
มนุษย์ทำตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการกำหนดพฤติกรรม 
ความคิด วิธีการ หรือระบบการทำงาน ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นระบบในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ใช่
ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคม
เดียวกัน ทำความตกลงกันว่าจะยึดระบบไหนดี เพ่ือว่าสมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกัน และยึดระบบ
เดียวกัน ระบบที่สมาชิกในสังคมได้ตกลงในความหมายแล้ว เรียกว่า “ระบบสัญลักษณ์” วัฒนธรรมจึงเป็น
ระบบสัญลักษณ์ในสังคมมนุษย์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วสอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้หรือนำไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึง
ต้องมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด การตีความ หรือตีค่าวัฒนธรรมของแต่ละสั งคม ซึ่งจะต้องวิเคราะห์อย่าง
ระมัดระวัง เพราะมนุษย์อดไม่ได้ที่จะคิดว่าวัฒนธรรมของตัวเองนั้นดีที่สุด ในการวิเคราะห์หรือศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอ่ืน จึงอดไม่ได้ที่จะให้ค่านิยม หรือความคิดจากประสบการณ์ส่วนตัวมาวัดหรือประเมินวัฒนธรรม
อ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า “อคติทางวัฒนธรรม” วัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีรูปแบบและประวัติความเป็นมาของตัว จึง
ย่อมต้องพิจารณาเฉพาะภายในสังคมนั้น และไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะนำมาพิจารณาเปรียบเทียบหรือตีค่า
วัฒนธรรมได้ 

สุเทพ วิสิทธิเขต (2553, หน้า 12-13) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งดี บอกถึงความเจริญงอกงามที่ควร
สืบทอดกันต่อๆ ไป ที่เห็นได้ชัดกับชาวชนบทหรือคนพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของกลุ่มชนในพ้ืนบ้านของเขาเอง ซึ่งได้มาจากวิธีการมุขปาฐะ (oral literature) กระทั่งกลายมาเป็น
วัฒนธรรม (culture) หรือจารีตประเพณี (tradition) ที่ปลูกฝังอยูคู่่กับท้องถิ่นมาถึงปัจจุบัน 

ชาติชาย อนุกูล (2554, หน้า 9-16) ได้นำเสนอไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต (the 
way of life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่การกิน การอยู่ การแต่งกาย การทำงาน การพักผ่อน การแสดง
อารมณ์ การสื่อความหมาย การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การแสดงออกถึงความสุข ความทุกข์ และหลักการดำเนิน
ชีวิต โดยแนวทางการแสดงถึงวิถีชีวิตนั้นอาจมาจากชาวบ้าน หรือราชการทำเป็นแบบอย่าง แล้วต่อมาคนส่วน
ใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือ
ค้นพบใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจทำให้สมาชิกของสังคม
เกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลือกใช้วัฒนธรรมใหม่ ดังนั้น การรักษาหรือธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จึงต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมตามยุคสมัยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้น 
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คิดค้น กระทำขึ้นร่วมกัน มีลักษณะเฉพาะในแต่ละประเทศ ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มี
การถ่ายทอด ลื่นไหล ผสมผสาน สามารถรับและส่งอิทธิพลต่อกลุ่มอ่ืนๆ หากวัฒนธรรมนั้นมีพลังมากกว่า 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากสิ่งใดฝังรากลึก สิ่งนั้นก็เปลี่ยนได้ยาก วัฒนธรรมมีลักษณะคล้าย
กับกระแสน้ำ หากเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่า ก็จะส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมที่อ่อนแอ เหมือนกับน้ำจะไหลจาก
ที่สูงลงสู่ที่ต่ำ วัฒนธรรมบางอย่างเป็นเพียงปรากฏการณ์ ซึ่งผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างฉาบฉวย บางอย่างมีการ
เลียนแบบ ผสมกัน ปรับตัวเข้าหากัน บางครั้งกลมกลืนกันจนไม่สามารถแยกแยะให้กระจ่างชัดได้ วัฒนธรรม
เป็นพฤติกรรมของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมก็ตาม เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน 
เป็นวิถีชีวิต 

สรุปได้ว่าวัฒนธรรม (culture) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กำหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ทำตาม
สัญชาตญาณ เป็นระบบในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ เป็นระบบ
สัญลักษณ์ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังๆ ได้เรียนรู้หรือนำไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงต้อง
มีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพ่ือความ
เจริญงอกงามในวิถีชีวิตของส่วนรวม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตแห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ 
เรียนรู้กันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรมเป็นผลผลิตของส่วนรวมที่มนุษย์ได้ เรียนรู้มาจากคนรุ่นก่อน สืบต่อกัน
มา เป็นประเพณีกันมา เป็นมรดกทางสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เป็นความรู้สึกนึกคิดซึ่ง
ติดเป็นทายาทมาจากมรดกแห่งสังคม แล้วสืบต่อเป็นประเพณีกันมา มีการแสดงออกทั้งที่มองเห็นได้ และมอง
ไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่ว่ามีพลังแห่งบุคลิกลักษณะของสังคม วัฒนธรรมเป็นผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่ง
สร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ทั้งหมดของสังคม ตั้งแต่ภายในจิตใจของคน ค่านิยม คุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะนิสัย 
แนวความคิด สติปัญญา ท่าที วิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อร่างกายและจิตใจของคน ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ท่าทีการมองและการปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมเป็นการ
สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอด 
และเจริญสืบต่อกันมาได้ และเป็นอยู่อย่างท่ีเป็นในปัจจุบัน 

 
2. ประเภทของวัฒนธรรม 
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็นหลายประเภทดังต่อไปนี้ 
สาโรช บัวศรี (2531, หน้า 37-38) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็นดังนี้  1) ศิลปกรรม ภาษา

และวรรณคดีได้แก่ การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ การดนตรี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมที่เกิด
ใหม่ด้านวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 2) มนุษยศาสตร์ได้แก่ ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ธรรมเนียม ประเพณี 
มานุษยวิทยา อุดมการณ์ ทัศนคติของคนในชาติ กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย 3) การช่างฝีมือได้แก่ การทอ การ
แกะสลัก การเย็บปักถักร้อย การทำเครื่องเขิน การทำเครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การทำเครื่องปั้นดินเผา 
การจักสาน ช่างเหล็ก ช่างไม้ 4) การกีฬาและนันทนาการได้แก่ การกีฬาพ้ืนเมือง การละเล่นต่างๆ การต่อย
มวย การฟันดาบ กระบี่กระบอง 5) คหกรรมศาสตร์ได้แก่ อาหารการกิน เสื้อผ้า การแต่งกาย การตกแต่ง
บ้านเรือน การเลี้ยงดูอบรมลูก มารยาทการต้อนรับ การอยู่กันเป็นครอบครัว 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535, หน้า 104-105) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรม
ออกเป็น 4 สาขา คือ 1)วัฒนธรรมทางคติธรรม (moral culture) ได้แก่ หลักในการดำเนินชีวิต เรื่องของจิตใจ
และศีลธรรมที่ได้มาจากศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  2)วัฒนธรรมทางวัตถุ (material culture) ได้แก่ 
การกินดีอยู่ดี เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 3)วัฒนธรรมทางเนติธรรม (legal culture) ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่นับถือ 4)วัฒนธรรมทางสหธรรม (social culture) ได้แก่ วัฒนธรรมทางสังคม คุณธรรมต่างๆ ที่ทำ
ให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ระเบียบแบบแผน จรรยา มารยาทท่ีจะติดต่อเกี่ยวข้องกันกับสังคมทุกชนิด 
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สรุปได้ว่า วัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง ประเภทของวัฒนธรรมที่สำคัญ 
ได้แก่ 1) วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เช่น ภาษาและวรรณคดี การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ การดนตรี 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 2) วัฒนธรรมด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มานุษยวิทยา 3) วัฒนธรรมด้านการช่างฝีมือ เช่น การทอ การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย การทำ
เครื่องเขิน การทำเครื่องเงิน เครื่องถม การทำเครื่องปั้นดินเผา การจักสาน 4) วัฒนธรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ เช่น กีฬาพ้ืนเมือง การละเล่น 5) วัฒนธรรมด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น อาหาร เสื้อผ้า การแต่งกาย 
การตกแต่งบ้านเรือน 
 
 3. วัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย : วัด 
 วัดเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ 
พระปรางค์ จิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูป ดังนั้น วัดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่สถานศึกษาได้
พานักเรียนออกไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ธรรมะ การเป็นพุทธศาสนิกชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ จิตรกรรม เป็นต้น ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีวัดเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญในระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ วัดอรุณราชวราราม ราช
วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัด
สุวรรณารามวรวิหาร เป็นต้น สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี (2563, หน้า 1 - 2) กล่าวว่า วัด คือ สถานที่ทางศาสนา 
โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์ หรือนักบวช เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542) วัด คือ สถานที่ทางศาสนา สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ทางศาสนาเป็นหลัก เป็นที่ประดิษฐานของ
สัญลักษณ์ของพระพุทธ พระธรรม และเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ อันเป็นองค์ประกอบหลักของพุทธศาสนา 
โดยปกติจะประกอบด้วย เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้วัดมี 2 ชนิด คือ 1) วัดที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งขึ้น โดยปกติจะมีโบสถ์ซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แบ่งได้เป็น  1.1) วัดหลวงหรือพระอาราม
หลวง คือ วัดที่กษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ทรงสร้างหรือทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.2) วัดราษฎร์ คือ วัดที่
ประชาชนสร้าง 2) สำนักสงฆ์ คือ สถานที่ที่พระจัดตั้งขึ้นเป็นสำนัก ไม่ได้ขอจัดตั้งตามกฎหมาย จะไม่มีโบสถ์ 
สำหรับทำสังฆกรรม พระอารามหลวงแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วัด
ที่มีเจติยสถานสำคัญ เป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูง มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่
ขึ้นไป ชั้นที่ 2 พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วัดที่มีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะสามัญขึ้นไป ชั้นที่ 
3 พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วัดที่มีเกียรติหรือวัดสามัญ เจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้นสูงขึ้นไป พระอาราม
หลวงยังแบ่งตามฐานันดรศักดิ์ออกได้เป็น 4 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 ชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามที่
พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ โดยที่สิ่ง
ปลูกสร้างนั้นมีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติ ชนิดที่ 2 ชนิดวรมหาวิหาร ลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหาร 
แต่มีความสำคัญน้อยกว่า ชนิดที่ 3 ชนิดราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ ชนิดที่ 4 ชนิดวรวิหาร หมายถึง พระอาราม
ที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานเป็นเกียรติ
แก่ผู้อื่น ปัจจุบันมีพระอารามหลวงทั้งสิ้น 290 วัด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 8 วัด 
ลําพูน 2 วัด พระอารามหลวงแต่ละชั้นมิได้หมายถึงว่าจะมีชนิดของพระอารามครบทั้ง 4 ประเภท ทั้งนี้ 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสำคัญของสถานที่ ขนาดและผู้สร้าง ซึ่งจะเป็นสิ่งกำหนดชนิดของพระอารามดังกล่าว ใน
ปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งชนิดของพระอารามตามระดับชั้นดังนี้ พระอารามหลวงชั้นเอก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ วัดมหาธาตุ วัดสุทัศน์ วัดอรุณ วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระพุทธบาท) ระดับ
ที่ 2 ราชวรวิหาร (วัดเบญจมบพิตร วัดบวรนิเวศ) ระดับที่ 3 วรมหาวิหาร (วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุหริภุญชัย 
วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช) พระอารามหลวงชั้นโท แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ราชวรมหาวิหาร 
(วัดกัลยาณมิตร วัดสระเกศ) ระดับที่ 2 ราชวรวิหาร (วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดโสมนัสวิหาร) ระดับที่ 3 
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วรมหาวิหาร (วัดระฆัง วัดจักรวรรดิ) ระดับที่ 4 วรวิหาร (วัดประยูรวงศาวาส วัดพิชัยญาติ) พระอารามหลวง
ชั้นตรี แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ราชวรวิหาร (วัดปทุมวนาราม วัดหนัง) ระดับที่ 2 วรวิหาร (วัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง วัดเจดีย์หลวง) ระดับที่ 3 สามัญ ไม่มีสร้อยต่อท้ายชื่อ (วัดยานนาวา วัดสวนดอก วัดท่าตอน 
วัดป่าดาราภิรมย์ วัดเจ็ดยอด วัดพระพุทธบาทตากผ้า) 
 วัดต่างๆ ในเมืองไทยมีทั้งที่เป็นวัดป่า และวัดในชุมชนที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณี สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี (2563, หน้า 3 - 5) กล่าวว่า วัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) วัดอรัญวาสี 
หรือวัดป่า ส่วนใหญ่นิยมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าเขา ส่วนใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาโถงอเนกประสงค์ ไม่มี
อาคารและแบบแผนมากนัก มีพระสงฆ์เหล่าอยู่จำวัดเฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษา และจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปัก
กลด ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ ก่อนกลับออกมาจำพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ 
ความต้องการทำสังฆกรรมใดๆ ก็เพียงอาศัยการกำหนดขึ้นใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ
เจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างในวัดอรัญวาสีหรือ “วัดป่า”แท้ๆ เลย 2) วัดคามวาสี เป็นวัดที่สร้างขึ้นสำหรับ
ชุมชนหรือเมือง ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา และเน้น
การศึกษาทางหนังสือเพ่ือแสวงหาความรู้สำหรับใช้ในการสั่งสอน ซึ่งการสร้างวัดในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมาย
ดังนี้ 1) สร้างเพ่ือเป็นวัดคู่เมือง (วัดมหาธาตุ วัดพระเชตุพน วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐ์) เพ่ือเป็นวัดคู่วัง 
(วัดพระแก้ว วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดเจดีย์เจ็ดแถว) เพ่ือเป็นวัดประจำรัชกาล (วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม 
วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรส วัดราชประดิษฐ์ วัดราชบพิธ) 2) สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ เช่น สถานที่  
เหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญ เช่น วัดพระราม วัดชนะสงคราม วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดโสมนัสวิหาร 3) สร้างขึ้น
ไว้ใช้งานสำหรับชุมชน มักใช้ชื่อเดียวกันกับชุมชน เช่น วัดบ้านปืน วัดบางลําภู วัดสันต้นธง วัดทรายขาว 4) 
สร้างข้ึนด้วยศรัทธาเพราะได้อานิสงส์มาก เช่น วัดราชโอรส วัดพระยาไกร วัดพระสิงห์ 
 วัดกับสังคมไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและลึกซึ้งจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ วิถีชีวิตของคน
ไทยจะผูกพันกับวัด ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด 
นอกจากนั้น การสร้างวัด พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และพระปรางค์ ก็ล้วนมี สถาปัตยกรรมและ
จิตรกรรมไทยที่สวยงามล้ำค่าตามยุคสมัยต่างๆ อันเป็นวัฒนธรรมไทยที่คนรุ่นหลังควรได้ศึกษาเรียนรู้และสืบ
ทอดให้คงอยู่และมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีความหมายต่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป สืบพงศ์ 
จรรย์สืบศรี (2563, หน้า 6) กล่าวว่า แม้วัดจะหมายถึงสถานที่ทางพุทธศาสนา แต่ในสังคมไทยบทบาทหรือ
สถานะของวัดมีมากไปกว่าเรื่องราวทางศาสนาผ่านพิธีกรรมต่างๆ เท่านั้น ในแง่ของพระสงฆ์กับสังคมไทย วิถี
ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ผ่านพิธีกรรมแทบจะตลอดชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย พิธีกรรมต่างๆ 
ตั้งแต่การเกิด การตั้งชื่อ การทำขวัญ การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญตามประเพณี การ ทำบุญตาม
วาระสำคัญ การสะเดาะเคราะห์ การขับไล่ภูตผีสิ่งชั่วร้าย เครื่องบูชา เครื่องรางของขลัง จนถึงงานศพ การ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน  ไปถึงระดับประเทศ ล้วน
ต้องมีพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในพิธีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน บทบาทท่ีสำคัญของวัดในปัจจุบันมีดังนี้ 

1. วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ในแง่ของวัด นอกจากพิธีกรรมต่างๆ แล้ว วัดยังมีบทบาทอ่ืนอีกหลาย
ประการ เช่น ความเป็นศูนย์กลางชุมชน สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนหรือทางการ ไม่ว่าจะเป็น การ
จัดประชุม ชุมนุมต่างๆ การจัดงานรื่นเริง พบปะสังสรรค์ หรือแม้แต่การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพราะมีวัด
หลายแห่งมีพ้ืนที่ว่างสำหรับชุมชนใช้เป็นพ้ืนที่ตลาดนัด 

2. วัดเป็นสถานศึกษา สำหรับสังคมไทยในอดีต วัดยังเป็นสถานศึกษาหลักสำหรับทุกคน เริ่มจาก
กุลบุตรที่ต้องได้บวชเณร เรียนรู้วิชาจากพระอาจารย์ ตั้งแต่พ้ืนฐานการอ่าน การเขียน จนถึงเรื่องทางธรรม 
และการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบยี่สิบปี เรียนรู้พระธรรมวินัย อีกทั้งชาวชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ล้วน
แต่ให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟังพระสงฆ์องค์พระเจ้า ด้วยนับถือเป็นผู้ทรงศีล ไม่พูดเท็จ และผ่านการล่ำ
เรียนวิชามามากกว่า พระจึงเป็นผู้ที่ พ่ึงพิงและปรึกษาหารือได้ ผู้ ใดมีปัญหาเรื่องใดกับใครก็จะเข้าวัด 
ปรึกษาหารือพระ บางครั้งพระก็สามารถระงับข้อพิพาทต่างๆ  ในชุมชนได้ ปัจจุบัน สังคมและวิถีชีวิต
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เปลี่ยนแปลงไปมาก บทบาทของวัดและพระสงฆ์ต่อสังคมไทย ด้านศาสนาผ่านพิธีกรรมต่างๆ ยังคงมีอยู่
เหมือนเดิม แม้จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีปฏิบัติ หรือรูปแบบไปบ้าง แต่บทบาทด้านอ่ืนเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะบทบาทของวัด ความเป็นศูนย์กลางของชุมชนจะหลงเหลืออยู่เฉพาะบางพ้ืนที่บางชุมชนเท่านั้น วัด
และพระไม่ได้เป็นสถานศึกษาหลักอีกต่อไป เพราะเกิดมีโรงเรียนและครูขึ้นแทนที่ การศึกษาในวัดยังมีอยู่เพียง
บางแห่งและเปลี่ยนเป็นการศึกษาเสริมหรือเฉพาะทางไป เช่น การสอนอักษรธรรม การศึกษาสำหรับพระภิกษุ 
วัดในฐานะที่พ่ึงทางใจก็เหลืออยู่บางแห่งบางชุมชนเท่านั้น คนในสังคมแสวงหาและต้องการที่พ่ึงทางใจทางอ่ืน 
เช่นเดียวกับบทบาทด้านที่พักค้างแรมก็ลดน้อยลงมาก มีโรงแรมและสถานที่บริการที่พักหลายระดับราคาให้
เลือก มากมายในชุมชน ส่วนบทบาทด้านการเป็นที่ตั้งศพและที่ปลงศพนั้น ยังคงเป็นบทบาทของวัด และจะ  
ยิ่งมากขึ้นในสังคมเมืองที่ต้องการการบริการด้านนี้แบบเบ็ดเสร็จ บางสังคมที่นิยมตั้งศพที่บ้านก็เริ่ม  
เปลี่ยนแปลงมาตั้งศพที่วัด เพราะสะดวกกว่า กลายเป็นธุรกิจบริการของวัดหลายแห่งไปในปัจจุบัน 

3. วัดเป็นที่พ่ึงทางใจ อีกบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของวัดและพระสงฆ์ คือ เป็นที่พ่ึงพิงของชุมชน 
ทั้งในแง่จิตใจ วัดให้ความสงบร่มเย็น ให้สติ แง่คิด และปัญญาให้กับผู้ต้องการความสงบหรือมีปัญหาด้านจิตใจ 
เช่น การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การทำสมาธิ ทั้งในแง่การดำรงชีวิต ช่วยเหลือผู้คนที่
เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก ขาดที่พ่ึง แบ่งปันที่พักพิงและข้าวปลาอาหารให้ หรือเมื่อคราวชุมชนประสบภัยต่างๆ 
ก็มักใช้วัดเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ 

4. วัดเป็นที่พักแรม อีกบทบาทของวัดสำหรับผู้เดินทางคือเป็นที่พักค้างแรมของผู้เดินทาง ด้วยมี
สถานที่กว้างขวาง มีอาคารหลายหลังที่พอจะใช้เป็นที่พักสำหรับนอนค้างแรมได้ เช่น วิหาร ศาลา ระเบียงคด 
หรือแม้แต่กุฏิที่ยังว่าง พักท่ีวัดปลอดภัยจากสัตว์ป่าและโจรผู้ร้ายกว่า 

5. วัดเป็นที่พ่ึงสุดท้าย บางพ้ืนที่มักใช้วัดเป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล เป็นที่ปลงศพ ตลอดจนใช้เป็นที่
พำนักหลังความตาย คือ ใช้เป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ ด้วยหมายให้บรรพบุรุษได้พบกับความสุข สงบ ใกล้ชิด
พระพุทธองค์ และได้อานิสงส์จากพิธีบุญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัด  

6. วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บทบาทใหม่ของวัด คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม วัดหลายแห่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และพยายามรักษาไว้ มีธรรมชาติที่
สวยงาม วัดหลายแห่งพยายามออกแบบก่อสร้างศาสนสถานอย่างสวยงาม วัดหลายแห่งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
รวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุต่างๆ ที่เก็บสะสมได้โดยวัดเองหรือคนในชุมชน ทำให้เกิดเป็นมูลค่าทางการ
ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศจะได้แวะเวียนมาท่องเที่ยวชมความงามของสถานที่และ
สถาปัตยกรรม นอกจากจะมุ่งมาวัดเพ่ือไหว้พระขอพรจากพระพุทธรูปหรือพระธาตุที่มีชื่อเสียง 
 การเดินทางมาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวที่วัดต่างๆ ในประเทศไทยนั้น นักเรียน นักศึกษา และ
นักท่องเที่ยว จำเป็นต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามแบบอย่างประเพณีไทย เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่
ศักดิ์สิทธิ์และควรให้ความเคารพอย่างดียิ่ง สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี (2563, หน้า 7 - 11) กล่าวว่า ที่ดินของวัด
โดยทั่วไป ประกอบด้วยที่ดิน 3 ประเภท คือ 1) ที่วัด มักแบ่งการใช้พ้ืนที่ออกเป็น เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
และเขตที่ปรก คือ ที่ว่าง ที่ป่า ให้พระสงฆ์ปฏิบัติกรรมฐาน (มักมีเฉพาะในวัดอรัญวาสี) 2) ที่ธรณสีงฆ์ คือ ที่ดิน
ที่มีผู้บริจาคให้วัด เพ่ือให้วัดได้ใช้ประโยชน์ 3) ที่กัลปนา คือ ที่ดินที่เจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้วัดโดยไม่โอน
กรรมสิทธิ์ สาระสำคัญมีดังนี้ 

1. เขตพุทธาวาส เป็นพ้ืนที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่ง 
สถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะคำว่า “พุทธาวาส” มีความหมายเป็นสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า (พุทธาวาส = พุทธะ + อาวาส) เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วย สถาปัตยกรรมหลักสำคัญๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ คือ 1) เจดีย์ หรือปรางค์ หรือมณฑป คือ อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นศูนย์กลางหลักหรือประธานของวัด 2) โบสถ์ คือ อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในการทำสังฆกรรม 3) 
วิหาร คือ อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส หรือประดิษฐานพระพุทธรูป 
4) เจดีย์ราย หรือเจดีย์ทิศ คือ อาคารที่ใช้บรรจุอัฐิหรือประกอบเพ่ือให้ผังสมบูรณ์ 5) หอระฆัง คือ อาคาร
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ติดตั้งระฆัง ใช้บอกเวลาสำหรับพระภิกษุสงฆ์และคนทั่วไป (บางวัดหอระฆังอยู่ในเขตสังฆาวาส) 6) ศาลาต่างๆ 
เช่น ศาลาราย คือ อาคารที่ใช้เป็นที่นั่งพักของผู้มาเยือน ศาลาทิศ คือ อาคารที่ใช้ล้อมอาคารสำคัญสำหรับให้
คฤหัสถ์นั่งพัก หรือประกอบเพ่ือให้ผังรวมสมบูรณ์ ศาลาท่าน้ำ คือ ศาลาหน้าวัด สำหรับเป็นทางเข้าวัด หรือที่
พักก่อนเข้าวัด 7) พระระเบียง หรือระเบียงคต หรือศาลาบาตร คือ อาคารที่ล้อมอาคารสำคัญ เจดีย์ หรือ
ปรางค์ หรือมณฑป ถือเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดในฐานะหลักประธานของวัด จึงมักถูกวางตำแหน่งลงในผังตรง
ส่วนที่สำคัญที่สุดของเขตพุทธาวาส เช่น บริเวณกึ่งกลางหรือศูนย์กลาง หรือแกนกลางของผัง อาคารประธาน
ของวัดบางวัดก็ใช้สิ่งอ่ืน เช่น พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปราสาท หรืออ่ืนๆ แทนก็มี อาคารสำคัญรองลงมากลุ่ม
แรก คือ พระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ่งอาคารทั้ง 2 ประเภทนี้ มักใช้ประกอบคู่กันกับพระเจดีย์เสมอ หรืออาจ
ใช้ประกอบร่วมกันทั้ง 3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ และพระวิหาร ทั้งนี้เนื่องเพราะอาคารทั้ง 2 ใช้
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระอุโบสถ หรือพระวิหาร จึงมักวางทางด้านหน้าของพระเจดีย์
เสมอ ในลักษณะของแนวแกนดิ่ง เพ่ือว่าเวลาประกอบพิธีกรรม ทุกผู้ทุกนาม ณ ที่นั้น  จะได้หันหน้าไปยัง
พระองค์ และถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการใช้ประกอบร่วมกันทั้ง 3 อย่าง อาทิ พระวิหารวางด้านหน้าสุด มีพระ
เจดีย์อยู่กลาง และพระอุโบสถอยู่ด้านหลัง ตัวพระอุโบสถด้านหลังนั้น ก็มักจะหันส่วนหน้าของอาคารไป
ทางด้านหลังด้วย เพ่ือว่าเวลาที่เข้าไปทําสังฆกรรม จะยังคงสามารถหันหน้าเข้าสู่องค์พระเจดีย์ได้เช่นเดียวกัน  
ตำแหน่งของอาคาร และทิศทางการหันหน้าอาคาร ไม่มีข้อกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอย่างเคร่งครัดเสมอไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและความนิยมของแต่ละสมัย และหลายแห่งก็คำนึงถึงการเข้าถึงเป็นใหญ่ หันหน้า
อาคารโบสถ์วิหารสู่เส้นทางคมนาคมทางเข้าวัด เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้คน สำหรับอาคารประเภท
อ่ืนๆ เช่น พระระเบียง ศาลาราย จะปรากฏร่วมในผังในลักษณะอาคารรองกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบ
ที่สร้างให้ผังมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในแง่ของประโยชน์ใช้สอย หรือในเชิงความหมายของสัญลักษณ์ตาม
คติความเชื่อก็ตาม โดยมักปรากฏในลักษณะที่โอบล้อมกลุ่มอาคารหลักประธานสำคัญเหล่านั้น 

ลักษณะการวางผังเขตพุทธาวาสมีดังนี้ พ้ืนฐานพุทธสถาปัตยกรรมของไทยมีรากวัฒนธรรมจากอินเดีย
และลังกา เนื่องจากศาสนาพุทธในไทยได้รับการเผยแพร่มาจากท้ังอินเดียโดยตรง และผ่านทางลังกา แม้ว่าจะ
มีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้ง ผสมผสานประเพณีนิยมและความเชื่อพ้ืนเมืองเข้าไป แต่การพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงตั้งอยู่บนกรอบโครงเดิม คือ การสร้างเจดีย์ให้เป็นประธานของวัด โดยมีพระวิหาร ซึ่ง
เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมอยู่เบื้องหน้า ซึ่งน่าได้มีพัฒนาการมาจาก “เจติยสถาน” ภายในถ้ำวิหาร
ของพุทธสถานในอินเดีย ที่มีการสร้างพระเจดีย์อยู่ภายในตอนท้ายถ้ำ ก่อนที่จะมีการสร้างอาคารพระวิหาร
ขึ้นมาเองโดยไม่อาศัยโครงสร้างของถ้ำ โดยพระเจดีย์นั้นหลุดออกไปอยู่นอกอาคาร พร้อมๆ กับสร้างรูป
พระพุทธรูปไว้ ณ ตำแหน่งที่เคยตั้งพระเจดีย์ภายในห้องพิธีนั้น เพ่ือใช้เป็นประธานแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในพิธีต่างๆ ภายในอาคารนั้น โดยเรียกพระพุทธรูปว่าเป็น “พระประธาน” 
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ภาพ 2.1  เจติยสถาน 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
พ้ืนฐานหรือแนวคิดเบื้องต้นในการวางผังเขตพุทธาวาสอีกประการที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ไม่อยู่ใน

พ้ืนฐานความคิด ไม่ว่าจะเป็นไปโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านวัฒนธรรมขอมก็คือ “คติจักรวาล” ที่มี “เขาพระ
สุเมรุ” เป็นศูนย์กลาง มีทวีปต่างๆ รายล้อมอยู่โดยรอบ มีทะเลสีทันดรและมี “กำแพงจักรวาล” ล้อมรอบอยู่ 
โดยสมมุติให้ “พระเจดีย์” เป็น “เขาพระสุเมรุ” “วิหารและอุโบสถ” เป็น “ทวีปน้อยใหญ่” ใช้ทรายปูพ้ืน
ระหว่างอาคารเป็น “ทะเลสีทันดร” และให้ “ระเบียงคด” แทน “กำแพงจักรวาล” ล้อมรอบเขตพุทธาวาสอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.2  ผังจักรวาล 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
เขตพุทธาวาสในประเทศไทยถูกวางผังโดยหลักการทั้งสองนี้มานานอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยทวารวดี 

พุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่การออกแบบหรือ
ความนิยมตามยุคสมัย แต่น้อยที่สุดก็คือการวางเจดีย์เป็นศูนย์กลางแล้วมีวิหารหรืออุโบสถอยู่ด้านหน้า 
แบบอย่างการวางผังเขตพุทธาวาสในลักษณะต่างๆ เช่น  

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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1) ผังแกนเดี่ยว เช่น วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

 
 

ภาพ 2.3  วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.4  วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 
 
2) ผังแกนคู่ ความสำคัญของทั้งสองแกนเท่าๆ กัน เช่น วัดหนัง กรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุ 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

ภาพ 2.5  วัดหนัง กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.6  วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
3) ผังสามแกนขนาน สร้างแกนประธานสำคัญที่สุด แล้วสร้างแกนรองขนานทั้งสองข้าง เช่น  วัด

เทพธิดา กรุงเทพมหานคร วัดเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

ภาพ 2.7  วัดเทพธิดา กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.8  วัดเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
4) ผังแกนฉาก มีแกนประธาน แล้วสร้างแกนรองตั้งฉากกับแกนประธาน หรือสร้างแกนสองแกนที่  

สำคัญเท่าๆ กัน ตั้งฉากกัน เช่น วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

ภาพ 2.9  วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.10  วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
5) ผังกากบาท เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร วัดราชบพิต กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพ 2.11  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf
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ภาพ 2.12  วัดราชบพิต กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
6) ผังสามแกนขนานที่แกนหลักเด่นมากจนคล้ายผังแกนเดี่ยว เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด

ลำปาง 
 

 
 

ภาพ 2.13  วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 
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7) ผังที่ไม่ปรากฏแนวแกนหรือไม่ชัดเจน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 
 

 
 

ภาพ 2.14  วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
2. เขตสังฆาวาส หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ที่

ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง คำว่า “สังฆาวาส” มาจาก สงฆ์ + อาวาส แปลว่า ที่อยู่แห่งหมู่
สงฆ์ พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิดหรืออยู่ด้านหลังหรือด้านข้างของเขตพุทธาวาส  ประกอบไปด้วย
อาคารที่เกี่ยวกับวัตรปฏิบัติที่เป็นการดำเนินชีวิตของเพศสมณะ ได้แก่ 1) กุฏิ คือ อาคารพักอาศัย 2) กัปปิย
กุฎี คือ โรงเก็บอาหาร 3) หอฉัน คือ อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 4) วัจจกุฎี คือ อาคารสำหรับใช้ขับถ่าย 5) 
ศาลาการเปรียญ คือ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 6) หอไตร คือ อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทาง
ศาสนา (บางวัด หอไตรอยู่ในเขตพุทธาวาส) 7) ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต้มน้ำ (ปัจจุบันหายากแล้ว) 8) 
ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม (สำหรับวัดที่ไม่มีวิหารขนาดใหญ่) 9) ห้องสรงน้ำ คือ ห้องอาบน้ำ 10) ศาลา
ท่าน้ำ คือ อาคารที่ใช้เป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางน้ำ กุฏิ ถือเป็นอาคารหลักสำคัญ โดยมีอาคารประเภทอ่ืน
ประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่เก่ียวเนื่องกัน 

ลักษณะการวางผังในเขตสังฆาวาสมีดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผัง ยกเว้นบางวัดที่มีขนาด
ใหญ่ พระภิกษุจำพรรษาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระอารามหลวง ก็อาจจัดผังเขตสังฆาวาสเป็นระบบระเบียบ 
ทั้งเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการปกครองหมู่สงฆ์ ที่แบ่งออกเป็นคณะต่างๆ แต่ละคณะนอกจากหมู่
กุฏิแล้ว ก็มีอาคารองค์ประกอบอ่ืน เช่น หอฉัน กัปปิยกุฏิ หอไตร เป็นต้น ของแต่ละคณะ และจัดผังแบ่งคณะ
ต่างๆ เป็นตารางหรือ Grid เช่น ที่เขตสังฆาวาส วัดชนะสงคราม วัดสระเกศ วัดโสมนัสวิหาร 
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ภาพ 2.15  ลักษณะการวางผังเขตสังฆาวาส วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/Thaiweb/Wat53.pdf สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
3. เขตธรณีสงฆ์ พ้ืนที่สำหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด 

เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวาระ หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารอื่นๆ เช่น สร้างเมรุสำหรับฌาปนกิจศพ ตั้งโรงเรียนเพ่ือให้การศึกษา แบ่งพ้ืนที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพ่ือใช้เป็น
แหล่งทำมาหากิน อาทิ การสร้างตึกแถว หรือทำเป็นตลาด เป็นต้น ในการวางผังวัด พื้นที่เขตพุทธาวาสจะถูก
กำหนดให้มีความสำคัญสูงสุดเสมอ โดยเฉพาะในวัดคามวาสี โดยจะถูกวางไว้ในตำแหน่งสำคัญ เข้าถึงง่าย 
อาจจะวางอยู่ศูนย์กลางหรือด้านหน้าวัด เขตสังฆาวาสอาจจะถูกวางไว้ด้านหลัง ด้านข้าง หรือโอบล้อม แต่ไม่
ถูกวางไว้ด้านหน้าเขตพุทธาวาสเลย ส่วนเขตธรณีสงฆ์ก็จะมีความสำคัญในฐานะเป็นพ้ืนที่สาธารณะสำหรับ
ชุมชน จะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่าย แต่ก็ไม่วางไว้ด้านหน้าเขตพุทธาวาสเช่นกัน 
 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีที่สำคัญ ได้แก่ วัด วัง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดน้ำ และ
ชุมชนเก่าแก่ โดยพิจารณาตามประเภทของวัฒนธรรมดังนี้ 1) วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เช่น ภาษาและ
วรรณคดี การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ การดนตรี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 2) วัฒนธรรมด้าน
มนุษยศาสตร์ เช่น ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ขนบธรรมเนียมประเพณี มานุษยวิทยา 3) วัฒนธรรมด้านการ
ช่างฝีมือ เช่น การทอ การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย การทำเครื่องเขิน การทำเครื่องเงิน เครื่องถม การทำ
เครื่องปั้นดินเผา การจักสาน 4) วัฒนธรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น กีฬาพ้ืนเมือง การละเล่น 5) 
วัฒนธรรมด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น อาหาร เสื้อผ้า การแต่งกาย การตกแต่งบ้านเรือน พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเดิมใน
อดีตเคยเป็นกรุงธนบุรี เมืองหลวงของประเทศไทยในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบกับ
เป็นพื้นที่ทีอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ ข้าราชบริพาร เจ้าสัว คหบดี พื้นที่แห่งนี้จึงมีวัด วัง
ที่สวยงาม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่และมีคุณค่ามากมาย 
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เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) ได้รับความนิยมและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง

ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษถือได้ว่า
เป็นผู้นำของแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากได้สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้ก่อตั้ง Creative Task Force ภายใต้
กระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจาก
ประเทศอังกฤษได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้
เข้าสู่ประเทศสูงถึงร้อยละ 7.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 5.00 
ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของอุตสาหกรรมอ่ืน และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ 
1.8 ล้านคน (ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด และคณะ, 2553, หน้า 11 อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 56) 

คำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)” มีการกล่างถึงอย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาล
ครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาปี พ.ศ. 2544 Department of Culture, Media and 
Sport ได้ให้ความหมายของคำว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries)” ไว้ว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ หมายถึง เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 
ทักษะความชำนาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้าง
งานให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
(Department of Culture, Media and Sport, 2544; จุฬาวิทยานุกรม, 2544 ; อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 
2553 อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 56-57) 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สามารถดำเนินไปบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคน และนำศักยภาพและความรู้ของคนมาใช้อย่างรอบคอบและมีสติเมื่อปัจเจก
บุคคลนำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพ
มากขึ้นจะสามารถสร้างรายได้เพ่ือยังชีพให้แก่ตนและครอบครัวมากขึ้นก็จะทำให้สามารถพ่ึงตนเองได้และมี
สินทรัพย์ส่วนเกินที่นำไปออมเป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนที่เหลือมากกว่านั้นก็
สามารถนำไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือด้อยศักยภาพกว่าและสร้างสรรค์คุณค่าที่
ดีแก่ชุมชนและสังคมต่อไปได้ฉะนั้นการดำเนินเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็
ไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานการละโมบโลภมากหรือเห็นแก่ตัวหากเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานการจุนเจือ
เกื้อกูลกันเพ่ือช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ปิยะนิตย์ โอนพรัตนวิบูลย์, 
2553, หน้า 5) 

การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในอนาคตจะต้องสร้างความ
พร้อมให้กับคนเป็นสำคัญเนื่องจากหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนฐานขององค์
ความรู้จากการเรียนรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมมานำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมแล้วนำมาผลิตเป็นสินค้า
โดยการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องผลงาน
อย่างไรก็ตามความท้าทายของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยได้แก่การผลิตบุคลากรที่มีความรู้และ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้ทันความต้องการการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดความคิด
สร้างสรรค์กลยุทธ์กระตุ้นการค้าเชิงสร้างสรรค์ทั้งในระดับประเทศและโลกการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาและ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยและคนเมือง
กับคนชนบทต้องอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่ายจากฝ่ายต่างๆในสังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างจริงจัง  (พวงแก้ว พร
พิพัฒน์, 2553, หน้า 12) 
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1. คำนิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศ เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 

John Howskins อ้างถึงใน พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
หมายถึง การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ 

องค์การความร่วมมือเพ่ือการค้าและการพัฒนา  (UNCTAD : United Nations Conference on 
Trade and Development) อ้างถึงใน พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) ให้ความหมายว่าเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ หมายถึงแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิด
จากการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO : World Intellectual Property Organization) อ้างถึงใน 
พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) ให้ความหมายว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความพยายามใน
การสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้นหรือผ่านกระบวนการผลิตและเน้นการปกป้อง
ผลงานผ่านลิขสิทธิ์ 

อ ง ค์ ก า ร ยู เ น ส โ ก  (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) อ้างถึงใน พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ความชำนาญและความสามารถในการสร้างงานและความ
มั่งค่ังโดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) (2003); 
อาคมเติมพิทยาไพสิฐ (2554) อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบำรุง (2554, หน้า 58-59) กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมายถึง อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินค้า
และบริการที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น หรือ
ผ่านกระบวนการผลิต และเน้นการปกป้องผลงาน 

สำนักนายกรัฐมนตรี (2553, หน้า 1 อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 59) กล่าวว่า 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์
งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ 

ฐิติเทพ สิทธิยศ (2553, หน้า 10 อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 59) กล่าวว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ หมายถึง เศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าและบริการ โดยอาศัยความได้เปรียบ เชิง
เปรียบเทียบ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ผสมผสานกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
และบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้มี
ลักษณะเด่นร่วมกันคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ ยากต่อการลอกเลียนแบบ และมักขายได้ราคา  

Boone (1990 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 429) กล่าวว่า การสร้างสรรค์ (creativity) 
หมายถึง องค์ประกอบการดำเนินงานของการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ และการตระหนักถึงกฎระเบียบใหม่ๆ 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อผู้ประกอบการมีความเข้าใจย่อมส่งผลต่อ
ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ 

Howkins (2001 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 429 ) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(creative economy) คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดความคิด
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สร้างสรรค์ ความชำนาญ และความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงาน และความมั่งคั่ง โดยการผลิตและใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (2008, อ้างถึงใน สุพา
ดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 429) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ วงจรของการสร้างสรรค์การผลิตและการ
จำหน่ายสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยหลักคือความคิดสร้างสรรค์และทุนทางปัญญา จึงเป็นการ
พัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 

บรรณาธิการ (2553, หน้า 1) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพสูง ที่เน้นการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ดังเช่นประเทศสหราช
อาณาจักรที่เป็นต้นแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศอิตาลีที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่มาก และประเทศ
เกาหลีที่ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงวัฒนธรรมผ่านทางดนตรี ภาพยนตร์ และการท่องเที่ยว ประเทศไทยมี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
และความรู้สมัยใหม่นำมาต่อยอดให้เป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวสนองความต้องการของ
ตลาดโลกได้ดีนับว่าได้เปรียบประเทศอ่ืนๆและสามารถกำหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมไทยให้เป็นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมทั้งยกตัวอย่างการต่อยอดวัฒนธรรมไทยให้
เป็นสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ได้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
สามารถต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ง่าย 

ปิยะนิตย์ โอนพรัตนวิบูลย์ (2553, หน้า 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ การสร้างความคิดใหม่ๆ 
บนฐานความคิดเดิม หรือแนวคิดใหม่ ที่จะเกิดจากจินตนาการและพรสวรรค์ 

ปิยะนิตย์ โอนพรัตนวิบูลย์ (2553, หน้า 4) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้ความคิด
มาพัฒนาสิ่งใหม่ๆ สินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการยังชีพ โดยมุ่งนำเอาองค์ความรู้ ความคิด ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไปพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ แนวคิดในการสร้างรายได้จาก
การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆผ่านการค้าและลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนพื้นฐานขององค์ความรู้การ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
วัฒนธรรมผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์และครอบคลุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

พสุ เดชะรินทร์ (2552, หน้า 10) กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่
เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสืบทอดมรดกและวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อสมัยใหม่ และงานสร้างสรรค์และออกแบบ เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์  (creative economy) มีลักษณะที่ ใกล้ เคียงกันมากกับเศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้  
(knowledge economy) ซึ่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็น
เศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้นั้น เน้นการทำงานที่อาศัยความรู้เป็นหลัก เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีขอบเขตที่
กว้างเนื่องจากเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่านั้น สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ในทุก
อุตสาหกรรม นั้นคือทุกอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่
ก่อให้เกิดคุณค่า เนื่องจากเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานองค์ความรู้นั้นไม่เพียงพอแล้ว ความรู้นั้นทุกคนสามารถ
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แสวงหาได้อย่างถูก เร็วและง่าย คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำงานและคิดแทนมนุษย์ได้ ในหลายๆ อย่าง 
ดังนั้น อนาคตของประเทศ อุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ไม่ได้อยู่บนแต่ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเน้น
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าด้วยการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) นั้นไม่ควรจะจำกัดอยู่
เฉพาะอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ควรจะสามารถนำแนวคิดในเรื่องของการคิดเชิงออกแบบและ
สร้างสรรค์ไปใช้กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย ทุกๆ อุตสาหกรรมควรที่จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมของตนเป็น
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559, หน้า 1) ได้นำเสนอว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคม 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2559, หน้า 5) นำเสนอว่าปัจจุบันยังไม่มีการ
กำหนดคำนิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียว ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ให้เข้ ากับระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยความหมายอย่างง่ายของ “เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (creative economy)” ซึ่งนิยามโดย John Howkins (พ.ศ.2544) คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจาก
จากความคิดของมนุษย์ สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะเรียกว่า “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (creative industries)” ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็น
วัตถุดิบสำคัญ 

UNCTAD (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 5) นำเสนอว่า เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ คือ แนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้ สร้างงาน และสร้างรายได้ เงินตราต่างประเทศ 
ตลอดจนการส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบกิจกรรมเศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค และเป็นทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นไปได้ โดยอาศัย
นวัตกรรมนโยบายที่หลากหลาย และการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฐานนะปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

UNCTAD (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 5) นำเสนอว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ คือ วงจรของการประดิษฐ์ การผลิต และการสร้างรายได้จากสินค้าและบริการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวัตถุดิบ กิจกรรมฐานความรู้ทางศิลปะที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้
จากการค้า และสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางความคิดและศิลปะ อีกทั้งยัง
เป็นการรวมกันระหว่างสาขาศิลปะ บริการ และอุตสาหกรรม 

องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Model) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน), 2559, หน้า 5) นำเสนอว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมซึ่ง
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความพยายามในการ
สร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้นหรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เน้นในอุตสาหกรรมการผลิตที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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กระทรวงวัฒนธรรมสื่อสารและการกีฬา ประเทศอังกฤษ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน), 2559, หน้า 5) นำเสนอว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คืออุตสาหกรรมที่มีรากฐานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความสามารถของบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างงานและความม่ังคั่งผ่านการ
สร้างและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) หมายถึง เศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้มีการผลิต
สินค้าและบริการ โดยอาศัยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ผสมผสานกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และระดับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้มีลักษณะเด่นร่วมกันคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ ยากต่อ
การลอกเลียนแบบ และสามารถขายได้ราคาที่ดี 
 

2. ขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทยและภูมิ

ปัญญาไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยการนำ
ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบ
ธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นกลไกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
ชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ชุมชน วิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ในชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีมาพัฒนาต่อยอด 
เพ่ิมมูลค่า และสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และมีอรรถประโยชน์ที่สูง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบร่วมในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิเช่น 
การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่ อมโยงกับพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจจะ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ได้นั้น ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจหลักที่สำคัญ (เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 61) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2552, หน้า 73 -75 อ้างถึง
ใน เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2554, หน้า 62-65) ได้กำหนดขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทย ออกเป็น
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การสืบทอดทางวัฒนธรรม (heritage) ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม (crafts) การท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรม (cultural and heritage tourism) การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine) อาหาร
ไทย (Thai food) กลุ่มที่ 2 ศิลปะ (arts) ได้แก่ ศิลปะการแสดง (performing art) ทัศนศิลป์ (visual arts) 
กลุ่มที่ 3 สื่อ (media) ได้แก่ การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (publishing) การกระจายเสียง (broadcasting) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (film & video) ดนตรี (music) กลุ่มที่ 4 งานสร้างสรรค์ แบ่งตามลักษณะของงาน 
(functional creations) ได้ แก่  งานออกแบบ (design) แฟชั่ น  (fashion) งาน โฆษณ า (advertising) 
สถาปัตยกรรม (architecture) ซอฟแวร์ (software) 
 พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6-7) กล่าวว่า การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก 15 กลุ่มย่อย เพ่ือประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
ไทยและสะท้อนถึงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้  กลุ่มที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ งานฝีมือ/หัตถกรรมการแพทย์แผนไทยอาหารไทยและการท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มที่ 2 ศิลปะ ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย ได้แก ่ศิลปะการแสดงและ
ทัศนศิลป์ กลุ่มท่ี 3 สื่อประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียงและ
ดนตรี กลุ่มที่  4 งานสร้างสรรค์และออกแบบ ประกอบด้วย5 กลุ่มย่อย ได้แก่ การออกแบบแฟชั่น 
สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร ์
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แบ่งประเภทของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศไทย ออกเป็น 25 สาขา ดังนี้ (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559, หน้า 5) กลุ่มที่ 
1 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม อาหารไทย การแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 ศิลปะ ได้แก่ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ กลุ่มที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบ 
การโฆษณา แฟชั่น สถาปัตยกรรม ซอฟแวร์และแอนิเมชั่น กลุ่มที่ 4 สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุและ
โทรทัศน์ ดนตรี 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2559, หน้า 6) นำเสนอว่า องค์ประกอบสำคัญของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งขอบเขตของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น มี
ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศและองค์กร ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม 
ตลอดจนวัตถุประสงค์การนำไปใช้และลักษณะการดำเนินงาน 
 UNCTAD (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 6 ) ได้จัดประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. มรดกทางวัฒนธรรม (heritage or cultural heritage) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural expression) เช่น ศิลปะและแรงงานฝีมือ งาน
เทศกาล และงานฉลอง และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
และการแสดงนิทรรศการ 
 2. ศิลปะ (arts) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ งานศิลปะ (visual arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย วัตถุโบราณ และศิลปะการแสดง 
(performing arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรำ โอเปร่า ละครสัตว์ การเชิดหุ่นกระบอก 
 3. สื่อ (media) คือ กลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งาน
สื่อสิ่งพิมพ์ (publishing and printed media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และงานโสตทัศน์ 
(audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การออกอากาศอ่ืนๆ 
 4. งานสร้างสรรค์แบ่งตามลักษณะงาน (function creation)คือ กลุ่มของสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ (design) เช่น 
การออกแบบภายใน กราฟฟิค แฟชั่น อัญมณี ของเด็กเล่น กลุ่มสื่อประยุกต์ (new media) เช่น ซอฟแวร์
วิดีโอเกมส์ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (creative services) เช่น สถาปนิก 
โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา บริการอ่ืนที่เกี่ยวของกับดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ 
 WIPO Copyright Model (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 7) ได้จัด
ประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์ทางปัญญาของโลกเป็นตัวกำหนด ซึ่งออกเป็น 20
สาขา ได้แก่โฆษณา งานสะสม ภาพยนตร์และวิดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์
และวิทยุ งานศิลปะและกราฟฟิค สื่อบันทึก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสารและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า งานออกแบบ แฟชั่น สินค้าแต่งบ้าน และของเล่น 
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 UK DCMS Model (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 7 ) ได้จัด
ประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษออกเป็น 13 สาขา ได้แก่ โฆษณา สถาปัตยกรรม งาน
ศิลปะและวัตถุโบราณ งานฝีมือ แฟชั่น งานออกแบบ ภาพยนตร์และวิดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ 
ซอฟแวร์ โทรทัศน์และวิทยุ วิดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ 
 
