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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังนับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาอยางยิ่งตอ

ประวัติศาสตรของชาติ เพราะจัดเปนหลักฐานชั้นดีในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี ความ

เชื่อทางศาสนา และวิถีชีวิตของผูคนในอดีต อาจกลาวไดวาภาพเขียนที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง

เปรียบไดกับเอกสารจารึก ที่สามารถสรางความเขาใจใหแกผูศึกษาไดชัดเจนเสียยิ่งกวาการอธิบาย

ดวยถอยคําอักษร และหากไมหลงเหลือหลักฐานทางลายลักษณอักษรใหศึกษาแลว เราก็ยังสามารถ

ศึกษาผานจิตรกรรมฝาผนังที่เหลืออยูแทนได ดังน้ันการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงเปนงาน

สําคัญที่จะชวยรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติใหธํารงไวได เพื่อประโยชนในการพัฒนา

องคความรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลป 

มานุษยวิทยา เปนตน  

 การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  ปจจุบัน เปนหนาที่ความรับผิดชอบ หลักโดย หนวยงาน

ราชการอยางสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ซึ่งมี หนาที่ภารกิจในการดูแล รักษา และ อนุรักษมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึง ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณคาไว กอนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม

เหลาน้ันจะไดรับความสูญเสียและเสื่อมสลายไปในที่สุด แตกระบวนการปฏิบัติงานในการอนุรักษ

แตละขั้นตอนน้ันคอนขางใชระยะเวลาและความชํานาญเปนพิเศษ  ดังน้ันจึง ทําใหเกิดขอจํากัดใน

เร่ืองของบุคลากรของหนวยงานภาครัฐที่จะเขาไปทํา หนาที่ในการอนุรักษ เน่ืองจากเจาหนาที่หรือ

ผูเชี่ยวชาญในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังมีจํานวนไมเพียงพอ  ประกอบ กับปญหาการขาด

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทําใหจําเปนตองคัดเลือกแหลงจิตรกรรมฝาผนังที่ควรไดรับการ

อนุรักษอยางเรงดวนที่สุดเสียกอน  สงผลใหภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญในแหลงอ่ืนๆ  ถูกละเลย

ไมไดรับการดูแลและซอมแซมอยางทันทวงที ทําใหไดรับความเสียหายและทรุดโทรมลง  ยากตอ

การอนุรักษฟนฟูใหกลับมางดงามและทรงคุณคาดังเดิม 
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 ในปจจุบันหนวยงานหลายแหงไมวาจะเปน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยงาน

ทองถิ่นอยางสภาวัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ไดรวมมือกันจัดทําโครงการ

อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ขึ้นมา  เชน “โครงการอนุรักษวิหารพระเจาพันองค  วัดปงสนุก 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” (ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549)โดยมี

แนวคิดในการปฏิบัติงานอนุรักษแบบบูรณาการ  ที่ไมเพียงแตอนุรักษเฉพาะตัวของผลงาน

จิตรกรรมฝาผนังและโครงสรางสถาปตยกรรมเทาน้ัน  แตยังใหชุมชนที่อยูใกลเคียงมีสวนรวมใน

การอนุรักษ ดวย โดย หนวยงานเหลาน้ีไดริเร่ิมหันมาใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานแบบมีสวน

รวมอยางจริงจัง และสงเสริมใหผูคนในชุมชนทองถิ่นไดรวมแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติใน

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งเผยแพรขอมูลความรูใหแกคนในชุมชนไดเกิดความรูความเขาใจและมี

จิตสํานึกรวมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมในทองถิ่นของตน เพื่อพัฒนาสูแนวทางการ

อนุรักษที่มีความยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย พบวาในชวง

ระยะเวลา หน่ึงทศวรรษ ที่ผานมา สถาบันการศึกษาหลายแหงไดจัดทําโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม, จัดการสัมมาเชิงปฏิบัติการ และโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ภายใตแนวคิด

การอนุรักษแบบบูรณาการโดยความรวมมือกับชุมชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย  ทั้งน้ีสาเหตุ

สําคัญที่กอใหเกิดโครงการตางๆเหลาน้ีขึ้นมา สวนใหญเกิดจากปญหาการดําเนินงานที่ลาชาของ

ภาครัฐและการขาดงบประมาณสนับสนุนในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ทําใหสถาบันการศึกษา

โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาศิลปกรรมศาสตร  ตองยื่นมือ

เขามาใหความชวยเหลือทองถิ่นเพิ่มเติม นอกจากประโยชนทางดานวิชาการที่เกิดจากการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังแลว ในการปฏิบัติงานอนุรักษแบบมีสวนรวมโดยชุมชนน้ัน ยังกอเกิดประโยชน

ตอชุมชนโดยตรง ไมวาจะเปนการพัฒนาดานสังคมซึ่งชวยเสริมสรางความเขมแข็ง การรวมมือรวม

ใจของผูคนในชุมชน ดานเศรษฐกิจชวยสงเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมและเพิ่มรายไดจากการ

ทองเที่ยว ดานการศึกษามีการยอนนําแนวคิดในการทําใหศาสนสถานหรือวัดกลับมาเปนศูนยกลาง

ความรูแกชุมชนในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นและพุทธศาสนาดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต 

 การศึกษาโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังจะชวยใหเขาใจกระบวนการทํางานและ

ผลลัพธที่ตามมาไดอยางชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน
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อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของโครงการที่มีการดําเนินงานเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย ทั้งหมด 2 

โครงการ ไดแก โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวัง ทรายคํา  อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง  และโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม) ที่  สิมวัดโพธาราม บานดงบัง และ

สิมวัดปาเรไร ย บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  โดยทั้ง 2 โครงการ

ดังกลาวไดยึดหลักการดําเนินงานที่มีรูปแบบเดียวกันน่ันคือ “การมีสวนรวม” โดยมีกลุม องคกร 

หนวยงาน ทั้งจากรัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่นไดทํางานรวมกัน โดยการแสดงออกทางความคิด 

การลงมือปฏิบัติ รวมรับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกัน นอกจากน้ีทั้ง 2 โครงการตางก็มี

หนวยงานที่ใหการสนับสนุน, สมาชิกที่เขารวม, ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ, ระยะเวลา,  งบประมาณ 

และผลลัพธที่แตกตางกันไป  ทําใหสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหกระบวนการทํางานที่อาจนําไปสู

ความสําเร็จหรือความลมเหลวได  ดังน้ันเพื่อใหการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ที่เนนกระบวนการ มี

สวนรวมที่จะดําเนินการขึ้นในอนาคตมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการจัด การองคความรูและสราง

แบบแผนที่เปนมาตรฐาน  สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติใชไดจริงในการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย  

 

คําถามในงานวิจัย 

 การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น มีกระบวนการ

ปฏิบัติงานอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จทั้งในการอนุรักษตัวทรัพยากรวัฒนธรรมและการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน มีกลุม องคกร หนวยงาน หรือบุคคลใดที่สามารถเขามามีสวนรวมได

บาง และจะสามารถมีสวนรวมในกระบวนการใดบาง หลังจากการดําเนินงานอนุรักษเสร็จสิ้นได

ปรากฏผลลัพธหรือผลสืบเน่ืองอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อ ศึกษา กระบวนกา รปฏิบัติ งานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ  เอกชน  

สถาบันการศึกษา และชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  

 2. เพื่อวิเคราะหปญหาและติดตามผลสืบเน่ืองของโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่มี

การจัดทําขึ้นรวมกันระหวางชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ดานเน้ือหา 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏี การอนุรักษ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และกระบวนการมี

สวนรวม  

 2. ศึกษา เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของ ใน

โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน  

 ดานพื้นที่ 

 เพื่อใหเกิดมโนทัศนที่กวางขวาง สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเด็นความแตกตาง

หลากหลายในแนวคิด วิธีการ และผลลัพธของโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม จึง

ไดศึกษาโครงการที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานที่มีความหลากหลาย พื้นที่ศึกษามีความแตกตางทางดาน

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรม ซึ่งโครงการที่ไดศึกษา ประกอบดวย 

 1.โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวัง ทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง ดําเนินการอนุรักษโดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะเวลา

ดําเนินงาน พ.ศ. 2548 – 2550 

 2. โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม)  ในจังหวัดมหาสารคาม ณ  สิมวัดโพ

ธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไร ย  บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม ดําเนินการอนุรักษโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ศ. 2550 – 2551 

 

ข้ันตอนและวิธีการศึกษาวิจัย  

 1. การศึกษาจากเอกสาร  (Documentary Study) หลักฐานทางลายลักษณอักษรและ

ภาพถาย จากหนังสือ เอกสาร รายงานการสัมมนา ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  และ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 2 แหง  ที่เปนตัวอยาง

กรณีศึกษา 

 2. การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) 
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      2.1 การสํารวจ  (Survey) สถานที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังตาม

โครงการทั้ง 2 แหง ประกอบดวย 

                                - วิหารวัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  

                                - สิมวัดโพธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไร ย บานหนองพอก  ตําบลดงบัง 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

 2.2 การสัมภาษณ (Interview)  

                                - หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

                                - วัดที่เปนสถานที่จัดทําโครงการ 

                                - กลุมประชากรที่เขารวมโครงการ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทํางานแบบมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังใน

โครงการตาง ๆ โดยแบงการศึกษาวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาที่มาความสําคัญ วัตถุประสงค ของการจัดทําโครงการ 

 2. ตรวจสอบสภาพอาคารโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน  

 3. สํารวจและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวน

รวม 

     3.1 ดานวิชาการ  

                       3.2 ดานเศรษฐกิจ  

                       3.3 ดานสังคม  

                       3.4 ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ  

 4. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 

                         4.1 ศึกษากลุม องคกร หนวยงานหรือเครือขายที่เขารวมโครงการ  

                         4.2 ศึกษาระดับของกระบวนการมีสวนรวม  

                         4.3 วิเคราะหความตองการและอุปสรรคปญหาของผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ปฏิบัติงาน การแกปญหาและ

อุปสรรค ในกระบวนการมีสวนรวมของการทํางานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 2. เกิดแนวคิดในการจัดการองคความรู และกําหนดแบบแผนโครงสรางเบื้องตนของ

กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 3. ชวยสรางจิตสํานึก กระตุนใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของมรดก

วัฒนธรรมแกประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งผูที่สวนเกี่ยวของในกระบวนการทํางานอนุรักษ  

 4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม ชวยลดปญหาความแตกแยก 

กอใหเกิดความสามัคคีในกลุมชน 
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บทท่ี 2 

ปริทรรศนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  

 

 การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง เปนพันธกิจหน่ึงในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติและศึกษาคนควาสืบเน่ืองมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหเกิดพัฒนาการทั้ง

ดานกระบวนการและเทคนิควิธีการอนุรักษอยางตอเน่ือง กระทั่งในปจจุบันแนวคิดในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังไดพัฒนาไปสูกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยมุงเนนใหประชาชนไดเขา

มามีสวนในการทํางานอนุรักษรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางให

ชุมชนทองถิ่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางถูกตองและยั่งยืน 

 การศึกษาประวัติ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและขอบัญญัติทางกฎหมาย รวมทั้งขั้นตอนการ

ทํางานอนุรักษ เปนความรูเบื้องตนที่ผูศึกษาจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจ นอกจากน้ี

การศึกษาโครงการของหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่เนนการมีสวนรวม

ของชุมชน ยังเปนแนวทางการศึกษาที่ชวยใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหทราบขั้นตอนการ

ทํางานอนุรักษ การประเมินประสิทธิภาพ และอุปสรรคปญหาตาง ๆ ที่พบในกระบวนการอนุรักษ

ของแตละพื้นที่  

 

 ประเด็นการศึกษาในบททบทวน แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ประกอบดวย 

 1. คุณคาความสําคัญและประวัติความเปนมาของการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังใน

ประเทศไทย 

 2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

 3. เอกสารและขอบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 4.ขั้นตอนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 

 5.ขอมูลพื้นฐานของแหลงกรณีศึกษาในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวน

รวม 
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1.  คุณคาความสําคัญและประวัติความเปนมาของการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
 

 จิตรกรรมฝาผนัง นอกจากจะมีคุณคาทางดานสุนทรียศาสตรและทางศาสนาแลว ยังจัด

วาเปนหลักฐานสําคัญของชาติที่บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ไวในลักษณะของงาน

จิตรกรรมภาพเขียน โดยบอกเลาถึงประวัติความเปนมาของบานเมือง สังคม วิถีชีวิต ประเพณี 

วัฒนธรรมตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในอดีต นอกจากน้ีในภาพเขียนยังสามารถสรางความเขาใจที่ชัดเจน

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่มีความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมน้ัน ๆ ได เชน เคร่ืองแบบการ

แตงกาย ลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารบานเรือนในยุคสมัยตาง ๆ  การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิชาการ และเปนองคความรูแกการศึกษาประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม มานุษยวิทยา ฯลฯ   

 คุณคาในการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอาจเทียบไดกับการคนควาเอกสารทางลายลักษณ

อักษรอ่ืน ๆ เชน จดหมายเหตุ จารึก พงศาวดาร ตํานาน ฯลฯ แตคุณประโยชนที่เหนือกวาของงาน

จิตรกรรมคือ ผูศึกษาสามารถเห็นภาพของเร่ืองราวในอดีต ซึ่งหลักฐานจากเอกสารไมสามารถสราง

ความกระจางเชนน้ีได  

 ประวัติของ การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย  สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลมา

จากตางประเทศ ดังขอความที่ปรากฏในเอกสารกรมศิลปากร มีใจความวา 

 

 “...การซอมและรักษาจิตรกรรมชนิดตาง ๆ ในเมืองไทยเรา จิตรกรรมสวนใหญที่เปน

จิตรกรรมฝาผนัง เทคนิคที่ใชทําไมใชเทคนิคของเราเอง แตไดรับอิทธิพลมาจากแถบอินเดียเปน

สวนใหญ และสวนมากไมใชภาพที่เขียนบนปูนที่กําลังเปยก( Fresco) แตเปนภาพสีฝุน

(Tempera)...” (กรมศิลปากร, 2513 : 60 – 61)  
 

 นอกจากน้ีในสมัยของทานอาจารยศิลป  พีระศรี ซึ่งทํางานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง

รวมกับทานธนิต  อยูโพธิ์ และศาสตราจารยเฟอ  หริพิทักษ โดยไดรับความชวยเหลือจากองคการ  

UNESCO  ในการทํางานอนุรักษภาพจิตรกรรมที่วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี และวัด

ปราสาท จังหวัดนนทบุรี โดยการปฏิบัติงานทางเทคนิคและวิชาการอนุรักษแบบสมัยใหม ซึ่งวิธี

ดังกลาวเร่ิมใชในกลุมประเทศทางยุโรปมาต้ังแตประมาณหลังสมัยสงครามโลก คร้ังที่  1 สาเหตุเกิด

จาก ความเศราสลดใจที่ศิลปกรรมโบราณวัตถุโบราณสถานถูกทําลายเสียหายไปเพราะสงคราม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 

ประเทศไทยไดศึกษาวิธีการอนุรักษจากผลงานที่ประสบความสําเร็จแลวในตางประเทศ และนํา

เทคนิคการปฏิบัติการและเคมีภัณฑตาง ๆ มาประยุกตใชในการอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมในประเทศ

ไทย กระทั่งป พ.ศ. 2519 กรมศิลปากรจึงไดกอต้ังหนวยงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังขึ้น (วรรณิภา 

ณ สงขลา, 2528 : 21-22) 

  จากการศึกษา หลักฐานทางเอกสารยังพบวามีการบันทึกเกี่ยวกับการอนุรักษจิตรกรรม

ฝาผนัง เชนใน จดหมายเหตุและพระราชสาสนฉบับตาง ๆ ที่พระมหากษัตริยและราชวงศของไทย

ทรงมีพระราชกระแสตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในรูปของงานจิตรกรรมฝาผนัง ดังตัวอยางเชน   
        

    • พระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับการบูรณะพระ

ปรางควัดอรุณราชวราราม มีใจความวา 

 

 “...การซอมพระปรางควัดอรุณและบริเวณ ตองต้ังใจวาจะรักษาของเกาที่ยังคงใชไดไว

ใหหมด ถึงสีจะมัวหมองเปนของเกากับใหมตอกัน เชนรูปภาพเขียนบนเพดาน เปนตน อยาพยายาม

ที่จะแตงของเกาใหสุกสดเทาของใหม ถาหากกลัวอยางคําวาดาง ใหพยายามที่จะผสมสีใหมใหออน

ลง อยาใหสีแหลมเหมือนที่ใชอยูเด๋ียวน้ี พอใหกลืนกันไปกับสีเกา ถาจะเปลี่ยนแปลงแหงใดสิ่งใด

ใหดีขึ้น ตองใหกราบทูลฯกอน...” (วรรณิภา ณ สงขลา, 2528 : 16) 
 

      • ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ถึงสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2482 ณ ตําหนักปลายเนิน 

คลองเตย โดยมีเน้ือความเกี่ยวกับการซอมหอไตรวัดระฆัง ความวา 

 

 “...การซอมหอไตรวัดระฆัง ยังกราบทูลอนุโมทนาไมได เพราะยังไมไดไปเห็นวาทํา

อยางไร อันการซอมน้ัน ความหมายแตกอนกับเด๋ียวน้ียอมเดินเคลื่อนความเขาใจกันไปเสียแลว แต

กอนขึ้นชื่อวาซอมแลวก็คืออะไรที่แตกหักก็ทําเสียใหดี แตเด๋ียวน้ีขึ้นชื่อวาซอมแลวอะไรที่เกาก็ทํา

ใหเห็นเปนใหมหมด เชน รูปภาพที่พระอาจารยนาคเขียนไวที่หอไตรน้ัน นับอายุก็ต้ัง 150 ป สียอม

เกาไปมากทีเดียว ถาซอมใหเปนใหมก็จําเปนตองทาสีทับเกา การทาน้ันลิงก็ทําได แตเชื่อใน “ทาน

หนู” ซึ่งอาศัยอยู ณ หอไตรน้ันวามีกัลปยาณ คงไมทําเชนวาน้ัน...”  (สาสนสมเด็จ เลมที่ 17, 2505 : 

136-137)   
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 หลักฐานจากบันทึกเอกสารเหลาน้ี แสดงใหเห็นวาสังคมไทยไดใหความสําคัญตอการ

ดูแลและอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมฝาผนังมาต้ังแต

อดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่ง

ริเร่ิมนําแนวคิดแบบตะวันตกเขามาสูสังคมไทย และแนวความคิด วิทยาการ เทคนิคในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังเหลาน้ันจึงไดถูกถายทอดและพัฒนาใหแกชางเขียนไทยจนถึงปจจุบัน  

 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีการอนุรักษ 
 

            “ อนุรักษ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา “รักษาใหคงเดิม”  

เปนการรักษามิใหสูญสิ้นหรือใหอยูในสภาพเดิม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 915) 

 ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 ใหความหมายการ

อนุรักษไววา การดูแลรักษาเพื่อใหคงคุณคาไวและใหหมายรวมถึงการปองกัน การรักษา การสงวน 

การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย  

 - การสงวนรักษา หมายความถึงการดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิมเทาที่เปนอยูหรือ

ปองกันมิใหเสียหายตอไป 

 - การปฏิสังขรณ หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา  

 - การบูรณะ หมายความถึง การซอมแซม และปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืน

เหมือนของเดิมมากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิมและสิ่งที่ทําขึ้น

ใหม 

  สาระสําคัญของกฎบัตรเวนิช ( The Venice Charter 1964) ระบุถึงหลักการในการ

อนุรักษ ( Conservation) ไววา การอนุรักษตองดําเนินการโดยยึดหลักมั่นคงถาวร อนุญาตใหมีการ

นํามาใชประโยชนทางสังคมได แตตองไมเปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแตง นอกจากน้ัน การ

อนุรักษยังขยายขอบเขตไปถึงการรักษาสภาพโดยรอบ ซึ่งไดหามการสรางขึ้นใหม การร้ือถอน

ของเดิม และการปรับปรุงอาคารที่รบกวนตอความสัมพันธของอาคารโดยรวม และยังหามการขน
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ยายสวนประกอบของโบราณสถาน เชน ประติมากรรม จิตรกรรม การตกแตง ยกเวนในกรณีที่

จําเปน (อิโคโมสไทย, 2548 : 41) 

 การอนุรักษ (Conservation) คือความพยายามที่จะรักษาสภาพของวัตถุใหคงอยูใน

สภาพเดิม โดยกําจัดสาเหตุของการเสื่อมสภาพ เพื่อหยุดยั้งหรือชะลอการเสื่อมสภาพ และปองกัน

ไมใหวัตถุเสื่อมสภาพตอไป ซึ่งรวมถึงการควบคุม ดูแล รักษาใหคงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมไม

เปนอันตรายตอวัตถุดวย 

 หลักสําคัญของวิธีการอนุรักษ คือ จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสราง

และสิ่งประดับทั้งหลายของวัตถุ สวนที่เสื่อมสภาพควรจะไดรับการสงวนรักษาไว ไมใชแทนที่ดวย

ของใหม สวนที่แสดงอายุขัยของวัตถุควรจะรักษาไวไมควรกําจัดออก ยกเวนกรณีที่จะเปนอันตราย

ตอวัตถุ  

 การอนุรักษมีผลทําใหเกิดความเขาใจอดีตและเขาใจวัตถุมากขึ้น โดยการทําให

หลักฐานที่มีอยูบนวัตถุปรากฏขึ้นชัดเจนและสงวนรักษาไวใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหสาธารณชน

ไดชื่นชมศึกษา ศิลปะโบราณวัตถุ ความจําเปนของขบวนการสงวนรักษามีเพื่อใหมรดกทาง

วัฒนธรรมไดอยูรอดไปถึงอนาคตเพื่อคนรุนตอไป ฉะน้ันการอนุรักษมีความหมายรวม 2 ประการ 

คือ  

 1. การอนุรักษเชิงปองกัน (Preventive Conservation) เปนขบวนการปองกันและ

ดูแลรักษาวัตถุใหปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งแวดลอม และการกระทําของมนุษย  

 2. การอนุรักษเชิงปฏิบัติการ (Curative Conservation) เปนการปฏิบัติการตอตัว

วัตถุเพื่อกําจัดปจจัยหรือสาเหตุของการเสื่อมสภาพและยับยั้งไมใหวัตถุเสื่อมสภาพตอไป (อารีรัตน  

ปยะเจริญวัฒนา อางถึงใน นิคม  มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ, 2533 : 110)  

 วรรณิภา  ณ สงขลา (อางถึงใน นิคม  มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ, 2533 : 177) นัก

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของไทยไดใหความหมายของ “การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ” คือ การ

สงวนรักษาจิตรกรรมเดิมไวใหมีสภาพดี รวมทั้งการปองกันและการบํารุงทั้งโดยทางกฎหมาย การ

ปฏิบัติทางเทคนิค การเผยแพรประชาสัมพันธ และการสงเสริมใหมีการพัฒนาประเทศโดยการใช

ประโยชนจากคุณคาดานตาง ๆ ของจิตรกรรมฝาผนังใหกวางขวางและไดประโยชนสูงสุด  
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 การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังเปนการปฏิบัติการทางเทคนิคและวิชาการดาน

วิทยาศาสตรซึ่งประยุกตเขากับเทคนิคจิตรกรรมไทย ที่ใชความรูความชํานาญในการปฏิบัติดวย

เคมีภัณฑ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร และเคร่ืองมือชางเขียนชนิดตาง ๆ ตามสภาพและลักษณะของ

งาน ผูปฏิบัติงานตองทําการศึกษาและวิเคราะหใหเขาใจปญหาของความชํารุดและวิธีแกไขและ

ปองกันที่ดีที่สุด ที่จะทําใหจิตรกรรมแหงน้ันมีสภาพสะอาด สวยงามและมั่นคง  

 ปญหาที่สําคัญอยางหน่ึงคือ เทคนิคการสรางงานจิตรกรรมไทยประเพณี สวนใหญ

สูญไปแลวและยังไมสามารถทําการวิจัยใหพบความรูเกี่ยวกับเทคนิคน้ันอีกได การปฏิบัติการทาง

เทคนิคในปจจุบันจึงใชวิธีศึกษาและวิเคราะหลักษณะ คุณสมบัติ และสวนประกอบของจิตรกรรม

แตละแหงน้ันเปนหลักสําหรับการปฏิบัติงาน โดยสอดคลองกับลักษณะและสภาพของจิตรกรรม

แหงน้ัน ๆ จึงเปนงานที่ละเอียดออนเปนอยางยิ่งที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติการอนุรักษใหไดผลอยาง

สมบูรณ  

 1. รักษาของเดิมทั้งหมดใหมั่นคง แข็งแรง และสวยงาม 

 2. กําจัดตังการของปญหาที่เปนอันตรายตาง ๆ ทั้งหมด 

 3. คุมครองปองกันการสูญเสียในอนาคต 

 4. สงเสริมและเผยแพรใหชวยกันบํารุงรักษาใหปลอดภัย และมั่นคงสถาพร 

 5. สงเสริมใหนําคุณคาไปใชใหเปนประโยชน ทั้งทางดานรูปธรรมและนามธรรม 

   

 สุรศักด์ิ  เจริญวงศ (อางถึงใน มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ, ภาควิชาศิลปไทย, 2547 : 97) อธิบายถึงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณแบบ

ตองครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย 

 1.การอนุรักษตองใหความสําคัญตอการศึกษาวิธีการสงวนรักษา ดูแลรักษา 

ปฏิสังขรณ บูรณะซอมแซม และการสรางทดแทนใหมีคุณคาเทียบเทาของเดิม น่ีคือ “การอนุรักษ

แบบรักษา” 

 2.การอนุรักษจิตรกรรมของไทย เร่ิมตนการบันทึกดวยการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง

ตนแบบ สิ่งที่มีอยูทั้งคติ ความเชื่อ จุดมุงหมาย เร่ืองราว เน้ือหา วัสดุ เทคนิควิธีการ รูปแบบ ระดับ

ฝมือ และความสามารถของชาง การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังตองละเอียดครบถวนเทาของเดิมที่มี
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อยูใหมากที่สุด ตองปฏิบัติดวยความพิถีพิถัน ระมัดระวัง ไมบิดเบือนคุณลักษณะและความหมาย

เดิม เปนวิธีการอนุรักษสวนกระแสความเสื่อมโทรมผุกรอนจากภาพจิตรกรรมฝาผนังจริงที่เกิดขึ้น

ทุกวัน น่ีคือ “การอนุรักษแบบสืบศิลป” และนําคุณคาของจิตรกรรมที่คัดลอกเหลาน้ันมาเผยแพรสู

สาธารณชนในหอศิลป พิพิธภัณฑทางศิลปะ เพื่อกระตุนใหสังคมไดรวมกันรับรูคุณคาและชวยกัน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 3.การรักษาเอกลักษณความเปนชาติที่สามารถบงบอกถึงการสืบทอดความเปนไทย 

ในรูปแบบวัสดุ วิธีการที่เปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาของโลกและสังคม เปนการพัฒนา

สรางสรรค เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบที่เปนอยู แตตองรักษาหัวใจ คุณคาเชิงลึกของงานน้ันคือ

ความเปนไทย การอนุรักษเชนน้ีคือ “การอนุรักษแบบสรางสรรค” 

 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจิตรกรรมฝาผนัง 
 

                         งานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมฝาผนังจัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีการ

แสดงออกทั้งแบบนามธรรม (Intangible) ในรูปของการถายทอดภูมิปญญาความรู ความเชื่อ จินตนา

ภาพและความรูสึกนึกคิด และในอีกทางหน่ึงจิตรกรรมฝาผนังยังจัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมแบบ

รูปธรรม (Tangible) ดวยเชนกัน เน่ืองจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนวัตถุที่สามารถมองเห็นและจับ

ตองได เพราะเปนสวนประกอบหน่ึงของการตกแตงโครงสรางสถาปตยกรรม เชน ผนังโบสถ 

วิหาร อุโบสถ ประตู หนาตาง เปนตน  

  หลักการเบื้องตนของการจัดการ คือการศึกษาที่มาและความสําคัญของสิ่งน้ันๆ ใน

กรณีของการจัดการการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ยังคงปรากฎหลงเหลือ

อยูหลายแหง ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองทําการสํารวจและประเมินคุณคาความสําคัญของภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในแตละแหง วามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอและมีความจําเปนเรงดวนมากนอย

เพียงใดที่จะทําการอนุรักษจัดการ เชน ภาพจิตรกรรมเหลาน้ันมีความสําคัญสามารถบอกเลา

เร่ืองราวสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ มีการแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมเกาแกที่ไดสูญหายไป

แลว บงบอกถึงเอกลักษณหรือรูปแบบศิลปะของสกุลชางโบราณ หรือพบวาโครงสรางของ

สถาปตยกรรมอันเปนที่ต้ังของภาพจิตรกรรมมีสภาพเสื่อมโทรมอยางรุนแรง เปนตน  
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  ลําดับตอมาคือการติดตอประสานความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงาน

ราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในชุมชนทองถิ่น และ

ผูที่สนใจเขารวม เพื่อสรางเครือขายที่จะรวมกันขับเคลื่อนโครงการอนุรักษจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมใหประสบความสําเร็จ โดยที่ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนอยางสมานฉันท   

  ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนขั้นตอนที่มี

ความสําคัญและตองใชทักษะความรูเฉพาะดาน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีนักอนุรักษที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานมาเปนวิทยากรสาธิตและแนะนํากรรมวิธีในการอนุรักษที่ถูกตองแกประชาชนใน

ทองถิ่น เพื่อที่คนในทองถิ่นจะสามารถดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมไดดวยตัวเองตอไปอยาง

ถูกตองและมีความยั่งยืน  

  ในการจัดการความรู จําเปนตองมีการบันทึกขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน

อนุรักษเปนเอกสารลายลักษณอักษรและภาพถาย ต้ังแตการสืบคนประวัติความเปนมาของตัว

ทรัพยากรวัฒนธรรม เร่ืองราว ความเชื่อที่สะทอนผานภาพจิตรกรรม สภาพความสมบูรณของภาพ

จิตรกรรมทั้งกอนและหลังทําการอนุรักษ ฯลฯ โดยอาจจัดพิมพเผยแพรในรูปของเอกสารหรือ

หนังสือแกสาธารณะ นอกจากน้ียังอาจสรางเครือขายเพื่อถายทอดความรู โดยอาศัยกลุมเยาวชนใน

ทองถิ่นในการทําหนาที่เปนผูถายทอดความรูภูมิปญญาเหลาน้ันผานทางกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

แสดงทองถิ่นโดยนําเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมมาถายทอดผานการแสดง การละเลนพื้นบาน รวมถึง

การจัดอบรมยุวมัคคุเทศก เปนตน   

  เดิมทีการจัดการอนุรักษทรัพยากรวัฒนธรรมเปนหนาที่หลักของหนวยงานราชการ

อยางกรมศิลปากรแตเพียงฝายเดียว ซึ่งโดยมากชุมชนทองถิ่นจะไมไดมีสวนเขามาเกี่ยวของกับการ

วางแผนหรือปฏิบัติงานเทาไรนัก แตเมื่อมีการพัฒนาแนวทางการอนุรักษฯ โดยมุงเนนใหชุมชน

ทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น ทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกและเห็นคุณคาในวัฒนธรรม

