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A study of public collaboration of the municipality of Nakhon Si Thammarat in relation 

to conserving the old town of Nakhon Si Thammarat has the overall aim to study the physical 
environment, social characteristics, and the public collaboration and development plan of the 
old town in order find an appropriate model to promote public engagement. This includes the 
process of enlisting Wat Phra Mahatat Woramahawihan and the old town on the World 
Heritage.  

The research methods used in this study included survey research and participatory 
action research techniques. Data were collected from four groups of respondents which are: 
(1) four respondents from private development organizations in the private sector, (2) three 
academicians, (3) three government officials from the government sector, as well as (4) 400 
people in the local area using simple random sampling technique. 

Research findings revealed that, according to the announcement of the Commission of 
Rattanakosin City and Old Town Conservation, the old town is as large as 3.789 kilometer squares 
(2,368 rais) of the physical environment covering three tumbons - Muang, Klang, and Tawang - 
and above all included Wat Phra Mahatat Worramahaawihan which has officially been registered 
as a World Cultural Heritage and has been included in the Tentative List of United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). At present, the commission (act 
as a State Party) assigned for Nakhon Si Thammarat province must prepare the nomination file 
including necessary documentation (exhaustive information about the attributes and uniqueness) 
and maps of the location sites of Wat Phra Mahatat. Once complete, the nomination will be 
submitted to the World Heritage Centre for review and to check it is complete. Once a nomination 
file is complete, the World Heritage Centre will send it to the appropriate Advisory Bodies for 
evaluation. Unfortunately, the nomination was not complete in time for the evaluation in the 
general meetings in 2014 and 2015. This is because the nomination file is still under preparation 
due to its lengthy compilation of information on over eight chapters, 300-400 pages, both in 
English and French. 

Approach for Encouraging Residents in Conserving City Municipality of Nakhon Si 
Thammarat to Help Conserve the Old Town of Nakhon Si Thammarat and Enlist WAT 
MAHATHAT WORAMAHAWIHARN as a World Heritage must involve cooperation between 
the government and public sectors seriously and continuously. This must be undertaken upon 
concept, philosophy, history, ideology, norm and tradition and belief in relation to conservation 
of world heritage in conjunction with analysis of other physical surroundings. As a result, a 
plan for landscape reformation can be designed in conpliance to UNESCO guideline. 
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1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และศาสนามากท่ีสุดเมืองหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงตําแหน่งจังหวัดนครศรีธรรมราชในระบบแผนที่ประเทศไทย 
ที่มา: บริษัท โอเช่ียนสไมล์ทัวร์ จํากัด, แผนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.oceansmile.com/S/Nakhonsitammarat/Nakhon1.htm. 
 

 

N 




2 

 

หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะน้ียืนยันได้ว่านครศรีธรรมราช 
มีกําเนิดมาแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช 
สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช" ได้ปรากฏช่ือในที่ต่าง ๆ หลายช่ือตามความรู้ความเข้าใจที่
สืบทอดกันมา และสําเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดินทางผ่าน ในระยะเวลาที่ต่างกันเช่น ตาม
พลิงคม ตามพรลิงค์ มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโท้ว โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร 
ศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) และเมืองนคร 
เป็นต้น คําว่า "นครศรีธรรมราช" เช่ือกันว่ามาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช 
คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คําน้ี แปลความได้ว่า “นครอันงานสง่าแห่ง พระราชาผู้ทรงธรรม” และ
ธรรมของราชา แห่งนครน้ีก็คือ ธรรมแห่ง พระพุทธศาสนา (จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557) 

จากประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศ 
เขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือให้เมืองเก่านครศรีธรรมราชเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
ความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของชาติตลอดไป อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9(1) 
แห่งระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 จึงประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า
นครศรีธรรมราช มีขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยมีเน้ือที่รวมประมาณ 3.789 ตารางกิโลเมตร 
(2,368 ไร่)  

ในการเสนอช่ือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้น
ตามท่ีประเทศไทยนําเสนอนั้น โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ข้อ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับ
เหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิด หรือความเช่ือ งานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความ
โดดเด่นเป็นสากล ความเช่ือของผู้คนเก่ียวกับการศักด์ิสิทธ์ิของพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด
ประการหน่ึงของพุทธศาสนิกชน ที่จะสั่งสมการสร้างบุญกุศลตามประเพณีในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง
ด้านวรรณกรรม คีตกรรม และนาฏกรรม สิ่งเหล่าน้ีนําไปสู่การดํารงอยู่อย่างเหนียวแน่นของการประกอบ
พิธีกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสัมพันธ์กับประเพณีทางพระพุทธศาสนา และมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชน 
โดยเตรง ได้แก่พิธีกรรมในการสร้างบุญกุศลที่ถือว่าเป็นงานพิธีที่ย่ิงใหญ่ที่สุด คือ ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ 
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของทุกปี อาทิ วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ทั้งพุทธศาสนิกชนในท้องถ่ิน 
ทั้งจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยและทั่วโลก ได้ให้เดินทางเข้ามาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ โดยการเดิน
เข้าขบวนและนําผ้าพระบฏแต่ละผืนมาต่อเรียงกันไปโดยไม่สิ้นสุด เพ่ือนําไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 
พุทธศาสนิกชนจํานวนมหาศาลท่ีเข้ามาร่วมพิธีในทุกปีแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ที่สืบทอดผ่านกาลเวลาอันยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ทําให้การอนุรักษ์ 
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ซึ่งมี ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ต้องการ
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฝ่ายเดียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประชาชน
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ในพ้ืนที่เอง แต่เน่ืองจากย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชนั้นเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทําให้ผู้จัดทําเล็งเห็นความสําคัญของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้วย 
และใช้อาณาเขตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเป็นกรณีศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพรวมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน 
ที่มา: คนนครดอทคอม, 12 สิ่งไม่ควรพลาด ที่ “วัดพระมหาธาตุฯ” เมืองคอน, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.konnakhon.com/album/14498892325.jpg. 
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ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราชอําเภอเมือง จังหวัดนครที่ธรรมราช พ.ศ. 2553 
ที่มา: กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช, 
เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://wetland.onep.go.th/onep/ncecd/ 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.1 เพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 
 1.2 เพ่ือศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
เมืองเก่านครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการขึ้นเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วม (Participation) 
และหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูเมืองเก่า 
 2.3 เพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน
และแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 2.4 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
เมืองเก่านครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ ผู้ศึกษาได้ให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 4 ข้อ (หัวข้อ 2.1–2.4) 
ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้ต้ังสมมติฐานไว้ เน่ืองจากการต้ังสมมติฐานทําให้การศึกษาขาดความเป็นอิสระ 
โดยเป็นการช้ีนํา ตีกรอบ หรือกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งสมมติฐานเป็นเพียงหัวข้อย่อยของ
วัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ควรให้ความสําคัญกับสมมติฐานหรือการพิสูจน์สมมติฐานเทียบเท่า หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาคร้ังนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจของการศึกษาคร้ังนี้  
 
คําถามการวิจัย 

1. คําถามหลักในการวิจัย 
 รูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชควรเป็นอย่างไร  
2. ประเด็นของคําถามรอง 

 2.1 กระบวนการ ขั้นตอน การขึ้นเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร 
 2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อการอนุรักษ์ 
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 2.3 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเน้ือหา และ

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาขอบเขตด้านเน้ือหาคร้ังนี้ ได้ทําการศึกษาโดยแบ่ง

ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน การขึ้นเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปสู่การให้ความรู้ให้แก่ประชาชน และนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหา  
 1.2 ศึกษาองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วม (Participation) และ
หลักเกณฑ์โดยทั่วไปเก่ียวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูเมืองเก่า เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  

2. ขอบด้านเชิงพ้ืนที่ ในการศึกษาขอบเขตด้านพ้ืนที่ครั้งน้ี ได้ทําการศึกษาโดยแบ่งตาม
หัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 กรณีศึกษาพ้ืนที่ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.2 บริบทแวดล้อมด้านพื้นที่ คือเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงอาณาเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ที่มา: เทศบัญญัติเทศบาลนครศรีธรรมราช, ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 126, ตอนพิเศษ 138 ง, (23 
กันยายน 2552): 82 
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ภาพที่ 5 แสดงขอบเขตของเขตเมืองเก่าและเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก เทศบัญญัติเทศบาลนครศรีธรรมราช, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126, ตอนพิเศษ 
138 ง, (23 กันยายน 2552): 82 
 
กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ ประกอบด้วย 
1. การกําหนดปัญหาการวิจัย 
2. การกําหนดหัวข้อเร่ือง 
3. การร่างเค้าโครงการ เพ่ือนําเสนอและขออนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วม (Participation) และหลักเกณฑ์โดยท่ัวไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูเมืองเก่า เพ่ือ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้ อาชีพ  
ความเป็นคนท้องถิ่น ระยะเวลาการพํานัก 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

- การแสวงหาข้อมูล 

- การเปิดรับข้อมูล 

- ประสบการณ์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 

- ค้นหาปัญหา 

- วางแผนดําเนินงาน 

- ปฏิบัติงาน 

- ติดตาม/ประเมินผล 

แรงจูงใจ 

- มาตรการทางการเงิน 

- การยกย่อง/ให้รางวัล 

- การมีส่วนร่วม 

- การฝึกอบรม 

- การส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 (independent variable) (dependent variable) 
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย แบบแผนในการวิจัยครั้งนี้ เริ่มด้วยกรอบการวิจัยแบบ
มุมกว้าง โดยแบบแผนการวิจัยเป็นประเภท ค่อย ๆ ก่อตัว (Emergent Design) โดยการเร่ิมต้นสัมผัส
ความเป็นจริงในบริบทที่ศึกษา ในการปรับคําถามให้ตรงตามทิศทางและคมชัด และปรับวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดในบริบทน้ัน โดยกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต่การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ตีความ เป็นกระบวนการที่ดําเนินการไปพร้อมๆ กับการศึกษา (On-
going process) เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบของการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย การดําเนินการตรวจเอกสาร สํารวจแนวคิดเพื่อประโยชน์
ในการทําความเข้าใจของบริบท และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) (สุภางค์ จันทวานิช, 2551: 71) โดยผู้มีส่วนร่วม มี 4 ฝ่าย 
ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่นเพ่ือนํา
ข้อมูลมาตรวจสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การสรุปผลการวิเคราะห์ 
แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อนําผลสรุปของการวิเคราะห์
มาอภิปราย และจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา การเขียนรายงานผลการวิจัย เป็นการเสนอ 
ผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า นําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ (สุภางค์ จันทวานิช, 2551: 161) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อจํากัดของการวิจัย 

ความจํากัดของการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ความจํากัดด้านเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ี ทําการศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตการวิจัยข้างต้นเทา่น้ัน โดยไม่ครอบคลุมเน้ือหาที่เกี่ยวกับด้านอ่ืน เช่น 
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ เป็นต้น 

2. ความจํากัดด้านพ้ืนที่ การศึกษาครั้งน้ี ทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ 

3. ความจํากัดด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งน้ี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ลักษณะการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมประกอบด้วยประชากร 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงขอ

นํานิยามศัพท์เฉพาะมาแสดงเพ่ือสื่อให้เข้าใจความหมายแต่ละคําที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีตรงกันหรือเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับผู้ศึกษา รวมทั้งทําให้ผู้ศึกษาไม่หลงประเด็นและสามารถศึกษาได้ตรงกับความหมาย 
ที่ได้ให้ไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะนี้ด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2553: 56) โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนด
นิยามศัพท์เฉพาะจํานวน 11 หัวข้อ ได้นํามาจากคําสําคัญที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ 
การวิจัย ได้แก่ 

เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่
กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจําเพาะของสมัยหน่ึงใน
ประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่าของชาติ 
และการรักษาคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าไว้ เอ้ือต่อการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของประเทศ สิ่งก่อสร้างและองค์ประกอบเมืองที่สะท้อน 
ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่ามีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจของชุมชน 
สามารถเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดและประเทศ ปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพและสังคมวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ประกอบกับเมืองเก่า
เป็นที่ต้ังของชุมชนขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆ จึงทําให้เกิดการบุกรุกทําลายและทําให้
เมืองเก่าเสื่อมคุณค่า (กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2557) 

ย่านเมืองเก่า หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งได้รับการจากประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เร่ือง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือให้เมืองเก่า
นครศรีธรรมราชเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของ
ชาติตลอดไป อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9(1) แห่งระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2553 จึงประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช มี ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช 
โดยมีเน้ือที่รวมประมาณ 3.789 ตารางกิโลเมตร (2,368 ไร่) และมีอาณาเขตเป็นดังน้ี 

ทิศเหนือ จดคลองท่าวังและแนวเขตวัดท่าโพธ์ิวรวิหารด้านเหนือ 
ทิศตะวันออก จดแนวเขตวัดท่าโพธ์ิวรวิหารด้านตะวันออกเช่ือมถนนท่าโพธ์ิมาทาง

ตะวันตก จดแนวห่างจากเขตทางถนนศรีปราชญ์และถนนศรีธรรมโศก 
ฝั่งตะวันออก 100 เมตร และแนวห่างจากแนวกําแพงเมืองพระเวียง 
ด้านตะวันออกมาทางตะวันออก 100 เมตร 

ทิศใต้ จดคลองคูพาย 
ทิศตะวันตก จดคลองหัวหว่อง คลองท้ายวัง และคลองทุ่งปรัง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษ์เมืองเก่า ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในย่านเมืองเก่าในการค้นหาปัญหา การวางแผนดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตาม/
ประเมินผล ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

การเปิดรับข่าวสารข้อมูล คือ การเปิดรับข่าวสารข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช มีลักษณะการเปิดรับข้อมูลสามแบบ คือ การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่าน
เมืองเก่า การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า และการเปิดรับประสบการณ์เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 

แรงจูงใจ คือ คือแรงจูงใจต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน 
ได้แก่มาตรการทางการเงินที่ใช้อุดหนุนการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า การยกย่องและการให้รางวัล เช่น 
การให้คําชมเชย การให้ประกาศนียบัตรในการร่วมอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า การฝึกอบรมให้มีการปฏิบัติ และการอาศัย 
อยู่ในย่านเมืองเก่าอย่างถูกต้อง และการส่งเสริมกิจหรือการให้การศึกษากับชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์
ย่านเมืองเก่า 

การเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีเบื้องต้น หมายถึง การเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จ.นครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้นตามที่ประเทศไทยนําเสนอ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประกาศ 
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในขั้นตอนต่อไป มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตามกําหนดทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่  

1. เป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์ เน่ืองจากวัดพระมหาธาตุฯ 
เป็นสิ่งที่ตัวแทนของระบบความเช่ือทางพระพุทธศาสนาผ่านทางแผนผังและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

2. เป็นการแสดงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาหรือ
ในวัฒนธรรมด้านใดด้านหน่ึงของโลกในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี ศิลปะ
สถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ 

3. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือ
ความคิด หรือความเช่ือ งานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความโดดเด่นเป็นสากล 

วัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คือ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณี 
การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว (เปตชน หรือ เปรต)  

การแห่เทียนพรรษา ก็จะมีการนําเทียนพรรษามาสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ก่อนที่
จะนําไปถวายแก่วัดต่างๆ  

หากกล่าวเฉพาะกันแต่ประเพณีที่ชาวพุทธกระทําเพ่ือเป็นการสักการะบูชาต่อ 
องค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้ว ได้เคยมีประเพณีครบถ้วนทั้ง 12 เดือนในรอบ 1 ปี เช่น เดือนอ้ายชาวนคร 
ทําพิธีแห่นางดาน เดือนย่ีประเพณีให้ทานไฟ ขนฟืนเข้าวัด ก่อกองไฟยามรุ่งถวายแก่พระสงฆ์ เดือนสาม 
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มาฆบูชาแห้ผ้าข้ึนธาตุเดือนสี่ พิธีอาฏนา เชิญนํ้าศักด์ิสิทธ์ิมาทําพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยาแก่บรรดาข้าราชการ 
เดือนห้า วันสงกรานต์เป็นวันส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนผู้รักษาชะตาเมือง เดือนหก วิสาขบูชาแห้ผ้าขึ้นห่ม
องค์พระบรมธาตุ ชาวเมืองจะตกแต่งบ้านด้วยเปรียงและโคมไฟ เป็นต้น แต่ปัจจุบันบางประเพณีไม่เป็น
ที่นิยม จึงได้เลือนหายไป แต่ก็มีบางประเพณีกําลังร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ เช่น ประเพณีการให้ทานไฟ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาครั้งน้ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อ 
ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ในทางวิชาการ ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และประโยชน์ต่อประชาชน ดังน้ี 

1. องค์ความรู้ใหม่ การศึกษาครั้งน้ีจะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการสร้างความรู้
ทางวิชาการใหม่ กล่าวคือ องค์ความรู้ที่ชัดเจนของหลักการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนา 
พ้ืนที่อันเหมาะสมกับบริบทของสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกําหนดแผน 
นโยบาย ในพ้ืนที่ 

2. ประโยชน์ในทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ข้อ ดังน้ี 
 2.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์ในทาง
วิชาการในเรื่องของหลักการ แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือ
เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
 2.2 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาหากนําผลการศึกษา 
ครั้งน้ีไปศึกษา จะได้รับประโยชน์ในทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
หลักการ หรือเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาตัวอย่าง แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การอุนรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

3. ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
 3.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําผลการศึกษา 
ในครั้งน้ีไปปรับใช้สําหรับการปฏิบัติราชการ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาของ
เมืองพัทยาได้จริง 
 3.2 หน่วยงานท้องถ่ินอ่ืน ๆ สามารถนําผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับใช้สําหรับการ
ปฏิบัติราชการ หรือนําไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 
 3.3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไป
ปรับใช้ในกรณีศึกษาพ้ืนที่เมืองเก่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ 

4. ประโยชน์ต่อประชาชน ในส่วนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจว่าในหลักการ แนวทางในการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชมากขึ้น 
และเกิดความม่ันใจว่า ผลการศึกษาครั้งน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและยังเป็นการตอบสนอง 
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ความต้องการของประชาชนได้ รวมทั้งนําไปใช้ประโยชน์ เช่น นําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือในการติดตาม และการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งน้ี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายด้วย 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช” ในครั้ง
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในบทน้ีได้ทําการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการอนุรักษ์ แรงจูงใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชและการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังการรักษากระบวนการ 
ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ดังน้ี 

1. ความหมายและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรม (Cultural Landscape) 

2. ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับการขึ้นเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร 
3. แนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ 
4. แนวความคิดเก่ียวกับชุมชน 
5. แนวความคิดเกีย่วกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม 
6. ทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
7. ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ความหมายและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
(Cultural Landscape) 

ในอดีต การอนุรักษ์มุ่งความสนใจให้กับงานศิลปะหรือโบราณสถานที่มีความสําคัญ ซึ่งเป็น
การอนุรักษ์อาคารและวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน นับต้ังแต่ปี 1950 ประชาชนเร่ิมตระหนักว่าการดํารงชีวิต 
มีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางจิตใจ
และเพ่ือการยกระดับการดํารงชีวิต จึงเกิดแนวความคิดของมรดกทางวัฒนธรรมขึน้ (Cultural Heritage) 
เช่นเดียวกับการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียงที่ได้มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสําคัญในฐานะของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) จากเอกลักษณ์และความสําคัญของพ้ืนที่อันได้แก่ โบราณสถาน 
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โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และย่านประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่หล่อหลอมขึ้น
โดยผ่านการดํารงอยู่ของเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังบริบทต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมดน้ี หล่อหลอมให้เกิด Cultural Heritage และ Cultural Landscape ขึ้นดังน้ี 

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
Feilden and Jokileht (1998: 11, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, 2546: 8) ได้ให้ความหมาย 

ของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทางวัฒนธรรมน้ันมีหลายประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน , อาคาร, 
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และสวนเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างข้ึนทั้งหมดรวมท้ังระบบนิเวศ 
เป็นเคร่ืองหมายแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีไม่สามารถ 
สร้างขึ้นใหม่ได้ที่สําคัญของโลก 

องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (วิวรณ์ สีหนาท, 2546) ได้กําหนดว่า 
มรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยสิ่งสร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง แต่รวมท้ังนามธรรม เช่น ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม สุนทรียศาสตร์ ตลอดจน 
อาหารการกิน การแต่งกาย ศาสนา และความเช่ือฯลฯ  

ในการประชุมสมัยสามัญของ องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้ง
ที่ 17 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ปี 2515 ณ.กรุงปารีส ที่ประชุมได้มติอนุมัติ ว่าด้วยการคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้คําจํากัดความในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม ไว้ดังน้ี 
(UNESCO, 1972, อ้างถึงใน ณวรรธน์ สายเช้ือ, 2541) 

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
 1.1 อนุสรณ์ (Monuments) คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดี ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 
 1.2 กลุ่มอาคาร (Group of Building) เป็นกลุ่มของอาคารท่ีแยกกัน หรือต่อเน่ืองกัน 
โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความร่วมลักษณะ หรือที่ต้ังอันเหมาะสมในภูมิทัศน์ 
 1.3 สถานที่ (Sites) คือผลงานของมนุษย์ หรือผลงานอันผสมกันระหว่างธรรมชาติและ
มนุษย์ เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical) 
สุนทรียภาพ (Aesthetic) ชาติพันธ์ุวิทยา (Ethnological) หรือมานุษย์วิทยา (Anthropological) 

2. มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ลักษณะทางธรรมชาติ อันประกอบด้วย 
ภูมิสัณฐานทางกายภาพ – ชีวภาพ มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานที่ทาง
ธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ที่ธรรมชาติกําหนดของเขตไว้แน่ชัด มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) การ
อนุรักษ์ (Conservation) หรอืความงามแห่งธรรมชาติ (Natural Beauty) 
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ในการจัดมรดกทางวัฒนธรรม ได้จัดประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. กลุ่มที่ 1 ซากอารยธรรม (Dead Monument) คือ สถานภาพของโบราณสถานนั้น 

มีลักษณะเป็นซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีต มากกว่าจะใช้สอยได้ในปัจจุบัน 
2. กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์ที่ยังใช้ประโยชน์ (Living Monument) คืออนุสรณ์สถานที่ยังคง

ประโยชน์ทางการใช้สอยสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความมั่นคงตามลักษณะของ
สถาปัตยกรรมน้ันๆ 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม(Cultural Landscape) 
Feilden and Jokilehto (1998, อ้างถึงใน วิวรณ์ สหีนาท, 2546: 8) ได้กล่าวถึง ภูมทิัศน์ 

วัฒนธรรมว่า เป็นงานของมนุษย์หรืองานที่รวมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และพ้ืนทีท่างโบราณคดี 
ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธ์ุวิทยา หรือ มานุษยวิทยา นอกจากน้ี Feilden 
ยังกล่าวถึง Cultural Landscape ดังน้ี  

พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลายๆ อย่าง 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความสําคัญเท่ากับตัวอาคาร รวมทั้งองค์ประกอบทางที่ว่าง และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ สิ่งเหล่าน้ีมีความสําคัญในการสัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งไม่ควรจะละเลย 
พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด ไม่ควรพิจารณาเพียงความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม ควรจะรวม
เอาคุณค่าของมนุษย์ที่เช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจด้วย 

จากการประชุมที่จัดข้ึนในโรม โดย ICCROM (International Center for the Study 
of the Preservation and the Restoration of Cultural Property) และ ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) ภายใต้การสนับสนุนของ Cultural Heritage Division of 
UNESCO ในเดือนเมษายนปี 1983 ได้กําหนดลักษณะของ Cultural Landscape ที่สามารถรับการเสนอ 
ช่ือเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) สร้างข้ึนโดยความต้ังใจของมนุษย์ 
เช่นสวน (Parkland) 

2. เป็นภูมิทัศน์ (Landscape) ที่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจ สังคม และความเลื่อมใสในศาสนา 
รวมท้ังซากสัตว์โบราณ (Fossil Landscape)  

