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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการทบทวนปัจจัยและตัวช้ีวัดท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาด้านการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการสําหรับงานเทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรม ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) โฆษณา (Advertisements) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการสื่อสารออนไลน์ (Online Communication) นอกจากนั้นตัวช้ีวัด
ท่ีสําคัญท่ีใช้ในการศึกษาการสื่อสารการตลาดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 40 ตัวช้ีวัด โดยการพัฒนาปัจจัยและตัวช้ีวัดดังกล่าวจะถูก
นําไปใช้ในการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม ต่อไป 
 

คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เครื่องมือส่งเสรมิการตลาด เทศกาล กิจกรรมพิเศษ 
 
Abstracts 

This study aims to review the factors and the indexes of integrated marketing communication for the 
local festivals in term of culture. The result shows that there are five factors which are suitable for studying: 
Public Relations, Advertisements, Sales Promotion, Direct Marketing, and Online Communication. There are 
also forty important indexes which are used to develop the integrated marketing communication. These 
factors and indexes will be used in developing integrated marketing communication affecting decisions on 
the cultural festival participation. 
Keywords: Integrated marketing communication, Marketing communication tools, Festival, event 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากความงดงาม
ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนมา รวมท้ังกิจกรรมและงาน
เทศกาลสําคัญต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียง และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีซึ่งแต่ชุมชนและท้องถ่ินสั่งสมมานาน ท้ังทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่จนกลายเป็น “อัตลักษณ์ ” ของชุมชน ก่อให้เกิดเป็นเทศกาลงานประเพณีท่ี ซึ่ง
ท้ังนี้เทศกาลงานประเพณีไทยถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยท่ีสําคัญช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีความ
สนใจและต้องการสัมผัส เรียนรู้ถึงความเช่ือ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถ่ินโดยเฉพาะงานเทศกาลท้องถ่ินตาม
ภูมิภาคต่างๆ เช่น งานประเพณีอุ้มพระดําน้ํา ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นงานเทศกาลท้องถ่ินท่ีมีความเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่
โบราณหลายช่ัวอายุคน ซึ่งเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินท่ีแสดงถึงความเช่ือความศรัทธาและการเสี่ยงทายของชาวบ้าน 
ต่อมาคือ เทศกาลประเพณีบุญผะเหวด ถือเป็นงานบุญพ้ืนบ้านท่ีมีความโดดเด่นท่ียังคงรักษาพิธีกรรมดั้งเดิมไว้ของคนภาคอีสาน
ซึ่งมีความน่าสนใจในด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา ของจังหวัด
สระบุรี  ก็จัดเป็นประเพณีงานบุญทางพุทธศาสนาท่ีมีความโดดเด่นในแง่ท่ีเป็นต้นตํารับและไม่มีปรากฏในท่ีอ่ืน ๆ มีองค์ประกอบ
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สําคัญด้านมิติประวัติศาสตร์และสถานท่ี โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผัก ของจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงความเช่ือของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวจีนเหมืองแร่ภูเก็ต (อนุชา ทีรคานนท์ และคณะ, 2555) ซึ่งดึงดูด
นักท่องเท่ียวท่ีมีเช้ือสายจีนจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง หรือแม้แต่นักท่องเท่ียว
จากยุโรปก็มีความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ปี เป็นเทศกาลท้องถ่ินท่ีช่วยสนับสนุนและช่วยกระตุ้นการท่องเท่ียวไทย
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามายังภูเก็ตจํานวนมากมีท้ังผู้ท่ีเดิน
ทางเข้ามาเพ่ือท่องเท่ียวพักผ่อน รวมท้ังร่วมชมพิธีกรรมต่างๆ จนเป็นท่ีกล่าวขานกันอย่างกว้างขวาง จึงส่งผลให้งานประเพณี
เทศกาลกินเจของภูเก็ตมีช่ือเสียงในตลาดท่องเท่ียว 

ในปี พ.ศ.2555 จังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลถือศีลกินผักประมาณ 2.7 แสนคน แบ่งเป็น
นักท่องเท่ียวชาวไทย 57,000 คน และชาวต่างชาติ 213,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีนักท่องเท่ียว ประมาณ 
2.32 แสนคน ซึ่งมีสัดส่วนขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.4 แต่จํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.3 ซึ่ง
ขยายตัวเพ่ิมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีขยายตัวเพียงร้อยละ 3.6 และก่อให้เกิดรายได้ท่องเท่ียวสะพัดในภูเก็ตประมาณ 
5,600 ล้านบาท เพ่ิมมากข้ึนกว่าปี พ.ศ.2554 ท่ีมีรายได้เพียง 4,800 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 16 (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2555) รายได้จากการจัดกิจกรรมและจากการท่องเท่ียวในงานเทศกาลกินเจถูกกระจายไปตามธุรกิจต่างๆ 
ประกอบด้วยธุรกิจด้านท่ีพัก ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด คิดเฉลี่ยร้อยละ 30 หรือมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นท่ีพัก
ท้ังโรงแรมในเมือง หรือรีสอร์ทตามชายหาดต่างๆ รองลงมาคือ ธุรกิจสินค้าของท่ีระลึก มีสัดส่วนการใช้จ่ายร้อยละ 18 หรือคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีท้ังเครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับมุก ผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกหอย รวมท้ังอาหารพ้ืนเมืองต่างๆ ซึ่งเท่ากับธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 18 เช่นเดียวกัน 
ท้ังร้านอาหาร ภัตตาคารท่ีตั้งอยู่ในโรงแรม และท่ีกระจายอยู่ตามแหล่งท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่ต่างพัฒนาอาหารเจให้มี
หลากหลายเมนูเพ่ือรองรับลูกค้าท้ังคนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว นอกจากนั้นยังเกิดการกระจายค่าใช้จ่ายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ธุรกิจด้านบันเทิงและพักผ่อน ซึ่งมีท้ังการแสดงโชว์ สปา และนวดแผนโบราณ และกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ 
กอล์ฟ และกิจกรรมทางน้ําต่าง ๆซึ่งเท่ากับธุรกิจด้านคมนาคมและการเดินทางท่องเท่ียว  มีการใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 12.5 
หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 700 ล้านบาท และธุรกิจบริการด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการนําเท่ียว การใช้จ่ายในสัดส่วนร้อย
ละ 9 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาทได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในภูเก็ต รวมท้ังบริการจัด
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและบริการนําเท่ียวในภูเก็ต 

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในปัจจุบันมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเท่ียวผ่านทางการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ (อรรณพ แสงภู, 2552) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากโดย
ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญในเรื่องราคาและคุณภาพ อีกท้ังยังมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วนทําให้พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
นักท่องเท่ียว เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมือง เป็นต้น (วลัยพร ริ้วตระกูล
ไพบูลย,์ 2551) ดังนั้นแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน ธุรกิจจะต้องมุ่งสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและธุรกิจจะต้องติดตาม
การเติบโตของตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยนําทฤษฎีทางการตลาดมาปรับใช้ให้เหมาะสม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2552) ซึ่ง
การสื่อสารไร้พรมแดนท่ีใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดเพ่ือช่วงชิงกลุ่มลูกค้ากันอย่างรุนแรงในกลุ่มธุรกิจจัดงานเทศกาล 
(Festivals) นักการตลาดจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ท้ังจากทฤษฎีและการคิดนอกกรอบเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันโดย
นิยมใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ในการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าได้รู้จักและจดจํา (ชัชวาล เพชรสุวรรณ, 2556) โดยการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสามารถสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรมในท่ีสุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Kotler (2004) ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็นการสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีสามารถติดต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ลูกค้าโดยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการทําธุรกิจเพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิมในการซื้อ
สินค้าและบริการรวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสนิคา้และ
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องค์กรการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักการตลาดเป็นวิธีการสื่อสารท่ีสามารถดงึดูดความสนใจ
จากลูกค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อและกลายเป็นลูกค้าในระยะยาว (Kotler and Keller, 2006) นอกจากนี้การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการยังเป็นการมุ่งหวังต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากกว่าต้องการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้และสร้างทัศนคติท่ีดี 
และสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าให้มาซื้อและใช้สินค้า ซึ่งประเด็นสําคัญของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ คือ การลงมือทํางานทุกอย่างจะต้องสอดคล้องและมีความต่อเนื่องจนเกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัวจะ
ทําให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างจุดหมายของธุรกิจกับผู้บริโภค (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2548) 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีมีความสําคัญในการดําเนินงานท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
พฤติกรรมของนักเดินทางผ่านทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ กับความน่าสนใจของเทศกาลท้องถ่ินด้านวัฒนธรรม เนื่องจาก
พฤติกรรมของการเดินทางในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงการสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมจึงมี
ความสําคัญต่อการนําไปปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับเทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรมรวมถึง
ปัจจัยและตัวช้ีวัดท่ีประยุกต์ใช้สําหรับการศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิง
วัฒนธรรม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภมูิ โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาปัจจัยและตัวช้ีวัดท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 การสื่อสารการตลาดมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงตลาด ท่ีเป็นแนวทางของการส่งเสริมการตลาดท่ีทางองค์กรจะต้องส่ง
ข่าวสารของตราสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ,์ 2555) ซึ่งการผสานการสื่อสาร
การตลาดให้มีความสอดคล้องกัน ไม่ใช่เพียงการผสมผสานการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆเข้าด้วยกันเท่านั่น แต่ต้องมีการนําเอาปัจจัย
อ่ืน ๆ ทางการตลาดมาผสมผสานให้กลมกลืนด้วยความว่า “บูรณาการ” ถึงย่อมช่วยสร้างประสิทธิผลและความสมบูรณ์ให้การ
สื่อสารการตลาด 
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็นรูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถ
สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมการตลาดดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกันเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง (Kotler and Armstrong, 2004; Schultz, 1993) ซึ่งทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการถูกยอมรับ
อย่างกว้างขวาง โดย Don E Schultz and Stanley Tannenbaum อ้างถึงใน ธีรพันธ์ โล่ทองคํา (2541) ได้มีการเสนอรูปแบบ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอยู่ 5 ข้ันตอน โดยข้ันแรกต้องเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในระบบท่ีสามารถค้นหาและสืบค้น
ได้ ต่อมาจึงแบ่งฐานลูกค้าออกตามพฤติกรรม ได้แก่ กลุ่มท่ีภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร กลุ่มท่ีภักดีต่อคู่แข่งขัน และกลุ่มท่ีเกิด
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในข้ันท่ีสามเป็นการจัดการกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพ่ือมุ่งสู่การแสวงหาโอกาส เวลา สถานท่ี 
หรือสถานการณ์ท่ีสามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ ข้ันท่ีสี่เป็นการพัฒนากลยุทธ์การติดต่อสื่อสารโดยการ
สร้างข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถจูงใจและสร้างความประทับใจ เพ่ือนําไปสู่การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และข้ันสุดท้ายคือการ
เลือกกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดโดย
อาศัยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนั้นTom Duncan and Sandra Mariaty อ้างถึงใน 
นิธิมา อังอติชาติ, สุวรรณี สภาวสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์คุณ (2540) ได้พัฒนาแนวคิดท่ีสามารถอธิบายได้ถึงการนําการ
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สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไปปฏิบัติได้อธิบายในสี่รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบของข่าวสารการติดต่อสื่อสารเชิงบูรณา ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารต้องผ่านกระบวนการวางแผนจากองค์กรและต้องไตร่ตรองถึงกิจกรรมการสื่อสารเอาไว้แล้ว เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ประการต่อมารูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ต้องเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์โดยต้องใช้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารหลายประเภทร่วมกัน ซึ่งต้องสร้างความสม่ําเสมอและมีการตอกย้ําถึง
ภาพลักษณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างท่ีสามคือการวางแผนท่ีฐานศูนย์ ซึ่งเป็นการวางแผนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการวางแผน
งบประมาณของการสื่อสารการตลาดท่ีได้มีการวางแผนไว้แต่ต้น แต่การจัดสรรงบประมาณนั้นจะเริ่มต้นจากรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซึ่งถูกพิจารณาจากจุดแข็งจุดอ่อนและความเป็นไปได้ สุดท้ายคือการ
ตรวจสอบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการตรวจสอบการติดต่อการสื่อสารท่ีได้มีการสื่อออกไปยัง
ผูร้ับสารแล้ว เพ่ือประเมินการได้รับสารตรงกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม ่
 

การแบ่งระดับของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 Schultz and Schultz (2004) ได้อธิบายถึงการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในองค์กรแบ่งได้เป็น 4 ระดับ โดยลําดับ
แรกคือ การประสานองค์ประกอบการสื่อสารยทุธวิธี ซึ่งเป็นลําดับแรกของการนําเครื่องมือสื่อสารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ 
โดยต้องเกิดความสอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดท่ีองค์กรเคยใช้อยู่ ลําดับต่อมาจําเป็นต้องมีการกําหนดกรอบการสื่อสาร
การตลาดขององค์กรใหม่ ซึ่งเป็นระดับท่ีองค์กรจําเป็นต้องเริ่มการเก็บข้อมูลของลูกค้า และนําข้อมูลท่ีได้มาปรับประยุกต์ในการ
สร้างแผนการสื่อสารการตลาด รวมท้ังต้องประเมินผลตอบรับของลูกค้าต่อการสื่อสารการตลาดท่ีส่งออกไป ลําดับท่ีสามคือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการนําฐานข้อมูลของลูกค้ามาวางแผนการสื่อสารการตลาดซึ่งให้เกิดความสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน และลําดับสุดท้ายคือการบูรณาการระหว่างข้อมูลทางการเงินและกลยุทธ์ขององค์กร เป็นระดับ
ท่ีทุก ๆ ส่วนขององค์กรต้องวางแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกันท้ังหมด โดยเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
 อย่างไรก็ตามการดําเนินงานภายใต้แนวคิดของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้น พบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ในระดับท่ีสองคือการกําหนดการสื่อสารการตลาดขององค์กรใหม่ ซึ่งบางส่วนจะสามารถพัฒนาไปถึงข้ันระดับท่ี
สาม และมีส่วนน้อยมากท่ีพัฒนาการดําเนินงานถึงข้ันท่ีสี่ (ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2553) 
 
กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 Caemmerer (2009) ได้พัฒนากระบวนการวางแผนการตลาดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยมีกระบวนการ 6 
ข้ันตอน ซึ่งเริ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ต้องระบุถึงสถานการณ์ท้ังภายในองค์กร และภายนอกองค์กรท่ีสามารถระบุได้อย่า
ชัดเจนโดยการใช้ท้ังข้อมูลการวิจัยการตลาด หรือการวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นไปได้ขององค์กร ต่อมาต้องวิเคราะห์โอกาส
ทางการสื่อสารการตลาด ซึ่งต้องรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดโดยต้องมีข้อมูลถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ข้ันท่ีสาม
คือการคัดเลือกผู้ท่ีจะดําเนินการสื่อสารการตลาดให้กับองค์กร ซึ่งต้องมีความเหมาะสมท้ังความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค ์
ในข้ันท่ีสี่คือการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการรวมท้ังการนําไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างตัวเลือก
ของการผสานการสื่อสารการตลาด รวมท้ังการคัดเลือกสื่อท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการ ในข้ันท่ีห้า คือ การประเมินรูปแบบของ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ท้ังกระบวนการก่อนดําเนินการ ระหว่างการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ ซึ่งต้อง
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีนําไปใช้ และข้ันสุดท้ายคือการวางแผนสําหรับการปฏิบัติในครั้งต่อไป ซึ่งในระหว่างนี้ต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการวางแผนท่ีดีข้ึน 
 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับเทศกาลท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม 
 การจัดงานเทศกาลเป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีท่ีใช้จัดงานผู้จัดงาน และผู้ท่ีเข้าร่วมงาน โดยมีการ
ออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยการจัดงานมักมีแรงจูงใจ เนื่องจากมีการออกแบบสร้างสรรค์ให้มีความโดดเด่น มีความ
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แตกต่าง มีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อผู้บริโภค เพ่ือทําให้ผู้เข้าร่วมงานได้รบัประสบการณ์หลากหลาย โดยรูปแบบของเทศกาล
เป็นขอบเขตอย่างหนึ่งของกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมักมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ และโปรแกรมท่ีจัดข้ึน ท้ังนี้งานเทศกาลเป็น
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรม (Getz, 2005) 
 เทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งการจัดเทศกาลในแต่ละครั้งมีความ
แตกต่างของสถานท่ี เวลาหรือช่วงระยะเวลาท่ีจัดงาน โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยสนับสนุน เจ้าของลิขสิทธ์ิ การจําหน่ายตั๋วเข้างาน 
หรือแม้กระท่ังวัตถุประสงค์ของการจัดงาน (Hede and Kellett, 2009) ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเป็นปัจจัยท่ี
ช่วยสนับสนุนให้การจัดเทศกาลประสบความสําเร็จ (Getz, 2005) 
 การพิจารณาถึงการผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลาย ๆ เครื่องมือเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพ่ือบูรณาการ
ให้การจัดงานเทศกาลประสบความสําเร็จอาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี ้

1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการสื่อสารสองทางเพ่ือสื่อสารท่ีถูกมุ่งไปยังความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างและรักษาความสัมพันธ์ สํารวจความคิดของกลุ่มเป้าหมาย (Duncan, 2002) นอกจากนั้นเป็นการ
ติดตอ่สื่อสารขององค์กรกับกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างทัศนคติ ความเช่ือถือ และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังนีก้ารประชาสัมพันธ์ต้องเป็นการติดต่อสื่อสารท่ีใช้สื่อมวลชนหรือไม่ใช้สื่อมวลชนก็ได้ โดยบางครั้งไม่สามารถ
ระบุแหล่งท่ีมาของข่าวสารได้ และมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม 

  สําหรับเครื่องมือการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายซึ่งต้องเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ
ผสมผสานกัน ดังนี ้

1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ ย่อมมีความน่าเช่ือถือสูง ซึ่งสื่อในปัจจุบันมีความน่าสนใจท่ีแตกต่างกัน เช่น 
การนําเสนอข่าวหรือการแถลงข่าว เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจและมีความน่าเช่ือถือ เป็นกิจกรรมท่ี
นําเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งสื่อมวลชนย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าบุคคลท่ัวไปนอกจากนั้น สื่อจําพวกเพลง ภาพยนตร์ หรือ
แม้กระท่ังนิตยสารก็ช่วยดึงดูดให้เกิดการรับรู้และสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างด ี

1.2 การเลือกใช้สัญลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมในบริบทของท้องถ่ิน เช่น ธงสัญลักษณ์ เป็นอีก
อย่างหนึ่งท่ีช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตอบสนอง ท้ังนี้ต้องสามารถสังเกตได้ง่าย จดจําได้ง่าย และชัดเจน 

1.3 บทให้สัมภาษณ์จากผู้จัด เป็นการพูดคุยกับบุคคลท่ีน่าสนใจเพ่ือสอบถามถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของเทศกาล ซึ่งมี
หลากหลายรปูแบบ เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมภาษณ์ผู้จัดงาน หรือการสัมภาษณ์จากผู้ท่ีเคย
มีประสบการณ์การเข้าร่วมงานเป็นต้น 

1.4 ตราสินค้าของผู้สนับสนุน การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเป็นสิ่งท่ีสามารถช่วยกระจายการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
หลากหลายมากข้ึน เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากและการให้การสนับสนุนช่วยให้การจัดงานเทศกาลสามารถจัดข้ึนได้ แต่ท้ังนี้การให้
การสนับสนุนจะต้องทําด้วยความเหมาะสม 

1.5 การบอกต่อจากบุคคลอ่ืน ๆ เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการโดยอาศัยบุคคลเป็นช่องทางการสื่อสารท่ี
สําคัญท่ีจะบอกเรื่องราวเก่ียวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการท่ีกลุ่มเป้าหมายได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความพึง
พอใจก็จะบอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนซึ่งทําให้ข่าวสารสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็วเป็นวิธีท่ีมีพลังมากวิธีหนึ่งท้ัง
ในด้านการแพร่กระจายข่าวสารและการมีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Ferguson, 2008) 

1.6 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมงาน เช่น นักร้อง นักแสดง ซึ่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์ของการจัดเทศกาลโดยอาจจะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ท่ีมีความช่ืนชอบในตัวนักร้องนักแสดง หรือเป็น
การสนับสนุนให้เกิดการเขียนข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อีกด้วย 
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 2. การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลท่ีใช้สื่อต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์โดยแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือน
ความทรงจําเก่ียวกับความคิด หรืองานเทศกาล ซึ่งการโฆษณาสามารถสร้างความตระหนักรู้ในตัวของการจัดกิจกรรม (สุทธิ
นันทน์ พรหมสุวรรณ และรพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2553) ดังนั้นเมื่อมีการส่งเสริมกิจกรรมอ่ืน ๆ จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจต่อการเดิน
ทางเข้าร่วมงานได้ง่ายยิ่งข้ึน ลักษณะของโฆษณามีข้อดีในการช่วยการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสือ่สาร
กับกลุ่มผู้รับข่าวสารจํานวนมาก ท้ังนี้เป็นการเสนอขายความคิด หรืองานเทศกาล ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบการแจ้งข่าวสาร การจูง
ใจให้เกิดความต้องการ หรือการเตือนความทรงจํา 
 การโฆษณาถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดท่ีสําคัญในปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าเรามักจะพบเห็นโฆษณาอยู่เป็น
ประจํา ซึ่งสื่อโฆษณาท่ีใช้ในการโฆษณาประกอบด้วย  

2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ หนังสือหนังสือพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 
2.2 สื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุตัวอย่างในโรงภาพยนตร์เป็นต้น 

 
3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใช้สิ่งจูงใจพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อท่ีรวดเร็วข้ึน 

โดยการส่งเสริมการขายเป็นการพยายามหาแนวทางในการให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจในกิจกรรม (สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 
และรพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2553)และเมื่อได้เกิดการทดลองหรือเกิดการเข้าร่วม ซึ่งย่อมเกิดความประทับใจลักษณะท่ีดีของการ
ส่งเสริมการขายต้องเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากเครื่องมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ แต่การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียง
เครื่องมือเดียวได้ โดยท่ัวไปต้องใช้ร่วมกับการโฆษณา และ (หรือ) การขายโดยใช้พนักงานขาย โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมระยะสั้น 
และมุ่งกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายข้ันสุดท้ายซึ่งสื่อท่ีใช้ในการส่งเสริมการขาย ได้แก่ การชิงโชค การให้คูปอง การสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ 
การได้รับเชิญเข้าร่วมพิเศษ การลดราคาสินค้า กิจกรรมรับประทานอาหารฟรีและกิจกรรมบันเทิง เช่น การจัดประกวด เป็นต้น 
 
 4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนองในทันทีทันใด (Armstrong and Kotler, 2003) ซึ่งลักษณะของตลาดทางตรง มีดังนี้ (1) มีผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทันทีทันใด (2) มีการตอบสนองท่ีสามารถวัดได้โดยพิจารณาจากการตอบสนองกลับ (3) มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวและต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมาย (4) สามารถควบคุมคุณภาพของข่าวสารได้ (5) สามารถยืดหยุ่นได้ เพราะข่าวสารต่าง ๆ 
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้สะดวก (6) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ท่ัวถึง (7) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง ท้ังนี้
ต้องอาศัยการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูล (8) มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารสูงกว่าสื่อโฆษณาแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากสามารถ
กระตุ้นความต้องการในทันทีทันใด และทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าเครื่องมือประเภทอ่ืน 
 เครื่องมือการตลาดทางตรงท่ีเหมาะสมในการนํามาใช้กับการจดัเทศกาล ประกอบด้วย 

4.1 อีเมล์ เป็นการส่งข่าวสารการตลาดจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับข่าวสารอีกเครื่องหนึ่ง โดย
ส่งผ่านทางระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่
กลุ่มเป้าหมายและรับข้อเสนอแนะจากกกลุ่มเป้าหมาย (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2554) 

4.2 จดหมาย เป็นการใช้เครื่องมือการสื่อสารตลาดโดยใช้จดหมาย ซึ่งอาจมีภาพโฆษณาหรือตัวอย่างของกิจกรรมส่งไป
หาลูกค้าทางไปรษณีย์ (Armstrong and Kotler. 2003) ท้ังนี้เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเกิดปฏิกิริยาในการตอบสนอง ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของการส่งจดหมาย โปสการ์ด เป็นต้น (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2554) 

4.3 ผู้นําเท่ียว เป็นบุคคลท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวหรือบุคคลท่ีความสนใจในการกิจกรรม ท้ังนี้ผู้นําเท่ียว
สามารถสร้างความเข้าใจเพ่ือดึงดูดให้เกิดการเข้าร่วมงานเทศกาล 

4.4 โทรศัพท์ เป็นการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลทางตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้ต้องมีการเตรียมข้อมูลเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ในการหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมงานเทศกาล (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2554) 
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4.5 ข้อความสั้น เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพและยังคงเป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน นักการ
ตลาดสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก ท้ังนี้การใช้การตลาดผ่านข้อความสั้นท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องให้ความสําคัญกับประโยชนท่ี์ลูกค้าจะได้รับโดยแท้จริง จึงจะทําให้วิธีการสื่อสารการตลาดช่องทางนี้มีคุณค่า
ในสายตาผู้บริโภค ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มเป้าหมายทําให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน (นราธิป 
อํ่าเท่ียงตรง, 2553) 

4.6 แคตตาล็อก เป็นการส่งแคตตาล็อกสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการส่งไปรษณีย์เป็น
รูปเล่ม ซึ่งแสดงภาพสินค้า รายละเอียดของกิจกรรมของเทศกาล (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2554) 

4.7 กิจกรรมโรดโชว์เป็นการตลาดท่ีนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีข้อดีในการเลือกกิจกรรมให้ตรงกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย และช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายได้เกิดประสบการณ์โดยตรง นอกจากนั้นคู่แข่งขันไม่สามารถทราบ
ได้ล่วงหน้าเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะทํา (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2551; Fehrnstrom and Rich, 2008) 
 5. การสื่อสารออนไลน ์(Online Communication) เป็นการสื่อสารการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อและอินเทอร์เน็ต
หรือเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดเจาะตรงท่ีมุ่งสู่ลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะยุคโลกาภิวัฒน์และความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีทําให้นักการตลาดและองค์กรต่าง ๆ สามารถส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(วิภาดา กิจแก้วกานต,์ 2553) และสามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้โปรแกรมออนไลน์ประเภท Social Media หรือ Social Network (Ferguson, 2008) โดยรูปแบบท่ีนิยมใช้ใน
ประเทศไทยมีอยู่หลากหลายเพ่ือร่วมสร้างความผูกพันกับองค์กร (ณัฐา ฉางชูโต, 2554)  

5.1 ยูทูปเป็นเครื่องมือการสื่อสารโดยการนําวิดีโอท่ีต้องการเผยแพร่แสดงบนเว็บไซต์ โดยการสื่อสารการตลาดผ่านยู
ทูปให้ได้รับความสนใจนั้นต้องยึดหลักการของการทําการตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) และต้องคํานึงถึงเนื้อหาท่ีดึงดูด
ใจ ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย ถึงจะได้รับการบอกต่อในวงกว้าง 

5.2 บล็อก ซึ่งมาจากคําเต็มว่า Weblog เป็นรูปแบบการเขียนบทความหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นสื่อส่วนตัวออนไลน์ 
โดยเจ้าของบล็อกสามารถเพ่ิมเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา โดยสามารถให้ผู้ท่ีเข้ามาอ่านข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นกับเจ้าของ
บทความได ้

5.3 ชุมชนออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรื่องราว หรือถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเครื่องมือ
ประเภทนี้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ วัน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกผ่านอุปกรณ์พกพา เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทนี้ 
อาทิ เฟซบุ๊ค , โซเชียลแคมป์ , อินสตาร์แกรม , มาย สเปซ (My Space) เป็นต้น 

5.4 เว็บไซต์ เป็นการสื่อสารท่ีสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นสื่อท่ีสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง 

5.5 ทวิตเตอร์เป็นการย่อโลกของการสื่อสารได้ง่ายยิ่งข้ึน ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการสื่อสารประเภทนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแจ้งข่าวสารใหม่ ๆ   

5.6 ตัวแทนจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นหัวใจสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงานมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมงานท่ีเป็นนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เดินทางมากับตัวแทนจําหน่าย แต่หากผู้แทนจําหน่ายขาดความสามารถในการ
บริหารจัดการอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการได้เช่นเดียวกัน 

5.7 แอ๊ปพลิเคช่ันโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้โทรศัพท์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนมา
กยิ่งข้ึน จึงเป็นระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแอพพลิเคช่ันข้อมูลหลักสําคัญ ๆ อีกมากมายและช่วยเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาดได้ดีมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับเทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรมสามารถประยุกต์ได้จากแนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดงานเทศกาลต่างๆ สามารถจําแนกออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การ
โฆษณาการส่งเสริมการขายการตลาดทางตรงและการสื่อสารออนไลน์  และประกอบด้วยด้วยตัวช้ีวัดท้ังหมด 40 ตัวช้ีวัด ดัง 
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แสดงในตารางท่ี 1-1 
 

ตารางท่ี 1-1 ปัจจัยและตัวช้ีวัดของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับเทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรม 

การประชาสัมพันธ ์ การตลาดทางตรง 
เพลง อีเมล ์
นิตยสาร จดหมาย 
ภาพยนตร ์ ผู้นําเท่ียว 
ธงสัญลักษณ ์ โทรศัพท์ 
การจัดแถลงข่าว ข้อความสั้น 
บทให้สัมภาษณ์จากผู้จัด แคตตาล็อก 
ตราสินค้าของผู้สนับสนุน กิจกรรมโรดโชว์ 
การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนๆ  
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมงาน  

ยูทูป วิทย ุ
บล็อก หนังสือ 
เฟซบุ๊ค แผ่นพับ 
เว็บไซต ์ โทรทัศน ์
ทวิตเตอร ์ โปสเตอร ์
โซเชียลแคมป ์ หนังสือพิมพ์ 
อินสตาร์แกรม โรงภาพยนตร ์

มาย สเปซ (My Space) การส่งเสริมการขาย 
ตัวแทนจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ต การชิงโชค 
แอ๊ปพลิเคช่ันโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การให้คูปอง 
 การสาธิตต่างๆ 
 ได้รับเชิญเข้าร่วม 
 การลดราคาสินค้า 
 กิจกรรมรับประทานอาหารฟร ี
 กิจกรรมบันเทิง เช่น การจัดประกวด 

 
สรุปผล 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสามารถอธิบายได้หลากหลายมุมมอง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ในการ
นําเสนอปัจจัยท่ีพัฒนาจากแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ สําหรับการประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการจัดงาน
เทศกาลท้องถ่ินเชิงวัฒนธรรมท่ีช่วยเพ่ิมให้การจัดเทศกาลประสบความสําเร็จ ซึ่งการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการประกอบด้วย
ปัจจัยท้ัง 5 อย่าง ดังต่อไปนี ้
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การตลาดทางตรง 

การสื่อสารออนไลน ์
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การศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝ่ังคลอง 
จังหวัดนครนายก 
A Study of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Approach: A Case Study of Chalermraja Cultural 
Center Wat Fangklong, Nakornnayok Province 
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัด

ฝั่ งคลองอํา เภอปากพลี  จั งห วัดนครนายกโดยใช้ วิ ธีการ วิจัย เ ชิ งคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จํานวน 15 คน ผู้แทนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก2 คน 
และผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน 1 คน รวมจํานวน 18  คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเมื่อนําข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองได้ภายใต้ปัจจัยสนับสนุน คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ได้ใช้กระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน 5 
กระบวนการ ได้แก่ (1) การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (2) การเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (3) การ
ถ่ายทอดและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (4) การต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ (5) การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง  
คําสําคัญ: การปกป้องคุ้มครอง มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง 
 

Abstract 
This research focused on safeguarding processes of  Thai Puan  Intangible Cultural Heritage (ICH) 

implemented by  Wat Fangklong Chalermraja Cultural Center, Pakplee District, Nakornnayok Province. This 
research employed a qualitative approach through in-depth interviews of 15 executive board members of 
Wat Fangklong Chalermraja Cultural Center , two government officers of Nakornnayok Province Cultural 
Office, and one government officer of Department of Cultural Promotion, and participating observation.  
When analyzing the data systematically, the results of the study found that Wat Fangklong Chalermraja 
Cultural Center with the supporting factor which is participation of  the community, schools, and 
governmental organizations employed five safeguarding processes of Thai Puan intangible cultural heritage 
including (1) identification and inventory of ICH ,(2) dissemination of ICH, (3) transmission and inheritability of 
ICH, (4) ICH recreating, (5) developing capacity of  Wat Fangklong Chalermraja Cultural Center’s executive 
board members.  
Keywords: Safeguarding, Intangible Cultural Heritage, Chalermraja Cultural Center, Wat Fangklong 
 

บทนํา 
ประเทศไทยได้เผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ รวมถึงการเน้นย้ําคุณค่า

วัฒนธรรมกระแสหลักท่ีต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเสี่ยงต่อการถูกดัดแปร บิดเบือน เสื่อม
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ถอย และสูญหายไป ยกตัวอย่างเช่น ภาวะถดถอยของการใช้ภาษาชองของชาวชองท่ีกระจายตัวในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา ปัจจุบันพบชาวชองอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตก่ิงอําเภอคิชฌกูฎ จังหวัด
จันทบุรี ปัจจุบันการใช้ภาษาชองตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยู่ในภาวะถดถอยเป็นอย่างมาก คนชองส่วนมากใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันแม้แต่ผู้สูงอายุ เยาวชนชาวชองรุน่ต่ํากว่า 30 ป ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถพูด
ภาษาชองได้ ภาษาชองจึงจัดเป็นภาษาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตข้ันรุนแรงใกล้สูญ ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีสะท้อนผ่านคําศัพท์ในภาษาชอง เช่น เรื่องเก่ียวกับป่า พันธ์ุพืช อาหารพ้ืนบ้าน สมุนไพร พิธีแต่งงาน “กา
ตัก” และการละเล่นพ้ืนบ้าน “ซะบา” (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555) 

ดังนั้น การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงนับเป็นวิธีการสําคัญเพ่ือให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ดํารงอยู่รอดต่อไป หากแต่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ให้ความสําคัญกับสิทธิชุมชนว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน
ท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550) สืบเนื่องจากความเสี่ยง
ต่อการสูญหายของภาษาชอง ชุมชนชาวชองเองได้มีความพยายามฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 โดยมี
การสร้างระบบตัวเขียนภาษาชองด้วยตัวภาษาไทย และการสร้างวรรณกรรมหนังสือน่าอ่านภาษาชอง และมีการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมชอง ซึ่งตั้งอยู่ท่ีก่ิงอําเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและ
บุคคลท่ัวไปนอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมล้านนา: มิติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนของวาสนาแสงสิทธ์ิ และคน
อ่ืนๆ (2553)  ท่ีศึกษาการคงอยู่ของวัฒนธรรมล้านนาในจังหวัดเชียงรายพบว่า หนึ่งในปัจจัยท่ีทําให้วัฒนธรรมล้านนาคงอยู่ คือ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและการถ่ายทอดผ่านการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้รู้จักดําเนินชีวิตตามครรลองล้านนา
รวมถึงการจัดโครงการด้านวัฒนธรรมล้านนาของกลุ่มผู้นําชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนเพ่ือป้องกันไม่ให้สูญหายไปตาม
กาลเวลา หากแต่สามารถคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกเริ่มประสบปัญหาเช่นเดียวกับของชาติพันธ์ุอ่ืนๆ
ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และเครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงเข้ามามีอิทธิพลในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะกับเยาวชน ให้คล้อยตามกับความทันสมัย แต่กลับมองว่าประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น คือ ความอับอายและล้าหลัง จน
เกิดการหลีกเลี่ยงและละเลยไป  ชาวไทยพวนเดิมได้อพยพมาจากแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยกว่า 200 ปีแล้ว  ชาวไทยพวนพบเฉพาะในบางพ้ืนท่ีเช่น ลพบุรี ราชบุรี สุโขทัย และ
นครนายก  สําหรับชาวไทยพวนในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกได้เดินทางด้วยเส้นทางจากเมืองพวนใน และตั้งบ้านเรือน
กระจายอยู่สองฝั่งคลองท่าแดง ลักษณะของบ้านเรือนดั้งเดิมเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังคามุงสังกะสี แต่เดิมชาวไทยพวนประกอบ
อาชีพลักษณะพ่ึงตนเอง คือ การปลูกผักทําสวน ทําไร่ ทํานา เหลือจากกินแล้วจึงขาย หากแต่ชาวไทยพวนปัจจุบันบางส่วนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางมาตั้งในอําเภอปากพลีจํานวนมากข้ึน (ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพล,ี ม.ป.ป.) 

ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพวนบางอย่างเริ่มสูญหายไป เช่น ภาษาเขียนซึ่งใช้อักษรไทยน้อยและภาษา
พูดสําเนียงพวนถูกกลืนด้วยภาษาไทยกลาง การแต่งกายด้วยเสื้อม่อฮ่อมของผู้ชายและเสื้อมะกะแหล่ง ห่มสไบ นุ่งซิ่นของผู้หญิง
เปลี่ยนเป็นเสื้อยืด เสื้อเช้ิต กางเกง กระโปรง การปลูกบ้านเรือนด้วยไม้ถูกทดแทนด้วยเหล็กและปูน (ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพล,ี ม.ป.ป.) ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงทําการศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกเดิมเป็นศูนย์วัฒนธรรม
สายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง และได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองในพ.ศ. 2555 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สํานักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม, 2555) อีกท้ังยังมีบทบาทในการ
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รวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอดและจัดความรู้กิจกรรมท่ีเก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนให้แก่คนในท้องถ่ินและ
ผู้สนใจท่ัวไป ได้เข้าใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างท่ีเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษากระบวนการปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง 

อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 18 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จํานวน 15 คน  
1.2 ผู้แทนหน่วยงานราชการ จํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จํานวน 2 คน และ

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน 1 คน 
 2. พ้ืนท่ีศึกษา 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลอง ตั้งอยู่ในบา้นฝั่งคลอง หมู่ 3 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มจากการศึกษาเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลอง 

การเข้าชมพิพิธภณัฑ์พ้ืนบ้านวัดฝัง่คลอง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่ง
คลองและผู้แทนหน่วยงานราชการ และการสังเกตแบบมสี่วนร่วม โดยเข้าร่วมสังเกตการจดักิจกรรมตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมลูจากการเอกสาร นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดฝั่งคลอง  การสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสังเกตแบบมสี่วนร่วมมาวิเคราะห์แยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล จํานวน 18 คนแบ่งเป็นผู้ชายจํานวน 14 คน และผู้หญิงจํานวน 4 คน อายุระหว่าง 
48 – 74 ปีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบํานาญ คิดเป็นร้อยละ 55 ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยพวน ผู้ให้ข้อมูลบางคนไม่มีประสบการณ์การทํางานด้านวัฒนธรรมโดยตรง หากแต่มีจิตอาสาเข้ามาทํางานด้านนี ้
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก พบว่าศูนย์วัฒนธรรม
เ ฉ ลิ ม ร า ช วั ด ฝั่ ง ค ล อ ง ไ ด้ ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง ม ร ด ก ภู มิ ปั ญ ญ า ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย พ ว น  
5 กระบวนการ โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ดังภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบ
การกระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการและปัจจัยสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของศูนย์วัฒนธรรม 
เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง 

 

2.1 การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้ให้ข้อมูลและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่า การจัดเก็บข้อมูล

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ 
(1) ข้อมูลจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมชุดหลักสูตรท้องถ่ิน “ไทยพวนปากพลี วิถีวัฒนธรรม” ของ

อาจารยล์ะออ หอมทวี มีจํานวน 6 เล่ม ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาไทยพวน (ไทยพวนถ่ินเก่า)  ภาษาไทยพวน (บ๊านเฮา
ปะพวน) การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทยพวน (พากันมาอ๊ิน)  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี (โอบฮ้อมฮดีพวนเด้อ) ขวัญ
ของไทยพวน (ม่วนแท้สู่ขวัญ)  และนิทานพ้ืนบ้านไทยพวน (ได๊งินหวีทานก๊อม)โดยรวบรวมข้อมลูวัฒนธรรมไทยพวนจากผูสู้งอายุ
ในชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 กล่าวว่า “... มีการจดัเก็บเป็นรูปเลม่เก่ียวกับชาติพันธ์ุไทยพวน เริ่มตัง้แต่อพยพมาจากเชียงขวาง 
เริ่มต้นจากภาษา ภาษาไทยน้อยเป็นภาษาอักขระ ประเพณี ความเช่ือเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน นทิานพ้ืนบ้านของอาจารย์
ละออ มีจํานวน 6 เล่ม” อีกท้ังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 14 กล่าวคล้ายคลึงกันว่า “พอดีช่วงท่ีอาจารย์ละออเปน็ครูอยู่ มีการทําผลงานขอ
ซี 9 ก็เรียบเรยีงเรื่องนี้เป็นเอกสารข้ึนมา อยู่กับหลวงพ่อ มีท้ังหมด 6 เล่ม” 

(2) การจัดทําพิพิธภณัฑ์พ้ืนบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง  
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง เกิดข้ึนจากความตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไทย

พวนของพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง จึงได้บูรณะปรับปรุงหอฉันให้เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลองในปี 
พ.ศ. 2541 โดยได้รับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ไทยพวนจากชุมชน ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวว่า “พอดีเรามีพิพิธภัณฑ์ คนพวน
เข้ามาบริจาคให้วัด”  และผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 18 กล่าวว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์ไทยพวน มีวัตถุสิ่งของเป็นรูปธรรม สามารถทํางานได้
ต่อเนื่อง” และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพลีและโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้รวบรวมองค์ความรู้และจัดทํานิทรรศการ ดังผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 11 กล่าวว่า “ครูโรงเรียนเป็นอาสาช่วยงานด้านสมอง ช่วยคิดว่ามีอะไรในพิพิธภัณฑ์บ้าง” ภายในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ไทยพวนวัดฝั่งคลองปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันบนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดแสดงองค์ความรู้เก่ียวกับพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก และช้ันล่างจัดแสดงมุมวิถีชีวิต 9 มุม ได้แก่  

มุมท่ี 1 จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้การทํานาในอดีต 
   มุมท่ี 2 จัดแสดง “เฮือนไทยพวน” จําลองบ้านและเครื่องใช้สอยในครัวเรือน 
   มุมท่ี 3 จัดแสดง “กินด”ี เครื่องมือในการจับสัตว์นํ้าในอดตี 
   มุมท่ี 4 จัดแสดง “อยู่ด”ี เครื่องมอืในการสร้างบ้านเรือนในอดีต 

 
กระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

1. การจัดเก็บข้อมลู 
2. การเผยแพร ่

3 การถ่ายทอดและสืบทอด 
4. การต่อยอด 

5. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
 

ปัจจัยสนับสนุน 

1. ชุมชน 
2. โรงเรียน 

3. หน่วยงานราชการ 
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614                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

 มุมท่ี 5 จัดแสดง “มสีุข” เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเล่นประกอบการแสดงต่างๆ 
 มุมท่ี 6 จัดแสดง “สะสม” ของใช้ในครัวเรือนและส่วนตัว 
 มุมท่ี 7 จัดแสดง “สวยงาม” เครือ่งแต่งกายชาวไทยพวน ผ้าทอโบราณ เสื้อมะกะแหล่ง 
 มุมท่ี 8 จัดแสดง “ท่ีประทับทรงลงพระนาม” ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 มุมท่ี 9 จัดแสดง “ของสะสม” ในการใช้ชีวิตประจําวันของชาวไทยพวนในอดีต 

 
 
 

 

 
 

 
  เมื่อวิเคราะห์การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณในพิพิธภณัฑ์พ้ืนบา้นวัดฝั่งคลอง พบว่า เป็นการจัดวางสิ่งของให้เป็น
หมวดหมู่ มีการระบุช่ือสิ่งของนั้นเป็นภาษาพวน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การเขียนช่ือสิ่งของเป็นอักษรไทยน้อย รวมถึงการ
อธิบายวัสดุท่ีใช้ทํา ประโยชน์ และวิธีการใช้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้ในสิ่งของนั้นมากข้ึน 
หากแต่สิ่งของเครื่องใช้ท่ีจัดแสดงนั้นมิไดม้ีป้ายบรรยายทุกช้ิน บางช้ินมีเพียงป้ายช่ือภาษาไทยติดไว้เท่านั้น 
 

  
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน วัดฝั่งคลอง ภาพท่ี 3 ภายในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน วัดฝั่งคลอง 

ภาพท่ี 4 มุมเฮือนไทยพวน ภาพท่ี 5 มุมเครื่องแต่งกายชาวไทยพวน 

ภาพท่ี 6 มุมจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ ภาพท่ี 7 ป้ายบรรยายสิ่งของเครื่องใช้ 
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2.2 การเผยแพรม่รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
จากการวิเคราะห์คาํสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมสี่วนร่วมพบว่า ศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลอง

ได้เผยแพรม่รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่   
(1) แบบลายลักษณ์อักษร โดยผ่านป้ายข้อมูล 9 มุมวิถีชีวิตไทยพวนท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทย

พวนวัดฝั่งคลอง โดยผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 กล่าวว่า “ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมใหกั้บผู้คนในชุมชน เค้าจะ
มองเห็นว่าศูนย์ฯ นี้เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ผู้คนมาชมกัน ได้เกรด็ความรู้สมัยก่อน” 

(2) แบบไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแบง่ออกเป็น 3 วิธีย่อย ได้แก่  
- การจัดงานประเพณตีาม “ฮตีสบิสองคองสิบสี”่ ของชาวไทยพวน ซึ่ง “ฮีตสิบสอง” คือการปฏิบัติ

ตามประเพณี 12 เดือน มักเป็นเทศกาลงานบุญ และ “คองสิบสี”่ คอื การประพฤตติามทํานองคลองธรรมสิบสี่ โดยศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองจะจัดงานตามประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน แต่จะจดัเฉพาะในบางเดือนเท่านั้นดังผู้ให้ข้อมลู
คนท่ี 1 กล่าวว่า  

... พอเดือนสามมีพิธีบุญข้าวจี่ ก็จะจัดมหกรรมแสงสีเสียงบุญข้าวจี่ ว่าจะทําให้ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย จะให้ย้อนไปถึงเชียงขวาง เราเคยทํามาแล้วสองสามปี จัดภายในบริเวณวัด พอ
เดือนห้าจัดประเพณีสงกรานต์ แต่ของไทยพวนจะมีพิธีสูด (สวด) เสื้อ สูด (สวด) ผ้า ซึ่งจะใส่เสื้อผ้า
ในกระบุงท่ีจะมาให้สวด เน้นเรื่องนี้ คนไทยไม่ทํา แต่คนพวนทํา  

 ซึ่งการจัดงานประเพณีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชุมชนในเข้าร่วมประเพณี
ท่ีจัดข้ึนดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 กล่าวว่า “สังเกตดูพอมีประเพณีแต่ละครั้ง เช่น สงกรานต์ จะมีคนมารวมกัน ผู้สูงอายุมาร่วมพิธี” 
หน่วยงานราชการ อาทิ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 
กล่าวว่า “สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดช่วยเหลือด้านงบประมาณตามงานเทศกาลต่างๆ เป็นครั้งคราว เช่น ตักบาตรเทโว” 
เทศบาลตําบลเกาะหวายให้การสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานท่ี ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 กล่าวว่า “เทศบาลจะเป็นแผนกกําลัง 
เวลามีงานทุกครั้งจะมาจัดสถานท่ี ตัดต้นไม้ ตั้งเวที ตั้งโต๊ะ เทศบาลจะมีงบอนุรักษ์พ้ืนบ้านอยู่แล้ว” ส่วนโรงเรียนจะจัดหาการ
แสดงของนักเรียนมาให้ ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลีและโรงเรียนปากพลีวิทยาคารจะช่วยใน
เรื่องการแสดง”  

- การถ่ายทําสารคดีของรายการทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน จะมาถ่ายทําด้านศิลปะการแสดงอยู่บ่อยครั้ง คือ ลําพวน ลําตัดพวน รําโทน ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่
ศูนย์ วัฒนธรรม เฉลิ ม ร าช วัดฝั่ ง คลอง  ทํ า ให้ เป็ น ท่ี รู้ จั กก ว้ า งขวา ง ข้ึน  ดั งผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลคน ท่ี  6 กล่ า ว ว่ า  
“สื่อมาหาเรา มีทีวีสัมภาษณ์ ปีนี้มีประมาณ 10 ครั้งแล้ว บางทีวีให้ทําสมบูรณ์แบบ มีบายศรีสู่ขวัญ ลําพวน ลําตัด  
รําโทน” และผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 กล่าวว่า “สื่อช่วยในแง่ของการประชาสัมพันธ์ บางคนมาเพราะทางเน็ต ทางสื่อ  
ถ้าไม่มีสื่อก็เงียบ ไม่มีใครรู้จักเลย” 

- การเผยแพร่ศิลปะการแสดงตามสถานท่ีต่างๆ โดยกลุ่มศิลปะการแสดงของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชวัดฝั่งคลองมักได้รับการเชิญให้ไปแสดงลําพวน ลําตัดพวน รําโทน ตามสถานท่ีต่างๆ ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 14 กล่าวว่า 

…ตอนนี้เริ่มเป็นท่ีรู้จักกว้างขวาง โดยเฉพาะท่ีนี่ ของเราจะสืบสานไว้ มีช่ือเสียงมาก ผม
เคยนําคณะของศูนย์ท่ีนี่ไปแข่งประชันภาคตะวันออก ท่ีบางสะแหร่ ชลบุรี ได้ท่ีหนึ่ง ได้รางวัล 
ได้รับโล่มา เราก็เอาศิลปะการแสดงของไทย ไม่ว่าลําพวน แล้วก็รําโทน ลําตัดพวน เราประยุกต์
เนื้อร้องให้เป็นภาษาพวนซะ ไปแสดงเราก็จะใช้ 3 อย่างนี้เป็นเมนไว้ อย่างพรุ่งนี้ต้องไปแสดงท่ี
กรุงเทพอีก อีก 2 วันก็แสดงท่ีจังหวัด เค้ามีงานท่ีจังหวัดก็ไปตลอด มีการประชุมอบรมในรีสอร์ท
แถวนี้ เค้าก็ติดต่อมา ไปกันตลอด  
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2.3 การถ่ายทอดและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
จากการวิเคราะห์คําสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่า ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง มี

การถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนแบ่งเป็น  3 วิธี ได้แก่   
(1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปะการแสดงจากครูอาจารย์และศิลปินพ้ืนบ้านให้แก่ชาวบ้านและ

นักเรียนสําหรับชาวบ้านจะได้รับการสอนราํ ดังผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 11 กล่าวว่า 
...พอมีแขกเยี่ยมชม ชาวบ้านเห็นวิธีการของเรา เราเชิญชาวบ้านมาแต่พวน บ้านนี้  5 คู่ 

บ้านโน้น 5 คู่ ชาวบ้านบางคนคิดว่าจะแสดงได้มั้ย รําได้มั้ย ทําได้เหรอ ไหวเหรอ ใครไหวก็จะซ้อม
ให้ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง เลยต้องกระตุ้นให้มีใจฮึกเหิม ให้คิดว่ามีคนมาดูเยอะนะ ไม่ได้แค่ตรงนี้ คิดว่า
ควรจะมีหน่อมาช่วยสิบทอดต่อไป โดยเอาชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงาน เป็นการช่วยสะกิด
ช่วยเหลือเกิดการซึมซับโดยไม่รู้ตัว 

อีกท้ัง มีการสอนศิลปะการแสดงให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเป่าแคน ตีกลองยาว และหัดลําตัดพวน 
ลําพวน และรําโทน ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 กล่าวว่า “เริ่มให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการแสดง เช่น ลําพวน เป่าแคน โดย
ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  คนสอนโดยครูภูมิปัญญาไทยพวนและอาจารย์โรงเรียน” สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
คนท่ี 9 กล่าวว่า ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 กล่าวว่า “ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาอบรมศิลปะการแสดง โดยแบ่งให้
โรงเรียนอนุบาลส่วนหนึ่ง โรงเรียนมัธยมส่วนหนึ่ง และกลุ่มการแสดงของศูนย์ส่วนหนึ่ง” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 กล่าวคล้ายคลึงกัน
ว่า “การแสดง เราก็เอาเด็กมาฝึก เช่น สอนตีกลอง เป่าแคนตั้งแต่ ป.3 ป.4 อย่างหมอลําพวน ก็ให้เด็กมาดูว่าผู้ใหญ่ลําอย่างไร 
ลําไม่ใช้รํา เป็นการขับร้องลํานํา เวลามีแขกมา ก็เอาเด็กไปโชว์ เป่าแคน 3 คน ลํา 3 คน” และผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 กล่าวว่า “ผม
เสนอให้นําเด็กอนุบาล ซึมซับวิธีการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เป็นโครงการของ กศน. เข้ามาช่วย และนําผู้รู้ปราชญ์พ้ืนบ้านมา
สอน เราต้องให้เด็กๆ รู้ว่าวิถีชาวบ้านท้องถ่ินสําคัญ ไม่ให้สูญหาย” สิ่งท่ีสําคัญของการสืบทอด คือ ต้องมีเวทีให้เด็กได้แสดงออก
ด้วย ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 กล่าวว่า “อบรมแล้วต้องมีเวที คือ มีเวทีแสดงแล้วอยู่ได้ ถ้าไม่มีเวทีแสดงก็อยู่ไมได”้ สอดคล้องกับผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 3 ว่า “ผู้ปกครองต้องสนับสนุน เมื่อเด็กเรียน ก็ต้องมีเวทีให้เด็กได้แสดงด้วย ไม่ใช่ซ้อมอย่างเดียว แป๊บเดียวก็เบื่อ ไม่
มีโอกาสท่ีจะไปเล่น” โดยมากจะไปแสดงในงานกาชาด งานท่ีจังหวัดจัดข้ึน และลานวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่ง
คลอง 

 (2) การส่งเสริมและรณรงค์การแต่งกายแบบไทยพวนในงานประเพณีเมื่อมีการจัดงานประเพณีจะมีการ
เชิญชวนคนในชุมชนให้แต่งกายแบบไทยพวน โดยมากจะเป็นผู้สูงอายุท่ีนิยมใส่กัน ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 กล่าวว่า “การแต่งกาย
แบบไทยพวนในประเพณีต่างๆ โดยมากจะเป็นคนแก่ ดูแล้วสวยงาม และเป็นการอนุรักษ์ในตัว ยิ่งแต่งตัวมางานบุญ ทําให้ได้บุญ
มากข้ึนอีก”และผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 กล่าวในส่วนการแต่งกายของเด็กว่า “การแต่งกายยังคงแต่งอยู่ เวลามีงานเทศกาลต่างๆ เรา
ก็ให้เด็กๆ แต่งไทยพวนมา”   

(3) การส่งเสริมการพูดภาษาไทยพวนและการแต่งกายไทยพวนในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของตน ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในชุมชน โดยบรรจุใน
ช่ัวโมงเรียนกลุ่มการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวว่า “เรื่องการเรียนการ
สอนในระดับประถมและมัธยม เช่น ภาษาจะมีการบังคับให้พูดพวน แต่งชุดพวน บางอย่างต้องบังคับปฏิบัติ บางอย่างต้องฝึก 
บางอย่างต้องทําให้เป็นกิจวัตร อันนี้โรงเรียนทํา” สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 ว่า  

... ตอนนี้เรานํานักเรียนโรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลีมาฝึกรําวงย้อนยุคและลําพวน 
เพ่ือใช้ในการแสดงงานต่างๆ ส่วนโรงเรียนมัธยมปากพลีวิทยาคารให้ทําการแสดง “ไทยพวนม่วน
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ซื่อ” แต่โรงเรียนมีการทําหลักสูตรไทยพวน เช่น โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลีให้นักเรียนเรียน
ภาษาไทยพวนและแต่งกายไทยพวนทุกวันอังคาร 

2.4 การต่อยอดมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม  
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนับเป็นจุดเด่นของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองในการต่อยอดมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน ได้รับการผลักดันให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก ดังผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี16 กล่าวว่า“ทางจังหวัดต้องการนําวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นมาจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยนําศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชฯ มาเป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะมีการจัดบุญข้าวจี่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จะมีการจัดแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทยพวน 
การแต่งกายด้วย”โดยเริ่มแรกมักจัดในรูปแบบกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานมากกว่า เพ่ือให้ได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมไทย
พวน และนําไปบอกเล่าให้แก่คนอ่ืนต่อไป ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ การต้อนรับด้วยกลองยาว การบายศรีสู่ขวัญ การ
แสดงศิลปะการแสดง 3 ชุด คือ ลําพวน ลําตัดพวน (เป็นการนําเนื้อร้องภาษาไทยพวนใส่ในท่วงทํานองลําตัดของภาคกลาง)  รํา
โทน  การชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง การชมพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมกับ
บรรยายเป็นภาษาไทยพวน การรับประทานอาหารไทยพวนแบบพาแลงขันโตก และการขายสินค้าของท้องถ่ิน เช่น ไข่เค็มสูตร
ใบเตยหอม (ไข่พอกดินสอพอง วัดฝั่งคลอง) ปลาร้าปลาดู และผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ท้ังนี้ 
ข้ันตอนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความต้องการของคณะศึกษาดูงาน ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลว่า  

… ข้ันตอนการต้อนรับมีการรํากลองยาว บายศรีสู่ขวัญคณะศึกษาดูงาน จากนั้นชมวีดิ
ทัศน์ของศูนย์ฯ ชมพิพิธภัณฑ์มีการบรรยายเป็นภาษาพวน จากนั้นไปทานข้าวแบบขันโตกพาแลง 
ทานอาหารพวน ชมการแสดงพ้ืนบ้านด้วย มีการเล่นลําตัดพวน และรําโทน เป็นการรําย้อนยุค 
และท้ายสุดมีการนําชมสินค้าโอท๊อป  (จากคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9) 

... ท่ีศูนย์วัฒนธรรมฯ นี่ ทุกคณะท่ีมาก็จะมีการต้อนรับตีกลองยาว ตั้งแต่เข้ามาเลย แล้ว
ก็รํากันเข้ามาในห้องบรรยาย ก็จะเล่าเรื่องราวคนพวนมายังไง จากนั้น มีรําโทน ลําพวน ลําตัดแต่
เป็นภาษาพวน ตอนนี้พวกผมก็ดําเนินการกันอยู่ยังรักษา ยังมีการแสดงให้เห็นตลอด ก่อนเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ ผมจะบอกทุกคณะ ทุกหมู่ท่ีมา อยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นไทยนะครับ พอหลุดประตูเข้าไป
เป็นพวนแล้ว   (จากคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 13) 

 

 
  

นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองริเริ่มทําโครงการมคัคเุทศก์ชุมชน และจัดทําคูม่ือการท่องเท่ียว
ชุมชนด้วย โดยนําชาวบ้านและเดก็ๆ มาเป็นอบรมการเป็นมัคคเุทศก์เรียนรูเ้รื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนไทยพวน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณสาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ดังผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 16 กล่าวว่า“มีการอบรมมัคคเุทศก์ท้ังท่ีเป็นผูใ้หญ่
และเด็กในชุมชน เพ่ือดึงเรื่องราวชุมชนข้ึนมา และจัดทําคูม่ือการท่องเท่ียวในชุมชนด้วย” สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 17 ว่า 

ภาพท่ี 8การตีกลองยาวต้อนรับ ภาพท่ี 9 การทําพิธีบายศรสีู่ขวัญ 
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... มีการอบรมมัคคุเทศก์โดยนําคนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ อบรมท้ังเด็กและผู้ใหญ่ โดย
เขียนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววัฒนธรรมชุมชน โดยมีการสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ประวัติ
ความเป็นมาให้ถูกต้องและทุกคนในชุมชนสามารถอธิบายได้ และผลิตคู่มือ เช่น วัดฝั่งคลองมี
อะไรบ้าง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางท่องเท่ียว 

2.5 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง 
 (1) การแบ่งกรรมการออกเป็นด้านต่างๆ 

 การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะมีประสิทธิภาพได้นั้นย่อมมาจากการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ท่ีดําเนินงานด้านวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน (2) ด้านปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ (3) ด้านจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4)  ด้านจัดทําวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ และ (5) ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร โดยใช้เกณฑ์
ความถนัดและความสามารถของกรรมการแต่ละคน เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ เป็นไปอย่างมีประ
สิทธภาพและยั่งยืน (คณะสังคมศาสตร,์ 2556)  

(2) การเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม

วัฒนธรรมผ่านสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกให้เข้ารับการอบรมการเขียนโครงการ แผนงาน และการประเมินผล
โครงการ การเสริมสร้างความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 กล่าวว่า “มี
การวางแผนการดูงานท่ีอ่ืนๆ ด้วย รวมถึงส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ เช่น ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 กล่าวชัดเจนว่า “เจ้าหน้าท่ีของวัฒนธรรมมาอบรมให้ความรู้ไปดูงานท่ีอยุธยา จันทบุร”ี และผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 17 กล่าวว่า “สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะช่วยปรับโครงการให้ ปรับตามหลักการของโครงการ เป็นท่ีปรกึษาให”้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ความตระหนักถึงคุณค่ามรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง  นับเป็น
จุดเริม่ต้นของการจดัตั้งพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่งคลอง  พัฒนามาเปน็ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง และเปิดตัวเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลองในปีพ.ศ. 2556 วัดฝั่งคลองเป็นแกนนําหลักและได้ใช้ 5 กระบวนการในการปกป้องคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน ได้แก่ 

1. การจัดเก็บข้อมลูมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองอยู่ในรูปแบบเอกสารท่ี
รวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน 6 ด้าน และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดฝั่งคลอง มีการจัดแสดงมมุวิถีชีวิต 9 
มุมซึ่งการจดัเก็บข้อมลูเป็นวิธีการข้ันต้นในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการศึกษา วิจัย บันทึกข้อมูล 
ภาพนิ่ง และสื่อเสียง ยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชน หน่วยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวข้องเกิดความตระหนัก ใส่ใจ และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนในท่ีสุด (เบ็ญจรัศม์ มาประณีต, 2552) 

2. การเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบบลายลักษณ์อักษรผ่านป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดฝั่งคลอง 
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการเผยแพร่ผ่านงานประเพณี สื่อมวลชน และการแสดงในงานรับเชิญต่างๆ ซึ่งการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถือเป็นวิธีการสําคัญในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานวิจัยของหทัย
รัตน์ มาประณีต และ เบ็ญจรัศม์ มาประณีต (2554)  พบว่าผู้นําท้องถ่ินเห็นสมควรให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนท่ัวไป ถือเป็นแนวทางท่ีก่อเกิดความรู้ ความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือและสนับสนุน ส่งผลถึงการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมาย  
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3. การถ่ายทอดและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้แก่ชาวบ้าน
และนักเรียน การส่งเสริมแต่งกายแบบไทยพวนในงานประเพณี และส่งเสริมการพูดภาษาไทยพวนและการแต่งกายไทยพวนใน
โรงเรียนซึ่งการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นการส่งความรู้และทักษะด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปของ
การการเรียนการสอนไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า และนําไปสืบทอดปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุคสมัย (หทัยรัตน์ มาประณีต และ เบ็ญจรัศม์ มาประณีต,  2554)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนต้องอาศัย
กระบวนการด้านการศึกษาเป็นสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการผลิตตํารา หนังสือสําหรับนักเรียน และการจัดการเรียน
การสอนท่ีสอดแทรกความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินตน (วราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน,์ 2553) 

4. การต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือ
บริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่าน
ทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  (ทรูปลูกปัญญา, 2554: ออนไลน์) นับเป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมค่อนข้างมาก
เนื่องจากนักท่องเท่ียวมักสนใจและต้องการเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าชมศิลปะการแสดง ค่าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้นรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย 

5. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง มีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็นฝ่ายต่างๆ ตาม
ความถนัดและความสามารถของแต่ละคน อีกท้ังยังได้รับการฝึกอบรมการเขียนโครงการ แผนงาน และการประเมินผลโครงการ 
การให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานในท่ีต่างๆซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถ่ินเป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจ และได้แนวทางการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน (เบ็ญจรัศม์ มาประณีต, 2552) 
กระบวนการปกป้องท้ัง 5 กระบวนการต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน 3 ปัจจัย ได้แก่  

1.  ชุมชนท่ีให้ความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน ผา่นการบอกเล่าเรื่องราว
เก่ียวกับไทยพวน การเข้าร่วมงานประเพณี และบริจาคปจัจัยในการจัดงาน ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการมสี่วนร่วมของชุมชน คือ ความ
ศรัทธาและเกรงใจท่ีมีต่อตัวบคุคลท่ีเคารพนับถือหรือมตีําแหน่ง ทําให้การมสี่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปด้วยความเต็ม
ใจสมัครใจ ไมไ่ด้ถูกบังคับหรือผลกัดันให้เข้าร่วม เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย ์
(ธนาภรณ์ เมทณสีดดุ,ี 2543) โดยท่ัวไปในสังคมชนบท พระภิกษุเปน็ผู้ทรงอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนและโนม้น้าวให้คนในพ้ืนท่ี
เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนทางสังคมในด้านต่าง ๆ (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2552: 
ออนไลน)์  ดังนัน้ การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทยพวนในละแวกบ้านฝั่งคลองและใกล้เคยีงนั้น เกิดจากความศรัทธาท่ีมตี่อพระ
ครูวิริยานโุยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลองปัจจุบัน ท่ีตระหนักถึงคุณคา่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน จึงได้ค้นคว้าความ
เป็นอยู่ของไทยพวนบ้านฝั่งคลองจากคนในพ้ืนท่ี และรวบรวมของเก่าท่ีนํามาบริจาคใหม้าเก็บรักษาไว้    

2. โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสืบทอดด้านศิลปะการแสดงให้แก่เยาวชนผ่านเวทีและ
พ้ืนท่ีต่างๆท่ีจัดไว้รวมถึงภาษาและการแต่งกาย ซึ่งเป็นแกนนําทางความคิดในด้านการศึกษา อันได้แก่ ครูอาจารย์ในพ้ืนท่ี (บุญ
อยู่ ขอพรประเสริฐ, 2552: ออนไลน)์  ทําหน้าท่ีขัดเกลาและการถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมผ่านการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้เกิดการพัฒนาท้ังด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตลอดจนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทยอันเป็นสญัลักษณ์และมรดกอันล้ําค่าท่ี
นักเรียนพึงหวงแหนและรักษาไว้สบืไป 

3. หน่วยงานราชการได้ใหค้วามช่วยเหลือในด้านกําลังคนเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี งบประมาณ และการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจดัการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานวิจัยของ หทัยรัตน์ มาประณตี และ เบญ็จรัศม์  
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มาประณีต (2554) พบว่าผู้นําท้องถ่ินให้ความสําคญัของการสนับสนนุจากหน่วยงานราชการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณท่ีเพียงพอ ด้านการฝกึอบรมให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเข้าใจ ทัศนคติและความชํานาญ
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และด้านนโยบาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทุกระดับควรบรรจุ
แผนงานด้านมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมในแผนงานประจําป ี

ดังนั้นกระบวนการปกป้องคุมครองมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนของศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลองท้ัง 
5 กระบวนการ ซึ่งมีวัดฝั่งคลองเปน็แกนนําหลัก ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการ มาผนึกกําลังเพ่ือ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนให้คงอยู่ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะของศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลอง 

1.1 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอยา่งเป็นระบบโดยจําแนกตาม 7 สาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

1.2 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวนผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชวัดฝั่งคลองสม่ําเสมอ 

1.3 ควรมีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลองเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

1.4 ควรจัดอบรมการเขียนตัวอักษรไทยน้อยของชาวไทยพวน ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย 
1.5 ควรส่งเสรมิและรณรงค์การมสี่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการปกป้องคุ้มครองมรดกภมูิปัญญาทาง

วัฒนธรรมไทยพวน 
1.6 ควรมผีู้แทนจากกลุม่เยาวชนในคณะกรรมการบรหิารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
               2.1 ศึกษาความคดิเหน็ของผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้าน กลุม่เยาวชน กลุ่มผู้รู้ เก่ียวกับ
แนวทางการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน เพ่ือสะท้อนความเป็นตัวแทนท่ีหลากหลายมากข้ึน 
               2.2 ศึกษากระบวนของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชในจังหวัดอ่ืนๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล 
จังหวัดเลย เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบและแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) 
 

 กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประจําปี 2556 และขอขอบคุณพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง และผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีทําให้งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยด ี
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การสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
Interpretation of Muang Sing Historical for Cultural Learning Center 
 

นางสาวสายทิพย์ จันทรสุริยศักด์ิ  
นักศึกษาระดับมหาบณัฑิตหลักสูตรการจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 

บทคัดย่อ 
 ปราสาทเมืองสิงห์ถือเป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวท่ีค้นพบทางทิศตะวันตกของประเทศไทย โดยรูปแบบปราสาท
เป็นแบบบายน ท่ีสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แห่งอาณาจักเขมรเมื่อประมาณ พ.ศ. 1700-1750 ปราสาทเมืองสิงห์เปิด
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2530 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นับเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณอีกท้ังยังปรากฏร่องรอยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงมีรูปแบบการสื่อความหมายท่ี
หลากหลาย อาทิ การฟังบรรยายประวัติผ่านแอพพลิเคช่ันโดนสแกนบาร์โค๊ดผ่านทางโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน  ป้ายสื่อความหมาย
อุทยานฯ โครงการบรรยายทางวิชาการท่ีร่วมกับโรงเรียน โครงการ  พิพิธภัณฑ์สัญจร รูปแบบการสื่อความหมายท่ีได้กล่าวมานั้น 
ถึงแม้จะมีความหลากหลาย แต่ก็ยังมีช่องโหว่ท่ีทําให้ รปูแบบการสื่อความหมายขาดมิติแห่งการเรียนรู้และทําให้แหล่งเรียนรู้แห่ง
นี้ไม่เป็นท่ีน่าจดจํา ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษาข้อมูลสัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังศึกษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และยังต้องศึกษาข้อมูลท้ัง
ลายลักษณ์อักษรหลักฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ และความหมายต่างๆท่ีผูกพันอยู่กับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ผลงานวิจัยนี้
มุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสื่อความหมายเดิมให้มีมิติแห่งการเรียนรู้ท้ังยังช่วยจูงใจให้ทุก
คนรู้จักและรักในประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีหลากหลายในจังหวัดกาญจนบุร ี
 

คําสําคัญ: อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ การสื่อความหมาย มิติแห่งการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน กาญจนบุร ี
 
Abstract 
 The Muang Sing Sanctuary is regarded as the only monument of the contemporaneous Khmer 
sanctuary which was found in the western part of Thailand. It was constructed in the reign of King 
Suriyavaraman VII in 11th – 12th century, in the Bayon Artistic Style Period. The Muang Sing Historical Park   
was officially opened as the first historical park in Thailand    on 3rd April 1987. Undoubtedly, it has been 
served as the valuable national treasure for the next generations to come to learn the past through its 
richness of architecture, history, decorations and iconography. Learning process is tremendously important 
in one’s life, “Knowing your past is knowing yourself”. Thanks to those modern technologies which have 
helped the learning process much easier at your fingertips, for example; audio lecture applications via smart 
phones, academic information provided at historical sites by local schools and mobile museums etc. 
Despite all fine characteristics of the Muang Sing Sanctuary with the help of the present media aids, it is not 
recognized as a remarkable memory publicly as it should be. Moreover, inadequate of learning dimension, 
as a result, we have not reached or touched the upmost of its real charm yet. Therefore, this research is 
meant to promote every possible aspect of the learning dimension to encourage the “awareness” and 
“appreciation” of what we are and who we are in Kanchanaburi,  one of the richest cultural & historical 
places in Thailand. 