ทองถิ่นของตน จึงเกิดเปนพลังสงเสริมใหเกิดแนวคิดที่ตองการจะเผยแพรเอกลักษณของทองถิ่นแก

สาธารณะ โดย การดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน ที่อาศัยแนวคิดของความเปนเอกลักษณทองถิ่นมา

เปนจุดขายของสินคาหรือผลิตภัณฑที่ชาวบานรวมกันสรางสรรคขึ้น สามารถสรางรายไดและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดดวยตนเอง   
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   ทายสุดคือการติดตามประเมินผล หลังจากที่ไดดําเนินการจัดการฯ ในขั้นตอนตาง ๆ 

จนสําเร็จลุลวงไปแลว การติดตามความสําเร็จของกิจกรรมก็มีความสําคัญ ที่สามารถบงบอกไดวา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเหลาน้ัน สามารถนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนหรือไม สภาพของทรัพยากร

วัฒนธรรมยังคงมีความสมบูรณดีหรือชํารุดเสียหายลงไปมากนอยเพียงใด ผูคนในชุมชนทองถิ่น

ยังคงรวมมือรวมใจในการชวยเหลือดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมเหลาน้ันหรือไม หรือโครงการ

ตาง ๆ ที่ไดจัดต้ังขึ้นมายังคงมีการปฏิบัติกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพียงไร และหากพบวาการจัดการฯ

น้ันมีจุดบกพรอง ที่อาจสรางความเสียหายและนําปญหามาสูชุมชนทองถิ่นหรือตัวทรัพยากร

วัฒนธรรม ควรที่จะมีวิธีการจัดการแกไขปญหาเหลาน้ันอยางไรจึงจะเหมาะสม 

 

 2.3 แนวคิดกระบวนการมีสวนรวม 

 

  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย ไดใหสิทธิเสรีภาพแก

ประชาชนในการมีสวนรวม การแสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู สติปญญา 

และความสามารถในการตัดสินกําหนดชีวิตไดดวยตนเอง ดังน้ันจึงนําไปสูการเกิดกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชน (People Participation) ขึ้นมา นิยามและความหมายของการมีสวนรวมไดมี

ผูใหคําอธิบายไวอยางหลากหลาย ซึ่งลวนแตมีความหมายที่สอดคลองกัน ดังเชน 

  อคิน  รพีพัฒน ( 2527 : 320) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวา คือการ

ใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหาและเปนผูดําเนินการ ทุกอยางเปนเร่ืองของประชาชนรวมกันคิด

ขึ้นมาและรวมดําเนินการ มิใชเปนการใหคนภายนอกเปนผูกําหนดแลวใหประชาชนเขามารวมใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  นเรศ  สงเคราะหสุข และยุววัฒน  วุฒิเมธี (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543 : 

136) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะที่เปนกระบวนการของการ

พัฒนา ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก การวิจัย(ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ 

การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่

เกิดขึ้น   

  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ซึ่งเปนการวัดเชิงคุณภาพ แบง

ออกเปน 5 ขั้นตอน ดังที่ บัณฑร  ออนคํา (อางถึงใน ทศพล  กฤตยพิสิฐ, 2537 : 13) อธิบายไวดังน้ี 
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  ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเร่ิมการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ประชาชน

เขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ กําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ

ดวย 

  ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่

ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและ

แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช 

  ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี

สวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวม

บริหารงาน ประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

  ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอน

ที่ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอัน

เกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ 

  ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชน

เขารวมประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซึ่งในการประเมิน

อาจปรากฏ ในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ หรือทําในรูปของ

การประเมินผลรวมซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด 

  ลักษณะของการมีสวนรวม โดยแบงตามบทบาทหนาที่ของผูเขารวม ( Lee.J .Cary, 

1970 : 147 อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543 : 144) มีดังน้ี 

  - เปนสมาชิก ( Membership) 

  - เปนผูเขาประชุม (Attendance at Meeting) 

  - เปนผูบริจาคเงิน (Financial contribution) 

   - เปนกรรมการ (Membership on committees) 

  - เปนประธาน (Leader) 
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 การมีสวนรวมในงานพัฒนาน้ัน สิ่งจําเปนที่จะขาดไมไดคือการอาศัยความรวมมือ

จากทุกฝาย เพื่อมาสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาในลักษณะของพหุภาคี โดยแตละฝายจะ

มีบทบาทแตกตางกันไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย 

 1. องคกรประชาชนหรือชุมชน มีบทบาท  

  -  ตัดสินใจหาทางแกปญหาโดยระดมความคิด ทรัพยากรที่มีอยู และภูมิปญญา

ทองถิ่นแลวทําการแกปญหา และประเมินผลรวมกัน 

 2. องคกรพัฒนาของรัฐและเอกชน มีบทบาท 

   -  ศึกษาชุมชน  

   -  การจัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  

 -  การประสานงานติดตอกับผูนําของหมูบาน และหนวยงานตาง ๆ  

 -  สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และขอมูลขาวสารดานวิชาการ รวมทั้งการ

ฝกอบรม 

 -  เปนที่ปรึกษาองคกรชุมชนหรือกลุมตาง ๆ ในชุมชน   

 3. นักวิชาการ มีบทบาท 

 -  เปนนักวิจัย  

 -  เปนผูเชื่อมประสาน และใหขอมูลขาวสารความรูใหม ๆ แกชาวบานและ

นักพัฒนา 

 -  เปนวิทยากร 

 -  เปนผูติดตามและประเมินผลงาน 

 -  เปนผูปอนคําถามใหชาวบานคิด จัดกระบวนการเรียนรู และรวมกันแกปญหา 

 4. องคกรพัฒนาระหวางประเทศ มีบทบาท 

 -  ใหทุนสนับสนุนโครงการพัฒนา ทั้งของรัฐบาล เอกชน และองคกรประชาชน 

 -  ประสานงานระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนดานวิทยาการสมัยใหม และ

การพัฒนาบุคลากร (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543 : 165) 

 สรุปไดวากระบวนการมีสวนรวม มีจุดประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ  
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 1. การมีสวนรวมในฐานะเปนวิธีการ หมายถึงกระบวนการไดมาเมื่อเร่ิมดําเนินการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพทั้งเปนการสนับสนุนและการสงผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นตอไป เทคนิคและ

วิธีการมีสวนรวมที่แตกตางกันออกไป สามารถนําไปใชคนหาแนวความคิดของมนุษยเพื่อการ

วางแผนพัฒนาและกิจกรรมตาง ๆ  

  2. การมีสวนรวมในฐานะเปนเปาหมาย หมายความวา พลังขับเคลื่อนภายในของ

มนุษยสามารถชวยมนุษยเพื่อคนหาทักษะ ความรู และประสบการณในความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได

เพื่อการพัฒนาตน แลวยังคนหาความสัมพันธเชิงโครงสรางและการมีสวนรวม เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ

แกไขการเปลี่ยนแปลง (สุรพล  นาถะพินธุ, 2553) 

 

3. เอกสารและขอบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 

         3.1 เอกสารเกี่ยวกับหลักการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 

            3.1.1 ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 

                                     ขอบัญญัติที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ระบุไววา  

         ขอ 11. การอนุรักษชิ้นสวนที่มีคุณคาเยี่ยมยอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม

และโบราณวัตถุซึ่งติดหรืออยูประจําโบราณสถานน้ัน ๆ ทําไดแตเพียงการสงวนรักษา หรือเพิ่ม

ความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเทาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อคงคุณคาของเดิมใหปรากฏเดนชัดมากที่สุด ยกเวนปูชนีย

วัตถุที่มีการเคารพบูชาสืบเน่ืองมาโดยตลอดและไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว  

 

          3.1.2 ประกาศคณะสงฆ เร่ือง ระเบียบควบคุมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด 

          ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2503 ลงนามโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ  

(สังฆนายก) มีเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ระบุไววา  

          คณะสังฆมนตรีพิจารณาเห็นวา เจาอาวาสวัดตาง ๆ บางวัดไดทําการร้ือของ

เกาในวัดน้ัน ๆ และในวัดรางที่มิไดขึ้นบัญชีเปนโบราณสถานแหงชาติ ทําใหโบร าณวัตถุและ

ศิลปวัตถุของชาติเสียหาย เพื่อเปนการรักษาของเกาอันมีคาของชาติไมใหถูกทําลายจึงวางระเบียบ

ไว ดังตอไปน้ี 
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 1. ถาวัดใดจะเจาะ ขุดร้ือปูชนียสถาน เชน เจดีย ปรางค ประติมา หรือภาพ

ฝาผนังอุโบสถ วิหาร ตลอดถึงซอมแซมเปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเกาอ่ืน ๆ ให

รายงานขออนุญาตตอคณะกรรมการสงฆอําเภอและจังหวัดโด ยลําดับ ...”  (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ, ภาควิชาศิลปไทย, 2547 : 22)   

 เน่ืองจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบในประเทศไทยสวนใหญ มักปรากฏอยู

ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่งเปนเขตพื้นที่ภายใตการดูแลของศาสนสถานหรือวัด ดังน้ันจึง

จําเปนตองมีการประกาศคณะสงฆขึ้น เพื่อเปนแนวทางแกพระภิกษุสงฆที่จําพรรษาอยูภายในวัด

ตางๆไดนําไปปฏิบัติ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการชวยรักษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 

         3.2 ขอบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 

             3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

          หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

                             สวนที่ 12 สิทธิชุมชน  

                   มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชน

ทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีหรือภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน  

   หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น  

    มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

    องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝก

อาชีพตามคามเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

    การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่นดวย (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) 
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  3.2.2 พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พุทธศักราช 2551 

          มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี  

                                    “ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวกัน โดยมีผลประโยชนและ

วัตถุประสงครวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและ

ศีลธรรมรวมกัน หรือดําเนินการอ่ืนอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได 

  “ชุมชนทองถิ่น” หมายความวา ชุมชนที่อยูรวมกันในพื้นที่หมูบานหรือตําบล 

  “ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม” หมายความวา ชุมชนทองถิ่นซึ่งเกิดขึ้นกอน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  “องคกรชุมชน” หมายความวา องคกรซึ่งเปนการรวมของชุมชน ชุมชน

ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ซึ่งจดแจงการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ไมวาประชาชน

จะจัดต้ังกันขึ้นเอง หรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือองคกร

พัฒนาเอกชน 

  “ผูนําชุมชน” หมายความวา ประธานกรรมการของชุมชนทองถิ่น ชุมชน

ทองถิ่นด้ังเดิม หรือชุมชนอ่ืน หรือหัวหนากลุม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปน

ผูนําของชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมหรือชุมชนอ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน 

  มาตรา 21 ใหสภาองคกรชุมชนตําบล มีภารกิจดังตอไปน้ี 

                                               (1) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนอนุรักษและฟนฟู

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 

 

4. ข้ันตอนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
 

 วรรณิภา ณ สงขลา  (2532) นักอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของประเทศไทย อธิบายถึง

ความหมายและขั้นตอนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ดังน้ี 

 การอนุรักษ คือ  การสงวนรักษาจิตรกรรมฝาผนังน้ันใหคงอยูในสภาพดีและสวยงาม ให

สวนที่เปนของแทด้ังเดิมคงอยูโดยบริบูรณหรือมากที่สุดเทาที่ยังปรากฏอยู การอนุรักษมีหลักการ

เพื่อการคุมครองปองกันจิตรกรรมฝาผนังและรักษาไวเปนมรดกทางวัฒนธรรม และเปนทรัพยากร
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ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานการศึกษา การสงเสริมความเจริญ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การทองเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญา การนําคุณคาและความรูจาก

จิตรกรรมฝาผนังไปใชประโยชนเปนการเพิ่มพูนคุณคาและความสําคัญใหสูงยิ่งขึ้น การใช

ประโยชนจากทรัพยากรน้ีมิไดทําใหเสื่อมสูญหรือหมดไปดังเชนทัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ แต

จําเปนตองมีการอนุรักษคุมครอง ปองกัน และบํารุงรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ  

 

 4.1 ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 
 

   4.1.1 การวางแผน 

           -   การสํารวจแหลงจิตรกรรม เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงจิตรกรรมฝาผนัง 

สภาพความชํารุด ปญหา ปริมาณงาน คาใชจาย ความจําเปนอ่ืน ๆ และประโยชนที่จะไดรับ 

           -   คัดเลือกแหลงจิตรกรรมฝาผนัง จัดลําดับความสําคัญ และความจําเปน

เรงดวนสําหรับการอนุรักษ  

            -   กําหนดแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงานอนุรักษ 

 4.1.2 การเตรียมการ 

            -   จัดทําโครงการอนุรักษฯ 

            -   เตรียมงบประมาณ 

            -   เตรียมบุคลากร 

            -   เตรียมวัสดุอุปกรณ เคมีภัณฑและครุภัณฑ 

           -   เตรียมการประสานงาน ขอความอนุเคราะหและความรวมมือกับผูที่

เกี่ยวของ 

 4.1.3 การปฏิบัติการอนุรักษ 

            -   การปองกันความชื้น ในปจจุบันมี  4 วิธี คือ การเจาะและตัดฝาผนัง ฝง

แผนโลหะไรสนิม หรือสารปองกันความชื้นไดไวในฝาผนัง หรือเจาะฝาผนังฉัดเคมีภัณฑ ที่สราง

ตัวเปนแถบปองกันความชื้นในฝาผนัง หรือใชสารกันซึมผสมในคอนกรีตและเทอัดเขาไวในฝาผนัง 

หรือฝงแผนโลหะเปนสื่อกระแสไฟฟา และใชกระแสไฟฟาลดปริมาณความชื้นในฝาผนังลง หาก
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ทั้ง  4 วิธีน้ีไมเหมาะสมกับสภาพหรือปญหาความชื้นแหงน้ัน ก็อาจพิจารณาใชวิธีเคลื่อนยาย

จิตรกรรมออก 

           -   การกําจัดสาเหตุของความเสื่อมโทรม เชน ผลึกเกลือ เชื้อรา คราบฝุน 

ควัน นํ้าปูน นํ้ามัน คราบสกปรกที่เกิดจากปฏิกิริยาทางสิทยาศาสตรในอากาศ คราบมูลและรังแมลง

ตาง ๆ ฯลฯ กรรมวิธีการกําจัดสิ่งที่ปรากฏที่ผิวจิตรกรรมน้ี แตกตางกันตามสภาพของความชํารุด 

และการใชเคมีภัณฑใหเหมาะสมกับปญหา  

                      -   การเสริมความมั่นคง  ใหแกปูนฉาบฝาผนัง ปูนรองพื้น และชั้นสี สภาพ

ความชํารุดโดยทั่วไป เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ โครงสรางฝาผนังและจิตรกรรม และปญหา

ความชื้น การเสริมความมั่นคงจะตองฉีดกาว เพื่อยึดเหน่ียวในเน้ือของปูนและสีใหมีความแนน

เหนียวแข็งแรง และการประสานระหวางชั้นของปูนหรือชั้นสีใหผนึกกันอยางมั่นคง 

           -   การถือรองพื้นเพื่อประสานรอยชํารุด จิตรกรรมฝาผนังที่ชํารุดบางแหงชั้น

สีและรองพื้นชํารุดหลุดไปเปนรอยซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและใหญ และลึกจนถึงผิวปูนฉาบฝาผนัง รอย

ชํารุดน้ีจําเปนตองเสริมขึ้นเพื่อประสานใหจิตรกรรมน้ันเรียบสนิทเปนผิวเดียวกันโดยตลอด  

          -   การเขียนสีซอมจิตรกรรมสวนที่ชํารุด  มีหลายวิธี โดยมีหลักการวาแตะ

หรือเขียนสีเพื่อพรางความชํารุดที่โดดเดนน้ันใหจมลงและมีความกลมกลืนกับจิตรกรรมของเดิม

อยางสวยงาม ทําใหเห็นคุณคาของจิตรกรรมเดิมน้ันไดอยางเดนชัด แตมีกฎของการเขียนสีซอมภาพ 

ดังน้ี  

          ก.มีความประสมกลมกลืนกับของเดิมอยางดีและสวยงาม 

          ข.ไมเขียนทับบนจิตรกรรมเดิมโดยเด็ดขาด 

          ค.ไมปลอมของเดิม ฉะน้ันรอยชํารุดที่เขียนซอมตองมีกรรมวิธีใหรูไดวาเปน

รอยซอม ไมใชของเดิม 

          ง.สีที่ใชตองเปนสีที่สีเคราะหแลว วามีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีอายุยืนนานไม

เปลี่ยนสี และไมมีผลกระทบใหสีของจิตรกรรมเดิมเสื่อมเสีย 

           -   การอาบผิวจิตรกรรมเพื่อรักษาและปองกัน  การปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อ

การปองกันผิวของจิตรกรรมที่ดี คอ การอาบผิวจิตรกรรมทั้งหมดเพียงเบา ๆ ดวยสารละลายพารา

ลอยด บี.๗๒ การอาบผิวน้ีจะปองกันฝุน ควัน กาซพิษ และนํ้าฝนร่ัว ไมใหกระทบชั้นสีของ
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จิตรกรรมได  นอกจากการปองกันจิตรกรรมโดยวิธีอาบผิวแลว ควรจัดระบบการปองกันอ่ืน ๆ ดวย

คือ การจัดระบบหมุนเวียนของอากาศ เพื่อใหอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกอาคารเสมอ

กัน การจัดระบบแสงสวางใหปลอดภัยตอจิตรกรรม และขอความรวมมือผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการ

บํารุงรักษาและปองกันการทําลาย ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา 

 4.1.4 คนควา วิจัย และวิเคราะห 

            - รวบรวมขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตรกรรมน้ันไวใหไดมาก

ที่สุด 

            - คนควา วิจัย และวิเคราะห ลักษณะ คุณสมบัติและคุณคาของจิตรกรรม 

            - ศึกษาเร่ืองของจิตรกรรม ความสําคัญและหลักฐานทางโบราณคดี 

 4.1.5 รายงาน 

           การปฏิบัติการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง เปนวิธีปฏิบัติการสมัยใหมซึ่ง

จําเปนตองติดตามผลโดยใกลชิด รายงานการปฏิบัติงานโดยละเอียดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ใน

ขณะเดียวกันการศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับลักษณะ เทคนิค คุณคา และหลักฐานทาง

โบราณคดี ซึ่งปรากฏอยูในจิตรกรรมฝาผนังก็เปนเร่ืองสําคัญ และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศทั้งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม 

ปรัชญา หัตถกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ฯล 

 4.1.6 การเผยแพรและประชาสัมพันธ 

                       กิจกรรมที่ชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธมีดังน้ี  

           1) การบรรยายและนําชม ณ แหลงปฏิบัติการอนุรักษ  

         2) การจัดนิทรรศการภาพถาย เปรียบเทียบสภาพกอนการอนุรักษไว ณ ฝา

ผนังที่กําลังปฏิบัติงาน  

           3) พิมพหนังสือและเอกสารสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความ

รวมมือ และขอความอนุเคราะหดานงบประมาณและการบํารุงรักษา  

           4) เผยแพรโดยการบรรยายทางวิทยุและโทรทัศน  

           5) เผยแพรโดยการจัดพิมพบทความในหนังสือพิมพทองถิ่น 
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4.1.7 การสงเสริมและใหบริการ 

           งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังมีเอกสารทางวิชาการตลอดจนภาพถาย แผนที่ 

แผนผัง ภาพคัดลายเสน และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนังทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหง

ที่ไดทําการอนุรักษแลว จะมีรายละเอียดและผลการวิจัยอยูเปนจํานวนมาก ขอมูลหรือผลงานน้ีจะ

เปนประโยชนตอการสงเสริมใหมีการคนควา วิจัย ใหกาวหนาตอไป หรือนําขอมูลน้ีไปใช

ประโยชนทางการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  

 4.1.8 การประเมินผล 

           วิธีการประเมินผลสามารถทําไดโดย  

                        1) การวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ทําใหทราบคุณสมบัติตาง ๆ ของ งาน

จิตรกรรม เชน องคประกอบของสี กาว และการเขียนสี ปดทอง และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

จิตรกรรม รวมทั้งเคมีภัณฑ สี และวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษ  

  2) การปฏิบัติการทางเทคนิค การใชเคมีภัณฑ วัสดุ และเคร่ืองมือที่เหมาะสม 

สวนทางดานการชางไทยเปนงานที่จะวิเคราะหเทคนิคและองคประกอบตาง ๆ ของจิตรกรรมใหรู

อยางชัดเจน และพยายามการรักษาจิตรกรรมเดิมไวใหไดมากที่สุด  

  3) การคนควาทางวิชาการ การปฏิบัติงานอนุรักษมีความ ใกลชิดกับ ภาพ

จิตรกรรมทําใหเห็นลักษณะและความหมายตาง ๆ ชัด เจน ซึ่งการศึกษาความหมายของจิตรกรรมน้ี 

เปนความตองการของนักวิชาการและนักศึกษาวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีอยางมาก  

 4.1.9 การติดตามผลและบํารุงรักษา 

           การปฏิบัติงานอนุรักษในระยะแรกสวนใหญเปนการอนุรักษขั้นตน ซึ่งมี

เปาหมายในการอนุรักษจิตรกรรมที่มีความสําคัญอยางสูงและกําลังชํารุดอยางหนักซึ่งมีอยูเปน

จํานวนมาก ใหความชํารุดตาง ๆ หยุดไดชั่วคราวและมีสภาพดีขึ้นพอควร ดังน้ันการติดตามผลและ

บํารุงรักษาจึงเปนงานสําคัญ และการพิจารณาวิธีการอนุรักษใหมีสภาพดีขึ้นถาวรตอไป ซึ่งหมายถึง

ความจําเปนที่ตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและอัตรากําลังที่มีคุณภาพเฉพาะสายงานน้ี

เปนจํานวนมาก  
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 4.2 ปญหาและอุปสรรคในงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
 

            งานจิตรกรรรมฝาผนังในประเทศน้ันมีปรากฏอยูเปนจํานวนมาก และแตละแหงก็

ลวนแตมีอายุสมัยยาวนาน และมีการกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท 

ดวยสภาพความเกาแกทรุดโทรมของอาคารโบราณสถานสงผลใหงานจิตรกรรมที่อยูภายในไดรับ

ความเสียหายไปดวย งานจิตรกรรมบางแหงไดรับการดูแลอนุรักษซอมแซมอยางทันทวงที แตยัง

หลงเหลืองานจิตรกรรมที่สําคัญอีกหลายแหงที่ยังคงขาดการดูแลรักษาและกําลังไดรับความเสียหาย 

ทั้งน้ีปญหาและอุปสรรคที่เปนปจจัยสําคัญในงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังประกอบดวย 

 4.2.1 ปญหาการเสื่อมสลายเพราะการใชงาน  

       ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ หรือวิหาร ลวนมีการเสื่อมสลายตามธรรมชาติ 

ฝายวัดที่เปนเจาของสถานที่ก็ตองรักษาไว ฝายเจาหนาที่อนุรักษก็ตองทําการอนุรักษ จะอนุรักษโดย

หามมิใหใชไมได ทั้งสองฝายควรรวมมือกันสรางมาตรฐานปองกันความเสียหายเน่ืองจากการใช

และชวยกันรักษา หรือบูรณะซอมแซมกันอยางใกลชิด  

 4.2.2 ปญหาดานการขาดบุคลากรและสวัสดิการ  

                    การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา  เพื่อมา

ปฏิบัติงานรวมกัน การขาดบุคลากร ในสาขาใดสาขาหน่ึง จึงสงผลใหงานอนุรักษไมสามารถ ปฏิบัติ

ไดอยางเต็มที่ และไมเพียงพอตอปริมาณของจิตรกรรมฝาผนังที่ควรไดรับการอนุรักษอยางเรงดวน  

ปญหาดานการขาดสวัสดิการและหลักประกันที่มั่นคง เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหจํานวนผูสนในงาน

อนุรักษมีจํานวนลดนอยลง 

 4.2.3 ปญหาดานการขาดงบประมาณและอุปกรณเคร่ืองมือ 

                    อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคมีภัณฑตางๆที่ใช ในการอนุรักษบางชนิดยังไมมีการ

จําหนายในประเทศไทย จําเปนตองทําการสั่งซื้อจากตางประเทศและมีราคาคอนขางสูง ปญหา

เหลาน้ีเปนปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกันอยูตลอดในเร่ืองของการสนับสนุนดานงบประมาณในการ

ปฏิบัติงาน 
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 4.2.4 ปญหาดานการพัฒนาทางเทคนิค 

           ปญหาดานการพัฒนาทางเทคนิคเปนผลที่ตามมาจากการขาดงบประมาณ

สนับสนุนในงานวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาความรู สงผลให เทคนิคการอนุรักษของไทยสามารถทําไดใน

ระดับหน่ึงเทาน้ัน ไมเพียงพอตอความตองการดานการ อนุรักษที่จําเปนตองมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการคงสภาพของงานจิตรกรรมฝาผนังใหคงอยูตอไป 

 4.2.5 ปญหาดานความรวมมือกับเจาของสถานที ่

                      โดยสวนใหญมักเกิดขึ้นในกรณีของของแหลงโบราณสถานประเภทวัดที่

ปจจุบันยังมีการใชงานอยู การขึ้นทะเบียนอาคารโบราณสถานในปจจุบันยังผลใหอาคาร

โบราณสถานเหลาน้ีอยูภายใตการควบคุมของทางกรมศิลปากรในการปรับปรุงหรือตอเติมสวนตาง 

ๆ แหลงงานจิตรกรรมก็เชนเดียวกัน ซึ่งปญหามักเกิดจากการไมใหความรวมมือและความไมเขาใจ

ในหลักการอนุรักษของเจาของสถานที่ ทําการตอเติมสวนตาง ๆ ซึ่งเจาของสถานที่มักกระทําโดย

การขาดการศึกษาตามหลักการอนุรักษและไมแจงใหกรมศิลปากรรับทราบ 

 4.2.6 ปญหาดานบทบาทหนาที่ของหนวยงานอนุรักษ 

                        หนวยงานอนุรักษตาง ๆ ไมมีความชัดเจนสงผลใหไมมีการประสานงาน

รวมกัน ในปจจุบันหนวยงานการอนุรักษในกรมศิลปากรมีการแบงแยกเปนหลายหนวยงาน ซึ่งตาม

หลักการอนุรักษแลวทั้งงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานดานวิทยาศาสตรการอนุรักษ หรือ

งานอนุรักษโบราณสถาน จําเปนตองมีการติดตอประสานงานกันอยางละเอียดตอเน่ือง 

 4.2.7 ปญหาดานการขาดความรูความเขาใจและความรวมมือของประชาชน 

                       ความรูพื้นฐานในการอนุรักษของไทยยังไมคอยกวางขวาง  ทําใหประชาชน

ทั่วไปมีความคิดหรือมีความรูทางดานการอนุรักษที่ผิด หลักการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการ

ประชาสัมพันธ อันสงผลตอการสูญเสียงานจิตรกรรมที่สําคัญ งานอนุรักษจิตรกรรมจึงจําเปนตอง

เผยแพรและ สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาความสําคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่

ประชาชนชาวไทยทุกคนมีหนาที่รวมกันในการอนุรักษปกปอง (วรรณิภา ณ สงขลา, 2532) 
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5. ขอมูลพื้นฐานของแหลงกรณีศึกษาในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

 

 การจัดทําโครงการเกี่ยวกับ การอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนังในปจจุบัน มีกระบวนการ

ทํางานที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นมากขึ้น เน่ืองจากปญหาในการขาดแคลน

งบประมาณและบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ ดังน้ันหนวยงานตาง ๆ ที่มีความพรอมดานศักยภาพ 

องคความรู บุคลากรและทุนทรัพย เชน องคกรระหวางประเทศ( สถานเอกอัครราช ทูต), 

มหาวิทยาลัย, มูลนิธิตาง ๆ จึงไดใหการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นทั่วประเทศไทย เพื่อใหความ

ชวยเหลือในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังพื้นบานเหลาน้ันใหสามารถดํารงอยูเปน

หลักฐานมรดกวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่ไดทําการศึกษา ประกอบดวย  

 1. โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง  

 2. โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม)ในจังหวัดมหาสารคาม ณ  สิมวัดโพ

ธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไร ย  บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม  

 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 2 แหง มีแนวคิดและจุดประสงคที่สอดคลองกัน

น่ันคือ การปฏิบัติงานอนุรักษแบบบูรณาการ  ที่ไมใชเพียงการอนุรักษเฉพาะตัวผลงานจิตรกรรมฝา

ผนังเทาน้ัน  แตยังมุงเนนใหชุมชนทองถิ่นและผูที่สนใจได เขามามีสวนรวมใน การวางแผนและ

กระบวนการอนุรักษ ดวย โดยมีการจัดกิจกรรม การสัมมนาใหความรูแกประชาชนเพื่อกระตุนให

เกิดจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 

 5.1 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง 
 

ชื่อโครงการ 

 “ โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวัง ใต  อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง” 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  - สถาบันการศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมลานนา (ไต) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  
 

สถานที่ดําเนินงาน 

 วิหาร วัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

 เร่ิมดําเนินการต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 และเสร็จสิ้นโครงการวันที่ 30 เมษายน 2550 
 

งบประมาณ/ทุนสนับสนุน 

 กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษทางวัฒนธรรม  สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย  (The Ambassador’s Fund for Cultural 

Preservation 2005 : The Embassy of the United State of America) จํานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

2,112,000 บาท 
 

แนวคิดและหลักการ 

 แนวคิดในการปฏิบัติงานอนุรักษแบบบูรณาการที่ไมเพียงแตอนุรักษเฉพาะตัวของ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง  และโครงสรางสถาปตยกรรมเทาน้ัน  แตยังใหชุมชนที่อยูใกลเคียงมีสวน

รวมในการอนุรักษ  โดยการคัดเลือกตัวแทนจากทองถิ่นเขารวมการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังกับผูเชี่ยวชาญ และจัดกิจกรรมเผยแพรความรูกับผูนํา เด็กและเยาวชนในชุมชน  ซึ่งจะทําใหเกิด

การอนุรักษอยางยั่งยืนที่ชุมชนจะสามารถดูแลมรดกทางวัฒนธรรมของตนดวยตนเองไดตอไป   
 

ผูเขารวมโครงการ 

 - กลุมหนอศิลป แหงภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 - ชาวบานในชุมชนบานกอ  

 - นักเรียนโรงเรียนบานกอ  

 - ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษจิตรกรรม  
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กิจกรรมในโครงการ 

 - คนควา รวบรวมขอมูล ดานวิชาการ  

 - สํารวจทํารังวัด เขียนแผนผังของอาคารและจิตรกรรมฝาผนังโดยละเอียด  

 - บูรณะโครงสรางอาคารสถาปตยกรรมใหมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น  

 - ทําแผนผังและบันทึกความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังโดยละเอียด  

 - ปฏิบัติการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  

 - จัด พิธีทําบุญสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

 - จัดพิมพหนังสือ “บานกอ ชางเผือกเมืองลําปาง” เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน  
 

ลักษณะพื้นที่ศึกษา 

 บานกอเปนหมูบานหน่ึงในเขตอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเปนที่

ราบลุมขนาดเล็กในเทือกเขาผีปนนํ้า ความกวางของที่ราบระหวางแนวเขาประมาณ 1-2 กิโลเมตร 

สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 360-400 เมตร มีแมนํ้าวังเปนแมนํ้าสายหลัก ชาวบานสวนใหญ

ประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร ทําสวน คาขาย และรับจาง   

 วัดบานกอ ต้ังอยูเลขที่ 55 บานกอ หมู 6 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

