
 

                               
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
เร่ือง 

การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชนดุสิตารามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

Cultural Capital Development and Management of Folk Play with 
Participation of Wat Dhusiththaram Community to Become 

Cultural Attractions. 
 
 

 
 
 
 

ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม พุทธศักราช 2558 



รหัสโครงการ 2558A15862002 
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
 
 
 

การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชนดุสิตารามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

Development and Management of Folk Play for Cultural Capital by 
Community Participation in WatDhusiththaram Community to Cultural 

Tourism. 
 

 
 
 
 
 

ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย 
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย :   การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบ 

มีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชื่อผู้วิจัย     :   นายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด  
ปีท่ีทำการวิจัย   :   2558 

------------------------------------------------- 

 การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการรวบรวมและค้นหาต้นแบบทุนทางวัฒนธรรม
ด้านการละเล่นท้องถิ่น การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
การสาธิต โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด และทำการสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม
ประธาน/ผู้นำชุมชนเมือง หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ และเจ้าหน้าที่รัฐ 
จำนวน 20 คน ลงพ้ืนที่ชุมชนทำการสำรวจด้วยแบบสำรวจบริบททางสังคม พบผลการศึกษาว่า 
ชุมชนวัดดุสิตารามแห่งนี้ เรียกว่า ชาวปากคลองบากกอกน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ 100 กว่าปี ประชาชน
อยู่ร่วมกันหลายรุ่นสืบต่อกันมาบนพ้ืนที่เดิมเป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียนมะพร้าว มะม่วง กล้วย 
และอีกมากมายโดยเฉพาะ “เงาะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง เรียกว่า เงาะบางยี่ขันซึ่งมีรสหวาน เนื้อมาก 
เมล็ดลีบ เนื้อไม่ติดเมล็ด” มีวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านมากมาย เช่น ผีลอบ แม่ศรี ลิงลม กระบี่
กระบอง กลองยาว เล่นกันสนุกสนานในงานเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะวันสงกรานต์ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่
เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาเมืองทำให้มีการตัดถนนหนทาง การนำสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั้งหลายนำสู่ พ้ืนที่เป็นทั้งการค้า ธุรกิจ และที่พักอาศัย บ้าน วัด โรงเรียน และ
หน่วยงานราชการ (อู่ต่อเรือเดิม) เรือพระราชพิธี เมื่อพ้ืนที่ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้คนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปตามด้วยเช่นการย้ายถิ่นของประชากรเข้าออกชุมชนเพ่ือการทำมาหากิน คนดั้งเดิม
เริ่มย้ายออก แต่คนที่รักถิ่นที่อยู่และเป็นเจ้าของเดิมจะอยู่ในขนาดที่เล็กลงไป ชุมชนกลายเป็นชุมชน
เมืองแบบแออัด เช่นเดียวกันย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่คนเป็นคนเดินเรื่องราวต่าง ๆ ให้
วัฒนธรรมเกิดขึ้นหรือตายลงไปด้วย วัฒนธรรมการละเล่นของท้องถิ่นก็เหลือเพียงร่องรอยพอให้
สืบค้นได้ เช่น ผีลอบ แม่ศรี ลิงลม ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง ภูต ผีวิญญาณ แต่ส่วนกระบี่กระบอง
กลองยาว ได้มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ซึ่งปัจจุบันนี้
มีการละเล่นนี้ไว้อย่างชัดเจน มีหลายคณะที่สืบทอดกันมา คือคณะศรีดุสิต และคณะลูกธนบุรี และ
คณะลูกธนบุรี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อสืบทอดกันในนามลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ คือสำนัก “ศ.ลูกธนบุรี” ถึง
อย่างไรปัจจุบันนี้การสืบทอดต่อไปคงยากลำบากเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีน้อย
มาก ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มาจากบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และ



 (2) 

รายได้ต่อเดือน เมื่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปทำให้การมีส่วนร่วมเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้การจัดการ
เพ่ือให้ทุนวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากศักยภาพ
ชุมชนที่จะรองรับการท่องเที่ยวอยู่ระดับปานกลาง และมีความขัดแย้งทางความคิดในการพัฒนาของ
ชุมชนอยู่มาก อีกท้ังปัญหาส่วนบุคคล หน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ การทำงานนอกชุมชน ไม่มีเวลา
ทำงานให้กับชุมชน และกรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง ดังนั้นการ
พัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานครจึงเป็นไปในลักษณะเพ่ือรักษาและอนุรักษ์ในรูปแบบคู่มือ เอกสารเผยแพร่ และป้าย
ความรู้ จึงเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 



ABSTRACT 
 
Research Title : Development and Management of Folk Play for Cultural Capital 

by Community Participation in Wat Dhusiththaram Community  
to Cultural Tourism. 

Researchers :     Mr. Phusit  Phukamchanoad 
Year of research :     2015 

------------------------------------------------- 

The objectives of this research were determined to collect and search for the 
prototype of local amusement cultural capital, management of local amusement 
cultural capital by the people’s participation process, and development local 
amusement cultural capital to be learning resource and demonstration, by collecting 
data through 400 sets of questionnaire and interview to the president group/city 
community leaders or community committees which peoples pay respect and 20 
government officers. The researcher moved toward the area to conduct survey using 
social context index questionnaires. It was found from the results that this Wat 
Dhusiththaram community also called Pak Klong Bangkok Noi which is ancient 
community with above 100 years of its age. Many generations of people have been 
living here inheritably and the existed areas were orchards such as rambutan, durian, 
coconut, mango, banana and many more, particularly “Rambutan is the famous fruit. 
The Bang Yee Khan Rambutan is sweet, much pulp, lean seed and its pulp and seed is 
detachable”. There are various folk amusements such as Phi Lob, Mae Sri, Ling Lom, 
sword play, tom-tom, which are played in festival, particularly in Songkran festival. But 
currently, these areas have been changed according to city development in the way of 
road construction, adopting public utilities and assistances to the area which are trading, 
business and quarters, houses, temples, schools and government sectors (existed dock) 
of royal ceremony ship. When social areas are changed, the peoples in social are also 
changed such as migration in and out of peoples in community for occupation. The 
former peoples started to move out but peoples who love their abode and the owners 
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will live in smaller size of area. The community became congested city community. As 
well, it affected to the cultures which peoples run the stories to make the birth and 
death of cultures. Local amusement cultures are left just traceable trails such as Phi 
Lob, Mae Sri, Ling Lom which related to spirit belief, but swordplay and tom-tom are 
systematically inherited from a generation to another customarily. Currently, these 
amusements are clearly revealed and inherited in many groups such as Sri Dusit, 
LukThonburi and they currently changed the name according to remaining disciple 
which is the house of “SorLukThonburi”. Even though, currently, the inheritance could 
be continued difficultly because the participation level of peoples in community is very 
low. The majority factors affecting participation derived from personal characteristics 
such as gender, age, occupation, marriage status and monthly income. As the factors 
changed, participation also changed. In addition, the management to transform local 
amusement cultural capital to be tourism attraction became difficulty because the 
community potential supporting tourism was in moderate level and there was high 
conflict in the idea of hoe to develop community, included with personal issue, 
responsible duties, working outside of community, no time to work for community and 
disharmony of community committees, lacking of unity. Therefore, developing and 
managing local amusement cultural capital in Dusitaram community, Bangkok Noi 
District, Bangkok have been conducted in the aspect of to retain and conserve in the 
forms of manuals, publications and knowledge plates, which are suitable and 
sustainable in the future. 



กิตติกรรมประกาศ 
  

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Development and 
Management of Folk Play for Cultural Capital by Community Participation in Wat 
Dhusiththaram Community to Cultural Tourism.) สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน
การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์อย่างดียิ่ง 

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และขอขอบพระคุณประชาชน และผู้นำชุมชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง รวมถึงน้ำใจที่ได้อนุเคราะห์
แก่ทีมนักวิจัย คือ อาจารย์เพ็ญนภา ปาละปิน ผู้ร่วมวิจัย นางสาวมนทิชา ทับประสิทธิ์ และนางสาว
ภัทราวดี อุปัญญ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมที่ลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลในแต่ละชุมชน 

ท้ายสุดนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสำเร็จทั้งหมดจากการทำงานวิจัยใน
ครั้งนี้แด่สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และกระบวนการ
ทำงานจนประสบผลสำเร็จด้วยความสมบูรณ์ รวมถึงส่งมอบความสำเร็จทั้งหมดจากการทำงานวิจัย
แด่คุณแม่สมร ขันติกุล คุณน้อย จันทร์สมรและครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจและคอยเสริมสร้างกำลัง
ขวัญในการทำงานวิจัยให้กับผู้วิจัยอย่างดียิ่งมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทาง
ศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลายเป็นกลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลยุทธ์การวิจัยที่  2 กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและ
สร้างสรรค์งานศิลป์ระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
มปป.: 14) ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างจริงจัง นอกจากนี้ในแผนแม่บท
วัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) ได้ให้ความหมายถึงวัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของ
การประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมที่ได้รับการสั่งสมจากรุ่นต่อรุ่นซึ่งแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกถึงความคิดสติปัญญารวมทั้งระบบคุณธรรมซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้  
(เช่นภาษาการแต่งกายเทคโนโลยีศิลปะกิริยาท่าทาง) และรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ (เช่นความคิดความเชื่อ
ค่านิยม) อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก
สิ่งที่จับต้องได้มักมีความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่เบื้องหลัง” (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มปป.: ก) และให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมกลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และสืบทอดศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มปป.: 58) เมื่อหน่วยงานภาครัฐให้
ความสำคัญกับวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติแล้ว ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในปัจจุบันมีปัญหาที่หน่วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่กำลังทวีความแตกแยกกันสูงมากขึ้น จากระดับ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ โดยเฉพาะปัญหาการแตกแยกทางความคิดเห็นทางการเมือง 
ปัญหาสังคมที่เสื่อมลงไปทุก ๆ วัน ปัญหาวัยรุ่นในการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ไม่เหมาะสมกับ
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วัฒนธรรมของไทย ปัญหาการรู้จักกาลเทศะในการแต่งกายของวัยรุ่น ปัญหาการลืมเลือนการละเล่นที่ดี
งามของคนรุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ หรือปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะการเร่งพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้ประชาชนติดกับดักทางวัตถุนิยม ทำให้ลืมเลือนวัฒนธรรมที่เคยมีมาแต่
โบราณ ลืมวัฒนธรรมที่อุ้มชูให้ประชาชนอยู่ด้วยการอย่างมีความสุขในครอบครัว ชุมชน จึงมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในแผนแม่บทวัฒนธรรม โดยต้องใช้หลักคิดของการสร้างสังคมสันติสุขภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีการที่ก้าวออกมาจากการพัฒนากระแสหลักสู่สังคมธรรมาภิวัตน์โดย
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกาภิวัตน์ได้ที่สำคัญต้องเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยให้ชุมชนที่เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมมีบทบาทในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยตนเอง (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มปป.: 54) ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 
หมายถึงการที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคมเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีระบบ
ครอบครัวระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจ
เป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอยเป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและ
ที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น  (สุรชัย หวันแก้ว 2538 : 156) เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อม
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural Change) ด้วยโดยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของชีวิตทางความคิดความเชื่อกฎเกณฑ์ค่านิยมบรรทัดฐาน” (พิศวง
ธรรมพันทา 2523 : 172) นั่นหมายความว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
จริงจังนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ทำให้ประเทศเร่ง
พัฒนาทางกายภาพของประเทศเป็นอย่างมากท้ังเศรษฐกิจและสังคม สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ความเจริญในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนเมืองหลวง การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ทำให้ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลให้หลายวัฒนธรรมในชุมชน
สูญหายไป บางชุมชนถูกลืมเลือนไป การละเล่นของท้องถิ่นที่เคยมีอยู่ในประเพณี หรือเทศกาลต่าง ๆ ใน
อดีตรุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ กลับไม่มีเล่น หรือให้ได้เห็นในรุ่นลูกหลานอีกแล้ว จึงเป็นบทบาทสำคัญที่
กระทรวงวัฒนธรรมต้องวางแนวทางการพัฒนาเป็นแผนแม่บทขึ้นที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการวิจั ย คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์  2 ประการ ได้แก่ 1) อนุรักษ์และสืบทอดการ
ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2) สร้าง
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญามรดกทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย 
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 วัฒนธรรมการละเล่นของท้องถิ่น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
และมีความสำคัญอย่างยิ่ง คำว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน   ซึ่ง
ประกอบด้วย ลักษณะที่เป็นนามธรรม อันเป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตายและคุณค่า ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจำวันและส่วนที่เป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรีและด้านอ่ืนๆ 
(เสรี พงศ์พิศ, 2529: 145-146) การที่นักวิจัยมุ่งเป้าประสงค์ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม
การละเล่นของชุมชนย่านชุมชนดุสิตาราม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ การพัฒนา และส่งเสริมสู่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ถ้าหากไม่มีการไปอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น วัฒนธรรมด้านการละเล่นของชุมชนอาจ
สูญหายไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนเมืองของรัฐบาล และกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้การลงพ้ืนที่
ศึกษาปัญหาของชุมชนยังพบว่าประชาชนมีความต้องการจะให้มีการอนุรักษ์อย่างจริง ๆ จังไว้อีกด้วย เมื่อ
กล่าวถึงชุมชน ชุมชนย่านวัดดุสิตารามนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนับแต่สมัยต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมพ้ืนที่ของชุมชนย่านนี้เป็นพื้นที่สวนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลำคลองธรรมชาติและ
คลองขุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ คลองวัดดุสิตารามและคลองขนมจีน การคมนาคมในอดีตจึง
ใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ มีชาวไทยมุสลิมและชาวจีนแทรกอยู่ร่วมกัน
มาช้านาน และประชาชนส่วนใหญ่มีการนำความรู้และภูมิปัญญาการละเล่นพ้ืนบ้านมาเล่นกันในยามว่าง
จากการทำสวนและเล่นกันในเทศกาลต่างๆ  ได้แก่  การละเล่นกระบี่กระบอง  การละเล่นกลองยาว  
การละเล่นผีลอบ  การละเล่นแม่ศรีและการละเล่นลิงลม การละเล่นเหล่านี้ได้มีการสืบทอดกันมาหลายชั่ว
คนต่อมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวบ้านย่านวัดดุสิตาราม และเมื่อพ.ศ. 2484-2488 อยู่
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาประชาชนไม่นิยมการละเล่นดังกล่าวจนกระทั่งปัจจุบันหลายการละเล่น
สูญหายไปเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดอนุรักษ์นั่นเอง  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า หากไม่มีการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการละเล่นอันเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในการสร้างสรรค์ให้เกิดความสนุกสนานสร้าง
ความสามัคคีร่วมกันของประชาชน ให้เกิดความยั่งยืนอย่างจริงจังจากพลังภายในชุมชนและพลังความรู้
หลักวิชาจากภายนอก เพ่ือเป็นการค้นหาแนวทางให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นของประชาชน 
โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมเหล่านี้หากขาดการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
หรือค้นหารูปแบบที่จะรักษาไว้อย่างเหมาะสมจะสูญหายไปอย่างแน่นอน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตาม
กาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 การละเล่นท้องถิ่นอันเป็นวัฒนธรรมที่ผูกวิถีชีวิตของคนชุมชนท้องถิ่นไว้ เป็นการสร้างกิจกรรม
ความสนุกสนาน สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะออกมาให้กับลูกหลานได้เห็น ดังนั้นความยั่งยืนหรือ
ยาวนานของการละเล่นท้องถิ่นขึ้นอยู่กับการสืบทอดของคนหรือศิษย์รุ่นต่อ ๆ มาได้สืบสาน หรืออาจ
ส่งผ่านความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือการเรียนการสอน หรือทำเป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้จึงกำหนด
วัตถุประสงค์ไว้เพ่ือคาดหวังความสืบสานให้คงไว้ให้นานที่สุด ดังนี้ 

1) การรวบรวมและค้นหาต้นแบบทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินของชุมชน 
2) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ประชากร 
- ด้านพ้ืนที่ ได้แก่ชุมชนวัดดุสิตาราม มีพ้ืนที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่ซอยวัดดุสิตาราม 

ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สายใน) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดถนนพระปิ่นเกล้าและแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ จรดถนนอรุณอมรินทร์ ทิศ
ตะวันออก จรดคลองบางกอกน้อย ทิศตะวันตก จรดหมู่บ้านมหาวงศ์พัฒนา  

- ประชากรประมาณ 4,398 คน (สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, 2555)
การกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนที่แน่นอน (Finite Population) จึงทำการคำนวณตามสูตร
และพิจารณาในตารางการการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สำหรับเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

- แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ (คณะกรรมการชุมชน) และไม่เป็น
ทางการ (ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้อาวุโสชุมชน พระ) รวมทั้งสิ้น 20 คน 

- การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้นำชุมชน ประชาชนต้นแบบวัฒนธรรมด้าน
การละเล่นท้องถิ่น (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเขต
บางกอกน้อย 

- การจัดประชุมเวทีชาวบ้ านด้ วยกระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-
Control) เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนา หรือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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- แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์สัมภาษณ์ประเด็นและข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล (Key informant) รวมทั้งบันทึก
ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเองในแต่ละครั้งเมื่อทำการเข้าไปทำการเข้าศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่หรือ
ชุมชน 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  การบริหารจัดการทาง

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม และการท่องเที่ยวโดยการศึกษาใน
รูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed research) ระหว่างการศึกษาเอกสาร (Documentary 
research) และศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ  (Quantitative research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ดำเนินการทำวิจัยปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) รวม 1 ปีงบประมาณ 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง ปัจจัยในการผลิตและบริการที่สามารถแปรเป็น
มูลค่าได้โดยปัจจัยที่เป็นวัฒนธรรม หมายความถึงปัจจัยเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นวัฒนธรรม ทั้งรูปธรรม 
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ศาสนธรรม ศิลปะ ภาพเขียน เป็นต้น และนามธรรม เช่น ค่านิยม วิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งาน วรรณกรรม นิทาน ตำนาน
พ้ืนบ้าน ดนตรี การละเล่นท้องถิ่น เป็นต้น ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนำมาสร้างมูลค่า เช่นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นสินค้าชุมชนได้ 

การละเล่นท้องถิ่น (Folk Play) หมายถึง การแสดงออก หรือการกระทำกิจกรรมใด ๆ ของบุคคล
ที่ร่วมกันจัดขึ้นแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ อาจมีกติกาในการละเล่นที่ไม่
สลับซับซ้อนนัก จัดมุ่งหมายเพ่ือความสนุกสนาน สืบสาน หรือออกกำลังกาย ก่อให้เกิดความสามัคคีทั้ง
ระหว่างผู้เล่นและผู้ชม ซึ่งการละเล่นแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไปตามความนิยมหรือสภาพภูมิ
ประเทศของท้องถิ่นนั้น 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง กิจกรรมของประชาชนที่เป็นการเดิน
ชมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ทั้งแบบดั้งเดิม หรือแบบใหม่ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละ
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ท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสัมผัสและมีส่วนร่วมสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา การดำเนินชีวิตที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมแบบรวมกลุ่มที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางสังคม อาจเริ่มต้นที่ระหว่างคนสองคน กลุ่มคน ชุมชน 
ประชาคม กลุ่มอุดมการณ์การเมือง และสังคมประเทศ โดยการมีส่วนร่วมมักแสดงพฤติกรรมที่เป็น
ลักษณะการร่วมรับรู้และเข้าใจ การร่วมคิด แสดงความคิดเห็น การร่วมพิจารณาตัดสินใจ การร่วม
ดำเนินการ การร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมรับผิดชอบ (ภู
สิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 17) 

ชุมชนวัดดุสิตาราม (Wat Dhusiththaram Community) หมายถึง ชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตาม
ระเบียบของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ซอยวัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สายใน) แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ จรดถนนพระปิ่นเกล้าและแม่น้ำ
เจ้าพระยา ทิศใต้ จรดถนนอรุณอมรินทร์ ทิศตะวันออก จรดคลองบางกอกน้อย ทิศตะวันตก จรดหมู่บ้าน
มหาวงศ์พัฒนา เป็นชุมชนเก่าแก่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่
ตั้งอยู่ติดกับ 2 ลำน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำคลองบางกอกน้อย 

 

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

1) สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้แนวทางในการกำหนดแผนการจัดทำการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีของตนเองโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองได้ 

2) ประชาชนทั้งในและนอกชุมชน คณะกรรมการชุมชนดุสิตารามผู้ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยนั้นประชาชนจะได้รับฐานข้อมูลการละเล่นที่ถูกต้อง  

3) ชุมชนได้แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) นำผลงานเผยแพร่ในวารสารวิจัยและการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง (Output) 
5) สื่อการเรียนการสอนจำนวน 1 เรื่อง  (Output) 
6) แหล่งเรียนรู้/ป้ายความรู้ของชุมชน 1 แหล่ง (Output) 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตาราม
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ผู้วิจัยทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเด็น
สำคัญดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.  การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม 
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.  การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 คำว่า “สังคม”(Society) หลายคนจะเข้าใจตรงกันว่า “การอยู่รวมกัน” นั่นหมายความว่า
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่อาศัยร่วมกัน ภายใต้อาณาเขตเดียวกันอย่างชัดเจน มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันด้วยมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ เหมือนกัน พึ่งพาอาศัยกันได้ และอยู่ภายใต้
กฎระเบียบเดียวกัน บางทีอาจแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม เป็นกลุ่มคน เผ่า หมู่บ้าน ชุมชน สมาคม 
ภาค ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้เป็นต้นว่า  

พัทยา สายหู (2526: 67) ได้อธิบายไว้ว่าสังคมหมายถึงกลุ่มคนที่ร่วมกันในอาณาบริเวณที่มี
ขอบเขตกำหนดมีความสัมพันธ์อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติต่อกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและยอมรับแบบแผนและกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมถูกต้องของกลุ่ม  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1159) ได้ให้ความหมายคำว่า 
“สังคม” หมายถึง คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท องค์การหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคม
ชาวบ้าน  

พิชัย ผกาทอง (2547: 20) ได้กล่าวถึงคำว่า สังคม (Society) คำในภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 
คำคือ สังกับคมคำว่า “สัง”แปลว่าด้วยกันพร้อมกัน ส่วนคำว่า“คม”แปลว่าไปดำเนินไปเมื่อนำคำสอง
คำมารวมกันจึงมีรูปเป็นสังคมแปลว่าไปด้วยกันไปพร้อมกัน ดังนั้นคำว่า สังคม  
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นอกจากนี้คำว่าสังคมยังเป็นกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันโดยมีการกำหนดรูปแบบของบรรทัดฐาน
กฎ-เกณฑ์บทบาทและกิจกรรมต่างๆเพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นต้นว่าการกำหนดภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
การกำหนดสิทธิและหน้าที่” (จรัญ พรหมอยู ่2526: 72)  

จึงสรุปได้ว่า การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของบุคคล อยู่ภายใต้บริเวณเขตเดียวกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมยึดถือรูปแบบเดียวกัน มีกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับที่ร่วมกัน
กำหนดขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมการอยู่ร่วมกันและที่สำคัญต้องมีผู้นำ หรือผู้ที่ทุกคนเคารพนับถือเมื่อมีภยัน
อันตรายเกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ ยังมีคำกล่าวที่ว่า “มนุษย์เป็นผู้สร้างสังคมในขณะเดียวกันก็
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมดังนั้นทุกสังคมจึงมีวัฒนธรรมซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญสองหน้า” (เสาวนีย์ จิตต์
หมวด, 2543: 1) เพราะเหตุนี้เองสังคมจึงแยกจากวัฒนธรรมมิได้ “ฉะนั้นการศึกษาสังคมมนุษย์จึง
จำเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมเพราะจะช่วยให้เราได้เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกในสังคมหนึ่งๆ” 
(สุพัตรา สุภาพ, 2534: 33) 

ส่วนคำว่า “วัฒนธรรม” ในทัศนะของ Pierre Bourdien วัฒนธรรมปรากฏใน 3 รูปแบบ 
(อ้างถึงในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มปป.: 2) คือ 1) สิ่งที่ฝัง
อยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคนได้แก่ความคิดจินตนาการความคิดริเริ่มความเชื่อถือและอ่ืน ๆ 2)  สิ่งที่มี
รูปลักษณ์และตัวตนได้แก่หนังสือภาพวาดเครื่องมือเครื่องดนตรีสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึง
สถานที่มรดกโลกและ 3) ความเป็นสถาบันได้แก่กติกาความเชื่อการยอมรับที่หลายๆคนเห็นร่วมกัน
อาทิสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้น  

นอกจากนี้คำว่า วัฒนธรรม ยังหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่
เป็นระบบความคิด วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่
มนุษย์สร้างขึ้น (วิภาวรรณ บัวทองและคณะ, 2549: 21-22) 

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ .ศ. 2485 ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม”ไว้ว่า
วัฒนธรรมหมายถึง “ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียว
ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” (สำนักงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
2525: 704)  

ทั้งนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุขได้แยกพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมไว้ดังนี้ความหมายในด้าน
ภาษาคำว่า “วัฒนธรรม” เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต “วัฒน”(บาลี) หมายถึงสิ่งที่เจริญ
งอกงามความก้าวหน้า “ธรรม” (สันสกฤต) หมายถึงคุณความดีเมื่อนำมารวมกันมีความหมายถึง 
“คุณธรรมหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม” มีนัยเดียวกันกับในภาษาอังกฤษรากศัพท์ของ
คำว่า “Culture” มีความหมายถึงการปลูกฝังการสร้างโดยลักษณะดังกล่าวคำว่า  “Culture” จึง
หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นมานั่นเอง(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 2536 : 33)  
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ดังนั้นคำว่า “วัฒนธรรม” จึงหมายถึง แบบแผนในการดำรงชีวิตของคนที่ในชุมชน อันเป็น
รูปแบบความรู้สึก พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งสะท้อนให้ชุมชนหรือสังคมมีความเจริญงอกงามขึ้น ทั้งบุคคลในปัจจุบันและสมาชิกรุ่น  
ใหม่ ๆ สามารถสืบทอดต่อกันจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างมั่นคง เช่นเดียวกับการวิจัยที่มุ่งศึกษา
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นของชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครที่ยังคงสืบ
ทอดต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ตลอดไปแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มักจะส่งผลต่อกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น   

1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งหมายถึง ขนาดทางสังคม ประเภทองค์การทางสังคม 
ลักษณะองค์การทางสังคมและสถานภาพรวมถึงบทบาท  

2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ได้แก่ ความคิด การกระทำ และวัตถุ  
โดยการเปลี่ยนแปลงในสังคมยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่  
1) การเปลี่ยนแปลงแบบเป็นไปเอง (Spontaneous change) ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่

มนุษย์มีส่วนร่วมน้อยหรือไม่มีส่วนเลย บางครั้งอาจเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  (Natural 
change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีแบบแผน (Unplanned change) 

2) การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned change) เป็นการวางแผนที่มนุษย์จงใจให้
เกิดขึ้น โดยจะมีการกำหนดทิศทาง ระยะเวลา วิธีการดำเนินงาน สถานที่หรือจุดที่จะเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้อาจเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดทิศทางหรือแบบนำทาง 
(Directed change) ก็ได้ ซึ่งไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดก็ตามมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุด 
และสามารถพบอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพราะมนุษย์ในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถมากขึ้น 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงย่อมมีสาเหตุมากมายให้เกิดขึ้น โดยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นการกระทำในสังคม อาจเกิดจากคนหรือกลุ่มคนที่มีการกระทำระหว่างกัน
และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยต้องกระทำการอย่างเป็นระบบ มีขั้ นตอน ส่งผลให้
ความสัมพันธ์และแบบแผนในการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปทั้งในลักษณะที่พึงประสงค์และ
ไม่พ่ึงประสงค์ โดยวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ใช้ในการแยกแยะสังคมแต่ละสังคมออกจากกันและใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจของมนุษย์ และยังช่วยประสานสังคมให้ เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จนเกิดเป็นความผูกพันขึ้น ซึ่งกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมนี้จะก่อให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าช้าหรือเร็ว และอาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ทำให้เกิดความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม เกิดกฎเกณฑ์จากการ
เรียนรู้ระเบียบวินัยในสังคม อันนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  (คณาจารย์จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550:149-150; 152-153) 
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 นอกจากนี้  สนธยาพลศรี (2545 อ้างถึงในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มปป.: 15-16)ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้12
ประการดังนี้ 

1. การสั่งสมทางวัฒนธรรมหมายถึงการที่หน่วยต่างๆของสังคมได้สั่งสมวัฒนธรรมติดต่อกัน
เป็นเวลานานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันที่ต่างไปจากเดิม 

2. ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอื่นที่อยู่ใกล้กัน 
3. การติดต่อกับวัฒนธรรมอื่นโดยตรง 
4. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นภูมิประเทศภูมิอากาศ 
5. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยประชากร 
6. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตการบริโภคการจำหน่ายการ

เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
7. ปัจจัยทางการเมือง 
8. วิกฤตทางสังคมที่เกิดความวุ่นวายหรือความยุ่งยาก 
9. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. ปัจจัยทางจิตวิทยา 
11. ปัจจัยทางศาสนาและอุดมการณ ์
12. ความสนใจและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ที่มีนัยถึงการที่ระบบสังคมกระบวนการ

แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคมเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีระบบครอบครัวระบบการปกครองได้
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือ
ถดถอยเป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและที่เป็นประโยชน์หรือให้
โทษก็ได้ทั้งสิ้น” (สุรชัย หวันแก้ว, 2538: 156) 

ณรงค์ เส็งประชา (2539 อ้างถึงในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม, มปป.: 14-15)ไดจ้ำแนกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ 8 ประการดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นความเสื่อมของดินน้ำท่วมทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรการ

แข่งขันความขัดแย้งทางชนชั้นทำให้ต้องสร้างวิธีการหรือกฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก 
4. การแลกเปลี่ยนหรือหยิบยื่นวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนา

อย่างรวดเร็ว 
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5. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความรู้ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนโยบายหรือความประสงค์ของผู้ปกครอง 
7. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมองเห็นประโยชน์และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
8. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการทำนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมมีการดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้

เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
แนวคิดดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย

ภายในสังคม และปัจจัยภายนอกสังคม นั่นหมายความถึงเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามไปด้วย จะก้าวหน้าหรือล้าหลังขึ้นอยู่กับระบบ
โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงแปลงไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  (Cultural 
Change) จึงสามารถเปลี่ยนไปใน 2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมได้แก่ 

1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ได้แก่สิ่งของเครื่องใช้อันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์
สร้างข้ึนงานศิลปะการประพฤติปฏิบัติในแบบแผนต่างๆซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัด 

2) วัฒนธรรมที่มิใช่วัตถุ (Non-material Culture) หมายถึงระบบค่านิยมบรรทัดฐานและ
สัญลักษณ์ถือเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจไม่อาจจับต้องได้ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็น “การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของชีวิตทาง
ความคิดความเชื่อกฎเกณฑ์ค่านิยมบรรทัดฐาน” (พิศวง ธรรมพันทา, 2523: 172) นอกจากนี้ยังพบว่า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีปัจจัยหลายประการ ดังที่สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2528: 22) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยคือ 

1) ปัจจัยภายใน (internal or sociogenic factor) หมายถึงปัจจัยภายในสังคมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสามารถมองได้ 2 ลักษณะคือ 

1.1 ปัจจัยที่แสดงอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจกระทำการเปลี่ยนแปลง (manifest or- 
intended factor) ได้แก่กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) การประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่ๆ (invention) การวางแผนทางสังคมการกระทำของปัจเจกบุคคลในสังคมเช่นผู้นำขบถเป็นต้น 

1.2 ปัจจัยที่ไม่ได้แสดงอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจได้แก่ความตึงเครียดภายในระบบ
สังคมและการขาดแคลนทรัพยากรทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก (external factor) ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกของสังคม
ปัจจัยที่เห็นชัดก็คือ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรได้แก่การย้ายถิ่นของประชากรความ
แตกต่างขององค์ประกอบของประชากรเช่นอายุเพศและการศึกษาเป็นต้น 

2.2 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่สภาพสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเช่นภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น 
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2.3 ผลกระทบจากภายนอกได้แก่การล่าอาณานิคมการโจมตีจากชาติอ่ืน 
2.4 การยืมวัฒนธรรมได้แก่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชนชาติอ่ืนการรับหรือการ

ยืมวัฒนธรรมอื่นมาใช้ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยังเกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้านการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชนดุสิตารามที่เป็นชุมชนในเมืองหลวงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยิ่งยังได้รับต่อ
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมอีกด้วย ดังแนวคิดของนิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ (2550: 85) ได้
กล่าวถึงหลักของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่ง
อ่ืน ๆ ได้ต้องยึดหลักว่า วัฒนธรรม คือความคิด และพฤติกรรม (ผลของความคิด) ที่ติดตัวบุคคลไปถึง
ที่ใดวัฒนธรรมก็จะไปถึงท่ีนั้น ดังนั้น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมจะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

1) หลักภูมิศาสตร์ ต้องไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ขวางกั้น เช่น ไม่มีภูเขาสูงทะเลกว้าง 
ทะเลทราย แหล่งหิมะ ป่าทึบ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของคนที่มี
วัฒนธรรมติดตัว 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การที่ผู้คนต้องเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กันส่วนมากเนื่องมาจาปัญหา
ทางเศรษฐกิจ บ้างก็ต้องการไปติดต่อค้าขาย หรือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจบ้างก็ต้องการ
ไปเที่ยวเตร่ดูสิ่งแปลกใหม่ แต่ก็ต้องมีเงินทองจึงจะไปเที่ยวยังถิ่นอ่ืนได้ คนที่มีเศรษฐกิจดีจึงมีโอกาส
นำวัฒนธรรมติดตัวไปสังสรรค์กับวัฒนธรรมอื่นได้ 

3) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การจงใจแลกเปลี่ยนวิธีการ พฤติกรรมใหม่และความรู้เป็นต้น การ
ไปศึกษายังถิ่นอ่ืนจึงเป็นการไปแพร่กระจายวัฒนธรรมโดยตรง การรู้จักรักใคร่และแต่งงานกับคนต่าง
วัฒนธรรม การไปร่วมปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา และการอพยพโยกย้ายถิ่นเพราะเกิดภัยทาง
สังคม เช่น เกิดสงครามและความขัดแยง การประสบภัยธรรมชาติ เช่น ข้าวยากหมากแพง แห้งแล้ง 
และการยึดครองโดยผู้รุกรานเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น 

4) การคมนาคมขนส่งที่ดี เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เช่น ถนนดี 
พาหนะสำหรับการโดยสารและการเดินทางในระยะทางไม่ไกลเกินไปนัก ล้วนแล้วแต่เป็นอัตราเร่งการ
แพร่กระจ่ายที่ดีด้วย 

โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคม ยิ่งส่งผลชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนดุสิตารามเพราะเกิดภัยสงครามในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484-2488 (สงครามโลกครั้งที่ 2) นั่นเอง 
 