Keywords: Muangsingha Historical Park, interpretation, learning dimension, historical place, Kanchanaburi. 
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บทนํา 
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย  ซึ่งเป็นโบราณสถานขอมเพียงแห่ง
เดียวท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และยังค้นพบโครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย โบราณสถานแห่งนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นอุทยานท่ีมีชุมชนราษฎรอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถาน ดังนั้นการศึกษาเรื่องการสื่อ
ความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนั้น จึงต้องศึกษาเรื่องของข้อมูลมุขปาฐะ สัญลักษณ์  
การสื่อความหมาย การนําเสนอ และศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอุทยานฯด้วย เพราะการสื่อความหมายเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม  
 ดังนั้นการศึกษาเรื่องการสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนั้น จึงเป็น
การศึกษาถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อาทิ 1. การฟังบรรยายประวัติผ่านแอพพลิเคช่ันโดนสแกนบาร์โค๊ดผ่านทางโทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งปัญหาท่ีพบ แบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีชาวไทย หากมิได้ใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน ก็ไม่อาจดาวน์โหลด
แอพลิเคช่ันการฟังบรรยายของแต่ละจุดนําชมของโบราณสถานได้ กรณีชาวต่างชาติกรณีชาวต่างชาติท่ีไม่ได้เดินทางมาเป็นคณะ
ทัวร์น้ัน หากต้องการเดินชมแหล่งโบราณสถานด้วยตัวเอง ข้อมูลการบรรยายประวัติผ่านแอพพลิเคช่ันโดยสแกนบาร์โค๊ดอาจไม่
สะดวกต่อนักท่องเท่ียว เนื่องจากนักท่องเท่ียวจะต้องมีโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนท่ีสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการบรรยายได้ 
ซึ่งนักท่องเท่ียวบางคนก็มิได้ใช้โทรศัพท์ติดตามตัว     และมิได้ใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน ป้ายสื่อความหมายอุทยานฯ 
โครงการบรรยายทางวิชาการท่ีร่วมกับโรงเรียน โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร การจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว (จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลสิงห์) เป็นโครงการท่ีเคยจัดข้ึนมาประมาณ 2 – 3 ปี แต่ประสบปัญหาเนื่องจากคัดสรรเด็กท่ีอายุน้อยเกินไป 
และเด็กท่ีนํามาอบรมหลักสูตร์มัคคุเทศก์นั้น ถูกคัดเลือกจากผู้ใหญ่เด็กๆมิได้ตัดสินใจมาด้วยตัวเอง จึงทําให้เด็กนักเรียนขาด
แรงจูงใจและเบื่อหน่ายไปในท่ีสุดและการจัดงานมินิไลท์แอนด์ซาวน์ภายใต้ช่ืองาน  “ถ่ินปุรีศรีชยสิงห์” เป็นโครงการท่ีทางการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จัดข้ึนเมื่อประมาณ 3 – 4 ปีท่ีแล้ว แต่ก็ประสบปัญหาเรื่อง
ชุดการแสดงท่ีต้องเลือกมาให้เหมาะกับแหล่งโบราณสถาน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลสัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม และกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 2. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ี
ทรงคุณค่า 

 3. เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเป็นท้ังลายลักษณ์อักษรหลักฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ และความหมายต่างๆท่ีผูกพันอยู่กับอุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห ์

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษากรณีการสื่อความหมาย
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่ท่ี ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ริมฝั่ง
ตะวันออกของแม่นํ้าแควน้อย โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิ้จัยได้ทําการศึกษารูปแบบการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องศึกษาสัญลักษณ์การสื่อความหมายทางทรัพยากรวัฒนธรรม (Interpretation of cultural resource) 
ของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์(เสาวลักษณ์พงษธาโปษยะนันทน์, 2549) การประเมินความสําคัญ และกระบวนการพัฒนา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ       และความหมายต่างๆท่ีผูกพันอยู่
กับแหล่ง รวมถึงชุมชนราษฎรภายในโบราณสถานอีกด้วย โดยการศึกษารูปแบบการสื่อความหมายข้างต้นท่ีได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัย
ทําการศึกษาโดยการลงสํารวจพ้ืนท่ีพร้อมบันทึกภาพและสัมภาษณ์บุคลากรท่ีทํางานอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ฯ และ
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ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถาน อีกท้ังยังสัมภาษณ์บุคลากรแวดล้อมท่านอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวเนื่อง อาทิ แม่ค้าท่ีเปิดร้านขาย
ของอยู่บริเวณหน้าท่ีทําการของอุทยานฯ เป็นต้น  
 จากการศึกษาดังกล่าวมานั้นแบ่งประเภทการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษารูปแบบการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์ฯ และการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ภายในแหล่งโบราณคดี จากการศึกษาท้ังสองส่วนนั้นผู้วิจัย จะนําข้อมูล
ดิบดังกล่าวมาเข้ารหัสผ่านทางแนวคิดทฤษฎีการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบการสื่อ
ความหมายเดิมให้เกิดอุปสรรคทางการสื่อความหมายน้อยท่ีสุด กล่าวโดยสรุปคือการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของรูปแบบ
การสื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์ฯนั้น เป็นปัจจัยสอดคล้องในการทําให้แหล่งโบราณสถานแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งใน จังหวังกาญจนบุรี       
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาสัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม (Interpretation of Cultural resource) ของอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ เพ่ือการประเมินความสําคัญ และศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ท้ังข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์ 
หลักฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ และความหมายต่างๆท่ีผูกอยู่กับแหล่ง 
 

ขอบเขตด้านแนวคิด 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยมีกรอบแนวคิดและหลักการจากกฎบัตร  อิโคโมสว่า
ด้วยการสื่อความหมายและการนําเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage Site) โดยกฎบัตรนี้      จะกําหนดหลักการ
สําคัญ 7 หลักการ โดยนําข้อมูลในส่วน สัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม (Interpretation of cultural 
resource) การประเมินความสําคัญ และกระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหลัก
ฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ และความหมายต่างๆท่ีผูกพันอยู่กับแหล่ง รวมถึงชุมชนราษฎรภายในโบราณสถานมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบ
การสื่อความหมายท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอันน่าสนใจและจดจํา
เรื่องราวและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท่ียังคงหลงเหลือให้ได้วิเคราะห์และศึกษา 
 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีในการศึกษาสัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม        คือ อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ การสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ”นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
ข้อมูลสัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม (Interpretation of Cultural resource) ของอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์เพ่ือการประเมินความสําคัญ และศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ท้ังข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์ 
หลักฐานท่ีเป็นโบราณวัตถุ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความหมายต่าง ๆ ท่ีผูกอยู่กับอุทยานประวัติศาสตร์เมือง
สิงห์ ดังนี้  
กิจกรรมการสื่อความหมาย ปัญหาและอุปสรรค ์ การปรับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 

-โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว เด็กถูกคัดเลือกมาร่วมโครงการโดยมิได้สมัคร
ใจ,เด็กมีอายุน้อย คือประมาณ 8-9 ปี จําทํา
ให้ไม่มีสมาธิในการอบรมและเกิดความเบ่ือ
หน่ายเม่ือต้องมาน่ังรอผู้มาเยือนใช้บริการ
มัคคุเทศก์จิ๋ว 
 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครมัคคุเทศก์จิ๋วร่วมกับทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
โดยเกินในการคัดเลือก คือ เด็กอายุระหว่าง13 –17 ปี 
ท่ีมีความสนใจ 
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กิจกรรมการสื่อความหมาย ปัญหาและอุปสรรค ์ การปรับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 

-โครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อบรรยายเป็นลักษณะกึ่งทางการ จึงทํา
ให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 

เพ่ิมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมไปกับวิทยากร อาทิ แข่งขัน
ตอบปัญหา จัดกิจกรรมโต้วาที ละครทางพุทธศาสนา 
เป็นต้น 

-เทศกาลลอยกระทง ราษฎรในชุมชนในเมืองสิงห์แทบมิได้มี
กิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดงาน เป็น
เพียงช่วยดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป 

นําหลักการของกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการส่ือ
ความหมายและการนําเสนอ (ICIP) หลักการท่ี 6 ว่าด้วย
การสนับสนุนความเป็นองค์รวม ในการส่ือความหมาย
ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมโดยอํานวยความสะดวกให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 

-มินิไลท์ แอนด์ ซาวน์ ถิ่นปุรี
ศรีชยสิงห์ 

กิจกรรมการแสดงมิได้จัดอย่างต่อเน่ืองการจัด
กิจกรรมแสงสีเสียงต้องทําด้วยความ
ระมัดระวัง เพ่ือให้ขัดต่อประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

ยุบรวมงานมาจัดร่วมกับงานลอยกระทง โดยยังคงชื่อ
งาน ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์ไว้ แต่ตัดในส่วนการแสดงแสงสี
เสียงออกไป และเพ่ิมเป็นกิจกรรมสําหรับชุมชนให้มีส่วน
ร่วม อาทิ แข่งขันเล่านิทานและความเป็นมาของเมือง
สิงห์ แข่งขันทายปัญหารับรางวัลเป็นทุนการศึกษา    
เป็นต้น 

 

ความเป็นมา 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

 เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ (เดิมเป็นตําบลแม่กระบาล) อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ประมาณ
รุ่งท่ี 14 องศา 02 ลิปดา 00 พิลิปดาเหนือ และแวงท่ี 99 องศา 14 ลิปดา 40 พิลิปดาตะวันออกหรือท่ีพิกัด 47 PNR 264513 
(แผนท่ีทางทหาร ลําดับชุด L7017 ระวาง 4837 IIIพิมพ์ครั้งท่ี 1 RTSD) (หนังสือชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์:17, อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร) อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือ ท่ีเรียก
กันว่า ปราสาทเมืองสิงห์ กรมศิลปากร ได้ดําเนินการประกาศกําหนดขอบเขตโบราณสถานแห่งนี้ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 77 
ตอนท่ี 60 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2530 มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 718 ไร่ 3 งาน และส่วนท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ดําเนินการรังวัด
ขอบเขตเนื้อท่ีปราสาทเมืองสิงห์ด้วยเนื้อท่ี 614 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งและแห่ง
เดียวท่ีอยู่ในภาคตะวันตก(เอกสารทางวิชาการ ปราสาทเมืองสิงห์ ไม่ปรากฏปีท่ีผลิต หน้า 15-16) อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเก่า(แหล่งก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม)่ 7 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับสถานท่ีต่างๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองปรือ และบ้านวังสิงห์ และเทือกเขาทางด้านนี้ ได้แก่ เทือกเขาท่าช้าง เขาป่าห้าม เขาช่อง
กระทิง และเขาพุไม้แดง โดยเฉลี่ยความสูงประมาณ 600 เมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเขาน้อย บ้านท่าช้าง สถานีรถไฟท่ากิเลน มีเขาช่องฟากเขาพนมมาร  เขาพุกระพ้ี เขาแก้ว 
เขาแควน้อย และเทือกเขาป้อน ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 300-400 เมตร 

ทิศใต้ ติดต่อบ้านท่าเดื่อ บ้านท่าอ้อ แม่นํ้าแคว และเทือกเขาป้อน ความสูงโดยเฉลีย่ประมาณ 400 เมตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านห้วยแม่กระบานและบ้านหนองปลาไหล มีแม่นํ้าแควน้อยไหลขนาบไปกับทางรถไฟ จากทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีเทือกเขาอ้ายเหือด เขาโป่งช้างเผือก เขาโทน เขาทุ่งคาคลอง เขาโกรกหิน
แดง และเขาช้างผอม ความสูงเฉลี่ยประมาณ 300-500 เมตร (กรมศิลปากร 2530:42 , หนังสือประวัติศาสตร์เมือง 
สิงห์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2543 สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร:์40-41) 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 
 

626                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลยี

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้นเป็นโบราณสถานท่ีปรากฏหลักฐานแห่งวัฒนธรรมแบบเขมรเพียงแห่งเดียวทาง
ภมูิภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น เมืองศรีชยสิงหบุรี รูปแบบของศิลปกรรมและสันนิษฐานว่าสร้าง
ข้ึนในอารยธรรมเขมรสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 

ภาพท่ี 1 ผังบริเวณอุทยานประวัตศิาสตร์เมืองสิงห์ 
ท่ีมา : http://www.muangsinghp.com 

1. โบราณสถานหมายเลข 1                   
2. โบราณสถานหมายเลข 2                   9. 
3. โบราณสถานหมายเลข 3                  
4. โบราณสถานหมายเลข 4                  
5. อาคารจัดแสดงศลิปะและวัตถุ            
6. สํานักงาน                                    

ทรัพยากรวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โบราณสถานหมายเลข 1 
  โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยู่ก่ึงกลางของพ้ืนท่ี เยื้องมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย โดยตั้งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก มีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่โดยท่ัวบริเวณโบราณสถาน ด้านทิศเหนือของโบราณ สถานมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่พอประมาณ ทิศ
ตะวันออกเป็นพ้ืนราบ ถัดออกไปมีคันดินโบราณสถานก้ันขวาง อยู่ห่
ซึ่งจะตรงกับช่องประตูหมายเลข 1 ตรงไปยังประตูกําแพงด้านทิศตะวันออกถัดจากคันดินออกไปเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม ด้านทิศใต้ห่างจาก
ตัวปราสาทพอสมควรมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่หนาแน่น ด้านทิศตะวันตกมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่เช่นกัน ต่อจากแน
บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือมีปราสาทหมายเลข 
โบราณสถานหมายเลข 2 
 โบราณสถานหมายเลข 2 ตั้งอยู่กําแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 
ของปราสาทมีสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่โดยท่ัวไป ด้านทิศตะวันอ
ทิศใต้เป็นแนวไม้ใหญ่ แนวไม้นี้โอบล้อมมาจากทิศใต้ของปราสาทหมายเลข 
ทางด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือเป็นสนามหญ้าและมีต้นลั่นทมข้ึนอยู่โดยท่ัวไป ถัดออกไปเป็นพ้ืนท่ีสํานักงานของ
 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้นเป็นโบราณสถานท่ีปรากฏหลักฐานแห่งวัฒนธรรมแบบเขมรเพียงแห่งเดียวทาง
มิภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น เมืองศรีชยสิงหบุรี รูปแบบของศิลปกรรมและสันนิษฐานว่าสร้าง

ข้ึนในอารยธรรมเขมรสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ประมาณ พ.ศ. 1700-1750 (สุภัทรดิส ดิศกุล, 2530) 

 
ผังบริเวณอุทยานประวัตศิาสตร์เมืองสิงห์ ตาํบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี

                   8. สุขา                                         15. คูนํ้าคันดิน
2                   9. อาคารเอนกประสงค ์                     16. สวนหิน
                  10. เรือนพักรับรอง                            17. สระ 
                  11. บ้านพักเจ้าหน้าท่ี                          18. ศาลาพัก

            12. หลุมขุดค้นทางโบราณคด ี                19. หมู่บ้านราษฎร
สํานักงาน                                    13. ป้อมยามรักษาการณ ์                     20. ประตูเมือง

ทรัพยากรวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

ตั้งอยู่ก่ึงกลางของพ้ืนท่ี เยื้องมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย โดยตั้งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก มีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่โดยท่ัวบริเวณโบราณสถาน ด้านทิศเหนือของโบราณ สถานมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่พอประมาณ ทิศ
ตะวันออกเป็นพ้ืนราบ ถัดออกไปมีคันดินโบราณสถานก้ันขวาง อยู่หา่งจากตัวโบราณสถานมากพอสมควรคันดินนี้มีช่องทางผ่าน 

ตรงไปยังประตูกําแพงด้านทิศตะวันออกถัดจากคันดินออกไปเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม ด้านทิศใต้ห่างจาก
ตัวปราสาทพอสมควรมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่หนาแน่น ด้านทิศตะวันตกมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่เช่นกัน ต่อจากแนวต้นไม้ทางด้านทิศใต้มาทาง
บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือมีปราสาทหมายเลข 2 ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน 

ตั้งอยู่กําแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 
ของปราสาทมีสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่โดยท่ัวไป ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแนวกําแพงแก้วของปราสาทหมายเลข 
ทิศใต้เป็นแนวไม้ใหญ่ แนวไม้นี้โอบล้อมมาจากทิศใต้ของปราสาทหมายเลข 1 ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวไม้ต่อเนื่องมาจาก
ทางด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือเป็นสนามหญ้าและมีต้นลั่นทมข้ึนอยู่โดยท่ัวไป ถัดออกไปเป็นพ้ืนท่ีสํานักงานของ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้นเป็นโบราณสถานท่ีปรากฏหลักฐานแห่งวัฒนธรรมแบบเขมรเพียงแห่งเดียวทาง
มิภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น เมืองศรีชยสิงหบุรี รูปแบบของศิลปกรรมและสันนิษฐานว่าสร้าง

คูนํ้าคันดิน 
สวนหิน 

ศาลาพัก 
หมู่บ้านราษฎร 
ประตูเมือง 

ตั้งอยู่ก่ึงกลางของพ้ืนท่ี เยื้องมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย โดยตั้งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก มีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่โดยท่ัวบริเวณโบราณสถาน ด้านทิศเหนือของโบราณ สถานมีไม้ยืนต้นข้ึนอยู่พอประมาณ ทิศ

างจากตัวโบราณสถานมากพอสมควรคันดินนี้มีช่องทางผ่าน 
ตรงไปยังประตูกําแพงด้านทิศตะวันออกถัดจากคันดินออกไปเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม ด้านทิศใต้ห่างจาก

วต้นไม้ทางด้านทิศใต้มาทาง

ตั้งอยู่กําแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 1 ด้านทิศตะวันออก
อกเฉียงใต้ติดกับแนวกําแพงแก้วของปราสาทหมายเลข 1 ด้าน

ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวไม้ต่อเนื่องมาจาก
ทางด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือเป็นสนามหญ้าและมีต้นลั่นทมข้ึนอยู่โดยท่ัวไป ถัดออกไปเป็นพ้ืนท่ีสํานักงานของโครงการปัจจุบัน 
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โบราณสถานหมายเลข 3 
 โบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่นอกกําแพงแก้วด้านทิศตะวันตก เฉียงใต้ของโบราณสถาน หมายเลข 1 อยู่บนพ้ืนราบโล่ง 
ก่อนการขุดแต่งนั้นมีลักษณะเป็นเพียงเนินดินขนาดเล็กรูปร่างค่อนข้างกลม 
บริเวณใกล้ๆนั้นมหีลุมซึ่งเกิดจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ บนผิวดินมีเศษอิฐและศลิาแลงกระจายอยู่ไมส่ามารถเห็นลักษณะ
ของสิ่งก่อสร้างภายในได ้
โบราณสถานหมายเลข 4  
 โบราณสถานหมายเลข 4 อยู่ห่างจากกําแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข 1 ไปประมาณ 236.50 
เมตร ก่อนการขุดแต่งมีสภาพเป็นเนินดินมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ บนเนินดินมีแท่นฐานประติมากรรมหินทรายแตกหัก และก้อนศิลา
แลงกระจายอยู่ท่ัวไป มีร่องรอยการขุดหาของมีค่าท่ีใต้แท่นฐาน 
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเมืองสิงห์ 
 แหล่งโบราณทางประวัติศาสตร์น้ันถูกค้นพบบริเวณรอบนอกกําแพงเมืองปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้      ของ
แม่นํ้าแควน้อย การขุดค้นพบนั้นเกิดข้ึนจากการปรับพ้ืนท่ี โดยใช้รถแทรกเตอร์ขุดปรับเพ่ือสร้างท่ีพักช่ัวคราวให้แก่เจ้าหน้าท่ี  ท่ี
เข้ามาปฏิบัติงานให้แก่โครงการฯ จึงทําให้ค้นพบเศษภาชนะดินเผา เศษกระดูก เครื่องมือเหล็ก และลูกปัด ข้ึนในปี พ.ศ. 2528 
จากนั้นทางกองโบราณคดีจึงทําการสํารวจพ้ืนท่ีดังกล่าว และทําการสันนิษฐานโดยเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นท่ีฝังศพของมนุษย์สมัย
โบราณ เนื่องจากพบกระดูกท่อนขามนุษย์ และมีภาชนะดินเผาวางในลักษณะควํ่าทับอยู่ตอนบน อีกท้ังยังพบเครื่องมือเหล็กรูป
คล้ายสิ่วและหอก (เศษ) ภาชนะสําริด แวดินเผา ลูกปัด และเข้าดําเนินการขุดค้นในท่ีสุด (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531) 
 

ตารางท่ี 1 สถิติผูเ้ข้าชมอุทยานประวัติศาสตรเ์มืองสิงห์ ประจําปีงบประมาณ 2545-2554 

ปีงบประมาณ ชาวไทย ชาวต่างชาติ ภิกษ ุ นักเรียน แขกทางราชการ รวมท้ังป ี
พ.ศ. 2545 73,444 16,802 869 38,835 15,346 145,296 

พ.ศ. 2546 74,365 12,705 591 46,624 7,129 141,414 

พ.ศ. 2547 72,241 9,275 508 49,175 14,151 145,350 

พ.ศ. 2548 73,867 8,615 340 59,600 5,377 147,799 

พ.ศ. 2549 63,378 8,570 202 40,508 7,589 120,247 

พ.ศ. 2550 57,607 10,506 160 42,188 5,218 115,679 

พ.ศ. 2551 51,297 13,358 745 37,280 3,206 105,886 

พ.ศ. 2552 51,203 10,926 929 44,636 7,504 115,198 

พ.ศ. 2553 41,932 8,801 651 56,109 10,840 118,333 

พ.ศ. 2554 32,421 6,462 841 42,813 8,734 91,271 

พ.ศ. 2555 28,020 6,578 552 32,928 3,622 71,700 

พ.ศ. 2556 34,828 6,638 847 28,217 3,622 74,152 

รวมท้ังสิ้น 654,603 119,236 7,235 518,913 92,338 1,392,325 

ท่ีมา :เอกสารอ้างอิงจากอุทยานฯ เก่ียวกับข้อมูลสถิตนักท่องเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 –2556 

สัญลักษณ์การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม  
  กิจกรรมการสื่อความหมายภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห ์

1. โครงการอบรมมัคคเุทศก์จิ๋ว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลสิงห ์
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628                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

โดยโรงเรียนท่ีเข้าร่วมคือโรงเรียนบ้านหนองปรือและโรงเรียนวัดปากกิเลน ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในละแวกอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์  โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋วได้จัดข้ึนมาช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ล่วงเลยมาแล้วเป็นโครงการท่ีจัดข้ึนอย่างไม่
ต่อเนื่องและในขณะนี้ก็ไม่ได้มีการสานต่อ 

1) โครงการบรรยายทางวิชาการ จัดโดยอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ร่วมกับโรงเรียนวิสุทธิรังษี ตําบลท่าล้อ 
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อนุมัติให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นํานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาฟังบรรยายเชิงวิชาการ ณ อาคารเอนกประสงค์ อุทยานประวัติศาสตร์เมือง
สิงห์ ตําบลสิงห์ อําไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทุกๆเดือนมิถุนายน ของทุกปี โดยกําหนดการของกิจกรรมนั้น จะแบ่งการบรรยาย
ออกเป็น 2 ช่วง คือ 9.00 – 10.30 น. และ 10.45 – 12.00 จากนั้นจะแบ่งกลุ่มทัศนศึกษาภายในอุทยานฯ อุทยานฯมี
นิทรรศการพิเศษให้ชม โดยแต่ละปีจะนํานิทรรศการถาวรท่ีผลติและเก็บรักษามาจัดแสดงมีท้ังหมด 13 เรื่อง คือ 1. เรื่อง “เมือง
กาญจนบุรีเก่า (ลาดหญ้า)” 

2) นิทรรศการเรื่อง “สงครามเก้าทัพ” 
3) นิทรรศการเรื่อง “ระยะทางเสด็จฯประพาสไทรโยค” 
4) นิทรรศการเรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน” 
5) นิทรรศการเรื่อง “ปฏิทินสงกรานต์ เอกลักษณ์ของความเป็นไทย” 
6) นิทรรศการเรื่อง “แหล่งโบราณคดีเหนือเข่ือนวชิราลงกรณ”์ 
7) นิทรรศการเรื่อง “แหล่งโบราณคดีลุ่มแม่นํ้าแควน้อย” 
8) นิทรรศการเรื่อง “อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย” 
9) นิทรรศการเรื่อง “เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห”์ 
10) นิทรรศการเรื่อง “เล่าเรื่องเมืองกาญจนบุร”ี 
11) นิทรรศการเรื่อง “พระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” 
12) นิทรรศการเรื่อง “พระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7” 

2. มินิไลท์แอนด์ซาวน์ภายใต้ช่ืองาน “ถ่ินปุรีศรีชยสิงห์” อันเป็นช่ือในยุคโบราณของเมืองสิงห์ หรือ อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ในปัจจุบัน การจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในแง่การสร้างความแปลกใหม่ให้จังหวัด
กาญจนบุรี และยังเป็นการใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ตามนโยบายของกรมศิลปากรเป็นแผนงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและส่งเสริมการศึกษา กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) สํานักงาน  ภาคกลางเขต 1 โดยการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานด้าน
วัฒนธรรม ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวติดต่อกันมาเป็นปีท่ี 7 (ริเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540) 

3. เทศกาลลอยกระทง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบล โดยขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีในเขตโบราสถานด้านทิศใต้ ติดกับ
แม่นํ้าแควน้อยนอกกําแพงเมืองใกล้กับหลุมขุดโครงกระดูก 

 

วิทยากรนําชมในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีวิทยากรนําชมภายในอุทยานฯ จํานวน 2 ท่าน คือ 
1. คุณจินตนา สมีาลา พนักงานนําชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห(์ลูกจ้างช่ัวคราวต่อสัญญาปีต่อป)ี ทํางานมา 14 ปี 

2. คุณพิชิต ลงฤทธิไกร พนักงานนําชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (ลูกจ้างประจํา) ทํางานมากว่า 10 ป ี

หมู่บ้านราษฎรท่ีอยู่อาศัยภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

หมู่บ้านราษฎรเป็นพ้ืนท่ีซึ่งจัดไว้ให้ราษฎรท่ีเคยอยู่อาศัยกระจัดกระจายในเขตโบราณสถาน เมื่อครั้งท่ียังมิได้ประกาศ
ข้ึนทะเบียนเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานของชาติ และเริ่มดําเนินการเพ่ือการบูรณะพัฒนาพ้ืนท่ี โดยเริ่มถากถางทําความสะอาด 
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: การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี 629 

 

ขุดแต่ง ขุดค้น บูรณะโบราณสถาน และปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยหมู่บ้านราษฎรนั้นได้ทําการจัดหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการควบคุมพ้ืนท่ี 
ซึ่งมีประมาณ 7 ไร่ (คณะทํางานกรมศิลปากร, มปป) 

 อัมพร สุดประเสริฐ (สัมภาษณ์วันท่ี 11 มกราคม 2557) พนักงานราชการประจําสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์เมือง
สิงห์และเป็นอีกหนึ่งในราษฎรท่ีเคยอาศัยอยู่ในเขตเมืองสิงห์ก่อนมีการบูรณะและประกาศข้ึนทะเบียนฯ ได้กล่าวว่าหมู่บ้าน
ราษฎรในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์น้ันแรกเริ่มเดิมทีก่อนการก่อตั้งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ราษฎรมีอาชีพทําไร่
มันสําปะหลังและไร่อ้อย พอโดนเวรคืนพ้ืนท่ี ราษฎรส่วนใหญ่จึงไม่มีพ้ืนท่ีทํากินและหันมาทํางานรับจ้างเหมาบริการแบบรายวัน
และรายเดือนเป็นคนสวน และคนงานในอุทยานฯ โดยเฉลี่ยรายได้ต่อวันของค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 252 บาท หมู่บ้านราษฎรโดยอิง
ตามหนังสือสัญญาเช่า ตัง้แต่ พ.ศ. 2530  มีจํานวน 23 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังสิ้น 86 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 42 คน โดย
แบ่งเป็นเขตหมู่ท่ี 1 ท้ังสิ้น 12 ครัวเรือน หมู่ท่ี 4 ท้ังสิ้น 10 ครัวเรือน และไม่มีเลขท่ีบ้านอีก 1 หลัง โดยมีเนื้อท่ีครัวเรือนละ 2 
งาน (200 ตารางวา) แบ่งเป็นค่าเช่า 200 บาท และค่าธรรมเนียม 100 บาท รวม 1 ปี เสียค่าเช่า 300 บาท ต่อการเช่าบ้าน 1 
ครัวเรือน หมู่บ้านราษฎรนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสิงห์  แบ่งออกเป็น 3 ซอย โดยท้ัง 3 ซอย มีราษฎรอาศัย
กันอยู่อย่างไม่หนาแน่นมากนัก สําหรับกิจกรรมระหว่างราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในเขตอุทยานฯกับทางอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
นั้นมิได้มีกิจกรรมท่ีสามารถสื่อความหมายไปในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเลย ราษฎรเป็นแต่เพียงผู้ถูกว่าจ้างทํางาน
เป็นคนงาน เก็บกวาด ดูแลอุทยานฯ เพียงเท่านั้น 
 

การบริการฟังบรรยายโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโหลดแอพพลิเคชั่นท่ีใช้เป็นตัวสแกนคิวอาร์โค๊ด 
 อุทยานได้ติดตั้ง จุดสแกนข้อมูลดังกล่าวไว้ท่ีโบราณสถานท้ัง 4 รวมถึงบริเวณหลุมฝังศพก่อนประวัติศาสตร์   ซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศใต้นอกกําแพงแก้ว ก่อนท่ีจะมีการบรรยายโดยการสแกนบาร์โค๊ดนั้น ทางอุทยานมีบริการยืมเทปบรรยายให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามายังอุทยานประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากเกิดปัญหาการลืมคืนจึงทําให้การบริการดังกล่าวได้ยุติลง นอกจาก
บริการโดยใช้บาร์โค้ดสแกนข้อมูลการบรรยายแล้วนั้น ยังมีบริการโหลด MP 3 ท่ีสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้จากจุด
ประชาสัมพันธ์ของทางอุทยานอีกด้วย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์วิธีการสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้พบประเด็น
ปัญหาแบ่งได้ดังนี ้

1. โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์ 
 จากข้อมูลท่ีได้จากมขุปาฐะนั้นทําให้ทราบว่าการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋วมิสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ จนกระท่ังปัจจุบัน
มิได้มีการจัดกิจกรรมนี้แล้ว เหตุเนื่องจากเด็กๆช้ันประถมท่ีนํามาฝึกอบรมนั้นมีอายุและวุฒิภาวะท่ีเด็กเกินไป จึงทําให้สมาธิและ
ความสนใจของเด็กนั้น มีแค่ในระยะสั้น นอกจากนี้เด็กยังอยู่ในวัยเด็กมากจึงยังติดเล่นและเกิดอาการเบื่อหน่ายหากต้อง
ปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ ดังนั้นเราควรแก้ปัญหาด้วยการรับอาสาสมัครท้ังเด็ก เยาวชน ท่ีมีความรักและความสนใจใน
การเป็นมัคคุเทศก์นําชม  จัดอบรมในภาคทฤษฎีโดยให้ความรู้และคําแนะนําจากวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ อีกท้ังยังจัด
ให้มีการฝึกอบรมภาคสนามโดยตลอดการฝึกนั้นแบ่งกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างอาสาสมัครมัคคุเทศก์กับมัคคุเทศก์
ต้นแบบ  
 

2. โครงการบรรยายทางวิชาการ 
 จากท่ีผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิรังษี ตําบลท่าล้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทําให้ทราบถึงประเด็นปัญหาในการบรรยายทางวิชาการว่าถึงแม้หัวข้อท่ีนํามา
บรรยายนั้นจะมีประโยชน์และสาระความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนก็ตาม แต่รูปแบบกิจกรรมสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายออกไปนั้น
มีความน่าเบื่อและสามารถดึงดูดความสนใจได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเด็กนักเรียนท่ีร่วมทํากิจกรรมจะอยู่ระหว่างช้ัน
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มัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 ซึ่งมิได้มีการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังนั้นเด็กๆจึงมีพ้ืนฐานในการรับรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของ
ท้องถ่ินต้นคอ่นข้างน้อย ดังนั้นหากต้องการจัดโครงการบรรยายทางวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้สัมฤทธ์ินั้น ผู้วิจัย
จึงนําหลักการของกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนําเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม ร่างสุดท้ายด้วยความ
สนับสนุนและกํากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ ของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนําเสนอ 
(ICIP) มาเป็นหลักในการจัดการโดยหยิบยกหลักการท่ี 1 ว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงและการทําความเข้าใจ (Access and 
Understanding) หมายความถึง คือ เราจะต้องทําความถึงและเข้าใจเด็ก ในเรื่องของความต้องการพ้ืนฐานท่ีจะเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ของเด็ก คือ การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นความอยากรู้อยู่ตลอด โดยผู้วิจัยนํากําหนดการเดิม 
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2554 โดยนํามาเปรียบเทียบกับกําหนดการท่ีผู้วิจัยนําเสนอ โดยปรับเปลี่ยนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

3. มินิไลท์แอนด์ซาวน์ภายใต้ชื่องาน “ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์” 
    จากแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและส่งเสริมการศึกษาอันเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร  
ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี  และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานภาคกลางเขต 1 โดยการสนับสนุนขององค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีน้ันเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอ้ืออํานวยจึงมิได้ดําเนินการต่อ 

4. เทศกาลลอยกระทง 
    เทศกาลลอยกระทงท่ีจัดข้ึนประจําเดือนพฤศจิกายนของทุกปีน้ัน เป็นงานท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสิงห์ เข้ามายืมสถานท่ีในการจัดงาน มิได้มีการร่วมจัดกิจกรรมกันระหว่างอุทยานฯกับองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น
บุคลากรในอุทยานฯจึงมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้แต่เพียงน้อยนิด ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าหากต้องการให้กิจกรรมดําเนินไปด้วยความ
ผสมผสานและสนุกสนานนั้น โดยนําหลักการสื่อความหมายและการนําเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม ร่างสุดท้ายด้วยความ
สนับสนุนและกํากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ ของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนําเสนอ 
(ICIP) มาเป็นหลักในการจัดการโดยหยิบยกหลักการท่ี 6 ว่าด้วยการสนับสนุนความเป็นองค์รวม ในการสื่อความหมายของแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมโดยอํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน ณ ท่ีนี้คือ องค์การบริหารส่วนตําบลร่วมมือกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และราษฎรในชุมชนโบราณสถาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดําเนินการตามโปรแกรมการสื่อ
ความหมาย 
 

การบริการฟังบรรยายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทสมาร์ทโฟนโหลดแอพพลิเคชั่นท่ีใช้เป็นตัวสแกนคิวอาร์โค๊ด 
 ปัจจุบันนี้โลกดูแคบลงเพราะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของเราและอีก
หนึ่งความสะดวกท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยก็คือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ท่ีสามารถเช่ือมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวก 
ดังนั้นบริการการฟังบรรยายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทสมาร์ทโฟนโหลดแอพพลิเคช่ันท่ีใช้สแกนคิวอาร์โค๊ด เพ่ือความ
สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่จุดด้อยของการสื่อความหมายประเภทนี้คือกลุ่มคนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นยังจํากัดอยู่ในวงแคบเฉพาะกลุ่มคนท่ีใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือสอดแทรกการสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรมให้มีมิติแห่งการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนคือการจัดให้มีอาสาสมัครมัคคุเทศก์ในท้องถ่ินโดยจัดอบรมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนโบราณสถาน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริมและเป็นการสร้าง 
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับอุทยานฯ ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สามารถนําแนวคิดทฤษฎีการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในกระบวนการสื่อ
ความหมายเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ และช่วยเพ่ิมศักยภาพการนําเสนอแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจต่อ
เยาวชน และประชาชนท่ัว  
 นอกจากนี้สําหรับผู้ท่ีสนใจในงานวิจัยเก่ียวกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ยังสามารถทําการศึกษาในเรื่องของการ
นําเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมในด้านวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย เนื่องจากภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมีร้านค้าประเภท 
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 ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ท่ียังขาดระบบการจัดการทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยเช่นกัน 
   
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิอาจสําเร็จลุล่วงได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จากกัลยาณมิตรอันเป็นที่รักและครอบครัว   ผู้เป็นแรงใจอันสําคัญยิ่ง 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อาจารย์ผู้อบรม
สั่งสอนและให้แนวคิดที่มีประโยชน์ในการจัดทําวิทยานิพนธ ์
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่าน     ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลทางเอกสาร 
และความช่วยเหลือต่างๆมากมายขณะที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ข้อมูลจากชุมชนราษฎร์ที่อาศัยอยู่ที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์หากแม้ขาดความอนุเคราะห์เหล่านี้แล้ว วิทยานิพนธ์ก็มิอาจมีความสมบูรณ์ได ้
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเอกการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุก ๆ ท่านๆโดยเฉพาะพี่นุ่น ศิรินิภา จาดชนบทและคุณครูก๊อฟ ณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ ที่ร่วม
เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาจนมีวันนีข้องพวกเรา 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเหล่าคณาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้และหล่อหลอมให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมซ่ึงมีคุโณปการต่อประเทศชาติของเราอย่าง
อเนกอนันต ์
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กลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
The Development of Samchuk 100 Years Old Market Strategy for Sustainable Tourism 
 