ชาวบานในชุมชนบานกอรวมกันสรางวัดขึ้น เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ไดรับการบูรณะในป 

พ.ศ. 2477 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2479 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสิมาในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 

มีวิหารหลวงเปนประธานของพื้นที่ภายในวัด สวนวิหารหลวงเปนอาคารลักษณะปด หันหนาไป

ทางทิศตะวันออก ยกพื้นสูง 1 เมตร มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวอาคารกออิฐถือปูน มีประตูเขาสูวิหาร 

3 ชองทาง ผนังดานเหนือ-ใตมีชองระบายอากาศ หลังคาทรงจ่ัวมุงดวยไมแผนสี่เหลี่ยมชาวลานนา

เรียก แปนเกล็ดจิตรกรรมฝาผนังหรือที่ชาวลานนาเรียกวา “รูปแตม” ในวิหารวัดบานกอ เปนผลงาน

เขียนของหลวงพอคําปอ อุดหนุน ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อราว 70 ปที่ผานมา รูปแตม ณ วิหารแหงน้ีมี

ปรากฏอยูทั้งภายในและบนผนังโถงหนาวิหาร เขียนเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก และชาดกนอกนิบาต

หรือนิทานพื้นบานอิงชาดก บริเวณโถงกวางดานหนามีรูปแตมสีฝุนเร่ือง หงสหิน ภายในวิหารมีรูป

แตมเร่ือง พรหมจักร, พระเสสันดร, พระเตมีย, พระมาลัยโปรดโลก และพุทธประวัติ นับไดวา

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอเปนงานจิตรกรรมพื้นบานที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวลานนา 

สอดแทรกวิถีชีวิตของลานนาไดอยางสมบูรณงดงาม 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตําแหนงที่ต้ัง วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  

ที่มา : อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง, เขาถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2553, เขาถึงไดจาก  

           http://maps.google.co.th/  
 

 

ภาพที่ 2 วิหารหลวงวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  

วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
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ภาพที่ 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอกวิหารหลวงวัดบานกอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานในวิหารหลวงวัดบานกอ  
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 5.2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม 0

1) ในจังหวัดมหาสารคาม ณ สิม 1

2วัดโพ

ธาราม บานดงบังและสิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ชื่อโครงการ 

 “การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม) ในจังหวัดมหาสารคาม” ( The Conservation of 

Mural Paintings (Hoop – Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)   
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

สถานที่ดําเนินงาน 

- สิมวัดโพธาราม บานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

- สิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 – เดือนธันวาคม 2551 รวม 15 เดือน 
 

งบประมาณ/ทุนสนับสนุน 

 กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษทางวัฒนธรรม  สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย  (The Ambassador’s Fund for Cultural 

Preservation 2007: The Embassy of the United State of America)  
 

แนวคิดและหลักการ 

 นับแตยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกลายเปนกระแสการพัฒนาโลก ทําใหแนวทางการ

พัฒนาประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนตามไป จากสังคมเกษตรเปลี่ยนไปเปนสังคมอุตสาหกรรม 

สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตตองเปลี่ยนตามไปดวย รวมไปถึงอาคารสิ่งกอสรางที่เปนของเกา ถูกบุก

                                                           
 

1
 ฮูปแตม เปนภาษาพ้ืนเมืองอีสาน ใชเรียก ภาพเขียนที่ปรากฏบนฝาผนังโบสถหรืออุโบสถ หรือที่เรียกวา รูป

แตม ซึ่งในที่นี้หมายความถึง ภาพจิตรกรรมฝานัง  

 
2

 สิม เปนภาษาพ้ืนเมืองอีสาน ใชเรียก โบสถ เช่ือกันวาคําวา สิม มาจากคําวา สีมา 
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รุก แตงเติม และเปลี่ยนแปลงไปจนไมเหลือเคาโครงเดิม คุณคางานศิลปกรรมที่เคยเปนตัวแทนของ

ยุสมัยตาง ๆ ก็ถูกกลืนหายไปหมดสิ้น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรก็ถูกร้ือถอนทําลายและ

ปลอยใหรกราง ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนตองหันมาใหความสําคัญกับมรดกทางศิลปกรรม

ของทองถิ่น ดวยการคนหาศักยภาพของชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ และสืบทอดแกคนรุนตอไป 

โดยถือวาเปนหลักฐานสําคัญตอการพัฒนา โดยโครงการน้ีใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

โดยมีภาคีทั้งภาครัฐ ชุมชน และนักวิจัยทํางานรวมกัน 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 

- เพื่ออนุรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่น 

- เพื่อสรางความตระหนักใหเห็นคุณคางานจิตรกรร และแหลงศิลปกรรมของทองถิ่น  

- เพื่อสรางเครือขายการอนุรักษแหลงศิลปกรรมทองถิ่น 
 

ผูเขารวมโครงการ 

- ชาวบานในชุมชนบานดงบังและบานหนองพอก 

- กลุมหนังปะโมทัย 

- กลุมจายผญา-สรภัญญะ กลุมทอผาไหม 

- กลุมผูนําชุมชน 

- กลุมพระสงฆ 

- กลุมโรงเรียน 

- กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดงบัง 
 

กิจกรรมในโครงการ 

- อบรมการอนุรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่นและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

- การจายผญาและการขับรองสรภัญญะ 

- การทอผาไหมลายฮูปแตม 

- การอบรมมัคคุเทศกรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่น 

- คายศิลปะรักษฮูปแตม 

- การทําหนังปะโมทัย หรือหนังตะลุงอีสาน 
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ลักษณะพื้นที่ศึกษา 

 1) วัดโพธาราม ต้ังอยูเลขที่ 95 หมูที่ 5 บานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเน้ือที่ 6 ไร 2 งาน 6 ตารางวา ประวัติความเปนมาของวัด

โพธารามระบุไววาสรางเมื่อ พ.ศ.  2343 ชาวบานเรียกวา วัดบานดงบัง ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 พระครูจันดีเจาอาวาสวัดโพธารามเปนผูออกแบบตัว

สิม(วิหาร) โดยยกพื้นสูง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตมทั้งภายในและภายนอกสิม ซึ่งบอกเลา

เร่ืองราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ พระเวสสันดรชาดก สวนภายนอกสิมแตมรูปเกี่ยวกับชีวิตชาวบาน 

ประเพณี การทํามาหากิน และมีภาพวาดนิทานพื้นบานเร่ือง สินไซ (สังขศิลปชัย) และพุทธประวัติ 

โดยชางแตมที่ชื่อวา ชางจารยซาลาย และชางสิงห เปนชาวบานดงบังทั้งคู  และสิมวัดโพธาราม

ไดรับการพิจารณารางวัลอาคารอนุรักษดีเดน ป 2547 จากสมาคมสถาปนิกสยาม และไดจัดทํา

ทะเบียนอาคารที่ควรคาแกการนุรักษ 

 2) วัดปาเรไรย ต้ังอยูหมู 5 บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม มีพื้นที่ 1 ไร 3 งาน 60 ตารางวา โดยขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 110 ตอนที่ 217 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.  2536 ตามหลักฐานวัดปาเรไรเปนวัดโบราณที่

สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2224 สมัยพระอธิการเหยวเปนเจาอาวาส เดิมชื่อ วัดบานหนองพอก 

ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน พ.ศ. 2460 มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน คือเปนสิมแบบพื้นบาน ลักษณะทึบ ตัว

อาคารกออิฐสอดินฉาบปูนผนังกอทึบตลอด บันไดกอดวยรูปปนนาคตามแบบศิลปะอีสาน เขียน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง/ฮูปแตมทั้งผนังดานนอกและดานใน ผนังดานเขียนเร่ืองราวพุทธประวัติพระ

มาลัย สวนผนังดานนอกเขียนเร่ือง พระลัก-พระลาม (รามเกียรต์ิฉบับลาว) และเวสสันดรชาดก โดย

ฝมือของชางพื้นถิ่นชื่อวา ชางสิงห  
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงตําแหนงที่ต้ังวัดโพธารามและวัดปาเรไรย อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

ที่มา : อําเภอวังนาดูน จังหวัดมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2553, เขาถึงไดจาก  

           http://maps.google.co.th/  
 

 

ภาพที่ 6 สิมวัดโพธาราม บานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพที่ 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตม ดานนอกสิมวัดโพธาราม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตม ดานในสิมวัดโพธาราม  
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ภาพที่ 9 สิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

ภาพที่ 10 ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตม สิมวัดปาเรไรย
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 

 วิธีการดําเนินงานวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง” 

เปนการศึกษาวิจัยที่เนนรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนัง 2 โครงการ 1)โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ดําเนินการโดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   2) โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม)ในจังหวัดมหาสารคาม  ณ  

สิมวัดโพธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไร ย บานหนองพอก  ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม  ดําเนินการโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ซึ่ง

โครงการทั้ง 2 แหงน้ีไดเนนการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมกับชุมชน และในงานวิจัยน้ีไดจัดทําขึ้น

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ แนวคิด ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของแตละ

โครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรค รวมทั้งติดตามผลการดําเนินและผลสืบเน่ืองวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของแตละโครงการหรือไมอยางไร ในการศึกษาวิจัยน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ

องคความรูและสรางแบบแผนเบื้องตนของกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในแหลงอ่ืน ๆ 

รวมทั้งโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่เนนกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานของภาครัฐ เอกชน กับชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย 

 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  

 งานวิจัยเร่ืองการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม เปนงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Methodology) ที่เนนการศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบจากตัวอยางโครงการ

ที่มีรูปแบบการทํางานที่คลายคลึงกัน เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน

รวมกันระหวาง กลุมคน/หนวยงาน และขอมูลของตัวอยางที่นํามาศึกษาเหลาน้ีจะตองมีความ

สมบูรณในตัวเอง มีความเฉพาะเจาะจงและมีขอบเขตชัดเจนทั้งดานเน้ือหา เวลาและสถานที่ 
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 รูปแบบการวิจัยที่นํามาใชศึกษาคือ การวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ( Summative 

Evaluation) ผูวิจัยไดนํามาใชในการศึกษาและติดตามผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่ไดนํามาเปนตัวอยางในการศึกษา เพื่อวิเคราะหกระบวนการทํางานและ

ผลลัพธของโครงการน้ัน ๆ  

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง” ขอมูล

พื้นฐานที่ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ ไดแก การศึกษาประวัติความเปนมาและ

ความสําคัญในงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, เทคนิควิธีการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม, ระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวของ และขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่นํามาเปนกรณีศึกษา  

 รูปแบบขอมูลเอกสารที่นํามาใชในการศึกษา ประกอบดวย รายงานการจัดทําโครงการ  

เอกสารการสัมมนา วิทยานิพนธ หนังสือ บทความ บันทึกภาพถาย รวมทั้งขอมูลจากสื่อ

อินเตอรเน็ต แหลงที่มาของเอกสารที่ไดทําการคนควาไดแก 

       -   สํานักหอสมุดกลาง สาขาวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร  

      -   สํานัก หอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

     -   สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

        -   สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) 

  2.2.1 การสํารวจ  (Survey) สถานที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังตาม

โครงการทั้ง 2 แหง ประกอบดวย 

  - วิหาร วัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
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  - สิมวัดโพธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก  ตําบลดงบัง 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

 ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมจากการสํารวจภาคสนาม โดยการลงไปศึกษาสภาพ

พื้นที่จริงของโครงการตาง ๆ มีดังน้ี 

  ศึกษาขอมูล ตรวจสอบสภาพโครงสรางของอาคารโบราณสถานซึ่งเปนที่ต้ัง

ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง  โดยการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ การชํารุดเสียหายของภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง คนหาสาเหตุของการเสื่อมสลาย ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองใชภายใน

อาคารโบราณสถาน วามีการติดต้ังที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือไม 

  - สภาพกอนดําเนินการอนุรักษ  

  - สภาพภายหลังมีการดําเนินการอนุรักษ 

  ศึกษากระบวนการดําเนินงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม โดย

การรวมสังเกตการณและรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ 

  ศึกษาขอมูล กลุม องคกร หนวยงาน หรือเครือขาย ที่มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลและคนหาวาใคร/หนวยงานใด มีหนาที/่ความรับผิดชอบ

อยางไรบางในแตละขั้นตอนของการทํางานอนุรักษแบบมีสวนรวม  

                 - ศึกษาวา ใคร/หนวยงานใด รวมกับ ใคร/หนวยงานใด ในขั้นเร่ิมตนและ

วางแผนจัดการดําเนินงานอนุรักษ 

      - ศึกษาวา  ใคร/หนวยงานใด รวมกับ ใคร/หนวยงานใด ในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษ 

      - ศึกษาวา  ใคร/หนวยงานใด รวมกับ ใคร/หนวยงานใด ในขั้นตอนการ

ทํานุบํารุง ดูแลรักษาอาคารโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงาน

อนุรักษแลว และมีใคร/หนวยงานใด ติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

  2.2.2 การสัมภาษณ  (Interview) ในงานวิจัยที่ใชกรณีศึกษาหลายแหงเชนน้ี ทําให

ผูวิจัยตองลงพื้นที่สัมภาษณบุคคลที่มีความหลากหลาย ประกอบกับระยะเวลาการวิจัยที่มีอยางจํากัด 
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ดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย จึงไดเลือกใชรูปแบบ “การ

สัมภาษณโดยใชโครงสรางการสัมภาษณ” ( Interview Guide) โดยจะมีการทํารายการของประเด็น

หรือคําถามหลัก ๆ ไวลวงหนา เพื่อใหมั่นใจวาผูใหสัมภาษณทุกคนจะเลาเร่ืองตามประเด็นหรือ

คําถามหลัก ขณะเดียวกันผูสัมภาษณเองก็มีอิสระในการสรางบทสนทนาหรือคําถามปลีกยอย

ภายใตโครงสรางหลักน้ันได 

  โครงสรางการสัมภาษณเพื่อสํารวจและติดตามผลในโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง มีดังน้ี 

 - บทบาทและหนาที่ของผูมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ  

 - ความสําเร็จของโครงการ  

 - ทัศนคติของผูเขารวมโครงการ  

 - ผลกระทบของโครงการ  

 - ปญหาที่ประสบหลังการจัดทําโครงการ  

 - ความคิดเห็นตอโครงการ ฯลฯ  

 2.3 ข้ันตอนการลงพื้นท่ีสํารวจและสัมภาษณ 

 การเก็บขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดเดินทางออกสํารวจในสถานที่จริงตามโครงการที่ได

เลือกมาเปนกรณีศึกษา โดยทําการลงพื้นที่สํารวจสภาพของแหลง 3 คร้ัง และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ

ขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยว 2 คร้ัง รวมทั้งสิ้น 5 คร้ังดวยกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

 คร้ังท่ี 1 การสํารวจ วัดโพธาราม และวัดปาเรไรย  ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยเดินทางไปสํารวจดวยรถยนตสวนตัว ถึงจุดมุงหมายในเวลา

ประมาณ 13.00 น. โดยสถานที่แรกที่เขาไปสํารวจคือ  สิมวัดโพธาราม ซึ่งในวัดเวลาดังกลาว ทาน

เจาอาวาสไดเดินทางไปกิจธุระยังตางจังหวัด ผูวิจัยจึงไดแตสํารวจสภาพโครงสรางสถาปตยกรรม 

และภาพจิตรกรรมฝาผนังพรอมบันทึกภาพเทาน้ัน จากน้ันไดเดินทางตอไปยัง สิมวัดปาเรไรย ซึ่ง

ต้ังอยูไมไกลกันมากน้ัน ซึ่งพบวาทานเจาอาวาสวัดปาเรไรยเองก็เดินทางไปกิจธุระนอกพื้นที่

เชนเดียวกัน ทําใหผูวิจัยรวบรวมไดเพียงขอมูลภาพถายและการสํารวจสภาพทั่วไปของอาคารและ
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ภาพจิตรกรรมเทาน้ัน ทั้งน้ีความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทําใหผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลไดตาม

จุดประสงคที่ต้ังใจไว เน่ืองจากความบกพรองที่ไมไดติดตอขอความอนุเคราะหจากทานเจาอาวาส

ทั้งสองทานเปนการลวงหนา จึงสงผลใหการเดินทางไปสํารวจในคร้ังแรกไมไดเปนไปตาม

เปาประสงค 

 คร้ังท่ี 2 การสํารวจ วัดบานกอ ต.วังทรายคํา อ.วังเหนือ จ.ลําปาง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 

2553 โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรใน

เร่ืองของการเดินทางไปยังจังหวัดลําปาง นอกจากน้ียังไดรับความชวยเหลือจากผูคนในพื้นที่จังหวัด

ลําปางในการเอ้ือเฟอใหผูวิจัยและผูรวมเดินทางไดอาศัยยานพาหนะในการเดินทางตอเขาไปยังวัด

บานกอ ซึ่งอยูลึกเขา ไปในหมูบานไกลจากถนนเสนหลักซึ่งไมมีรถโดยสารรับจาง และผูวิจัยได

เดินทางไปถึงจุดมุงหมายในเวลาประมาณ 12.00 น. โดยไดรับการตอนรับและใหคําแนะนํา

ชวยเหลืออยางเต็มที่ โดยทานเจาอาวาสและพระลูกวัด ซึ่งทานไดนําชมและอธิบายเกี่ยวกับประวัติ

และความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังใหผูวิจัยไดรับทราบโดยละเอียด พรอมกันน้ียังไดติดตอ

ประสานไปยังปราชญชาวบานและเยาวชนในหมูบาน ซึ่งทําหนาที่เปนยุวมัคคุเทศกอาสา โดยเขามา

ใหความรูและสาธิตการบรรยายนําชม นอกจากน้ียังไดรวมใหสัมภาษณตอบขอซักถามเกี่ยวกับ

ขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย  หลังจากที่ทําการสํารวจ ถายภาพ และสัมภาษณเสร็จ

เรียบรอย ทานเจาอาวาสวัดไดใหความอนุเคราะหมอบหนังสือในโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอใหแกผูวิจัยจํานวน 2 เลม และไดอํานวยความสะดวกใหแกผูวิจัยใน

การเดินทางกลับเขาสูตัวจังหวัดลําปางอีกดวย 

 คร้ังท่ี 3 การสํารวจ วัดโพธาราม และวัดปาเรไรย ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม วันที่ 

9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เน่ืองจากไดรับประสบการณจากความผิดพลาดในคร้ังแรกของการลงพื้นที่

สํารวจ ทําใหผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมมากยิ่งขึ้นโดยการจัดพิมพแบบฟอรม การสํารวจและ

สัมภาษณ (ตัวอยางดังแนบในภาคผนวกทายเลม) ประกอบดวย 1) แบบสํารวจและติดตามผล

สืบเน่ืองในการจัดทําโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 2) แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูเปน

ตัวแทนวัดหรือสถานที่จัดทําโครงการ 3) แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับประชาชนที่มีสวนรวมใน

โครงการ โดยในการเดินทางสํารวจคร้ังน้ีไดมีการติดตอขอความอนุเคราะหจากทานเจาอาวาส

ลวงหนา ทําใหมีโอกาสสัมภาษณและสอบถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการอนุรักษ
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จิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งแนวทางในการอนุรักษของวัดและชุมชน พรอมกันน้ียังไดทานเจาอาวาส

ไดใหขอมูลในการประสานติดตอไปยังปราชญชาวบานซึ่งทําหนาที่เปนมัคคุเทศกอาสาประจํา

ทองถิ่น น่ันคือ คุณเสถียร  พุทไธสง ซึ่งไดใหความอนุเคราะหขอมูลและนําชมภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง รวมถึงการบอกเลาประสบการณในการรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังเมื่อ ป พ.ศ. 2551 – 2552 และยังไดนําคณะของผูวิจัยดินทางตอไปยัง สิมวัดปา

เรไรย ซึ่งในคร้ังน้ีผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณทานเจาอาวาสวัดปาเรไรยและพระลูกวัดเกี่ยวกับ

ประวัติและความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งไดรับความอนุเคราะหขอมูลอยางดียิ่ง 

 คร้ังท่ี 4 การสัมภาษณขอมูลจากครูและนักเรียน กลุมเยาวชนคณะเพชรอีสาน จาก

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ จ.มหาสารคาม วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ลานกิจกรรมแพรง

ภูธร จ.กรุงเทพมหานคร ในการเขารวมกิจกรรม “พื้นที่น้ีดีจัง ณ แพรงภูธร” ซึ่งผูวิจัยไดรับเอกสาร

ประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทราบวาคณะเพชรอีสานซึ่งเปนกลุม

กิจกรรมหน่ึงที่จะทําการแสดงพื้นบานหนังประโมทัย(หนังตะลุงอีสาน/หนังบักต้ือ) ที่เกิดการ

รวมตัวขึ้นมาจากการจัดทําโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ณ สิมวัดโพธารามและสิมวัดปาเรไรย

น้ัน ไดเดินทางมาทําการแสดงเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใหแกเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ ไดศึกษาเรียนรู จึงเปนโอกาสที่ดีที่ผูวิจัย

ไดเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณครูและนักเรียนที่เคยมีสวนเกี่ยวของและไดรับ

ผลประโยชนจากโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฯ จากการสัมภาษณทําใหทราบวามีการเปดรับ

นักเรียนรุนใหมๆเขารวมการฝกหัดและทําการแสดงทุกป และคณะเพชรอีสานยังไดรับเชิญใหไป

รวมแสดงในหลายพื้นที่ โดยไดทําการแสดงอยางตอเน่ือง มาเปนเวลากวา 3ป นอกจากน้ีผูวิจัยยัง

ไดรับความรวมมือจาก อาจารยไมตรี  ปะวะเสนะ ซึ่งเปนผูดูแลและนําคณะนักเรียนเดินทางไป

แสดงยังสถานที่ตาง ๆ โดยการติดตอขอมูลกับผูวิจัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 คร้ังท่ี 5 การสัมภาษณขอมูลจาก อาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 ต้ังแตเวลา 10.00 น. โดยผูวิจัยไดทําการติดตอขอ

ความอนุเคราะหขอมูลจากทานรองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก  บุญยสุรัตน ผูจัดทําโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบานกอ จ.ลําปาง เพื่อใหสัมภาษณ พรอมกันน้ันทานอาจารยยังไดแนะนําให

ขอขอมูลเพิ่มเติมจาก ทานอาจารยสุรชัย  จงจิตงาม ซึ่งเปนอาจารยอีกทานหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการ
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จัดทําโครงการ ในสวนของงานอนุรักษสถาปตยกรรม ซึ่งผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหขอมูลจาก

อาจารยทั้งสองทานอยางดียิ่ง และทางคณะวิจิตรศิลปยังไดมอบเอกสารและแผนวีดีทัศนเกี่ยวกับ

การดําเนินโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบานกอซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย 

 

3. กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา  

 จากการศึกษาผลงานวิจัยของนักวิชาการทานอ่ืน ๆ ทําใหตัวผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะ

ศึกษาและทําการวิจัยโดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรม/โครงการที่มีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ที่ตรงกันแตมีความแตกตางทางดานของประเพณีวัฒนธรรม พื้นที่สภาพภูมิศาสตร ซึ่งจะสามารถ

สะทอนใหเห็นวาในกิจกรรม/โครงการเดียวกันน้ัน ความแตกตางทางความคิดและวิถีชีวิตของผูคน

ตางถิ่น มีผลตอแนวความคิดและการปฏิบัติแตกตางกันหรือไม แตกตางกันอยางไร และเพราะเหตุ

ปจจัยใดทําใหเกิดความแตกตางเชนน้ัน สภาพแวดลอมประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบใดที่เอ้ืออํานวย

ใหประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว และจะมีวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคเหลาน้ันไดอยางไร 

 เพื่อที่จะไขขอสงสัยดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรม/โครงการที่มี

การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย เพื่อจะไดขอมูลในการนํามาศึกษาวิเคราะหอยางครบถวน 

ต้ังแตกระบวนการคิดริเร่ิมจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ แลวจึงทําการติดตามผลสืบเน่ืองของ

โครงการเหลาน้ัน โดยผูวิจัยมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก จนกระทั่งไดขอสรุปที่จะทําการศึกษา

เปรียบเทียบ โครงการอนุรักษจิตรกรรทฝาผนัง ณ วัดบานกอ จ.ลําปาง และโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง ณ สิมวัดโพธารามและสิมวัดปารไรย จ.มหาสารคาม  ดังน้ี 

  -   เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคและเปาหมายในแนวทางเดียวกัน คือเพื่ออนุรักษ

และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  

  -   มีทรัพยากรหลักที่จะทําการอนุรักษ เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภท

เดียวกัน คือ จิตรกรรมฝาผนังแบบพื้นบาน 

  -   กลุมเปาหมายที่จะเขารวมในโครงการ เปนกลุมเดียวกัน คือ เยาวชน ประชาชน

ในทองถิ่น วัด รวมทั้ง นักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่  
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  -   แหลงทรัพยากรทั้ง 2 แหง มีความแตกตางกันทั้งดานพื้นที่ต้ัง สภาพภูมิศาสตร 

ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น 

  -   กิจกรรม/โครงการดังกลาว ตองมีการดําเนินงานเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย และมี

ผูรับผิดชอบและผูรวมดําเนินโครงการระบุอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล

ประกอบการศึกษาวิจัย 

 การกําหนดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะไมมีรูปแบบที่ตายตัวแตจะ

สามารถยืดหยุนไดตามขอมูลจากการลงสนามวิจัย ซึ่งจะมีเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณา

จากคุณสมบัติของผูที่มีความรูในแตละชุมชน, ความแตกตางหลากหลายรวมทั้งความลึกของขอมูล 

และพิจารณาจากบริทบสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสนามวิจัย ดังน้ันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค

การวิจัยในการเก็บขอมูลสัมภาษณ จึงไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ดังน้ี 

 3.1 หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  

  - ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  - สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3.2 วัดท่ีเปนสถานท่ีจัดทําโครงการ 

  - เจาอาวาสหรือพระภิกษุประจําวัด วัดบานกอ จังหวัดลําปาง  

  - เจาอาวาสหรือพระภิกษุประจําวัด วัดโพธาราม และ วัดปาเรไร ย  จังหวัด

มหาสารคาม  

 3.3 กลุมประชากรท่ีเขารวมโครงการ 

  - ชาวบานในชุมชน   

   - นักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน  

  - ผูนําชุมชนหรือสมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่น   

  - กลุมกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ  
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 3.4 ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ และการพัฒนาชุมชน  

      ในการศึกษาโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ผูวิจัยไดทําการกําหนดหนวยการ

วิเคราะห ( Units of Analysis) ออกเปน 2 ระดับ เพื่อกําหนดขอบเขตของการนําเสนอขอมูลและ

ผลการวิจัย ไดแก 

  - ระดับกลุมคน/ชุมชน   

  - ระดับหนวยงาน/องคกร  

 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 4.1 เอกสารขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการและชุมชนกรณีศึกษา 

 4.2 ชุดคําถามในการสัมภาษณ 

  - แบบสอบถาม ผูเปนตัวแทนวัดหรือสถานที่จัดทําโครงการ  

  - แบบสอบถาม ประชาชนที่มีสวนรวมในโครงการ   

 4.3 แบบการสํารวจและติดตามผลของการดําเนินโครงการ 

  - แบบการสํารวจสภาพทั่วไปของอาคารและจิตรกรรมฝาผนัง  

  - แบบการสํารวจ/ศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชนและหนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  - แบบการสํารวจ/ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

  - แบบการสํารวจ/ติดตามผลสําเร็จและผลสืบเน่ืองของโครงการ  

 4.4 เคร่ืองมือจดบันทึกการสํารวจและการสัมภาษณ ไดแก  

  - สมุดจดบันทึกและอุปกรณเคร่ืองเขียน 

  - กลองถายภาพ 

  - เคร่ืองบันทึกเสียง  
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5. ปญหาและอุปสรรคในการเก็บขอมูล 

 5.1 ปญหาและอุปสรรคในการลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจสภาพสถาปตยกรรมและภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง 

  -   อุปสรรคในการเดินทาง เน่ืองจากวัดซึ่งเปนแหลงกรณีศึกษาต้ังอยูหางไกลและ

ไมมีรถโดยสารประจําทางผาน จึงทําใหเขาถึงแหลงกรณีศึกษาไดอยางยากลําบาก และตองใช

ระยะเวลายาวนานพอสมควร 

  -   ในกรณีของการสํารวจแหลงภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ สิมวัดโพธาราม มีขอหามมิ

ใหผูหญิงหรือผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายในอาคาร(สิม) ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญของผูวิจัยซึ่งเปน

ผูหญิง ที่จะตองไดรับการอนุญาตจากเจาของสถานที่(เจาอาวาส)เสียกอน 

 5.2 ปญหาและอุปสรรคในการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณขอมูลจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใน

โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

  -   ผูที่จะใหขอมูลในการสัมภาษณ ไมอยูในพื้นที่ ทําใหไมสามารถสอบถามขอมูล

ดังที่ตองการได 

  -   ระยะเวลาในการสัมภาษณ สอบถาม คอนขางมีอยางจํากัด เน่ืองอุปสรรคในการ

เดินทางที่ตองใชระยะเวลานานทําใหมีเวลาไมเพียงพอ อีกทั้งยังตองพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมใน

การขอความอนุเคราะหเร่ืองเวลาจากทานเจาอาวาสที่จักตองปฏิบัติตามกิจของสงฆอยางเครงครัด 

  -   ผูวิจัยมีขอจํากัดเร่ืองระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทางแตละคร้ังทําใหไม

สามารถพักคางคืนหรือลงพื้นที่เก็บขอมูลเกินกวา 2 วันได 

  จากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดเผชิญ เมื่อลงพื้นที่จริงเพื่อทําการสํารวจ ทําให

ผูวิจัยเกิดความตระหนักและมีความรอบคอบในการเตรียมตัวลงพื้นที่สํารวจมากยิ่งขึ้น โดยมีการ

แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เชน กอนที่จะลงพื้นที่สํารวจทุกคร้ัง ตองมีการศึกษาขอมูล ที่ต้ัง

ของแหลง การเดินทาง ที่พัก รวมทั้งเพื่อนรวมเดินทางที่มีความสามารถในการชวยเก็บขอมูล ไมวา

จะเปนการถายภาพหรือสัมภาษณ เน่ืองจากมีเวลาคอนขางจํากัด นอกจากน้ีการติดตอประสานไปยัง

เจาของสถานที่หรือผูที่จะใหการสัมภาษณ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ใหเรียบรอยก็เปนสิ่ง
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สําคัญที่จะชวยใหการพื้นที่แตละคร้ังน้ันจะไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคของ

ผูวิจัย  และสําหรับในการกรณีของสถานที่ที่มีกฎระเบียบขอหามมิใหผูหญิงหรือผูที่ไมเกี่ยวของเขา

ไปภายในอาคารน้ัน ทุกคร้ังกอนที่จะทําการสํารวจผูวิจัยและคณะตองขออนุญาตเขาพบเจาของ

สถานที่หรือทานเจาอาวาสเพื่อแนะนําตนเองและแสดงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยรวมทั้งชี้แจง

ถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหเจาของสถานที่ไดรับทราบ และพิจารณาอนุญาตใหผูวิจัยสามารถ