2.2 การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม 
 

การบริหารจัดการวัฒนธรรม มีนักวิชาการหลายท่านเรียกต่าง ๆ กัน เช่น การจัดการทาง
วัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
งานวัฒนธรรม สรุปว่าแม้จะใช้ชื่อต่าง ๆ กันแต่มีความหมายไม่แตกต่างกันในการวิจัยครั้งนี้จึงจะใช้ชื่อ
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ว่า การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมนั้นไม่แตกต่างจากการ
บริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่นต้องคำนึงถึงว่าเป้าหมายคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร กระบวนการ
ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ มีขั้นตอนเป็นอย่างไร มีทรัพยากร งบประมาณ เครื่องมือ ความสำเร็จ
เป็นอย่างไร และแนวทางอ่ืน ๆ ที่องค์กรกำหนดไว้นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความเป็นระบบ 
นอกจากนี้คำว่า การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  มีความหมายว่า ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือ
ลักษณะต่างๆของระบบวัฒนธรรม (ท้ังในอดีตและปัจจุบัน) ที่มีค่าหรือเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึง
วัฒนธรรมต่างๆได้ ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ทำขึ้น แหล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน ศาสนสถาน เสื้อผ้า เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ภูมิปัญญา เป็นต้น และสิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้ทำขึ้น แต่มีความหมายทางใดทางหนึ่งต่อมนุษย์ 
เช่น ซากสัตว์ ซากพืช ละอองเรณู แหล่งน้ำ ดิน หินที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เป็นต้น (ธนิก เลิศชาญ
ฤทธิ์, 2550)  

คำว่า การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มีนัยสำคัญคือ การศึกษาวิจัย การอนุรักษ์  การ
สงวนรักษา และการฟ้ืนฟู การดูแล การทำนุบำรุงและการพัฒนาทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตลอดจนได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด ทำอย่างไรจะทำให้สังคม ชุมชน บุคคลได้ประโยชน์จากที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกัน
มาแต่บรรพกาลหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า  ความ
งดงามที่ เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 13-14) ทั้งนี้การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางแนวคิดและวิธีวิทยาที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่อยู่
ในรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม โดยการวิจัย อนุรักษ์ การสงวนรักษา การฟ้ืนฟู การดูแล ทำนุ
บำรุงและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกาดำรงอยู่สืบไปในสังคม
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน (จิตรานันท์ แสงศรีจันทร์, 2556: 23)  

แนวคิดหลักเพ่ือวิเคราะห์การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่น่าสนใจอีก 2 ท่าน 
ได้แก่ แนวคิดหลักในการทำงานวัฒนธรรมท้องถิ่นในลักษณะความสัมพันธ์แบบสามเส้าคือ1 . บริบท
ชุมชน2.รู้จัก / รู้ใจ / รู้ใช้ / รู้รักษาสื่อพ้ืนบ้าน3. กระบวนการทำงานวัฒนธรรมท้องถิ่น (สมสุข หิน
วิมาน. มปป.)  
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1. การวิเคราะห์บริบทชุมชนเนื่องจากสื่อพ้ืนบ้านมีลักษณะเฉพาะที่ /เฉพาะถิ่นจึงต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับบริบทชุมชนด้วยและการศึกษาชุมชนจะต้องวิเคราะห์ดังนี้ 

- อายุ / การก่อรูปของชุมชน 
- สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน 
- ลักษณะหมู่บ้านเปิด / หมู่บ้านปิด 
- อัตลักษณ์ / ตัวตนชุมชน 
- ทุนทางสังคมได้แก่ระบบเครือญาติบุคคลและสายสัมพันธ์ต่างๆ 
- การเมืองและบทบาทของผู้นำ 
- ความเชื่อชุมชน 
- การสื่อสารและเครือข่ายการสื่อสาร 

2. รู้จัก / รู้ใจ / รู้ใช้ / รู้รักษาสื่อพ้ืนบ้าน 
การวิเคราะห์และการทำงานวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยหลักการ

ง่ายๆที่เป็น4สูตรรู้ว่ารู้จัก / รู้ใจ / รู้ใช้ / รู้รักษาสื่อพ้ืนบ้านดังนี้ 
- รู้จัก : การวิเคราะห์คุณลักษณะสื่อพ้ืนบ้านจะศึกษาสื่อชนิดใดจะต้องรู้จัก

คุณลักษณะสื่อพ้ืนบ้านนั้นให้ถ่องแท้การวิเคราะห์คุณลักษณะสื่อพ้ืนบ้านมี3ประเภทดังนี้ 
1. สื่อพิธีกรรมเช่นพิธีหล่อเทียนพรรษาเทศน์มหาชาติทอดกฐินแซงชะนาม 
2. สื่อการแสดงเช่นกลองสะบัดไชยโนราหมอลำเท่งตุ๊กกลองยาว 
3. สื่อวัตถุเช่นผ้าทอปูนปั้นงานไม้ไผ่แกะสลักอาหารพื้นเมือง 

- รู้ใจ: การวิเคราะห์ต้นไม้แห่งคุณค่าของสื่อพ้ืนบ้าน 
1. การวิเคราะห์ต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวดิ่งประกอบด้วยรากต้นดอกใบผลการ

วิเคราะห์ต้นไม้แนวนี้ก็เพ่ือให้เข้าใจคุณค่าความหมายของสื่อพ้ืนบ้านสื่อพ้ืนบ้านที่มองเห็นชัดได้แก่ต้น
ดอกใบผลซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงรูปแบบของสื่อพ้ืนบ้านที่สามารถปรับประยุกต์ได้กับอีกส่วนหนึ่งที่
มองไม่เห็นคือรากซึ่งแม้จะอยู่ใต้ดินเป็นนามธรรมแต่ก็สำคัญท่ีสุด 
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2. การวิเคราะห์ต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวนอนหมายถึงการผ่าเฉพาะลำต้นออกดู
และเห็นเป็นเปลือกกระพ้ีแก่นของต้นไม้ใช้เปรียบเทียบกับการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจการสืบทอดปรับตัว
ของสื่อพ้ืนบ้านถ้าเป็นส่วนเปลือกหรือกระพ้ีก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเป็นส่วนของแก่นแล้วจะ
พยายามรักษาส่วนนี้ไว้ 

- รู้ใช้: การวิเคราะห์หน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านสื่อพ้ืนบ้านเป็นสื่อที่ทำหน้าที่ต่างๆให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นมากมายทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและสังคมในการวิจัยสื่อพ้ืนบ้านจึงต้องสกัดให้เห็นหน้าที่
สำคัญของสื่อพ้ืนบ้านที่เราศึกษาอยู่ว่าทำอะไรได้บ้าง 

- รู้รักษา: กระบวนการสืบทอดสื่อพ้ืนบ้านการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครบทั้ง4
คือผู้ส่งสารสารช่องทางผู้รับสารการสืบทอดจะเริ่มจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของสื่อพ้ืนบ้านนั้นๆ
แล้วสืบทอดคุณลักษณะต่างๆที่สำคัญให้ครบ 

3. กระบวนการทำงานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หลังจากวิเคราะห์รู้จักรู้ใจรู้ใช้รู้รักษาสื่อพ้ืนบ้านแล้วกระบวนการทำงานหรือบริหารจัดการ

วัฒนธรรมท้องถิ่นอาจกำหนดไว้เป็น4เส้นทางด้วยกันตามแต่สถานภาพของสื่อพ้ืนบ้านนั้นๆดังนี้ 
3.1หากสื่อพ้ืนบ้านนั้นประสบปัญหากําลังสูญหายกลยุทธ์การทำงานที่สำคัญก็คือ

การรื้อฟ้ืนฟื้นฟูซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานทางวัฒนธรรมของรัฐสนใจทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
3.2หากสื่อพ้ืนบ้านนั้นอยู่ในภาวะกําลังพิการ/บกพร่องเช่นขาดผู้รับสารรุ่นใหม่ก็

จำเป็นต้องหาทางสืบทอดทั้งตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
3.3หากสื่อพ้ืนบ้านกําลังเพ้ียนหรือแตกแถวเช่นกรณีของหมอลำที่เริ่มกลายเป็นหมอ

ลำซิ่งก็ต้องเน้นการปรับประยุกต์ให้คุณค่าแท้จริงกลับคืนมา 
3.4 หากสื่อพ้ืนบ้านนั้นเข้มแข็งอยู่แล้วก็อาจต้องหาทางส่งเสริมเป็นระยะ ๆเพ่ือ

ป้องกันความอ่อนแอในวันข้างหน้า 
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การงานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมจะพบว่าแนวทางการ

บริหารจัดการวัฒนธรรมมี4แนวทางดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ. 2551: 3) 
1. การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการธำรงรักษาตัว “ต้นฉบับทางวัฒนธรรม” ไม่ว่าจะเป็นตัว

บุคคลวัตถุธรรมเนียมประเพณีให้เหมือนเดิม 
2. การสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเน้นหนักการสืบทอดตัวบุคคลทั้งที่เป็นผู้สร้างและผู้เสพ

วัฒนธรรม 
3. การปรับปรนการปรับประยุกต์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ใหม่ๆการปรับ

ประยุกต์อาจจะพิจารณาได้2มิติคือการปรับตัวสื่อ / ศิลปวัฒนธรรมเช่นการนำเรื่องราวของละคร
โทรทัศน์มาแสดงในหนังตะลุงหรือการปรับหน้าที่ของวัฒนธรรมเช่นการนำเอาโนรามาใช้ในการออก
กำลังกายเป็นโนราบิก 
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4. การส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมนั้นให้แผ่ขยายออกไปยังคนกลุ่มอ่ืนๆพ้ืนที่อ่ืนๆเช่นการนำ
โปงลางมาแสดงในระดับประเทศต่างประเทศส่วนการเลือกใช้แต่ละยุทธศาสตร์นั้นให้ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพของศิลปะ/วัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นๆดังนี้ 

- หากวัฒนธรรมนั้นอยู่ในสภาพที่ใกล้จะสูญหายก็ต้องอนุรักษ์หรือสืบทอด 
- หากวัฒนธรรมนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงก็ต้องปรับประยุกต์ 
- หากวัฒนธรรมนั้นเริ่มผิดเพ้ียนไปจากความหมายดั้งเดิมก็ต้องรื้อฟ้ืนความเดิม

ขึ้นมา 
- หากวัฒนธรรมนั้นสูญสลายไปแล้วก็ต้องรื้อฟ้ืนหรือฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ 
- หากวัฒนธรรมนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีก็น่าจะส่งเสริมเผยแพร่เป็นต้น 

ส่วนการการบริหารจัดการวัฒนธรรมเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมมีส่วนประกอบ3ส่วนคือ1 ) 
วัฒนธรรม2) การบริหารจัดการ3) การมีส่วนร่วม (กาญจนา แก้วเทพ, 2551) ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 ท้ายที่สุดแนวคิดศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2547: 21-25) ได้อธิบายแนวคิดที่
ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตั้งว่า การอยู่ร่วมกันหรือมีวิถีชีวิตร่วมกันเป็นธรรมชาติของคนมาตั้งแต่เริ่มต้น 
กลุ่มชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร มนุษย์ที่อยู่นั้นต้อง
เรียนรู้ให้อยู่รอดในสิ่งเหล่านั้นให้ได้ วิถีชีวิตรวมกันสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ จึงไม่เหมือนกัน ฉะนั้น
วัฒนธรรมในแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกัน เรียกว่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนคำว่าการมีวิถี
ชีวิตร่วมกันครอบคลุมเชื่อมโยงกว้างขวางมาก การมีความเชื่อร่วมกัน ความเชื่อร่วมกันเป็นวัฒนธรรม 
ระบบคุณค่าร่วมกัน การทำมาหากินที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ทำกันมานานจนชำนาญก็เป็น
วัฒนธรรม ในวัฒนธรรมจึงมีเศรษฐกิจ เรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย การอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพ และศิลปะต่าง ๆ ก็เป็นวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงองค์ประกอบของ
วิถีชีวิตทั้งหมดเข้ามาอย่างบูรณาการ ซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพเมื่อ
เชื่อมโยงอย่างบูรณาการแล้วจึงเกิดความสมดุล เมื่อเกิดความสมดุลจึงมีความยั่งยืน 
 เมื่อนำวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งแล้วการวิจัยครั้งนี้เน้นไปที่วัฒนธรรมด้านการละเล่นของท้องถิ่น 
ซึ่งมีหลากหลายโดยเฉพาะการละเล่นของไทย โดยการละเล่นในระยะเริ่มแรกเป็นเรื่องของ”
การละเล่น”เพราะยังไม่ใช่ “การแสดง” บรรดาการละเล่นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่จำแนก
เป็น “ประเพณี” และประเพณีในสังคมไทยมี 2 ระดับแตกต่างกัน คือ “ประเพณีราษฎร์” และ 
“ประเพณีหลวง” แต่มิได้แบ่งแยกกันโดยเด็ดขาดเพราะต่างมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ตลอด ดังนี้ (มนตรี ตราโมท, 2540: 17-21)  

1) ประเพณีราษฎร์ (Little Tradition) เป็นของชนชั้นล่าง ได้แก่ ไพร่ฟ้า ข้าไทและทาส ซึ่ง
จะมีความหลากหลายแตกต่างกัน ไปตามท้องถิ่นต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน   ประเพณีราษฎร์มัก
มีศูนย์กลางอยู่ท่ี “วัด”ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

2) ประเพณีหลวง (Great Tradition) เป็นของชนชั้นสูง ได้แก่ เจ้านายเชื้อพระวงศ์และขุน
นางมักมีศูนย์กลางอยู่ที่ “วัง” หรือในเมือง วัฒนธรรมมีลักษณะอ่อนไหวอยู่เสมอที่จะและมีความ
พร้อมต่อการไปสู่สิ่งที่มีความแปลกใหม่กว่า นอกจากนี้  “ประเพณีหลวง” มักมีอิทธิพลเหนือ 
“ประเพณีราษฎร์” ซึ่งมีผลให้เกิดการลดความแตกต่างระหว่างประเพณี ทั้งสองและยังมีส่วนผลักดัน
ให้เกิดวัฒนธรรมบางอย่างรูปแบบใหม่ท่ีกลมกลืนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

3) การละเล่นพ้ืนบ้าน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าการละเล่นพ้ืนบ้านที่เป็น
กลุ่มโดยทั่วๆ ไปจะเริ่มต้นเป็นการละเล่นตามฤดูกาลก่อนมิได้เล่นในเวลาในระยะหลังที่ได้พัฒนาจาก
การละเล่นเกี่ยวกับพิธีกรรมมาเป็นมหรสพการแสดงซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการ
ฝึกฝนโดยเฉพาะมิใช่ชาวบ้านทั่วไป เช่น การละเล่นเพลงฉ่อย เป็นต้น การละเล่นพ้ืนบ้าน  มักเกิดจาก
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม คือ  ประเพณีเทศกาลของชุมชนที่ชาวบ้านทั้งหมดจะมาร่วมในงาน
ได้แก่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน ผ้าป่า เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้ทำบุญและรื่นเริง
สนุกสนานด้วยกัน ตามประสาหนุ่มสาวได้พบปะกันบรรดาญาติที่จากไปอยู่ที่อ่ืนจะได้กลับมาพบปะ
สังสรรค์มีวัดเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีและการรื่นเริง พิธีกรรมในระดับของบุคคลหรือกลุ่ม 
เช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ การเกิด การบวช  แต่งงาน พิธีศพ เป็นต้นและพิธีกรรมที่มี
ความสำคัญต่อชาวบ้าน ได้แก่ พิธีแรกนา  ทำขวัญข้าว พิธีขอฝน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นพิธีที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อตามประเพณีของชาวบ้านที่มีต่อธรรมชาติ ต่อวิถีชีวิตในการทำมาหากินของสังคม
เกษตรกรรม ดังนั้นการจัดการทรัพยากรการละเล่นท้องถิ่น จึงสามารถบริหารจัดการได้โดยการ
อนุรักษ์ การสืบทอดและการฟื้นฟู นั่นเอง (จารุณี สิริมังคลา, 2532: 11) 
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2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ความสำเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่ ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ย่อมขึ้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นสำคัญ การพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นน้อยนัก
ที่จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงถือว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญท่ีสุดในการวิจัยใน
ครั้งนี้ และนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้มากมายแต่ภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกันเลย 
ดังเช่น ปีเตอร์ โอคลี และเดวิด นาร์สเตน (Peter Ocley&DevidNarsten, 1983, p.19 อ้างถึงใน 
ศิริพร สงบธรรม, 2544: 19) มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปว่า การมีส่วนร่วมยังไม่สามารถให้คำ
จำกัดความที่ใช้การได้ทั่วไป ดังนั้นจึงลำดับความหมายของการมีส่วนร่วมที่เคยมีการกล่าวถึงจาก
ความหมายกว้างๆ ไปสู่ความหมายโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้เป็นข้อแตกต่างในการตีความหมายดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจโดยประชาชนต่อ
โครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติแต่ไม่ได้หวัง
ว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาโครงการ 

2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัวเพ่ือที่จะทราบถึงการยอมรับ
การช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา   ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนใน
ท้องถิ่น 

3. ในการพัฒนาชนบทการมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา  นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นด้วย 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าใจกว้างๆได้ว่า  คือ การที่ประชาชน
ได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบกัน 

5. การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของเขา การระดมทรัพยากรท้องถิ่นและการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ให้กับชุมชน 

6. การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการอย่างแข็งขัน  ซึ่งหมายถึงว่า บุคคลหรือกลุ่มที่
มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจนความเป็นตัวของตัวเองที่จะ
ดำเนินการตามความริเริ่มนั้น 

7. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่จะได้มีการจัดการที่ใช้ความพยายามที่จะเพ่ิมความสามารถ
ที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆ ในสภาพสังคมนั้น ทั้งนี้โดยกลุ่มดำเนินการและ
การเคลื่อนไหวที่จะดำเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ 
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Erwin William (1976: 138) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความชำนาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันกับ Reeder (1974: 39) ได้ ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่ง
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยได้ให้คำจำกัดความหมายมากมาย เช่น ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2536: 
20)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม 
การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัว
ประชาชนเอง และประชัย ศรีจามร (2549: 26) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ว่า  เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาโดยผ่านทาง
กระบวนการส่งเสริม  ชักนำ  การสนับสนุนประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้  การริเริ่มในการ
คิด  ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา  ร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ  ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการ  ตลอดจนอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดกิจกรรม  แนวทาง
ในการดำเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตน  
เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร
ตลอดจนปัจจัยในการผลิตในสังคมอันจะนำไปสู่การพ่ึงพาตนเอง เช่นเดียวกับภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
(2552: 11) ได้สรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
กระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการ
ดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งการกระทำทุกมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน นอกจากนี้นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2533 : 19-20) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม หมายถึง การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของ
ประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาชาติแต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ 

2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัวเพ่ือที่จะทราบถึง
การรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของ
คนในท้องถิ่น 
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3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการดำเนินโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับ
ความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้า
ร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสำรวจตรวจสอบความจำเป็น
เรื่องสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการ
ก่อตั้งและดำรงรักษาองค์การต่าง ๆ ไว้ในท้องถิ่น 

ทั้งนี้คำจำกัดความต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมสะท้อนลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น การแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล เป็นต้น ดังนั้น
จึงมีการกล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้หลายรูปแบบดังนี้ 

Cohen &Uphoff (1980: 213) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการ

ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุด คือ การกำหนดความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ จากนั้นเลือก
นโยบาย และประชากรที่เกี่ยวข้อง   การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดำเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ของการดำเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจากคำถามที่ว่า ใครจะทำประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง 
และจะทำประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน 
และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น  

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  สิ่งสำคัญที่จะต้องสังเกตคือ 
ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง   ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใน
กลุ่มต่าง ๆ ได ้

ทศพล กฤตยพิสิฐ  (2538: 13) กล่าวว่าลักษณะการมีส่วนร่วมมี 5 ลักษณะ ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา 
2. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา 
3. การมีส่วนร่วมในข้ันการดำเนินงานการพัฒนา 
4. การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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5.  การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
 แนวคิดดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับข้ันตอนของการมีส่วนร่วมที่ ม.ร.ว. อคิน 

รพีพัฒน์ (2527: 18) ได้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา เนื่องมาจากเหตุผล
พ้ืนฐานคือประชาชนประสบปัญหา ย่อมรู้ถึงปัญหาของตนเองได้ดีที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ปัญหาเหล่านี้ผู้ที่เลือก
แนวทางในการพัฒนา ควรจะเป็นประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ไม่ใช่บุคคลภายนอก เพ่ือให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน การร่วมแรงในการ
ประกอบกิจกรรมจะทำให้มีความผูกพันกันมากขึ้น และก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของ
กิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ ส่งผลให้ทุกคนได้ร่วมกันบำรุงรักษาให้ดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์และมี
ประโยชน์ยืนยาว 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเพ่ือค้นคว้า หาข้อดีและข้อบกพร่องอัน
เกิดจากการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการหาทางปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานต่อไป 

รวมถึงแนวคิดของลิขิต หมู่ดี (2538: 14-15 อ้างถึงใน สมชัย ศิริสมบัติ: 2545: 7-8) กล่าวถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา ไว้ดังนี้ 

 1. ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอด
ถึงความต้องการของชุมชน 

 2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 
หรือสนองความต้องการของชุมชน 

 3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือจัดการและแก้ไข 
ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน 

 4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุง ระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและ

ของหน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ 
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 8. ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทำไว้
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น หรือการขับเคลื่อน
งานของชุมชนหรือสังคม ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยดังที่ชูเกียรติ ภัยลี้ (2536 : 19-21) 
กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม แบ่งได้ 3 ปัจจัย คือ 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 
2.  ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
3.  ปัจจัยทางด้านการติดต่อสื่อสาร 

ทั้งนี้แนวคิดของโสภณ หมวดทอง (2533: 12) ได้ระบุไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนั้น มีปัจจัยสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ และที่อยู่อาศัยเข้ามา
เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนจะได้รับความร่วมมือและบรรลุความสำเร็จได้จะต้องได้รับ
ความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนเป็นส่วนมาก หรือการดำเนินงานกิจกรรมในนามกลุ่มองค์กรของ
ชุมชน 

ส่วนภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552: 133) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในเขตดุสิต ไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ประกอบด้วยอายุอาชีพ
รายได้ต่อเดือนและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมนอกจากนี้ Reeder (1963: 2) ได้นำเสนอปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน บุคคลและกลุ่มบุคคลดู
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง 

2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง 

3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมป้องกัน และรักษาเป้าหมายของตนเอง 
4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางครั้งมี

รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 
5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่า

จะต้องประพฤติในสถนการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่คาดหวังจากผู้อ่ืนเช่นกัน 
6. การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าตัวเองควร

กระทำเช่นนั้น  
7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกว่าถูกบังคับให้

ทำ 
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8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบ
กระทำเม่ืออยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ  

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของ
สังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอ้ืออำนวย
เข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระทำเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้มา 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรม
บางอย่างที่ตนเองเห็นว่าสามารถทำในสิ่งที่ต้องการให้ทำในสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้รับการ
สนับสนุนที่ดีพอในการกระทำเช่นนั้น 

ตามข้อความดังกล่าวข้างต้นในความจริงแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ยังมีอีกมากมายตามท้องถิ่นที่ตั้งอยู่แตกต่างกันไป ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยทางด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งปัจจัยด้านอายุ เพศ การศึกษา ศาสนา/ความเชื่อ 
สถานภาพทางสังคม ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ และความยาวนานในการอยู่อาศัยในชุมชน การ
รับรู้ข่าวสารในการพัฒนาชุมชนและการได้รับการฝึกอบรมของกรรมการชุมชน(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2552: 17) ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายรวมถึง กระบวนการรวมกลุ่มของประชาชนในการ
ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งมีผู้ที่เก่ียวข้องเป็นประชาชน นักวิชาการ และเป็นภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทก็ได้ โดยประชาชนแสดงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะการร่วมรับรู้และเข้าใจ การร่วมคิด
และร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจ การร่วมดำเนินการ การร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์ 
 

2.4 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมมนุษย์ เป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมนั้นสร้างขึ้น 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบทั้งจากดนตรี 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ จึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
มนุษย์สร้างขึ ้นเพื ่อการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม วัฒนธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมแบบ
แผนการดำเนินชีวิตทุกแง่มุม พิจารณาจากทรรศนะการยังชีพแล้ว อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมเป็น
ดั่งอุปกรณ์ที่มนุษย์ใช้เพื่อการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด วัฒนธรรมจึงเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นลูก
หลายได้สืบทอดจากบรรพบุรุษ ในปัจจุบันได้มีการนำสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิง
การท่องเที ่ยว จึงกลายเป็นทรัพยากรท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2545: 253) 
นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่เน้นความสำคัญกับ
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แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดกประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา และวัฒนธรรมที่ดึงดูดความ
สนใจ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วยวิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์ การแสดง แหล่ง
โบราณคดี การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 
หัตถกรรมงานฝีมือต่างๆ และการกระทำที่เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรม เป็นต้น (Marianna Sigala 
and David Leslie, 2005: 5-6)  

World Tourism Organization (อ้างใน Richards, 1995: 23) ได้ให้ความหมายของ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมว่า เป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นทางด้าน
วัฒนธรรม เช่น การเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเพื่อชมกับงาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือศึกษา
ธรรมชาติ หรือศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความ
เชื ่อทางศาสนาทั ้งนี ้ The European Center for Traditional and Regional Culture หรือ 
ECTARC (อ ้างใน Richards, 1995: 23) ได ้กล ่าวถ ึงองค์ประกอบที ่เป ็นสิ ่งด ึงด ูดใจของการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ 

1. โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ 
2. สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมถึงซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างใน

อดีต 
3. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ 
4. ความน่าสนใจในเรื ่องของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นรูปของดนตรีสากลคลาสสิค 

ดนตรีพ้ืนบ้าน 
5. การแสดง ละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 
6. ภาษาและวรรณกรรม 
7. ประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
8. วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย  
ส่วนนักวิชาการประเทศไทยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ดังที่ 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540: 1-10) ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมว่า เป็น
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการ
พัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คนหรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับ
มามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพ่ึงพาไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542: 26) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นการท่องเที ่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที ่มุ ่งเน้นเสนอลักษณะ
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วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับความ
เป็นอยู่ของสังคมนอกจากนี้ วิวัฒน์ชัย บุณยศักดิ์ (2537: 30) ยังกล่าวไว้ว่า เมื่อสังคมมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม งานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมบางอย่างก็ถูกปล่อยปละละเลยให้สูญหาย
ด้วยสาเหตุประโยชน์ใช้สอยน้อย ความไม่จำเป็นความไม่สะดวกต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ตลอดจน
อิทธิพลความเจริญหรือความเป็นเมือง (Civilization) แต่เมื ่อมีการส่งเสริมการท่องเที ่ยวมาสู ่
ท้องถิ่นนั้นก็กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นมาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จึง
ก่อประโยชน์ขึ้น 2 ทาง คือ การอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการพัฒนาวัฒนธรรม
พื้นบ้านให้เป ็นทรัพยากรการท่องเที ่ยว  นอกจากนี ้คำว ่า การท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม ยัง
หมายความถึงการท่องเที่ยว การพักผ่อนชื่นชมความงามและวิถีชีวิตของประชาชนตามเมืองและ
แหล่งวัฒนธรรมต่างๆ เป็นการท่องเที่ยวความรู้เพิ่มเติม นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ 
ของวัฒนธรรม อีกทั้งได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานผ่อนคลายไปในตัว ที่ สำคัญ การท่องเที่ยว
ประเภทนี้ช่วยทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ซาบซึ้งในสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น แล้วเกิดความคิดไปสู่การ
อนุรักษ์ บำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และสภาพแวดล้อมให้อยู่คู ่กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่าง
ยั่งยืน (อดิศยา พวงทอง. 2549: 19)  

ดังนั ้นเห็นได้ว่า การจัดการให้ทุนวัฒนธรรมด้านการละเล่นที ่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนดุสิตารามให้มีความยั่งยืนและประชาชนสามารถร่วมการอนุรักษ์ สืบทอด และ
พัฒนาให้มีความเจริญมั ่นคงได้จะต้องให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม และแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ 
 แนวคิดที่ต้องเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนนี้ คือ แนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2551: 17-25) ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมคือ การเป็นเวทีกลางในการส่งเสริม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการรับผิดชอบต่อวิถ ีช ีว ิตของชุมชนท้องถิ ่นของตนเองเพื ่อเป็นการเสริมศักยภาพการ
ดำเนินงานวัฒนธรรมในภาพรวมของชาติให้ประชาชนสามารถตั้งรับและปรับตัวให้ส อดคล้อง
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นหมายความถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งแนวคิดที่พจนา สวนศรี (2542) ได้เสนอให้เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองและสามารถพัฒนาสู่
กระบวนการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนได้ภายใต้มิติต่างๆดังนี้ 

1. มิติด้านสิ ่งแวดล้อมกิจกรรมนี ้ควรก่อให้เกิดความรู ้และร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งจากัดให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
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2. มิติด้านการเมืองกิจกรรมนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับล่างโดยการสร้างกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชน 

3. มิติด้านสังคมและวัฒนธรรมกิจกรรมนี้ควรสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มคนที่ต่างวัฒนธรรม (เมือง – ชนบท) เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งเท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมืองที่เติบโตอย่างไร้รากฐาน  

4. มิติด้านเศรษฐกิจกิจกรรมนี้ควรนาไปสู่การกระจายรายได้และผลกาไรที่เกิด
จากการท่องเที่ยวให้เกิดกับชุมชนอย่างแท้จริงดังนั้นประชาชนในพื้นที่จะเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาและควบคุมการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองภายใต้มิติที่ไม่ขัดแย้งกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนแนวคิดที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งคือ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้กล่าวไว้ว่า
ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจึงต้องให้ชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ดีกว่าผู้อ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนท้องถิ่นทั้งทางบวกและทางลบซึ่งได้จำแนกผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นไว้เป็น 4 ด้านคือ 

1. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจอาจพิจารณาได้
เป็นทั้งทางบวกและทางลบซึ่งผลกระทบในทางบวกได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนการสร้างงานการเพิ่มรายได้การกระตุ้นการผลิตและการแก้ปัญหาดุลการชาระเงิน
ระหว่างประเทศส่วนผลกระทบได้แก่ปัญหารายได้ไม่ต่อเนื่องเพราะฤดูกาลของการท่องเที ่ยว
คุณภาพแรงงานไม่เหมาะสมกับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ราคาและการบริการอาจมีการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในชุมชนทาให้เกิดปัญหาด้านทุนอื่นๆเช่นแรงงานที ่ด ินเงินการใช้ว ัตถุด ิบจาก
ต่างประเทศเป็นต้น 

2. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคมอาจพิจารณาได้เป็นทั้ง
ทางบวกและทางลบซึ่งผลกระทบในทางบวกได้แก่การเปลี่ยนแบบแผนการประกอบอาชีพช่วยยก
มาตรฐานการครองชีพสร้างความสามัคคีป้องกันการอพยพย้ายถิ่นเสริมสร้างการศึกษาสร้างความ
เข้าใจอันด ีระหว่างน ักท ่องเที ่ย วและชุมชนท้องถิ ่นส ่วนผลกระทบในแง่ลบได ้แก่เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมท้องถิ่นปัญหาการหลอกหลวงนักท่องเที่ยวมีการอพยพย้ายถิ่นของ
ชุมชนอ่ืนเข้ามาปัญหาอาชญากรรมปัญหาการขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น  

3. ผลกระทบของนักท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาจพิจารณาได้
เป็นทั้งทางบวกและทางลบซึ่งผลกระทบในทางบวกได้แก่การใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสิ่งดึงดูด
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นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดความรักความหวงแหนภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเองเกิดความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ส่วนผลกระทบในแง่ลบได้แก่การเกิดปัญหาการขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมรูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่นการลดคุณค่าของวัฒนธรรม
และศิลปวัตถุการทำลายศิลปวัตถุของชุมชนท้องถิ่นการทาลายวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้าเพ่ือ
การท่องเที่ยวเป็นต้น 

4. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมอาจพิจารณาได้
เป็นทั้งบวกและทางลบซึ่งผลกระทบในทางบวกได้แก่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนท้องถิ่นช่วยรักษาพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชนและค้นคว้าหาแนวทาง
รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นส่วนผลกระทบในทางลบได้แก่เกิดปัญหาการทาลายทรัพยากร
ในด้านต่างๆของชุมชนท้องถิ่นเช่นทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้าทรัพยากรทางชีวภาพเกิดปัญหา
มลภาวะปัญหาการทรุดตัวของดินการทาลายภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นเป็นต้น  

นอกจากนี้ต้องมีแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนไว้เช่นเดียวกัน 
ซึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือ สุดาพร วรพล (2540) ได้สรุปประเด็นในการประชุมนานาชาติเรื่องการ
จัดการท่องเที ่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ International Confetence on Tourism 
and Heriatage Management ณ เมืองยอกยากร์ตา ประเทศอินโดนีเซียไว้ว ่าแนวทางการ
บริหารจัดการทางด้านมรดกของชาติกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ไว้ดังนี้  

1. ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นควรมารวมตัวกัน
เพ่ือสร้างข่ายงานด้านมรดกทางวัฒนธรรมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสังคมทุกระดับควรจะได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและโครงการต่างๆเกี่ยวกับมรดกประเภทนี้ด้วย  

2. ควรเข้าใจว่าชุมชนคือใครและวิถีทางใดบ้างที่จะสามารถทาให้พวกเขาเข้าใจถึง
ผลที่จะได้รับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่ได้หันมาให้ความร่วมมือในการจัดการแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมเช่นเมื ่อจะมีแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวที ่ใดก็ตามควรมีการเผยแพร่ผ่านสื่อของ
ท้องถิ่นเพ่ีอให้เข้าใจถึงทุกส่วนในชุมชน 

3. นักท่องเที่ยวควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ตนจะ
ไปเยือนก่อนเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่จะได้รับเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่จริง 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ ่นมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการ
พัฒนาจิตสานึกของชุมชนและเตรียมให้พวกเขามีทักษะพร้อมที่จะเข้าร่วมพัฒนาและปฏิบัติงาน
ทางด้านการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

5. สิ่งที่จะนาไปปฏิบัติต่อการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจะต้องผ่าน
การยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นก่อนเช่นเมื่อมีการบัญญัติกฎเกณฑ์ใดขึ้นมาต้องประกาศให้ทราบกัน



28 

ทั่วไปและมีการบังคับใช้อย่างจริงจังหากมีการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เกี่ยวกับโครงการ
ด้านการท่องเที่ยวผู้ดาเนินการอภิปรายก็ควรวางตัวเป็นกลางแทนที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนา
โครงการนั้น 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทาง 5 ประการ ดังนี้ (สรณ์
สิริ รวีโรจน์วรกุล, 2550: 26) 

 1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ที ่เป ็นเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น 
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและเหมาะสมทางการท่องเที่ยว 

 2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที ่ยวและการเรียนรู้ การเชื ่อโยง
รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงศูนย์แสดงสินค้า OTOP เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่
ชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

 3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที ่ยวอย่าง
เหมาะสมเนื่องจากากรมีบุคลากรที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ได้รับการควบคุมกำกับและตรวจสอบให้มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานอย่างเสมอภาคอย่างทั่วหน้า โดยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  มีความ
พร้อมในการต้อนรับและการบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  

 4. ควรจัดให ้ม ีการให ้ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี ่ยวกับคุณค่าและ
ความสำคัญของการท่องเที่ยว ทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 5. การวางแผนและพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพให้เหมาะสม และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ถึงแม้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะมีแนวทางหรือองค์ประกอบใด ๆ  
ที่สำคัญแล้วก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้
ชัดเจน 6 ประการ ดังนี้ (จุฬาวดี จันทร์เทวาลิขิต, 2547: 13-14) 

 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค ควรส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศของตัวเองอย่างจริงจังก่อนการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ 

 2. การมีส ่วนร่วมของคนในท้องถิ ่น (Local Participation) ควรส่งเสริมให ้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
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 3. ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเที่ยว (Scale of Tourism Development) 
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับขีด
ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที ่ยว (Carrying Capacity) ทั้งนี ้ควรพยายาม
ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ  

 4. การใช้วัสดุและผลิตผลจากท้องถิ่น (Local Product) ควรสนับสนุนการใช้
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นในการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตต่าง ๆ ของคนท้องถิ่น 
ซึ่งจะช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่ง และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
ด้วย 