ตาราง 2.1  ขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แยกประเภทตามกลุ่ม 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 
1. การสืบทอด
ทางวัฒนธรรม
(heritage) 

งานฝีมือและ
หัตถกรรม (crafts) 

ผลิตภัณฑ์งานจักสาน ถักทอ เครื่องใช้ในการเดินทางจากหนัง 
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากไม้ ดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ เซรามิกที่ใช้
วิธีผลิตด้วยมือ เครื่องประดับ โลหะมีค่า เพชร พลอยเจียระไน
หรือเพชรพลอยร่วง 

2. ศิลปะ (arts) ศิลปะการแสดง 
(performing arts) 

การจัดกิจกรรม บริการทางศิลปะการแสดง และบริการทางด้าน
มหรสพ เช่น ระบำ คอนเสิร์ต วงดนตรี ละครเวทีต่างๆ 

3. สื่อ (media) การพิมพ์และสื่อการ
พิมพ์ (publishing) 

การทำสำเนาสิ่งพิมพ์ สำเนาสื่อบันทึกข้อมูล การบริการที่
เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อ่ืนๆ เช่น การเรียงพิมพ์ การแกะแม่พิมพ์ 
การเข้าเล่ม การพิมพ์หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การบริการทางการพิมพ์อ่ืนๆ 

 การกระจายเสียง 
(broadcasting) 

การกระจายเสียงทางโทรทัศน์ การกระจายเสียงทางวิทยุ การ
บริการทางการกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ห้องส่ง ซึ่งดำเนินการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ทุกประเภท เช่น รายการบันเทิง รายการเพ่ือส่งเสริม
การศึกษา รายการข่าว กีฬา พยากรณ์อากาศ สัมภาษณ์บุคคล 
โดยเป็นรายการสดหรือบันทึกลงแถบบันทึกในสื่อต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่และกระจายเสียง การขาย ให้เช่า เก็บรักษาเพ่ือการ
กระจายเสียงหรือแพร่ภาพ การนำกลับมาแพร่ภาพซ้ำ 

 ภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ (film & 
video) 

การบริการ การผลิตหรือจำหน่ายภาพยนตร์และแถบวีดิทัศน์ การ
จำหน่ายหรือให้เช่าฟิล์มและแถบวีดิทัศน์ สถานประกอบการที่
ดำเนินการหลักเกี่ยวกับการขายหรือให้เช่าภาพยนตร์ หรือแถบ
วีดิทัศน์แก่อุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งมิใช่เป็นการจำหน่ายให้แก่
สาธารณชนทั่วไป รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน 

งานสร้างสรรค์
แบ่งตามลักษณะ
ของงาน 
(functional 
creations) 

งานออกแบบ 
(design) 

การผลิตและขายเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งภายใน เครื่องครัว 
เครื่องแก้ว ของเล่นต่างๆ การออกแบบกราฟฟิค การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การบริการออกแบบต่างๆ ยกเว้นการผลิตและขาย
เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าจากผ้าถักที่ผลิตขึ้นเอง และเครื่องสวม
สำหรับกีฬา 

 แฟชั่น (fashion) การผลิตเครื่องแต่งกาย การออกแบบ การจัดทำตัวอย่าง การ
จัดเตรียมการผลิต การขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป การรับจ้างตัด
เสื้อให้ลูกค้า ยกเว้น การผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถักท่ีผลิตขึ้นเอง และ
เครื่องสวมสำหรับกีฬา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -51- 

ตาราง 2.1  ขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แยกประเภทตามกลุ่ม (ต่อ) 
 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 
 งานโฆษณา 

(advertising) 
การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
บันทึก สื่อบันทึกเสียงอ่ืนๆ และงานออกแบบงานโฆษณา งาน
บริการทางการโฆษณาและการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง 

 สถาปัตยกรรม 
(architecture) 

การดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไป การก่อสร้างเฉพาะงาน 
และงานวิศวกรรมโยธา การต่อเติมดัดแปลง การก่อสร้างลักษณะ
ชั่วคราว การซ่อมแซมงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวสามารถ
ดำเนินการด้วยตนเอง หรือโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน หรือ
โดยการทำสัญญาจ้างงานบางส่วน ทั้งหมด หรือทำสัญญารับช่วง 
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การบริหารโครงการ
งานก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้าง การจัดประเภทบริการทาง
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 7) 

 
 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative 
industry) แบ่งออกได้เป็นดังนี้ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย อาหารไทย กลุ่มศิลปะ ได้แก่ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ กลุ่มสื่อ ได้แก่ การ
พิมพ์และสื่อการพิมพ์ การกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดนตรี และกลุ่มงานสร้างสรรค์ ได้แก่ งาน
ออกแบบ แฟชั่น งานโฆษณา สถาปัตยกรรม ซอฟแวร์ 
 
 3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559, หน้า 4) กล่าวว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบุคลากรสร้างสรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้าน
สังคม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถเจริญเติบโตได้ อีกทั้งยังมี
ส่วนในการหล่อหลอมให้เกิดบุคลากรสร้างสรรค์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในประเทศที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จึงมักมีการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เป็นพ้ืนที่สำหรับสร้างแรงบันดาลใจ 
กระตุ้นความตื่นตัวของประชาชนและสังคมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด ดังกรณี
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาย่าน Meat Packing ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งดึงดูดผู้คนในเมืองกลับมาใช้เส้นทาง
นี้ในการเดินผ่าน และพักผ่อนหย่อนใจ ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และทำให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนกว่าร้อย
ละ 100 สร้างรายได้ให้กับเมืองนิวยอร์กมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) 
 2. การพัฒนา Truman Market ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ด้วยการเปลี่ยนโรงเบียร์และพ้ืนที่
โดยรอบให้เป็นย่านสร้างสรรค์ และเปิดให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และศิลปินเข้ามาเช่าพ้ืนที่ได้ในราคาถูก 
จึงมีกิจการและร้านค้าหลากหลายประเภท มากกว่า 250 ร้าน 
 3. การพัฒนา Songshan Cultural and Creative Park ในไทเป ไต้หวัน ได้นำพ้ืนที่โรงงานยาสูบมา
ปรับให้เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง มีโครงสร้างอาคารทางประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่
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สวยงาม เพ่ือสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้ไทเปเป็นเมืองสร้างสรรค์
ระดับโลก 

วราภรณ์  สามโกเศศ (2553 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 429) กล่าวว่า การที่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จำเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่จากการปรับเปลี่ยน
สินค้าและบริการที่ใช้การขับเคลื่อนความเติบโตด้วยปัจจัยการผลิต ( factor-driven economy) มาเป็น
แนวโน้มของสินค้าและบริการที่ใช้การขับเคลื่อนความเจริญเติบโตด้วยความคิดสร้างสรรค์ (creativity-driven 
growth) ซึ่งจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ในการสร้างหรือเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าและบริการได้ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้างสรรค์
ให้มากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้วยราคาเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
สินค้าได้อย่างเสรี ทั้งในด้านคุณภาพและราคา Schermerhorn, Hunt และ Osborn (2000 อ้างถึงใน สุพา
ดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 431) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจเพ่ือกำหนดทิศ
ทางการบริหารขององค์กรในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและการนำมาปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการแข่งขันได้
อย่างประสบความสำเร็จ 

Neely et al. (2002, อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 430) กล่าวว่ากลยุทธ์ (strategies) ที่
องค์กรใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเช่นลูกค้านักลงทุนพนักงาน
และชุมชนซึ่งสิ่งแรกท่ีผู้บริหารต้องทำคือจัดลำดับความสำคัญของความต้องการต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ธุรกิจและนำมาวางเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจเพ่ือที่จะส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ 

Finklestien (2006, อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 430) กล่าวว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจจะต้อง
กำหนดกิจกรรมและพฤติกรรมองค์กรไว้อย่างชัดเจนและต้องสามารถขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจได้ซึ่งจะทำให้
องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy strategies) 

สุพาดา สิริกุตตา (2556, หน้า 430 - 431) กล่าวว่า กลยุทธ์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง กลยุทธ์
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและในการ
ดำเนินธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จโดยแบ่งเป็น  6  
กลยุทธ์ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation strategy) เป็นการสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะมีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆอันจะนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ (Cooper, Edgett, andKleinschmidt, 1998อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, 
หน้า 430) นอกจากนี้ธุรกิจต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหรือสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่
เหมือนใคร (uniquebundles) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการซึ่งจะมีผลต่อการเลือกและความพึง
พอใจของลูกค้า (Aaker, 2001 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 430) 

2. กลยุทธ์การเป็นพันธมิตร (alliancesstrategy) หมายถึงการมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างธุรกิจ 
กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรเริ่มตั้งแต่การร่วมลงทุนอย่างเป็นทางการซึ่งมีกิจการสองกิจการหรือมากกว่านั้นและมี
ความร่วมมือกันระหว่างคู่แข่งขันซึ่งเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน (Hill, 2007อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 
431) พันธมิตรทางธุรกิจเป็นกลยุทธ์อันนำไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
ระหว่างองค์กร 

3. กลยุทธ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco-product strategy) เป็นการบริหารจัดการโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิตการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดรวมทั้งการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(eco-product) (กองบรรณาธิการ, 2554 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 431) 
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4. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (innovationstrategy) เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจเพราะ
เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่และกระบวนการของธุรกิจใหม่โดยองค์กรต้องมีนวัตกรรมและมี
การสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจ (Bilton, 2007อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556 , หน้า 431) 
นอกจากนี้องค์กรธุรกิจที่มีการเรียนรู้นวัตกรรมต้องมีการวิจัยและพัฒนาให้มาซึ่งสิทธิบัตรใหม่และผู้บริหาร
องค์กรควรให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (Reeve, Warren &Duchac, 2010อ้าง
ถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 431) 

5. กลยุทธ์ด้านพนักงาน (employee strategy) Bilton (2007 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556 , 
หน้า 431) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากกระบวนการคิด 2 แนวคิดคือ divergent thinking เป็นการคิด
นอกกรอบและ convergent thinking เป็นความสามารถในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดคำตอบเดียวนอกจากนี้
ความคิดสร้างสรรค์ต้องได้รับการสนับสนุนจึงจะสามารถนำศักยภาพนั้นออกมาได้ผู้ประกอบการต้องให้โอกาส
และสนับสนุนผู้ที่มีพรสวรรค์ในการคิดสร้างสรรค์ (creative talent) ได้แสดงออกลักษณะของ creative 
talent คือมีความคิดท่ีเปิดกว้างมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอดทนยอมรับความเสี่ยงได้มีความคิดเชิงอุปมา
อุปมัยและชอบความท้าทายลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยความกระตือรือร้นความสมดุลของร่างกายความจำที่ดีและมีไหวพริบ
ปฏิภาณ 

6. กลยุทธ์การตลาด (marketing strategy) เป็นการนำเสนอการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์ (Kotler and Armstrong, 2004 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 
2556, หน้า 431) และต้องมุ่งเน้นความสำคัญที่ลูกค้า (customer oriented) (Etzel, Walker and Stanton, 
2004อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 431) นอกจากนี้การตลาดที่มุ่งความสัมพันธ์ (relationship 
marketing) เป็นการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างรักษาและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้าใน
ระยะยาวโดยมุ่งที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยความพึงพอใจของลูกค้าในระยะ
ยาว (Kotler,Bower, andMaken, 2010 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2556, หน้า 431) 

ภาณี ชนาธิปกรณ์ (2553, หน้า 41) กล่าวว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งค่านิยม
ของคนไทยให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ การดำเนินงานที่
สำคัญได้แก่ 

1. การรณรงค์ให้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยเนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีมากมายทั้งการแต่งกายการรับประทานอาหารและประเพณีงานบุญต่างๆซึ่งเป็นจุดขายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษารายละเอียดความเป็นมาของวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกมิติอย่างละเอียดเพ่ือนำมาพัฒนารูปแบบการนำเสนอใหม่ให้เป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทย 

2. การนำวัฒนธรรมที่สะท้อนในรูปแบบ“ความเป็นไทย” โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการโดยการนำ
ความรู้และวัฒนธรรมด้านต่างๆของไทยอาทิภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหรือวัฒนธรรมความมีน้ำใจหรือความ
เอ้ืออาทรในการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

3. การสนับสนุนศิลปะการแสดงของไทยสู่สากลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารให้ผู้บริโภคต่างชาติได้เข้าใจในวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนหนังใหญ่เป็นต้นควรมีบทพากย์เป็น
ภาษาสากลหรือแปลเนื้อเรื่องย่อสำหรับผู้ชมเป็นหลายภาษาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้า
มาเท่ียวในประเทศไทย 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559, หน้า 1-2) นำเสนอไว้ว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และหลายรัฐบาลที่ผ่าน
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มาจนถึงปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปฏิบัติ 
 ปัจจุบัน นโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงสร้าง
การผลิตใหม่ของโลก จากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมแบบการผลิตจำนวนมาก (mass production) เพ่ือการผลิต
สินค้าที่เหมือนกันสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก แต่ความก้าวหน้าและเติบโตทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้ปฏิวัติการผลิตใหม่ของโลก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ระบบ
เศรษฐกิจใหม่ (new economy) จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่หลายประเทศได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  โดย เชื่ อม โยงกับการสร้างมูลค่ าจากความคิดสร้ างสรรค์  เอกลักษณ์ และวัฒ นธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ 
 ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นทุนสำคัญในการคิดค้น 
ผลิตสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น พิเศษ และมีเอกลัษณ์ สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค
ใหม่ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ต้องการสินค้าที่เฉพาะตัว มีความห่วงใยในสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกัน 
ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมผู้บริโภคที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลก นำไปสู่การคิดค้น 
การผลิต และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่รวดเร็วจากทั่วโลก 
 ดังนั้น ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดผู้บริโภคใหม่ ความก้าวหน้าของโลกดิจิทัล จึงเป็นเสมือน
แรงผลักดันให้ประเทศต่างๆ ต้องเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกได้ทวีความ
เข้มข้นข้ึน 
 ทั้งนี้ หลายประเทศได้นำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาล
แล้ว ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาทำหน้าที่เฉพาะในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาล หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ และ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์ เพ่ือร่วมกัน
ผลักดันให้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สัมฤทธิผล โดยหน่วยงานเหล่านี้จะทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานระหว่าง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ พื้นฐานทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ 
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ตาราง 2.2  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของต่างประเทศ 

ประเทศ นโยบาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ด้านนโยบายและ
พัฒนาธุรกิจ 

ด้านความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สร้างสรรค์ 

1. สหราช
อาณาจักร 

Create UK 
Strategy 

Department 
for Culture, 
Media and 
Sports (DCMS) 

- Creative 
Industries 
Council (CIC) 
- Design 
Council 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่ใช้นวัตกรรม เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาทักษะ
ความรู้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การจ้างงาน 

2. เนเธอร์แลนด์ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เป็น 
Top Sector 

Creative 
Industries Top 
Sector Team 

Dutch 
Creative 
Industries 
Council (D-
CIC) 

สร้างให้ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง
ด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ยุโรป ภายในปี 2020 ผ่านการ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม 

3. ญี่ปุ่น Cool Japan 
Initiative 

Ministry of 
Economy, 
Trade and 
Industry 
(METI) 

Ministry of 
Educational, 
Culture, 
Sports, 
Science and 
Technology 
(MEXT) 

ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มา
จากความคิดสร้างสรรค์และทุน
ทางวัฒนธรรมของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และธุรกิจด้านงานฝีมือและ
หัตถกรรม 

4. ฮ่องกง Create HK 
Initiative 

Commerce 
and 
Economic 
Development 
Bureau (CEDB) 

- Hong Kong 
Design Centre 
(HKDC) 
- Institute of 
Design 
Knowledge 
(IDW) 

- สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ฮ่องกงกลายเป็นเมือง
หลวงของศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์ของเอเชีย 
- สนับสนุนการรวมตัวของกลุ่ม
ธุรกิจสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 
- ส่งเสริมการพัฒนาเมือง 

5. เกาหลีใต้ Creative 
Economy 
Action Plan 

Ministry of 
Science, ICT 
and Future 
Planning 
(MSIP) 

Korea 
Creative 
Content 
Agency 
(KOCCA) 

- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วย
การพัฒนานวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ และ ICT 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ด้วยธุรกิจ Startups 
- พัฒนาตลาดใหม่ๆ จาก
ความคิดสร้างสรรค์ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -56- 

ตาราง 2.2  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของต่างประเทศ (ต่อ) 

ประเทศ นโยบาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ด้านนโยบายและ
พัฒนาธุรกิจ 

ด้านความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สร้างสรรค์ 

6. สิงคโปร์ Design 
Singapore 
Plan 

Ministry of 
Culture, 
Community 
and Youth 
(MCCY) 

- Design 
Singapore 
Council 
- National Arts 
Council 
Singapore 

- ผลักดันให้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระดับสากลในด้าน
การออกแบบ 
- ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ให้เกิด
นวัตกรรม 
- สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ด้านการออกแบบ เพื่อยกระดับ
วิชาชีพและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

7. มาเลเซีย Creative 
Multimedia 
Content 
Initiative 

Ministry of 
Science, 
Technology 
and 
Innovation 
(MOSTI) 

Malaysia 
Animation & 
Creative 
Content 
Centre 

- ผลักดันธุรกิจกลุ่ม Digital 
Media Content โดยสนับสนุน
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
เครือข่ายพันธมิตร และ
มาตรการจูงใจให้เงินทุน
สนับสนุน 
- พัฒนาผู้ประกอบการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

8. อินโดนีเซีย  Ministry of 
Tourism and 
Creative 
Economy 

 - จัดตั้ง Ministry of Tourism 
and Creative Economy เพ่ือ
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในระดับชาติ 
- รัฐบาลมีแผนที่จะแยกส่วน
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ออกมา
จากกระทรวงเดิม เพ่ือจัดตั้งเป็น
องค์กรใหม่ชื่อ “Creative 
Economy Agency” 

9. ออสเตรเลีย Creative 
Australia 

- Ministry for 
the Arts 
- Australia 
Council 

- Department 
of Education 
and Training 
- Department 
of 
Employment 

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม
ของประเทศ ได้แก่ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ 

ที่มา : สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559, หน้า 2-3) 
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 สรุปได้ว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีดังนี้ การสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ การเป็นพันธมิตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การส่งเสริมการตลาด การรณรงค์ให้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทย การเพ่ิมมูลค่าของวัฒนธรรมไทย 
 ในการวิจัยนี้ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม โดยได้มุ่งเน้นที่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจาก แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่ง
ธนบุรีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพิจารณาตามคำนิยามของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ นั่งคือ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่
เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตสินค้าและ
บริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคม การนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมนั้น มุ่งเน้นที่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 
ประเภท ดังนี้ 1) มรดกทางวัฒนธรรม (heritage or cultural heritage) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural expression) เช่น ศิลปะและแรงงานฝีมือ งาน
เทศกาล และงานฉลอง และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
และการแสดงนิทรรศการ 2) ศิลปะ (arts) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะและ
วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานศิลปะ (visual arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย วัตถุโบราณ และ
ศิลปะการแสดง (performing arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรำ โอเปร่า ละครสัตว์ การ
เชิดหุ่นกระบอก 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 1. ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(popular wisdom) ไว้ดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535, หน้า 16) ได้ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ที่
นำมาใช้แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้างทั้งลึกที่ชาวบ้านคิดได้เอง ทำเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัยวัตถุธรรม 

รัตนะ บัวสนธ์ (2535, หน้า 69) ได้ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของ
บุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานคำสอนจากพระพุทธศาสนา 
คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการสั่งสอน ถ่ายทอดและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 
ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจำแนกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  1) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ 3) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพ่ือ
พ่ึงพาตนเอง 

อังกุล สมคะเนย์ (2535, หน้า 21) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง มวลความรู้และมวล
ประสบการณ์ของชาวบ้านที่ ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมา ผ่าน
กระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย 
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รัตนะ บัวสนธ์ (2535, หน้า 7) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคำที่นักพัฒนาองค์กรเอกชน และ
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้กำหนดขึ้นบางครั้งก็ใช้คำว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เป็นโลกทัศน์ หรือ
กระบวนทัศน์ของกลุ่มคนในชนบทธรรมชาติ ด้านการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกัน และด้าน
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการทำมาหากิน ทั้งนี้โดยปกติสุขทั้งในระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน 
นอกจากนั้นในระดับชุมชนท้องถิ่นหนึ่งๆ ก็จะมีบุคคลที่เป็นผู้รู้ ผู้นำทางความคิด และการปฏิบัติในด้านที่กล่าว
มาข้างต้น ซึ่งจะได้รับการเรียกขานในเชิงยกย่องว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น” 

ภาวดี เกตุกุ (2541, หน้า 49) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้  
ความคิด และการปฏิบัติของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น และผู้ที่เข้าไปทำงานในท้องถิ่น เห็นความสำคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จึงเริ่มมีการฟื้นฟูเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อค้นหาคุณค่าท่ีสามารถนำมาเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
ระหว่างนักพัฒนากับชาวบ้านจนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตชาวบ้าน อันเป็นผลให้บทบาทของ
นักพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการนำเอาความรู้และทฤษฎีจากวิทยาการสมัยใหม่ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านฝ่าย
เดียวมาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันและกัน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
บนพื้นฐานของความรู้ในท้องถิ่น 

รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 205) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา เพ่ือใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความ
ผูกพันระหว่างความรู้กับธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการที่คนและชุมชนปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ จน
กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ เกิดเป็นภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นท่ีถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษา 

ประเวศ วะสี (2542, หน้า 85) นิยามว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านระบอบการเลือกสรร เรียนรู้ 
ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544, หน้า 11-12) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่มีขอบเขตกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง คตินิยม ความรู้ ความสันทัด การรู้ทันธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัว และการเลือกเฟ้นความคิด 
วิธีการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล เป็นเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์มาหลายชั่วคน 

นิคม ชมภูหลง (2548, หน้า 8) ได้จำแนกความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้  1) ภูมิปัญญา 
(wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบ
ทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสาย และเชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา  2). ภูมิปัญญาส่วนบุคคล 
หมายถึง ภูมิปัญญาที่บุคคลเป็นผู้คิด ผู้ใช้ มีผู้เป็นเจ้าของต้นตำรับซึ่งอาจเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาหรือปราชญ์
ชาวบ้ าน  2.1) ผู้ ท รงภู มิปัญญา (wisdom holder) หมายถึ ง บุ คคลผู้ เป็ น เจ้ าของภูมิปัญ ญาหรือ 
ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาหรือผู้นำภูมิปัญญาต่างๆ มาใช้ประโยชน์จนประสบความสำเร็จมีผลงานดีเด่นเป็น 
ที่ยอมรับ ยกย่อง สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าแห่งภูมิปัญญานั้นให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางในแต่
ละสาขานั้นๆ 2.2) ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม 2.3) ครูภูมิปัญญาไทย หมายถึง ผู้ทรงภูมิปัญญาซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน และได้รับการยกย่องจากสภาภูมิปัญญาไทย ให้ดำรง
ตำแหน่งครูภูมิปัญญาไทย เพ่ือทำหน้าที่ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาไทย ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 

หรรษา มีมงคลกุลดิลก (2551, หน้า 25) สรุปไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ส่วนหนึ่งของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้จาก
ความจริงในการดำเนินชีวิต การคัดสรร การถ่ายทอดพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสั่งสมความรู้ต่อเนื่องกันมา
หลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม วิธีคิด ระบบคุณค่าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต  
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ภูมิปัญญาท้อถิ่นแตกต่างจากความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปตรงที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะ
พ้ืนที่ หรือระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ่ง องค์ความรู้ได้มาจากความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่าง
มนุษย์ สัตว์ พืช พลังตามธรรมชาติ ที่ดิน แหล่งน้ำ และลักษณะภูมิประเทศใดพ้ืนที่หนึ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง และก่อตัวขึ้นจากความเข้าใจที่แท้จริง 

ปริยัติ นามสง่า (2553, หน้า 7-8) ได้นำเสนอไว้ว่าภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถ ความชัดเจน ที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ ในการปรับตัวและการดำรงชีวิต 
ในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ได้พัฒนาสืบสาน
กันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญา
ปรับตัวให้เข้ากับภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นที่อยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทาง
วัฒ น ธรรม กั บ ก ลุ่ ม ช น อ่ื น  ภู มิ ปั ญ ญ าจึ งมี ทั้ งภู มิ ปั ญ ญ า อั น เกิ ด จ าก ป ระส บ ก ารณ์ ใน พ้ื น ที่   
ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ำ เพ่ือแก้ปัญหาและปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความเปลี่ยนแปลง 

นุชลี คล้ายวันเพ็ญ (2553, หน้า 8) ได้ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง มวลความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการสั่งสมจากประสบการณ์ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่
ชาวบ้านหรือชุมชนคิดค้นเองและมีกระบวนการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือได้รับจากการศึกษา
และอบรมในสถาบันทุกสถาบันภายในท้องถิ่น อันได้แก่ วัด ครอบครัว สถานประกอบการ และองค์การต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นมรดกทางสังคมและเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และนำองค์ความรู้นั้นมา
แก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข ความหมาย 
ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่
จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระบบการศึกษาแบบยั่งยืน 

วรินทร์พร สุขเฟ่ืองฟู (2555, หน้า 17-20) ได้นำเสนอไว้ว่า ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ให้ความหมายของคำว่า “ภูมิปัญญา” คือ ความรู้ ความสามารถ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( local 
wisdom)” หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom)” หรือ “ภูมิปัญญาไทย (Thai wisdom)” คือ 
ความรู้ หรือการกระทำที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้น
จากสติปัญญาและความสามารถของชาวบ้านเอง เพ่ือใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับกาล
สมัย โดยมีกระบวนการสั่งสมแล้วสืบทอดต่อมาถึงชนรุ่นหลังและได้สรุปไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียว
ฉลาดของแต่ละคน ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนา และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นนั้นๆ ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และสภาพธรรมชาติ 
รวมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย 

สรุปได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ หรือความรู้ของคนในท้องถิ่นที่มี
การสั่งสมมานาน ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ที่ได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรอง สั่งสม มาเป็นระยะเวลานาน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุค
สมัย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้
แจ้งอย่างช่ำชอง มีการประเมินค่าองค์ความรู้ และมีการนำเอาประสบการณ์กับข้อมูลสารสนเทศใหม่ๆ มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นคิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์
ความรู้ทั้งหมดของคนในท้องถิ่น ทั้งในมิติกว้าง ลึก ที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้คิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มี
อยู่มาแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับบริบทเวลา สมัย และสถานที่ โดยองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) คือ ความรู้ที่
สามารถพูดได้อย่างชัดแจ้งในภาษาที่เป็นทางการ ข้อความ ไวยากรณ์ ลักษณะสัญลักษณ์ คุณลักษณะ
เฉพาะตัว (2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (tacit knowledge) คือ สิ่งที่ยากในการบอกเป็นภาษาที่เป็นทางการ หรือมี
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รูปแบบเป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ฝังตรึงในประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ความสามารถของประชาชนที่อยู่ตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้
ความสามารถท่ีสืบทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความสามารถ
และทักษะแห่งการดำรงชีวิตจากประสบการณ์ท่ีมนุษย์เข้าใจจริง ผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์หรือ
การใช้แก้ปัญหาได้ผลสำเร็จมาแล้ว มีความสลับซับซ้อนหลายมิติที่จะต้องคำนึงถึงและสร้างสมเป็นระยะ
เวลานาน 

 
2. สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา มีการกำหนดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่าง

หลากหลายขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหน่วยงาน องค์กรหรือนักวิชาการ โดยมีการกำหนดประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (2533, หน้า 12) ได้แบ่งประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท ดังนี้  1) ภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับการผลิต หรือการประกอบอาชีพ ซึ่งมีลักษณะการประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตรกรรม หรือ
การประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ มุ่งการพ่ึงพาตนเองเป็นกระแสหลัก
มากกว่าการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่ การทำสวนเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการทำ
เกษตรแบบธรรมชาติ 2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ซึ่งได้แก่ ความเชื่อ คำสอน ค่านิยม ประเพณี ที่แสดงออกในแบบแผนการดำเนินชีวิต  3) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาป่าไม้ชุ มชน การรักษา
โรคด้วยสมุนไพร 

รัตนะ บัวสนธ์ (2535, หน้า 6) ได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากการ
จัดระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้  1) ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง การที่คน (ในชุมชนท้องถิ่น) จัดวางอธิบายตนเอง
กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในลักษณะการพึ่งพาให้ความเคารพ และสอดคล้องสมดุลโดยแสดงออกให้
เห็นได้ในด้านความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ 2) ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับงาน หมายถึง การที่คนประพฤติ ปฏิบัติตัวทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ในรูปของคำ
สอน ปทัสถานและวิถีประชาของชุมชน 3) ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการ
ทำมาหากิน ซึ่งได้แก่ การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการดำรงชีวิต อาทิ การ
ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน วนเกษตร การรักษาโรค การใช้แหล่งน้ำ การรักษาป่าไม้ของชุมชน เป็นต้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535, 183-184) ได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น
10 สาขาดังนี้ 1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค
ด้านการเกษตรกรรมกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
สภาวะต่างๆ ได้ เช่น การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหา
ด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น  2) สาขาอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แปรรูปผลผลิตเพ่ือ
ชะลอการนำเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรมอันเป็นขบวนการ
ให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจำหน่ายผลงานทางหัตถกรรม 
เช่น การรวมกลุ่มของโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 3) สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง 
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุ รักษ์ การพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 5) สาขากองทุนและธุรกิจ
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ชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่
เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ ของสมาชิกในชุมชน 6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง 
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 8) สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่นการ
จัดการองค์กรของแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิ
ปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ดี คือ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 9). สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิต
ผลงานเกี่ยวกับภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุก
ประเภท 10) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม คำสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข้าว 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537, หน้า 42-43) ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 5 
ด้ าน  ดั งนี้  1) ภู มิ ปัญ ญ าท้องถิ่ นด้ านการเกษตร คื อ  การผสมผสานการเกษตรและเทคโนโลยี   
โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในกรณีต่างๆ ได้ในเบื้องต้น เช่นการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต  เช่น การแก้ไข
โรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตและการบริโภค คือ 
การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนำเข้าตลาดเพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
บริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นขบวนการที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ เช่น การใช้เครื่องมือ และครกตำข้าว 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาโรคและการป้องกันโรค 
โดยการสืบทอดความรู้ดั้งเดิม และรู้จักประยุกต์ความเชื่อของท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้าน
สุขภาพอนามัย เช่น หมอธรรม และผู้รอบรู้เรื่องสมุนไพร 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ
อนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ป่าไม้ การรักษาการถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมเพ่ือการ
อนุรักษ์ เช่น การเคารพแม่น้ำ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และโบราณวัตถุ  5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ
สวัสดิการและธุรกิจชุมชน ให้พิจารณาด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก เช่น กองทุนต่างๆ ในชุมชน สหบาล
ข้าว (ธนาคารข้าว) สหกรณ์ ร้านค้ากลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์ การจัดการผลิตกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน 

รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 206-208) ได้แยกประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 11 สาขา ดังนี้ 1)สาขา
เกษตรกรรม คือ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี 
โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้  2) สาขา
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือชะลอการ
นำเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม 3) สาขาแพทย์แผนไทย คือ 
ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน คือ 
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ
โภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  6) สาขาสวัสดิการ คือ ความสามารถในการจัด
สวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม 7) สาขา
ศิลปกรรม คือ ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ 8) สาขาการจัดการองค์การ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงาน
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ขององค์การชุมชนต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์การของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
เช่น การจัดการองค์การของกลุ่มแม่บ้าน 9) สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ความสามารถในการผลิตผลงาน
เกี่ยวกับภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10) สาขาศาสนาและประเพณี คือ ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม คำสอนทางศาสนา 
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมศาสนา การบวชป่า 11) สาขาการศึกษา คือ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดู การบ่มเพาะ การสอนสั่ง การสร้างสื่อและอุปกรณ์การวัดความสำเร็จ 

ประกอบ ใจมั่น (2547, หน้า 10-11) สรุปไว้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งออกได้เป็น 10 สาขา ดังนี้  1) 
สาขาเกษตรกรรม เช่น การทำสวนแบบผสมผสาน การทำไร่นาสวนผสม เกษตรแบบผสมผสาน การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การผลิต การบริโภค การทอผ้า
พ้ืนบ้าน การทำเครื่องทองลงหิน การผลิตกระดาษสา 3) สาขาการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดแผนโบราณ 
การประคบและจำหน่ายสมุนไพร 4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุ รักษ์
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่ม
ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าและเศษกระดาษ 6) สาขาศิลปกรรม เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน การรำพ้ืนบ้าน เครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้าน 7) สาขาภาษาและวรรณกรรม เช่น ภูไท ไทยลาว ไทยเหนือ ไทยใต้ มอญ 8) สาขาศาสนาและ
ประเพณี เช่น แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ การเล่นสะบ้า การแห่หางหงส์ 9) สาขาโภชนาการ เช่น การทำขนม 
อาหาร 10) สาขาองค์การชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ภูมิปัญญาด้านคติ ความคิด ความเชื่อ 
2) ภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 3) ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น และ 4) ภูมิปัญญาด้านแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีชาวบ้าน 
 
อัตลักษณ ์

 
1. ความหมายของอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ (identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Identitas” หรือ “Idem” คำว่า “อัตลักษณ์” 

เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยมีจุดเริ่มต้นและพัฒนาขึ้นในสำนักปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ โดย จอร์จเฮอร์เบิร์ท มีด (George Herbert Mead, 1863 - 1931) ซึ่งได้กล่าวถึงตัวตนว่าเป็น
สมรรถนะของมนุษย์ในการคำนึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัว ผ่านการสื่อสารและภาษา ตัวตนจะได้รับอิทธิพล
จากสองแนวทาง คือ อิทธิพลจากสังคมโดยตรง และอิทธิพลของตัวเองผ่านกระบวนการสองด้านที่มีปฏิสัมพันธ์
กันอยู่ตลอดเวลา ด้านที่หนึ่งคือ “Me” เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคม ด้านที่สอง 
คือ “I” ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยง “Me” ที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน ความหมายของอัตลักษณ์จะทับซ้อน
กันระหว่างตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมที่กำหนดพฤติกรรมการแสดงออก
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลต่อคนอ่ืนๆ ในสังคม กับอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับ
ความคิดและการตีความของปัจเจกบุคคลในการนิยามและให้ความหมายของตัวเองเมื่อสัมพันธ์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว อัตลักษณ์จึงมีมิติที่ซ้อนทับระหว่างโครงสร้างสังคมที่กำหนดปัจเจก กับการนิยามของปัจเจก
ในฐานผู้กระทำ อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะเป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลา อัตลักษณ์จึงเป็นทั้ง
จิตสำนึกส่วนตัวและจิตสำนึกส่วนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร 
แตกต่างจากคนอ่ืน กลุ่มอ่ืนในสังคมอย่างไร และใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ดังกล่าว 

อัตลักษณ์มีได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม ในระดับปัจเจก บุคคลหนึ่งอาจจะมี
หลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น ชาติพันธุ์ ช่วงชั้นสังคม อาชีพ ส่วนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้นถูกสร้างขึ้นบน
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พ้ืนฐานของความเหมือนกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิดเหมือนกันของกลุ่ม ย่อมมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน มาเป็นตัวกำหนดความความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตน อัตลักษณ์เป็นเพียงชิ้นส่วน
หลายๆ ชิ้นที่ถูกประกอบขึ้นมาในบริบทต่างๆ นั่นหมายความว่าในบริบทหนึ่งอาจมีการเชื่อมต่อและการ
แสดงออกในลักษณะหนึ่ง แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงไปอาจมีรูปแบบการเชื่อมต่อและแสดงออกในอีกรูปแบบ
หนึ่ง อัตลักษณ์จึงเป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจแย้งหรือส่งเสริมกัน อัตลักษณ์มีขอบเขตที่เลื่อน
ไหล ยืดหยุ่น เป็นเวทีของการต่อรอง หยิบยืม ตีความและต่อสู้ ในกระบวนการของการนิยามและให้ความหมาย 
(ชาติชาย อนุกูล, 2554, หน้า 44) 

อัตลักษณ์ในระดับปัจเจกบุคคลจะนำไปสู่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม เนื่องจากบุคคลหลายคนเมื่ออยู่
ร่วมกันจะเป็นชุมชน สังคม ชาติชาย อนุกูล (2554, หน้า 44-45) นำเสนอไว้ว่า อัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะที่
แสดงถึงความเป็นตัวตน หรือสิ่งซึ่งแสดงถึงลักษณะทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ทำให้สมาชิกในสังคมต้องพยายามปรับตัวและดำรงตนให้สอดคล้องเหมาะสม ก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตของคนในสังคม อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นพวกเรา แตกต่างจากเขา พวกเขา หรือคนอ่ืน 
อัตลักษณ์ไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ์
ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม อัตลักษณ์จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการสร้าง  
อัตลักษณ์เกิดขึ้นควบคู่กันไป การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่
สลับซับซ้อน หลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดการหยิบยืมและผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เมื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน  กระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพ่ือสร้างความเหมือนและความต่าง จึงเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการสร้าง
ขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิง และการหยิบยืมบางส่วนทางวัฒนธรรมของคนอ่ืนมาทำให้เป็นของเรา อัตลักษณ์ที่ถูก
สร้างขึ้นมาใช้ได้ดีในยุคหนึ่ง เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณ์ดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์แต่
ละกลุ่มมีการปรับตัว ด้วยเหตุนี้ เมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลง อัตลักษณ์ใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาทดแทน  
อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัว และไม่หยุดนิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลักษณ์ใหม่จึงเกิดขึ้ นได้เสมอ 
ภายใต้กาลเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

 
2. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลจะถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม 

บรรทัดฐานทางสังคม การอบรมเลี้ ยงดูของครอบครัว และระบบการศึกษา เมื่อแต่ละบุคคลเกิดมี  
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลแล้ว บุคคลต่างๆ เหล่านี้เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ก็จะก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชน และอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในที่สุด แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่สำคัญ 
อาทิ แนวคิดสมัยใหม่นิยม แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ กระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์เหล่านี้มีผู้ให้แนวคิดที่สำคัญไว้ดังนี้ 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, หน้า 8) กล่าวว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ จะให้ความ
สนใจต่อความรู้สึกนึกคิดของตนเองว่า “ฉันคือใคร” “ฉันมองตัวฉันเองอย่างไร” “คนอ่ืนมองฉันอย่างไร” ซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเอง และคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น อีกทั้ง
ยังเก่ียวข้องกับ “ตัวตน (self)” และสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นการกำหนดตำแหน่งที่ระลึกรู้จากสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การที่คนอื่นรับรู้ร่วมด้วย การศึกษาอัตลักษณ์จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และ
ปรัชญา อย่างไรก็ตาม การศึกษาอัตลักษณ์จำเป็นต้องเข้าใจทั้งแนวคิดสมัยใหม่นิยม หรือทันสมัยนิยม 
(modernism) และหลังสมัยใหม่นิยม หรือหลังทันสมัยนิยม (post-modernism) แนวคิดสมัยใหม่นิยมมีความ
เชื่อว่ามนุษย์เป็นนายของตัวเอง เรียกว่า “อัตบุคคล” มนุษย์เป็นต้นกำเนิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม เชื่อในหลักเหตุผล ปรากฏการณ์และความจริงทุกอย่างเข้าถึงได้ โดยเน้น
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วิธีการปฏิฐานนิยม (positivism) เป็นลัทธิที่เชื่อว่าความเป็นจริงมีเท่าที่ทดลองได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัว มองเห็น จับต้องได้ ถือเป็นการศึกษาสังคมโดยอิงกับหลักวิทยาศาสตร์ 
(scientific method) เพ่ือค้นพบความจริงทุกส่วน และให้เหตุผลในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ความเป็นจริงทุกอย่าง แล้วสร้างเรื่องเล่าแม่บทขึ้นมา (meta-narrative) เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ สร้าง
เป็นข้อสรุปทั่วไป ข้อสรุปนั้นสามารถนำไปอธิบายหรือนำไปใช้กับสิ่งอ่ืนได้ การศึกษาจึงมีลักษณะที่เป็น
นามธรรม 

ณัฐนนต์ สิปปภากุล (2554, หน้า 17-20) นำเสนอไว้ว่า การศึกษาอัตลักษณ์ในทางสังคมวิทยา จะ
นำเสนอแนวความคิดเรื่องปัจเจกภาพภายในบริบทสังคม และมุ่งชี้ประเด็นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดตัวตนตามทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ พฤติกรรมของมนุษย์จึงถูกศึกษาในฐานะเป็นปรากฏการณ์
ของสังคม เรียกว่า “พฤติกรรมร่วม (collective behavior)” ชนชั้น (class) จะเป็นตัวเชื่อมปัจเจกเข้ากับ
โครงสร้าง และเป็นสิ่งกำหนดอัตลักษณ์ของปัจเจกชน สังคมวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จาก
มุมมองและความเข้าใจของผู้กระทำ สังคมมิได้เป็นอิสระจากปัจเจก การรวมกลุ่มขึ้นเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจก กลุ่มมีชีวิตและพลวัตร เมื่อมีความเหมือนกันจึงมารวมกลุ่มกัน สิ่งที่ดีที่สุดจะถูกสงวนรักษาไว้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตน นักคิดแนวปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) จะให้น้ำหนักแก่ปัจเจก
บุคคลในฐานะ “ประธาน (subject)” หรือ “ผู้กระทำการ (agency)” โดยมองว่าอัตลักษณ์ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ สังคม
เกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (mental selves) ของหลายๆ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ความรู้สึก
เกี่ยวกับตัวเราเองพัฒนาขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับตัวเรา เรียกว่า “ตัวตน” กลไก
สำคัญต่อการสร้างตัวตน คือ การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทของผู้อ่ืน และหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ คือ “ภาษา” 
ซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม สังคมจึงมีบทบาทครอบงำ และสร้าง
ตัวตนของปัจเจกบุคคล ตัวตนนี้มีสองด้านที่ปะทะสังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลา ด้านหนึ่ง คือ “Me” เป็นตัวตนที่
เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ด้านที่สองคือ “ I” เป็นส่วนที่ เป็นลักษณะเฉพาะของเราเอง 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต้องประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ของเราที่เรามีต่อตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับความคิด
ของผู้อื่นต่อภาพลักษณ์นั้น รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สึกของเราที่มีต่อจินตนาการดังกล่าวด้วย ทั้งหมดนี้หลอม
รวมกันก่อเป็นความรู้สึกที่มีต่อตนเอง 

จิตติมา เจือไทย (2551, หน้า 21 -22) กล่าวว่า ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์  (symbolic 
interactionism) มองว่าตัวตนไม่ใช่ลักษณะที่ตายตัวของบุคคลแต่เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นผล
โดยตรงจากการที่ตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ มนุษย์แรกคลอดจึงยังไม่มีตัวตน แต่ตัวตนจะค่อยๆ ก่อกำเนิด
เกิดขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการทางความคิด ผ่านกิจกรรมทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคม ตัวตนเกิดขึ้น
จากประสบการณ์ทางสังคม ตัวตนจะค่อยๆ เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ โดยกลไกสำคัญของการสร้าง
ตัวตน คือ การเรียนรู้ที่จะสมบทบาทคนอ่ืนๆ หรือจินตนาการตนเองเข้าไปอยู่ในที่หรือตำแหน่งของคนอ่ืนๆ แล้ว
หันกลับมามองตัวเราเอง โดยผ่านสายตาของคนเหล่านั้น 

ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ (2555, หน้า 29-44) ได้นำเสนอว่า การศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจถึงกระบวนการ
ต่างๆ ที่มีส่วนสร้างให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น สามารถศึกษาได้จากประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาต่างๆ พัฒนาและฝึกฝนจนถึงเวลาแห่งการนำเสนออัตลักษณ์ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบ่มเพาะตัวตนหรือ
การสร้างอัตลักษณ์ ได้แก่ อุปนิสัย รสนิยม สังคม ลักษณะการดำเนินชีวิต แรงบันดาลใจ จุดมุ่งหมายของชีวิต 
จิตวิทยามนุษยนิยมได้ให้ความสนใจมนุษย์ในฐานะของปัจเจกบุคคล ( individualism) ที่มีอิสระ สิทธิ และ
เสรีภาพทั้งความคิดและการกระทำ ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับตัวตน (self) ของมนุษย์ได้ George Herbert 
Mead ได้กล่าวถึง “Self” ในฐานะเป็นผู้รับรู้ เมื่อ “Self” เกิดขึ้นในจิตสำนึกแล้ว จะทำให้คนๆ นั้นรับรู้หรือ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกตัวเอง และเรียนรู้ที่จะคิด มีทัศนคติและมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งสังคม
ภายนอกจะมีบทบาทในการร่วมพัฒนาคนๆ นั้นด้วย หากคนๆ นั้นอยู่ในสังคมที่แตกต่างออกไป จะพัฒนา
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เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่อยู่ด้วย ตัวตนของบุคคลนั้นเกิดจากการผสมผสานกันของประสบการณ์ของคนนั้น 
ตัวตัวของบุคคลมีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้1)ตนที่มองเห็น (self concept) คือ ภาพของตนที่เห็นเองว่าตนเป็นคน
อย่างไร คือใคร มีความรู้ความสามารถ ลักษณะเฉพาะตนอย่างไร2)ตนตามที่เป็นจริง (real self) คือ ลักษณะ
ตัวตนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง3) ตนตามอุดมคติ (ideal self) คือ ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นใน
สภาวะปัจจุบัน บุคลิกภาพของมนุษย์นั้นถูกหล่อหลอมและผลักดันจากประสบการณ์ของบุคคลตั้งแต่แรกเกิด
เป็นต้นมาและสั่งสมไปจนตลอดชีวิต ประสบการณ์ของบุคคลเป็นแกนนำของบุคลิกภาพ พฤติกรรมของบุคคล
อยู่ภายใต้อิทธิพลของประสบการณ์ของเขาเอง มนุษย์จะถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์จนกลายเป็น
บุคลิกภาพที่มีผลต่อความคิด ความเชื่อ แล้วกลายเป็นทิศทางในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างที่ตนเองคิดหรือ
เชื่อ นอกจากนั้น แรงจูงใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดพลังและความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงยังสิ่งที่ตนเอง
คาดหวัง ในยุคสมัยที่ต่างกัน บริบททางสังคมในช่วงเวลานั้น จะผลิตองค์ความรู้ที่ทำให้คนในสังคมนั้นๆ เรียนรู้
ร่วมกันต่างกันไปด้วย ซึ่งองค์ความรู้ที่เข้ามาฝังตัวจนกลายเป็นรากเหง้าทางความคิด ความเชื่อ ถือเป็นบ่อเกิด
ของอัตลักษณ์ ซึ่งรูปแบบขององค์ความรู้หนึ่งๆ ในสังคมเหล่านี้ แนวคิดของฟูโกต์ เรียกว่า “อำนาจ” 

ณัฐนนต์ สิปปภากุล (2554, หน้า 16) ได้นำเสนอไว้ว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ได้ให้ความสำคัญ
กับความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” “ฉันมองตัวฉันเองอย่างไร” และ “คนอื่นมองฉันอย่างไร” ซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น อีกท้ัง
ยังเกี่ยวข้องกับ “ตัวตน (self)” และสิ่งที่อยู่ภายในตัวตน เป็นการกำหนดตำแหน่งการรับรู้จากสังคม ซึ่งเกิดขึ้น
จากการที่คนอ่ืนรับรู้ตัวเรา การศึกษาอัตลักษณ์เป็นการศึกษามโนทัศน์ที่เป็นสหวิทยาการ ได้แก่ สังคมศาสตร์ 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา 

สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของบุคคลแต่ละคน ถูกสร้างได้จากกระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับคน
อ่ืนๆ พัฒนาการทางความคิด กิจกรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทคนอ่ืนๆการก่อรูปขึ้นจากวาทกรรมและปฏิบัติการทางสังคมต่างๆการ
สร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของแต่ละบุคคล การตรวจสอบทบทวนตนเองการรับรู้ทางปัญญาและอารมณ์การรู้จัก
ตนเองผ่านการดูแลตนเอง การใช้ศิลปะในการดำรงชีวิต นอกจากนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบ่มเพาะตัวตนหรือ
การสร้างอัตลักษณ์ ได้แก่ อุปนิสัย รสนิยม สังคม ลักษณะการดำเนินชีวิต แรงบันดาลใจ จุดมุ่งหมายของชีวิต
ตัวตนของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากโลกทางสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามอำนาจ เทคโนโลยี และวาท
กรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราที่เรามีต่อตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับความคิด
ของผู้อ่ืนต่อภาพลักษณ์นั้น ปฏิกิริยาและความรู้สึกของเราที่มีต่อจินตนาการดังกล่าวด้วย ทั้ งหมดนี้หลอม
รวมกันก่อเป็นความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ตัวตนของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้รับ และตัวแปรทาง
สังคม ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ชนชั้น กลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนั้น มิติเวลายังเป็นตัวหลอมและบูรณาการการ
กระทำต่างๆ ของคนให้เชื่อมต่อกันอย่างมีความหมาย จัดการกับชีวิตของตนเองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ
สัมพันธ์กันในลำดับเวลา 
 
การท่องเที่ยว 
 

1. ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสุขให้กับชีวิตของแต่ละบุคคล แต่บุคคลไป

ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะมีการใช้จ่ายในด้านการเดินทาง การรับประทานอาหาร การพักค้างคืน การ
เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกต่างๆ ทำให้มีรายได้กระจายอยู่ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ซึ่ง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (tourism) ไว้ดังต่อไปนี้ 
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McIntosh และ Goildner (1984, p.4) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักท่องเที่ยว กับธุรกิจและบริการต่างๆ ของแหล่ งท่องเที่ยว รัฐบาล
ของประเทศแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น 

Gee, Choy และ Makens (1984, p. 4) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาจากสถานที่
หนึ่งหรือที่พักอาศัย ไปยังสถานที่อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540, หน้า 6) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การที่ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวไม่
มุ่งหวังที่จะได้รับผลตอบแทน แต่เป็นการเดินทางไปเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและเพ่ือ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของบุคคล 

องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, หน้า 2-3) กล่าวว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 1) เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยไปยัง
สถานที่อ่ืนๆ เป็นการชั่วคราว 2) เป็นการเดินทางไปด้วยความสมัครใจของบุคคล 3) เป็นการเดินทางไปด้วย
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่ไปเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการหารายได้ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540, หน้า 2-5) กล่าวว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การนันทนาการแบบหนึ่งที่บุคคลมีขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่าง แล้วมีการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ โดยเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ และด้านสถานะหรือเกียรติคุณ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542, หน้า 4) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัย
ปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยได้เดินทางไปด้วยความสมัครใจ และเดินทางไปด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่
ไม่ใช่ไปเพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

นิศา ชัชกุล (2542, หน้า 1) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือการเดินทาง การพัก
แรม และการรับประทานอาหาร 

วาลิกา แสนคำ (2545, หน้า 10) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลคนเดียว 
หรือกลุ่มบุคคล จากที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว แล้วลำดับต่อมาก็ได้เดินทาง
กลับไปยังที่พักอาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่ไปเพ่ือการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวบางประเภท ก็อาจจะมีเรื่องของอาชีพหรือธุรกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

สรุปได้ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคน หรือกลุ่มบุคคลทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้มี
การเดินทางจากที่พักอาศัยในปัจจุบันไปยังอีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง
เป็นการเดินทางที่เป็นไปด้วยความสมัคร เพ่ือไปพักผ่อนหย่อนใจ มีการพักค้างคืน และรับประทานอาหาร 
และอาจจะมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่ได้มีจุดประสงค์หลักของการเดินทางเพ่ือไปประกอบ
อาชีพหรือหารายได้หลัก แต่การท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ ก็อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการงาน การประชุม สัมมนา 
หรือการติดต่อธุรกิจเข้ามาสอดแทรกในบางช่วงเวลาได้ 
 

2. องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่เข้ามีเกี่ยวข้องด้วยมากมาย ทั้งองค์ประกอบภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การนำเสนอสินค้าและบริการ การกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับด้านการเมือง ด้านสัง คม ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540, หน้า 2-7) ได้
นำเสนอว่าการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรของ
แหล่งท่องเที่ยว การบริการของการท่องเที่ยว และตลาดของการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อย
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ต่างๆ เหล่านี้จะเกิดข้ึนเมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของการท่องเที่ยว เพ่ือนันทนาการหรือ
ทัศนศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรง หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยปกติทรัพยากรการท่องเที่ยว
เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมดเพราะรูปแบบการใช้มักเป็นการสัมผัสแต่ภายนอกโดยไม่มีการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการชดเชยได้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในการท่องเที่ยวจริงนั้น การใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรมักมีการแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการคำนึงถึงการสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ระบบย่อยต่างๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ สิ่งแวดล้อมที่ เป็นระบบอ่ืน เช่น ระบบชุมชน ระบบ
อุตสาหกรรม ก็อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบท่องเที่ยวได้ด้วย ดังนั้น การท่องเที่ยวที่ขาดระบบการจัดการที่ดี จึง
อาจจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากองค์ประกอบภายในระบบแล้ว การท่องเที่ยวยังมี
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอีก เช่น ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ การ
ลงทุน สังคม วัฒนธรรม องค์กร กฎหมาย สาระสำคัญมีดังนี้ 

1. แหล่งท่องเที่ยว เป็นทรัพยากรที่สำคัญของการท่องเที่ยวและเป็นอุปทาน (supply) การท่องเที่ยว 
Peters (1969 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2540, หน้า 2 - 7) 
นำเสนอว่าแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และโบราณคดี  แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความงดงามของภูมิประเทศหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับความ
บันเทิง แหล่งท่องเทีย่วทีม่ีลักษณะเฉพาะ 

2. การบริการการท่องเที่ยว คือ การบริการที่รองรับการท่องเที่ยวและเป็นอุปทานของการท่องเที่ยวที่
ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว แต่เป็นการบริการที่แหล่งท่องเที่ยวจัดไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกสบาย สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความบันเทิง และเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง 
แหล่งกิจกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น 

3. ตลาดการท่องเที่ยว คือ การแสดงออกของอุปสงค์ (demand) ความปรารถนาในการท่องเที่ยว 
การเข้าร่วมกิจกรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมต่างๆ ในการท่องเที่ยว 

 
3. ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
มนุษย์นิยมที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อมีเวลาว่าง ทั้งการท่องเที่ยวคนเดียว

และท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม สถานที่ท่องเที่ยวมีหลากหลาย เช่น สถานที่ที่มีความสงบร่มรื่น สวยงามตามธรรมชาติ 
สถานที่ที่มีความงดงามทางวัฒนธรรม สถานที่ที่มีกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จึงเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2531, หน้า 4-5) ได้แบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็นดังนี้ 1) แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน ได้แก่ พระราชวัง สิ่งก่อสร้าง อาคารที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ปราสาท ป้อมปราการ 
อนุสาวรีย์ 2) แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ เจดีย์ ศูนย์กิจกรรมทางศาสนา 3) แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ชายหาด ป่าไม้ แม่น้ำ ลำคลอง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก น้ำพุ น้ำพุร้อน ทะเลสาบ หนองบึง 4) 
แหล่องท่องเที่ยวสถานเริงรมย์ ได้แก่ โรงละคร การแสดง ร้านอาหาร ร้านขายของ ศูนย์การค้า 5) แหล่ง
ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องเงิน จักสาน ทอผ้า ทำร่ม ปั้นหม้อ 
ปั้นโอ่ง 6) แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัย ย่าน
ที่มีการผลิตสินค้าประจำวัน ประเพณีประจำถิ่น 7) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ได้แก ่สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา สวนสนุก 

สมพุทธ ธุระเจน (2540, หน้า 65) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวคือสถานที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจ สามารถจูงใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งอาจมีสิ่งจูงใจหลายอย่างหรืออย่างเดียวก็ได้ แหล่ง
ท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้ 1) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูมิอากาศ 
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ชายทะเล ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ทิวทัศน์ 2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถานโบราณวัตถุ 3) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสนุก 4) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
เทศกาล เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานช้าง 5) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ 6) แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจทางจิตวิทยา เช่น การล่องแก่ง การปีนเขา 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (2542, หน้า 3) ได้แบ่งการท่องเที่ยว
ออกเป็นดังนี้ 1) การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน 
ความชื่นชมในแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (natural tourism) 2) การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเสนอลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่างๆ ที่มนุษย์
สร้างขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ทางสังคม เป็นการท่องเที่ยวในเชิงการให้ความรู้และสร้างความ
ภาคภูมิใจ จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) 3) การท่องเที่ยวที่สนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการพักผ่อน สนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ ที่มุ่งเน้นการได้รับการบริการที่
เหมาะสม เป็นการท่องเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (sport and entertainment tourism) 4) การเดินทาง
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชุมสัมมนา การติดต่อธุรกิจ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา
รวมอยู่ก็ได้ เรียกว่า การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและสัมมนา (business and convention tourism) การ
ท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว อาจแบ่งระดับกิจกรรมของการท่องเที่ยวได้ 4 รูปแบบ ที่ต้องการการจัดการ
การท่องเที่ยวในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงไว้นานที่สุด ซ่ึงครอบคลุมทรัพยากร
การท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ การ
ท่องเที่ยวเหล่านี้จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (conversation tourism) ซึ่งครอบคลุมการท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ ดังนี้ Natural Tourism, Cultural Tourism และ Historical Tourism 

2. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการศึกษาแหล่งธรรมชาติ เพ่ือการรักษาระบบนิเวศโดยคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ให้
ความสำคัญต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นๆ จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

3. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการนันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ การทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา 
การติดต่อทางธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการ
ท่องเที่ยวนันทนาการประชุมและสัมมนา (recreation and convention tourism) 

4. การท่องเที่ยวที่ขัดศีลธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งยังคงมีแอบแฝงอยู่ในทุกส่วน 
หรือมีการพัฒนาอย่างถูกกฎหมายในบางพ้ืนที่  เช่น Sex-tour, Casino และเกมกีฬาบางประเภท โดยถูก
จัดเป็นการท่องเที่ยวที่ขัดต่อศีลธรรม (immorality Tourism) 

ราณี อิสิชัยกุล (2545, หน้า 8) ได้แบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 1) ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองและมีความงดงามตามธรรมชาติมีความโดดเด่น
ทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาและระบบป่าไม้ที่หลากหลายเช่นภูเขาถ้ำน้ำตกชายหาดเกาะแก่งปะการังสัตว์ป่า
พรรณพืช 2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถาน คือ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความสำคัญในฐานะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและ
ศาสนาที่แสดงถึงอารยธรรมของท้องถิ่นมีผลดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือน 3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่มี
เอกลักษณ์และถ่ายทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่สภาพบ้านเรือนภาษาการแต่งกายและขนบธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่างๆเช่นประเพณีงานเทศกาลพิธีกรรม 4) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น คือ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยการสร้างกิจกรรมใหม่หรือ
ปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้สถานที่มีความหลากหลายในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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 สรุปได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทและหลายรูปแบบ 
ดังต่อไปนี้นี้ 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  (natural tourism) คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความชื่นชมธรรมชาติ  2) แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (cultural tourism) คือ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างข้ึน ความเป็นอยู่ทางสังคม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัต
ลักษณ์ชุมชน 3) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับความบันเทิงและการกีฬา หรือการท่องเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา 
(sport and entertainment tourism) คือ การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน ความสนุกสนาน ความรื่นเริง
บันเทิงใจจากสถานบันเทิงและการกีฬา 4) แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสัมมนา หรือการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและสัมมนา (business and convention tourism) คือ การเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเข้าร่วมประชุม สัมมนา การติดต่อเจรจาทางธุรกิจ การศึกษาดูงานและการ
ทัศนศึกษาในกิจกรรมการประชุม 
 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวจะมีความยั่งยืนได้นั้น ต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไร้ขยะ ไร้มลพิษ และมี
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุให้เหมาะสม เกษม จันทร์แก้ว (2540, หน้า 24) กล่าวว่า 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) เป็นนิเวศพัฒนา (ecodevelopment) หรือการพัฒนา
ที่ไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เกินสมรรถนะของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่  เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ตลอดไป อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2540, หน้า 3) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (sustainable tourism) เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของความกดดันที่เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่าง
การเร่งรัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเร่งรัดการลงทุนและใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตจึง
เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็วสภาพสังคมเสื่อมโทรมช่องว่างของรายได้ระหว่างคนจน
กับคนรวยกว้างขึ้นคนยากจนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

วรรณา วงษ์วานิช (2539, หน้า 75) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยที่มีการ
ปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วยการท่องเที่ยวแบบนี้จะมีความหมายรวมถึงการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรี ยภาพในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย 

ราเมศร์ พรหมชาติ (2545, หน้า 26) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย
การศึกษาและวางแผนเพ่ือส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุดใน
ขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่หรือเสื่อมสภาพน้อยที่สุด 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือการใช้ประโยชน์ในอนาคตโดยที่ยังคงนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน
แนวทางสำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นต้องเน้นหนักไปที่ชุมชน  (community-based 
tourism) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นนั้นตกลงสู่ประชาชนในพ้ืนที่และมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นซึ่งในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นยังเก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหรือการท่องเที่ยวที่ไม่จำเป็นต้อง
มีราคาแพงแต่หมายถึงความคุ้มค่าเงินในการใช้จ่ายสามารถปกป้องสภาพแวดล้อมของทรัพยากรท่องเที่ยว
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเคารพนับถือสิ่งแวดล้อมและสังคมท้องถิ่นโดยที่มีหลักการเบื้องต้นเป็นที่
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ยอมรับกันใน 2 ประเด็น คือ 1) เป็นการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จด้านการตลาดสามารถแข่งขันกับตลาด
การท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันได้ 2) สามารถนำผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวย้อนกลับมาสู่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

Eber (1993 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2540, หน้า 2-11) 
กล่าวว่า หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีดังนี้ 1) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดีทั้งที่
เป็นทรัพยากรธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นแนวทางการทำธุรกิจในระยะยาว 2) การลด
การบริโภคที่มากเกินจำเป็นและการลดของเสียจะช่วยเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย
ในระยะยาวและเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการท่องเที่ยว 3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ
ธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวและช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 4) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติการพัฒนา
ท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว  5) รองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นการท่องเที่ยวที่พิจารณาด้านราคาและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมไว้ไม่เพียงแต่ทำ
ให้เกิดการประหยัดแต่ยังป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายอีกด้วย 6) ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ของท้องถิ่นในสาขาการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่ประชากรสิ่งแวดล้อมโดยรวมเท่านั้นแต่
ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวด้วย 7) การปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอระหว่าง
ผู้ประกอบการประชาชนท้องถิ่นองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นในการที่จะร่วมงานไปในทิศทาง
เดียวกันรวมทั้งร่วมแก้ปัญหาและลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน  8) การฝึกอบรมบุคลากรโดย
สอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับจะช่วยยกระดับการ
บริการท่องเที่ยว 9) การตลาดที่มีความพร้อมการตลาดที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมมูลจะทำให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและจะช่วย
ยกระดับความพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 10) การทำการวิจัยการวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพจำเป็นต่อการช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน จงรักษ์ อินทยนต์, 2545, หน้า 14) กล่าวว่า การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีลักษณะดังนี้ 1) การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคควรส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อนการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างค่อย
เป็นค่อยไปทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันถึงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู่ 2) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในโครงการต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  3) ขอบเขตของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่ เหมาะสมของการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับขีด
ความสามารถในการรอบรับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งนี้ควรพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวได้รวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ 4) การใช้วัสดุและผลผลิตจากท้องถิ่นควรสนับสนุนการใช้วัสดุ
ที่หาได้ในท้องถิ่นในการก่อสร้างตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตต่างๆของคนท้องถิ่ นซึ่งจะช่วยลด
ดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่งและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วย 5) การกระจายรายได้
การพัฒนาการท่องเที่ยวควรเป็นรูปแบบที่จะนำรายได้เข้าท้องถิ่นนั้นให้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของ
ชุมชน 6) การจ้างงานคุณภาพของงานสำหรับคนในท้องถิ่นควรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวกล่าวคือมุ่งส่งเสริมรูปแบบของงานที่มีความน่าสนใจและได้รับผลตอบแทนสูง 

ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์ (อ้างถึงใน อิศิยา อุลิตผล, 2542, หน้า 22) ได้ให้หลักการสำคัญของการพัฒนา
แบบยั่งยืนโดยมองจากมิติที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: การพัฒนาควรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ความยั่งยืนทางสถาบัน: การตัดสินใจของชุมชนและ
การจัดตั้งองค์การสังคมต้องสอดคล้องกับหลักการนิเวศวิทยาท้องถิ่น  3) การมีส่วนร่วม: การพัฒนามาจาก
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ข้างล่างโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรของตัวเอง 4) ความยุติธรรมทางสังคม: ความมั่นคง
ของการดำรงชีวิตต้องครอบคลุมกลุ่มชนผู้ยากไร้ในปัจจุบันและคนรุ่นหลังในอนาคตอันยาวไกล 

ภราเดช พยัฆวิเชียร (2543, หน้า 4-7) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนได้ต้องพิจารณาในส่วน
ของ Planning Unit และ Operation Unit หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ท่องเที่ยวเช่นกรมป่าไม้กรมศิลปากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ่ืนๆจะต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้ทรัพยากรและต้องมีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งนั้นไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะศักยภาพเพียงเรื่องเดียว
แต่ควรจะพิจารณาในเรื่องของการวางแผนและการจัดการด้วยโดยสรุปคือต้องพิจารณาทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นความพร้อมของการบริหารจัดการถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่พร้อมก็
ยังไม่ควรจะเปิดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวศักยภาพของตัวแหล่งท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทำให้เกิดทางเลือกในการท่องเที่ยวเพ่ือมาทดแทนหรือแข่งขันกับ
การท่องเที่ยวแบบทั่วไป (conventional tourism) ซึ่งมีการนำเสนอในหลายรูปแบบดังนี้ 

รำไพพรรณ แก้วสุริยะ (2545, หน้า 18-22) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ดังนี้ 
1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (nature based tourism) ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่นิยม

จัดกันในประเทศไทย ได้แก่ 1.1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่
มีเอกลักษณะเฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  1.2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล  (marine ecotourism) คือการ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเลเช่นเดินชมธรรมชาติป่าบนเกาะป่าชายหาดป่าชายเลนการดำน้ำดูปะการัง  
1.3) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือศิลาสัญจร (Litho travel) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่เป็น
หินผาลานหินทรายอุโมงค์โพรงถ้ำน้ำลอดถ้ำหินงอกหินย้อยเพ่ือดูความงามภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลกศึกษาธรรมชาติของหินประเภทต่างๆและซากบรรพชี วินหรือฟอสซิล 1.4) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agrotourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรมสวนเกษตรวน
เกษตรสวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชมความงามความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร 

2. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural based tourism) มีการจัดรายการท่องเที่ยว
หลายประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ
ชมงานประเพณีต่างๆที่ชาวท้องถิ่นนั้นๆได้จัดขึ้นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเพ่ือศึกษาความเชื่อการ
ยอมรับนับถือการเคารพพิธีกรรมต่างๆและได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้แก่งาน
ประเพณีในราชสำนัก (ประเพณีหลวง) และประเพณีพ้ืนบ้านอาทิพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทง 2) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ท่องเที่ยวได้มีความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นได้แก่การจัดรายการเส้นทาง
ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ต่างๆอาทิทัวร์เส้นทางศิลปะขอมตามรอยพ่อขุนเม็งรายเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ต่างๆ 3) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (rural tourism/ village tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น
เพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้แก่การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง/ปางช้างหมู่บ้านทอผ้า
หมู่บ้านทำเครื่องเงินหมู่บ้านทำร่มหมู่บ้านจักสานหมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผา 

3. รูปแบบของการท่องเที่ยวผสมผสานมีทั้งการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวแบบผจญภัยกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเมื่อผสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรียกว่า Eco AdventureTravel เมื่อผสมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเรียกว่า Eco Cultural Travel ได้แก่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
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นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย (2545, หน้า 6) กล่าว่า รูปแบบการท่องเที่ยวในชนบทของไทยมีลักษณะของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นสามารถเลือกมาใช้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (natural tourism) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
การท่องเทีย่วเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย 2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือ
เรียนรู้และทำความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์โบราณคดีของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 3) 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในการปกป้องรักษา
โครงสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสังคมและรูปแบบวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 4) การ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้าน (village-based tourism) เป็นการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปทำ
กิจกรรมร่วมกับคนท้องถิ่นเพ่ือทำความรู้และความเข้าใจ 5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (agrotourism) 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกิจกรรมทางการเกษตรโดยปราศจากการทำลายหรือมี
ผลกระทบต่อรูปแบบการผลิตแบบท้องถิ่นและมีผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรน้อยที่สุด 
 สรุปว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญทั้งทางด้าน
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรม การตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเพ่ิมมูลค่าของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกรักชุมชน
และท้องถิ่นของตนเอง 
 

5. การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถดำรงอยู่และพัฒนาได้

อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว สามารถมีกำไรได้อย่างเหมาะสม มีการ
ใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สมดุลและคุ้มค่า บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542, หน้า 75) กล่าวว่า การจัดการการ
ท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีการ
จัดองค์การการบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้
วางไว้ พร้อมทั้งมีการประเมินผลแผนการดำเนินการท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ 
มิติ มิศรา สามารถ (2543, หน้า 10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนท่องเที่ยว  หมายถึง 
กระบวนการที่กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน ได้มาร่วมดำเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันในการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  พจนา สวนศรี 
(2540, อ้างถึงใน ปิยพร ทาวีกุล, 2544, หน้า 22) กล่าวว่า คนในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศ
ทางการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว การช่วยกันวางระบบการบริหารจัดการ การจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว การแบ่งบทบาทหน้าที่ การจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน บทบาทของการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ  คือ การเป็นตัวเชื่อมโยงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกับชุมชน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่จะไปเยี่ยมเยือนชุมชนได้เข้าใจในเรื่องราวของชุมชน รูปแบบการ
ท่องเที่ยว กติกา ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในชุมชน มีการพูดคุยกับชาวบ้านถึงเป้าหมายของการทำกิจกรรม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วม  

โครงการการศึกษาวิจัยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และสถาบันดำรงราชานุภาพ (วัฒนาพร สุฉายา, 2545, 
หน้า 18) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 1) ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกำหนด
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  โดยพิจารณาจากที่ตั้ง กิจกรรม ความพร้อม 
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และความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในรูปของการเป็นคณะกรรมการ การ
รับผิดชอบดำเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ 2) องค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การสนับสนุนการดำเนินการองค์กรประชาชนอ่ืนๆ 3) ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐ มีหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน 4) ประชาชนในท้องถิ่นจะต้อง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 

วรรณา วงษ์วานิช (2539, หน้า 76-77) กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้ 1) 
การกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่น ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (geographical information system : GIS) 2) การควบคุมนักท่องเที่ ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ โดยต้องพิจารณาถึง
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่  3) การจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งในแง่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประสบการณ์การท่องเที่ยว  เช่น การเล่าประวัติ
ชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว ก่อนหรือระหว่างการเดินทางไปถึง ลักษณะที่สำคัญๆ ของพ้ืนที่ จัดตั้งศูนย์ให้
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีทั้งภาพนิ่ง วีดิทัศน์ หรือแผ่นพับ เพ่ือให้ภาพรวมหรือข้อมูล
พ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยลดความ
แออัดให้กับพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก 5) การนำกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังสำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืน เช่น การ
ตัดต้นไม้ทำลายป่า การลักลอบเก็บหรือมีปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากไว้ในครอบครอง การล่าสัตว์ในเขต
หวงห้าม 6) การควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม การ
ควบคุมระบบกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

วรรณา วงษ์วานิช (2539, หน้า 64-65) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 1) การให้บริการและอำนวยความสะดวก และการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
2) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ให้คงอยู่ต่อไป การจัดการการท่องเที่ยวจะต้อง
คำนึงถึงความสามารถที่จะรองรับได้ของพ้ืนที่ ดังนี้ 1) ความสามารถที่จะรับได้ในเชิงกายภาพ คือ สภาพหรือ
ลักษณะของพ้ืนที่จะเอ้ืออำนวยให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  2) ความสามารถที่จะรับได้ทางสังคม คือ 
ความสามารถที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว หรือความสามารถ
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวได้สูงสุด  สถานที่ท่องเที่ยวประเภทชายหาดจะมี
ความสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ  3) ความสามารถที่
จะรับได้เชิงนิเวศวิทยา คือ ความสามารถของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานที่นั้นและในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละแห่ง ควรมีการจัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงความสามารถที่จะรองรับได้ของพ้ืนที่นั้นๆ 
ดังต่อไปนี้ 1) การกระจายจำนวนนักท่องเที่ยว เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวไปรวมกันในที่ใดที่หนึ่งของพ้ืนที่ จะทำให้
ช่วยลดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่นั้น โดยการแบ่งเขตแหล่งท่องเที่ยวเป็นเขตย่อยๆ เช่น บริเวณ
ชมทิวทัศน์ และการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 2) การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การสร้างถนนเพ่ือเชื่อมโยงจุดสำคัญในพ้ืนที่
อุทยานและวนอุทยานต้องไม่ทำให้ภูมิทัศน์ของบริเวณนั้นๆ เสียไป 3) การจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลินและพึงพอใจ และให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้
เกิดความหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ การออกไปบรรยายนอกสถานที่ การจัดศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ การนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ การบรรยายประกอบ การ
จัดทำทางเท้า การจัดทำแผ่นป้ายบรรยายหรือเอกสารแนะนำ การฉายภาพสไลด์และคำบรรยาย การจัด
เครื่องหมายและคำเตือนต่างๆ 4) การกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ กฎข้อบังคับ การตรวจตราพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว กฎหมายลงโทษผู้ละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ เพ่ือป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
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คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา  (วัฒนาพร สุฉายา, หน้า 2545, หน้า 20) กล่าวว่า
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีดังนี้  1) การจัดการพ้ืนที่  ได้แก่ การจัดการเขตการใช้ประโยชน์  
การศึกษาขีดจำกัดการรองรับได้ของพ้ืนที่  การกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์  การปลูกสร้างอาคาร การ
ปรับปรุงพ้ืนที่ การควบคุมการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว การใช้มาตรการป้องกันและลดผลกระทบใน
พ้ืนที่ 2) การให้การศึกษาและการสื่อความหมาย ได้แก่ การส่งเสริมให้สถานที่ให้ความรู้ทุกรูปแบบ ส่งเสริม
กิจกรรมที่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นถิ่น จัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และให้การศึกษากับชุมชน 3) การจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยว ได้แก่ การมุ่งกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือสามารถป้องกันแก้ไขได้  การส่งเสริม
กิจกรรมที่ให้ความรู้ การจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม การจัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ด้าน
นักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว และคนในท้องถิ่น 4) การบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการบริการที่มี
ความรับผิดชอบ การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการของชุมชน การกำหนดรูปแบบการบริการให้กลมกลืน
กับสภาพแวดล้อม การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการสนับสนุนการบริการที่ได้มาตรฐาน 5) การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ ได้แก่ การกำหนดมาตรการจัดเก็บและกำจัดขยะมูล
ฝอย การกำหนดมาตรการป้องกันและกำจัดสิ่งปฏิกูล การควบคุมแบบอาคาร การเข้มงวดกวดขันกับกิจกรรม
ที่ทำลายสภาพแวดล้อม 

สรุปว่าการจัดการการท่องเที่ยว คือ การวางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข 
ในด้านการท่องเที่ยวโดยกลุ่มบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น ชมรม หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ 
การดำเนินงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมน้อยที่สุด การพัฒนาพ้ืนที่และ
แหล่งท่องเที่ยวมีการคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร
บ้านเรือน การกำหนดมาตรการการกำจัดขยะและน้ำเสีย การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะครอบคลุมทุก
องค์ประกอบและทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนอย่าง
สม่ำเสมอ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่สามารถรักษาความดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวไว้ได้ 
ผู้ประกอบการและกิจการการบริการยังคงมีกำไร 
 
 6. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจที่แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2556) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์
ผ่านทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดย
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ในยุคปัจจุบัน การแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ให้ความสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจำหน่าย
เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) ที่
กำลังมาแรง การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้
วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงาน
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ฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม” 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 อ้างถึงใน ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2556) ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 3) งาน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 5) ศาสนา 
พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7) ภาษาและวรรณกรรม 8) วิถีชีวิต เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย อาหาร 9) ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เทศกาลต่างๆ 10) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น ซ่ึงประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ 
เช่น ประเทศเกาหลีได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุนภาคเอกชนในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมซึ่งเรา
จะเห็นโฆษณาการท่องเที่ยวของเกาหลีที่เน้นการสัมผัสวัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการโฆษณาแฝงใน
ภาพยนตร์ซีรี่ต่างๆ ของเกาหลี ในขณะที่ประเทศสิงค์โปรก็พยายามใช้ความหลากหลายของเชื้อชาติ เป็นจุด
ขายในการท่องเที่ยวเช่นกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Uniquely Singapore” โดยมีการฟ้ืนฟูแหล่งวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของคนสิงค์โปรเชื้อชาติจีน อินเดีย และมลายูในประเทศ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับประเทศ
มาเลเซีย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเน้นความเป็นมุสลิมสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสมิติต่างๆ  ของ
มุสลิม ยังมีประเทศอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เช่น จีน ประเทศ
ในยุโรปและออสเตรเลีย ในขณะที่บางประเทศมีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังมี
ปัญหาในด้านการเมืองภายในประเทศ หรือยังไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น พม่า เวียดนาม 
ประเทศในแอฟริกา และตะวันออกกลาง เป็นต้น 

ภัครดา ฉายอรุณ. (2561, หน้า 55) นำเสนอไว้ว่าวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่ดำรงมาตั้งแต่รุ่นเก่าก่อน 
และเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำที่สุด สร้างรายได้มากที่สุด สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง การท่องเที่ยวในปัจจุบันก็นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุด
ขาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติติพันธ์อ่ืนๆ พวกเขาเหล่านั้นมักจะเข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม 
และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้นๆ  โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย และแอฟริกา 
นอกจากนี้ก็ยังซื้อของที่ระลึกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งของส่วนมากจะเป็นงานหัตถกรรม หรืองานฝีมือ ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของคนในประเทศนั้น หรือชุมชนนั้นๆ” (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2562) 
 สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) คือ การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ ไผซึม
ซับและซาบซึ้งกับความงดงามของสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุของท้องถิ่นต่างๆ 
ตลอดจนการไปศึกษาเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติ ท้องถิ่น และ
ชุมชน เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 
 7. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การจูงใจ หรือการสร้างแรงจูงใจ หรือแรงดึง เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดใจให้บุคคลเดินทางไป
ท่องเที่ยวตางสถานที่ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร (2555) กล่าว
ว่า แรงดึง (pull factors) เป็นปัจจัยในการดึงดูดให้คนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยวิธีการใดวิธีหนึ่ง เพ่ือช่วย
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกจุดหมายปลายทางที่จะท่องเที่ยว  เช่น การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาล การลดราคาที่พัก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงดึงที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยแรงผลักและแรงดึงดูด ได้แก่ 
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1) ต้องการหลีกหนีชีวิตประจำวันที่จำเจ ถ้าเป็นคนกรุงเทพมหานครก็อาจมีความเบื่อหน่ายกับ
มลภาวะ หรือสภาพการจราจรที่ติดขัด การดำรงชีวิตประจำวันต้องมีการแก่งแย่งแข่งขันต้องตื่นแต่เช้า ทาน
อาหารบนรถ หรือบางท่านที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะก็เดินทางลำบาก  ต้องพบเจอกับสภาพแออัดบนรถ
สาธารณะ 

2) การไปเที่ยวเอาอย่างคนอ่ืนที่นำมาเล่าให้ฟัง เช่น ความต้องการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่คนเล่า
ขาน อาจมาจากการที่คนรู้จักนำมาเล่าให้ฟัง การดูรายการท่องเที่ยว จากการดูรายการโทรทัศน์ สิ่งเหล่านี้ก็
เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนที่ได้รับฟังอยากไปศึกษา และไปเจอสถานที่จริง 

3) การได้เดินทางไปพักผ่อนเป็นหมู่คณะกับเพ่ือน การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ นอกจากจะได้ความ
เพลิดเพลินแล้ว ยังสนุกสนานจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้เพ่ิมข้ึนในหมู่
เพ่ือนด้วย 

วิกิพีเดีย (2560 อ้างถึงใน ภัครดา ฉายอรุณ, 2561, หน้า 57) นำเสนอว่าแจงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกิดจากการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือภายในของตัวบุคคลบุคคลนั้นเอง การกระตุ้น
ภายนอกก็คือ การได้เห็นคนอ่ืนที่ออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ แล้วกลับมาเล่าให้ฟังจนมองเห็นภาพและมีความ
ต้องการที่จะออกไปหาประสบการณ์และท่องเที่ยวตามคำบอกเล่าของผู้อ่ืน  ซึ่งแรงกระตุ้นจากภายนอกและ
ภายในนี้ ก่อให้เกิดกิจกรรมกับมนุษย์ซึ่งทำให้มีความต้องการที่จะไปแสวงหาความรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากการได้เดินทางไปยังที่ต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งเร้าอ่ืนๆ เช่น การได้รับการยอมรับจากสังคมและได้พบ
กัลยาณมิตรหรือได้พบเพ่ือนใหม่ๆ ถ้ามองในแง่ของการที่มีความต้องการจากการถูกกระตุ้นให้บุคคลต้องการ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ อาจถูกจูงใจด้วยสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวหรืออาหารการกินที่เป็นแรงจูงใจ
ที่เกิดการทำให้อยากท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวโดยมีแรงจูงใจนั้นก็มีทั้งแรงผลัก และแรงดึงแรงผลัก ดังนี้ 

1) ทางด้านกายภาพมีความต้องการที่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน 
เช่น คนที่ทำงานหนักร่างกายก็ต้องการพักผ่อน การที่ได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ที่แปลกตาออกไป เช่น คนเมือง
ที่ออกไปท่องเที่ยวตามชนบทก็ได้เห็นพ้ืนที่โล่งไม่ว่าจะเป็นท้องไร่ ท้องนา หรือทะเล ก็จะทำให้สบายตาสบาย
ใจ และเป็นการตอบสนองทางกายภาพทางด้านร่างกายที่ทำให้เกิดการผ่อนคลาย 

2) เป็นการหลีกหนีความจำเจต้องการพบสิ่งใหม่ๆ และต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม หรือกลุ่มชาติที่พันธุ์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของแหล่งชุมชนที่เราต้องการไปเที่ยว  และ
สามารถที่จะนำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ข้อค้นที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ 1) อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การมี
ที่พักเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) อายุมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่ง
พักผ่อนของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่ องเที่ยว เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะ
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของ
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นักท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าของที่ระลึก ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน  ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6) ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สภาพที่ตั้งและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีที่พักเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7) อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับสภาพเส้นทางภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถท่ีเพียงพอสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม  ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสะดวกของระยะทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการวางผังของสิ่งต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว  ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

9) รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี  ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยว ลักษณะเด่นและความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญและคุณค่าในภาพรวม ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 10) รายได้มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว การให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว การมีระบบการสื่อสาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการตกแต่งมีความกลมกลืนกับแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้  อายุ รายได้ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการบริการห้องน้ำ ป้ายบอกทาง การบริการที่พักและที่นั่งพักผ่อน ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว 
ระบบการบริการด้านสาธารณสุข ระบบการบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
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มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน การบริการของพ่อค้าและแม่ค้า การ
บริการของบริษัทนำเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จิราภรณ์ พรหมเทพ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้  1) เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับราคาที่พัก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4 ) 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับพ้ืนที่จอดรถ ป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการมีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 6) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคาสินค้า
และบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาที่พัก ความเหมาะสมด้านราคาอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 7) อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่ งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับการสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล ความเหมาะสมด้านราคาที่พัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 8) อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 9) รายได้มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวมีบริการสิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยวมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนรถที่เข้ามาท่องเที่ยว  แหล่ง
ท่องเที่ยวมีป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีเว็บไซต์
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้าน
ราคาที่พัก ความเหมาะสมด้านราคาอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 10) รายได้มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาของที่
ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) อายุ วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักการ
ท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้  ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง ด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

สุชาณัฐ วนิชปริยญากุล (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผลการวิจัยมีดังนี้  ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่า งมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยมีดังนี้ ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านบุคลากร ด้านการศึกษาและกิจกรรม ด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่า งมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 สรุปได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ แรงดึง และแรงจูงใจ ทั้งจากภายใน
และภายนอกตัวบุคคล ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยัง
สถานที่ต่างๆ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การอำนวยความสะดวก 
การให้บริการ สินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร การสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ การตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ เป็นต้น 
 
การสังเคราะห์งานวิจัย 
 
 1. ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถดำเนินการวิจัยได้ทั้งใน
งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิจัย 
ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัยมีดังนี้ 
 อุทุมพร จามรมาน (2527, หน้า 1) กล่าวว่า การสังเคราะห์ หมายถึง การนำหน่วยย่อยๆ หรือส่วน
ต่างๆ มาประกอบกันให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน โดยไม่เคยมีการนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันมาก่อน 
ประเภทของการสังเคราะห์มีดังนี้ 1) การสังเคราะห์จนได้ผลผลิตโดยอาศัยหน่วยย่อยๆ ของการสื่อความหมาย 
ได้แก่ การพัฒนาการสื่อความหมาย การพูด การบอกภาษาท่าทาง ความรู้สึกประสบการณ์ ให้ผู้อ่ืนได้ทราบ
หรือเข้าใจได้ การเขียนที่สามารถเรียบเรียบหรือเล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิผล 2) การ
สังเคราะห์จนได้ผลผลิตจากการวางแผน หรือจากข้อเสนอเพ่ือให้นำไปปฏิบัติ ได้แก่ การพัฒนาแผนการทำงาน 
การพัฒนาแนวความคิดของแต่ละคนจนถึงขั้นการนำไปปฏิบัติ เช่น ผลการประชุม วางแผน แล้วนำไปใช้จน
เกิดผลสำเร็จ 3) การสังเคราะห์สิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น ได้แก่ ความสามารถจัดความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็น
นามธรรมเพ่ือจำแนกหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ หรือการเชื่อมโยงแนวความคิดของผู้ทร งคุณวุฒิเข้า
ด้วยกัน เพื่ออธิบายปัญหา หรือการเชื่อมโยงทฤษฎีจนได้ข้อค้นพบใหม่ 
 Cooper และ Hedges (1994, pp.4 - 5) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวมผล
การศึกษาที่คล้ายคลึงกันเพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิงได้ 

Cooper และ Lindsay (1997) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกัน หรือความแตกต่างของผลการวิจัยเรื่องต่างๆ ที่ศึกษา เพ่ือบูรณาการผลการวิจัยแล้วสามารถ
นำไปใช้ในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัยได้ 
 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช และคณะ (2531, หน้า 3) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การนำ
หน่วยย่อยๆ หรือส่วนต่างๆ ของผลการวิจัยที่เป็นข้อความรู้จากงานวิจัยหลายๆ เรื่องมาประกอบเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
 มาเรียม นิลพันธุ์ (2542, หน้า 3) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง ระเบียบวิธีการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ หลายๆ เรื่อง มาศึกษา
วิเคราะห์และนำเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ ให้ได้คำตอบของปัญหาที่เป็นข้อยุติ 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, หน้า 33 - 34) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง ระเบียบวิธีการ
ศึกษาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ
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ปัญหานั้นๆ หลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอ
ข้อสรุปอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการให้ได้คำตอบที่เป็นข้อยุติ 
 สุนทรา โตบัว (2555, หน้า 3) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยหมายถึง เทคนิควิธีการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ 
ทำให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ ซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวาง และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2558, หน้า 7) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวม
ผลการวิจัยที่เป็นข้อความรู้จากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ทั้งที่เป็น
ข้อความรู้ที่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน มาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระเบียบวิธีการทางการ
วิจัย และนำมาบรรยายสรุปรวมกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน เพ่ือให้ได้คำตอบของปัญหานั้นๆ อย่างชัดเจน และเกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม ่
 สุชาติ เซี่ยงเฉิน และคณะ (2559, หน้า 22) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) 
หมายถึง ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาหาข้อเท็จจริงเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยสนใจศึกษา  โดยทำการ
รวบรวมงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ  มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่แท้จริงซึ่งจะเป็นคำตอบ
ให้กับปัญหาวิจัยนั้น ในปัจจุบันการสังเคราะห์งานวิจัยมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งทาง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่มักศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน ข้อค้นพบซึ่งเป็นผลการวิจัยจากงานวิจัยเหล่านั้น อาจสอดคล้องหรือขัดแย้ง จนไม่อาจหาข้อยุติได้
ว่าข้อสรุปที่ถูกต้องคืออะไร การสังเคราะห์งานวิจัยจึงเป็นวิธีการที่เป็นระบบที่จะช่วยในการวิเคราะห์และสรุป
ยืนยันข้อค้นพบที่ถูกต้องได้ 
 สรุปได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) หมายถึง การรวบรวมผลการวิจัยที่ศึกษาใน
ประเด็นหรือปัญหาวิจัยเดียวกัน หลายๆ เรื่อง แล้วนำผลการวิจัยมาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
หรือวิธีการเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความครบถ้วนและลึกซึ้งในประเด็นที่ศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 2. ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ และการสังเคราะห์
เชิงปริมาณ อุทุมพร จามรมาน (2531) กล่าวว่า ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัยมีดังนี้ 1) การสังเคราะห์
เชิงคุณลักษณะ (qualitative synthesis) คือ การอ่านรายงานการวิจัยแล้วนำมาสรุปเข้าด้วยกัน เช่น การ
จัดทำบทที่ 2 ในวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อว่าวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 2) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 
synthesis) คือ การวิเคราะห์ตัวเลข ค่าสถิติที่ปรากฏในงานวิจัย เป็นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (analysis of 
analysis) หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน  (integrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (research of 
research) 
 การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) คือ การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเรียบเรียงและสรุปผลการวิจัยเพ่ือให้ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
อุทุมพร จามรมาน (2527, หน้า 2 - 11) กล่าวว่า การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ กระบวนการในการเรียบเรียง
ผสมผสานความรู้ที่คล้ายกัน สอดคล้องกัน เข้าด้วยกัน ส่วนใหญ่จะพบในรายงานการวิจัยในบทที่เกี่ยวกับ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเรียม นิลพันธุ์ (2540, หน้า 52) กล่าวว่า การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ 
การบรรยายสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย โดยการสังเคราะห์สรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง 
และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์ และความขัดแย้งของผลการวิจัยเหล่านั้น ต้องบรรยายสรุปด้วยความเที่ยง
ธรรม ไม่ลำเอียง ไม่มีความคิดเห็นส่วนตัว เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2558, หน้า 11) กล่าวว่า การสังเคราะห์
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เชิงคุณภาพ คือ การนำผลการวิจัยจากงานวิจัยหลายๆ ผลงาน ที่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน มาศึกษา เพ่ือ
สรุปรวมและบรรยายประกอบเป็นเรื่องเดียวกัน 
 การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative synthesis) คือ การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ มีการคำนวณค่าสถิติต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การสรุปผลการวิจัยที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การแจงนับ การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) อุทุมพร จามรมาน 
(2527, หน้า 2 - 17) กล่าวว่า การสังเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ หรือการวิเคราะห์
เชิงผสมผสาน หรือการวิจัยงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติเข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์ อาทิ วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีรวมค่านัยสำคัญ การวิเคราะห์อภิมาน Glass, McGaw, และ 
Smith (1981, p.22) กล่าวว่า การวิเคราะห์อภิมาน คือ การสังเคราะห์เชิงปริมาณแบบหนึ่ง ที่นำมาใช้ศึกษา
งานวิจัยที่มีประเด็นหรือปัญหาวิจัยอันเดียวกัน มีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของ
ผลการวิจัยที่ถูกต้องและได้รับข้อสรุปของผลการวิจัย การวิเคราะห์อภิมานจะทำให้ได้ค่าขนาดอิทธิพล หรือค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 
 3. ข้ันตอนของการสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ การกำหนดประเด็นงานวิจัยที่ต้องการจะสังเคราะห์ 
การวิเคราะห์ประเด็นที่ศึกษา การสืบค้นงานวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย และการนำเสนอผล
การสังเคราะห์งานวิจัย นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวว่า ขั้นตอนในการสังเคราะห์งานวิจัยมีดังนี้ 1) การ
กำหนดหัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่มีการวิจัยอย่างน้อย 2 ราย เป็นปัญหาการวิจัยที่มีคุณค่า น่าสนใจ และเป็น
ปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัด เป็นปัญหาที่นักวิจัยสนใจและทำการวิจัยเป็นจำนวนมาก 2) การวิเคราะห์ปัญหา 
คือ การนิยามปัญหาให้ชัดเจน โดยศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัญหาให้ชัดเจนเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการกำหนดแบบแผนและสมมติฐานการวิจัย 3) การสืบค้น คัดเลือกและรวบรวมงานวิจัย คือ การ
คัดเลือกงานวิจัย การค้นคว้าและเสาะหางานวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาที่กำหนดไว้ การคัดเลือกงานวิจัยนั้นผู้
สังเคราะห์งานวิจัย ต้องศึกษา ตรวจสอบงานวิจัยแต่ละเรื่องอย่างละเอียด ต้องสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือก
งานวิจัยและคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพดี มีความเที่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ส่วนการรวบรวมผลของการ
วิจัยเมื่อคัดเลือกงานวิจัยแล้วก็รวบรวมรายละเอียดและผลการวิจัยของงานวิจัย  รวบรวมโดยใช้การจดบันทึก 
ถ่ายเอกสารหรือกรอกแบบฟอร์ม 4) การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย คือ การจัดกระทำและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ประกอบด้วยผลการวิจัย รายละเอียด ลักษณะและวิธีการจากงานวิจัยทั้งหมด เพ่ือสังเคราะห์หา
ข้อสรุป การแปลความหมายผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจัย  5) การเสนอรายงานการสังเคราะห์
งานวิจัย คือ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือนำเสนอผลการวิจัย 
 มาเรียม นิลพันธุ์ (2540, หน้า 52) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนด
หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่มีคุณค่า น่าสนใจ และยังไม่มีคำตอบแน่ชัด 2) การวิเคราะห์ปัญหา คือ การนิยามให้
ชัดเจน 3) การเสาะค้น คัดเลือก และรวบรวมงานวิจัย คือ การสืบค้นงานวิจัย 4) การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์
ผลการวิจัย คือ การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การนำเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย คือ การ
นำเสนอรายละเอียดของวิธีการดำเนินงาน ข้อสรุป ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2558, หน้า 14) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การ
กำหนดหัวข้อปัญหาที่ต้องการสังเคราะห์ 2) การสืบค้นงานวิจัยที่จะนำมาสังเคราะห์ การคัดเลือก หรือ
ประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่สืบค้นมาด้วย 3) การวิเคราะห์งานวิจัยที่รวบรวมได้ เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย 
การจัดกระทำกับข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป โดยนักสังเคราะห์ต้องพิจารณาว่าจะใช้การสังเคราะห์เชิงปริมาณ หรือ
การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ หรือใช้ทั้งสองแบบ 4) การนำเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 
 Cooper และ Lindsay (1997) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดประเด็น
หรือปัญหาของการวิจัย คือ การนิยามปัญหาที่จะศึกษา 2) การสืบค้นและรวบรวมงานวิจัย คือ การระบุ
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ประชากรของงานวิจัยที่ศึกษา 3) การประเมินคุณภาพงานวิจัย คือ การกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของ
งานวิจัยที่จะนำมาสังเคราะห์ 4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย คือ การสรุปผลการวิจัยที่ได้รับ 5) 
การนำเสนอผลการสังเคราะห์ คือ การนำเสนอข้อสรุปที่ได้รับ 
 Cooper (1998, pp.4 - 9) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดประเด็นที่
ศึกษา คือ การนิยามปัญหาวิจัยให้ชัดเจน 2) การรวบรวมงานวิจัย คือ การสืบค้นงานวิจัยที่เป็นประเด็นในการ
สังเคราะห์ 3) การประเมินคุณภาพงานวิจัย คือ การคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 4) การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การลงข้อสรุปของผลการวิจัย 5) 
การนำเสนอผลการสังเคราะห์ คือ การนำเสนอข้อสรุปที่ได้รับจากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพื้นที่ฝัง่ธนบุร ี
 ในปัจจุบันเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีได้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา 
และอยู่ตรงข้ามกับฝั่งพระนคร ซึ่งอดีตเป็นเขตการปกครองของจังหวัดธนบุรีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนครมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ.2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรี
กับจังหวัดพระนครเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” เมื่อปี พ.ศ.2515 
“กรุงธนบุรี” หรือ “จังหวัดธนบุรี” เป็นราชธานีไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2310 - 2325 โดยตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยาท่ีเมืองธนบุรี หลังจากกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 แล้วสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชก็ได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้น พระราชทานนามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร " เมื่อจุล
ศักราช 1130 ปีชวด ตรงกับ พ.ศ.2310 จนถึง พ.ศ.2325 นับเป็นเวลาแห่งราชธานีจำนวน15 ปี จังหวัดธนบุรี
ในอดีต มีอำเภอเป็นเขตปกครอง จำนวน 9 อำเภอได้แก่ 1) อำเภอราชคฤห์(ธนบุรี) 2) อำเภอหงสาราม 
(บางกอกใหญ่) 3) อำเภอบุปผาราม (คลองสาน) 4) อำเภอตลิ่งชัน 5) อำเภอบางกอกน้อย 6) อำเภอบางขุน
เทียน 7) อำเภอภาษีเจริญ 8) อำเภอหนองแขม และ 9) อำเภอราษฎร์บูรณะโดยวันที่ 1 เมษายนพ.ศ.2480 
ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี เพ่ือดูแลท้องถิ่น และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สุขาภิบาล โดยมีศาลากลางว่าการเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์อยู่หน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดแม่น้ำ
เจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ปัจจุบันได้เป็นอาคารที่ทำการของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จังหวัดธนบุรีใช้ตรา
ประจำจังหวัดเป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2561) 

ปัจจุบันเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 เขต ดังนี้ 1) เขตธนบุรี 2) เขตคลองสาน 
3) เขตบางกอกน้อย 4) เขตบางกอกใหญ่ 5) เขตตลิ่งชัน 6) เขตบางพลัด 7) เขตทวีวัฒนา 8) เขตหนองแขม 
9) เขตบางแค 10) เขตภาษีเจริญ 11) เขตบางบอน 12) เขตบางขุนเทียน 13) เขตจอมทอง 14) เขตทุ่งครุ 15)  
เขตราษฏร์บูรณะ ในส่วนนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และข้อมูลพ้ืนฐานบางส่วนของ  
แต่ละเขตในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
 

1. เขตธนบุรี 
 เขตธนบุรี เดิมชื่ออำเภอราชคฤห์ มีฐานะเป็นอำเภอชั้นใน ขึ้นตรงกับกรมนครบาล ต่อมาได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบางยี่เรือ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 เพราะว่าสมัยกรุง
ธนบุรีเป็นราชธานี ประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ใช้เรือสำเภาลำเลียงรับส่งสินค้าในบริเวณ
ใกล้เคียงกับวัดราชคฤห์ มีพระญาติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 2 คน นำเรือสำเภามาจอดอยู่เป็นประจำ จึง
เรียกบริเวณแถบนั้นว่า “บางยี่เรือ” คำว่า “ยี่” แปลว่า “สอง” ในสมัยโบราณมักนิยมเรียกท้องถิ่นหนึ่งๆ ว่า 
“บาง” จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “บางยี่เรือ” และอำเภอราชคฤห์ตั้ งอยู่ในพ้ืนที่บางยี่เรือ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
“อำเภอบางยี่เรือ” ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการจัดการปกครองท้องที่ใหม่ โดยอำเภอบางยี่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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เรือมีเขตติดต่อกับจังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายใกล้เคียงกับจังหวัดพระนคร ตามความนิยมที่
เรียกอำเภอที่เป็นที่ตั้งจังหวัดว่า “อำเภอเมือง” จึงเรียกอำเภอบางยี่เรือว่า “อำเภอเมืองธนบุรี” จังหวัดธนบุรี 
ดังเคยเป็นราชธานีมาเพ่ือรักษาคำว่า “ธนบุรี” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอบางยี่เรือเป็น “อำเภอธนบุรี” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2482 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่แห่งใหม่ ภายในบริเวณวัดเวฬุราชิณ 
ตำบลบางยี่เรือ จนถึงปัจจุบัน ในพ้ืนที่เขตธนบุรีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีพ้ืนที่ 8.551 ตารางกิโลเมตร มี 7 แขวง ดังนี้ 1) แขวงวัดกัลยาณ์ 2) แขวงหิรัญรูจี 
3) แขวงบางยี่ เรือ 4) แขวงตลาดพลู  5) แขวงบุคคโล 6) แขวงสำเหร่  และ 7) แขวงดาวคะนอง 
(https://th.wikipedia.orgสืบค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.3  ข้อมูลประชากรของเขตธนบุรี 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. วัดกัลยาณ์ 0.785 2,756 9,133 11,634.39 
2. หิรัญรูจี 0.691 3,961 12,464 18,037.62 
3. บางยี่เรือ 1.523 7,961 21,543 14,145.10 
4. บุคคโล 1.210 11,617 17,200 14,214.87 
5. ตลาดพลู 1.823 8,017 16,000 8,776.74 
6. ดาวคะนอง 1.289 11,173 17,500 13,576.41 
7. สำเหร่ 1.230 8,612 15,642 12,717.07 

รวม 8.551 54,097 109,482 12,803.41 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
 

2. เขตคลองสาน 
เขตคลองสานเดิม คือ “อำเภอบุปผาราม” ชื่อเดิม “อำเภอบางลำพูล่าง” ตั้งที่ว่าการอยู่หน้าวัด

ทองธรรมชาติ พ.ศ.2454 ได้ย้ายมาที่หน้าวัดทองนพคุณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 ได้ประกาศตั้งที่ว่า
การอำเภอบุคคโลอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดทองนพคุณ และให้ผู้ที่อยู่ในท้องที่อำเภอบุปผารามไปทำกิจ
ต่างๆ ที่ที่ว่าการอำเภอบุคคโล วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2459 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบุปผาราม” เนื่องจาก
ที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณ มี 3 ตำบล คือ 1) บ้านสมเด็จ 2) คลองสาน และ 3) พระปางเหลือง ตั้งอยู่ใน
ท้องที่จึงขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อแทนชื่ออำเภอบุปผาราม กรมราชเลขานุการ จึงนำความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
อำเภอบุปผารามว่า “อำเภอคลองสาน” และประกาศเปลี่ยนชื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2459 ต่อมาวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ.2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าเนื่องจากอำเภอบางแห่งเป็นอำเภอเล็ก มีปริมาณงานไม่มากและจำนวน
พลเมืองมีน้อย การคมนาคมระหว่างอำเภอสะดวกข้ึนจึงสมควรที่จะปรับปรุงเขตปกครองเสียใหม่ให้เหมาะสม
กับสภาพท้องที่ เพ่ือประโยชน์แก่ราชการและความสะดวกของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบ
รวมอำเภอ และยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ พ.อ.พหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี จึงรับสนองพระบรมราช
โองการประกาศยุบอำเภอ โดยยุบอำเภอบุคคโลไปขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ และอำเภอราษฎร์บูรณะ และยุบ
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อำเภอคลองสานลงเป็น “ก่ิงอำเภอคลองสาน” ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอบางยี่เรือ พ.ศ.2482 อำเภอ
บางยี่เรือเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอธนบุรี” พ.ศ.2500 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสานขึ้น ด้วยเหตุผลที่
กิ่งอำเภอคลองสาน อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี มีประชาชนหนาแน่นกว่าเดิม สภาพของท้องที่เจริญขึ้นสมควร
ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรและส่งเสริมท้องที่ให้
เจริญขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสาน พ.ศ.2500ให้ตั้งกิ่งอำเภอคลองสาน อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี ขึ้นเป็น 
“อำเภอคลองสาน” อยู่ในความปกครองของจังหวัดธนบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2503 สร้างที่ว่าการที่ถนนลาด
หญ้าบริเวณป้อมป้องปัจจามิตร ตำบลคลองสาน 

พ.ศ.2514 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2514 ให้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 
อำเภอคลองสานจึงเป็นอำเภอที่ขึ้นกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  พ.ศ.2515 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้เปลี่ยนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็น “กรุงเทพมหานคร” และแบ่ งพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครออกเป็นเขต พ.ศ.2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น 24 เขต อำเภอ
คลองสานได้เปลี่ยนเป็น “เขตคลองสาน” ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร เขตคลองสานตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ทางด้านฝั่งธนบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ถนนประชาธิปกลงมาถึงบริเวณซอยวัฒนา ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตาม
แนวคลองบางไส้ไก่ มีพ้ืนที่ 6.87 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเขตสัมพันธวงศ์  
ทิศใต้จรดแนวคลองบางไส้ไก่เชื่อมเขตธนบุรี ทิศตะวันออกจรดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเขตสัมพันธวงศ์และ
เขตบางรัก ทิศตะวันตกจรดถนนประชาธิปกเชื่อมเขตธนบุรี  มี 4 แขวง ดังนี้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
คลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงบางลำภูล่าง มี 42 ชุมชน 37 คลอง สวนสาธารณะ 117 ไร่ 80.28 ตาราง
วา (http://www.bangkok.go.th/khlongsarn สืบค้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.4  ข้อมูลประชากรของเขตคลองสาน 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. สมเด็จ
เจ้าพระยา 

1.16 5,068 13,353 11,511.20 

2. คลองสาน 1.49 5,738 16,178 10,857.71 
3. บางลำพูล่าง 2.47 13,286 24,757 10,023.07 
4. คลองต้นไทร 1.75 14,095 18,975 10,842.85 

รวม 6.87 38,187 73,263 10,664.19 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
 

3. เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกน้อยเดิม คือ "อำเภออมรินทร์" ตามประกาศกระทรวงนครบาล วันที่ 15 ตุลาคม 2458 

อาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอตลิ่งชันและบางพลัด ทิศตะวันออกติดกับอำเภอพระราชวัง ทิศใต้ติดกับอำเภอ
หงษาราม ทิศตะวันตกติดกับอำเภอตลิ่งชัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเจ้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ มี
ประกาศให้เปลี่ยนชื่ออำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภออมรินทร์เป็น “อำเภอบางกอกน้อย” อำเภอหงษาราม เป็น 
“อำเภอบางกอกใหญ่” อำเภอราชคฤห์ เป็น “อำเภอบางยี่เรือ” อำเภอบุบผาราม เป็น “อำเภอคลองสาน” 

http://www.bangkok.go.th/khlongsarn
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ประกาศ วันที่ 11 กรกฏาคม 2459 อำเภอบางกอกน้อยมี 8 ตำบล คือ 1) บางอ้อ 2) บางพลัด 3) บางบำหรุ 
4) บางยี่ขัน 5) บางขุนนนท์ 6) บางขุนศรี 7) ศิริราช 8) บ้านช่างหล่อ พ.ศ. 2515 ประกาศคณะปฏิวัติ วันที่ 
13 ธันวาคม 2515 ได้ยกเลิกจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดธนบุรี 
รวมเป็น "กรุงเทพมหานคร" และได้เปลี่ยนจากอำเภอเป็น "เขตบางกอกน้อย" วันที่ 14 ธันวาคม 2515 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแขวงบางพลัดเป็น "เขตบางพลัด" โดยตัดพ้ืนที่แขวงบางอ้อ แขวงบาง
พลัด แขวงบางบำหรุ และแขวงบางยี่ขัน ไปขึ้นกับเขตบางพลัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 พ้ืนที่เขตบางกอก
น้อยจึงมี 4 แขวง คือ ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนศรี และบางขุนนนท์ เพ่ืออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
ให้กับประชาชนที่มีมากขึ้น ต่อมาประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 2534 ได้ตัดพ้ืนที่ของเขตบางพลัด คือ แขวงบาง
ยี่ขัน และแขวงบางบำหรุบางส่วน ไปเป็นพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย เป็นแขวงอรุณอมรินทร์ ปัจจุบันเขตบางกอก
น้อยมี 5 แขวง คือ 1) ศิริราช 2) บ้านช่างหล่อ 3) บางขุนนนท์ 4) บางขุนศรี 5) อรุณอมรินทร์ 
(http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi สืบค้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.5  ข้อมูลประชากรของเขตบางกอกน้อย 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. ศิริราช 1.258 4,333 17,022 13,531.00 
2. บ้านช่างหล่อ 2.076 11,776 32,111 15,467.72 
3. บางขุนนนท์ 1.492 4,426 9,528 6,386.05 
4. บางขุนศรี 4.360 14,684 32,927 7,552.06 
5. อรุณอมรินทร์ 2.758 13,514 20,458 7,417.69 

รวม 11.944 48,733 112,046 9,380.94 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
 

4. เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม ชื่อเขตบางกอกใหญ่มาจาก “คลองบางกอกใหญ่” หรือ “คลองบางหลวง” ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองใน พ.ศ.2095 เป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี พ.ศ.2458 เรียกว่า 
“อำเภอหงสาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบางกอกใหญ่” พ.ศ.2481 อำเภอบางกอกใหญ่ถูกยุบลง
เป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับ “อำเภอบางยี่ขัน” พ.ศ.2501 มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอบางกอกใหญ่เป็น “อำเภอ
บางกอกใหญ่” และพ.ศ.2515 มีประกาศให้อำเภอในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีฐานะเป็น  “เขตบางกอก
ใหญ่” เขตบางกอกใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขต
บางกอกน้อยมีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพระนครและเขตธนบุรีมีแนวกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่และ
คลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตภาษีเจริญมีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต มี 2 
แขวง ดังนี้ 1) วัดอรุณ และ 2) วัดท่าพระ (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 
 
 
 

http://www.bangkok.go.th/khlongsarn
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2095
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
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ตารางที่ 2.6  ข้อมูลประชากรของเขตบางกอกใหญ่ 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. วัดอรุณ 0.834 4,167 14,115 16,924.46 
2. วัดท่าพระ 5.346 25,702 53,653 10,036.10 

รวม 6.180 29,869 67,768 10,965.69 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

5. เขตตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่รอบนอกทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเรียกว่า “ฝั่งธนบุรี” สภาพโดยทั่วไป

เป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมผสมผสาน แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย แต่ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรม
กำลังลดลงจากการสร้างพ้ืนที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและการสร้างเส้นทางคมนาคม เดิมเป็น
อำเภอของจังหวัดธนบุรีมีชื่อว่า “อำเภอตลิ่งชัน” ตั้งที่ว่าการอยู่บริเวณคลองบางกอกน้อย ตำบลบางบำหรุ 
ต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่ปากคลองวัดไก่เตี้ย ริมคลองบางกอกน้อย และ พ.ศ.2457 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่
ริมทางรถไฟสายใต้ ตำบลคลองชักพระ อำเภอตลิ่งชันมีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรเพ่ิมขึ้น จึง มี
ประกาศจัดตั้งตำบลทวีวัฒนาแยกจากตำบลศาลาธรรมสพน์  พ.ศ.2500 จัดตั้งสุขาภิบาลตลิ่งชันครอบคลุม
พ้ืนที่ตำบลตลิ่งชัน พ.ศ.2504 รวมตำบลบางพรม โดยแยกพ้ืนที่จากตำบลบางเชือกหนัง พ.ศ.2512 และตั้ง
ตำบลฉิมพลีแยกพ้ืนที่จากตำบลตลิ่งชัน พ.ศ.2513 อำเภอตลิ่งชันมี 8 ตำบล และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 แห่ง ภายหลังได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเปลี่ยนฐานะเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 
และต่อมาเปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้ยุบการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาลและเทศบาล เปลี่ยน
การเรียกตำบลและอำเภอใหม่ อำเภอตลิ่งชันจึงได้เป็น “เขตตลิ่งชัน” ตำบลต่างๆ ก็เปลี่ยนเป็นแขวง พ.ศ.
2541 พ้ืนที่เขตทางตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษกได้ถูกแบ่งและจัดตั้งเป็นเขตใหม่ คือ “เขตทวีวัฒนา” 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตร ได้แก่ สวนผัก สวนผลไม้ ปัจจุบันเริ่มมีการสร้างบ้านจัดสรรมาก
ขึ้น แตป่ระชาชนก็ยังสัญจรไปมาทางน้ำโดยเรืออยู่ เขตตลิ่งชันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฝั่งธนบุรี และมีอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีแนวกึ่งกลางคลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย มีคลองบางกอกน้อย 
คลองชักพระ และคลองบางขุนศรี เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค มีคลองบาง
เชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีถนนกาญจนาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต มี 6 แขวง 
ได้แก่ 1) คลองชักพระ 2) ตลิ่งชัน 3) ฉิมพลี 4) บางพรม 5) บางระมาด และ 6) บางเชือกหนัง  
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2457
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ตารางที่ 2.7  ข้อมูลประชากรของเขตตลิ่งชัน 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. คลองชักพระ 1.251 4,585 10,623 8,491.60 
2. ตลิ่งชัน 5.183 11,239 25,113 4,845.26 
3. ฉิมพลี 7.338 9,214 24,433 3,329.65 
4. บางพรม 4.253 4,650 13,806 3,246.17 
5. บางระมาด 2.915 7,670 19,556 6,708.74 
6. บางเชือกหนัง 8.539 4,119 11,768 1,378.14 

รวม 29.479 41,477 105,299 3,572.00 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

6. เขตบางพลัด 
เขตบางพลัดเดิมเป็นพ้ืนที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็น

แหล่งการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ด้วย เดิมเขตบางพลัดมีฐานะเป็น “อำเภอบางพลัด” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ตำบลบางพลัด” ขึ้นอยู่กับ 
“อำเภอบางกอกน้อย” ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็น “จังหวัดนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี” และเปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” พ.ศ.2515 ตำบลบางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น 
“แขวงบางพลัด” เขตบางกอกน้อย ชื่อ "บางพลัด" คือ การพลัดหลง หรือหลงถิ่น น่าจะมาจากเมื่อครั้งเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 แก่พม่า เมื่อผู้คนอพยพหนีลงมาที่นี่ ได้เกิดการพลัดหลงหรือพลัดพรากกัน 
เนื่องจากมีลำคลองและมีสวนหนาแน่น ทำให้ผู้ที่เข้ามามักเกิดการพลัดหลง วันที่ 1 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2528 ได้
จัดตั้ งที่ทำการแขวงบางพลัดโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางพลัด เดือนมกราคม พ.ศ.2532 
กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพ้ืนที่แขวงบางพลัด บาง อ้อ 
บางบำหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาเป็นเขตบางพลัด วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 ได้ประกาศเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย และจัดตั้งเขตบางพลัด และวันที่12 ธันวาคม พ.ศ.2534 ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
เขตบางพลัด โดยตัดพ้ืนที่แขวงบางบำหรุ และบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและ
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับไปเป็นพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัดตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มีทางรถไฟสายใต้เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตพระนคร มี
แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็น
เส้นแบ่งเขต และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตบางกอกน้อย และเขตตลิ่งชัน มีถนนบรมราชชนนีและคลอง
บางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต มี 4 แขวง คือ 1) บางยี่ขัน 2) บางบำหรุ 3) บางอ้อ และ 4) บางพลัด  
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 
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ตารางที่ 2.8  ข้อมูลประชากรของเขตบางพลัด 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางพลัด 3.296 9,123 23,751 7,206.00 
2. บางอ้อ 2.846 13,534 24,881 8,742.44 
3. บางบำหรุ 2.332 13,051 18,746 8,038.59 
4. บางยี่ขัน 2.886 13,478 24,947 8,644.14 

รวม 11.360 49,186 92,325 8,127.20 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

7. เขตทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีลำคลองหลายสายที่สามารถนำน้ำไปใช้ในการทำสวนผลไม้ แต่

พ้ืนที่เกษตรกำลังถูกแทนที่ด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเรียงรายอยู่ตามถนนสายหลักในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
ตั้งชื่อตามคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นคลองที่มีความยาวมากไหลผ่านพ้ืนที่ของเขตในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ถึง
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่เดิมเขตทวีวัฒนาอยู่ในอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลศาลา
ธรรมสพน์ เรียกว่า “ตำบลศาลาทำศพ” เนื่องจากตำบลนี้มีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรเพ่ิมขึ้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้โอนพ้ืนที่ 7 หมู่บ้านทางทิศใต้จัดตั้งเป็น “ตำบลทวีวัฒนา” ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2500 เมื่อยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เป็น “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเปลี่ยนเป็น 
“กรุงเทพมหานคร” จึงเปลี่ยนฐานะเป็น “แขวงทวีวัฒนา” เขตตลิ่งชัน ต่อมาท้องที่แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลา
ธรรมสพน์ แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม และแขวงบางเชือกหนัง เฉพาะทางฟากตะวันตกของ
ถนนกาญจนาภิเษก ก็ยกฐานะเป็น “เขตทวีวัฒนา” ตามประกาศเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  และจัดตั้ง 
“เขตทวีวัฒนา” วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2541 เขตทวีวัฒนาตั้งอยู่บนพ้ืนที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มี
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางแค และเขต
หนองแขม มีคลองบางเชือกหนัง คลองทวีวัฒนา และคลองบางไผ่  เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มี 2 แขวง ได้แก่ 1) ทวีวัฒนา 2) ศาลาธรรมสพน์ 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.9  ข้อมูลประชากรของเขตทวีวัฒนา 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. ทวีวัฒนา 21.521 8,533 22,786 1,058.77 
2. ศาลาธรรมสพน์ 28.698 24,084 55,401 1,930.48 

รวม 50.219 32,617 78,187 1,556.92 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%8C
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8. เขตหนองแขม 
เขตหนองแขมเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมาก
ขึ้น พ้ืนที่การเกษตรจึงเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข 
สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพ
เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำท่วมขังตลอด เป็นหนองน้ำ และมีต้นแขมเป็นหญ้าขนาดสูง ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นพง 
เดิมเรียกว่า “หนองน้ำแดง” พ.ศ.2413 พระวินัยธร (คำ) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำและตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองแขม” ตามลักษณะของพ้ืนที่ ส่วน
ชาวบ้านก็ได้ขุดบ่อไว้ริมหนองเพ่ืออาศัยใช้น้ำจืดและเรียกว่า “บ่อหนองแขม” บริเวณหนองแขมมีคลองภาษี
เจริญตัดผ่านมีความเจริญและมีผู้คนเพ่ิมขึ้น พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้ง “อำเภอหนองแขม” เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตกของพระนคร แบ่งเป็น 4 ตำบล 
ได้แก่ หนองแขม หนองค้างพลู หลักหนึ่ง และหลักสอง ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่หน้าโรงจับกัง (บ้านพักคนงาน) 
ของโรงสีเหลียงเฮงฮวด พ.ศ.2452 ย้ายไปตั้งที่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ บริเวณปากคลองมหาศร ตำบล
หนองแขม พ.ศ.2472 ได้เปลี่ยนเป็น “กิ่งอำเภอหนองแขม” ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ท้องที่ริม
คลองภาษีเจริญบางส่วนของตำบลหนองแขมเป็นสุขาภิบาลหนองแขม พ.ศ.2499 พ.ศ.2501 สภาพท้องที่มี
ความเจริญมากขึ้น จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอหนองแขมขึ้นอีกครั้ง มี 3 ตำบล เนื่องจากตำบลหลัก
หนึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางแค อยู่ในการปกครองของอำเภอภาษีเจริญ 

ประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็น “นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี” ใน พ.ศ.2514 และเปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” ใน พ.ศ.2515 โดยยุบเลิกสุขาภิบาลและเปลี่ยนป็น 
“เขตหนองแขม” พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ว่าการเขตมาตั้งที่หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู จนปัจจุบัน พ.ศ.2541 ได้
แยกแขวงหลักสอง เฉพาะทางฟากตะวันออกของซอยเพชรเกษม 69 และถนนบางบอน 3 ไปจัดตั้งเป็นเขต
บางแค ส่วนพ้ืนที่แขวงหลักสองเดิมที่อยู่ทางฟากตะวันตกถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหนองค้างพลู  และ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขมตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรีทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางแค มีคลองทวีวัฒนา 
ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 69 และถนนบางบอน 3 เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางบอนและ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีคลองหนามแดงเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคลองสี่วา (คลองตากล่อม) คลองภาษีเจริญ 
คลองศรีสำราญ แนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร และแนวแบ่งเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐมเป็นเส้นแบ่งเขต 2 แขวง ได้แก่ 1) หนองแขม 2) หนองค้างพลู 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.10  ข้อมูลประชากรของเขตหนองแขม 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. หนองแขม 18.789 29,148 79,540 4,233.32 
2. หนองค้างพลู 17.036 30,094 76,182 4,471.82 

รวม 35.825 59,242 155,722 4,346.74 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2413
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2445
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2521
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1_69&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99_3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9
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9. เขตบางแค 
เขตบางแคเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมดี เป็นเขตที่มีประชากร

มากเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร รองจากเขตคลองสามวา "บางแค" มาจากคำว่า "บาง" คือ ทางน้ำ
เล็กๆ หรือทางน้ำที่ขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเล และท้องที่ที่อยู่ในบริเวณที่เคยเป็นบางมา
ก่อน คำว่า "แค" นั้น น่าจะมีประชาชนปลูกต้นแคไว้เป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตบางแคได้มีนโยบายปลูกต้น
แคเพ่ือสร้างเอกลักษณ์เมือง เขตบางแคในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของ “อำเภอหนองแขม” จังหวัดธนบุรี มีชื่อว่า 
“ตำบลหลักหนึ่ง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ตำบลบางแค” ตามชื่อคลองที่ไหลผ่านพ้ืนที่ พ.ศ.2472 ได้ยุบอำเภอ
หนองแขมมาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ ตำบลบางแคเป็นท้องที่ของกิ่งอำเภอหนองแขม พ.ศ.2473 ได้โอนมา
ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญเนื่องจากอยู่ใกล้กันและติดต่อสะดวก เมื่อมีผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น พ.ศ.
2498 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วน ประกาศ
คณะปฏิวัติรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” พ.ศ.2514 และ
เปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” พ.ศ. 2515 โดยให้ยุบสุขาภิบาลเปลี่ยนเป็น “แขวงบางแค” เขตภาษีเจริญ 
ต่อมาพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น พ.ศ.2538 ได้ตั้งสำนักงาน
เขตภาษีเจริญ สาขา 1 เพ่ือให้บริการประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวง
บางไผ่ ต่อมาได้แบ่งพ้ืนที่ในความดูแลของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 รวมกับพ้ืนที่แขวงหลักสองของ 
เขตหนองแขม จัดตั้งเป็น “เขตบางแค” เขตบางแคตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี ทิศ
เหนือติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน มีคลองทวีวัฒนา และคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลองครูเสงี่ยม คลองบางแวก และคลอง
พระยาราชมนตรี เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชรเกษม 69 และคลองทวีวัฒนา เป็นเส้นแบ่ง
เขต มี 4 แขวง ได้แก่ 1) บางแค 2) บางแคเหนือ 3) บางไผ่ และ 4) หลักสอง (https://th.wikipedia.org 
สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.11  ข้อมูลประชากรของเขตบางแค 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางแค 7.250 23,437 39,360 5,428.96 
2. บางแคเหนือ 13.203 25,461 60,325 4,569.03 
3. บางไผ่ 14.753 13,929 40,270 2,729.61 
4. หลักสอง 9.250 23,315 53,047 5,734.81 

รวม 44.456 86,142 193,002 4,341.41 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

10. เขตภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง เนื่องจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค

โดยเฉพาะด้านการคมนาคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมือง ชื่อของเขตมาจากชื่อ 
“คลองภาษีเจริญ” ที่ขุดขึ้นเชื่อมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กับ 
“คลองบางกอกใหญ่” เพื่อเป็นการสัญจรทางน้ำ ซึ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ำตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2473
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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โดยเริ่มขุดตั้งแต่ พ.ศ.2401 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2415 และชื่อคลองตั้งตามชื่อพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ซึ่งต่อมา
เป็นพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ ต้นสกุลพิศลยบุตร และบรรพบุรุษของราชสกุลกิติยากร ผู้เป็นแม่กองดูแล
งานขุดคลองนี้ ต่อมาได้มีผู้คนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองภาษีเจริญมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ รจึงได้จัดตั้ง 
“อำเภอภาษีเจริญ” ขึ้น พ.ศ.2442 ของจังหวัดธนบุรี และพ.ศ.2498 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้นในพ้ืนที่
บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วน ที่ตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ และพ.ศ.2513 ได้ขยายเขต
ออกไปจนครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งอำเภอ เหลือเพียงตำบลบางไผ่ ตำบลบางแวก ส่วนตำบลคูหาสวรรค์และ
ตำบลปากคลองภาษีเจริญอยู่ในเขตเทศบาลนครธนบุรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2479 

การรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็น
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2515 ได้ยุบสุขาภิบาลและเทศบาล ได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอเป็น “เขตภาษี
เจริญ” พ.ศ.2515 มี 10 แขวง ต่อมาพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากร
หนาแน่น จึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ดูแลแขวงบางแค บางแคเหนือ และบางไผ่ และพ.ศ.
2540 ได้ประกาศแบ่งพ้ืนที่ปกครองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ไปตั้งเป็นเขตบางแค เขตภาษีเจริญ
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลอง
บางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่ 
และคลองด่าน เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตจอมทอง และเขตบางบอน มีคลองวัดนางชี (คลองวัด
เพลง) คลองตาม่วง คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองบางหว้า คลองสวนหลวงใต้ คลองรางบัว คลอง
ตาฉ่ำ คลองบางประทุน ลำรางสาธารณะ คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัด เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ และคลองลัดตากลั่นเป็นเส้นแบ่ง
เขต มี 7 แขวง ดังนี้ 1) บางหว้า 2) บางด้วง 3) บางจาก 4) บางแวก 5) คลองขวาง 6) ปากคลองภาษีเจริญ 7) 
คูหาสวรรค์ (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.12  ข้อมูลประชากรของเขตภาษีเจริญ 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางหว้า 5.105 19,899 38,023 7,448.18 
2. บางด้วน 2.514 9,241 29,276 11,645.18 
3. บางจาก 1.394 3,604 8,238 5,909.61 
4. บางแวก 3.022 9,248 18,851 6,237.92 
5. คลองขวาง 2.992 3,588 11,148 3,725.93 
6. ปากคลองภาษี
เจริญ 

1.898 8,029 14,907 7,854.05 

7. คูหาสวรรค์ 0.909 1,903 6,381 7,019.80 
รวม 17.834 55,512 126,824 7,111.36 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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11. เขตบางบอน 
เขตบางบอนทางด้านตะวันออกของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง โดย

มีย่านการค้าและเขตอุตสาหกรรม ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขต
เกษตรกรรม บางบอนเป็นชื่อหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อมีการจัดการ
ปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บางบอนจึงกลายมาเป็น
ท้องที่ของ “อำเภอบางขุนเทียน” จังหวัดธนบุรี พ.ศ.2483 ได้ยุบรวมท้องที่ตำบลบางบอนเหนือ ตำบลบาง
บอนใต้ และตำบลแสมดำ เข้าด้วยกันและตั้งเป็นตำบลบางบอน พ.ศ.2514 จังหวัดธนบุรีถูกรวมเข้ากับจังหวัด
พระนครเปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และพ.ศ.2515 เปลี่ยนฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
เปลี่ยนตำบลบางบอนเป็น “แขวงบางบอน” อยู่ในเขตบางขุนเทียน ต่อมาเขตบางขุนเทียนมีความเจริญและมี
ประชากรหนาแน่นขึ้น เพ่ือให้การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้ประกาศแยกพ้ืนที่แขวงบางบอนออกจากเขตบางขุนเทียนตั้ง
เป็น “เขตบางบอน” โดยสำนักงานเขตบางบอนได้เปิดให้บริการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2541 เป็นสำนักงานเขต
ลำดับที่ 50 ของกรุงเทพมหานคร เดิมตั้งอยู่ที่อาคารตลาดสดเทพยดาอารักษ์ พ.ศ.2547 ได้ย้ายมาตั้ง
สำนักงานเขตถาวรที่ซอยเอกชัย 135/1 เขตบางบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งธนบุรี ทิศเหนือติดต่อกับ
เขตหนองแขม เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ มีคลองหนามแดง และคลองบางโคลัด เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับเขตจอมทอง มีคลองวัดสิงห์ เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน มีทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครเป็นเส้น
แบ่งเขต มี 4 แขวง ดังนี้ 1) บางบอนเหนือ 2) บางบอนใต้ 3) คลองบางพราน 4) คลองบางบอน  
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.13  ข้อมูลประชากรของเขตบางบอน 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางบอนเหนือ - - 22,245 - 
2. บางบอนใต้ - - 24,925 - 
3. คลองบางพราน - - 33,612 - 
4. คลองบางบอน - - 25,980 - 

รวม 34.745 49,577 107,118 3,082.97 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

12. เขตบางขุนเทียน 
เขตบางขุนเทียนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร
ที่มีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และมีป่าชายเลนเหลืออยู่ ที่มาของชื่อ “บางขุน
เทียน” มาจากย่านบางขุนเทียน ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนทีเ่ขตจอมทอง ซ่ึงเป็นแหล่งชุมนุมกองเกวียนที่มาค้าขายจาก
สุพรรณบุรี โดยกองเกวียนจะมีผู้นำทำหน้าที่คุ้มกันเรียกว่า "ขุน" บริเวณที่หยุดรวมกองเกวียนนี้ เรียกว่า "บาง
ขุนเกวียน" แล้วเพ้ียนเป็น "บางขุนเกียน" ต่อมาเป็น "บางขุนเทียน" หรือชื่อบางขุนเทียนอาจามาจากนามและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2483
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตำแหน่ง "ขุนเทียร" เป็นขุนนางรักษาสวนหลวงที่เข้ามาดูแลสวนบริเวณพ้ืนที่คลองบางขุนเทียน อำเภอบางขุน
เทียนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 เป็นอำเภอที่
เก่าแก่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.2410 เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี ซึ่งต่อมาพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ 
บริเวณริมคลองด่าน คลองดาวคะนอง และคลองบางขุนเทียน มีความเจริญและมีชุมชนเพ่ิมขึ้น พ.ศ.2508 ได้
จัดตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพ้ืนที่บางส่วนของตำบลบางขุนเทียน และตำบลบางมด การรวมจังหวัด
ธนบุรีและจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร อำเภอบางขุนเทียน
ได้รับการเปลี่ยนเป็น “เขตบางขุนเทียน” มี 7 แขวง ได้แก่ บางขุนเทียน บางค้อ จอมทอง บางมด ท่าข้าม บาง
บอน และแสมดำ ต่อมาพ้ืนที่มีประชากรหนาแน่นขึ้น จึงตั้งสำนักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 ดูแลพ้ืนที่ 4 
แขวง ซึ่งได้แยกออกไปเป็นเขตจอมทอง พ.ศ.2532 และเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ประกาศแยกแขวงบางบอนออกไป
ตั้งเป็นเขตบางบอน 

เขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตบางบอนและ
เขตจอมทอง มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย คลองวัดสิงห์ คลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว (คลอง
ตาเปล่ง) และคลองตาสุก เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตทุ่งครุ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีคลองบางมด คลองรางแม่น้ำ คลองรางด้วน (คลองสวน) คลองรางกะนก คลองนา 
คลองหัวกระบือ และคลองขุนราชพินิจใจ (คลองกง) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้จรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับ
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีแนวแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร คลองบางเสาธง คลองสอง คลองแยกพะเนียง คลอง
ตาแม้น คลองแสมดำใต้ และคลองแสมดำเหนือ เป็นเส้นแบ่งเขต มี 2 แขวง ได้แก่ 1) ท่าข้าม 2) แสมดำ 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.14  ข้อมูลประชากรของเขตบางขุนเทียน 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. ท่าข้าม 84.712 27,904 58,112 685.99 
2. แสมดำ 35.975 57,122 124,123 3,450.25 

รวม 120.687 85,026 182,235 1,509.98 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

13. เขตจอมทอง 
เขตจอมทองเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเป็นศูนย์ราชการที่อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร “จอมทอง” มาจากชื่อ “วัดจอมทอง” หรือ “วัดเจ้าทอง”หรือ “วัดกองทอง” 
ซ่ึงเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบันวัดจอมทองมีชื่อทางการ
ว่า “วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” บริเวณเขตจอมทองเดิมเป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ
บางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี ต่อมามีชุมชนหนาแน่นและมีความเจริญขึ้น เนื่องจากเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ มี
คลอง ถนน และเส้นทางรถไฟตัดผ่าน ตำบลจอมทองได้จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2513 โดยโอนพื้นที่ 11 
หมู่บ้านทางตอนเหนือของตำบลบางมด การยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเปลี่ยนฐานะเป็น “นคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี” และเปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” ตำบลจอมทองได้รับการเปลี่ยนเป็น “แขวง
จอมทอง” เขตบางขุนเทียน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 ได้ประกาศจัดตั้งเขตจอมทองขึ้น โดยแบ่งพ้ืนที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2410
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2479
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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เขตบางขุนเทียนออกมา 4 แขวง วันที่18 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 เขตจอมทองได้รับพ้ืนที่บางส่วนของแขวง
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ และแขวงบุคคโล เขตธนบุรี มาเป็นพ้ืนที่ปกครอง 

ลักษณะภูมิประเทศของเขตจอมทองเป็นที่ราบลุ่ม ในอดีตมีสภาพเป็นสวน ที่นา แบบสังคมชนบท มี
การทำการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันลักษณะการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลายเป็นสังคมเมือง เต็มไป
ด้วยตึกแถว บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบ กิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
หมู่บ้านจัดสรร พ้ืนที่สวนอยู่เหลือเพียงเล็กน้อย ที่มีชื่อเสียง คือ สวนส้มบางมด และสวนลิ้นจี่ เขตจอมทอง
ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตภาษีเจริญ
และเขตธนบุรี มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า 
คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยาย
นุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และคลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตธนบุรี
และเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับ
เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลองยายจำปี คลองกอไผ่ขวด ลำราง
สาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต
บางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบาง
ระแนะ เป็นเส้นแบ่งเขต มี 4 แขวง ได้แก่ 1) บางขุนเทียน 2) บางค้อ 3) บางมด และ 4) จอมทอง  
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.15  ข้อมูลประชากรของเขตจอมทอง 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางขุนเทียน 5.789 13,966 36,929 6,379.16 
2. บางค้อ 3.375 17,662 35,448 10,503.11 
3. บางมด 11.918 22,577 45,001 3,775.88 
4. จอมทอง 5.183 15,597 34,937 6,740.69 

รวม 26.265 69,802 152,315 5,799.16 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

14. เขตทุ่งครุ 
เขตทุ่งครุเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและปานกลาง พื้นที่การเกษตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

“ทุ่ง” คือ ที่ราบโล่ง “ครุ” คือ ภาชนะสานใช้ตักน้ำมีรูปกลมๆ ยาชัน “ทุ่งครุ” คือ พ้ืนที่ราบโล่ง ใช้สาน 
ภาชนะตักน้ำรูปกลมๆ ยาชัน ในอดีตเขตทุ่งครุเป็นที่ราบโล่ง ลุ่ม มีแหล่งน้ำหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนและมีฝีมือทางการจักสาน มีฐานะเป็น “ตำบลทุ่งครุ” อำเภอ
ราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี ต่อมาอำเภอราษฎร์บูรณะได้โอนไปขึ้นกับจังหวัดพระประแดง เมื่อจังหวัดนี้ถูกยุบ
เป็นอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอราษฎร์บูรณะ ตำบลทุ่งครุจึงได้มาอยู่จังหวัดธนบุรี การยุบรวม
จังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และ “กรุงเทพมหานคร” ตำบลทุ่งครุจึงได้
เปลี่ยนเป็น “แขวงทุ่งครุ” เขตราษฎร์บูรณะ วันที่18 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ได้ประกาศจัดตั้ง “เขตทุ่งครุ” 
โดยแบ่งพ้ืนที่ทางทิศใต้ของเขตราษฎร์บูรณะออกมา 2 แขวง เขตทุ่งครุตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่ง
ธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ มีลำรางสาธารณะ คลองกอไผ่ขวด 

https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%94_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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คลองตาเทียบ คลองราษฎร์บูรณะ คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ และคลองแจงร้อน  เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีคลองบางพ่ึง ลำรางสาธารณะ คลองขุดเจ้า
เมือง และคลองรางใหญ่ เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีคลอง
บางจาก คลองกะออมใน คลองท่าเกวียน คลองตาสน และคลองกะออม เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อ
กับเขตบางขุนเทียน มีคลองรางแม่น้ำและคลองบางมด เป็นเส้นแบ่งเขต มี 2 แขวง ได้แก่ 1) บางมด 2) ทุ่งครุ 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
ตารางที่ 2.16  ข้อมูลประชากรของเขตทุ่งครุ 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. บางมด 12.765 25,929 54,892 4,300.19 
2. ทุ่งครุ 17.976 24,631 66,941 3,723.90 

รวม 30.741 50,560 121,833 3,963.20 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

15. เขตราษฏร์บูรณะ 
เขตราษฎร์บูรณะเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเป็นศูนย์ราชการทางทิศ

ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร “ราษฎร์” คือ พลเมืองของประเทศ “บูรณะ” คือ ทำให้เต็ม ปฏิสังขรณ์
ซ่อมแซม "ราษฎร์บูรณะ" คือ พลเมืองของประเทศช่วยกันสร้างขึ้นหรือรวบรวมกันตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน อำเภอ 
และเป็นเมืองที่ราษฎรช่วยกันค้ำจุนส่งเสริมและบำรุงรักษา เพ่ือให้เป็นเมืองที่มีความเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ 
เดิมเป็น “อำเภอราษฎร์บูรณะ” จังหวัดธนบุรี อำเภอราษฎร์บูรณะได้ถูกโอนไปจังหวัดนครเขื่อนขันธ์ (พระ
ประแดง) เมื่อจังหวัดนี้ถูกยุบลงเป็นอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอราษฎร์บูรณะจึงกลับมาอยู่จังหวัด
ธนบุรี การยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเปลี่ยนเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และ 
“กรุงเทพมหานคร” อำเภอราษฎร์บูรณะได้เปลี่ยนเป็น “เขตราษฎร์บูรณะ” พ.ศ.2540 ได้ประกาศแบ่งพ้ืนที่
ทางทิศใต้ของเขตราษฎร์บูรณะออกไปจัดตั้งเป็น “เขตทุ่งครุ” เขตราษฎร์บูรณะตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตบางคอแหลม มีคลองดาวคะนองและ
แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตยานนาวาและอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางพ่ึง เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตทุ่ง
ครุ มีลำรางสาธารณะ คลองแจงร้อน คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ คลองราษฎร์บูรณะ และคลองตาเทียบ เป็น
เส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตจอมทอง มีคลองกอไผ่ขวด คลองยายจำปี คลองบางปะแก้ว และถนน
สุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต มี 2 แขวง ได้แก่ 1) ราษฎร์บูรณะ 2) บางประกอก (https://th.wikipedia.org 
สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%94_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ตารางที่ 2.17  ข้อมูลประชากรของเขตราษฎร์บูรณะ 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

1. ราษฎร์บูรณะ 6.716 13,816 33,037 4,919.14 
2. บางปะกอก 9.066 22,233 49,508 5,460.84 

รวม 15.782 36,049 82,545 5,230.32 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 
ตารางที่ 2.18  การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรของเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
 

แขวง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวนบ้าน 

(ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 
จำนวนประชากร 

(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 
ความหนาแน่น

ประชากร 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 

เขตธนบุรี 8.551 54,097 109,482 12,803.41 
เขตคลองสาน 6.87 38,187 73,263 10,664.19 
เขตบางกอกน้อย 11.944 48,733 112,046 9,380.94 
เขตบางกอกใหญ่ 6.18 29,869 67,768 10,965.69 
เขตตลิ่งชัน 29.479 41,477 105,299 3,572.00 
เขตบางพลัด 11.36 49,186 92,325 8,127.20 
เขตทวีวัฒนา 50.219 32,617 78,187 1,556.92 
เขตหนองแขม 35.825 59,242 155,722 4,346.74 
เขตบางแค 44.456 86,142 193,002 4,341.41 
เขตภาษีเจริญ 17.834 55,512 126,824 7,111.36 
เขตบางบอน 34.745 49,577 107,118 3,082.97 
เขตบางขุนเทียน 120.687 85,026 182,235 1,509.98 
เขตจอมทอง 26.265 69,802 152,315 5,799.16 
เขตทุ่งครุ 30.741 50,560 121,833 3,963.20 
เขตราษฎร์บูรณะ 15.782 36,049 82,545 5,230.32 
เขตธนบุรี 8.551 54,097 109,482 12,803.41 

รวมทั้งสิ้น 450.938 786,076 1,759,964 3,902.90 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ภาพ 2.16  ข้อมูลพื้นที่ของแต่ละเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

 
ภาพ 2.17  ข้อมูลจำนวนบ้านของแต่ละเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
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ภาพ 2.18  ข้อมูลจำนวนประชากรของแต่ละเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 

 
ภาพ 2.19  ข้อมูลความหนาแน่นประชากรของแต่ละเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งต่อการจัดการศึกษาในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนและเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนควบคู่กันไป แหล่ง
เรียนรู้จึงมีทั้งที่จัดให้มีในสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ครูผู้สอนก็ได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่สำคัญ อาทิเช่น เพ็ญผกา ทัดทอง (2557) ศึกษาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
1) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา ด้านการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ พบมากที่สุดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ออนไลน์ พบมากที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนด้านการเรียนรู้ออนไลน์มากที่สุด โดยส่งเสริมการค้นหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

เมธี ศรีวะรมย์ (2560) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับ
สถานศึกษา ดังนี้ ภาพรวมมีการปฏิบัติ ร้อยละ 90.27 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติ ร้อยละ 88.19 ด้าน
การใช้แหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติ ร้อยละ 89.31 ด้านการนิเทศติดตามผล มีการปฏิบัติ ร้อยละ 94.17 2)  การ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา มีดังนี้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้แบบธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ สวน ป่า ทุ่งนา แม่น้ำ ภูเขา ทะเล 2) แหล่งเรียนรู้
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้า งขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร อนุสาวรีย์ ศาลหลักเมือง 3) แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย ห้องอินเทอร์เน็ต 
ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ โรงฝึกปฏิบัติงาน โรงเพาะชำ 
ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องคหกรรม สวนสมุนไพร แปลงเกษตร โรงเพาะชำ 4) แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 5) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถาน
ประกอบการ เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โรงพยาบาล โรงแรง 6) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 7) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน คือ บุคคล คณะ
บุคคล ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น 
ตัวแทนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาองค์กรต่างๆ ผู้ชำนาญพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น พระภิกษุสงฆ์ 
ผู้นำศาสนาต่างๆ ผู้นำชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ 8) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น แหล่งทอผ้า 
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 9) แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น E-learning การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน์ 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนด้วยวีดีโอออนไลน์ E-book 10) แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น อินเทอร์เน็ต 11) แหล่งเรียนรู้ประเภทศูนย์การเรียนรู้ เช่น พ้ืนที่แหล่งข้อมูลความรู้ พ้ืนที่สำหรับฝึก
ปฏิบัติเบื้องต้น พื้นที่ฝึกอบรม 12) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ 
ระบบเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -100- 

อิเล็คทรอนิคส์ 13) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ 
แผ่นรายการเสียงหรือวีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์ โทรศัพท์แบบ M-learning 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้แก่  1) ควรมีการจัดประชุมร่วมกันของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน และวางกลยุทธ์ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
และยึดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2) ผู้บริหารต้องนำหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีความเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการวางแผนงบประมาณที่ดี และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้ 4) ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ 
ด้านแหล่งเรียนรู้ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานและจัดสรรให้เพียงพอกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ 5) ควรจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ 6) ควรให้แต่ละส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง จัดให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 7) ควรจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพ่ือเสนอและขอรับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้จากรัฐบาล 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ควรทำแบบสำรวจความต้องการใช้แหล่ง
เรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหา สร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ
ด้านแหล่งเรียนรู้โดยตรง ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบประจำแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้มีทักษะ ความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการ
ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) ควรจัดสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เข้าใจ โดยการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ ตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม และดูแลแหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาดอยู่
เสมอ 5) ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอต่อผู้ เข้าใช้บริการ คอยดูแลและบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการซ่อมแซม หรือหามา
ทดแทน 6) ควรจัดให้มีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดให้มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมาดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีของแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 7) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึง โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การติดป้ายไวนิล การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 8) ควรมีการ
จัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วม
กิจกรรม 

แนวทางการบริหารจัดการด้านการนิเทศติดตามผล ได้แก่ 1) ควรมีการวางแผนการนิเทศให้ชัดเจน 
โดยฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการผู้ทำการนิเทศ ประชุม ร่วมกันวางแผนการดำเนินการนิเทศติดตามผล เพ่ือ
ทำความเข้าใจให้ตรงกัน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการนิเทศ 2) ควรมีการแต่งตั้งคณะผู้ทำการ
นิเทศท่ีเหมาะสม โดยการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ดานการนิเทศติดตามผล
โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำการนิเทศ ควรประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลง
มติเห็นชอบร่วมกัน ควรให้คณะผู้ทำการนิเทศได้รับการอบรมความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3) ควรจัด
ประชุมระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศก่อนดำเนินการนิเทศติดตามผล เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์ นัดหมาย
วัน เวลาในการนิเทศ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การนิเทศร่วมกัน 4) ควรติดต่อขอความร่วมมือให้
บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการนิเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผล 
เพ่ือทำให้การนิเทศมีความโปร่งใสและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 5) ควรมีการเก็บข้อมูลให้ได้ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำ อธิบายวัตถุประสงค์ของ
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การนิเทศติดตามผลให้ผู้ที่ให้ข้อมูลได้รับทราบ 6) ควรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับการนิเทศ โดยจัดทำเป็นรูปแบบระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ หรือเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้รับรู้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 7) ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลให้เป็นมาตรฐานและมี
รูปแบบใหม่ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลซึ่งได้จากการนิเทศแบบเดิมๆ 8) ควรทำการ
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เป็นประจำ ควรมีการดำเนินการกำกับติดตามผล โดยเข้าไป
ตรวจสอบดูแลในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในส่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 9) ควรจัดให้มีงบประมาณที่
เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หลังรับการนิเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 10) ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือเป็น
แรงผลักดันและกระตุ้นผู้รับการนิเทศในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนอกจากการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแล้ว 
ผู้ทำการนิเทศควรให้การชมเชย มอบเกียรติบัตร หรือรางวัลชมเชยเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้รับการนิเทศที่มีการ
ดูแลและจัดการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์นโยบาย 
ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดทางเลือก การวิเคราะห์ผลกระทบ การกำหนดเกณฑ์การวัด การ
จัดการองค์กร 2) การวางแผน ได้แก่ การเตรียมการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา การกำหนด
แผนงาน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและปรับปรุงแผน 3) การดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดทิศทาง 
การประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การกำหนดกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรร
อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 5) การ
นิเทศติดตามผล ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ การกำหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ การกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้สำหรับสถานศึกษา มีดังนี้ ด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ชนม์ธิดา ยาแก้ว และคณะ (2562) ได้ดำเนินการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านแหล่งโบราณสถานและบุคคลสำคัญ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีจำนวนหน่วยเหมาะสมกับเด็ก ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ โบราณสถาน และบุคคลสำคัญ 
 บุญทา พฤกษาฉิมพลี และคณะ (2562) ได้ศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยววิถีชาวนาชาติพันธุ์ปกเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
องค์ความรู้ด้านวิถีชาวนานำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลงวิถีชาวนาชุมชนผาหมอน ทำให้องค์
ความรู้วิถีการทำนาของชุมชนมีแนวโน้มสูญหายไป การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชาวนาเพ่ือการรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้วิถีชาวนานำไปสู่การพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา” การดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถี
ชาวนาบ้านผาหมอน ประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล เพ่ือสร้างองค์ความรู้
วิถีชาวนาที่เป็นระบบ และนาไปสู่การออกแบบแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้วิถีชาวนารูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่
อาคารศูนย์เรียนรู้ มีลักษณะเป็นบ้านโบราณ เพ่ือแสดงให้เห็นวิถีการดาเนินชีวิต ภูมิปัญญา และระบบคิดที่
สะท้อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของบ้าน โดยประกอบด้วย บ้านแบบโบราณ ศาลาอเนกประสงค์ ครก
กระเดื่องแบบโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาแบบดั้งเดิมตามวิถีชาวนา เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้วิถีการ
เพาะปลูกข้าวตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชาวนาของคนในชุมชน ศูนย์เรียนรู้
วิถีชาวนาเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เป็นพ้ืนที่ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือการเผยแพร่องค์
ความรู้วิถีชาวนาไปสู่คนภายนอก ชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง จึงนำไปสู่กระบวนการการ
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พัฒนากิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชาวนา” เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถีชาวนาระหว่างคนใน
ชุมชนกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาเพ่ือกรยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น อันนำไปสู่การสร้างรายได้
ให้แก่การท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 

การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาที่เหมาะสมมีดังนี้ การวิเคราะห์องค์ความรู้วิถีชาวนาเพ่ือการ
ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาจะเป็นพ้ืนที่ของการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชาวนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างครอบคลุม การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาเพ่ือการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกข้าว จุดเรียนรู้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะปลูกข้าว 
ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเพาะปลูก พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ข้าว อาหารจากข้าว จุดเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า กิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ได้แก่ 
การจักสาน การทอผ้า อันเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับวิถีการเพาะปลูกข้าว โปรแกรมท่องเที่ยว
วิถีชาวนา มีจำนวน 2 วัน 1 คืน และมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 
 ในขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนและท้องถิ่นที่สำคัญมีดังนี้  ภัทราวดี ศิริวรรณ และ 
จิราภรณ์ เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2559) ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการโครงสร้างการบริหารงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เปรียบเทียบการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีรูปแบบในการดำเนินงานและบริหาร
จัดการแตกต่างกัน 2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งบริหารจัดการกันเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดๆ 3) 
เจ้าหน้าที่และชุมชนมีการวางแผนงานและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนให้
ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 4) มีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร ได้ใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 6) การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและครอบคลุม 
โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรู้สึกร่วมว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 สุธัญญา ด้วงอินทร์ และสัจจารีย์ ศิริชัย (2559) ศึกษาเพ่ือแปลงทรัพยากรสารสนเทศทางกายภาพให้
เป็นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์และลงรายการเมทาดา
ทา ออกแบบและพัฒนารูปแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 พบว่า พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศได้มากกว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล
โดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความประทับใจในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้านความมีประโยชน์ สามารถเรียนรู้และใช้งาน
ได้ง่ายมากกว่า 

บุษยมาลี ถนนทิพย์ และคณะ (2561) ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากน้ำตาลโตนด ดำเนินการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ และนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาตาลโตนด กลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แปรรูปจากน้ำตาลโตนด ได้แก่ ซอร์เบทน้ำตาลโตนด น้ำตาลโตนดพร้อมดื่ม เยลลี่น้ำตาลโตนด และวุ้นสวรรค์
น้ำตาลโตนด ผลการถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนด สู่ชุมชน
และภาคเอกน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมให้คะแนนความพึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ปริญญา จันทะคาม (2561) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า 1) 
องค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมี  12 องค์ประกอบ 29 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1) การสำรวจแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2) การ
วางแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3) การปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน มี 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4) การส่งเสริมใช้แหล่ง
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เรียนรู้ มี 2 ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5) การตรวจสอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน มี 2 
ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
มี 4 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 7) การปรับปรุงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนมี 2 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 8) การมีส่วนร่วมในการวางแผน มี 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 9) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 10) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการมี 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 11) การมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล มี 2 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 12) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
มี 2 ตัวชี้วัด 2) สภาพปัจจุบันขององค์ประกอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
สภาพพึงประสงค์ขององค์ประกอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แนว
ทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การสำรวจแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน  องค์ประกอบที่ 2) การวางแผนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 3) การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 4) การส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5) การตรวจสอบการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 7) การปรับปรุงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 8) การมีส่วนร่วมในการวางแผน องค์ประกอบที่ 9) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ องค์ประกอบที่ 10) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ องค์ประกอบที่ 11) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล และองค์ประกอบที่ 12) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นแนวทางการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best 
Practice) มาเป็นแนวทางในการ เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นวิธีการในการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือนำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีข้ึน 
 ศิริณา จิตต์จรัส และอรอุษา ปุณยบูรณะ (2562) ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านยาง จังหวัดนครปฐม พบว่า จุดเด่น
ของชุมชน คือ ความรู้ เช่น การทำนา การทำขนม ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ คือ การมีอาชีพการเกษตรในพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ตัวเมือง เส้นทางการคมนาคมสะดวก โอกาสของชุมชน คือ นโยบายของภาครัฐที่
ส่งเสริมภาคการเกษตร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายของชุมชนในอนาคต 
 การนำชุมชมไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (Smart Farmer) ของนายสุชล สุข
เกษม เลขที่ 56 หมู่ 7 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร มีสาระสำคัญดังนี้ 1) ชุมชนได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ หลักคิด หลักปฏิบัติในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ได้เห็น
ตัวอย่างของคิดของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติตัว และทำงานตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 “สาม
ห่วงสองเงื่อนไข” หรือ “ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน” เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน และใช้ความรู้ที่มี
ทั้งหมดเป็นแนวทางการใช้ชีวิต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องไม่รีบ เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ 2) ชุมชนได้
แนวทางในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ “คิดอะไรได้ ทำเลย” “ถึงแม้ความรู้เราจะน้อยนิด ก็จะพิชิต
ความยากจน หากดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 3) ชุมชนได้หลักในการบริหารจัดการพื้นที่ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ 1 ไร่ สามารถยึดหลักการ คือ ปลูกพ้ืนให้ได้ 100% เลี้ยงสัตว์ให้ได้ 100% ได้
ผลผลิตมาแล้วต้องสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการศึกษาดูงานทำให้ชุมชนได้รับความรู้และหลักการในการพ่ึงพา
ตนเอง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแบบอย่างการรวมกลุ่มในวิชาชีพเดียวกัน ได้
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แลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตจริงได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 Busljeta (2013) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ พบว่า ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะพบกับสื่อ
ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นด้วยสายตา ได้ยิน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สื่อที่สำคัญ คือ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อ
ต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และเป็นสื่อที่ไม่สามารถตัดทิ้งออกจาก
ผู้เรียนได้ แหล่งเรียนรู้จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสิ่งดึงดูดใจและน่าสนใจแก่นักเรียน เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) การพัฒนาทักษะที่หลากหลายให้กับนักเรียน การพัฒนา 
ส่งเสริมค่านิยมและเจตคติที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การที่ จะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
เป้าหมาย ครูผู้สอนจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจนในกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ขั้นตอนของการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้จะนำไปสู่การบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ การกำหนดบทบาทและภาระงานในกระบวนการเรียนการสอน การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ตจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย อาทิ ทักษะการวิจัย ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
การนำเสนองาน และการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลและปริมาณข้อมูลจำนวนมาก กระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เพ่ือกำหนดขอบเขตเนื้อหา การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล การจัดประเภทข้อมูลสารสนเทศ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างแนวคิด
และข้อสรุปใหม่ การนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มา
กกมาย เป็นการเรียนที่ทันสมัย และมีประสิทธิผล วิธีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการ
สอน ได้แก่ การคัดเลือกและการประเมินผลแหล่งเรียนรู้ การนำเสนอและการแปลความหมาย และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 Andambi และ Kariuki (2013) ได้ศึกษาผลของการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาและชาติพันธุ์ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้มีหลากหลายประเภท 
อาทิ หนังสือเรียน วิทยุ แผนภาพ แผนที่  สื่อการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น หนังสือพิมพ์ หนังสือและ
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อการสอนที่ครูผู้สอนไม่ค่อยได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรได้
มีการกำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนได้นำแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และควรมีการกำหนดขั้นตอนในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 Okongo และคณะ (2015) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสามารถเข้าถึงได้ของแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวม พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนบ้ าน 
โรงเรียน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามความต้องการจำเป็นของ
แต่ละบุคคล โดยต้องพิจารณาถึงความสามารถทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และภาษา ของ
ผู้เรียนแต่ละคนให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนต้องมีการบูรณาการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แต่จากการศึกษาพบว่าแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียน ดังนั้น จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทรัพยากรสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา องค์ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประเมินผล 
ด้านการปรับปรุงแก้ไข การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติด้านการ
ประเมินผล ด้านการปรับปรุงแก้ไข การจัดการความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการตรวจสอบความรู้ ได้แก่ 
การวิเคราะห์การเลื่อนไหลของความรู้ การกำหนดความรู้ที่ต้องการและการจัดทำรายการความรู้ การทำแผนที่
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ความรู้ การจัดการความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การตระหนักถึงความสำคัญ
ของความรู้ การสร้างเครือข่ายความรู้ การกำหนดวิสัยทัศน์ การสร้างความเข้าใจ 
 
 2. งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมชุมชนเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีคุณค่า หากชุมชนใดมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ย่อม
สามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ชุมชนให้คงอยู่อย่างมีความหมายแล้ว ยังทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
ให้บริการการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน ที่พักค้างคืน ดังนั้น ในการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนนั้น ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องวิเคราะห์และวางแผนให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ให้มาก
ที่สุด การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน การวางแผน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ 

หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล (2560) ได้ศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย พบว่า กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธธรรมหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเริ่มต้นใช้การสื่อสารไม่เป็น
ทางการ มีทิศทางการสื่อสารแบบบนลงล่าง เนื้อหาสารเน้นการสร้างรายได้และการพัฒนาสาธารณูปโภค ช่วง
ดำเนินการ ใช้การสื่อสารเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีทิศทางแบบแนวราบและบนลงล่าง ช่วงธำรงรักษา 
ใช้การสื่อสารกลุ่มมีทิศทางแบบหลายทิศทาง เนื้อหาสารเน้นการแก้ปัญหานายทุนภายนอก ส่วนชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ช่วงเริ่มต้น ใช้รูปแบบการสื่อสารไม่เป็นทางการมีทิศ
ทางการสื่อสารแบบบนลงล่าง เนื้อหาสารเน้นการสร้างรายได้จากสินค้าโอทอป ช่วงดำเนินการ ใช้การสื่อสาร
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีทิศทางแบบแนวราบและบนลงล่าง ช่วงธำรงรักษาใช้รูปแบบการสื่อสารกลุ่ม
แบบหลายทิศทาง เนื้อหาสารเน้นการแก้ปัญหาภายในชุมชน รูปแบบและทิศทางการสื่อสารของชุมชนทั้งสอง
แห่งเหมือนกันเนื้อหาสารมีความแตกต่างกัน คือ ชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง
เริ่มต้นเน้นการสร้างรายได้และการพัฒนาสาธารณูปโภค ช่วงธำรงรักษาเน้นแก้ปัญหานายทุนภายนอก ชุมชน
ท่องเที่ยวหมู่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัยช่วงเริ่มต้น เน้นพัฒนาผ้าทอหมักโคลน ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของ
ชุมชน ช่วงธำรงรักษาเน้นแก้ปัญหาภายในชุมชน แนวทางพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ ระยะที่ 1 การสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสาร ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
มีทิศทางแบบบนลงล่าง ระยะที่ 2 การสื่อสารแบบปรึกษาหารือกับชาวบ้าน รูปแบบการสื่อสารแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีทิศทางแนวราบและล่างขึ้นบน ระยะที่ 3 การสื่อสารกลุ่มมีทิศทาง การสื่อสาร
แบบหลายทิศทางที่กระจายอำนาจการสื่อสารให้ชาวบ้านทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
 อุทัยรัตน์ เมืองแสน (2560) การรับรู้ในมิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการ
บริหารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการบริหาร 
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกลาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการรับรู้และเข้าใจลูกค้า และด้านความมีไมตรีจิต มิติทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อ
การจัดการการบริการนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ มิติการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มิติการมุ่งเห็นผลระยะยาว และมิติการแสดงออกทางอารมณ์ 
 อรจิรา สิทธิศักดิ์ และวราภรณ์ ทนงศักดิ์ (2561) ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพ้ืนที่ตำบลตะโหมด 
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จังหวัดพัทลุง พบว่า เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น มีร่องรอยทาง
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
คือ การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับนานาชาติ และการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือนำเสนอฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลตะโหมด โดยใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส คือ 
Quantum GIS, Geo Server, Open Layers, Postgre SQL 
 อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนา (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้
ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา พบว่า บริบททางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทุนสังคมหรือทุนภูมิปัญญาที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา อาทิ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมสืบสานเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม มีความโดดเด่น และ
ทรงคุณค่า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาสัมผัสชื่นชมวัฒนธรรมล้านนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากระบบเสรีนิยม เป็นระบบเสรีนิยมใหม่ (Liberalism/ Neo-Liberalism) 
ทำให้เกิดความเป็นพหุสังคม และพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการ
พัฒนาผ่านกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จะทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนามีศักยภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 อัจฉรา หลาวทอง และผกามาศ มูลวันดี (2562) การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ พบว่า 
บริบทและสภาพการณ์ดาเนินงานของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์และศรีสะ
เกษเป็นแนวทางและทิศทางแบบเดียวกัน แต่ระดับความเข้มแข็งและผลงานโครงการและกิจกรรมทางการ
พัฒนาท่องเที่ยวที่ผ่านมาจะไม่เท่ากัน จังหวัดที่มีระดับความเข้มแข็งทางการรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยว
และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวที่ผ่านมาระดับมากคือกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  กลุ่ม
เครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัด ศรีสะเกษ ตามลาดับ ปัญหาการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นปัญหาเป็น 2 ด้าน 
คือ 1) ปัญหาภายนอกกลุ่มเครือข่าย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 2.1) ขาดการกาหนดการบูรณาการตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 2.2) ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่
แตกต่างกัน 2.3) การแข่งขันของเพ่ือบรรลุเป้าหมายความสาเร็จตามเขตพ้ืนที่ 2.4) แนวโน้มการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดของบางจังหวัด และ2.5) ตลาดเป้าหมายมีขนาดเล็กและมีความเฉพาะด้าน ตามลา
ดับ 2) ปัญหาภายในกลุ่มเครือข่าย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 2.1) แผนการดาเนินงานของสมาคม 2.2) การ
จัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 2.3) การมีทัศนคติการรักษ์ถิ่นฐาน และ2.4) การมีภาวะผู้นา
และความเปน็เจ้าของผู้นากลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ตามลาดับ 

ความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ 
สุรินทร์และศรีสะเกษ ในประเด็นมากที่สุดคือ 1) การพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 2) การรวมกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะ
เกษ 3) ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว  4) ด้านความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 5) ด้านแผนงานและโครงการ
ความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 6) ด้านการแบ่งปันทรัพยากร
ของสมาชิกของสมาคมต่อกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว และ7) ด้านความตระหนักและความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว ความเป็นไปได้ของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะ
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เกษ สามารถเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่าย ปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยเรียงตาม
ลาดับความสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านแผนการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด  2) คุณภาพ
ของสินค้าและบริการทาง การท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคม 3) ขนาดของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด 4) ความ
ร่วมมือของผู้จัดการงานกิจกรรมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 5) ความครบถ้วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดของสมาคมท่องเที่ยว และ6) ภาวะผู้นาและความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก ข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กีฬา
และนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายหลัก 4 ด้าน 
ดังนี้คือ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 2) ความร่วมมือทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 3) องค์การและการจัดการกลุ่มเครือข่าย และ4) แผนงานและโครงการปฏิบัติการทางการเชื่อมโยง
ของกลุ่มเครือข่าย 
 Adetola, Adewumi และ Olonimoyo (2016) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ศึกษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับสูง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
ซ้ำที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ และการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว การ
สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว จะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีอายุ 
20 – 40 ปี ร้อยละ 57.40 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 87.00 นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่
จะกลับมาเที่ยวซ้ำ ร้อยละ 88.00 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 Nugroho และคณะ (2016) ได้ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) พบว่า ปัญหาของการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้โดยใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของท้องถิ่นจากการเป็นภาคเกษตรกรไปเป็นการผลิตสินค้า
และบริการ การเพ่ิมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการบูรณาการกับสถาบันทางการศึกษา การ
พัฒนาผู้ประกอบการทางด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยว การสร้างภาวะ
ผู้นำและการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์และแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ การสร้าง
มาตรฐานของสินค้าและบริการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น การสร้างมูลค่าให้กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 Abahre และ Raddad (2016) ได้ศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางเมืองที่มีต่อการพัฒนาการท่อเที่ยว 
พบว่า ปัจจัยภายนอกมากมายมีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวลด
จำนวนลง การตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ปัญหาทางการเมืองมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนว
ทางแก้ไข ได้แก่ รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ชุมชนและท้องถิ่นจะต้องปกป้อง
ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และทุนทางชาติพันธุ์ 
 Mazidi (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและการท่องเที่ยวเพ่ือ
การบำบัดสุขภาพ พบว่า การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศได้ ปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึงเป็นทุนทางธรรมชาติมี่มีมูลค่าสูงของประเทศ ที่นำไปสู่การ
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศอย่างมหาศาล 
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 Deborah, Rhoda, และ Williams. (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวผ่านมือถือระบบ Android Application ด้วยภาษาท้องถิ่น พบว่า วิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุด คือ 
การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือและได้รับข้อมูลในช่องทางที่ง่ายและ
สะดวก ผลการทดสอบพบว่าการสื่อสารมีความชัดเจน ร้อยละ 88.50 การสื่อสารมีความเป็นธรรมชาติ ร้อยละ 
80.00 ระบบการสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นผ่านระบบมือถือเป็นระบบที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
 Sultana, Islam, และ Uddin (2017) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวทางศาสนา (religious tourism) พบว่า 
การท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไป แหล่ง
ท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 
การท่องเที่ยวทางศาสนาเป็นการไปศึกษา เรียนรู้ ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจเกี่ยวกับสถานที่ทางศาสนา 
เส้นทางของประวัติศาสตร์ทางศาสนา การศึกษาหลักธรรมคำสอน การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนา 
การท่องเที่ยวทางศาสนาจึงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ 
 Lin (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอนักท่องเที่ยว พบว่า การท่องเที่ยวได้รับ
ความนิยมอย่างมากทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เดินทางไปท่องเที่ยว แต่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแบบรวดเร็วเกินไป ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะถูกทำลายให้เสียหายโดย
นักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติในขณะท่องเที่ยวอยู่ที่แห่งนั้น ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องนำมา
พิจารณาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติในขณะที่ท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ให้บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 Alam และ Mingque (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์การก่อการร้าย การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investments : FDI) และอุปสงค์การท่องเที่ ยว (tourism 
demand) พบว่า เหตุการณ์การก่อการร้ายมีผลกระทบทางลบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และอุปสงค์การท่องเที่ยว การก่อการร้ายส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ มากกว่าส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การท่องเที่ยว การก่อการร้ายไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงต่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และอุปสงค์การท่องเที่ยว 
 Fatkhurahman, Suroto, และ  Hadiyati (2018) ได้ ศึ กษาความสามารถทางการแข่ งขั นของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของเมืองท่องเที่ยวด้านการเลือกซื้อสินค้า (shopping tourism city) พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ในท้องถิ่นจึงเป็นความต้องการจำเป็นในระดับต้นๆ ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างพลังอำนาจในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะในธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองแห่งการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันเป็นฐานของการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น การสร้างทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
สังคมของชุมชนและท้องถิ่น ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความสัมพันธ์ในระดับ
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ต่อกับความรู้และทักษะ ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้องมี
การพัฒนาแบบเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการดำเนินงานธุรกิจเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาทักษะและความรู้ 
 Lomonosova และ Zollina (2018) ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ดิจิทั ล (digital learning resources) 
พบว่า แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ 1) วิธีการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านกฎหมายและ
การเงิน การสนับสนุนส่งเสริมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 2) การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) การปกป้องสิทธิของผู้เรียน 4) การแก้ไขปัญหาทางสังคม 5) การประเมินผลที่เน้น
ความรู้ความเข้าใจผ่านแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล จะส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะของครูด้านแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล ได้แก่ การรับรู้ แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตร การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน การ
บริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษา การพัฒนาทางวิชาชีพ 
 Kwan, Kong, และ Lam (2019) ได้ศึกษาการจัดการคุณภาพด้านการให้บริการ พบว่า สมรรถนะด้าน
อารมณ์มีผลต่อการจัดการคุณภาพด้านการให้บริการ การบริการพิเศษ ความคาดหวังของลูกค้า การได้รับ
ยอมรับและชื่อเสียงของธุรกิจ 
 Arowosafe, Wuleka, และ Emma (2019) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 
พบว่า การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่ง
อำนวยความสะดวก ได้แก่ การให้บริการสุขภาพ การให้บริการการคมนาคมขนส่ง การนำเสนอทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะนำไปสู่ การจ้างงานในชุมชน 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 Folorunso, Ayeni, และ Ayeni (2020) ได้ศึกษาผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่มีต่อสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น พบว่า การนำสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกสามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และมูลค่าการจำหน่วยผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าของท้องถิ่นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ การบูรณาการการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จะ
นำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและการเติบโตของธุรกิจได้ 
 สรุปว่าวัฒนธรรมชุมชนสามารถเป็นทุนวัฒนธรรมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถนำมาซึ่งรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน นอกจากนั้น ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป 
โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยประชาชนในชุมชนเอง ส่วนหน่วยงาน
ภาครัฐควรมีบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ประชาชนได้รู้จัก ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการจัดการ
ท่องเที่ยว ควรได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานทั้งด้านที่พัก
ด้านอาหารและโภชนาการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยด้านการจัดการ
ด้านมูลค่าเพ่ิมและด้านส่งเสริมการตลาด 
 
 3. งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นักพัฒนาชุมชนจำเป็นต้องศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนา
จะเป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิม ไม่หลุดหายไปจากรากเหง้าเดิมจนมากเกินไป การพัฒนาบนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจะเป็นการสืบถอดวัฒนธรรมเดิมให้คงอยู่ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
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กาลเวลาและบริบททางสังคม งานวิจัยที่ได้นำเสนอต่อไปเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการศึกษา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะคงอยู่ได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนในชุมชนนั้นๆ จะต้องเห็นคุณค่าและเรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพ่ือให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและรากเหง้าของชาติพันธุ์ตนเอง  ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ส าม ารถน ำม า
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เนื่องจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน แนวทางในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนใน
ชุมชนและประชาชนทั่วไปในระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีอยู่ในทุกชุมชน 
ครูก็ถือว่าเป็นผู้รู้ในชุมชนและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายถอดความรู้ งานวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ สุกัญญา เสรีนนท์
ชัย (2560) ได้ศึกษาการสื่อสารการเกษตรเพ่ือลดโลกร้อน โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติได้ของชุมชน พบว่า ภาค
เกษตรกรรมมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน ทั้งเป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาเก็บกักไว้ในต้นไม้ ดินและซากสัตว์ การสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ือลดโลกร้อนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ของชุมชนจึงเป็น
ประเด็นสำคัญ ความรู้ทั้งสองส่วนสามารถใช้ร่วมกันและเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ จุดแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การคิดค้นวิธีการและประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทาการเกษตรในชุมชน ขณะที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่บนฐานของ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการพิสูจน์ ความรู้ทั้งสองส่วนนี้สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ขั้นการเตรียมแปลง
ปลูกข้าว/ปรับปรุงดิน ระหว่างปลูกข้าวและความรู้ที่ใช้ได้ในหลายขั้นตอน โดยความรู้จากพ้ืนที่ศึกษาที่พบ
เด่นชัดคือ การทำนาข้าวแบบขี้เกียจ การใช้จุลินทรีย์เหง้ากล้วยย่อยสลายฟาง และเทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้ง
ข้าว ส่วนการใช้ปุ๋ยสั่งตัดยังพบไม่มากนัก เนื่องจากข้อจำกัดที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพของดินก่อน 
กระบวนการสื่อสารการเกษตรในนาข้าวเพ่ือลดโลกร้อนแบบมีส่วนร่วม โดย กลุ่มเกษตรกรพอเพียง และกลุ่ม
ข้าวชุมชน ชาวนาผู้ส่งสารเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำนา ไม่เผาฟาง ใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าว และใช้เทคนิค
เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว มีขั้นตอนหลักเหมือนกัน ได้แก่ 1) การทบทวนผลจากการระดมความคิดกลุ่มเกษตรกร 
และความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรลดโลกร้อน 2) การวางแผนและออกแบบสื่อ 3) การผลิตสื่อ 4) การ
เผยแพร่สื่อ และ 5) การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการสื่อสารการเกษตรเพ่ือลด
โลกร้อน ได้แก่ 1) การจัดการความรู้ ช่วยเสริมพลังการทำงานของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร 2) การวางแผน
สื่อสารผ่านสื่อผสม 3) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการลดโลกร้อนจากการทำ
การเกษตร 
 อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่า บริบทชุมชนที่แตกต่างกันด้วยการผสมผสานระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายมอญ มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง คือ การแต่งกาย วิถีชีวิต งานประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ศาสนา 
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนำมาซึ่งผลในระดับบุคคล ชาวบ้าน ชาวบ้านมีศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ระดับกลุ่มบุคคลเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ร่วมคิดร่วมทำ จาก
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่สามารถมาหาช่องว่างในการทำงานร่วมกันได้ ก่อให้เกิดการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ผลระดับชุมชน คือ การนำรูปแบบการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในชุมชนหนึ่งไปใช้ในอีกชุมชนหนึ่ง 
 ลินดา เกณฑ์มา และคณะ (2561) ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและชุมชนได้ประโยชน์ผ่านประเพณี  
วัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ของอำเภออู่ทอง มีโครงการวิจัยจำนวน 5 
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โครงการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและชุมชน การใช้ประโยชน์ผ่าน
รากฐานทางประเพณ ีวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า การเก็บรวบรวมลายผ้าที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ตามภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว  ทำให้ได้
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ จุดเด่น ที่จะนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว การที่จะนำจุดเด่นมาสู่กระบวนการออกแบบองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นและความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นสมบัติของ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้แก่ ชุดเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กิ๊บติดผม เข็มกลัด 
และชุดเครื่องใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ถุงผ้า เสื้อยืด สมุดโน้ต 

2. การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว  อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีลักษณะดังนี้ 1) ไทยทรงดำ บริบทของการผลิต (context of 
production) การทอผ้าจะเป็นกลุ่มของผู้หญิงสูงวัย ผู้หญิงวัยสาว และผู้ชายวัยหนุ่ม ที่มีความสามารถด้าน
การทอผ้า โดยยังคงใช้ฝ้ายและไหม สีที่ใช้จะย้อมด้วยเคมี แต่ในปัจจุบันมีการฟ้ืนฟูการใช้สีจากธรรมชาติ เช่น 
คราม ประดู่ (ชุมชนบ้านดอน) สีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสีดำ ลวดลายปรากฏบนผืนผ้าทอของไทยทรงดำ ลาย
ปะ คือ ลายขอกุด ลายปัก คือ ลายดอกจันทร์ ดอกแปด ดอกเต้า ดอกบานจ้าย การสวมใส่ที่เป็นอัตลักษณ์ 
สำหรับเด็ก ได้แก่ หมวก ชุดไตสำหรับเด็ก ผู้ชายเสื้อฮี เสื้อไต ส้วงก้อม และผู้หญิง สวมใส่ ผ้าเปียว เสื้อน้อย 
เสื้อก้อม ผ้าซิ่นลายแตงโม เจ้าพิธี เพศชาย สวมใส่เสื้อกางเกงเป็นสีแดง เพศหญิง จะเน้นนุ่งซิ่นมัดหมี่สีดำแดง 
วัตถุ เสื้อผ้า ความหมายเป็นเครื่องยังชีพ สาหรับไทยทรงดำ เสื้อฮี คือ เสื้อประจำตัวเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว 
แม่จะทอไว้มอบให้ลูกชาย และภรรยาจะทอไว้มอบให้สามี การให้ความหมายของผ้าทอ สีที่ใช้ในการทอผ้ามี
ความหมายสื่อถึงสิ่งต่างๆ ประกอบด้วย สีแดง หมายถึง ความรัก เคารพนับถือ เกาะเกี่ยว เชื่อมสัมพันธ์ สีดำ 
(รวมถึงโทนน้าเงิน คราม ) หมายถึง สีมงคล สีแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ เขียว หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม 
ที่มีความเจริญงอกงาม ความเจริญรุ่งเรือง สีส้มหรือสีเหลือง หมายถึง ความเข้มแข็ง มั่นคง สีขาว หมายถึง สิ่ง
ก่อเกิดใหม่ สีแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ในงานศพของไทยทรงดำลูกหลาน (ยกเว้นลูกเขย ลูกสะใภ้) จะใส่
เสื้อสีขาว ธำรงรักษาความเชื่อที่มีมาแต่เดิม แสดงอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น เชื่อมร้อยความรู้สึกให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน บ่งบอกสถานภาพความเป็นเครือญาติ และแสดงความเคารพบรรพบุรุษ หน้าที่ ผ้าทอ นำมาทำเสื้อผ้า 
การสวมใส่ผ้าทอ ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก ่ที่บ้าน วัด ลานประเพณ ีพิธีกรรม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอของไทยทรงดำ การจัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมให้คนต่างถิ่นชม การเปิดชุมชนเป็นโฮมสเตย์ คุณค่าของ
ผ้าทอ เสื้อผ้าที่ใช้ยังทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อของชาวไททรงดำได้อย่างเหนียวแน่น สร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัด 
สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะที่มีคุณค่าไปยังรุ่นต่อๆ ไป สำหรับผู้ใช้ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย ในชีวิตประจำวัน 
ผู้ชายสวมใส่ เสื้อไต ส้วงก้อม ผู้หญิง สวมใส่ใช้ ผ้าเปียว เสื้อน้อย เสื้อก้อม ผ้าซิ่นลายแตงโม และในโอกาส
พิเศษ (พิธีกรรม) ผู้ชาย สวมใส่ (ศพชาย ) เสื้อฮี ส้วงฮี ผู้หญิง สวมใส่ (ศพหญิง) เสื้อฮี ผ้าซิ่นแตงโม ส่วนเขย 
และสะใภ้จะใส่เสื้อฮีกลับด้านในมาไว้ข้างนอก ในงานประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ชาย จะสวมใส่สวม เสื้อไต 
ส้วงฮี ส่วนผู้หญิงสวมใส่ เสื้อก้อม ผ้าซิ่นลายแตงโม กิจกรรมของไททรงดำจะมีงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ 
ช่วงสงกรานต์ งานกิจกรรมฟื้นฟูตาข้าวเม่า 

2) ลาวเวียง บริบทของการผลิต (context of production) มีการรวมกลุ่มทอผ้ามีทั้งผู้หญิงสูงวัย 
และวัยรุ่น มีคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ ทอผ้าเพ่ือใส่ในชุมชน และจัดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม มีการส่งผ้าทอของกลุ่ม
เข้าประกวด ผู้ทอผ้าซิ่นตีนจกลาวเวียงในอู่ทองมีราว 10 คนที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนๆ ใน
กลุ่มได้ ผู้ผลิต/ทอผ้า กระบวนการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบฝ้าย (ด้าย) ไหมแท้ (ไหมจุล ไหมบ้าน) ไหม
ประดิษฐ์ ที่ซื้อมาจากชุมชนอ่ืน สีของผ้าจะย้อมสีเคมี มีสีหลัก คือ น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว ขาว ทั้งหมด 5 สี 
สีที่เป็นเอกลักษณ์ คือ น้ำเงิน ลวดลาย องค์ประกอบของผ้า แบ่งเป็น หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น ประเภทของตัวซิ่น
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แบ่งออกเป็น ซิ่นหมี่ ซิ่นคั่น ซิ่นลาย ตัวอย่างลาย เช่น ลายขอ (ลายเอกลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลการประกวด
ระดับจังหวัด) ลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายบักง่องแง่ง (ลูกน้ำ) ลายสายน้ำเต้า ลายตวยน้อย สื่อวัตถุ 
ความหมาย สีที่ใช้ในการทอผ้ามีความหมายสื่อถึงสิ่งต่างๆ น้ำเงิน หมายถึง สีของความรักชาติ แดง หมายถึง สี
ของเลือดของพ่ีน้องชาวลาว เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวในนา เหลือง หมายถึง ความ
เจริญรุ่งเรือง ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ การทำบุญกุศล หน้าที่ ผ้าทอ เสื้อผ้า ใช้ในงานออกร้านขายผ้า 
เทศกาลประกวดผ้าทอระดับจังหวัด ในงานบุญ งานเทศกาลตามประเพณี คุณค่า ไม่ได้ให้คุณค่าเฉพาะ 
สำหรับผู้ใช้ เป็นเครื่องแต่งกาย กระบวนการ (วาระโอกาสในการใช้) ผู้หญิงทุกวัย ชีวิตประจำวัน ใส่ชุดทั่วไป
ตามสมัยนิยม โอกาสพิเศษ (พิธีกรรม) ผู้หญิงใส่ซิ่นตีนจกลาวเวียง ผ้าสไบ (ลายแดง-ขาว) ไปงานประเพณี
ต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานวัด มีการทอผ้าเพ่ือทำหมอน สำหรับใช้ในงานบวชของลูกชาย สำหรับใช้ใน
งานแต่งของลูกสาว ต้องใช้หมอนไปขอขมา และงานประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ผู้หญิงวัยเด็ก วัยสาว วัย
สูงอายุ นุ่งซิ่นตีนจกลาวเวียง ไปงานประเพณีต่างๆ ได้แก่ ทำขวัญข้าว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บุญเดือน 3 
(บุญข้าวจี่) สงกรานต์ในเดือนเมษายน แห่ดอกไม้ ไต้ปะทาย ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ตำบลดอนคา ณ 
บริเวณลานตากข้าวสี่แยกตีนเป็ด ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง (ในช่วงเดือนพฤษภาคม) ประเพณีสารทลาว ใน
งานบุญเดือน 10 ชาวบ้านตำบลดอนคาทุกครัวเรือนจะกวนขนมกระยาสารท เพ่ือนามาถวายแด่พระสงฆ์ ใน
วันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 

3) ลาวครั่ง ไม่มีการทอผ้าหรือผู้ผลิตในอำเภออู่ทอง ชาวลาวครั่งส่วนหนึ่งได้รับการสืบทอดผ้าเก่ามา
จากบรรพบุรุษ และส่วนใหญ่ซื้อผ้าซิ่นลาวครั่งและผ้าทอมาจากชุมชนอ่ืน  เช่น เดิมบางนางบวช ด้านช่าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สีของผ้า ในอดีตสีธรรมชาติที่ใช้ได้มาจากธรรมชาติและการ
ใช้สีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรง เช่น สีแดง จากครั่ง สีส้ม จากหมากสุก สีเหลือง จากหัวขมิ้น สีดำจากมะเกลือ สี
คราม จากต้นครามผสมกับปูนกินหมาก ส่วนลวดลายผ้าทอให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ลาวครั่งมีความชำนาญใน
การใช้สีตรงข้ามและขัดแย้งมาอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนงดงาม มีสีหลัก 5 สี คือ แดง เขียว ดำ ขาว เหลือง สีที่
เป็นเอกลักษณ์ สีแดง (ตีนของผ้าจกเป็นสีแดง) ลวดลาย องค์ประกอบของผ้า แบ่งเป็นหัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น 
ประเภทของตัวซิ่นแบ่งออกเป็น ซิ่นหมี่ ซิ่นคั่น ซิ่นลาย โครงสร้างของลายจกส่วนใหญ่จะเป็นลายเรขาคณิต
ขนาดใหญ่ เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นลายผสมที่นำลายเล็กๆ 
คือ ขิดหน่วย ขิดดอก และขิดขอ มาออกแบบผสมกัน การทอตีนซิ่นจกจะเว้นส่วนปลายของซิ่นไว้เป็นสีพ้ืนแดง
หรือดำแล้วแต่ชนิดของซิ่นและทอปลายสุดด้วยแถบสีเหลืองหรือสีเขียว  ลายที่เป็นที่นิยม เช่น ลายขอหลวง 
การให้ความหมายของผ้า ไม่มีการสื่อความหมายด้วยผ้า หน้าที่ของผ้าทอ เสื้อผ้า ใช้ในงานบุญ งานเทศกาล
ตามประเพณี งานที่หน่วยงานของรัฐเชิญไปร่วมกิจกรรม คุณค่า เป็นตัวแทนของความรัก ความผูกพัน ที่
ผู้ใหญ่ถักทอให้ลูกหลานและเครือญาติได้สวมใส่ไปงานสำคัญๆ ของวิถีชีวิต และให้เป็นสมบัติแม่ ย่า ยาย ให้
เก็บรักษาเป็นที่ระลึกนึกถึง สำหรับผู้ใช้และเครื่องแต่งกาย ผู้หญิงและผู้ชายทุกวัย ชีวิตประจำวัน ใส่ชุดทั่วไป
ตามสมัยนิยม ในโอกาสพิเศษ (พิธีกรรม) ผู้ชายจะมีผ้าขาวม้าคาดเอวเป็นลายตารางหมากรุก 5 สี ใส่ไป
ร่วมงานประเพณีต่างๆ สาหรับผู้หญิงใส่ซิ่นตีนจกลาวครั่ง ไปงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานวัด 
และในงานประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ผู้หญิงวัยเด็ก วัยสาว วัยสูงอายุ นุ่งซิ่นตีนจกลาวครั่งไปร่วมงาน
ประเพณ ีประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ประเพณีทาบุญกลางบ้าน 

3. การศึกษาเส้นทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ภายในอำเภออู่ทอง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แบ่งตามประเภทที่
กำหนดออกเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และ การท่องเที่ยวเชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น  อาทิ NPJ 
Fantasy หรือ C&Y Water Park 

4. การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง 
พบว่า การกระจายพันธุ์ของพืชถิ่นเดียวทั้งหมดมีการกระจายแบบกลุ่ม มีค่า Morisita’s index ระหว่าง 2 - 
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20 จึงสรุปได้ว่า พืชถิ่นเดียวที่มีค่าการกระจายพันธุ์สูงพบได้น้อยในพื้นที่ ในขณะเดียวกันพืชถิ่นเดียวที่มีค่าการ
กระจายพันธุ์ต่ำสามารถพบได้ทั่วไปในอำเภออู่ทอง การปรากฏอยู่ของพืชถิ่นเดียวมากหรือน้อยเป็นผลมาการ
ความสามารถในการกระจายพันธุ์ โดยพบว่ามะกักมีการกระจายพันธุ์ได้ดี ส่วนมะลิสยามมีการกระจายพันธุ์
น้อยมาก การสำรวจพบมะลิสยามจำนวนน้อย การสำรวจสังคมป่าไม้ในอำเภออู่ทองยังทำให้ทราบถึงอิทธิพล
ของสังคมพืชอ่ืนๆ ที่มีต่อพืชถิ่นเดียวและความสามารถในการกระจายพันธุ์ ดินที่เก็บจากบริเวณพืชถิ่นเดียวมี
ลักษณะที่มีองค์ประกอบของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นผลมาจากเป็นพ้ืนที่ของภูเขาหินปูน พืชถิ่น
เดียวมีปัจจัยที่มีแนวโน้มคุกคามทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ การคุกคามถิ่นที่อยู่ และการคุกคามจากพืชต่างถิ่น 
โดยพืชถิ่นเดียวถูกคุกคามพ้ืนที่จากการเกิดไฟป่า สัมปทานเหมืองหินปูน และสภาพภูมิอากาศ โดยมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนของภาคกลาง ส่วนของการคุกคามพืชถิ่นเดียวจากผกากรอง 
พบว่ามีระดับการรุกรานที่รุนแรงมากที่สุด พืชต่างถิ่นชนิดอ่ืนอีก 2 ชนิด พบการคุกคามในระดับปานกลางถึง
มาก ข้อมูลที่ได้ข้างต้นจะถูกใช้เพ่ือวางแผนการขยายพันธุ์และการปลูกเพ่ิมเติมพืชถิ่นเดียวในพ้ืนที่  และการ
พัฒนารูปแบบของแผนการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ ์และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

5. การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) รูปแบบ
การจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประโยชน์
และสรรพคุณของสมุนไพร ความเหมาะสมในการใช้สมุนไพร ปัจจัยในการเลือกใช้สมุนไพร ค่านิยมในการใช้
สมุนไพร และการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง 
ประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การยืนยัน
รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง โดยวิธีสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความถูก
ต้องครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 3) แนวทางการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการจัดการภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง และสนองการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำเสนอและเผยแพร่รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวและเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร มีโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนาไปใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้  

1. การศึกษาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภออู่ทอง มีดังนี้ 1.1) การใช้
สมุนไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ความเหมาะสมในการใช้สมุนไพร 
ปัจจัยในการเลือกใช้สมุนไพร ค่านิยมในการใช้สมุนไพร และการประชาสัมพันธ์ 1.2) การจัดการภูมิปัญญาการ
ใช้สมุนไพร ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และภูมปัญญาท้องถิ่น 2) การ
ยืนยันรูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร โดยวิธีสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ารูปแบบการจัดการภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพร มีความถูกต้อง ครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 3) แนวทางการใช้
ประโยชน์จากรูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำเสนอและเผยแพร่รูปแบบการจัดการ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

2. อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่อำเภออู่ทอง พบว่า
สามารถแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกจำนวน 125 ไอโซเลต ได้จากอาหารหมักจานวน 40 ตัวอย่าง โดยแบคทีเรีย
กรดแล็กติกที่นำไปศึกษาต่อคัดเลือดบนพ้ืนฐานของความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรค  Salmonella 
Typhi, Salmonella enteritica serovar Typhimurium, Pseudomonas aeroginosa, Eschericia coli, 
Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus สามารถทนต่อสภาวะในทางเดินอาหารได้สูง ความไวต่อ
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ยาปฏิชีวนะ สามารถเกาะที่เยื่อบุผนังลำไส้ ไม่ย่อยสบายเม็ดเลือดแดง และสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง
คัดเลือกได้ 2 ไอโซเลต คือ BL23a และ BL27a เมื่อจำแนกแบคทีเรียกรดแล็กติก มีความใกล้เคียงกับ 
Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus pentosus ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณพรีไบโอติกส์ของข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ข้าวพันธุ์ฝาบาตรมีปริมาณสูงที่สุด
รองลงมา คือ ข้าวพันธุ์พญาชม พันธุ์เหลืองอ่อน พันธุ์พันธุ์รากแห้ง และพันธุ์ขาวหลวง โดยมีปริมาณพรีไบ 
โอติกส์อยู่ระหว่าง 41.31 – 166.57 mg/g ผงแห้งของสารสกัด เมื่อศกึษาผลของพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญของ
แบคทีเรียกรดแล็กติกทั้ง 2 สายพันธุ์ พบว่าสารสกัดจากข้าวพันธุ์ฝาบาตร พญาชม และเหลืองอ่อน ส่งเสริม
การเจริญของของแบคทีเรียกรดแล็กติกทั้ง 2 สายพันธุ์ ในการทำเครื่องดื่มพบว่าจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์ฝา
บาตร พันธุ์พญาชม และพันธุ์เหลืองอ่อน ได้อัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองและน้าที่อัตราส่วน 1 : 35 
และค่าความหวานที่เหมาะสม คือ 8 Brix จากการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาด้านคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของเครื่องดื่มเมื่อเก็บเป็นเวลา 28 วัน พบว่าเครื่องดื่มทั้ง 3 สูตร มีระดับปริมาณโพรไบโอติกส์อยู่ในระดับสูง 
(108 CFU/ml) อีกทั้งยังไม่พบเชื้อในกลุ่มโคลิฟอร์ม รวมถึงเชื้อราและยีสต์ ในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระ
เครื่องดื่มทุกสูตรยังคงมีกิจกรรมต้านสารอนุมูลอิสระอยู่ระหว่าง ร้อยละ 8.48 - 9.22 ตลอดช่วงเวลา 28 วัน
ของการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในด้านคุณค่าทางโภชนาการนั้นพบว่าเครื่องดื่มทั้ง 3 สูตร มีโปรตีน
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.34 - 0.38 ซึ่งเครื่องดื่มจากข้าวพันธุ์ฝาบาตรมีโปรตีนสูงกว่าสูตรอ่ืน ทั้งนี้พบว่าทั้ง 3 
สูตรมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตไม่แตกต่างกัน โดยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 5.65 - 5.83 ในส่วนขององค์ประกอบด้าน
ไขมันของเครื่องดื่มพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.03 - 0.05 ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก  

3. รูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย  กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในอำเภออู่ทอง จานวน 98 กลุ่ม และแบ่งเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเกี่ยวข้องกับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจานวน  9 กลุ่ม แบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานประจำ จำนวน 2 กลุ่ม 2) วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
ที่มีลักษณะการดำเนินงานไม่ประจำ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นครั้งคราว 
จานวน 5 กลุ่ม และ 3) วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกล้วย โดยในอดีตมีการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินการที่เก่ียวข้องกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย จานวน 2 กลุ่ม รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยใน
อำเภออู่ทอง และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยในอำเภออู่ทอง 
ในระดับชั้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธี SCOR Model สามารถนำไปให้ความรู้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหรือใกล้เคียงได ้

การเพ่ิมการรับรู้คุณค่า วัฒนธรรม ประเพณี สำหรับคนภายในและภายนอกชุมชน มีโครงการวิจัย
จานวน 2 โครงการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนาไปใช้เพ่ิมการรับรู้คุณค่า วัฒนธรรม ประเพณี สาหรับคนภายใน
และภายนอกชุมชนได้ ดังนี้  

1. การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  ต้องการให้ดำเนินการพัฒนา 
ยุวมัคคุเทศก์ตามแนวทางการเรียนรู้ที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน มีการฝึกทักษะเฉพาะวิชาชีพ การศึกษานอกสถานที่ และการฝึก
ปฏิบัติภาคสนาม โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในอำเภออู่
ทอง มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบ การสังเกตและการปฏิบัติในสถานการณ์
จริงเป็นรายบุคคล และกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม จากการประเมินความรู้
ภาควิชาการและทักษะการปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่หลากหลายโดยวิทยากร ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  รวมทั้งการถอดบทเรียน พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมมีคะแนน
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พัฒนาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดีขึ้น กิจกรรมทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความ
พร้อม และความมั่นใจในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งเห็นได้จากความสามารถในการจดจำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม ประเพณี มีความคล่องแคล่วและความมั่นใจในตนเองที่เพ่ิมมากขึ้น นักเรียนชอบกิจกรรมที่จัดขึ้น 
นักเรียนได้รู้จักเพ่ือนใหม่ต่างโรงเรียน มีความกล้าแสดงออก และมีใจรักบริการมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้
นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำ ระเบียบวินัย การบริหารเวลาและการคลายเครียด กิจกรรมทำให้เกิดความ
สามัคคีช่วยเหลือ และร่วมมือกัน นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างกลุ่มเพ่ือน ใน
ด้านความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ สถานที่ต่างๆ ในบ้านเกิดของตนเอง อันจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถให้ข้อมูลกับผู้คนทั่วไปได้ ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ในการประยุกต์ใช้และแก้ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดคุณลักษณะที่ดี มีความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ นับเป็น
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ 4C คือ การร่วมมือร่วมใจ (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity) การสื่อสารติดต่อ (communication) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical Thinking) 

2. การสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองโบราณอู่ทองมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมทวารวดี  เป็นดินแดนยุคแรกสมัย
ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทย พบโบราณสถานและโบราณวัตถุ สามารถสรุปอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดังนี้ 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ได้แก่ ผังเมืองโบราณอู่ทอง
เป็นรูปวงรี ประติมากรรมสมัยทวารวดี โบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น พระพุทธรูป อีกทั้งเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับ ลูกปัด หิน แก้ว ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน พืชประจำท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง 2) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง โดยมีความเป็นมาในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานสู่ดินแดนอู่ทอง 
อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม และการทอผ้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็น 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) คนไทยพ้ืนถิ่น คือ คนไทยที่อยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีวิถีชีวิตที่คล้ายกับคนภาคกลางทั่วไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ลักษณะบ้านเรือนปลูก
เรือนแบบใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพ่ือให้เหมาะกับการประกอบอาชีพและคมนาคม การแต่งกายตามสมัย
นิยม นุ่งโจงกระเบนเป็นผ้าถุง มีประเพณีวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับการเกิด การบวช การแต่งงาน และงานศพ 2) 
คนไทยพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่พวน เชียงขวาง ซาเหนือ ซาใต้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินในรัชสมัยกรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สมัยก่อนอาชีพหลักคือ การปลูกใบยาสูบ ปัจจุบันหันมาทำเกษตรกรรม กวนกาละแม การแต่งกาย ชาวไทย
พวนเน้นสีน้ำาเงิน ผ้าฝ้าย เพราะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบาย วัฒนธรรมประเพณียังคงอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมา
โดยเฉพาะการสานตะกร้า “ตากาเหลว” โดยมีประเพณีที่สำคัญ คือ พิธีกำฟ้า เป็นการบูชาเทวดาผู้เป็นใหญ่ใน
สวรรค์ 3) คนไทยลาวโซ่ง หรือคนไทยทรงดำ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศเวียดนาม เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน
คือ การแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัด คือ เสื้อผ้าสีดำ มีการทำม้วยผมที่เป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิตเรียบง่าย 
วัฒนธรรมประเพณีที่เด่นชัด คือ การละเล่นลูกก้อน ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นการละเล่นที่สนุกสนานของหญิง
และชาย ประเพณีที่สำคัญ คือ การไหว้ผีเรือนหรือเรียกว่า “พิธีเสนเฮือน” พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีแต่งงาน และ
งานศพ 4) คนไทยเวียง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในเขตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว อพยพเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มชาวลาวอ่ืนๆ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ประเพณีที่มีวัฒนธรรม
แบบชาวอีสาน มีการแห่บั้งไฟ การดำรงชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อาหารที่ทานจะเป็นปลาร้าหลนกับผัก
สดตามท้องถิ่น ในส่วนความเชื่อชาวไทยเวียง ผู้ชายจะเชื่อเรื่องการสักลายขาทำให้อยู่ยงคงกระพัน 6) คนไทย
กา หรือลาวครั่ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคกลาง และภาคตะวันตก วิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบัน แต่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน คือ การแต่งกายเป็นผ้าทอจากผ้าฝ้ายและไหมย้อม
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ด้วยครั่งสีแดงสด ประเพณีจะนับถือผีเจ้านาย ที่มีการเลี้ยงศาลของหมู่บ้าน เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ทางกสิกรรม 
จึงเห็นได้ว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในแต่ละชาติพันธุ์  มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  เช่น  การแต่งกาย  วิถีชีวิตการดำรงอยู่ ในปัจจุบัน  ความเชื่อ  วัฒนธรรม ประเพณี  
ศิลปะการแสดงของแต่ละชาติพันธุ์ที่สืบทอดต่อกันมา การแต่งกายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คงอยู่ 
และมีการสืบสานประเพณีของแต่ละเชื้อชาติ แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ 
 Kartika (2016) ได้ศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
เอกลักษณ์เหล่านี้จะนำไปสู่การมีค่านิยมร่วมกันและความสามัคคีของกลุ่ม ภาษาในการสื่อสารของแต่ละพ้ืนที่ก็
จะมีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่เช่นเดียวกัน และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ ในระดับประเทศจึงต้องมี
ภาษาท่ีเป็นภาษาทางการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาท้องถิ่นได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความกลัวเกี่ยว
อำนาจลึกลับ พระเจ้า การอุทิศตน จิตวิญญาณ ความซื่อสัตย์ อารมณ์ การทำงานหนัก ฉันทามติ การพึ่งพากัน 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติได้ริเริ่มที่จะมีมูลค่าในตนเอง ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของครอบครัว 
และเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ค่านิยมทางบวกเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจะนำไปสู่สังคมที่มีความเจริญรุ่งเรือง และ
การอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมของชาติ 
 Anggraini และ Kusniarti (2017) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณลักษณะของนักเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนา
ความรู้และคุณลักษณะของนักเรียนได้ การเรียนรู้จากหนังสือจะทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถระบุและนำเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมาย องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถจัดทำเป็น
หนังสือเรียนได้และสามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนได้ รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถ
พัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ 
 สรุปได้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาบางอย่างก็สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ภูมิปัญญาบางอย่างก็ซึมซับอยู่ในวิถีชุมชนจนเป็นปกติและไม่สามารถแยกแยะออกได้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพ อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพ 
และการธำรงรักษาให้ชุมชนคงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นทั้งการกล่อม
เกลาของครอบครัว การเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน และการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน 
 
 4. งานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ระดับบุคคลเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลได้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ตนเองมีความเป็นตัวของตัวเอง ได้รับ
การยอมรับจากคนรอบข้าง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุข อัตลักษณ์ระดับ
บุคคลเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างตัวตนตามสิ่งที่ได้รับรู้จากสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบตัว ดังนั้น การ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้แต่ละ
บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในสังคม อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทั้งอัตลักษณ์ระดับบุคคล
และระดับชุมชน เนื่องจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ถูกหล่อหลอมขึ้นมาอย่าง
ยาวนาน มีการปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้เหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
ชาติพันธุ์ นอกจากนั้น ในตัวบุคคลของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นตามลักษณะของภูมิปัญญา
นั้นๆ อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้กลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าให้กับ
ชุมชน ทั้งการสร้างรายได้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และนำไปสู่
การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบันอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้กลายมาเป็นทุนทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับแต่ละ
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ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างมหาศาล การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลนั้น สามารถ
แสดงออกได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง การแต่งกาย ภาษา บุคลิกภาพ 
ค่านิยม งานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการนำอัตลักษณ์ชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน และประเทศ มีดังนี้ 
 เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง (2555) ได้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุดรธานี พบว่า อัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะที่สำคัญในด้านต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานีมีทั้งหมด 7 ด้าน 
ดังนี้ แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่าที่ได้รับความศรัทธาจากคนไทย สินค้าหัตถกรรมที่มาจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อาหารขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมจากคนจำนวนมาก การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางอากาศ การเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน การเป็นจังหวัดที่มีเขยฝรั่งหรือเขยชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย โดยอัตลักษณ์เหล่านี้จะถูก
นำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งแบ่งออกเป็นรายไตรมาส ทั้งหมด 4 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อธีมว่า “อีสานมหัศจรรย์” ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – 
มีนาคม) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อธีมว่า “สัมผัสวัฒนธรรมโขง -ชี-มูล” 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อธีมว่า “พาลูก
ไปเรียนรู้อู่อารยธรรมอีสาน” และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของ
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อธีมว่า “เที่ยวหน้าฝน ยลธรรมะและธรรมชาติที่อีสาน” 
 การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี บุคคลจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี มีความพยายามที่จะ
ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ว่าต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อส่วนกลางหรือสื่อท้องถิ่น ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืนๆ 
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00 – 15,000 บาท เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี
จำนวน 1 ครั้ง เป็นการเดินทางเข้ามาทำงานมากที่สุด รองลงมา คือ ตั้งใจมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะนึกถึง
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และวัดป่าบ้านตาด สื่อบุคคลมีศักยภาพในการนำมาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
เพ่ือการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อมวลชน และสื่ออ่ืนๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจใน 
อัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 
 ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ (2556) ได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระบบโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาและความม่ันคงของเยาวชนที่มาจากหลายวัฒนธรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ
คงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ พบว่า หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของเยาวชน มีประสิทธิภาพกระบวนการและผลลัพธ์ เท่ากับ 80.94/81.25 คะแนนการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลังการอบรมสูงขึ้น ร้อยละ 81.30 ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการอบรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 
 รัญจวน ประวัติเมือง และคณะ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ล้านนา สู่การบริหารธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะ จัดเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้  อาหาร ภาษา การแต่งกาย กิจกรรมประเพณี  
สภาพแวดล้อมตามสภาพภูมิศาสตร์ อากาศ และพืชพันธุ์ไม้ ดนตรี สถาปัตยกรรม จิตกรรมและประติมากรรม 
บุคลิกลักษณะและวิถีชีวิต หัตถกรรมพ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย ภาพลักษณ์ความเป็นล้านนาที่นักท่องเที่ยว
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นึกถึง คือ สภาพอากาศท่ีหนาวเย็นสบาย วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ภาษาท้องถิ่น นักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะนึกถึงอาหารท้องถิ่น ส่วนนักท่องเที่ยวไทยจะนึกถึงสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ระดับความสุนทรียภาพ
ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมล้านนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความ
งาม คุณค่าจากสภาพธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ปลอดโปร่ง สูงเป็นอันดังหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ด้านความ
งาม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ความงามและความน่าสนใจของบุคลิกลักษณะ ท่าทาง กิริยามารยาทของผู้คน 
ความงามเกี่ยวกับคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและกิจกรรมทางประเพณี สัญชาติและการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ระดับสุนทรียภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม
ล้านนาที่นำมาสู่การบริหารของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ได้แก่ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การแต่งกาย อาหาร 
โดยการนำศิลปกรรม สถาปัตยกรรมมาใช้ในการตกแต่งสถานที่ การนำวัฒนธรรมการแต่งกายและอาหารมา
บริการต้อนรับ การใช้อัตลักษณ์ด้านหัตถกรรม งานไม้ งานแกะสลักมาใช้ประดับตกแต่ง การใช้ภูมิปัญญาด้าน
การนวดใช้ในงานสปา แนวทางการยกระดับการใช้ภูมิปัญญา คือ การสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา 
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ได้อย่างถูกต้อง การ
สร้างเครือข่ายทุกระดับ เช่น ระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพ่ือบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยโรงแรมต้องเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ แสดง จำหน่าย และให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว การยกระดับการบริหารด้านคน อาคารสถานที่
และบรรยากาศให้มีความสมดุล สภาวัฒนธรรมจังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและใช้ความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมสร้างให้เกิดความสมดุลในการทำธุรกิจและความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 อินทิรา พงษ์นาค (2557) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีลักษณะจับต้องได้ 
มี 3 ด้าน คือ ด้านสถาปัตยกรรม/บ้านเรือน ได้แก่ ผังที่ตั้งเมืองโบราณอู่ทองเป็นรูปวงรี มีคู่น้ำคันดินล้อมรอบ 
และบ้านเรือนแถวไม้ ถนนวิญญานุโยค ด้านโบราณสถาน ได้แก่ เจดีย์โบราณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม และ
วัดเขาทำเทียม ด้านโบราณวัตถุ ได้แก่ ธรรมจักรพร้อมแท่นเสา และลูกปัดโบราณ อัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้อง
ไม่ได้มี 6 ด้าน คือ ด้านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนายุคแรกของรัฐทราวดี 
ด้านวิถีชีวิตดั้งเดิม ได้แก่ การทำเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ด้านช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ ช่างปั้นพระ หล่อพระ ด้าน
วัฒนธรรม/ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดเขาทำเทียม ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 12 
นักษัตร ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม และประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของลาวครั่ง ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ 
ได้แก่ พิธีกรรมไหว้ผีเจ้านาย/ผีเทวดาของลาวครั่ง และด้านการแสดง/การละเล่น ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เมื่อ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนตามเกณฑ์คุณค่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมของวิลเลี่ยม ดีไลป์ พบว่า อัตลักษณ์ที่มี
คุณค่าสูง ได้แก่ อัตลักษณ์ชุมชนด้านสถาปัตยกรรม บ้านเรือน ด้านโบราณสถาน และด้านโบราณวัตถุ อารย
ธรรมทราวด ี
 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ตามแนวทางการ
จัดการเชิงกลยุทธ์และสื่อสารเพ่ือการตลาด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis, Five Force BCG 
Growth – Share Matrix และแนวทางดำเนินการที่ดี (Best Practice) ซึ่งได้แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) กล
ยุทธ์การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูตัวโบราณสถาน และสภาพแวดล้อมรอบๆ 
พ้ืนที่ การจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่โบราณสถานและชุมชนโบราณ การพัฒนาลำน้ำเพ่ือรองรับการล่องเรือชมเมือง
โบราณ 2) กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องราวที่บ่งบอกอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ด้วยการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ต่างๆ ในเมืองโบราณอู่ทอง จัดตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมเมือง
โบราณอู่ทอง และแหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์ลูกปัด 3) กลยุทธ์สื่อสารเพื่อการตลาด ด้วยการสร้างตราสินค้าการ
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณให้เป็นที่รู้จัก และใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผสมผสานสื่อต่างๆ 4) กล
ยุทธ์การเชื่อมโยงพ้ืนที่โดยรอบ/แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ด้วยการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมทราวดี 
 ศิรินฤมล ช้อยเรือง (2558) ได้ศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษ
ผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีและพัฒนารูปแบบสินค้าด้วย
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หัตถกรรมจากเศษผ้า ของกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและ
สื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี หลักการออกแบบลวดลาย 
แนวคิดลักษณะการออกแบบสัญลักษณ์ที่ดี การพัฒนารูปแบบสินค้า ข้อมูลสุนทรีย์ศาสตร์ พบว่า ความพึง
พอใจของกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านบางพูนที่มีต่องานออกแบบอยู่ที่ระดับดี มีการเพ่ิมลวดลายและสินค้าจากเศษ
ผ้า มุ่งเน้นข้อมูลด้านหัตถกรรมเศษผ้าแสดงให้เห็นถึงงานด้านหัตถกรรมนำมาใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเรื่องการขาดการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ในการออกแบบ เช่น การใช้เศษผ้าแบบ
จำแนกประเภทชนิด ข้อจำกัดของเศษผ้าแต่ละขนาดสามารถนำไปใช้งานกับสินค้าประเภทใดได้บ้าง 
 ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม MICE ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา 
แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ ในจังหวัดสงขลา พบว่า จังหวัดสงขลามีศักยภาพและสามารถพัฒนา
เมืองแห่งไมซ์ เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการค้าชายแดนใต้ การเงิน การลงทุน การบริการ การ
คมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศอาเซียน มีความสะดวกในการเข้าเมืองและสถานที่จัดงาน ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐ มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่ที่พักยังขาดการพัฒนาระบบมาตรฐานที่พักและความปลอดภัย 
เนื่องจากความไม่สงบในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
 อัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้นำอัตลักษณ์ด้านอาหารมาสอดแทรก
มากที่สุด เนื่องจากสงขลาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและแปรรูปอาหารทะเลที่สำคัญของภาคใต้ 
ในขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า 
และคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ รวมถึงความหลากหลายในด้านภาษา การแต่งกาย การละเล่น ได้มีการนำมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ แนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ ในจังหวัดสงขลา 
คือ การกำหนดอัตลักษณ์ภายใต้แนวคิด “เมืองเศรษฐกิจแดนใต้ หลากหลายทางพหุวัฒนะรรม” 
 วิบูรณ์ สัตยารักษ์วิทย์ (2558) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีและความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินชีวิตของผู้ที่มาเดินตลาดนัดชุมทางสยามยิปซี  กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ร่วมก่อตั้งตลาด ผู้ค้าขายใน
ตลาด ผู้ที่มาเดินทางท่องเที่ยวในตลาด และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงตลาด ชุมชนบางซ่อน มีอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีต่อตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีตรงกัน คือ ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีเป็น
ตลาดสินค้ามือสอง สินค้าวินเทจ (vintage) เน้นขายสินค้ามือสอง มีกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ตลาดมีความ
โดดเด่นแตกต่างจากตลาดนัดแห่งอ่ืน ในเรื่องของการตกแต่งร้านค้าและตลาดให้ดูเป็นเมืองโบราณ เมืองย้อนยุค
ได้บรรยากาศของความวินเทจสมจริง กิจกรรมที่ผุ้มาท่องเที่ยวตลาดนัดที่ชอบทำมากที่สุด ได้แก่ การถ่ายรูป 
รองลงมา คือ การซื้อของและการเล่นกีฬา ความสนใจของผู้ที่มาท่องเที่ยวตลาดนัด ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น ฟุตบอล 
สเก็ตบอร์ด ถ่ายรูป และจักรยานยนต์โบราณ 
 คัมภีร์ พลการ และอรนันท์ กลันทปุระ (2558) ได้ศึกษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำ
ระดับตำบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง พบว่า ระดับอัตลักษณ์ของผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง และระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นำ
ระดับตำบลและหมู่บ้าน ในบริบทของเพศ อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การทำงาน 
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ส่วนผู้นำระดับตำบล และ
หมู่บ้าน จังหวัดตรัง ที่มีอำเภอที่อาศัยอยู่ ศาสนา สถานภาพรายได้ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรมทาง
การเมือง พบว่า ที่ระดับนัยสำคัญ .01 อัตลักษณ์ของคนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระดบัน้อย ซึ่งหมายความว่า ผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง ที่มีอัตลักษณ์ความเป็น “คนใต้” ระดับสูง
มากขึ้นเท่าไร ก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้นำระดับ
ตำบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง มีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยม 
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 นุชนาฎ เชียงชัย (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลำปาง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท และมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และ
เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง เป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดลำปางเพ่ือ
ท่องเที่ยว/พักผ่อน เดินทางร่วมกับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน เดินทางด้วยรถโดยสาร ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์/
วันหยุดเทศกาลต่างๆ เป็นเวลา 2 - 3 วัน และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ระหว่าง 500 – 1,000 บาทต่อวัน 
ซ่ึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่นึกถึง “รถม้า” สิ่งที่ดึงดูดใจให้เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางมากที่สุด 
คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ วัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมที่สนใจ คือ เดิน
เล่นถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาดจีนโบราณ รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค/
แฟนเพจรีวิวท่องเที่ยว มีความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว และส่วนใหญ่กลับมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอีก 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริม
การตลาด แหล่งท่องเที่ยวอันซีน และสนับสนุนให้เซรามิกเป็นสินค้าที่สร้างภาพลักษณ์ของลำปาง 
 พิบูล ไวจิตรกรรม (2559) ได้ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย กล
ยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสำเร็จรูป 
เครื่องปรุงแต่งและอาหาร เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ของใช้ประจำวันเพื่อสุขอนามัย ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด 
พิจารณา 4 ด้าน คือ คุณประโยชน์ (benefit) ที่มีอยู่จริงของสินค้า รูปร่างหน้าตา (attribute) ที่มองเห็นได้ของ
สินค้า คุณค่า (value) ของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค บุคลิกภาพ (personality) ของสินค้าที่
สะท้อนไปถึงผู้บริโภค การออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย ได้แก่ 
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์  

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลประเภทเนื้อสัตว์ ควรเน้นจุดขายด้านคุณประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบ ความใหม่ สดและ
สะอาด เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เน้นความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมี
ตกค้าง เน้นรสชาติของสินค้า เน้นกลิ่นและสีของสินค้า เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐาน เครื่องหมายฮาลาล ลวดลายกราฟิก ลายประดับตกแต่ง มีชื่อเรียกสินค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ 
เครื่องหมายการค้าและมีภาพสินค้าเน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวสินค้าดูมีความจริงใจ 
ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย เป็นผลดีต่อสุขภาพ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นของต้นตำรับ มีตำนานเล่าขานเน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้
ผู้บริโภคดูเป็นคนที่ใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เป็นคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มี
ศีลธรรม เป็นคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนรอบคอบ ช่างคิดชอบวางแผน 

2) การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้ ควรเน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของ
สินค้า ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้าง คุณภาพของวัตถุดิบ ความใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทาง
โภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ มีมาตรฐานในการผลิตทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เน้นจุดขายด้าน
บุคลิกภาพของสินค้า ภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเห็นด้วยรองลงมา
กับจุดขายแบบเน้นภาพลักษณ์ของคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม เน้นภาพลักษณ์ของคนรักกีฬา 
ชอบออกกำลังกาย ชอบการแข่งขันและเน้นภาพลักษณ์ของคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคตเน้นจุดขาย
ด้านคุณค่าของสินค้า ดีต่อสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน เน้น
ความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้และเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง รู้จริงจากการค้นคว้าวิจัย 

3) การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสำเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร ควรเน้นจุด
ขายด้านคุณประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายความปลอดภัยของสินค้า ไมม่ีสารเคมีตกค้าง มาตรฐานในการผลิต ตัวเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ แรงงานและชื่อเสียงของผู้ผลิต เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ข้อความบรรยายจุดเด่นของ
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สินค้า วัตถุดิบและส่วนผสม มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน มีเครื่องหมายฮาลาลมีภาพสินค้าหรือส่วนผสม
รูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 
กราฟิกและลายประดับตกแต่ง เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี 
ทันสมัย ใหม่สดเสมอ ปรับปรุงตลอดเวลา ความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต มีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย ความเป็นของ
แท้ ต้นตำรับ มีตำนานเล่าขาน ความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้และเน้นความสำคัญของผู้บริโภค การรับ
ฟังผู้บริโภค ไม่ละเลยข้อติชม เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า ภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย 
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเน้นภาพลักษณ์ของคนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรมต่างชาติ และเห็นด้วย
รองลงมากับจุดขายแบบเน้นภาพลักษณ์ของคนสนใจข่าวสาร สถานการณ์โลก รับข่าวสารทุกช่องทาง เน้น
ภาพลักษณ์ของคนเป็นคนชอบเข้าสังคม ติดเพ่ือน ชอบทำกิจกรรมกับคนเยอะๆ เน้นภาพลักษณ์ของคน
ก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคตและเน้นภาพลักษณ์ของคนรอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน 

4) การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว  ควรเน้นจุดขายด้าน
บุคลิกภาพของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใหม่ สดและสะอาด เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ รูปร่างหน้าตาของสินค้าเน้นรสชาติ กลิ่นและสีของสินค้า เน้นมาตรฐานในการผลิต เรื่องเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้าง เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ภาพสินค้า 
ภาพวัตถุดิบหรือส่วนผสม รูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์ สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ข้อความบรรยาย
จุดเด่นของสินค้าวัตถุดิบหรือส่วนผสม โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
และต้องมีเครื่องหมายฮาลาล กราฟิกและลายประดับตกแต่ง เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า ดีต่อสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย ใหม่สดเสมอ ปรับปรุงตลอดเวลา จริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผู้ผลิตมีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย เน้น
จุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า มีภาพลักษณ์ของคนทันสมัย ชอบเทคโนโลยี ชอบคอมพิวเตอร์ ไอที คนรัก
ก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง มีภาพลักษณ์ของคน
รักกีฬา ชอบออกกำลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรมต่างชาติ 

5) การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจำวันเพ่ือสุขอนามัย ควรเน้นจุดขายด้าน
บุคลิกภาพของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบ ใหม่ สดและสะอาด ชื่อเสียงของผู้ผลิต รูปร่างหน้าตาของสินค้า 
มาตรฐานในการผลิต ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้างและชื่อเสียงของ
แหล่งผลิต ประเทศผู้ผลิต เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน เครื่องหมายฮาลาล วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ชื่อเรียกสินค้า ข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า 
วัตถุดิบหรือส่วนผสม โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า กราฟิกและลายประดับตกแต่ง ภาพสินค้า ภาพ
วัตถุดิบหรือส่วนผสม เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน เน้นความ
จริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผู้ผลิตมีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย ดีต่อสุขภาพ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย ใหม่สดเสมอ ปรับปรุงตลอดเวลา เน้นความสำคัญของผู้บริโภค การรับฟังผู้บริโภค 
ไม่ละเลยข้อติชมและเน้นการสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้ มีการริเริ่มก่อนคนอื่น เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า 
มีภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นคนสนใจข่าวสาร สถานการณ์โลก 
รับข่าวสารทุกช่องทาง เป็นคนรักกีฬา ชอบออกกำลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคนชอบเข้าสังคม ติดเพ่ือน ชอบ
ทำกิจกรรมกับคนเยอะๆ คนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต คนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรม
ต่างชาต ิเป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง 

องค์ประกอบทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่ควรใช้ในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล มี
ดังนี้ 1) การสร้างแบรนด์ด้วยคุณประโยชน์ของสินค้า (benefit) เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ 
รับรู้ได้ง่ายที่สุด แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนำให้ใช้ คือ รูปลักษณ์หรือหน้าตาของสินค้าต้องดูดี 
รสชาติ กลิ่น สีและผิวสัมผัสของสินค้าต้องถูกกับรสนิยมคนไทย มีขนาดและปริมาณท่ีคุ้มราคา คำนึงถึงวัตถุดิบ
ที่ใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งที่ต้องรับประกัน คือ 
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มาตรฐานในการผลิตด้านเครื่องจักร ด้านบุคลากร สินค้าต้องมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ชื่อเสียงของ
ผู้ผลิต ชื่อเสียงของแหล่งผลิตหรือประเทศผู้ผลิตมีผลต่อการเลือกซื้อ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัด
ของเสียเป็นสิ่งที่ต้องดูแล 

2) การสร้างแบรนด์ด้วยรูปร่างหน้าตาของสินค้า (attribute) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจในตัวสินค้า ทำให้ลดเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีที่สุด แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
แนะนำให้ใช้ คือ คือ ลักษณะ สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ ชื่อสินค้าจำง่ายเรียกง่าย 
มีข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า วัตถุดิบหรือส่วนผสม มีโลโก้ ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่โดด
เด่น มีเครื่องหมายบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ และท่ีต้องมี คือ เครื่องหมายฮาลาล 
การใช้ลวดลายกราฟิก หรือลวดลายประดับตกแต่งก็เป็นทางเลือกท่ีดี หรือมีภาพสินค้า ภาพผู้ผลิตอยู่ด้วย ส่วน
สื่อโฆษณาสินค้า สื่อส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอาจจะมีได้  ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ
ผู้แทนจำหน่ายหรือกิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่น ลดแลก แจก แถมรวมอยู่ด้วย 

3) การสร้างแบรนด์ด้วยคุณค่าของสินค้า (value) ที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบที่
อ่อนไหว ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมแต่สัมผัสได้  รับรู้ได้จากความเชื่อถือและไว้ใจ แนวคิดที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนำให้ใช้  คือ ใช้แล้วให้ผลดีต่อสุขภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน คุ้มค่า ราคายุติธรรม มีคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะไม่เห็นแก่ตัวจึงทำเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นของแท้ ต้นตำรับ มีตำนานเล่าขาน เป็นสินค้าชั้นเยี่ยม หรูหราและเป็นอมตะ ยืนหยัดใน
คุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่บนความจริงใจซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค รับฟัง
ผู้บริโภคเสมอและไม่ละเลยข้อติชม เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง รู้จริงจากการค้นคว้าวิจัย คิดนอก
กรอบและเลิกทำเรื่องเดิมๆ แต่ทำเพ่ืออนาคตตั้งแต่วันนี้ จึงเริ่มคิดก่อนคนอ่ืน 

4) การสร้างแบรนด์ด้วยบุคลิกภาพของสินค้า (personality) ที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบ
ที่สร้างยากท่ีสุด เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสะท้อนกลับมาหลังจากได้ใช้สินค้านั้นๆแล้ว เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่า
ของสินค้าที่ผู้ผลิตให้คำสัญญา จะเกิดภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคอยากจดจำและอยากเป็นตามนั้น  แนวคิดที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนำให้ใช้ คือ เป็นคนทันสมัย ชอบเทคโนโลยี ชอบคอมพิวเตอร์ ไอที เป็นคนสนใจ
ข่าวสาร สถานการณ์โลกรับข่าวสารทุกช่องทาง เป็นคนมีความรู้ รักการอ่าน-การเขียน ชอบวิพากษ์วิจารณ์ เป็น
คนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคนมีธรรมะ ชอบกิจกรรมทางศาสนา ชอบงานการกุศล เป็น
คนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เป็นคนรักกีฬา ชอบออกกำลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคน
ชอบความท้าทาย ตื่นเต้น ผาดโผน ลุ้นระทึก เป็นคนชอบเข้าสังคม ติดเพ่ือน ชอบทำกิจกรรมกับคนเยอะๆ เป็น
คนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนสันโดษ ชีวิตเรียบง่าย ชอบอยู่กับบ้าน อยู่กับครอบครัว เป็น
คนเมือง ชอบความสะดวก รวดเร็ว ชอบวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง 
เป็นคนใช้ชีวิตหรูหรา ชอบของแพง ชอบสินค้าแบรนด์เนม เป็นคนรอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน 
 ศิโรรัตน์ ศิริเพ็ญ (2559) ได้ศึกษากลวิธีสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภคในบท
โฆษณาท่ีอยู่อาศัยทางโทรทัศน์ พบว่า 1) ถ้อยคำในบทโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์ใช้การสื่อความหมายแบบ
ตรงมากกว่าแบบอ้อม โดยพบการสื่อความหมายแบบตรงในวัจนกรรม 3 ประเภท ตามลำดับการปรากฏ คือ วัจ
นกรรมบอกกล่าว วัจนกรรมชี้นำ และวัจนกรรมแสดงความรู้สึก ส่วนการสื่อความหมายแบบอ้อมพบเฉพาะ
ในวัจนกรรมการบอกกล่าว 2) การใช้ภาพประกอบในบทโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์พบการสื่อความหมาย
แบบตรงมากกว่าแบบอ้อม และ 3) อัตลักษณ์ของผู้บริโภคในบทโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์ปรากฏ 4 อัต
ลักษณ์ ได้แก่ ผู้บริโภคคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย ผู้บริโภคคือกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ผู้บริโภคคือกลุ่มคนที่มี
ความมุมานะพยายาม และผู้บริโภคคือกลุ่มคนที่รักครอบครัว โดยอัตลักษณ์ผู้บริโภคคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย
ปรากฏในบทโฆษณามากที่สุด 
 พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับธำรงชาติพันธุ์และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุ
รบ้านวังกำแพง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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วัฒนธรรม และการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร บ้านวังกำแพง จังหวัดชัยภูมิ อันเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับคนลาวและคนไทย อันนำมาสู่การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุ
รทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครอง ตลอดจนศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ญัฮกุรบ้านวังกำแพง ตั้งแต่ พ.ศ.2480 – 2557 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร
กับคนลาวและคนไทย ทั้งในบ้านวังกำแพงและนอกหมู่บ้าน เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรบ้านวังกำแพงอย่างมีพลวัต 
โดยทรัพยากรจากระบบนิเวศและนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุปสงค์สำคัญที่ผลักดันให้คนพ้ืนราบทั้ง
ที่เป็นคนลาวและคนไทย เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรเพ่ือแสวงหาทุนทางเศรษฐกิจ จน
นำไปสู่ปรากฏการณ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร 
ท่ามกลางบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวนี้ ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรต้อง
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮ
กุรดำรงอยู่ เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ภายนอกที่คนต่างวัฒนธรรมนำเข้ามา 

การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครอง ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์การปรับตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร พบว่า หลัง พ.ศ. 2504 เป็นต้น
มา ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดย่อม สินค้าของป่าหมดความสำคัญลงไป พืชไร่
กลายเป็นวัตถุดิบที่ตลาดต้องการเพ่ือป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรม มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนเพ่ือเปิดพ้ืนที่ทำกิน
ใหม่เป็นการตอบสนองนโยบายการเพ่ิมผลผลิตพืชไร่ให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้าในโรงงานทอกระสอบ โรงงาน
น้ำตาล และโรงแป้ง เป็นต้น คนต่างกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก อพยพจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาบุกเบิกท่ีดินทำกินรอบ 
ๆ บ้านวังกำแพง จนเกิดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ บางครอบครัวเข้ามาขอแบ่งปันที่ทำกินจากกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร 
และตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรในบ้านวังกำแพงมาจนถึงปัจจุบัน 

การอพยพเข้ามาคนต่างถิ่น ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรไม่ใช่ผู้ผูกขาดทรัพยากรในพื้นที่แต่เพียงกลุ่มเดียว 
แต่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาใหม่กลุ่มชาติพันธุ์มีภูมิปัญญาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรได้ แต่คนลาวและคนไทยต่างถิ่น มีรูปแบบวิถีการ
ผลิตและวัฒนธรรมการหาอาหารที่แตกต่างออกไป เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร มันเพาะปลูกบนที่ดินขนาดเล็ก ไม่
ขยายที่กินทำกินเกินความจำเป็น แต่คนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาใหม่ มักเพาะปลูกบนที่ดินขนาดใหญ่ ประกอบกับ
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้ตลาดต้องการวัตถุดิบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายที่ดิน
เพ่ือปลูกพืชพาณิชย์ออกไปเรื่อยๆ 

การขยายที่ดินทำกิน เป็นการทำลายป่าไม้ และป่าไม้ก็คือระบบนิเวศท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ญัฮกุร เมื่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทุนชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรค่อยๆ ลดน้อยลงและหมดไป ไม่ว่าจะเป็น
ป่าไม้ ปลาจากแม่น้ำ สัตว์ป่า และดินที่เสื่อมสภาพลงจนเพาะปลูกไม่ได้ผล กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปได้  พบว่า จากวิถีการผลิต
แบบยังชีพและนำผลผลิตส่วนเกินมาทำการค้าขายแลกเปลี่ยน มาสู่วิถีการผลิตแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือขาย 
และนำเงินจากการขายผลผลิตไปซื้ออาหารมาบริโภคภายในครัวเรือน ราว พ.ศ. 2531 คนภายนอกนำ
เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้เช่น รถไถ รถเก่ียวข้าว เพ่ือประหยัดเวลาและอาศัยแรงงานคนน้อยลง กลุ่มชาติ
พันธุ์ญัฮกุร จึงศึกษาการใช้เทคโนโลยีจากคนลาวและนำเข้ามาใช้ทุ่นแรงในการปลูกพืชพาณิชย์ของตนเองแต่
การนำเทคโนโลยีมาใช้ ต้องใช้เงินทุนสูง ทำให้บางครัวเรือน ไม่มีทุนเพียงพอสำหรับหาซื้อเครื่องทุ่นแรงดังกล่าว 
ดังนั้นครัวเรือนที่มีทุน จะเกื้อหนุนครัวเรือนที่มีต้นทุนน้อย ด้วยการหยิบยืมกันภายในระบบเครือญาติ นอกจาก
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เทคโนโลยีจะเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า ได้เข้ามา
มีบทบาทในการเพ่ิมผลผลิตด้วย 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากภาวะแห้งแล้งภายในบ้านวังกำแพงพืชไร่ปลูกไม่ได้ผล 
เกิดภาวะหนี้สิน ไม่มีทุนในการทำไร่ครั้งใหม่ พบว่าเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากหมู่บ้านออกไปหางานทำตาม
เมืองใหญ่ที่มีความต้องการแรงงานสูงกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรผันตัวจากชาวไร่ไปทำเป็นคนงานก่อสร้าง แรงงานตาม
ร้านอาหาร และร้านขายผ้า การออกไปทำงานภายนอก และการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ทักษะวิชาชีพที่
แตกต่างออกไปส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรจำนวนหนึ่งมีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่  ๆ จากงานที่ทำ เมื่อ
ภาวะเศรษฐกิจในหมู่บ้านฟ้ืนตัว มีทุนทำไร่ครั้งใหม่ คนที่ออกไปทำงานนอกหมู่บ้านก็กลับคืนสู่บ้านวังกำแพง
และนำทักษะในการประกอบอาชีพกลับเข้ามาด้วย กลุ่มคนที่ไปเป็นแรงงานก่อสร้าง 

ด้านเศรษฐกิจหลังทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ทำการเพาะปลูกพืชพาณิชย์ แต่เริ่ม
ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตเอง เนื่องจากใช้ทุนและแรงงานจำนวนมากจึงใช้ระบบเหมาเป็นไร่ ให้นายทุนเข้ามาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเอง ส่งผลให้เกิดคู่ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรที่เกื้อกูลกันอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นค่านิยม จากการให้ความสำคัญต่อการศึกษา ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรส่งบุตร
หลานเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐทั้งโรงเรียนในหมู่บ้าน โรงเรียนระดับอำเภอและจังหวัด ส่งผลให้หลัง
ทศวรรษ 2540 กลุ่มคนที่มีการศึกษาดีสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพที่มีรายได้ดีและส่งเงินกลับมาจุนเจือ
ครอบครัว เป็นการขยับสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง  

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร พบว่า การปรับตัวทางเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรอย่างมาก แต่การปรับตัวทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรนั้น เป็นการปรับเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะ
ครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรเป็นครอบครัวขยาย และค่อยๆปรับไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิสัมพันธ์กับคนกลากหลายกลุ่ม ทำให้สังคมบ้านวังกำแพง มีลักษณ์เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สังคมเกษตรกรรมแบบยังชีพ ปรับตัวไปสู่สังคมที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ การ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ ในการเพ่ิมโอกาสในการหารายได้ ทำให้สังคมบ้านวังกำแพงเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
และเด็ก เนื่องจากคนวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวนิยมออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน  และระบบการศึกษาที่เข้ามามี
บทบาทตามนโยบายของรัฐ ส่งผลให้ความเป็นไทยสมัยใหม่กลบทับความเป็นชนพ้ืนเมืองลงไปอย่างมาก ทั้ง
ภาษา โลกทัศน ์ค่านิยม และความเชื่อ และรูปแบบที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านติดตัว
มาจากการไปทำงานนอกหมู่บ้าน ก็นำความรู้นั้นมาพัฒนาบ้านของตนเองให้มีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึง
รูปแบบบ้านจากพ้ืนใต้ถุนสูงมาเป็นบ้านปูนสองชั้นตามสมัยนิยม เป็นต้น ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
สื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรสูญ
หายไป เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ จนเกิดอัตลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครอง 

วัฒนธรรม เป็นส่วนที่เห็นพัฒนาการของการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกปรับไปด้วยกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับคนวัฒนธรรม โดยกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรจะเลือกรับวัฒนธรรมที่เป็น
ประโยชน์มาปรับใช้ ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิมและการปรับตัววัฒนธรรมนี้ ยังเป็นการยกระดับวัฒนธรรม
พ้ืนเมืองให้มีความใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เชื่อว่ามีความเจริญมากกว่า หรือใกล้เคียงกับ
วัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่เพ่ือลดความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ปรับตัวไปจากเดิมมีหลายประการ 
ซึ่งล้วนเป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละช่วงเวลาที่ เปลี่ยนแปลงไป  เช่น วัฒนธรรมการใช้ภาษา 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ปรับตัวมาใช้ภาษาลาวหรือภาษาอีสานในการสื่อสารแทนการใช้ภาษาญัฮกุร 
เนื่องจาก ภาษาลาวเป็นภาษาของคนกลุ่มใหญ่ และเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าต่างถิ่น นำผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมาสู่กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร การเรียนรู้ภาษาลาวจะเป็นประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจของกลุ่มชาติ
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พันธุ์ในระยะยาว ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรในปัจจุบันใช้ภาษาลาวหรือภาษาอีสาน และภาษาไทยมากกว่า
ภาษาญัฮกุร 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกาย พบว่า เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตที่
เปลี่ยนไป ประกอบกับการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมภายนอก และการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ ส่งผลให้กลุ่มชาติ
พันธุ์ญัฮกุรรับค่านิยมในเรื่องการแต่งกายสมัยใหม่ประกอบกับความสะดวกสบาย จากการสวมชุดพ้ืนเมือง ปรับ
มาสู่การสวมเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบคนลาว และปรับมาสู่การสวมเสื้อผ้าตามแฟชั่นและสมัยนิยม 

อัตลักษณ์และการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ พบว่า อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรมีทั้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมและอัตลักษณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเพ่ือให้เกิดอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การสร้างความสัมพันธ์กับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์  อัต
ลักษณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร พบว่า เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับระบบ
นิเวศ และความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรด้วยกันเอง อัตลักษณ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา เครื่องแต่งกาย ลักษณะที่อยู่อาศัย วิถีการผลิต เป็นต้น 
ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้ เป็นการกำหนดร่วมกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือสร้างกรอบทางวัฒนธรรมในการอธิบาย
ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้ว การสร้างจิตสำนึกของการเป็นพวกเดียวกัน ก็
เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ ซึ่งการกำหนดลักษณะความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเกิดจาก การใช้ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ร่วมกัน ตำนานการสืบเชื้อสายร่วมกัน และการมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน จนนำมาสู่การสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะ
ทางชาติพันธุ์ขึ้นมา อัตลักษณ์ดั้งเดิมเหล่านี้สามารถดำรงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์ดั้งเดิมไม่อาจตอบสนองการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ส่งผลให้
นำมาสู่การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่  

การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ เพ่ือนำไปสู่การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร ในปัจจุบัน 
พบว่า เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรมีการปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
ส่งผลให้เกิดการรับวัฒนธรรมของคนกลุ่มอ่ืนเข้ามาปรับใช้ร่วมกับวัฒนธรรมของตนเอง อีกท้ังการรับวัฒนธรรม
ใหม่ยังผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์  จนส่งผลให้วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมไม่ได้ถูกหยิบมาใช้  
เนื่องจากไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมใหม่ ส่งผลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรใช้นิยาม
ความเป็นกลุ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไป 

การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกับคนต่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ พบว่า อัตลักษณ์ทางภาษาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บ่งชี้ถึง
ความเป็นญัฮกุรได้เป็นอย่างดี กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรจะแสดงอัตลักษณ์ทางภาษาเมื่ออยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
เป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมาอัตลักษณ์ทางภาษาค่อยๆสูญหายไป เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับคนต่าง
วัฒนธรรม ประกอบกับระบบการศึกษาเข้ามาทำให้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการและภาษาลาว (อีสาน) เข้ามา
มีบทบาทแทนภาษาพ้ืนเมือง ปัจจุบันภาษาญัฮกุร ไม่อาจเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรได้อ
ย่างชัดเจนมากนัก เนื่องจากบุคคลที่มีเชื้อสายญัฮกุรบางคนก็ไม่สามารถพูดภาษาญัฮกุรได้แม้แต่คำเดียว ดังนั้น
เมื่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่อาจแยกความแตกต่างทางชาติพันธุ์ได้  การสืบเชื้อสายและจิตสำนึกของการมี
บรรพบุรุษร่วมกันอาจกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งชี้ความเป็นชาติพันธุ์ญัฮกุรได้ในปัจจุบัน 

อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย พบว่า อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจากการปฏิสัมพันธ์กับ
คนภายนอก ชุดญัฮกุรถูกสวมใส่เฉพาะเวลามีกิจกรรมหรือพิธีกรรมสำคัญเท่านั้น เสื้อผ้าสำเร็จรูปเข้ามาแทนที่ 
เนื่องจาก สะดวกสบาย ไม่ต้องตัดเย็บเอง เมื่อค่านิยมเรื่องแฟชั่นเข้ามากับสื่อที่สามารถเข้าถึงสังคมญัฮกุรได้อ
ย่างรวดเร็ว ความต้องการเสื้อผ้าตามสมัยนิยมและเรื่องความสวยงามเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแทนอัต
ลักษณ์ที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่า ที่อยู่อาศัยถูกปรับเปลี่ยนไปตามประโยชน์การใช้สอยและสภาพแวดล้อม 
อัตลักษณ์เดิมของที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรจะเป็นบ้านไม้ยกสูงปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนปรับไปสู่บ้าน
ชั้นเดียวหรือสองชั้นตามแบบแปลนสมัยใหม่ วัสดุที่ใช้มีความคงทุนถาวร บ้านใต้ถุนสูงแม้จะหลงเหลือให้เห็นแต่
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ก็ไม่มากนัก เนื่องจากสัตว์ร้ายที่เคยอยู่ตามป่าเหมือนสมัยก่อนไม่มีแล้ว ประกอบกับลักษณะการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณใต้ถุนบ้านจึงไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก 

อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการผลิต พบว่า วิถีการผลิตที่นับว่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ญัฮกุร ค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงขอบระบบนิเวศและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปรับตัวเพ่ือให้
สามารถดำรงอยู่ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรต้องละทิ้งวิถีการผลิตแบบ
ดั้งเดิม ที่ไม่อาจตอบสนองเรื่องปากท้องได้ในปัจจุบัน ไปสู่การผลิตเพ่ือขาย แม้การผลิตเพ่ือขายจะไม่ใช่รูปแบบ
การผลิตดั้งเดิม แต่การผลิตเพ่ือขายได้กลายเป็นอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรส่วนใหญ่ และกลายเป็นอัต
ลักษณ์ใหม่ ที่จะอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรในอนาคตได้ว่า  สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่ง
ของอัตลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเมื่อมีการมองว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์คือแก่นแกนของวัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพค่อย ๆ หายไป เช่น ภาษา เครื่องแต่งกาย ลักษณะที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมการผลิต
ส่งผลให้เกิดกระแสความกังวลขึ้นในกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรบางคน และผู้เกี่ยวข้อง ว่า กลุ่มชาติ
พันธุ์ญัฮกุรจะสูญสลายไป จึงมีความพยายามที่จะรักษาและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรเอาไว้  

การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ ได้มีการมุ่งฟ้ืนฟูวัฒนธรรมเป็นสำคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมข้ึนภายใต้การสนับสนุน
ของสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร แต่การฟื้นฟูและการจัดกิจกรรม 
ล้วนเกิดข้ึนโดยคนภายนอกทั้งสิ้น ซึ่งพบว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถดึงภูมิปัญญาดั้งเดิมกลับมาสะท้อนให้
เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเห็น สร้างความภูมิใจในวัฒนธรรม แต่เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง อัตลักษณ์ทางกายภาพของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรกลับไม่สามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เนื่องจากอัตลักษณ์
ดั้งเดิมที่พยายามนำกลับมานั้น ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตลักษณ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น
เป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ แม้อัตลักษณ์ที่เป็นกายภาพจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตวิญญาญของ
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงดำรงเชื้อสายสืบต่อไป 
 วรรณพร อนันตวงศ์ และคณะ (2561) วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนคีรีวง พบว่า การนิยาม
ความหมายของชุมชนคีรีวง ในส่วนนี้เป็นการนิยามความหมายของชุมชนคีรีวงจากมุมมองของชาวบ้านเอง และ
จากนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ินดังนี้ พ้ืนที่ของที่ที่อากาศดีที่สุด คือ คีรีวงเป็นพ้ืนที่ที่เรียกได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ติด
อันดับต้นๆ ของประเทศจากการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศของสานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรม
ควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่า มีอากาศที่บริสุทธิ์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า ที่ “หมู่บ้านคีรีวง” เป็น
ดินแดนที่ว่ากันว่า “อากาศดีที่สุดในประเทศไทย” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งหนึ่ง ที่น่าไปสัมผัส
อย่างยิ่ง ดังเสียงสะท้อนของผู้คนที่ได้เข้ามาเที่ยวชม และสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านคีรีวง 

พ้ืนที่ของการถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญา คือ ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและ
พ่ึงพิงธรรมชาติด้วยวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยพ่ึงพิงธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆ มากมาย ที่ได้จากการ
ปรับตัวและเรียนรู้ธรรมชาติ ชุมชนคีรีวงจึงกลายเป็นพ้ืนที่ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนคีรีวงเอง สู่ผู้คนที่สนใจเที่ยวชม และคณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ เกิดเป็นพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาออกสู่สังคมภายนอกก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การนำวิถีชีวิตที่เป็นแบบพ่ึงพิง
ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และ
ถ่ายทอดต่อให้ผู้คนอ่ืนๆ ภายนอกได้รับรู้ว่าชุมชนคีรีวงเป็นพื้นที่การถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาจากคนในชุมชน
คีรีวงสู่คนภายนอก 