ศิธา แก้วเรือง 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ศึกษาพ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุก โดยมุ่งเน้นการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ใช้การศึกษาแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
นักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก และกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาตลาดและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียว มีความคิดเห็นว่าตลาดสามชุก
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การเดินทางมีความสะดวกสบาย มีข้อมูลไว้บริการนักท่องเท่ียวครบถ้วน 
และมีความปลอดภัยจากการเท่ียวชมซึ่งมีจุดแข็งท่ีสําคัญ ได้แก่ มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีวิถีชีวิตท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรม มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และมีจุดอ่อน คือ คณะกรรมการมีเวลาน้อยลง สิ่งอํานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ และ
วงจรชีวิตของตลาดอยู่ในช่วงอ่ิมตัว โดยมีโอกาส คือ มีแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง มีการขยายตัวของเทคโนโลยีและรัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ส่วนอุปสรรคได้แก่ เกิดการแข่งขันมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และนักท่องเท่ียวเปลี่ยนรสนิยมบ่อย 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ 4 ข้อหลัก ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดร้อยปี สามชุก
2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังในและนอกชุมชน3) เพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการชุมชน
และ 4) เสริมสร้างจิตสํานึกให้กับนักท่องเท่ียว 
คําสําคัญ: กลยุทธ์การพัฒนา การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สามชุก 
 
Abstract 
 This research studies the area of Samchuk 100 year-old-market focusing on how to identify the 
development strategy for the sustainable tourism. It is the mixed method research both quantitative and 
qualitative research. The sample in this research are the tourists, trader and market’s developer group. 
Collect the data by questionnaire, focus group and in-depth interview. The result found that the tourists 
think about the market is a place which can promote culture. The transportation is easy, the service is well-
organized and the security of the market is good. Strengths of Samchuk is the identity building, A folkways 
which can promote learning, the knowledge for development. Weaknesses is the developer have less time, 
facilities have no enough, market’s life cycle be full. Opportunities is more nearby tourist attraction, the 
expansion of technology and the state has a policy of promoting tourism in the community. Threats is more 
competitive, poor economic conditions and tourist’s tastes change.   It can be divided into 4 strategies: 1) 
develop tourist attractions centering on the market identity 2) built up the exchange of communication in 
the community and other organizations 3) encourage knowledge and experience to the market’s committee 
and, 4) build up the awareness to tourists. 
Keywords: development strategy, sustainable tourism, Samchuk 
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บทนํา 

 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีถูกนํามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศ เนื่องจากสามารถ
สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศไทยการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นจํานวนมาก และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้
ความสําคัญกับการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  แต่ถึงแม้ว่าการท่องเท่ียว
จะนํามาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความเสื่อมโทรมกับทรัพยากรทางการท่องเท่ียวด้วย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาเป็นการท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) ซึ่งเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่เป็นหลัก ด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจ
เป็นสําคัญ แต่ไม่คํานึงถึงผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถ่ิน ทําให้ทรัพยากรการท่องเท่ียว
และสิ่งแวดล้อมถูกทําลายลง (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548)  
 ชุมชนตลาดร้อยปี สามชุกนั้น เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในเขตอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยบ้านเรือนเก่าสร้างด้วยไม้อายุร้อยกว่าปี ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดซอยสี่ซอยภายใต้
คณะกรรมการดําเนินการอนุรักษ์ตลาดสามชุกได้พัฒนาแผนอนุรักษ์ตลาดเก่าท่ีมีสภาพทรุดโทรมให้กลับกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท่ี์
มีชีวิตและร้านค้าแบบดั้งเดิมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้ของกินของใช้ในชุมชนเป็นท่ีรู้จักของคนต่างถ่ินปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกําลังได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว ใน
ฐานะแหล่งท่องเท่ียวด้านวิถีชีวิตท่ีเก่าแก่และมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นจนได้รับรางวัลอนุรักษ์ดี (Award of Merit) ใน
การประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจําปี พ.ศ. 2552 จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)และผู้ท่ีไปเยี่ยมชมตลาดได้นําเรื่องราวและภาพเก่าของตลาดมาเล่าสู่
กันฟัง ดึงดูดสื่อมวลชนนักเขียน นักประวัติศาสตร์ นักท่องเท่ียว และนักชิมจากท่ีต่างๆให้มาเท่ียวตลาดสามชุกแห่งนี้ความสําเร็จ
ในการฟ้ืนฟูตลาดสามชุกนํามาสู่ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ท่ีเหลืออยู่ของชุมชน ไม่
เพียงเท่านั้น ยังเกิดกระแสความสนใจในประวัติศาสตร์ท้องถ่ินข้ึนในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนอีกด้วย 
 โดยท่ัวไปแล้วชุมชนเก่าท่ีมีความเจริญ มักมีแนวโน้มในการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี จะ
ทําให้เกิดผลกระทบทางลบ เช่นเดียวกับ ตลาดร้อยปี สามชุกซึ่งกําลังเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากทําให้มี
นักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายทําให้สภาพชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านกายภาพ และสังคม สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมามากมาย จึงจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขจากทุกส่วนของ
ชุมชน นําไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน คือ มีการจัดการเป็นอย่างดีเพ่ือสามารถดํารงไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มี
ความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเท่ียวมีผลกําไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ตอบ
แทนอย่างเหมาะสม มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยียนสม่ําเสมอดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางของ
ชุมชนในการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุกให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียวและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือ
นําไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเท่ียวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก 
2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเท่ียวตลาดร้อยปี สามชุก 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก ให้เปน็แหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

 

วิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย 
เชิงคุณภาพซึ่งมีแนวทางการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
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 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการสํารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี 
สามชุกและเนื่องจากประชากรมีขนาดไม่แน่นอนจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) 
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และเมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 ดังนั้น ค่า Z จะเท่ากับ 1.96 และความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดท่ียอมรับได้เท่ากับ 10 
ส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 คนแต่เพ่ือความสะดวกจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถ่ีและร้อยละเพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวและใช้ค่าเฉลี่ยเพ่ืออธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวตลาดร้อยปี สามชุก 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนท่ีร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของพ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุก และกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนซึ่งในข้ันตอนของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ
พ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุกนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
ตลาดร้อยปี สามชุก โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ประกอบการท่ีเป็นคนพ้ืนท่ี อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานและเป็นผู้มี
ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพและข้อจํากัดของพ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุก จํานวน 13 คนดังรายช่ือต่อไปนี ้
 1.  คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์  
 2.  รศ. ราตรี โอภาส  
 3.  คุณอรุณลักษณ์  อ่อนวิมล  
 4.  คุณมนูญ  ขาววิเศษ  
 5.  คุณกฤตยา  เสริมสุข  
 6.  คุณดารารัตน์  อ่ิมใจกล้า  
 7.  คุณสมพร  เกษางาม  
 8.  คุณอโณทัย  เปรมไพศาล  
 9.  คุณจารุนันท์  ศิวะนันท์วงศ ์  
 10.  คุณวนิจ  ปยิาจารุวัตร  
 11.  คุณวรรษมณ  จึงเจริญสุขยิ่ง  
 12.  คุณปิยารัตน์  สัมเลศล้ํา  
 13.  คุณวีณา  แพทยสิทธิรัตน ์
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แล้วผู้วิจัยจึงนําข้อมูลท่ีได้มาทําการจับคู่สร้างตารางวิเคราะห์ TOWS Matrix แล้วตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม จากนั้นจึงนํากลยุทธ์ท่ีได้ไปให้ตัวแทนจากชุมชนซึ่งได้แก่คณะกรรมการพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุกท่ีได้ทําการสัมภาษณ์
ไว้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วทําการเรียบเรียง แก้ไข ตามคําแนะนํา และสรุปเป็นกลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี 
สามชุก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ท่ีสมบูรณ ์
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตอนท่ี 1 การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี 
สามชุก พบว่ากลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 
ปี ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับต่ํา
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: การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี 635 

 

กว่าปริญญาตรีมากท่ีสุดและส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และมักจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจาก กรุงเทพฯและปริมณฑล 
(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี  สามชุกพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ซื้อของ ชิมอาหาร โดยมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ 
ลักษณะการเดินทางมักจะเดินทางมาเป็นครอบครัว และส่วนใหญ่เพ่ิงเคยมาตลาดร้อยปี สามชุกเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาในการ
เท่ียวชมช่วงสั้นๆประมาณ 1-2 ช่ัวโมง และมีการใช้จ่ายเงินในการท่องเท่ียวครั้งละประมาณ 500 – 1,000 บาท ส่วนใหญ่รู้จัก
ตลาดร้อยปี สามชุกจากการบอกเล่าของเพ่ือนฝูง หรือคนรู้จัก และมักเดินทางมาเท่ียวในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โดยความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี  สามชุกจากการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม ด้านข้อมูลข่าวสาร
และการบริการ และด้านความปลอดภัยในระดับ เห็นด้วยมากใน ทุกๆด้าน โดยมีความคิดเห็นในรายละเอียดในแต่ละด้านดัง
ตารางท่ี 1 – 4 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นนักท่องเท่ียวในด้านสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

 
จ า ก
ตารา
งท่ี 1 
แสดง
ใ ห้
เ ห็ น
ว่ า

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว ในภาพรวมด้านสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก( X = 3.70, S.D. = .86)
โดยมีความคิดเห็นในเรื่อง การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมสูงท่ีสุด 
ตารางท่ี 2 แสดง ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นนักท่องเท่ียวในด้านการคมนาคม  
 

  

จาก
ตารา
งท่ี 2 
แสดง
ให้
เห็น
ว่า

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว ในภาพรวมดา้นการคมนาคม อยู่ในระดับ เห็นด้วย 

มาก ( X = 3.79, S.D. = .90) โดยมีความคิดเห็นในเรื่อง การเดินทางมายังตลาดร้อยปีมีความสะดวกสบาย สูงท่ีสุด  
 
 
 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม 4.15 0.77 เห็นด้วยมาก 
2.  มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 3.92 0.75 เห็นด้วยมาก 
3.  มีการแสดงออกท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิต/วัฒนธรรม ของชุมชน 3.91 0.70 เห็นด้วยมาก 
4.  มีการจัดสถานท่ีจอดรถไว้บริการอย่างเพียงพอ 3.25 0.83 เห็นด้วยปานกลาง 
5.  ห้องน้ํามีความสะอาด และสะดวกสบาย 3.25 0.76 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 3.70 0.86 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  การเดินทางมายังตลาดร้อยปีมีความสะดวกสบาย 4.33 0.90 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
2.  เส้นทางภายในตลาดร้อยปี มีความเหมาะสม ต่อการเท่ียวชม 3.87 0.85 เห็นด้วยมาก 
3.  มีรถรับ-ส่งบริการนักท่องเท่ียวในบริเวณตลาดอย่างเพียงพอ 3.46 0.82 เห็นด้วยมาก 

4.  การบริการเรือโดยสารมีความน่าสนใจ 3.50 0.74 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.79 0.90 เห็นด้วยมาก 
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636                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นนักท่องเท่ียวในด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในภาพรวมด้านข้อมลูข่าวสารและการบรกิาร  อยู่ในระดับ เห็นด้วย

มาก ( X = 3.53, S.D. = .84) โดยมีความคิดเห็นในเรื่อง ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวมีข้อมลูไว้บรกิารอย่างครบถ้วน สูง
ท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 4ค่าเฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
  

  
 
 
 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดร้อยปี สามชุก ในภาพรวมด้านความปลอดภัยอยู่ใน

ระดับ มาก ( X = 3.99, S.D. = .69) โดยมีความคิดเห็นในเรื่อง มีความปลอดภัยจากการท่องเท่ียวภายในตลาดร้อยปี สูงท่ีสุด 
  

 ผลการวิจัยตอนท่ี 2 การวิจัยจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของพ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุก 
สามารถสรุปได้ดังนี ้
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะบ้านเรือนท่ีเป็นอาคารไม้โบราณท่ีเก่าแก่กว่าร้อยปี  
 2. มีวิถีชีวิตท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เช่น การค้าขายสินค้าและปรุงอาหารพ้ืนบ้านท่ีข้ึนช่ือ 
 3. มีผู้นําและคณะกรรมการชุมชนท่ีเข้มแข็งทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักและกล้า
จัดการกับความขัดแย้ง 
 4. มีองค์ความรู้ในการพัฒนาและสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและเยาวชนรุ่นหลัง  
 5. คนในชุมชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้การจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว 
 7.  ชุมชนมีภาพลักษณ์ท่ีดีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก สามารถเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ชุมชนทางประวัติศาสตร ์

 
 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวมีข้อมลูไว้บริการอย่างครบถ้วน 3.88 0.85 เห็นด้วยมาก 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ ท่ีเข้าถึงนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย 3.68 0.87 เห็นด้วยมาก 

3.  มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีด ี 3.67 0.76 เห็นด้วยมาก 
4.  ชาวชุมชนให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวอย่างเป็นมิตร 3.69 0.79 เห็นด้วยมาก 
5.  สินค้าและบริการมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 3.21 0.73 เห็นด้วยปานกลาง 
6.  ราคาสินค้าและบริการมคีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 3.07 0.65 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 3.53 0.84 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  มีความปลอดภัยจากการท่องเท่ียวภายในตลาดร้อยปี สามชุก 4.17 0.63 เห็นด้วยมาก 
2.  มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภยัเป็นอย่างด ี 3.80 0.70 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.99 0.69 เห็นด้วยมาก 
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: การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี 637 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ความเอ้ืออาทร ความมีน้ําใจ และรอยยิ้ม เริ่มลดน้อยลง เพราะคนมุ่งหารายได้
มากข้ึน 
 2. มีร้านค้าเพ่ิมข้ึนท้ังในและนอกเขตตลาด มีการขยายหน้าร้าน ทําให้เกิดความแออัดและขาดความสมดุลซึ่ง
ยากลําบากในการบริหารจัดการสถานท่ีให้อยู่ในกรอบของหลกัการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
 3. คณะกรรมการมีเวลาให้กับส่วนรวมน้อยลงทําให้ขาดการประสานงานท่ีเพียงพอ ส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้ง
ภายใน และยังขาดความชํานาญในการบริหารจัดการหรือควบคุมคุณภาพของสินค้าและผู้ประกอบการ  
 4. สิ่งอํานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควรเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐ  
 5.  วงจรชีวิตของตลาดอยู่ในช่วงอ่ิมตัว ทําให้มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนน้อยมาก 
 โอกาส (Opportunity) 
 1. การขยายตัวของเทคโนโลยี ทําให้มีการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนและยังเพ่ิมโอกาสในการหา
ความรู้เพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการและคนในชุมชน 
 2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและให้ความสําคัญกับชุมชน ทําให้ได้รับการส่งเสริมมากข้ึน 
 3. มีองค์กรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของชุมชน 
 4. มีแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงท่ีหลากหลายและอยู่ไม่ไกล ทําให้เกิดการเช่ือมโยงเป็นทางเลือกของนักท่องเท่ียว 
 5. ความต้องการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
 6.  การท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558  
 อุปสรรค (Threat) 
 1. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเกิดข้ึนมาก ทําให้เกิดการแข่งขันกันมากข้ึน 
 2. ความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองท้องถ่ิน ทําให้ส่วนราชการระดับจังหวัดไม่สนับสนุนเท่าท่ีควร 
 3. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เกิดการว่างงานและน้ํามันเช้ือเพลิงมีราคาสูง ทําให้นักท่องเท่ียวลดลง 
 4. นักท่องเท่ียวเปลี่ยนความต้องการและรสนิยมการท่องเท่ียวบ่อย ตามกระแสการโฆษณาท่ีเป็นแบบบริโภคนิยม
มากกว่าการเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ 
 5. มีนักท่องเท่ียวเข้ามามากเกินกว่าความสามารถในการรองรับของตลาดในช่วงวันหยุด ทําให้ขาดการจัดระบบภูมิ
ทัศน์ท่ีเหมาะสม 
 ผลการวิจัยตอนท่ี 3 การวิจัยเพ่ือกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ดังนี ้
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดร้อยปี สามชุกมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
1)สร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือให้เกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชนของตนเอง และส่งเสริมให้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางของการอนุรักษ์ 2) พัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณตลาดให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดอยู่เสมอ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของชาว
ชุมชนช่วยกันดูแล 3) เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร เช่น ห้องน้ํา สถานท่ีจอดรถ มุมสําหรับการพักผ่อนโดยอยู่ในแนว
ทางการอนุรักษ์ 4) จัดทําแผนการท่องเท่ียวโดยมีตลาดร้อยปี สามชุกเป็นศูนย์กลาง แล้วเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท้ัง
ภายในชุมชน และบริเวณใกล้เคียงเพ่ือเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น เส้นทางการท่องเท่ียวทางเรือล่องชม
แม่นํ้าท่าจีน เส้นทางท่องเท่ียวไหว้พระทําบุญในจังหวัดสุพรรณบุรี เส้นทางการท่องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรีใน 1 วัน เป็นต้น 5) 
จัดงานกระตุ้นการท่องเท่ียวเมื่อมีโอกาสเหมาะสมตามเทศกาลต่างๆ โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น เทศกาล
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สงกรานต์อาจจะจัดงานสรงน้ําพระรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลตรุษจีนอาจจะจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยจีน เทศกาลลอย
กระทงอาจจะจัดงานลอยกระทงริมแม่นํ้าท่าจีน หรือวันข้ึนปีใหม่ก็จัดงานอร่อยดีกินฟรีท้ังตลาดอย่างต่อเนื่องทุกๆป ี
 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังในชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 1) จัด
ประชุมหรือฝึกอบรมคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชน หรือสามารถบอกกล่าวเรื่องราว
ของชุมชนให้แก่บุคคลภายนอกหรือนักท่องเท่ียวได้ 2) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างชุมชน เช่น จัดให้
คณะกรรมการและชาวชุมชนได้ไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน หรือแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือหาความรู้นํากลับมาพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมการรับคณะดูงานท่ีเข้ามาศึกษาตลาดร้อยปี สามชุกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กัน 3) รวมกลุ่มกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะ
เดียวกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่น ตลาดเก้าห้อง ตลาดเก่าศรีประจันต์ เพ่ือความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น สร้างเครือข่าย
การท่องเท่ียว แลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยสนับสนุนให้แต่ละแห่งคํานึงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนของตนเพ่ือสร้างความแตกต่างให้แก่
นักท่องเท่ียว 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ัง
ทางด้านการท่องเท่ียวและการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะในประเด็นของความยั่งยืน เพ่ือนําความรู้มาสู่ชุมชน และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงนักท่องเท่ียวด้วย 5) ปลูกฝังเยาวชนรุ่นหลังให้มีความรู้และมีจิตสํานึกรักชุมชนและเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ให้เยาวชนมีความเข้าใจในองค์ความรู้รวมถึงสะสมประสบการณ์ในการทํางานเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือท่ีจะได้สืบสานงานด้านการพัฒนาชุมชนต่อไปรุ่นสู่รุ่น 
 กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้แก่คณะกรรมการ มีแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือหาความรู้ท่ัวไปในชุมชนไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เอกสารต่างๆ รวมถึง
คอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมข้อมูลของชุมชนตลาดร้อยปี สามชุกรวมท้ังเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เนต เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
ให้กับคณะกรรมการและบุคคลภายนอก 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการในเรื่องการบริหารจัดการ รวมท้ังจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันและยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการอีกด้วย 3) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังด้านงบประมาณเพ่ือนํามาพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆภายใน
ชุมชนให้ดีข้ึน 4) ติดต่อสื่อสารกับนักท่องเท่ียวอยู่เสมอโดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น ตั้งกล่องรับความคิดเห็น ทําแบบสอบถาม
สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น พูดคุยตั้งกระทู้ทางเวปไซด์ (Website) ของตลาด  ทางเฟสบุค 
(facebook) รวมท้ังพูดคุยสื่อสารกับนักท่องเท่ียว เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว รวมถึง
ทัศนคติท่ีมีต่อตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนต่อไป 5) สนับสนุนให้มีการทํางาน
วิจัยในด้านต่างๆของชุมชนอยู่เสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ศึกษาผลการวิจัยเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ในด้านต่างๆของชุมชนให้
ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ควบคุมการขยายเพ่ิมเติมร้านค้าและสร้างจิตสํานึกให้กับนักท่องเท่ียวในบริเวณตลาดร้อยปี สามชุก 
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้1) ประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่ายท้ังคณะกรรมการ และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดระเบียบในการ
ในการขยายพ้ืนท่ีหรือต่อเติมร้านค้าให้อยู่ในกรอบของการอนุรักษ์และคํานึงถึงทัศนียภาพท่ีสวยงาม 2) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชนไว้บริการในจุดต่างๆของตลาด และมีคนคอยให้ข้อมูลเมื่อนักท่องเท่ียวให้ความสนใจหรือจัดให้มีมัคคุเทศก์คอยให้
คําแนะนําหรือให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว อาจจะเป็นนักเรียนหรือเด็กๆในชุมชน 3) จัดนิทรรศการสาธิตการทําอาหาร ทําขนม 
หรือผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในชุมชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 4) รณรงค์ให้มี
การท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน
ตามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 5) สร้างจิตสํานึกแก่ผู้ประกอบการให้ทําการค้าขายอย่างมีจรรยา ไม่คํานึงถึงผลประกอบการ
มากเกินไปจนลืมรากเหง้าความเป็นสามชุก ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน ภูมิใจในอาชีพและความเป็นอยู่ และสามารถ
นําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้คนท่ีเข้ามาเยี่ยมเยียน จนก่อให้เกิดความประทับใจกลับไป 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1.  ผลจากการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดร้อยปี สามชุก เป็นการแสดงรายละเอียด
ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี
ร้อยละ 38.25 และมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปีร้อยละ 35.25 ซึ่งใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่น
และวัยทํางาน ซึ่งมีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีตามลําดับในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องการ
เดินทางมาจากจังหวัดใดนั้นพบว่านักท่องเท่ียวส่วนมากเดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี และนครปฐม) เนื่องมาจากตลาดร้อยปี สามชุกตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสมไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบาย 
จึงทําให้กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้นนิยม
เดินทางมาท่องเท่ียวมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆท่ีอยู่ห่างไกล   
 2.  ผลจากการสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุกนั้น จะเห็นได้ว่า นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาเป็นการซื้อของ ชิมอาหาร มีจํานวนน้อยมากท่ีเดินทางมาเพ่ือศึกษาวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวยังมีพฤติกรรมแบบบริโภคนิยมมากกว่าการเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ซึ่งการจะ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น จะต้องเป็นการพัฒนาเพ่ือแสวงหานักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะท่ีเป็น
คุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน โดยให้นักท่องเท่ียวเหล่านี้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวตามท่ีเขาพึงพอใจ ดังท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้สรุปเป็นองค์ประกอบหลัก
ของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนไว้ โดยนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีนั้นส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการ
เดินทางถึงร้อยละ 71 เนื่องมาจากการเดินทางสะดวกสบาย ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีปริมาณรถยนต์เข้ามา
ในบริเวณตลาดอยา่งมากมายนั้น สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการบริหารจัดการก็คือ สถานท่ีจอดรถซึ่งยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก 
ซึ่งการเดินทางของนักท่องเท่ียวส่วนใหญเ่ป็นการเดินทางแบบเป็นครอบครัว ดังนั้นนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นบุคคล
หลายวัย ท้ัง เด็ก วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยชรา และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวหลายช่วงวัย ตลาดร้อยปี 
สามชุกจึงต้องมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายและเหมาะสมซึ่งจะเป็น
การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว  และส่งผลให้มีการบอกต่อถึงความประทับใจท่ีได้รับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ซึงจากการสํารวจ พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จักตลาดร้อยปี สามชุกมาจากคําบอกเล่าของเพ่ือน และ
ครอบครัว รองลงมารู้จักทางอินเตอร์เนท ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสําคัญและกําลังขยายตัวเป็นอย่างมากจึงควรมีการใช้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยการสื่อความหมายและให้ความรู้ในความเป็นตลาดร้อยปี สามชุกให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ชุมชน และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังจิตสึกทางการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนให้ทุก
ฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี สามชุก ในด้านสถานท่ีและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตลาดร้อยปี สามชุกเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ในขณะท่ีเมื่อมองถึงวัตถุประสงค์ของการมาเท่ียวชมนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมาพักผ่อนหย่อนใจและ
มีจํานวนน้อยมากท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีวิตและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดร้อยปี สามชุกในการ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุจ รัตนพาหุ 
(2547) เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่าย่านชุมชนตลาด
สามชุกประกอบด้วยโครงสร้างท่ีสําคัญสองส่วน คือ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
จากสองสิ่งนี้ทําให้ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้ังในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในด้านการคมนาคมจะ
เห็นไดว่้านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านการคมนาคมอยู่ในระดับท่ีดี โดยเห็นด้วยมากท่ีสุดว่า การเดินทางมายังตลาด
ร้อยปี สามชุก มีความสะดวกสบาย เนื่องจากตลาดร้อยปี สามชุก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก สามารถเดินทางไปกลับในวัน
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เดียวได้ ซึ่งจากผลสรุปข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวชมตลาดร้อยปี สามชุก มาจาก
กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง นับว่าเป็นข้อได้เปรียบของตลาดร้อยปี สามชุก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งมี
ความจําเป็นอย่างมากดังท่ี วรรณา วงษ์วานิช (2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวว่า การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีทําให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจท่องเท่ียวสามารถดําเนินต่อไปได้ ในด้านข้อมูลข่าวสารและการบริการ
นับว่ามีความสําคัญมากเพราะข้อมูลข่าวสารทําให้นักท่องเท่ียวรู้จักตลาดร้อยปี สามชุก และการบริการท่ีดีทําให้เกิดความ
ประทับใจ ก็ตามการบริการถือว่ามีความสําคัญโดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งชุมชน นักท่องเท่ียวมุ่งหวังจะได้รับ 
ความเพลิดเพลิน พร้อมท้ังได้ความรู้ พบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งนักท่องเท่ียวมีความเห็นเรื่องสินค้าและบริการมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น นอกจากนี้เรื่องราคาสินค้าและบริการก็เป็นสิ่งสําคัญควรมีการจัดการให้
เหมาะสมโดยผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเหมาะสมเป็นธรรม จึงจะนํามาซึ่งความยั่งยืน
ได้ ในด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องคํานึงถึงมากท่ีสุด อาจกระทําได้หลายอย่าง เช่น 
แนะนําเจ้าของท้องถ่ินให้ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว เมื่อได้รับความเดือดร้อน แนะนํานักท่องเท่ียวในการป้องกันและระมัดระวังตน 
จัดหน่วยงานพิเศษเพ่ือช่วยเหลือและให้บริการ ซึ่งในตลาดร้อยปี สามชุก มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจช่วยดูแลความปลอดภัยในท้องท่ี มี
การประกาศตักเตือนนักท่องเท่ียวให้ระวังมิจฉาชีพ ท่ีสําคัญคือ ชาวชุมชนต้องคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเท่ียว 
 4.  กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในองค์ประกอบต่างๆท้ังสถานท่ี สิ่งแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก โดยเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ของตลาดร้อยปี สามชุก เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวถือเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
เป็นสิ่งแรกท่ีทําให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจจึงต้องมีการพัฒนาใหเ้หมาะสมโดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถใน
การรองรับของพ้ืนท่ีซึ่งสอดคล้องกับ รุจ รัตนพาหุ (2547) ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนตลาด
สามชุกว่าเป็นการกําหนดแนวทางการส่งเสริมเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีในด้านสังคมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
ชุมชน ซึ่งพ้ืนท่ีตลาดร้อยปี สามชุกมีศักยภาพในการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น สถานท่ี สิ่งแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ท้ังนี้ประเด็นสําคัญควรมุ่งเน้นการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม สภาพสังคมและความเปน็อยู่ และมุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้อยู่รอดในระยะยาว 
เพ่ือความยั่งยืนต่อไป 
 5.  กลยุทธ์สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังในชุมชนและระหว่างชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆโดยหลักการของการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนนั้นเป็นการท่องเท่ียวท่ีเกิดความรู้ ความเข้าใจมีจิตสํานึกท่ีดีในความรับผิดชอบต่อการท่องเท่ียวนั้นๆควบคู่
ไปกับการได้รับความเพลิดเพลิน การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งตลาดร้อยปี สามชุกเป็นชุมชนท่ีมีองค์ความรู้อยู่มากมายภายในชุมชน
จึงควรมีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้น้ันๆท้ังภายในชุมชนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังนักท่องเท่ียว จะทําให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและ
เคารพในสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว 
 6.  กลยุทธ์เพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์ในการบรหิารจัดการชุมชนให้แก่คณะกรรมการพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก 
ดังหลักการของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่าควรมีการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) 
โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อบุคลากรในท้องถ่ินทุกระดับ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริการการ
ท่องเท่ียว ซึ่งตลาดร้อยปี สามชุกมีประธานและคณะกรรมการพัฒนาตลาดท่ีเข้มแข็งทํางานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่อาจยังขาด
ทักษะความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งแต่เดิมการทํางานมักเป็นเรื่องของการลองผิด
ลองถูก ดังนั้นถ้ามีการเพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการเข้าไปก็ยิ่งเป็นการเสริมการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 7.  กลยุทธ์ควบคุมการขยายเพ่ิมเติมร้านค้าและสร้างจิตสํานึกให้กับนักท่องเท่ียวในบริเวณตลาดร้อยปี สามชุก เนื่องจาก
ถ้าปล่อยให้มีการขยายเพ่ิมเติมร้านค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในชุมชนโดยไม่มีการควบคุมจะทําให้เกิดปัญหากับชุมชน
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อย่างมากมายทุก ๆ ด้าน ความเป็นตลาดเชิงอนุรักษ์ก็จะเสื่อมถอยไปซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรณัฐ คุณประเสริฐ 
(2550) เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนย่านตลาดเก่าริมน้ํา กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดเก่าริมน้ํานั้น เกิดจากการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง การขยายตัว
ของย่านการค้าใหม่ ลักษณะทางกายภาพของเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีชุมชนเดิมเริ่มถดถอยและเสื่อมสภาพลง ซึ่งถ้าขาดการจัดการและควบคุมท่ีดี ชุมชนย่านตลาดเก่าริมน้ําท่ี
มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนก็จะเสื่อมสูญไปในท่ีสุด นอกจากนี้การสร้างจิตสํานึกให้กับ
นักท่องเท่ียวก็เป็นสิ่งสําคัญเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝัง
จิตสํานึกทางการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ภาคส่วน
ต่างๆท้ังผู้นําชุมชน คณะกรรมการพัฒนาตลาด ผู้ประกอบการ รวมท้ังคนในชุมชนเองได้มีความเข้าใจตรงกันและมีแนวทางใน
การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
 2.  ควรมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สามารถกระจาย
นักท่องเท่ียวโดยการกําหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและต้องเป็นกิจกรรมท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวพร้อมท้ังให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียว 
 3.  ควรมีการทําการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพให้เข้ามาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม โดยท่ีนักท่องเท่ียวเหล่านี้จะได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวตามท่ี
เขาพึงพอใจ 
 4.  ควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถจัดการการท่องเท่ียวของตนเอง และร่วมกันรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อันจะทําให้
คนในชุมชนเกิดความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
 5.  ควรสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ท้ังส่วนจังหวัดและส่วนท้องถ่ิน เพ่ือประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาให้สามารถร่วมงานไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ลดข้อขัดแย้งซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
 6.  สถานศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายภายในชุมชนให้เข้มแข็งข้ึน อีกท้ังยัง
สามารถมีกิจกรรมท่ีช่วยปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจรรยาท่ีดีในฐานะร่วมเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของสถานท่ีท่องเท่ียว และมี
จิตสํานึกท่ีดีในฐานะเป็นนักท่องเท่ียวอีกด้วย 
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แผนการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Management Plan of Chao Phraya Bodindecha (SingSinghaseni) Museum is Long Life Learning Source 
 

นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  ศรีวิลาศ 

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

บทคัดย่อ 

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร จัดตั้งข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมและจัดแสดงประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุท่ี
เก่ียวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพ่ือให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชนและชุมชนได้ศึกษา 
ภายในแบ่งออกเป็นเรือนไทยไม้สักทอง 3 หลัง ได้แก่ เรอืนเจ้าพระยา  เรือนรัชดาบดินทร และเรือนศิลปนิทัศน ์

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ยังคงเปิดให้เข้าชมและจัดแสดงวัตถุโบราณ ท่ีเก่ียวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิง
หเสน)ี และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมในสมัย รัชกาลท่ี 3 พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
จึงเป็นสถานท่ี ควรจะพัฒนาและจัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนตลอด  การศึกษาปัญหาของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือนํามาจัดทําเป็น
แผนการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นําเสนอ
แผนการจัดการท่ีมีหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นกิจกรรม การจัดนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวีรกรรมของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห ์ สิงหเสน)ี วิถีชีวิตใน รัชกาลท่ี 3 เพ่ือนําไปสู่การอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบไป 
คําสําคัญ:การจัดการ แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is located on Bodindecha (Sing Singhaseni) 
School, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok Metropolis, established on 1990. It is place of 
collection and exhibit history, bravery and antique has involved with Chao Phraya Bodindecha (Sing  
Singhaseni) is center of Thai culture for juvenile and community are studies. The internal was divided into 3 
houses of gold teak; Chao Phraya house, Ratchadabordinthorn house and Silpanitut house. 
 Currently, Chao Phraya Bodindecha (SingSinghaseni) museum is open for visitor and exhibit antique 
has involved with Chao Phraya Bodindecha (SingSinghaseni) and involved with way of life, livelihood,culture 
in age of King of Reign 3rd. Therefore, Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is place should be 
development and setting activity of circulate exhibition. There are study problem of museum and provided 
as plan of management museum is long live learning source. 
 Guideline of development Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is long live learning 
source depend on management plan are many formats; activities, exhibition, learning center of teacher, 
student, parent as well as people. This is emphasized to important of history, culture as well as bravery of 
Chao Phraya Bodindecha (SingSinghaseni), livelihood in age of Reign 3rd into abiding preservation, history and 
culture. 
Keywords:Management, Learning source, Livelihood, Culture 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พิพิธภัณฑ์เป็นอีกแหล่งการเรียนรู้หนึ่ง ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์   จึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง และพ่ึงพาอาศัยกันอย่างกัลยาณมิตร การสร้างความสุขท้ังตนเอง และสรรพสิ่งให้ดํารงอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน  บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจัยเก้ือหนุนท่ีมีส่วนสําคัญต่อการศึกษาท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมคือ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังนี้เพราะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์รวมหรือศูนย์กลางของความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชน เสมือนห้องปฏิบัตกิารของการเรียนรู้มีประโยชน์ท้ังในแง่การกระจายโอกาส ทางการศึกษา การให้การศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  จึงเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการสร้าง กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548: บทนํา)    

การศึกษา นับว่ามีความสําคัญอย่างมาก นอกจากการเรียนเพ่ือรู้แล้ว การศึกษายังสามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ของ
มนุษย์  พัฒนาความรู้  ความสามารถให้ ก้าวไกลและทําให้มนุษย์มีความคิดท่ีดี  มีน้ํ าใจ  และแก้ไขปัญหาต่างๆได้                       
ดังปณิธานของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ว่า “ สงครามครานี.้..ทําให้ข้านึกถึงโรงเรียน โรงเรียนสอนความเป็น
คน ข้าอยากให้โลกนี้มีโรงเรียนสอนคน ยิ่งกว่ามีสงคราม  จึงอยากให้มีโรงเรียน ไว้ดัก ไว้ป้องกันความช่ัวของมนุษย์ สอนคนแต่
เล็กๆ ให้รู้จักมนุษย์ธรรม คุณธรรม เมื่อเรียนแล้ว ...จะได้ประจักษ์ชัดว่า สงครามฆ่า ฟันกันนั้น มันบาป มันโง่ แต่ความเป็นเพ่ือน 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นเหตุผล แห่งสัจธรรม ท่ีเราจะอยู่ร่วมกัน ร่วมโลก  ร่วมแผ่นดินกัน ด้วยสันติสุข” คํากล่าวข้างต้น 
อาจกล่าวได้ว่า การศึกษา สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และรู้จักเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีความสําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย ์