 5. การกระจายรายได้ (Income Distribution) การพัฒนาการท่องเที่ยวควรเป็น
รูปแบบที่จะนำรายได้เข้าท้องถิ่นนั้นให้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของชุมชน  

 6. การจ้างงาน (Employment) คุณภาพของงานสำหรับคนในท้องถิ่นควรเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวคือ มุ่งส่งเสริมรูปแบบของงาน
ที่มีความสนใจและได้รับผลตอบแทนสูง 
 

2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  
 

ส่วนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว เช่น วิมลสิริ เหมทานนท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู ้นโยบายด้านการท่องเที ่ยวของกรุงเทพมหานคร, การรับรู้เรื ่องกระแสโลกใน
นโยบายด้านการมีส่วนร่วม, ความต้องการรักษาวิถีชีวิตเดิม, ความต้องการรักษาโบราณสถานและ
ระดับการรักษาผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที ่ยว ส่วนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวในพื้นที ่บางลำพูมี 4 
ขั้นตอน คือ การคิดแก้ไขปัญหา, การวางแผนและโครงการ, การปฏิบัติงานและการติดตามผลงาน 
บำรุงรักษาและร่วมรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากที่สุด เพ่ือให้
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของประชาชนมีมากขึ้น หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการร่วมวางแผน
โครงการ การติดตามผลงาน และร่วมแก้ไขปัญหาให้มากขึ้นนอกจากนี้อุมาพร มุณีแนม และพูน
ทรัพย์ ศรีชู (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมและแผนการตลาดของ
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน :กรณีศึกษาโหนด -นา-เล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ 1) การมีส่วนร่วม
แบบมีโครงสร้าง 2) การมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามรูปแบบของ Tosun3) การมีส่วนร่วมในรูปแบบ
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อ่ืน ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมที่แบ่งตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ประชาชนเกิดการเรียนรู้ดังนี้ 1) การ
เรียนรู้ด้านความรู้ 2) การเรียนรู้ด้านอารมณ์ และ 3) การเรียนรู้ด้านความชำนาญ ส่วนอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมคือ อุปสรรคส่วนตน อุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐาน อุปสรรคด้านการบริหาร
จัดการ และอุปสรรคด้านแนวคิด และแผนการตลาด คือ แผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการสื่อความหมาย แผนด้านการเงิน และแผนการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริม
แผนการตลาดอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของความสำคัญเร่งด่วน ความเป็นไปได้ มีค่าใช้จ่ายน้อย/หรือไม่มี
เลย ชุมชนมีความเต็มใจและยินดีในการดำเนินการได้ด้วยชุมชนเอง และลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก รวมไปถึงการอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 1 ปี (2552) ดังนั้นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีโหนด -นา-เล คือชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมด้วยตัวของตนเอง นอกจากนี ้ช ุมชนควรมีรูปแบบการมีส ่วนร่วมแบบคนกลางโดยมีผู ้
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และชุมชนอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตาม
เหมาะสม 

ทั ้งนี ้ยังพบว่ามีผลการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับชุมชนดุสิตาราม ได้แก่ วิทยา นุชรักษา ได้
ทำการศึกษา ประวัติกระบี่ กระบองและกลองยาว วัดเสาประโคน (วัดดุสิตาราม) เพื่อศึกษาและ
จัดเก็บเป็นข้อมูลด้านการละเล่นท้องถิ่น เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา การสืบสาน การถ่ายทอดและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม โดยงานศึกษา
ครั้งนี ้มีการกล่าวถึงการละเล่นท้องถิ่นชุมชนย่านวัดดุสิตาราม คือ กระบี่กระบองและกลองยาว 
นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อวางแผนอนุรักษ์ชุมชนเมือง กรณีศึ กษาชุมชนวัดดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์ชุมชน
เมืองจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและเข้าใจถึงมิติทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาทั้งความ
เป็นมาตั้งแต่สมัยอดีต ความสำคัญ คุณค่าของพื้นที่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ประชากร การเมือง การปกครองและสภาพแวดล้อมโดยรวมของเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่
จำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์และส่งผลให้แนวทางการอนุรักษ์มีรายละเอียดและความเหมาะสม
มากที่สุด (ยุทธการ หาญพยัค, 2549:2-4) 

นอกจากแนวคิดด้านสังคม การบริหารจัดการที่เป็นหลักแล้ว ยังมีแนวคิดที่จำเป็นจะต้อง
กำหนดให้มีในงานวิจัยเช่นกันคือ เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Mind map & AIC 
for Participatory Planning) เพื ่อยกระด ับองค ์ความรู ้ของท ้องถิ ่น เช ิง พื ้นที ่ก ่อนนำไปสู ่
กระบวนการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

รวมถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติทางวัฒนธรรมใน
การท่องเที่ยว ดังเช่น งานวิจัยของ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนดและคณะ (2556: บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วน
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ร่วมของชุมชนกับการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย 
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการร่วมรับผลประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาตลาดน้ำบาง
น้อยให้มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่น่าท่องเที่ยวมากกว่าเดิมเช่น การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม การ
ปรับปรุงสาธารณูปโภครวมถึงการที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยให้คงอยู่
ตามรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของพ้ืนที่
ดั้งเดิม ที่มีบ้านและร้านค้าตั้งอยู่ดั้งเดิมในตลาดและเป็นชาวบ้านรอบตลาด แม้ว่าระดับการมีส่วนร่วม
จะน้อยแต่ผู้ที่เข้ามามีบทบาทการขับเคลื่อนคือ กลุ่มตัวจริงที่ทำหน้าที่พัฒนาตลาดและมีส่วนได้ส่วน
เสียสำคัญในการชี้นำทิศทางของตลาดน้ำบางน้อยได้เช่นกัน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำ
ฐานข้อมูลที่พบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ให้ความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพจำนวน 
5 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วยชั้นข้อมูล ตำแหน่งของหมู่บ้าน ขอบเขตหมู่บ้าน ถนน แม่น้ำลำคลอง และ
พ้ืนที่อาคาร ข้อมูลทางวัฒนธรรม 2 ชั้นข้อมูลประกอบด้วยชั้นข้อมูล จุดสนใจ และเส้นทางการ
ท่องเที่ยว โดยชั้นข้อมูลดังกล่าวเกิดจากการนำเสนอและปฏิบัติโดยผู้นำและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทุก
ขั้นตอนถูกนำเสนอรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบเกี่ยวฐานข้อมูลร่วมกันทั้งผู้นำและชาวบ้านโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงงานวิจัยด้านวัฒนธรรมชุมชนของเสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ (2555: 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า ในชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นั้นทุนทางวัฒนธรรมมีหลายมิติ เช่น ความรู้
ความสามารถ ภูมิปัญญา วิธีคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ซึ่งศึกษาได้จากตำนาน
เมืองและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเกี่ยวกับสภาพที่ตั้ง แหล่งทรัพยากร การทำมาหากิน การ
ปกครอง ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของผู้คนแม่น้ำแม่กลอง อันเป็นแม่น้ำสายหลักร่วมกับลำคลองย่อย
จำนวนกว่า 300 คลอง และท้องร่องสวนร่วมกับจำนวนพืชพรรณนานาชนิด จากการสำรวจ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมมิติต่างๆที่สามารถเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวปรากฏว่า 
นักท่องเที่ยวจะรู้จักและนิยมไปเที่ยวโบสถ์ปรกโพธิ์และค่ายบางกุ้งมากท่ีสุด ลำดับต่อมานักท่องเที่ยว
รู้จักและเดินทางไปเยี่ยมชม วัดเจริญสุขารามและตลาดน้ำบางน้อย ลำดับที่สามนักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปตลาดเก่าบางนกแขวก และลำดับที่สี่นักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทางไปอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคือ วัดไทร วัดปราโมทย์ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
บ้านกะลาบรรเลงบ้านผลไม้กลับชาติ จึงนำมาจัดเส้นทางท่องเที่ยว และทำวิดีทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอำเภอบางคนที ดังนี้ โดยเส้นทางนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ทุนทาง
วัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ นอกจากนี้
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การวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบางคนทียังพบว่าชุมชนบางคนที ยังมีปัญหาด้านต่า งๆ 
เช่น ด้านกายภาพของพ้ืนที่ ประกอบด้วย เรื่องการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ ที่จอดรถ เส้นทางสัญจร เรื่อง
ทางเดินเท้า เรื่องป้าย ภูมิทัศน์ และปัญหาเรื่องรูปแบบทางสถาปัตยกรรมการขาดอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
และพบว่าประชาชนในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะร่วมกันพัฒนาประคับประคองแหล่ งท่องเที่ยวของ
ตนเองให้สามารถดำรงอยู่ในกระแสการท่องเที่ยวด้วยชุมชนเอง ยังขาดการนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่หน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจนจึงไม่มีพลังในการขับเคลื่อนเท่าท่ีควร 

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษากรณี : ชุมท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ได้แก่การมีส่วนร่วมของชุมชน การแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม กรมีผู้นำที่เข้มแข็ง เสียละ และมีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างกระบวนการทำงาน 
ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ทั้งนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า ผู้อาศัยในชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายร่วมธำรงรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอาไว้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือนำไปสู่
เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 รัชฎาพร เลิศโภคานนท์ และวิเชียร เลิศโภคานนท์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่า  

(1) ศักยภาพของชุมชนบ้านเหมืองกุงในความเห็นของผู้บริหารและผู้นำชุมชนเห็นว่า ด้าน
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมยังไม่มีความพร้อม ส่วนด้าน
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ช่างฝีมือในท้องถิ่นปัจจุบันมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่นใหม่ในชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดใน
ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความสามารถของชุมชนบ้านเหมืองกุงว่า 
มีในระดับมากท้ังในด้านฝีมือการปั้นลักษณะการปั้น การออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์  

(2) การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ประชาชนยอมรับใน
ด้านประโยชน์โดยรวมจากการท่องเที่ยวในระดับมาก แต่การให้ความร่วมมือยังอยู่ในระดับปานกลาง
เพราะมีความคิดเห็นที่แตกแยกกัน ความคิดด้านการพัฒนามีความเลื่อมล้ำระหว่างผู้นำชุมชนกับ
ประชาชน ส่วนผู้บริหาร ผู้นำชุมชนมีความเห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนมีความร่วมมือกัน
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากขึน้  

(3) ศักยภาพในด้านสภาพแวดล้อมในการพัฒนาพบว่า มีความเห็นแยกออกเป็น 2 แนวทาง 
โดยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความสะดวกในระดับมาก ในขณะที่
นักท่องเที่ยวมีความเห็นแตกต่างโดยเห็นว่า ยังต้องพัฒนาในอีกหลายๆด้าน  

(4) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาชุมชน ด้านผู้บริหาร ผู้นำชุมชนมีความเห็นว่า
เนื่องจากความร่วมมือของคนในชุมชนยังมีน้อย ไม่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและขาด
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คนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องมีการจัดทำแผนงานที่ชัดเจนโดยให้หน่วยงานที่มี
ความรู้ทางวิชาการเข้ามาร่วมพัฒนาหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องและภาครัฐจัดสรรเงินงบประมาณ
สนับสนุน ส่วนทางด้านผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความเห็นว่ามีปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ตรงกับความต้องการ มีปัญหาด้านการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์
และการจัดกิจกรรม ส่วนในด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเห็นว่า ชุมชนบ้านเหมืองกุงยังต้องมี
การพัฒนาในระดับมาก ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม เศรษฐกิจ และ
โครงสร้างพืน้ฐาน  

(5) แนวทางการจัดการด้านการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าควรจัดทำแผนงานการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยดึงเยาวชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
รวมทั้งควรพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 สรุปใจความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการ
จัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ทำให้ได้ตัวแปรที่สำคัญและประเด็นในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ต้องให้
ความสำคัญกับทุนทางวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นที่หลงเหลืออยู่ ปัจจัยประชาชน บริบททางสังคม 
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาในความเหมาะสมที่จะขับเคลื่อนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงใด 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับชุมชน ณ 
ปัจจุบัน ความพอใจและความผูกพันของประชาชน การจัดการทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน สิ่งสำคัญ
ที่ต้องพิจาณาคือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  
 



บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น 2 
ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1) การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการค้นหา
ข้อมูลการละเล่นท้องถิ่นในอดีตของชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

2) การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการทดสอบ
จากแบบสอบถาม (Questionnaires) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) การประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus group) การจัดประชุมเวทีชาวบ้านด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-
Control) การดำเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนำเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจั ยอย่าง
เป็นขั้นตอนต่อเนื่องไปตามลำดับ ดังนี้  

1) กรอบแนวคิดในการวิจัย  
2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

การรวบรวมทุนวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของชุมชน 

 
ประชาชน 

 
นักวิจัย 

กรรมการ
ชุมชน/

หน่วยงานรัฐ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การร่วมรับรู้และเข้าใจ 
- การร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 
- การร่วมพิจารณาและตัดสินใจ   
- การร่วมดำเนินการ 
- การร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
- การร่วมรับผลประโยชน์ 
- การร่วมรับผิดชอบ 

จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แนวทางพัฒนา/การจัดการทุนวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

PAR 

ศักยภาพของชมุชน 
ด้านพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

- การเข้าถึง  
- สิ่งดึงดูดใจ  
- ความปลอดภยั  
- สิ่งอานวยความสะดวก  
- ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ความพึงพอใจและความผูกพัน 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 4,398 คน  (สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, 2555) การกำหนดประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยมีจำนวนที่แน่นอน  (Finite 
Population) จึงทำการคำนวณตามสูตรและพิจารณาในตารางการการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125, ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 47-48) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ตามวิธีการดังนี ้
                  N 
              1 + N(e)2  
                          เมื่อ n =       จำนวนตัวอย่าง  
   e    =         ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับ 5 % ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

N =       จำนวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังนี ้
         4,398 
              1 + 4,398 (0.05)2 
             4,398 
              1 + 4,398 (0.0025)  
                4,398 
                    1 + 10.995 

      4,398 
         11.995 
=   366.65 หรือ 367 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้

กำหนดขนาดโดยพิจารณาจากตารางของ Taro Yamane ด้วยและไม่แตกต่างกันมากกับจำนวนกลุ่ม
ตัวที่ใช้ขนาดสูงสุด จึงทำการบวกเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง 33 กลุ่มเพ่ือง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ผลที่
เป็นจำนวนเต็ม 400 กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้กำหนดตามตารางการคำนวณของ Taro Yamane ในเกณฑ์
การหาขนาดกลุ่มตัวสูงสุดคือ 400 นั่นเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1) กลุ่มท่ี 1 ประชาชนในชุมชนจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
2) กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน ที่มีตำแหน่งประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็น

ทางการจำนวน 9 คน 

= 

= 

= 

= 

= 

n 
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3) กลุ่มที่ 3 บุคลากรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านการละเล่นที่เป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชน นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเขต
บางกอกน้อย 

4) กลุ่มท่ี 4 ประชาชนผู้นำที่ไม่เป็นทางการในท้องถิ่นได้แก่ผู้อาวุโสและผู้รู้ของชุมชนทั้งชาย
และหญิง รวมจำนวน 10 คน 

5) กลุ่มท่ี 5 ประชาชนที่เป็นต้นแบบวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทำการสำรวจแนวคิด วรรณกรรมและทฤษฎีจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับทุนวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น/พ้ืนเมือง การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือนำข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการและ
น่าสนใจค้นหา  
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ (คณะกรรมการชุมชน) และไม่เป็นทางการ 
(ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้อาวุโสชุมชน พระ) รวมทั้งสิ้น 20 คน มีรายข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและความพึงพอใจ ความผูกพันกับชุมชน 
จำนวน 5 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) สภาพปัญหาของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง? 
2) ปัจจุบันสภาวการณ์ในวิถีเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหรือ

กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นของชุมชนอย่างไรบ้าง? 
3) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอะไรบ้าง? 
4) ท่านมีความพึงพอใจต่อชุมชนและการจัดการต่อชุมชนอย่างไรบ้าง? 
5) ท่านมีความผูกพันต่อชุมชนอย่างไรบ้าง? 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น มีข้อคำถามจำนวน 5 
ข้อ ดังนี้ 

1) ชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
อย่างไรบ้าง? 

2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง? 
3) ในชุมชนท่านมีกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง? 
4) ทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นที่เล่นกันมาในอดีต มีรูปแบบไหน ใช้เล่น

กันอย่างไร ? 
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5) ท่านเข้าร่วมการจัดการกิจกรรมการเล่นเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง และเยาวชนเข้า
ร่วมอย่างไร? 

การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 10 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ท่านและประชาชนในชุมชนจะผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร
บ้าง? 

2) ศักยภาพของชุมชนมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพียงใด? 

3) หน่วยงานใดบ้างที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และควรเกิดข้ึนแหล่งใดบ้าง การละเล่นท้องถิ่นที่หลงเหลืออยู่ควรดำเนินการอย่างไรบ้าง? 

4) การพัฒนาการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมควรเป็นอย่างไรบ้าง? 
5) เราควรส่งเสริมการละเล่นท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรบ้าง? 
6) วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) ชมุชน หน่วยงานราชการ ควรมีบทบาทอย่างไรบ้างใน

การพัฒนาและจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตาราม
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม? 

7) จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็นอยา่งไรบ้าง? 

8) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้าน
การละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็น
อย่างไรบ้าง? 

9) ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคืออะไรบ้าง? 

10) แนวทางการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไรบ้าง? 
 2. แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจำนวน 400 คน แบ่งข้อมูล
แบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การนับถือ
ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่งทางสังคม ระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
ชุมชน ภูมิลำเนาเดิม สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม ความสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน ความบ่อยการพบปะพูดสนทนา ข้อ
คำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจำนวน 16 ข้อคำถาม ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 
จำนวน 15 ข้อคำถาม ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย ข้อคำถามเป็นแบบวัด
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) จำนวน 20 ข้อคำถาม ความคิดเห็นของประชาชนต่อความ
ผูกพันกับชุมชน ข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ด้านละ 5 ข้อคำถาม 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ข้อคำถาม 

2.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของ
ชุมชนและการพัฒนาชุมชน ข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจำนวน 3 ข้อคำถาม 

2.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่น (พ้ืนบ้าน) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดง
ความคิดเห็น ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ ด้านการร่วมดำเนินการ ด้านการร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วมรับผิดชอบ โดยข้อคำถาม
เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ด้านละ 5 ข้อคำถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ข้อ
คำถาม 

2.4 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยข้อ
คำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ด้านละ 5 ข้อคำถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 
ข้อคำถาม 

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดดุสิ
ตาราม และสภาพทั่วไปของความเป็นเมือง โดยข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มี
จำนวน 26 ข้อคำถาม 

2.6 ส่วนที่  6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาหรือจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นบางส่วน 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจำนวน 12 ข้อคำถาม 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนามของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัย
กำหนดเครื่องมือในเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Key informant) ซึ่งจะมีผลการบริหารจัดการบน
ฐานข้อมูลที่เป็นจริง 4 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้นำชุมชน ประชาชนต้นแบบวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่น (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเขตบางกอก
น้อย 
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2) การจัดประชุมเวทีชาวบ้านด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-Control) 
เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนา หรือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3) แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์สัมภาษณ์ประเด็นและข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล (Key informant) 

4) บันทึกข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเองในแต่ละครั้งเมื่อทำการเข้าไปทำการเข้า
ศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีหรือชุมชน 

2.6 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 2 และ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่น และวัดศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการ
กำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีการให้ระดับ
คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) 
  มากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 
  มาก   เท่ากับ  4 คะแนน 
  ปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

น้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 
น้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

      
  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก/เห็นด้วย 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย/ไม่ค่อยเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการพัฒนาและการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้ ง 35 ข้อพบว่า มีค่ าความเชื่ อมั่น  (alpha= .988) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่สูงมากเป็นที่ยอมรับได้ในการใช้เก็บข้อมูล 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 5 เป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งข้อคำถามเปิดโดยการเติมคำลง
ในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคำตอบลงในช่องว่างด้วยตนเอง 
  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรมให้เกิดตัวแปรที่จะ
นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบการ

สนทนากลุ่ม (Focus group) การจดัประชุมเวทีชาวบ้านด้วยกระบวนการ AIC 
- วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยอาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดย

แยกเก็บแต่ละโซนให้ครอบคลุมในชุมชนของพ้ืนที่ 12 ไร่ 
 

3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ 

(Editing) 
2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
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3) นำข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences Demo) 
 4) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเท่ียงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของนักศึกษา  
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนำแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Science: SPSS Demo) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเป็น            
3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เพ่ือทำการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-
Way ANOVA (F-test) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียมความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร  

 

3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
 
 การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้ 

1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่  
  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  - ขอบเขตของการวิจัย 
  - นิยามศัพท์เฉพาะ 
  - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
- แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม 
- แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย  
- กรอบแนวคิดในการวิจัย  
- หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
- เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
- รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย: บริบททางสังคมของชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

5) บทที่ 5 ผลการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น 
ชุมชนดุสิตาราม แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

- ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน  
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อพ้ืนที่ชุมชนวัดดุสิตาราม  
- ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม  
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 
- ศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนดุสิ

ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
- ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต สภาพความเป็นเมืองทั่วไป แก้ปัญหาอุปสรรค  

6) บทที่ 6 ผลการวิจัย: ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือในชุมชนดุสิตาราม แขวง
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

- สรุปผลการสัมภาษณ์ประชาชนและการสนทนากลุ่มของประชาชนในการพัฒนา
และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตาราม 
กรุงเทพมหานคร 

- ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือให้เยาวชนได้ศึกษาพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต  

7) บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 - สรุปผลการวิจัย 
 - การอภิปรายผล 
 - ข้อเสนอแนะ 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย: บริบททางสังคมของชุมชนดสุิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดเก็บ
ข้อมูลจากการสำรวจพ้ืนที่และการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และผู้นำหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยมีสาระสำคัญตามบริบททางสังคมของชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 “ชุมชนวัดดุสิตาราม” ตั้งอยู่แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้น
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศกำหนด ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
กรรมการชุมชน พ.ศ.2534 ตามประกาศข้อ 5 โดยชุมชนวัดดุสิตาราม อยู่ในลำดับที่ 20 ประกาศ ณ 
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2535 

แต่เดิมบริเวณวัดดุสิตารามเป็นอู่เรือพระราชพิธี ตั้งแต่ปากคลอง – บางกอกน้อยไปทางทิศ
ตะวันตกจนถึงปากคลองครามเยื้องหน้าวัดสุวรรณนาราม (วัดทอง) ลึกเข้าไปทางทิศเหนือเป็นสวน
ผลไม้ประกอบด้วย  เงาะ ทุเรียนมะพร้าว มะม่วง กล้วย และอีกมากมายโดยเฉพาะ “เงาะเป็นผลไม้ที่
มีชื่อเสียง เรียกว่า เงาะบางยี่ขันซึ่งมีรสหวาน เนื้อมาก เมล็ดลีบ เนื้อไม่ติดเมล็ด ขายได้ราคาดี ทำ
รายได้ให้ชาวสวนบางยี่ขันเป็นอย่างมาก” บริเวณบางยี่ขันมีคูคลองลำประโดง สวนผลไม้ติดต่อกันได้
เป็นแนวทางยาวเป็นพ้ืนสวนผลไม้ ในส่วนที่เป็นบริเวณชุมชนวัดดุสิตารามนั้นมีวัดถึงสามวัดใหญ่คือ 
วัดดุสิตาราม ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างพอช่วงหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ประชาชนได้อพยพจากฝั่งพระนคร
มาเช่าที่ดินของกรมการศาสนา พร้อมกันนั้นถัดหลังโบสถ์วัดภุมรินทราราชภักษีได้มีการปลูกที่อยู่
อาศัยเช่นกันแต่ไม่เป็นระเบียบซึ่งปัจจุบันกลายเป็นชุมชนแออัดและอีกแห่งหนึ่งที่บางคลองบางกอก
น้อย ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินได้ปลูกบ้านและห้องแถวให้เช่า โดยปลูกไม่เป็นระเบียบกลายเป็นชุมชน
แออัดเช่นเดียวกัน โดยในปัจจุบันประชาชนที่ลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณวัดดุสิตาราม มีลักษณะ
ของการครอบครัวที่ดินอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 เป็นที่ดินของตนเองประมาณ 50%  
ลักษณะที่ 2 เป็นที่ดินเช่าของเอกชนอ่ืนๆเช่าวัดสังกัดกรมศาสนาและกรมธนารักษ์ ประมาณ 

30%  
ลักษณะที่ 3 เป็นบ้านเช่าและห้องแถวประมาณ 20%  
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2521 การเคหะแห่งชาติได้ทำการสำรวจสภาพความเป็นเป็นอยู่ของ

ประชาชน บริเวณปากคลองบางกอกน้อย พบว่าบ้านเรือนอยู่อย่างแออัด ทางเดินคับแคบ จึงเข้ามา
ปรับปรุงโดยสร้างทางเท้าคอนกรีตให้ เมื่อประมาณ 2525และครั้นเกิดการจัดตั้ งชุมชนทาง
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คณะกรรมการชุมชนจึงมีการขยายพ้ืนที่ของชุมชนออกไปทางด้านหลังโบสถ์วัดดุสิตาราม และหลังอู่
เรือราชพิธีทำให้พ้ืนที่ชุมชนกว้างขวางขึ้นมีขอบเขตที่ชัดเจน 

 
 

ภาพที่ 4.1 ป้ายทางเข้าชุมชนวัดดุสิตาราม  
(ถ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 
ขอบเขตที่ตั้งของชุมชมดุสิตาราม ตั้งอยู่ซอยวัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สายใน) 

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดถนนพระปิ่นเกล้าและแม่น้ำเจ้าพระยา 
 ทิศใต้  จรดถนนอรุณอมรินทร์ 
 ทิศตะวันออก จรดคลองบางกอกน้อย 
 ทิศตะวันตก จรดหมู่บ้านมหาวงศ์พัฒนา 

โดยมีพ้ืนทีท่ั้งหมด ประมาณ 12 ไร่เศษ มเีจ้าของที่ดิน ได้แก่ กรมธนารักษ์กรมศาสนา และเอกชน 



46 

 

 
ภาพที่ 4.2 แผนที่ชุมชน 

(พัฒนาจากแผนที่เดินเท้า โดยภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และทีมวิจัย ปี2558) 
 

ภายในชุมชนวัดดุสิตารามมีการคมนาคม และสภาพถนนหนทางที่มีลักษณะถนนเข้าชุมชน
เป็นถนนคอนกรีต2 เลน รถสามารถสวนกันได้ แต่มีทางเดินเท้าภายในชุมชนเป็นตรอก ซอก ซอย 

พ้ืนที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 
12 ไร่เศษ 
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เล็ก ๆ มีความกว้าง 1 เมตร สามารถใช้รถขนาดเล็ก เช่น รถมอเตอร์ไซต์ จักรยาน รถเข็น รวมถึงเป็น
เฉพาะทางเดินสัญจรเท่านั้น โดยสามารถเข้าได้จนถึงอู่เรือพระราชพิธี และมีการใช้ที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่
อาศัยมาก ในขนาดที่แม่น้ำมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นคลอง พ้ืนที่ในการเกษตรลดน้อยลง 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่กลายเป็นบ้านจัดสรร และถนนสายต่างๆ บริเวณริมถนนเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์
เพ่ิมมากข้ึน 

  
ภาพที่ 4.3 ทางเข้าชุมชน (ซอยวัดดุสิตาราม) ภาพที่ 4.4 ซอยภายในชุมชนวัดดุสิตาราม 

(ภาพลักษณะถนนภายในชุมชนวัดดุสิตาราม ถ่านเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558) 

ลักษณะบ้านเรือนในปัจจุบันส่วนใหญ่มีทั้งเป็นบ้านเดี่ยวที่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจน 
บางส่วนเป็นชุมชนแออัด บางส่วนเป็นอาคารพาณิชย์ บางส่วนเป็นการก่อสร้างเพ่ือธุรกิจหอพักและ
อาพาร์ตเมนท์ บ้านที่มีลักษณะเก่าจะเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูง แต่ปัจจุบันจะเห็นน้อยมาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นบ้านที่ปรับปรุงส่วนล่างเป็นปูนส่วนบนเป็นไม้ และบ้านปูนสองชั้นเป็นส่วนใหญ่  ลักษณะ
เด่นของบ้านไม่ค่อยได้มีการอนุรักษ์มีการรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่ 

  
ภาพที่ 4.5 บ้านสองชั้นพ้ืนที่ติด ๆ กันไม่มีรั้วรอบ ภาพที่ 4.6 บ้านไม้สองชั้นมีรั้วรอบขอบชิด 

(ภาพลักษณะบ้านในชุมชนวัดดุวิดาราม ถ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558) 
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ในพ้ืนที่ชุมชนมีระบบการกำจัดน้ำเสียที่ทางสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
สร้างไว้ที่ปากคลองตั้งอยู่ภายในชุมชนดุสิตาราม ซึ่งในอดีตมีคลองล้อมรอบ ใช้สัญจรด้วยเรือสามารถ
ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ปัจจุบันใช้ถนนเป็นการสัญจรหลักคลองจึงการเป็นเพียงเขื่อนเปิดปิด
ระบายน้ำเท่านั้น 

 
ภาพที่ 4.7 สถานีสูบคลองดุสิต  

(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 
 

ชุมชนวัดดุสิตาราม มีประชากรจำนวนบ้าน 11,249 หลัง จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,398 คน
(สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, 2555)อาชีพรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รองลงมาได้แก่ ค้าขาย และ รับจ้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 
50,000 บาท ต่อป/ีคน 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชน มีดังนี้ 
1) จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ 14 ตู้ ระบบ TOT, True อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
2) จำนวนถังขยะสาธารณะในชุมชน (ประมาณ) 30 ถึง สมบูรณ์ของเขตบางกอกน้อย 
3) จำนวนตู้ไปรษณีย์ในชุมชน (ประมาณ) 2 ตู้ สมบูรณ์สามารถส่งจดหมายได้ 
4) ลักษณะถนนในชุมชน เป็นถนนสำหรับรถวิ่ง 2 เลนส์สวนกันได้ มีทางเดินเท้าใช้ร่วมกับ

จักรยานยนต์และรถจักรยานถีบ 
5) ระบบไฟฟ้าในชุมชน (ทางเดินหรือสถานที่สาธารณะ เพียงพอสำหรับใช้ส่องสว่างในชุมชน 
6) ระบบน้ำใช้ในชุมชน เป็นน้ำประปาที่สะดวก 
7) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย และถังดับเพลิงของ

ชุมชน ท่อหัวแดงสำหรับไว้ยามเกิดอัคคีภัย 3 จุด 
8) ระบบน้ำทิ้งในชุมชน ระบุวิธีการจัดการไม่มีการบำบัดน้ำเสียให้ลำคลองเป็นท่อระบายน้ำ 
9) มีป้ายสื่อความหมายบอกทิศทางและตำแหน่งในชุมชน 5 จุด 
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สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน มีดังนี้ 
1) ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในชุมชนและใกล้ชุมชน ร้านขายของชำ 3 ร้าน 7-11 จำนวน 2 ร้าน 

แฟมมิลี่มาร์ท จำนวน 1 ร้าน 
2) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง เป็นคลินิกนครหลวงการแพทย์ 
3) มีตู้ เอทีเอ็ม จำนวน 6 ตู้ ได้แก่ธนาคารกสิกร 2 ตู้ ไทยพาณิชย์ 1 ตู้ กรุงไทย 1 ตัว 

กรุงเทพ (บัวหลวง) 1 ตู้ ทหารไทย 1 ตู้ 
4) ร้านเสริมสวย/ความงาม จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ เสริมสวยจรวยพรพระแม่, เยอร์, แดงบาร์

เบอร ์
5) สถานบันเทิง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ แจ๊ส 
6) ตลาด มีการขายของที่เป็นรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เช่น ไอศกรีม น้ำปั่น ชาไขมุ โตเกียว บาบี

คิว 
7) ร้านค้าในชุมชน โดยมีร้านขายของชำ จำนวน 9 ร้าน ร้านอาหาร 57 ร้าน ร้านขายยา 2 

ร้าน ร้านซ่อม 3 ร้าน รายถ่ายเอกสาร 2 ร้าน และร้านซักรีด 5 ร้าน 
8) จำนวนป้ายรถเมล์ 5 ป้าย สายรถเมล์ผ่าน สายรถเมล์ที่ผ่าน 68, 80, 123, 124, 81, 91, 

509, 35, 511, 30, 57, 127, 516, 42, 507, 710, 64 
9) ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต 2 ร้าน (เยื้องกับบ้านเป็ด) ร้านขายของสด  
จำนวนโรงเรียนในชุมชน มีดังนี้ 
1) โรงเรียนอนุบาลรัฐบาล จำนวน 1 โรง ชื่อ โรงเรียนวัดดุสิตาราม  
2) โรงเรียนอนุบาลเอกชน จำนวน 1 โรง ชื่อ โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์ 
3) โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 1 โรง ชื่อ โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
4) โรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า จำนวน 1 โรง ชื่อ โรงเรียนมัธยมดุสิตาราม 

ซึ่งทุกโรงเรียนตั้งอยู่ถนนสมเด็จพระปิ่นกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 หอพัก อาคารให้เช่า 15 หลัง มีบริษัทในชุมชน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัทชวนชื่อโปรดักชั่นเฮ้าส์ 
จำกัด, บริษัท เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ซีเวิลด์ กราฟฟิกจำกัด, บริษัทรับส่งเอกสาร, 
บริษัโซลิด เอ็นเตอร์ไพร์สจำกัด, บมจ. สินมั่นคงประสพสุข, บริษัท เอพี เอนจิเนียริ่ง แอนซับพาย 
จำกัด และ บริษัทซาบีน่า จำกัดมหาชน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ในชุมชนคือ กองเรือเล็ก 
ของกองทัพเรือ 
 วัด/โบสถ์/มัสยิด ในชุมชน ชื่อ วัดดุสิตาราม (เดิมคือวัดภุมรินทร์ ราชปักษี วัดน้อยทองอยู่ 
วัดเสาปะโคน) มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

- ศิลปะภายในวัดเริ่มตั้งแต่อยุธยาตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ 
- จุดเด่นของวัด ภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ อยู่ดานหลังประธาน มีอายุ

ประมาณ 200 กว่าปี ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นผู้บูรณะให้ดีขึ้น  
- พระสงฆ์ มีอยู่ประมาณ 24 รูป  
- วัดมีการใช้พ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย กิจกรรมของศาสนาและชาวบ้านร่วมกัน 
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ร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนเป็นประเพณีความเชื่อ เช่น 
การเข้าผีลอบ เข้าแม่ศรี เข้าลิงลม มีกิจกรรมแบบการละเล่นไทย เช่น กระบี่กระบองและกลองยาว 
และปัจจุบันคนในชุมชนเล่นกีฬาเปตองด้วย  

ปัจจุบันมีธุรกิจรับจัดแสดงความเป็นศิลปะของไทยเป็นการรำกระบี่กระบองอยู่ 1 แห่ง คือ 
ศิษย์ ศ.ลูกธนบุรี (งานวิจัยได้ผลจากผู้สืบทอดกระบี่กระบองให้สามารถชี้นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนได้) 