3. เป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape) จากความเลื่อมใสในศาสนา , ศิลปะ, 
หรือกลุ่มวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติเป็นผลจากการเจริญเติบโต มีบูรณะภาพทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical integrity) ซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์ทางวัสดุ และสภาพที่ไม่มีข้อบกพร่อง
ของวัสดุ หรือที่ต้ัง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการขึ้นเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร 
ความหมาย 
สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรงการต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของมรดกโลก 

ไว้ว่า มรดกโลก (อังกฤษ World Heritage Site; ฝรั่งเศส Patrimoine Mondial) คือสถานที่ อันได้แก่ 
ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งทีม่นุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างข้ึนมา 
และควรจะปกป้องสิ่งเหล่าน้ันได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต 

มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศท่ีเป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกต้ังอยู่แต่
ได้ถูกพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งน้ัน
ขั้นตอนการเสนอช่ือสถานที่ประเทศที่ต้องการเสนอช่ือสถานที่ในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณา
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับแรกจะต้องจัดทําบัญชีรายช่ือสถานที่ที่มีความสําคัญทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมทั้งหมดภายในประเทศของตน บัญชีน้ีจะเรียกว่า บัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) 
ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะมีเพียงสถานที่ที่มีช่ืออยู่ในบัญชีน้ีเท่าน้ันที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือ ขั้นต่อมา 
ประเทศน้ันๆ จะต้องเลือกรายช่ือสถานที่ที่ต้องการเสนอช่ือมาจากบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น เพ่ือจัดทําเป็น
แฟ้มข้อมูล (Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกอาจให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการจัดทําแฟ้ม 
ข้อมูลน้ี 

เมื่อถึงข้ันตอนน้ี แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภา
นานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments 
and Sites) และ สหภาพสากลเพ่ือการอนุรักษ์ (World Conservation Union) แลว้ทั้งสององค์กรน้ี
จะย่ืนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันปีละหน่ึงคร้ัง 
เพ่ือตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอช่ือแห่งใดบ้างที่ควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือทางคณะกรรมการ 
อาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอช่ือได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่เพ่ิมเติม โดยการพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียน 
สถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ 

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก 
ปี พ.ศ. 2548 มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 ข้อสําหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

และ 4 ข้อสําหรับมรดกโลกทางธรรมชาติในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังน้ี 
หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม 
1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกที่จัดทําขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของ

มนุษย์ 
2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง 
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หรือการพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบนพ้ืนที่ใดๆ ของโลก
ซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

3. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 

4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของส่ิงก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้าน 
วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 

5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 

6. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นย่ิงใน
ประวัติศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ 
1. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสําคัญต่างๆ ในอดีตของโลก 

เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคนํ้าแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพ้ืนโลก 
2. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางธรณี 

วิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กําลังเกิดอยู่ 
เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได 

3. เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็น
พิเศษ เช่น แม่นํ้า นํ้าตก ภูเขา 

4. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธ์ุพืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย 
แต่ยังคงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและ
สัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วยการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 

คณะกรรมการมรดกโลกจะมีการประชุมร่วมกันหลายคร้ังในแต่ละปี เพ่ืออภิปรายถึงแผนการ 
จัดการเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกที่ยังคงอยู่ และรับรายช่ือสถานท่ีที่ประเทศต่างๆ เสนอให้ได้รับการพิจารณา 
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และจะมีการประชุมครั้งหน่ึงที่เรียกว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
สมัยสามญั (World Heritage Committee Session) ซึง่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือตัดสินว่าสถานที่
ที่ได้รับการเสนอช่ือแห่งใดที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ การประชุมสมยัสามัญประจําปี
จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดในเมืองสําคัญต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งนอกจากคร้ังที่จัดขึ้นที่กรุงปารีส อันเป็น
ที่ต้ังของสํานักงานใหญข่ององค์การยูเนสโกแล้ว จะมีเพียงประเทศท่ีสมาชิกของคณะกรรมการมรดกโลก
เท่าน้ันที่จะได้รับสิทธิในการจัดการประชุมครั้งต่อไป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และรับรองได้ว่าสมาชิกภาพของประเทศน้ันๆ จะไม่หมดวาระลงเสียก่อนที่จะได้จัดการประชุม 
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กระบวนการ ขั้นตอนการเปน็มรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จากมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เรื่องการเสนอวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) 
จากศูนย์มรดกโลก สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 3 มิถุนายน 2555 สรุปความได้ว่า 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดําเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก โดยได้มี
การดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการและประสานงานกับสํานักโบราณคดีกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 

2. สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและ
แนวทางการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลก ทางวัฒนธรรม รวมท้ัง
การสํารวจพ้ืนที่การประชุมร่วมกับภาคท้องถ่ินและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น เพ่ือจัดทําเอกสาร 
การนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้น ของศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

3. คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบในหลักการการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่
บัญชีเบ้ืองต้น  

4. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีมติเห็นชอบในหลักการการนําเสนอวัดพระมหาธาตุศรีมหาธาตุ จังหวัด 
นครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นของมรดกโลก และมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดทําเอกสาร
การนําเสนอเข้าสู่เบ้ืองต้นของมรดกโลก  

5. คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุม คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบร่างเอกสารการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้นของมรดกโลก โดยได้มอบหมายกรมศิลปากรดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกต่อไป 

6. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ผลการประชุมสรุปได้ว่าประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สนับสนุนการนําเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก 

7. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น ของศูนย์มรดกโลก และให้นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นําเสนอเพ่ือบรรจุใน
บัญชีราชช่ือเบ้ืองต้น ต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศสต่อไป 

8. สาระสําคัญในการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปได้ดังน้ี 
 8.1 ข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ช่ือแหล่ง จังหวัด พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
แผนที่กําหนดตําแหน่งและขอบเขตของพ้ืนที่ 
 8.2 ลักษณะของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
 8.2.1 วัดพระมหาธาตุฯ เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ต้ังอยู่บนสันทราย
และเป็นศูนย์กลางของเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีพัฒนาการมาจากรัฐสมัยแรกเริ่ม ช่ือว่า ตามพรลิงค์ 
ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดี ในฐานะ 
รัฐอิสระเมืองท่าทางการค้า ที่รุ่งเรือง ในโลกตะวันออก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 สืบเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 8.2.2 ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นประธานของวัด สร้างขึ้น 
โดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ผู้ปกครองนครศรีธรรมราช ราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระองค์ทรงนับถือ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทรงประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนและประชาชนยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยลักษณะ 
ทางสถาปัตยกรรมสามารถกําหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 23 นอกจากน้ียังรวมถึงวิหารโพธิลังกา 
ที่ล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งได้นําหน่อมาจากพุทธคยา สังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
 8.2.3 การออกแบบวางผังของวัดพระมหาธาตุฯ นอกจากจะมีความสมบูรณ์ใน
ลักษณะของวัดทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางความรู้ทางพุทธศาสนา ที่ยังคงยึดถือตาม
พุทธปรัชญา ซึ่งเป็นคุณค่าระดับสากล การออกแบบและประดับพระบรมธาตุเจดีย์มีการผสมผสานระหว่าง 
แบบแผนสถาปัตยกรรมตามประเพณีและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ 
 8.2.4 ปัจจุบันวัดพระมหาธาตุฯ และพระบรมธาตุเจดีย์ยังคงเป็นศูนย์กลางทาง
พุทธศาสนาที่มีผู้เคารพศรัทธามาอย่างต่อเน่ือง ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่สืบทอดมาเป็นประเพณีทาง
พุทธศาสนาที่สําคัญโดดเด่นของโลก 
 8.2.5 วัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
ของมรดกโลก จํานวน 3 ข้อได้แก่ 
 8.2.5.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางแผนผังของวัดพระมหาธาตุฯ 
เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีการแบ่งพ้ืนที่ภายในวัดตามประโยชน์
การใช้สอย และมีพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นประธานของวัดการออกแบบอาคารและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมเต็มไปด้วยการสื่อความหมายและปรัชญาทางพุทธศาสนาและเรื่องราวในพุทธประวัติ
พระบรมธาตุเจดีย์ไม่เพียงเป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงระฆังในภูมิภาค แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่ 
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พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในดินแดนเหล่าน้ัน แสดงถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ 
ผลงานทางสถาปัตยกรรมอย่างชาญฉลาด 
 8.2.5.2 วัดพระมหาธาตุฯ ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นของแท้ 
ด้ังเดิม ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที ่18 รูปทรงของพระบรมธาตุเจดีย์ได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากศรีลังกา 
ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากสถูปทรงกลมสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย และผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น 
จนเป็นเอกลักษณ์ สัดส่วนของานสถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์กับปรัชญาทางพุทธศาสนา รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์ยังแผ่ขยายไปทั่งทั้งคาบสมุทรภาคใต้ และภูมิภาคอ่ืนในประเทศไทย 
เช่น อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา ซึ่งแสดงถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
 8.2.5.3 พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับพระบรมธาตุเจดีย์ โดยได้แสดงออก 
ในรูปแบบของานเทศกาล วรรณกรรม เพลง และการแสดงต่างๆ ตลอดทั้งปี ประเพณีที่สําคัญอย่างหน่ึง 
คือ แห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆะบูชา และวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธี
สักการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์เพ่ือระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระองค์อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน 
 8.2.6 วัดพระมหาธาตุฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมที่มี
การออกแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตบแต่งตามประเพณี และการสื่อความหมายด้านปรัชญา
ทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับปูชนียสถานแห่งน้ีที่สืบทอดมาต้ังแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน 
 8.2.7 สถาปัตยกรรมภายในวัดพระมหาธาตุฯ ยังคงรักษาความเป็นของแท้ด้ังเดิม 
ไว้อย่างครบถ้วน ได้รับการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการอนุรักษ์โบราณสถานและการปกป้องคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2535 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กรมศิลปากร พื้นที่โดยรอบได้รับ
การปกป้องโดยเทศบัญญัติและการดูแลรักษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากน้ียังได้รับการทํานุบํารุง 
จากประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างต่อเน่ือง 
 8.2.8 วัดพระมหาธาตุฯ มีลักษณะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาท คล้ายคลึงกับเมืองอนุราธปุระ เมืองโปโลนนารุวะ และเมืองแคนดี ในประเทศศรีลังกา 
มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญคือ พระเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงกลมและการบูชาต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกา ซึ่งสืบทอดมาจากอินเดียรวมถึงประเพณีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
คติความเช่ือ และพุทธศิลปะ มายังนครศรีธรรมราชและส่งต่ออิทธิพลดังกล่าวไปยังสุโขทัยและอยุธยา 
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แนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร ์
ลักษณะของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
ลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์ (ธาดา สุทธิธรรม, 2533: 142-150) น้ันมีช่วงอายุ อยู่ช่วงใด 

ช่วงหน่ึง หรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือต้ังแต่ช่วงเวลาในอดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน เมืองเหล่าน้ันมี
หลายลักษณะ แตกต่างกันตามขนาด เน้ือหาทางการใช้ประโยชน์ของเมืองนั้น การแบ่งตามช่วงอายุ
ของเมือง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. เมืองร้าง เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาหน่ึงหรือหลายช่วง ก่อนที่จะ
ถูกทิ้งร้างไปจนถึงปัจจุบัน อาจเน่ืองจากภัยสงคราม หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ เมืองลักษณะน้ีสามารถคงอยู่ต่อไป
ได้เร่ือยๆ ยกเว้น แต่วัสดุและโครงสร้างโบราณสถานที่อาจเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่เน่ืองจากไม่
มีการใช้งานอ่ืนเข้าแทรกแซง เมืองลักษณะน้ีจึงไม่เสี่ยงอันตรายมากนัก และต้องการเพียงแผนงานเพ่ือ
การอนุรักษ์ การนําเสนอ และการบํารุงรักษา 

2. เมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้างและนํากลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ในการตั้งถิ่น
ฐานปัจจุบันถูกจํากัดข้ึน จึงมีการกลับไปต้ังถิ่นฐานที่เดิม และการไปต้ังถิ่นฐานแบบนี้ มักจะไปทําลาย
หลักฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัวของประชากร
โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยจะเห็นได้จากการบุกรุกเมือง และทําลายโบราณสถานซึ่งเป็น
องค์ประกอบและเน้ือหาของเมืองเพ่ือการสร้างอาคารใหม่ๆ ประกอบกับความจําเป็นในการเพ่ิมปริมาณ 
ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งหากไม่คํานึงถึงแผนผังเมืองโบราณจะมีผลทําให้ สัดส่วน 
ขนาด รูปแบบการใช้สอย และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ฉะน้ันสิ่งสําคัญ 
ของมาตรการการอนุรักษ์ คือการพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมใหม่ๆของเมือง อย่างรอบคอบ โดย
การท่องเที่ยวอาจมผลในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และจูงใจให้มีการอนุรักษ์ แต่อาจจะส่งผลในทางบวก 
และลบในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชนที่ต้องดําเนินการเพ่ือความอยู่รอดของเมือง 

3. เมืองที่มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองโบราณหรือเมืองประวัติศาสตร์ 
ทีมีการใช้งานสืบเน่ืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความรุ่งเรือง ความตกตํ่า การฟ้ืนฟู และชีวิต
ของเมือง ซึ่งพัฒนาการมาตามกาลเวลา มักจะผจญกับการเสื่อมโทรม หรือถูกทําลายเน้ือเมืองในหลาย 
ลักษณะ อาทิ การขาดการจัดการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม หรือระบบเศรษฐกิจที่คล่องจนเกินไป 
การปรับใช้ประโยชน์ใหม่ๆหรือการเพ่ิมปริมาณของสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ล้วนส่งผลให้รูปแบบ 
ลักษณะ และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

4. เมืองที่ถูกทิ้งร้างไปในช่วงระยะเวลาหน่ึงและถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในยุคประวัติศาสตร์
ถึงปัจจุบัน เมืองลักษณะน้ีมีหลักฐานของช่วงพัฒนาของเมืองในยุคโบราณแล้วหยุดไป ต่อมามีการกลับ
เข้าไปต้ังถิ่นฐานใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ และทําให้เมืองมีพัฒนาการจากยุคประวัติศาสตร์มาถึงยุคปัจจุบัน 
การกลับเข้าไปต้ังถ่ินฐานใหม่อาจจะโดยชนกลุ่มใหม่ หรืออารยธรรมใหม่ 
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ย่านประวัติศาสตร์ หมายถึง พื้นที่เมืองหรือชนบทที่กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ 
ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญที่รวมเช่ือมโยง หรือแสดงความต่อเน่ืองของที่ต้ัง โครงสร้าง หรือวัตถุที่มีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพ 

กฎบัตรสากลว่าด้วยการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ (เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 
1/2532, 2533, อ้างถึงใน ณวรรธน์ สายเช้ือ, 2541: 58) และย่านประวัติศาสตร์ในเมือง (International 
Charter for the Conservation of Historic Town and Urban Area) ดังน้ี 

1. ทุกชุมชนเมือง ไม่ว่าชุมชนน้ันจะค่อยๆพัฒนาตามกาลเวลา หรือจงใจทีจ่ะสร้าง 
2. กฎบัตรน้ีจะเกี่ยวพันถึงย่านประวัติศาสตร์ต่อพ้ืนที่ในเมือง ทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ 

และย่านประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง หรือเพียงส่วนหน่ึงของเมืองที่รวมกับพ้ืนที่แวดล้อมโดยธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งให้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนหรือเมืองด้วย 
 

 
A หมายถึง กลุม่โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ย่านประวัติศาสตร์ 

 
ภาพที่ 7 แสดงประเภทของย่าน และเมืองประวัติศาสตร์ 
ที่มา: ธาดา สุทธิธรรม, ผังเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์พัฒนา, 2544), 142.  
 

                                           


 US. National register for Historic place. 

ชุมชนเมืองปัจจุบัน

A 
ชุมชนเมือง
ปัจจุบัน 

- กลุ่มโบราณสถาน
- ย่านประวัติศาสตร์ 
- อุทยานประ 
 วัติศาสตร์ 

ชุมชนเมือง
ปัจจุบัน 

- กลุ่มโบราณสถาน
- ย่านประวัติศาสตร์ 
- อุทยานประวัติศาสตร์ 
- ชุมชนโบราณ 
- กลุ่มชุมชนโบราณ 
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ภาพที่ 8 แสดงการพิจารณาระบบการจัดการเมือง และย่านประวัติศาสตร์ 
ที่มา: ธาดา สุทธิธรรม, ผังเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์พัฒนา, 2544), 148.  
 

ความสําคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีต่อเมือง 
Feilden and Jokilehto (1998, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, 2546: 10) กล่าวถึงความสําคัญ 

ของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ว่า ศูนย์กลางเมืองเก่าที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดี เป็นข้อได้เปรียบสําหรับประชาชน 
คือทําให้ประชาชนมีความคุ้นเคยและมีกิจกรรมที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเมืองที่พ่ึงได้รับการวางแผน 
เมืองเก่ามีความสะดวกสบายสําหรับการอยู่อาศัย, มีบริการสาธารณะในขนาดที่ เหมาะสม รวมท้ัง
การจับจ่ายและการสันทนาการ เมืองมักมีศูนย์กลางอยู่รอบอาคารสําคัญ เช่น โบสถ์วิหาร , สุเหร่า หรือ
ลานเมือง และมีองค์ประกอบของตลาด ทางเดินเท้า , ตรอกซอย คลองและสะพาน พ้ืนที่เมืองเหล่าน้ี 
สร้างความน่าสนใจของประชาชนที่รับรู้ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่จะรู้สึกถึงคุณค่าในการมีส่วนร่วมใน
ประวัติศาสตร์และความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์เป็นระบบที่มีหลายหน้าที่ มีกิจกรรมที่อยู่
อาศัย, สังคม, การเมือง , และเศรษฐกิจ ดังน้ันพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุรักษ์อาคารและกิจกรรมทางสังคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ แต่ใน

โบราณสถาน 

ย่าน / เมือง
 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์

การใช้ท่ีดินและอาคาร 

การจราจร  
สาธารณูปโภค 

 
ภูมิทัศน์ / 

ภูมิสถาปัตยกรรม 

 

สถาปัตยกรรมและ
สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งแวดล้อม
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ปัจจุบันเมืองประวัติศาสตร์มักถูกคุกคามเสมอ โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งสาเหตุของการ
เสื่อมโทรม ได้แก่ 

1. การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร และแนวโน้มการอพยพจากพ้ืนที่ชนบทไปสู่ศูนย์กลาง 
เมือง , การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการทําลายศูนย์กลางประวัติศาสตร์พระราชวัง กลายเป็นย่าน
การค้าและที่อยู่อาศัยที่เบียดเสียดและไม่มีมาตรฐาน 

2. การเพ่ิมการใช้รถยนต์ ในพ้ืนที่ที่ไม่เคยใช้ยานพาหนะ สร้างมลภาวะและความสั่นสะเทือน 
การจราจรของรถยนต์นําไปสู่การสร้างถนนผ่านศูนย์กลางประวัติศาสตร์ 

3. การพัฒนาอาคารสูงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ นอกจากน้ีอาคารสมัยใหม่ 
ที่แทรกตัวเข้ามาขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม และจะทําลายศูนย์กลางประวัติศาสตร์ 

4. การเปลี่ยนวิธีการและขนาดของอุตสาหกรรมและการค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ 

5. ผลิตภัณฑ์งานฝีมือมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งต้องการอาคาร
ที่ใหญ่ขึ้น และทําให้เกิดการจราจรคับค่ังในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

6. การเริ่มมีกิจกรรมและการบริการสมัยใหม่แทนที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้ังเดิมมากเกินไป 
7. การขาดการดูแลรักษาอาคารเก่า และการไม่เข้าใจคุณค่าของกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ข้อคิดเห็นที่น่าสังเกตของ UNESCO ในการอนุรักษ์ Old City of Aleppo เกี่ยวกับการ

คุกคามเมืองประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะโครงสร้างเมืองอิสลาม ควรคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ 
ของเมือง เช่น ผังบริเวณ ทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะห่อหุ้มตัว , ลักษณะการเกาะกลุ่มอาคาร , และ
ลักษณะเฉพาะของโครงข่ายทางเท้า ควรมีการคุมขนาดและ 

การอนุรักษ์กับการวางแผนเมือง (Integrated conservation) 
Feilden and Jokilehto (1998, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, 2546: 10-11) กล่าวว่า 

Integrated Conservation หมายถึง การรวมเอาการอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นเป้าหมายใน
การวางแผนเมือง เช่น การพิจารณาโครงสร้างประวัติศาสตร์เท่ากับปัจจัยอ่ืนๆ ในกระบวนการวางแผน 
รวมถึงการอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูอาคารรวมไปถึงพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และการบริการทางสังคมท่ี
เหมาะสมที่คํานึงถึงพ้ืนที่ เพ่ือประสบความสําเร็จในระยะยาว กระบวนการน้ีควรปฏิบัติร่วมกับผู้อยู่อาศัย 
การอนุรักษ์เมืองควรสามารถซึมซับความเป็น Modernization โดยลดความขัดแย้ง และปรับปรุงพ้ืนที่ 
ทีละเล็กละน้อย 

Feilden and Jokilehto (1998, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, 2546: 10-11) กล่าวว่า 
การแทรกแซงน้อยที่สุดจะดีที่สุดสําหรับชุมชน การวางแผนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีกฎหมาย และ
ระบบบริหารของตัวเอง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวัฒนธรรมประเพณี ดังน้ันจึงไม่ควรหยิบยืม 
ระบบที่ทํามาแล้ว เพราะมันอาจไม่ตอบรับต่อความต้องการของประชาชน เมืองอนุรักษ์ควรอยู่ในที่อยู่อาศัย 
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ของประชาชนเพ่ือให้กิจกรรมดําเนินต่อไปและไม่เป็นไปในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งองค์ประกอบที่
จับต้องไม่ได้ของมรดกทางวัฒนธรรมเป็นคุณค่าของชุมชนควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การวางแผน และไม่ควร Freeze ชีวิตพ้ืนถ่ินการรักษาให้อยู่ในลักษณะเดิมโดยไม่มีการพัฒนาแต่ให้เป็น
การเปลี่ยนแปลงโดยความต้องการของประชาชน 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแนวคิดในการวางแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การพฒันาการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมศลิปกรรม, พิมพ์ครัง้
ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: คุ้มครองมรดกไทย, 2541), 20 
 
 
 
 

กายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม/ประชากร การบริหาร/ 
การปกครอง 

การอนุรักษ์ 
และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 
การควบคุม 
การพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

การฟ้ืนฟู 
ปรับปรุง 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

องค์กร 
และ 

การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

ผังเมือง

สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
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ขอบเขตของการอนุรักษ์ (Edge of preservation action) 
การกําหนดขอบเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อประโยชน์ใน

การบริหารพ้ืนที่ในการควบคุม การอนุรักษ์ การนํากลับมาใช้ประโยชน์ และการบํารุงรักษา ที่ต้ังของ
พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นที่ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด แต่การกําหนดว่าพ้ืนที่นั้น
จะครอบคลุมเพียงใดต้องอาศัยการตัดสินใจ จากลักษณะทางกายภาพของหลักฐานที่ปรากฏ ประกอบกับ 
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ และปัจจัยทาง
วัฒนธรรม การบริหารและการควบคุมสภาพแวดล้อม สามารถตัดทอนพ้ืนที่ออกมาตามความเหมาะสม 
ได้ตามต้องการ บ่อยคร้ังกําแพงเมือง ซึ่งเป็นขอบเขตทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยังคงหลงเหลือ
อยู่ แต่เราไม่สามารถกําหนดให้พ้ืนที่ทั้งหมดภายในกําแพงเมืองน้ันเป็นเขตพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ได้ 
เน่ืองจากอาคารทางประวัติศาสตร์ภายในได้ถูกทําลายไปหมด หรือกระจัดกระจายจนไม่อาจกําหนดเป็น
เขตพ้ืนที่ได้ แต่ก็มีบ่อยครั้งที่สามารถกําหนดเขตได้โดยใช้กําแพงเมือง คูเมืองคลอง เป็นเส้นขอบเขต 
หรืออาจขยายพ้ืนที่ให้เกินขอบเขตเหล่าน้ัน เน่ืองจากการปกป้องสิ่งแวดล้อมรอบเมืองเป็นสิ่งจําเป็น 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, พิมพ์คร้ัง
ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: คุ้มครองมรดกไทย, 2541), 18 
 