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ตั้งอยู่ในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ถนนลาดพร้าว 112  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ได้จัดสร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาส ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  และฉลองการตั้งโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ครบ 25ปี ในปี พ.ศ.2539 ท้ังยังมุ่งหวังให้เป็นสถานท่ีเชิดชูเกียรติ ของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  
สิงหเสน)ีและรวบรวมเกียรติประวัติ ของโรงเรียน ตลอดจนเป็นสถานท่ีจัดแสดงประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาหาความรู้  

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีการจัดแสดงเก่ียวกับเรือนไทย 3 หลัง ได้แก่เรือนท่านเจ้าพระยา 
เป็นเรือนหลังกลาง จัดแสดงอาวุธ รูปหล่อ  ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  สิ่งของ ภาพวีรกรรมภาพอนุสรณ์
สถานท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  เรือนรัชดาบดินทรจัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการก่อตั้งโรงเรียนรวมท้ังประวัติการก่อตั้งสาขาของโรงเรียนบ
ดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี  และเรือนศิลปนิทัศน์จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนไทย  ขนบธรรมเนียมและสิ่งของเครื่องใช้ใน
สมัยรัชกาลท่ี 3ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีผู้ เยี่ยมชมน้อยมาก เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชน ตลอดจนการจัดแสดงในแต่ละเรือนของพิพิธภัณฑ์ ยังคงไม่
ต่อเนื่องจึงทําให้องค์ความรู้ในการเข้าชม ไม่มีความต่อเนื่องของเนื้อหาท่ีจัดแสดง และพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเรียนรู้
เท่าท่ีควร จึงจําเป็นต้องศึกษา เนื้อหา เรื่องราวการจัดแสดงการจัดทําป้ายนิเทศของวัตถุต่าง ๆ ท่ีจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ การจัดทําแผนการจัดการพิพิธภัณฑ์ และวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังครู  นักเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน ท่ี
สนใจสามารถเข้าชม และเข้าศึกษาและเรียนรู้ได้  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสน)ี 
2. กําหนดแผนในการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาแบ่งข้ันตอนออกเป็น 4 ข้ันตอนดังนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินศักยภาพและคุณค่า 
การศึกษาวิเคราะห ์การกําหนดแนวทางและการสรุปผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ จุลสาร บทความและเอกสาร
เผยแพร่ แผนท่ี รวมท้ังสื่อทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
  2.1 การสํารวจพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)พ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของ
พิพิธภัณฑ์, ศึกษาปัญหาการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เพ่ือช่วยในการจัดทําแผนการจัดการ
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
 2.1.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิง
หเสน)ี 

2.1.2 แผนการจัดการพิพิธภณัฑเ์จ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ 
อนุรักษ์และการพัฒนาพิพิธภัณฑเ์จ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ีให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร, หนังสือ และแผนท่ี ท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา  บดินทรเดชา (สิงห์  
สิงหเสน)ี ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม 

2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา                   
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
 3. วิเคราะห์แผนการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
 

การกําหนดแนวทาง 
 1. นําผลจากการประเมินและการวิเคราะห์มากําหนดทิศทางและเป้าหมายในการศึกษา    แนวทางการอนุรักษ์และการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 

2. เสนอแนวทางและจัดทําแผนการอนุรักษ์และการพัฒนา พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์                    สิง
หเสน)ี 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี  มีการบริหารจัดการท่ียังไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้เห็น

ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับพิพิธภัณฑ์ จึงได้นําพิพิธภัณฑ์มาทําการบริหารจัดการโดยใช้แผนการบริหารพิพิธภัณฑ์ในส่วนท่ียังคง

ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปแบบ Living Museum ผู้วิจัยจึงมีแผนในการบริหารจัดการ เพ่ือทําให้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี น่าสนใจมากยิ่งข้ึนโดยจะแบ่งออกเป็นหลัก ๆ ดังนี ้

1. การจัดแสดงท่ีเป็นเรื่องราว 
2. เทคนิคการจัดแสดง 
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3. การจัดทําป้ายนิเทศประจําวัตถุ 
4. การประชาสัมพันธ์ 
5. การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ ์

การจัดแสดง 

จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร พบว่า พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบ นั้นเป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีมีการจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ ท้ังนี้ผู้วิจัยจะขอนําแนวทาง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบมา

ประยุกต์ใช้กับการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบ มีการนําองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิค สื่อต่างๆมาประยุกต์ใช้เพ่ือสื่อ

ให้คนดูหรือผู้ชมเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ประกอบด้วย การจดัแสดง 3 ส่วน 

ดังนี ้

 ส่วนท่ี 1 เรือนเจ้าพระยา 

 ส่วนท่ี 2 เรือนรัชดาบดินทร 

 ส่วนท่ี 3 เรือนศิลปนิทัศน ์

บริเวณชั้นบนของพิพิธภัณฑ ์

เรือนเจ้าพระยา 

จากการศึกษาพบว่าการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นแนวทางในการจัดแสดงของเรือนเจ้าพระยา 
ดังนั้นผู้วิจัยจะนําเสนอแผนการจัดการเรือนเจ้าพระยา ดังนี้ เมื่อเดินข้ึนมาบนเรือน ผู้เข้าชมจะต้อง มายังเรือนทางด้านซ้ายก่อน
คือเรือนเจ้าพระยา  โดยเข้าประตูท่ี 1 ซึง่จะเห็นการจัดแสดงท่ีมีความสวยงามและน่าเกรงขามซึ่งเป็นการจัดแสดงเก่ียวกับท่าน
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) จะพบการจัดแสดงรูปหล่อของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  เพ่ือให้ผู้
เข้าชมได้ทําการสักการะท่านเจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ในส่วนกลางห้อง จากนั้น จะได้รับชมการนําเสนอภาพนิ่ง
ประกอบการบรรยายถึง ประวัติและวีรกรรมของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ตลอดจนผลงานท่ีสําคัญๆต่างๆของ
ท่าน ซึ่งใช้เทคนิคการจัดแสดงภาพนิ่งประกอบการบรรยายโดยมีระยะเวลา ประมาณ 8-10 นาที ด้วยจอProjector  เป็นการ
นําเสนอให้ผู้เข้าชมได้รู้จักท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน และมีวีรกรรมทางด้านใดบ้าง
นอกจากการรบ และจากนั้นเมื่อรู้จักกับ ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี มีการนําภาพวาดตัวอย่างท่ีเป็นวีรกรรมการ
รบของท่านเพ่ือช่ืนชมบารมีของท่าน และมีการจัดแสดงแผนท่ีหรือเส้นทางในการรบในการเดินทางไปทําศึกสงครามของท่าน
เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) และจะเป็นการจัดแสดงเก่ียวกับภาพตัวอย่างวัดท่ีท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ได้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงในจังหวัดและสถานท่ีต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชม เช่น 
หากผู้ใดมีความสนใจในการสร้างและทะนุบํารุง ซ่อมแซมวัดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทร  เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ก็
สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าวัดนั้นๆ เก่ียวข้องกับท่านอย่างไร เพ่ือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ประวัติท่านเจ้าพระยาบ
ดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 

เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย  
1. เทคนิคการจัดแสดงรูปหล่อของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 

 2. เทคนิคการจัดแสดงอาวุธท่ีเก่ียวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
 3. เทคนิคการจัดทําภาพนิ่งประกอบการบรรยายประวัติ วีรกรรมและผลงานท่ีสําคัญของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสน)ี 
ภาพตัวอย่างการออกแบบ 3 มิติ เรือนเจ้าพระยา 
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646                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจ้าพระยามุมบน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจ้าพระยามุมข้างด้านซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  3 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจ้าพระยามุมบนด้านซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจ้าพระยามุมด้านหน้า 
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: การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี 647 

 

เรือนรัชดาบดินทร 

จากการศึกษา พบว่าการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบ เป็นการจัดแสดงท่ีนําเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยี มาจัด
แสดง ได้อย่างมีความน่าสนใจ และในการจัดแสดงเรือนรัชดาบดินทร ผู้วิจัยจะนําแผนจัดการจากพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบ 
มาประยุกต์ใช้ กับเรือนรัชดาบดินทร ผู้เข้าชมจะเดินมาถึงยังเรอืนกลาง โดยเป็นการจัดแสดงเก่ียวกับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ 
สิงหเสน)ี การก่อตั้งโรงเรียน ว่ามีท่ีมาอย่างไร จากผืนดินธรรมดา ทําไมถึงมาเป็นโรงเรียนได้มีปัจจัยอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ท่ีมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับการก่อตั้งของโรงเรียน โดยมีโมเดล ผังอาคารเรียนจัดแสดงเพ่ือให้เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ อย่างไรบ้าง เป็นเรือนท่ีเก็บ
รวบรวมโล่ เกียรติยศ ถ้วยรางวัลต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้รับ ตลอดจนช่ือเสียงของโรงเรียนหลังการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน 
ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี  

เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย  
1. เทคนิคการจัดแสดงถ้วยรางวัลต่างๆของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
2. เทคนิคการจัดแสดงภาพอดีตผู้อํานวยการ 
3. เทคนิคการจัดทําการบรรยายประวัติการก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสน)ี ตั้งแต่ปีท่ี 1- 25 
4. เทคนิคการจัดแสดง Gallery ภาพเก่าของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 

 

ภาพท่ี 5  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทรมุมบนด้านหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทรมุมข้างด้านซ้าย 
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648                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทรมุมบนด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทรมุมบนด้านหน้า 
 

เรือนศิลปนิทัศน ์

เรือนสุดท้ายจะเป็นการจัดแสดง รูปแบบเดิมประวัติศาสตร์สมัยรัตโกสินทร์ตอนต้น  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัย

รัชกาลท่ี 3 สินค้าส่งออก จัดแสดงเก่ียวกับประเพณี และวัฒนธรรม โดยจะเปลี่ยนรูปแบบของการจัดแสดงจัดแสดงเก่ียวกับวิถี

ชีวิตของคนในชุมชุนเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับคลองเจ้าคุณสิงห์ มีการจดัเครื่องมือในการทํามาหากิน และวิถีชีวิต ลําลองเพ่ือได้

นําเสนอให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เห็นอุปกรณ์จริง และเข้าใจวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม

ของคนในสมัยนั้น  

 เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย  

1. เทคนิคการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. เทคนิคการจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลท่ี 3 

3. เทคนิคการจัดแสดงภาพนิ่งสินค้าส่งออก 

4. เทคนิคการจัดแสดงเงินตรา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
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ภาพท่ี 9  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรอืนศิลปนิทัศน์มุมด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศลิปนิทัศน์มุมบน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน์มุมบนด้านซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 12  ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน์มุมบนด้านขวา 
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 สําหรับการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้มีการดําเนินกิจกรรมมาตลอด
ระยะเวลา ตั้งแต่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งในช่วงแรกอาจจะเป็นกิจกรรมท่ียังไม่ได้มีการทําโครงการรองรับไว้ โดยส่วนมากจะเป็นการ
ใช้พ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ์ เพ่ือจัดงานต่างๆข้ึนมาส่วนใหญ่ ปัจจุบันตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ได้มีหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ 
และคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ จึงได้ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมข้ึน โดยจัดแบ่งเป็นช่วง
ระยะเวลา การจัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  

การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีดังนี้ ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน หรือ 
สมาคมผู้ปกครองเช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  จดหมายเวียน   เสียงตามสาย   ประกาศใน web site  ของโรงเรียน  สื่อ
โฆษณา  เช่น  ป้ายโฆษณา สติ๊กเกอร์ติดรถ แผ่นพับ  ส่งข่าวให้สื่อมวลชน  เช่น  หนังสือพิมพ์ วิทยุ สมาคมศิษย์เก่าเครือข่าย
ผู้ปกครอง  เป็นต้น 

การจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆในแต่ละเรือนของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) จะเห็นได้ว่าแต่ละ

เรือนก็มีการจัดแสดงท่ีแตกต่างกันออกไป ในส่วนของผู้วิจัย มีความเห็นว่าการจัดแสดงของ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห์  สิงหเสนี) ยังคงไม่มีความสอดคล้องท้ังเรื่องราว และการจัดรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละเรือน เช่น ควรจะตัดส่วนท่ีไม่จําเป็น

ออกเพ่ือความสมบูรณ์ของการจัดแสดง เพราะการท่ีผู้เข้าชมข้ึนมาชมบนเรือนนั้น ควรจะได้รับความรู้และความเข้าใจท่ีมีความ

ต่อเนื่องกัน จึงจะทําให้ผู้เข้าชมนั้นเข้าใจเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ผู้วิจัยเสนอแผนในการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิง

หเสนี )ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี เป็นสถานท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และสิ่งของ
ท่ีหาชมได้ยาก โดยได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 วัตถุท่ีนํามาจัด
แสดงเป็นสิ่งของท่ีหาชมได้ยาก ควรแก่การอนุรักษ์และควรท่ีจะมีการเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รู้จัก ซึ่งพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบ
ดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี มีท้ังข้อเด่นและข้อด้อยในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ ์
 ข้อดี คือ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์                 
สิงหเสน)ี ซึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว 112 ภายในโรงเรียนมีพ้ืนท่ี 39ไร่ 46 ตารางวา ด้านหน้าติดกับคลองเจ้าคุณสิงห์ ซึ่งเป็นคลอง
ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ข้อด้อย คือพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่ลึกพอสมควร และตั้งอยู่ใน
โรงเรียน และวันเสาร-์อาทิตย์ ก็ไม่สามารถเข้าชมได้ เพราะพิพิธภัณฑ์มีกําหนดเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 

 พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีพ้ืนท่ีสาธารณะให้ประชาชนท่ัวไปใช้ประโยชน์ มีพ้ืนท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และบริเวณใกล้เคียงสามารถเป็นสถานท่ีในการออกกําลังกายได้ มีห้องจัดการแสดงนิทรรศการถาวร บนตัวเรือนช้ัน 2 
ส่วนช้ันล่างเป็นห้องรับแขกและจําหน่ายของท่ีระลึกของพิพิภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีห้องน้ําสาธารณะพร้อมอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้เยี่ยมชมพิพิภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี  
 การเก็บรวบรวมวัตถุท่ีนํามาจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มาจากการรวบรวมของ

จากคณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) และศิษย์เก่า เพ่ือนํามาจัดการแสดง และการรับบริจาคโดยมีท้ัง อดีต

ผู้อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) และทายาทตระกูลสิงหเสนี ซึ่งวัตถุทุกช้ินได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ีมีการกําหนดขอบเขตของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงวัตถุไว้อย่างชัดเจน 
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นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี ยังเป็นแหล่งของการศึกษาประวัติและข้อมูลของโบราณวัตถุแต่ละ

ช้ินตลอดจน ศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) โดยปัจจุบัน นางสาวธัญญพัทธ์  มิตรศรัณย์

ภัทรทําหน้าท่ีเป็นภัณฑารักษ์และนางสมจิต คณุาวัฒนเ์ป็นประธานการดูแลพิพิภัณฑ์ ตลอดจน ศึกษาค้นค้วาข้อมูลเก่ียวกับการ

จัดการแสดงและการจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน เพ่ือเป็นการนําข้อมูลของพิพิภัณฑ์มาเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์กับครู – 

นักเรียน ผู้ปกกครอง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจัยขอเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป ควร
จะมีการวางแผนในการบริหารจัดการ ในทุกๆด้าน ควรมีการจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครูและนักเรียนตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยช้ินนี้จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการและเป็นการต่อยอดแนวคิด นําไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 และประวัติบุ
คลสําคัญท่านเจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี สืบไป 
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การพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
A Forecasting of Special Savings (Associate Member) of the Royal Forest Department Savings and 
Credit Cooperative, Limited. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

โดยใช้วิธีการพยากรณ์ 6 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้ง วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 ครั้งตามแบบโฮลท์ วิธีบอกซ์ 
– เจนกินส์ วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน และวิธีพยากรณ์รวม
โดยการวิเคราะห์การถดถอย ว่าวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยท่ีต่ําสุด โดยข้อมูลท่ี
นํามาวิจัยเป็นข้อมูลรายเดือน ท่ีมีแนวโน้ม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี 
(ข้อมูล 72 เดือน) และใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบความถูกต้องของการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงระยะเวลาใดเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคลื่อน ได้แก่ ค่า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย เกณฑ์การเลือก 
คือ พิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคลื่อนท่ีต่ําสุด จากผลของการวิจัย พบว่า วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน เป็น
วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) นอกจากนี้ ยังพบว่า 6 เดือนเป็น
ช่วงเวลาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินฝาก   ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 
คําสําคัญ: การพยากรณส์หกรณอ์อมทรัพย์วิธีบอกซ์ – เจนกินส ์
 
Abstract 

 The purpose of this research was to forecast the special savings (associate member) level of the 
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited, by using the Double Moving Average 
technique, the Double Exponential Smoothing system, Holt’s method, the Box - Jenkins method, the 
Combination Forecasting Simply Averaging method, the Combination Forecasting Different method and the 
Combination Forecasting Regression method. The suitable forecasting methods were chosen by considering 
the smallest value of the Mean Square Error (MSE), The data used in this study is monthly data, had trend, 
from January 2006 to December 2011 total is 6 years (72 months), and then used data from January 2012 to 
December 2012 to forecasting which of 2 periods - 6 months and 12 months - was the most suitable 
forecasting period, by considering the lowest value of the Mean Absolute Percentage Error (MAPE); the Mean 
Absolute Deviation (MAD); and the MSE. The research found that the Combination Forecasting Different 
method is the best method for forecasting of special savings (associate member). Moreover, the results of 
the research show that 6 months is a suitable forecasting period for special savings (associate member).  
Keywords: Forecasting, Savings and Credit Cooperative, Box - Jenkins method 
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บทนํา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยเริ่มต้นมีสมาชิก จํานวน 167 คน ทุนดําเนินงาน 

15,570 บาท ในปี พ.ศ. 2556 สหกรณ์มีจํานวนสมาชิก 26,029 คน มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 11,196,573,804.03  บาท (สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด, 2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์ 
และให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือใช้ในการอันจําเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเกียรติบัตร
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2549 ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ดีเด่นภาคกลาง และได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550   

 อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จํากัด จึงจําเป็นต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจากอดีตอย่างเป็นระบบ โดยนําการพยากรณ์มาใช้ ซึ่งการพยากรณ์นั้นเป็นเครื่องมือศึกษา เพ่ือคาดคะเน หรือทํานาย
ลักษณะ การเกิดของเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ในอนาคต โดยศึกษารูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์จากข้อมูล
ท่ีเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ หรือจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิจารญาณของผู้พยากรณ์ การพยากรณ์มี
ความสําคัญ คือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบาย ทําให้ผู้พยากรณ์สามารถกําหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงนโยบายเดิม การวางแผนใหม่ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ช่วยทําให้แผนการทํางานท่ีวางแผนเอาไว้ มีประสิทธิภาพ การพยากรณ์ท่ีแม่นยําจะทําให้การวางแผน
ประกอบการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง (ทรงศิริ  แต้สมบัต,ิ 2549) 

 ดังนั้น การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงเป็นสิ่ง
สําคัญและจําเป็น เพราะถ้าคณะกรรมการของสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ มีการศึกษาการพยากรณ์ก็จะทําให้สามารถกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายเดิม และวางแผนใหม่เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

 ในปี พ.ศ. 2548 พจนา  สุนทโร ได้ทําการศึกษา เรื่อง รูปแบบการพยากรณ์การออมทรัพย์และการกู้ยืม: กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จํากัด เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 8 วิธี ได้แก่ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบง่าย (Simple Moving 
Average: SMA), วิธีการทําให้เรียบแบบเอกช์โพเนนเชียลครั้งเดียว (Single Exponential Smoothing Method: SES), วิธีการ
ปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โปเนนเชียล 2 ครั้งตามแบบของโฮลท์ (Holt’s Linear Exponential Smoothing Method: LES), วิธี
โฮลท์และวินเทอร์ (Holt – Winters Smoothing Method: HWS), วิธีการแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method: 
DEC), วิธีบอกซ์ – เจนกินส์ (Box – Jenkins Method: B-J), วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis: REG) และวิธี 
Cencus II โดยใช้ค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage 
Error: MAPE), ค่าเบี่ยงเบนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD) และ ค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย
(Mean Square Error: MSE) เป็นเกณฑ์ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเงินกู้ระยะสั้น ข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ มีลักษณะของอนุกรมเวลาท่ีไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของข้อมูลเงินกู้ระยะสั้น 
คือ วิธี SMA ส่วนข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์  และข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือ วิธี SES 
ส่วนข้อมูลเงินฝากสัจจะ    ออมทรัพย์  มีลักษณะของอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโน้มแต่ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล  วิธีการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสม คอื วิธี B - J และในปี พ.ศ. 2549 วราฤทธ์ิ  พานิชกิจโกศลกุล ได้ทําการศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์
ราคาทองคํารูปพรรณรายวันระหว่างวิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการพยากรณ์ของบ๊อกซ์ - เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม 
เพ่ือทําการพยากรณ์หาราคาทองคํารูปพรรณรายวันล่วงหน้า 10 วัน เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการรักษาเสถียรภาพ
ในด้านราคาของทองคํา โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการพยากรณ์ของบ๊อกซ์ - เจน
กินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ท่ีต่ําท่ีสุด ผลการศึกษา พบว่า การพยากรณ์ราคาทองคํารูปพรรณรับซื้อรายวัน โดยวิธีการ
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พยากรณ์ของบ๊อกซ์ - เจนกินส์ มีความแม่นยํามากกว่าวิธีอ่ืน ๆ เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่ําท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีพยากรณ์รวม 
และวิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ ตามลําดับ นอกจากนี้ Makridakis and Winkler (1983) ได้ศึกษาวิธีการพยากรณ์ร่วมกับวิธีการ
พยากรณ์เดี่ยว พบว่า วิธีการพยากรณ์ร่วมจะดีกว่าวิธีการพยากรณ์เดี่ยวบางวิธีในการพยากรณ์ระยะสั้นและดีกว่าทุกวิธีการ
พยากรณ์เดี่ยวในการพยากรณ์ระยะยาว วิธีการพยากรณ์ร่วมเป็นวิธีท่ีเพ่ิมความแม่นยําให้แก่การพยากรณ์แต่ในการพยากรณ์เมื่อ
พบว่ามีวิธีการพยากรณ์หนึ่งท่ีดีกว่าวิธีการอ่ืน ๆ สําหรับแต่ละช่วงเวลาของการพยากรณ์จะไม่พิจารณาการพยากรณ์ร่วม 
เนื่องจากมีวิธีการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดแล้วจากการศึกษาผลงานวิจัยดังกลา่วข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพยากรณ์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และใช้วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมนั้น ทําการพยากรณล์่วงหน้า 12 เดือน เปรียบเทียบ
ความถูกต้องของการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า 6 เดือน และ 12 เดือน ช่วงระยะเวลาใดเหมาะสมสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

 
วิธีการวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีนํามาศึกษาเป็นข้อมูลปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม้ จํากัด 

รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี (ข้อมูล 72 เดือน) เก็บรวบรวม
จากฐานข้อมูลชองสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด และข้อมลูปรมิาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดรายเดอืน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 12 เดือน สําหรับ
ตรวจสอบช่วงระยะเวลาการพยากรณล์ว่งหน้า 2 ช่วง คือ 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมท่ีสุด 

 
วิธีท่ีใช้ในการวิจัย 

ใช้วิธีการพยากรณ์ 6 วิธี โดยพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาท่ีนํามาศึกษาครั้งนี ้มีแนวโน้ม 
1. วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองคร้ัง (Double Moving Average)   
ในปี พ.ศ. 2537 สุพล  ดุรงค์วัฒนา ได้กล่าวถึง วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้ง ว่า เป็นการปรับข้อมูลอนกุรมเวลาให้เรยีบ 

วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้งจะทําให้การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาในการปรับครั้งท่ีสองเรียบกว่าการเฉลีย่เคลื่อนท่ีครั้งแรก 
สมมติว่าอนุกรมเวลาเดิมเป็น {Yt} โดยครั้งแรกเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีมี อนุกรมเวลาใหม่ท่ีไดจ้ากการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีครั้ง
แรกเป็น {Mt} และครั้งท่ีสองเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลค่าเฉลีย่ท่ีผ่านการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลครั้งแรก อนุกรมเวลาท่ีไดจ้าก
การเฉลีย่เคลื่อนท่ีครั้งท่ีสองเป็น {Mt'} โดยมีเง่ือนไขว่าเทอมของจํานวนท่ีใช้เฉลี่ยจะต้องมีจํานวนเท่ากัน ซึ่งวิธีน้ีเหมาะกับข้อมูลท่ี
มีการเคลื่อนท่ีแบบแนวโน้มเชิงเสน้ตรง (Linear Trend) แบบจําลองการพยากรณม์ีตัวแบบ ดังนี ้
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  = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอย่างง่าย ครั้งท่ี 2 
 k = ค่าคงท่ีจํานวนเทอมสําหรับการเฉลี่ย 

  = ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t + p 
 p =  ค่าเวลา 

   ซึ่ง สมการ จะเป็นสมการท่ีใช้ในการพยากรณ ์
 
2. วิธีทําให้เรียบแบบเอกช์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลต์ (Double Exponential Smoothing: Holt’s 

Two - Parameter Method และ Holt’s Linear Method) 
ในปี พ.ศ. 2548 พจนา  สุนทโร ได้กล่าวถึง วิธีทําให้เรียบแบบเอกช์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลต์ ว่า วิธีน้ีมี

ลักษณะคล้ายกับวิธีทําให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลสองครั้ง คือ เปน็วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะกับข้อมลูท่ีมีการ
เคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง และยังเหมาะกับการพยากรณใ์นระยะสั้นจนถึงการพยากรณ์ในระยะปานกลาง 
ข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณควรจะมอีย่างน้อย 5 ข้อมูล 

1) รูปแบบการบวก    

2) รูปแบบการคูณ    

เมื่อกําหนดให ้  คือข้อมูล หรือค่าสังเกตณเวลา t 

   ,  คือค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 

    คือค่าความคลาดเคลื่อนณเวลา t 
สําหรับสมการในการพยากรณ์ท้ังรูปแบบการบวกและการคูณคือ 

      

เมื่อกําหนดให้    คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + p 

    และ  คือ ค่าประมาณค่าพารามิเตอร์ และ  ณเวลา t 

     คือ จํานวนช่วงเวลาท่ีต้องการพยากรณไ์ปข้างหน้า 

ค่าของ  และ  คํานวณได้จาก   

       
เมื่อกําหนดให ้  คือ  ค่าคงท่ีการทําให้เรียบระหว่างข้อมูลจริงกับค่าพยากรณ์  

และ 0<α<    1 

    คือ  ค่าคงท่ีการทําให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกับค่าประมาณของแนวโน้ม 

และ 0< <    1 

กําหนดค่าเริ่มต้นของ    ,  
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3. วิธีของบอกซ์ - เจนกนิส์ (Box - Jenkins Method) 
ในปี พ.ศ. 2549 ทรงศิริ  แต้สมบตัิได้กล่าวถึง วิธีของบอกซ์ - เจนกินส์ ว่า วิธีการพยากรณ์น้ีสามารถใช้ได้กับ

ข้อมูลท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวทุกประเภท และใหผ้ลการพยากรณท่ี์ค่อนข้างแม่นยํากว่าวิธีการพยากรณ์อ่ืน ๆ สําหรับ
การพยากรณ์ระยะสั้น ซึ่งวิธีของบอกซ์ – เจนกินส์ จะหาตัวแบบอนกุรมเวลาโดยพิจารณาสหสมัพันธ์ระหว่าง Y ท่ี
ตําแหน่งเวลาหรือคาบ t (Yt) และ Y ท่ีตําแหน่งเวลาหรือคาบเวลาตา่ง ๆ ท่ีผ่านมา (Yt-1, Yt-2, Yt-3, ...) ข้ันตอนการ
พยากรณด์้วยวิธีบ๊อกซ-์ เจนกินส์ มี 4 ข้ันตอน คือ 

 3.1 กําหนดตัวแบบ (Identification) ก่อนการกําหนดรูปแบบจะตอ้งตรวจสอบข้อมลู เพ่ือพิจารณาว่า
อนุกรมเวลาเป็น สเตชันนารีหรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลา หรือ พิจารณาจากกราฟฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์
ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial Autocorrelation 
Function: PACF) ของอนุกรมเวลา หากพบว่าอนุกรมเวลาไม่เป็นสเตชันนารี จะต้องแปลงอนุกรมเวลาเดมิให้เป็น
อนุกรมเวลาใหม่ ทําไดโ้ดยการกําจัดแนวโน้ม หรืออิทธิพลของฤดูกาล หรือการแปลงอนุกรมเวลาใหม้คี่าความแปรปรวน
คงท่ี หรือการแปลงค่าสังเกตของอนุกรมเวลาด้วยฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ (Bowerman, O'Connell, and Koehler, 
2005) ซึ่งการแปลงอนุกรมเวลาข้ึนอยู่กับลักษณะของอนุกรมเวลาท่ีสนใจศึกษา 

 3.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยสุด 
3.3การตรวจสอบตัวแบบ (Diagnostic Checking) ตัวแบบ ARIMA( p , d , q ) สามารถจะเขียนในรปูของ 

backward operator  (สมเกียรตเิกตุเอ่ียม, 2548)  ได้ดังนี ้
pd 2

(1- B) (1 - B - B - ... - B )Y =
p t1 2

q2
θ + (1- θ B - θ B - ... - θ B )ε

q t0 1 2

f f f

 

โดยท่ี  แทนค่าสังเกตของอนุกรมเวลา ณ เวลาท่ี t 

   B แทน  backshift โดยท่ี  

   แทนค่าคงท่ี  

  แทน พารามิเตอร์ของออโตรีเกรสซีฟ 

 แทน พารามิเตอร์ของการเฉลีย่เคลื่อนท่ี 

   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนณ เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 

ค่าความแปรปรวนเท่ากับ  และเปน็อิสระกัน 
จะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนว่ามกีารแจก

แจงแบบปกติ มคีวามแปรปรวนคงท่ี และเป็นอิสระจากกัน การตรวจสอบทําได้โดยใช้ตัวทดสอบ t หรือตัวทดสอบของ 
Box – Ljung 

4. การพยากรณ ์(Forecasting) หลังจากข้ันตอนท่ี 3 หากพบว่ามีรูปแบบท่ีเหมาะสมมากกว่า 1 ควรเลอืก
รูปแบบท่ีให้ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ําท่ีสุดก็จะใช้รูปแบบนั้นเพ่ือการพยากรณ์ค่าในอนาคต 
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4. วิธีการพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน 
ในปี พ.ศ. 2553 สุวิทย์  สิริตปนียะได้กล่าวถึงวิธีการพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน ว่า 

ˆ ˆ ˆY Y ... Y
11 12 1mŶ

m1c

ˆ ˆ ˆY Y Y
11 12 1m...
m m m

+ + +
=

= + + +
 

เมื่อกําหนดให ้  = ผลรวมค่าการพยากรณ์รวมจากวิธีต่าง ๆ เมื่อ c = 1,2,…,m 
  m = จํานวนวิธีการท้ังหมดท่ีใช้ 
 

5. วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 สุวิทย์  สิริตปนียะได้กล่าวถึงวิธีการพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักแตกต่างกัน ว่า 

ˆ ˆ ˆ ˆY w Y + w Y ... w Y
1c 1 11 2 12 m 1m

m
w 1 0 w 1

i ii 1

= + +

= < <å
=  

เมื่อกําหนดให ้  = ผลรวมค่าการพยากรณ์รวมจากวิธีต่าง ๆ เมื่อ c = 1,2,…,m 

   = น้ําหนักการพยากรณ์ในแตล่ะวิธี เมื่อ i = 1,2,…,m 
 

6. วิธีการพยากรณ์รวมโดยใช้วิธีการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย 
ในปี พ.ศ. 2554 ยิ่งยง  แสนเดช ได้กล่าวถึง วิธีการพยากรณ์รวมโดยใช้วิธีการพยากรณ์การวิเคราะหก์ารถดถอย 

ว่า 

 

 โดยท่ี   แทน ค่าพยากรณ์จากวิธีการพยากรณ์รวม ณ เวลา t 

    แทน ค่าพยากรณเ์ดี่ยวจากวิธีการพยากรณ์ท่ี 1 ณ เวลา t  

    แทน ค่าพยากรณเ์ดี่ยวจากวิธีการพยากรณ์ท่ี 2 ณ เวลา t 

    แทน ค่าพยากรณเ์ดี่ยวจากวิธีการพยากรณ์ท่ี p ณ เวลา t 

   แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

    แทน ความผิดพลาดสุ่ม ณ เวลา t  
การทดสอบความเหมาะสมของรปูแบบ 

1c
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1.  การทดสอบแบบ F เป็นการทดสอบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรอิสระมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของ   
ตัวแปรตาม โดยการใช้ตัวสถิติทดสอบ F   

2. การทดสอบพารามิเตอร์ เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตวัมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของ       
ตัวแปรตาม หรือไม่  โดยใช้ตัวสถิติทดสอบ t  

3. การทดสอบสหสัมพันธ์ในตัวเองจะใช้ Durbin - Watson Test เป็นวิธีการทดสอบสหสมัพันธ์ในตัวเองของค่า
ความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาท่ีหา่งกัน 1 ช่วง 

 
เกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบความสามารถของวิธีการพยากรณ์ 
ใช้เกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบความสามารถของวิธีการพยากรณ3์ วิธี โดยพิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคลื่อนท่ีเป็น

ท่ียอมรับ และเหมาะสมสําหรับข้อมูลท่ีนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี ้
ในปี พ.ศ. 2555 จินตพร หนิ้วอินปั๋นได้กลา่วถึง เกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบความสามารถของวิธีการพยากรณ์ ว่า 
1.  ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD)   
 

 
 

2.  ค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: MSE)   
 

 
 

3.  เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 

 
โดยท่ี   เป็น ผลตา่งของค่าจริงกับค่าพยากรณ์ ณ เวลา   

    เป็น ค่าจริง ณ เวลา   

    เป็น ค่าพยากรณ์  ช่วงเวลาล่วงหน้า ณ เวลา   
    เป็น ขนาดของอนุกรมเวลา 

( )

1

1

1

1 ˆ

n

t

t

n

t t

t

MAD e
n

Y Y h
n

=

=

=

= -

å

å

( )

2

1

2

1

1

1 ˆ( )

n

t

t

n

t t

t

MSE e
n

Y Y h
n

=

=

=

= -

å

å

( )

1

1

1
100

ˆ1
100

n
t

tt

n
t t

tt

e
MAPE

n Y

Y Y h

n Y

=

=

= ´

-
= ´

å

å

te t

tY t

( )ˆ
tY h h t

n



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 
 

660                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

ผลการวิจัย 
ลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 
ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน ความสัมพันธ์ระหว่าง

เวลา และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) แสดงได้ดังภาพท่ี 1 และแผนภาพค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบออโต 
(Autocorrelation Function) เพ่ือแสดงถึงการสังเกตลักษณะทางฤดูกาล สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า
อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน มีลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีการ
กระจายของข้อมูลไม่สม่ําเสมอ ดังนั้นอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) น่าจะมีความแปรปรวนไม่
คงท่ี และเมื่อพิจารณาจากแผนภาพค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบออโตพบว่า ฟังก์ช่ันสหสัมพันธ์ในตัวเองมีค่ามาก และ 
เป็นบวก เมื่อช่วงมีค่าน้อย และ ค่อยๆ ลดลง เมื่อช่วงมีค่าเพ่ิมข้ึน แสดงว่า อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก
สมทบ) เป็นอนุกรมเวลาท่ีไม่เป็นสเตชันนารี (Nonstationary Series) มีลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีมีแนวโน้ม และไม่มี
ฤดูกาล 
 

 
ภาพท่ี 1   ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน 

 
ภาพท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบออโตของอนุกรม
เวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
1. วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองคร้ัง 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ)  ด้วยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้ง 

ครั้งละ 2 (k = 2) พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนต่าํท่ีสุด คือ MSE = 3.30 x 1014 
2. วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 คร้ังตามแบบโฮลท์ 
   จะกําหนดค่า Alpha และ Gamma ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แล้วเลือกคา่ท่ีให้ค่า MSE 

ต่ําท่ีสุด ซึ่งค่าท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) Alpha และ Gamma ท่ี
เหมาะสม คือ Alpha = 1.00000 และ Gamma = 0.00001 ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ําท่ีสดุ คือ MSE = 5.06 x 1014 

3. วิธีบอกซ์– เจนกนิส ์
   จากการศึกษา พบว่า อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน มลีักษณะการเคลื่อนไหว