ชุมชนวัดดุสิตารามมีลานดิน (บ้านบัว) ลานโบสถ์ ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมน วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ (เช้า) ชาวบ้านส่วนใหญ่ใส่บาตรพระ นักเรียนนักศึกษาออกไปเรียนแต่เช้า ผู้ใหญ่วัย
ทำงานเริ่มออกไปทำงานนอกชุมชน รอบชุมชนจะพบเห็นการสัญจรผู้คนจำนวนมาก จราจรติดขัด
เพราะชุมชนอยู่ตัดกับถนนปิ่นเกล้า พระบรมราชชนนี (หน้าชุมชนเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลาย
จุด) ส่วนในช่วงสายบ่าย (กลางวัน) จะมีเฉพาะผู้สูงอายุ พ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อยู่ในบ้านในชุมชน
บรรยากาศจะเงียบสงบ มีการไปมาหาสู่กันบ้างตามภาระหน้าที่เฉพาะที่คุ้นเคยกัน ร้านค้าจะเปิดบ้าง
ประปราย พอถึงช่วงเย็น ๆ คนเริ่มเลิกงานหน้าชุมชนจะมีร้านขายของขายอาหารจำนวนมาก คนเริ่ม
คึกคักจับจ่ายใช้สอยกันก่อนเข้าบ้าน ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานกันในบ้าน นอก
ชุมชนจราจรเริ่มติดขัดเหมือนช่วงเช้า 

 
ภาพที่ 4.8 ตลาดขายของหน้าชุมชนช่วงเย็น 

(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 
สุขอนามัยในชุมชน ในด้านความสะอาดของบ้านเรือน นับว่าสะอาดมาก แต่ในชุมชนโดยรวม

อยู่ระดับปานกลาง เพราะในพ้ืนที่สาธารณะยังมีขยะให้เห็น ลำคลองเน่าเสียมีกลิ่นเหม็น ต้องช่วยกัน
ดูแลมากขึ้นกว่านี้ จริงจังในการพัฒนาร่วมกันมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่าต่างคนต่างอยู่เพราะจะมีผลต่อ
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พ้ืนที่สาธารณะที่ขาดการดูแลจากคนพ้ืนที่เองโดยปริยาย ซึ่งคูคลองต่าง ๆ ได้แก่ คลองน้ำปลา, คลอง
ขนมจีน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทางระบายน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมสำคัญสำคัญ ๆ ขอชุมชน คือ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังมี
จุดที่น่าสนใจในชุมชนได้แก่ อู่เรือพระราชพิธี โบสถ์โบราณ และกุฎิไม้โบราณ  ส่วนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่มีชัดเจนจะมีกิจกรรมของงานวัดประจำปีเป็นการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านรู้จักกันเอง 

ส่วนปัญหาในชุมชน มีทั้งคนติดขา ลักขโมย หวย การพนัน ทะเลาะวิวาท ขายพวงมาลัย 
ขอทาน แรงงานต่างด้าว คนเร่ร่อน เป็นต้น เป็นปัญหาทั่วไปที่พบเจอ ซึ่งพ้ืนที่ของชุมชนกว้างขวาง
มาก การดูแลย่อมไม่ทั่วถึง เช่น มีบ้านจัดสรร, ชุมชนแออัด, อพาร์ตเมนท์, หอพัก, บ้านดั้งเดิมของคน
ในพ้ืนที่, บ้านเช้า/ห้องเช้า เป็นต้น 

การสัญจรจะมีวิน มอเตอร์ไซด์ 4 จุด และรถรับจ้างในชุมชน 2 จุด เพียงพอสำหรับการเดิน
ทางเข้า-ออกชุมชน นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจ คือ การที่ประชาชนมีวัด 3 วัดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีคนมา
อยู่ร่วมกันหลายเชื้อชาติ 

ความหลากหลายทางศาสนา อยู่กันทั้งพุทธและอิสลาม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ
สำหรับคนในชุมชนวัดดุสิตาราม ซึ่งผู้คนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสนทนาสื่อสารทุกวัน 

  
ภาพที่ 4.9 วัดดุสิตาราม (ศาสนาพุทธ) 

กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ 
ภาพที่ 4.10 มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ 

(ศาสนาอิสลาม) 
(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 

สถานที่สำคัญของชุมชน คือ “วัด” ซ่ึงในบริเวณพ้ืนทีชุ่มชนวัดดุสิตารามมีอยู่ด้วยกัน3วัด ได้แก่ 
1) วัดภูมรินทราราชปักษี  
2) วัดน้อยทองอยู่ 
3) วัดดุสิดาราม 

 วัดภูมรินทราราชปักษี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเป็นวัดร้าง เนื่องจากมี
พระจำพรรษาเพียงรูปเดียว ดังนั้น จึงเข้ารวมกับวัดดุสิตาราม ส่วนวัดน้อยทองอยู่ สันนิษฐานว่าอยู่ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏอยู่ในชุมชนย่านวัดดุสิตาราม เนื่องจากถูกระเบิดจาก
ฝ่ายพันธมิตร ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา วัดน้อยทองอยู่เสียหายทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงพระ
อุโบสถเท่านั้น ปัจจุบันชาวบ้านย่านนี้ ยังคงมีการทำบุญที่วัดดุสิตาราม เนื่องจากเป็นแหล่งแห่งเดียว
ในชุมชน ส่วนวัดภูมิรินราชปักษี ได้แปรสภาพเป็นลานจอดรถในชุมชนวัดดุสิตาราม 
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“วัดดุสิดาราม”เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้าน
ตะวันตกบริเวณปากคลองบางกอกน้อย เดิมมีชื่อว่า “วัดเสาประโคน” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย
อยุธยา ที่มีชื่อว่าวัดเสาประโคน ก็เพราะมีผู้พบเห็นเสาหินต้นใหญ่ประมาณ 4-5 กำ (ประมาณ 80– 
100) สูง 2 ศอกเศษ (1 เมตร กว่าๆ) ปักอยู่ที่มุมภายในพระระเบียงรอบพระอุโบสถ ชาวบ้านจึงเรียก
เช่นนั้น เพราะคำว่า ประโคน หมายถึงเสาใหญ่ 

 นอกจากนี้ข้อมูลที่ทางวัดได้นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์มีรายละเอียดที่น่าสนใจตามประวัติความ
เป็นมาของการตั้งวัดดุสิดาราม ดังนี้ (http://www.watdusidaram.net/home) 

1. ระดับชั้นและสถานที่ตั้ง 
วัดดุสิดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือปาก

คลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
2. ความเป็นมาของการสร้างวัดและปฏิสังขรณ์ 
พระอารามนี้เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อว่าวัดเสาประโคน ส่วนเรื่องที่จะมีมูลเหตุเป็นมาอย่างไรจึง

มีชื่อดังนั้น ไม่ทราบแน่นอน เพราะยังไม่พบหลักฐานยืนยัน มีเพียงแต่เรื่องเล่าว่าเมื่อท่านสุนทรภู่แต่ง
นิราศภูเขาทองในราว พ.ศ. 2371 ก็ได้กล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า 

“ถึงอารามนามวัดประโคนปักไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหิน 
เป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิ้นสุดชื่อที่ฦาชา” 

แต่โดยอาศัยตามคำบอกเล่าของท่านผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และมีชาติภูมิอยู่ในถิ่นนี้มา
เป็นเครื่องอนุมานในการสันนิษฐาน คงได้เค้าเรื่อง ดังนี้ 

ในสมัยที่ล่วงมาแล้วประมาณ 60 ปีเศษ ขณะที่ท่านผู้เล่ายังเยาว์อยู่ได้เคยเห็นเสาหินต้นหนึ่ง 
ขนาดโตประมาณเท่าเสา 4 กำ หรือ 5 กำ สูง 2 ศอกเศษ ปักอยู่ที่มุมภายในพระระเบียงรายรอบพระ
อุโบสถ ใกล้กับพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในทิศเหนือด้านหลังพระอุโบสถท่ียังปรากฏอยู่ ณ บัดนี้ ซึ่งในขณะนั้น
สถานที่นั้นยังรกเป็นป่าหญ้าคาเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในสมัยนั้น ( นัยว่า ผู้ที่มาดูบางคนก็
เห็น แต่บางคนไม่เห็น ) ต่อภายหลังผู้บอกเล่าได้มาดูอีกแต่ไม่เห็น และไม่ทราบว่าเสาหินนั้นสูญ
หายไปอย่างไร เมื่อไร ดังนั้น เรื่องนี้จึงน่าจะลงมติสันนิษฐานได้ว่าการขนานนามวัดนี้ว่า “เสาประ
โคน” อาจถือเอาเสาหินนั้นเป็นนิมิตก็ได้ ทั้งตรงกับความหมายของคำว่า “ประโคน” ซึ่งใช้เป็นชื่อ
เรียกเสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดนอีกด้วย พิจารณาดูก็พอสมเหตุสมผล แต่จะรับรองว่ายุติแน่นอนก็
ไม่ได ้

อนึ่ง คำว่า “ประโคน” ซึ่งเป็นชื่อของพระอารามนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
ทรงนิยามไว้ดังนี้ว่า “โคน เห็นจะแปลว่า เสา ว่า หลัก ตัวอย่างเช่นคำ เสาประโคน ประ เป็นคำ
นำเข้าไปให้ผังพริ้งเพริศ เช่น จบ เป็นประจบ จวบเป็นประจวบ ชุมเป็นประชุม” 

ส่วนหลักฐานที่จะแสดงให้รู้ ว่าวัดนี้ได้สร้างขึ้นในปีไหน ใครเป็นผู้สร้าง และได้สร้างถาวรวัตถุ
หรือปูชนียวัตถุอะไรไว้บ้างในยุคแรก ก็ไม่มีปรากฏ จึงทราบไม่ได้ 

หากจะหาแหล่งอ้างอิงที่เป็นเอกสาร ก็มีบันทึกไว้หลายแห่ง ที่จะยกมา ณ ตอนนี้คือจาก
หนังสือ “ประวัติวัดดุสิดารามวรวิหาร”(ฉบับตรวจสอบชำระ) โดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่  2 
พฤศจิกายน ปี 2502 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า วัดดุสิดารามนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้ากรมหลวงศรี
สุนทรเทพ พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนาขึ้นแต่
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ทราบไม่ได้ว่าทรงสร้างหรือทรงปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุหรือถาวรวัตถุสิ่งใดไว้บ้าง เข้าใจว่าคงจะทรง
สร้างพระอุโบสถ พร้อมทั้งพระระเบียง หอระฆังและกุฏิ 2 คณะ คือด้านเหนือพระอุโบสถคณะ 1 
ด้านใต้พระอุโบสถคณะ 1 ส่วนศาลาเก๋งและวิหารคงเป็นเพียงทรงปฏิสังขรณ์ของเดิมเท่านั้น 

ต่อมาในรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ได้ทรงสร้าง
กุฏิด้านหน้า 1 คณะ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ เจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ทรง
บรรจุอัฐิเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคนี ในบริเวณกุฏิที่สร้างใหม่ และ
พระราชทานนามวัดว่า “วัดดุสิดาราม” 

สมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร และกุฏิทั่วพระอาราม ถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น พร้อมกับได้สร้างโรงเรียนสอนหนังสือไทย 1 
หลัง 

สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปีพุทธศักราช 2465 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ได้เสด็จตรวจวัดดุสิดาราม วัดภุมรินราชปักษี และวัดน้อยทองอยู่ ซึ่งมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกัน 
ทรงรับสั่งให้รวมวัดภุมรินราชปักษี ซึ่งมีพระสงฆ์อยู่รูปเดียวเข้ากับวัดดุสิดาราม 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2488 วัดดุสิดารามและวัดน้อยทองอยู่ประสบภัยทางอากาศในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดน้อยทองอยู่ถูกระเบิดเสียหาย เหลือแต่กำแพงอุโบสถ เมื่อสงครามสงบแล้ว 
ทางราชการจึงได้ประกาศรวมเขากับวัดดุสิดาราม เมื่อปีพุทธศักราช 2489 

  
  

  
ภาพที่ 4.11-14 ถาวรวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณวัดดุสิดาราม 

(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

ส่วนสถานศึกษาในพ้ืนที่มี 3 โรงเรียน ได้แก่ 
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1) โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
 โรงเรียนวัดดุสิตาราม ตั้งอยู่เลขที่ 9/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา เดิมชื่อโรงเรียนวัดดุสิตาราม สร้าง
เมื่อ พ.ศ.2462 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ตัวอาคารเรียนอยู่ใกล้สาลาการเปรียญ หันหน้าสู่
แม่น้ำเจ้าพระยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 เมื่อปี พ.ศ.2482 ได้โอนไปขึ้นตรงต่อนายอำเภอ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียน
ประชาบาล วัดดุสิตาราม ซึ่งในปีนี้ได้เกิด “สงคราโลกครั้งที่ 2” ขึ้น ประเทศไทยได้เข้าร่วมในสงคราม
เอเชียบูรพา และในวันที่ 4 มีนาคม 2488 โรงเรียนได้ประสบภัยทางอากาศ ถูกระเบิดเสียหายทั้งหมด 
ทางราชการจึงได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันแห่งนี้  
 พ.ศ.2506 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครธนบุรี และมีการปรับเปลี่ยนสังกัดอีกหลายครั้ง จน
ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 ครั้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2514 สร้างอาคารเรียน ตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 
863,000 บาท (อาคาร 1)ต่อมาวันที่ 17 กรกฎาคม 2521 สร้างอาคารเรียน ตึก 4 ชั้น 6 ห้องเรียน 1 
หลัง ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไปได้ปรับปรุง และ
พัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากพระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดดุสิตา
รามวรวิหาร และคณะกรรมการการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนเสมอมาปรัชญา
ของโรงเรียน คือ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต และสังคม” 

 

ภาพที่ 4.15 ป้ายโรงเรียนวัดดุสิตาราม  
(ถ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558) 

 
2) โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

 โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 4 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นอาคารเรียนแบบ 004 ขนาดห้องเรียนแบบ 004 
ขนาด 8 ห้องเรียนกว้าง 9.25 เมตร ยาว 45 เมตร ห้องเรียนกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 9 
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ห้องห้องเรียน และห้องเรียนกว้าง 3.25 เมตร ยาว 10.25 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน ระเบียงชั้นล่าง 
2.50 เมตร ยาว 26 เมตร โดยเงินหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างราคา 300,000 บาท 
 เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา จัดสร้างโรงเรียนโดยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน สร้างเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นอาคารเรียนได้ และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2504 เป็นต้นมา โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2504 โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในขณะนั้นเป็นประธาน 
 ต้นปีการศึกษา 2505 เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมเป็นจำนวนมาก อาคารเรือนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอนุมัติจัดสรรเงิน หมวดวัสดุจำนวน 15,000 บาท ให้
โรงเรียน เพื่อจัดสร้างโรงเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน  
 ปีงบประมาณ 2506กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาดเท่าหลัง
แรก พร้อมครุภัณฑ์โดยเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 350,000 บาท 
 ปี พ.ศ.2513 กรมโยธาธิการกระทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามวัดดุสิ
ตาราม เขตสะพานผ่านอาคารเรียนหลังที่ 2 กรม โยธาธิการจึงชดใช้เงินค่ารื้อถอนให้ทั้งหลังเป็น
จำนวนเงิน 8, 000 บาท ต่อมา ปี พ.ศ.2514กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นจำนวน 
3,200,000 บาท และสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น 21 ห้องเรียนในเนื้อท่ีเดิม ต่อมา จังหวัดธนบุรีได้
ประมูลขายอาคารเรียนทั้ง สองหลัง ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 82,000 บาท และสร้างอาคารเรียนด้วยเงิน
ชดเชยในที่ดินของวัดดุสิตารามตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2515 เมื่อ
อาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จแล้ว ได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 และ
เปิดทำการสอนผลัดเดียว 
 ในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้โอนจากองค์การประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดกองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอนผลัดเดียว และในปีการศึกษา 2523 ได้ทำการสอนสองผลัด ใน
ปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีห้องเรียนเต็มรูป จำนวน 42 ห้องเรียน 
 ในปี พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ราคา 5,500,000 บาท 
ปรัชญาโรงเรียนคือ อชฺ เชวกิจฺจมาตปฺปํ  (ความเพียรควรทำเสียแต่วันนี้ )(สืบค้นจากเว็บไซด์ 
https://www.google.co.th ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพที่ 4.16 ป้ายด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  
(ถ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558) 

 
 3.โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 
 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีตวนอับดุรรอห์มาน มัสอูดี และ
สัปปุรุษ ของมัสยิด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ด้วยเล็งเห็นว่าเยาวชนควรจะได้การศึกษาทั้งสามัญและศาสนา
ควบคู่กันไป ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น จึงก่อตั้งโรงเรียนขึ้นภายใต้ชื่อว่า "อนุชนบางกอก
น้อย" โดยมีนายไพเราะ กรีมี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และมีนายอับดุลลอห์ กรีมี เป็นผู้ลง
นามแทน และได้สร้างอาคารเรียนเพ่ือรองรับการจัดอบรมศาสนาภาคฤดูร้อน ซึ่งมีเยาวชนที่สนใจทั้ง
ในกรุงเทพ และต่างจังหวัดมาเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
อบรมศาสนามัสยิด เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังขนาดชั้นเรียนเป็นชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 50 ปี 
 ปรัชญาโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย "คุณธรรม นำความรู้ สู่ความดี" 
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ภาพที่ 4.17 ป้ายทางเข้าประตูโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย  

(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 
 

คนในชุมชนวัดดุสิตารามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมา ได้แก่ชั้น
ประถมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาตามลำดับ นอกจากนี้โครงสร้างสังคมที่เห็นชัดเจนคือ การมี
กลุ่มผู้นำและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน เช่น 
 1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 2. ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัว 
 3. กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
 4. กลุ่มผู้สูงอายุ 

 

 ตำแหน่งคณะกรรมการชุมชนวัดดุสิตาราม ตามประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ตามที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนวัดดุสิ
ตารามครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ข้อ 14 และข้อ 63 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 1. นายสุบินทร์  ลิ้มประเสริฐ  เป็นประธานกรรมการ 
 2. นายสมเกียรติ  บุญธรรมธนะรุ่ง  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 
 3. นางบุญศรี  สนองคุณ  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2  
 4. นางสาววันทนีย์ ไหมพิมพ์  เป็นเลขานุการ 
 5. นางสาวรุจ ี  ศรีประดับยนต์  เป็นเหรัญญิก 
 6. นางสาวพรรณพิมล อมรเวช   เป็นนายทะเบียน   
 7. นางสมรรัตน์  งามสิงห์   เป็นประชาสัมพันธ์  
 8. นางสาวนฤมล  ไหมพิมพ์  เป็นปฏิคม 
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 9. นางสาวเครือวัลย์ จำเนียร   เป็นกรรมการ 
 10. นางกานดา  ฟักผลโต   เป็นกรรมการ 
 11 .นางละออง  อัมพะวัต  เป็นกรรมการ   
 12. นางอุษณีย์  รัตนสมบัติทวี  เป็นกรรมการ 
 13. นายชาติ  เจือจันทร์หอม  เป็นกรรมการ 
 14. นางอัมพร  ด่วนสะอาด  เป็นกรรมการ 
 15. นางสาวอัมพร เกตุพันธุ์   เป็นกรรมการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 ประธานกรรมการ นายสุบินทร์ ลิ้มประเสริฐ  
(ถ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558) 

  
นอกจากนีส้ถานที่สำคัญของชุมชนวัดดุสิตาราม มีสิ่งที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้ 

 1.“อู่เรือราชพิธี” เดิมเป็นอู่เรือโรงเก็บเรือพระราชพิธี อยู่ในความควบคุมของสำนักงาน
พระราชวังและกองทัพเรือ ในปี พ.ศ.2490 สำนักงานพระราชวังและกองทัพเรือได้มอบให้กรม
ศิลปากร ทำการซ่อมแซมดูแลและรักษาบรรดาเรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีเรือ เรือพระราชพิธีเหล่านี้
เป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ กรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือ
พระที่นั่งต่างๆ ไว้เป็นมรดกของชาติพร้อมกับยกฐานะของอู่เก็บเรือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือ
พระราชพิธี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเรือพระราชพิธี ศิลปวัตถุ สิ่ งของ
เครื่องใช้ประกอบในพระราชพิธีทางชลมารค 
 เนื่องจากพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีอยู่ไม่มากนัก สามารถจัดแสดง
เรือพระราชพิธีได้เพียง 5 ลำเท่านั้น อีก 5 ลำ ได้นำไปฝากที่ท่าวาสุกรี และอีก 38 ลำ เก็บรักษาไว้ที่
กองเรือเล็ก แผนกเรือพระราชพิธีกองทัพเรือ บริเวณสะพานอรุณอมรินทร์ด้านทิศตะวันออก 
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 ซึ่งคำว่า “เรือพระราชพิธี หมายถึง เรือที่ใช้ในพิธีชลมารคหรือกระบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค ซึ่งถือเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการจัดกระบวนเรือรบตามตำราพิชัย
สงครามนั่นเอง” ส่วนคำว่า “กระบวนพยุหยาตรา หมายถึง การเสด็จพระราชดำเนินของ
พระมหากษัตริย์โดยทางลำน้ำ โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในราว พ.ศ.
2217 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ” 

บรรดาเรือพระราชพิธีต่างๆ ที่จัดแสดงและเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระ
ราชพิธีที่สำคัญ มีดังนี้ 

 1) เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ หัวเรือเป็นรูปหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง (หมายถึงเรือที่
ใช้เป็นเครื่องประดับยศ เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุด มิโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ได้ประทับ บางครั้ง
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเรือผ้าไตรหรือผ้าทรงสะพัก พระพุทธรูปหรือพานพุ่มดอกไม้) เป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์และพระราชินีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453 – 2478) เรือพระที่นั่งสุพรรณ
หงส์ได้รับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกในปี พ.ศ.2524 ด้วย 

 2) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช โขนหัวเรือเป็นรูปนาค 7 เศียร เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง 
สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่  6 โดยปกติแล้วเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสำคัญ หรือผ้าพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

 3) เรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระท่ีนั่งรอง สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 
 4) เรือครุฑเหินเห็จ เป็นเรือรูปสัตว์บนพื้นดำ 
 5) เรือกระบี่ปราบเมืองมาร 
 6) เรืออสูรวายุภักษ์ โขนหัวเรือทำเป็นรูปครึ่งน้ำครึ่งยักษ์ลำตัวสีม่วง 
 7) เรือเอกชัยเหินหาว หัวเรือเขียนลวดลายเป็นรูปจระเข้หรือเหรา 
 8) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ ยังมีเรือพระราชพิธีอีก 5 ลำ ซึ่งนำไปฝากไว้ท่าวาสุกรี คือ เรือเอกชัยหลาวทอง 
เรือครุฑเสร็จไตรจักร เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ 
 ซึ่งที่นี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จึงมีอัตราการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 
30 บาท 
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ภาพที่ 4.19 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558) 

2. ศาลาเรือโบราณ 
 เป็นเรือขุดโบราณ สร้างจากไม้ตะเคียนมีขนาดยาว 42.10 เมตร กว้าง 1.25 เมตร ซึ่งเป็นลำ
ที่ยาวที่สุด มีจำนวน 2 ลำ มีขนาดกลาง 1 ลำ และลำเล็ก 1 ลำ ซึ่งมีความกว้างของลำเรือใกล้เคียงกัน
ทุกลำ ค้นพบทางด้านทิศตะวันตกของวัดดุสิตารามและมีร่องรอยการขุดแต่งซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
สันนิษฐานว่า แต่เดิมพ้ืนที่นี้เป็นสถานที่ต่อเรือรบในสมัยโบราณ ปัจจุบันมีการสร้างศาลเพียงตาขึ้น 
โดยชาวบ้านนับถือกันว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนและปั้นรูปผู้หญิงปละเสื้อ ผู้คนนิยมมาบนบานและขอลาภ
ผ้ารวมทั้งพวงมาลัยมาถวาย 
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ภาพที่ 4.20 ศาลาเรือโบราณที่ชาวกรมอู่เรือ ให้การเคารพศรัทธา 
(ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 

3. มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ 
 เป็นมัสยิดสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามฝ่ายสุหนี่  เดิมตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีหรือ
สถานีรถไฟบางกอกน้อย ริมคลองบางกอกน้อย เนื่องจากมีการเวนคืนที่ดินบริเวณนั้นในปี พ.ศ.2443 
เพ่ือสร้างสถานีรถไฟ พระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงทรงพระราชทาน
ที่ดินให้สร้างมัสยิดใหม่และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ด้วย นอกจากนี้ยังทรง
พระราชทานที่ดินบริเวณติดกัน เพ่ือสร้างให้สร้างโรงเรียนสำหรับเรียนภาษาไทย และภาษาอาหรับ
ด้วย พระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชการุญ” 

 

ภาพที่ 4.21 มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ 
(ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

4. โบราณวัตถุ/โบราณสถาน 
 ส่วนที่เป็นถาวรวัตถุในพระอารามนั้น มีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีไดม้ีการจดบันทึกและ
คัดลอกจากจดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการ จัดงานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 
2525 มา ว่ามีดังนี้ 
 1.พระอุโบสถ    2.พระระเบียงรอบอุโบสถท้ัง 4 ด้าน 
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 3.พระเจดีย์ปลา    4.พระอุโบสถเก่า 
 5.พระวิหารเก่า    6.หอระฆัง 
 7.เจดีวัดน้อยทองอยู่   8.กุฏิไม้โบราณ 

  

  

ภาพที่ 4.22-25 พระอุโบสถเก่า ภาพกุฏิไม้โบราณวัดดุสิตาราม และหอระฆัง 

(ถ่ายเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558) 

5. การละเล่น 
 การละเล่นวัดดุสิตาราม มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
การละเล่นเกี่ยวกับท้องถิ่น และการละเล่นที่เก่ียวกับพิธีกรรม คือ 
 1.การละเล่นกระบี่กระบอง 

  

ภาพที่ 4.26 นายประจวบ ทองคำสุก 
ถ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

ภาพที่ 4.27 นายวิทยา นุชรักษา 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.25586 
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การละเล่นกระบี่กระบองวัดดุสิตาราม มีการสืบทอดนับตั้งแต่รุ่นทวดยิ้ม คุณทวดชิต ซึ่งท่าน
ทั้งหมดเป็นชาวชุมชนวัดดุสิตาราม และคุณทวดชิต คุณปู่จุ๊งและคุณปู่ศรี ทั้ง 3 ท่าน เป็นชาวบ้านบุ 
โดยท่านเหล่านี้ได้รวบรวมกลุ่มเพ่ือนๆ ก่อตั้งและฝึกหัดกระบี่กระบองขึ้นมา และได้มีการเล่นกัน
ภายในกลุ่ม อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดมายังลูกหลาน ภายในชุมชนวัดดุสิตารามจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันคง
มีผู้สืบทอดและรักษาการละเล่นกระบี่กระบองย่านวัดดุสิตาราม คือ นายประจวบ ทองคำสุก และ
นายวิทยา นุชรักษา 
 2.การละเล่นกลองยาว 
 การละเล่นกลองยาวชุมชนวัดดุสิตาราม มีต้นกำเนิดพร้อมกับการละเล่นกระบี่กระบอง มีการ
สืบทอดนับตั้งแต่รุ่นคุณทวดยิ้ม คุณปู่เล็กซ่ึงได้ตั้งกลุ่มเล่นกลองยาวภายในชุมชน มีการถ่ายทอดมายัง
ลูกหลานในชุมชนวัดดุสิตารามอีกด้วย ปัจจุบันผู้สืบทอดยังคงรักษาการละเล่นกลองยาว ย่านวัดดุสิตา
ราม คือ นายประจวบ ทองคำสุก นายวิทยา นุชรักษา และกลุ่มชาวบ้านย่านวัดดุสิดาราม  
 3.การละเล่นผีลอบ 

การละเล่นผีลอบชุมชนย่านวัดดุสิตาราม มักเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การละเล่นผีลอบ
เป็นการละเล่นที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง ภูต ผีวิญญาณ อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ในการ
ร่วมกิจกรรมภายในชุมชนวัดดุสิตารามอีกด้วย 

 

  

ภาพที่ 4.28-29 เป็นภาพในอดีตและปัจจุบันของนางจรูญ แต้มสมบูรณ์ (อดีตพ่ีเลี้ยงพ่ีลอบ) 
(ถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

  
 4.การละเล่นแม่ศรี 

การละเล่นแม่ศรี มักเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการละเล่นแม่ศรี นิยมเล่นในบรรดา
ผู้หญิงสาว การแต่งกายเป็นชุดไทยสวยงาม  เล่นเพ่ือความสนุกสนาน เป็นกรแสดงถึงเอกลักษณ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชน และยังเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนวัดดุสิตารามอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.30-31 เป็นภาพของนางลัดดาวัลย์ ผดุงชอบ (คนทรงแม่ศรีรุ่นแรก)  

(ถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 
  
 5. การละเล่นลิงลม 
 การละเล่นลิงลม มักจะเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นการละเล่นที่อัญเชิญผีลิงลมเข้า
ร่างทรง การละเล่นลิงลม เล่นเพื่อความสนุกสนานหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน และเป็น
การสร้างความสามัคคีภายในชุมชน อีกอย่างเป็นกุศโลบายให้หนุ่มสาวมาเจอกันอีกด้วย 
 



 

บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัย : การมสี่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่น ชุมชนดุสติาราม แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดเก็บ
ข้อมู ลแบบสอบถามจากประชาชนที่ อ าศัยอยู่ ในชุมชนวัดดุสิ ต าราม  เขตบางกอกน้ อย 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามจำนวนที่กำหนดตามกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน  
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ พ้ืนที่ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 
4. ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 
7. ศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน  

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
8. การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
9. ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต สภาพความเป็นเมืองทั่วไป แก้ปัญหาอุปสรรค ดัง

มีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็น
ของมูลทั่วไปของประชาชนดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
  

 ชาย 133 33.25 

 หญิง 267 66.75 
อายุ 

  

 ไม่เกิน 40 ปี 104 26.00 

 ตั้งแต่ 41-60 ปี 156 39.00 

 ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 140 35.00 
อาชีพ 

  

 พ่อบ้านแม่บ้าน 100 25.00 

 รับจ้างทั่วไป 60 15.00 

 ค้าขาย 34 8.50 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน 31 7.75 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 67 16.75 

 นักเรียน/นักศึกษา 33 8.25 

 ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ 22 5.50 

 ธุรกิจส่วนตัว 12 3.00 

 อ่ืน ๆ (ครูเอกชน) 11 2.75 

 ไม่ระบุ 30 7.50 
สถานภาพสมรส 

  

 โสด 129 32.25 

 สมรส 167 41.75 

 ม่าย/หย่าร้าง 76 19.00 

 แยกกันอยู่ 9 2.25 

 ไม่ระบุ 19 4.75 
การนับถือศาสนา 

 พุทธ 370 92.50 

 คริสต์ 6 1.50 

 ไม่ระบุ 24 6.00 
 
 
 
 
 
 



67 

ตารางท่ี 5.1(ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  

 ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษา ปวช. 224 56.00 

 อนุปริญญา หรือ ปวส. 44 11.00 

 ปริญญาตรี 63 15.75 

 สูงกว่าปริญญาตรี 10 2.50 

 ไม่ระบุ 59 14.75 
รายได้ต่อเดือน 

  

 ไม่เกิน 10,000 บาท 150 37.50 

 10,000-15,000 บาท 78 19.50 

 15,000-20,000 บาท 27 6.75 

 20,001-25,000 บาท 31 7.75 

 25,001-30,000 บาท 14 3.50 

 30,001 บาทขึ้นไป 18 4.50 

 ไม่ระบุ 82 20.50 

รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)ใน

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.75) เป็นวัยกลางคน อายุตั้งแต่ 41-60 ปี( (ร้อยละ 
39.00) มีอาชีพเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน (ร้อยละ 25.00) สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 41.75) มีระดัการ
ศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษา ปวช. (ร้อยละ 56.00) รายได้อยู่ไม่เกิน 10,000 
บาท (ร้อยละ 37.50) และเกือบทุกคนนับถือพุทธศาสนา (ร้อยละ 92.50) 
ตารางท่ี 5.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลด้านสังคม 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลด้านสังคม จำนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
  

 ไม่เกิน 20 ปี 143 35.75 

 ตั้งแต่ 21-50 ปี 146 36.50 

 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 111 27.75 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลด้านสังคม จำนวน ร้อยละ 

ตำแหน่งทางสังคม 
  

 ผู้นำชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน 17 4.25 

 ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 366 91.50 

 ไม่ระบุ 17 4.25 
ภูมิลำเนาเดิม 

 

 เป็นคนกรุงเทพมหานคร 286 71.50 

 

ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง และเหนือ) 

114 28.50 

สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 
  

 เจ้าของบ้าน/ห้องพัก 112 28.00 

 ผู้อยู่อาศัย 227 56.75 

 ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 49 12.25 

 ไม่ระบุ 12 3.00 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม   

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 242 60.50 

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 123 30.75 

 ไม่ระบุ 35 8.75 
สมาชิกกลุ่มทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

 กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 12 3.00 

 กลุ่มออมทรัพย์ 7 1.75 

 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 10 2.50 

 ชมรมผู้สูงอายุ 116 29.00 

 กลุ่มตำรวจบ้านในชุมชน 4 1.00 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) 6 1.50 

 กลุ่ม อปพร. และอ่ืน ๆ 6 1.50 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลด้านสังคม จำนวน ร้อยละ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน 
  

 การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน 68 17.00 

 

การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนออมทรัพย์ 

25 6.25 

 

การมีตำแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นำชุมชน กรรมการ หรือ
คณะผู้บริหารของชุมชน 

21 5.25 

 

การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตรา
ดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน  

149 37.25 

 
การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความ

สะดวกสบาย 
164 41.00 

 
การได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่

ในชุมชนแห่งนี้ 
71 17.75 

 การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 204 51.00 

 
การได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจาก

เพ่ือนบ้าน 
116 29.00 

การมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน จำนวน ร้อยละ 

 ทุกคนในชุมชน 30 7.50 

 มีจำนวนมากแต่ไม่ทุกคน 201 50.25 

 มีเพียงเล็กน้อย 137 34.25 

 ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 11 2.75 

 ไม่ระบุ 21 5.25 
การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิท
สนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

  

 ทุก ๆ วัน 111 27.75 

 เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 80 20.00 

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 135 33.75 

 เดือนละครั้ง 16 4.00 

 ปีละครั้ง 10 2.50 

 ไม่เคยเลย 34 8.50 

 ไม่ระบุ 14 3.50 

รวม 400 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)ใน
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นด้านสังคม จำนวน 400 คน (ร้อยละ 
100) พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมาแล้วตั้งแต่ 21-50 ปี (ร้อยละ 36.50) 
เป็นสมาชิกในชุมชน หรือเรียกอีกอย่างว่า “ลูกบ้าน” “ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน” (ร้อยละ 91.50) และมี
ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครตั้งแต่กำเนิด (ร้อยละ 71.50) เป็นผู้อยู่อาศัยมากกว่าที่จะเป็น
เจ้าของบ้าน (ร้อยละ 56.75) ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 60.50) แต่ถ้าเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมจะเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมากท่ีสุด (ร้อยละ 29.00) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
เพ่ือนสนิทพูดคุยกันในชุมชนเป็นจำนวนมาก (ร้อยละ 50.25) การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและ
ขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน ซึ่งบางคนคุยกันแทบทุกวัน (ร้อย
ละ 27.75) แต่หลาย ๆ คนนาน ๆ ครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งจะได้คุยกัน (ร้อยละ 33.75)  

นอกจากนี้ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเมื่อตนเองอาศัยอยู่ในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ที่
ได้รับจากชุมชนที่สำคัญดังนี้ 

1) การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 51.00) 
2) การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความสะดวกสบาย (ร้อยละ 41.00) 
3) การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 

การตรวจตราดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน (ร้อยละ 37.25) 
4) การได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 29.00) 

 
5.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนของประชาชน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)
ในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายจึงทำการวัดระดับคุณภาพ
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดทั้งปี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 5.3 ร้อยละของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 

กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ 

ระดับคุณภาพ 

ไม่เคย
เลย 

บางครั้ง
หรือนาน

ครั้ง 

เกือบทุก
ครั้ง 

ทุกครั้ง 

กลุ่มอาชีพในชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 74.65 13.09 8.64 3.62 
กลุ่มออมทรัพย์ 82.92 8.68 5.88 2.52 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80.73 10.34 3.90 5.03 
กลุ่มตำรวจบ้าน 86.59 8.94 2.79 1.68 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 83.06 6.11 6.39 4.44 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 

กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ 

ระดับคุณภาพ 

ไม่เคย
เลย 

บางครั้ง
หรือนาน

ครั้ง 

เกือบทุก
ครั้ง 

ทุกครั้ง 

ชมรมผู้สูงอายุ 46.88 29.27 15.45 8.40 
กิจกรรมพัฒนาชุมชน 61.50 23.82 10.53 4.16 
กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด 65.48 18.08 12.60 3.84 
กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน 30.29 35.92 24.40 8.58 
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น (กระบี่กระบอง กลองยาว 
ลิงลม ผีลอบ) 

39.89 33.61 16.39 8.74 

จัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 32.17 29.76 27.35 9.92 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 23.80 26.47 35.56 13.10 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 33.97 27.12 27.12 10.96 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 30.35 29.54 28.73 9.49 
กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ 31.96 28.10 28.37 11.29 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สงกรานต์ทุกครั้ง (ร้อยละ 13.10) และเข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกครั้ง (ร้อยละ 35.56) ส่วนกิจกรรม
งานประเพณีของทางวัดประจำชุมชนนั้นประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมนานครั้ง (ร้อยละ 35.92) และ
ประชาชนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตำรวจบ้านเลย (ร้อยละ 86.59) 
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5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)ในชุมชนดุสิตาราม เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทีมี่รู้สึกต่อพ้ืนที่ชุมชน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อพ้ืนที่ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมและรายข้อ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ 

ชุมชนวัดดุสิตาราม 
Mean S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

พ้ืนที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่อยู่
อาศัย 

3.25 0.81 ปานกลาง/เฉยๆ 

พ้ืนที่ชุมชนมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

3.29 0.85 ปานกลาง/เฉยๆ 

การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเข้าได้หลายช่องทาง 3.43 0.89 มาก 
พ้ืนที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากพวกโจร ขโมย 2.17 1.08 น้อย 
พ้ืนที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 2.07 1.06 น้อย 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีชุมชน 2.97 0.84 ปานกลาง/เฉยๆ 
การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการติดต่อกับคน

ภายนอกชุมชน 
3.47 0.80 มาก 

การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน 3.56 0.78 มาก 
การบริการน้ำประปาภายในชุมชน 3.57 0.82 มาก 
การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน 3.42 0.87 มาก 
การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน 2.98 0.86 ปานกลาง/เฉยๆ 
การป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 2.29 1.07 น้อย 
การบริการด้านการศึกษาภายในชุมชน 3.12 0.84 ปานกลาง/เฉยๆ 
สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชน 2.90 0.97 ปานกลาง/เฉยๆ 
การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 2.22 1.05 น้อย 
ร้านค้าต่าง ๆ เช่นร้านขายอาหาร ร้านขายของชำ  

ร้านซ่อมอ่ืน ๆ  
2.88 0.89 ปานกลาง/เฉยๆ 

แหล่งจ้างงานภายในชุมชน 2.65 0.94 ปานกลาง/เฉยๆ 
ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคารบ้านเรือนภายใน

ชุมชน 
2.87 0.99 ปานกลาง/เฉยๆ 

ระบบน้ำทิ้งภายในชุมชน  2.32 1.10 น้อย 
การมีพ้ืนที่สีเขียวและที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชน 1.93 1.10 น้อย 

ผลรวม 2.79 0.66 ปานกลาง/เฉยๆ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.4 พบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพ้ืนที่
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง-เฉยๆ 
(ค่าเฉลี่ย 2.79) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อพ้ืนที่ชุมชนดุสิตารามอยู่
ในระดับมาก ใน 5 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การบริการน้ำประปาภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.57) 
2) การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
3) การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการติดต่อกับคนภายนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
4) การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเข้าได้หลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ย 3.43) 
5) การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.42) 

 
5.4 ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสติาราม 
 

การวิเคราะห์ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

5.4.1 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 5.5 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตาราม Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
ด้านความผูกพันในสถานที่ 3.50 0.80 มาก 
ด้านความรู้สึกรักชุมชน 3.31 0.82 ปานกลาง 
ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 3.38 0.81 ปานกลาง 
ด้านความผูกพันด้านการทำหน้าที่ 3.04 0.89 ปานกลาง 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.20 0.86 ปานกลาง 
ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 3.33 0.92 ปานกลาง 

ผลรวม 3.07 0.76 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.5 พบว่าระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัด

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.07) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า แต่ละด้านมีปานกลาง และมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ด้านความผูกพันในสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.50) 
2) ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
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3) ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.33) 
4) ด้านความรู้สึกรักชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.31) 
5) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
6) ด้านความผูกพันด้านการทำหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.04) 
5.4.2 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความ

ผูกพันในสถานที่ 
ตารางท่ี 5.6 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความผูกพัน

ในสถานที่โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความผูกพันในสถานที่ Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชนจนรู้สึก

ผูกพันกับสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน 
3.29 1.04 ปานกลาง 

2 การได้ดูแลรักษาบ้านของท่านที่อยู่ในชุมชนนี้ด้วยความ
ทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

3.68 0.83 มาก 

3 ความรู้สึกว่าบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสำคัญ
ต่อการสร้างความผูกพันของคนในชุมชน 

3.66 0.81 มาก 

4 ความรู้สึกว่าสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสำคัญต่อการ
สร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 

3.64 0.84 มาก 

5 สถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและความ
ปรองดองในการทำกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

3.51 0.88 มาก 

ผลรวม 3.50 0.80 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.6 พบว่าระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัด
ดุสิตารามจำแนกตามด้านความผูกพันในสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามด้วยการได้
ดูแลรักษาบ้านของท่านที่อยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดีที่สุด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
รองลงมา มีความรู้สึกว่าบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันของ
คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.66) และใกล้เคียงกับการที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมี
ความสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
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5.4.3 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้าน
ความรู้สึกรักชุมชน 
ตารางท่ี 5.7 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความรู้สึกรัก

ชุมชนโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความรู้สึกรักชุมชน Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคอยดูแลรักษาชุมชน 3.60 0.82 มาก 
2 ความพร้อมที่จะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน 
3.22 0.94 ปานกลาง 

3 ความชื่นชมของท่านชุมชนต่อแห่งนี้เสมอเมื่อได้พูดคุยกับ
เพ่ือนและคนอ่ืน ๆ 

3.28 0.91 ปานกลาง 

4 ความพร้อมที่จะพิทักษ์และปกป้องเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับ
ชุมชน 

3.51 0.82 มาก 

5 ความรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเมื่อต้องเดินทางไปทำงาน
นอกพื้นที่ 

3.32 0.91 ปานกลาง 

ผลรวม 3.31 0.82 ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.7 พบว่าระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัด

ดุสิตารามจำแนกตามด้านความรู้สึกรักชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.31) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามด้วย
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคอยดูแลรักษาชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) รองลงมา 
ประชาชนมีความพร้อมที่จะพิทักษ์และปกป้องเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
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5.4.4 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
ตารางท่ี 5.8 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความเป็นอัต

ลักษณ์ของชุมชนโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวสวนโดยมีวิถีการ

ดำรงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวสวน มีการละเล่นท้องถิ่น 
3.65 1.02 มาก 

2 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน 2.87 1.16 ปานกลาง 
3 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านในชุมชนมีอาชีพหลัก

เป็นชาวสวนและพ้ืนที่ข้าราชการทหารเรือ 
3.82 0.97 มาก 

4 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรมชาวสวน 
เช่น ดำรงชีพแบบเรียบง่าย 

3.40 0.92 ปานกลาง 

5 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเรื่องเกี่ยวกับศาสนา และ
การละเล่นท้องถิ่น 

3.52 0.92 มาก 

ผลรวม 3.38 0.81 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.8 พบว่าระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัด
ดุสิตารามจำแนกตามด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.38) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านในชุมชนมีอาชีพ
หลักเป็นชาวสวนและพ้ืนที่ข้าราชการทหารเรือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) รองลงมา ชุมชนแห่ง
นี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวสวนโดยมีวิถีการดำรงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวสวน มีการละเล่นท้องถิ่น 
(ค่าเฉลี่ย 3.65) รวมถึงชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเรื่องเกี่ยวกับศาสนา และการละเล่นท้องถิ่น 
(ค่าเฉลี่ย 3.52) 
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5.4.5 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความ
ผูกพันด้านการทำหน้าที่ 
ตารางท่ี 5.9 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความผูกพัน

ด้านการทำหน้าที่โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความผูกพันด้านการทำหน้าที่ Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 เมื่อชุมชนเกิดปัญหาขึ้นท่านเสียสละเวลาและมีความมุ่งม่ัน

ในการค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
2.98 0.95 ปานกลาง 

2 ท่านและเพ่ือนบ้านทุกคนมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาหารือ 
พูดคุยร่วมกันในการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

2.90 0.90 ปานกลาง 

3 ท่านให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทำกิจกรรม  

ต่าง ๆ ของชุมชน 
3.11 0.96 ปานกลาง 

4 ท่านยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน
และผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 

3.10 1.03 ปานกลาง 

5 เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับชุมชน
ท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมที่จะปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชน
อย่างแน่นอน 

3.46 0.94 มาก 

ผลรวม 3.04 0.89 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.9 พบว่าความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตา

รามจำแนกตามด้านความผูกพันด้านการทำหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) 
เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนในชุมชนเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
กับชุมชนท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมที่จะปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชนอย่างแน่นอน อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.46)  
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5.4.6 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ตารางท่ี 5.10 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 การพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับ   

ทุก ๆ คนในชุมชน 
3.18 0.99 

ปานกลาง 
2 ท่านกับเพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอเมื่อยาม

เดือดร้อน 
3.35 0.95 ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ 

3.08 0.92 ปานกลาง 

4 การให้ความสนใจและความสำคัญกับเหตุการณ์  ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 

3.32 0.90 ปานกลาง 

5 การให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการขอ
ความช่วยเหลือและจัดทำกิจกรรมภายในชุมชน 

3.24 0.96 ปานกลาง 

ผลรวม 3.20 0.86 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.10 พบว่าความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิ

ตารามจำแนกตามด้านความสัมพันธ์ทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ระดับปานกลาง แต่คราวใดที่เพ่ือนบ้านมีความเดือนร้อนจะได้รับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35) (ค่าเฉลี่ยสูงสุด) 
 

5.4.7 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้าน
ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 
ตารางท่ี 5.11 ระดับความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิตารามจำแนกตามด้านความรู้สึกว่า

เป็นบ้านโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
1 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านที่อบอุ่นเสมอเมื่อได้อยู่

อาศัย 
3.63 0.88 มาก 

2 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านที่ปลอดภัยเสมอเมื่อได้อยู่
อาศัย 

3.53 0.90 มาก 

3 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

3.21 1.03 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.11 (ต่อ) 

ข้อ ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน Mean S.D. 
ระดับความ

ผูกพัน 
4 ความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเมื่ออยู่ใน

ชุมชนแห่งนี้ 
3.30 1.00 ปานกลาง 

5 ความสามารถในการพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติ
พ่ีน้อง 

3.29 0.99 ปานกลาง 

ผลรวม 3.33 0.92 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.11 พบว่าความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนวัดดุสิ

ตารามจำแนกตามด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านที่อบอุ่น
เสมอเมื่อได้อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.63) และรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านที่ปลอดภัยเสมอเมื่อได้อยู่อาศัย 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) 
 
5.5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
 

การวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผลการ
วิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5.12 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชนในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน ความถี่ ร้อยละ 

ข่าวสารกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นในชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
  

 เคยรับรู้ข่าวสาร 262 65.50 
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

  

 เสียงตามสาย 196 49.00 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ของชุมชน 157 39.25 

 จดหมาย 14 3.50 

 คณะกรรมการแจ้งโดยวาจา 79 19.75 

 ประชาชนบอกต่อ ๆ กัน 180 45.00 

 เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 44 11.00 
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ตารางท่ี 5.12 (ต่อ) 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน ความถี่ ร้อยละ 

 อ่ืน ๆ...โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 4 1.00 
การพัฒนาความรู้ในชุมชนเกิดจากจากหน่วยงานของรัฐ หรือสำนักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้กับประชาชน 

77 19.25 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.12 พบว่าประชาชาชนในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 
65.50) โดยผ่านช่องทางเสียงตามสาย (ร้อยละ 49.00) ประชาชนบอกต่อ ๆ กัน (ร้อยละ 45.00) และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ของชุมชน (ร้อยละ 39.25) ทั้งนี้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนได้ถูกส่งผ่านทาง
หน่วยงานรัฐ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ดำเนินการให้กับประชาชน มีเพียงร้อยละ 19.25 เท่านั้น 
 
5.6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 
 
 การวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 
 5.6.1 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมและรายข้อ 
ตารางท่ี 5.13 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายข้อ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 3.08 1.01 ปานกลาง 
ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 2.39 1.29 น้อย 
ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ 2.40 1.26 น้อย 
ด้านการร่วมดำเนินการ 2.37 1.28 น้อย 
ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 2.66 1.18 ปานกลาง 
ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 2.63 1.25 ปานกลาง 
ด้านการร่วมรับผิดชอบ 2.49 1.22 น้อย 

ผลรวม 2.58 1.10 น้อย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.13 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 
2.58) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 
 1) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.08) 
 2) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 2.66) 
 3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 2.63) 
 4) ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 2.49) 
 5) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.40) 
 6) ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.39) 
 7) ด้านการร่วมดำเนินการ (ค่าเฉลี่ย 2.37) 
 เมื่อพิจารณาค่าความกระจาย (SD.) มีการกระจุกตัวอย่างข้อมูลของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้มีข้อมูลเป็นเช่นนั้นได้ชี้ให้ เห็นว่า ประชาชน
สวนใหญ่เป็นลูกบ้าน ที่ไม่ได้มีตำแหน่งทางสังคมและอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งมักจะทำงานนอกชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่อีกประเด็นที่สำคัญคือ ผู้คนที่อาศัยอยู่มาจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อายุไม่
เกิน 40 ปี 
 

5.6.2 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 
ตารางท่ี 5.14 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การรับรู้การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง และกลอง

ยาว 
3.13 1.08 ปานกลาง 

2 การรับรู้การละเล่นท้องถิ่นการเข้าผีหรือผีลอบ 2.94 1.14 ปานกลาง 
3 การได้เห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 

และกลองยาว 
3.20 1.03 ปานกลาง 

4 การได้เห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านการเข้าผีหรือผี
ลอบ 

2.90 1.15 ปานกลาง 

5 การรู้จักผู้สืบทอดและผู้เล่นการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 

3.24 1.18 ปานกลาง 

ผลรวม 3.08 1.01 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.14 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ

ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนจำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ โดยประชาชนจะรู้จักกับผู้สืบทอดและผู้เล่นการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.24) และการเคยได้เห็นกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง และกลองยาว (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
 

5.6.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมคดิและแสดงความคิดเห็น 
ตารางท่ี 5.15 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นโดยภาพรวม
และรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้าน

กระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ 
2.40 1.38 น้อย 

2 การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือ
ผีลอบแสดงเสร็จทุกครั้ง 

2.41 1.38 น้อย 

3 การมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นในการฝึกหัดเยาวชนในการละเล่นท้องถิ่น
กระบี่กระบอง และกลองยาว 

2.35 1.38 น้อย 

4 เมื่อมีกิจกรรมการละเล่นท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้
เล่นกิจกรรมของการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 
กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ 

2.40 1.38 น้อย 

5 การร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ 
ได้มีโอกาสสืบทอดต่อไปในชุมชน 

2.39 1.37 น้อย 

ผลรวม 2.39 1.29 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.15 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ

ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดง
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ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.39) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนจำแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยประชาชนมีการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบแสดงเสร็จทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.41) และ
โดยทั่วไปจะมีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไปช่วยเหลือผู้เล่นอ่ืน ๆ กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ (ค่าเฉลี่ย 2.40) 
 

5.6.4 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ 
ตารางท่ี 5.16 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ โดยภาพรวม
และรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 
กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ 

2.27 1.37 น้อย 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือ
ผีลอบ 

2.24 1.36 น้อย 

3 การมีความต้องการในการทำแผนพัฒนาการละเล่นของ
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีการสืบทอดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สี 

2.76 1.32 ปานกลาง 

4 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
เอกชนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 

2.41 1.37 น้อย 

5 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นและนำเสนอปัญหาให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง (ครู ลูก
ศิษย์ของกิจกรรมกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี) และชุมชนให้ทราบ 

2.32 1.36 น้อย 

ผลรวม 2.40 1.26 น้อย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.16 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและ
ตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.40) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี
ความต้องการในการทำแผนพัฒนาการละเล่นของท้องถิ่นเพ่ือให้มีการสืบทอดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลิม และผีแม่สี อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.76) 
 

5.6.5 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมดำเนินการ 
ตารางท่ี 5.17 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมดำเนินการ โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมดำเนินการ Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การร่วมกิจกรรมการฝึกการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่

กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และ
ผีแม่สี 

2.29 1.34 น้อย 

2 การร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดงานในช่วงเทศกาลที่มี
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 

2.42 1.37 น้อย 

3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือ
ผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเสมอ 

2.40 1.39 น้อย 

4 การร่วมสนับสนุนงบประมาณในการละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สี 

2.34 1.37 น้อย 

5 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สี 

2.43 1.25 น้อย 

ผลรวม 2.37 1.28 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.17 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ

ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมดำเนินการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.37) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับน้อย โดย
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ประชาชนมีการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) 
 

5.6.6 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตารางท่ี 5.18 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการละเล่น

ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือ
ผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเสมอ 

2.22 1.34 น้อย 

2 การต้องการทราบผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 

2.71 1.28 ปานกลาง 

3 ความต้องการร่วมตรวจติดตามการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือ
ผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้
เกิดการถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่อไป 

2.82 1.25 ปานกลาง 

4 ความต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพื่อนำมาวางแผน
และช่วยเหลือผู้รับผิดชอบในการทำงานด้านการละเล่น
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

2.79 1.25 ปานกลาง 

5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินในการจัด
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีไปสู่การ
พัฒนาเป็นกิจกรรมของชุมชน 

2.79 1.29 ปานกลาง 

ผลรวม 2.66 1.18 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.18 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ

ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.66) เมื่อพิจารณาตามราย
ข้อที่น่าสนใจพบว่า ประชาชนมีความต้องการร่วมตรวจติดตามการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้าน
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กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้
เกิดการถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่อไป อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) 
 

5.6.7 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 
ตารางท่ี 5.19 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์โดยภาพรวมและราย
ข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมการละเล่น

ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือ
ผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน 

2.34 1.36 น้อย 

2 การสนับสนุนบุตรธิดาที่ชอบการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาว 

2.56 1.40 น้อย 

3 การมีความภูมิใจที่ในชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะที่ได้รับการสืบทอดกันมาหลายรุ่นอย่าง
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 

2.97 1.34 ปานกลาง 

4 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สีให้คงอยู่สืบไป 

2.71 1.36 ปานกลาง 

5 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สีให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลอ่ืนๆ 

2.59 1.36 น้อย 

ผลรวม 2.63 1.25 ปานกลาง 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.19 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.63) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่น่าสนใจ
พบว่า ประชาชนมีความภูมิใจที่ในชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการสืบทอดกันมา
หลายรุ่นอย่างการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผี
แม่ส ีอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97) 
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5.6.8 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 
ตารางท่ี 5.20 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผิดชอบ Mean S.D. 
ระดับการมีส่วน

ร่วม 
1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งข้อดีและข้อเสียในการจัด

กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 

2.23 1.38 น้อย 

2 การมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผลการจัดกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพื่อปรับแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 

2.26 1.38 น้อย 

3 ความพร้อมที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สี 

2.79 1.26 ปานกลาง 

4 การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาที่จะมี
โอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และ
ผีแม่สีของชุมชน 

2.49 1.37 น้อย 

5 การส่งเสริมให้บุตรธิดาที่สนใจร่วมกันสืบสานการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผี
ลอบ ลิงลม และผีแม่สีต่อไป 

2.68 1.32 ปานกลาง 

ผลรวม 2.49 1.22 น้อย 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.20 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.49) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่น่าสนใจพบว่า ประชาชนมีความ
พร้อมที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.79) 
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5.7 ศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน   
ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 
การวิเคราะห์ผลศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 
 5.7.1 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมและรายข้อ 
ตารางท่ี 5.21 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายข้อ 
ศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

ด้านการการเข้าถึง 3.25 0.81 มาก 
ด้านการสิ่งดึงดูดใจ 3.41 0.94 มาก 
ด้านการความปลอดภัย 2.22 1.05 น้อย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.58 0.75 น้อย 
ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 2.45 0.80 น้อย 

ผลรวม 2.72 0.74 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.21 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.72) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตา
ราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อยและมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 

1) ด้านการสิ่งดึงดูดใจ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
2) ด้านการการเข้าถึง (ค่าเฉลี่ย 3.25) 
3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 2.58) 
4) ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.45) 
5) ด้านการความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 2.22) 
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5.7.2 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการการเข้าถึง 
ตารางท่ี 5.22 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการการเข้าถึง โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการการเข้าถึง Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

1 ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่เหมาะสมสะดวกกับการเข้าถึงได้ง่าย 3.30 0.85 ปานกลาง 
2 รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงชุมชนได้สะดวก 2.96 1.00 ปานกลาง 
3 รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซด์) สามารถเข้าถึงชุมชนได้

สะดวก 
3.54 0.79 มาก 

4 ความสะดวกในการใช้รถโดยสารสาธารณใกล้กับ
ชุมชน 

3.19 0.88 ปานกลาง 

5 ความสะดวกของสภาพพ้ืนผิวการจราจร ในการ
เดินทาง เข้าถึงชุมชน 

3.14 0.87 ปานกลาง 

ผลรวม 3.25 0.81 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.22 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ด้านการเข้าถึง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนเชื่อมั่นว่า “รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซด์) สามารถ
เข้าถึงชุมชนได้สะดวก” (ค่าเฉลี่ย 3.54) และชุมชนตั้งอยู่พ้ืนที่เหมาะสมสะดวกกับการเข้าถึงได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 3.30) 
 

5.7.3 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการสิ่งดึงดูดใจ 
ตารางท่ี 5.23 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการสิ่งดึงดูดใจโดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการสิ่งดึงดูดใจ Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

1 ชุมชนมีการสืบสานกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว การเข้าผีหรือผีลอบ 
ลิงลม และผีแม่สี 

3.07 0.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.23 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการสิ่งดึงดูดใจ Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

2 ชุมชนมีสถานที่น่าสนใจทางการด้านการสิ่งดึงดูดใจ
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กุฏิไม้โบราณ 
(วัดดุสิตาราม) สำนักศิษย์ ศ. ลูกธนบุรี 
(การละเล่นท้องถิ่นกระบี่กระบอง และกลองยาว) 

3.52 0.99 มาก 

3 ชุมชนมีสถานที่ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควรแก่การ
อนุรักษ์เพ่ือเป็นการท่องเที่ยว 

3.50 0.92 มาก 

4 กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม ผีแม่สีมีความ
น่าสนใจในการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้
เรียนรู้ต่อไป 

3.51 1.06 มาก 

5 กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลอง
ยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม ผีแม่สีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม ประเพณีควรเก็บเป็นหลักฐาน
เอกสารของชุมชน 

3.54 1.07 มาก 

ผลรวม 3.41 0.94 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.23 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ด้านการสิ่งดึงดูดใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีศักยภาพในกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม ผีแม่สีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีควรเก็บเป็น
หลักฐานเอกสารของชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
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5.7.4 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการความปลอดภัย 
ตารางท่ี 5.24 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านการความปลอดภัยโดย
ภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านการความปลอดภัย Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

1 ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน อปพร. คอยดูแลความ
ปลอดภัย 

2.22 1.28 น้อย 

2 ความปลอดภัยในการเดินทางเข้า ออกชุมชนและมี
กล้องวงจรปิดทุกมุมแยก 

2.56 1.13 น้อย 

3 ความปลอดภัยในทรัพย์สินของคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว 

2.43 1.06 น้อย 

4 ชุมชนปลอดภัยจากโจทย์ขโมย อบายมุข สิ่งเสพติด 
ทั้งหลาย 

2.07 1.16 น้อย 

5 พ้ืนที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้สถานีตำรวจ ดับเพลิง และ
โรงพยาบาล 

2.62 1.18 ปานกลาง 

ผลรวม 2.22 1.05 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.24 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ด้านการความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.22) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีศักยภาพในความปลอดภัยซึ่งพ้ืนที่ชุมชนตั้งอยู่
ใกล้สถานีตำรวจ ดับเพลิง และโรงพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.62) 
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5.7.5 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตารางท่ี 5.25 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

1 พ้ืนที่สำคัญ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ พ้ืนที่การละเล่น
กิจกรรมท้องถิ่น โรงเรียน สนามเด็กเด่น จุดจอด
รถ จุดขึ้นรถจักรยานยนต์ เป็นต้นที่อยู่ภายใน
ชุมชนมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน 

2.90 1.01 ปานกลาง 

2 ภายในชุมชนมีร้านค้าขายของที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

2.60 0.97 ปานกลาง 

3 ชุมชนมีพ้ืนที่จอดรถสำหรับรถบัส รถยนต์ 
จักรยานยนต์ได้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชน
สะดวกสบาย 

2.81 1.04 ปานกลาง 

4 ชุมชนมีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบ
สาธารณสุข 

3.09 0.80 ปานกลาง 

5 ชุมชนมีห้องสุขาสาธารณะเพียงพอ  2.05 1.12 น้อย 

ผลรวม 2.58 0.75 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.25 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.58) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ประชาชนมีศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีศักยภาพกล่าวถึง ชุมชนมีระบบน้ำประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.09) 
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5.7.6 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 5.26 ระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามด้านความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว Mean S.D. ระดับศักยภาพ 

1 ชุมชนมีสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่
สามารถพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตแบบเพียงพอ 

3.21 0.93 ปานกลาง 

2 ชุมชนมีสภาพการจราจร ถนน พ้ืนที่จอดรถกว้างขวาง
เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน 

2.86 0.93 ปานกลาง 

3 ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน (น้ำประปา 
ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร) ที่
เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน 

3.00 0.91 ปานกลาง 

4 ชุมชนมีจุดศูนย์การให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว คู่มือ
การท่องเที่ยว มีไกด์ผู้ให้ความรู้จุดสำคัญ ๆ 
สำหรับนักท่องเที่ยว 

1.99 1.10 น้อย 

5 ชุมชนมีห้องพักเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว 1.83 1.04 น้อย 

ผลรวม 2.45 0.80 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.26 พบว่าระดับศักยภาพของชุมชนด้านความสามารถใน

การรองรับนักท่องเที่ยว จำแนกตามด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.45) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนา
และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
ชุมชนมีสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตแบบเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) 

 
 
 
 
 



94 

5.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐาน
บุคคล 

 
5.8.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ 
ตารางท่ี5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน  

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
2.75 1.21 2.49 1.04 2.146 .004* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การละเล่นของท้องถิ่นชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี 
t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ เป็นเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

5.8.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามอาย ุ
ตารางท่ี 5.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุม่ 37.505 2 18.752 16.579 .000* 
ภายในกลุ่ม 449.037 397 1.131     

รวม 486.542 399       
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.28 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ
โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
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บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีส่วนร่วม
มากกว่าทุกกลุ่มอาย ุ
 

5.8.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 5.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรยีบเทียบความแตกตา่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามอาชีพ 

ระหว่างกลุม่ 41.373 8 5.172 4.548 .000* 
ภายในกลุ่ม 410.500 361 1.137     

รวม 451.873 369       
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.29 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 
โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่เป็นนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตารามมากกว่ากลุ่มอาชีพที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน 
 

5.8.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 5.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรยีบเทียบความแตกตา่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 4.597 3 1.532 1.227 .300 
ภายในกลุ่ม 420.975 337 1.249 

  

รวม 425.572 340 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง
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สถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกัน  
 

5.8.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในชุมชน 
ตารางท่ี 5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุ

สิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ใน
ชุมชน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรยีบเทียบความแตกตา่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลา
ในอาศัยอยู่ในชุมชน 

ระหว่างกลุม่ 1.503 2 .752 .615 .541 
ภายในกลุ่ม 485.039 397 1.222 

  

รวม 486.542 399 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.31 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในชุมชน แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กัน 
 

5.8.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพสมรส 
ตารางท่ี 5.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพสมรส 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรยีบเทียบความแตกตา่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ
สมรส 

ระหว่างกลุม่ 24.891 3 8.297 6.940 .000* 
ภายในกลุ่ม 450.736 377 1.196 

  

รวม 475.627 380 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.32 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
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สถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
สถานภาพที่แยกกันอยู่และโสด จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นมากกว่าทุกสถานภาพ 
 

5.8.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 5.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน 

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรยีบเทียบความแตกตา่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน ดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุม่ 17.207 5 3.441 2.929 .013* 
ภายในกลุ่ม 366.527 312 1.175 

  

รวม 383.733 317 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.33 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือนโดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่อ
เดือนที่สูง ๆ เช่น ตั้งแต่ 20,000-30,000 บาท จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกว่าทุกกลุ่มรายได้ 

 
5.8.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม 
ตารางท่ี 5.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน  

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ภูมิลำเนาเดิม 

กรุงเทพ ต่างจังหวัด 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
2.66 1.12 2.66 1.12 2.396 .249 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การละเล่นของท้องถิ่นชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม 
โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดหรือเป็น
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คนต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ย่อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
5.8.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น

ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ตารางท่ี 5.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชน  

ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตาม
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
2.47 1.10 2.56 1.11 .757 .115 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การละเล่นของท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจำแนกตามการเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมหรือไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมก็ตามไม่มีผลทำให้การส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของ
ท้องถิ่นชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครแตกต่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ไม่แตกต่างกัน) 

 
5.9 ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต สภาพความเป็นเมือง และปัญญหาอุปสรรคของ

ประชาชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต สภาพความเมือง และปัญหาอุปสรรคของ
ประชาชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนเมือง แบบแออัด 
ประชาชนจะมีทัศนคติในการดำรงชีวิตทั่วไปของตนเองที่อยู่ในชุมชนนี้อย่างไร มีผลการวิเคราะห์ค่า
ร้อยละดังนี้ 
ตารางที่ 5.36 ความถีแ่ละร้อยละความคิดเห็นของการดำรงชีวิต (Checklist) 

ข้อ ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต ความถี่ ร้อยละ 

1 บ้านเรือนอยู่กันแบบแออัด 128 32.00 
2 มีน้ำเสียและขยะอยู่ในลำคลองสาธารณะจำนวนมาก 273 68.25 
3 บ้านเรือนเป็นตึกอาคารพาณิชย์ 38 9.50 
4 ชีวิตอยู่การการเร่งรีบ (ตื่นแต่เช้ารีบไปทำงาน ไปเรียน) 178 44.50 
5 จราจรคับคั่งติดขัดในชุมชน 33 8.25 
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ตารางที่ 5.36 (ต่อ) 

ข้อ ความคิดเห็นของการดำรงชีวิต ความถี่ ร้อยละ 

6 ครอบครัวเป็นครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก) 44 11.00 
7 พ้ืนที่สีเขียวมีน้อย 292 73.00 
8 คนวัยทำงานมักออกไปทำงานนอกชุมชน 235 58.75 
9 การออกและเข้าบ้านไม่ค่อยเป็นเวลา 124 31.00 
10 ช่วงกลางวันคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่พัฒนาในชุมชน 132 33.00 
11 บ้านเรือนเป็นคอนโด บ้านจัดสรร 10 2.50 
12 ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นบ้านเช่าของคนต่างถิ่น เข้ามาทำงาน 217 54.25 
13 วันหยุดผู้คนนิยมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า 78 19.50 
14 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วนสะดวกสบาย 94 23.50 
15 เป็นพื้นที่ตั้งสถานที่ราชการสำคัญ 11 2.75 
16 ระบบสาธารณสุขมูลฐานที่ดีและการเดินทางสะดวกสบาย 118 29.50 
17 มีวัดและโรงเรียนใกล้ชุมชน 288 72.00 
18 ประชาชนในชุมชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย 222 55.50 
19 ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ 81 20.25 
20 เวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้านมีน้อยมาก 96 24.00 
21 ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ 

ศาสนา ภูมิลำเนามาอยู่รวมกันในชุมชน 
152 38.00 

สภาพความเป็นเมืองทั่วไป 
  

1 โอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมากกว่า มีโรคเครียด 
มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูง (สุขภาวะ) 

54 13.50 

2 เด็กถูกทอดทิ้ง คนไร้บ้านมากขึ้น เด็กเร่ร่อน คนขอทานเพ่ิมขึ้น 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึน การแข่งขันสูงและมีโอกาสได้รับการ
ดูแลจากรัฐดีขึ้น (ครอบครัว สังคม) 

64 16.00 

3 ประชากรแตกต่างหลากหลาย รวมตัว การร่วมมือกันมีน้อย 
ความสัมพันธ์ผิวเผิน ไม่เป็นกันเอง มีแบบแผนและซับซ้อนมาก
ขึ้น (ชุมชนเข้มแข็ง) 

140 35.00 

4 อาชีพนอกภาคเกษตร มีรายได้ต่อหัวสูง อาชีพหลากหลาย ค่า
ครองชีพสูงขึ้น (เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม) 

22 5.50 

5 การเข้าถึงบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม มีปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง (สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล) 

109 27.25 

6 มีความตื่นตัวทางการเมืองและการใช้สิทธิเลือกตั้ง 72 18.00 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 5.36 พบว่า ประชาชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ว่าการดำรงชีวิตในพ้ืนที่ชุมชนนี้มี พ้ืนที่สีเขียวมีน้อย 
(ร้อยละ 73.00) แต่ชุมชนมีวัดและโรงเรียนใกล้กับชุมชนดีมาก (ร้อยละ 72.00) ถึงอย่างไรพ้ืนที่คลอง
น้ำในชุมชนมีน้ำเสียและขยะอยู่ในลำคลองสาธารณะจำนวนมาก (ร้อยละ 68.25) คนส่วนใหญ่คนวัย
ทำงานมักออกไปทำงานนอกชุมชน (ร้อยละ 58.75) คนมีในชุมชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย 
(ร้อยละ 55.50) และอาคารส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นบ้านเช่าของคนต่างถิ่น เข้ามาทำงาน (ร้อยละ 
54.25)  

นอกจากนี้เมื่อถามถึงสภาพความเป็นเมืองโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ประชากรแตกต่างหลากหลาย รวมตัว การร่วมมือกันมีน้อย ความสัมพันธ์ผิวเผิน 
ไม่เป็นกันเอง มีแบบแผนและซับซ้อนมากข้ึน (ชุมชนเข้มแข็ง) (ร้อยละ 35.00) รองลงมาให้น้ำหนักกับ
บริบททางสังคมทั่วไป คือ การเข้าถึงบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม มีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง (สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศสมดุล) (ร้อยละ 27.25) 

ส่วนประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีมีส่วนในการทำให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและการจัดการของชุมชน รวมถึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่น
ชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
ตารางที่ 5.37 ความถีแ่ละร้อยละปัญหาและอุปสรรค(Checklist) 