เน้ือแท้ของการปฏิบัติการอนุรักษ์ นั้นเป็นการยากท่ีจะสามารถบ่งบอกได้ว่าจะมีขอบเขต
ของการอนุรักษ์ที่แน่นอน การกําหนดขอบเขตหรือพ้ืนที่ใดที่หน่ึงสําหรับการอนุรักษ์ก็เป็นอันตราย เน่ืองจาก 
จะไปจํากัดการโตของเมอืงและประชากรที่อยู่ในเมือง ในการอนุรักษ์บางพ้ืนที่จําเป็นต้องอนุรักษ์ทั้งเมือง
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จึงประสบผลสําเร็จโดย Workett (1969, อ้างถึงใน ณวรรธน์ สายเช้ือ, 2541: 42-56) ได้กล่าวไว้ใน 
Character of town ไว้ว่าการอนุรักษ์เราไม่สามารถ อนุรักษ์เก็บหรือรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมด 
เพราะเมืองแต่ละเมือง แต่ละชุมชน ล้วนมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ฯลฯ ซึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาและวิวัฒนาการของเมืองที่ไม่หยุดน่ิง จะต้องยอมให้เมืองและ
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพ่ือความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังน้ัน การคัดเลือกอาคาร ย่าน หรือ
ที่ที่เหมาะสําหรับการเป็นตัวแทนหรือเอกลักษณ์ของเมืองน้ันสามารถแทนได้เช่นกัน 

การกําหนดเขตอนุรักษ์น้ันก็น่าจะมีความยืดหยุ่นได้บ้าง โดยศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
เมืองแต่ละเมือง แต่อย่างไรก็ตามการกําหนดขอบเขตก็เป็นเรื่องสําคัญ Catanese ได้ให้แนวทางใน
การเลือกขอบเขตของการอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับเมือง โดยสอดคล้องกับการพัฒนา โดยแบ่งกลุ่มไว้ 7 
กลุ่มด้วยกัน 

1. Fragment คือช้ินส่วนซึ่งเคยเป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ในขณะที่ 
องค์ประกอบใหญ่ได้เสื่องมสลายไปตามกาลเวลา หรือถูกทําลายเหลือเพียงสถาปัตยกรรมบางส่วน 
รวมท้ังประติมากรรม เช่น ช้ินส่วนของอาคาร โบราณสถาน ประตูเมือง กําแพงเมือง 

2. Building คืออาคารทั้งหลัง เช่น บ้าน โบสถ์ วัด โรงละคร 
3. Street Space เป็นการเก็บรักษาถนนทั้งสาย เพ่ือรักษา Side Walk แต่ภายในอาคาร 

จะเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยเพ่ือรักษาภูมิทัศน์ของถนนท้ังสาย ให้มีความต่อเน่ืองกัน ของรูปแบบอาคารท่ี
อาจจะร่วมสมัยกัน ใช้วัสดุคล้ายกันมีรูปแบบอาคารเหมือนกัน เป็นต้น 

4. Neighbor Hoods คือชุมชนที่มีกิจกรรม มีวิถีชีวิตดําเนินอยู่ร่วมกับชุมชนนั้นมา
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ในอดีต ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

5. District คือย่านที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือย่านที่มีกิจกรรมแตกต่างไปจากย่านอ่ืน 
เช่น ย่านท่าพระจันทร์ ย่านเยาวราช  

6. Skyline การรักษาเส้นขอบฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาย่านทั้งย่านได้ เหลือเพียง
อาคารเดียวโดดๆ จึงต้องรักษาแนวเส้นขอบฟ้าเดิมได้โดยรอบ ไม่ให้เกิดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนมา
บดบังอาคารเดิม ทําให้เสียแนวเส้นขอบฟ้าของอาคารน้ัน 

7. Village & town เป็นการรักษาเมืองทั้งเมือง เช่น เกาะรัตนโกสินทร์ อยุธยา 
ยุทธวิธีที่นิยมในการกําหนดเขตอนุรักษ์ โดยเฉพาะเมืองเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันมักจะเริ่ม

ประกาศเขตอนุรักษ์ในใจกลาง และบริเวณโดยรอบส่วนของเมืองที่มีค่าสูงสุด มีแนวโน้มที่ผู้คนส่วนใหญ่ 
จะเห็นความสําคัญที่ต้องอนุรักษ์ได้แล้วจึงค่อยๆ ขยาย พ้ืนที่ไปยังรอบนอก เพ่ิมออกไปเร่ือยๆ จนสุด
ขอบเขตที่สมควรอนุรักษ์ในวงกว้างออกไปถึงเขตรอบนอกคูเมือง หรือกว้างกว่าน้ันก็ได้ ถ้าหากพ้ืนที่น้ัน 
มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ (อัจฉรี ชาญประโคน, 2538, อ้างถึงใน ณวรรธน์ สายเช้ือ, 2541: 45) 
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หลักสําคัญของการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างย่ังยืน 
Roy Worskett (1969) ได้กล่าวถึงเป้าหมายและหลักการของการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าสน 

ว่าการอนุรักษ์กับการเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ที่ต้องดําเนินไปควบคู่กัน เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆ ได้ สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพไปด้วย และหากการอนุรักษ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้ว เราจะต้อง 
ผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงใหม่กับโครงสร้างเก่าของเมือง เพราะโดยข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ
เราไม่อาจสร้างเมืองใหม่ทั้งเมืองได้ เราจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ที่ไม่ทําลายคุณค่าของ
อาคารเก่า ตลอดจนเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ นอกจากน้ันการอนุรักษ์จะต้อง 
มีความสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมด้วย กล่าวคือ การอนุรักษ์ไม่ใช่การปรับปรุงดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพ่ือ
ดึงดูดการท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่หากประวัติศาสตร์จะมีความหมายต่อโลกปัจจุบันและให้มีความต่อเน่ือง 
กับอดีตแล้วการอนุรักษ์จะต้องมองถึงการรักษาสภาพแวดล้อมความมีชีวิตชีวาของเมือง เพ่ือเป็น
การปลุกอดีตของเมืองให้ต่ืนขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่ง Robert Mcnulty (1985: 37) เห็นว่า การทําลายความ
หวงแหน ทางวัฒนธรรมโดยความก้าวหน้าเป็นความจริงที่เกิดข้ึน การสงวนวัฒนธรรมเป็นงานสําคัญ
ไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและความเจริญทางเทคโนโลยี การเปิดวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ก็เท่ากับเป็นการเริ่มกระบวนการแตกสลายทางวัฒนธรรมหลักการสําคัญของการอนุรักษ์
เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างย่ังยืน มีดังน้ี 

1. เคารพต่อธรรมชาติที่ไม่หยุดน่ิงของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ โดยคงไว้ซึ่งความต่อเน่ือง 
ของชีวิต วัฒนธรรม และการต้ังถ่ินฐาน 

2. ให้ความสําคัญต่อสิทธิของประชาชนในท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต้ังแต่ต้น 

3. เคารพต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าของย่านเมืองประวัติศาสตร์ ความงามตลอดจน
ความสมดุลทางสังคมท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ชัดเจน และถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ 

4. ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเมือง และย่านประวัติศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์แก่ประชาชน ทําได้โดยให้ความรู้และการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกระบบ มีการฝึกอบรม 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ 

5. จัดทําแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาเมือง และย่านประวัติศาสตร์ เผยแพร่แก่ประชาชน 
โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม 

6. ประสานและเช่ือมโยงแผนอนุรักษ์เมือง และย่านประวัติศาสตร์ เข้ากับแผนพัฒนา
ระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ 
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7. ใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจา
ต่อรองประสานผลประโยชน์ 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงกลยุทธ์และการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
ที่มา: ณวรรธน์ สายเช้ือ, “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเมืองสงขลา” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541), 41. 
 

Middleton (1972: 8) ได้รายงานสัมมนาเก่ียวกับ Peter Shepheared ได้ให้หลักการ
เพ่ือการอนุรักษ์ว่า 

1. เพ่ือเก็บรักษาส่วนที่ดีของเมืองและสร้างส่วนที่ไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่าที่ดีขึ้น 
2. เพ่ืออนุรักษ์อาคารกลุ่มอาคารและบริเวณท่ีเก่ียวข้อง 
3. เพ่ือการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ให้กบัอาคาร 
4. จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจแล้วว่าที่น้ันๆมีความสําคัญควรแก่การอนุรักษ์อย่างไม่ต้อง

สงสัย 
5. จะต้องทําให้ประชาชนหันมาสนใจสิ่งน้ีด้วย 
จากการประชุมใน French Proposal to Amend the Venice Charter for the 

Conservation and Restoration of Monument and Sites ในเดือนมิถุนายน 2521 คณะผู้แทน
จากฝร่ังเศส ได้เสนอหลักการในการอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณ ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541: 6-11) 

1. เป้าหมายของการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ คือการคงไว้ซึ่งความ
ต่อเน่ืองของชีวิต ความเป็นหน่ึงเดียว และความต่อเน่ืองของการต้ังถิ่นฐานมนุษย์ อันมีคุณค่าทางด้าน
สถาปัตยกรรม และสื่อให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในอดีต 

มรดกทางศิลป์ และ
วัฒนธรรมจากอดีต 

มรดกทางศิลป์ และ
วัฒนธรรมสู่อนาคต 

การอนุรักษ์
 
 
 

การพัฒนา
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2. ในการดําเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ จะต้องให้ความเอาใจใส่
ต่อสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. การปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูเมืองหรือชุมชนโบราณ และการดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันจะต้องได้รับการวางแผนและดําเนินการ โดยให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ และคุณค่าของที่ต้ังและสถาปัตยกรรม ความงาม และความสมดุลของสังคมท่ีมีอยู่เดิม 

4. การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณควรประสานเข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาค หรือ 
ท้องถิ่น โดยในแผนดังกล่าวจะต้องถือการอนุรักษ์เป็นส่วนสําคัญและเร่งด่วน เน่ืองจากเอกลักษณ์และ
โครงสร้างเฉพาะตัวของเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณน้ัน เป็นสิ่งที่จะหาของใหม่มาทดแทนไม่ได้ 

นอกจากนั้นการทําลายสิ่งเหล่านี้ ไม่เป็นเพียงแต่การทําลายเศรษฐกิจของเมืองเท่าน้ัน 
ยังเป็นการทําลายวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ และความภูมิใจ ศักด์ิศรีของประเทศและคนใน
ประเทศอีกด้วย และการยอมรับในข้อที่ว่า มรดกด้านอารยธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ําค่าของโลก 
ซึ่งมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาต่างเป็นเจ้าของและปกปักรักษา ฉะน้ันเราทุกคนต้องมีหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน 
สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงนานับประการ ซึ่งได้แก่ การพังทลายอันเกิดขึ้นจาก
การละเลยไม่เอาใจใส่ หรือมลพิษในอากาศ หรือสาเหตุอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการร้ือทําลาย เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม่ 
 
แนวความคิดเก่ียวกับชุมชน 

แนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ชุมชน 
การอนุรักษ์ในระยะแรก ทํากันในวงจํากัด มีการอนุรักษ์เฉพาะส่ิงใดสิ่งหน่ึงขาดการมอง

เป็นภาพรวม มักเป็นการอนุรักษ์ที่เน้นด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาเทคนิค แนวความคิดในการอนุรักษ์ที่ซับซ้อน มีระบบมากขึ้น 
และเกิดแนวความคิดการอนุรักษ์ที่เก่ียวเน่ืองกับการวางผังเมือง เน่ืองจากสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการอนุรักษ์ มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับเมือง และเป็น
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ดังน้ันการอนุรักษ์ จึงเป็นการมองภาพรวมใน
ลักษณะการอนุรักษ์ทั้งเมือง โดยเน้นการสงวนรักษา ปรับปรุงให้คงสภาพเดิม และให้พ้ืนที่หรือบริเวณ
ที่ทําการอนุรักษ์มีชีวิตชีวาอยู่ได้โดย ไม่กระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปัจจุบัน  

แนวคิดในการกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์น้ัน วรรณศิลป์ พีรพันธ์ุ (2546) ศึกษาแนวทาง 
การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวาว่ามีองค์ประกอบสําคัญที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย 
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1. องค์ประกอบทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่า 
ของชุมชน การควบคุมการพัฒนาที่เหมาะสม และการปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูบริเวณที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืน 
สภาพที่ดี 

2. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชนตาม
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการกระจายรายได้ในชุมชน 

3. องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์วิถีชีวิต และประเพณี 
ที่ดีงาม การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามแต่สูญหายหรือเสื่อมไปโดยเฉพาะที่เก่ียวกับแม่นํ้า คู คลอง 
ให้กลับคืนมารวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ และ
มรดกทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน 

4. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสม ได้แก่ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย 

โดยหลักทั่วไปของการอนุรักษ์ คือ การป้องกันมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
ให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้สิ่งเหล่าน้ันแสดงออก ถึงสาระหรือความสําคัญเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ 
ซึ่งการอนุรักษ์ตามความหมายท่ี Bernard (1994) ให้ไว้ว่า “การกระทําใดใดเพ่ือป้องกันการเสื่อมลงและ
รวมถึงการยืดอายุของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงต่อผู้คนถึงความ
มหัศจรรย์ในงานศิลปะและสืบทอดอารยะธรรมของมนุษย์ที่มีอยู่ในเหล่าน้ัน 

การอนุรักษ์ชุมชน จึงรวมหมายถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความหมายและความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสบืทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมสีิ่ง
ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนน้ันๆ ให้มีชีวิตอยู่ได้ กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมีความสัมพันธ์
กับชีวิตในสังคมให้ดําเนินไปด้วยกันทั้ง 2 ปัจจัยอย่างสอดคล้องกัน จึงจะทําให้พ้ืนที่เหล่าน้ันมีคุณค่าและ
เกิดความหมาย หรือ “Sense of place” ขึ้นได้ ซึ่งตรงกับความหมายของคําว่า “ย่านประวัติศาสตร์
ชนบท (Rural district)” (สุวัฒนา ธาดานิติ, 2533: 148-150) คือ พ้ืนที่ชนบทที่ยังคงรกัษาไว้ซึ่งรูปแบบ 
ทางประวัติศาสตร์ของการดําเนินชีวิตในชนบท ประกอบด้วย บ้านเรือนในท้องถิ่น รูปแบบของพ้ืนที่ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม 

Aldo Rossi (n.d., อ้างถึงใน พัชรินทร์ เวียงชัย, 2546: 18) ได้อธิบายแนวคิดในการอนุรักษ์ 
ย่านประวัติศาสตร์ ไว้ว่า การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จําเป็นต้องมองภาพในลักษณะขององค์รวม ซึ่งประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ 

1. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนน้ันๆ 
ไม่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง บริเวณ หรือสถานที่ที่คนในชุมชนน้ัน สามารถสัมผัสได้ และเป็นที่ยอมรับของคน
ทั้งในและนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในสิ่งก่อสร้างน้ันจะรวมหมายถึงบริบทของสิ่งก่อสร้างด้วย 
ที่คนในชุมชนร่วมกันทําให้เกิดความหมายขึ้นมา ภาพในที่น้ีสามารถเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยคําอธิบาย 
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2. องค์ประกอบส่วนที่อยู่ภายในเป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นด้วยตาที่ Bernard (1994) เรียกว่า 
คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกาลเวลาที่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังชุมชน เกิดการซ้อนทับของความหมายของพ้ืนที่ 
ในมิติต่างๆ ของชุมชน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนในและ
นอกชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะมีความรู้สึกผูกพันกับความหมายของคุณค่าน้ันๆ ภาพลักษณ์น้ี คนในชุมชน 
ถือว่าเป็นกลไกที่ทําให้เกิดความหมายและเรื่องราวต่างๆ ดําเนินอย่างต่อเน่ือง 

หลักการท่ัวไปของการอนุรักษ์ชุมชน จึงเป็นการอนุรักษ์ที่คํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่
ประกอบกัน จนกลายเป็นชุมชน ไม่จํากัดเฉพาะกายภาพของชุมชนเท่าน้ัน ป่ินรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ (2540) 
ได้กล่าวว่า “การอนุรักษ์ชุมชนต้องมีการคํานึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะต้องมีสภาพน่าอยู่และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่กับโลกแวดล้อมที่ผู้คนได้สร้างขึ้น นับได้ว่าเป็นแนวความคิดที่เปลี่ยน 
ไปจากเดิม” สอดคล้องกับความคิดของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2540) ที่ว่า “การปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่คือ
การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วในอดีต มาผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เหมาะสมที่เลือกเฟ้นจากภายนอก 
เพ่ือปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง” และชุมชนในความหมายของ ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล 
กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่าน้ัน แต่เป็นการผสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ การปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม และความผูกพันร่วมกัน Common Ties (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 
2539)  

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นแนวคิดในการป้องกัน พ้ืนที่ซึ่งมีร่องรอยแห่งอดีต 
สถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์สําคัญที่มีความพิเศษเน่ืองจากเป็นกลุ่มอาคาร ทําให้ไม่สามารถอนุรักษ์ 
อาคารเหล่าน้ันโดยแยกจากกันได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์อาคารเหล่าน้ันรวมกัน เน่ืองจากคุณค่า
ของความเป็นกลุ่มอาคารน้ันเอง 

แนวความคิดเก่ียวกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน 
คุณค่าของสิ่งที่ควรอนุรักษ์เกิดจากความมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติ พิเศษเฉพาะใน

การสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่โดยต้ังอยู่บนแนวคิดลักษณะของเมืองที่เป็นการศึกษาสิ่งที่เป็นคุณค่า
ในระดับเมือง และระดับความเป็นย่านของชุมชน ทั้งในส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์ทางรูปธรรม และนามธรรม 
ซึ่งองค์ประกอบในด้านต่างๆท่ีประกอบกันเป็นเมืองน้ันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เมือง มีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน 
ออกไปจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

เอกลักษณ ์(Uniqueness) คุณลักษณะ (Character) และลักษณะเฉพาะ (Identity) 
Harry (1985: 1-7) กล่าวว่า แนวความคิดของความมีเอกลักษณ์ นั้นยากที่จะอธิบายได้

ชัดเจน หรือระบุตรงๆ สถานที่อันน่าจะจดจําน้ัน มีเอกลักษณ์หรือจิตวิญญาณ แห่งสถานที่แต่ละที่ซึ่งมี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่น่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ สํานึกการเป็นส่วนหน่ึง และการอยู่ดีใน
ผู้คนน้ันต้ังอยู่บนรากฐานของ 
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1. มุมมองของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที่ต้ัง เช่น รูปแบบที่ดิน ภูมิประเทศ พรรณพืช 
ภูมิอากาศ และแหล่งนํ้า 

2. ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน ป้อม หรือโบสถ์บนยอดเนินอันตอบสนองต่อภูมิทัศน์ 
ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเลทางกายภาพ กิจกรรมของมนุษย์ และสถานที่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 

3. ประสบการณ์ในความรู้สึก ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์
ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของสถานท่ี 
มักไม่เป็นที่เข้าใจของคนในพ้ืนที่จนกว่าจะเสียไป 

สถานที่อันพิเศษหลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น 
การกลายเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม การเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย์ การขยายการขนส่ง การเติบโตของเมือง 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร และการท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงน้ี ได้เปลี่ยนจินตภาพ คุณลักษณะ และ
แม้แต่ความหมายต่อคุณลักษณะแห่งสถานที่น้ันได้ถูกทําลายไป ขณะที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าเป็น
ด้านบวก เช่นว่า ต้องมีการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ ก็มักจะต้องมีข้อเสียต่อคุณลักษณะเดิมของสถานที่อันเคย
มีปรากฏอยู่ 

องค์ประกอบหลักของลักษณะเฉพาะ (Identity) 
Harry (1985: 8) ระบุว่าลักษณะเฉพาะจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คือ 
1. ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ์ โครงสร้างทางกายภาพที่แท้จริงของสถานที่ 

ลักษณะจริงของอาคาร ภูมิทัศน์ ภูมิอากาศ และคุณลักษณะของสุนทรียภาพ 
2. กิจกรรมและหน้าที่ซึ่งสังเกตได้ ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อพ้ืนที่อย่างไร สถาบันทางวัฒนธรรม 

มีผลอย่างไร และอาคารกับภูมิทัศน์ถูกใช้งานอย่างไร 
3. การสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นแง่ที่ซับซ้อนกว่า เริ่มแรกด้วยผลจาก

ความมุ่งหมาย และประสบการณ์ของมนุษย์ คุณลักษณะของสถานที่มีจํานวนมากที่สืบเน่ืองจากการที่
ประชากรตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพ และหน้าที่ใช้สอย 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบช้ันแรกน้ีเองที่ได้สร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งสถานที่ 
และปฏิสัมพันธ์น้ีเองที่ต้องทําความเข้าใจรบรรลุความสําเร็จที่จะดําเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกิจกรรม
ในสภาพแวดล้อมของเมืองเล็ก 

เอกลักษณ์ทางจินตภาพ และองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน 
1. องค์ประกอบพ้ืนฐานของเมือง 
 Kevin (1960: 47-48) ของทําการศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพของเมือง และองค์ประกอบทาง 

กายภาพของเมือง (The City Image and Its Elements) ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะ 
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเมืองน้ันๆ โดย Lynch 
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พบว่ามีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 5 ประการด้วยกันที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพขึ้นในใจระหว่างตนเอง 
และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับเมือง อันได้แก่ 
 1.1 ทางสัญจร (Paths) 
 1.2 ย่าน (Districts) 
 1.3 ของเขต (Edges) 
 1.4 จุดสังเกต/จุดหมายตา (Landmarks) 
 1.5 จุดรวม/ศูนย์รวม (Nodes) 

นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานทั้ง 5 ที่ประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมืองแล้ว ยังมีปัจจัย 
และองค์ประกอบย่อยๆ อ่ืนๆ อีกหลายประการซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของเมือง แต่ละเมือง
ออกไป ซึ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ รูปทรงของที่ดินหรือสภาพภูมิประเทศ พืชพันธ์ุธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ นอกจากน้ียังรวมถึง รูปร่าง ขนาดและความหนาแน่นของเมือง ลักษณะเนื้อเมือง พ้ืนที่เว้นว่าง 
ในเมืองและพ้ืนที่เปิดโล่ง มุมมองและเส้นขอบฟ้า 

2. องค์ประกอบทางกายภาพ 
 แนวความคิดเก่ียวกับองค์ประกอบทางกายภาพจากการศึกษาของ Speiregen (1965: 