พ้ืนที่ของการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยว (tourism) คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์นอกเหนือจากการ
ดำเนินชีวิตประจำวันและการกระทำกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานอ่ืนๆ เป็นกิจกรรมที่มนุษย์
กระทำเมื่อมีเวลาว่างและจัดอยู่ในประเภทกิจกรรมการนันทนาการอย่างหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนจาก
การท่องเที่ยวมักมีการเดินทางพร้อมกันไปด้วยซึ่งกลุ่มคนที่สนใจมาเที่ยวชมในชุมชนคีรีวงมีจ ำนวนมาก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวชม รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพ่ือนและญาติ มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดตามเทศกาล และวันหยุดสุดสัปดาห์ พาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่
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เป็นรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งชุมชนคีรีวงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำ ซ่ึงในชุมชนคีรีวง
มีการท่องเที่ยวอยู่หลายประเภทที่สามารถึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นได้จากเสียงสะท้อนของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมชุมชนคีรี
วง ชุมชนคีรีวง มีการให้ความหมายจากผู้คนที่ เข้ามาเที่ยวชมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมาเท่ียวชมบรรยากาศแบบธรรมชาติ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจตามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เอง จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวคีรีวง ซึ่งชาวบ้านสวนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทำสวนส้ม มีวิถีการดำเนินชีวิตเป็นแบบอาศัยพ่ึงพิงธรรมชาติ มีการอาศัยภูมิปัญญาแบบชาวบ้านซึ่งเกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งชาวคีรีวงมีความได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่ ถือเป็นจุดเด่นของชุมชนคีรีวง เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคีรีวง สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่มีการปรับตัวจากบทเรียน
จากการประสบภัยธรรมชาติในอดีตที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งการปรับตัวในการพ่ึงพิงธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของ
ชุมชน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเนื่องจากชุมชนคีรีวงตั้งอยู่เชิงเขา  มีป่าไม้ปกคลุม จึงทำให้
อากาศในบริเวณนั้นเป็นอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจของผู้คนที่อยากเข้ามาเที่ยวชม และสูดอากาศที่บริสุทธิ์
ในพื้นที่ซึ่งมีอากาศดีที่สุด ทำให้ชุมชนคีรีวงเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจ
เข้ามาเที่ยวชมชุมชนคีรีวง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย 
 วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2561) การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัด
หนองคาย พบว่า ชุมชนบ้านเดื่อเป็นชุมชนที่เลี้ยงปลานิลกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของปลานิล
จากแม่น้ำโขงมีความแตกต่างจากปลานิลบ่อเลี้ยงแหล่งอ่ืนๆ คือ กลิ่นของปลาจะไม่คาวจากอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา 
เนื่องจากน้ำในลำน้ำโขงมีการถ่ายเทไหลเวียนตามธรรมชาติของลำน้ำ ทำให้ปลานิลจากแหล่งนี้เป็นที่นิยมของ
ตลาด แต่เมื่อปลานิลถูกเลี้ยงมากขึ้นทำให้จำหน่ายเป็นปลาสดราคาไม่ดีนัก แนวคิดการแปรรูปปลานิลจึงเกิดขึ้น 
และกลุ่มชาวบ้านก็ได้ดำเนินการทำเป็นปลานิลแปรรูปในแบบต่างๆ ขายกันในวงจำกัด และเป็นการจำหน่าย
แบบไม่มีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็นเพียงการบรรจุถุงหรือกล่องพลาสติกบรรจุแบบสำเร็จรูป ซึ่งทำให้
ไม่บ่งบอกเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัว  อีกทั้งไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาดได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่ายมาหลายปี ยังคงจำหน่ายตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มี
การเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น ภายหลังการที่นักออกแบบได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
โดยวางกลยุทธ์ไว้ที่การลงทุนสร้างภาพลักษณ์  คิดค้นหารูปแบบผลงานและวิธีการผลิตสื่อที่ผู้ผลิตสามารถ
ดำเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการออกแบบทำให้ได้ภาพลักษณ์ที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป ‘บ้านเดื่อ’ 
พบว่า อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ สามารถกำหนดขึ้นจากองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ดังนี้ คือ 1) ตราสัญลักษณ์ 
ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเรียกหรือจดจำชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องหมายจด
ทะเบียนเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 2) ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้มีอัตลักษณ์ที่
ชัดเจนขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง จดจำได้ง่าย โดยองค์ประกอบที่อยู่ในทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ได้แก่ สี 
ภาพต่างๆ 3) ตัวอักษร ที่มีรูปแบบเฉพาะและสื่อสารบุคลิกผลิตภัณฑ์ และ 4) สื่ออัตลักษณ์ ซึ่งถือเป็นพาหนะ
นำองค์ประกอบอัตลักษณ์ไปสื่อสารกับผู้รับสาร เช่น บรรจุภัณฑ ์ฉลาก สื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่บ่งบอกตัวตนของแต่ละบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และชาติ
พันธุ์ต่างๆ อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ กับบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเอง สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สังคม การเมือง และการศึกษา อัตลักษณ์ของบุคคลและชุมชน ได้รับอิทธิพลทั้งจากสภาพแวดล้อม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เนื่องจากวัฒนธรรมของแต่ละสังคมสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง การรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และชุมชน เป็นการ
เสริมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน และเป็นทุนทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วย
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ซึ่งนำไปสู่การตระหนักในคุณค่าต่อไป 
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 5. งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการนำวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมของชาติมาสร้างมูลค่าและพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอดีตและปัจจุบัน จึงเป็นกลไกในการกระตุ้น
ให้ประชาชนมีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทำให้
สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมีมูลค่าเพ่ิมและเลียนแบบได้ยาก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองและท้องถิ่นที่ยึดหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรียกว่า “เมืองสร้างสรรค์” ธีรพงษ์ มาลัยทอง (2553) ศึกษา
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ พบว่า เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับสูงทั้ง
ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การลงทุน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน เป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา และมีภาษาล้านนา หรือภาษา “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่นที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นจังหวัดที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ กฎกติกาใหม่ของโลกก่อให้เกิด
โอกาสการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุด
แข็งที่เป็นศักยภาพโดยอาศัยภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
และบริการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์  เมืองแห่งศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาด้านไอทีซอฟต์แวร์และกลุ่มงานดิจิทัล เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่ง
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนจุดแข็งของเมือง อาทิ องค์ความรู้ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านนา 2) พัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตการทำงาน 
การทำธุรกิจ และการลงทุนด้วยความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและนวัตกรรมการขับเคลื่อนจังหวัด
เชียงใหม่ไปสู่เมืองสร้างสรรค์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 
ผู้แทนหน่วยงาน ภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดวิสัยทัศน์ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่ได้รับการ
ยอมรับนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมต่างๆ และความสามารถด้านไอที การออกแบบ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหลัก สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเป็นที่พักอาศัย 
การลงทุน การพักผ่อนหลังเกษียณ การท่องเที่ยว การศึกษา และการทำงาน มีแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
การเป็นเมืองสร้างสรรค ์ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแลและจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 เพชรบุรี (2559) ได้จัดทำยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (creative city) “เมืองเพชร
เมืองตาลโตนด” มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ ส่งเสริมการปลูกตาลโตนด การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากตาลโตนด วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด ประชาสัมพันธ์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทางในการพัฒนามีดังนี้ 1) บรรจุเรื่องเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในยุทธศาสตร์นโยบายและ
งบประมาณของจังหวัด 2) วางแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงานและระบบบริหารเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน 3) จัดหางบประมาณในการพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้
เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น 4) จัดทำประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟัง
แนวความคิดและความต้องการของประชาชนต่อการเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  แผนการ
ดำเนินการ (road map) ในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีดังนี้ 1) จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) สำรวจและศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด จัดทำ
ฐานข้อมูลที่ได้โดยรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านพร้อมมอบโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ 3) เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจตาลโตนด การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าง
ปลอดภัย การพัฒนาแปรรูปตาลโตนด การจัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นตาล เฉาะตาล โก่งคอตาล หรือพับคอม้า 
แรลลี่ตาล เย็บตับตาล จัดอบรมด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน จัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ตาลโตนด ประกวดตาลผลใหญ่ และรวมกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด 4) ส่งเสริมการ
ปลูกตาลโตนดโดยสร้างเครื่องมือทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลโตนดเพ่ือทดแทนการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ตาลโตนดพันธุ์ดีในการปลูก ส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่เพ่ือใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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จากตาลโตนด ส่งเสริมการปลูกต้นพะยอมและไม้เคี่ยมเพ่ือใช้ในการรักษาผลผลิตที่ได้  ส่งเสริมการปลูก
ตาลโตนดให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี และให้เป็นอาชีพของประชาชนเพชรบุรี 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากตาลโตนดโดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่าย  Cluster ตาลโตนด ส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป
ตาลโตนดให้หลากหลาย นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ จัดเจรจาการค้าให้แก่
ผู้ผลิต/ผู้ค้า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนของตาลโตนดสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ 6) วิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากตาลโตนด โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทุกส่วนจากตาลโตนด 7) รณรงค์ให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์
ของตาลโตนดและสนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด  8) ส่งเสริมการพัฒนาสวนตาลโตนดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร โดยปรับปรุงและพัฒนาสวนตาลโตนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจัดทำ 
Home Stay 9) จัดงาน “วันตาลโตนดเมืองเพชร” ระดับประเทศ 10) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใน
เพชรบุรีโดยเริ่มต้นจากสวนตาลไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในจังหวัด ถนนสายวัฒนธรรมต่างๆ 11) สอดแทรก
วิถีชีวิตชุมชนเมืองเพชรเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 12) ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด 13) 
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีการแสดงที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนดเข้าไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ แต่รัฐบาลต้องมีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง เนื่องจากการนำแนวคิด
เศรฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สู่ชุมชนและท้องถิ่น ล้วนเป็นแนวคิดใหม่สำหรับชุมชน ต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด ค่านิยม และวิถีปฏิบัติในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ภาณี ชนาธิปกรณ์ (2553) ศึกษา
การตลาดเชิงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านทางดนตรี ภาพยนตร์และการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้
ความสำคัญด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีเพ่ือสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ  
และป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยประกาศนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือนำพา
วัฒนธรรมเกาหลีใต้สู่สายตาประชาคมโลก ในปัจจุบันกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 
10 ของกระแสวัฒนธรรมโลก โดยเฉพาะกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในประเทศไทยที่มาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะสื่อต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ทุกประเภท อาทิ ละคร ภาพยนตร์ การแต่งกาย 
อาหารการกิน ดารา นักร้อง เกาหลีใต้ที่เรียกความนิยมชมชอบจากวัยรุ่นในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างสูงจน
ได้รับการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวติดอันดับที่  31 ของโลกในปี 2552 และมี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนไทยไปเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 8.4 ต่อปี ประชาชนชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มีความเป็นชาตินิยมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เป็นแรงผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสเกาหลีใต้ได้นำไปสู่ความ
นิยมเกาหลีใต้ทั้งในตัวคน สินค้าประเภทต่างๆ แฟชั่นการแต่งกาย อาหาร ภาษา ความสนใจในวัฒนธรรม เป็น
ค่านิยมของเยาวชนทั่วโลก กระแสเกาหลีใต้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่าง
รอบด้าน และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจัง ทำให้ธุรกิจการส่งออก สื่อ เนื้อหาด้าน
วัฒนธรรม สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 วรรณา โชคบันดาลสุข, กุลยา อนุโลก และวรลักษณ์ ทองประยูร (2558) ได้พัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า การทอผ้าพ้ืนเมืองมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้น คนสนใจทอ
ผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่ค่อยได้มาตรฐาน มีการแปรรูปน้อย ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ๆ ที่ผสมผสานกันเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน กลไกที่สำคัญ ได้แก่ ช่างทอรุ่นเก่าถ่ายทอดความรู้สู่ช่างทอรุ่นใหม่ที่
สนใจ ใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้า มีวัฒนธรรมผูกโยงกับผ้าไทยทรงดำในพิธีกรรมต่างๆ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และใช้กระบวนการกลุ่ม กลยุทธ์การแข่งขัน ได้แก่ สร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้า
ทอมือและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างช่างทอรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึก สืบสานอนุรักษ์ สร้างตราสินค้าใน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -130- 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นขายตลาดเฉพาะ สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
 อัจฉรา ศรีพันธ์ (2555) ศึกษาการถ่ายโอนความรู้เพ่ือปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า 1) การถ่ายโอนความรู้มีจุดแข็ง คือ ชุมชนมีแหล่งความรู้ด้าน
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงความรู้ภายในกับความรู้ภายนอกต่ำ แต่มีการยึดติดกับความรู้สูง โอกาส คือ ชุมชนได้รับ
การถ่ายโอนความรู้จากแหล่งความรู้ในด้านการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตจากภายนอกด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ภาวะคุกคาม คือ การลอกเลียนแบบสินค้าระหว่างชุมชน 2) การถ่ายโอนความรู้เพ่ือการปรับปรุง
ผลิตภาพการผลิต คือ การเข้าร่วมอบรมสัมมนา เนื้อหาความรู้ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตได้ 
คือ ความรู้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และความรู้ด้านการตลาด 3) กลยุทธ์การ
ถ่ายโอนความรู้ คือ กลยุทธ์ “APPRECIATE” Attraction คือ การดึงดูดความสนใจการถ่ายโอนความรู้ 
Participation คือ การมีส่วนร่วมในการถ่ายโอนความรู้ Practical คือ ความรู้เชิงปฏิบัติการ Relation คือ 
ความรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต Education คือ การถ่ายโอนความรู้ผ่านการศึกษาทั้งสามระบบ Culture คือ 
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม Integration คือ การบูรณาการ Activity คือ การถ่ายโอนความรู้ผ่านกิจกรรม 
Technology คือ การสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม Environment คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 ปภิญญา ทองสมจิตร (2556) พัฒนาระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า 1) 
โครงสร้างของระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ ระบบค้นหาชุมชนและสร้างทีม มี
ขั้นตอนดังนี้ เตรียมความพร้อม คัดเลือกชุมชน คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมทีม ระบบสร้างนวัตกรรม มีขั้นตอน
ดังนี้ เปิดใจกว้าง สร้างทีมมิตร ระบุทิศทางหลัก รู้จักรอบด้าน ผสานปัญญา พัฒนาแนวคิด ผลิตและประเมิน 
ทำแผนเดินทาง ระบบประเมินผล มีขั้นตอนดังนี้ ประเมินนวัตกรรมท้องถิ่น ประเมินความเป็นชุมชน
สร้างสรรค์นวัตกรรม 2) องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ระบบ มีดังนี้ ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญนอกชุมชน ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในระบบ มีดังนี้ เครื่องมือขับเคลื่อนระบบ คือ 
แผนที่ทำทาง แผ่นพับ แผ่นป้าย กระดานร่วมคิด คำถามชวนคิด ไฟล์วีดีทัศน์ รายการประเมิ นผล แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมิน กระบวนการในระบบ ผลลัพธ์ของระบบ 3) ผลการทดลองใช้ระบบ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าในระบบสูงที่สุด การดำเนินกระบวนการกลุ่มมีความเป็น
ชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับสูง 
 วรงรอง เลื่อนลอย (2557) ศึกษาการสื่อสารการตลาดของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พบว่า หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมิติทางความรู้สึก ด้วยการ
ใช้สิ่งเร้าผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส มิติทางความคิด ด้วยสื่อการเรียนรู้ นิทรรศการ กิจกรรม มิติทาง
สังคม ด้วยการรวมกลุ่มและชุมชนของผู้ใช้บริการ มิติทางความสัมพันธ์ ด้วยบุคลากรและการให้ข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 ภิญญลัคน์ วีรภัทรรัตน์วรา (2557) วิเคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พบว่า 1) ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ความต่อเนื่องของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แบบแตกกระจาย คือ ทุกคนในชุมชนมีรายได้ 3) แนวทางในการพัฒนา คือ การสร้างและส่งเสริมให้ทุกคนใน
ชุมชนเรียนรู้ ตระหนักและธำรงรักษาสิ่งที่ตนมีอยู่ ไว้เพ่ือเป็นการดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 จันทิมา บรรจงประเสริฐ และสิปปนันท์ นวลละออง (2560) ได้ทำการพัฒนาต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยศึกษาอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์และ
ค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณพ้ืนที่ถนนวัฒนธรรม  2) เพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ เน้นด้านการพัฒนาถนนวัตนธรรมที่มีอัตลักษณ์แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ 3) เพ่ือให้ประชาชน/ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบถนนวัฒนธรรมแบบมี
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ส่วนร่วมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน พบว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เน้นไปทางธรรมชาติตามวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรม  
โดยถนนวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พ้ืนที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน การพัฒนาถนนวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่เน้นวิถีของคนในชุมชนหรือคนในพ้ืนที่ ในการพัฒนาถนนวัฒนธรรมนั้นต้องมี
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายและหน่วยงาน ส่วนที่สำคัญที่สุดคือประชาชนในพ้ืนที่ ความมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจะ
ทำให้มีทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงต้องดำเนินแผนงานพัฒนาและกำหนดอัตลักษณ์ของถนน
วัฒนธรรมที่สามารถแสดงออกถึงตัวตนของพ้ืนที่จนนำไปสู่การเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ และสามารถพัฒนาจนเป็นต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้  ทั้งยังสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของการยกระดับรายได้ของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลประเทศไทยสามารถข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(middle income trap) การกำหนดถนนวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 3 ชุมชน ของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คือ 
ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้า และชุมชนวัดเกาะ โดยให้ถนนวัฒนธรรมคลองกระแชงซึ่งเป็นถนนที่
ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ซึ่งจัดเป็นมหรสพของคนไทยอย่างหนึ่ง พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้าเพชรบุรี เรื่อง
เล่าเก่าแก่ และบ้านผู้ประพันธ์นิยายชื่อดังเป็นถนนศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร  ถนนวัฒนธรรมตลาดริมน้ำซึ่ง
เป็นถนนที่สะท้อนถึงวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน มีบ้านและร้านค้าที่ยังคงลักษณะของชาวจีนในสมัยก่อน เป็นถนน
ชาวจีนริมน้า และถนนวัฒนธรรมวัดเกาะ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีเป็นถนนย้อนอดีต โดยได้
พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งใหม่จากความร่วมมือของประชาชนเจ้าของชุมชนทั้ง 3 ชุมชนภายใต้แนวคิด 
“เพลินเมืองเพชร” พร้อมสโลแกน “เดินเที่ยวสุขี เพชรบุรี 3 ชุมชน” ซึ่งได้ใช้เป็นชื่อเฟสบุ๊ค (facebook) ที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อสาหรับผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวถนนวัฒนธรรมนี้ 
 มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการฟ้ืนสำนึก
ท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่ศึกษา คือ วัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่เน้น
การทำงานร่วมกับชุนชนตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล และจัดอบรมศิลปะการแสดงร่วมสมัย เพ่ือเป็นการพัฒนา
เพ่ิมพูนศักยภาพในการสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงแก่เด็กและเยาวชนที่สนใจในชุมชน ร่วมกับนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนนำไปสู่กระบวนการสร้างงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยและการ
นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน พบว่า สามารถนาองค์ความรู้ทางด้านการใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพ่ือพัฒนา
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์เพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยได้เป็นที่ประจักษ์ ในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยนั้น จำเป็นต้องตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหลัก
มากกว่าการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปตามความนิยม (trend) หลักของประเทศ เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยสำคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงานของชุมชนมีดังนี้ อายุและช่วยวัยของผู้แสดง ศิลปะการแสดงดั้งเดิมในพ้ืนที่ อัตลักษณ์
ของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องภาษาและสำเนียง ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบการแสดงที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดการตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าของท้องถิ่น เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจในตนเอง ท้องถิ่น และชุมชนมากขึ้น 
โดยมีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ที่มากถึงมากท่ีสุด มีนักเรียนสนใจเรียนการตีกลองยาวเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงในท้องถิ่นมากขึ้น โดยสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาพัฒนา
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์ เพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยได้เป็นที่ประจักษ์ 
 วิภาดา มุกดา (2560) ได้ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -132- 

ภายนอก สภาพแวดล้อมภายในของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชายแดน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยจำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ และ
เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการสร้างจุดขายและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.12 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 30.91 ประกอบธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 58.18 ดำเนินธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 85.97 ทุน
จดทะเบียนมากกว่า 300,000 บาท ร้อยละ 29.61 และมีระยะเวลาประกอบธุรกิจ 6 – 10 ปี ร้อยละ 37.40 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรี จุดแข็ง ได้แก่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและมี
ชื่อเสียงในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ งทางธ รรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากร จุดอ่อน ได้แก่ ขาด
แคลนแรงงานที่มีทักษะและความรู้ที่ดีด้านภาษา และการจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวชายแดนยังไม่ดีพอ 
และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม โอกาส ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการเปิดเสรีทางการค้า 
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุน และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างชายแดนสู่ท่าเรือน้ำลึกเมือง
ทวาย ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวของนักธุรกิจข้ามแดนเพ่ิม อุปสรรค ได้แก่ มีงบประมาณในการพัฒนาที่จำกัด 
และต้องเลือกพ้ืนที่ที่จำเป็นที่สุดในการพัฒนาและการนำสินค้าเข้ามาขายจะมีการเก็บค่าผ่านทางจากชนกลุ่ม
น้อยที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และการคมนาคมในที่ไกลทุรกันดารยังไม่มีความสะดวก 
เช่น ในอำเภอสังขละบุรี 
 แนวทางในการส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรีมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี อันจะ
นำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการ
คมนาคมขนส่งและความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ซึ่งทางจังหวัดมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
การวางนโยบายและมาตรการรองรับด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้า ความร่วมมือ
ทางด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางด้านความมั่นคงชายแดน 
 สมชาย สำเนียงงาม และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยเพ่ือชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล สำรวจ และประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาสื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิต
เกษตรไทย และเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นให้มีศักยภาพต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้นำมาสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทำแผนที่
เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตเกษตรของอำเภอบ้านลาด และได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับการจัดทำสื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว คือ web-based GIS ที่สามารถสืบค้นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก ภาพยนตร์สั้นเล่าเรื่อง
วิถีชีวิตเกษตรกรที่มีความก้าวหน้าและสร้างสุขได้ในชีวิต และนิทรรศการภาพถ่ายแสดงวิถีชีวิตเกษตรไทยและ
ประเพณีที่สืบทอดจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวมาอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว การจัดการดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์บ้านลาดบ้านเราที่พัฒนาเสร็จแล้วได้ส่ง
มอบให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเป็นผู้ดูแลต่อไป อำเภอบ้านลาดมีแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 10 แห่ง ทั้งแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่นำผลผลิตทางการ
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เกษตรมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาจนเกิดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำสื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 สายสุดา เตียเจริญ และคณะ (2560) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความ
ยั่งยืนของชุมชน 2) เพ่ือสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน  และ 
3) เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน  พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน  ประกอบด้วย การสร้างความ
ตระหนัก การแสวงหาและการสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ 2) หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
ความยั่ งยืนของชุมชน  พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น ใช้การบูรณาการร่วมกับจัดการเรียนการสอนใน
กระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 7 โมดูล ได้แก่ การสำรวจความต้องของถิ่นฐานใน
ระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนาสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพและจัดทำ Career Path เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ เป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 3) การขยายผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน  พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
อำเภอบ้านลาด จานวน 11 คน เห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการความรู้มีประโยชน์ครอบคลุมในการรักษาและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสม และเห็นด้วยกับหลักสูตรท้องถิ่นที่นำไปบูรณาการกับหลักสูตร
แกนกลางซึ่งจะทำให้ลดเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เกิดปัญหาชั่วโมงเรียนเกิน 200 ชั่วโมงต่อเทอม 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้ 
 วันชัย สุทธะนันท์ และคณะ (2561) ได้การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคม
และชุมชน ระยะที่ 3 โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปีที่ 1 และ 2 โดยเป็นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
ใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่ง
ในการดำเนินโครงการระยะท่ี 3 นี้ มีโครงการวิจัยย่อยดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ จานวน 10 โครงการ 
โดยแต่ละพ้ืนที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ดังนี้ 1) พ้ืนที่หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม หมู ่8 บ้านโครงการพัฒนา 
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยมุสลิม การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมจากนมแพะของหมู่บ้าน
ชาวไทยมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนที่มีอัตลักษณ์สำหรับยกระดับ
ศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิม 2) พ้ืนที่สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า
อาหารตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) ให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สำอางจากผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด กรณีศึกษากล้วยหอม
ทอง 3) พ้ืนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้งาน
ศิลปกรรมปูนปั้นเมืองเพชร การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ 
Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นเครื่องมือ  แผนที่
ภาษาและวัฒนธรรม ด้านความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน  ระยะที่ 3 นั้น ได้
ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่จะประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิชา เพ่ือให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการ และ
การนำองค์ความรู้และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เกิดการ
พัฒนาพ้ืนที่ อันจะนาไปสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น ชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลด
การละท้ิงถิ่นฐาน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านศิลปะและการออกแบบ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและสะท้อนออกมาในวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และได้เล็งเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ มีทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมสูง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ช่างสกุลต่างๆ ศิลปะการแสดง อาหาร เป็น
ต้น มีประเพณีหลากหลาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาเป็นเอกลักษณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยว
จำนวนมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงาม รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริอีกหลายแห่ง ซึ่งเหมาะกับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งควรค่าแก่การนำไป
พัฒนาต่อยอดและขยายผลให้โดดเด่นโดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาตอบโจทย์ชุมชนและสังคม ไม่ว่า
จะเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ที่
พ่ึงพิงตนเองได้และมีความยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคม
และชุมชน และดำเนินการต่อเนื่องมาในโครงการระยะที่ 2 และ 3 โดยมีการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  2) ด้านการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ของ
พ้ืนที่ ซึ่งมีการดำเนินงานวิจัยใน 3 พ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม หมู่ 8 บ้านโครงการ
พัฒนา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด และอำเภอเมือง
เพชรบุรี ในโครงการระยะที่ 3 ได้ดำเนินการวิจัยในพ้ืนที่เดิมในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือแสดงถึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องสำอางจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสำหรับการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานวิจัยตอบโจทย์พ้ืนที่ เห็น
ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินการทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำองค์ความรู้และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาตอบ
โจทย์ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ ประชาชน
มีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศไทยต่อไป 
 ปราโมทย์ ยอดแก้ว และคณะ (2561) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยเครือข่ายธุรกิจเซรามิก กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ด้านความพร้อมของชุมชน มีทรัพยากรวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 
และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยชุมชนมีการวางแผน มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดการการ
ท่องเที่ยว ด้านผู้นำและทีมงานในชุมชนเครือข่าย ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอัธยาศัย มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และด้านความรู้ความไว้วางใจเครือข่าย ควรมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง ปัญหาที่พบ คือ เกิดการรวมตัว
กันได้ยาก และแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์จุดเด่น การพัฒนารูปแบบเครือข่ายธุรกิจเซรา



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 -135- 

มิกสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการข้อมูล ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมาก
ที่สุด คือ ด้านบุคลากรต้องมีประสบการณ์ อัธยาศัยเป็นมิตร มีน้ำใจในการให้บริการ ด้านแหล่งท่องเที่ยว มี
การคมนาคมสะดวก ด้านภาพลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ต้องมีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รูปแบบ
การพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจ การเป็นนักบริการที่ดี และทำการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการกิจกรรมให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ ในการเล่าเรื่อง การให้บริการกับสิ่งอำนวยความสะดวก การเชื่อมโยงเครือข่าย และกิจกรรมท่องเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 พรรณี สวนเพลง และคณะ (2561) ได้พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและ
กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
ในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพ่ือจัดทำแผนวิสหากิจชุมชนและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน
วิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม พบว่า อาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นมีมากมายที่ควรจะสืบสาน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เช่น ข้าวเปิ๊บ แกงขี้เหล็ก แกงป่า
ปลาช่อนนา น้ำพริกซอกไข่ ขนมต้มขาว จังหวัดกำแพงเพชร เช่น แกงฮังเล แกงอุ๊บมะเขือ แกงชะอมใส่เส้นหมี่ 
กุ้ยฉ่าย ขนมเข่ง บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว แกงเปอะหน่อยไม้ใส่ข้างสุก แกงผักหวานใส่ข้าวสาร ผักห่อ ไส้กรอกถั่ว แกง
ถั่วมะแฮะ ขนมจีนแป้งสด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมอาหาร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความรู้นั้น
สูญหายไป ได้แก่ 1) วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และปฏิบัติตาม 2) 
วิธีการปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ้ำๆ กันจนเกิดเป็น
ความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตต้องเป็นผลงานที่เกิดข้ึนจริง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ 1) เส้นทางอาหารพ้ืนบ้านวิถีไทยสไตล์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 2) เส้นทางย้อนยุค
โบราณอาหารภูมิปัญญาลือเลื่องเมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 3) เส้นทางนาวาภูมิปัญญาขนมหวานใน
พระนครศรีอยุธยา โดยการนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และเส้นทางการท่องเที่ยว
อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน URL http://www.amazingthaifood.com/index.html 
 แผนวิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) แผนวิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2) แผนวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม นครชุม จังหวัด
กำแพงเพชร และ 3) แผนวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม บ้านผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สำคัญ 
ดังนี้ 1) การเรียนรู้ วิจัย และพัฒนา การให้วิสาหกิจชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 2) การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง มี
ระบบการบริหารจัดการทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน มีระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก และ
สาธารณะประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 3) การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
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 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางด้านการตลาด 4Ps ดังนี้ สินค้า/บริการ 
(product) ในการพัฒนาบริการทางด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการพัฒนา
สินค้า/บริการ ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Gastronomic local tourism) ให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
2) ควรพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทางด้านการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่ม
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพ่ือให้ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโดยชุมชน 3) ในแต่ละชุมชนควรมีการพัฒนาเมนูอาหารภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้ทดลองและ
ชิมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานอาหารภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย 4) ควรมี
การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย เช่น กิจกรรมการเก็บผัก เก็บผลไม้
จากในสวน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของการรับประทานพืช ผัก และประสบการณ์ของการท่องเที่ยวที่สนุก 
และคุ้มค่า 5) ควรให้นักท่องเที่ยวได้ทำกับข้าวพ้ืนบ้านด้วยตนเองตอนพักที่โฮมสเตย์เพ่ือจะได้เป็นการเรียนรู้
วิถีชีวิต และการทำอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 6) ควรมีการแปรรูปอาหาร เช่น น้ำพริกแกงส้ม ซึ่ง
เป็นสูตรพ้ืนบ้านของท้องถิ่นที่ ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก 7) ควรมีการจัดการความรู้  
(knowledge management) ของอาหารภูมิปัญญาท้อถิ่น เพ่ือมิให้องค์ความรู้นั้นสูญหายไป มีการถอดองค์
ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สืบต่อไป 8) ควรส่งเสริมการสร้างตรา
สินค้า การเพ่ิมศักยภาพด้านช่องทางการตลาดประเภทสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SMEs) เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ด้านการตลาด ได้แก่ 1) ควรมีการเปิดตลาดในกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีกำลังซื้อสูง ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า 2) ควร
มีการทำการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือที่จะดึงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์  3) ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาและดูงานของชุมชนอ่ืนๆ ที่จะมีการบริห ารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 1) ควรมีการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 2) ควรมีการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ในระดับสากล 
เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 3) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน เช่น ถนน 
น้ำประปา การเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ 4) ควรมีการทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 5) ควรมีการส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
 ด้านราคา (price) ได้แก่ 1) ควรมีการกำหนดราคาของการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น ราคาของ
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร หรือควรมีการกำหนดราคาของการเข้าร่วมกิจกรรมของ
การทำอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การกำหนดราคาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย จึงควรที่
จะมีการกำหนดราคาท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (place) ได้แก่ 1) ควรเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social media) เป็นหลัก 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวในการใช้ระบบ On-line marketing และการเชื่อมต่อข้อมูลด้านการท่องเที่ยว On-line 
tourism data base 3) จัดทำแผนการตลาดออนไลน์ 
 ด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ (promotion) ได้แก่ 1) ควรจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความ
แตกต่างด้วยการมุ่งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ (niche 
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market) 2) มีการจัดงาน Event ต่างๆ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ เช่น งานลอยกระทงที่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ควรมีการแสดงงานเทศกาลอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าผ่านแดน การท่องเที่ยว และ
กลยุทธ์การตลาดแบบจิตวิญญาณการมีส่วนร่วม  เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมทางการค้าผ่านแดนและการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาการค้าผ่านแดนไทยกาญจนบุรี ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  รูปแบบการท่องเที่ยว และประเภทของ
โครงการพัฒนาการค้า กับความภักดีต่อการเดินทางตามเส้นทางนี้ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการ
ชุมชนต่อตราแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าผ่านแดน 
การประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์การตลาดแบบจิตวิญญาณการมีส่วนร่วม พบว่า 1) 
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความภักดีต่อการเดินทางตามเส้นทางนี้  ไม่พบในผู้บริโภคชาวไทย 
แต่พบในผู้บริโภคชาวเมียนมา 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการท่องเที่ยว กับความภักดีต่อการเดินทางตาม
เส้นทางนี้พบในผู้บริโภคชาวไทย และชาวเมียนมา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของโครงการพัฒนาการค้า
กับความภักดีต่อการเดินทางตามเส้นทางนี้พบในผู้บริโภคชาวไทย แต่ไม่พบในผู้บริโภคชาวเมียนมา 4) การ
บริหารจัดการชุมชนมีอิทธิพลต่อตราแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจโดยรวม ความตั้งใจที่จะแนะนา/บอกต่อ 
และแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตของผู้บริโภคชาวไทย และชาวเมียนมา 5) ผู้บริโภคชาวไทยมีความภักดีสูง
กว่าผู้บริโภคชาวเมียนมาในเรื่องการปฏิบัติธรรม ความจริงใจ การบริหารจัดการภายในชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6) แนวทางการพัฒนาการค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยว คือ การผ่าน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยและประเทศเมียนมา การใช้กลยุทธ์การตลาดตาม
เป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพชุมชน การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการประกอบการธุรกิจเกษตร
ขนาดย่อม โดยเน้นความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยเป็นหลัก 
 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และจารุณี เกสรพิกุล (2561) ได้ศึกษาการจัดการการผลิต ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยแทะเล็มข้างถนนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่
เลี้ยงแบบปล่อยหากินตามธรรมชาติ โดยลงทุนหลักเพียงครั้งเดียว คือ การซื้อลูกโคมาเลี้ยง และเลี้ยงแบบ
ปล่อยตามข้างถนนหรือแปลงหญ้าสาธารณะของหมู่บ้านต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยแทะเล็ม  มีต้นทุน
แรงงาน 6,000 – 9,000 บาทต่อเดือน ต้นทนุค่าโค 83.33 – 416.67 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่ารักษาโรค 101 – 
500 บาทต่อเดือน และค่าเสียโอกาสในการลงทุน  42 – 210 บาทต่อเดือน โดยคิดเป็นต้นทุนทั้งหมด 
6,226.33 – 10,126.67 บาทต่อเดือน ส่วนผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ในช่วง 
8,333.75 – 12,500 บาทต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นกำไรจากการเลี้ยงโคเนื้อคือ 2,107.42 – 2,373.33 บาทต่อเดือน 
 ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2562) ได้ศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยกับการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาและรวบรวมชุดความรู้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยตามชุดความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ไทย ให้สามารถใช้ได้จริงตามหลักการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเมินประสิทธิภาพระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย พบว่า ชุดความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของไทย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ซึ่งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี พ.ศ.2552 - 
2558 ที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นประกอบด้วย 1) ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 
ได้แก่ ซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอไทครั่ง ผ้าทอไทพวน ผ้าทอไทยวน ผ้าทอไท
ลื้อ ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าทอเมืองอุบลราชธานี ผ้าแพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้ายก และผ้าย้อมคราม 2) เครื่องจักสาน 
ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่ และเครื่องจักสานย่านลิเภา 3) เครื่องรัก ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก 4) 
เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง และโอ่งมังกรราชบุรี 5) เครื่องโลหะ ได้แก่ ขันลงหินบ้าน
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บุ เครื่องเงินไทย เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว บาตรบ้านบาตร ประเกือมสุรินทร์ และมีดอรัญญิก 6) เครื่องไม้ 
ได้แก่ งานแกะสลักกะโหลกซอ 7) เครื่องหนัง ได้แก่ รูปหนังตะลุง และรูปหนังใหญ่ 8) เครื่องประดับ ได้แก่ 
เครื่องทองโบราณสกุลช่างเพชรบุรี 9) งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน ได้แก่ โคมล้านนา งานตีทองคาเปลว และหัวโขน 
โดยชุดความรู้แต่ละประเภทมีเนื้อหาเกี่ยวกับปีที่ขึ้นทะเบียน ประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต แหล่งผลิต 
ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ คุณค่าและประโยชน์ใช้สอย 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถเข้าไป
ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.ich-thaicraft.com โดยแบ่งการทางานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ที่ไม่เป็น
สมาชิก ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้ที่ไม่เป็นสมาชิกจะสามารถดูข้อมูลสินค้าได้เพียงอย่างเดียว  หาก
ต้องการซื้อหรือขายสินค้าต้องสมัครสมาชิกก่อน ส่วนระบบสำหรับผู้ซื้อประกอบไปด้วย ระบบสมาชิก ระบบ
ค้นหาและแสดงรายการสินค้า ระบบตะกร้าสินค้า และระบบชำระเงิน ส่วนระบบสำหรับผู้ขายประกอบด้วย
ระบบจัดการสินค้า ระบบจัดการการเงิน ระบบการจัดการการขนส่ง ระบบการแจ้งเตือน และระบบจัดการ
รายการสั่งซื้อของลูกค้า โดยผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่อนุมัติผู้ขายที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ และจัดการข้อมูล
สมาชิก การประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยกับ
การส่งเสริมสินค้าด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.30, S.D.=0.67) โดยเมื่อแยก
เป็นรายด้านพบว่า ภาพรวมด้านคุณภาพของข้อมูลและด้านคุณภาพของระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.20, S.D.=0.63 และ x̅=4.00, S.D.=0.82 ตามลำดับ ) ส่วนภาพรวมด้านคุณภาพของการบริการ 
(service quality) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.50, S.D.=0.71)  
 อาทิตย์ เจษฎากุลอนุชิต และคณะ (2562) ได้ศึกษาการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมบ้าน
ห้วยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ชุมชนบ้านห้วยกระทิง 
เป็นชุมชนปกาเกอะญอตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ตั้งอยู่ในหุบเขาห้วยกระทิง เป็นชุมชนยังคง
อนุรักษ์วิถีทางวัฒนธรรมประเพณีของปกาเกอะญอไว้หลายอย่าง ทั้งในด้านวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่อาศัยความเชื่อ จากต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน จึงทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและได้มีกำหนด
เป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการแสวงหาแนวทางการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยกระทิงการไปสู่พื้นท่ีการเรียนรู้  

การสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม การสำรวจรายได้จากคนในชุมชนบ้านห้วยกระทิง ได้มี
การจำแนกรายได้หลักออกเป็น 2 ประเภท จากการทำพืชทางการเกษตร และการเก็บหาของจากป่ามาขาย 
รายได้ที่มาจากการประกอบชีพปลูกพืชทางการเกษตร ข้อมูลรายจ่ายของชุมชน ผลจากการสำรวจรายจ่าย
ของชุมชนบ้านห้วยกระทิงมีรายจ่ายทั้งหมดในการสำรวจ 12 รายการรายจ่าย ได้แก่ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ใน
ห้องน้า อบายมุข ค่ารักษาพยาบาล เครื่องมือการประกอบชีพ เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ที่
อยู่อาศัย อาหาร ค่ารถ และอ่ืนๆ ทุนด้านพ้ืนที่การเพาะปลูกชุมชนบ้านห้วยกระทิงนั้นแต่เดิมแล้วมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนมาก ซึ่งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นจำเป็นที่ต้องใช้ต้นทุนในการ
ลงทุนที่สูงมาก พืชเชิงเดี่ยวที่มีการปลูกจำนวนมาก ได้แก ่ข้าวโพด และมันสำปะหลัง การปลูกเชิงเดี่ยวนั้นยังมี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีในการทำด้วย เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งสารเคมี
เป็นสารที่สามารถซึมเข้าไปในร่างกายและทำให้เกิดโรคได้ ชุมชนบ้านห้วยกระทิงได้ริเริ่มหันมาทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยการเริ่มปลูกกล้วยก่อน ซึ่งกล้วยเป็นพืชที่ดูดซึมน้ำ และเก็บน้ำได้ด ีจึงเหมาะแก่การปลูกเพ่ือมา
รักษาฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนดินที่เสียไป อีกท้ังกล้วยยังสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับพืชชนิดอื่นๆ ที่ปลูกใกล้เคียงได้อีกด้วย 

การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านห้วยกระทิง
ในได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากกล้วยอบเป็นกล้วยฉาบ  การทำกล้วยฉาบทรงเครื่องนั้นมีกลุ่มสตรีของ
ชุมชนเป็นผู้ดูแลเป็นหลักในการทำกล้วยฉาบทรงเครื่อง การทำกล้วยฉาบทรงเครื่องได้มีการทดลองทำด้วยกัน 
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3 รส ได้แก่ รสกล้วยฉาบอบเนย กล้วยฉาบรสบาบีคิว กล้วยกวน และกล้วยแท่ง ผลสรุปจากกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลผลิตจากการฝึกปฏิบัติการชุมชนได้เลือกกล้วยฉาบอบเนยใน
การจะยกระดับผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบอบเนยเป็นผลผลิตที่ได้รับคะแนนสูงสุดเนื่องจากมีรสชาติที่หวาน กรอบ 
หอม มัน และนุ่ม ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างแนวทางในการพัฒนาบนฐานความรู้บนต้นทุนทางสังคม 
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ มาใช้ขับเคลื่อนและแสวงหาแนวทางเพ่ือพัฒนาเป็น
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมของบ้านห้วยกระทิง ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
ชุมชนไปสู่พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม การลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปัจจุบันของชุมชนได้ 
 Hani และคณะ (2012) ได้ศึกษาการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(creative industry) พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการคงอยู่ของสังคม ดังนั้น จึงต้องมีการอนุรักษ์
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม อาทิ ศิลปะหัตกรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้เติบโตอย่างมากใน
ระดับธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่ประสบผลสำเร็จก็จะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจัย
ที่นำไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การฝึกอบรมและการศึกษาด้านศิลปะ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับสากล การสร้างความร่วมมือกับสถาบันทาง
การศึกษา การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย การใช้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ 
 Fahmi (2014) ได้ศึกษานโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศที่กำลังพัฒนา กรณีศึกษาประเทศ
อินโดนีเซีย พบว่า ประเทศอินโดนีเซียได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองหลายเมือง การประยุกต์ใช้และการแปลความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้าง” มีความแตกต่างกันใน
แต่ละเมือง แต่ละท้องถิ่น เมือง Bandung ได้ประยุกต์ใช้ในกรอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่
มุ่งเน้นองค์ความรู้เป็นฐานการพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางวิชาการและชุมชน เพ่ือให้การ
นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในหลายๆ เมือง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาและผลักดันทางด้าน
เศรษฐกิจของเมืองและประเทศ แต่ยังขาดการพิจารณาและให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่น อุตสาหกรรม
เชิงวัฒนธรรมตามแบบที่มีอยู่เดิม ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
ยังมีความยุ่งยากในการประยุกต์ใช้และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในท้องถิ่นเพ่ือให้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิ งสร้างสรรค์  การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์  (creative communities) และ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (creative entrepreneurs) จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร
ท้องถิ่น และการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนสร้างสรรค์ได้มีการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่น และกิจกรรมของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละเมือง
ก็จะมีชุมชนสร้างสรรค์หลายชุมชน 
 Daubaraite และ Startiene (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative 
industries : CI) ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาคส่วนต่างๆ พบว่า ระบบการจ้างงาน การวิเคราะห์ข้อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ล้วนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วนต่างๆ อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างงานและความมั่งคั่งให้กับประเทศ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ความเชี่ยวชาญ 
ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (creative industries) จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม แต่สิ่งที่
แตกต่างกัน คือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จะมุ่งเน้นที่เป้าหมายทางสังคม และเป้าหมายทางวัฒนธรรม 
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ในขณะที่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นที่การบรรลุผลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งวัดผลได้จากการสร้างการจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของดัชนี GDP การ
เพ่ิมข้ึนของการค้าระหว่างประเทศ ในทุกๆ ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ 
 Martinaityte และ Kregzdaite (2015) ได้ศึกษาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิ ง
สร้างสรรค์ ได้ข้อค้นพบดังนี้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมจากภาคเอกชน ค่า
ดัชนีความคิดสร้างสรรค์ (creativity index) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมจาก
หน่วยงานภาครัฐ จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อัตราการจ้างงานในธุรกิจวิจัยและพัฒนา การจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนของ
ภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจการวิจัยและพัฒนา ระดับการศึกษาของประชาชน ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของประชาชนไม่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 Kon (2016) ได้ศึกษาห่วงโซของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy chain) มีศักยภาพและ
ความท้าทาย พบว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้นำไปสู่การพัฒนาที่มีศักยภาพ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงาน 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุนวัฒนธรรม 
 Boccella และ Salerno (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจเติบโต และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม 
อุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การเขียน แฟชั่นและการออกแบบ สื่อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการค้าของประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุนของประเทศ ประเทศแถบ
ยุโรปและทั่วโลกได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ทำให้มีการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนมาก อาทิ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และความ
ท้าทายทางวัฒนธรรม สภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดที่สำคัญของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การนำทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และนโยบาย อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในประเทศแถบ
ยุโรป แนวคิด การวัดผล และการเปรียบเทียบกรณีตัวอย่าง วิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม การจัดการด้านอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่น เมือง
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 องค์กรและสถานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการปรับเปลี่ยนนิยามของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพทางวัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคลด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาดของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 
 Kontrimiene และ Melnikas (2017) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
ปัจจัยของโลกาภิวัตน์ พบว่า อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ คือ วงจรของความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ การ
กระจายสินค้าและบริการ ที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางปัญญาที่นำมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมบนฐานความรู้และศิลปะ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากธุรกิจการค้าและลิขสิทธิ์
ทางปัญญา เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และทุนทางปัญญาที่ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นการให้บริการทางศิลปะ 
ความคิดสร้างสรรค์ คุณค่าทางเศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาด การ
บริการ และอุตสาหกรรม และเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก การตระหนักในคุณค่าและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก การวิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจโลกจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
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โครงสร้างของภาคส่วนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ อิทธิพลของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ระดับชั้นและโครงสร้างของแรงงาน การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์ผลที่ตามมาของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
การวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เมือง และการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสำคัญของ
การกระจายอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ เนื่องจาก อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และเศรษฐกิจสมัยใหม่  
อุตสาหกรรมมีคำนิยามที่หลากหลาย จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนที่แตกต่างกันไป เนื้อหาสาระที่
นำมาใช้ก็มีหลากหลายตามเป้าหมายที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ การ
เสริมสร้างอำนาจ การเชื่อมโยงการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ อันเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ของการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่งของสังคม 
แต่ปริมาณของการส่งออกสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ ยังไม่ใช้ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเติบโตและการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สิ่งที่สำคัญคือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 สรุปว่า เมืองสร้างสรรค์ คือ เมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมบนจุดแข็งของเมือง ได้แก่ องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เมืองที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ
สำหรับการใช้ชีวิตการทำงาน การทำธุรกิจและการลงทุนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เมืองที่มีสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและโบราณสถาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมืองที่มีสภาพความน่าอยู่ของเมืองที่ได้รับการยอมรับใน
ความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนใน
ฐานะเจ้าของบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีและรอยยิ้มอันประทับใจกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ได้แก่ กลยุทธ์การใช้สื่อผสมผสาน กลยุทธ์การใช้สื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การร่วมมือกับ
พันธมิตร กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน กลยุทธ์ปากต่อปาก กลยุทธ์การยืมความสนใจ 
กลวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ สื่อมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ
จัดแถลงข่าว การส่งข่าวหรือแจกข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์โฆษณา ป้ายผ้ าโฆษณา ป้าย
สติกเกอร์ คู่มือ สื่อใหม่ เช่น เว็บไซต์ อีนิวส์ ยูทูบ เฟซบุ๊ค สื่อกิจกรรม เช่น การสัมมนา การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เทศกาล 
 
 6. งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่คู่กับทุกชุมชน แต่วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนไม่ควร
เปลี่ยนแปลงไปแบบถอดรากถอนโคน แต่ควรปรับเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมและยังคงยึดถือรากเหง้าเดิมของ
ท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เหมาะสมจำเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมนั้นๆ อย่างถ่องแท้ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เดิม การศึกษาวัฒนธรรมทำให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นหลังมีหลายวิธี การศึกษาวัฒนธรรมให้เข้าใจอย่าง
ละเอียดและลึกซึ้ง ถึงจะทำให้รู้ว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นๆ ควรเลือกใช้วิธีการใด บุคคลใดควรเป็นผู้
ถ่ายทอด และการถ่ายทอดควรถ่ายทอดอะไรบ้าง มีลำดับขั้นตอนอย่างไร งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอด
วัฒนธรรม อาทิเช่น ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก และคณะ (2561) การพัฒนาระบบสุขภาวะวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์อ่าข่า 
จังหวัดเชียงราย พบว่า อ่าข่า กลุ่มชนเผ่าพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ มีกระบวนวิธีเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ Learning 
By Doing ถ่ายทอดวิถีชีวิตจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน โดยมีพิธีกรรม ประเพณี จารีต กฎข้อบัญญัติใช้เป็นกติกา
บริหารชุมชน ครอบครัว อันเป็นทุนเดิมของดีที่ได้สืบสานมา เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอ่าข่า 
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Akha Life University (ALU) มีความแน่วแน่ที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาและการวิจัยชนเผ่าอ่าข่า พ้ืนที่ภาคเหนือ
ประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ที่ได้ลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชนอ่าข่าบนพ้ืนที่สูง เป็น
ปัญหาทำลายระบบการดำเนินชีวิตของสังคมอ่าข่า ทำลายองค์ความรู้ สร้างช่องว่างระหว่างวัย อีกทั้งปัญหา
อ่ืนๆ มากมาย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกับสังคมชนเผ่า โดยเฉพาะระบบสุขภาพร่างกายอ่อนแอ โรคภัยไข้
เจ็บ ซึ่งเกิดจากผลพวงจากปัจจัยต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับระบบวิถีชีวิต โครงสร้างครอบครัวอ่าข่า
ที่เอ้ือสัมพันธ์กับชุมชน และการมีโครงสร้างเพศเก่ียวข้องกับความเชื่อและการสืบสาน เช่น ผู้ชายอ่าข่าถือเป็นผู้
สืบสายวงศ์ตระกูล ภายใต้การนับลำดับชื่อบรรพบุรุษของวงศ์ตระกูลที่อ่าข่าเรียกว่า “จึ” (Tsuivq) มีตำแหน่ง
บุคคลมีชื่อเรียกจำเพาะที่เกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองชุมชนมาจนปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามชนเผ่าอ่าข่า ภายใต้กระแสสังคมใหญ่ที่เกิดการคลื่นตัวเข้าสู่พ้ืนที่สูง ทำให้ประสบปัญหา
ต่างๆ มากมาย ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตชุมชนอ่าข่า อาทิเช่น ปัญหาสุขภาวะ การสูญเสียพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ความรู้และวิธีรักษาของหมอพื้นบ้านขาดทายาทสืบสาน การใช้องค์ความรู้ ระบบการแพทย์หมอพื้นบ้านอ่าข่า 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประสบสถานการณ์ยาเสพติด การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเผ่า
อ่าข่าเปลี่ยนแปลง สูญเสียภูมิปัญญาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ ขาดแหล่งเรียนรู้ เกิดความยากจน 
หนี้สินผูกพัน ประเด็นตัวอย่าง มีความจำเป็นต้องทำงานวิจัยเพื่อค้นหา เชื่อมโยง แก้ไข ให้เกิดการลดทอนหรือ
ยุติปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นแผลเรื้อรังกับเผ่าพันธุ์ องค์ความรู้ที่สำคัญ ได้แก่ วิถีตี
มีด เครื่องดนตรีแคน ไผ่จักสาน คุณค่าความหมายของลานวัฒนธรรมวิถีชุมชนอ่าข่า ความรู้หมอพ้ืนบ้านอ่าข่า 
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านอ่าข่า 
 ณวิทย์ อ่องแสวงชัย (2561) ได้ศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษาพัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินงานวิจัยต่อเนื่อง
จากโครงการศึกษาทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน” และโครงการการจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมเมืองน่าน ที่ได้กระทำมาก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 4 ปี ซึ่ง
โครงการในระยะที่หนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ขึ้น โครงการในระยะที่สองเป็นการนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์  โดย
การสร้างกระบวนการร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ของ
ทรัพยากรออกไปในวงกว้าง โครงการในระยะที่สามนี้เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา และ
คุณค่าของทรัพยากร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริง โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และ
ความทรงจาของคนในพ้ืนที่ ที่มีต่อทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของเมืองน่านเพ่ิมเติมในมิติที่
เชื่อมโยงกับกำเนิดและพัฒนาการของเมืองน่าน สานต่อกิจกรรมการแกะสลักพระพุทธรูปไม้ให้เป็นต้นแบบ
ของการฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลจากการทางานที่ผ่านมาท้ังหมดกลับ
สู่ชุมชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศูนย์ล่องน่าน) 