ข้อ ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ ร้อยละ 

1 ปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่
ต้องทำงาน ฯลฯ 

228 57.00 

2 ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 181 45.25 
3 ประชาชนไม่มีเวลาที่จะทำงานให้กับชุมชน 208 52.00 
4 มีกลุ่มอิทธิพลและเล่นพรรคเล่นพวก 100 25.00 
5 งบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย 186 46.50 
6 อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานน้อย ไม่ทันสมัย 74 18.50 
7 การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทางไป

ประสานงาน 
56 14.00 

8 ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าท่ีควร 71 17.75 
9 ญาติพ่ีน้องไม่เห็นด้วยเนื่องจากมิใช่ธุระของตนเอง 53 13.25 
10 หน่วยงานของรัฐ และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความสำคัญ 

ปล่อยให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
172 43.00 
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ตารางที่ 5.37 (ต่อ) 

ข้อ ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ ร้อยละ 

11 ประชาชนขาดความสามัคคี เกิดการแตกแยกในชุมชน แบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย 

154 38.50 

12 กรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคี
ปรองดอง 

174 43.50 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 5.37 พบว่า ประชาชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ชุมชนหรือการจัดการชุมชน การละเล่นท้องถิ่นในชุมชนว่าปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
การมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงาน ฯลฯ (ร้อยละ 57.00) รองลงมาคือประชาชนไม่มีเวลาที่จะทำงาน
ให้กับชุมชน (ร้อยละ 46.50) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 45.25) และกรรมการชุมชน
ด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง (ร้อยละ 43.50) 
 
 
 
 



 

บทท่ี 6 
 

ผลการวิจัย: ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลอืในชุมชนดสุิตาราม 
แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดเก็บ
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการจัดทำคู่มือการละเล่นท้องถิ่นจากประชาชนที่ขับเคลื่อน
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้
เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการสัมภาษณ์ประชาชนและการสนทนากลุ่มของประชาชนในการพัฒนา
และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ดุสิตาราม 
กรุงเทพมหานคร 

2. ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือให้เยาวชนได้ศึกษาพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต ดังมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
6.1 สรุปผลการสัมภาษณ์ประชาชนและการสนทนากลุ่มของประชาชนในการพัฒนา

และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน     
ดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 

  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นผู้นำชุมชน ประชาชนผู้นำที่ไม่เป็นทางการ
ในท้องถิ่นได้แก่ผู้อาวุโสและผู้รู้ของชุมชนทั้งชายและหญิง นักพัฒนาชุมชน รวมถึงประชาชนที่เป็น
ต้นแบบวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น พบว่า การละเล่นท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ที่สูญหายไปแล้วโดยไม่มีผู้สืบทอด ผีลอบ แม่ศรี ลิงลม แต่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ในชุมชนและสืบทอดกันอยู่จนปัจจุบันคือ กระบี่กระบอง กลองยาว โดยมีผู้สืบทอด ได้แก่ คุณครู
ประจวบ  ทองคำสุก คุณวิทยา  นุชรักษา คุณสมสุข  ทองคำสุก และนายกิ่ง  ใจแกล้ว  (ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดดุสิตาราม) และคุณเครือวัลย์ จำเนียน (คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะ
คอยสนับสนุน) ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ที่เป็นการละเล่นในชุมชน และถ่ายทอดลงสู่เยาวชน ซึ่งยังมีการเรียนการสอนให้กับเยาวชน นักเรียน
ที่โรงเรียนหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ในชุมชนยังมีร่องรอยที่สำคัญ เช่น  โบสถ์ 2. หลัง (ดูกำแพงวัด
จิตรกรรม)  เรือโบราณเจ้าแม่ตะเคียน ต้นไม้เก่าแก่ (ก้ามปู) และอู่เรือพระราชพิธี  
 ครั้นเมื่อหากเกิดการท่องเที่ยวขึ้นชุมชนโดยมีแหล่งเรียนรู้การละเล่นท้องถิ่นจะสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงระดับที่น้อยเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่มีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่ได้รับการ
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สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ พลังของชาวบ้านเองยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะสถานที่ต่าง ๆ และพ้ืนที่คับแคบในแต่ละจุด ไม่เหมือนดังเช่นสมัย
อดีตที่การละเล่นท้องถิ่นเหล่านี้ได้อยู่ที่บริเวรวัดโดยเจ้าอาวาสให้โอกาสและอนุญาต สามารถใช้ลาน
วัดเล่นกิจกรรมการแสดงได้ โดยคุณวิทยา นุชรักษา (อาจารย์โก๋) เป็นผู้สาธิต ปัจจุบันนี้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้แบบนี้เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนถูกพัฒนาเพ่ือการค้าธุรกิจและที่อยู่ อาศัยเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่าในในชุมชนมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมานานแล้ว ซึ่งบางยุคสมัยไม่ได้ผลักดันจริงๆ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งงานกันทำงานเลย ขาดข้อมูลข่าวสารในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ “ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย” บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานรัฐ (สำนักงานเขต) ดังนั้นความสำเร็จของการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ด้านการละเล่นในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดได้อย่างมั่นคงต้องเกิดการมีส่วนร่วมและจัดทำเป็น
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานรัฐเป็นกำลังสำคัญในด้านงบประมาณ ชุมชน 
ประชาชน วัดมีส่วนร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวได้  
 

6.2 ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือให้เยาวชนได้ศึกษาพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต 

 
 ร่องรอยการละเล่นท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือให้เยาวชนได้ศึกษาเพ่ือการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมยังคงหลงเหลืออยู่ คือ กระบี่-กระบอง-กลอง
ยาววัดเสาปะโคน (ปัจจุบันคือวัดดุสิตารามวรวิหาร) 
         คุณพ่อประจวบ ทองคำสุก (ครูจุ่น) (บุตรคุณปู่ห้อย ทองคำสุก) ท่านเป็นครูท่านหนึ่ง ใน
จำนวนคุณครูอาจารย์ ที่ได้รับการสืบทอดกระบี่-กระบอง-กลองยาว ที่สืบทอดต่อๆกันมา ท่านได้
กรุณามีความเมตตาเล่าถ่ายทอดประวัติกระบี่-กระบอง-กลองยาวของวัดเสาปะโคนให้กับลูกหลานฟัง          
 บันทึกคำบอกเล่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 เวลา 18.00 น. ที่บ้านคุณครูประจวบ 
ทองคำสุก (ครูจุ่น) บันทึกโดย วิทยา นุชรักษา (โก้)  ตามประวัติศาสตร์ของชาวกรุงธนบุรีนั้น กล่าว
กันว่าก็คือ ชาวกรุงศรีอยุธยาเดิมนั้นเอง จากการที่ไทยเราได้เสียกรุงให้กับชาวพม่าในครั้งที่ 2 นั้น 
พระเจ้าตากสินได้รวบรวมพรรคพวกคนไทยด้วยกัน ช่วยกันต่อสู้และตีฝ่าของพวกพม่าออกมาได้ และ
ยังได้ทำการต่อสู้กับพวกพม่าจนได้รับชัยชนะ แล้วจึงได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่ธนบุรี 
จึงสันนิษฐานได้ว่า การละเล่นต่างๆที่มีขึ้นมา อาจจะสืบเนื่องมาแต่กรุงศรีอยุธยา ซึ่งรวมทั้ง
การละเล่นกระบี่ กระบอง กลองยาวด้วย เป็นการแสดงเล่นขึ้นภายในกลุ่ม เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย 
หรืออาจจะฝึกการรบไปในตัวด้วย เพราะในสมัยนั้นยังใช้ดาบเป็นอาวุธอยู่  
         ตามคำบอกเล่าของ คุณครูประจวบ ทองคำสุก (ครูจุ่น) การกำเนิดของกระบี่-กระบอง-กลอง
ยาว ของวัดเสาปะโคน ถ้าการสันนิษฐานจากข้อความเบื้องต้น การละเล่นนี้ก็ต้องสืบทอดมาตั้งแต่
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อยุธยา เพ่ือมาสร้างใหม่ ก็คงจะเล่นต่อๆกันมาจนสืบทอดมาถึงรุ่น คุณทวดยิ้ม-คุณทวดชิต-คุณปู่ห้อย-
คุณปู่จุ๊ง-คุณปู่ศรี-คุณปู่เปลื้อง-คุณปู่ใจ-คุณปู่สมบูรณ์-คุณปู่คร-คุณปู่จวง-คุณปู่อู๋-คุณปู่สังข์วาลณ์-คุณ
ปู่เซา โดยการนำของคุณทวดยิ้ม-คุณทวดชิต ท่านได้ริเริ่มและรวบรวมพรรคพวกบรรดาเพ่ือนๆ ดังใน
รายนามท่ีได้กล่าวไว้เบื้องต้นทั้ง 18 ท่าน ทำการก่อตั้งและฝึกหัดกระบี่-กระบอง-กลองยาว ขึ้นมาใหม่ 
และเล่นกันภายในกลุ่มของท่าน มีผู้มาติดต่อให้ไปแสดงในงานต่างๆ ภายในตำบลที่อยู่อาศัยและ
ตำบลใกล้เคียง ท่านก็รวบรวมกันไปแสดง แต่งานจะมีเข้ามามากทางวัดเสาปะโคน ซึ่งคุณทวดชิต-คุณ
ปู่จุ๊ง-คุณปู่ศรี ท่านทั้ง 3 มีบ้านพักอาศัยอยู่ที่บ้านบุ วัดทอง (วัดสุวรรณารามในปัจจุบัน) ท่านก็จะข้าม
มาเล่นและร่วมฝึกฝนกันที่วัดเสาปะโคน และถ้าทางบ้านบุมีงาน ท่านที่อยู่บ้านพักอาศัยอยู่ทางวัดเสา
ปะโคนหรือบางยี่ ก็จะข้ามไปร่วมเล่นกันเป็นประจำเสมอ ๆ 

“การกำเนิดของไม้รำ” 
(ปัจจุบันได้เก็บรักษาอยู่ที่บ้านคุณครูประจวบ ทองคำสุก) 

  

ภาพที่ 6.1 คุณครูประจวบ ทองคำสุก ภาพที่ 6.2 สัมภาษณ์คุณครูประจวบ ทองคำสุก 
ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนวัดดุสิตาราม 

 

คุณทวดยิ้ม-คุณทวดชิต-คุณปู่ห้อย และเพ่ือนๆของท่านอีก 10 ท่านที่มีนามดังกล่าวที่กล่าว
ไว้เบื้องต้น ได้ช่วยกันสร้างไม้รำขึ้นมาด้วยกัน 1 ชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม้รำชุดที่สร้างโดยคุณ
ทวดยิ้มเป็นเจ้าของ ได้เก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของท่านและทุกครั้งที่บรรดาท่านครูออกแสดงท่านจะ
อัญเชิญไม้รำชุดนี้ออกทำการแสดงทุกครั้ง ปัจจุบันไม้รำชุดนี้มิได้ออกทำการแสดงอีกแล้วเก็บรักษา 
สืบทอดกันมาจนถึงลูกหลานของท่านในปัจจุบัน) 

การละเล่นกระบี่-กระบอง-กลองยาวนี้ ได้มีมาตลอดจนคุณทวดยิ้มได้เสียชีวิตลง บรรดาท่าน
ทั้งหลายจึงเห็นชอบให้คุณปู่ห้อยเป็นผู้ดูแลรักษาไม้รำชุดที่สร้างนี้มา โดยเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัย
ของคุณปู่ห้อย (คุณปู่ห้อยได้หัดให้ครูจุ่นฝึกกระบี่-กระบอง แต่ยังไม่จริงจังเท่าใดนัก โดยใช้ลานนอก
ชานบ้านเป็นที่ฝึกซ้อม โดยประมาณอายุของครูจุ่นตอนนั้นได้สัก 8 ขวบ) ต่อมาอีกประมาณ 5-6 ปี 
คุณปู่ห้อยได้ป่วยเป็นอัมพฤกเดินไม่ได้และได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น และคุณปู่ห้อยก็ได้เสียชีวิต
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ลงในระหว่างสงครามโลกนี้ด้วย (คุณปู่ห้อยเสียชีวิตตอนอายุ..) (ซึ่งในขณะนั้นครูจุ่นมีอายุได้ประมาณ 
13-13 ปี ครูจุ่นได้มาเริ่มฝึกอย่างจริงจังเมื่ออายุท่านได้ 16-17 ปี) 

เมื่อคุณปู่ห้อยได้เสียชีวิตลงแล้ว คุณปู่ครซึ่งเป็นพ่ีชายแท้ๆ ของคุณปู่ห้อย ได้นำไม้รำชุดนี้ไป
เก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัยของท่านเอง ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน โดยคุณปู่ครให้เหตุผลว่า บรรดาบุตรของคุณปู่
ห้อยยังเล็กๆกันอยู่ ต่อมาภายหลัง เมื่อคุณปู่ครอายุมากขึ้น จนเล่นไม่ไหว จึงได้นำไม้รำชุดนี้ไปมอบ
ให้กับพ่ีอรุณ ซึ่งเป็นบุตรของอาเปล่ง (ย่าเปล่ง) ผู้เป็นลูกสาวของคุณปู่ยิ้ม โดยคุณปู่ครกล่าวว่า “ไม้จะ
ได้กลับไปอยู่กับเจ้าของเดิม” 

คุณพ่ีอรุณและคุณพ่ีแก้ว ได้นำไม้รำออกแสดงมาตลอด โดยใช้ชื่อคณะกระบี่ -กระบอง อยู่ 2 
ชื่อคือ  

1) “คณะศรีดุสิต” 2. “คณะลูกธนบุรี” โดยนำเอาลูกๆหลานๆของท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นครู
อาจารย์ที่วายชนย์ไปแล้วมาฝึกหัด และมีการนำเอาการละเล่นนี้มาแสดงกันตลอดมา จนกระทั่ง
คุณครูอรุณและคุณครูแก้วเสียชีวิตลง จึงได้หยุดการแสดงการละเล่นกระบี่ -กระบอง ไปประมาณ 6 
เดือน-9 ปี แต่การเล่นกลองยาวยังคงมีการแสดงมาตลอด ภายหลังคุณครูจุ่น (บุตรชายของคุณปู่ห้อย) 
ได้ฟ้ืนฟูการละเล่นกระบี่-กระบอง ขึ้นมาใหม่ โดยนำบุตร-หลาน-เพ่ือนลูกหลาน-เด็กในเขตหมู่บ้านวัด
ดุสิตารามข้ึนมาฝึกหัด เพื่อสืบทอดการละเล่นขึ้นมาใหม่ โดยใช้คำว่า ศิลปป้องกันตัว กระบี่-กระบอง-
กลองยาว โดยใช้ชื่อคณะว่า “คณะศิษย์ลูกธนบุรี” 

 

 
ภาพที่ 6.3 อุปกรณ์กระบี่กระบอง กลองยาว สำนัก “ศ.ลูกธนบุรี” 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ชุมชนวัดดุสิตาราม 
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หมายเหตุของการได้เกิดชื่อของ 2 คณะนี้คือ (แต่คนเล่นเป็นคนชุดเดียวกัน) 
1) คณะศรีดุสิต  2) คณะลูกธนบุรี 
คุณครูแก้วได้ทำงานอยู่อำเภอบางกอกน้อย โดยเป็นครูอยู่ด้านฝ่ายศึกษาธิการ สอนหนังสือ

และฝึกสอนกระบี่-กระบองด้วย ทางฝ่ายสนามหลวงได้จัดงานวันสงกรานต์ขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นจัดงานถึง 
3 วัน โดยให้มีการละเล่นของไทยต่างๆมากมาย ทางอำเภอบางกอกน้อยจึงได้ขอให้ทางคุณครูแก้ว
จัดส่งกระบี่-กระบองลงแสดงโชว์ โดยใช้ชื่อคณะ “ศรีดุสิต” แต่การแสดงนี้มี 2 วัน และผู้แสดงใน
คณะมีจำนวนมาก คุณครูอรุณจึงให้เหตุผลว่า ควรจะส่งลงแสดงทั้ง 2 วัน ทุกคนก็จะได้แสดง
เหมือนๆกัน โดยให้ใช้ชื่อคณะอีกคณะว่า  “คณะลูกธนบุรี” (แต่ผู้แสดงก็คือชุดเดียวกัน แต่ผลัดกัน
เล่นแสดง) 

จุดและสาเหตุ  หลังจากที่คุณครูจุ่นได้นำลูกหลานในหมู่บ้านมาฝึกหัดกระบี่-กระบอง-กลอง
ยาว ขึ้นมาใหม่และได้นำออกแสดงตามงานต่างๆ โดยใช้ชื่อว่า คณะศิษย์ลูกธนบุรี นี้ ทางด้านบุตร -
หลานของคุณครูแก้วได้แย้งว่า ทำไมจึงไม่ใช้ชื่อ คณะศรีดุสิต เหมือนเดิม คุณครูจุ่นจึงแจ้งว่าคำว่า 
คณะลูกธนบุรีนี้ ครูอรุณเป็นผู้ตั้งขึ้นมาก็คือคณะเดียวกัน แต่คุณครูจุ่นก็จะขอใช้ชื่อคณะนี้ในการแสดง
ตลอดไป ฝ่ายทางด้านบุตรหลานของคุณครูแก้วจึงเกิดความไม่พอใจ จึงได้รวบรวมบรรดาพรรคพวก 
และลูกหลาน ฝึกหัดกระบี่-กระบองขึ้นมาบ้าง และได้นำออกแสดงในงานสงกรานต์ของวัดดุสิต โดย
ใช้ชื่อว่า “คณะศรีดุสิต” โดยเล่นสลับกันคนละวันกับคณะ ศิษย์ธนบุรี แต่ต่อมาภายการแสดงกระบี่ -
กระบองของคณะศรีดุสิตไม่ประสบความสำเร็จ และไม่สามารถสืบทอดตามเจตนารมย์ได้ จึง
เป็นอันว่า ชื่อคณะศรีดุสิต จึงเหลือแต่ตำนานที่เล่าขานกันมา (ภายหลังคณะศรีดุสิตได้ฝึกกลองยาว
ขึ้นมาใหม่อีก แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีก) 

(ขยายความ – คุณครูอรุณ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานตาของคุณทวดยิ้ม มีบ้านพักอาศัยอยู่ทาง
ด้านหน้าวัดดุสิตารามอยู่ด้านตลาดขายของ ส่วนคุณครูแก้ว มีบ้านพักอาศัยอยู่ในสวน แถบทางบ้าน
ของคุณปู่ห้อย แต่ต้องเข้าสวนไปลึกมาก โดยทั่วไปจะเรียกกันว่า สวนหลวง ในปัจจุบัน) 

“จากคำบอกเล่าของครูจุ่นว่า”  การละเล่นกระบี่-กระบองสมัยก่อนนั้น ในแต่ละคณะที่เล่น
จะส่งผู้เล่นลงแสดงในแต่ละอาวุธ ชนิดที่เหมือนกัน อย่างเช่น ดาบ -ดาบ หรือ พลอง-พลอง ลงมา
แสดงโชว์ด้วยกัน (จะเหมือนกับมวยแต่ละค่ายที่มาชกกัน) ความหมายก็คือ ผู้ชมก็จะได้ชมลีลา-ลูกไม้-
ลูกเตะ ของแต่ละคณะว่าของคณะใดจะมีทีเด็ดและจะดีกว่า 

อาวุธแต่ละไม้จะตีไม่เหมือนกัน 
พลอง (ไม้พ่อ-ตลก) ง้าว – การตีจะตีได้ในระดับ-ช่วงหัวไหล่-ลำตัว 
ดาบ (ไม้แม่) – การตีจะตีได้ในระดับ-ช่วงลำคอ-ไหล่-ช่วงก้น 
กระบี่ (ไม้ครู) – การตีจะตีได้ในระดับ-ช่วงลำคอ-หลัง-ช่วงก้น-น่อง 
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ครูจุ่นเล่าว่า ในการแสดงของแต่ละคณะนั้น เขาจะดูไม้แรกคือกระบี่ -ถ้าเล่นดี เพราะกระบี่
ถือเป็นไม้ครู ถ้าครูออกแสดงดี ไม้อ่ืนๆจะต้องดีด้วย การเล่นต้องเล่นแม่น-สวยงาม-แม่นไม้-แม่นรำ 
เพราะฉะนั้นในการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีสมาธิ มั่นคง จริงจัง ไม่วอกแวกและตั้งใจ 

หลักของครูจุ่น ในการฝึกศิลปแขนงนี้ ทุกคนจะต้องฝึกอาวุธให้ได้เป็นทุกชนิด เพ่ือหลัก 2 
ประการ 

1) ในเมื่อทุกคนเป็นอาวุธทุกชนิด เมื่อเวลาไปออกแสดง ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งของ
คู่เล่นได้ขาดหายไป หรือจำกัดจำนวนผู้แสดงของแต่ละงานที่จะไปแสดง ก็จะสามารถที่จะนำผู้แสดง
คนอ่ืน ซึ่งได้ผ่านการฝึกมาแล้ว นำมาแสดงแทนได้ 

2) เพ่ือเป็นการสืบทอดหรือเกิดประโยชน์ในกาลข้างหน้าต่อไป ก็สามารถที่จะ
ถ่ายทอดให้กบับุคคลอ่ืนต่อไปได้ (ครูจุ่นกำชับและอบรมศิษย์อยู่เสมอว่า การที่จะเป็นครูผู้ฝึกสอนและ
ถ่ายทอดศิลปแขนงนี้ได้นั้น จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงได้ทุกอาวุธ) 

เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในการแสดงจากครูจุ่น 
ในการร่ายรำ-ต้องอ่อนช้อย-สวยงาม-การสืบเท้า-การทอนเท้า-การเปลี่ยนท่ารำในแต่ละท่า

ต้องสวยงามและองอาจ เพราะในแต่ละอาวุธจะมีเอกลักษณ์ของไม้อยู่ในตัวเอง เช่น ดาบ-โล่-เขน-ดั้ง-
กระบี่ การร่ายรำของแม่ไม้นั้น ส่วนพลองและง้าวนั้นเป็นอาวุธของท่วงท่าของการร่ายรำ จึงจัดอยู่ใน
ลักษณะอ่อนช้อย และสง่างาม 

การออกไม้รม – จังหวะการรุก-การรับ-การจาก ต้องแม่นไม้ กระจะ หนักแน่นในการลงไม้
ต้องแม่นยำและแน่นอน เช่น อาวุธดาบ การฟันลงไปควรใช้ลักษณะการฟันแบบโปรยดาบ โยกหัวไหล่
ถึงช่วงบั้นเอว จะทำให้มองดูสวยงามและสมจริง 

เกร็ดความความรู้จากครูจุ่น 
ไม้หวาย – ไม้หวายที่ดีสำหรับใช้ทำไม้รบ กระบี่-กระบองนั้น ต้องเป็นหวายที่แก่จัดจะมีสี

ออกเหลืองผิวมัน นำมาทำด้าม-ง้าว หรือพลองก็ได้ แต่ถ้าจะทำพลอง จะต้องเลือกหวายที่มีลำต้นให้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว (ดัดหวายต้องลนด้วยไฟพอร้อน) 

รากไทร –  ใช้ทำพลองและไม้สั้นในสมัยก่อน นิยมนำรากไทร ซึ่มมีลักษณะพิเศษคือมีเนื้อไม้
เหนียว ใกล้เคียงกับหวาย เมื่อแห้งแล้วจะมีน้ำหนักเบา เนื้อไม้มีความยืดหยุ่น โดยเลือกเอาเฉพาะราก
ที่ตรงหรือถ้าคดก็เลือกเอาที่คดแต่น้อย เพราะเราสามารถนำเอารากไทรที่คดนั้นมาดัดให้ตรงได้ โดย
เลือกรากไทรที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว แล้วนำมาเกลาหรือใสออกให้ได้ขนาดตามที่
เราต้องการ (ต้นไทรนั้นโบราณ เชื่อกันว่ามีรุกขเทวดาหรือเทพารักษ์อาศัยอยู่ ฉะนั้นจะตัดรากไทรจึง
ต้องทำพิธีขอแด่รุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นไทรเสียก่อน โดยมีดอกไม้จุดธูปเทียน แล้วขอรากไทรต่อ
ท่าน) (การตัดรากไทรนั้นต้องดัดด้วย การนำรากไทรไปลนไฟที่มีความร้อนอ่อนๆ โดยลนให้ทั่วแล้ว
ค่อยๆดัด ห้ามใช้ไฟแรงๆดัด เพราะจะทำให้เนื้อไม้ของไทรลั่นหรือแตกได้) 
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นอกจากนี้ประวัติกลองยาวของวัดเสาปะโคน (วัดดุสิตาราม) การแสดงศิลปะกลองยาวนี้ ได้
นำแสดงมาพร้อมกระบี่-กระบอง และไม่เคยได้หยุดการแสดงเลย มีการแสดงมาตลอด โดยการนำคุณ
ทวดชิต แต่ผู้สร้างกลองและเป็นเจ้าของคือคุณปู่เล็ก ครูจุ่นเล่าว่าสมัยนั้นท่านยังเล็กอยู่ ประมาณอายุ
ของท่านได้ 7-8 ขวบ ท่านได้เห็นท่านที่เป็นครู อาจารย์ออกแสดงกันอยู่สม่ำเสมอ ท่าเล่าว่า กลองยาว
ลูกต้นนั้น มีหน้ากลองกว้างถึง 16-17 นิ้ว ซึ้งนั้นว่ากว้างมาก และมีความพิเศษที่ว่าคือ ถ้าจะมีงาน
แสดงกลองเข้ามา กลองลูกต้นลูกนี้จะมีเสียงดังขึ้นมาเอง โดยไม่มีผู้ใดตี และก็จะมีผู้มาติดต่องานให้ไป
แสดงด้วย และก็จะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไป ส่วนกลองลูกท้ายจะมีหน้ากว้างประมาณ 12 นิ้ว แต่เป็นที่น่า
เสียดาย ซึ่งหลังจากได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น เครื่องบินได้มาทิ้งลูกระเบิดที่สถานีรถไฟบางกอก
น้อยและลูกระเบิดได้หลงมาตกท่ีวัดเสาปะโคนและได้เกิดไฟไฟม้ขึ้น บ้านของคุณปู่เล็ก ซึ่งอยู่ด้านหน้า
วัดเสาปะโคนอยู่ด้านริมคลองของวัด จึงโดนไฟไหม้ไปด้วย ไฟได้ไหม้ทั้งบ้านและของไปหมด (กลอง
ยาวชุดปัจจุบันที่อยู่ที่บ้านของครูจุ่นนี้คือชุดที่ครูจุ่นได้สร้างขึ้นมา เพ่ือฝึกหัดและเล่นกับพรรคพวก
เพ่ือนฝูง) 

 
ภาพที่ 6.4 คณะกลองยาว 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 
 

*จากคำบอกเล่าจากครูจุ่น* 
ปู่ห้อยจะเป็นผู้ที่บรรดาเพ่ือนๆของท่านจะให้ความนับถือและยกย่องมาก โดยไม่ว่าจะป็

นเรื่อง กระบี่-กระบอง-กลองยาว คุณปู่ห้อยจะเป็นผู้นำในด้านการดูแลและบำรุงรักษามาตลอด ถ้า
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ว่างเว้นหรือหมดหน้างาน คุณปู่ห้อยท่านจะรื้อหน้ากลองและหนังออก และจะสำรวจกลองยาวแต่ละ
ลูกว่าชำรุดหรือมีจุดเสียหายตรงไหนหรือเสียงไม่ดี ท่านก็จะเซาะและตบแต่งตัวกลองด้านด้านใน แล้ว
ทดลองจุ่มกระแทกกับน้ำ เพ่ือจะฟังเสียงว่าจะเกิดเสียงดังกังวาลดีหรือไม่ ถ้าไม่ดีท่านก็จะพยายามหา
จุดบกพร่องส่วนอื่นอีก อาจจะเป็นที่คอหวดหรือที่หนัง ซึ่งหนังอาจจะหนาไปหรือความบางไม่เท่ากันก็
ได้ จากคำบอกเล่าของลุงโฉม ซึ่งเป็นบุตรของคุณปู่เล็ก โดยผ่านทางครูจุ่นเล่าว่า หนังที่จะนำมาเย็บ
ขึ้นปิดหน้ากลองยาวนั้น คุณปู่ห้อยท่านจะละเอียดมาก ท่านจะขัดหนังหน้ากลองนั้นจนบางเท่ากัน 
ขัดแล้วท่านก็ส่องหนังนั้นดู ถ้ายังบางไม่ได้ขนาดที่เท่ากัน ท่านก็จะขัดอีก จนได้ขนาดบางเท่ากันแล้ว
จึงนำไปแช่น้ำจนนิ่ม แล้วทุบหนังหน้ากลองยาวนั้นจนช้ำนิ่ม จนสามารถดึงให้ขยายตัวได้ (คนโบราณ
ท่านจะเรียกว่ายำหนัง) แล้วจึงนำหนังนั้นไปเย็บ แล้วนำไปขึ้นหน้ากลองยาว เพราะเสียงของกลองที่
ใช้ในการเล่นเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นกลองยาว 

การเล่นกลองยาวของในสมัยนั้น ครูจุ่นเล่าว่า ถ้าออกไปแสดงตามงานต่างๆ ก็จะต้องทำ
น้ำมนต์และตั้งเครื่องเซ่น เพ่ือบูชาครู จะต้องมีสำรับของคาว-หวาน เหล้าในสมัยนั้นใช้เหล้าขาว บุหรี่ 
ดอกไม้-ธูปเทียน และที่ขาดไม่ได้คือค่ากำนัล โดยจะเรียกขอจากท่านเจ้าภาพเจ้าของงาน ซึ่งคุณปู่
ห้อยจะเป็นผู้ทำพิธี 

(ทำน้ำมนต์ธรณีสาร เพ่ือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีมิให้เข้ามาก้ำกายผู้เล่นกลองยาว ) เมื่อทำพิธีเสร็จ
แล้ว คุณปู่ห้อยจะรินเหล้าใส่แก้ว แล้วให้บรรดาผู้เล่นดื่มกันคนละอึก จนเวียนครบกันทุกคนแล้ว ก็จะ
ให้ผู้ที่เล่นกลองติดข้าวหน้ากลอง (ข้าวที่ติดหนังกลองยาวนี้จะใช้ข้าวสุกบดจนข้าวละเอียดแล้ว จะ
คลุกกับขี้เถ้าตะโหงกมะพร้าวที่นำมาเผาจนเป็นขี้เถ้าแล้ว นำมาล่อนเอาขี้เถ้าที่ละเอียด เมื่อขยำข้าว
และขี้เถ้าเข้ากันดีแล้ว จึงนำมาติดหน้ากลอง) และทดลองตีกลองของตนเอง ซึ่งตีประจำมืออยู่จนครบ 
(เข้าใจว่าเป็นการทดลองเสียงของกลองว่าเสียงเป็นเช่นไร เช่น มีเสียงเพ้ิง เสียงป๊ะ เสียงบ่อม ไหม ) 
และเมื่อติดข้าวหน้ากลองและแต่งเสียงจนได้ความที่ต้องแล้ว คุณปู่ห้อยก็จะรินเหล้าใส่แก้ว แล้วแจก
ให้ดื่มกันอีกคนละครั้ง แล้วก็จะเก็บเหล้าไว้ไม่นำมาดื่มอีก ในขณะที่ยังแสดงอยู่จนเมื่อเลิกแสดงแล้ว
กลับ จึงจะนำมาดื่มกันภายหลัง 

*เก็บมาเล่าจากครูจุ่น 
การแสดงการละเล่นกลองยาวในสมัยของคุณทวดชิต คุณปู่ห้อยและบรรดาเพ่ือนๆของท่าน

ทั้ง 16 ท่าน ครูจุ่นเล่าว่าในการพิธีการบวชนาค หลังจากท่ีได้นำนาควันทาเสมาเสร็จแล้ว ก่อนที่จะนำ
นาคขึ้นบันไดโบสถ์ คณะผู้เล่นกลองยาวจะไปยืนเรียงรายกันเป็นแถวขว้างบันไดโบสถ์ไว้กัน ยังไม่ให้
นำนาคเข้าโบสถ์ โดยการนำของคุณทวดชิต ท่านจะร่ายรำแสดงการเสียอกเสียใจคร่ำครวญ ต่อว่าต่อ
ขานพ่อนาคว่า จะทิ้งไปโดยการไปบวช (สมัยนั้นเรียกว่าเป็นการแสดงมารผจญ) ครูจุ่นเล่าว่า คุณทวด
ชิตท่านรำได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามมาก แม้คุณปู่ห้อยเองยังรำสวยสู้ไม่ได้เลย (การเล่นกลองยาว
นี้ คุณทวดยิ้มท่านไม่ได้เล่น ท่านเลยเล่นแต่กระบี่ กระบองอย่างเดียว) แต่ในสมัยก่อนนั้นทางเจ้าภาพ



110 

เขาให้เวลาในการแสดง แต่เดี๋ยวนี้การแสดงอย่างนั้นไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ได้ขาดหายไป เพราะเวลาทุก
อย่างเร่งรัดไปกันหมด 

นอกจากนี้ศิษย์ศ.ลูกธนบุรีไม้รำและท่ารำ  
ระลึกถึงบรรพบุรุษ (ขับเสภา) 
                       สิบนิ้วขอประนมก้มลงกรบ 
                       ใจกำซาบหวนรำลึกนึกถึงท่าน 
                       คุณบิดร มารดา คุณอาจารย์ 
                       ที่ประทาน สอนสั่ง หลั่งวิชา 
                                         อีกท้ังพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
                                         ที่ดำรงคงไว้ในศาสนา 
                                         อีกท้ังวิญญาณต้นตระกูลไทยแต่ก่อนมา 
                                         ศิษย์ศ.ลูกธนบุรีขอวันทารับคำ…พร 
                        ขอฝากกายฝากใจไว้ที่นี่ 
                        ฝากแม่พระธรณี ที่อาศัย 
                        ฝากมรดก ศิลปะของชาติไทย 
                        ให้ท่านไว้ ติดตัวชั่วนิรันดร์ 

          

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.5 กระบี่อ่อน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 
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กระบี่อ่อน คืออาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยแต่โบราณ มีหลายชนิด แต่เรียก

เป็นคำรวมว่า “กระบี่-กระบอง” ผู้ใช้อาวุธเหล่านี้ ต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญตามแบบแผน ซึ่งเรียกว่า 
เพลง เพลงอาวุธมีชื่อเรียกตามท่ารำและท่ารบ มีหลายสิบอย่าง เช่นเดียวกับศิลปในการเต้นโขนและ
รำละคร ทั้งปรากฎว่ามีรำหลายอย่างหลายตอนของโขนละครเหมือนกับท่ารำ เพลงอาวุธของกระบี่ -
กระบอง บัดนี้ไม่สามารถทราบได้ว่า โขนละครเอาแบบอย่างมาจากศิลปแห่งการรำเพลงอาวุธหรือ
การรำเพลงอาวุธเอาแบบอย่างมาจากศิลปแห่งโขนละคร แต่สังเกตได้ว่า รำกระบี่ของละคร มุ่ งเอา
การรำงามเป็นหลักสำคัญ ส่วนการรำกระบี่-กระบอง มุ่งเอาการแสดงให้ขึงขัง เห็นจริงเห็นจังเป็นส่วน
สำคัญ 

การรำกระบี่ หรือการต่อสู้กันด้วยอาวุธชนิดอ่ืนๆของไทย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนั้น นอกจากใช้
เป็นการต่อสู้ศัตรู หรือป้องกันตัว หรือใช้ต่อสู้ข้าศึกในสนามรบแล้ว ยังนิยมใช้รำประกวดอวดฝีมือกัน 
ในคราวมีมหรสพหรือในคราวมีงานตามเทศกาล หรือแสดงการประลองฝีมือของเหล่านักรบ เพ่ือชม
กันเล่นเป็นกีฬาสำเริงอีกด้วย เช่นที่กล่าว “ให้รำโล่, ด้ัง, ทวน, ตรี, ดาบ, กริช, กระบี่, เป็นคู่คู ่แต่ล้วน
เจนจัดสันทัดครู จะได้ดูสำราญ บานใจ และในการแสดงเช่นนี้ ย่อมมีปี่กลอง เป็นเครื่องเป่าและตี
ประกอบจังหวะ เร่งเร้าใจ ทั้งผู้รำอาวุธและท้ังผู้ดูให้รู้สึก คึกคัก อาจหาญ ไปด้วยในตัว” 