51-64) องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบด้วย 
 2.1 สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ภูมิประเทศ กับภูมิทัศเมือง และสถาปัตยกรรม ในเชิงสุนทรียภาพ และประโยชน์การใช้สอย  
 2.2 รูปร่าง ขนาด และความแน่นของเมือง เป็นการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ 
ระหว่างการใช้ประโยชน์แต่ละพ้ืนที่ของเมืองกับเส้นทางสัญจร และพื้นที่เปิดโล่ง ความต่อเน่ืองระหว่าง 
ชุมชน ขนาดและความหนาแน่นของการกระจายตัวประชากร รวมถึงลักษณะการขนส่งเช่ือมต่อพ้ืนที่ต่างๆ 
 2.3 ลักษณะของของเนื้อเมือง รูปแบบ และพ้ืนผิว พิจารณาความหยาบ – ละเอียด 
จากมวลและขนาดอาคารว่ามีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
 2.4 เส้นทาง เราสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และเมืองเป็นลําดับต่อเน่ืองกัน 
เส้นทางของการสัญจรเป็นตัวกําหนดรูปทรงของเมืองที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณาเส้นทางของเมือง 
เส้นทางนําสายตา ช่วยนําเราไปรู้จักเมือง โดยนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม และเมืองแล้ว 
ยังช่วยให้เรากําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางได้ด้วย  
 การศึกษาของ Harry (1976, อ้างถึงใน เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2546: 31) และ Manler 
and Guix (1998) พบว่า การระลึกได้ถึงจิตวิญญาณของสถานที่ ที่สร้างลักษณะเฉพาะ และความมี
เอกลักษณ์ของเมืองจากองค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบในด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 1) ลักษณะทาง
กายภาพและรูปลักษณ์ เป็นการพิจารณาโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ และคุณลักษณะทางสุนทรียภาพ 
ของพ้ืนที่ 2) กิจกรรมและหน้าที่ที่สังเกตได้ เป็นการพิจารณาสิ่งแสดงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพ้ืนที่และ
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและภาพแวดล้อมต่อการใช้งานของพ้ืนที่ 3) การสื่อ 
ความหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย และประสบการณ์ของมนุษย์ คุณลักษณะที่
หลากหลายของสถานท่ีที่สืบเน่ืองจากการตอบสนองของประชากร ต่อลักษณะ ทางกายภาพและหน้าที่ 
ใช้สอย  

3. ความสําคัญทางกายภาพพ้ืนที่ชุมชน 
 ความสําคัญทางกายภาพเปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างที่คนในชุมชนได้สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่อาศัย การทํากิจกรรม หรือแม้แต่เพ่ือความปลอดภัย ซึ่ง “การรับรู้ 
ถึงความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเดียวกัน เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ของชุมชน ได้แก่ คนในชุมชน 
ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น” (Morriss, 1975) ซึ่งสิ่งหลังมักจะเป็นลักษณะเด่น 
ร่วมกับความเช่ือ ของคนในชุมชน ที่ทําให้ชุมชนมีความแตกต่างจากชมชนอื่นๆ การอยู่อาศัยภายใน
สิ่งก่อสร้างที่คนในชุมชนสร้างขึ้นมา มีการใช้พ้ืนที่จากรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหน่ึงเป็นการซ้อนทับกันของ
ความหมาย และความทรงจําผ่านพ้ืนที่เหล่าน้ัน ซึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สามารถบอกได้ถึงตําแหน่งและแหล่งที่ต้ังของ
สมาชิกในชุมชนได้ 

การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน เป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพของ
ชุมชน เพ่ือหาลักษณะเด่น หรือคุณค่าของพ้ืนที่ที่ควรจะอนุรักษ์ เน่ืองจากการดําเนินอยู่ของตนต้ังแต่
เร่ิมต้ังถ่ินฐานเพ่ืออยู่อาศัยในถิ่นฐานใดๆ น้ันจะมีการแสดงออกถงึวิถี ความเป็นตัวตน ความเคยชิน และ
ประเพณีวัฒนธรรม ขั้นต้น ในรูปของกายภาพของพ้ืนที่ ดังน้ัน สิ่งแรกที่แสดงให้เห็นได้ก็คือ สิ่งก่อสร้างที่เกิด 
จากภูมิปัญญาของชุมชน ในการแก้ปัญหากับพ้ืนที ่หรือธรรมชาติ ซึ่งส่วนประกอบสําคัญเพ่ือการอนุรักษ์ 
(Kohem, 1996) ประกอบด้วย 
 3.1 รูปแบบทางผังเมือง  
 3.2 Sense of Place  
 3.3 การเช่ือมโยงภายในพ้ืนที่  
 3.4 รูปแบบและการออกแบบ  
 3.5 ฝีมือช่าง  
 นอกจากองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว ภายในชุมชนยังมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์แสดงออกในรูปแบบของ ความเป็นญาติความเป็นเพ่ือนบ้าน และความเป็นผู้นํา 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ความเช่ือมโยงในแนวราบหากเป็นความสัมพันธ์ของชุมชนหน่ึง 
กับอีกชุมชนหน่ึงจะต้องมีการให้เกียรติการเคารพ ซึ่งเรียกความสัมพันธ์ในแนวนี้ว่า ความเช่ือมโยงใน
แนวต้ัง 
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 ดังน้ันแนวคิดในเรื่องกายภาพของพ้ืนที่ชุมชน มีแนวความคิดดังน้ี คือพ้ืนที่กายภาพที่
เกิดขึ้น ต้องประกอบไปด้วยพ้ืนที่กิจกรรม ที่ชุมชนรับรู้ถึงกิจกรรมน้ันๆ และยองรับว่าเป็นกิจกรมของชุมชน 
ปรากฏเห็นได้ชัดด้วยองค์ประกอบทางกายภาพข้ันต้น คือ มีพ้ืนอาณาเขต การโอบล้อมพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
และมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง พ้ืนที่เหล่าน้ีอาจได้รับการสร้างสรรค์จากช่างฝีมือหรือธรรมชาติ 
ก็ได้ สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย และมีการนําเอาวัสดุในพ้ืนที่มาใช้ด้วย 

4. ความเปลี่ยนแปลงของเมือง และเอกลักษณ์ 
 Harry (1976, อ้างถึงใน เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2546: 11) เห็นว่าบุคลิกลักษณะของเมือง 

มักเปลี่ยนไป ไม่กลับคนมา โดยการเจริญเติบโตของเมืองเป็นประเด็นหลัก และประเด็นรองขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงรายวัน การขาดแคลน คุณลักษณะของเมืองน้ัน มักจะไม่มีคนในพ้ืนที่สังเกตจนกว่าจะปรากฏชัด 
แลแจนกระทั่งชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร 

 ลักษณะเฉพาะของคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนแปลงน้ีต้องได้รับการออกแบบ เพ่ือเอ้ือต่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์น้ัน ซึ่งหากทําได้ การ
เจริญ เติบโต และการเปลี่ยนแปลงอันมหาศาลจะไมกระทบต่อคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง 
ระดับ เช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์ การเจริเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในระดับที่น่าพอใจ จะไม่
ทําลาย คุณภาพสําคัญของเมือง 

 การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงได้นําเรื่องเศร้าคล้ายกันไปสู่หลายเมือง 
ความคล้ายคลงึ ที่กัดเซาะคุณภาพส่วนตัวของเมอืง ทําลายคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ของ
ความคล้ายกันน้ี เห็นได้จาก ป้านที่ไม่เหมาะสม และไม่น่าดู การจราจรที่ติดขัดจากการวางแผนที่ไร้คุณภาพ 
สถาปัตยกรรม แบบแปะย่ีห้อเจ้าของเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นพิษภัย ป๊ัมนํ้ามันที่ออกแบบไม่ดี 
ร้านฟาสต์ฟูด ศูนย์การค้า รูปแบบการใช้ที่ดิน ทางหลวงและอาคารสาธารณะ การพัฒนาไม่ได้ทําลาย 
แต่สิ่งทําลายคือการเอาคุณลักษณะที่แปลกแยกไปใส่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่คํานึงถึงสภาพเดิมที่เฉพาะตัว 
และในลักษณะที่คนในพ้ืนที่ต้องการ 
 
แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มมรดกทางวัฒนธรรม 

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
ได้จัดการสัมมนาระดมสมองของผู้เช่ียวชาญเพ่ือการกําหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และบริเวณที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีเคร่ืองมือและกลยุทธ์ในการดูแล 2 ประการ ได้แก่ การใช้กลไกการควบคุม และ
การสร้างแรงจูงใจ 

สําหรับมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
5 มาตรการดังน้ี 
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1. มาตรการทางการเงิน 
 มาตรการทางการเงิน หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานภาครัฐระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น นํามาใช้เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ยืม 2. ระบบภาษี 3.การโอนสิทธ์ิในการพัฒนา 
ที่ดินและอาคาร 

2. การยกย่องและการให้รางวัล 
 แรงจูงใจในลักษณะน้ี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ การให้รางวัลยกย่องตัวบุคคล 

คือการยกย่องหรือแสดงการยอมรับผู้เช่ียวชาญ หรือประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาอาคารเก่า หรือบริเวณซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่
บุคคลหรือชุมชนอ่ืน และการให้รางวัลสถานที่ ซึ่งหมายถึงการแสดงการยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณะชนได้รับรู้ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ หรือพัฒนาพื้นที่อาคารที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาจทําได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาสาธารณะ และกลไกระดับรากหญ้า 
4. การฝึกอบรม  
 การให้การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจ 

ที่สําคัญ และเป็นที่นิยมมากอีกมาตรการหน่ึง เน่ืองจากมาตรการนี้เป็นกิจกรรมที่จะส่งผลทางเศรษฐกิจ 
ต่อชุมชน และท้องถิ่นโดยตรงในลักษณะการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค ความรู้ ความเช่ียวชาญตลอดจนทักษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะทําให้กิจกรรมการอนุรักษ์
ที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกิดขึ้นได้จริง สามารถลบล้างแนวความคิดที่ว่า “งานด้านการอนุรักษ์ 
มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงเกินไป” หรือ “ในปัจจุบันจะหาคนทํางานด้านนี้ได้น้อยเต็มที” ซึ่งบ่อยคร้ังเป็น
สาเหตุให้ไม่สามารถผลักดันด้านการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ 

5. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรกัษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชน  
 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้าง

ความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวความคิดเร่ืองการอนุรักษ์มากกว่าการดําเนิน 
กิจกรรมการอนุรักษ์โดยตรง แรงจูงใจประเภทน้ีจัดเป็นกระบวนการที่สําคัญมากในการสร้างพ้ืนฐานและ
ทัศนคติตลอดจนมุมมองที่ด้านการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
 5.1 การทําป้ายอนุสรณ์ หมายถึง การนําเสนอข้อมูลจําเพาะพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานที่
ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการให้ความสําคัญแสดงการระลึกถึงสถานที่ 
รวมท้ังเป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานแก่ผู้มาเยือนด้วย 
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 5.2 การนําเสนอและการแปลความหมาย เทคนิคน้ีนิยมนํามาใช้กับอาคารทั่วไป ที่
ไม่มีความโดเด่นมากแต่ก็จัดอยู่ในเขตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพ่ือดึงความสนใจของผู้คนโดยการนําเสนอ 
วิวัฒนาการ ความเป็นมา ความสําคัญในอดีต และการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล 
 5.3 การให้การศึกษาแก่ชุมชน จัดเป็นแนวทางที่จะทําให้กระบวนการอนุรักษ์บรรลุ 
ผลสําเร็จในระยะยาว เน่ืองจากหากชุมชนมีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ และมีความตั้งใจจริงที่
จะดําเนินการอนุรักษ์ เมื่อมีการริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีความต้ังใจและ
มุ่งมั่นให้โครงการน้ันๆ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

ความหมาย 
การสื่อสารน้ันจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหน่ึงในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ 

ที่มีความจําเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค 
แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมอืนกับปัจจัยสี่ 
แต่การท่ีจะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่าน้ัน ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมืออย่างแน่นอน มนุษย์
ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ 
เพ่ืออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ย่ิงสังคม 
มีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจํานวนมากขึน้เท่าใดการสื่อสารก็ย่ิงมีความสําคญัมากขึ้น 
เท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และสังคมจะนํามาซึ่งความสลับซับซ้อน 
หรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังน้ัน จึงต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกุลเจรญิ, 2537: 3) 

ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความ
ต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลน้ันต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
นอกจากน้ันข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของ
โลกปัจจุบันได้ดีย่ิงขึ้น ดังที่ Charles (1973: 208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตา
กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับ
ข่าวสารน้อย 

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังน้ัน ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ น้ัน 
มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร 
จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533: 46-47) 
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การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่า
ความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ 
เลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน 

Klapper (1960: 19-25) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร
เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น ตามลําดับ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ 
ฉบับใดฉบับหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความต้องการของตน 
อีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเราน้ันก็ต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่าน 
ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือเป็นต้น 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหลง่หน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติ
เดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความ เข้าใจหรือ ทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้
เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ 
(Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ 
ฉะน้ันแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทําให้
ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่วนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นําไป ถ่ายทอดต่อในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจํา
ไว้น้ัน มักมีเน้ือหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของ
แต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนย่ิงขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนําไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจขึ้น 

สําหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น Samuel (1972) ได้ให้ความหมายของ
การเปิดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ 
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1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ข้อมูลเมื่อ
ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพ่ือทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่ 
อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิดรับ
ข่าวสารเพราะต้องการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 
สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลน้ัน Todd and Brent 

(1993: 65, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ 
ข่าวสารของบุคคลไว้ดังน้ี 

1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สําคัญที่สุดปัจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษย์ 
คือ ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต้องการ 
ของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติคือความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือ เป็นความรู้สึก 
ที่ว่าเราควรจะทําหรือไม่ควรทําอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่านิยม 
มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนกําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เรากําหนดขึ้นน้ี 
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจํา
เพ่ือสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของข่าวน้ันไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม 
ในการที่จะเข้าใจ และจดจําข่าวสารที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเราน้ันส่วนหน่ึง 
ขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคนจึงชอบฟังวิทยุ 
บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
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7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ 
การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร 
การที่เราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดว่าคนอ่ืนคิดว่า
เราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคน 
พัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อ
ชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ันเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง ตีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ส่วน ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531: 23-26) มีความเห็นว่า ปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีการ เปิดรับ 
ข่าวสารที่แตกต่างกันคือ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ 
แตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การดํารงชีวิตในสภาพ แวดล้อมที่แตกต่างไม่เหมือนกัน ซึ่งส่งผล 
กระทบถึงระดับ สติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 

2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่
ตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม 
น่ันคือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร เช่ือว่าลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้ ทําให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการสื่อสาร รวมถึงการตอบสนอง 
ต่อเน้ือหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย 

นอกจากน้ี Wilbur (1973: 121-122) ยังได้ช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังน้ี 

1. ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้รับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง จุดประสงค์

ของตนอย่างหน่ึงอย่างใด 
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันทําให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมทําให้มคีวามแตกต่างในพฤติกรรมการเลือก รับสาร 
5. ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ทําให้ พฤติกรรม

การเปิดรับสารแตกต่างกัน 
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6. บุคลิกภาพ ทําให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของ 
ผู้รับสาร 

7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะทําให้เข้าใจความหมายของ ข่าวสาร หรือ
อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 

8. ทัศนคติ จะเป็นตัวกําหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ ข่าวสารที่ได้
พบเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารน้ัน 

McCombs and Becker (1979: 51-52) ได้ให้แนวคิดว่า โดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมี
การเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
และสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร ทําให้คนเป็นที่ทันเหตุการณ์ ทันสมัย 

2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทําให้บุคคลสามารถกําหนดความเห็นของ 
ตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ในการ
พูดคุยกับผู้อ่ืนได้ 

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารน้ี จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยสําคัญ ใน
การนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ย่ิงบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด 
บุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่าน้ัน โดยไม่จํากัดว่าจะทําการเปิดรับ ข่าวสารจากสื่อใด 
ไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะทําการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ือง 
ที่ตนให้ความสนใจเท่าน้ันเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ จึงทําให้
เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสาร
ที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อมในสังคมน้ัน ๆ และวัตถุประสงค์หรือความต้องการ 
ที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมทําให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ได้ด้วย 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม  
การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการ 

และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ 
เพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบ้ืองแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควร จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการ
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ทั้งหมดหรือการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มน้ัน กระทําฝานองค์การ (Organization) 
ดังน้ันองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 5)  

Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 6) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการมี ส่วนร่วมไว้ว่า 
คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2546: 114) ได้ระบุว่า 

การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีสว่นในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย 
พัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนใน การควบคุมประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากน้ียังได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาต้ังแต่เร่ิมด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลัง
อํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ 
และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลัก
โดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนา 
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง 
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน กับทั้งทําให้เกิดความส่วนร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วม 
ด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากข้ึน เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่
เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงย่ิงข้ึนและ การเข้าร่วมน้ันต้องเร่ิมต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 
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ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532: 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนา 
ชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานพัฒนาชนบทข้ันตอนใด้ขั้นตอน หน่ึงหรือทุกข้ันตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออํานวย 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรือ
งานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมี ส่วนร่วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเคร่ืองประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดน้ัน จักได้รับการตอบสนอง
และทําให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ทําไปน้ันจะตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง และมั่นใจมากขึ้น
ว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
โกวิทย์ พวงงาม (2545: 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา 

ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ 

ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็น
อย่างดีแล้ว การดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถ่ินย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่
เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสําคัญของการ ดําเนินงานเหล่าน้ัน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงาน เป็นขั้นตอน 
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ นําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําให้ชาวชนบทสามารถ 
คิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วยตนเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผล 
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทํา ไปน้ันได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความ
ยากลําบาก 

นอกจากนี้สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545: 116) ยังได้ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอน 
ของการพัฒนา 5 ขั้น ดังน้ี 

1. ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน กําหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 
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2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ 

3. ขั้นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง 
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ
ดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นข้ันตอนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้าน
วัตถุและจิตใจ  

5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นข้ันที่ประชาชนเข้าร่วมประเมิน
ว่าการพัฒนาที่ได้กระทําไปน้ันสําเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 

ระดับของการมีส่วนร่วม 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546: 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป 

ว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลู ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน  
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสียโดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
 3.1 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
 3.2 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
 3.3 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4. การส่วนร่วมทาํ คือร่วมในขั้นดอนการดําเนินงานทั้งหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทํา แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักการสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดังน้ี (ชิต นิลพานิช และ

กุลธน ธนาพงศธร, 2532: 362)  
1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ

ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิดจะมีอิทธิพล 

ต่อการดําเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 
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3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ 
การซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย 
และเป้าหมายการดําเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากข้ึน การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และนําไปสู่
การเข้าร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการทํางานเป็นทีม สามารถนํามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6 หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันทํางานจะทําให้เกิดพลังในการ ทํางานและ

ทําให้งานเกินประสิทธิภาพ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
Sherry (1969, อ้างถึงใน โสภา มัดลัง, 2551) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าถือเป็น

อํานาจประเภท หน่ึงของประชาชนและเป็นกระบานการการจัดสรรอํานาจ (Redistribution of Power) 
โดยส่งเสริม ให้ประชาชนผู้ไร้ซึ่งอํานาจ (The Have-Nots) ที่มักไม่มีโอกาส ถูกกีดกัน หรือถูกแยกออกจาก 
กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการดังกล่าว 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ให้ประชาชนซึ่งไร้ซึ่งอํานาจสามารถกําหนดแนวทางใน การรับรู้และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การกําหนดเป้าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร-ใช้จ่าย รายได้ภาษีอากร 
การดําเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ และการเปิดเผยและการกระจาย ผลประโยชน์ ทั้งน้ีตามแนวคิด
ดังกล่าว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกได้ เป็นทั้งหมด 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  

1. ระดับความถูกจัดการได้ (Manipulation): กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมือน “ตรายาง”ที่ถูกนํามาใช้เป็น
เคร่ืองมือสําหรับการสร้างหรือแสวงหาการสนับสนุน แทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่าง
แท้จริง ลําดับข้ันตํ่าสุดของขั้นบันไดแห่งการมีส่วนร่วมน้ีแสดงถึงการบิดเบือนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ให้ประชาชนให้กลายเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือนโยบายของผู้มีอํานาจ 

2. ระดับการบําบัดรักษา (Therapy): จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยา ความไร้ซึ่งอํานาจ (The Powerless) เปรียบเสมือนความเจ็บป่วยทางจิตใจ ภายใต้สมมติฐานน้ี 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการกิจกรรมอย่างเข้มข้นจึงเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย
แต่อย่างใด  

3. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing): การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และทางเลือกนโยบายต่างๆ แก่ประชาชนถือเป็นครั้งแรกของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง 
อย่างไรก็ดีจุดเด่นของการมีส่วนร่วมในระดับน้ี คือ การไหลข้อมูลทางเดียว (One Way Flow Information) 
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และ มิได้มีช่องทางสําหรับการตอบสนองความต้องการหรือการให้อํานาจแก่ประชาชนในการต่อรอง
แต่อย่างใด ดังน้ัน ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผนแล้ว ประชาชน 
แถบไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการท่ีถูกออกแบบมา เคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสาร 
ดังกล่าว ได้แก่สื่อสารมวลชน เอกสารสรุปแผนงาน/ โครงการ โปสเตอร์และการให้ข้อมูลตามการร้องขอ
ต่างๆ  

4. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation): การชักชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความ
คิดเห็น เช่น การสํารวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การทําประชาพิจารณ์ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าว
เป็นวิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให้มาเข้าร่วมและปริมาณการมีส่วนร่วม ยังสามารถวัดผลออกเป็น
เชิงปริมาณได้ เช่น จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุม จํานวนเอกสารที่แจกออกไป จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ประชาชน ตอบ ฯลฯ  

5. ระดับการปลอบใจ (Placation): ประชาชนเริ่มที่จะมีอิทธิพล แต่ยังคงอยู่ภายใต้สภาวะ
ของการทําให้ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism) อยู่ กล่าวคือ ประชาชน 
สามารถให้คําปรึกษาหรือเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนได้อย่างไม่มีของเขตแต่การตัดสินใจ ในขั้นสุดท้าย
ยังเป็นดุลยพินิจของผู้มีอํานาจที่สามารถนําเอาคําปรึกษาหรือคําแนะนําของประชาชนมาพิจารณาประกอบ 
การตัดสินใจ ทั้งน้ีโอกาสท่ีประชาชนจะได้รับการปลอบใจข้ึนอยู่กับ  
 5.1 คุณภาพความช่วยเหลือทางเทคนคิ ระหว่างที่ประชาชนจัดลําดับนโยบาย (Policy 
Prioritization) และ  
 5.2 ระดับการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนเพ่ือกดดันให้ผู้มีอํานาจรับฟังและตัดสินใจ 
ตามการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายที่พวกเขาได้เสนอให้ไป  

6. ระดับความร่วมมือ (Partnership): อํานาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรองระหว่างประชาชน 
กับผู้มีอํานาจ ทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน ภายใต้รูปแบบของ 
คณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) คณะกรรมการวางแผน รวมท้ังคณะกรรมการแก้ไข
ความขัดแย้งต่างๆ  

7. ระดับอํานาจการเป็นตัวแทน (Delegated Power): ประชาชนสามารถมีบทบาทนํา
ในการตัดสินใจวางแผนและดําเนินการตามแผนงานต่างๆ ได้ประกันถึงการรับผิดชอบต่อสังคม 
(Accountability) โดยภาครัฐซึ่งจะป้องกันมิได้เกิดการตัดสินใจในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนและภาครัฐที่เกิดจากการต่อรองกับประชาชนระหว่างกัน การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมน้ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะตอบสนองปัญหา หรือความต้องการของประชาชน 
ในแต่เน่ินๆไม่รอให้ถึงกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อย่างใด  