สํารวจ ถายภาพ และสัมภาษณได เมื่อไดรับการอนุญาตใหสามารถเขาไปภายในอาคารหรือสถานที่

ศักด์ิสิทธิ์ดังกลาวแลว ผูวิจัยไดปฏิบัติตามระเบียบของวัดและประเพณีทองถิ่นอยางเครงครัด โดย

ไมทําใหเกิดความเสียหายหรือไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สําหรับพื้นที่ที่ไมสามารถเขาไป

สํารวจไดจริง ๆ ผูวิจัยจะขอความชวยเหลือจากบุคคลทานอ่ืนที่สามารถอนุโลมใหเขาไปในพื้นที่ได 

เพื่อทําการบันทึกภาพถายตัวอยางและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพที่พบเห็นจริง เปนตน 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมทั้งจากการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณผูที่มี

สวนรวมในโครงการอนุรักษจิตกรรมฝาผนังทั้ง 2 โครงการ ซึ่งไดนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห

และสังเคราะหโจทยวิจัย เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในโครงการ ผลลัพธและผลกระทบทั้ง

ดานดีและเสีย รวมทั้งไดเสนอแนวทางเพื่อการวางแผนเบื้องตนในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และกอใหเกิดความรวมมืออยางแทจริงใน

การอนุรักษทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปของงานจิตรกรรมฝาผนังอยางยั่งยืน และเปนแบบอยาง

ใหแกโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในแหลงอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต โดยมีกระบวนการในการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 6.1 ศึกษาท่ีมาความสําคัญ วัตถุประสงค ของการจัดทําโครงการ 

 6.2 ตรวจสอบสภาพอาคารโบราณสถานและตัวงานจิตรกรรมฝาผนังท้ังในอดีตและ

ปจจุบัน  

  - ตรวจสอบสภาพความสมบูรณของอาคารและภาพจิตรกรรมฝาผนัง             
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  - คนหาสาเหตุของปญหาที่ทําใหอาคารและภาพจิตรกรรมฝาผนังไดรับความ

เสียหาย   

 6.3 สํารวจและติดตามผลการดําเนินงานในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี

สวนรวม 

  - ดานวิชาการ มีการปฏิบัติงานถูกตองตามขั้นตอนวิธีการอนุรักษ สามารถรักษา

สภาพความสมบูรณของงานจิตรกรรมฝาผนังไวไดคงเดิม มีการจัดทํารายงานการอนุรักษอยาง

ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ ทั้งสาขาโบราณคดี 

ประวัติศาสตร ศิลปกรรม ประวัติศาสตรศิลปะ มานุษยวิทยา ฯลฯ     

  - ดานเศรษฐกิจ  มีการพัฒนาตอยอดองคความรู เพื่อประโยชนในการสรางรายได

ใหแกชุมชนทองถิ่น โดยนําแนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

รวมกับงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เชน การประดิษฐผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดแรงบันดาล

ในจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

  - ดานสังคม  สงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนในชุมชน และระหวาง

ชุมชนกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่เขารวมในโครงการ ทําใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก

และเห็นคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดความรวมมือรวมใจ

ในการดูแลรักษาและอนุรักษสืบทอดงานศิลปกรรมอันดีแกชนรุนหลังและบุคคลภายนอกไดรับรู 

  - ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ ตรวจสอบการจัดพิมพเอกสารโครงการ 

รายงานการอนุรักษ บทความทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบสถานะ การรับรูในระดับตาง ๆ 

6.4 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 

      - ศึกษากลุม องคกร หนวยงานหรือเครือขายที่เขารวมโครงการ  

  - ศึกษาระดับของกระบวนการมีสวนรวม  

                                - การวางแผน  

                                - การลงมืออนุรักษ  

                       - การเขาประชุมสัมมนา  
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 - การเสนอความคิดเห็น  

 - การประเมินผล ฯลฯ  

  - วิเคราะหความตองการและอุปสรรคปญหาของผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ  

  - วิเคราะหกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ/ลมเหลว จากการดําเนินโครงการ เพื่อหา

สาเหตุและวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรค 

 

7. การนําเสนอขอมูล 

 ผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจะนําไปสูกระบวนการสังเคราะหองคความรู 

เพื่อใหไดขอสรุปในการสราง องคความรูและ แบบแผนเบื้องตนของกระบวนการมีสวนรวมในการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐาน เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใช โดยมีวิธีการ

นําเสนอขอมูลแบบบรรยายพรรณนาความ ( Descriptive Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาขั้นตอน

กระบวนมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังจากโครงการที่เลือกมาเปน ตัวอยาง ทั้ง 2 

โครงการ โดยทําการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, การอนุรักษ, 

การมีสวนรวม และจัดแสดงขอมูลในรูปของตารางวิเคราะห เปรียบเทียบ  และแผนผังเชื่อมโยง

ระบบความสัมพันธของกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 
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บทท่ี 4 

การศึกษากระบวนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

  

 การศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควาและวิเคราะหจากตัวอยางกรณีศึกษาในโครงการที่มีความเกี่ยวของกับงานอนุรักษจิตรกรรม

ฝาผนังที่เนนกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนโครงการที่มีการดําเนินงาน ปฏิบัติ

กิจกรรมเสร็จสิ้นไปเปนที่เรียบรอยแลว และผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์และผล

สืบเน่ืองของโครงการดังกลาว เพื่อติดตามประเมินผลกระบวนการทํางานอนุรักษแบบมีสวนรวม 

รวมทั้งวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังที่โครงการเสร็จสิ้นลง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข และ

สรางแนวทางที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่เนนการมีสวนรวม

ของชุมชนใหมีความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด   

 โดยเน้ือหาในบทที่ 4 จะแบงผลการศึกษาและอภิปราย ออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

กรณีศึกษาที่ 1 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง และกรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม)ในจังหวัด

มหาสารคาม ณ สิมวัดโพธาราม และสิมวัดปาเรไรย โดยทั้ง 2 กรณีศึกษา จะแบงกระบวนการศึกษา

ออกเปน 7 สวน ไดแก  

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวัดและชุมชน 

 สวนที่ 2 คุณคาและความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 สวนที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  

 สวนที่ 4 ผลการสํารวจและตรวจสอบสภาพของโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

 สวนที่ 5 การติดตามผลสืบเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฯ  

 สวนที่ 6 การวิเคราะหกลุมกิจกรรม / เครือขาย ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวน

รวมในการอนุรักษจิตกรรมฝาผนัง 

 สวนที่ 7 แนวทางที่เหมาะสมตอกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง
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กรณีศึกษาท่ี 1 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวัดและชุมชน  

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของชุมชนบานกอ 

  1.1.1 ที่ต้ัง 

   ชุมชนบานกอ ต้ังอยูใน หมูที่ 6 เขตการปกครองตําบลวังทรายคํา อําเภอวัง

เหนือ จังหวัดลําปาง อยูหางจากอําเภอเมืองไปทางทิศใตประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีชุมชนอ่ืนที่ต้ัง

อยูในอาณาบริเวณใกลเคียงกัน ไดแก หมูที่ 1 บานทุงฮ้ี, หมูที่ 2 บานดง, หมูที่ 3 บานปงวัง, หมูที่ 4 

บานตนฮาง, หมูที่ 5 บานปาฝาง, หมูที่ 7 บานปาสัก, หมูที่ 8 บานทุงฮาง และหมูที่ 9 บานทุงพัฒนา  

  1.1.2 ประวัติชุมชน 

   ประวัติการต้ังชุมชนบานกอ จากการบอกเลาเร่ืองราวจากชาวบานวา มีมา

หลายชั่วอายุคนแลวต้ังแตรุนปูยาตายาย ซึ่งยอนกลับไปมากกวารอยปที่ผานมาแลว โดยมีบานกอ

เปนชุมชนแรกที่มาต้ังถิ่นฐาน แลวจึงมีการขยายตัวออกไปต้ังในบริเวณใกลเคียงกัน เน่ืองจากการ

เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ตลอดจนการยายถิ่นฐานของผูคนจากถิ่นอ่ืน ๆ  

 คําขวัญประจําตําบลวังทรายคํา “อาง แมแสดคือแหลงชีวิต  งามวิจิตรฝาผนัง

วัดบานกอ สะลอซอซึงพื้นบานลานนา รสโอชาสุราชุมชน” 

 1.1.3 ประชากร 

 องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีประชากรทั้งสิ้น  4,746 คน เปนชาย 

2,394 คน  หญิง 2,352 คน  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และรับจาง 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา, เขาถึงเมื่อ 19 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก  

www.wangsaikam.ob.tc)    

  1.1.4 อาณาเขตติดตอ 

           ทิศเหนือ ติดตําบลวังซาย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  / ทิศใต ติดตําบล

รองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง / ทิศตะวันออก ติดตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง และ ทิศตะวันตก ติดตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
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 1.1.5 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

 เปนที่ราบลุมขนาดเล็กในแนวเทือกเขาผีปนนํ้า  ความกวางของที่ราบ

ระหวางแนวเขาประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร ที่ราบสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 360 – 400 เมตร มี

แมนํ้าวังเปนแมนํ้าสายหลัก ไหลผานตัวอําเภอจากทางเหนือไปทางใตเขาสูตัวเมืองลําปาง เทือกเขา

บริเวณน้ีเปนตนกําเนิดของแมนํ้าหลายสายที่จะไหลลงมาสูนํ้าวัง เชน นํ้าแมสุก นํ้าแมมา นํ้าแมเปา 

นํ้าแมไป นํ้าแมเฮียว นํ้าแมทาง นํ้าแมพริก นํ้าแมปวน นํ้าแมแสด นํ้าแมเย็น เปนตน      

 

 

ภาพที่ 11 ลักษณะทางภูมิศาสตรของอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงตําแหนง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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 1.2 ขอมูลและประวัติวัดบานกอ 

  1.2.1 ที่ต้ัง 

 วัดบานกอต้ังอยูเลขที่ 55 บานกอ หมูที่ 6 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง เปนวัดศูนยกลางในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวบานกอและบานตนฮาง   

  1.2.2 ประวัติวัดบานกอ 

  วัดบานกอสรางขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งไดรับการบริจาคที่ดินจาก 

นายตะ  จันตะมะ โดยมีพระยาวิชัย เปนเจาอาวาสองคแรกของวัด เมื่อปพ.ศ. 2442 กระทั่งไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 

 วัดบานกอมีอาคารศาสนสถานจํานวนหลายหลังทั้งที่สรางมาแตโบราณและ

สรางใหมเมื่อไมนานมาน้ี หน่ึงในอาคารที่สรางขึ้นใหมคือ วิหารหลวง ซึ่งไดรับการกอสรางเมื่อป 

พ.ศ. 2477 และเสร็จในป พ.ศ. 2479 เปนการสรางขึ้นแทนหลังเดิมมี่นาจะมีมาแตแรก ปจจุบันยังมี

พระพุทธรูป (พระประธานองคเดิม) ประดิษฐานอยูภายในวิหารทางดานซายมือของพระประธาน

องคปจจุบัน การสรางวิหารในป 2477 ไดปรากฏวามีการสรางงานจิตรกรรมบริเวณฝาผนังดวย เปน

ภาพงานจิตรกรรมเขียนดวยสีฝุน ตลอดบริเวณฝาผนังทั้งสี่ดาน และภายนอกดานหนาทางเขาวิหาร  

 1.2.3 ลักษณะและสภาพทั่วไปของวิหารวัดบานกอ 

  วิหารวัดบานกอเปนอาคารที่ต้ังไปตามแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก 

ดานหนาของอาคารหันไปทางทิศตะวันออก พื้นวิหารยกสูงจากระดับพื้นดินภายนอกประมาณ 1 

เมตร มีแผนผังอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 11.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร ภายในแบง

พื้นที่ออกเปน 5 ชวงเสา ชวงเสาทายวิหารคร่ึงหน่ึงกอเปนแทนแกว สําหรับประดิษฐานพระ

ประธาน ดานขวาของระประธานมีแทนอาสนะไมสําหรับพระภิกษุสงฆน่ัง และพื้นที่กลางวิหาร

สําหรับชาวบานที่เขามาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ บริเวณผนังดานเหนือและใต มีชองหนาตางพอให

แสงสวางลอดเขามาได ประตูทางเขาออกมีประตูดานหนา 3 ทาง และประตูดานทิศเหนือตอนทาย

ของวิหารอีก 1 ทางสําหรับภิกษุสามเณร เมื่อออกจากภายในวิหารทางดานหนา จะมีโถงกวางขนาด

สองหองลดระดับพื้นภายในเล็กนอย จากน้ันเมื่อออกนอกตัวอาคารเปนทางลงบันได กอราวบันได

สองดานพรอมแทนบัวควํ่า-บัวหงาย บริเวณสวนปลายสุดเปนที่สําหรับใชวางดอกไมและธูปเทียน 
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 ผนังของอาคารกออิฐถือปูนแบบทึบรอบอาคารทั้งหมด 5 ชวงเสา สวนลาง

ของผนังกอเปนฐานบัว หนาประมาณ 60 เซนติเมตร ผนังดานขางสูงถึงแนวของแปหัวเสาของ

หลังคาตับบน สวนผนังดานหนาและหลังกอสูงถึงแนวขื่อหลวงคูกลาง พื้นที่สวนโถงดานหนาเปด

โลง 3 ดาน ผนังกอถึงคร่ึงเสาและต้ังลูกกรงไมกลึงรอบ 3 ดาน ประตูกลางทางดานหนาวิหารกอ

เปนซุมโคงลดชั้น 3 ระดับ การสรางผนังใหมีความหนาเปนความต้ังใจของชาง เพื่อใชในการ

รองรับนํ้าหนักของสวนโครงสรางเคร่ืองบนของอาคารรวมกับการใชเสาแนวกลางอาคารโดยตรง 

จะพบวาระบบการสรางแบบดังกลาวจะปรากฏนอยมากในการกอสรางวิหารในดินแดนลานนา  

 โครงสรางเคร่ืองบนของตัวอาคารเปนหลังคาทรงจ่ัว ผืนหลังคาเปนชั้น

ลดหลั่นมีความแอนเล็กนอย มุงหลังคาดวยแปนเกล็ด ลักษณะของโครงสรางและงานประดับ

ตกแตงสถาปตยกรรมเปนงานพุทธสถาปตยกรรมแบบลานนา ซึ่งประกอบไปดวย จอฟา, ปานลม, 

หางหงส, แผงแล, แปนนํ้ายอย, หนาแหนบ(รวงผึ้ง), หนาแหนบปกนก, โกงคิ้ว, โกงคิ้วปกนก, คัน

ทวย, ซุมโขง, ดาวเพดาน และฐานชุกชี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพลายเสนดานขางวิหารวัดบานกอ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะวิจิตรศิลป, ภาควิชาศิลปะไทย. (2550). จิตรกรรมฝาผนังวิหาร 

           วัดบานกอ : โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัด 

           ลําปาง. (กรุงเทพฯ : โอ เอสพร้ินต้ิงเฮาส), 38. 
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ภาพที่ 14 ผังอาคารวิหารวัดบานกอ แสดงตําแหนงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะวิจิตรศิลป, ภาควิชาศิลปะไทย. (2550). จิตรกรรมฝาผนังวิหาร 

          วัดบานกอ : โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัด 

          ลําปาง. (กรุงเทพฯ : โอ เอสพร้ินต้ิงเฮาส), 42. 
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ภาพที่ 15 ภาพดานหนาวิหารวัดบานกอ 

  1.2.4 สภาพความเสียงหายที่พบในอาคารและงานจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

กอนที่จะไดรับการปรับปรุงซอมแซม โครงสรางตัวอาคารและสวนที่เปนงานจิตรกรรมฝาผนัง

บางสวน ไดผุพังและทรุดโทรมลงอยางมาก อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลาย ๆ ประการไมวาจะเปนทั้ง

จากธรรมชาติและฝมือมนุษย โดยสามารถจําแนกสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย ไดดังน้ี 

 1.2.4.1 การแตกราวของอาคาร ซึ่งจะพบรอยแยกและรอยราวทั้งในสวน

ของพื้น เสา และผนัง   

 1.2.4.2 โครงสรางไมผุพัง จะพบวาโครงสรางไมสวนใหญน้ันถูกรบกวน

จากแมลง คือ มอดและปลวก ซึ่งกัดกินเน้ือไมในสวนของเสาวิหารตลอดจนโครงสรางเคร่ืองบน 

นอกจากน้ันยังมีปญหาอันเกิดจากการเผชิญกับสภาพอากาศ แสงแดด ลม ความชื้น และนํ้าฝน ที่

ปะทะโดยตรงกับสวนที่เปนผิวของอาคารทั้งหมด 

 1.2.4.3 คราบของนํ้าและความชื่น การหลุดหายไปของไมแปนเกล็ดมุง

หลังคาในบางจุด ทําใหนํ้าฝนร่ัวซึมเขาสูตัววิหาร ทําใหเกิดความเสียหายโดยตรงกับสวนโครงสราง

เคร่ืองบนและผนังปูนที่ประดับงานจิตรกรรมฝาผนังซึ่งกอใหเกิดคราบสกปรกที่ติดฝงแนน 
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 1.2.4.4 การหลุดหายของสวนประกอบ จะพบวาองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมเกิดการชํารุดเสียหายไปบางสวน เชน หางหงส ไมแปนเกล็ด แปนนํ้ายอย ตลอดจน

คันทวยค้ําชายคา ที่เกิดการผุพังอันเน่ืองมาจากการปะทะกับแสงแดดและนํ้าฝนเปนประจํา 

  1.2.4.5 ความเสียหายอ่ืน ๆ เชน การขีดเขียนบริเวณผนังอาคารโดยเกิดจาก

ฝมือมนุษย การติดปายประกาศ การตอเติมโครงสราง การสรางรังของแมลงชนิดตาง ๆ เปนตน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 สภาพความเสียหายจากการแตกราวของผนังอาคาร  

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 สภาพความเสียงหายจากคราบนํ้าและความชื้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 สภาพความเสียงหายจากการทํารังของปลวกและแมลง 
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สวนท่ี 2 คุณคาและความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง   

 จิตรกรรมฝาผนังในศิลปะลานนา คืองานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเฉพาะในเขตพื้นที่

จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยปจจุบัน เดิมคืออาณาจักรลานนาอันรุงเรือง และถูกผนวกเขา

เปนสวนหน่ึงของสยามประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยภาพรวมจิตรกรรมฝาผนังลานนาจะมีความ

โดดเดนในแงของความหลากหลายเสียยิ่งกวาจิตรกรรมไทยภาคกลาง ตัวอยางเชน วัดที่ต้ังอยูใน

พื้นที่ใกลกันอาจมีรูปแบบศิลปะที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน ภาพจิตรกรรมที่เปนแบบลานนาแทที่

แสดงวิถีชีวิตของชาวลานนา, ภาพจิตรกรรมที่มีอิทธิพลของศิลปะพมา หรือภาพจิตรกรรมแบบ

รัตนโกสินทร (ภานุพงษ  เลาหสม, 2541: 9) 

  งานจิตรกรรมฝาผนังสกุลชางลานนา สามารถกําหนดออกเปนกลุมพื้นที่ได ตัวอยางเชน 

สกุลชางลําปาง สกุลชางเชียงใหม สกุลชางนาน (สน  สีมาตรัง, 2526 : 39 – 40) นอกจากลักษณะ

เฉพาะถิ่นแลว ยังพบวามีอิทธิพลศิลปะจากภายนอกที่เกิดจากการติดตอของอาณาจักรลานนากับ

ดินแดนใกลเคียง เชน พมา ไทใหญ ลาว และไทยภาคกลาง เปนตน โดยมีการรับอิทธิพลรูปแบบ

ศิลปะเหลาน้ีมาประยุกตปรับเปลี่ยนใหเขากับศิลปะในทองถิ่นของตน ซึ่งรูปแบบลักษณะก็จะ

ขึ้นอยูกับพื้นฐานและความสามารถของชางแตละคน 

 สําหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังลานนาสวนมากมักจะเขียนในอาคารพระวิหาร ซึ่งถือเปน

อาคารศาสนสถานหลักของวัดในภาคเหนือ โดยมีความแตกตางกับภาคกลางที่นิยมเขียนภาพ

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ สันนิษฐานวาอาจเปนเพราะเหตุผลในการใชงานที่ชาวบานและ

พระสงฆสามารถใชพระวิหารในการประกอบศาสนกิจไดหลายอยางรวมทั้งอาจเปนสถานที่

สําหรับประกอบกิจกรรมของชุมชนทองถิ่นดวย 

 งานจิตรกรรมฝาผนังลานนาแบบพื้นบาน เปนงานศิลปกรรมที่มีอายุอยูในชวงสมัย

ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 มักปรากฏอยูในเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหมและลําปาง โดยทั่วไปงาน

ศิลปกรรมแบบพื้นบานจะแสดงออกถึงวิธีคิดและการแสดงออกทางศิลปะอยางงาย ๆ 

ตรงไปตรงมา ไมสลับซับซอน แตจะแฝงไวดวยเสนหในความเรียบงายและบริสุทธิ์ เน่ืองจากชาง

เปนบุคคลในทองถิ่นเอง จึงเขียนภาพของวิถีชีวิตตามที่ปรากฏจริงในสังคมสมัยน้ัน ซึ่งก็เปนไป

ตามรสนิยมของแตละทองถิ่น 
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 2.1 ความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

  วัดบานกอ มีการกอสรางมาแลวต้ังแต พ.ศ. 2442 แตวิหารหลังปจจุบันเพิ่งมีการ

กอสรางเพิ่มเติมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 : 3) ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน

วิหาร ตามสภาพที่ปรากฏในปจจุบันสันนิษฐานวานาจะเขียนขึ้นพรอมกันในชวงเวลาดังกลาว หรือ

หลังจากน้ันไมนานนัก แมวาจิตรกรรมาผนังแหงน้ีจะมีอายุเพียง 70 ปเศษ แตก็เปยมไปดวยคุณคา

ในฐานะจิตรกรรมฝาผนังแบบพื้นบานลานนาที่เขียนขึ้นโดยชางพื้นบานอยางแทจริง นอกจากภาพ

จิตรกรรมแบบพื้นบานลานนาที่พบในจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอแลว ยังพบลักษณะของงานเขียน

จิตรกรรมฝาผนังพื้นบานแบบเดียวกันน้ีที่วัดสบลีและวัดทุงคา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ที่มี

เทคนิคการเขียนภาพคลายคลึงกัน คือ นิยมเขียนเสนและสีเฉพาะตัวภาพเทาน้ัน ขณะที่จะปลอยพื้น

หลังวางไว โดยจะใชสีขาวเดิมเปนพื้นของผนัง เปนแสดงออกผานฝมือของชางอันเปนอิสระตาง

จากฝมือชางหลวงที่เครงครัดในแบบแผนประเพณี 

  ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบพื้นบานลานนาที่ปรากฏอยูภายในพระวิหารของวัดทั้ง

สามแหงน้ัน ถือวามีความสําคัญอยางมากตอประวัติศาสตรทองถิ่น ในฐานะของหลักฐานที่บอกเลา

เร่ืองราวเปรียบไดกับบันทึกอีกหนาหน่ึงที่เก็บรักษาและถายทอดสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู  สังคม  

ประเพณี วัฒนธรรมของลานนาที่ไมปรากฏใหเห็นแลวในปจจุบัน ใหลูกหลานชาวลานนาและชาว

สยามประเทศไดจดจําและนํามาเลาขานตอไป  

 

 2.2 ประวัติของจิตรกรผูเขียนภาพและเทคนิคในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

  ประวัติของภาพจิตรกรรมที่วิหารวัดบานกอแหงน้ี เขียนขึ้นโดยพระภิกษุนามวา  

“หลวงพอคําปอ ฐิตสโร” หรือ “ทานคําปอ” (อางอิงจากการสัมภาษณ ทานเจาอาวาส วัดบานกอ รูป

ปจจุบัน) เปนชาวบานสบลี อําเภอแจหม  เปนภิกษุที่เคยบวชและจําพรรษาอยูที่วัดบานกอมากอน 

และไดเขียนภาพจิตรกรรมไวที่วัดน้ีรวมทั้งวัดอ่ืน ๆ อีกหลายแหง แตปจจุบันเหลือเพียงหลักฐาน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ และวัดทุงฝูง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง   
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  ประวัติของทานคําปอ ทานไดเคยลา

สิกขาและไดกลับมาบวชอีกคร้ังหน่ึง และจําพรรษา ณ 

วัดทุงฝูง ซึ่งอยูหางจากวัดบานกอประมาณ 7 กิโลเมตร 

จนกระทั่งมรณภาพไปเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา ในชวง

บั้นปลายชีวิตของทาน ทานไดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ไวภายในวิหารวัดทุงฝูง โดยภาพจิตรกรรมฝมือของทาน

คําปอน้ันเขียนดวยเทคนิคสีฝุนผสมกาว บนผนังปูน ตาม

แบบปฏิบัติของงานจิตรกรรมไทยทั่วไป เพียงแต

จิตรกรรมที่วัดบานกอน้ันใชสีที่บางกวามาก ระบายสี

เพียงจาง ๆ เนนการตัดเสนดวยสีดํา                        

ภาพที่ 19 หลวงพอคําปอ ฐิตสโร 

                                                                             

 2.3 เน้ือหาและเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

  ภาพจิตรกรรมภายในวิหารวัดบานกอ มีการเขียนบนฝาผนังทั้ง 4 ดาน รวมทั้งผนัง

ดานหนาที่อยูภายนอกอาคารอีก 1 ดาน โดยผนังดานหนาน้ันมีมุขโถงคลุมอยู เน้ือเร่ืองหรือ

วรรณกรรมหลักที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ พุทธประวัติ เวสสันดรชาดก พรหมจักร และ

หงสหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 จิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พุทธประวัติ 
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 2.3.1 พุทธประวัติ 

        กลาวถึงประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน ไดแก พระพุทธเจานามวาศากย

มุนีอันเปนพระพุทธเจาองคที่ 4 ในจํานวน 5 องคของกัปปปจจุบัน คือ ภัทรกัปป ซึ่งมีพระพุทธเจา

เสด็จมาอุบัติและตรัสรูแลวจํานวน 4 องค โดยมีพระพุทธเจาองคตอไปคือ พระศรีอาริยเมตไตยเปน

อนาคตพระพุทธเจาองคตอไป 

 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพุทธประวัติเขียนอยูบริเวณผนังดานหลังของพระ

ประธานในตําแหนงเหนือฐานชุกชีขึ้นไป โดยจะหยิบยกเพียงบางตอนมาเขียนไวเฉพาะเหตุการณที่

สําคัญ เน้ือหาสวนใหญจะดําเนินเร่ืองอยูหลังพระประธานในผนังฝงทิศเหนือ โดยปรากฏฉากแรก 

เปนตอนที่เจาชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 เหตุการณตอมา คือตอนที่พระองคออก

ผนวกทรงมากัณฐกะพรอมนายฉันนะและทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 โดยมีมารซึ่งไมไดเขียนในรูปของ

ภาพยักษดังเชนในศิลปรัตนโกสินทร แตเขียนในรูปแบบหนาภาพและการแตงกายแบบมนุษยแทน 

ถัดมาเปนเหตุการณตอนตัดพระเมาฬี และพระอินทรนําผอบมาบรรจุพระเมาฬีไปประดิษฐานบน

สวรรคชั้นดาวดึงส ถัดมาอีกเปนตอนที่พระองคทรงลอยถาดหลังการเสวยขาวมธุปยาส โดยถาด

ของพระองคคือถาดใบที่สี่ สวนภาพมารผจญจะอยูตอนหลังของพระประธาน ตอเน่ืองดวย

เหตุการณตอนเสวยวิมุติสุขซึ่งปรากฏเฉพาะตอนที่ทรงประทับอยูริมสระมุจลินทร โดยมีพญานาค

ขนดกายอยู และทายสุดเปนภาพเหตุการณตอนปรินิพพาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 จิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง เตมียชาดก  
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 2.3.2 เตมียชาดก และเวสสันดรชาดก 

  ผนังฝงตรงขามพระประธานที่ติดกับทิศเหนือในตอนลางเขียนภาพเตมียชาดก 

เปนชาดกเร่ืองแรกของมหาชาติชาดก โดยจับความตอนที่สําคัญ เชน พระเตมียประทับกับพระบิดา

ในปราสาท ทอดพระเนตรการทรมานนักโทษ การไมยินดีกับการเลนสนุกสนาน และสารถีนําพระ

เตมียไปยังเมืองนอก แตเตมียชาดกในจิตรกรรมมีเน้ือหาที่นอยกวาพระเวสสันดรชาดก 

  ตามคติพุทธศาสนาเถรวาท ชาดกคือ เร่ืองของพระโพธิสัตวที่กําลังบําเพ็ญ

เพียรสั่งสมบารมีกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา โดยเวสสันดรชาดก คือ ชาดกเร่ืองสุดทายใน

มหานิบาตชาดก 10 ชาติ ที่ทรงบําเพ็ญบารมีจนเต็มเปยมในชาติสุดทาย คือ ทานบารมี เกิดเปนพระ

เวสสันดร โดยถือวาเปนชาดกที่มีความสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา 

  ในจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกเต็มตลอดผนัง ดาน

ทิศเหนือเร่ิมเลาเร่ืองจากดานหนาประตูทางเขา เขาสูตอนในของวิหารจนสุดมุมในของแทนแกว

หรือฐานชุกชี จิตรกรรมเร่ิมเร่ืองราวของพระเวสสันดรตามลําดับที่สําคัญ โดยเนนการบริจาคทาน 

เชน บริจาคชางเผือกคูเมืองจนกระทั่งถูกขับออกจากเมือง พรอมดวยนางมัทรี กัญหาและชาลี พบชู

ชกพรอมการสละ 2 กุมาร การเขาสูเขาวงกต ติดตามดวยเร่ืองราวของชูชกทองแตกตาย เหตุการณ

ไดคลี่คลายลงโดยความเขาพระทัยของพระเจาสัญชัญ พระบิดาของพระเวสสันดร กระทั่งพระ

เวสสันดร นางมัทรี กัญหา ชาลี พระเจาสัญชัญและนางผุสดีทรงพบกัน และพระองคจึงไดเสด็จนิ

วัติสูพระนคร เหตุการณจบลงดวยการฉลองสมโภชการกลับมายังพระนครอยางยิ่งใหญของพระ

เวสสันดร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 จิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง เวสสันดรชาดก  
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ภาพที่ 23 จิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พรหมจักร   

 2.3.3 พรหมจักร   

  คือวรรณกรรมทองถิ่นลานนาที่มีชื่อเสียงมากเร่ืองหน่ึง เปนวรรณกรรม

ประเภทชาดกนอกนิบาตที่มีโครงเร่ืองดัดแปลงมาจากเร่ืองรามเกียรต์ิ จึงเปนชาดกที่ไมปรากฏใน

พระไตรปฎกและอรรถกถา เร่ืองราวของพรหมจักรที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ถูก

เขียนในผนังดานทิศตะวันตกหลังพระประธานคร่ึงหน่ึง เลาเร่ืองเชื่อมตอเน่ืองมาในผนังทิศใต

ตลอดทั้งผนัง จนมาจบเร่ืองในผนังดานทิศตะวันออกตอนลางตอเน่ืองกัน  

  การดําเนินเร่ืองเร่ิมต้ังแตพญาวิโรหา กษัตริยเมืองลังกา ใชเกือกทิพยเหาะ

เนรมิตลอบเขาหานางสุธัมมา มเหสีของพระอินทร และตอมาเมื่อนางตองไปจุติ พระอินทรจึงใหไป