ท่ารำ 
ถวายบังโคมรำขึ้น พรหมสี่หน้า นั่งหรือยืน 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1) ท่าแทงวิหก 
2) ท่าเชิญเทียนตั้งฉัตร 
3) ท่าสอดสร้อยมาลา 
เดินแปลง 
รำพรหมเร็ว  ออกย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
ไม้รบ 
1) ตีบนตีล่าง ตีรับบนสลับข้าง 2 เที่ยวๆ 3 ตีบนตีล่างตีวืดอีก อีกฝ่ายโยกตัวหลบแล้วตีก้น 

จากออก 
2) ตีบนตีล่าง แล้วตีหวดบนซ้าย-ขวา 5 ที คนละเที่ยว แล้วตีบนตีล่าง แล้วตีวืดหัว อีกฝ่าย

โยกตัวหลบ แล้วแว้งตัวตีก้นหรือขา จากออก 
3) ตีบนตีล่าง แล้ววืดหัวอีกฝ่ายหลบวืดขา อีกฝ่ายวืดขา อีกฝ่ายวืดหัวสลับกัน แล้วตีก้นตีขา

แลกกัน แล้วถีบหรือเตะจากออก 
4) ตีวืดหัวอีกฝ่ายหลบแล้วตีวืดกลับหัวๆ อีกฝ่ายหลบแล้วตีวืดหัวกลับ แล้วตีกัน 
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5) ตีบนตีล่างแล้วตีแลก อีกฝ่ายตีอีกฝ่าย เตะ 2 ครั้ง แล้วถีบออก 
6) เข้าตีเหมือนไม้หนึ่ง 2 เที่ยวๆ 3 ตีบนตีล่างแล้วสะบัดปลายกระบี่กระชากให้กระบี่อีกฝ่าย

หลุดมือ แล้วตีวืดอีกฝ่ายหลบแล้วถีบ ฝ่ายถูกถีบเข้ามาตีวืดซ้าย -ขวา แล้วตีบนอีก ยกมือรับแล้วตบ
หรือถีบแล้ววิ่งไปเก็บกระบี่ 

7) เข้าตีเหมือนไม้หนึ่ง คนละเที่ยวๆ 3 ตีบนตีล่างแล้วกระโดดออก แล้ววิ่งเข้ามาเงื้อจะตี แต่
เข้าไม้นั่งคุกเข่าย่อลงนั่งมา 
      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพที่ 6.6-7 ดาบสองมือ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

การใช้ดาบสองมือ เป็นศิลปะแห่งการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเพลงประจำสำหรับใช้
อาวุธชนิดนี้อยู่หลายสิบเพลง มีเพลงตั้ง เพลงรำ เพลงสะกัด เพลงกราย และเพลงรบ แต่ละเพลงมีชื่อ
ประจำเป็นชุดๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องฝึกหัดท่ารำให้ใช้ได้ตามเพลงอาวุธชนิดนี้อย่างชำนิชำนาญ สามารถรุก
ปละรับอาวุธของคู่ต่อสู้ได้อย่างแคล้วคล่อง ว่องไว ปรากฏว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จ



113 

พระเอกาทศรถ วีรกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติ์เป็นอย่างยิ่งของไทย ทรงเชี่ยวชาญในการใช้ดาบสองมือเป็น
อย่างยิ่ง ถึงกับเคยทรงใช้เป็นอาวุธคู่พระหัตถ์ เข้าต่อสู้ตะลุมบอนจนข้าศึกในสงคราม คราวถอยทัพ
พม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.2129 แต่โบราณ จัดตั้งขึ้นเป็นกรมทหาร มีเจ้ากรมผู้บังคับบัญชา
เป็นชนชาติมอญ ซึ่งเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศไทย เรียกว่ากรมดาบสองมือ ขึ้นสังกัด
อยู่ในกรม พระทรงโหม และผู้ที่ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของกรมดาบสองมือ ตามปกติก็เป็นชนชาติเชื้อ
มอญ ซึ่งคงจะได้มีการฝึกหัด ซักซ้อม และประลองฝีมือการใช้ดาบกันอยู่เนื่องๆ คงจะรำได้งดงามและ
คล่องแคล่ว ชำนิชำนาญเป็นอย่างดีในเพลงขับร้องทางคีตศิลป์ จึงมีเพลงมอญรำดาบ ซึ่งเข้าใจว่า แต่
เดิมผู้ประพันธ์เพลงอาจจะเรียนจังหวะทำนองมาจากฝีมือการรำดาบของมอญ ในกรมดาบสองมือนี้ก็
ได้ ดาบสองมือนี้ นอกจากใช้ในโอกาสต่อสู้ป้องกันตัวแล้ว ยังนิยมรำประกวดประลองการต่อสู้อวด
ฝีมือให้ประชาชนได้ชมกันในงานมหรสพหรือในงานเทศกาล ซึ่งต้องมีปี่กลองบรรเลงให้จังหวะเร่ งเร้า 
และเพ่ิมความครึกครื้นขึ้นอีกด้วย การประลองฝีมือในโอกาสเช่นนี้ คู่ต่อสู้มักนิยมแต่งตัวด้วยนุ่ง
กางเกงขาสั้น สวมเสื้อลงยันตร์ และคาดมงคลไว้บนศีรษะของตน 

ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า นั่งหรือยืน 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1) ท่าเทพพนม 
2) ท่าโก่งศร 
3) ท่าพิศมัยเรียงหมอน 
4) ท่าจิ้มหน้า-จิ่มหลัง 
5) ท่าจิ่มโยกย้าย 
6) ท่าจิ่มลอย 
7) ท่าขัดดาบ 
8) ท่าซ่อนดาบคุ้มตัว 
เดินแปลง 
รำพรหมเร็ว  ออกย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
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ภาพที่ 6.8 ดาบดั้ง ดาบโล่ ดาบเขน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

ดั้ง เป็นชื่อของเครื่องถือ สำหรับป้องกันอาวุธชนิดหนึ่ง ทำด้วยหนังสัตว์ ด้วยหวายหรือไม้ 
ยาวราวสองศอกหลวง (ราว 37 นิ้วฟุต) มีรูปร่างคล้ายกาบกล้วย โค้งงุ้มเข้าหาตัวผู้ถือ กว้างราว 5 นิ้ว
ฟุต ด้านในของดั้งมีที่สำหรับมือจับให้มั่นอยู่ตรงก่ึงกลาง และทางด้านนอกก็มักเขียนเป็นลวดลายทอง 
โดยปกติมักใช้คู่กับดาบ จึงเรียกว่าดาบดั้ง คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายจะใช้มือซ้ายถือดั้ง มือขวาถือดาบ แต่ก็
อาจใช้คู่กับอาวุธอย่างอ่ืน เป็นต้น ก่าหอกและทวนก็ได้ และใช้ต่อสู้ป้องกันคู่ปรปักษ์ ซึ่งใช้อาวุธอย่าง
อ่ืนได้ด้วย เช่น อาจเป็นอีกฝ่ายหนึ่งถือดาบสองมือหรือถือดาบมือหนึ่งถือโล่มือหนึ่ง หรือถืออาวุธ
อย่างอ่ืนก็ได้ เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในสงครามจะเลือกคู่สู้และเลือกต่อสู้เฉพาะอาวุธ
บางอย่างหาได้ไม่ ในสมัยโบราณจัดตั้งผู้ใช้เครื่องอาวุธชนิดนี้ขึ้น เป็นกรมทหารเรียกว่า “กรมดั้งทอง
ซ้าย” และ “กรมดั้งทองขวา” ตัวเจ้ากรมและผู้สังกัดขึ้นในกรมนี้มักเป็นพวกมอญ ที่เข้ามาสวามิภักดิ์
พ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพวกมอญเหล่านี้ คงจะเป็น
เพราะเหตุนี้ การใช้ดาบดั้งจึงตั้งด้วยเพลงชื่อ “สมิ้งทองมอญ” ก่อนและเข้าต่อสู้กันด้วยศิลปแห่งการ
ใช้อาวุธเป็นทีท่าต่างๆ ซึ่งมีทั้ง “เพลงรำ” และ “เพลงรบ” เป็นศิลปประจำของการใช้เครื่องอาวุธ
ชนิดนี้ 
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          โล่รูปกลม ตรงกลางโก่งออกด้านนอก ขอบโค้งงุ้มเข้าหาตัวผู้ถือวัดผ่าศูนย์กลางราว 9 ศอก
หลวงหรือประมาณ 45 ซม. ครั้งโบราณทำด้วยหนังหรือหวายหรือไม้ ทางด้านหลังมีห่วงสำหรับมือถือ
และบางอันก็มีห่วงสอดแขนให้กระชับด้วย ส่วนด้านหน้าโดยมากมักเขียนเป็นรูปราหู เรียกว่า “โล่
ราหู” ใช้ถือเป็นเครื่องปิดป้องกำบังศัตราวุธของคู่ต่อสู้ โดยปกติใช้คู่กับดาบ มีบทบาททีท่าประจำ
เครื่องอาวุธชนิดนี้สำหรับต่อสู้ป้องกันตัวโดยเฉพาะคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่าย อาจถือดาบและโล่ด้วยกันทั้งคู่ 
หรืออาจใช้คู่กับอาวุธอ่ืน และต่อสู้กับผู้ใช้อาวุธชนิดอ่ืนๆก็ได้ แต่เพลงที่ใช้กับอาวุธมักยักย้ายไปตาม
แบบแผนของครูที่บัญญัติไว้ ศิลปะในการใช้ดาบโล่นี้คงจะเป็นที่นิยมกันมากในสมัยโบราณ จึงมักมี
ภาพจิตรกรรมเขียนขึ้นไว้เป็นทหารไทยโบราณถือดาบโล่ ทั้งมีกล่าวถึงตำแหน่ง “ราชมณู” เป็น
เจ้ากรมกลองชนะไว้ในทำเนียบศักดินาโบราณนั้น เข้าใจว่าครั้งโบราณคงจะมีหน้าที่ฝึกหัดเพลงอาวุธ
ต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่สำคัญอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากพระราชมณูทหารเอกในรัชกาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นนักรบที่ฉกาจฉกรรจ์ ปรากฏเกียรติ์อยู่ในพระราชพงศาวดารรัชกาลนั้น เป็นที่
รู้จักของนักศึกษาเป็นอย่างด ี
          เขน เป็นเครื่องป้องกันอาวุธชนิดหนึ่ง มีรูปแบนๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางอันก็ประดิษฐ์ให้ดู
งามขึ้น ด้วยทำหัวท้ายบาน กว้างราว 11-12 นิ้วฟุต ตรงกลางทำให้คอดราว 11นิ้วฟุตและยาว
ประมาณศอกคืบ (ราว 35 ซม.) ตามปกติใช้คู่กับดาบจึงเรียกว่า “ดาบเขน” แต่อาจใช้คู่กับหอกหรือ
อาวุธอย่างอ่ืนก็ได้ 
          ผู้ใช้ดาบเขนนี้ ในสมัยโบราณจัดตั้งไว้เป็นกรมทหาร ซึ่งเป็นกรมใหญ่ 2 กรมคือ กรมเขนทอง
ซ้ายขวา อยู่ในจำนวนที่เรียกว่า “กรมอาสาแปดเหล่า” มีหน้าที่รักษาพระนครและป้องกันพระราช
อาณาเขต หรือยกไปปราบอริราชศัตรู เจ้ากรมถือศักดินา 5000 เป็นชั้นแม่ทัพรอง การต่อสู้และ
ประลองฝีมือกันด้วยดาบเขน ก็คล้ายกันกับดาบโล่ เช่นกล่าวมา 

ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า นั่ง-ยืน 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1 ท่า ดั้ง – โล่ – เขน – ป้องหน้า ซ้อนดาบ 
ไม้รบ 
รำพรหมเร็ว-ออกเดินแปลง ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
ใช้ไม้รบของดาบสองมือ 
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ภาพที่ 6.9 พลอง พลอง 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

พลอง เป็นไม้กลม วัดผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้วฟุตและยาว 4 ศอกหลวง (ราว 2 เมตรเศษ) 
ใช้ทั้งเป็นอาวุธทำร้ายศัตรูและทั้งป้องกันตัวไปในขณะเดียวกัน ศิลปแห่งการใช้ “พลอง” ตามเพลง
อาวุธที่ฝึกหัดวิธีใช้ไว้ตามแบบแผนของครูนั้น ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกหัดมาอย่างชำนิชำนาญ 
เช่นเดียวกับหัดใช้กระบี่และดาบ แต่เป็นศิลปแห่งการใช้ไม้พลอง มีวิธีแตกต่างกับใช้ดาบและกระบี่
เป็นอันมากในสมัยโบราณ ปรากฎว่า ชายฉกรรจ์ของไทยนิยมฝึกหัดกันไว้สำหรับใช้ สู้รบในสงคราม 
และป้องกันตัว แต่บางโอกาส คู่ต่อสู้ถือพลองคนละอัน แล้วประลองฝีมือแสดงการต่อสู้อวดกันอยู่
เนื่องๆ 

ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า ยืน 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1) ท่าเงาะหาปลา 
2) ท่าฟันสองหัว 
3) ท่ายักษ์ลงหลัก 
4) ท่ามัยราพเป่ายา 
ไม้รบ 
รำพรหมเร็ว-เดินออกแปลง ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
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ภาพที่ 6.10 ง้าว – ง้าว 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

 
ง้าว เป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับมีดดาบ แต่แตกต่างกันตรงที่ง้าวจะมีด้ามค่อนข้างยาวและ

จะมีขอเอาไว้สำหรับสับหรือเกี่ยว ง้าวเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้กันบนหลังช้าง แต่บางครั้งก็สามารถที่จะลง
มาต่อสู้กันบนผืนดินได้อีกด้วย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธ
หัตถีกับพระมหาอุปราชา พระองค์ทรงได้เอาพระแสงของ้าว ฟันพระมหาอุปราชาจนถึงแก่ความตาย
และทรงกอบกู้อิสรภาพให้แก่ลูกหลานได้อยู่เป็นไทยได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1) ท่าเงาะหาปลา 
2) ท่าควานช้าง (เถรกวาดลาน) 
3) ท่าโบกธง 
4) ท่าลองรับง้าว 
ไม้รบ 
รำพรหมเร็ว-ออกเดินแปลง ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
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ภาพที่ 6.11 พลอง – ไม้สั้น 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

ผู้ใช้ไม้พลอง บางคราวก็ใช้ประลองฝีมือต่อสู้กันด้วยพลองต่อพลอง แต่บางคราวก็ใช้ต่อสู้กับ
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งใช้ “ไม้สั้น” กล่าวคือ ไม้ขนาดสั้นราว 1 ศอกเศษ ข้างหนึ่งของไม้มีห่วงสำหรับสอด
แขนตรงใต้ข้อศอกอีกข้างหนึ่งฝังหลัก 2 อัน อันหนึ่งสำหรับกำมือถืออีกอันหนึ่งอยู่เหนือกำมือ สำหรับ
รับอาวุธของคู่ต่อสู้ที่จะกระทบมือคืนหนึ่ง ใช้ไม้สั้นสองอันสำหรับสอดถือทั้งสองมือ ศิลปแห่งการใช้ไม้
สั้น อยู่ที่ความว่องไวของผู่ใช้และจะต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าประชิดตัวคู่ต่อสู้เสมอ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ใช้พลอง 
ถ้าคู่ต่อสู้กับผู้ใช้ไม้สั้นจะต้องถอยฉะให้ห่างตัวคู่ต่อสู้จึงจะทำคู่ต่อสู้ได้ ถ้าผู้ใช้ไม้สั้นเข้าประชิดตัวเสีย
แล้วผู้ใช้พลองก็มักจะทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้ นอกจากจะรูดมือทั้งสองมากำไว้ที่ปลายไม้ แล้วใช้กระทุ้ง
กระแทกคู่ต่อสู้อย่างไม้สั้น 

ท่ารำไม้สั้น 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
1 ลิงหักสวน 
ไม้รบ 
รำพรหมเร็ว-ออกเดินแปลง  ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
ลูกไม้ ยักษ์เดินเข้าหาเหวี่ยงพลองวืด ซ้าย-ขวาลิงโยกตัวหลบแล้วเงื้อไม้สั้นจะตี ยักษ์ถีบแล้ว

เข้าล่อ ลิงตะปบไม้ ยักษ์ดึงพลองหลบแล้วตี 
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1) ไล่ไม้บน-ล่าง 7-9 ยักษ์ตีวืดแล้วงัดข้างๆแล้วงัดวืดหัว แล้วหวดบนหวดล่าง แล้วหวดวดื
หัวลิง หลบแล้วถีบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.12 ง้าว – ดาบสองมือ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ชุมชนวัดดุสิตาราม 

ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคม รำขึ้นพรหมสี่หน้า 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
ใช้ท่ารำของแต่ละชนิดอาวุธ 
ไม้รบ 
รำพรหมเร็ว ออกเดินแปลง ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
(ลูกไม้) ฟันล่างฟันบนต่างคนต่างฟันวืด ง้าวโยกตัวหลบแล้วถีบ 
1) ฟันล่างฟันบน ต่างคนต่างฟันวืด ง้าวโยกตัวหลบแล้วย่อตัวฟันตัดขา ดาบ , กระโดด ง้าว, 

ฟันบนกลาง ดาบ,รับแล้วฟันตอบฟันบนฟันล่างฟันกลาง พลัดกันไล่ 2 เที่ยว เที่ยวที่ 3 ฟันบนฟันล่าง
แล้วกระโดดถีบกลางหลัง 

2) ดาบไล่ฟันบนฟันล่างแล้วฟันคอสะพายแล่ง ซ้าย-ขวา 4 ครั้ง แล้วฟันบนกลาง ง้าว,รับ
กลางแล้วฟันบนฟันล่างแล้ว ฟันคอสะพายแล่ง 4 ครั้ง แล้วฟันบนกลาง ดาบ,เอาดาบรับกลาง ง้าว, 
กลับเอาด้ามง้าวงัดเสยขึ้น แล้วเอาด้ามง้าวงัดข้างๆ 2 ครั้ง ดาบ,เอาดาบกัน ง้าว,กลับเอาด้ามง้าวงัดตี
หน้าแข้ง ดาบ,กระโดด ง้าว,กลับเอาด้ามง้าวตีกระแทกหลังดาบ ดาบ,เสียหลักหน้าขมำเซไปข้างหน้า 
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ง้าว, ถอยหลังตามแล้วย่อตัวเหวียงง้าวหมุนข้ามหัว แล้วฟันสวนดาบ ดาบ ,พุ่งตัวสวนข้ามไม้แล้วตี
ลังกา แล้วรีบลุกขึ้น ง้าว,กระโดดฟันตัดคอข้างหลัง ดาบ,ก้มหัวถอยหลัง แล้วถีบ ง้าว,เสียหลัก ดาบ,
เหลือมือเปล่า 

3) ง้าว,ตามเข้ามาจะซ้ำแล้วฟันวืดตัดคอฟันท้องแล้วแทงซ้ายขวา ดาบ ,โยกบิดตัวหลบ แล้ว
เข้าแย่งจับง้าว แล้วยื้อกัน แล้วแลกเตะสูงบิดเข้าคลวงหลัง แล้วแย่งยื้อหมุนง้าวเอาปลายง้าวหมุนลง
แล้วหมุนตัวเองหลังชนกัน ดาบ,ดึงง้าวให้ตีลังกากลับหลัง ง้าว,ตีลังกากลับหลังแล้วดึงดาบให้ตามลง
มาแล้วเอาเท้ายันท้องดาบแล้วถีบดาบให้ลอยตัวตีลังกาข้ามหัวไป ง้าว ,กระดกตัวลุกแล้วเหวี่ยงง้าว
ข้ามหัว เพ่ือจะฟันสวน ขณะที่ดาบลุกขึ้น ดาบ,เมื่อรุกขึ้น แต่เจอง้าวถอยมาจะฟันสวน จึงต้องพุ่งตัว
สวนง้าว แล้วตีลังกาแล้วรีบลุกข้ึนยืน ง้าว,เสียหลัก ดาบ,รีบวิ่งไปเก็บดาบ 

4) ดาบเข้ามาฟันบน-ฟันล่าง แล้วฟันสะพายแล่งซ้าย-ขวา 4 ครั้ง แล้วฟันกลางบน ง้าว,รับ
กลางแล้วฟันบน-ฟันล่าง กลับมาโดยฟันตัดคอสะพายแล่งซ้าย-ขวา 4 ครั้ง แล้วฟันกลางบนดาบ ดาบ, 
เอาดาบไขว้กันรับแล้วย่อตัวแล้วยันตัวขึ้นแล้วถีบหน้าอกง้าว ง้าว,เสียหลักเซออก 

5) ดาบฟันบน-ฟันล่าง แล้วฟันกลางไล่ 2 ครั้ง เที่ยวที่ 3 ฟันบน-ฟันล่างแล้วฟันสะพายแล่ง 
ง้าว,โยกตัวหลบแล้วย่อตัวฟันท้องดาบ แล้วแว้งตัวกลับฟันตัดคอดาบ ดาบ ,เอาดาบยกรับบนแล้วฟัน
หน้าอกง้าว ง้าว,เซออกมาแล้วเข้ามาฟันคอสะพายแล่ง ดาบ,โยกตัวหลบแล้วฟันท้อง ฟันหลังแล้วถีบ 

มีดสั้น (ประยุกต์ขึ้นมา เป็นการป้องกันตัว) 
นั่งคุกเข่าแล้วกราบรำลึกถึงคุณครู อาจารย์ แล้วลุกขึ้นเดินหาจังหวะจะเข้าต่อสู้ 
1) ก,แทงคอ ข,ยกมือกันแล้ววืดท้องวืดหัว แล้วแทงคอ ก,โยกตัวหลบยกมือกันแล้ววืดท้อง 

วืดหัวแล้วแทงคอ ข,โยกตัวหลบโดยยกมือกันแล้วพุ่งตัวแทงผ่านหน้าอก แล้วตีลังกา ก,โยกตัวบิดหลบ
ฉาก ข,ลุกขึ้นชูมีดจ่อง 

2) ข,แทงคอ ก,โยกตัวยกมือกันแล้ววืดท้อง วืดหัวแล้วแทงคอ ข,โยกตัวหลบยกมือกัน แล้ววื
ดท้อง วืดหัวแล้วจ้วงแทงคอ ก,โยกตัวหลบยกมือกันแล้วจ้วงพุ่งตัวแทงผ่านหน้าอก แล้วตีลังกา ข,โยก
ตัวเอามือปัดแล้วบิดตัวถอยออก ก,ลุกขึ้นชูมีดจ้อง 

3) ข,จ้วงแทง ก,เอามืดปัดแล้วจ้วงแทงแลก ข,เอามือปัดมีดออกแล้ววืดหัว แทงคอ ก,ยกมือ
กันพร้อมกับโยกตัวหลบแล้วพุ่งตัวจ้วงแทงผ่านอกตีลังกา ข,บิดตัวโยกหลบ ก,ลุกขึ้นแล้วชูมีดจ้อง 

4) จ้องคว้าจับมือดึง จ้องหาจังหวะ ก,วืดท้องวืดหัวแทงคอ ข,โยกตัวยกมือกันแล้วแทงข้าง 
แล้วดึงมีดกลับแทงอีกข้าง ก,โยกตัวยกมือกันแล้วแทงสวน ข,โยกตัวหลบแล้วยกมือกันแล้วเตะซ้าย 
แล้วสปริงตัวกระโดดเตะขวา ก,ยกมือกันแล้วเซเสียหลักล้มลง ข,จ้องย่างสามขุมเข้าหาแล้วโยนมีด
ขว้างหรือค้อมหรือพุ่งตัวเงื้อแทง ก,พลิกตัวหลบแล้วลุกพุ่งตัวแทงสวน ข,ฉากตัวหลบ ก,ลุกขึ้นชูมีด
จ้อง ข,มีดหลุดเหลือมือเปล่า 
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5) ก,จ้องแล้วแทงท้องแล้ววืดกลับสับข้างสองครั้ง ข,เอามือกัน ก,วืดหัว ข,ก้มตัวหลบแล้วเตะ
สูง ก,เซออกแล้วตั้งหลักวืดท้องแล้วแทง ข,โยกตัวหลบแล้วเอามือซ้ายจับข้อมือก.บิดแล้วล็อคแขนจะ
ปลดมีด โดยเอาเข่ากระแทกข้อมือของก.จนมีดหลุดมือ แล้วชักศอกกลับหลังเข้าศอก ก,เซออกมาแล้ว
เข้าต่อสู้กันด้วยมวยไทย ก,เตะสูง ข,เอาท่อนแขนกันแล้วเตะขาพับ ก,ล้มลง ข,ตามเข้ามาเตะซ้ำแล้ว
เตะเสย ก,เอาแขนกันแล้วหงายท้องตีลังกา ข ,ถอยออกมาเก็บมีดแล้วเดินเข้าหา ก,รีบลุกขึ้นแล้ว
เตรียมต่อสู้ ข,เดินเข้าหาแล้ววืดท้องวืดหัวแล้วแทงท้อง ก,โยกตัวหลบแล้วจับข้อมือข. แล้วตุ้งท้องก.
สองครั้ง ข.สะดุ้งตัวงอ ก,กำมือทั้งสองข้างแล้วทุบที่ต้นคอของข. ข,ทรุดลง ก,เข้ามาจับข.ไม่ให้ทรุดลง
แล้วเอาเข่ากระทุงเสย ข,หงายหลังล้มลงแล้วค่อยๆลุกขึ้น ก,ตามเข้ามาแล้วเตะเสย ข,หงายท้องแล้ว
กลิ้งแล้วจะลุก ก,ตามเข้าเตะขวาเสย ข,หงายหลัง ก,เดินไปเก็บมีดแล้วกระโดดค้อมเงื้อมีดจะแทง ข ,
ยกมือขอชีวิต 

กระบี่แข็ง – ดาบเด่ียว 
ท่ารำ 
นั่งคุกเข่าถวายบังโคมรำขึ้นพรหมสี่หน้า นั่งหรือยืน 
ท่ารำเดิน-ลีลา 
ใช้ท่ารำของกระบี่อ่อน 
ไม้รบ 
รำขึ้นพรหมเร็ว ออกเดินแปลง ย่างสามขุม รุก ล่อ เข้ารบ 
 
ส่วนสำคัญหนึ่ง คือ เพลงที่ใช้ในการรำกระบี่กระบอง เป็นต้นว่า 

1) โหมโรงไหว้ครู  
2) ไหว้ครูรำมวย  
3) เพลงเจ้าเซ็น  
4) ชกมวยยก  
5) รำดาบ โล่  
6) รำกริชมาลายู  
7) ครางตลุง  
8) รำดาบเดี่ยว  
9) รำดาบสองมือ  
10) รำพลอง ไม้สั้น  
11) แขกตาเสือ 
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การแต่งกายในการรำกระบี่กระบอง 

 

 

ภาพที่ 6.13 เครื่องแต่งกาย ด้านหน้า ภาพที่ 6.14 เครื่องแต่งกาย ด้านหลัง 

ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
 
 นอกจากนี้สำนัก ศิษย์ลูกธนบุรี เดือนสิงหาคมของทุกปีจะจัดพิธีไหว้ครูในเดือนเก้า ซึ่งจะมี
พิธีสงฆ์ช่วงเช้า และสายจะมีพิธีไหว้ครู ครอบครู เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกศิษย์ ชาวบ้าน และ
ชุมชน และบุคคลทั่วไปได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งครูโก๋ (วิทยา นุชรักษา) ผู้ทำพิธีก่อนถึงพิธีไหว้
ครูจะต้องชำระจิตใจก่อน 5-7 วันเพ่ือความบริสุทธิ์ โดยของไหว้มีทั้งเครื่องคาว หวาน พร้อมสรรพ ซึ่ง
ปีนี้ (2558) พิธีไหว้ครูตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 6.15 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 
 

 
ภาพที่ 6.16 สถานที่การเตรียมเครื่องไหว้เข้าพิธีไหว้ครู 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 
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ภาพที่ 6.17 คุณวิทยา นุชรักษา (อ.โก๋) เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครู ผู้สืบทอดกระบี่กระบองกลองยาว 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 

 
ภาพที่ 6.18 พิธีไหว้ครู 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 
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ภาพที่ 6.19 คุณวิทยา นุชรักษา (อ.โก๋) เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครอบครู 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 

 
ภาพที่ 6.20 คุณวิทยา นุชรักษา (อ.โก๋) เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครอบครูแด่ลูกศิษยานุศิษย์ทั่วไป 

ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทีชุ่มชนวัดดุสิตาราม (สำนัก ศ.ลูกธนบุรี) 



 
 

บทท่ี  7 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสำรวจพ้ืนที่  การสนทนากลุ่ม กระบวนการ AIC จาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ ดังนี้ 

1) การรวบรวมและค้นหาต้นแบบทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินของชุมชน 
2) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
3) การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต   

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นของชุมชน 
“ชุมชนวัดดุสิตาราม” ตั้งอยู่แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้น

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศกำหนด ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งขอบเขต
ที่ตั้งของชุมชมดุสิตาราม ตั้งอยู่ซอยวัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สายใน) แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ จรดถนนพระปิ่นเกล้าและแม่น้ำเจ้าพระยา 
 ทิศใต้  จรดถนนอรุณอมรินทร์ 
 ทิศตะวันออก จรดคลองบางกอกน้อย 
 ทิศตะวันตก จรดหมู่บ้านมหาวงศ์พัฒนา 
โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 12 ไร่เศษ มีเจ้าของที่ดิน ได้แก่ กรมธนารักษ์กรมศาสนา และ

เอกชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นลักษณะชุมชนเมืองแบบแออัด มีผู้ครองที่ดินเป็นสัดส่วนดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 เป็นที่ดินของตนเองประมาณ 50%  
ลักษณะที่ 2 เป็นที่ดินเช่าของเอกชนอ่ืนๆเช่าวัดสังกัดกรมศาสนาและกรมธนารักษ์ ประมาณ 

30%  
ลักษณะที่ 3 เป็นบ้านเช่าและห้องแถวประมาณ 20%  
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ส่วนทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น ยังพบร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ของขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชุมชนเป็นประเพณีความเชื่อ เช่น การเข้าผีลอบ เข้าแม่ศรี เข้าลิงลม ซึ่งไม่มีผู้สืบทอดแต่
มีร่องรอยพอสืบค้นได้แก่ 

1) การละเล่นผีลอบ มักเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การละเล่นผีลอบเป็นการละเล่นที่
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง ภูต ผีวิญญาณ ยังเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ในการร่วมกิจกรรมภายใน
ชุมชนวัดดุสิตาราม 

2) การละเล่นแม่ศรี มักเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการละเล่นแม่ศรี นิยมเล่นในบรรดา
ผู้หญิงสาว การแต่งกายเป็นชุดไทยสวยงาม เล่นเพ่ือความสนุกสนาน เป็นกรแสดงถึงเอกลักษณ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชน และยังเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนวัดดุสิตาราม 

3) การละเล่นลิงลม มักจะเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นการละเล่นที่อัญเชิญผีลิงลม
เข้าร่างทรง การละเล่นลิงลม เล่นเพ่ือความสนุกสนานหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน และ
เป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และเป็นกุศโลบายให้หนุ่มสาวมาเจอกัน 

ส่วนทุนทางวัฒนธรรมที่คงหลงเหลืออยู่ คือ กิจกรรมแบบการละเล่นไทยกระบี่กระบองและ
กลองยาว โดยมีผู้สืบทอดอย่างชัดเจน และมีสถานที่ชัดเจนของคณะศิษย์ลูกธนบุรี นำโดยคุณครู
ประจวบ ทองคำสุก (ครูจุ่น) และคุณวิทยา นุชรักษา (อาจารย์โก๋) ผู้สืบทอดปัจจุบัน (อายุกว่า 70 ปี) 
ซึ่งครูโก๋ เป็นต้นแบบของการละเล่นท้องถิ่นที่ยังสืบสานและถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนและ
ผู้สนใจอีกด้วย 

 
5.1.2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น

ท้องถิ่น 
ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ทุกครั้ง (ร้อยละ 13.10) และเข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกครั้ง 
(ร้อยละ 35.56) ส่วนกิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชนนั้นประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรม
นานครั้ง (ร้อยละ 35.92) และประชาชนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตำรวจบ้านเลย (ร้อยละ 86.59) 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ใน 5 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  1) การบริการน้ำประปาภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.57) 2) การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.56) 3) การคมนาคม (เดินทาง)
ภายในชุมชนหรือการติดต่อกับคนภายนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.47) 4) การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวก
สามารถเข้าได้หลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ย 3.43) และ5) การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 
3.42) ในส่วนของความผูกพัน พบว่า ประชาชนมีความผูกพันด้านสถานที่มาก โดยเฉพาะการได้ดูแล
รักษาบ้านของท่านที่อยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดีที่สุด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
รองลงมา มีความรู้สึกว่าบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันของ
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คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.66) และใกล้เคียงกับการที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมี
ความสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.64) 

ส่วนการระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.58) เมื่อพิจารณาตาม
รายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อยและ
ปานกลาง ได้แก่ 1) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.08) 2) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 2.66) 3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 2.63) 4) ด้านการร่วม
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 2.49) 5) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.40) 6) ด้านการร่วมคิด
และแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.39) และ7) ด้านการร่วมดำเนินการ (ค่าเฉลี่ย 2.37) ทั้งนี้ในด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ พบว่า โดยประชาชนจะรู้จักกับผู้สืบทอดและผู้เล่น
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.24) 
และการเคยได้เห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง และกลองยาว (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
นอกจากนี้ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นของท้องถิ่นในชุมชน
ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อ
เดือน 

ส่วนระดับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิ
ตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.72) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนด้าน
พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับน้อยและมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 

1) ด้านการสิ่งดึงดูดใจ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
2) ด้านการการเข้าถึง (ค่าเฉลี่ย 3.25) 
3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 2.58) 
4) ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.45) 
5) ด้านการความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 2.22) 
 

 5.1.3 ทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการสาธิต 
การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นนั้นมีสิ่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยให้

สืบสานกันต่อรุ่นใหม่ได้ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และให้มีการสาธิตได้ ซึ่งการสาธิตจะใช้ที่
โรงเรียนหลังเลิกเรียน ส่วนลานวัดสามารถใช้ได้ตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส แต่ ถึงอย่างไร
สถานที่ยังไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญการสาธิตนั้นต้องติดต่อผ่านทางผู้สืบทอด
หลักเพียงคนเดียวคือ คุณวิทยา นุชรักษา (อาจารย์โก๋) เป็นผู้สาธิตการละเล่นที่เหลือเพียงที่เดียวใน
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ด้านกระบี่กระบองกลองยาว ถ้าหากต้องการให้เกิดความยั่งยืนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ทั้งผู้สืบทอด ประชาชน ชุมชน โรงเรียน วัด และหน่วยงานราชการ (สำนักงานเขตบางกอกน้อย) ครั้น
ต้องการให้เกิดความยั่งยืนในระยะแรก ต้องจัดทำประวัติและท่ารำต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เอกสาร 
หรือคู่มือเพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนผู้สนใจได้อ่านศึกษา ค้นคว้า พร้อมกันนั้นหน่วยงานรัฐ
ควรส่งเสริมด้วยการเชิญไปร่วมกิจกรรมของทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย และวัดควรจัดให้มี
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นไว้ประจำเทศกาลงานวัดตลอดทั้งปี  

นอกจากนี้การจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้นั้นสามารถกระทำได้เป็นจุดแสดงความรู้ภายนอก
อาคารบ้านครูวิทยา นุชรักษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการละเล่นไว้เป็นอย่างดี แต่ผลการวิจัยชี้ชัดว่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประจำชุมชนยากมากท่ีจะเกิดขึ้นได้ คงได้เพียงการถ่ายทอดและสืบสานให้กับเยาวชนที่สนใจไม่ให้สูญ
หายไปตามกาลเวลาเท่านั้นเอง 