8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control): ประชาชนได้รับการประกันว่า 
นโยบายและการบริหารแผนงานหรือโครงการใดๆก็ตามท่ีตนมีส่วนร่วมน้ันจะเป็นไปในทิศทางที่ประชาชน 
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ต้องการอย่างแท้จริง รวมท้ังยังสามารถต่อรองข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่มีใคร สามารถมา
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่าน้ันได้ภายหลัง  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นาถธิดา จันทร์ (2556) ทําการศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเตาเผา 
เครื่องเคลือบดินเผาพาน (โป่งแดง) อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเตาเผา 
เคร่ืองเคลือบดินเผาพาน (โป่งแดง) อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาประวัติความ
เป็นมาสภาพแวดล้อมที่ต้ัง ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา คุณค่าความสําคัญของแหล่งโบราณคดีเตาเผา
เครื่องเคลือบดินเผาพาน ศักยภาพและความ พร้อมของชุมชนหมู่บ้านโป่งแดง ในมิติทางประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม สําหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี
เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาพาน งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากทั้งภาคเอกสารและ
ภาคสนาม ใช้เคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และแบบสอบถาม 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า แหล่งโบราณคดี 
เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาพาน อยู่บริเวณสันธาตุ เนินดินขนาดย่อมกลางนาใน หมู่ที่ 16 บ้านโป่งทวี 
ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลจากการค้นหาในภาคเอกสารยืนยันว่ามีมาต้ังแต่เมื่อ 
พุทธศตวรรษที่ 19-22 และขาดหายไปช่วงหน่ึงเน่ืองจากภาวะสงครามกับพม่า ส่วนกลุ่มชนชาติที่เป็น
ผู้ต้ังแหล่งเตาน้ันยัง ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ผลิตภัณฑ์เป็นเคร่ืองเคลือบตระกูลเซลาดอน ได้แก่ ภาชนะประเภท 
จาน ชาม กระปุกขนาดเล็ก ขวด หรือแจกัน ตะเกียง ตุ๊กตารูปสัตว์ ผอบมีฝา สากดินเผา และ กระเบ้ือง 
หลังคาเคลือบ คุณค่าและความสําคัญประกอบด้วย ด้านเอกลักษณ์ ด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การใช้สอย ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสุนทรียภาพ ชุมชนหมู่บ้านโป่งแดง เป็นชุมชนไทลื้อขนาดกลาง 
ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ประชากรเป็นพุทธศาสนิกชน ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง 
และรับราชการ ชาวชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ สมาชิกของหมู่บ้านต่างรู้จักกันดี 
พ่ึงพา อาศัยกัน รักสงบ ขยันขันแข็ง และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งโบราณคดีโดย การเฝ้าระวังการลักลอบขโมยโบราณวัตถุโดยชุมชน มีแฝงเข้าใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่โบราณสถานโดยใช้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ทําการเกษตรและเช่ือว่า บริเวณแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี
เป็นพ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิมีทั้งภูตผี วิญญาณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิสิงสถิตอยู่ จึงไม่ กล้าที่จะรุกล้ํา หรือกระทําการที่ไม่ดี 
รูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเตาเผาเครื่องเคลือบ ดินเผาพานอย่างมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณค่าและความสําคัญ และการพิทักษ์รักษา 
(Preservation) โดยใช้แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การคงไว้ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อปกป้องพื้นที่มิให้
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ถูกทําลาย และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมวางแผน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา (2555) ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : การอนุรักษ์ 
จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการเห็นคุณค่าของ
จิตรกรรมฝาผนังและระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก 
2) ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนที่มี การเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรม :การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออกและ 3) สังเคราะห์แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์จิตรกรรม ฝาผนังในภาคตะวันออก 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีจิตรกรรมฝาผนังจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
เชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ บุคคลใน
องค์กรเครือข่ายในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก จํานวน 44 คน และวิเคราะห์ข้อมูล
โดย วิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังของประชาชนใน
จังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในระดับ ปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังอยู่ใน
ระดับน้อยในมิติคุณค่าที่แสดงนัยของอดีตและ การตัดสิน ใจของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่ง
จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มที่เห็นคุณค่า และกลุ่มที่ไม่เห็นคุณค่าของจิตรกรรม ฝาผนัง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคุณค่าทางวิชาการ คุณค่าความงาม คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรม ฝาผนังในภาคตะวันออก1) การวางแผนชุมชนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตามสภาพ 
เห็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นสัญลักษณ์ของอดีต แต่มิได้นํามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ให้คุณค่าในฐานะท่ี
เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ 2) การจัดองค์การ : เจ้าอาวาสวัดกรรมการวัดจะได้รับ ความไว้วางใจให้
ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่มักจะคง
สภาพเดิมไว้เน่ืองจากองค์กรในระดับท้องถิ่น ยังขาดความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินงานด้าน
วัฒนธรรม 3) การควบคุม :สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกลุ่มและ ผู้นํากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
3. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก 1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมใน 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ ศิลปกรรมในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนและชุมชนรับผิดชอบการดําเนินงานวัฒนธรรมของชุมชนเอง 
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โดยฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถดําเนินการ อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเท่าที่สามารถทําได้ 3) สนับสนุนให้มี
การศึกษา วิจัยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังในภาค ตะวันออก เพ่ือเป็นฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 
วัชราภรณ์ เครือพันธ์ (2554) แนวทางการฟ้ืนฟูบริเวณชุมชนเก่า บ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร 

อาคารบ้านเรือนในพ้ืนที่ชุมชนมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับลํานํ้า 
เพ่ือใช้หล่อเลี้ยง ด่ืมกิน ควบคู่กับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรุ่งเรืองทางด้านการค้าเก่า
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น
ตึกโบราณ ห้องแถว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการการต้ังถิ่นฐาน รวมถึงบทบาทของ
ชุมชนริมนํ้า และเอกลักษณ์ของชุมชนริมนํ้าด้ังเดิม เก่ียวกับองค์ประกอบทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม 
สังคม ประวัติศาสตร์โดยคํานึงถึงแนวคิดและประเด็นที่เก่ียวข้อง คือ การต้ังถิ่นฐานของชุมชน การอนุรักษ์ 
ชุมชนเมืองและพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การพัฒนาชุมชน 

จากการศึกษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์อาศัย 
แนวคิดเก่ียวกับชุมชนริมนํ้า โดยศึกษาองค์ประกอบที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ในด้านต่างๆ รวมท้ัง
การศึกษาศักยภาพ เพ่ือ การอนุรักษ์โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่า ดังน้ี 1. คุณค่าทางด้านจิตใจ 
2. คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม 3. คุณค่าทางด้านสังคม 

แนวความคิดในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนฟูชุมชนบ้านสิงห์ท่า คือการรักษาสิ่ง
ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าของชุมชน โดยมีกระบวนการเพ่ือการอนุรักษ์ ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มีปัญหา 
และสูญเสียไปให้ฟ้ืนฟูขึ้น โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยรักษาความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของพ้ืนที่ในแผนพัฒนาฟ้ืนฟูชุมชนที่ ได้จากการศึกษา 
วิเคราะห์บทบาท ศักยภาพของชุมชน บ้านสิงห์ท่ารวมถึงสภาพปัญหาในองค์ประกอบที่มีคุณค่า และ
เอกลักษณ ดังน้ีการส่งเสริมกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์และการให้การศึกษาแก่ชุมชน ควรจัดให้มีการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ และดูแลอาคารเพ่ือให้เจ้าของอาคารและเยาวชนมีทัศนคติ และความเข้าใจ 
โดยใช้รูปแบบในการส่งเสริมความรู้ และการจัดอบรมในปัจจุบันได้ มีการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร 
ควรมีการจัดทํา ป้ายประจํา หมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่ือชุมชนบ้านสิงห์ท่าเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เห็น
ได้ชัดเจน รวมทั้งประวัติย่อของชุมชนติดต้ังในตําแหน่งบริเวณท่ีเหมาะสม โดยออกแบบให้มีเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะสามารถดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจของนักท่องเที่ยว 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านสิงห์ท่าส่วนใหญ่ 
ยังคงมีจิตสํานึกและค่านิยมที่จะรักษาสถาปัตยกรรมอาคารเก่าไว้ซึ่งทําให้ชุมชนศักยภาพในการที่จะ
อนุรักษ์ เอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้ยังคงมีอยู่ ซึ่งควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรขึ้นใน
ชุมชน ในการประชุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการด้านวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือเกิดความรู้สึก 
นึกคิดในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เน่ืองจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งกระบวนการ 
ทํางาน ดังน้ัน ควรมุ่งเน้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อให้ผู้ทํางานเข้าใจถึง
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ความต้องการหรือปัญหาของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดการทําร่วมกัน ดูแล
รับผิดชอบ และการรับผลตอบแทนร่วมกัน 

อานิสงค์ โอทาตะวงศ (2557) ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การศึกษา
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ทะเลบัวแดง 
ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว เพ่ือทดสอบความแตกต่างของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดงในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากร 
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีจํานวน 340 ครัวเรือน และ 
นําข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับงานวิจัยทาง สังคมศาสตร์ (SPSS) ค่าสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทางการทดสอบความแตก ต่างระหว่างกลุ่ม และค่าสถิติการวิเคราะห์ 
ผันแปรทางเดียว (One way Anova) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดงอยู่ในระดับต่ํา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ อาชีพ รายได้ 
ระยะทางไปยังทะเลบัวแดง สถานภาพ ในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้ประโยชน์จาก
ทะเลบัวแดง ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และความตระหนักเก่ียวกับคุณค่าของแหล่งน้ํา
สาธารณะทะเลบัวแดง โดยมีความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญที่  .05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับตํ่า โดยไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญที่  .05 ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ทะเลบัวแดง ที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล บัวแดง ขาดการมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดง 
ขาดงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกใน การทํากิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดงไม่สามารถดํา เนินการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่าเทียบเรือรองรับ
นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ข้อเสนอแนะควรเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้มากย่ิงขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากร หรือ
ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดงไปยังชุมชนต่างๆ สร้างท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 ที่บ้านเชียงแหว เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากย่ิงขึ้น อีกทั้งหน่วยงานราชการในระดับนโยบาย
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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วันวิสา เยือกเย็น (2555) ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จํานวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี เป็นหัวหน้า ครอบครัว สมาชิกในครัวเรือนจํานวน 
4-6 คน การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพค้าขาย รายได้ระหว่าง 5,001- 
10,000 บาท/เดือน อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 11 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้าร่วมประชุม /อบรมกับ
ผู้นําชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.82 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ลําดับแรกคือ การรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ 
การร่วมดําเนิน กิจกรรม การติดตาม ประเมินผล และการตัดสินใจเป็นลําดับสุดท้าย ส่วนปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน ต้องการให้เทศบาลจัดหาที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม และมีรถขยะมาเก็บ
ตามกําหนด ต้องการให้มีการวางแผน ที่แน่นอนและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จักรพงษ์ พวงงามช่ืน (2556) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน การวิจัย 
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านการมีส่วนร่วม พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม และประเมิน 
ผลรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน บ้านทาป่าเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอ
แม่ทา จังหวัดลําพูน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากประชาชน 212 คน ชุดคําถามและแบบสอบถาม 
จากแกนนําการจัดการป่า 20 คน โดยวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) เก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา และ
สถิติเชิงพรรณนา 2) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, and 
Control) และยุทธวิธีการนําเปลี่ยน ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเทคนิคประกอบ
นําเสนอ ข้อมูลเชิงพรรณนา และ 3) ประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการทดสอบเปรียบเทียบ
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ผลก่อนและหลังการพัฒนา จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และ McNemar 
test for the significance of changes ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีประวัติการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ป่าในระดับหน่ึงผ่านมิติของวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ ก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนในระดับปานกลาง การพัฒนา 
การมีส่วนร่วมขั้นเห็นคุณค่า พบว่า ผลของการทําลายป่าในอดีต ทํา ให้ปัจจุบันชาวบ้านหันมาฟื้นฟูป่า
ด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคตชาวบ้านต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับประโยชน์ของป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม เยาวชนให้มากขึ้น 
ในขั้นปฏิสัมพันธ์ ชุมชนได้ระบุและจัดลําดับความสําคัญโครงการในอนาคตเพ่ือส่งเสริมการจัดการป่า
ชุมชนให้ประสบผลสําเร็จดีย่ิงขึ้นและขั้นควบคุม จากโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนการ
ดําเนินงาน และหาผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน สําหรับการประเมินผลการพัฒนาการมี
ส่วนร่วม พบว่าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหลังจาก
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 

พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ (2555) ทําการศึกษาเร่ืองบทบาทพระสงฆ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน กรณีศึกษาชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบ่ี งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาบทบาทพระสงฆ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานกรณีศึกษาชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต พร้อมเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ และมีผลการศึกษาพอสรุปได้ดังน้ี 

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน ชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบ่ี ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์มี 5 ด้าน คือการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลและโบราณวัตถุที่พบบริเวณควนลูกปัด เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร บทความวิชาการ 
หรือสื่ออ่ืนๆและเก็บสะสมลูกปัดโดยขอซื้อจากชาวบ้านบ้างรับบริจาคจากชาวบ้านบ้าง เพ่ือเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม การจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแสดงโบราณวัตถุได้มีประชาชนให้การสนับสนุน 
ให้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถาน โดยการนําของพระครูอาทรสังวรกิจ เพ่ือจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เอาไว้ 
การให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกแก่ชาวบ้านให้เห็นคุณค่าของโบราณวัตถุสถาน โดยการกระทํามี 2 ลักษณะ 
คือ การให้การศึกษาและการสร้างจิตสํานึก การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด โดยรวบรวมข้อมูล
เบ้ืองต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนและให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดิน 
ตลอดถึงเยาวชน การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด โดยการดูแลรักษาหมั่นตรวจตรา ไม่ให้แหล่ง
โบราณคดีถูกทําลาย ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน ในส่วนของพระสงฆ์พบว่า 
พระสงฆ์ยังขาดบุคลากร ขาดระบบจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ และขาดความต่อเน่ืองของการอนุรักษ์ 
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การมีส่วนร่วมในการรักษาโบราณวัตถุสถาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์มี 5 ด้าน คือการร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลและโบราณวัตถุ โดยชาวบ้านได้นําโบราณวัตถุมาบริจาค 
และสนับสนุนด้วยปัจจัยต่าง ๆ ส่วนนักวิชาการได้เก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมาของควนลูกปัด 
ให้ชัดเจน เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม มีชาวบ้าน
และองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การร่วมให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึกแก่ชาวบ้าน ให้เห็น
คุณค่าของโบราณวัตถุสถาน ได้มีชาวบ้านและองค์กรต่างๆ ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนควนลูกปัด ให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของโบราณวัตถุมากย่ิงข้ึน การร่วมอนุรักษ์ 
แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รับรู้ปัญหา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองที่แท้จริงและขาดผู้ประสานงานต่อเน่ือง 

วีระศักด์ิ จรินทร์รัตนากร (2544) ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัย 
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
หอยหลอดของประชาชนท่ีมีลักษณะทางประชากรต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 440 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance ANOVA) และการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
สัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 
1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับตํ่ามาก 2. ความตระหนัก
รู้ในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับสูง 3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของ
ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 4. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
หอยหลอดจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน 5. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน จะมีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 6. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์หอยหลอดจากส่ือมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 7. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 8. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนจาก
สื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไป
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ในเชิงลบ 9. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก 10. ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์
หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไป
ในเชิงบวก  

สุรัสดา นิปริยาย (2543) ศึกษาเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชการวิจัย 
ครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการองค์ประกอบทางกายภาพท่ีสําคัญ สภาพทั่วไป แนวโน้มและ
การเปล่ียนแปลงของเมืองเก่านครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเสนอแนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่า นครศรีธรรมราช 
ให้เป็นย่านประวัติศาสตร์และเป็นที่ต้ังของโบราณสถานแหล่งศิลปกรรมสําคัญที่มีคุณค่าและ แสดงถึง
เอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชให้มีความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชใน 
บริเวณอ่ืน ๆ โดยพ้ืนที่ศึกษามีอาณาเขตครอบคลุมการปกครอง 3 ตําบลคือ ตําบลในเมือง ตําบลคลัง 
และตําบลท่าวัง จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า เมืองเก่านครศรีธรรมราชมีวิวัฒนาการการต้ังถิ่นฐานเป็น
ชุมชนมานานบนที่ราบตามแนวสันทราย มีพัฒนาการของเมืองมาโดยตลอดดังน้ีคือ บ้านท่าเรือ เมือง
พระเวียงในสมัยศรีวิชัยเมืองเก่านครศรีธรรมราชในสมัยสุโขทัย และเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่ต้ังสถาปัตยกรรม และแหล่งศิลปกรรมที่สําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
อยู่มากมาย เมืองนครศรีธรรมราชมีลักษณะการโยกย้ายและขยายตัวของเมืองขึ้นมาทางเหนือจนปัจจุบัน
เมืองมีแนวโน้มการขยายตัวออกไปทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับ
การพัฒนา ในระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมาเมืองนครศรีธรรมราชเติบโตขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทําให้เกิดปัญหาและกระทบต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ของเมืองเก่านครศรีธรรมราช ดังน้ันจึงได้เสนอแนะ 
แนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยแบ่งระดับของการอนุรักษ์เป็น 3 บริเวณ คือ พ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และการพักอาศัย พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการพักอาศัยก่ึงพาณิชย์ พ้ืนที่
รองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนเมืองตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ สภาพปัญหาและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการแบ่งดังกล่าวช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองเก่า
นครศรีธรรมราชอย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดเป็นปัญหากับการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชในบริเวณอ่ืนๆ 
รวมถึงสามารถดํารงรักษาคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชไว้ได้ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช” ในครั้ง
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประกอบด้วยประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล อาศัยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) กับผู้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ดังน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรของการวิจัย คือ ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  

 2.1 ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน  
 2.2 นักวิชาการ  
 2.3 ภาครัฐ  
 2.4 คนท้องถิ่น เพ่ือนําข้อมูลมาตรวจสอบ 

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่มแบบการเลือกหน่วยตัวอย่าง 

โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการเลือกหน่วยตัวอย่างจากหน่วยทุกหน่วยใน
ประชากรด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามขนาดตัวอย่างที่กําหนดไว้ โดยหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยใน
ประชากรสามารถคํานวณ หาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในตัวอย่างได้ โดย
ใช้ความน่าจะเป็นเท่ากัน (Equal Probability Sampling) วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling : SRS ) จํานวน 400 ตัวอย่าง  

4. ขนาดตัวอย่าง  
 4.1 ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน จํานวน 3 ราย 
 4.2 นักวิชาการ จํานวน 3 ราย (ระบุสังกัดนักวิชาการ) 
 4.3 ภาครัฐจํานวน 3 ราย (ระบุหน่วยงาน) 
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 4.4 คนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งทราบจํานวนที่แน่นอน คือ จํานวน 120,291 คน (ข้อมูลสถิติประชากรจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2558) จึงใช้สูตรกรณีทราบจํานวนประชากร ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 

 n = N
1+ Ne2 

 
เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N คือ ขนาดประชากร  
 e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระดับความเช่ือมั่น95% สัดส่วน

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  
 

 n = 120,291
1+ (120,291)(0.05)2

 

  = 399.6 
 

ดังน้ันจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) กับภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ
จํานวน 3 ราย โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาสภาพทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชในปัจจุบัน เพ่ือศึกษา
หารูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อการอนุรักษ์
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช โดยมุ่งประเด็นที่เก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช และศึกษาสภาพทางกายภาพ 
ลักษณะทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนและแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
และแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากคนท้องถ่ิน โดยเน้ือหา
ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลในลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีทั้งหมด จํานวน 6 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
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Choices) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ ความเป็นคน
ท้องถิ่น และระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช รวม 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช มีลักษณะ 
เป็นมาตรวัด Likert Scale (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 27) รวม 12 ข้อแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

เปิดรับข่าวสารมากที่สุด 5 คะแนน 
เปิดรับข่าวสารมาก 4 คะแนน 
เปิดรับข่าวสารปานกลาง 3 คะแนน 
เปิดรับข่าวสารน้อย 2 คะแนน 
เปิดรับข่าวสารน้อยมาก 1 คะแนน 

 
การอภิปรายจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์

เฉลยในการคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 27) ดังน้ี 
 

 อันตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
 

  = 
5 - 1

5  

  = 0.80 
 

เกณฑ์เฉลี่ยของระดับการเปิดรับข่าวสาร กําหนดดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นต่อการ  
 ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับเปิดรับข่าวสารมากที่สดุ 

ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับเปิดรับข่าวสารมาก 
ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับเปิดรับข่าวสารปานกลาง 
ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับเปิดรับข่าวสารน้อย 
ระหว่าง 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับเปิดรับข่าวสารน้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นมาตรวัด 

Likert Scale รวม 15 ข้อแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 
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แรงจูงใจมากทีสุ่ด 5 คะแนน 
แรงจูงใจมาก 4 คะแนน 
แรงจูงใจปานกลาง 3 คะแนน 
แรงจูงใจน้อย 2 คะแนน 
แรงจูงใจน้อยที่สุก 1 คะแนน 

 
การอภิปรายจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์

เฉลยในการคํานวณ ดังน้ี 
 

 คะแนนเฉล่ีย ระดับแรงจูงใจ 
ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง แรงจูงใจมากทีสุ่ด 
ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง  แรงจูงใจมาก 
ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง แรงจูงใจปานกลาง 
ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  แรงจูงใจน้อย 
ระหว่าง 1.00 – 1.80  หมายถึง  แรงจูงใจน้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ลักษณะเป็นมาตรวัด 

Likert Scale รวม 16 ข้อแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 
มีส่วนร่วมมากที่สุด 5 คะแนน 
มีส่วนร่วมมาก 4 คะแนน 
มีส่วนร่วมปานกลาง 3 คะแนน 
มีส่วนร่วมน้อย 2 คะแนน 
มีส่วนร่วมน้อยมาก 1 คะแนน 

 
การอภิปรายจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์

เฉลยในการคํานวณ ดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย ระดับการมีส่วนร่วม 

ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด 
ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อย 
ระหว่าง 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 
(Open End) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บที่ผู้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ และคนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมมราช 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการวิจัย โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการค้นคว้าจากตํารา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ 
อินเตอร์เน็ต  
 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 

เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีส่วนหน่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งมีวิธีการในการสร้าง
เคร่ืองมือดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบสอบถามข้ึน โดยมีเน้ือหาและข้อมูลที่ต้องการทดสอบ 
เพ่ือจะให้ได้ข้อมูลเป็นจริงที่สุด  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือขอ 
คําแนะนําในการแก้ไขข้อผิดพลาด ทั้งทางด้านเน้ือหา โครงสร้างของแบบสอบถาม และการสื่อภาษา
ที่ชัดเจนตรงประเด็น ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จึงดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง 
ข้อผิดพลาดที่ได้รับจากการตรวจสอบความถูกต้อง  

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามจนสมบูรณ์แล้วจึงนําแบบสอบถามไป
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) จํานวน 40 ชุด โดยอาศัยเทคนิค Cronbach’s 
Alpha โดยค่าความเช่ือมั่นที่ได้คือ 0.734 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.700 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามน้ีน่าเช่ือถือได้ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ข้อมูลที่ได้ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยการดําเนินการ 
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณแ์ละถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
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2. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่ คํานวณอัตรา
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) 
ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่า Beta (β) ที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน สําหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป 
ทางประชากรศาสตร์ ได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้ศึกษา
ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 1.1 การแจกแจงความถ่ี 
 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล และใช้แปล
ความหมายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สูตร 
 

เมื่อ  P แทน ค่าร้อยละ 
 f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
 N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 
 1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 40) เพื่อแปลความหมายของข้อมูล
ด้านต่างๆ ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตร 
 

 X̅ = 
x
n  

 

เมื่อ X̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
 n  แทน จํานวนของคะแนนในกลุม่ 

 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล 

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 40) โดยใช้สูตร 
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 S.D. = 
nX2-(X)2

n(n-1)
 

 
เมื่อ S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
 X แทน  คะแนนแต่ละกลุ่มในตัวอย่าง 
   แทน  ผลรวมของคะแนน 
 X2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง  
 (X2 ) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 n  แทน  จํานวนคะแนนในแต่ละกลุม่ 

 
3. การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น 

และตัวแปรตาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (คนท้องถิ่น) 

ส่วน ข้อคําถาม อ้างอิง มาตรวัด 
ค่าความ
เชื่อม่ัน 

1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531) Nominal -
2 ระดับการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร 
Samuel L. Becker (1972),
McCombs and Becker (1979)

Scale .845

3 ระดับแรงจูงใจ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรม สํานักงานนโยบาย 
และแผนสิ่งแวดล้อม 

Scale .800

4 ระดับการมีส่วนร่วม McCombs and Becker(1979),
โกวิทย์ พวงงาม (2545) 