เกิดเปนธิดาของพระวิโรหา และไดถูกลอยแพโดยมีฤษีรับเลี้ยงจนเติบใหญ และตอมาก็ไดเปนชายา

ของเจาพรหมจักรโอรสของกษัตริยเมืองพาราณสี และยังไดวานรมาเปนชายาจนเกิดลูกที่เรียกวา 

หรมาน ที่เปนวานรที่มีฤทธิ์มาก ชวยพรหมจักรทําศึกอยางแข็งขัน ในการศึกระหวางพรหมจักรและ

พญาวิโรหาในการแยงชิงนางสีดากลับมา แตพรหมจักรก็ไดเนรเทศนางออกไปอีกคร้ังดวยความ

เขาใจผิด แตก็เขาใจกันไดในที่สุดและรับนางกลับคืนสูพระนคร 
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ภาพที่ 24 จิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง หงสหิน 

 2.3.4 หงสหิน 

  เปนวรรณกรรมทองถิ่นของลานนา เลาเร่ืองราวของมเหสีของเจากรุงพาราณสี

ที่คลอดบุตรเปนพระโพธิสัตว และมีหงสที่พระอินทรเสกใหเปนพาหนะในการผจญภัย ตอสู ฆา

ฟนศัตรู ไดชายา และปราบยักษได แลวอัญเชิญมารดาทาวพาราณสีกลับวังพรอมชายา 

  เร่ืองหงสหินในจิตรกรรมวัดบานกอน้ัน ไดเขียนไวบนผนังดานหนานอก

อาคาร บริเวณทางเขาดานหนา โดยเขียนเลาเร่ืองราวของพระโพธิสัตวที่ประสูติจากมเหสีของ

กษัตริยกรุงพาราณสี แตไดถูกกลั่นแกลงจนกระทั่งพระอินทรตองรับไปชุมเลี้ยง และเมื่อเติบโตจึง

ไดออกติดตามหาบิดา มารดาของตน และโดยที่ตนมีฤทธิ์มากจึงสามารถปราบยักษดุรายได และมี

หงสที่พระอินทรทรงเนรมิตใหเปนพาหนะเหาะไปในที่ตาง ๆ ปราบปรามและสูรบกับศัตรู และแม

จะเพลี่ยงพล่ําถูกโอสรของเจากรุงพาราณสีฆา แตพระอินทรก็ทรงแปลงกายมาชุบชีวิตให และก็

สามารถนําพระมารดาของเจากรุงพาราณสีกลับมาได และไดตัดสินชําระความและจัดงานฉลอง

สมโภชในทายที่สุด 

  จากเน้ือเร่ืองหรือวรรณกรรมหลักทั้งสี่เร่ืองในภาพจิตรกรรม ไดสะทอนให

เห็นถึงจารีต ความเชื่อทางพุทธศาสนาเถรวาทที่สืบทอดอยู ที่สําคัญคือการปรากฏเร่ืองพุทธประวัติ

ควบคูกับพระเวสสันดรชาดกน้ัน ก็ยังสืบทอดคติพุทธศาสนาเถรวาทอยู เพราะพระเวสสันดรคือ
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สัญลักษณของการบําเพ็ญเพียรบารมที่เต็มเปยมอยางนานของพระพุทธเจา ซึ่งสื่อดวยภาพพุทธ

ประวัติที่บรรลุเปาหมายสูงสุดของมนุษยในอุดมคติของพุทธศาสนา โดยเร่ืองพรหมจักรและหงส

หินแมวาจะเปนวรรณกรรมทองถิ่น แตก็มีลักษณะของวรรณกรรมเปนชาดกที่มีโครงเร่ืองของการ

สั่งสมบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจาในตอนทายสุด จึงเปนการประยุกตลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นให

เขากับแนวคิดของพุทธศาสนา 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

ภาพที่ 25 จิตรกรรมฝาผนังรูปภาพบุคคล 

 2.3.5 รูปภาพบุคคล 

  ในวิหารบนผนังแคบ ๆ ในดานขางของหนาตางปรากฏภาพของบุคคลทั้งชาย

หญิงแบบตาง ๆ ซึ่งต้ังขอสังเกตวาอาจทําหนาที่คลายภาพเทพผูพิทักษศาสนสถาน 
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 2.4 คุณคาของจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ  

  2.4.1 คุณคาดานพุทธศาสนา  

  เร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดบานกอ ประกอบดวยเร่ือง 

พุทธประวัติ พระเวสสันดรชาดก พระพรหมจักร และหงสหิน ซึ่งวรรณกรรมเหลาน้ีลวนแสดงถึง

คติทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมา ที่ถึงแมวาเร่ืองหงสหินและพรหมจักรจะเปนวรรณกรรม

ทองถิ่น แตก็ไดถูกดัดแปลงใหอยูในรูปของนิทานชาดก เพื่อใหมีจุดมุงหมายแหงการกระทํากรรมดี 

และการสั่งสมบารมีตอสูกับความยากลําบาก และการบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวซึ่งในอนาคตก็จะ

ตรัสรูเปนพระพุทธเจา  ดังน้ันในเชิงศาสนาและจริยธรรมแลว ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอจึง

ทําหนาที่ขัดเกลาและปลูกฝงจริยธรรมอันดีใหแกชุมชนและผูที่เขามาศึกษา และสันนิษฐานวาภาพ

จิตรกรรมแหงน้ีคงจะมีบทบาทอยางยิ่งในอดีต เพราะทําหนาที่เปรียบเสมือนหนังสือเลมหน่ึงที่

ถายทอดเร่ืองราวและคติธรรมทางพุทธศาสนาใหแกผูคนในสมัยกอนไดซาบซึ้งและเขาถึงรสพระ

ธรรมไดดวยการศึกษาดวยตนเองผานการชื่นชมและฟงพระธรรมเทศนาในพระวิหารแหงน้ี 

เน่ืองจากผูคนในสมัยกอนน้ันยังไมสามารถอานหนังสือออกได สงเสริมใหชาวบานในทองถิ่น

ไดรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ผานภาพจิตรกรรมฝาผนังน่ันเอง 

  2.4.2 คุณคาดานศิลปกรรม  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ มีรูปแบบศิลปกรรมที่อยูในประเภท

จิตรกรรมพื้นบาน ซึ่งมีความโดดเดนเปนเอกลักษณอยูที่ฝมือชางพื้นบานที่แสดงออกทางศิลปะ

อยางบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา มีความเปนธรรมชาติ และไมไดมีกรอบกฎเกณฑอยางเครงครัดอยาง

งานชางในกลุมราชสํานักที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณี ดังน้ันจึงสามารถสังเกตไดวา

ลายเสนในจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ จึงมีลายเสนที่เขียนขึ้นอยางอิสระ  ไมมีแบบแผนตายตัวใน

การจัดวางผังในงานจิตรกรรม เชน ภาพมารผจญซึ่งอยูทางดานหลังพระประธาน แทนที่จะอยู

ดานหนาพระประธานดังเชนที่พบในจิตรกรรมฝาผนังในศิลปะรัตนโกสินทร รวมทั้งการใชเสนที่

ไมประณีตมากนัก แตแลดูมีชีวิตชีวาและมีความเคลื่อนไหว  และดวยความที่เปนจิตรกรรมพื้นบาน

ที่จึงอาจมีขอจํากัดของทุนทรัพยจึงทําใหมีการใชสีจํานวนไมมากนัก  จะเปนการระบายอยางบาง ๆ 

ผสมนํ้าในปริมาณมากจึงดูโปรงแสง อีกทั้งในการลงสี จะเขียนลงเฉพาะที่ตัวภาพสําคัญ ๆ เทาน้ัน 

โดยพื้นที่เปนฉากดานหลังจะปลอยใหวางไวเปนสีขาวตามสีพื้นเดิมของผนังวิหาร  
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ภาพที่ 26 เทคนิคของชางศิลปกรรมพื้นบานในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

 

   ทางดานรูปแบบศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ แมวาจะเปนงานศิลปะ

พื้นบานที่มีการแสดงออกทางศิลปะที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชางคอนขางสูง แตกตาง

จากงานศิลปะของชางหลวงมาก แตก็ไมไดหมายความวางานจิตรกรรมวัดบานกอจะไมไดมี

ความสัมพันธกับงานจิตรกรรมลานนา เพราะเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบวามีความสัมพันธกับ

จิตรกรรมลานนาทั้งในเมืองลําปางและเชียงใหม ทั้งยังสัมพันธกับจิตรกรรมฝาผนังในศิลปะ

รัตนโกสินทร จะเห็นไดจากภาพสถาปตยกรรม เชน ปราสาทของกษัตริยและวิมานของเทวดา มี

ลักษณะเดนที่เปนอาคารที่มีเรือนยอดแบบทรงปราสาทซอนชั้นลดหลั่นกันไป ซึ่งรูปแบบอาคาร

ดังกลาวปรากฏใหเห็นอยูในตัวเมืองลําปางเปนจํานวนมาก  ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในวิหาร

วัดบานกอ สะทอนใหเห็นถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะรัตนโกสินทรและศิลปะพมา ซึ่งเปนตนแบบ

ที่สําคัญแกจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ  

 2.4.3 คุณคาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

 จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ไดถูกเขียนขึ้นเมื่อราว 70 ปเศษที่ผานมา ซึ่งไดมี

การบันทึกสภาพสังคมและวิถีชีวิตแบบพื้นบานของลานนาที่ไมสามารถหาดูไดอีกแลวในปจจุบัน 

ในดานวิถีชีวิตน้ันไดแสดงถึงวิถีชีวิตแบบลานนา ต้ังแตเกิดจนตาย เชน ภาพการคลอดบุตรในสมัย

โบราณ การแตงกายของชายหญิงในวัยตาง ๆ ตลอดจนพิธีศพแบบลานนา รวมทั้งขาวของเคร่ืองใช
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ในชีวิตประจําวัน ประเพณีการละเลน การแสดงมหรศพ หรือรูปแบบของสถาปตยกรรมทั้งวัดและ

บานเรือนตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 27 ภาพวิถีชีวิตชาวลานนาในจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

 ในดานประวัติศาสตร ภาพที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังน้ัน เปนหลักฐานอัน

สําคัญยิ่งที่แสดงสภาพสังคมของจังหวัดลําปางและที่พบทั่วไปในลานนาเมื่อเกือบรอยปที่แลว 

นอกจากน้ันยังเปนชวงเวลาที่เทคโนโลยีและความเจริญจากตะวันตกไดเร่ิมเขามาสูลานนา  เชน 

ภาพรถยนตที่ติดตามขบวนแหแบบพื้นเมืองในเวสสันดรชาดก  การจุดไฟแช็คสูบบุหร่ี หรือบุคคล

ถือปน เปนตน 

 สิ่งเหลาน้ัน เปนสิ่งที่ชางเขียนขึ้นโดยอาศัยจากประสบการณจริง ทั้งจากใน

ชุมชนบานกอเอง และสันนิษฐานวาคงไดไปพบเห็นในที่อ่ืน ๆ ดวยเชนในตัวเมืองลําปาง ซึ่งความ

เจริญจากภายนอกเขาไปกระจุกตัวอยางหนาแนนเปนอับดับตน ๆ ของหัวเมืองลานนา นอกจากน้ัน

แลว ยังพบการแสดงออกอันเปนอารมณขันของชางสอดแทรกอยูเปนจํานวนมาก  

 อาจกลาวไดวาจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอน้ัน เปยมไปดวยคุณคาดานการ

เปนหลักฐานทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่ควรแกการธํารงรักษา เพื่อใหชนรุนหลังไดใช

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางประวัติศาสตรศิลปะของถิ่นกําเนิดของตนเอง อีกทั้งยังเปนเคร่ืองขัดเกลา

จิตใจของผูคนในชุมชนไดเปนอยางดี 
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สวนท่ี 3 การมีสวนรวมของชุมชนบานกอในกระบวนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 นอกเหนือจากการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเปนกิจกรรมหลักแลว กิจกรรมอันสําคัญ

ยิ่งในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังในโครงการ คือ การเผยแพรประชาสัมพันธคุณคาของ

งานจิตรกรรมฝาผนังแหงน้ี และการปลูกจิตสํานึกคุณคาของงานจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอใหแก

ชาวชุมชนบานกอ โดยมีเปาหมายของกิจกรรมเพื่อใหทองถิ่นเกิดจิตสํานึก และเห็นคุณคาของการ

อนุรักษศิลปกรรม เมื่อทองถิ่นเกิดการเล็งเห็นคุณคาแลว ก็สามารถสรางจิตสํานึกที่ดีในการปกปกษ

รักษาจิตรกรรม และสอดสองดูแลเมื่อเกิดความเสียหาย และเตรียมแกไขไดอยางทันทวงที  

 3.1 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกแกชุมชน 

  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานอนุรักษ ภาคสวนตาง ๆ อันไดแก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุมชนทองถิ่น และวัดบานกอ มีสวนรวมในกิจกรรม

โดยตลอด นอกเหนือจากการประชุมผูนําในชุมชนเพื่อหาแนวทางรวมกันในการปฏิบัติงานอนุรักษ

ต้ังแตเร่ิมตนโครงการ เมื่อโครงการไดริเร่ิมก็ไดนําเอาเยาวชนในชุมชน รวมทั้งนักศึกษาคณะวิจิตร

ศิลป มหาวิทยาเชียงใหม มาฝกหัดงานอนุรักษเบื้องตน และมีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกรวมกับชุมชน 

รวมทั้งยังมีการตีพิมพการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอออกสูสังคม โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

  3.1.1โครงการฝกอบรมการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบานกอ 

  โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดบานกอ ไดเห็นถึงความสําคัญในการ

ชวยกันอนุรักษไวซึ่งศิลปกรรมอันทรงคุณคา เพื่อใหคงสภาพที่ดีตอไปในอนาคต จึงไดมีแผน

ดําเนินการใหมีโครงการจัดฝกอบรมการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดบานกอและ

โครงการปลูกจิตสํานึกสูชุมชนเพื่อรูคุณคาจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

  โครงการฝกอบรมการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดบานกอ อําเภอ

วังเหนือ จังหวัดลําปาง ไดจัดขึ้นในชวงวันที่ 8 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคเพื่อให

ชาวบานในชุมชนวัดบานกอและนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเรียนรูถึงการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังอยางถูกวิธี รวมทั้งเขาใจถึงความสําคัญในการชวยกันดูแลรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในชุมชนของตนเอง 
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  การฝกอบรมการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดบานกอเปนการทํากิจกรรม

รวมกันระหวางนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และชาวบานในชุมชน ทําใหเกิด

การเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ตัวแทนของชาวบานและนักศึกษา ไดรวมกัน

ปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังดวยเทคนิคที่เปนไปตามหลักและวิธีการอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังที่ไดมาตรฐานสากล ภายใตการดูแล ควบคุมปฏิบัติงานของชางอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อ

ชวยกันรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังใหแข็งแรงและคงทนสืบไปโครงการฝกอบรมการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังในคร้ังน้ัน ทําใหนักศึกษาและชาวบาน รวมถึงเยาวชนของชุมชนบานกอไดเขา

รวมกิจกรรม ไดเรียนรูและเขาใจถึงคุณคาความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ อันจะเปน

ประโยชนเพื่อการอนุรักษไวซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

  3.1.2โครงการปลูกจิตสํานึกสูชุมชนเพื่อรูคุณคาของจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนวัดบานกอ  

 กิจกรรมดังกลาวมีเปาหมายเพื่อการสรางจิตสํานึก และการเห็นคุณคาของงาน

จิตรกรรม โดยมีเปาหมายที่เด็กและเยาวชน เพราะเปนผูที่ตองเติบโตเปนผูใหญตอไปในอนาคตทาง

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีโครงการปลูกจิตสํานึกสูชุมชนเพื่อรูคุณคาของ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีคณาจารย นักศึกษาและชาวบาน

ที่ผานการฝกอบรมกาอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง มาชวยกันจัดกิจกรรมใหแกเยาวชน นักเรียน

โรงเรียนบานกอ ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1- 6 เพื่อใหเยาวชนรุนใหมไดเขาใจถึงคุณคา

ของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดบานกอ เด็กนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 

ตลอดจนเร่ืองราวของจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ เพื่อใหไดซึมซับถึงวัฒนธรรมในทองถิ่นของ

ตนเอง 

 เด็กนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รวมกันวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยเลือกมุม

ที่ตนเองประทับใจ แลวสรางสรรคผานจินตนาการ ถายทอดออกมาเปนลายเสนแลวจึงลงสีตาม

ถนัด ดวยจินตนาการและความบริสุทธิ์ของเด็กที่แสดงออก รวมกับคําแนะนําของคณาจารย

โรงเรียนบานกอ และอาจารย นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําใหภาพวาดทุก

ภาพของเด็ก ๆ มีความงดงาม บริสุทธิ์ อันเปนผลจากความต้ังใจของเด็ก ๆ  
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 การทํากิจกรรมหมูคร้ังน้ี นอกจากจะเปนการปฏิบัติงานรวมกันแลวยังเปน

การสรางเสริมทักษะความรูนอกชั้นเรียนใหแกอาจารย นักเรียนโรงเรียนบานกอ และนักศึกษาคณะ

วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชน

โดยผานโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ทําใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณรวมทั้ง

ความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันอีกดวย 

 การปลูกจิตสํานึกที่ดีแกเยาวชนในชุมชนใหไดซาบซึ้งถึงคุณคาของงาน

ศิลปกรรมในทองถิ่นน้ัน เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเยาวชนรุนใหมจะเปนกําลังสําคัญในการ

ชวยกันดูแลรักษา งานจิตรกรรมและสถาปตยกรรม วิหารวัดบานกอใหคงอยูตอไปในอนาคต และ

ยังเสริมสรางทัศนคติอันดีในการรักและเห็นคุณคาของงานจิตรกรรมแหงอ่ืนเมื่อเติบโตขึ้นดวย 

 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกแกชาวบานในชุมชนวัดบานกอ 

 เพื่อใหชาวบานในชุมชนไดมีสวนรวมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

และเขาใจถึงคุณคาของงานจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบานกอ ทางคณะวิจิตรศิลป จึงไดจัด

ประชุมพูดคุยกันกับตัวแทนชาวบาน ทั้ง 3 หมูบานในชุมชนวัดบานกอ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

ในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของชาวบานใน

ชุมชนเพื่อชวยกันดูแลรักษาวิหารวัดบานกออันเปนมรดกของชุมชนและของชาติใหคงอยูสืบตอไป

ในอนาคต โดยในระหวางการประชุมรวมกัน ทางคณะวิจิตรศิลป ไดฉายภาพสรุปขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง และรับฟงความเห็นของชุมชน เน้ือหาหลักในการพูดคุย

รวมกันไดแก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาทางวิชาการ ความสําคัญของจิตรกรรมฝาผนัง 

 โดยในกิจกรรมดังกลาว ผูรูในชุมชนบานกอไดเลาประวัติความเปนมาของ

ชุมชนวัดบานกอ ประเพณี วัฒนธรรมของวัดบานกอ ประวัติจิตรกรรมฝาผนัง และเลาถึงประวัติ

ของพระสงฆที่เปนจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรมในวิหารวัดบานกออีกดวย 

 ผลจากกิจกรรมปลูกจิตสํานึกแกชุมชนมีประโยชนอยางยิ่งตอการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง เพราะไดสรางใหคนในชุมชนไดรูคุณคา รัก และหวงแหนมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม เพราะสุดทายแลวผูที่ใกลชิดกับผลงานจิตรกรรมมากที่สุดก็คือชุมชนเอง และสิ่ง

เหลาน้ียังเปนแนวคิดในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมใหมีความยั่งยืนไดอยางแทจริง  
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 3.2 จัดพิมพหนังสือการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

  นอกเหนือจากการจัดทํารายงานทางวิชาการในการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังในรูปแบบของเอกสารอัดสําเนาเพื่อการอางอิงโดยละเอียดแลว โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังวัดบานกอ ไดสรุปและปรับปรุงรายงานวิชาการดังกลาวใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ

เผยแพรแกสาธารณะ และนํามาจัดพิมพเปนหนังสือ การอนุรักษจิตรกรรมวัดบานกอ ในรูปแบบ

หนังสือพิมพสี่สีขั้นจํานวน 2 เลม เพื่อเผยแพรแกสังคม อันมีเน้ือกาสาระสังเขปในการปฏิบัติงาน

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ประวัติวัด ชุมชน และจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ โดยหนังสือทั้ง 2 เลม

ดังกลาวไดถูกแจกไปยังสถานศึกษา หนวยงาน และองคกรดานการนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ

องคกรที่มีการแจงมา รวมทั้งที่วัดบานกอดวยเชนกัน   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 หนังสือบานกอชางเผือกเมืองลําปาง 

ภาพที่ 29 หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 
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 3.3 การจัดทําวีดีทัศน ( VCD ) การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ  

  ในระหวางการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังทุกขั้นตอน มีการบันทึกขอมูล

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเอกสาร ภาพถาย แผนผัง ภาพลายเสน รวมทั้งบทสนทนาในระหวางการ

ประชุมรวมกับชุมชน และกิจกรรมปลูกจิตสํานึกแกชุมชน ขอมูลทั้งหมดไดถูกนํามาจัดทําเปนวีดี

ทัศน  บอกเลาเร่ืองราวการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบานกอ โดยจัดมอบไปยังสถานศึกษา 

หนวยงานและองคกรการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และองคกรที่มีการแจงมา และยังไดใหไวแกวัด

บานกอดวย โดยวีดีทัศนไดนําเสนอในรูปแบบของสารคดีมีชื่อวา “สารคดีชุดโครงการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ความยาว 29.46 นาที 

 3.4 กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการอนุรักษ  

  ภายหลังการเสร็จสิ้นการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ไดมีพิธีปดการอนุรักษ

และจัดงานโดยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับชุมชนวัดบานกอ เมื่อเสร็จสิ้น

โครงการ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดมาเปนประธานในพิธีเมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ภายในงานพิธีไดมีการจัดกิจกรรม อาทิเชน พิธีสูขวัญ, การแสดงฟอนโดย

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป เปนตน  

 3.5 การประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น ๆ 

  ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ไดมีสื่อมวลชนแขนงตาง 

ๆ ใหความสนใจนําเสนอขาวการทํางานอนุรักษจิตรกรรมอยางตอเน่ือง ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 

ในหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห วารสาร และอินเตอรเน็ท รวมทั้งคณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและชาวบานชุมชนบานกอยังไดบรรยายประกอบการนําชม แกบุคคล องคกร 

และสถาบันการศึกษาที่ไดเยี่ยมชมวัดบานกอ ตลอดเวลาของการปฏิบัติงานอนุรักษอีกดวย 
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สวนท่ี 4 ผลการสํารวจและตรวจสอบสภาพของโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

 หลังจากที่โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง  ซึ่งจัดทําโครงการ โดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

รวมกับโครงการจัดต้ังสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปตยกรรมลานนา(ไต)

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเปนที่สมบูรณในป 2550 แลวน้ัน   

 นับจากที่โครงการจบลงไปเปนเวลากวา 3 ป ผูวิจัยจึงไดมีโอกาสเขาไปศึกษาสํารวจ

สถานที่จัดทําโครงการอีกคร้ัง ณ วัดบานกอ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 จากการสํารวจและสัมภาษณทําใหผูวิจัยไดรับทราบวาสภาพของวิหารใน

ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ผูวิจัยจึงไดทําการสรุปผลการสํารวจและตรวจสอบสภาพ

ของโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบานกอ โดยนําเสนอในรูปของตารางแสดงผล 

โดยแบงการสํารวจออกเปน 3 สวน คือ  สภาพความเสียหายของ โครงสรางโบราณสถาน สภาพภูมิ

ทัศนโดยรอบวิหาร และสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของโครงสรางโบราณสถาน วิหารวัดบานกอ 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ฐาน 

 

มีความคงทน

แข็งแรง ใชงานได

ดี  

-พบรอยกะเทาะ

ของชั้นปูน 

-มีคราบตะไคร

เชื้อราที่ฐานดาน

นอก 

ความชื้นจาก

นํ้าฝนและ

ภูมิอากาศ  

มีการปูพื้นอาคาร

ดวยพรมทั้งดาน

ในและดานหนา

ทางเขา  

เสา 

 

เปนเสาไมทั้งตน

เคลือบสีทาไม มี

ความแข็งแรง

มั่นคงไมมีรอยผุพัง 

              -             - ปดหยากไย เช็ด

ทําความสะอาด

ดวยผา   

 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
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ตารางที่ 1 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของโครงสรางโบราณสถาน วิหารวัดบานกอ (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ผนัง 

 

พบรองรอยของ

การตอเติมซอม 

แซมที่ผนังหลาย

แหง ซึ่งยังคงสภาพ

สมบูรณดี ไมมีรอย

แตกเพิ่มขึ้น 

มีรังของแมลงที่

ผนังทางเขา 

ดานหนา 

บริเวณที่ทํารัง

ของแมลงมีมา

นานแลว ชาว 

บานจึงไม

ตองการไป

ทําลาย 

ทําความสะอาด 

ปดหยากไย เปน

ประจํา  

หลังคา 

 

โครงสรางหลังคา

ทําจากไมทั้งหลัง 

ตกแตงเพดานดวย

ไมสลักลายพฤกษา  

คลุมหลังคาดวย

แปนเกล็ด ยังคง

สภาพสมบูรณดี 

-พบรองรอยการ

ทํารังของปลวกที่

บริเวณโครง

หลังคาไม  

-หลังคามีชอง

โหวของแปน

เกล็ดบางจุด 

โครงไมใน

บริเวณที่ปลวก

ทํารังไมมีการ

เคลือบนํ้ายากัน

แมลง 

ยังไมมีการเขาไป

กําจัดรังของ

แมลง เน่ืองจาก

เพดานมีความสูง

จากพื้นมาก 

ประตู หนาตาง 

 

บานประตูหนาตาง

ทําจากไมแบบบาน

พับ สภาพแข็งแรง 

             -             - ปด เช็ด ทําความ

สะอาด 

 
 

 

 

ภาพที่ 30 สภาพความเสียหายของโครงสรางโบราณสถาน วิหารวัดบานกอ 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 2 ผลการสํารวจสภาพภูมิทัศนโดยรอบวิหารวัดบานกอ 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

บันไดทางขึ้น 

 

มีความคงทน

แข็งแรง ใชงานได

ดี 

ราวบันไดทั้ง

สองขาง เกิด

คราบตะไคร

เชื้อราขึ้น เปน

บริเวณกวาง 

ความชื้น  เน่ือง 

จากนํ้าฝนและ

สภาพภูมิอากาศ 

ทําความสะอาด

บริเวณขั้น 

บันได แตไมมี

การกําจัดคราบ

ตะไครเชื้อรา 

ตนไมรอบวิหาร   

 

มีการปลูกตนไม

กระถาง ประดับ

บริเวณดานขาง

บันไดทางขึ้น และ

ดานขางวิหาร ไมมี

การปลูกตนไม

ใหญบดบัง

ทัศนียภาพ  

- - ตัดแตงตนไม

อยางสม่ําเสมอ 

อาคารรอบวิหาร 

 

ภายในบริเวณวัดมี

พื้นที่คอนขางจํากัด 

และมีการกอสราง  

อาคารใหมเพิ่มเติม 

เชน ศาลา และ

กําลังเตรียมจัดทํา

พิพิธภัณฑทองถิ่น

ที่บริเวณดานหนา

วิหาร  

ปจจุบันยังไม

พบปญหาการ

กอสรางอาคาร

บดบังภูมิทัศน 

แตหากมีการ

กอสรางอาคาร

เพิ่มเติมอาจ

สงผลกระทบ

ตอการใชพื้นที่ 

วัดตองการใช

พื้นที่ภายใน

จัดสราง

พิพิธภัณฑของ

ทองถิ่น 

เมื่อมีการ

กอสรางอาคาร

ใหมจะ

หลีกเลี่ยงไม

สรางในบริเวณ

ใกลหรือติดกับ

อาคารวิหาร 

พ้ืนที่ 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 3 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบานกอ  

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

1.ดานหนาทาง

ทิศตะวันออก 

เร่ือง หงสหิน  

ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังเร่ือง

หงสหินมีสภาพ

คอนขาง

สมบูรณ  และ

พื้นที่ดานลาง

ของผนังมีการ

เขียนภาพบุคคล

ที่ดานขางประตู

ทางเขา 

-ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังบางสวน

โดยเฉพาะบริเวณ

กรอบบนประตู

ทางเขาตรงกลาง

มีสีซีดจาง  

-พบรอยหยดยอย

ของสีนํ้ามันที่

เขียนขึ้นใหม 

-แสงแดดที่สาด

เขาสูผนังโดยตรง

บริเวณประตู

ทางเขา 

-ชางเขียนรุนใหม

ไมมีความชํานาญ

ในการเขียนสีทํา

ใหสีหยดเลอะ 

ทําความสะอาด

ปดหยากไยและ

ฝุนผงเปน

ประจํา  

2.ดานหลังพระ

ประธานทางทิศ

ตะวันตก ภาพ

พุทธประวัติ 

มีรองรอยการ

ซอมผนังที่

แตกราวเปน

ทางยาว และ

ไมไดเขียนภาพ

จิตรกรรมขึ้น

ใหมในสวนที่

ซอมผนัง

โดยรวม

คอนขางมีความ

สมบูรณ 

ภาพจิตรกรรม

บางตําแหนงมีสี

ซีดจางลง 

 

ความเสื่อมสลาย

ตามธรรมชาติ 

ทําความสะอาด

ปดหยากไยและ

ฝุนผงเปน

ประจํา 

 

ตําแหนง 

ภาพจิตรกรรม 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 3 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบานกอ  (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

3.ดานทิศเหนือ 

เร่ือง เวสสันดร 

ชาดก 

มีการบูรณะ

ซอมแซมภาพ

จิตรกรรม โดย

การเขียนสีใหม

ทับลงไปที่

ภาพเขียนเดิม   

พบความ

เสียหายของ

ภาพเขียน

ประมาณรอย

ละ ๑๐  

-สีที่ใชในการ

ซอมแซม

ภาพเขียนมีความ

เขมและสดกวา

ภาพเขียนเดิม 

-ตรงกลางภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

ทางทิศเหนือมี

การหลุดลอกของ

ชั้นสีอยางรุนแรง  

-ชั้นหลังคามีการ

ร่ัวซึมสงผลให

ภาพจิตรกรรมถูก

ทําลายโดยนํ้าฝน 

-ผูที่เขียนซอม

ภาพ คือพระและ

เณรในวัดบานกอ

ซึ่งไมมีความ

ชํานาญในการ

เขียนภาพ

จิตรกรรม 

มีการซอมแซม

หลังคาในจุดที่

มีการร่ัวซึมของ 

นํ้าฝน 

4.ดานทิศใต  

เร่ืองพรหมจักร   

ภาพจิตรกรรม

สวนใหญยังคง

สภาพสมบูรณดี  

ที่ผนังดานลาง

เปนภาพพระ 

ภิกษุและหญิง

ชาวลานนาน่ัง

พนมมือหัน

หนาไปยังพระ

ประธาน 

-มีการตอเติมผนัง

ปูนเหนือชอง

หนาตางปดทับ

ภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง 

-ตลอดผนังทิศใต

มีแทนอาสนะ

และอุปกรณ

เคร่ืองใชไฟฟาต้ัง

บดบังภาพเขียน 

-ความรูเทาไมถึง 

การของผู

ซอมแซมอาคาร 

- ตองการต้ังแทน

อาสนะในบริเวณ

ที่ต้ังเดิม

เชนเดียวกับ

ตําแหนงของ

จิตรกรรมภาพ

พระภิกษุ 

พยายาม

หลีกเลี่ยงการ

ต้ังวางอุปกรณ

เคร่ืองใชที่อยู

ใกลกับภาพ

จิตรกรรมฝา

ผนัง และมีการ

ทําความสะอาด 

ปดฝุนอยาง

สม่ําเสมอ 

ตําแหนง 

ภาพจิตรกรรม 

การสํารวจ 
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ภาพที่ 31 ความเสียหายจากสีนํ้ามัน ที่เขียนขึ้นใหม 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ความเสียหายจากคราบ  เชื้อราที่เกิดจากความชื้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพจิตรกรรมฝาผนังหลุดลอกอันเกิดจากนํ้าฝนที่ร่ัวไหล 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 ความเสียหายจาการฉาบปูนทับภาพจิตรกรรม 
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สวนท่ี 5 การติดตามผลสืบเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

 ในระหวางการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล ผูวิจัยไดรับความรวมมือและความชวยเหลืออยาง

ดียิ่งจากทานเจาอาวาสวัดบานกอรูปปจจุบัน รวมทั้งชาวบานและกลุมเยาวชนในชุมชนบานกอ ที่ได

ใหความกรุณาสละเวลา เพื่อถายทอดเร่ืองราว ความรู เมื่อคร้ังที่พวกเขาไดเปนสวนหน่ึงของ

โครงการอนุรักษจิตกรรมฝาผนัง อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของชาวชุมชนบานกอที่มี

ความต้ังใจจริงในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นใหแกผูวิจัยซึ่งเปนบุคคลภายนอกได

รับทราบถึงความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบานกอที่พวกเขาภาคภูมิใจ   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 เจาอาวาสวัดบานกอ ปราชญชาวบาน และกลุมยุวมัคคุเทศก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 การนําชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของกลุมยุวมัคคุเทศกชุมชนบานกอ 
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี  

                 สวนรวม กรณีศึกษาวัดบานกอ จังหวัดลําปาง 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลของโครงการ 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

1.โครงการฝกอบรมการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง

วิหารวัดบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการปลูกจิตสํานึกสู

ชุมชนเพื่อรูคุณคาของ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

- มีผูใหความสนใจเขารวม

โครงการเปนจํานวนมากกวา

เปาหมายที่ต้ังไว  

- นักศึกษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เยาวชนและชาวบาน

ในชุมชนที่เขารวมโครงการได

มีประสบการณในการลงมือ

ปฏิบัติงานอนุรักษจิตรกรรมฝา

ผนังดวยตนเอง  ทําใหเกิดการ

เรียนรูแลกเปลี่ยน

ประสบการณซึ่งกันและกัน  

- ผลจากการอนุรักษภาพ

จิตรกรรมฝาผนังทําใหภาพ

จิตรกรรมยังคงความสมบูรณ 

งดงาม ลดความเสื่อมสลายจาก

การทําลายโดยธรรมชาติ   

 

- พระภิกษุและประชาชนใน

ชุมชนบานกอ เกิดความต่ืนตัว

และใหความสําคัญตอการดูแล 

หลังจากที่การดําเนินกิจกรรมเสร็จ

สิ้นลง ทางผูรับผิดชอบโครงการ

(ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป 

ม.เชียงใหม) ไดสงมอบหนาที่การ

ดูแลรักษาอาคารโบราณสถานและ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังใหแกวัดและ

ประชาชนในชุมชนบานกอ โดย

การนําเอาความรูที่ไดรับจากการ

อบรมมาปรับใชในการดูแลรักษา

ทําความสะอาดภาพจิตรกรรมฝา

ผนังในขั้นเบื้องตน  

 

 

 

 

 

 

แมวาโครงการปลูกจิตสํานึกสู

ชุมชนจะสิ้นสุดลงไปแลวก็ ตาม 

แตทานเจาอาวาสวัดบานกอและ 
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี  

                 สวนรวม กรณีศึกษาวัดบานกอ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลของโครงการ 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การประชาสัมพันธ 

 

รักษาวัฒนธรรมในทองถิ่นมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีผูสนในเขารวม

กิจกรรมและพิธีเฉลิมฉลอง 

หลังจากโครงการสิ้นสุดลงเปน

จํานวนมาก 

- ชาวบานเกิดความเขาใจ

รวมกันในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ 

โดยมีการรับฟงความคิดเห็น 

ของคนในชุมชน เพื่อหา

แนวทางในการรวมมือกันดูแล

รักษาวิหารวัดบานกอใหยั่งยืน 

 

ตลอดระยะเวลาที่มีการดําเนิน

โครงการ ทางมหาวิทยาลัย 

เชียงใหมไดทําการ

ประชาสัมพันธ การดําเนิน

โครงการอนุรักษอยางตอเน่ือง 

ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ วารสาร 

บทความ และสื่อออนไลน โดย

ไดรับความสนใจอยางดียิ่ง 
 

ปราชญชาวบาน ก็ยังคงมีการ

ถายทอดองคความรูและ

ความสําคัญเกี่ยวกับจิตรกรรมฝา

ผนังภายในวิหารวัดบานกอใหแก

ชาวบานและเยาวชนอยางตอเน่ือง 

โดยอาศัยโอกาสตางๆเมื่อชาวบาน

เขามาประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ภายในวัด 

 

 

 

 

 

หลังจากที่โครงการอนุรักษฯ

สิ้นสุดลง มีการประชาสัมพันธ

นอยลดลง ชองทางในการ

ประชาสัมพันธที่ยังคงสามารถเขา

ไปศึกษาไดคือทางสื่อออนไลน

จากเว็ปไซตที่เกี่ยวกับ จ.ลําปาง แต

ก็ยังคงเปนฐานขอมูลเกาที่ไมมีการ

พัฒนาปรับปรุงใหทันสมัย   
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี  

                 สวนรวม กรณีศึกษาวัดบานกอ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลของโครงการ 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

 และทันทีที่การดําเนินโครงการ

สิ้นสุดลง ทางมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ไดจัดพิมพหนังสือ

และสารคดีสั้นประกอบ

โครงการฯเพื่อมอบใหแกวัด

บานกอ สถานศึกษาและแหลง

เรียนรูตางๆ  

 

4.กลุมเยาวชน บานกอ ตน

ฮาง ปาฝาง (กิจกรรมยุว

มัคคุเทศกทองถิ่น) 

กลุมเยาวชน บานกอ บานตน

ฮาง บานปาฝาง เกิดการรวมตัว

ขึ้นหลังจากที่โครงการอนุรักษ

ฯไดสิ้นสุดลง ซึ่งไดผลตอบรับ

อยางดีจากการประชาสัมพันธ

ทําใหมีผูสนใจเขามาศึกษาดู

งานที่วัดบานกอเปนจํานวน

มาก วัดและชุมชนจึงเกิด

แนวคิดในการจัดต้ังกลุมยุว

มัคคุเทศกขึ้นเพื่อทําหนาที่เปน

ตัวแทนของชุมชนในการ

ถายทอดองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

ใหแกบุคคลภายนอกชุมชน  

มีการสรางกลุมเยาชน เพื่อทํา

หนาที่มัคคุเทศกรุนใหมขึ้นอยาง

ตอเน่ือง โดยการถายทอดองค

ความรูและประสบการณจาก

ปราชญชาวบานและเยาวชนที่เขา

รวมอบรมในโครงการอนุรักษฯรุน

แรก ทําหนาเปนพี่เลี้ยงคอยให

คําแนะนําแกนองๆ ยุวมัคคุเทศก

รุนใหม เพื่อทําหนาที่สืบสาน

คุณคามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ของทองถิ่นตอไปในอนาคต 
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี  

                 สวนรวม กรณีศึกษาวัดบานกอ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลของโครงการ 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

5.กิจกรรมของภาคธุรกิจ  

โดยกลุม  Lanna Collection 
 

กลุม Lanna Collection  เกิด

จากการรวมกลุมของธุรกิจ

รานคาขนาดยอยที่ออกแบบ

และจําหนายผลิตภัณฑที่มี

เอกลักษณของความเปน

ลานนา และไดมีการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานที่วัดบาน

กอ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปน

การนําเสนอการออกแบบ

ผลิตภัณฑของสมาชิกในกลุม  

โดยใช “Theme ลานนา ณ วัด

บานกอ” เปนตนแบบ 

คาดวา สมาชิกผูประกอบการ

รานคาในกลุม Lanna Collection 

จะมีการออกแบบ และผลิต 

ผลิตภัณฑ เคร่ืองใช ที่ไดรับแรง

บันดาลใจจากการศึกษาดูงานจาก

จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดบานกอ   
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กรณีศึกษาท่ี  2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม)  ในจังหวัดมหาสารคาม  ณ สิมวัดโพ-

ธาราม บานดงบัง และสิมวัดปาเรไร ย  บานหนองพอก ตําบลดงบัง  อําเภอนาดูน จังหวั ด

มหาสารคาม 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวัดและชุมชน 

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 

  1.1.1 ที่ต้ัง 

  หมูบานดงบังและหมูบานหนองพอก ต้ังอยูในเขตการปกครองของตําบลดง

บัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   

  1.1.2 ประวัติชุมชน 

  ประมาณ ป พ.ศ. 2300 มีกลุมคนอพยพเดินทางมาจากเมืองเวียงจันทร เพื่อมา

หาที่ทํากิน โดยไดทําการถางปา ทําไร ทํานา ลงมาเร่ือยๆ จนมาถึงพื้นที่ของบานดงบังในปจจุบัน 

และปกหลักสรางบานตรงพื้นที่บานโนนเกานอย ตอมาชาวบานจึงรวมใจกันสรางวัดชื่อวา “วัดทุง” 

ปจจุบันไดถูกยุบรวมเปนสวนหน่ึงของวัดโพธาราม บานดงบัง  

  การต้ังชุมชนขึ้นที่บานโนนเกานอยน้ัน มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จึง

ตองเพิ่มพื้นที่ทํากิน โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกต้ังชื่อหมูบานวา “บานโซงบานกะฮอก” 

ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “บานหนองพอก”  ตอมาชาวบานจึงชวยกันสรางวัดขึ้นใหม ใหชื่อวา “วัดทา

ใหญ”  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “วัดปาเรไรย” 0

3 อีกกลุมหน่ึงเขาบุกเบิกปาหนาทึบ แลวต้ังบานเรือน

กลางปา เมื่อมองจากดานนอกจะไมเห็นหมูบาน แตเมื่อเขาไปกลางปาจึงจะเห็นหมูบาน จึงเรียก

หมูบานน้ีวา “บานดงบัง” ตอมาชาวบานรวมมือกันสรางวัดขึ้นใหมชื่อวา “วัดโพธิ์ทอง” ภายหลังจึง

เปลี่ยนชื่อเปน “วัดโพธาราม” 

                                                           
3
 อางอิงช่ือวัดจาก ศิลปากร, กรม กองโบราณคดี. ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ 

2529 : 89.  (นอกจากนี้เอกสารบางเลม เชน เอกสารประกอบโครงการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม) ใน

จังหวัดมหาสารคาม, 2551 ใชช่ือวา “วัดปาเรไร”  และที่ปายช่ือวัดบริเวณซุมประตูโขง ใชช่ือวา “วัดปาเลไลย” ) 
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 1.1.3 ประชากร 

  ที่ต้ังของโครงการอยูในอําเภอนาดูน ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,678 คน 

เปนชาย 1,327 คน เปนหญิง 1,351 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทําการ

เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว อาชีพที่ทํากันในครัวเรือนไดแก การเลี้ยงไหมและทอผาไหม (ที่มา : 

องคการบริหารสวนตําบลดงบัง, ธันวาคม พ.ศ. 2550)  

  1.1.4 อาณาเขตติดตอ 

  ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีอาณาเขตติดตอ ทางทิศเหนือ  

ติดตอกับ ตําบลพระธาตุ / ทิศใต ติดตอกับ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย / ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบล

หนองไผ / และทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหัวดง 

 1.1.5 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

  ตําบลดงบังต้ังอยูในพื้นที่ราบลูกคลื่นสลับกัน ไมมีภูเขา ไมมีแมนํ้าไหลผาน 

ทางทิศตะวันออกมีพื้นที่เปนปาเบญจพรรณ ลักษณะดินสวนใหญเปนดินปนทรายและดินเกลือ

กระจายอยูทั่วไป ทางทิศตะวันออกของบานดงบัง หางออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีหนองนํ้าชื่อ 

“หนองแกนชาง” ซึ่งเปนลําหวยใหญและลึก มีนํ้าขังตลอดป ทางทิศตะวันตกของหมูบาน มีหนอง

นํ้าชื่อ “หนองซําชาง” เปนพื้นที่ลุมมีเน้ือที่ประมาณ 15 ไร  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ลักษณะทางภูมิศาสตรของตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพที่ 38 แผนที่แสดงตําแหนง พื้นที่ต้ังโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดมหาสารคาม   

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
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ภาพที่ 39 แผนที่ชุมชนในตําบลดงบัง จังหวัดมหาสารคาม 

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สํานักศิลปะและวัฒนธรรม. (2551). โครงการอนุรักษภาพ 

          จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม) ในจังหวัดมหาสารคาม The Conservation of Mural Paintings    

          (Hoop – Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand), 21.  
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 1.2 ขอมูลและประวัติวัดโพธาราม 

  1.2.1 ที่ต้ัง 

    เลขที่ 95 หมูที่ 5 บานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเน้ือที่ 6 ไร 2 งาน 6 ตารางวา   

  1.2.2 ประวัติวัด 

 วัดโพธารามเปนวัดเกาแก สรางขึ้นต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวลาวที่อพยพ

มาจากเมืองเวียงจันทร จากหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเลมที่ 12 ระบุวา สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.

2343 เดิมทีชาวบานเรียกวา “วัดบานดงบัง” มีหอพระไตรปฎกอยูกลางนํ้าต้ังอยูทางทิศเหนือของวัด   

เดิมวัดโพธารามมีชื่อวา “วัดโพธิ์ทอง และเมื่อป พ.ศ. 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดโพธาราม ตอมาได

สรางสิมบกขึ้นในสมัยพระครูจันดีเปนเจาอาวาส (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม, 2551 : 40) 

 วัดโพธารามไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2451 โดยมีเขตวิสุงคามสีมากวาง 14 เมตร  

 อุโบสถหรือสิมวัดโพธาราม ไดรับพิจารณาใหเปนอาคารอนุรักษดีเดน เมื่อป 

2547 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และไดจัดทําทะเบียนอาคารที่ควรคาแกการ

อนุรักษ   

  1.2.3 ลักษณะและสภาพทั่วไปของอุโบสถ(สิม) 

 อุโบสถวัดโพธาราม เปนอาคารกออิฐสอดิน ฉาบปูน ผนังกอทึบ ฐานสูง 

หลังคามีลักษณะเปนจ่ัวชั้นเดียว มีเสารองรับปกนก ซอนกัน 2 ชั้นโดยรอบอาคาร แตเดิมหลังคามุง

ดวยกระเบื้องแบบแปนเกล็ด ประดับดวยโหง ชอฟา กลางสันหลังคามีเคร่ืองลํายองและหางหงส 

เปนฝมือการกอสรางของชางพื้นบาน ที่ตัวอุโบสถเจาะชองหนาตางขางละ 2 ชอง มีทางเขาดานทิศ

ตะวันออก ทางขึ้นเปนบันไดนาคกออิฐฉาบปูน อุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันออก  
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ภาพที่ 40 ผังอาคารอุโบสถวัดโพธาราม  
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 1.3 ขอมูลและประวัติวัดปาเรไรย 

  1.3.1 ที่ต้ัง  

 หมูที่ 5 บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

มีพื้นที่ 1 ไร 3 งาน 60 ตารางวา   

  1.3.2 ประวัติวัด 

 วัดปาเรไรยเปนวัดเกาแกโบราณ สรางขึ้นราว ป พ.ศ. 2224 (มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม, สํานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2551 : 47) ในสมัยพระอธิการเหยวเปนเจาอาวาส เดิม

เปนสํานักสงฆ ตอมาชาวบานชวยกันสรางวัดขึ้นใหชื่อวา “วัดบานหนองพอก” ตอมาภายหลังเมื่อป 

พ.ศ. 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดปาเรไรย  

 วัดปาเรไรยไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2460 และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 110 ตอนที่ 217 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ป พ.ศ. 2536 

  1.3.3 ลักษณะและสภาพทั่วไปของอุโบสถ 

 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพื้นบานอีสาน 

เรียกวา สิม เปนอาคารแบบผนังทึบขนาดเล็ก อยูในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูเขาออกเพียงดาน

เดียว ตัวอาคารกออิฐสอดินฉาบปูน หลังคาทรงจ่ัวชั้นเดียว เคร่ืองบนประดับดวยโหง(ชอฟา) และ

หางหงสไม  มีปกนกโดยรอบมุงดวยสังกะสีสีแดง เกิดจากการบูรณะใหมตามรูปแบบเดิมที่สรางไว 

สวนหนาบันไมมีการตกแตงลวดลายใดๆ ตัวอาคารเจาะชองหนาตางที่ผนังทางทิศเหนือและทิศใต

เปนชองเล็ก ๆ ดานละ 2 ชอง ไมมีบานหนาตาง อาคารหันหนาไปทางทิศตะวันออก บันไดทางขึ้น

เปนปูนปนรูปพญานาค ตัวอาคารต้ังอยูบนฐานปทมยกพื้นสูง 80 เซนติเมตร 

 สภาพจิตรกรรมฝาผนังยังคงมีสภาพดี ชั้นสีมั่นคงแข็งแรง มีความชํารุด

เฉพาะบริเวณที่ปูนฉาบติดกับไมที่เปนเสาและวงกบประตูหนาตาง ตรงกลางสิมเคยถูกลักลอบขุด

เจาะเพื่อหาของมีคา และมีรังปลวกและมดบริเวณโคนเสาไมแทบทุกตน    
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ภาพที่ 41 ผังอาคารอุโบสถวัดปาเรไรย  
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สวนท่ี 2 คุณคาและความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม)   

 ฮูปแตมหรือรูปแตมที่ชาวอีสานมีวัฒนธรรมการฮูปแตมบนผนังสิมน้ัน มีผูอางอิงถึง

ประวัติโดยมีคติเชื่อวาการสรางฮูปแตมเพื่อความงามน้ัน มีการสืบทอดปฏิบัติกันมาดังเน้ือความใน

พระเวสสันดรชาดก ที่มีเน้ือความที่แสดงถึงการรําพันรักที่พระเวสสันดรมีตอนางมัทรีวา หากนาง

มัทรีตายจะสรางโลงบรรจุศพและตกแตงโลงดวยลวดลายและภาพเขียนตาง ๆ (สุมาลี  เอกชนนิยม, 

2548 : 9) แสดงวาคนอีสานนิยมใชฮูปแตมตกแตงวัสดุและอาคารตาง ๆ และตกทอดมาจนถึง

ปจจุบัน เชนการวาดภาพบนผืนผาผะเหวด และบนผนังสิม เปนตน ชางทําฮูปแตมในภาษาถิ่นอีสาน

จะเรียกวา “ชางแตม” ที่มีเทคนิคการวาดภาพตางไปจากที่อ่ืน โดยจะวาดรูปทั้งดานในและดานนอก

อาคาร เน่ืองจากสิมพื้นบานมีขนาดคอนขางเล็ก พื้นที่ดานในมีไมเพียงพอที่จะวาดรูปเลาเร่ือง

ทั้งหมดได  

 สําหรับแนวคิดในการวาดฮูปแตมน้ัน ไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัวโดยจะขึ้นอยูกับ

ขนาดของสิม ความเหมาะสมของฝาผนังและความพึงพอใจของชางแตม การจัดวางตาง ๆ เปนไป

ตามธรรมชาติและตามความรูสึกของชางแตม สวนเร่ืองราวที่เขียนมีทั้งเร่ืองราวที่เปนประวัติ นิทาน

พื้นบาน เร่ืองเลา ทั้งจากที่ชางไดพบเห็นดวยตนเอง และเร่ืองที่จิตนาการขึ้น บางแหงก็เปนไปตาม

ความประสงคของทานเจาอาวาสหรือเจาของสถานที่น้ัน ๆ เน้ือหาในฮูปแตมสวนมากจะเปนเร่ือง

การสั่งสอนศีลธรรม แสดงเร่ืองราวความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา ผสมผสานกับ

เร่ืองราวในวิถีชีวิตประจําวัน และเร่ืองตลกขบขันตามแตความพึงพอใจของชางแตม 

 ลักษณะของการเขียนรูปแตมบนผนังสิม ประกอบดวย 1) มีการเขียนทั้งดานนอกและ

ดานใน บางแหงเขียนทั้งสองดาน สวนเร่ืองราวและตําแหนงที่จะเขียนภาพบนผนังน้ันไมมี

กฎเกณฑหรือแบบฉบับบังคับตายตัว สวนมากมักเปนเร่ืองพุทธประวัติ ทศชาดก เวสสันดร ภาพ

พระบฏ อดีตพระพุทธเจา พระมาลัย นิทานพื้นบานเชน สินไช สุริวงค พระลักพระลาม ราหูอม

จันทร เปนตน โดยอาจจะไมมีการวางเร่ืองราวไปตามลําดับเหตุการณ  2) การแบงพื้นที่ในการวาด 

สําหรับพื้นที่ใหญ ๆ เชน ผนังรีดานในหรือดานนอกที่ไมติดเสา มักจะแบงโดยใชเสนหนาทึบ บาง

ภาพจะใชเสนแบบน้ีเปนพื้นดินหรือภูเขา ไมมีการใชเสนสินเทาอยางจิตรกรรมของชางหลวง การ

เขียนเร่ืองราวจะขึ้นอยูกับโครงสรางของสิม  3) ฮูปแตมจะมีลักษณะเปนภาพ 2 มิติ แบนเรียบ การ
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แสดงระยะใกลไกลจะแสดงโดยการวางรูปใหคาบเกี่ยวกัน บังกัน หรือซอนกัน มักใชสีเพียง

เล็กนอยเพราะขาดแคลนสี ชางจะอาศัยเสนหนา เสนบาง เนนระยะ เร่ืองราว และบรรยากาศ  4) ใน

การแสดงจุดเดนหรือสวนสําคัญของเร่ืองราวมักจะใชขนาดหรือสัดสวนเนนใหเกิดความสนใจ

มากกวาการใชสีเปนตัวเนน 5) ขนาดและสัดสวนของรูปไมเปนไปตามความสมจริง  6) บุคคลใน

เร่ืองราวตาง ๆ น้ันจะคลายกัน และคลายคลึงกับรูปวาดแบบไทยประเพณี ผูหญิงจะเขียนหนาตรง 

ผูชายจะเขียนหนาดานขาง บุคคลชั้นสูง เชน พระพุทธเจา กษัตริย เทวดา มักเขียนอยางประณีต

บรรจง สวนรูปสัตวมีทั้งสัตวที่พบเห็นในทองถิ่นและสัตวในอุดมคติ เชน สัตวหิมพานต รูปอาคาร

บานเรือนสวนใหญเปนปราสาทราชมนเทียร วิมาน ศาลา บานเรือนตามแบบอีสาน เปนตน  7) 

ทาทางของภาพบุคคลมีลักษณะแบบละครรํา แตไมประณีตเทางานของชางหลวง สวนใหญทาทาง

เหลาน้ันจะใชสําหรับภาพของบุคคลชั้นสูง สวนชาวบานจะวาดตามลักษณะทาทางอยางใน

ชีวิตประจําวัน มีการสรางสีสันโดยการเขียนภาพใบหนาของชาวบานใหมีอารมณสนุกสนาน ไม

เครงเครียด  8) ภาพเขียนสวนใหญใชสีเพียงเล็กนอย โดยมีสีที่เปนหลักคือสีนํ้าเงินหรือสีคราม สีดํา 

สีนํ้าตาลแดง โดยจะลดปญหาเร่ืองการใชสีดวยวิธีการผสมใหสีมีความเจือจางทําใหสีแลดูออนลง 

และทําการผสมสีที่มีอยูออกมาเปน สีเหลือง สีเขียว สีชมพู มักใชกับรูปที่สําคัญ ๆ เพื่อเนนความ

สนใจ  9) การใชสีและวัสดุของชางแตม มักเปนวัสดุอุปกรณที่หาไดจากทองถิ่นและเรียนรูวิธีการ

ประดิษฐอุปกรณตาง ๆ ตกทอดกันมา เชน ทําสีขาวจากเปลือกหอย สีแดงจากดินแดง พูกันทําจาก 

กาบไผ เปนตน (สุมาลี  เอกชนนิยม, 2548 : 10 - 12)    

 

 2.1 ความสําคัญดานศิลปกรรม 

  2.1.1 จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม เขียนโดย ชางจารยซาลาย และชางสิงห ซึ่ง

เปนชาวบานดงบังทั้งคู สีที่ใชในการเขียนภาพจิตรกรรมเปนสีฝุนผสมกาวไมมีการรองพื้น โดยใชสี

ของฝาผนังอุโบสถเปนสีพื้นหลังของจิตรกรรม ภาพเขียนมีลักษณะงดงามประณีตตามแบบ

จิตรกรรมพื้นบาน สีที่ใชเปน สีฟา คราม เขียว แดง ดํา ขาว วรรณะสีรวมเปนสีโทนออนไมฉูดฉาด 

รายละเอียดภาพที่ตองการใหเปนจุดเดน จะเขียนสีตรงขามตัดกันอยางงดงาม เชน สีดําตัดดวยสี
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นํ้าตาลสม เปนตน การตัดเสนมีทั้งเสนเล็กและเสนใหญ ตามเจตนาในการเนนภาพใหเดนหรือรอง

ตามลําดับ 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ภาพที่ 42 เทคนิคชางศิลปกรรมพื้นบานในจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม (ซาย) และวัดปาเรไรย 

               (ขวา)              

 

  2.1.2 จิตรกรรมฝาผนังวัดปาเรไรย 

 จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดปาเรไรย เปนผลงานที่เขียนขึ้นโดย ชางพื้นบาน 

ชื่อ นายสิงห ซึ่งเปนชางเขียนคนเดียวกับที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม โดยเขียนที่วัดโพ

ธารามกอนแลวจึงมาเขียนที่วัดปาเรไรย  

 ลักษณะของภาพจิตรกรรมมีความงดงามทั้งดานองคประกอบและรายละเอียด 

เปนการเขียนดวยสีฝุนที่มีวรรณะเย็น สวนใหญเปนสีคราม นํ้าเงิน เขียว ขาว เทคนิควิธีการเขียน

ภาพจิตรกรรมสามารถสังเกตๆไดงาย เน่ืองจากจิตรกรยังเขียนภาพไมเสร็จเรียบรอย ทําใหเห็น

ขั้นตอนวิธีการเขียนแตละขั้นไดชัดเจน คือ สวนใหญจะลงสีพื้นดวยสีนํ้าตาลออน แลวรางภาพ 

จากน้ันเขียนสีภาพอาคาร ตนไม ลํานํ้า ภาพสัตว และภาพบุคคลเปนขึ้นสุดทาย และจึงตัดเสนเก็บ

รายละเอียดอยางประณีต    
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 2.2 เน้ือหาและเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

  2.2.1 จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามมีการเขียนทั้งผนังดานในและผนังดาน

นอกของตัวอุโบสถหรือสิม โดยผนังดานในเขียนเร่ืองราวพุทธประวัติ พระเวสสันดรชาดก และ

รามสูร-เมขลา สวนผนังดานนอก เขียนเร่ือง พระเวสสันดรชาดก สวนผนังดานทิศตะวันตกเขียน

เร่ืองพุทธประวัติ ตอนปฐมเหตุพระพุทธเจาเสด็จออกผนวช นอกจากน้ียังมีเร่ืองสังขศิลปชัย และ

พระมาลัยโปรดสัตว ภาพแตละตอนจะบรรยายดวยอักษรธรรมและอักษรไทยนอย   

  2.2.2 จิตรกรรมฝาผนังวัดปาเรไรย 

 ที่ผนังดานนอกอุโบสถเขียนเร่ือง พระลัก-พระลามหรือรามเกียรต์ิ(ฉบับลาว) 

มหาชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก สวนผนังดานในเขียนภาพพุทธประวัติ พระมาลัย และอดีต

พระพุทธเจา เขียนคําบรรยายเร่ืองราวของภาพดวยอักษรไทยนอยและอักษรธรรมดวยสีดํา ตาม

ประเพณีนิยมของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอีสาน นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกภาพ

เหตุการณตาง ๆ เชน การทอผา การสรงนํ้าพระ(ฮดสรง) การทําบุญใสบาตร และการละเลนตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองราว พุทธประวัติ 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองราว พุทธประวัติ 
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 2.3 คุณคาของจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามและวัดปาเรไรย 

  จิตรกรรมฝาผนังที่วัดโพธารามมีการเขียนเน้ือเร่ืองหลัก คือ พุทธประวัติของ

พระพุทธเจา ซึ่งเปนการถายทอดคติธรรมและยังเปนการตออายุใหแกพุทธศาสนา นอกจากน้ียังมี

ภาพที่สะทอนถึงวิถีชีวิตของผูคนชาวอีสานในอดีตที่บางภาพไมอาจพบเห็นไดอีกแลวในปจจุบัน 

เชน การแตงกาย การไวผม สภาพสังคม และภาพการประกอบชีวิตประจําวันของชาวอีสาน เชน 

การทํานา การทอดแหหาปลา การทําบุญ การเลี้ยงดูบุตร การประกอบอาชีพ การคาขาย การลาสัตว 

การขับรองฟอนรํา ประเพณีทองถิ่นตาง ๆ เปนตน ภาพแสดงวิถีชีวิตของชุมชนถือเปนเอกลักษณ

ชางเขียนชาวอีสาน เน่ืองจากภาพจิตรกรรมพื้นบานของวัดในภาคอีสานทั่วไปมักจะสอดแทรก

เร่ืองราววิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆ ของชาวบานลงไปดวย นับไดวาเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรสังคมทองถิ่นใหแกคนรุนหลังไดเรียนรูและนําไปศึกษาเปนแบบอยางในการ

ประพฤติตามหลักพุทธศาสนาไดเปนอยางดี 

  สําหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สิมวัดปาเรไรย ถูกรังสรรคขึ้นโดยฝมือของชาง

พื้นบานชาวอีสานทานเดียวกันกับชางที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโพธาราม  จึงมีรูปแบบ

ทางดานศิลปกรรมคลายคลึงกัน โดยยังคงเอกลักษณตามรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังพื้นบานที่แสดง

ความงามไดอยางบริสุทธิ์เปนธรรมชาติ แลดูใสซื่อ คลายกับเด็กนอยที่ยังไรเดียงสา ซึ่งแตกตางจาก

จิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีที่มีหลักการเขียนภาพที่เปนแบบแผนและเครงครัด คุณคาของภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดปาเรไรยน่ันคือการเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรดานศิลปกรรมพื้นบานที่

ควรคาแกการรักษา เพราะเปนอาคารโบราณสถานเพียงไมกี่แหงที่จะทิ้งรองรอยของเทคนิควิธีการ