ท่ีมีแนวโน้ม และไมม่ีฤดูกาล เป็นข้อมูลท่ีไมม่ีความนิ่ง (Stationary) ดังนั้น จึงทําการแปลงอนุกรมเวลาให้เป็นอนุกรม
เวลาท่ีเป็น สเตชันนารี (Stationary Series) ด้วยการกําจัดอิทธิพลของแนวโน้ม โดยการหาผลต่าง จะทําให้ไดล้ักษณะ
ข้อมูลท่ีมีความนิ่ง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบออโตของอนกุรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ท่ีแปลง
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อนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่าง แสดงได้ ดังภาพท่ี 3 และค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วนแบบออโตของอนุกรมเวลา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ท่ีแปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่าง แสดงได้ ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบออโตของ 
อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ท่ี
แปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลตา่ง 

 
ภาพท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วนแบบออโต 
ของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิก
สมทบ) ท่ีแปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่าง 
 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบออโต และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วนแบบออโตของ
อนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ท่ีแปลงอนุกรมเวลาด้วยการหาผลต่างให้เป็นอนุกรมเวลาท่ีเป็น  
สเตชันนารี พบว่า มีรูปแบบท่ีเหมาะสมหลายรูปแบบ ได้แก่ ARIMA (0,2,1), ARIMA (1,1,2), ARIMA (1,2,0), ARIMA 
(1,2,2), ARIMA (2,2,0), ARIMA (1,1,0), ARIMA (2,1,0), ARIMA (0,1,1), ARIMA (0,1,2), ARIMA (1,1,1) แต่จะเลือก
รูปแบบท่ีค่าความคลาดเคลื่อนต่ําท่ีสุด (MSE = 2.27 x 1014) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมกับอนุกรมเวลา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 72 เดือน คือ  ARIMA (0,2,1) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ในรูปของ 
backward operator ได้ดังนี ้(สมเกียรติเกตุเอ่ียม, 2548) 

 

 
 

ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ไม่มีค่าคงท่ี ( ) ค่าประมาณพารามิเตอร์จากรูปแบบ  ARIMA (0,2,1) แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าประมาณพารามิเตอร์จากรูปแบบ ARIMA (0,2,1) ของอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (สมาชิก
สมทบ) 

พารามิเตอร์ ค่าประมาณ SE T P 

 
0.8988 0.0511 17.58 0.000 

ค่าประมาณพารามิเตอร์ = 0.8988 สามารถเขียนสมการพยากรณไ์ด้ในรูปของ backward operator ได้
ดังนี ้
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662                   : การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการทดสอบพารามเิตอร์ในรูปแบบว่าเท่ากับ 0 หรือไม่ โดยใช้

การทดสอบ t ภายใตส้มมติฐาน H0 :  = 0 และ H1 :  0 เมื่อ  เป็นพารามิเตอร์ ผลการทดสอบ พบว่า การ

ทดสอบ  ไดค้่า t = 17.58 (P – Valve = 0.000) เนื่องจาก ค่า P - Value = 0.000 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสําคญั 

0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า  มีค่าไม่เท่ากับ 0 (ทรงศิริ  แตส้มบัต,ิ 2549) 

พารามิเตอร์ = 0.899 สามารถอยูใ่นสมการได้ ดังนั้น รูปแบบ ARIMA (0,2,1) ท่ีกําหนดข้ึนมีความเหมาะสมท่ีระดับ
นัยสําคญั 0.05 

 

4. วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักของแต่ละวิธีเท่ากนั 
ตารางท่ี 2 การพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักแต่ละวิธีเท่ากันของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 

เงินฝากออมทรัพย์ 
พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 

DMA, Holt 
 

DMA, 
Box –Jenkins 

Holt, 
Box –Jenkins 

DMA,Holt, 
Box - Jenkins 

MSE 2.45 x 1014 2.53 x 1014 2.19 x 1014 2.31 x 1013 

จากตารางท่ี 2 การพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักแตล่ะวิธีเท่ากัน สามารถสรปุได้ว่า วิธีการพยากรณ์รวมโดยให้
น้ําหนักแต่ละวิธีเท่ากัน วิธีท่ีให้ค่า MSE น้อยท่ีสุด คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของโฮลท์ และ วิธีบอกซ์ – 
เจนกินส์ MSE = 2.19 x 1013 

 

5. วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 3 การพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักแตกต่างกันของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 

เงินฝากออมทรัพย์ 
พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 

DMA, Holt 
 

DMA, 
Box –Jenkins 

Holt, 
Box –Jenkins 

DMA,Holt, 
Box - Jenkins 

MSE 2.56 x 1014 2.44 x 1014 2.18 x 1014 2.32 x 1013 
 

จากตารางท่ี 3 การพยากรณ์รวมโดยให้นํ้าหนักแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ว่า วิธีการพยากรณร์วมโดยให้
น้ําหนักแต่ละวิธีเท่ากัน วิธีท่ีให้ค่า MSE น้อยท่ีสุด คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของโฮลท์ และ วิธีบอกซ์ – 
เจนกินส์ MSE = 2.18 x 1013 

 

6. วิธีพยากรณ์รวมโดยการวิเคราะห์การถดถอย 
พบว่า มีวิธีการพยากรณ์เดีย่วอย่างน้อย 1 วิธี ท่ีสามารถอธิบายปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก

สมทบ) ได้ และจากการทดสอบพารามิเตอร์ในตัวแบบท่ีใช้วิธีการพยากรณเ์ดี่ยวแบบปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 
ครั้งตามแบบโฮลท์ และ วิธีการพยากรณเ์ดี่ยวแบบบอกซ์ – เจนกินส์ มีค่าไม่เท่ากับ 0 และจากการตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบโดยใช้สถิติ Durbin - Watson (ทรงศิริ  แต้สมบัต,ิ 2549) เปรียบเทียบกับค่าสถิติ Durbin -
Watson จากตาราง พบว่า การพยากรณร์วมโดยใช้วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 ครั้งตามแบบโฮลท์ และ วิธี
แบบบอกซ์ – เจนกินส์ ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มสีหสมัพันธ์กันในตวัเอง ท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนั้น ตัวแบบการ
พยากรณร์วมท่ีได้ คือ 

 

โดยท่ี   แทน  ค่าพยากรณ์ปรมิาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ณ เวลา t 

1
q

1
q ¹ q1

q1

q1

q1

Holt Box-Jenkins
ˆ ˆ ˆY = 0.3823Y + 0.6193Yt ,t ,t

t
Ŷ
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   แทน  ค่าพยากรณเ์ดี่ยวแบบปรบัให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 ครั้ง 
ตามแบบโฮลท์ ณ เวลา t  

  แทน  ค่าพยากรณ์เดี่ยวแบบบอกซ์ – เจนกินส์ ณ เวลา t 
ค่า MSE = 2.23 x 1014 
 

เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 
  เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จากการพยากรณ์เดีย่ว 3 วิธี และการพยากรณ์รวม 3 วิธีรวมวิธีการพยากรณ์ท้ังหมด 6 วิธี 
ตารางท่ี 4  สรุปความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เดี่ยวและการพยากรณร์วม 

วิธีการพยากรณ์ ค่าความคลาดเคลื่อน (MSE) 

วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้ง 3.30 x 1014 
วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลของโฮลท์ 5.06 x 1014 
วิธีบอกซ์ – เจนกินส ์ 2.27 x 1014 
วิธีพยากรณร์วมโดยให้นํ้าหนักของแต่ละวิธีเท่ากัน 2.19 x 1014 
วิธีพยากรณร์วมโดยให้นํ้าหนักแตกต่างกัน 2.18 x 1014 
วิธีพยากรณร์วมโดยการวิเคราะหก์ารถดถอย 2.23 x 1014 

 

จากตารางท่ี 4 สรุปความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณเ์ดี่ยวและการพยากรณ์รวม พบว่าเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (สมาชิกสมทบ) วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือวิธีพยากรณร์วมโดยให้นํ้าหนักแตกต่างกัน MSE = 2.18 x 

1014 สมการพยากรณค์ือ  

จากนั้นนํารูปแบบดังกล่าวมาพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 
 
การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 การพยากรณ์ปรมิาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดล่วงหน้า 
12เดือน 
 

ตารางท่ี 5 การพยากรณ์ปรมิาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 

ปี 2555 ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง – ค่าพยากรณ์ 

มกราคม 1,028,293,869.23 1,017,912,778.01 10,381,091.22 

กุมภาพันธ ์ 1,066,691,725.71 1,033,406,963.01 33,284,762.70 

มีนาคม 1,085,533,778.10 1,048,901,148.01 36,632,630.09 

เมษายน 1,098,988,541.15 1,064,395,333.01 34,593,208.14 

พฤษภาคม 1,094,801,927.49 1,079,889,518.01 14,912,409.48 

  

Holt
Ŷ ,t

Box-Jenkins
Ŷ ,t

Holt Box-Jenkins
ˆ ˆ ˆY = 0.31Y + 0.69Yt ,t ,t
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ตารางท่ี 5การพยากรณ์ปรมิาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด (ต่อ) 
 

ปี 2555 ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง – ค่าพยากรณ์ 

มิถุนายน 1,120,467,239.79 1,095,383,703.00 25,083,536.79 

กรกฎาคม 1,154,663,862.30 1,110,877,888.00 43,785,974.30 

สิงหาคม 1,194,700,438.32 1,126,372,073.00 68,328,365.32 

กันยายน 1,197,556,638.56 1,141,866,258.00 55,690,380.56 

ตุลาคม 1,214,278,530.46 1,157,360,443.00 56,918,087.46 

พฤศจิกายน 1,230,733,341.07 1,172,854,628.00 57,878,713.07 

ธันวาคม 1,232,782,045.33 1,188,348,813.00 44,433,232.33 

 
จากตารางท่ี 5 การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย ์    กรมป่า

ไม้ จํากัด นํามาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ช่วง คือ 6 เดือน และ    12 เดือน 
โดยการเปรยีบเทียบค่า MAD MAPE และ MSE ท่ีต่ําสดุ 
ตารางท่ี 6  ช่วงเวลาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 
 

 MAD MAPE MSE 
6 เดือน 25,814,606.40 2.375507797 7.68 x 1014 

12 เดือน 40,160,199.29 3.450771162 1.90 x 1015 

จากตารางท่ี 6 ช่วงเวลาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) พบว่า   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน โดยมีค่า MAD = 
25,814,606.40, MAPE = 2.375507797 และ MSE = 7.68 x 1014ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ในการศึกษาการพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ครั้งนี้ 

โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 6 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองครั้งวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กช์โพเนนเชียล 2 ครั้งตามแบบ
โฮลท์วิธีบอกซ์ – เจนกินส์วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักของแต่ละวิธีเท่ากันวิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน 
และวิธีพยากรณ์รวมโดยการวิเคราะห์การถดถอย ว่าวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ยท่ีต่ําสุดโดยข้อมูลท่ีนํามาศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือน ท่ีมีแนวโน้ม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 6 ปี (ข้อมูล 72 เดือน) ผลของการศึกษา พบว่า วิธีพยากรณ์รวมโดยให้น้ําหนักแตกต่างกัน 
MSE = 2.18 x 1014เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับอนุกรมเวลาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 
และเมื่อนํารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน และ 12 เดือน ว่าช่วงระยะเวลา
ใดเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคลื่อน ได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
สัมบูรณ์เฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย เกณฑ์การเลือก คือ พิจารณาจากค่าวัดความคลาดเคลื่อนต่ําสุด 
ผลของการศึกษา พบว่า 6 เดือน MAD = 25,814,606.40, MAPE = 2.375507797 และ MSE = 7.68 x 1014 เป็น
ช่วงเวลาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์   ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด 

ผลการศึกษาการพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด ครั้ง
นี้ แตกต่างจากผลการศึกษาของพจนา  สุนทโร ท่ีได้ทําการศึกษา เรือ่ง รูปแบบการพยากรณ์การออมทรัพย์และการกู้ยืม: 
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จํากัด ซึ่งผลการศึกษาของพจนา  สุนทโร พบว่า ข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์  และ
ข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือ วิธีการทําให้เรียบแบบเอกช์โพเนนเชียลครั้งเดียว แต่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Makridakis and Winkler ท่ีได้ศึกษาวิธีการพยากรณ์ร่วมกับวิธีการพยากรณ์เดี่ยว พบว่า 
วิธีการพยากรณ์ร่วมจะดีกว่าวิธีการพยากรณ์เดีย่ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

การพยากรณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ เหมาะสมกับการนาํไปใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้จริง แต่เหมาะสมกับการพยากรณ์
ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่นานนัก หากต้องการพยากรณ์ต่อไปในอนาคตเรื่อย ๆ ก็จะต้องเก็บข้อมลูเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะนาํ
สภาวะเศรษฐกิจ หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาด มาพัฒนาแบบจําลองต่อไป 
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ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์   เชิงลึก กับผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา

จํานวน 20 คน รวมท้ังเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือครูในโรงเรียนประถมศึกษาและครูในมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 441 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แนวคําถามก่ึงมีโครงสร้าง และแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

การวิเคราะห์เนื้อหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความต้องการในการ

พัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความต้องการในด้านการจัดการเรียนรู้มาเป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการบริหารและด้านการสื่อสาร ตามลําดับ รวมท้ังคุณลักษณะโรงเรียนด้านการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของบุคลากรมีดังนี้ 1) การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 2) 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ท้ังในลักษณะห้องปฏิบัติการและแหล่งรวมสื่อการสอนของครู 3) การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการ 4) การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรท่ีมีความรู้

และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจําในโรงเรียน 5) การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

คําสําคัญ: ความต้องการ การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

Abstract  

The objective of this research was to study the needs for development in information 
technology management of personnel working in schools atChachoengsaoEducational Service Area. In-
depth interview was used for20educationalpersonnel consistingofadministrators, teachers and staff. The 
surveyed samples consisted of 441 teachers working at the schoolsin primary and secondary level. Data 
were collected by semi-structured interview guideline and questionnaire.  Data were analyzed by 
content analysis, frequency, mean and standard deviation. The results found that the needs for 
information technology development was at the highest level. The first need was information 
development in administration. For learning and communication management were next below. In 
terms of desired characteristics of school were 1) to develop the software for administration in school 2) 
to develop ICT for learning such as laboratory operations and instruction media of teachers 3) to 
support the materials being used efficiency and sufficient for needs 4) to allocate the staff who were  
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the experts and have knowledge in information technology  management 5) to promote personnel’s ICT 
knowledge and skills for supporting ICT development in the future. 

 

Keywords: Needs, Development, Information technology management 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามท่ีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา (e-education) ไว้ ซึ่งการศึกษาเป็นกลไกพื้นฐานของการพัฒนาคนและเป็นสิ่งที่สังคม
คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องเตรียมคนและสังคมให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาโดยให้ความสําคัญอยู่ใน 4 มิติได้แก่มิติการเรียนรู้มิติการบริหาร
จัดการและการให้บริการมิติทรัพยากรบุคคลและมิติโครงสร้างพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,มปป.:ออนไลน์) ทําให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ  ซึ่งระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในสถานศึกษานั้นประกอบด้วยระบบสารสนเทศในงานวิชาการงานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน 
พัสดุและครุภัณฑ์ งานอาคารสถานท่ีและงานเก่ียวกับชุมชน   เป็นต้น (อัญชนา เจือบุญ, 2555. ออนไลน)์  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในสถานศึกษาหลายแห่งจะใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาภายใน แต่ยังคงพบ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบสารสนเทศในประเด็นต่างๆ ดังเช่น ผลงานวิจัยของ นิพนธ์ เทศวงศ์(2541) ท่ีได้ศึกษาวิจัย

สภาพและปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ถึงแม้ว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมี

ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ แต่ไม่ค่อยได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารมากท่ีสุด และสถานศึกษาส่วนใหญ่จะไม่มีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภายนอก มีการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนน้อย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอข้อมูล/ข้อสารสนเทศ ปัญหาท่ี

เก่ียวข้องท่ีพบก็คือการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ อุปกรณ์เครื่องมือล้าสมัยและไม่เพียงพอ โรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวทาง

ปฏิบัติแตกต่างกัน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ  

หยาดผกา (2548) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1ซึ่งพบว่าสถานศึกษายังคงมีปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะความล้าสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือ และระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เป็นมาตรฐานในการบริหาร รวมถึงยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ในเรื่อง

การใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอีกด้วย   ปัญหาระบบสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนนี ้นอกจากเกิดจากตัวสารสนเทศเองท่ีไม่

สามารถตอบสนองความต้องการเชิงการบริหารได้อย่างแท้จริง หรือเกิดจากความล้าสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์แล้ว ใน

บางครั้งเกิดอาจเกิดจากผู้ใช้สารสนเทศไม่เข้าใจ ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศไม่ถูกกับงาน หรือไม่นําสารสนเทศ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากผลงานวิจัยของจํานงค ์อภิญดา (2554) ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งพบว่าครูผู้สอนท่ีได้รับการ

ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหาร ยังมิได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการส่งเสริมฯ ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนแต่กลับนําความรู้ไปใช้ในงานธุรการของโรงเรียนทําให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ียังไม่เต็มศักยภาพ  
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ท้ังนี้จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปปัญหาสารสนเทศในสถานศึกษาไทยในปัจจุบันได้ว่าเกิดจากปัจจัยหลาย

ประการ ท้ังท่ีเกิดจากปัจจัยทางด้านบุคลากรไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์ล้าสมัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ

สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน และไม่สามารถเช่ือมโยงกัน  จึงเป็นผลทําให้เกิดความ

ซ้ําซ้อนของข้อมูล จึงเป็นประเด็นท่ีท้าทายสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

ดังนั้น จากปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนท่ีต้องการการแก้ไข การศึกษาครั้งนี้ จึงสนใจท่ีจะศึกษาความ

ต้องการของบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเพ่ือนําข้อมูล

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  

วิธีการศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวิธีดาํเนินการวิจยั ดังนี ้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับคุณลักษณะโรงเรียนด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ

ต้องการของบุคลากรในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ได้แก่ผู้บริหารจํานวน 1 คน  ครูผู้สอนจํานวน 2 คน และเจ้าหน้าท่ีจํานวน 

2 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 2 โรงสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ฉะเชิงเทราและ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 2 โรง สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา รวมจํานวน 20 คน ผู้วิจัยได้

สร้างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นกรอบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลสําคัญท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนพ้ืนท่ีเป้าหมาย ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการการสัมภาษณ์เชิง

ลึก ผู้วิจัยได้ทําการจัดเตรียมข้อมูล จําแนกแยกแยะข้อมูลและจัดกระทําข้อมูลนําไปสู่การสร้างข้อสรุปแนวคิดในข้อมูล  ท้ังนี้

ได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ด้วยวิธีการใช้

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลายท่าน 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับระดับความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน  

โดยประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2ฉะเชิงเทราจํานวน 

1,865 คน จาก 166 โรง และครูในมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6ฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 703  คน จาก

30 โรง รวม 2,568 คน  จากนั้นผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้   สูตรยามาเน่ (บุญชม ศรีสะอาด,2535 อ้างอิงจาก 

Yamane. 1970) กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 คิดเป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างต่ําเท่ากับ 346  
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คน ท้ังนี้ได้มีแจกแบบสอบถามเกินจํานวนท่ีคํานวณได้ และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (StratifiedSampling) โดยแบ่งช้ันภูมิ

ออกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจนได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบกลับแบบสอบถามท้ังสิ้น 441 คน เครื่องมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็นตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ 

และตอนท่ี 2 ความต้องการเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่มี   

ความต้องการ น้อยท่ีสุด น้อย มาก มากท่ีสุด จากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .721 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ออยู่ระหว่าง .204 - .731 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ

วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในพัฒนาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พบผลการวิจัยดังนี ้

ตารางที� 1คา่เฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในพฒันาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย SD 

ด้านการบริหาร 

1. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในงานสารบรรณของโรงเรียน 3.47 .53 
2. นํามาช่วยในการจัดเก็บทะเบียนนักเรียน 3.57 .62 
3. นํามาใช้ในงานทะเบียนบุคลากร 3.48 .61 
4. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในงานการเงิน 3.42 .73 
5. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในงานพัสดุครุภณัฑ ์ 3.54 .72 
6. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในการจดัตารางสอน 3.32 .67 
7. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในงานคลังข้อสอบ 3.32 .67 
8. นํามาใช้ในการวางแผนการปฏบิัติงานของโรงเรียน 3.38 .62 

รวม 3.45 .60 

ด้านการจัดการการเรียนรู้   
1. นําเสนอบทเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.61 .74 

2. ผลิตสื่อการสอน 3.52 .62 

3. จัดทําเอกสารประกอบการสอน 3.61 .74 

4. เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลการสอบของนักเรียน 3.43 .64 

5. ค้นคว้าข้อมูลการสอน 3.51 .61 

6. ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 3.59 .72 

7. ให้นักเรียนศึกษาหาข้อมลูจาก CD ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

3.58 .74 

8. ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน 3.64 .72 

รวม 3.58 .62 

ด้านการสื่อสาร 
1. นํามาช่วยจัดเก็บข้อมลูในประกาศ ผลการเรยีน 3.37 .62 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย SD 

2. นําเสนอผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.47 .70 

3. นําเสนอข้อมูลโรงเรยีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.38 .63 

4. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 3.42 .61 

5. รับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ 3.42 .59 

6. ติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนระหว่างฝ่ายและระหว่างบุคคล 3.27 .61 

7. รับส่งข้อมูลระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 3.19 .60 

8. เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู/้ข้อมลูข่าวสารกับชุมชน
โดยรอบ 

3.06 .78 

9. ให้นักเรียนรับส่งงานทางระบบอินเทอร์เน็ต 3.07 .77 

รวม 3.30 .69 

รวมทุกด้าน 3.46 .59 
 

 จากตารางท่ี 1 ความต้องการในพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีความต้องการในด้านการจัดการเรียนรู้มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการบริหารและด้านการสื่อสาร 

ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการบริหารงานโรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความต้องการอันดับแรกในเรื่องการจัดเก็บ

ทะเบียนนักเรียน รองลงมาคือนํามาช่วยจัดเก็บข้อมูลในงานพัสดุครุภัณฑ์และนํามาใช้ในงานทะเบียนบุคลากร ตามลําดับ

สําหรับด้านการจัดการการเรียนรู้โรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการ

การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีความต้องการอันดับแรกในเรื่องการให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ

สร้างผลงานรองลงมาคือการนําเสนอบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการจัดทําเอกสารประกอบการ และ ด้านการ

สื่อสาร พบว่า โรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดเช่นกัน โดยมีความต้องการอันดับแรกในเรื่อการนําเสนอผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตรองลงมาคือการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

นอกจากนี้ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญท้ังจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีพบว่า คุณลักษณะโรงเรียนด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ

ต้องการของบุคลากรได้แก่ 1)การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ จะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน

การบริหารจัดการระบบต่างๆในโรงเรียน เช่น การจัดระบบฐานข้อมูลนักเรียนท่ีสามารถดึงข้อมูลได้โดยง่ายและเช่ือมโยงกับ

ส่วนกลาง จะได้ไม่เกิดปัญหาการขอข้อมูลซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงาน ลดเวลาการจัดการข้อมูลท่ีครูจะต้องสละเวลาการ

เตรียมการสอนมาจัดการข้อมูลตามท่ีหน่วยงานร้องขอ รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมรายงานผลการเรียนท่ีครูผู้สอนสามารถ

ส่งผลการเรียนได้ท่ีใดก็ได้หากสามารถเช่ือมผ่านอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีนักเรียนและผู้ปกครองก็สามารถเรียกดูผลการเรียน

ของตนได้ทันที ท้ังนี้การพัฒนาโปรแกรมควรเป็นการลงทุนจากกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง 2)การ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ท้ังในลักษณะห้องปฏิบัติการและแหล่งรวมสื่อการสอนของครูเพ่ือให้นักเรียน
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สามารถสืบค้นเรียกดูได้  3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการรวมท้ังปริมาณ

การใช้ เช่น  คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีรองรับการใช้งานได้ ท้ังในส่วนห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์และงานด้านทะเบียน4)การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําในโรงเรียนเพ่ือช่วยวางแผน ดําเนินการ และดูแลควบคุมได้โดยตรง เป็นการช่วยแก้ปัญหาการใช้บุคลากรครูท่ีมีภาระ

งานหลากหลายหน้าท่ีและ 5) การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับ

กับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  โรงเรียนมีความต้องการเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานใน
ระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องจัดเก็บข้อมูลในงานสารบรรณของโรงเรียน และการจัดเก็บทะเบียนนักเรียนส่วนในด้านการ
จัดการการเรียนรู้ และด้านการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลางนั้น ผลวิจัยนี้อธิบายได้ว่า ผู้ใช้ได้แก่บุคลากรครูซึ่งมีท้ังบทบาท
ด้านการสอนและการบริหารได้เล็งเห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการทํางานท้ังส่วนของการบริหาร การบริการและ
วิชาการท่ีสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เห็นได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรมีความคิดเห็นว่าผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้สื่อการ
สอนมีความทันสมัยและน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากหลากหลายแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลายมีผลต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนและสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้จริงจากทุกเวลาและสถานท่ีนอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลวิจัยท่ี
บ่งช้ีคุณลักษณะของโรงเรียนด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของบุคลากรจะเห็นว่ามีการเสนอความ
ต้องการในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรท้ังเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและการเตรียมอัตรากําลังเพ่ือรองรับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ความต้องการดังกล่าวสะท้อนจากสาเหตุท่ีโรงเรียนในพ้ืนท่ีประสบปัญหาอยู่
หลายประการในปัจจุบันได้แก่ ปัญหาห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ในห้องยังชํารุดเป็นส่วน
ใหญ่ ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต คือระบบช้าและไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ท่ีมีท้ังกลุ่มบุคลากรและนักเรียน ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบ นับเป็นปัญหาท่ีโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาอย่างมาก เนื่องจากไม่มี
อัตราของครูท่ีจบในสาขาเฉพาะด้านนี้มาบรรจุ ดังนั้นการดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆจึงเป็นหน้าท่ีของครูท่ีมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าคนอ่ืนๆ ปัญหาการขาดงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบถือเป็นปัญหาหลักของโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กทําให้ไม่สามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนได้อย่างเต็มท่ีเพราะการพัฒนาย่อม
ผูกโยงกับค่าใช้จ่ายมากมาย ความต้องการเหล่านี้นับว่ามีความสอดคล้องกับผลวิจัยหลายงานอาทิ งานวิจัยของอุดม วงษ์
สิงห์ (2547) ท่ีศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
นานาชาติชิลเลอร-์แสตมฟอร์ด ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรประสบปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากรและด้านการบริหาร
จัดการในระดับปานกลาง และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับมาก  งานวิจัยของปัณณธร 
วิจารณ์ (2550) ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธิน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงทเพมหานคร เขต 2 ท่ีพบว่าควรมีการสร้างหลักสูตรร่วมกัน การสอนทางไกล การ
แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน ในฐานข้อมูลห้องสมุดร่วมกัน แลกเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร มี web board แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและดูแลเครือข่ายร่วมกัน  
รวมท้ังงานวิจัยของเสกสิฐเล้ากิจเจริญ (2550) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรีเขตเหนือ พบว่า โรงเรียนควรเสริมสร้างให้ครูมีเจตคติท่ีดีต่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือมองเห็นถึงความสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบกําหนดมาตรฐานในการทํางานมี
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เนื้องานรองรับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เช่นแฟ้มสะสมงานแผนการสอนสื่อการสอนและควรมีการเสริมแรงหรือสร้าง
กําลังใจในการทํางานโดยการให้รางวัลการยกย่องชมเชยการเผยแพร่ผลงานท่ีดีมีคุณภาพสู่สาธารณชนรวมท้ังโรงเรียนควร
วางแผนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความพอเพียงในด้านวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกําหนด
รูปแบบในการจัดหาบํารุงซ่อมแซมรูปแบบในการใช้งานติดตามประเมินผลจัดหาผู้ชํานาญการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
วัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มตามจํานวนและศักยภาพเสริมสร้างให้ผู้ใช้มีจิตสํานึกในการใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งใช้วิธีการวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทําให้ได้ข้อมูลท่ีลุ่มลึกและกว้างขวาง
ข้อมูลท่ีได้รับช้ีให้เห็นถึงความต้องการท่ีมีความสอดคล้องกันของบุคลากรท้ังในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แต่อาจมีประเด็นความแตกต่างในเรื่องของระดับความรุนแรงของปัญหาท่ีสะท้อนถึงความต้องการในบางส่วนท่ีอาจแตกต่าง
กันไปบ้าง ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ของโรงเรียนขนาดต่างๆซึ่งมีปัญหาและความ
ต้องการแตกต่างกันไปเพ่ือออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน 
นอกจากนี้ภาครัฐควรมีบทบาทเป็นเจ้าภาพในการจัดสิ่งสนับสนุนต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือการลงทุนในการจัดจ้างการพัฒนาโปรแกรมมีการลงทุนค่อนข้างสูง  แต่เนื่องจากการลงทุนนี้จะ
ก่อให้เกิดผลระยะยาวในทางบวกต่อผู้ใช้และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ รวมท้ังการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากได้มีการลงทุนในระบบแล้วเช่นกันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การติดตามพัฒนาระบบก็ควรดําเนินการให้เท่าทัน สําหรับส่วนของบุคลากรภายในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในฐานะ      
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรจะปรับเปลี่ยนเจตคติและสร้างการยอมรับในการนํามาใช้และพัฒนาตนเอง    เพ่ือมีความรู้
และทักษะท่ีจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ท้ังหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนต่างๆควรวางเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
ระยะยาวไว้ด้วยเพราะผู้ใช้ท่ีเป็นบุคลากรมีท้ังท่ีนําไปใช้งานด้านการบริหาร บริการและวิชาการ ซึ่งอาจใช้องค์ความรู้และ
ทักษะท่ีแตกต่างออกไป 

สําหรับข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้นั้นผู้สนใจอาจศึกษาประเด็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนของบุคลากรช่วงวัยต่างๆในโรงเรียนอาทิ แรงจูงใจในการใช้ เจคติต่อการใช้ หรือวิจัยประเมินผล
โครงการท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือทราบถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ รวมท้ังการประเมินการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท้ังนี้อาจใช้
แนวคิดท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกัน 
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การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา : สวนลุมพิน ีกรุงเทพมหานคร 
Estimation of Above Ground Carbon Sequestration in Urban Public Park: A Case Study of Lumpini 
Park, Bangkok 
 

นายวีระ ปะทะขีนัง  
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา  
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 

บทคัดย่อ 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในระบบนิเวศเพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ํา
นอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นส่วนท่ีสําคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเมืองใหญ่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการประมาณค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ค่า
มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น ในพ้ืนท่ีสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้ภูมิ
สารสนเทศ สมการแอลโลเมตรี และการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การวัดความเจริญเติบโตด้านขนาดความโต และความ
สูงของต้นไม้ ผลจากการวิจัยพบพันธ์ุไม้ท้ังหมด 79 ชนิด จํานวน 3,082 ต้น นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดัชนีพ้ืนท่ีใบ ค่ามวล
ชีวภาพ และประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน โดยจากการสํารวจภาคสนามพบว่าค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบของไม้ยืนต้นใน
สวนลุมพินีมีค่ารวมท้ังหมดเท่ากับ 530,210.40หรือคิดเป็น 0.92 ต่อตารางเมตร มีปริมาณมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 
2,541,762.19 กิโลกรัม คิดเป็น 7.06 ตันต่อไร่ หรือ 44.13 ตันต่อเฮกแตร์ สําหรับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน
พบว่ามีค่ารวมเท่ากับ 1,270,881.09 กิโลกรัมคาร์บอน หรือคิดเป็น 3.53 ตันคาร์บอนต่อไร่ หรือ 22.06 ตันคาร์บอนต่อเฮก
แตร์จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนําผลท่ีได้มาจัดทําเป็นแผนท่ี ได้แก่ แผนท่ีประชากรต้นไม้ แผนท่ีค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ แผน
ท่ีมวลชีวภาพ และแผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ หรือ
วางแผนสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ได ้
 

คําสําคัญ : การกักเก็บคาร์บอน มวลชีวภาพ ภูมิสารสนเทศสมการแอลโลเมตรี  
 

Abstract 
 Forests are a valuable resource in the ecosystem because of an original of upstream and soil and 
water conservation. Moreover, the forest plays a role in reducing CO2 in the air, which is mainly emitted 
from large urban area Bangkok also faces this problem. This research aims to estimate leaf area index 
(LAI), biomass, and aboveground carbon sequestration (AGCS)at Lumpini Park. Pathumwan, Bangkok. 
Geoinformatics, allometric equation, and field survey (e.g. hight and diameter at breast height: DBH) are 
applied for this research. Findings found that the study area consists of 79 types of trees and number of 
trees are 3,082. These data is converted to estimate LAI, biomass, and AGCS. It shows that estimated LAI 
equals 530,210.40, with an average 0.92 per square mether. Biomass is 2,541,762.19 Kilogram in 
approximately (7.06 tonne Carbon/Rai or 44.13 tonne Carbon/ha). AGCS can be estimated by 
1,270,881.09 Kilogram Carbon (3.53 tonne Carbon/Rai or 22.06 tonne Carbon/ha). The results are 
mapped to represent type of tree, LAI, biomass, and AGCS estimation. The result are a databasefor 
management ofpark areasor planningtobuild anew park. 
 