Scale .746

รวม .734
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช” ในครั้ง
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ส่วนที่ 3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ส่วนที่ 4 การมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

จึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ ดังน้ี 

X̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N หมายถึง จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 
N หมายถึง จํานวนตัวอย่าง 
H0 หมายถึง สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
Ha หมายถึง สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
T หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (t-Test) 
F หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (f-Test) 
Df หมายถึง องศาของความอิสระ 
Sig หมายถึง ความน่าจะเป็นที่คํานวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 2 จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

(N = 400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี (n) ร้อยละ (%)

1. เพศ  
ชาย 149 37.25
หญิง 251 62.85

2. อายุ  
ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ20 ปี 65 16.25
21 – 30 ปี 102 25.50
31- 40 ปี 98 24.50
41- 50 ปี 95 23.75
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 40 10.00

3. สถานภาพ  
โสด 137 34.25
สมรส 180 45.00
หม้าย/หย่าร้าง 83 20.75

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
ประถมศึกษา 56 14.00
มัธยมศึกษาตอนต้น 74 18.50
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 143 35.75
อนุปริญญาหรอืปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ปวส.) 94 23.50
สูงกว่าปริญญาตรี 33 8.25

5. รายได้  
ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท 82 20.50
10,001 – 20,000 บาท 202 50.50
20,001 – 30,000 บาท 59 14.75
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป  57 14.25
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ตารางที่ 2 จํานวน และรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี (n) ร้อยละ (%)

6. อาชีพ  
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 63 15.75
ลูกจ้างเอกชน 123 30.75
นักเรียน/นักศึกษา 81 20.25
ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 107 26.75
อ่ืนๆ   26 6.50

7. ความเป็นคนท้องถิ่น (โดยกําเนิด)  
ใช่ 228 57.00
ไม่ใช่ 172 43.00

8. ระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  
ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ10 ปี 80 20.00
11 – 20 ปี 124 31.00
21- 30 ปี 112 28.00
31- 50 ปี  84 21.00

 
ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จํานวน 400 คน มีดังน้ี 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.85 

และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.25 
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50  รองลงมา 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ24.50  

41- 50 ปี 23.75 ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ20 ปี คิดเป็นร้อยละ16.25 และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามลําดับ 

สภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา โสด คิดเป็นร้อยละ 34.25 
และหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 20.75 ตามลําดับ   

ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 35.75 
รองลงมาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 23.50 มัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 18.50 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.00 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.25 
ตามลําดับ 
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ส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉล่ีย10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาตํ่ากว่า 
หรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ20.50 20,001 – 30,000 บาท ฃ คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.25 ตามลําดับ 

ประกอบอาชีพลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาค้าขาย/เจ้าของกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.75 นักเรียน/นักศกึษา 20.25 ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 15.75 และอาชีพอ่ืนๆ 
ได้แก่รับจ้างทั่วไปและเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลําดับ 

ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นโดยกําเนิดคิดเป็นร้อยละ 57.00 และไม่ใช่คนท้องถิ่นโดยกําเนิด 
คิดเป็นร้อยละ 43.00   

มีระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 
รองลงมา 21- 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.00  มากกว่า 30 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 21.00 และตํ่ากว่า 
หรือเท่ากับ10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับการอนรุักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่าน

เมอืงเก่านครศรีธรรมราช 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
การเปิดรับ 

1.การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 4.11 0.58 มาก 
2.การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) 4.06 0.59 มาก 
3.การเปิดรับประสบการณ์ (Experience 
Receptivity) 

4.09 0.63 มาก 

รวม 4.09 0.59 มาก 
 

ตารางที่ 3 พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการเปิดรับโดยรวมในระดับมาก 

โดยด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) มีการเปิดรับมากที่สุด (X̅ = 4.11) รองลงมาด้าน

การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) (X̅ = 4.09) และด้านการเปิดรับข้อมูล (Information 

Receptivity) (X̅ = 4.06) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่าน
เมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 
(Information Seeking) 

ค่าเฉลี่ย
(X̅)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 
การเปิดรับ 

1.สอบถามเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากบุคคล
รอบข้าง 

4.18 0.63 มาก

2.ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเก่าและมรดกโลก 4.01 0.54 มาก
3.ต้ังประเด็นคําถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.16 0.58 มาก
4.คาดคะเนเก่ียวกับผลการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.09 0.58 มาก

รวม 4.11 0.58 มาก
 

ตารางที่ 4 พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย พบว่ามีการเปิดรับระดับมาก โดยปัจจัยการสอบถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากบุคคล
รอบข้างมีการเปิดรับมากที่สุด (X̅ = 4.18) รองลงมาการต้ังประเด็นคําถามเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 
(X̅ = 4.16) การคาดคะเนเก่ียวกับผลการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 4.09) และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเมือง
เก่าและมรดกโลก (X̅ = 4.01) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่าน

เมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) 
ด้านการเปิดรบัข้อมูล 

(Information Receptivity) 
ค่าเฉลี่ย

(X̅)
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 
การเปิดรับ

1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากทาง
ราชการ 

4.12 0.62 มาก

2. ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากญาติ
หรือคนในชุมชน

3.87 0.56 มาก

3.ข้อมูลที่ได้รบัเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามีความ
น่าเช่ือถือ 

4.10 0.57 มาก

4.ต้องการให้มีการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่าเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง 

4.13 0.59 มาก

รวม 4.06 0.59 มาก
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ตารางที่ 5 พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านการเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายปัจจัย พบว่ามีการเปิดรับระดับมาก โดยปัจจัยต้องการให้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์

เมืองเก่าเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องมีการเปิดรับมากที่สุด (X̅ = 4.13) รองลงมาได้รับข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์ 

เมืองเก่าจากทางราชการ (X̅ = 4.12) ข้อมูลที่ได้รับเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามีความน่าเช่ือถือ (X̅ = 

4.10) และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากญาติหรือคนในชุมชน (X̅ = 3.87) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่าน

เมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) 

ด้านการเปิดรบัประสบการณ์ 
(Experience Receptivity) 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
การเปิดรับ

1. ที่ผ่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์เมืองเก่า 

4.06 0.65 มาก

2. เห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่าของหน่วยงาน
ราชการ 

4.04 0.67 มาก

3. บุคคลรอบข้างในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์เมืองเก่า 

4.12 0.62 มาก

4. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.14 0.59 มาก
รวม 4.09 0.63 มาก

 
ตารางที่ 6 พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.09) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายปัจจัย พบว่ามีการเปิดรับระดับมาก โดยปัจจัยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์เมือง

เก่ามีการเปิดรับมากที่สุด (X̅ = 4.14) รองลงมาบุคคลรอบข้างในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 4.12) ที่ผ่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 

4.06) และเห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่าของหน่วยงานราชการ (X̅ = 4.04) ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

แรงจูงใจ 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั 

1. มาตรการทางการเงิน 4.11 0.59 มาก
2. การยกย่อง/ให้รางวัล 3.80 0.61 มาก
3. การมีส่วนรว่ม 3.91 0.62 มาก
4. การฝึกอบรม 4.07 0.57 มาก
5. การส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา 4.07 0.56 มาก

รวม 3.99 0.59 มาก
 

ตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ =3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก โดยด้าน

มาตรการทางการเงินมีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ = 4.14) รองลงมาการฝึกอบรมเท่ากับการส่งเสริม 

กิจกรรม/ให้การศึกษา (X̅ = 4.07) การมีส่วนร่วม (X̅ = 3.91) และการยกย่อง/ให้รางวัล (X̅ = 3.80) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านมาตรการทางการเงิน 

ด้านมาตรการทางการเงนิ 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั 

1. ต้องการเงินสนับสนุนจาก/เอกชนในการร่วม
อนุรักษ์ 

4.09 0.58 มาก

2. ต้องการให้มีการมอบรางวัลเป็นเงินในการ
ประกวดการอนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือใช้พัฒนาชุมชน 

4.14 0.65 มาก

3. ต้องการให้ชุมชนได้สิทธ์ิบริหารงบประมาณเพ่ือ
การอนุรักษ์เมืองเก่า 

4.09 0.55 มาก

รวม 4.11 0.59 มาก
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ตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านมาตรการทาง 

การเงินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก 
โดยต้องการให้มีการมอบรางวัลเป็นเงินในการประกวดการอนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือใช้พัฒนาชุมชนมีระดับ

ความสําคัญมากที่สุด (X̅ = 4.14) และต้องการเงินสนับสนุนจาก/เอกชนในการร่วมอนุรักษ์เท่ากับ

ต้องการให้ชุมชนได้สิทธ์ิบริหารงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 4.09) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านการยกย่อง/ให้รางวัล 

ด้านการยกย่อง/ให้รางวัล 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั 

1. ต้องการให้มีการประกาศเชิดชูบุคคล/ชุมชนที่
ให้ความร่วมมอือนุรักษ์เมืองเก่า 

3.76 0.63 มาก 

2. ต้องการเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เมืองเก่า 3.90 0.65 มาก 
3. ต้องการตําแหน่งที่ชัดเจนในการอนุรักษ์เมือง
เก่า 

3.97 0.55 มาก 

รวม 3.80 0.61 มาก
 

ตารางที่ 9 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการยกย่อง/

ให้รางวัลอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก 

โดยต้องการตําแหน่งที่ชัดเจนในการอนุรักษ์เมืองเก่ามีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ =3.97) รองลงมา 

ต้องการเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ =3.90) และต้องการให้มีการประกาศเชิดชูบุคคล/ชุมชนที่

ให้ความร่วมมืออนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ =3.76) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า 3.83 0.60 มาก
2. ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.00 0.64 มาก
3. มีข้อสงสัยซกัถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 3.89 0.61 มาก

รวม 3.91 0.62 มาก
 

ตารางที่ 10 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการมีส่วนร่วม 

อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก โดย

ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์เมืองเก่ามีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ =4.00) รองลงมา 

มีข้อสงสัยซักถามเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ =3.89) และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

เมืองเก่า (X̅ =3.83) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านการฝึกอบรม 

ด้านการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

4.01 0.56 มาก

2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือการให้ข้อมูล
น่าเช่ือถือ 

4.10 0.57 มาก

3. ผู้ให้การอบรมหรือผู้ให้ความรู้มีความน่าเช่ือถือ 4.11 0.59 มาก
รวม 4.07 0.57 มาก

 
ตารางที่ 11 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการฝึกอบรม 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก โดยให้ 
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การอบรมหรือผู้ให้ความรู้มีความน่าเช่ือถือมีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ = 4.11) รองลงมาความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมหรือการให้ข้อมูลน่าเช่ือถือ (X̅ = 4.10) และได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 4.01) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

1. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า
โดยทั่วไป 

4.14 0.54 มาก

2. การจัดทัศนศึกษา 3.94 0.65 มาก
3. มีเวทีอภิปรายเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.13 0.50 มาก

รวม 4.07 0.56 มาก
 

ตารางที่ 12 พบว่า แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านการส่งเสริม

กิจกรรม/ให้การศึกษาอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความ 
สําคัญระดับมาก โดยมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าโดยทั่วไปมีระดับความสําคัญ

มากที่สุด (X̅ = 4.14) รองลงมามีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ = 4.13) และการจัด

ทัศนศึกษา (X̅ = 3.94) ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า

นครศรีธรรมราช 

การมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. ค้นหาปัญหา 4.09 0.59 มาก 
2. วางแผนดําเนินงาน 4.05 0.56 มาก 
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

การมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

3. ปฏิบัติงาน 4.05 0.59 มาก 
4. ติดตาม/ประเมินผล 4.01 0.58 มาก 

รวม 4.05 0.58 มาก
 

ตารางที่ 13 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก (X̅ = 4.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก โดยด้าน

ค้นหาปัญหามีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ = 4.09) รองลงมาวางแผนดําเนินงานเท่ากับปฏิบัติงาน 

(X̅ = 4.05) และติดตาม/ประเมินผล (X̅ = 4.01) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า

นครศรีธรรมราชด้านค้นหาปัญหา 

ด้านคน้หาปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 4.11 0.62 มาก
2. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่า
กับคนในชุมชน 

4.12 0.53 มาก

3. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่า
กับนักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่น 

4.14 0.60 มาก

4. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 4.00 0.61 มาก
รวม 4.09 0.59 มาก

 
ตารางที่ 14 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านค้นหา

ปัญหาอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก 
โดยพูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับนักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่นมีระดับความสําคัญมากที่สุด 
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(X̅ = 4.14) รองลงมาพูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับคนในชุมชน (X̅ = 4.12) สังเกต 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน (X̅ = 4.11) และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน (X̅ = 4.00) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า

นครศรีธรรมราชด้านวางแผนดําเนินงาน 

ด้านวางแผนดําเนนิงาน 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 4.00 0.54 มาก
2. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับ
คนในชุมชน 

4.02 0.59 มาก

3. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับ
นักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่น 

4.06 0.57 มาก

4. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 4.10 0.57 มาก
รวม 4.05 0.56 มาก

 
ตารางที่ 15 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านวางแผน 

ดําเนินงานอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญ

ระดับมาก โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนมีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ = 4.10) รองลงมา

พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับนักท่องเท่ียว/คนต่างถิ่น (X̅ = 4.06) พูดคุย/สอบถาม

ปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับคนในชุมชน (X̅ = 4.02) และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุมชน (X̅ = 
4.00) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราชด้านปฏิบัติงาน 

ด้านปฏิบัติงาน 
ค่าเฉลี่ย

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั 

1. ใหค้วามรู้กับผู้อ่ืนในการอนุรักษ์เมืองเก่า 4.01 0.63 มาก
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 

4.11 0.59 มาก

3. ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์/พัฒนาเมืองเก่า
ตามลําดับขั้นตอน 

4.16 0.61 มาก

4. สังเกตผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3.90 0.54 มาก
รวม 4.05 0.59 มาก

 
ตารางที่ 16 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านปฏิบัติงาน 

อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญระดับมาก โดย

ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์/พัฒนาเมืองเก่าตามลําดับขั้นตอนมีระดับความสําคัญมากที่สุด (X̅ =4.16) 

รองลงมาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากทางราชการอย่างเคร่งครัด (X̅ = 4.11) ให้ความรู้กับผู้อ่ืน

ในการอนุรักษ์เมืองเก่า (X̅ =4.01) และสังเกตผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (X̅ = 3.90) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ด้านติดตาม/ประเมินผล 

ด้านติดตาม/ประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสาํคญั

1. สอบถามปัญหาที่พบจากคนในชุมชน 4.06 0.60 มาก
2. สอบถามปัญหาที่พบจากนักท่องเทีย่ว/คนต่างถ่ิน 4.14 0.54 มาก
3. เปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าของนครศรีธรรมราช
กับสถานที่อ่ืนๆ 

4.16 0.62 มาก

4. เปรยีบเทยีบสภาพความเป็นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ 3.68 0.54 มาก
รวม 4.01 0.58 มาก
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ตาราง 17 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้านติดตาม/ 

ประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่ามีการให้ความสําคัญ
ระดับมาก โดยเปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าของนครศรีธรรมราชกับสถานที่อ่ืนๆ มีระดับความสําคัญ 

มากที่สุด (X̅ = 4.16) รองลงมาสอบถามปัญหาที่พบจากนักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่น (X̅ = 4.14) สอบถาม

ปัญหาที่พบจากคนในชุมชน (X̅ = 4.06) และเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ (X̅ = 
3.68) ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่านครศรีธรรมราชกับเพศ 
การมีส่วนร่วม t Sig

1. ค้นหาปัญหา 3.29 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 2.14 0.03*
3. ปฏิบัติงาน 2.65 0.03*
4. ติดตาม/ประเมินผล 4.48 0.00*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การอนุรักษ์เมืองเก่ากับเพศด้วยสถิติ  One – Way (t – Test)  พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า .05 แสดงว่า 
เพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่านครศรีธรรมราชกับอายุ 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 3.29 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 2.14 0.03*
3. ปฏิบัติงาน 2.65 0.03*
4. ติดตาม/ประเมินผล 4.48 0.00*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับอายุด้วยสถิติ One – Way (f – Test) พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า .05 แสดงว่า อายุ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชที่ระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่านครศรีธรรมราชกับสถานภาพสมรส 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 6.53 0.01*
2. วางแผนดําเนินงาน 2.24 0.05
3. ปฏิบัติงาน 6.02 0.00*
4. ติดตาม/ประเมินผล 6.57 0.00*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับสถานภาพสมรสด้วยสถิติ  One – Way (f – Test) พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า
นครศรีธรรมราชที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 

นครศรีธรรมราชกับระดับการศึกษา 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 10.48 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 4.36 0.01*
3. ปฏิบัติงาน 3.12 0.04*
4. ติดตาม/ประเมินผล 1.77 0.17

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับระดับการศึกษาด้วยสถิติ One – Way (f – Test)  พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
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แสดงว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า
นครศรีธรรมราชที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่านครศรีธรรมราชกับรายได้ 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 5.49 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 4.68 0.03*
3. ปฏิบัติงาน 4.48 0.00*
4. ติดตาม/ประเมินผล 2.61 0.03*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับรายได้ด้วยสถิติ One – Way (f – Test) พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
รายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่านครศรีธรรมราชกับอาชีพ 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 3.47 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 4.32 0.00*
3. ปฏิบัติงาน 3.15 0.01*
4. ติดตาม/ประเมินผล 5.49 0.00*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับอาชีพด้วยสถิติ One – Way (f – Test)  พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
อาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 
นครศรีธรรมราชกับความเป็นคนท้องถิ่น (โดยกําเนิด) 

การมีส่วนร่วม f Sig
1. ค้นหาปัญหา 4.04 0.02*
2. วางแผนดําเนินงาน 2.33 0.00*
3. ปฏิบัติงาน 2.23 0.00*
4. ติดตาม/ประเมินผล 6.79 0.02*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับความเป็นคนท้องถิ่น (โดยกําเนิด) ด้วยสถิติ One – Way (f – Test)  พบว่า มีค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าความเป็นคนท้องถิ่น (โดยกําเนิด) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 

นครศรีธรรมราชกับระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
การมีส่วนร่วม f Sig

1. ค้นหาปัญหา 7.17 0.00*
2. วางแผนดําเนินงาน 9.04 0.04*
3. ปฏิบัติงาน 9.75 0.04*
4. ติดตาม/ประเมินผล 2.79 0.02*

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่ากับระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วยสถิติ One – Way (f – Test) 
พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราชที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  
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ตารางที่ 26 ผลการสรุปสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
มีความสัมพนัธ์
เชิงเชิงบวก 

สมมติฐานที ่1  
1. เพศมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
2. อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
3. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม  
4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
5. รายได้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
6. อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
7. ความเป็นคนท้องถิ่น(โดยกําเนิด)มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ยอมรับ
8. ระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วม 

ยอมรับ

 
จากตาราง 26 แสดงผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ความเป็นคนท้องถิ่น (โดยกําเนิด) และระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาล 
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า
นครศรีธรรมราช ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ปัจจัย 
coeffic

ient 
Std.
Error 

t-Statistic Prob. 

α 1.5931 2.2026 7.8648 0.0000***
การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking)
1. สอบถามเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจาก
บุคคลรอบข้าง 

-0.9919 0.3019 -3.2581 0.0013***

2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเก่าและมรดกโลก -0.5124 0.4530 -1.1311 0.2603
3. ต้ังประเด็นคําถามเก่ียวกับการอนุรกัษ์เมอืงเก่า 0.6569 0.2962 2.2179 0.0285**
4. การคาดคะเนเกี่ยวกับผลการอนุรักษ์เมืองเก่า 0.3426 0.2143 3.3855 0.0000***
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช (ต่อ) 

ปัจจัย 
coeffic

ient 
Std.
Error 

t-Statistic Prob. 

การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity)
1. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า
จากทางราชการ 

2.0104 0.5286 3.8032 0.0002***

2. ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการอนุกรักษ์เมืองเก่า
จากญาติหรือคนในชุมชน 

1.0000 0.2369 3.3542 0.0000***

3. ข้อมูลที่ได้รบัเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามี
ความน่าเช่ือถือ 

0.7643 0.3428 4.8537 0.0283**

4. ต้องการให้มีการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับการ
อนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง 

2.8643 0.3261 2.9843 0.0002***

การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity)
1. มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

2.6008 0.4538 1.0843 0.0002***

2. เห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่าของ
หน่วยงานราชการ 

0.3456 0.2154 2.1825 0.0000***

3. บุคคลรอบข้างในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์เมืองเก่า 

1.2154 0.5346 3.1022 0.0002***

4. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

1.5600 0.2319 3.5342 0.0000***

R square (R2) = 0.4275, Adjust R2= 0.3711, F = 18.9985, Durbin-Watson = 0.477, p < 0.0000 
หมายเหตุ 10% = *, 5% = **, 1% =  *** 
 

ตารางที่ 27 การจําลอง Multiple linear Regression ระหว่างปัจจัยการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช โดยประมาณค่าสมการถดถอย
เชิงเส้น (Multiple linear Regression) มีรายละเอียดดังน้ีค่านัยสําคัญทางสถิติสถิติ (Prob.) ที่จากการ 
โดยประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple linear Regression) มีค่าดังน้ี ด้านการแสวงหาข้อมูล 
(Information Seeking) ด้านการเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) และด้านการเปิดรับ
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ประสบการณ์ (Experience Receptivity) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

โดยด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) ในปัจจัยสอบถามเก่ียวกับการอนุรักษ์ 
เมืองเก่าจากบุคคลรอบข้าง ต้ังประเด็นคําถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า และการคาดคะเนเกี่ยวกับ 
ผลการอนุรักษ์เมืองเก่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.0013 0.0285 และ0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) ในปัจจัยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่าจากทางราชการ ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจากญาติหรือคนในชุมชน ข้อมูลที่
ได้รับเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามีความน่าเช่ือถือ และต้องการให้มีการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับการ
อนุรักษ์เมอืงเก่าเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้องมีค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.0000 0.0283 และ 0.0002  
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

และด้านการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) ในปัจจัยมโีอกาสได้เข้าร่วม 
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรกัษ์เมืองเก่า เห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์เมอืงเก่าของหน่วยงานราชการ บุคคล 
รอบข้างในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์เมืองเก่า และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ในการอนุรักษ์เมืองเก่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.0000  0.0002  0.0000  และ0.0002  
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

ค่า R2 ที่ได้จากการประเมินค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple linear Regression) มี
ค่าดังน้ี ในแบบจําลอง ซึ่งการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 
ด้านการเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) และด้านการเปิดรับประสบการณ์ (Experience 
Receptivity) มีค่าเท่ากับ 0.4275 ซึ่งมีค่าห่างจาก 1 แสดงว่าตัวแปรต้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
ของตัวแปรตามได้ได้  42.75% 

สรุปได้ว่าปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 
นครศรีธรรมราช 

ปัจจัย coefficient
Std.
Error 

t-Statistic Prob. 

α 1.3989 0.1215 11.5159 0.0000***
มาตรการทางการเงนิ  
1. ต้องการเงินสนับสนุนจาก/เอกชนในการร่วม
อนุรักษ์ 

-0.8890 0.2885 -3.0813 0.0026***

2. ต้องการให้มีการมอบรางวัลเป็นเงินในการ
ประกวดการอนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือใช้พัฒนา
ชุมชน 

0.7643 0.2865 2.6681 0.0087***

3. ต้องการให้ชุมชนได้สิทธ์ิบริหารงบประมาณ
เพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่า 

2.2142 0.5299 4.0098 0.0001***

การยกย่อง/ให้รางวัล  
1. ต้องการให้มีการประกาศเชิดชูบุคคล/ชุมชน
ที่ให้ความร่วมมืออนุรักษ์เมืองเก่า 

0.4612 0.4405 1.0000 0.0063***

2. ต้องการเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เมืองเก่า 0.4405 0.1666 3.7643 0.0062***
3. ต้องการตําแหน่งที่ชัดเจนในการอนุกรักษ์
เมืองเก่า 

1.0000 0.3159 2.3452 0.0000***

การมีส่วนร่วม  
1. มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า 1.3989 0.1215 11.5159 0.0000***
2. ได้แลกเปลีย่นแสดงความคดิเห็นในการ
อนุรักษ ์

-0.8890 0.2885 -3.0813 0.0026***

3. มีข้อสงสยัซกัถามเก่ียวกับการอนุรกัษ์เมอืงเก่า 0.7643 0.2865 2.6681 0.0087***
การฝึกอบรม  
1. ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ 

2.2142 0.5299 4.0098 0.0001***

2. ความรู้ที่ได้รับหรือการให้ข้อมูลน่าเช่ือถือ 0.4612 0.4405 1.0000 0.0063***
3. ผู้ให้การอบรมหรือผู้ให้ความรู้มีความ
น่าเช่ือถือ 

0.4405 0.1666 3.7643 0.0062***
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 
นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

ปัจจัย coefficient
Std.
Error 

t-Statistic Prob. 