เขียนภาพจิตรกรรมของชางพื้นบานใหเห็นและไดศึกษาเรียนรู     
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ตัวอยางภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิมวัดโพธาราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พระเวสสันดรชาดก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง สังขศิลปชัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สะทอนวิถีชีวิตของผูคนชาวอีสาน 
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ตัวอยางภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิมวัดปาเรไรย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พระลัก - พระลามหรือรามเกียรต์ิ(ฉบับลาว)  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เหนือประตูทางเขาดานในอุโบสถ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานนอกทางทิศตะวันออก  
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สวนท่ี 3 การมีสวนรวมของชุมชนบานดงบังและบานหนองพอก ในกระบวนการอนุรักษจิตรกรรม 

ฝาผนัง  

 มีรูปแบบการดําเนินงาน 4 ประการ ดังน้ี 

 3.1 ดานการศึกษาชุมชน  

   เปนการลงพื้นที่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง

สถานการณตาง ๆ ของชุมชน มีวิธีการดําเนินการ คือ  

  3.1.1 ประสานความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตําบลดงบัง ผูรับผิดชอบ

โครงการคือสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เขาชี้แจงโครงการตอ

นายกองคการบริการสวนตําบล นักวิชาการทองถิ่น นักวิชาการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการ

และการทํากิจกรรมตาง ๆ  

  3.1.2 การประชุมแนะนําตัวและชี้แจงโครงการตอกลุมผูนํา ไดแก ผูใหญบาน 

ตัวแทนชุมชน แลวจึงประสานงานลงพื้นที่ สอบถามชาวบานเพื่อหากลุมเปาหมายที่สนใจในงาน

ดานคุณคาศิลปวัฒนธรรม และทําการนัดประชุมเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะห

จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  

  3.1.3 การประชุมผูนําแตละชุมชน และกลุมที่มีความสนใจ เปนการประชุมแบบ

แยกกันตามแตโอกาส เน่ืองมาจากความขัดแยงบางประการ ทําใหรับรูถึงสถานการณของชุมชน

และคนหาแนวทางการอนุรักษรวมกันโดยไมคํานึงถึงสถานการณความขัดแยงในระดับชุมชน เปน

การเบี่ยงเบนใหประชาชนหันมาสนใจเร่ืองการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมรวมกันแทน 

  3.1.4 สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีนักวิชาการทองถิ่นและผูนําชุมชนมา

ประชุมยอยรวมกันหลายๆ โอกาส เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธทําใหงายตอการประสานการทํางาน

รวมกัน 
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 3.2 กระบวนการจัดตั้งกลุม 

  เปนการคนหากลุมเปาหมายที่มีความสนใจในกิจกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ในแหลงโบราณคดี น่ันคือ ฮูปแตม โดยมีวิธีการดังน้ี 

  3.2.1 ประชุมกลุมที่มีความสนใจ คนหาผูที่มีความสนใจพรอมทั้งจัดต้ังกลุมขึ้นมา

จากสมาชิกในชุมชน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ และเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตน

ของกลุมตาง ๆ และใหแตละกลุมไดเขียนโครงการยอย ในการดําเนินกิจกรรมตามความถนัดและ

ความตองการ โดยมีจุดประสงคหลักคือการอนุรักษสิมและฮูปแตม  

  3.2.2 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่  เปน

การพาคณะทํางานและตัวแทนของแตละกลุมกิจกรรมไปทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ เพื่อเปดโลกทัศน และจัดกิจกรรมใหความรู สรางความเขาใจ เร่ืองการอนุรักษ

แหลงศิลปกรรมของทองถิ่นใหแกกลุมผูนําและชาวบาน  นอกจากน้ียังมีการเชื่อมโยงเครือขายการ

ทํางานรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน 

  3.2.3 กระบวนการประเมินกลุม โดยใหนักวิชาการทองถิ่นทําการประเมินความ

เปนไปไดในการจัดต้ังกลุม ดวยการประชุมอยางตอเน่ือง  เพื่อสรางกลุมทํางานที่มีความสนใจและ

สมัครใจในการรวมกันทํากิจกรรม 

  3.2.4 กระบวนการประชุมสรางความเขาใจรวมกันของแตละกลุม เปนการรวมกัน

คิด รวมกันวางแผน และรวมกันดําเนินกิจกรรมตอไป อาจมีการรวมมือกับเครือขายภายนอกเพื่อมา

ถายทอดความรูและการทํางาน 

  3.2.5 กระบวนการสนับสนุนกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง เปนการทํางานของ

คณะทํางานและนักวิชาการทองถิ่นในการประสานลงพื้นที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อกระตุนใหเกิดการ

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว พรอมกับใหการสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรม  

  3.2.6 การสนับสนุนฝกทักษะในบางกิจกรรมที่จะเปนตองใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

มาใหความรู โดยการฝกอบรมและทดลองปฏิบัติ 
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 3.3 การพัฒนาเครือขาย 

  เปนการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยการสราง

เครือขายระหวางองคกร ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมการรวมกลุมของชาวบาน ซึ่งมักจะเปนงาน

บุญตามประเพณีทองถิ่น  

  3.3.1 กระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติ เปนการพัฒนาเครือขายการทํางานโดยผาน

วิธีการปฏิบัติ เปนการแสดงใหเห็นศักยภาพและความสามารถของชุมชน 

  3.3.2 กระบวนการเรียนรูผานวิทยากรจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง

ครามรูความเขาใจเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวกับแหลงโบราณสถาน ที่ชาวบานยังมีความเขาใจที่

คลาดเคลื่อน จึงตองมีการอบรมใหความรูที่จําเปนในการอนุรักษ ดูแลโบราณสถาน จากเจาหนาที่

ของกรมศิลปากร   

  3.3.3 กระบวนการเรียนรูผานวิทยากรจากภายในชุมชน เน่ืองจากชาวบานบางคนมี

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนทุนเดิม จึงตองมีการกระตุนใหแสดงศักยภาพออกมาเปนการเชื่อมโยงความรู

จากปราชญชาวบานในดานตาง ๆ กับชาวบานและเยาวชน เพื่อเปนการสืบทอดองคความรูของ

ทองถิ่นไมใหสูญหาย และพัฒนาองคความรูจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง  

 3.4 การจัดกิจกรรมตาง ๆ  

   หลังจากที่มีการประชุมจัดต้ังกลุมตามความสนใจของชาวชุมชนบานดงบังและบาน

หนองพอก สามารถสรุปไดวามีกลุมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 กลุม ที่มีความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ประกอบไปดวย 

   3.4.1 การอบรมใหความรูเร่ืองการอนุรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมและภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง  ชาวบานสวนใหญไมมีความรูดานการอนุรักษโบราณสถานศิลปกรรมประเภท

จิตรกรรมฝาผนัง และก็ไมทราบวาสิมของวัดทั้งสองแหงไดรับการขึ้นทะเบียนแลว ชุมชนยังขาด

ความเขาใจวาจะเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานไดอยางไรบาง จึงควรจัดใหมีการ

อบรม ใหความรูเร่ืองแนวทางการอนุรักษโบราณสถาน และภาพจิตรกรรมฝาผนังของทองถิ่น 

รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานอ่ืน ๆ ใหชุมชนไดเขาใจ เพื่อประโยชน
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ตอการรักษาใหยั่งยืนตอไป และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในคุณคาของการอนุรักษมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

  3.4.2 การจายผญา และสรภัญญะ  กิจกรรมการจายผญาและขับรองสรภัญญะ (การ

จาย หมายถึง การขับกลอนโตตอบระหวางชายหญิง) เปนกิจกรรมที่ใชความสามารถทางศิลปะ

พื้นบานดานการพูดและขับรอง เปนการบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ในอดีต เชน ประวัติหมูบาน การ

กอต้ังบานหนองพอก บานดงบัง ประวัติการสรางวัด สิม รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม) ได

ถูกนํามาถายทอดใหแกคนรุนหลังไดรับรูผานการจายผญาและการขับรองสรภัญญะเปนสื่อกลาง 

เพื่อบันทึกไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของชุมชน 

  3.4.3 การทอผาไหมลายฮูปแตม   กิจกรรมการทอผาไหมลายฮูปแตม เปนอีก

กิจกรรมหน่ึงที่เกิดจากความตองการของกลุมทอผาที่ตองการปรับเปลี่ยนลวดลายบนผืนผาไหม ให

มีลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณของชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม โดยเร่ิมจาก 1.การประชุม

กลุมเพื่อหาขอตกลงในการดําเนินงาน  2.การคัดเลือกภาพจากจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสําคัญตอ

ประวัติศาสตรชุมชน  3.เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการแกะลายของหมูบาน มาทําการลอก

ลาย รวมทั้งการแกะลายประยุกตตาง ๆ  4.ขั้นตอนการเตรียมทอผาไหมโดยมีวิทยากรดานการทอผา

ไหมมาสาธิตและใหความรู  5.ขั้นตอนการมัดหมี่  6.ขั้นตอนการยอมไหม  7.ขั้นตอนการสืบหูก   

8.ขั้นตอนการทอผาไหม และ 9.ขั้นตอนการประเมินผลงาน  

  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการทอผาไหมลายฮูปแตม คือ การขาด

ประสบการณในดานการทอลวดลายใหม ๆ และการผสมสีใหตรงตามความตองการ เน่ืองจากยัง

ขาดประสบการณ  ปญหาที่สําคัญอีกขอคือเร่ืองการทําการตลาด โดยจุดออนของกลุมทอผาคือ กลุม

เองยังไมมีผลงานที่เปนเอกลักษณของตนเอง ดังน้ันกลุมทอผาตองริเร่ิมประยุกตลวดลาย คิดคน

สีสันใหมๆ ที่เปนเอกลักษณของตนเองและพัฒนาฝกฝนอยางตอเน่ือง  

  3.4.4 การอบรมมัคคุเทศกรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่น กิจกรรมการ

อบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลดงบัง เปนการกระตุนใหเยาวชน

และชุมชนเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น โดยอาศัยโบราณสถาน จิตรกรรมฝาผนังเปนเคร่ืองมือ เปน
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แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวและการเปนมัคคุเทศก เพื่อเพิ่มพูนความรูทางประวัติศาสตร

ชุมชน วัด วิถีชีวิต สังคมในอดีตและปจจุบัน  

  การอบรมมัคคุเทศกเปนกิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะในฐานะ

ของการเปนเจาของพื้นที่ เพื่อใหบริการขอมูลทองถิ่นแกนักทองเที่ยวได การอบรมมัคคุเทศกเปน

แนวทางหน่ึงที่เปดโอกาสใหชุมชนไดหันมามองศักยภาพของตนเอง ดวยการเพิ่มทักษะการพูด 

การฟง การบรรยาย กอใหเกิดความภาคภูมิใจแกตนเองและสามารถถายทอดความรูไปยังผูอ่ืน อัน

เปนพื้นฐานของมัคคุเทศกทองถิ่นที่ดีในอนาคตตอไป   

  3.4.5 คายศิลปะรักษฮูปแตม  ปจจุบันภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดโพธารามและวัด

ปาเรไรย ไดเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลาและคอยๆ ลบเลือนลงไป หากจะบูรณะซอมแซมก็ตอง

ขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบอยางกรมศิลปากรเทาน้ัน ชาวบานไมสามารถกระทํา

การซอมแซมดวยตนเองไดโดยพลการ ทําใหเกิดชองวางระหวางชาวบานกันการดูแลรักษา

โบราณสถาน ดังน้ันการจัดกิจกรรมน้ีจึงเปนการชวยเสริมสรางความตระหนักในคุณคาของฮูปแตม 

โดยมีเปาหมายที่กลุมเด็กและเยาวชนในทองถิ่น  

  ในการขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เร่ิมจากการบรรยายใหขอมูลความรูเกี่ยวกับ

พื้นฐานการวาดภาพและจึงมอบหมายใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝกวาดภาพลายเสน โดยคัดเลือกจาก

ภาพจากจิตรกรรมฝาผนังที่ตนเองสนใจ แลวลงลายเสนดวยสีที่อยูในโทนเดียวกับภาพจิตรกรรมฝา

ผนังจริง จากน้ันเปนการประยุกตสรางสรรคงานศิลปะลงบนวัสดุอุปกรณตางๆ เชนถุงผา เพื่อให

ออกมาเปนผลงานศิลปะที่ตนภาคภูมิใจ 

  3.4.6 การทําหนังปะโมทัยหรือหนังตะลุงอีสาน  เปนการสืบทอดเร่ืองราวผาน

ศิลปะพื้นบานที่ยังคงหลงเหลืออยู โดยการนําเน้ือหาในภาพจิตรกรรมฝาผนังมาจัดทําเปนบทการ

แสดง อยางเชนเร่ือง สินไซ พระเวสสันดร รามเกียรต์ิ เปนตน ปจจุบันพบปญหาการจางคณะแสดง

หนังปะโมทัยนอยลง และหากไมมีการสืบทอดศิลปะพื้นบานน้ีไว ชุมชนอาจตองสูญเสียภูมิปญญา

ดานศิลปะการแสดงจากวิถีของชุมชนไปตลอดกาล  

  กิจกรรมการทําตัวหนังปะโมทัย จึงเปนกิจกรรมที่ชวยสืบสาน และถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การทําตัวหนังตะลุง หรือหนังปะโมทัย โดยเชื่อมโยงกับภาพ
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จิตรกรรมฝาผนัง สรางความภาคภูมิใจใหแกชุมชนที่ยังคงมีศิลปะพื้นบานอันเปนเอกลักษณของ

ชุมชนใหคงอยูสืบไป และยังเปนตนทุนในการพัฒนาสังคมและชุมชนในอนาคตอีกดวย  

  3.4.7 การทําเอกสารรูปเลมเกี่ยวกับประวัติหมูบาน วัด สิม และฮูปแตม   ในระหวาง

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆตามที่ไดวางแผนไวในโครงการ ผูดําเนินโครงการและ นักวิชาการ ได

รวมกันจัดทําบันทึกเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังแตขั้นตอนแรกเร่ิม คือการศึกษาชุมชน  การประชุมกลุม

ยอยในแตละคร้ัง ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมทุกอยาง รวมทั้งการสรุป

ปญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการแกไข โดยจัดรวบรวมเปนเอกสารรูปเลมเพื่อเปนขอมูล

สําคัญในการศึกษาโครงการ โดยมีเอกสารรูปเลมที่จัดพิมพเผยแพรแกชุมชนและสถานศึกษา คือ  

หนังสือ โครงการ การอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม) ในจังหวัดมหาสารคาม The 

Conservation of Mural Painting (Hoop – Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand) 

Project  จัดพิมพโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ไดรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยและลิขสิทธิ์ของ สถานเอกอัครราชทูคสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย  ในการ

พิมพเผยแพรคร้ังแรกในเดือนธันวาคม ป 2551 ฉบับที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจํานวน 

400 เลม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 51 หนังสือ โครงการ การอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแตม) ในจังหวัดมหาสารคาม 

               (ฉบับภาษาไทยของคุณเสถียร พุทไธสง มัคคุเทศกทองถิ่นตําบลดงบัง) 
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สวนท่ี 4 ผลการสํารวจและตรวจสอบสภาพของโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

  4.1 สิมวัดโพธาราม บานดงบัง 

ตารางที่ 5  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายโครงสรางโบราณสถาน สิมวัดโพธาราม บานดงบัง 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสา 

 

ต้ังแตชุดฐานบัว

รองรับตัวอาคาร

สิม, ชุดฐานบัว

รองรับเสาชายคา

ลงไปถึงลาน

ปูนซีเมนตโดยรอบ

อาคาร ลวนเกิด

ความเสียหายอยาง

มาก 

 

 

 

 

เสาของสิมวัดโพ

ธารามทําจากไมทั้ง

หลัง โดยเสาดาน

นอกที่รองรับ

ชายคายังอยูใน 

-มีการแตกราว ที่

บริเวณฐานอาคาร 

ซึ่งผานการบูรณะ

ขึ้นใหมโดย

กอสรางจาก

ปูนซีเมนต  

-พบคราบสกปรก

จากเชื้อราในบาง

จุด 

 

 

 

 

เสาภายในอาคาร

ไดรับความเสียหาย

จากการทํากัดกิน

และสรางรังของ

มดและปลวก 

-วัสดุที่นํามา

ซอมแซมสวน

ฐานไมได

คุณภาพ  

- ความชื้นจาก

นํ้าฝนกอใหเกิด

เชื้อรา 

 

 

 

 

 

 

การทํารังของ

แมลง มดและ

ปลวกอาจเกิดจาก

ความชื้นของเสา

ที่ทําจากไมและ 

ทางวัดยังไมมี

โครงการที่จะ

ปรับปรุง

ซอมแซม

โครงสราง

อาคาร เน่ือง 

จากตองดํา 

เนินการติดตอ

ประสานงาน

กับเจาหนาที่

ของกรม

ศิลปากร

เสียกอน  

ยังไมมีการเขา

ไปทําความ

สะอาดและ

ทําลายรังของ

แมลง 

 

 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 5  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายโครงสรางโบราณสถาน สิมวัดโพธาราม บานดงบัง   

                 (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

 สภาพที่คอนขางดี 

แตเสาที่อยูภายใน

สิม มีการชํารุดผุพัง

ไปบางสวน 

โดยเฉพาะ บริเวณ

เสาที่ติดต้ังปลั๊กไฟ 

ไมไดเคลือบ

นํ้ายากันแมลง  

 

ผนัง 

 

ผนังโดยรวมมี

สภาพที่คอนขาง

สมบูรณ จะพบ

ความเสียหายเพียง

บางจุดเล็กๆ 

เทาน้ัน 

-ผนังดานในอาคาร

มีรอยแตกราว

โดยเฉพาะบริเวณ

มุมตางๆของอาคาร 

-มีการกะเทาะแตก

ของชั้นปูนที่ผนัง

ทางเขาดานหนา 

-ความเสื่อม

โทรมตาม

กาลเวลา 

-การกะเทาะแตก

ของผนังปูนเกิด

สันนิษฐานวาเกิด

จากฝมือมนุษย  

ยังไมมีการ

ดําเนินการ

ซอมแซม 

เน่ืองจากตอง

ติดตอขอความ  

ชวยเหลือจาก

กรมศิลปากร 

หลังคา 

 

-โครงสรางหลังคา

ดานนอก มีความ

มั่นคงแข็งแรง ไม

พบจุดที่มีการ

ร่ัวซึมของนํ้าฝน 

แตอยางใด 

-โครงสรางหลังคา

ดานในเสียหาย

เล็กนอย และอยูใน

สภาพสกปรก 

-หลังคาในสวนที่

ทําจากแผนสังกะสี

เกิดสนิมกัดกิน

เล็กนอย 

-พบรองรอยการอยู

อาศัยของนกพิราบ

ที่ทํารัง อยูบริเวณ

ชองหลังคา 

-มีรองรอยของ

ปลวกที่กัดกินไม 

-ความชื้นทําให

เกิดสนิมที่หลังคา

สังกะส ี

-การทํารังของนก 

พิราบ 

-การทํารังของ

แมลง 

  

 

ไมไดรับการ

ดูแลทําความ

สะอาด อยาง

ตอเน่ือง 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 5  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายโครงสรางโบราณสถาน สิมวัดโพธาราม บานดงบัง   

                 (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

 

 

 

 

 

ประตู หนาตาง 

 

 

 

 

 

 

บานประตูหนาตาง

ที่ทําจากไมยัง

สามารถใชงานได

ดี แตพบความ

เสียหายที่กรอบ

ประตูหนาตาง

เล็กนอย 

บริเวณคานรองรับ

ชั้นหลังคา 

-มีหยากไยอยูตาม

มุมของสวนคาหลัง

ภายในจํานวนมาก 

ผนังปูนที่บริเวณ

กรอบประตู

หนาตางมีการ

กะเทาะหลุดออก 

 

 

 

 

 

เกิดจากการใช

งานดวยความ

ประมาทโดยฝมือ

มนุษย 

 

 

 

 

 

ปดบานประตู

และหนาตาง

ไวเสมอ เมื่อ

ไมไดเขาไป

ภายในสิม 

 

 

 

 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 6  ผลการสํารวจสภาพภูมิทัศนโดยรอบสิมวัดโพธาราม บานดงบัง 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

บันไดทางขึ้น 

 

ไดรับความ

เสียหายบริเวณ

ราวบันไดและ

รูปปูนปน

ประดับบันได

ทางขึ้น 

-เกิดรอยราวที่

ราวบันไดบริเวณ

ที่เชื่อมตอกับฐาน 

และรอยราวที่รูป

ปูนปนประดับ

บันไดทางขึ้น 

-วัสดุที่ใชในการ

ซอมแซมบันได

ไมไดคุณภาพ ทํา

ใหปูนเกิดรอย

ราวไดงาย 

ทําความสะอาด 

ปดกวาดบันได

ทางขึ้นเปนคร้ัง

คราว 

 ตนไมรอบวิหาร 

 

ปจจุบันมีไมยืน

ตนขนาดใหญ 

ปลูกอยูทางทิศ

เหนือของสิม 

- - มีการตัดแตงกิ่ง

กานตนไมใน

สวนที่ยื่นล้ําเขา

ไปใกลกับตัว

อาคารสิม 

อาคารรอบวิหาร 

 

มีการสรางองค

พระธาตุขนาด

ใหญบริเวณติด

กับร้ัวกําแพง

ของอาคารสิม

ทางทิศ

ตะวันออก 

-องคพระธาตุมี

ขนาดคอนขางสูง 

ทําใหบดบัง

ทัศนียภาพของ

อุโบสถ(สิม) 

-บริเวณกําแพง

อุโบสถมีการ

สรางเจดีย

ซอนทับ 

ความรูเทาไมถึง 

การของผู

กอสราง 

ไมกอสราง

อาคารหรือ

สิ่งกอสรางใดๆ

ที่อาจสงผล

กระทบตอ

ความมั่นคงและ

สวยงามของ

โบราณสถาน 

 

พ้ืนที่ 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 7  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดโพธาราม บานดงบัง  

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ผนังดานในสิม 

 

 

สภาพความ 

สมบูรณของชั้น

สีอยูในระดับดี 

ไมมีปญหาการ

หลุดลอก แต

พบปญหาใน

เร่ืองการทํา

ความสะอาด 

-มีคราบฝุนผง

จํานวนมาก 

-คราบเชื้อรา

กระจายอยู

โดยทั่วไป 

-มีแมลงทํารังทับ

อยูบนภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

ในหลายจุด 

-ไมมีการ

ประกอบ

พิธีกรรมทาง

ศาสนาที่จําเปน 

ตองเขาไปในสิม

บอยนักจึงไมคอย

มีการดูแลทํา

ความสะอาด 

-เกรงวาการทํา

ความสะอาดจะ

ไปทําใหภาพ

จิตรกรรมไดรับ

ความเสียหาย 

ไมไดรับการ

ดูแลทําความ 

สะอาดขั้น

เบื้องตนอยาง

ตอเน่ือง  

ผนังดานนอกสิม 

 

 

ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังดาน

นอกสิมทั้งสี่

ดานลวนแต

ไดรับความ

เสียหาย อัน

เน่ืองจากปจจัย

หลายอยาง

รวมกัน 

-ชั้นสีหลุดลอก 

และซีดจางลง 

-คราบสกปรก

จากมูลนก  

บริเวณภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

ตอนบน 

-คราบสกปรก

จากเชื้อรา 

-การเสื่อมสลาย

ตามธรรมชาติ  

-การทํารังอาศัย

ของนกพิราบ 

-ปญหาความชื้น

จากนํ้าฝน 

ไมไดรับการ

ดูแลทําความ 

สะอาดขั้น

เบื้องตนอยาง

ตอเน่ือง 

ตําแหนง 

ภาพจิตรกรรม 

การสํารวจ 
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สภาพความเสียหายของสิมวัดโพธาราม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 ความเสียหายของโครงสรางโบราณสถานวัดโพธาราม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 53 ความเสื่อมโทรมของภูมิทัศนโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 ความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
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 4.2 สิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก 

ตารางที่ 8 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายโครงสรางโบราณสถานสิมวัดปาเรไรยบานหนองพอก 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ฐาน 

 

ต้ังแตชุดฐานบัว

รองรับตัวอาคาร

สิม, ชุดฐานบัว

รองรับเสาชายคา

ลงไปถึงลาน

ปูนซีเมนต

โดยรอบอาคาร 

ลวนเกิดความ

เสียหายอยางมาก 

-มีการแตกราว ที่

บริเวณฐาน

อาคาร  

-พบคราบสกปรก

จากเชื้อราใน

หลายจุด 

-สีบริเวณสวน

ฐานลอกหายไป

เกือบทั้งหมด 

-วัสดุที่นํามา

ซอมแซมฐาน

ไมไดคุณภาพ  

- ความชื้นจาก

นํ้าฝน 

-ความเสื่อมสลาย

ตามธรรมชาติ 

เชน แสงแดด 

และลมฝน 

ไมมีโครงการที่

จะปรับปรุง

ซอมแซม

โครงสราง

อาคาร เน่ือง 

จากตองไดรับ

อนุญาตจาก

กรมศิลปากร

เสียกอน  

เสา 

 

เสาของสิมวัดปา

เรไรยทําจากไม

ทั้งหลัง เสาดาน

นอกที่รองรับ

ชายคาอยูใน

สภาพชํารุด

เสียหายหลายตน 

สวนเสาที่อยู

ภายในอาคาร

ชํารุดผุพังเพียง

เล็กนอย 

-เสาดานนอก

อาคารมีการชํารุด

ผุพังเปนรองลึก

และยาว 

-เสาภายในอาคาร

ไดรับความ

เสียหายเล็กนอย

จากการทํากัดกิน

ของแมลงจําพวก

ปลวก 

-ความเสื่อมลาย

ตามธรรมชาติ 

เชนการกัดเซาะ

ของนํ้าฝน 

-การทํารังของ

แมลง มดและ

ปลวกอาจเกิดจาก

ความชื้นของเสา

ที่ทําจากไมและ

ไมไดเคลือบ

นํ้ายากันแมลง  

-ทางวัดไม

สามารถ

ซอมแซม

โครงสรางเสา

ไดดวยตนเอง

ตองแจงไปยัง

กรมศิลปากร

เสียกอน 

-ยังไมมีการเขา

ไปทําลายรัง

ของแมลง 

 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 8 ผลการสํารวจสภาพความเสียหายโครงสรางโบราณสถานสิมวัดปาเรไรยบานหนองพอก    

                 (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ผนัง 

 

ผนังโดยรวมมี

สภาพที่คอนขาง

สมบูรณ จะพบ

ความเสียหาย

เพียงเล็กนอย 

เทาน้ัน 

-มีการกะเทาะ

แตกหลุดของชั้น

ปูนที่ผนังทางเขา

ดานหนา และ

ผนังดานในใต

ภาพจิตรกรรม 

-ความเสื่อม

โทรมตาม

กาลเวลา 

-การกะเทาะแตก

ของผนังปูนเกิด

สันนิษฐานวาเกิด

จากฝมือมนุษย  

ยังไมมีการ

ดําเนินการ

ซอมแซมรักษา 

เน่ืองจากตอง

ติดตอขอความ  

ชวยเหลือจาก

กรมศิลปากร 

หลังคา 

 

-โครงสราง

หลังคา มีความ

มั่นคงแข็งแรง 

ไมพบจุดที่มีการ

ร่ัวซึมของนํ้าฝน 

แตอยางใด 

 

-หลังคาทําจาก

แผนสังกะสีเกิด

สนิมกัดกินอยาง

มาก 

-มีหยากไยอยู

ตามมุมของสวน

คาหลังภายใน 

-ความชื้นทําให

เกิดสนิมที่หลังคา

สังกะส ี

-การทํารังของ

แมลง 

  

 

ยังไมมีการ

ดําเนินการ

ซอมแซมรักษา 

เน่ืองจากตอง

ติดตอขอความ  

ชวยเหลือจาก

กรมศิลปากร 

ประตู หนาตาง 

 

บานประตูทําจาก

ไมยังสามารถใช

งานไดดี ไมมี

บานหนาตางเปน

เพียงชองรับแสง

ขนาดเล็กจํานวน

สี่ชองเทาน้ัน 

- - ปดบานประตู

ไวเสมอ เมื่อ

ไมไดเขาไป

ภายในสิม 

โครงสราง 

โบราณสถาน 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 9 ผลการสํารวจสภาพภูมิทัศนโดยรอบสิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

บันไดทางขึ้น 

 

มีสภาพ 

โดยรวมมั่นคง

แข็งแรงดี แตยัง

มีปญหาดาน

การทําความ

สะอาด 

-เกิดคราบเชื้อรา

ที่จํานวนมาก

บริเวณราวบันได

และรูปปูนปน

ประดับหัวบันได 

-ขั้นบันไดมีรอย

กะเทาะหลุดลอก

เล็กนอย 

-ความชื้น จาก

นํ้าฝน 

-ความเสื่อมสลาย

จากการใชงาน 

ทําความสะอาด 

ปดกวาดบันได

ทางขึ้นเปนคร้ัง

คราวเมื่อมีการ

ประกอบ

พิธีกรรม 

ตนไมรอบวิหาร 

 

สิมวัดปาเรไรย

ต้ังอยูกลางทุง

กวางไมมีตนไม

ใหญเติบโตขึ้น

ในบริเวณใกล

เกินกวา 5 เมตร 

- - มีการตัดหญา

และกําจัดวัชพืช

โดยรอบพื้นที่

สิมเปนคร้ัง

คราว 

อาคารรอบวิหาร 

 

ไมพบปญหา

การบดบัง

ทัศนียภาพจาก

อาคารอ่ืนๆใน

วัดเน่ืองจากวัด

ปาเรไรยมีอาณา

บริเวณคอนขาง

กวางขวาง 

- 

 

- ไมกอสราง

อาคารหรือ

สิ่งกอสรางใดๆ

ที่อาจสงผล

กระทบตอ

ความมั่นคงและ

สวยงามของ

โบราณสถาน 

พ้ืนที่ 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 10  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดปาเรไรย บานหนอง  

                    พอก 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

ผนังดานในสิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนังดานนอกสิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพความ 

สมบูรณของชั้น

สีอยูในระดับดี 

ไมมีปญหาการ

หลุดลอก แต

พบปญหาใน

เร่ืองการทํา

ความสะอาด

เชนเดียวกับสิม

ที่วัดโพธาราม 

 

 

ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังดาน

นอกสิมทั้งสี่

ดานลวนแต

ไดรับความ

เสียหาย อัน

เน่ืองจากปจจัย

หลายอยาง 

 

-มีคราบฝุนผง

จํานวนมาก 

-คราบเชื้อรา

กระจายอยู

โดยทั่วไป 

-มีแมลงทํารังทับ

อยูบนภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

ในหลายจุด 

 

 

 

-มีรองรอยการขีด

เขียนขอความ

และรูปภาพทับ

ลงไป บนภาพ

จิตรกรรมด้ังเดิม

ในหลายแหง 

-ชั้นสีหลุดลอก 

และซีดจางลง 

 

-ไมมีการเขาไป

ประกอบพิธี 

กรรมภายในสิม

บอยนัก จึงไมมี

การดูแลทําความ

สะอาดอยาง

ตอเน่ือง 

-เกรงวาการทํา

ความสะอาดจะ

ไปทําใหภาพ

จิตรกรรมไดรับ

ความเสียหาย 

-การเสื่อมสลาย

ตามธรรมชาติ  

-ความรูเทาไมถึง 

การและขาด

จิตสํานึกในการ

ดูแลรักษามรดก

ศิลปวัฒนธรรม 

ของผูที่ขีด

เขียนทับลงบน 

ไมไดรับการ

ดูแลทําความ 

สะอาดขั้น

เบื้องตนอยาง

ตอเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

ไมไดรับการ

ดูแลทําความ 

สะอาดขั้น

เบื้องตนอยาง

ตอเน่ือง 

 

