
52112218 : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
คําสําคัญ :  กระบวนการมีสวนรวม / การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

  พรเพ็ญ  บุญญาทิพย : กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง.  อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ศ.ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห และ ศ.สายันต  ไพรชาญจิตร.  170 หนา. 

 
 วิทยานิพนธฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

หนวยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้ง

วิเคราะหปญหาและติดตามผลสืบเน่ืองของโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีกรณีศึกษาทั้งสิ้น 2 

โครงการ ไดแก โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ จังหวัดลําปาง และโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม) วัดโพธารามและวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม  

         ผลการสํารวจสภาพของจิตรกรรมฝาผนังและการติดตามผลสืบเน่ืองของโครงการทั้ง 2 

แหง พบปญหาสําคัญคือ การจัดการดูแลรักษาอาคารโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังไมได

มาตรฐาน การจัดกิจกรรมยอยในโครงการอนุรักษฯไมไดรับการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ประชาชนใน

ทองถิ่นมีบทบาทในการมีสวนรวมอนุรักษฯลดนอยลง ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาศักยภาพใน

การดําเนินงาน ผูศึกษาจึงไดนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง ดังน้ี 1) แนวทางการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ซึ่ง

ประกอบไปดวย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา  2) แนวทางการวางแผนขั้นตอน

การดําเนินงาน แบงออกเปน 5 ขั้นตอนคือ การรวมริเร่ิมวางแผนและสรางสรรค, การรวมวิเคราะห

ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข, การรวมลงมือปฏิบัติตามภารกิจหนาที่, การรวมรับผลประโยชนและ

รับผิดชอบตอผลเสีย และการรวมติดตามประเมินผล แกไขปญหา พัฒนาโครงการ  3) แนวทางการ

จัดต้ังกลุมกิจกรรม โดยเนนประโยชนสวนรวมดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการรักษาภูมิปญญา

พื้นบานใหแกเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร               

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                           ปการศึกษา 2554 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ........................................  2. .......................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52112218 : MAJOR : CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 
KEY WORD :  PARTICIPATIVE / CONSERVATION OF MURAL PAINTING 
 PORNPEN  BOONYATHIP : A STUDY OF PARTICIPATIVE CONSERVATION OF 
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 This research aims at studies process of interoperability between government, private 
organization educational institution and local community in conservation of mural painting. 
Including to analyze the problem and monitoring of conservation of mural paintings project. There 
were 2 cases in this research as follows. 1) Conservation of mural paintings project of 
Wat  Ban  Ko in Lampang  Province. 2) Conservation of mural paintings project (Hoop – Tam ) of 
Wat  Pho  Tharam and Wat  Pa-Rerai in Maha  Sarakham Province. 
 The result of survey physical condition of mural paintings and monitoring 2 projects 
found that there are important problem is management of ancient monument and mural paintings 
are not standardized. Activities in the conservation project have not been operating continuously. 
Local people interested in the conservation are reduced. Therefore, to resolve the problems and 
development potential in operation. Guideline for participation in conservation of mural paintings 
as follows. 1) Guidelines for creating a network of participation from both within and outside the 
community. 2) Guidelines for planning stage of operations that divided into 5 stages are: planning 
and creativity, analyze the problem and guideline to resolve, implementation of role, sharing 
benefits and responsible for adverse effects, monitoring evaluation, fix the problem and 
developing projects. 3) Guidelines for establish activity group that emphasis in common interest 
of conservation culture and local knowledge for children and local people. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธเร่ือง กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนัง  ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณาจารยและผูมีอุปการคุณ หลาย

ทาน ที่คอยใหการสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจตลอดระยะเวลากวา 3 ปที่ผานมา จนกระทั่ง

วิทยานิพนธเลมน้ีไดสําเร็จออกมาเปนที่เรียบรอย  

 ขอบพระคุณ ทานอาจารยสายันต ไพรชาญจิตร และทานอาจารยศักด์ิชัย  สายสิงห ที่คอยให

คําปรึกษา ชี้แนะ และแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการจัดทําวิทยานิพนธเลมน้ี รวมทั้งคณาจารยคณะ

โบราณคดีทุกทาน ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู 

 ขอบพระคุณ ทานเจาอาวาส วัดบานกอ วัดโพธาราม และวัดปาเรไรย รวมทั้งครูอาจารย 

ประชาชนในชุมชนบานกอ จังหวัดลําปาง และชุมชนดงบัง จังหวัดมหาสารคาม ที่ใหความอนุเคราะห

และเอ้ือเฟอขอมูลในการสํารวจเก็บขอมูลในงานวิจัย 

 ขอบพระคุณ ครอบครัว บุญญาทิพย  คุณพอ คุณแม และพี่ชาย  ที่คอยเปนกําลังใจและ

เกื้อหนุนทุนการศึกษา/ทุนการวิจัย 

 และขอบคุณ รุนพี่ รุนนอง และเพื่อนๆ (นิสาและเมธาวี) ภาควิชาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม คณะโบราณคดี ที่ไดใหความชวยเหลือและเปนแรงสนับสนุนใหเกิดความพากเพียรศึกษา

รวมกันเสมอมา อีกทั้งบุคคลทานอ่ืน ๆ ที่ไมอาจกลาวถึงไดทั้งหมด ณ ที่น้ี ขอบพระคุณทุกทานเปน

อยางสูง       
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