การส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา  
1. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

1.0000 0.3159 2.3452 0.0000***

2. การจัดทัศนศึกษา 0.4850 0.2234 4.0811 0.0023***
3. มีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 1.6983 0.2134 2.6453 0.0054***

R square (R2) = 0.3816, Adjust R2= 0.3660, F = 24.487, Durbin-Watson = 0.5149, p < 0.0000 
หมายเหตุ 10% = *, 5% = **, 1% = *** 
 

ตารางที่ 28 การจําลอง Multiple linear Regression ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช โดยประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น
(Multiple linear Regression) มีรายละเอียดดังน้ี ค่านัยสําคัญทางสถิติสถิติ (Prob.) มาตรการทางการ
เงิน การยกย่อง/ให้รางวัล การมีส่วนร่วม การฝึกอบรม และการส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษาสิทธ์ิแอลฟ่า 

(α) เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 5%  

มาตรการทางการเงิน ในปัจจัยต้องการเงินสนับสนุนจาก/เอกชนในการร่วมอนุรักษ์ ต้องการ 
ให้มีการมอบรางวัลเป็นเงินในการประกวดการอนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือใช้พัฒนาชุมชน และต้องการให้ชุมชน 

ได้สิทธ์ิบริหารงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) 0.0026 0.0087 และ 
0.0001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

การยกย่อง/ให้รางวัล ในปัจจัยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า ได้แลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ และมีข้อสงสัยซักถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่า (α) 0.0063 0.0062 และ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5%  

การมีส่วนร่วมในปัจจัยต้องการให้มีการประกาศเชิดชูบุคคล/ชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
อนุรักษ์เมืองเก่า ต้องการเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เมืองเก่า ต้องการตําแหน่งที่ชัดเจนในการอนุรักษ์เมืองเก่า 

มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) 0.0000 0.0026 และ 0.0087 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 5% 
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การฝึกอบรมในปัจจัยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า ได้แลกเปลี่ยนแสดง

ความคิดเห็นในการอนุรักษ์ มีข้อสงสัยซักถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) 
0.0001 0.0063 และ 0.0062 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ 
ที่ระดับนัยสําคัญ 5% 

การส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษาในปัจจัย มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 

การจัดทัศนศึกษา และมีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) 0.0000 
0.0023 และ 0.0054 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.0500 แสดงว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
นัยสําคัญ 5% 

ค่า R2 ที่ได้จากการประเมินค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple linear Regression) มี
ค่าดังน้ี ในแบบจําลอง ซึ่งได้แก่ มาตรการทางการเงิน การยกย่อง/ให้รางวัล การมีส่วนร่วม การฝึกอบรม 
และการส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษาสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.816 ซึ่งมีค่าห่างจาก 1 แสดงว่า
ตัวแปรต้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ได้  38.16% 

สรุปได้ว่าปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช 
 
ส่วนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ภาคเอกชนหรอืนักธุรกิจในพื้นที ่
ผู้ให้สมัภาษณ์ คุณสุทธิรักษ์ จงจิตต์ 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ : เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาอาศัยในในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช : 3 ปี 
ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช จะได้ทราบข่าวการ

ประชาสัมพันธ์จากทางวัดพระมหาธาตุวรวิหารเมื่อมีเทศกาลงานบุญประเพณีท้องถิ่นเท่านั้น การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทําแต่เพียงแจ้งว่าวัดพระมหาธาตุวรวิหาร กําลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก แต่ไม่ได้ให้คําแนะนําว่าต้องมีวิธีการร่วมอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุวรวิหาร หรือย่านเมืองเก่า
แต่อย่างใด 

ในอดีตได้มีการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า อาทิ การเข้าร่วมงานทอดกฐิน 
เพ่ือระดมทุนในการพัฒนาบริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหารให้ตรงตามข้อกําหนดที่คณะกรรมการ 
มรดกโลกกําหนดเป็นมาตรฐาน และการเข้าร่วมกิจกรรมประจํางานเทศบาลต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ที่ดีของชุมชนไว้ 
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ปัจจุบันมีความยินดีหากได้เป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรวิหารได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกและร่วมรักษาอาคารสถานที่อันเป็นแหล่งวัฒนธรรมในอดีต เช่น การรักษา
ความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการให้ความรู้แก่ทักท่องเที่ยวต่างถ่ิน 

สภาพปัจจุบันของคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าจะได้รับความ
ร่วมมือในระดับมากต่อเมื่อได้รับการประชาสัมพันธ์หรือการขอร่วมมือจากภาครัฐ เช่น การดูแลรักษา
ความสะอาด การจัดระเบียบพ้ืนที่ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปก็อาจละทิ้งการให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ 
ซึ่งส่วนใหญ่ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐหรือจากทางวัดพระมหาธาตุวรวิหาร 

ในอนาคตต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชและผลักดันให้
วัดพระมหาธาตุวรวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกในความสามารถที่ทําได้ อาทิ การบริจาค การช่วยประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ในวิธีการหรือกระบวนกาในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชและการข้ึนทะเบียนวัด
พระมหาธาตุวรวิหารเป็นมรดกโลกต่อผู้คนในท้องภ่ินและนักท่องเที่ยวต่างถ่ิน 

มีข้อเสนอแนะที่มีต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรวิหาร 
เป็นมรดกโลก ด้วยการที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรวิหารเองต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของท้องถิ่น สร้างสํานึกรักท้องถิ่น และวิธีการที่จะร่วมมืออย่างต่อเน่ือง หรือ
อาจจัดกิจกรรมเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการอนุรักษ์ให้มากข้ึน 

นักวิชาการ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ คุณสมพร ญารสูตร 
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
การให้ข้อมูลข่าสารการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรวิหาร

เป็นมรดกโลกเป็นเพียงการให้ข้อมูลในการทํางานในระดับภาครัฐเท่าน้ัน ไม่ได้มีการแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ออกไปสู่ภาคประชาชน ไม่มีนโยบายการอนุรักษ์เพื่อมุ่งปกป้องอนุสรณ์สถานและอาคารท่ีมีคุณค่าทาง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมในอันที่จะทําให้ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หรือแม้แต่การการศึกษาประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นสถานที่เพ่ือนันทนาการและการท่องเที่ยว  

การข้ึนทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรวิหารเป็นมรดกโลกนั้นได้ชะงักมาเป็นเวลานาน ทําให้
ขาดความต่อเน่ืองในการพัฒนาหรือจัดทําให้มีสภาพแวดล้อมตามข้อกําหนดของคณะกรรมการมรดกโลก 
ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกว่าดําเนินการอยู่ในข้ันตอนใด 
มีความคืบหน้าอย่างไร หรือต้องการทรัพยากร – ความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

กระบวนการขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณ
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชมีความล่าช้า ชะงัก เน่ืองจากมีขั้นตอนการจัดทําเอกสารเพ่ือที่จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการมรดกมีความยุ่งยากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรเท่านั้นในการจัดทํา 
ซึ่งขั้นตอนการทํางานของภาครัฐมีกระบวนการที่เป็นหลายช้ันหลายขั้นตอนในการตัดสินใจต่อเรื่องใด
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เร่ืองหน่ึง และขาดการผลักดันจากรัฐบาลในปัจจุบัน  ในส่วนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขาดการ
พัฒนาให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการมรดกโลกอาจจะเน่ืองมาจากการขาดงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียง และการไม่ได้รับความให้สนใจอย่างเพียงพอในการเร่งพัฒนา 

ในระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมาเมืองนครศรีธรรมราชเติบโตขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทําให้เกิดปัญหาและกระทบต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ของเมืองเก่านครศรีธรรมราช พ้ืนที่ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราชนอกจากการเป็นพ้ืนที่มรดกโลกแล้วยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการทับซ้อนของชุมชน ขนาดใหญ่
ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองใหม่ที่ทับซ้อนบนเมืองเก่า ทําให้พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
แห่งน้ีเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต มิใช่นครประวัติศาสตร์ที่ตายแล้ว จากกายภาพ ดังกล่าวจึงทําให้
ไม่เพียงแต่การจัดการเกี่ยวกับโบราณสถานเท่าน้ันยังต้องมีการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับคน และชุมชน
รวมถึงนักท่องเท่ียวด้วย ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือการจัดการเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ จะทําอย่างไร 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่สภาพปัจจุบันมิได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้อย่างเหมาะสม 
ทําให้พ้ืนที่ประวัติศาสตร์บางส่วนถูกนํามาใช้อย่างไม่เหมาะสม โบราณสถานบางแห่งเต็มไปด้วย ร้านค้า 
ส่งผลต่อทัศนียภาพและภูมิทัศน์โดยรวม การมีพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่พาณิชย์ปัญหาจะอยู่ที่การบริหาร
จัดการและ สัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สอดรับและเข้ากัน
ได้กับ โบราณสถาน เพราะโบราณสถานและชุมชนต้องเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  

หากเปรียบเทียบระหว่างสภาพการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชกับการอนุรักษ์
เมืองเก่าที่อ่ืนๆน้ัน มองในแง่ความเป็นมรดกโลกของอยุธยา ก็คือแม่นํ้า ลําคลอง ทั้งในเกาะ นอกเกาะ 
และรอบเกาะ ทั้งโบราณสถาน วัดวาอาราม และอะไรก็ตาม มีการกําหนดจุด จุดไหนต้องรักษาต้อง
ปรับปรุง บางจุดต้องปล่อยไป มีศูนย์การค้ามีร้านขายของแต่ให้อยู่ในเขตที่กําหนด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานจากส่วนกลางมีการประสานความร่วมมือกันในการ
ดําเนินแผนงานอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าอยุธยา ในขณะที่พ้ืนที่อนุรักษ์ย่านเมืองเก่าถูกละเลยจากการให้
ความสําคัญของพ้ืนที่ และวิธีการอนุรักษ์ 

เมื่อเทียบกับลพบุรีน้ัน เขตเมืองเก่าลพบุรีมีการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ัน ด้วย
สร้างจิตสํานึกของคนในพ้ืนที่ให้รักและห่วงแหนถึงคุณค่าของ โบราณสถานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควบคู่ไป กับการวางกรอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมีศักยภาพและเคร่งครัด มีการสนับสนุนจากสื่อ 
หน่วยงานการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเกิดการท่องเที่ยวใน
สถานที่เชิงวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น เช่น นําประเพณีเก่า ๆ ของคนในพ้ืนที่ที่หายไป กลับข้ึนมาเป็นประเพณี 
ของพ้ืนที่ เป็นต้น พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการท่องเท่ียวให้เพียงพอและตอบสนอง 
กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เด็กและ ผู้ปกครอง หรือกลุ่มนักวิชาการ มีการเช่ือมโยง 
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การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ไปสู่พ้ืนที่เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ่ืนทั้งในจังหวัดและพ้ืนที่อนุภาค
อ่ืนๆ เป็นการเพ่ิมความเช่ือมโยงทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการท่องเที่ยวอีกทางเลือกหน่ึง 
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจทางการ
ท่องเที่ยวได้ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการนําประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาร่วมในการ
อนุรักษ์เช่นกัน อาทิ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาและวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารโดยตรง ชาวนครศรีธรรมราชนําผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ด้วยการโอบรอบองค์
พระบรมธาตุเจดีย์ ถือว่าพระบรมธาตุเจดีย์เป็นเสมือนพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาที่สนิทแนบกับพระพุทธองค์ 
รวมทั้งการดูแลองค์ประกอบ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดการบุกรุกหรือทําลาย หรือกระทําโดย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะคณะรัฐบาล กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชควร
เข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น โดยเร่งกําหนดนโยบายผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นมรดกโลก 
อย่างเป็นรูปธรรม เร่งปรับปรุงพ้ืนที่อนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชจนอาคาร สถานที่ และสิ่งที่
มีคุณค่าปรากฏจนเห็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชัดเจนและจะต้องมีการจัดการปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ 
และจัดการเพ่ือให้ได้บรรยากาศของพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุรักษ์น้ันตามคําแนะนําของสภาการโบราณสถาน 
ระหว่างประเทศ (ICOMOS) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือของคนในชุมชนย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช   

รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นในชุมชน 
ในการประชุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการด้านวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือเกิดความรู้สึกนึก
คิดในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ เน่ืองจากประชาชนควรจัดทําแนวทางแผนงานโดยอาศัยความร่วมมือ 
จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับ
ที่วิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดํารงคุณค่าความเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุล 
ของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน” 

ภาครัฐ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ คุณอาณัติ บํารุงวงศ์ 
หน่วยงาน : ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช 
บทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง

มรดกโลกและแหล่งที่มคีุณคา่ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างย่ังยืน อาทิ การอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมแหล่ง
มรดกโลกและแหล่งที่มีคุณคา่ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างย่ังยืน โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ประชาชนเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและแหล่งที่มคีุณคา่ความโดดเด่นในระดับสากล
อย่างย่ังยืน (เมื่อ 9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปารค์นครศรีธรรมราช) 
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สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธ.) 
ศูนย์รังสิต สํานักนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพัฒนา 
เมืองนครภาคพลเมือง มีหน้าที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง 
มรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างย่ังยืน ตามโครงการอนุรักษ์และคุ้มครอง 
แหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตพ้ืนที่กันชนรอบแหล่ง
มรดกวัดพระมหาธาตุฯ (Buffer Zone) เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุม เพ่ือเป็นการรับฟังการบรรยาย 
เรื่องอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และขั้นตอนการนําเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือจารึกในบัญชี 
แหล่งมรดกโลก และการช้ีแจงการจัดทําแผนการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เตรียมการนําเสนอ
ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือจัดทําแผนจัดการอนุรักษ์คุ้มครองและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการกําหนดแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่ร่วมกัน และ
กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม AIC ในการจัดทําแผนการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เตรียมการ
นําเสนอขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก 

ความเห็นต่อกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช คือการเสนอขอบรรจุเป็นมรดกโลกได้แก่ กรมศิลปกร อยู่ใน
ขั้นดําเนินการจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําเสนอการเป็นมรดกโลกภายใน ขั้นตอนต่อมาถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญคือการเขียนเอกสารนําเสนอขึ้นสู่มรดกโลกแบบถาวร มีความยาว 8 บท เน้ือหา 
300-400 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝร่ังเศส และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 2 ส่วนเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขของ ICOMOS ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ควบคืบหน้าคือการจัดทํา 
เอกสารเสนอพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก คณะกรรมการฯ ได้จัดทํา
เอกสารไปถึงบทสําคัญ คือ บทที่ 5 ว่าด้วยการจัดทําแผนเพ่ือการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวต้นเดือน
มกราคมน้ี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนา 
ตรวจสอบแผนบริหารการท่องเที่ยว แผนบริหารจัดการของวัด และแผนบริหารจัดการของจังหวัดที่มี
ต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพ่ือตรวจสอบแต่งเติมในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง หากผ่านบทที่ 5 ไปได้ 
บทที่เหลือถือเป็นเรื่องย่อย ถือว่าการจัดทําเอกสารมีความคืบหน้าไปมากแล้ว 

การจัดทําเอกสารมีความคืบหน้าไปแล้ว ประมาณร้อยละ 75 โดยแผนงานจะต้องจัดทําให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ต่อจากนั้นส่งเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองของกรมศิลปากร 
จากน้ันส่งต่อไปที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และต่อไปที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา และส่งเอกสารฉบับที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมปี 2558 ให้ศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง หากไม่มีข้อแก้ไขจะส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนตรวจสอบเกสาร 
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สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าน้ันมีโบราณสถานเป็นจํานวนมาก 
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (Facilities Utilities) ซึ่งประกอบด้วย สถานที่พัก ระบบการเดินทางที่
สมบูรณ์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เพียงพอกับความต้องการและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง มี
นักท่องเที่ยว (Tourism) ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resource) และกิจกรรม การท่องเที่ยวที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Local Community 
Participation) ในธุรกิจ การท่องเที่ยว  

สามารถพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองเก่านครศรีธรรมราชที่
สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และยังสามารถเช่ือมโยงกับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่มีลักษณะทาง
กายภาพคล้ายๆ กันได้ การท่องเท่ียวทางเลือก การท่องเท่ียวเพ่ือ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการท่องเท่ียว 
เพ่ือความสนใจพิเศษ เป็นต้น หลักการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในรูปแบบของการอนุรักษ์โบราณ สถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงหลักการการท่องเท่ียวที่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เช่น การ ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียวทางเลือก สามารถนํามา
พัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อปัจจัยที่มีอยู่ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระกว่างสภาพการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชกับ
การอนุรักษ์เมืองเก่า คือ ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชอยู่ในขั้นตอนการข้ึนเป็นมรดกโลก มีการปรับปรุง 
และซ่อมแซมอาคารเก่า ผู้อาศัยหรือเจ้าของอาคารขาด ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์อาคารพ้ืนถ่ิน จึง
อาจทําให้รูปแบบของอาคารแบบด้ังเดิม เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งช่างฝีมือที่มีความเช่ียวชาญงานไม้ล้ม
หายตายและแทบไม่มีผู้สืบทอด ชุมชนขาดแนวทางในการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สามารถทําให้
ชุมชนเกิดแรงจูงใจที่จะอนุรักษ์ส่วนอาคารบางหลังที่ได้รับการอนุรักษ์ไปแล้ว ส่วนใหญ่ทําด้วยความ
สมัครใจของเจ้าของอาคาร 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยปัจจุบัน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช 
และสถาบันวิจัยและให้คําปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือจัดทําแผนจัดการการอนุรักษ์คุ้มครองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการกําหนด 
แนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สํานักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดก
โลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างย่ังยืน แผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมกับสภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือจัดทําแผนจัดการการอนุรักษ์คุ้มครอง 
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และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการกําหนดแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่ 
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ จัดระดมความคิดเห็นจากประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล 
หรือเขต Buffer zones ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้ง 19 ชุมชน ว่ามีความเห็นอย่างไรกับการ
นําเสนอวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลก เพ่ือใช้เป็นร่างสําหรับการประกอบการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ 
ให้แผนจัดการสามารถปกป้องคุ้มครองคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้
ย่ังยืน  

แนวทางในการอนุรักษ์อาคารพ้ืนถิ่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร โดยอาศัยความคิดเห็นของ
คนในชุมชน ประกอบด้วยผู้นําชุมชน ผู้พักอาศัยในอาคารเก่า และภาครัฐ การอนุรักษ์ควรนําโดยภาครัฐ 
ด้วยการกําหนดกรอบนโยบายกฎหมายและจัดทําแผนเพื่อการปฏิบัติ ทําให้เกิดความเห็นแตกต่าง
หลากหลาย การพัฒนาอันเป็นผลมาจากนโยบายที่กําหนดโดยผู้เช่ียวชาญ ให้มีการอนุรักษ์มรดก วัฒนธรรม 
เมืองดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ดํารงความน่าอยู่ 
ในสังคมเช่นความมีนํ้าใจ ความเป็นมิตร สร้างสิ่งแวดล้อมกายภาพให้มีความกลมกลืนกับเอกลักษณ์
ของนครประวัติศาสตร์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ท้องถิ่น และยอมรับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

สําหรับความร่วมมือและมาตรการในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากภาครัฐในด้าน มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) นํามาใช้เป็นการสร้าง 
แรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ การยกย่องและการให้
รางวัล การให้รางวัลยกย่องตัวบุคคลเป็นแสดงการยอมรับผู้เช่ียวชาญ หรือประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งดําเนิน 
กิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่าง
แก่บุคคลหรือชุมชนอ่ืนและการให้รางวัลสถานที่ ซึ่งแสดงการยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะ
ชนได้รับรู้ ควรให้การฝึกอบรม (Training Programmers) 

การให้การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจที่
สําคัญ และเป็นที่นิยมมากอีกมาตรการหน่ึง เน่ืองจากมาตรการน้ีเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลทางเศรษฐกิจ
ต่อชุมชน และท้องถิ่นโดยตรงในลักษณะการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค ความรู้ ความเช่ียวชาญตลอดจนทักษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะทําให้กิจกรรมการอนุรักษ์
ที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกิดข้ึนได้จริง  การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษา
แก่ชุมชนมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวความคิด
เรื่องการอนุรักษ์มากกว่าการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยตรง แรงจูงใจประเภทน้ีจัดเป็นกระบวนการ 
ที่สําคัญมากในการสร้างพ้ืนฐานและทัศนคติตลอดจนมุมมองที่ด้านการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชน  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา “แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชการมีส่วนร่วมของประชาชน” มีข้อสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพทางกายภาพ จากประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่าเร่ือง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือให้เมืองเก่านครศรีธรรมราชเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของชาติตลอดไปอาศัยอํานาจ 
ตามความในข้อ 9(1) ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าและมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช
มีเน้ือที่ประมาณ 3.789 ตารางกิโลเมตร (2,368 ไร่) มีอาณาเขตครอบคลุมการปกครอง 3 ตําบล คือ 
ตําบลในเมือง ตําบลคลัง และ ตําบลท่าวัง และครอบคลุมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการพิจารณา 
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (World Cultural Heritage) และได้รับบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือ 
เบ้ืองต้น (Tentative List ) ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
(World Cultural Heritage) เพราะมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 3 ใน 10 ข้อ ประกอบด้วย 
ประการแรกคือ เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกที่จัดทําขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของ
มนุษย์ น่ันคือมีการออกแบบอาคารและแผนผังของสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ในส่วนของ
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือระฆังควํ่า ปลียอดหรือยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคําแท้ 
ประการที่ 2 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง หรือการพัฒนา 
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพ้ืนที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม โดยพระบรมธาตุเจดีย์ฯ แสดงถึงการสืบทอดคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการ
สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และแผนผัง ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะของคาบสมุทรไทยตอนบน 
กับศิลปะลังกา นอกจากน้ียังเป็นสถานที่รับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจากศรีลังกา และเผยแผ่ไปยังอาณาจักร 
สุโขทัยและอยุธยา และประการสุดท้ายคือข้อที่ 6 มีความคิดหรือความเช่ือที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์  
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หรือมีความโดดเด่นย่ิงในประวัติศาสตร์ ที่เห็นได้จากประเพณีประจําปีที่เก่ียวเนื่องกับองค์พระบรม
ธาตุเจดีย์ น่ันคือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนท้ังในท้องถิ่น ในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ (สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี, 2553) 

2. ลักษณะทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2553 มีประชากรรวม 
120,231 คน เขตเทศบาลนครฯมีทั้งหมด 24 ชุมชน โดยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุด 
ชาวนครศรีธรรมราชยึดในประเพณีทางศาสนาและมีความผูกพันกับพระบรมธาตุเจดีย์เป็นอย่างมาก 
ในย่านพ้ืนที่เมืองเก่ายังคงรักษาลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ (Identity and Character) 
รวมท้ังมีบูรณภาพและความเป็นของเดิมแท้ (Integrity and Authenticity) จนกลายเป็นแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรม (Tangible Heritage) และส่วนที่เป็นนามธรรม 
(Intangible Heritage) ซึ่งปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางเข้าสู่กลุ่มประชาชน 
และชุมชนทําให้เกิดการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่ามากย่ิงข้ึนก่อให้เกิด 
เป็นภูมิทัศน์ทางสังคมซึ่งเป็นงานของมนุษย์หรืองานที่รวมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และพ้ืนที่ทาง
โบราณคดีซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์, สุนทรียศาสตร์, ชาติพันธ์ุวิทยา (Feilden and Jokilehto 1998) 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 
 3.1 สถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการของจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องจัดทํารายละเอียด 
ข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ที่โดดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพ่ือส่งไปยังคณะกรรมการมรดกโลก 
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย จากน้ันจะบรรจุเข้าการประชุม 
สมัยสามัญคร้ังที่ 38 หรือสมัยที่ 39 (พ.ศ.2557-2558) เพ่ือให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาประกาศ 
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งด้านการมีส่วนรวมของภาคประชาชนน้ัน ชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมมือกัน
เตรียมงานเพ่ือรับการขึ้นบัญชีรายช่ือให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก และส่งให้คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาของยูเนสโก สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ลงสํารวจพ้ืนที่ 

ปรากฏผู้เก่ียวข้องกับการเสนอขอบรรจุเป็นมรดกโลกได้แก่ กรมศิลปกร โดยอธิบดีกรม
ศิลปากรเป็นผู้ดําเนินการจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําเสนอการเป็นมรดกโลกภายใน ขั้นตอนต่อมา
ถือว่าเป็นข้ันตอนที่มีความสาํคัญคือการเขียนเอกสารนําเสนอข้ึนสู่มรดกโลกแบบถาวร มีความยาว 8 บท 
เน้ือหา 300-400 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝร่ังเศส ซึ่งกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กําลังดําเนินการอยู่ และส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
หัวหน้าในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในท้องถ่ิน มีมติแบ่งเขตวัดพระมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร เพ่ือเป็นพ้ืนที่มรดกโลกออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่หลัก (core zone) เน้ือที่ 20.10 ไร่ และ
พ้ืนที่กันชนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ (Buffer Zone) เน้ือที่ 233.15 ไร่ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ทั้ง 2 ส่วนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของ ICOMOS  
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 3.2 ภาคการสํารวจในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก โดยด้านการแสวงหาข้อมูลมีการเปิดรับ 
รองลงมาด้านการเปิดรับประสบการณ์และด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ตามลําดับ 
กระบวนการการข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรวิหารน้ัน สรุปความได้ 

1. ว่ามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
และประสานงานกับสํานักโบราณคดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 

2. สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการนําเสนอวัด
พระมหาธาตุ รวมทั้งการสํารวจพื้นที่การประชุมร่วมกับภาคท้องถิ่นและประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เพ่ือจัดทําเอกสารการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้น  

3. คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบในหลักการการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่
บัญชีเบ้ืองต้น  

4. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุมเมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2553 มีมติเห็นชอบในหลักการการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้นของมรดกโลก 
และมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดทําเอกสารการนําเสนอเบ้ืองต้น 

5. คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2554 มีมติเห็นชอบร่างเอกสารการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้นของมรดกโลก โดยได้
มอบหมายกรมศิลปากรดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องและเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา 
คุ้มครองมรดกโลกต่อไป 

6. สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2554 สรุปได้ว่าประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชสนับสนุนการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก 

7. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุม เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบการเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้นของศูนย์
มรดกโลกและให้นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนําเสนอเพ่ือบรรจุในบัญชีราชช่ือเบ้ืองต้นต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ต่อไป 
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ภาพที่ 12 แผนผังสรุปสถานการณ์ปัจจุบันการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
มรดกโลก 

 
อภิปรายผล 

แนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชนั้น 
ทําได้โดยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา องค์ประกอบทางการท่องเท่ียว การจัดกิจกรรม และการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งที่มีโบราณ สถานที่มีคุณค่าแก่อารยชนรุ่นหลังอย่างเคร่งครัด รวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานขิงสาวตรี ชัยณรงค์ (2555) 

พ.ศ.2552 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช+
กรมศิปากรการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก

สํานักโบราณคดี ศึกษาข้อมูลและแนว
ทางการนําเสนอ สํารวจพ้ืนที่  ประชุม

ร่วมกับภาคท้องถิ่น จัดทําเอกสารฯ  เข้า
สู่บัญชีเบื้องต้น 

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม มีมติเห็นชอบในหลักการการ

นําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก มีมติเห็นชอบการนํา  

เสนอวัดพระมหาธาตุฯ เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้น
ของมรดกโลกและมอบหมายให้กรมศิล ปา

กรจัดทําเอกสารการนําเสนอเบ้ืองต้น

พ.ศ.2554 คณะฯมรดกโลกทางวัฒนธรรม มี
มติเห็นชอบร่างฯ เข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้นฯ กรม
ศิลปากรดําเนินงานในส่วนเกี่ยวข้องและ
เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

อนุสัญญาคุ้มครองฯ

พ.ศ.2554 สํานักโบราณคดีฯร่วมกับจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้จัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน สรุปได้ว่าประชาชน
สนับสนุนการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก

การประชุมคณะฯแห่งชาติว่าด้วยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก มีมติ
เห็นชอบ บรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้นของศูนย์มรดกโลกและให้

นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี นําเสนอบรรจุในบัญชีราชช่ือ
เบ้ืองต้นต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ต้องสร้างจิตสํานึก
ของคนในพ้ืนที่ให้รักและห่วงแหนถึงคุณค่าของโบราณสถานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไป กับการวางกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมีศักยภาพและเคร่งครัด มีการสนับสนุนจาก สื่อ หน่วยงาน
การท่องเที่ยว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเกิดการท่องเที่ยวในสถานที่
เชิงวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น เช่น นําประเพณีเก่า ๆ ของคนในพ้ืนที่ที่หายไป กลับขึ้นมาเป็นประเพณีของพ้ืนที่ 
เป็นต้น, พัฒนาสิ่งอํานวยความ สะดวกและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เพียงพอและตอบสนองกลุ่มที่
มีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่นเด็กและ ผู้ปกครอง หรือกลุ่มนักวิชาการเป็นต้น การเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่ไปสู่พ้ืนที่เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ่ืนทั้งในจังหวัดและพ้ืนที่อนุภาคอ่ืนๆ 
เป็นการเพ่ิมความเช่ือมโยงทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการท่องเท่ียวอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่ ช่ืนชอบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการเพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว
ได้สอดคล้องตาแนวคิดของประสงค์ เอ่ียมอนันต์ (2551) 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมอืงเก่านครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) คือการเข้ามามีส่วนร่วมน้ัน จําเป็นจะต้องมีขั้นตอนเสียก่อน 
โดยคนจะเข้าร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง อย่างน้อยต้องมีพ้ืนฐานคติความคิดในเรื่องของการมีส่วนร่วม
อยู่ภายในใจ ไม่มากก็น้อย ทั้งน้ี หลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจะรวมถึงการให้ความสําคัญต่อมนุษย์ 
ไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยี และควรคิดว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความคิดและมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน ดังน้ัน
กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม 
และสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และมีความสอดคล้องกับหลักการ 
สําคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร 
(2532: 362) คือการหลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชนโดยยึดถือ
ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความรู้และลด
ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์  

แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีความสอดคล้อง 
กับแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมของ
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2548) คือ เคร่ืองมือและ กลยุทธ์ในการดูแล แนวทาง 
การสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางใน
การดูแลรักษาอาคารและบริเวณท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์คือการใช้กลไกการควบคุม และการสร้างแรงจูงใจ 
ซึ่งการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการทางการเงิน การยกย่องและการให้รางวัล 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน การฝึกอบรม และการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่
ชุมชน 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Klapper (1960) คือบุคคลในย่านชุมบนเมืองเก่าจะเลือกเปิดรับสื่อ 
และข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่งโดยอาศัยการสอบถามจากผู้คนรอบข้าง ผู้คนใน
ชุมชน และมีบางส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการท่ีมีการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับการ
อนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hunt and Ruben (1993)  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนและแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่า 
นครศรีธรรมราช ดังน้ี 

1. ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน ในพ้ืนที่อนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
ควรการปรับปรุงจนอาคาร สถานที่ และสิ่งที่มีคุณค่าปรากฏจนเห็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชัดเจนและจะต้อง
มีการจัดการปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ และจัดการเพ่ือให้ได้บรรยากาศของพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุรักษ์น้ัน
ตามคําแนะนําของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ความร่วมมือของคนในชุมชน โดยทําหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในฐานะที่เป็นที่สัญจร ที่ชุมนุม
ของคนในชุมชน และร่วมสนับสนุนด้าการเงินในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบริเวณภายในวัด
พระมหาธาตุวรวิหารให้ตรงตามข้อกําหนดที่คณะกรรมการมรดกโลกกําหนดเป็นมาตรฐาน และการเข้าร่วม
กิจกรรมประจํางานเทศบาลต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชุมชนไว้ และผลักดันให้วัดพระมหาธาตุ 
วรวิหารข้ึนเป็นมรดกโลกในความสามารถที่ทําได้ อาทิ การบริจาค การช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน
วิธีการหรือกระบวนการในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

2. นักวิชาการ ในฐานะนักวิชาการที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ควรมีบทบาทเป็น
ผู้นําในการสร้างความร่วมมอืให้กับคนในชุมชน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยประชาสมัพันธ์ 
ให้ความรู้ในวิธีการหรือกระบวนการในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ิมบทบาทความเป็น
ผู้นําในการสังเกตการพัฒนาความร่วมมือของคนในชุมชน โดยสังเกตผู้ใดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนใน
การสร้างจิตสํานึกและความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเมืองเก่า และพิจารณาว่าจะ
มอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้กระจายข่าวสารวิธีการหรือกระบวนการในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ไปยังบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

3. ภาครัฐ ภาครัฐควรเร่งพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ปรับปรุงจน
อาคาร สถานที่ และสิ่งที่มีคุณค่าปรากฏจนเห็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชัดเจนและจะต้องมีการจัดการปรับปรุง
ในรายละเอียดต่างๆ และจัดการเพ่ือให้ได้บรรยากาศของพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุรักษ์น้ันตามคําแนะนําของ
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สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือของคนใน
ชุมชนย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของคนในชุมชน ในแผนพัฒนาความร่วมมือ ที่ได้จากการวิเคราะห์บทบาท ศักยภาพของ
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช จากการศึกษาการอนุรักษ์เมืองเก่าของ Chatthai (2000) คือการผสมผสาน
งานอนุรักษ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานผังเมือง  และตามแนวคิดของวัชราภรณ์ เครือพันธ์ (2555) 
ควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์และดูพ้ืนที่ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช เพ่ือให้คนใน
พ้ืนที่และเยาวชนมีทัศนคติและความเข้าใจโดยใช้รูปแบบในการส่งเสริมความรู้เช่นจัดทํา เอกสารสิ่งพิมพ์
ให้มีความรู้ถึงวิธีการในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 

ควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรขึ้นในชุมชน ในการประชุมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการด้านวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือเกิดความรู้สึกนึกคิดในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
เน่ืองจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งกระบวนการทํางาน  

จัดทําแนวทางแผนงานโดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับที่วิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดํารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไว้ได้ พร้อม
ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของ
ประชาชน” โดยการอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุง การพัฒนาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ ICOMOS กําหนด 

4. คนท้องถิ่น ควรสร้างการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช โดยเริ่มต้ังแต่ด้านค้นหาปัญหา การวางแผนดําเนินงานเท่ากับปฏิบัติงานและติดตาม/ 
ประเมินผล เน่ืองจากคนในชุมชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชุมชน 

ด้านค้นหาปัญหา โดยพูดคุย/ สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับนักท่องเที่ยว/ 
คนต่างถ่ิน เพ่ือให้ทราบปัญหาและสภาพจริงของสังคมท่ีเกิดขึ้นและเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
เพ่ิมพูดคุย/ สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่าระหว่างคนในชุมชน สังเกตความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพ่ือรู้เท่าทันและปรับแผนงานให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง 

ด้านการวางแผนดําเนินงาน โดยให้คนในชุมชนร่วมวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
โดยการพูดคุย/ สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับนักท่องเที่ยว/ คนต่างถิ่น และพูดคุย/ สอบถาม 
ปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับคนในชุมชนเพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุมชน และทําการเปรียบเทียบ 
แผนการดําเนินงานที่วางไว้กับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชมชน จากนั้นจึงพิจารณาว่าต้องมีการปรับ
แผนที่วางไว้อย่างไรบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ด้านปฏิบัติงาน โดยคนในชุมชนช่วยกันกระตุ้นให้ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์/ พัฒนาเมืองเก่า
ตามลําดับขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากทางราชการอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมความรู้
กับผู้อ่ืนในการอนุรักษ์เมืองเก่า และฝึกให้มีการสังเกตผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากพบปัญหาที่เกิดขึ้น 

ด้านติดตาม/ ประเมินผล โดยเปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าของนครศรีธรรมราชกับ
สถานที่อ่ืนๆ ที่ประสบความสําเร็จ เช่น ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย และลพบุรี สอบถามปัญหาที่พบจาก
นักท่องเที่ยว/ คนต่างถิ่นสอบถามปัญหาที่พบจากคนในชุมชนเพ่ือเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงกับ
เป้าหมายที่วางไว้ และนําผลที่ได้ไปวัดกับระดับแผนงานที่ดําเนินการอยู่ว่าต้องปรับปรุงส่วนใดเพ่ิมเติมบ้าง 
 

 

ภาพที่ 13 แผนผังสรุป สถานการณ์ปัจจุบันการนําเสนอวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
มรดกโลก 

• ปรับปรุงจนอาคาร สถานที่ และส่ิงที่มีคุณค่าปรากฏจนเห็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
ชัดเจน

• ทําหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในฐานะท่ีเป็นที่สัญจร ที่ชุมนุมของคนใน
ชุมชน 

• ร่วมสนับสนุนด้าการเงินในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาบริเวณภายในวัด
พระมหาธาตุวรวิหารให้ตรงตามข้อกําหนด

ภาคธุรกิจใน
พ้ืนที่ องค์กร
พัฒนาเอกชน

• มีบทบาทเป็นผู้นําในการสร้างความร่วมมือให้กับคนในชุมชน 

• สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ความรู้ในวิธีการหรือกระบวนการในการอนุรักษ์
• สังเกตการพัฒนาความร่วมมือของคนในชุมชน 
• สร้างจิตสํานึกและความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเมืองเก่า และ

พิจารณาว่าจะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้กระจายข่าวสาร

นักวิชาการ

• ควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรขึ้นในชุมชน ในการประชุมแสดงความ
คิดเห็น

• จัดทําแนวทางแผนงานโดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สภา
วัฒนธรรม ประชาชน

• เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุง การพัฒนาให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี ICOMOS กําหนด

ภาครัฐ

• ด้านค้นหาปัญหา โดยพูดคุย/สอบถามปัญหา  เพ่ือให้ทราบปัญหาและสภาพจริง  
สังเกตความเปล่ียนแปลง และร่วมกันวิเคราะห์

• ด้านการวางแผนดําเนินงาน  โดยการพูดคุย/สอบถามปัญหา ทําการเปรียบเทียบที่
วางไว้กับสภาพความเป็นจริง

• ด้านปฏิบัติงาน ช่วยกันกระตุ้นให้ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์/พัฒนาเมืองเก่า
ตามลําดับขั้นตอน และส่งเสริมความรู้กับผู้อ่ืน

• ด้านติดตาม/ประเมินผล เปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าของนครฯกับสถานที่
อ่ืนๆ ที่ประสบความสําเร็จ

คนท้องถิ่น
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แบบสัมภาษณ์ 
(ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูล 
ช่ือ ...........................................................................................................................................................  
อายุ ...................................... ตําแหน่ง.....................................................................................................  
พ้ืนที่ประกอบกิจการ. .............................................................................................................................  
ระยะเวลาอาศัยในในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช .........................................................................  
 
ประเด็นการสมัภาษณ์ 

1. ท่านได้รับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชอย่างไรบ้าง?  ท่านได้รับ
ข่าวสารเหล่าน้ันจากใคร ,ด้วยวิธีการใด? 

2. ในอดีตท่านมีสว่นร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชหรือไม่? อย่างไรบ้าง? 
3. ปัจจุบันท่านมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชหรือไม่? อย่างไรบ้าง? 
4. ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

อย่างไรบ้าง? (ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ,ลักษณะทางสังคม และการมีส่วร่วมของคนในชุมชน) 
5. ในอนาคตท่านต้องการส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชหรือไม่? อย่างไรบ้าง? 
6. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

อย่างไรบ้าง? 
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แบบสัมภาษณ์ 
(นักวิชาการ) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูล 
ช่ือ ...........................................................................................................................................................  
อายุ ...................................... ตําแหน่ง.....................................................................................................  
หน่วยงาน. ...............................................................................................................................................  
 
ประเด็นการสมัภาษณ์ 

1. ท่านได้รับข่าวสาร หรือทราบรายละเอียดต่อกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชหรือไม่? อย่างไรบ้าง? 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช? และควรมีแนวทางพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้าง? 

3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
อย่างไรบ้าง? (ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ,ลักษณะทางสังคม และการมีส่วร่วมของคนในชุมชน)  

4. ท่านมีความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระกว่างสภาพการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชกับ
การอนุรักษ์เมืองเก่าที่อ่ืนๆ อย่างไรบ้าง? มคีวามสอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกันอย่างไรบ้าง ? 

5. ท่านคิดว่าใครหรือหน่วยงานใดควรเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
บ้าง? และแต่คนควรเข้ามามีบทบาทในลักษณะใด? 

6. ขอให้ท่านนําเสนอแนะการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
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แบบสัมภาษณ์ 
(ภาครัฐ) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 
รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูล 
ช่ือ ...........................................................................................................................................................  
อายุ ...................................... ตําแหน่ง.....................................................................................................  
หน่วยงาน ................................................................................................................................................  
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช ......................................................  
ขอบเขตความรับผิดชอบ ........................................................................................................................  
 
ประเด็นการสมัภาษณ์ 

1. บทบาทของท่านต่อกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชหรือไม่? อย่างไรบ้าง? 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการ ขั้นตอน การข้ึนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร และบริเวณย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช? และควรมีแนวทางพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้าง? 

3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
อย่างไรบ้าง? (ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ,ลักษณะทางสังคม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน) 

4. ท่านมีความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระกว่างสภาพการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
กับการอนุรักษ์เมืองเก่าที่อ่ืนๆ อย่างไรบ้าง? มีความสอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกันอย่างไรบ้าง ? 

5. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชในอดีตเป็น
อย่างไรบ้าง? ปัจจุบันเป็นอย่างไร? และในอนคตมีทิศทางอย่างไร? 

6. ขอให้ท่านนําเสนอแนะการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช? 

7. ท่านต้องกาความสนับสนุนจากใครบ้าง? อย่างไรบ้างต่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 



 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม 
(คนท้องถ่ิน) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 

 
คําช้ีแจง : ให้ทาํเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านมากท่ีสุด 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อายุ 
 1) ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ20 ปี   2) 21 – 30 ปี 
 3) 31- 40 ปี    4) 41- 50 ปี  
 5) มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  
 
3. สถานภาพสมรส  
 1) โสด   2) สมรส  3) หม้าย/หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา 
  1) ประถมศึกษา    
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(ปวช.)    
 4) อนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ปวส.)  
 5) สูงกว่าปริญญาตร ี  
 
5. ระดับรายได้ 
 1) ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท 2) 10,001 – 20,000 บาท 
 3) 20,001 – 30,000 ยาท  4) มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
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6. อาชีพ 
 1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 2) ลูกจ้างเอกชน 
 3) นักเรียน/นักศึกษา  
 4) ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 
  5) อ่ืนๆ เช่น รับจ้างทั่วไป เกษตรกร หรอื(ระบุ)..................................................
  
 
7.ความเป็นคนท้องถิ่น(โดยกําเนิด) 
 1)  ใช่    2) ไม่ใช่ 
 
8. ระยะเวลาการอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
 1) ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ10 ปี   2) 11 – 20 ปี 
 3) 21- 30 ปี    4) มากกว่า 30 ปีขึ้นไป  
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การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการอนุรกัษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการเปิดรับข้อมูล 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking)
1. มีการสอบถามเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจาก
บุคคลรอบข้าง 

  

2. มีการข้อมลูเก่ียวกับเมืองเก่าและมรดกโลก   
3. มีการต้ังประเด็นคําถามเก่ียวกับการอนุรกัษ์เมืองเก่า   
4. มีการคาดคะเนเกี่ยวกับผลการอนุรักษ์เมืองเก่า   
การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity)
1. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจาก
ทางราชการ 

  

2. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าจาก
ญาติหรือคนในชุมชน 

  

3. ข้อมูลที่ได้รบัเก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่ามีความ
น่าเช่ือถือ 

  

4. ต้องการใหม้กีารเผยแพรเ่อกสารเก่ียวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่าเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง 

  

การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) 
1. ที่ผ่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์เมืองเก่า 

  

2. เห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่าของหน่วยงาน
ราชการ 

  

3. บุคคลรอบข้างในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์เมืองเก่า 

  

4.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์เมืองเก่า   
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แรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 

ข้อคําถาม 
ระดับแรงจูงใจ 

น้อย
ที่สุด

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด

มาตรการทางการเงนิ 
1. ต้องการเงินสนับสนุนจาก/เอกชนในการร่วม
อนุรักษ์ 

  

2. ต้องการให้มีการมอบรางวัลเป็นเงินในการประกวด
การอนุรักษ์เมืองเก่าเพ่ือใช้พัฒนาชุมชน

  

3. ต้องการให้ชุมชนได้สิทธ์ิบริหารงบประมาณเพ่ือการ
อนุรักษ์เมืองเก่า

  

การยกย่อง/ให้รางวัล 
1. ต้องการให้มีการประกาศเชิดชูบุคคล/ชุมชนที่ให้
ความร่วมมืออนุรักษ์เมืองเก่า 

  

2. ต้องการเป็นผู้นําในการอนุรักษ์เมืองเก่า   
3. ต้องการตําแหน่งที่ชัดเจนในการอนุรักษ์เมืองเก่า   
การมีส่วนร่วม 
1. มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า   
2. ได้แลกเปลีย่นแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

  

3. มีข้อสงสัยซกัถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า   
การฝึกอบรม 
1. ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

  

2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือการให้ข้อมูล
น่าเช่ือถือ 

  

3. ผู้ให้การอบรมหรือผู้ให้ความรู้มีความน่าเช่ือถือ   
การส่งเสริมกิจกรรม/ให้การศึกษา
1. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า
โดยทั่วไป 

  

2. การจัดทัศนศึกษา   
3. มีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า   
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค้นหาปัญหา 
1. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
2. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับ
คนในชุมชน 

 

3. พูดคุย/สอบถามปัญหาในการอนุรักษ์เมืองเก่ากับ
นักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่น 

 

4. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน  
วางแผนดําเนนิงาน 
1. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการอนุรักษ์เมืองเก่า  
2. จัดลําดับความสําคัญของการแก้ปัญหาวิธีการ
อนุรักษ์เมืองเก่า 

 

3. กําหนดเป้าหมายที่คาดหวัง  
4. เตรียมแผนสํารอง  
ปฏิบัติงาน 
1. ให้ความรู้กับผู้อ่ืนในการอนุรักษ์เมืองเก่า  
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

 

3. ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์/พัฒนาเมืองเก่าตามลําดับ
ขั้นตอน 

 

4. สังเกตผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
ติดตาม/ประเมินผล 
1. สอบถามปัญหาที่พบจากคนในชุมชน  
2. สอบถามปัญหาที่พบจากนักท่องเที่ยว/คนต่างถิ่น  
3. เปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าของนครศรีธรรมราช
กับสถานที่อ่ืนๆ 

 

4. เปรยีบเทยีบสภาพความเป็นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้  
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ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน 
ในการสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้
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