Keywords: Carbon sequestration, Biomass, Geoinformatics, Allometric equation 
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บทนํา 
 ในปัจจุบันทุกภูมิภาคในโลกนี้ต่างเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในพ้ืนท่ีต่างๆ สูงข้ึน ส่งผลให้ในบางพ้ืนท่ีเกิดพายุท่ีมีความรุนแรงและมีฝนตกหนักเพ่ิมข้ึน ใน
ขณะเดียวกันบางพ้ืนท่ีมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังก่อให้เกิดโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา เช่นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: 
SARS) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ (H1N1)และโรคตาแดงจากเช้ือไวรัส โรคไข้เลือดออกแดงกี (สรันยา เฮงพระพรหม, 
2552)เป็นต้น องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกและนักวิทยาศาสตร์ได้ลงความเห็นพ้องตรงกันว่าท้ังหมดนี้ล้วนเกิดจากภาวะโลกร้อน 
ซึ่งอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การบริโภคและอุปโภค เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) โดยปกติ CO2 ถูกจัดการให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติ
โดยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การดูดซับและกักเก็บในรูปของมวลชีวภาพในต้นไม้ แต่ในปัจจุบันปริมาณ CO2 ใน
อากาศมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีต้นไม้จะดูดซับไว้ได้หมด จึงส่งผลให้อุณหภูมิในพ้ืนท่ีเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ อย่าง
กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิสูงกว่าพ้ืนท่ีโดยรอบมาก แม้ว่าต้นไม้จะสามารถดูดซับ CO2 ในอากาศเพ่ือนําไปใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง โดยเปลี่ยน CO2 ในบรรยากาศให้เป็นเซลลูโลสและสารประกอบอินทรีย์อ่ืนๆ จากนั้นจึง
เปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วกักเก็บไว้ในรูปของมวลชีวภาพภายในต้นไม้ (Creedy and Wurzbacher, 2001)ซึ่งเป็นการช่วยใน
การกักเก็บ CO2ได้เป็นอย่างด ี
 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่ีเหมือนกับเมืองใหญ่ท่ัวๆ ไป ในเมืองเหล่านี้จะมีโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่
อยู่อย่างหนาแน่น อาคารเหล่านี้จะดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้เป็นจํานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวของ
ระบบคมนาคมขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการเผาไหม้และปล่อยCO2ออกสู่บรรยากาศ สุดท้ายเกิดเป็นเกาะ
ความร้อน (Heat Island) ปกคลุมพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีรอบ ๆ ทําให้อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน McPherson (1998) ทําการศึกษา
พบว่า ต้นไม้ในพ้ืนท่ีเมืองสามารถช่วยลด CO2ในบรรยากาศได้ เช่น ท่ีเมืองแซคราเมนโต มีต้นไม้ประมาณ 6 ล้านต้น 
สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 8 ล้านตันคาร์บอน (31 ตัน/เฮกแตร์) และมีการกักเก็บเป็นรายปีเท่ากับ 238,000 ตัน
คาร์บอน หรือ 0.92 ตัน/เฮกแตร์ ดังนั้นการเพ่ิมการจัดเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในสวนสาธารณะจะมี
บทบาทและช่วยรักษาปริมาณ CO2 ในบรรยากาศให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ 
 2. เพ่ือประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการทําแผนท่ีประชากรต้นไม้แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ แผนท่ีมวลชีวภาพ และแผนท่ี
การกักเก็บคาร์บอน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การประมาณค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ (Leaf Area Index: LAI) ปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้นในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ สมการแอลโลเมตรี และการสํารวจ
ภาคสนาม ประกอบด้วยประเภท ชนิด ความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ท่ีความสูงระดับอก (Diameter at Breast 
Height: DBH) มากกว่า 4.5 เซนติเมตรนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาดัชนีพ้ืนท่ีใบ ค่ามวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ท่ีสะสมในต้นไม้ แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสร้างเป็นแผนท่ีประชากรต้นไม้ แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ แผนท่ีมวลชีวภาพ
และแผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
หมายเหตุ 
หมายเลข 1 หมายถึง ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย  หมายเลข 2 หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
หมายเลข 3 หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล  หมายเลข 4 หมายถึง ผลท่ีได้จากการวิจัย 
 
พ้ืนท่ีศึกษา 
 สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะในพ้ืนช้ันในของกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักสวนสาธารณะ 
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ท่ีแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ท่ีละติจูด 13°43'51.90"N ลองจิจูด 100°32'30.02"E มีพ้ืนท่ีประมาณ 
360 ไร่ มีพันธ์ุไม้ท่ีสําคัญ เช่น จามจุรี นนทรี ประดู่ และชมพูพันธ์ุทิพย์ เป็นต้น ซึ่งแสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษาดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ีตําแหน่งท่ีตั้งสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อมูลต้นไม ้

ข้อมูลสวนสาธารณะ 

   -ขนาดพื้นที ่
   -ตําแหน่งที่ต้ัง 

 
   -บันทึกค่า DBH 
   -ความสูง 
   -ประเภท 
   -ตําแหน่งของต้นไม ้

1 

สวนลุมพิน ี

  -ภูมิสารสนเทศ 
  -สมการแอลโลเมตรี 

2 

 วิเคราะห์ค่าดัชนีพื้นที่ใบ 
มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน 

โดยใช้สมการแอลโลเมตรี 

หาความสัมพันธ์ โดยใช้สมการถดถอย
เชิงเส้น (Linear Regression) 

3 

 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน -แผนทีป่ระชากรต้นไม ้
-แผนทีป่ริมาณดัชนีพื้นทีผ่ิว 
-แผนทีป่ริมาณมวลชวีภาพ 
-แผนทีป่ริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

4 

ดัชนีพื้นที่ใบ ปริมาณมวลชีวภาพ 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.1 ข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
 1.2 ข้อมูลเก่ียวกับสวนสาธารณะได้แก่ ขอบเขต ตําแหน่งท่ีตั้ง และขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 เคร่ืองมือสําหรับจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1.1 โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  2.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับสมการแอลโลเมตร ี
  2.1.3 คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2.2 เคร่ืองมือสําหรับการสํารวจภาคสนาม 
  2.2.1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
  2.2.2 เทปวัดระยะทาง 
  2.2.3 เทปวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม ้
  2.2.4เครื่องมือวัดความสูงของต้นไม้ Clinometer 
  2.2.5 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสนาม 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 สํารวจข้อมูลภาคสนาม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ข้ันตอนการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งในการเก็บข้อมูลภาคสนามเก็บ
ตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม - 29 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี ้
  3.1.1 สํารวจและนับจํานวนต้นไม ้โดยต้นไม้ท่ีอยู่ในความสนใจคือ ต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 
เซนติเมตรข้ึนไป (วัดท่ีระดับ DBH 1.30 เมตร) และใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS (GPS Receiver) บันทึกค่าพิกัดของต้นไม้ใน
พ้ืนท่ีแปลงตัวอย่าง พร้อมท้ังบันทึกชนิดของต้นไม้ในพ้ืนท่ีให้ตรงกับพิกัดนั้นๆ 
  3.1.2 วัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยใช้สายวัด วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป 
โดยวัดท่ีท่ีระดับ DBH 1.30 เมตรและประมาณความสูงของต้นไม้ ด้วยเครื่องมือวัดความสูงของต้นไม ้Clinometer  
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม ประกอบด้วย 
  3.2.1การประมาณค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ (Leaf Area Index: LAI) 
 ดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI) เป็นตัวแปรท่ีสําคัญในพ้ืนผิวดิน พืช และแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ ในการจําลองวัฏจักร
คาร์บอน และวัฏจักรน้ํา (Liang; et al, 2012)ดัชนีพ้ืนท่ีใบมีความสําคัญในการประมาณค่าผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น 
ซึ่งดัชนีพ้ืนท่ีใบเป็นอัตราส่วนของพ้ืนท่ีใบต่อพ้ืนท่ีผิวดิน ซึ่งเป็นตารางเมตรต่อตารางเมตร 
 การคํานวณหาค่าดัชนี้พ้ืนท่ีใบ (LAI) โดยใช้สมการแอลโลเมตริก เพ่ือคํานวณหาพ้ืนท่ีใบท้ังหมดของต้นไม้และเพ่ือ
นําไปคํานวณหาดัชนีพ้ืนท่ีใบ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สมการของ Ogawaและคณะ (1961 อ้างโดย สุรีย์พร นิพิฐวิทยา และ 
กัลยาณี กุลชัย, 2555) ซึ่งศึกษาและได้สมการดังนี ้

   U  =  0.5101(D2H)0.5912 
 โดยท่ี U  =  พ้ืนท่ีใบท้ังหมดของต้นไม้หนึ่งต้น (ตารางเมตร) 
   D  =  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นมากกว่า 4.5 เซนติเมตรข้ึนไปโดยวัดท่ี   
      ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน(เซนติเมตร) 
   H  =  ความสูงของต้นไม้ (เมตร) 
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 จากค่าพ้ืนท่ีใบท้ังหมดของต้นไม้หนึ่งต้น สามารถนํามาคํานวณหาค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สมการ
ของ Ogawa และคณะ (1961 อ้างโดย สุรีย์พร นิพิฐวิทยา และ กัลยาณี กุลชัย, 2555) ดังสมการ  
 
   ดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI)=  พ้ืนท่ีใบท้ังหมดของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง 
              พ้ืนท่ีแปลงตัวอย่าง 
 

  3.2.2 การประมาณค่ามวลชีวภาพ  
 การประมาณค่ามวลชีวภาพของต้นไม้ เป็นการคํานวณผลผลิตมวลชีวภาพของพันธ์ุไม้ในพ้ืนท่ีศึกษาจากขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางและความสูงเป็นรายต้นแล้วจึงหาผลรวมของผลผลิตมวลชีวภาพทุกต้นในพ้ืนท่ีศึกษา 
   ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สมการแอลโลเมตรีจากผลการศึกษาของOgawa และคณะ (1965 อ้างโดย 
อรรถพันธ์ จันทรัตนวงศ,์ 2553)เพ่ือการประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้ยืนต้นในป่าผลัดใบ ได้สมการดังนี ้

        Ws = 0.0396*(D
2 H) 0.9326 

        Wb = 0.003487*(D
2 H) 1.027 

        Wl = ((28.0/ WS + WB) + 0.025)-1 
โดยท่ี       H =  ความสูงของต้นไม(้เมตร) 

       D =  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นมากกว่า 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป 
        โดยวัดท่ี ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน(เซนติเมตร) 
       Ws = มวลชีวภาพลําต้น (กิโลกรัม)  
       Wb = มวลชีวภาพก่ิง (กิโลกรัม)  
       Wl = มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม) 
 

   3.2.3 การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินจากค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ  
 สามารถคํานวณได้โดยนําข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินท่ีได้มาคํานวณหาปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือ
พ้ืนดิน เป็นดัชนีของสังคมปา่และพันธ์ุไม้ของสังคมป่าแต่ละประเภทโดยน้ําหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง (50 
เปอร์เซ็นต)์ ของมวลชีวภาพ(สนธยาจําปานิลและ นันทนาคชเสน,ี 2547)กล่าวคือ ปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บในต้นไม้จะเป็น
ครึ่งหนึ่งของปริมาณมวลชีวภาพท่ีวิเคราะห์  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกักเก็บคาร์บอนท่ีอยู่เหนือพ้ืนดิน (Aboveground Carbon 
Sequestration : AGCS) กับค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI) ท่ีได้จากข้อมูลภาคสนามในตําแหน่งพิกัดเดียวกันโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis)(สุรเชษฐ์ สีแดง, 2551)ซึ่งมีรูปแบบสมการดังนี ้
         Y = a + bX 
 
 เมื่อ Y = ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
   X = ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
   a = ค่าท่ีเส้นสมการถดถอยตัดแกน y (y – intercept) 
   b = ค่าความลาดชัน (slope) ของเส้นการถดถอยเรียกว่า สัมประสิทธ์ิของการถดถอย  
      (Coefficient of Regression) 
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   3.2.4 การทําแผนท่ีข้อมูลต้นไม ้
 นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจภาคสนามซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทของต้นไม้ ตําแหน่งของต้นไม้ และข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ปริมาณค่ามวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น มาทํา
การลงจุดพิกัดของต้นไม้ พร้อมท้ังใส่ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับต้นไม้ จากนั้นสร้างเป็นแผนท่ีซึ่งประกอบไปด้วย แผนท่ีประชากร
ต้นไม้ แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ แผนท่ีมวลชีวภาพ และแผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น ใช้โปรแกรมทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดรูปแบบและองค์ประกอบของแผนท่ี  
 
ผลการวิจัย 
 1. ชนิดของพันธุ์ไม้ในสวนลุมพิน ี
 จากการสํารวจภาคสนาม สวนลุมพินีมีเนื้อท่ีประมาณ 360 ไร่ พบพันธ์ุไม้ยืนต้นหลายชนิดมีหลายขนาด โดยพบ
พันธ์ุไม้ยืนต้นท้ังหมด 79 ชนิด จํานวน 3,082 ต้น โดยความหนาแน่นของต้นไม้ต่อพ้ืนท่ีเฉลี่ยเท่ากับ 8.56 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะพบ
ชนิดของไม้ยืนต้นท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ได้แก่ ประดู่ พบ 743 ต้น คิดเป็นร้อยละ 24.11 ของจํานวนไม้ยืนต้น
ท้ังหมด รองลงมาเป็น นนทรี พบ 283 ต้น คิดเป็นร้อยละ 9.18 จามจุรี พบ 187 ต้น คิดเป็นร้อยละ 6.07  
สนประดิพัทธ์ พบ 121 ต้น คิดเป็นร้อยละ 3.93 และตะแบก พบ 114 ต้น คิดเป็นร้อยละ 3.70ของจํานวนไม้ยืนต้นท้ังหมด 
 2. การประมาณค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ค่ามวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น 

การประมาณค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น ในพ้ืนท่ีสวนลุมพินี 

โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจภาคสนามซึ่งประกอบไปด้วย ความสูงต้นไม้ และความโตด้วยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ต้นไม้ท่ีระดับอก (1.30 เมตร) นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดัชนีพ้ืนท่ีใบ ค่ามวลชีวภาพ และประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือ

พ้ืนดิน โดยใช้สมการแอลโลเมตรี พบว่า ดัชนีพ้ืนท่ีใบของไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ีสวนลุมพินีท้ังหมดมีค่าเท่ากับ 530,210.40หรือคิด

เป็น 0.92 ต่อตารางเมตร โดยมีปริมาณมวลชีวภาพท้ังหมดเท่ากับ 2,541,762.19 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 7.06 ตันต่อไร่ หรือ 

44.13 ตันต่อเฮกแตร์ และมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินท้ังหมดเท่ากับ 1,270,881.09 กิโลกรัมคาร์บอน หรือ

คิดเป็น 3.53 ตันคารบ์อนต่อไร่ หรือ 22.06 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การประมาณค่ามวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน  

ปริมาณ มวลรวม (กิโลกรัม) ตันคาร์บอน/ไร่ ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ 

ปริมาณมวลชีวภาพ 2,541,762.19 7.06 44.13 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 1,270,881.09 3.53 22.06 

 
ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น แยกตามประเภท

ของพันธ์ุไม้ โดยพบว่า ไม้ยืนต้น 5 ชนิดแรกท่ีมีค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบมากท่ีสุด ได้แก่ นนทรีจามจุรีประดู่ไทรย้อยและโพธ์ิมีค่า
เท่ากับ 112,256.72, 97,025.38,76,354.00, 27,964.80 และ 20,792.81 ตามลําดับ คิดเป็น 0.19, 0.17, 0.13, 0.05 และ 
0.04 ต่อตารางเมตร โดยไม้ยืนต้นท้ัง 5 ชนิด มีปริมาณมวลชีวภาพมากท่ีสุด ได้แก่ นนทรีจามจุรีประดู่ไทรย้อยและโพธ์ิโดยมี
ค่าเท่ากับ 664,851.65, 458,829.42, 342,565.54, 279,525.90 และ 104,242.74 กิโลกรัมตามลําดับ หรือเท่ากับ 11.54, 
7.97, 5.59, 4.85, และ 1.81 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ และไม้ยืนต้น 5 ชนิดแรกท่ีมีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินมาก
ท่ีสุด ได้แก่ นนทรีจามจุรีประดู่ไทรย้อยและโพธ์ิโดยมีค่าเท่ากับ 332,425.83, 229,414.71, 171282.77, 139,762.95 และ 
52,121.37 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลําดับ หรือคิดเป็น 5.77, 3.98, 2.97, 2.43, และ 0.90 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ
แสดงเป็นการฟเปรียบเทียบได้ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ มวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดนิรายปี ของไม้ยืนต้น 5 
ชนิดแรกท่ีมีปริมาณสูงสุด 

 
จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าปรมิาณมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะ

ปริมาณคาร์บอนจะมีปริมาณเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณมวลชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องตามผลการศึกษาของ Creedy และ 
Wurzbacher (2001 อ้างโดย สนธยาจําปานิลและ นันทนาคชเสน,ี 2547)กล่าวคือ ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับมวลชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึนรายป ี

นอกจากนี้ดัชนีพ้ืนท่ีใบของไม้ยืนต้น 5 ชนิดแรกท่ีมีค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบมากท่ีสุด ได้แก่ นนทรีจามจุรีประดู่ไทรย้อยและ
โพธ์ิเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีเท่ากับ 0.19, 0.17, 0.13, 0.05 และ 0.04 ตามลําดับแสดงเป็นกราฟดังภาพท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 4กราฟแสดงการเปรียบเทียบดัชนีพ้ืนท่ีใบของไม้ยืนต้น 5 ชนิดแรก 
สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินกับค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis)พบว่าข้อมูลท่ีได้มีความสัมพันธ์กัน ดังสมการ y = 
0.5718x – 0.5506ท่ีค่าความเช่ือมั่น (R2) เท่ากับ 0.876 กล่าวคือค่าการกักเก็บคาร์บอนจะแปรผันตามค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ ดัง
ภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณ
การกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินกับค่า
ดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
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3. แผนท่ีข้อมูลต้นไม ้

จากข้อมูลภาคสนาม พบว่า ในพ้ืนท่ีสวนลุมพินีมีพันธ์ุไม้ และจํานวนของไม้ยืนต้นท่ีหลากหลาย ซึ่งข้อมูลท่ีได้
สามารถนํามาสร้างเป็นแผนท่ีประชากรต้นไม้ แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ แผนท่ีมวลชีวภาพ และแผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พ้ืนดินได้ โดยใช้กระบวนการทางวิชาการแผนท่ี และภูมิสารสนเทศ ได้ดังนี้  

3.1 แผนท่ีประชากรต้นไม ้
เป็นแผนท่ีแสดงชนิดของต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษาโดยพบไม้ยืนต้นท้ังหมด 79 ชนิด จํานวน 3,082 ต้น โดยความ

หนาแน่นของต้นไม้ต่อพ้ืนท่ีเฉลี่ยเท่ากับ 8.56 ต้นต่อไร่ในการแสดงประชากรต้นไม้ในแผนท่ีจะใช้จุดสีทึบอธิบายสัญลักษณ์
ของไม้ยืนต้นท่ีพบในสวนลุมพินีแต่ละชนิด ดังตารางท่ี 2 และแผนท่ีประชากรต้นไม้ในสวนลุมพินี ดังภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 6 แผนท่ีประชากรต้นไม้ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 

จากภาพท่ี 6 แผนท่ีประชากรต้นไม้พบว่า มีไม้ยืนต้นแต่ละชนิดกระจายอยู่ท้ังสวนลุมพินี ซึ่งพบพันธ์ุไม้เด่นในสวน
ลุมพินี ได้แก่ ประดู่ นนทรี จามจุรี สนประดิพัทธ์ และตะแบก ซึ่งจะใช้พันธ์ุไม้เด่น 5 ชนิด แสดงสัญลักษณ์ในแผนท่ี ส่วน
สัญลักษณ์พันธ์ุไม้ชนดิอ่ืนๆ แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สัญลักษณ์ต้นไม้แต่ละชนิด 

สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม ้ สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม ้ สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม ้
 โพธ์ิทะเล  ประดู่แดง  สาเก 
 กระดังงา  ปีบ  เสลา 
 กระถินณรงค ์  ปีบทอง  แสงจันทร ์
 กระท้อน  แปรงล้างขวด  หลิว 
 ก่วมแดง  พญาสัตบรรณ  หว้า 
 กันเกรา  พฤกษ์  หางนกยูงไทย 
 แก้ว  พะยูง  หางนกยูงฝรั่ง 
 ขนุน  พิกุล  หูกระจง 
 ข่อย  โพธ์ิ  หูกวาง 
 ข้ีเหล็ก  โพธ์ิศร ี  เหลืองปรีดยีาธร 
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ตารางท่ี 2(ต่อ) สัญลักษณ์ต้นไม้แต่ละชนิด 
สัญลักษณ ์ ช่ือต้นไม ้ สัญลักษณ ์ ช่ือต้นไม ้ สัญลักษณ ์ ช่ือต้นไม ้

 คํามอกหลวง  มะเกลือ  อโศกอินเดีย 
 คูน  มะขาม  บุหงาส่าหร ี
 แคนา  มะขามเทศ  กระโดน 
 แคฝรั่ง  มะม่วง  ทองหลาง 
 ง้ิวหนาม  มะยม  ทองหลางลาย 
 จามจุร ี  มะรุม  มะกล่ําต้น 
 ชงโค  มะฮอกกานีใบใหญ ่  มะค่าแต ้
 ชมพูพันธ์ุทิพย ์  โมก  โมง 
 ตะแบก  ยางนา  ประยงค ์
 ตันหยง  ยูคาลิปตัส  จิกทะเล 
 ตีนเป็ดน้ํา  กระทิง  โมกราชินี 
 ทองกวาว  ลําป้าง  เข็มต้น 
 เทียนทอง  สนฉัตร  ทองกาหลง 
 ไทรย้อย  สนประดิพัทธ์  มะหาด 
 นนทร ี  ส้มโฮง  เลี่ยน 
 น้ําเต้าต้น  สะเดา   
 ประดู ่  สัก   

 
3.2 แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบโดยพ้ืนท่ีสีเขียวเข้มเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีดัชนีพ้ืนท่ีใบน้อย สีเหลืองมีดัชนีพ้ืนท่ีใบปานกลาง และ 

สีแดงมีดัชนีพ้ืนท่ีใบมาก แสดงดังภาพท่ี 7 
 

 

ภาพท่ี 7 แผนท่ีดัชนีพ้ืนท่ีใบ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
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3.3 แผนท่ีมวลชีวภาพ 
แผนท่ีมวลชีวภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีสีเขียวเข้มเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีมวลชีวภาพน้อย สีเหลืองมีมวลชีวภาพปานกลาง 

และสีแดงมีมวลชีวภาพมาก ท้ังนี้มวลชีวภาพจะมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ใน แผนท่ี
มวลชีวภาพดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 แผนท่ีมวลชีวภาพ สวนลมุพินีกรุงเทพมหานคร 
 

3.4 แผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 
แผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีสีเขียวเข้มเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ

พ้ืนดินน้อย สเีหลืองมีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินปานกลาง และสีแดงมีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินมาก และการ
กักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินจะสัมพันธ์กับค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบและมวลชีวภาพ แผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินแสดงดัง
ภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9แผนท่ีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการสํารวจภาคสนามทําให้ทราบข้อมูล ชนิด จํานวน และการเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ยืนต้น และสามารถ
นําข้อมูลท่ีมาวิเคราะหด์ัชนีพ้ืนท่ีใบ มวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน โดยใช้สมการแอลโลเมตรี โดย
พบว่า ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน มีความสัมพันธ์กัน โดยไม้ยืนต้นท่ีมีค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
ปริมาณมวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ได้แก่ นนทรีจามจุรีประดู่ไทรย้อยและโพธ์ิ
แตจ่ากการสํารวจประชากรต้นไม้พบว่า ประดู่เป็นพันธ์ุไม้ท่ีมีจํานวนต้นมากท่ีสุด แต่กลับมคี่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ มวลชีวภาพ และ
การกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินน้อยกว่านนทรีและจามจุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Terakunpisu และคณะ (2006) ซึ่ง
อธิบายว่า ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น จะแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ 
เช่น ชนิด อายุ และขนาดของไม้ยืนต้น เป็นต้น นอกจากนีข้้อมูลท่ีได้จากการสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม สามารถนํามา
ทําเป็นแผนท่ี ด้วยกระบวนการทางด้านภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ หรือ
วางแผนสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ เช่น การเลือกชนิดพันธ์ุไม้ในการปลูกในสวนสาธารณะแห่งใหม่ เพ่ือให้มีการกักเก็บ
คาร์บอนได้ปริมาณมาก  
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การประยุกต์แบบจําลอง CLUE-S เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
Application of CLUE-S Model for Projection of Land Use and Land Cover Changes at Mae Yod 

Watershed, Maechaem district, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอดมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประยุกต์และทดสอบความถูกต้องของแบบจําลอง และใช้แบบจําลองคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุม
ดินตามภาพเหตุการณ์การจัดการการใช้ท่ีดินท่ีแตกต่างกัน โดยการศึกษานี้ใช้ข้อมูลการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากการ
แปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM ระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง 2540 และประยุกต์ใช้แบบจําลอง CLUE-S ซึ่งใช้สมการ
ถดถอยโลจิสติคในการคาดการณ์สองกรณีคือ 1) ใช้สมการปี พ.ศ. 2531  เพียงปีเดียวคาดการณ์การเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดิน
และสิ่งปกคลุมดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง 2540 และ 2) ใช้สมการถดถอยโลจิสติคของแต่ละปีคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปีถัดไป เช่น สมการปี พ.ศ. 2531 คาดการณ์ปี พ.ศ. 2532 และสมการปี พ.ศ. 2532 คาดการณ์ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลของการคาดการณ์ดําเนินการโดยเปรียบเทียบผลท่ีได้จากแบบจําลองกับค่าท่ีได้จากการแปล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ผลการศึกษาพบว่า การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้สมการ
ถดถอยโลจิสติคปี   พ.ศ. 2531 เพียงปีเดียว มีค่าความถูกต้องโดยรวมท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสูงสุดในปี พ.ศ. 2532 คือประมาณร้อย
ละ 94 จากนั้นค่าความถูกต้องจะลดลงเมื่อมีการประเมินในปีถัดไป และมีค่าเพียงประมาณร้อยละ 64 ในปี พ.ศ. 2540  
ส่วนการใช้สมการโลจิสติคปีต่อปีมีความถูกต้องโดยรวมสูงกว่าการใช้สมการเพียงปีเดียว โดยมีค่าระหว่างประมาณร้อยละ 
87 ถึง 97  และเมื่อพิจารณาความถูกต้องของการคาดการณ์แต่ละประเภทการใช้ท่ีดิน พบว่าพ้ืนท่ีป่าไม้มีค่าความถูกต้อง
ของการคาดการณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และท่ีน้อยท่ีสุดคือพ้ืนท่ีชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าไม้มีพ้ืนท่ี
มากกว่า 
คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจําลอง CLUE-S การจัดการลุ่มน้ํา 
 

Abstract 

 A study on land use and land cover changes (LULCC) projection was carried out at Mae Yod 

Watershed, Maechaem district, Chiang Mai province, northern Thailand by using LULCC data that 

interpreted from satellite images, Landsat 5 TM from 1989 to 1997. The objectives are to apply a model 

to predict LULCC and to verify the results of the projection. Beside, the model was used to predict 

LULCC based on different management scenarios. The CLUE-S model which based on logistic regression 

(LR) technique was applied in two cases including 1) using the LR equation of 1988 to predict LULCC 
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from 1989 to 1997 (Case I) and 2) using the LR equation of each year to predict LULCC of the 

subsequent year (Case II), for instant, LR equation of 1988 was applied to predict LULCC of 1989 and LR 

equation of 1989 was applied to predict LULCC of 1990 and so on.  To verify the results from the 

model, LULCC interpreted from satellite images were employed. The results of the study can be 

summarized as follows. According to Case I, the highest overall accuracy of LULCC projection, which is 

about 94 percent, was found in 1989. Consequently, the overall accuracy is decrease year by year. Until 

1997, the accuracy is about 64 percent. However, the overall accuracy of Case II is higher than that 

found in Case I. It ranges between 87 to 97 percent. Considering the accuracy of each type of LULCC 

projection, it was found that the accuracy of predicting forest area is the highest while the lowest is 

urban area. This probably because of forest has larger area than agricultural and urban area respectively.  
 

Keywords: Land use and Land cover Chang, CLUE-S Model, Watershed management 

 

บทนํา 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน เป็นการศึกษาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเพ่ือนําเอาผล

การศึกษามาใช้ในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีอยู่ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดและในขณะเดียวกันก็เป็นการลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรให้เหลือน้อยท่ีสุด (นิพนธ์ 

2549)แบบจําลองทางด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการศึกษาเพ่ือประเมินแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและทํานายการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน (Turner et.al, 1995) แต่ข้อจํากัดประการหนึ่งของ

แบบจําลองท่ีใช้ในปัจจุบันคือไม่สามารถบ่งบอกถึงตําแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินได้ทําให้การวางแผนจัดการต่าง 

ๆ ไม่สามารถกําหนดแผนงานให้เฉพาะเจาะจงลงไปได้ (Briassoulis, 2000)ด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักพัฒนาแบบจําลองได้มี

ความพยายามแก้ไขข้อบกพร่องทําให้แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินสามารถท่ีจะกําหนดตําแหน่งของการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินได้ ซึ่งแบบจําลองท่ีได้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้สามารถกําหนดตําแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน

ได้นี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบจําลอง เช่น Cellular automata: CA (Clarke, 1998), GEOMOD2, General Ecosystem 

Model (GEM), LUCAS: Land-Use Change Analysis System (Berry, et.al, 1996) เป็นต้น โดยแบบจําลองท่ีได้รับการ

พัฒนาข้ึนนี้ส่วนใหญ่จะนําเอาความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีและการกําหนดตําแหน่งของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการแสดงตําแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน (Veldkamp, 1996; 2002) 

แบบจําลอง CLUE-S (The Conversion of Land Use and its Effect at Small regional Extent) เป็น

แบบจําลองหนึ่งท่ีได้พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน เป็นแบบจําลองท่ีได้นําเอาความสามารถของ

การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีและการกําหนดตําแหน่งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมเข้าไว้ในแบบจําลองด้วย (Peter H. 

Verburg et al. 2002: Engelsman 2002) จึงทําให้แบบจําลองนี้มีความสามารถในการกําหนดตําแหน่งการเปลี่ยนแปลง

การใช้ท่ีดินได้ ข้อแตกต่างประการหนึ่งท่ีแบบจําลอง CLUE-S แตกต่างจากแบบจําลองอ่ืน ๆ คือ แบบจําลองนี้ใช้ปริมาณ

ความต้องการการใช้ท่ีดินเป็นปัจจัยสําคัญในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและจําลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน จึงทําให้

แบบจําลองนี้เป็นเครื่องมือท่ีจะใช้ในการกําหนดแนวทางและมาตรการการใช้ท่ีดินและสามารถนํามาใช้ในการวางแผนจดัการ 
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การใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได ้(Peter H. Verburg and A. Veldkemp, 2004) 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการใช้แบบจําลอง CLUE-S 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีได้จากแบบจําลอง CLUE-S กับการใช้ท่ีดินท่ีแปล

จากภาพถ่ายดาวเทียม 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้แบบจําลอง CLUE-S เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุม

ดินของลุ่มน้ําแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องรวบรวมดังนี ้

1.1 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ (Topography Map) มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร จํานวน 15 

ระวาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่แจ่ม ประกอบด้วย  หมายเลข ระวาง 4645 I – IV, 4646 I – IV, 4647 II – III, 4745 III – 

IV, 4746 

1.2 แผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงตัวเลข (Digital Landuse Map) จากการแปลข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม Landsat 5 TM ระหว่างปีพ.ศ. 2527 – 2536 (ผลการศึกษาของอนุชิต (2544) 

1.3 ข้อมูลชุดดิน (Soil Type)จากแผนท่ีชุดดินเชิงตัวเลข ของกรมพัฒนาท่ีดิน จากโปรแกรมระบบเรียกใช้ข้อมูล

การชะล้างพังทลายดิน (EROSView 1.0) 

1.4 ข้อมูลธรณีวิทยา จากแผนท่ีธรณีวิทยา ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข  

1.5 ข้อมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall Data) จากสถานีตรวจวัดน้ําท่า P.14 อ.แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 

ระหว่างปี 2527-2536 

2. การเตรียมแผนท่ีข้อมูลนําเข้า (Input Map Data)  

2.1 แผนท่ี ขอบเขตลุ่มน้ํา (Watershed boundary) เตรียมจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ (Topography Map) 

ในข้อ 1.1 นํามา digitize เป็นขอบเขตลุ่มน้ํา 

2.2 แผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน (Landuse Map) เตรียมจากแผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

(Landuse Map) ในข้อ 1.2 ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

2.3 แผนท่ีชุดดิน (Soil Map) เตรียมจากแผนท่ีชุดดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 

2.4 แผนท่ีแสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall Map) จากข้อมูลปริมาณน้ําฝนรายปีท่ีรวบรวมจากข้อ 1.5 

และแผนท่ีขอบเขตลุ่มน้ําจากข้อ 2.1โดยนํามาหาค่าเฉลี่ยน้ําฝนท้ังลุ่มโดยวิธี IDW (Inverse Distance Weight) 

2.5 แผนท่ีเส้นลําน้ํา (Stream Map) เตรียมจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศจากข้อ 1.1 นําเข้าโดย digitize ลําน้ํา

หลักและลําน้ําสาขา 

2.6 แผนท่ีเส้นถนน (Road Map) เตรียมจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศจากข้อ 1.1 นําเข้าโดย digitize เส้นถนน

หลักและเส้นถนนรอง 

แผนท่ีนําเข้าในข้อ 2.1-2.6 จะถูกแปลง (Convert) ให้อยู่ในรูปแบบแอสกีไฟล์ (ASCII File Format) เพ่ือใช้ใน

การคํานวณข้ันต่อไป 
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 3. การเตรียมตัวแปรสําหรับแบบจําลอง CLUE-S จากแผนท่ีท่ีได้เตรียมในข้อ 2 นํามาคํานวณเป็นปัจจัยนําเข้าใน

แบบจําลอง CLUE-S ซึ่ง จะสามารถแบ่งแผนท่ีนําเข้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แผนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน

และแผนท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน จากนั้นทําการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ

แอสกีไฟล์ (ASCII File Format) แล้วนํามาคํานวณเพ่ือใช้เป็นตัวแปรในแบบจําลอง CLUE-S ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี ้

3.1 การเตรียมตัวแปรการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน (Landuse Data) เตรียมจากแผนท่ีในข้อ 2.2 แยกข้อมูล

การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินแต่ละประเภทและทําการแปลงข้อมูลตัวแปรท้ังหมดให้อยู่ในรูปแบบของแอสกีไฟล์ (ASCII File 

Format) จากนั้นแปลงไฟล์ท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลทางสถิติเพ่ือนําไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

3.2 การเตรียมตัวแปรปัจจัยท่ีมิอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน (Driving factor 

Data) เตรียมจากข้อมูลในข้อ 2.3 –2.8 โดยทําการแปลงทําการแปลงข้อมูลตัวแปรท้ังหมดให้อยู่ในรูปแบบของแอสกีไฟล์ ใน

แต่ละปัจจัย จากนั้นแปลงไฟล์ท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลทางสถิติเพ่ือนําไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยการใช้ท่ีดินและสิ่ง

ปกคลุมดินแต่ละประเภท 

3.3 หาความสัมพันธ์ของการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดย

โปรแกรม SPSS ด้วยคําสั่ง Logistic regression จากนั้นนําค่าคงท่ี (a) และค่าสัมประสิทธ์ิ (b) มาใช้ในการวิเคราะห์ใน

แบบจําลอง 

3.4 สร้างพ้ืนท่ีคุ้มครอง (Restriction Area) เตรียมจากแผนท่ีในข้อ 2.1 และทําการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน

รูปแบบของแอสกีไฟล์ (ASCII File Format) โดยกําหนดให้พ้ืนท่ีท่ียอมให้มีการเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากับ 0 พ้ืนท่ีท่ีไม่ยอมให้มี

การเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากับ -9998 และพ้ืนท่ีท่ีไม่มีข้อมูลมีค่าเท่ากับ -9999 ซึ่งพ้ืนท่ีคุ้มครองนี้กําหนดข้ึนตามภาพ

เหตุการณ์ (Scenario) นโยบายการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีกําหนดข้ึน 

3.5 สร้างปริมาณความต้องการการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน (Demand Scenario) โดยใช้หลักการของการ

เพ่ิมข้ึนในอัตราคงท่ี ซึ่งสามารถคํานวณในโปรแกรมกระดาษคํานวณ (Excel) ตามภาพเหตุการณ์ (Scenario) นโยบายการ

ใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีกําหนดข้ึน(ชัชชัย 2543) 

3.6 สร้างตารางข้อมูลหลัก (Main Parameter) ตามจํานวนรูปแบบการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินและปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี ้

 - จํานวนรูปแบบการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน - จํานวนพ้ืนท่ีศึกษา 

 - จํานวนตัวแปรสูงสุดในแบบจําลอง  - จํานวนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีใช้ในการศึกษา 

- จํานวนแถวของข้อมูล   - จํานวนคอลัมน์ของข้อมูล 

- ขนาดของกริด (Grid Cell)   - พิกัด X และพิกัด Y 

- รหัสรูปแบบการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน - ปีเริ่มต้นและปีสุดท้ายในการศึกษา 

4. การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน จากแผนท่ีและปัจจัยท่ีได้จากข้อ 2.2 และ 2.3 ซึ่ง

เป็นตัวแปรนําเข้าในแบบจําลอง CLUE-S นํามาใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน โดย

แบบจําลอง CLUE-S สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 1 สําหรับการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีทําได้โดยการเปิดแอสกีไฟล์ 
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(ASCIIformat) ในโปรแกรมทางด้าน GIS ท่ีสามารถอ่านแอสกีไฟล์ได้ เช่น โปรแกรม ArcView, Idrisi, ArcGIS เป็นต้น โดย

เลือกไฟล์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ช่ือว่า cov_*.*(* คือ ปีท่ีทําการวิเคราะห)์ 

5.การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง CLUE-S การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจําลอง 

CLUE-S สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นสองหัวข้อหลักคือ 

5.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง CLUE-S เชิงปริมาณ การตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบจําลอง CLUE-S เชิงปริมาณทําได้โดยนําปริมาณการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากแบบจําลอง CLUE-S มา

เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากการสํารวจด้วยวิธีการประเมินความถูกต้องด้วยค่า

ประสิทธิภาพในการจําลองแบบ (Modelling Efficiency, EFF) ของ Nash and Sutcliffe (1970) ดังนี ้

EFF =  
    (1)

 

EFF =      (2) 

 
ค่า EFF สามารถบ่งช้ีถึงสัดส่วนของค่าท่ีได้จากแบบจําลองมีความแปรปรวนจากค่าท่ีได้จากการตรวจวัด

จริงมากน้อยเพียงใดกับค่าท่ีได้จากการตรวจวัดมีความแปรปรวนจากค่าเฉลี่ยของค่าท่ีได้จากการตรวจวัดเพียงใด  ถ้าผลท่ีได้

มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความถูกต้องท่ีได้จากแบบจําลองมีมากหรือแบบจําลองสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องมาก 

5.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง CLUE-S เชิงตําแหน่ง การตรวจสอบความถูกต้องเชิงตําแหน่ง

ของแบบจําลอง CLUE-S ทําได้โดยวิธี Tabulate Area ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิธีการ Accuracy 

Assessment ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลท่ีประเมินได้หรือท่ีได้จากแบบจําลองกับข้อมูลจริงท่ีได้จาก

การสํารวจ ซึ่งจะแยกเป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมและแยกแต่ละประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน (Pontius, 

2000) 

 

พ้ืนท่ีศึกษา 

ลุ่มน้ําแม่หยอดตั้งอยู่ในบริเวณตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างละติจูดท่ี 18 องศา 45 ลิปดา

เหนือ และลองติจูดท่ี 98 องศา 5 ลิปดาตะวันออก (ภาพท่ี 2) สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1200 เมตร อยู่ห่าง

จากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 190 กิโลเมตร มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนและในช่วงกลางเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นจากนั้นอากาศจะอุ่นข้ึนเรื่อยๆ จนถึงฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นป่าประเภทไม่ผัดใบ (evergreen forest) คือ ป่าดงดิบเขา หรือป่าดิบเขา (Hill 

Evergreen Forest) ป่าดงดิบเขา หรือป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) และ ป่าสน หรือป่าสนเขา (Coniferous Forest  

Pine Forest) นอกจากนี้ ยังมีป่าประเภทผลัดใบ (Deciduous  Forest)  ข้ึนอยู่ปะปน คือ ป่าแดง หรือป่าเต็งรัง 

(Deciduous Dipterocarp Forest , Dry Dipterocarp Forest) (หน่วยการจัดการต้นน้ําแม่หยอด-แม่รวม, 2534) 

arianceobserved v
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยแบบจําลอง 

ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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ข้ันตอนการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยแบบจําลอง CLUE-S

 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
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ผลการศึกษา 

1.  การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีแปลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม 

จากการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ.  2531 การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทป่าไม้มีพ้ืนท่ีประมาณ 604 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.75 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.05 

ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา และพ้ืนท่ีชุมชนมีพ้ืนท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา(ตารางท่ี 1) หลังจาก

นั้นในปีต่อ มาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีในขณะท่ีพ้ืนท่ีป่าไม้มีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่วนการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี

ชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก ซึ่งแนวโน้มการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจากปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ. 2540 แสดงดังภาพ

ท่ี 3และ 4 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จากนั้นในปี พ.ศ. 