ผลการดำเนินงานพบว่าทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของเมือง และวัฒนธรรมในเขต
เมืองน่านต่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเมือง และการก่อรูปของชุมชน เมืองน่านยังคงมีเรือนไม้พัก
อาศัยพ้ืนถิ่นตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ เรือนพ้ืนถิ่นยกใต้ถุนสูง 
และเรือนสองชั้นในเขตเมือง รูปทรงของอาคารและการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในของเรือนแต่ละประเภท  มี
ความสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งและอายุของเรือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการขยายตัวของเมืองออกไปใน
แต่ละทิศทางในแต่ละช่วงสมัย นอกจากอาคารประเภทที่อยู่อาศัยแล้ว อาคารที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ใน
เมืองน่านก็เป็นอาคารที่มีประวัติความเป็นมาและลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากเมืองอ่ืนๆ ผู้ที่เข้า
รับการอบรมการแกะสลักพระไม้สามารถแกะสลักพระไม้องค์ขนาดเล็กออกมาได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ปัจจุบัน 
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นักท่องเที่ยวสามารถมาเช่าบูชาพระไม้ถวายคืนสู่วัดได้  สามารถทดลองแกะสลักพระไม้ด้วยตนเอง หรือ
สามารถเช่าบูชากลับไปได้เช่นกัน ทาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในชุมชนจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี้ 

ข้อมูลและผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการได้ถูกนำมาจัดแสดงภายในศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศูนย์ล่อง
น่าน) ด้วยสื่อที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และสวยงาม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง
น่าน ที่นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในพ้ืนที่สามารถเข้าใจถึงโครงสร้าง และสัณฐานของเมือง ประวัติความเป็นมา
และคุณค่าของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นการ
ให้ความรู้และข้อมูลที่ดีก่อนที่จะเดินทางไปชมสถานที่จริงในเมือง 
 เทิดศกัดิ์ เตชะกิจขจร และคณะ (2561) ได้ศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและจัดทำ
ต้นแบบ (model) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปตัยกรรม) ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดล้านนา 2) เพ่ือจัดทำแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรม) จังหวัดแพร่ ลำพูน และน่าน พบว่า ต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม ) ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดล้านนาสามารถจำแนกได้ 2 
กระบวนการ คือ 1) กระบวนการก่อนการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การเก็บข้อมูลจนกระทั่งการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรม) ในระดับชุมชน 2) กระบวนการภายหลังการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรม) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการพ้ืนทีภ่ายหลังการได้รับการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ของท้องถิ่น 

กระบวนการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เป็นกระบวนการเริ่มแรกในการ
บริหารจัดการเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียดการ
ดำเนินงานต่างๆ จำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรประสานการคัดคัดเลือกย่านพ้ืนที่เป้าหมาย การด
เก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพและมรดกทางวัฒนธรรมภายในพ้ืนที่ศักยภาพ การกำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ และการชี้แจงขอบเขตของเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ซึ่งในการดำเนินการแต่ละ
ขั้นตอนนั้นมีกระบวนการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

กระบวนการภายหลังการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการกำหนดขอบเขตของเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จ โดย
ส่วนใหญ่กระบวนการภายหลังการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) จะเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่และการบริหารจัดการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ควรเริ่มจากพ้ืนที่ศักยภาคภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ก่อน แล้วจึงขยายไปยัง
พ้ืนที่โดยรอบ กระบวนการภายหลังการจัดทำเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย 
4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการหาจุดเด่นและวางตำแหน่งทำการตลาด กระบวนการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมือง
และการปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการส่งเสริมการจัดการ
การท่องเที่ยวภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) และกระบวนการบริหารจัดการ
งบประมาณและทุน โดยแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 
 ชวดี โกศล (2561) ได้ศึกษาการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงขั้นพ้ืนฐาน และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทหน้าที่ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมาย ความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ส่งผลให้ประเทศไทยมีมรดกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง อาหาร 
การแต่งกาย ความเชื่อ วิถีชีวิต และประเพณีต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ทุนทางวัฒนธรรม ที่ช่วยสร้างโอกาส
ให้ประชาชนทุกสาขาให้มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสถาบันภาครัฐ องค์กรต่างๆ มีอิทธิพลต่อการ
กำหนด “เป้าหมาย” ทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นข้อมูลในการวางนโยบาย และแผนปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
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คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชนท้องถิ่นตามแบบแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยนิยม การศึกษาพบว่า 
ในการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้เกิดพลังของกิจกรรมทางด้านการเมือง ในการต่อรองใช้พลังของ
การรวมตัวของชาติพันธุ์ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐร่วมกับคนในท้องถิ่นในเชิงสร้างสรรค์ ในทาง
เศรษฐกิจได้ต่อยอดที่มาจากทุนทางสังคม ได้กำหนดขอบเขต นำพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมารวมกลุ่มโดยมี
เป้าหมาย นำวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางพัฒนาเป็นพ้ืนฐานต่อยอด  ในเรื่องของสังคม คือ การสร้างความ
เข้มแข็ง ความอบอุ่น สร้างความสามัคคีในชุมชน โดยใช้วัฒนธรรมหล่อหลอม เป็นการสร้างรายได้และสามารถ
ยึดเป็นอาชีพหลักและเสริม ซึ่งนำวัฒนธรรมไปผนวกกับเรื่องเศรษฐกิจ สร้างให้เป็นเมืองของการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม มีการวางแผนบริหารจัดการ โดยอาศัย “วัฒนธรรมรากฐาน” (Area Based Approach) 
 ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ (2561) ได้ทำการศึกษาโครงสร้างความร่วมมือในการจัดการการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของพ้ืนที่มรดกมีชีวิตในประเทศไทยภายใต้แนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม กรณีศึกษา 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ภาพรวมของรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมแผนการจัดการมรดกโลก
ในปัจจุบันของเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเหมาะสมของจำนวนกลุ่มผู้เข้าร่วม ทรัพยากร และ
ข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนกันภายในโครงสร้างความร่วมมือ ซึ่งเหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนใน
รูปแบบพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรมแบบมีชีวิต (living heritage site) หน่วยงานที่มีแนวโน้มในการตัดสินใจในการ
วางแผนต่างๆ คือ กลุ่มวิชาการ 
 อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2561) ได้ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
“ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การศึกษานิราศในฐานะทุนทางวัฒนธรรม สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 5 มิติ คือ 
เส้นทาง อาหาร กิจกรรม ของฝาก และวันเวลาเดินทาง โดยบูรณาการให้เข้ากับการท่องเที่ยวได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมนำเสนอ “นิราศพระประธม” ในฐานะเรื่องเล่าประกอบการเดินทาง โดยแบ่งเส้นทางได้เป็น 3 
ภาค คือ ภาคธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) - คลองบางใหญ่ (นนทบุรี) ภาคคลองบางใหญ่ (นนทบุรี) - คลองโยง 
(นครปฐม) และภาคคลองโยง (นครปฐม) - นครชัยศรี (นครปฐม) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้เรื่อง
นิราศพระประธมของสุนทรภู่เป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รายการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ ทำให้เกิดการให้คุณค่าและความหมายแก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม อนุรักษ์ภูมิปัญญาในชุมชน และเกิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน นำมาสู่การสร้างงานและรายได้ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ขวัญนภา สุขคร และคณะ (2562) ได้ศึกษากระบวนการสร้างคุณค่าจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม สู่
การพัฒนาบนความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพ่ือถอดบทเรียนการจัดการชุมชน บนฐานการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทของชุมชน  2) เพ่ือ
สังเคราะห์และนำเสนอกระบวนการสร้างคุณค่าชุมชนวิถีสู่การพัฒนาบนความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน 
และ 3) เพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ เช่น ด้าน
วิชาการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ (paradigm shift) ของกระบวนการสร้างคุณค่าชุมชนวิถีสู่การพัฒนาบนความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ด้านนโยบายได้ต้นแบบกระบวนการสร้างคุณค่าชุมชนวิถีสู่การพัฒนาบนความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศได้ ด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเกิดกระบวนการสร้างคุณค่าชุมชน และเป็นกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับทุกมิติของชุมชน 
พัฒนาจากฐานความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางสังคม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นาไปสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชน และภาพรวมของประเทศ และด้านสังคมและชุมชน เกิดกระบวนการในเชิง
คุณค่านาไปสู่การพัฒนาชุมชนในมิติอย่างสมดุล 

กระบวนการสร้างคุณค่าชุมชนวิถีสู่การพัฒนาบนความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในรูปแบบ  
PHAPANG Model ประกอบด้วย 1) ศักยภาพและทุนชุมชน มีการพัฒนาอย่างสมดุลและครอบคลุมทุกมิติ (P: 
Potential and community capital) 2) กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ บนฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างกระบวนการเชิงคุณค่าของชุมชน (H: Human capital development process) 3) การจัดการ
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และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์  (A: 
Administration and innovation) 4) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ยึดโยงฐาน
วัฒนธรรม วิถี ความเชื่อ อัตลักษณ์ และตัวตนของคนในชุมชน (P: Participation and strengthen the 
participation process) 5) อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ ชุมชนต้นแบบ ความสุข 
สร้างสรรค์ ยั่งยืน (A: Authentic Local Identity) 6) ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ โดดเด่นและมีอัตลักษณ์  (N: 
Notable local identity products) 7) คุณค่าท่ีแท้จริงและกระบวนการสร้างคุณค่าและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานภูมิปัญญาของชุมชน (G: Genuine value creation) 

การวิเคราะห์บริบทชุมชน ศักยภาพความพร้อมของชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน อนาคตและทิศ
ทางการพัฒนา มีดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน คือ ชุมชนต้นแบบการจัดการชุมชนเชิงคุณค่า ได้แก่
ความสุข สร้างสรรค์ ยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
ตำบลผาปังแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 2.1) การจัดการองค์ความรู้ชุมชนและการบูรณาการพัฒนาศักยภาพของคน
ในชุมชนโดยใช้กระบวนการเชิงคุณค่าเป็นฐานในการพัฒนา 2.2) การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการชุมชนเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมวิถีอัตลักษณ์ 2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้
ฐานภูมิปัญญาของชุมชน และ 2.4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนในทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้
ฐานภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 วีระพงษ์ กิติวงค์ และคณะ (2562) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่อเที่ยวในเขตอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดตำแหน่งทางการ
ตลาดการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน แพร่ และน่าน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ความชื่นชอบด้านสถาปัตยกรรมมีสัดส่วนจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ให้ความสำคัญด้านคุณค่า ด้านสุนทรียภาพ/ความงามของสถาปัตยกรรม กลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างต้องมี
คุณค่าทางวิชาการ และกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีคุณค่าด้านสัญลักษณ์หรือการเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ 
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป จังหวัดลำพูนเน้นภาพลักษณ์ “การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม” ใช้กิจกรรมศาสนาเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักแรมในเมืองเก่า จังหวัด
แพร่ เน้นภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต” กิจกรรมเดินบนเมก 
และกิจกรรมนั่งสามล้อผ่อเมืองเก่า จังหวัดน่าน เน้นภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ” เน้นกิจกรรมถนนนิทรรศการศิลปะและแสงสีเมืองเก่ายามค่ำคืน 
 กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ควรมีเส้นทางท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่า และการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยว
พักในเขตเมืองเก่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวจิตอาสาเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การสร้างเว็บไซต์ที่ให้
ข้อมูลทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การส่งเสริม
การท่องเที่ยวสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเพจทางการท่องเที่ยว 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ตามรอยละครไทยและภาพยนตร์ดัง การจัดแคมเปญ
ร่วมกับรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้ง 
Offline Online และ Application และการสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองเก่าโดยชุมชน 
 กลยุทธ์การตลาด จังหวัดลำพูน ใช้ช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เช่น จอทีวีขนาดใหญ่แยกรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ ป้ายโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ตามเส้นทางการ
เดินทางไปยังเมืองหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการทำการตลาดที่
ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายมากที่สุด ควรมีการร่วมมือกัน
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ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการออกนิทรรศการ หรือร่วมงาน 
Road Show เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญท่ียังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว การดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นับถือพุทธศาสนาและเชื่อในเครื่องรางของขลัง 
เช่น ชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน กลยุทธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ของจังหวัดลำพูนมีดังนี้ 1) เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนที่เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ 2) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว “ตักบาตรพระ เณร ร้อยถนนรถแก้ว” เป็นการสร้างบรรยากาศ
เมืองเก่า ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสตักบาตรพระบนเส้นทางพระพุทธศรัทธา 
 จังหวัดแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งแบบ Online Offline และ Application เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางสื่อ เช่น 
นิตยสารของสายการบินต่างๆ จัดทำโปสเตอร์ตามสนามบินนานาชาติ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่ อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการรีวิว และบอกต่อชักชวนให้เกิดความรู้สึกอย่างมาเที่ยว ควรมีการรวมตัวกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด การร่วมกันออกงานนิทรรศการ และ Road 
Show ทางการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สำคัญของ
จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กล
ยุทธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม ของจังหวัด
แพร่มีดังนี้ 1) เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมและเชิงถวิลหาอดีต เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว กิจกรรม “มาเหนือเมก” เป็นการเดินเที่ยวรอบเมืองเก่าบนกำแพงเมืองเก่าที่สมบูรณ์ที่สุด
ในประเทศไทย และชมวิวเมืองแพร่ในมุมสูง 
 จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีการ
บริหารจัดการภายในที่ดี จึงทำให้ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือ นิตยสาร และสื่อสังคมออนไลน์เป็น
อย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวตามข้อมูลที่ได้จากสื่อ แต่นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่
ตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวออกไปสู่แหล่งท่องเที่ยว อ่ืนภายใน
จังหวัด ทางจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
นอกจากนี้เพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาและการสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ควรใช้การ
ท่องเที่ยวเหล่านี้มาเป็นตัวเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเก่า กลยุทธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมของจังหวัดน่านมีดังนี้ 1) เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
น่าน ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ซึ่งการเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เข้ากับการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 2) กิจกรรมการท่องเที่ยว “สีสันเมืองเก่ายามค่ำคืน” เป็นการเดินเที่ยวถนนมหาพรหม 
ตรอกค้าเจ้าเทพมาลา ที่มีการจัดนิทรรศการน่านในอดีต และชมแสงสีและมนต์เสน่ห์ของน่านยามค่ำคืน 
 ปัทพร สุคนธมาน และเสฎฐวุฒิ บำรุงกุล (2562) ได้ศึกษาการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการ
ท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า ผลการ
ประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในชุมชนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ตัวแบบตัวทวีคูณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว พบว่า ตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่ 2 ของ
สาขาการบริหาร เท่ากับ 3.61 หมายความว่า หากมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนภายในชุมชน มูลค่า 1 
ล้านบาท จะก่อให้เกิดการผลิตผลผลิตในระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น มูลค่า 3.61 ล้านบาท ตัวทวีคูณ
รายได้ประเภทที่ 2 ของสาขาบริการ เท่ากับ 2.38 หมายความว่า หากมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
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ภายในชุมชนมูลค่า 1 ล้านบาท จะก่อให้เกิดรายได้ของภาคครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ิมข้ึนมูลค่า 
2.38 ล้านบาท ตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่ 2 ของสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีค่าอยู่ระหว่าง 
2.28 – 4.63 แสดงว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก ผลการ
คำนวณต้นทุน -ผลประโยชน์ พบว่า จังหวัดลำพูน แพร่ น่าน การลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่าในด้านของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการลงทุน และมีความคุ้มค่าในด้านของผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินที่เทศบาลได้รับจากภาษีในรูปแบบต่างๆ หากมีการลงทุนโดยเทศบาล 
 การลงทุนเพ่ืออนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังมีผลประโยชน์ที่ไม่
สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ เช่น ราคาของที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น และคุณค่าทางวัฒนธรรม ผลประโยชน์ในด้านการ
ดำรงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการลงทุน และในอนาคต
เกิดการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไป จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าของการลงทุนยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น 
 อัจฉรา หลาวทอง (2562) ได้ศึกษานโยบายการพัฒนารูปแบบบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กีฬาและนันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนาความร่วมมือ
และเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ  2) พัฒนาการเชื่อมโยง
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยว 3) พัฒนาการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว  และ 4) จัดทำนโยบายการพัฒนารูปแบบบูรณาการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะ
เกษ ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้ 1) การรวบรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 2) ความร่วมมือ
ทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3) องค์การและการจัดการกลุ่มเครือข่าย และ4) 
แผนงานและโครงการปฏิบัติการทางการเชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่าย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กีฬาและ
นันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ได้แก่ 1) การ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) 2) การเชื่อมโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 3) การสร้างมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการจัดการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ได้แก่ 1) นโยบายการพัฒนาการจัดการความรู้ของการจัดการตลาดของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวกับช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์  2) นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มเครือข่าย  3) นโยบายการพัฒนาการจัดการสื่อ
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบบูรณาการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ได้แก่ 1) นโยบายการพัฒนา
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวศรีบุรินทร์ 2) นโยบายการพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมเชื่อมโยงสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาศรีบุรินทร์ 3) นโยบายการพัฒนาสื่อและช่องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาศรีบุรินทร์ 
 จุรีพร จันทร์พาณิชย์ และคณะ (2562) ได้พัฒนาการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะ
เกษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการใช้บริการสารสนเทศการตลาดของการท่องเที่ยวและ
ข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 2) จัดเก็บฐานข้อมูลทางการตลาด
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว  3) ศึกษาความ
ต้องการรูปแบบสื่อและช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว  และ4) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการ
พัฒนาการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ พบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้บริการ
สารสนเทศการตลาดของการท่องเที่ยวเพ่ือการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว  โดยการสืบค้นจากเว็บไซต์
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โทรศัพท์สอบถามบุคคล/หน่วยงานท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง สอบถามจาก
เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง ซึ่งมีการใช้ข้อมูลการจัดลำดับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักและร้านอาหารที่ได้รับความ
นิยม ข้อมูลจุดท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ของผู้
ให้บริการ นักท่องเที่ยวมีความต้องการใช้บริการสารสนเทศการตลาดของการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ เพ่ือการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว พบว่าด้าน
ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดของผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีความต้องการชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ของผู้
ให้บริการแต่ละจุดของแหล่งท่องเที่ยวข้อมูลรถโดยสารประจาทางสาธารณะและท้องถิ่น  และข้อมูลการ
จัดลำดับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักและร้านอาหารที่ได้รับความนิยม ข้อมูลเส้นทางที่ถูกต้องและชัดเจน 
โปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาด และเทศกาลท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้อง/เชื่อถือ
ได ้และใช้เวลาในการค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว/เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

ความต้องการรูปแบบสื่อและช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์และศรีสะเกษของกลุ่ม
เครือข่ายการประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีสื่อช่องทางเชื่อมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง 
กรณีที่มีสื่อช่องทางเชื่อมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเองจะเป็นประเภท Add Friend (LINE, Bee 
Talk) Social Networks (Facebook, InstagramTwitter, Google+) และเว็บไซต์ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตโดย
สนใจเว็บลิงค์ข้อมูลกับเว็บไซต์หน่วยงานท่องเที่ยวหรือสมาคมท่องเที่ยวเว็บแนะนาองค์กร ความพอใจในการ
จดัการสื่อและช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและ
นันทนาการกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ (เว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายฯ) กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านคุณภาพเนื้อหา ด้านการเข้าถึงเนื้อหา และด้านระบบ
และรูปลักษณ์ของเวปไซต์ ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรี
สะเกษ ได้แก่ 1) นโยบายการพัฒนาการจัดการความรู้ของการจัดการตลาด 2) นโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการตลาดของการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มเครือข่าย  3) นโยบายการ
พัฒนาการจัดการสื่อและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด 
 เบญจพร ไชยโชค และคณะ (2562) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พบว่า มีศักยภาพ ดังนี้ 1) เป็นชุมชน
โบราณ และพบโบราณวัตถุท่ีทุ่งนา เช่น เตาเผาปูนโบราณ กอกสูบยาเส้นโบราณ ขวานหิน เหรียญเงินโบราณ 
ทางกรมศิลปากรตรวจสอบว่า มีการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยพระธรรมราชา กรุงศรีอยุธยา (สันนิษฐานว่าพ้ืนที่นี้
เป็นแหล่งทำปูนขาวขนาดใหญ่ พบเศษของโลหะที่เป็นเหล็กหรือทองแดง และในพ้ืนที่บ้านภูเขาทอง ตำบล
บ้านม่วง ซึ่งอยู่ติดกันก็มีเหมืองทองแดงโบราณที่ภูโล้น ซึ่งเหมืองภูโล้นเป็นเหมืองแร่ทองแดงที่สันนิษฐานว่า
เก่าแก่ที่สุดในสยาม) 2) ตำบลนางิ้วมีทรัพยากรมากมาย เช่น ภูเขาและถ้ำสวยงาม มีผืนป่าธรรมชาติ แหล่งน้ำ
ที่มีโขดหินสวยงาม มีปลาพ้ืนถิ่นที่อาศัยในลำห้วยตามร่องเขา 3) นอกจากนี้ยังวิถีวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น 
ความเชื่อเรื่องผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาสนา (การบูชาปู่ขุนศรี ประเพณีบุญเบิกบ้าน บุญออกพรรษาที่มีประเพณี
บูชาเฮือไฟบก) ชาติพันธุ์และพูดภาษาไทด่าน จำนวน 7 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน การทำนาน้ำเหมืองที่มีการลง
แขกดำนาและเกี่ยวข้าว อาหารพ้ืนบ้านที่ผลิตจากธรรมชาติ วิถีจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน การทำไม้กวาด
ดอกหญ้าที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน และการแปรรูปกล้วยพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
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ก่อนปี พ.ศ.2560 คนในชุมชนยังไม่คุ้นเคยกับ “การท่องเที่ยว” เมื่อเครือญาติหรือเพ่ือนมาเยี่ยมเม่ือมี
งานบุญ หรือมาช่วยกันทำนา/เกี่ยวข้าว เมื่อมีเวลาว่างก็จะพาญาติ/เพ่ือนๆ ชมลำห้วย น้ำตกที่มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม เข้าป่าหาอาหารธรรมชาติมาประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันชุมชนตำบลนางิ้วเริ่มรู้จัก
การท่องเที่ยวเมื่อมาทำงานวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยังได้นำข้อมูลที่เก็บได้
ไปเสนอโครงการ OTOP นวัติวิถี นักท่องเที่ยวเริ่มเด่นชัดขึ้นมาในรูปแบบศึกษาดูงานในปี 2561 และสังเกตว่า
มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่เดินทางมาด้วยตนเองมากขึ้นปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา  
1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำงานต้องเข้าถึงคนในชุมชน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ความเป็นมิตรและพ่ีน้อง 2) ศักยภาพของคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกัน มีความรู้และทักษะใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และทักษะการเขียนและการนำเสนอถ่ายทอด 3) ชุมชนท่องเที่ยวต้องมี
โครงสร้างและทำงานตามที่แต่ละคนมีความถนัด ให้แต่ละคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ 4) คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว ศักยภาพพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางิ้วมีการพัฒนาพอสมควรในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยังมีการพัฒนาน้อย อย่างก็ไรก็ตาม ชุมชน
จะมีการเชื่อมร้อยสิ่งต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้ตำบลนางิ้วน่าสนใจ 5) กิจกรรมท่องเที่ยวต้องน่าสนใจ มีเรื่องราว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างชุมชนท่องเที่ยวกับผู้มาเยือน 6) คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ยกระดับ
หรือพัฒนามาจากศักยภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 7)เส้นทางการคมนาคมที่เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนางิ้วค่อนข้างอยู่ลึกเข้ามา 7 กิโลเมตร ถนนเข้าสู่ชุมชนเป็นถนนลาดยาง 2 เลน มีรถ
ประจำทางผ่าน 1 คัน วิ่งวันละรอบ ถือว่าเป็นอุปสรรค และเป็นโอกาสที่จะสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับ
ชุมชนในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 8) นโยบายของภาครัฐ การทำงานที่ผ่านมาของภาครัฐบางหน่วยงานมีความ
ฉาบฉวย ไม่ลงลึก จนชาวบ้านตำบลนางิ้วบอกว่า “ปักป้ายถ่ายรูปแล้วแล้วก็จบ” ดังนั้นถ้าจะรอให้หน่วยงาน
ดำเนินงานเหมือนชุมชนควรต้องทำงานให้เข้มข้นในพ้ืนตนเอง แล้วขยับเข้าหาหน่วยงาน 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน เริ่มจากการร่วม
คิดและดำเนินการช่วยกันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีกลุ่ม/หน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน คณะ
ครู โรงเรียน ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภาครัฐ (ป่าไม้ 
กศน. พช. เกษตร รพ.สต.) เริ่มด้วยการศึกษาบริบท ศักยภาพชุมชนจากนั้นปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
เช่น การเดินสำรวจ การปรับปรุงถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเรื่องเล่าจาก
ธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม การสื่อแบบไม่เป็นทางการและสื่อโชเชียลมีการพัฒนาศักยภาพ 2 ด้าน ดังนี้ 1) 
การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1.1) การสำรวจเส้นทางธรรมชาติ โดยการสำรวจลำห้วยโปงเป็น
เวลา 2 วัน โดยมีผู้นำชุมชน ครู อสม. หน่วยอุทยานและป่าไม้ สิ่งที่ค้นพบคือ การสำรวจเส้นทางต้องมีผู้รู้ไป
ร่วมคณะด้วยจึงจะได้ประโยชน์ 1.2) การปรับปรุงภูมิทัศน์/เส้นทางลำห้วยโปง โดยการปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (ใช้งบส่วนตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) การปรับภูมิทัศน์โดยการตัด
หญ้า และจัดเก็บขยะบริเวณทางเดินและน้ำตกโปงทอง 1.3) การปรับปรุงภูมิทัศน์ภูถ้ำ มีการตัดหญ้า จัดเก็บ
ขยะ ขุดดินเป็นขั้นบันไดพร้อมทำราวจับไม้ไผ่ 1.4) การปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าขุมใหญ่ มีการตัดหญ้าในวันที่
ผู้คนมาวัดในวันพระ การจัดเก็บขยะ จัดทำป้ายสื่อข้อมูลเรื่องราว 1.5) การปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเช็คอินบ้านดง
ป่าเปลือย มีสะพานกลางทุ่งพร้อมป้าย “มาให้เขากอด” (หมายถึง อ้อมกอดของภูเขา)  

2) การพัฒนาศักยภาพด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นวิถีผู้คนในชุมชนอยู่แล้ว การพัฒนาศักยภาพ
ด้านนี้ดำเนินการเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่เป็นอยู่ของชุมชน ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมาก เพียงแต่จัดระบบ ได้แก่ 
2.1) การปรับปรุงประเพณีบูชาเฮือไฟบก ชุมชนมีการทำมาทุกปี แต่ไม่การบันทึกข้อมูล มีการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงจุดเทียนจากน้ำมันก๊าดมาเป็นน้ำมันมะพร้าว (ซึ่งเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์) 2.2) การเสริมการบูชาปู่ขุนศรี 
มีการบันทึกข้อมูลผลิตสื่อโดยเยาวชน มีขบวนรถแห่ การรำถวาย ที่สำคัญมีคนร่วมงานจำนวนมาก 2.3) การ
พัฒนาเรื่องเล่าการทำนาน้ำเหมือง ด้วยสภาพนิเวศที่เป็นภูเขาขนาดเล็ก พ้ืนที่เป็นลอนคลื่น ทำให้พื้นที่ทำนามี
น้อย ทำให้การทำนาที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ 2.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาไม้กวาดดอกหญ้าและ
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กลุ่มแปรรูปกล้วยโดยมี กศน. มาสอนวิธีการทำไม้กวาดพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิต  และพัฒนา
ชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย พัฒนาการจักสาน ร่วมกับพัฒนาชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น ทำกระติบข้าวให้เก็บความร้อนได้ทั้งวัน แพทย์แผนไทย
จากโรงพยาบาลสังคมมาให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพรและขี้ผึ้งไพร  ส่วนพัฒนาชุมชนมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และคณะ (2562) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดล้านนา 
พบว่า การจัดทำแผนการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้วยการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาพ้ืนที่ ร่วมกับการศึกษาอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ของเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม 
และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน พบว่า แผนการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันตามลักษณะของพ้ืนที่ จังหวัดลำพูนมุ่งเน้น
การจัดทำแผนการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ศรัทธา พระธาตุหลวง” เพ่ือชูความศรัทธาและความโดด เด่นทาง
พระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ มุ่งเน้นการจัดทำแผนการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ศักดิ์ศรี เรือนไม้” เพ่ือนำเสนอ
การเป็นเมืองเก่าที่มีความสัมพันธ์กับกิจการป่าไม้ในอดีต และเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้าน
สถาปัตยกรรม จังหวัดน่าน มุ่งเน้นการจัดทำแผนการพัฒนาภายใต้แนวคิด  “ข่วงน้อย ร้อยปัญญา” เพ่ือ
นำเสนอแนวคิดความหลากหลายทางภูมิปัญญา แผนการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพของแต่ละเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ 1) แผนการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 2) แผนการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับรองรับกิจกรรม
การท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ 3) แผนการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม 
 รัชฎาพร ชนะแสวง และคณะ (2562) ได้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรม
ชาวนา พ้ืนที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชาวนากับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาบริบทพื้นที่ ศักยภาพ และข้อกำจัดในการจัดการท่องเที่ยว วิถีชาวนา และนิเวศ
วัฒนธรรมโดยชุมชน อันจะนำไปสู่กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีข้าวและชาวนา การพัฒนาศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการท่องเที่ยววิถีชาวนา และนิเวศวัฒนธรรม
ของชุมชนได้อย่างเหมาะสม พบว่า ชุมชนรอบพ้ืนที่มีศักยภาพที่เหมาะสำหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ได้แก่ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ คือ แก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีทิวทัศน์ที่งดงาม และอุดมด้วยทรัพยากร 
อาทิ ปลา สัตว์น้ำอ่ืน ดอกบัว ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นแหล่งอารยธรรมที่
เก่าแก่และทรงคุณค่า เช่น วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ที่มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีที่เป็นที่นับถืออย่างกว้างขวาง
ของชาวอำเภอบ้านไผ่ และชาวขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรมวัดมงคลหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้การตั้งถิ่นฐานของชาวแก่น แหล่งหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมลายดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ใยบวบ 
เครื่องจักสาน และอาหารท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียง ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่สำคัญของพ้ืนที่ แต่
การศึกษาก็พบว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ  คือ ชุมชนรอบแก่งละว้า แม้ว่าจะมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอยู่บ้าง เช่น การให้เช่าเรือเพ่ือตกปลาในแก่งละว้า หรือ การรวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้า 
OTOP การทำโฮมเตย์ และต้อนรับกลุ่มคนที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนิเวศวัฒนธรรมแก่งละว้าอยู่บ้าง  แต่ก็
ยังขาดประสบการณ์ และแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งพ้ืนที่แก่งละว้ากว้างขวาง การ
ประสานงานระหว่างชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแก่งค่อนข้างยาก 

การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม/เครือข่าย คือ การประสานงานเริ่มมีระบบมากขึ้นมีการสื่อสารกันมากขึ้น 
รวมทั้งมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์มากขึ้น ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบว่า ชาวบ้านทุก
หมู่บ้านมีการตื่นตัวในการจัดเตรียมสถานที่ บริการด้านต่างๆ และผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน
ในชุมชนเห็นประโยชน์ของการใช้ข้อมูลการวิจัยเพ่ือการท่องเที่ยว  เช่น การจัดทำเรื่องเล่า (story telling) 
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สถานที่สำคัญ และจุดเด่นที่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ และ
ชาวบ้านทุกช่วงวัยมีส่วนในการท่องเที่ยวชุมชนมาก จนอาจสรุปได้ว่า การวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บนวิถีนิเวศวัฒนธรรมชาวนาแก่งละว้า เป็นต้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นอ่ืนๆ รวมทั้งเข้า
ใจความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนมิติต่างๆ  ในชุมชน ทั้งการบริหารจัดการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบนิเวศชุมชน 

การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสาธิต มีปัญหาอุปสรรค เช่น การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงแก่งละว้า รูปการจัดการท่องเที่ยวสาธิต ยังเน้นรูปแบบการรองรับผู้มา
เยี่ยมมาตรวจงาน หรือ มาศึกษาดูงาน มากกว่าจัดสำหรับโปรแกรมเพ่ือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจวิถีวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่แก่งละว้า ขาดผู้ควบคุมทัวร์ และขาดกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามโปรแกรม ขาดการใช้
สื่อเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ รูปแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของพ้ืนที่แก่งละว้า ควรเน้น 1) แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชาวนาและเกษตรในชุมชน 2) การล่องแก่ง
ละว้าเพ่ือเที่ยวชมธรรมชาติ สัตว์น้ำ ดอกบัวแดง และตกปลา 3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4) แหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและซื้อสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านทั้งนี้  ควรยกระดับผู้เข้ามาท่องเที่ยว
ชุมชน จากเดิมส่วนใหญ่เป็นผู้ศึกษาดูงานมาสู่ “นักท่องเที่ยว” เพ่ือความรู้และความบันเทิงด้วย 
 ศิรประภา ชวะนะญาณ (2563) ได้ศึกษามิติเชิงจริยศาสตร์และญาณวิทยาของคนไทย ด้านการ
พิจารณาผ่านข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบวินัยในเว็บสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือ
รวบรวมและวิเคราะห์ “มิติทางจริยศาสตร์” และ “มิติทางญาณวิทยา” ในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานความคิดที่
นำไปสู่การตัดสินเชิงคุณค่า ผ่านการพิจารณาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบ
วินัยในสื่อสังคมออนไลน์ สถานการณ์ข้อขัดแย้งในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความรุนแรง
จนในบางครั้งไม่พบความหลากหลายทางความคิดที่ถกเถียงกันในชีวิตจริงมากขนาดนี้ ในหลายกรณีข้อขัดแย้ง
ได้ทำให้ผู้ร่วมถกเถียงได้ตรวจสอบความคิดความเชื่อตนเองและพัฒนาตนเองจนหาคำตอบเกี่ยวกับบางเรื่องได้ 
แต่ในหลายกรณีพบว่าข้อขัดแย้งบางครั้งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น  ตัวอย่างเช่น เกิดจากการ “ไม่อ่าน” เนื้อความ
ข่าวให้ดี เกิดจากอคติของสังคม เกิดจากการที่นักข่าวเขียนข่าว “ลวง” เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะต้องการยอดคลิกจากคนที่กดเข้ามาอ่าน หรือเกิดจากการไม่ยอมรับว่าความคิดของตนในเรื่องๆ หนึ่ง
มิใช่แนวทางเดียวที่เป็นไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อขัดแย้งแม้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีในตนเอง แต่ข้อขัดแย้งในโลก
ออนไลน์ “บางกรณี” ก็สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นปัญหาบางประการ อีกทั้งการถกเถียงที่เกิดขึ้นในสื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งถือเป็นสื่อใหม่ที่มีการหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อต่างๆ เข้าด้วยกันก่อให้เกิดปัญหาที่สนใจว่าเมื่อ
ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เอ้ือให้ผู้ใช้งานมีเสรีภาพในการร่วมกันกำหนดเนื้อหาต่างๆ  เอ้ือให้เกิดการ
ถกเถียงที่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผู้ร่วมถกเถียงคือใคร และเอ้ือให้เกิดการถกเถียงแบบทันทีทันใดตามเวลาจริง (real 
time) แล้วข้อขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางจริยศาสตร์และญาณวิทยาหรือไม่  หรือ
หมายความว่าปัญหาที่น่าสนใจคือ แม้ข้อแย้งที่เกิดขึ้นจะมีรูปแบบที่อาจแตกต่างไปจากการสื่อสารแบบเดิม
เพราะมีลักษณะที่สามารถตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็ว ใช้ภาษาในระดับอะไรก็ได้ และสามารถปกปิดตัวตนได้ 
การถกเถียงแบบนี้ยังคงมีแนวคิดทางจริยศาสตร์และญาณวิทยาบางประการเป็นพ้ืนฐานหรือไม่  ถ้าหากมี (ใน
กรณีของสื่อสังคมออนไลน์) จะมีลักษณะใดที่โดดเด่นเป็นพิเศษหรือไม่ 

ในหลายกรณีพบว่าข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัย และ
วัฒนธรรม กล่าวคือ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบวินัยและวัฒนธรรมในหลายกรณีมักอ้างอิงคุณธรรมและ
จริยธรรมมาเป็นเหตุผลสนับสนุน แม้ว่าประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมบางประเด็นจะสามารถกล่าวถึงได้
โดยไม่มีเรื่องของระเบียบวินัยและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การแยกระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมก็ยัง
เป็นเรื่องยากลำบากอยู่ดี กล่าวคือ แม้จะนิยามให้ชัดว่าจริยธรรมหมายถึงคุณความดีที่เน้นไปที่ข้อปฏิบัติหรือ
ความประพฤติ ส่วนคุณธรรมหมายถึงคุณความดีอันเป็นหลักแห่งการปฏิบัติ แต่การแยกแยะทั้งสองเรื่องออก
จากกันก็เป็นเรื่องยากลำบากเช่นเดียวกัน เนื่องจากการถกเถียงเกี่ยวกับความประพฤติก็มักจะอ้างอิงหลักการ
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เบื้องหลังความประพฤติและการถกเถียงเกี่ยวกับหลักการเบื้องหลังความประพฤติก็มักมีการยกตัวอย่างความ
ประพฤติประกอบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีข้อขัดแย้งเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และ
ระเบียบวินัยในเว็บสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก  เราสามารถพบข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  ใน
ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น การตีความคำสอนของพุทธศาสนา กรณีหลักคำสอนของศาสนาอ่ืนๆ กรณีการทำ
แท้งเพราะถูกข่มขืน การกระทำที่หมิ่นเหม่จะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ การคอรัปชั่น ความเท่าเทียมทางเพศ 
รูปแบบการปกครองประเทศ หรือการตัดสินถูกผิดของกรณีอาชญากรรมท่ีเป็นข่าว เป็นต้น 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์เพจที่มีข้อถกเถียงด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบวินัยโดย
เรียงลำดับตามจำนวนผู้กดชื่นชอบ (like) จำนวน 10 เพจ คือ 1) YouLike (คลิปเด็ด) 2) อีจัน 3) คลิป HOT 
ข่าว HIT 4) อีเจี๊ยบ  เลียบด่วน  5) Pantip.com 6) ข่าวชาวบ้าน  - Thai TVSocial 7) ใต้ เตียงดารา 8) 
Drama-addict 9) กระทู้เด็ดพันทิป 10) กระทู้ดราม่าพันทิป โดยได้ทำการวิเคราะห์มิติเชิงจริยศาสตร์และ
ญาณวิทยาของคนไทยเกี่ยวกับสถานะของความดี เกณฑ์การตัดสินการกระทำที่ดี ที่มาของความดี การทำดี/
ไม่ดีกับผู้อ่ืนหนทางการแก้ไขปัญหาในเชิงจริยศาสตร์ การให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของความรู้ การให้เหตุ
อันควรเชื่อ การเลือกและตีความหลักฐาน และศักยภาพทางญาณวิทยา พบว่า มิติทางจริยศาสตร์ที่มีแนวโน้ม
ให้เกิดข้อขัดแย้ง คือ ผู้ร่วมถกเถียงมีทัศนะเกี่ยวกับสถานะของความดีแตกต่างกันจนสามารถทำให้เกิดข้อ
ขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกัน ในกรณีของทัศนะแบบสัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์นั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนกว่า
เมื่อผู้ร่วมถกเถียงตัดสินสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงบริบทของสถานการณ์เฉพาะนั้นๆ  แต่อย่างน้อย
การวิเคราะห์ในประเด็นนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีการกระทำใดบ้างที่คนไทยซึ่งร่วมถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์เห็น
ตรงกันว่าดี/ ไม่ด ีอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตามในกรณีเฉพาะที่ศึกษานั้นโดยทั่วไปผู้ที่ตัดสินการกระทำโดย
พิจารณาบริบทนั้นมักมีความเห็นไม่ลงรอยกับผู้ที่ตัดสินการกระทำโดยไม่พิจารณาบริบทอย่างน้อยก็ในส่วน
ของการให้เหตุผลว่าทำไมการกระทำดังกล่าวจึงดี/ไม่ด ี 
 Sae-Wang (2017) ได้ศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรม พบว่า การจัดการทุนทางวัฒนธรรมได้เริ่มมี
มาก่อนแล้วตั้งแต่ยุคอดีต และได้มีการพัฒนาต่อยอดในยุคปัจจุบันโดยองค์การนานาชาติ อาทิ UNESCO และ
องค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยมีการจัดการเริ่มจากทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ( tangible 
heritage) ไปสู่ทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (intangible heritage) ในประเทศไทย ชุมชน ท้องถิ่น 
ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม  

Oka (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ชาติพันธุ์ และการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  โมเดลวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (cultural evolvement model) 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ ชาติตระกูล ชนเผ่า ระดับชั้นทางสังคม อายุ ครอบครัว โครงสร้าง
ทางสังคม กลุ่มเฉพาะ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ พืช สัตว์ อาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ เครื่องมือ ทรัพยากร สมุนไพร พลังงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบขององค์กร
ทางการค้า ได้แก่ แรงงาน ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้ทรัพยากร รูปแบบการค้า ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ อุดมการณ์และกฎหมาย ได้แก่ อำนาจ อิทธิพล ภาวะผู้นำ คำสั่ง กฎเกณฑ์ ข้อห้าม สิทธิ ความ
ขัดแย้ง ได้แก่ ความร่วมมือ สงคราม สันติภาพ ท้องถิ่น การปฏิวัติ ข้อตกลง รูปแบบของการแสดงออก ได้แก่ 
ภาษา ศิลปะ วรรณคดี องค์ความรู้ ค่านิยมและศาสนา ได้แก่ จุดกำเนิดของมนุษย์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ระบบ
ความเชื่อ ลัทธิ ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ความอ่อนแอของมนุษย์ 
แหล่งความรู้ สมุนไพร ความเป็นอยู่ที่ดี ทุนทางชาติพันธุ์ บรรพบุรุษ วิวัฒนาการของมนุษย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ง
เหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางสังคม เทศกาล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป้าหมายและนโยบายของการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ชาติพันธุ์ ชุมชน การอนุรักษ์ และองค์ความรู้ 
 สรุปว่าวัฒนธรรมมีทั้งคุณค่าในตัว คุณค่าต่อบุคคล และคุณค่าต่อชุมชน คุณค่าในตัว คือ วัฒนธรรม
เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน สังคม และประเทศชาติ คุณค่าต่อ
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บุคคล คือ วัฒนธรรมทำให้เป็นคนในสังคมเป็นคนที่มีน้ำใจ มีเมตตากรุณา มีความสามัคคี มีความเสียสละ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณค่าต่อชุมชน คือ วัฒนธรรมเป็นแบบแผนความประพฤติ เป็นการกล่อมเกลาอบรม
ประชาชนในชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมสามารถสอดแทรกในวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ในระบบการศึกษา วัฒนธรรม
ชุมชนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเห็นคุณค่า รัก หวงแหนและภาคภูมิใจชุมชนของตนเอง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการสู่การ
เรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น การจัดการด้านการตลาด การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ ส่วนรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของสถานศึกษา ได้แก่ การกำหนดนโยบาย 

การวางแผน การสนับสนุนส่งเสริม การประสานงาน การเตรียมการ การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ในลักษณะสหวิทยาการ ได้แก่ วิถี
ชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน การจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์พิจารณาตามแนวคิดของ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2559, หน้า 6 - 7) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(2559, หน้า 1-2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิจารณาตาแนวคิดของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย, 2540, หน้า 2 - 11) และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2531, หน้า 4 - 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิจารณาตามแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2535, 183 - 184) และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537, หน้า 42 - 
43) อัตลักษณ์พิจารณาตามแนวคิดของ ชาติชาย อนุกูล (2554, หน้า 44-45) และอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, 
หน้า 8) แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตามความต้องการและ
ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่บุคคล
สถานที่ต่างๆธรรมชาติวิถีชีวิต ประเพณีและนวัตกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ แหล่ง
เรียนรู้ชุมชน คือ แหล่งวิทยาการในชุมชน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่น ที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ ทำให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส ตาม
ความสามารถ ถือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในสังคม 
 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ในการวิจัยนี้พิจารณาตามแนวคิดของ ดำริ บุญชู (2548, หน้า 27-31) 
และวรวุฒิ  เพ็งพันธ์ (2548, หน้า 56-58) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติคือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติในทุกชุมชนและอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศแต่ละแห่งได้แก่ต้นไม้ ป่าไม้ ดินหินแร่แม่น้ำ ทะเลภูเขาสัตว์ 2) แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่
โบราณวัตถุ โบราณสถานห้องสมุดประชาชนบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยสวนสมุนไพรวัดโบสถ์ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม
อาคารสถานที่ ที่ทำการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้  3) บุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ถ่ายทอดความรู้ความคิดความสามารถอันเป็นผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของภูมิปัญญาบุคคล
บุคคลถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชน ชุมชนแต่ละชุมชนประกอบไปด้วยสมาชิกประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันทั้งเพศ 
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วัย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ 4) ระเบียบแบบแผนประเพณี วัฒนธรรม การปกครอง การเมือง 

ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
การวิจัยครั้งนี้ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) (2559, หน้า 5) นำเสนอว่าปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดคำนิยามของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียว ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองค์กรที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยความหมายอย่างง่ายของ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy)” ซึ่งนิยามโดย 
John Howkins (พ.ศ.2544) คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากจากความคิดของมนุษย์ สำหรับสาขาการผลิตที่
พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะเรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries)” ซึ่งหมายถึง
กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ  UNCTAD นำเสนอว่าเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ คือ แนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้ สร้างงาน และสร้างรายได้ เงินตราต่างประเทศ 
ตลอดจนการส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบกิจกรรมเศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค และเป็นทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นไปได้ โดยอาศัย
นวัตกรรมนโยบายที่หลากหลาย และการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฐานนะปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, หน้า 5) 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น กลยุทธ์ที่
สำคัญ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีการบูรณาการกับการท่องเที่ยวในชุมชนได้ทุกประเภท อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก แหล่งท่องเที่ยวมีมากมายหลายประเภท ภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531, หน้า 4-5) ได้นำเสนอประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 1) แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ได้แก่ พระราชวัง สิ่งก่อสร้าง อาคารที่มี
ความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ปราสาท ป้อมปราการ อนุสาวรีย์ 2) แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน ได้แก่ วัด 
โบสถ์ เจดีย์ ศูนย์กิจกรรมทางศาสนา 3) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ชายหาด ป่าไม้ แม่น้ำ ลำคลอง 
ภูเขา ถ้ำ น้ำตก น้ำพุ น้ำพุร้อน ทะเลสาบ หนองบึง 4) แหล่องท่องเที่ยวสถานเริงรมย์ ได้แก่ โรงละคร การ
แสดง ร้านอาหาร ร้านขายของ ศูนย์การค้า 5) แหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เครื่องเงิน จักสาน ทอผ้า ทำร่ม ปั้นหม้อ ปั้นโอ่ง 6) แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา 
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัย ย่านที่มีการผลิตสินค้าประจำวัน ประเพณีประจำถิ่น 7) แหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนสนุก 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ และการท่องเที่ยว ที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ทั้งงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ สามารถนำเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และการบูรณาการแนวคิดในการวิจัย
ได้ดังนี ้
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ภาพ 2.20  กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ 

รูปแบบการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิถีชีวิตชุมชน 
- การประกอบอาชีพ 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี 
- ความเชื่อ ค่านิยม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การเกษตรกรรม 
- การอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
- ธุรกิจชุมชน 
- ศิลปกรรม 
- อื่นๆ 

อัตลัษณ์ชุมชน 
- วิถีชีวิต ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี 
- โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- สถาปัตยกรรม 
– วัด ศาสนสถาน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริบทชุมชน 
- ประวัติชุมชน 
- ข้อมูลประชากร 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านการเมือง 
- ด้านสังคม 

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
- วิถีชีวิต ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- วัด ศาสนสถาน สถาปัตยกรรม 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชนเก่าแก่ 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- วิสาหกิจชุมชน 
- การทอ่งเที่ยวตลาดน้ำ 
- อัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ภาพ 2.21  การบูรณาการแนวคิดเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยนี้ 

 
 

วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์

ภูมิปัญญำท้องถิ่น

กำรเสริมสร้ำง
อัตลักษณ์ชุมชน

เศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กำรจัดกำรชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

อย่ำงยั่งยืน