5.1.4 ปัญหา อุปสรรค 
ประชาชนในชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนหรือการจัดการชุมชน การละเล่น
ท้องถิ่นในชุมชนว่าปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงาน ฯลฯ (ร้อย
ละ 57.00) รองลงมาคือประชาชนไม่มีเวลาที่จะทำงานให้กับชุมชน (ร้อยละ 46.50) ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ (ร้อยละ 45.25) และกรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง 
(ร้อยละ 43.50) 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า 
การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนดุสิตาราม ซึ่งเป็นชุมชนก่อนสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 พ้ืนที่ปากคลองบางกอกน้อยยังเป็นพ้ืนที่ชาวสวน การละเล่นต่าง ๆ เป็นแบบไทยโบราณตาม
งานประเพณีสงกรานต์ งานเฉลิมฉลองสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ ในชุมชนเช่นเดียวกันมีการละเล่นที่
คนในชุมชนเล่นกันจนถึงปัจจุบัน คือ การละเล่นผีลอบ การละเล่นแม่ศรี การละเล่นลิงลม ซึ่งทั้งสาม
การละเล่นนี้ปัจจุบันไม่มีผู้สืบทอดแล้วจึงไม่ได้มีการละเล่นให้เห็น แต่ผู้ที่เคยเล่นและมีส่วนร่วมใน
การละเล่นเหล่านี้ยังคงอยู่ สามารถสืบได้เป็นร่องรอยได้ ส่วนที่มีการละเล่นสืบต่อกันมาเป็นระบบ
แบบแผน คือ กระบี่กระบอง กลองยาว สืบมาแล้วกว่า 4 รุ่น อยู่ประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งรุ่นที่ยังสืบ
ทอดและมีชีวิตอยู่เพียง 2 ท่านโดยมีอายุ 70 กว่าปีแล้ว ซึ่งยังหาผู้ที่จะสืบทอดต่อในรุ่นต่อไปยังไม่ได้ 
เพราะการทำมาหากินที่ต้องออกไปนอกชุมชน เนื่องจากบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
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เน้นการค้าและธุรกิจ ผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในเมืองจึงต้องดิ้นรนทำมาหากิน ประกอบอาชีพมากขึ้นเพ่ือ
ความอยู่รอด การละเลยต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงเป็นไปตามวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนเมืองที่มีความ
แตกต่างจากประชากร อาชีพ อายุ การศึกษา คนรุ่นใหม่จึงทำเฉพาะที่สำคัญเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น 
ดังแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2529: 22) ว่ามีปัจจัยภายนอกที่
ทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปคือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร การย้ายถิ่นของประชากร
ความแตกต่างขององค์ประกอบของประชากรนั่นเอง นอกจากนี้การลดน้อยถอยลงไปของการละเล่น
ท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเป็นเพราะตัวผู้สืบทอดเองต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่เคร่งครัด ปัจจุบันเยา
ชนรุ่นใหม่มีความอดทนยังมีน้อย การเข้มงวดตามระเบียบแบบแผนจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สืบทอด
รุ่นต่อมา ทั้งนี้เมื่อชุมชนหลงเหลือการละเล่นกระบี่กระบอง กลองยาวการได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ จึง
ไม่ได้ให้ความสำคัญนัก นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นอยู่ระดับน้อย โดยเฉพาะการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น การร่วมดำเนินการยิ่งน้อยลงไป
แต่ถึงอย่างไรคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เจ้าของบ้านที่
อาศัยอยู่ ในชุมชน อาศัยอยู่ ในชุมชน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรม
การละเล่นของท้องถิ่นในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน ซึ่งไม่แตกต่างจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดน้ำบาง
น้อยเพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพียงระดับปาน
กลางค่อนข้างน้อยและมีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ซึ่งประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิม ที่มีบ้านและร้านค้าตั้งอยู่
ดั้งเดิมในตลาดและเป็นชาวบ้านรอบตลาด ดังนั้นเมื่อปัจจัยด้านอายุ อาชีพที่เป็นไปตามรายได้ต่อ
เดือนมีความแตกต่างกันย่อมส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและการจัดการของ
ชุมชนแตกต่างกันไปด้วย  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่หลักมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นและชุมชนนั้น ๆ เช่น 
ผู้สืบทอด ประชาชน ชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานรัฐ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ตั้งแต่
กระบวนการร่วมคิด วางแผน ปฏิบัติ แก้ปัญหา ตามผล รับประโยชน์ โดยเปิดโอกาสอย่างแท้จริงใน
การมีส่วนร่วมจัดทำเป็นวาระพิเศษเฉพาะพ้ืนที่มีแผนการจัดการโดยชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบัน
สะท้อนความต่างคนต่างอยู่จนขาดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ใช้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่แบบ “บวร” 
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บ้าน วัด โรงเรียน เข้าไปมีบทบาทตามบริบทสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ซึ่งชุมชนวัดดุสิตารามมีทั้งบ้าน 
วัด โรงเรียน อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน 
 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในจุดที่น่าสนใจซึ่งเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมทางศาสนาที่สำคัญมาก 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

ของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(สำหรับประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชน) 

 
 

 
 

 
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์......................................................วันเดือนปีที่สัมภาษณ์.........../............./......... .... 
เวลา............................................สถานที่(ชุมชน)........................................................... ......................... 
สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์........................................................................................................... ................ 
เพศ.......................อายุ..................ปี  สถานภาพสมรส..........................ศาสนา............................... ..... 
อาชีพ...................................ระดับการศึกษา.............................รายได้ต่อเดือน..............................บาท 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview)  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและความพึงพอใจ ความผูกพันกับชุมชน 
จำนวน 5 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 
 1) สภาพปัญหาของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง?............................................ 

2) ปัจจุบันสภาวการณ์ในวิถีเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหรือกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นของชุมชนอย่างไรบ้าง?.............................................................................................. 
 3) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอะไรบ้าง?................................................................. 
 4) ท่านมีความพึงพอใจต่อชุมชนและการจัดการต่อชุมชนอย่างไรบ้าง?....................................
 5) ท่านมีความผูกพันต่อชุมชนอย่างไรบ้าง?.............................................................................. 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 1) ชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นอย่างไร
บ้าง?.......................................................................................................................................................  
 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง?......................... 
 3) ในชุมชนท่านมีกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง?....................................................... 
 4) ทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นที่เล่นกันมาในอดีต มีรูปแบบไหน ใช้เล่นกัน
อย่างไร ?.............................................................................................................. ................................... 
 5) ท่านเข้าร่วมการจัดการกิจกรรมการเล่นเล่นท้องถิ่นอย่างไรบ้าง และเยาวชนเข้าร่วม
อย่างไร?..................................................................................................................................................  

แบบสัมภาษณ์ชุดที่.......... 

แนะนำก่อนสัมภาษณ์ : สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉนัมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา ในวนันี้ ผม/ดิฉนัมาทำ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประธานชุมชน/ผู้นำชุมชนวดัดสุิตาราม 
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การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตา
รามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 10 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 
 1) ท่านและประชาชนในชุมชนจะผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร
บ้าง?............................................................................................................... ......................................... 

2) ศักยภาพของชุมชนมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพียงใด?..................................................................................................................................................  
 3) หน่วยงานใดบ้างที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ควรเกิดขึ้นแหล่งใดบ้าง การละเล่นท้องถิ่นที่หลงเหลืออยู่ควรดำเนินการอย่างไรบ้าง?.......................... 
 4) การพัฒนาการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมควรเป็นอย่างไรบ้าง?....................................... 
 5) เราควรส่งเสริมการละเล่นท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรบ้าง?................................... 
 6) วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) ชมุชน หน่วยงานราชการ ควรมีบทบาทอย่างไรบ้างในการพัฒนา
และจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม?......................................................................................................................... 

7) จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็นอยา่งไรบ้าง?...................... 

8) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไร
บ้าง?........................................................................................................................................................  

9) ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคืออะไรบ้าง?........................ 

10) แนวทางการพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไรบ้าง?............................. 

 
---ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้--- 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะได้รับรู้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วย 
เพ่ือนำข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัย ไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนของแต่ละชุมชนต่อไป คำถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน และโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
ตามข้อความที่เป็นจริง หรือ เติมข้อความที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน ในช่องว่างที่กำหนดไว้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ ....................................ปี 
3. นับถือศาสนา.................................... 
4. สถานภาพ 

 โสด  สมรส  ม่าย/หย่าร้าง  แยกกันอยู่ 
5. ระดับการศึกษา  

 ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษา ปวช. อนุปริญญา หรือ ปวส. 
 ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  

6. อาชีพปัจจุบัน (ตอบอาชีพหลักเพียง  1  อาชีพ) 
  พ่อบ้าน แม่บ้าน   รับจ้าง   ค้าขาย 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  
 นักเรียน/นักศึกษา   เกษียณราชการ   
 ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 

7. รายได้ต่อเดือน 
  ไม่เกิน 10,000 บาท   10,001 – 15,000 บาท  

 15,001 – 20,000 บาท  20,001 – 25,000 บาท  

แบบสอบถามชุดที่.......... 
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 25,001 – 30,000 บาท  30,001 บาทข้ึนไป 
8. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน........................................................ปี  
9. ภูมิลำเนาเดิม 

 เป็นคนกรุงเทพมหานคร  ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด......................(ระบุ) 
10. ตำแหน่งทางสังคม  

 ผู้นำชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน  
 ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 

11. สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 
 เจ้าของบ้าน/ห้องพัก   ผู้อยู่อาศัย  ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 

12. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
 การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน   
 การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง กองทุนออมทรัพย์  
 การมีตำแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นำชุมชน กรรมการ หรือคณะผู้บริหารของ

ชุมชน 
 การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น 
 การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความสะดวกสบาย  
 การได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 
 การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 
 การได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน 

13. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนของท่าน นอกจากการเป็นกรรมการชุมชน

หรือไม ่
   ไม่เป็น 
   เป็น  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสมาชิก) 
  กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน  กลุ่มออมทรัพย์ 

  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ชมรมผู้สูงอายุ 
  กลุ่มตำรวจบ้านในชุมชน    
  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)  
  กลุ่ม อปพร. 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
14. ท่านมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 

 ทุกคนในชุมชน    มีจำนวนมากแต่ไม่ทุกคน 
 มีเพียงเล็กน้อย    ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 
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15. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนม
คุ้ยเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 
 ทุก ๆ วัน     เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 
 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)   เดือนละครั้ง 
 ปีละครั้ง     ไม่เคยเลย 

16. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนเพียงใด 
4 = ทุกครั้ง  3 = เกือบทุกครั้ง  2 = บางครั้งหรือนานครั้ง 
1 = ไม่เคยเลย 

กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ทุกครั้ง 
เกือบทุก

ครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

กลุ่มอาชีพในชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน     
กลุ่มออมทรัพย์     
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง     
กลุ่มตำรวจบ้าน     
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)     
ชมรมผู้สูงอายุ     
กิจกรรมพัฒนาชุมชน     
กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด     
กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน     
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น (กระบี่กระบอง กลองยาว 
ลิงลม ผีลอบ) 

    

จัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     
กิจกรรมวันสงกรานต์     
กิจกรรมวันมาฆบูชา     
กิจกรรมวันเข้าพรรษา     
กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ     
(ระบุเพ่ิมเติม)_____________________________     

17. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่อง ✓ ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ตามที่ท่านมี
ทัศนคติและความรู้สึกต่อชุมชน 
 5 = พึงพอใจมากที่สุด  4 = พึงพอใจมาก  3 = เฉย ๆ/ปานกลาง 
 2 = พึงพอใจน้อย  1 = ไม่พึงพอใจ 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

พึงพอใจ
มาก 

เฉย ๆ 
พึงพอใจ

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 
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1 พื้นที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจำนวน
ประชาชนท่ีอาศัยอยู ่

     

2 พื้นที่ชุมชนมีความสะดวกในการตดิต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

     

3 การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเข้าได้หลาย
ช่องทาง 

     

4 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภยัจากพวกโจร ขโมย      
5 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภยัจากยาเสพตดิและอบายมุข      
6 การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน      
7 การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการตดิต่อกับ

คนภายนอกชุมชน 
     

8 การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน      
9 การบริการน้ำประปาภายในชุมชน      
10 การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน      
11 การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน      
12 การป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน      
13 การบริการด้านการศึกษาภายในชุมชน      
14 สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชน      
15 การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมลูฝอยภายใน

ชุมชน 
     

16 ร้านค้าต่าง ๆ เช่นร้านขายอาหาร ร้านขายของชำ ร้าน
ซ่อมอื่น ๆ  

     

17 แหล่งจ้างงานภายในชุมชน      
18 ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคารบ้านเรือน

ภายในชุมชน 
     

19 ระบบน้ำท้ิงภายในชุมชน       
20 การมีพื้นที่สีเขยีวและที่พักผ่อนหยอ่นใจภายในชุมชน      

 
18. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพันกับชุมชน 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่อง ✓ ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ตรงตามความ
คิดเห็นหรือมความรู้สึกของท่าน 
 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นด้วยมาก  3 = ปานกลาง 
 2 = เห็นด้วยน้อย  1 = ไม่เห็นด้วย 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

ปานกลาง 
เห็นด้วย

น้อย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ด้านความผูกพันในสถานที ่
1 ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชนจน

รู้สึกผูกพันกับสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน 
     

2 ท่านได้ดูแลรักษาบ้านของท่านที่อยู่ในชุมชนนี้ด้วยความ      
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ทุ่มเทอย่างดียิ่ง 
3 ท่านรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมี

ความสำคญัต่อการสร้างความผูกพันของคนในชุมชน 
     

4 ท่านรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสำคัญต่อการ
สร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 

     

5 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศนูย์รวมใจและความ
ปรองดองในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน 

     

ด้านความรู้สึกรักชมุชน 
6 ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่ต้องคอยดแูลรักษาชุมชน      
7 ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทนุทรัพย์เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
     

8 ท่านช่ืนชมชุมชนแห่งนี้เสมอเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนและ
คนอ่ืน ๆ 

     

9 ท่านพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเมื่อมีเหตุร้ายเกิด
ขึ้นกับชุมชน 

     

10 ท่านรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเมือ่ต้องเดินทางไป
ทำงานนอกพ้ืนท่ี 

     

ด้านความเป็นอัตลักษณข์องชุมชน 
11 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวสวนโดยมีวิถีการ

ดำรงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวสวน มีการละเล่นท้องถิ่น 
     

12 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน      
13 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพื่อนบ้านในชุมชนมีอาชีพ

หลักเป็นชาวสวนและพื้นท่ีข้าราชการทหารเรือ 
     

14 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรม
ชาวสวน เช่น ดำรงชีพแบบเรียบงา่ย 

     

15 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเรื่องเกี่ยวกับศาสนา 
การละเล่นท้องถิ่น 

     

ด้านความผูกพันด้านการทำหน้าที่ 
16 เมื่อชุมชนเกิดปัญหาขึ้นท่านเสยีสละเวลาและมีความ

มุ่งมั่นในการค้นหาปญัหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
     

17 ท่านและเพื่อนบ้านทุกคนมสี่วนร่วมให้คำปรึกษาหารือ 
พูดคุยร่วมกันในการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 

     

18 ท่านให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน 

     

19 ท่านยินดีเสยีสละทุนทรัพยเ์พื่อช่วยเหลืองานพัฒนา
ชุมชนและผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 

     

20 เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทำใหเ้กดิความเสียหายกับ
ชุมชนท่านและเพื่อนบ้านพร้อมทีจ่ะปกป้อง พิทักษ์
รักษาชุมชนอย่างแน่นอน 

     

ด้านความสัมพันธ์ทางสงัคม 
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21 ท่านมีการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิท
สนมกับทุก ๆ คนในชุมชน 

     

22 ท่านกับเพื่อนบ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอเมื่อ
ยามเดือดร้อน 

     

23 ท่านมีส่วนร่วมในการกระทำกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

     

24 ท่านให้ความสนใจและความสำคญักับเหตุการณ์  ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 

     

25 ท่านให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเมื่อมีการ
ขอความช่วยเหลือและจัดทำกิจกรรมภายในชุมชน 

     

ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 
26 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่นเสมอเมื่อได้อยู่

อาศัย 
     

27 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีปลอดภัยเสมอเมื่อได้
อยู่อาศัย 

     

28 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีสามารถแสดงความ
คิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้อยา่งอิสระ 

     

29 ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและมคีวามเป็นอิสระเสมอเมื่ออยู่
ในชุมชนแห่งนี้ 

     

30 ท่านสามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพี่
น้อง 

     

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  
 2.1 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นในชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน หรือไม่ 
    ไม่เคย   เคย (ให้ระบุช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อ 2.2) 
 2.2 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นในชุมชนและการพัฒนา
ชุมชนด้วยช่องทางใด  

(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 
    เสียงตามสาย    ป้ายประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
    จดหมาย     คณะกรรมการแจ้งโดยวาจา 
    ประชาชนบอกต่อ ๆ กัน   เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 
    อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ ................... 
 2.3 ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ในชุมชนจากจากหน่วยงานของรัฐ หรือของสำนักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจัดให้ในเรื่องอะไร (โปรดระบุ)............................................................... 

  ไม่เคยได้รับการพัฒนาหรือสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือของ
สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น  
คำชี้แจง โปรดทำเครื่อง ✓ ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง 
 2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ      

1 ท่านรับรู้การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง และกลองยาว      
2 ท่านรับรู้การละเล่นท้องถิ่นการเขา้ผีหรือผีลอบ      
3 ท่านเคยเห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 

และกลองยาว      

4 ท่านเคยเห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านการเข้าผหีรือผี
ลอบ      

5 ท่านรู้จักผูส้ืบทอดและผูเ้ล่นการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาว และการเข้าผหีรือผลีอบ      

ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น      
6 ท่านมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่

กระบอง กลองยาวและการเข้าผีหรือผีลอบ      

7 ท่านเข้าร่วมแสดงความคดิเห็นเมือ่กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผหีรือผลีอบแสดง
เสร็จทุกครั้ง 

     

8 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ในการฝึกหัดเยาวชนในการละเล่นท้องถิ่นกระบี่กระบอง และ
กลองยาว 

     

9 เมื่อมีกิจกรรมการละเล่นท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูเ้ล่น
กิจกรรมของการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว
และการเข้าผหีรือผลีอบ 

     

10 ท่านร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผหีรือผลีอบ ได้มี
โอกาสสืบทอดต่อไปในชุมชน 

     

ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ      
11 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว
และการเข้าผหีรือผลีอบ 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและการเข้าผหีรือผลีอบ      

13 ท่านมีความต้องการในการทำแผนพัฒนาการละเล่นของ
ท้องถิ่นเพื่อให้มีการสืบทอดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลิม และ
ผีแม่ส ี
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14 ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
เอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยสนับสนุนให้เกดิกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่ส ี

     

15 ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นและนำเสนอปญัหาให้กับผูท้ี่เกี่ยวข้อง (ครู ลูกศิษย์
ของกิจกรรมกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผหีรือผี
ลอบ ลิงลอม และผีแม่สี) และชุมชนให้ทราบ 

     

ด้านการร่วมดำเนินการ      
16 ท่านร่วมกิจกรรมการฝึกการละเลน่ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 

กลองยาว และการเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม และผีแม่สี      

17 
ท่านร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดงานในช่วงเทศกาลที่มี
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่ส ี

     

18 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลอม และผีแม่สีเสมอ 

     

19 ท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณในการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่
กระบอง กลองยาว และการเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม และผีแมส่ี      

20 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์การละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และ
ผีแม่ส ี

     

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล      
21 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการละเล่น

ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลม และผีแม่สเีสมอ 

     

22 ท่านต้องการทราบผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่ส ี

     

23 ท่านต้องการร่วมตรวจตดิตามการจัดกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลม และผีแม่สเีพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่อไป 

     

24 ท่านต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพื่อนำมาวางแผนและ
ช่วยเหลือผูร้ับผดิชอบในการทำงานด้านการละเล่นท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

     

25 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินในการจัด
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม และผแีม่สีไปสู่การพัฒนาเป็น
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กิจกรรมของชุมชน 
ด้านการร่วมรับผลประโยชน์      

26 ท่านมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลม และผีแม่สเีพื่อการประชาสมัพันธ์ชุมชน 

     

27 ท่านได้ให้การสนับสนุนบุตรธดิาทีช่อบการละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว      

28 ท่านมีความภมูิใจท่ีในชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะที่ไดร้ับการสืบทอดกันมาหลายรุ่นอยา่งการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลม และผีแม่ส ี

     

29 ท่านได้มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม 
และผีแม่สีให้คงอยูส่ืบไป 

     

30 ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการละเล่นท้องถิ่น
ด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม 
และผีแม่สีให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลอื่นๆ 

     

ด้านการร่วมรับผิดชอบ      
31 ท่านมีส่วนร่วมรับผดิชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจดั

กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และ
การเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม และผแีม่ส ี

     

32 ท่านมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพรอ่งของผลการจัดกิจกรรม
การละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้า
ผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สีเพื่อปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

     

33 ท่านพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคดิเห็นจากบุคคลอื่นในการ
เสนอแนะแนวทางในการจดักิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้าน
กระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และ
ผีแม่ส ี

     

34 ท่านมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาที่จะมี
โอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการละเลน่ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง 
กลองยาว และการเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม และผีแม่สีของ
ชุมชน 

     

35 ท่านส่งเสรมิให้บุตรธิดาที่สนใจร่วมกันสืบสานการละเล่น
ท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาว และการเข้าผีหรือผลีอบ 
ลิงลม และผีแม่สตี่อไป 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนด้านพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
คำชี้แจง โปรดทำเครื่อง ✓ ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง  
 5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง 
 2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการการเข้าถึง      

1 ชุมชนตั้งอยู่พื้นท่ีเหมาะสมสะดวกกับการเข้าถึงได้ง่าย      
2 รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงชุมชนได้สะดวก      
3 รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซด์) สามารถเข้าถึงชุมชนไดส้ะดวก      
4 ความสะดวกในการใช้รถโดยสารสาธารณใกล้กับชุมชน      
5 ความสะดวกของสภาพพื้นผิวการจราจร ในการเดินทาง เข้าถึง 

ชุมชน 
     

ด้านการสิ่งดึงดูดใจ      
6 ชุมชนมีการสืบสานกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่

กระบอง กลองยาว การเข้าผีหรือผีลอบ ลิงลม และผีแม่สี 
     

7 ชุมชนมีสถานท่ีน่าสนใจทางการด้านการสิ่งดึงดูดใจท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติ เรือพระราช
พิธี กุฏิไม้โบราณ (วัดดุสติาราม) สำนักศิษย์ ศ. ลูกธนบุรี 
(การละเล่นท้องถิ่นกระบี่กระบอง และกลองยาว) 

     

8 ชุมชนมีสถานท่ีที่มีคุณคา่ทางประวัติศาสตร์ควรแก่การอนุรักษ์
เพื่อเป็นการท่องเที่ยว 

     

9 กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและ
การเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม ผีแมส่มีีความน่าสนใจในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรูต้่อไป 

     

10 กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นด้านกระบี่กระบอง กลองยาวและ
การเข้าผหีรือผลีอบ ลิงลม ผีแมส่คีุณค่าทางวัฒนธรรม 
ประเพณีควรเก็บเป็นหลักฐานเอกสารของชุมชน 

     

ด้านการความปลอดภัย      
11 ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน อปพร. คอยดูแลความปลอดภัย      
12 ความปลอดภัยในการเดินทางเข้า ออกชุมชนและมีกล้องวงจร

ปิดทุกมุมแยก 
     

13 ความปลอดภัยในทรัพยส์ินของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว      
14 ชุมชนปลอดภัยจากโจทย์ขโมย อบายมุข สิ่งเสพติด ท้ังหลาย      
15 พื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้สถานีตำรวจ ดับเพลิง และโรงพยาบาล      

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
16 พื้นที่สำคัญ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ พ้ืนท่ีการละเล่นกิจกรรม

ท้องถิ่น โรงเรียน สนามเด็กเด่น จดุจอดรถ จุดขึ้น
รถจักรยานยนต์ เป็นต้นที่อยูภ่ายในชุมชนมีป้ายบอกทางอย่าง
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ชัดเจน 
17 ภายในชุมชนมีร้านค้าขายของที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน      
18 ชุมชนมีพื้นท่ีจอดรถสำหรับรถบสั รถยนต์ จักรยานยนตไ์ด้

สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนสะดวกสบาย 
     

19 ชุมชนมีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบสาธารณสุข      
20 ชุมชนมีห้องสุขาสาธารณะเพียงพอ       

ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว      
21 ชุมชนมีสถานท่ีสำหรับการท่องเทีย่วและกิจกรรมทีส่ามารถ

พัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตได้
เพียงพอ 

     

22 ชุมชนมีสภาพการจราจร ถนน พื้นที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอ
สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน 

     

23 ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบ
ความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร) ท่ีเพียงพอสำหรับ
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน 

     

24 ชุมชนมีจุดศูนย์การให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว คู่มือการ
ท่องเที่ยว มีไกด์ผู้ให้ความรู้จดุสำคญั ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว 

     

25 ชุมชนมีห้องพักเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว      
 
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการดำรงชีวิตของประชาชน 
 1) สภาพทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    บ้านเรือนอยู่กันแบบแออัด   

  มีน้ำเสียและขยะอยู่ในลำคลองสาธารณะจำนวนมาก 
  บ้านเรือนเป็นตึกอาคารพาณิชย์  
  ชีวิตอยู่การการเร่งรีบ (ตื่นแต่เช้ารีบไปทำงาน ไปเรียน)  
  จราจรคับคั่งติดขัดในชุมชน   
  ครอบครัวเป็นครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก) 
  พ้ืนที่สีเขียวมีน้อย    
  คนวัยทำงานมักออกไปทำงานนอกชุมชน  
  การออกและเข้าบ้านไม่ค่อยเป็นเวลา  
  ช่วงกลางวันคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่พัฒนาในชุมชน 
  บ้านเรือนเป็นคอนโด บ้านจัดสรร  
  ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นบ้านเช่าของคนต่างถ่ิน เข้ามาทำงาน 
  วันหยุดผู้คนนิยมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า  
  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วนสะดวกสบาย 
  เป็นพื้นที่ตั้งสถานท่ีราชการสำคัญ  
  ระบบสาธารณสุขมูลฐานที่ดีและการเดินทางสะดวกสบาย 
  มีวัดและโรงเรียนใกล้ชุมชน   
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  ประชาชนในชุมชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย 
  ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่   
  เวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้านมีน้อยมาก 
  ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา 

ภูมิลำเนามาอยู่รวมกันในชุมชน 
    อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ ............... 
 2) สภาพความเป็นเมืองทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    โอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากกว่า มีโรคเครียด มีภูมิคุ้มกัน
อ่อนแอ มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูง (สุขภาวะ) 

  เด็กถูกทอดทิ้ง คนไร้บ้านมากขึ้น เด็กเร่ร่อน คนขอทานเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มมากขึ้น การแข่งขันสูงและมีโอกาสได้รับการดูแลจากรัฐดีขึ้น (ครอบครัว สังคม)  

  ประชากรแตกต่างหลากหลาย รวมตัว การร่วมมือกันมีน้อย ความสัมพันธ์ผิว
เผิน ไม่เป็นกันเอง มีแบบแผนและซับซ้อนมากขึ้น (ชุมชนเข้มแข็ง) 

  อาชีพนอกภาคเกษตร มีรายได้ต่อหัวสูง อาชีพหลากหลาย ค่าครองชีพสูงขึ้น 
(เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม) 

  การเข้าถึงบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม มีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นมลพิษทางน้ำ อากาศ ทางเสียง 
(สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล) 

  มีความตื่นตัวทางการเมืองและการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
    อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................................  
ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการ
ของชุมชน และข้อเสนอแนะ 
 6.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงาน ฯลฯ 
   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
   ประชาชนไม่มีเวลาที่จะทำงานให้กับชุมชน 
   มีกลุ่มอิทธิพลและเล่นพรรคเล่นพวก 
   งบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย 
   อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานน้อย ไม่ทันสมัย 
   การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทางไปประสานงาน 
   ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควร 
   ญาติพ่ีน้องไม่เห็นด้วยเนื่องจากมิใช่ธุระของตนเอง 
   หน่วยงานของรัฐ และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความสำคัญ ปล่อยให้ชุมชน
พ่ึงตนเอง 
   ประชาชนขาดความสามัคคี เกิดการแตกแยกในชุมชน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
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   กรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง 
   ปัญหาและอุปสรรคด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

6.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาหรือจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ิน 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ............................................................................... 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
 

 
ขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ทีมวิจัย 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายทั้งหมด) 
ทุกภาพถ่าย ณ ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 
 

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมการละเล่นในท้องถิ่น 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการรำกระบี่กระบอง 
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ภาพที่ 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในชุมชนวัดดุสิตาราม 
 

 
 

ภาพที่ 4 ทีมนักวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับผู้สืบทอดการละเล่นกระบี่กระบอง กลองยาว 
คุณวิทยา นุชรักษา 
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ภาพที่ 5 ทีมนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนดุสิตาราม 
 

 
 

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์กับชุมชนวัดดุสิตาราม 
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ภาพที่ 7 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประชาชนชุมชนดุสิตาราม 
 

 
 

ภาพที่ 8 ลงพื้นทีเ่ก็บภาพการครอบครูบ้านครูวิทยา นุชรักษา (อาจารย์โก๋) 
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์ครูประจวบ ทองคำสุก (ครูจุ่น) 
 

 
 

ภาพที่ 10 ทีมนักวิจัยลงพ้ืนที่จัดประชุมสนทนากลุ่ม 
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ภาพที่ 11 เตรียมเก็บข้อมูลถ่ายทำขั้นตอนการรำกระบี่กระบองต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 12 ทีมนักวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการสอนเยาวชนในชุมชน 
---------------------------------------- 
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รายนามผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการวิจัย การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้าน
การละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ทีมนักวิจัยประจำโครงการ 

1. อาจารย์ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด  หัวหน้าโครงการวิจัย 
2. อาจารย์เพ็ญนภา  ปาละปิน  ผู้ร่วมวิจัย 
3. นางสาวมนทิชา  ทับประสิทธิ์  ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. นางสาวภัทราวดี  อุปัญญ์   ผู้ช่วยนักวิจัย 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักนักวิจัยท้องถิ่น 

1. คุณครูประจวบ  ทองคำสุก 
2. คุณวิทยา  นุชรักษา 
3. คุณสมสุข  ทองคำสุก 

 
ผู้ให้ข้อมูลรอง 

1. ผอ.กิ่ง   ใจแกล้ว     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดุสิตาราม 
2. คุณกวิน  ทองคำสุก 
3. คุณพรชัย  เจือจันทร์หอม 
4. คุณจรูญ  แต้มสมบูรณ์ 
5. คุณลัดดาวัลย์  ผดุงชอบ 
6. คุณนิยม  แสงศรี 
7. คุณสุชลนี  เสถียรไทย 
8. คุณสมร  งามสิงห์ 
9. คุณชูศรี  ทองคำสุก 
10. คุณเครือวัลย์ จำเนียน 

 

 
---------------------------------------- 

 
 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล นายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
   Mr. Phusit Phukamchanoad 
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
E-mail – address: phusit.ph@ssru.ac.th 

ที่อยู่    227 หมู่ 11 บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 0831775973 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท พัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   
  - การพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาระงานในปัจจุบันงานประจำ  
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานวิจัย 

พ.ศ. 2552 
- การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการ

วิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชน

ดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนยานเกราะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิต

ชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหารเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุด

โครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
พ.ศ. 2553 
- รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
- รูปแบบและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : 

กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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พ.ศ. 2554 
- รูปแบบความผู ก พันของประชาชนต่ อชุ มชนบ้ าน พักองค์ การทอผ้ า  เขตดุ สิ ต 

กรุงเทพมหานคร  
- ผลกระทบต่อพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชนก่อนการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พ้ืนที่

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- ความผูกพันของครอบครัวทหารต่อชุมชนยานเกราะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- ความสำเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานครชุมชนวัด

ประชาระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 
- การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 - แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2556 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2558 
- แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
- การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงบประมาณแผ่นดิน (ผ่านข้อเสนอของ วช.และสกอ.). 
บทความ 
 - บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณีปีที4่ ฉบับที2่ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม2553. 
 - บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” ในงาน
ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14-15 
มิถุนายน2553 หน้า 314-322  

- บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรมในงานการ
นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม” ในงานการนำเสนอผลงานวิจั ยแห่งชาติ 
2553 (Thailand Research Expo 2010) 
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- บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนพ้ืนที่เช่ากรณีศึกษาชุมชนพัฒนาซอยระนอง
กลาง” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่2 เรื่อง"รากหญ้า
กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันที่28 - 29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่2 
เรื่อง"รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน " มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันที่28 - 
29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวทหารชุมชนยานเกราะเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร” ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่4 "พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (Social 
Quality)" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในวันที่20 - 21 ธันวาคม  2553 

- บทความเรื่อง “กำลั งขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร”วารสารวิจัยรำไพพรรณีปีที่5ฉบับที่1ตุลาคม2553 – มกราคม2554 หน้า43 – 51
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา”
หน้า181 – 190ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งที่2 “สหวิทยาการ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่10-11สิงหาคม2554ณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 

- บทความเรื่อง “ประชาชนเขตดุสิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” หน้า43-49ในภาคบรรยายด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชันงาน  “การนาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)”ในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2554 
ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “ทัศนะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 
(Thailand Research Expo 2011) ในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2554 ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครหน้า 122 – 129 ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 
มกราคม – มิถุนายน 2554 
 - บทความเรื่อง “ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”หน้า 199 – 213 ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2554 
 - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”หน้า 256 – 266 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการบริหารการศึกษา
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สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”หน้า 48 – 54 ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “ผลกระทบต่อพ้ืนที่ การดำรงชีวิต และความผูกพันต่อชุมชนของประชาชน
ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” หน้า 482 – 495 
ในโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่  4 ขึ้นในหัวข้อ 
“อุดมศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า” (ASEAN HIGHER EDUCATION IN THE NEXT DECADE) ใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2555. 

- บทความเรื่อง “การดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ชุมชนเมืองเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร”หน้า 645 – 654 ในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” 
ครั้งที ่9 กลุ่มสังคมศาสตร์ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556. 

- บทความเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนของประชาชนและผู้นำชุมชนในชุมชนเมือง”หน้า 368 – 377 ในการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 5 “ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 
2556. 

- บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”หน้า 345 – 353 ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่3 “สร้างมูลค่าภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน” ในวันที่ 3
สิงหาคม 2556. 
บทความนำเสนองานในต่างประเทศ 

- Guideline for Happy Living According to SufficiencyEconomy Philosophy of 
People and CommunityLeaders in Urban Communities. 

- Ways of Life of Undergraduate Students Based OnSufficiency Economy 
Philosophy in SuanSunandhaRajabhat University. 

- Performances and Activities of Urban CommunitiesLeader Based On 
Sufficiency Economy Philosophy inDusit District, Bangkok Metropolitan. 

- Motivation and Livelihood of Undergraduate StudentsBasedOn Sufficiency 
Economy Philosophy in SuanSunandhaRajabhat University. 

- A Study on Local Wisdom towards Career Buildingof People in Kamchanoad 
Community. 

- A Study of Social and Cultural Context for TourismManagement by 
Community KamchanoadDistrict,Amphoe Ban Dung, UdonThani Province. 
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