2540 พบว่าการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทป่าไม้ลดลงเหลือพ้ืนท่ีประมาณ 405 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

59.62 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 257 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา และพ้ืนท่ี

ชุมชน 16.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา  

ตารางท่ี 1การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีแปลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ. 

2540 บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

พ.ศ. 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

2531 630.12 92.58 49.35 7.25 1.16 0.17 

2532 604.07 88.75 75.20 11.05 1.37 0.20 

2533 565.95 83.15 112.09 16.47 2.59 0.38 

2534 513.77 75.48 163.25 23.99 3.61 0.53 

2535 506.02 74.35 159.28 23.40 15.33 2.25 

2536 497.88 73.15 166.94 24.53 15.81 2.32 

2537 447.69 65.78 217.19 31.91 15.76 2.31 

2538 444.81 65.35 219.26 32.21 16.56 2.43 

2539 433.33 63.67 230.55 33.87 16.75 2.46 

2540 405.80 59.62 257.85 37.88 16.98 2.49 
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ภาพท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ. 2540 แปลจากภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม Landsat 5 TM บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

 

ภาพท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ. 2540 บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

2.  การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลอง 

2.1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้ข้อมูลปีเดียว (ปี พ.ศ. 2531) พบว่ามี

ปริมาณการใช้ท่ีดิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และการกระจายของการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทต่างๆ ใกล้เคียงกับ
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การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม ยกเว้นการกระจายของการใช้ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีชุมชน

ท่ีมีการกระจายท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2พ้ืนท่ีการใช้ทีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง ปี พ.ศ. 2540 โดยใช้

ข้อมูลปี พ.ศ. 2531 บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

ปี พ.ศ. 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

2532 604.07 88.75 75.19 11.05 1.37 0.20 

2533 565.95 83.15 112.10 16.47 2.58 0.38 

2534 513.79 75.49 163.24 23.98 3.61 0.53 

2535 506.00 74.34 159.30 23.40 15.33 2.25 

2536 497.94 73.16 166.92 24.52 15.77 2.32 

2537 447.65 65.77 217.25 31.92 15.73 2.31 

2538 444.73 65.34 219.33 32.22 16.57 2.43 

2539 433.20 63.65 230.65 33.89 16.78 2.47 

2540 405.89 59.63 257.77 37.87 16.97 2.49 
 

2.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้ข้อมูลปีต่อป ี

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้ข้อมูลปีต่อปี พบว่ามีปริมาณการใช้

ท่ีดินและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทต่างๆ ใกล้เคียงกับการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน

ท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมเช่นเดียวกับวิธีใช้ข้อมูลปีเดียว การกระจายของการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน

ประเภทต่างๆ มีความใกล้เคียงกับการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมมากกว่าการใช้ข้อมูล

ปีเดียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนมีการรวมกลุ่มใกล้เคียงกันไม่กระจัดกระจายเหมือนกับการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลปีเดียว

อย่างไรก็ตามยังมีพ้ืนท่ีชุมชนบางส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับท่ีแปลได้จากภาพถ่ายจากดาวเทียม 

3.ความถูกต้องของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากแบบจําลอง 

3.1 ความถูกต้องของการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลปีเดียวพบว่าทุกปีท่ีมีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้

ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ความถูกต้องของการคาดการณ์พ้ืนท่ีป่าไม้จะมีความถูกต้องมากท่ีสุด รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

และพ้ืนท่ีชุมชนมีความถูกต้องน้อยท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีป่าไม้มีความถูกต้องมากท่ีสุดในการคาดการณ์ปีแรกคือปี พ.ศ. 2532 มี

ความถูกต้องประมาณร้อยละ 96.54 ในขณะท่ีความถูกต้องของการคาดการณ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชุมชนมีความ

ถูกต้องประมาณร้อยละ 72.18 และ 38.32 ตามลําดับจากนั้นความถูกต้องในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและ

สิ่งปกคลุมดินจะลดลงในการคาดการณ์ปีต่อ ๆ ไป ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
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ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีได้จากแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลปีเดียวโดยรวม (overall accuracy) ท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ําพบว่ามีแนวโน้ม

ความถูกต้องในปีแรกของการคาดการณ์จากนั้นความถูกต้องจะลดลงเมื่อมีการคาดการณ์ในปีต่อๆ ไป (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3พ้ืนท่ีการใช้ทีดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง ปี พ.ศ. 2540 ท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองโดยใช้

ข้อมูลปีต่อปี บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

พ.ศ. 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

2532 604.07 88.75 75.19 11.05 1.37 0.20 

2533 565.84 83.13 112.20 16.49 2.59 0.38 

2534 513.75 75.48 163.28 23.99 3.60 0.53 

2535 506.12 74.36 159.15 23.38 15.36 2.26 

2536 497.91 73.15 166.96 24.53 15.76 2.32 

2537 447.79 65.79 217.03 31.89 15.81 2.32 

2538 444.97 65.38 219.12 32.19 16.54 2.43 

2539 433.36 63.67 230.57 33.88 16.71 2.45 

2540 405.85 59.63 257.84 37.88 16.93 2.49 

 

 

ภาพท่ี 5 ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองโดยใช้ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2531  ข) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลปี

ต่อป ี
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ภาพท่ี 6ก) การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลอง โดยใช้ข้อมูล ปี พ.ศ. 2531       

ข) การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลปีต่อป ี

3.2 ความถูกต้องของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้ข้อมูลปีต่อปี พบว่า

ความถูกต้องในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินทุกประเภทมีความถูกต้องสูง โดยการใช้ท่ีดิน

และสิ่งปกคลุมดินประเภทพ้ืนท่ีป่าไม้มีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 95.32 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 84.77 

ส่วนพ้ืนท่ีชุมชนมีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 71.93 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความถูกต้องของการคาดการณ์พ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชุมชนในช่วงแรกพบว่าความถูกต้องมีค่าน้อยโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนมีค่าความถูกต้องน้อยลงมาก 

3.3 การเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินด้วย

วิธีการใช้ข้อมูลปีเดียวและใช้ข้อมูลปีต่อปี พบว่าแนวโน้มความถูกต้องโดยรวมท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ําจากการคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยข้อมูลปีเดียวคือ ปี พ.ศ. 2531 มีความถูกต้องน้อยกว่าในการคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการใช้ข้อมูลปีต่อปี โดยความถูกต้องของการคาดการณ์ด้วยการใช้ข้อมูลปี

เดียวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมีเมื่อการคาดการณ์ในปีถัดมา ในขณะท่ีการคาดการณ์ด้วยวิธีการใช้ข้อมูลปีต่อปีมี

แนวโน้มความถูกต้องค่อนข้างคงท่ี และหากพิจารณาความถูกต้องในการคาดการณ์แยกแต่ละประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปก

คลุมดินพบว่าวิธีการใช้ข้อมูลปีต่อปีสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้องมากกว่าวิธีการใช้ข้อมูลปีเดียว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชุมชนมีแนวโน้มความถูกต้องสูงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

(ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4ร้อยละความถูกต้องเชิงพ้ืนท่ีแยกประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองด้วยวิธีใช้

ข้อมูลปีเดียวและใช้ข้อมูลปีต่อปี บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 

ปี 
พ.ศ. 

ความถูกต้อง (ร้อยละ) 

พ้ืนท่ีป่าไม ้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน เฉลี่ยรวม 

ข้อมูลปี
เดียว 

ข้อมูลปี
ต่อป ี

ข้อมูลปี
เดียว 

ข้อมูลปี
ต่อป ี

ข้อมูลปี
เดียว 

ข้อมูลปี
ต่อป ี

ข้อมูลปี
เดียว 

ข้อมูลปี
ต่อป ี

2532 96.54 96.54 72.18 72.18 38.32 38.32 93.73 93.73 

2533 91.83 94.39 58.55 71.76 29.63 48.46 86.11 90.48 

2534 85.15 92.04 52.22 74.37 14.01 53.33 76.88 87.59 

2535 84.25 97.86 46.86 90.84 8.92 27.14 73.8 94.62 

2536 83.07 97.93 46.4 93.65 9.03 95.16 72.36 96.81 

2537 77.35 90.03 50.03 79.4 8.57 98.13 67.04 86.83 

2538 76.68 98.15 49.36 96.26 8.63 94.45 66.22 97.45 

2539 75.3 96.86 50.21 93.99 8.48 97.43 65.15 95.9 

2540 72.39 94.09 53.16 90.46 8.49 94.95 63.51 92.74 

 

 

ภาพท่ี 7ร้อยละความถูกต้องเชิงพ้ืนท่ีการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยรวมท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีคาดการณ์ได้จากแบบจําลองด้วย

วิธีใช้ข้อมูลปีเดียวและใช้ข้อมูลปีต่อปีบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่หยอด 
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สรุปผล 

การประยุกต์แบบจําลอง CLUE-S เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่

หยอด อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ. 2540 สรุปผล

การศึกษาได้ดังนี ้

 1. การประยุกต์ใช้แบบจําลอง CLUE-S เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้สมการ

ถดถอยโลจิสติคในปี พ.ศ. 2531 ปีเดียว จากการศึกษาพบว่าสามารถคาดการณ์การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจากปี พ.ศ. 

2532 ถึง ปี พ.ศ. 2540 ได้ โดยมีค่าความถูกต้องโดยรวมท้ังพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสูงสุดในปี พ.ศ. 2532 คือประมาณร้อยละ 93.73 

จากนั้นค่าความถูกต้องจะลดลงเมื่อมีการคาดการณ์ในปีถัดไปคือ ปี พ.ศ. 2533 ร้อยละ 86.11 ปี พ.ศ. 2534 ร้อยละ 76.06 

ปี พ.ศ.  2535 ร้อยละ 73.80 ปี พ.ศ. 2536 ร้อยละ 72.32 ปี พ.ศ. 2537 ร้อยละ 67.04 ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 66.22 ปี 

พ.ศ. 2539 รอ้ยละ 65.15 ปี พ.ศ. 2540 ร้อยละ 63.51 

 2. การประยุกต์ใช้แบบจําลอง CLUE-S เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้สมการ

ถดถอยโลจิสติคแบบปีต่อปีในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน พบว่าค่าความถูกต้องในการ

คาดการณ์การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินมีความถูกต้องมากท่ีสุดในปีแรกและความถูกต้องจะลดลงเมื่อมีการคาดการณ์ในปี

ต่อไป สําหรับความถูกต้องในปี พ.ศ. 2532 คือประมาณร้อยละ 93.71 ปี พ.ศ. 2533 ร้อยละ 90.48  ปี พ.ศ. 2534 ร้อยละ 

87.59 ปี พ.ศ. 2535 ร้อยละ 94.62 ปี พ.ศ. 2536 ร้อยละ 96.81 ปี พ.ศ. 2537 ร้อยละ 86.83 ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 

97.45 ปี พ.ศ. 2539 ร้อยละ 95.50 ปี พ.ศ. 2540 ร้อยละ 92.47 

 3. เมื่อพิจารณาความถูกต้องแยกออกเป็นแต่ละประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินแล้ว พบว่าประเภทการใช้

ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีมีความถูกต้องในการคาดการณ์มากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีป่าไม้ รองลงมาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีท่ีมี

ความถูกต้องในการคาดการณ์น้อยท่ีสุดคือพ้ืนท่ีชุมชน สําหรับการแนวโน้มความถูกต้องในแต่ละปีท่ีทําการคาดการณ์มี

แนวโน้มแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยวิธีการใช้สมการถดถอยแบบโลจิสติคท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบปีต่อปีมีความถูกต้อง

มากกว่าวิธีการใช้สมการถดถอยโลจิสติคปีเดียวคาดการณ์ต่อเนื่องหลายๆ ป ี
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือสนับสนนุการป้องกันน้ําท่วมบริเวณคณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Geographic Information Systems Application for Supporting Flood Protection in Faculty of Arts, 
Silpakorn University 
 

พ.อ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ ์
ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สํารวจรังวัดลักษณะภูมิประเทศบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจัดทําแบบจําลองภูมิประเทศเชิงเลขและแบบจําลองระดับน้ําร่วมกับข้อมูล
ดาวเทียมรายละเอียดสูง 3) ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขังบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ใช้วิธีการรังวัดความสูงของภูมิ
ประเทศด้วยกล้องระดับและกล้องวัดมุม นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจรังวัดมาจัดทําแผนท่ีจุดความสูง เส้นช้ันความสูง 
แบบจําลองภูมิประเทศเชิงเลขและแบบจําลองระดับน้ําด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือใช้ในการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อ
การเกิดน้ําท่วมขังบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ผลการ วิจัยพบว่าเมื่อจําลองระดับน้ําลงสู่แบบจําลองปริมาณน้ําจะเริ่มล้นตลิ่ง
จากคลองท่ีอยู่ทางด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์และสระดาวท่ีความสูง 3.77 เมตร น้ําจากคลองทางทิศเหนือคณะ
อักษรศาสตร์จะไหลเข้าท่วมขังพ้ืนท่ีบริเวณถนนและลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารสํานักงานคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเปน็บรเิวณ
ต่ําสุดของพ้ืนท่ีส่วนน้ําในสระดาวจะไหลล้นไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสู่พ้ืนท่ีบริเวณด้านหน้าของอาคารวชิรมงกุฎ ซึ่ง
จากการสํารวจเส้นทางน้ํา พบว่า น้ําท่ีท่วมขังบริเวณหน้าคณะอักษรศาสตร์เป็นน้ําท่ีไหลมาตามระบบท่อระบายน้ําของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนน้ําท่ีไหลล้นจากสระดาวเป็นน้ําท่ีเกิดจากฝนตก 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ แบบจาํลองภูมปิระเทศเชิงเลข พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วม 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to survey the topography of the faculty of Arts, Silpakorn 
University. 2) To apply GIS for creating digital elevation and water levels model in conjunction with high-
resolution satellite image, and 3) to evaluate the flood risk area in the Faculty of Arts. The research 
methodology is the survey methodsfor measuring the height ofterrain using a leveling andtheodolite 
therefor to map spots height andcontour lines, then the digital elevation model: DEM are interpolate by 
using GIS environment for water levels simulationto evaluate the risk of flood area in the Faculty of 
Arts.The results are find that: (i) the water simulation begins tooverflow from the bankofcanal locate at 
the north of Faculty of Artsand Dao pond at the height 3.77meters, (ii) the waterfrom canal will 
floodroadand parking lot in front of theoffice ofthe Faculty of Artswhere isthelowest area, (iii) the water 
from Dao pondwill overflow to thenorthwest and flood on the front ofVachiramongkut building area. 
Theflood in the front ofthe Faculty of Arts area are effect from the water flowing from artificial drainage 
systemsof Silpakorn University, and thewaterflows from the Dao pond is effect byrain water. 
Keywords: Geographic Information System, Digital Elevation Model, Flood risk areas 
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บทนํา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งมักจะประสบกับ
ปัญหาน้ําท่วมทุกปี เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัยฯเป็นพ้ืนท่ีลุ่มต่ํา มีสระแก้วเป็นพ้ืนท่ีรับน้ําจากโดยรอบและมีระบบระบาย
น้ําเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีภายนอก การปรับปรุงถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยส่งผลให้พ้ืนท่ีถนนโดยรอบสูงกว่าพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อฝนตกน้ําจากพ้ืนท่ีโดยรอบสามารถไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯทําให้เกิดการท่วมขังบริเวณพ้ืนท่ี
ลุ่มต่ํา  ได้มีการพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดทําผังแม่บทวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ.2553-2573 ข้ึน 
และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้กําหนดกรอบและนโยบายการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและหลักเกณฑ์การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารไว้กว้าง ๆเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้โดยไม่กระทบกับ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวรเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการกําหนดทิศทางและเก้ือหนุนการพัฒนาทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมในอนาคต   แผนแม่บทดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯได้มีการสํารวจรังวัดและจัดทําแผนท่ีลักษณะภูมิ
ประเทศซึ่งแสดงไว้ด้วยเส้นช้ันความสูงช้ันละ 1 เมตรซึ่งยังไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการวางแผนป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยได้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นท่ีราบท่ีมี
ความสูงต่ําแตกต่างกันไม่มากนัก เมื่อพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยแล้วพบว่าคณะอักษรศาสตร์มีพ้ืนท่ี
ลุ่มต่ําท่ีเป็นลักษณะของแอ่งหลายบริเวณและทุกปีมักจะเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจํา ท้ังนี้เนื่องจากคณะอักษรศาสตร์ เป็นหนึ่ง
ในคณะแรก ๆท่ีเกิดข้ึนจากแผนการพัฒนาท่ีดินและการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยฉบับแรกซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยฯได้มีการ
ปรับปรุงและจัดทําแผนแม่บทฯอีกหลายฉบับ จนถึงแผนแม่บทฉบับปัจจุบัน และผลจากการปฏิบัติตามแผนท่ีผ่านมา ทําให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางกายภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  ท้ังอาคาร   สิ่งปลูกสร้าง ถนน ระบบสาธารณูปโภค 
และภูมิทัศน์  ซึ่งมีการปรับระดับของพ้ืนท่ีแต่ละส่วนให้สูงข้ึน โดยเฉพาะคณะวิชาท่ีตั้ง ข้ึนใหม่จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีบริเวณคณะ
อักษรศาสตร์กลายเป็นพ้ืนท่ีลุ่มและมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน  จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องทําการสํารวจรังวัดลักษณะภูมิประเทศบริเวณคณะอักษรศาสตร์ให้มีข้อมูลท่ีละเอียดในระดับเซนติเมตร ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีจะทําให้ทราบถึงความสูง-ต่ําของพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปจัดทําเป็นแผนท่ีและสร้างเป็นแบบจําลองความสูงของพ้ืนท่ีใน
ลักษณะ 3 มิติร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพ่ือนําไปสู่การวางแผนจัดการระบบการไหลและการท่วมขังของน้ําในบริเวณคณะ
อักษรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจรังวัดลักษณะภูมิประเทศของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

2. เพ่ือจัดทําแผนท่ีจุดความสูงและเส้นช้ันความสูง 
3. เพ่ือประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับจัดทําแบบจําลองภูมิประเทศเชิงเลขและแบบจําลองระดับน้ํา

ร่วมกับข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง 
4. เพ่ือประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขังบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ์
 
กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้เริม่จากการสํารวจรังวัดความสูง-ต่ําของพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์เพ่ือนํา มา
สร้างเป็นแบบจําลองความสูงลักษณะภมูิประเทศเชิงเลข (Digital elevation model: DEM) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ี
และปรมิาณน้ําท่วมขังบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนผังกรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มีการออกแบบแผนผังการดําเนินการวิจัยดังภาพท่ี 2 โดยมีข้ันตอนดังนี้  
 1. จัดหาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงบรเิวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร แล้วทําการปรับแก้ความ
คลาดเคลือ่นเชิงเรขาคณติ 
 2. ทําการสํารวจรังวัดความสูง-ต่ําของพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์ โดยใช้กล้องระดับ กล้องวัดมมุ และเครื่อง 
กําหนดตําแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 
 3. จัดทําแผนท่ีข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ จุดความสูง 
อาคาร ต้นไม้ แหล่งน้ํา ถนน และท่อระบายน้ํา  
 4. จัดทําแบบจําลองความสูงลักษณะภมูิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 
ทําการปรับแก้เชิงเรขาคณติให้กับข้อมูลท่ีไดจ้ากการสํารวจ เพ่ือใหไ้ด้แบบจําลองท่ีใกล้เคยีงกับสภาพพ้ืนท่ีจริง 
 5. ทําการซ้อนทับข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงลงบนแบบจําลองความสูงลักษณะภมูิประเทศเชิงเลข 
 6. จําลองระดับน้ําลงบนแบบจําลองความสูงลักษณะภูมปิระเทศเชิงเลข  
 7. ทําการวิเคราะห์พ้ืนท่ีและปริมาณน้ําท่วมขังบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังการดําเนินการวิจยั 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการสํารวจรังวัดลักษณะความสูง-ต่ําของพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงไว้ 

ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีจุดความสูงบริเวณคณะอักษรศาสตร์ท่ีได้จากการสํารวจ 
 จากภาพท่ี 3 พบว่าจุดความสูงท่ีได้จาการสํารวจรังวัดบรเิวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร มีท้ังสิ้น 
837 จุด โดยมีจุดสูงสุดท่ี 5.52 เมตร และต่ําสุดท่ี 2.3 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง ซึ่งมีความสูงเฉลีย่จากระดับทะเลปาน
กลาง 4.08 เมตร  

2. ผลท่ีได้รับจากการจัดทําแบบจาํลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบว่าคณะอักษรศาสตร ์มีพ้ืนท่ีลุ่มต่ําอยู่ 3 บริเวณ ได้แก่ หมายเลข 1 ลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎซึ่งเป็น



 

บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีต่ําท่ีสุดท่ี 2.3 เมตรจาก
เป็นพ้ืนท่ีรับน้ําของคณะอักษรศาสตร์ แสดงไว้ดังภาพท่ี 

ภาพท่ี 4 แบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์
 3. ผลจากการจําลองระดับน้ําลงบนแบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์โดย
จําลองระดับน้ําท่ีอ้างอิงจากระดับทะเลปานกลางครั้งละ 
ในสภาวะปกติบริเวณคณะอักษรศาสตร์จนถึงระดับ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ค

: การท่องเท่ียว 

เมตรจากระดับทะเลปานกลาง หมายเลข 2 คลองด้านทิศเหนือและหมายเลข 
เป็นพ้ืนท่ีรับน้ําของคณะอักษรศาสตร์ แสดงไว้ดังภาพท่ี 4  

แบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร ์
ผลจากการจําลองระดับน้ําลงบนแบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์โดย

จําลองระดับน้ําท่ีอ้างอิงจากระดับทะเลปานกลางครั้งละ 10 เซนติเมตร ซึ่งเริ่มจําลองจากระดับ 3.67 
ในสภาวะปกติบริเวณคณะอักษรศาสตร์จนถึงระดับ 4.07 เมตร พบว่า น้ําจะค่อยไหลล้นจากคลองด้านทิศเหนือของคณะ

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี 705 

คลองด้านทิศเหนือและหมายเลข 3 สระดาวซึ่ง

 

ผลจากการจําลองระดับน้ําลงบนแบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข บริเวณคณะอักษรศาสตร์โดย
3.67 เมตร ซึ่งเป็นระดับน้ํา

เมตร พบว่า น้ําจะค่อยไหลล้นจากคลองด้านทิศเหนือของคณะ
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อักษรศาสตร์ไปสู่บริเวณลานจอดรถหน้าคณะอักษรศาสตร์ ส่วนน้ําบริเวณสระดาวจะไหลล้นไปสู่พ้ืนท่ีโดยรอบซึ่งมี 2ทิศทาง 
ได้แก่ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสระดาวและด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสระดาว เมื่อจําลองระดับน้ําท่ี 3.97 เมตร จะ
ทําให้น้ําท่ีไหลล้นจากคลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์ไปรวมกับน้ําท่ีไหลล้นจากสระดาวและท่วมขังบริเวณลาน
จอดรถหน้าคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเมื่อจําลองระดับน้ําเกิน 4 เมตร น้ําจะเริ่มไหลล้นจากคลองไปสู่พ้ืนท่ีถนนด้านหลังคณะ
อักษรศาสตร์ และจะทําให้ไหลลงสู่ลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎ แสดงไว้ดังภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 5 แบบจําลองระดับน้ําบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ท่ีระดับ 3.97 เมตร  
 4. การวิเคราะห์ปริมาณน้ําบริเวณคณะอักษรศาสตร์จากแบบจําลองระดับน้ําท่ีระดับ 3.67 เมตรถึงระดับ 4.07 
เมตร พบว่าท่ีระดับ 3.67 เมตร จะมีปรมิาณน้ํา1,910.990 ลูกบาศก์เมตร ท่ีระดับ 3.77 เมตรจะมีปรมิาณน้ํา2,467.004 
ลูกบาศก์เมตร   ท่ีระดับ 3.87 เมตร จะมปีริมาณน้ํา2,981.194 ลูกบาศก์เมตร ท่ีระดับ 3.97 เมตร    จะมีปริมาณน้ํา
3,558.456 ลูกบาศก์เมตร และท่ีระดับ 4.07 เมตร จะมีปรมิาณน้ํา4,198.790 ลูกบาศก์เมตรตามลําดบั ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ําในแบบจําลองแต่ละระดับ 

ระดับน้ําในแบบจาํลอง(เมตร) ปริมาณน้ํา (ลูกบาศก์เมตร) 

3.67 
3.77  
3.87  
3.97  
4.07  

1,910.990  
2,467.004  
2,981.194  
3,558.456  
4,198.790  

 
เมื่อจําลองจําลองระดบัน้ําลงในแบบจําลองเกิน 4 เมตร คณะอักษรศาสตร์จะมีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้าํท่วม  

6 บริเวณ ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้าํท่วมบริเวณคณะอักษรศาสตร์  
 

จากภาพท่ี 6 อธิบายได้ว่า พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมบริเวณคณะอักษรศาสตร์มีอยู่ 5 บริเวณดังนี้  พ้ืนท่ี บริเวณ 
หมายเลข 1 ได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสํานักงานคณะอักษรศาสตร์ พ้ืนท่ีบริเวณหมายเลข 2 ได้แก่พ้ืนท่ี
บริเวณท่ีเช่ือมต่อกับคลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์ พ้ืนท่ีบริเวณหมายเลข 3 ได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณ โดยรอบสระดาว  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสระดาวท่ีนํ้าจะไหลล้นไปทางบริเวณด้านหน้าอาคารวชิ
รมงกุฏ และบริเวณสวนหย่อมท่ีอยู่ระหว่างทางเดินด้านทิศใต้ของอาคารสํานักงานคณะอักษรศาสตร์กับสระดาว พ้ืนท่ี 
บริเวณหมายเลข 4 ได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณทางเดินท่ีอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารสํานักงานคณะอักษรศาสตร์ พ้ืนท่ีบริเวณหมายเลข 
5 ได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารทรงพล พ้ืนท่ีบริเวณหมายเลข 6 ได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถใต้อาคารวชิรมง 
กุฎ 
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สรุปและอภิปรายผล  
 จากการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ทําให้ทราบว่า คณะอักษรศาสตร์มีพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดจากระดับทะเล 
ปานกลาง บริเวณท่ีตั้งป้ายคณะอักษรศาสตร์มีจุดสูงสุดท่ีระดับ 5.52 เมตร และจุดต่ําสุดอยู่บริเวณลานจอดรถใต้อาคารวชิ
รมงกุฎ โดยมีจุดต่ําสุด  2.30 เมตร ซึ่งสามารถนําข้อมูลจากการสํารวจรังวัดมาสร้างเป็นแบบจําลองความสูงลักษณะภูมิ
ประเทศ เชิงเลข เมื่อซ้อนทับด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและทําการจําลองระดับน้ําลงในแบบจําลอง ทําให้ทราบว่า 
คณะอักษร ศาสตร์มีพ้ืนท่ีลุ่มต่ําอยู่ 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณคลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์ บริเวณสระดาว และ
ลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎท้ังนี้มีเพียง 2 บริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา ได้แก่ บริเวณคลองด้านทิศเหนือของคณะอักษร
ศาสตร์และบริเวณสระดาว ซึ่งเมื่อจําลองระดับน้ําลงในแบบจําลองความสูงลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขตั้งแต่ 3.67 เมตร
จนถึง 4.07 เมตร ทําให้ทราบว่าน้ําจากพ้ืนท่ีรับน้ําท้ังสองจะไหลล้นไปสู่บริเวณพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ น้ําในคลองด้านทิศเหนือ
คณะอักษรศาสตร์จะไหลล้นไปยังพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถด้านหน้าคณะอักษรศาสตร์จนเกิดเป็นน้ําท่วมขังในบริเวณนั้น ส่วน
น้ําจากสระดาวจะไหลล้นไปยังพ้ืนท่ีด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสระดาวและในท่ีสุดก็จะไหลไปรวมกับน้ําท่ีไหลล้นมาจาก
คลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์ซึ่งจะท่วมขังอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าคณะอักษรศาสตร์ และอีกทิศทางหนึ่งน้ําจะ
ไหลล้นจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสระดาวไปยังบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารวชิรมงกุฎ ซึ่งสามารถไหลเข้าสู่
ลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎได้ช่องทางหนึ่งเมื่อมีปริมาณน้ําท่ีไหลล้นจํานวนมาก ซึ่งเมื่อจําลองระดับน้ําลงในแบบจําลอง
เกิน 4 เมตร จะทําให้ทราบว่าน้ําจากคลองด้านเหนือของคณะอักษรศาสตร์จะสามารถไหลล้นไปตามพ้ืนผิวถนนท่ีอยู่
ด้านหลังของคณะอักษรศาสตร์และสามารถไหลลงไปยังลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎได้โดยง่ายเนื่องจากบริเวณทางลงท่ี
จอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎไม่ได้สร้างเนินป้องกันน้ําจากพ้ืนผิวถนนไว้ และอีกด้านหนึ่งน้ําจะไหลล้นจากสระดาวไปยังบริเวณ
ด้านหน้าอาคารวชิรมงกุฎและสามารถไหลเข้าสู่ลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎได ้
  
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูท้ังหมด สามารถนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ําท่วมไดด้ังนี ้

1. เนื่องจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพ้ืนท่ีต่ําทําให้กลายเป็นหนึ่งในพ้ืนท่ีรับน้ําของ
มหาวิทยาลัยและมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมขังทุกปี ดังนั้น คณะอักษรศาสตร์จึงควรจะจัดทําระบบระบายน้ําแบบก่ึงปิด 
ได้แก่ การสร้างประตูก้ันน้ําท่ีจุดเช่ือมต่อของท่อระบายน้ําของมหาวิทยาลัยกับคลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์
บริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถของคณะเภสัชศาสตร์และท่ีตอนปลายของท่อระบายน้ําท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสระ
ดาว เพ่ือเป็นการป้องกันการไหลของน้ําจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีไหลผ่านระบบท่อระบายน้ําของมหาวิทยาลัยเข้าสู่แหล่ง
รับน้ําท้ัง 2 แหล่งของคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นจุดต่ําสุดของพ้ืนท่ีในบริเวณนั้นและไหลล้นเข้าท่วมพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษร
ศาสตร์ได้ ซึ่งการระบบระบายน้ําแบบก่ึงปิด จะทําให้ในฤดูฝนปริมาณน้ําท่ีท่วมขังในบริเวณคณะอักษรศาสตร์เป็นปริมาณน้ํา
ท่ีเกิดจากน้ําฝนในพ้ืนท่ีรับน้ําของคณะอักษรศาสตร์เท่านั้นซึ่งจะมีปริมาณท่ีน้อยลง ทําให้สามารถจัดการได้ง่ายโดยการสูบน้าํ
เข้าสู่ระบบท่อระบายน้ําของมหาวิทยาลัยได้ หรือเมื่อระดับน้ําในระบบท่อระบายน้ําของมหาวิทยาลัยลดระดับลง ก็จะ
สามารถเปิดประตูระบายน้ําให้น้ําไหลจากแหล่งรับน้ําท้ังสองของคณะอักษรศาสตร์ออกสู่ระบบท่อระบายน้ําของ
มหาวิทยาลัยได้  

2. เนื่องจากจุดต่ําสุดของพ้ืนท่ีบริเวณคณะอักษรศาสตร์ ได่แก่ บริเวณลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎ ซึ่งจะมี
ระบบสูบน้ําออกจากบริเวณดังกล่าวเมื่อมีฝนตก และเนื่องจากมีแนวถนนด้านตะวันตกของคณะอักษรศาตร์ซึ่งมีความสูง
มากกว่าบริเวณลานจอดรถ ซึ่งเมื่อมีปริมาณน้ําไหลเข้ามารวมในพ้ืนท่ีคณะอักษรศาสตร์มากข้ึน จะทําให้นํ้าไหลล้นไปยังพ้ืนท่ี
ผิวถนนและสามารถไหลเข้าไปยังลานจอดรถของอาคารวชิรมงกุฎได้โดยง่าย ดังนั้น คณะอักษรศาสตร์จึงควรปรับปรุงบริเวณ
ทางเข้าลานจอดรถของอาคารวชิรมงกุฎให้เป็นเนินสูงข้ึนกว่าพ้ืนถนนเพ่ือเป็นคันก้ันน้ําไม่ให้ไหลลงสู่ลานจอดรถได้โดยง่าย 
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3. เนื่องจากการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯให้สูงข้ึน ทําให้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยฯต่ํากว่าถนนท่ี
ปรับปรุง เมื่อฝนตกหนักจะทําให้น้ําจากด้านนอกมหาวิทยาลัยฯไหลเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้โดยง่ายและเข้าสู่ระบบท่อระบาย
น้ําของมหาวิทยาลัยฯและสามารถไหลลงสู่คลองด้านทิศเหนือของคณะอักษรศาสตร์และท่วมขังในบริเวณลานจอดรถหน้า
คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือป้องกันปัญหาในกรณีนี้ คณะอักษรศาสตร์จึงควรหารือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือหาทางป้องกันน้ําจาก
พ้ืนท่ีภายนอกท่ีจะไหลเข้าสู่มหาวิทยาลัย  
 
ข้อจํากัดและปัญหาในการวิจัยคร้ังนี้  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานของงานระดับช้ันท่ี 3 เนื่องจากข้อจํากัดของเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจและ 
งบประมาณในการดําเนินงานท่ีไม่สามารถจัดหาเครื่องมือประสิทธิภาพสูงท่ีใช้สําหรับการสํารวจในเกณฑ์มาตรฐานของงาน
ระดับช้ันท่ี 1 ไดทํ้าให้ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจรังวัดมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการวางแผน ภาพรวม
ของพ้ืนท่ีวิจัยได้เท่านั้น หากจะนําไปวางแผนท่ีเก่ียวกับโครงสร้างทางวิศวกรรมเฉพาะจุด ควรจะทําการรังวัดจากเครื่องมือท่ี
ทันสมัยซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาในการสํารวจมากกว่าโครงการวิจัยนี้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีได้สนับสนุนทุนการวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษา ช้ัน
ปีท่ี 3-4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ท่ีช่วยการสํารวจและรังวัดพ้ืนท่ี จนสามารถนํามาจัดทําเป็นแบบจําลอง
ลักษณะภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้  
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