ตําแหนง 

ภาพจิตรกรรม 

การสํารวจ 
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ตารางที่ 10  ผลการสํารวจสภาพความเสียหายของภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดปาเรไรย บานหนอง  

                    พอก (ตอ) 

 

 

 

 

สภาพ 

 

ปญหา 

 

สาเหตุ 

 

การดูแลรักษา 

 

 

 -คราบสกปรก

จากมูลนกที่

เกาะติดอยาง

หนาแนนบริเวณ

ภาพจิตรกรรมฝา

ผนังตอนบน 

-คราบสกปรก

จากเชื้อรา 

ภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง 

-การทํารังอาศัย

ของนกพิราบ 

-ปญหาความชื้น

จากนํ้าฝน 

-ปญหาจาก

แสงแดดที่สาด

ไปยังภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

ดานนอกโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนง 

ภาพจิตรกรรม 

การสํารวจ 
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สภาพความเสียหายของสิมวัดปาเรไรย 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 55 ความเสียหายของโครงสรางโบราณสถานวัดปาเรไรย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 56  สภาพภูมิทัศนโดยรอบสิม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 ความเสียหายของภาพจิตรกรมฝาผนัง 
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สวนท่ี 5 การติดตามผลสืบเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม 

ตารางที่ 11  ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบ  

                    มีสวนรวม กรณีศึกษา สิมวัดโพธาราม และวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลความสําเร็จของกิจกรรม 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

1.การอบรมใหความรูเร่ือง

การอนุรักษแหลง

โบราณสถานศิลปกรรมและ

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

การใหความรูแกประชาชนใน

ดานกฎหมาย ขอปฏิบัติที่

เหมาะสม และวิธีการอนุรักษ

โบราณสถานและภาพจิตรกรรม

ฝาผนังเบื้องตน  ทําใหประชาชน

เกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติงานของนักโบราณคดี

และกรมศิลปากรยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ชาวบานยังสามารถชวยกันดูแล

รักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

ไดดวยตัวของพวกเขาเอง  และ

เมื่อพบปญหาก็สามารถติดตอ

ประสานไปยังหนวยงานที่

รับผิดชอบใหเขามาชวยดูแล

รักษา บูรณะปรับปรุงไดอยางถูก

หลักของการอนุรักษ 

  ทางภาครัฐมีการจัดอบรมให

ความรูแกประชาชนและ

พระภิกษุในดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติอยาง

ตอเน่ือง แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ

พรอมของชุมชนในการติดตอ

หนวยงานเพื่อขอเขารวมอบรม 

  จากที่ไดลงพื้นที่สัมภาษณทํา

ใหทราบวา ทั้งพระภิกษุประจํา

วัดและชาวบานตางเกรงกลัวตอ 

กฎ ระเบียบ ในการอนุรักษของ

กรมศิลปากร จึงไมมีใครกลาที่

จะเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ

ในการดูแลรักษาโบราณสถาน

และภาพจิตรกรรม ทําให

ความรูที่ไดอบรมมาน้ันไมได

ถูกนํามาใชประโยชนอยาง

แทจริง 
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ตารางที่ 11  ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบ  

                   มีสวนรวม กรณีศึกษา สิมวัดโพธาราม และวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลความสําเร็จของกิจกรรม 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

2.การจายผญา และสรภัญญะ   กิจกรรมการจายผญาและขับรอง

สรภัญญะ ไดรับความสนใจจาก

ชาวบาน นักเรียน นักศึกษา 

เน่ืองจากเปนประเพณีวัฒนธรรม

ของชุมชนมาแตเดิม จึงมี

ชาวบานที่มีความชํานาญและ

เชี่ยวชาญในการจายผญาและ

สรภัญญะมารวมกิจกรรมเปน

จํานวนมาก ทําใหชาวบานไดมี

พื้นที่พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางกัน  

จากการสอบถามเจาอาวาสวัด

โพธาราม พบวา การจายผญา

และขับรองสรภัญญะเปน 

ประเพณีที่อยูคูกับชุมชน

ชาวบานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยูแลว 

กิจกรรมดังกลาวจึงยังคงมีการ

ปฏิบัติกันอยางตอเน่ืองตามแต

โอกาสและเทศกาลสําคัญๆของ

ทองถิ่น 

3.การทอผาไหมลายฮูปแตม   

 

 

 

เดิมทีการทอผาไหมเปนอาชีพ

หลักของแมบานในชุมชนดงบัง 

และเมื่อมีโครงการอนุรักษฯเขา

มา จึงเปนการเปดโอกาสใหกลุม

แมบานไดรวมกันสรางสรรค

พัฒนาผลิตภัณฑผาทอที่มี

ลวดลายเฉพาะเปนเอกลักษณ

ของชุมชน ซึ่งเกิดจากการ

ประยุกตนําเอาลวดลายที่ปรากฏ

บนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกาแก 

เน่ืองจากความไมชํานาญในการ

ทอผาไหมดวยลวดลายที่คิดคน

ขึ้นมาใหมจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง ทําใหกลุมแมบานที่ทอผา

ตองลมเลิกความพยายามในการ

ทอผาลายจิตรกรรมฝาผนังที่มี

ความซับซอนและไมเปนที่นิยม 

แลวหันกลับมาทอผาลายเดิมๆ 

เหมือนที่เคยเปนมาเพื่อความ

มั่นคงของรายได 
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ตารางที่ 11  ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบ  

                   มีสวนรวม กรณีศึกษา สิมวัดโพธาราม และวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลความสําเร็จของกิจกรรม 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

 

 

 

 

4.การอบรมมัคคุเทศกรักษ

แหลงโบราณสถาน

ศิลปกรรมทองถิ่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.คายศิลปะรักษฮูปแตม   

 

ของสิมวัดโพธารามและวัดปา

เรไรย เพื่อนํามาเพิ่มศักยภาพใน

การสรางรายไดและอาชีพใหแก

คนในชุมชน 

การอบรบมัคคุเทศกเปนกิจกรรม

ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

และเห็นผลความสําเร็จไดอยาง

รวดเร็ว  เพราะเปนการฝกให

เยาวชนมีความกลาแสดงออกใน

การเปนผูนําชม และในฐานะที่

พวกเขาเปนคนในทองถิ่นก็จะยิ่ง

สามารถกระตุนใหเกิดความ

มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่

มัคคุเทศกนําชมใหแก

นักทองเที่ยวจากตางถิ่นไดเห็น

คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาวชุมชน 

กิจกรรมคายศิลปะรักษฮูป แตม 

คอนขางจะไดรับความสนใจ

อยางมากจากกลุมเยาวชนใน

ชุมชนบานดงบังและบานหนอง- 

 

 

 

 

ปจจุบันการฝกอบรมมัคคุเทศก

รุนใหมๆยังไมมีการจัดขึ้นอยาง

เปนทางการ มัคคุเทศกที่มา

บรรยายและนําชมใหแก

นักทองเที่ยวทุกวันน้ียังคงเปน

ชาวบานและเยาวชนกลุมเดิม ที่

เคยไดมีโอกาสเขาอบรมใน

โครงการเมื่อ ๒ ปที่ผานมา ซึ่ง

ประกอบดวย ปราชญชาวบาน 

ผูนําชุมชน และนักเรียนใน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ

นุสรณ เปนตน 

 

จากการศึกษาขอมูล ลงพื้นที่

สํารวจและสัมภาษณไมพบวา

คณะผูรับผิดชอบโครงการ

อนุรักษฯ ในคร้ังแรก หรือ 
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ตารางที่ 11  ผลการติดตามความตอเน่ืองของกิจกรรมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบ  

                   มีสวนรวม กรณีศึกษา สิมวัดโพธาราม และวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม (ตอ) 

กลุมกิจกรรมที่เกิดจาก 

โครงการอนุรักษฯ 

ผลความสําเร็จของกิจกรรม 
ความตอเน่ืองของ 

การปฏิบัติกิจกรรมในปจจุบัน 

 พอก นอกจากเยาวชนจะได

ความรูเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง ยังไดฝกทักษะดานศิลปะ

การวาดภาพและสรางสรรคใน

แบบที่ตนเองสนใจ  

ประชาชนในชุมชน ไดมีการ

ดําเนินกิจกรรมคายศิลปะรักษ 

ฮูปแตมอีกเปนคร้ังที่ 2 ทําให

กิจกรรมดังกลาวไมมีความ

ตอเน่ือง 

6.การทําหนังปะโมทัยหรือ

หนังตะลุงอีสาน   

 

กลุมกิจกรรมการทําตัวหนังปะ

โมทัยเปนกิจกรรมที่สามารถดึง

เอาภูมิปญญาและ

ศิลปะการแสดงทองถิ่นมาบูรณา

การประยุกตใหเขากับงาน

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังไดอยาง

เหมาะสมและประสบผลสําเร็จ

เปนอยางยิ่ง สามารถชวยสืบสาน

วัฒนธรรมของทองถิ่นในดาน

ตางๆไปในคราวเดียวกัน โดย

ผานทางกิจกรรมที่ใหกลุม

เยาวชนที่สนใจไดมาศึกษาการ

ทําตัวหนังปะโมทัยจากปราชญ

ชาวบานในชุมชน 

จากการศึกษาขอมูลของ

กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก

โครงการอนุรักษฯ ปรากฎวา

กลุมกิจกรรมการทําหนังปะ

โมทัยประสบความสําเร็จมาก

ที่สุด และมีการทํากิจกรรมการ

แสดงและฝกอบรมอยาง

ตอเน่ือง โดยมีบุคลากร คือ ครู

และนักเรียนจากโรงเรียนดงบัง

พิสัยนวการนุสรณเปนผูรวมสืบ

สานศิลปะการแสดง โดยไดรับ

ความสนใจจากสื่อทาง

โทรทัศนและเครือคายเยาวชน

ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ  
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ภาพที่ 58 คุณเสถียร  พุทไธสง  มัคคุเทศกทองถิ่น ตําบลดงบัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 กิจกรรมการแสดงหนังปะโมทัย ของเยาวชนคณะเพชรอีสาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ-  

                นุสรณ จ.มหาสารคาม ที่ลานกิจกรรมชุมชนสามแพรง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 18  

                ธันวาคม 2553 
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สวนท่ี 6 การวิเคราะหกลุมกิจกรรม / เครือขาย ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการ 

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 

  การศึกษาวิจัยกระบวนการดําเนินงานของโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ณ อาคาร

โบราณสถานของกรณีศึกษาทั้งสองแหง ทําใหผูวิจัยไดมองเห็นกระบวนการทํางานที่มีรูปแบบ

ขั้นตอน ต้ังแตการเร่ิมศึกษาโครงการ จนไปถึงกระบวนการประเมินผลของโครงการ ซึ่งแตละ

โครงการน้ันตางก็มีระบบการจัดการที่แตกตางกันตามรูปแบบการทํางานขององคกร หนวยงาน 

และทองถิ่น  แตยังคงยึดหลักการดําเนินงานภายใตแนวคิดการอนุรักษและการมีสวนรวมกับชุมชน

เปนสําคัญ  

 กระบวนการทํางานอนุรักษของแตละโครงการ ผูที่มีสวนสําคัญในกระบวนการทํางาน

แตละขั้นตอน จะถูกกําหนดบทบาทหนาที่ไปตามความรู ความชํานาญ รวมถึงความรับผิดชอบของ

หนวยงานหรือองคกรน้ันๆ  หัวใจสําคัญของกระบวนการทํางานอยางหน่ึง คือ บุคลากร ซึ่งเปนผู

ขับเคลื่อนใหการดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายดังที่ต้ังใจไว โดยเฉพาะในกระบวนการทํางานที่เนน

การมีสวนรวมแลวน้ัน การสรางปฏิสัมพันธระหวางหนวยงาน องคกร จนนําไปสูการรวมกลุม

กิจกรรม / เครือขาย เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญอยางสูง เพราะจําเปนตองมีการติดตอประสาน

ความรวมมือกันอยางตอเน่ือง กระทั่งโครงการน้ันๆ สําเร็จเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ และขยายผลไปถึง

ขั้นตอนการรวมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย     

  นิยามของคําวา กลุมกิจกรรม หมายถึง  การรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรม แกไขปญหาและ

พัฒนาแตละดานเปนการเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน มีความสามัคคีและมี

ผลประโยชน สวนเครือขายน้ัน มีความหมายวา บุคคลหรือกลุม/องคกรกลาย ๆ องคกรที่มีแนวคิด 

เปาหมาย วิธีการทํางาน กิจกรรมที่คลายคลึงกันหรืสนใจที่จะมารวมตัวเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน เปนการพัฒนาความรูใหกาวหนายิ่งขึ้น หรือรวมกันให

เกิดพลัง มีอํานาจตอรองนําไปสูความยุติธรรมของสังคมและรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายของ

เครือขาย  การจัดเครือขายอาจเกิดขึ้นได 2 แบบ คือ 1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มาจากสายสัมพันธทาง

เครือญาติ หรือมีความเชื่อถือเปนครูเปนศิษยสถาบันเดียวกัน 2) เกิดขึ้นโดยการจัดต้ัง จากความ
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พรอม ความตองการของผูนําและกลุมตาง ๆ และการตอรองกับองคกรภายนอก (สัมพันธ  เตชะ

อธิก, บรรณาธิการ, 2547 : 24, 29) 

 กรณีศึกษาของงานวิจัยน้ีประกอบไปดวยกลุมกิจกรรมมากมายหลากหลายกลุม และ

การเกิดกลุมเครือขายขึ้นมาโดยการจัดต้ัง โดยมีวัตถุประสงครวมกันคือ การอนุรักษและสืบทอด

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ดังน้ันเพื่อใหงานวิจัยชิ้นน้ี สามารถตอบโจทยของการศึกษา

เร่ืองกระบวนการมีสวนรวมไดแลวน้ัน  ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะห องคกร หนวยงาน กลุม

กิจกรรม / เครือขายที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังตามกรณีที่เลือก

ศึกษา และเชื่อมโยงเขากับการศึกษากระบวนการทํางานอนุรักษแตละขั้นตอน เพื่อใหทราบไดวา

หนวยงานหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนเกี่ยวรวมในกระบวนการอนุรักษแตละขั้นตอนอยางไร

ไดบาง  

 การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห สวนใหญเปนขอมูลที่มาจากการสัมภาษณผูที่

มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการฯ ซึ่งไดนําเสนอในรูปของตารางแสดงผลการวิเคราะห

กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง โดยศึกษาแยกตามกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นใน

โครงการอนุรักษฯทั้ง 2 กรณี คือ ที่วิหารวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  และสิมวัดโพ

ธาราม สิมวัดปาเรไรย จังหวัดมหาสารคาม  
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       ตารางที่ 12  วิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง    

                           กรณีศึกษาที่ 1   โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

1.โครงการฝกอบรมการ

อนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง

วิหารวัดบานกอ 

 

 

 

อาจารยประจําคณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     

วิทยากรจากกรมศิลปากร 

 

     

นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     

ชาวบานในชุมชนบานกอ  

(อายุ 18 ป ขึ้นไป) 
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       ตารางที่ 12  วิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง    

                           กรณีศึกษาที่ 1   โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

2.โครงการปลูกจิตสํานึกสู

ชุมชนเพื่อรูคุณคาของ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ  

อาจารยประจําคณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     

วิทยากรจากกรมศิลปากร      

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม      

ชาวบานในชุมชนบานกอ (กลุมที่

ผานการฝกอบรมการอนุรักษ) 

     

อาจารยและนักเรียนระดับประถม 

ศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนบานกอ 
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       ตารางที่ 12  วิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง    

                           กรณีศึกษาที่ 1   โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

3.การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม      

ชาวบานในชุมชนบานกอ      

องคการบริหารสวนตําบล      

4.กลุมเยาวชน บานกอ บาน

ตนฮาง บานปาฝาง 

(กิจกรรมยุวมัคคุเทศก

ทองถิ่น) 

 

สํานักพัฒนาสังคมอําเภอวังเหนือ      

ปราชญชาวบาน      

วัดบานกอ      

เยาวชนในชุมชน       
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       ตารางที่ 12  วิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง    

                           กรณีศึกษาที่ 1   โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

5.กิจกรรมของภาคธุรกิจ  

โดยกลุม  Lanna Collection 

กลุมผูประกอบการธุรกิจรายยอย ใน

ภาคเหนือ 

     

ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม

ลานนา 

     

 

 

      

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.nn.nstda.or.th/wordpress/lannacollection


131 

 

     ตารางที่ 13  การวิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

                          กรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธารามและวัดปาเรไรย จังหวัด มหาสารคาม 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

1.การอบรมเร่ืองการ

อนุรักษแหลง

โบราณสถานศิลปกรรม

และภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

     

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด      

ชาวบานในชุมชน บานดงบังและบาน

หนองพอก 

     

2.การจายผญาและการขับ

รองสรภัญญะ 

 

เจาอาวาสวัดปาเรไรย      

ชาวบานดงบังและบานหนองพอก      
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     ตารางที่ 13  การวิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

                          กรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธารามและวัดปาเรไรย จังหวัด มหาสารคาม (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

3.การทอผาไหมลาย         

ฮูปแตม 

 

อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

     

ผูเชี่ยวชาญดานการทอผาไหมจาก

อําเภอกุดรัง 

     

ปราชญชาวบานดานการแกะลวดลาย

ฮูปแตม 

     

ชาวบานในชุมชน บานดงบังและบาน

หนองพอก 
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     ตารางที่ 13  การวิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

                          กรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธารามและวัดปาเรไรย จังหวัด มหาสารคาม (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

4.การอบรมมัคคุเทศก

รักษแหลงโบราณสถาน

ศิลปกรรมทองถิ่น 

 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานขอนแกน 

     

สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ      

สํานักศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน      

วิทยากรทองถิ่น      

ชาวบานในหมูบานดงบัง      

นักเรียนโรงรียนดงบังพิสัยนวการ

นุสรณ 
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     ตารางที่ 13  การวิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

                          กรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธารามและวัดปาเรไรย จังหวัด มหาสารคาม (ตอ) 

 

กลุมกิจกรรม 

 

กลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนการมีสวนรวม 

การรวมคิด

ริเร่ิม 

การรวม

ตัดสินใจ 

การรวมลงมือ

ปฏิบัติ 

การรวมรับ

ผลประโยชน 

การรวม

ประเมิน 

5.คายศิลปะรักษฮูปแตม 

 

อาจารย ม.ราชภัฏมหาสารคาม      

ผูอํานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยฯ      

นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยฯ      

6.การทําหนังปะโมทัย 

หรือหนังตะลุงอีสาน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

     

ปราชญศิลปะพื้นบานหนังปะโมทัย      

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานดงบัง      

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดงบัง      
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สรุปผลการวิเคราะหจากตารางท่ี 12 และตารางท่ี 13 

กลุมเครือขายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 

 จากการศึกษาตารางแสดงผลการวิเคราะหกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของกับ

กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ผูวิจัยสามารถจําแนกบทบาทหนาที่ ของ

กลุม องคกร หนวยงาน และสมาชิกภายในชุมชน เพื่อตรวจสอบวาบุคลากรในแตละกลุมสายงาน มี

สวนเกี่ยวของหรือมีบทบาทหนาที่ในกระบวนการใดบาง และในกระบวนการเดียวกันน้ันยัง

ประกอบไปดวยบุคลากรในกลุมอ่ืนๆ กลุมใดบาง ที่จะตองมีการความเชื่อมโยงและตองสราง

ปฏิสัมพันธตอกันในระหวางการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายรวมกัน  

 ดังทฤษฎีแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมที่ระบุไววา การมีสวนรวมน้ันจะตองประกอบ

ไปดวย การรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผล(รับผิดชอบทั้งผลดีและผลเสีย) และรวม

ประเมิน หากกระบวนการทั้งหมดน้ี ไดมีการปฏิบัติรวมกันจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของแลว 

ผลลัพธที่ไดยอมจะนําไปสูความสําเร็จดังที่ไดต้ังจุดมุงหมายไว แตอยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน

ที่แทจริงใชวาหนวยงาน องคกร ทุกฝาย จะมีบทบาทเสมอภาคกันในการกระบวนการทํางาน ยอมมี

บางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบที่มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ เชน ในกิจกรรมการอบรมเร่ืองการ

อนุรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผูที่จะมีบทบาทหนาที่สําคัญคือ 

กลุมนักวิชาการ ผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการอนุรักษ เน่ืองจากมีหนาที่สําคัญในการศึกษา 

คิดคน และถายทอด องคความรู ใหแกสมาชิกผูเขารวมกิจกรรมคนอ่ืนๆ เปนตน 

 อาจกลาวไดวา การเร่ิมตนของกระบวนการ ไมวาจะเปนการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม ยอม

มีความสําคัญสูงสุดเพราะเปรียบด่ังรากฐานของโครงสราง ที่จักตองมีความมั่นคงแข็งแรง ทําหนาที่

ค้ําจุนใหสวนประกอบอ่ืนๆ สามารถยืดหยัดทําหนาที่ตอไปจนกระทั่งประสบผลสําเร็จ เชนเดียวกับ 

กระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ที่ขั้นตอนกระบวนการเร่ิมตนน้ัน มี

ความสําคัญสูงสุด หากในกระบวนน้ีขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแลว ผลลัพธที่

ออกมายอมไมสามารถตอบสนองเปาประสงคของโครงการไดอยางแทจริง หรือไมเชนน้ัน
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โครงการหรือกิจกรรมตางๆ อาจตองจบการทํางานลงอยางสิ้นเชิงโดยไมมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง

และไมสามารถกอใหเกิดประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 ผลจากการศึกษาเครือขายของการมีสวนรวมในโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง ทั้ง 2 

โครงการ สามารถสรุปบทบาทของกลุมเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของ ตามลําดับกระบวนการขั้นตอน

ของการดําเนินงาน ไดดังน้ี 

1. กระบวนการรวมคิด 

 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการรวมคิด ประกอบดวย  

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดแก คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก นักวิชาการจากกรมศิลปากร,  

ปราชญชาวบาน, นักการศึกษา, สมาคมมัคคุเทศก 

- ผูนําชุมชนหรือผูบังคับบัญชาหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทานเจาอาวาสวัด, 

ผูใหญบาน, กํานัน, นายกองคการบริหารสวนตําบล, ผูอํานวยการโรงเรียน 

2. กระบวนการรวมตัดสินใจ 

 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการรวมตัดสินใจ ประกอบดวย  

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดแก คณะวิจิตรศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก นักวิชาการจากกรมศิลปากร,  

ปราชญชาวบาน, นักการศึกษา, สมาคมมัคคุเทศก 

- ผูนําชุมชนหรือผูบังคับบัญชาหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทานเจาอาวาสวัด, 

ผูใหญบาน, กํานัน, นายกองคการบริหารสวนตําบล, ผูอํานวยการโรงเรียน 
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3. กระบวนการรวมปฏิบัติ 

 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการรวมปฏิบัติ ประกอบดวย  

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดแก คณะวิจิตรศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก นักวิชาการจากกรมศิลปากร,  

ปราชญชาวบาน, สมาคมมัคคุเทศก 

- กลุมผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ไดแก นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ชาวบานในชุมชนบานกอ, อาจารยและนักเรียนใน

โรงเรียนชุมชนบานกอ,  กลุมผูประกอบการรายยอยในภาคเหนือ, ชาวบานใน

ชุมชนบานดงบังและบานหนองพอก , นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ

(ระดับมัธยม), นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดงบัง(ระดับประถม) 

4. กระบวนการรวมรับผล (รวมรับผิดชอบ) 

 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการรวมรับผลประโยชน ประกอบดวย  

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดแก คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก นักวิชาการจากกรมศิลปากร,  

ปราชญชาวบาน, นักการศึกษา, สมาคมมัคคุเทศก 

- ผูนําชุมชนหรือผูบังคับบัญชาหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทานเจาอาวาสวัด, 

ผูใหญบาน, กํานัน, นายกองคการบริหารสวนตําบล, ผูอํานวยการโรงเรียน 

- กลุมผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ไดแก นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ชาวบานในชุมชนบานกอ, อาจารยและนักเรียนใน

โรงเรียนชุมชนบานกอ,  กลุมผูประกอบการรายยอยในภาคเหนือ, ชาวบานใน

ชุมชนบานดงบังและบานหนองพอก , นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ

(ระดับมัธยม), นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานดงบัง(ระดับประถม) 
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5.กระบวนการรวมประเมินผล 

 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการรวมประเมินผล ประกอบดวย  

- หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการไดแก คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก นักวิชาการจากกรมศิลปากร, ปราชญ

ชาวบาน, นักการศึกษา, สมาคมมัคคุเทศก 

- กลุมผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ไดแก กลุมแมบานในกิจกรรมทอผาไหมลาย

ฮูปแตม 

 จากขอมูลขางตน จะพบวา หนวยงาน/องคกรที่มีสวนรวมในกระบวนการรวมคิด คือ 

กลุมของผูที่มีบทบาทอํานาจในการจัดการ มีศักยภาพในการผลักดันสงเสริมใหเกิดการดําเนินงาน 

มีความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณเคร่ืองใช   เชนเดียวกันในกระบวนการ

รวมตัดสินใจ หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดการ มีความเปนผูนํา และมีความพรอมในดานตางๆ 

รวมทั้ง ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของยอมมีสวนรวมในกระบวนการน้ี เพราะมีผลตอการลงมือ

ปฏิบัติและรับผลประโยชนตอไป   ถัดมาคือผูที่มีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติและการรับ

ผลประโยชน พบวาทั้งสองกระบวนการดังกลาว ทุกหนวยงาน/องคกร ต้ังแตระดับผูนํา ผูวางแผน 

ผูเปนวิทยากร และผูเขารวมกิจกรรม  บุคลากรทั้งหมดที่ไดกลาวมาลวนเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ทั้งสิ้น  ทายสุดคือกระบวนการรวมประเมิน ผลการวิเคราะหที่ปรากฏคือ กิจกรรมสวนใหญผูที่ทํา

หนาที่ประเมิน คือ กลุมของหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ นักวิชาการ วิทยากร และมีเพียง

บางกิจกรรมเทาน้ันที่ชาวบานผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการประเมินผลดวย  

 สรุปไดวา โครงการที่นํามาเปนกรณีศึกษาทั้ง 2 โครงการน้ัน ตางก็มีขอจํากัดในเร่ือง

ของกระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอน การรวมประเมิน รวมคิด และรวมตัดสินใจ โดยลําดับจาก

มากไปนอย เน่ืองจากบุคคลหรือหนวยงานที่จะเขามามีสวนรวมในขั้นตอนดังกลาวน้ัน ผูวิจัย

ประเมินวา จักตองเปนผูที่มีอํานาจทั้งทางดานความคิดและความพรอม เปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับ

ในดานความรู ความสามารถ หรือเปนตัวแทนเขามาทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชน โดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139 

 

ในกระบวนการมีสวนรวมทั้ง 3 ขั้นตอนน้ัน ตางก็มีความสําคัญเพราะถือวาเปน รากฐานโครงสราง

ในการริเร่ิมวางแผน  ตัดสิน และประเมิน กิจกรรมทั้งหมด ไมวาจะเด็กหรือผูใหญที่มีสวนเกี่ยวของ

ในกิจกรรมทุกคนตองปฏิบัติตาม แตถึงอยางไรก็ตามใชวาแผนโครงการ ที่ถูกกําหนดขึ้นมาน้ันจะ

ไมมีจุดบกพรองหรือสมบูรณไปเสียหมด เมื่อถึงขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติจริงรวมกันจากทุกฝาย 

ซึ่งมีพื้นฐานความรูและประสบการณที่แตกตางกัน ยอมเกิดปญหาและอุปสรรค ดังน้ันผูมีสวนรวม

ทุกฝายจึงควรที่จะใหความรวมมือชวยเหลือกันในการแกไขปญหา ระดมความคิดสติปญญา หาวิธี

ลองผิดลองถูก และเปดใจยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสีย สุดทายแมวาผลลัพธจะออกมา

เปนเชนไร คงดีเสียกวาปลอยใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงแกปญหาเพียงลําพังหรือไมพยายามที่จะคิด

และลงมือปฏิบัติ อยางนอยที่สุดจุดบกพรองและความลมเหลวเหลาน้ัน ยังสามารถเปนขอคิด

วิทยาทานใหแกบุคคลอ่ืนๆไดนําไปพัฒนาตอไป 
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สวนท่ี 7 แนวทางท่ีเหมาะสมตอกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 

 7.1 แนวทางการสรางเครือขายความรวมมือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กลุมเครือขายความรวมมือของการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  

 

  ในการทํางานที่เนนกระบวนการมีสวนรวมจําเปนตองใหความสําคัญกับการสราง

เครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการทํางาน หากโครงการมีผูสนใจเขารวมและใหการสนับสนุน

จากหลายภาคสวน หลายหนวยงานแลว ก็จะยิ่งเพิ่มกําลังศักยภาพของการดําเนินงานใหมี

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

สถานศึกษา 

กลุมเครือขาย 

การมีสวนรวมใน

การอนุรักษ 

ผูนําชุมชน 

พระสงฆประจําวัด 

ชาวบานในชุมชน 

กลุมอาชีพพื้นบาน 

ปราชญชาวบาน 
 

- บริษัททองเที่ยว 

- ธุรกิจรานคา 

- อุตสาหกรรมหัตถศิลป 

- การศึกษานอกโรงเรียน 

- มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

- โรงเรียนในชุมชนทองถิ่น 

- องคการปกครองสวนทองถิ่น 

- กรมศิลปากร  

- สํานักพัฒนาสังคม 

-การทองเที่ยวแหงประเทศ 

    ไทย 
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป สําหรับกระบวนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม วิเคราะหไดวา

ควรจะมีการสรางกลุมเครือขาย 2 ประเภท ไดแก 

- เครือขายที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย เจาอาวาสวัดและพระ

ลูกวัดซึ่งเปนเจาของสถานที่, ชาวบานในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง,  เด็กและเยาวชน

ในทองถิ่น, ตัวแทนของภาครัฐ ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น, องคการบริหารสวนตําบล, 

เทศบาล   

- เครือขายที่เกิดขึ้นโดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ที่มีอํานาจ

หนาที่และศักยภาพความพรอมทั้งดานความรู ทุนทรัพย และกําลังคน ไดแก หนวยงานจากภาครัฐ

อยาง สํานักศิลปากรที่รับผิดชอบดูแลในเขตพื้นที่ของโครงการ, สํานักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ

ในการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร,  องคการบริหารสวนจังหวัด, สํานักพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   

  นอกจากน้ียังควรสรางเครือขายความสัมพันธรวมกันหนวยงานหรือองคกรเอกชนที่

มีความสนใจและมีทัศนคติในการรวมสืบทอดและรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยการ

นําเอาศิลปวัฒนธรรมไปเปนแนวทางในการตอยอดพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หรือการลงทุน

ทางธุรกิจโดยการสรางสรรคเปนผลิตภัณฑงานหัตถศิลปได   

 และอีกกลุมเครือขายที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการสืบสานและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมน่ันคือ เครือขายสถานศึกษา ทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ไมวาจะเปน

สถานศึกษาของรัฐหรือชน เปนสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ ก็

สามารถเขามามีสวนรวมได และจะเปนแนวทางหน่ึงที่จะเชิญชวนและเปดโอกาสใหเยาวชนที่เปน

อนาคตของประเทศไดเขามาซึมซับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบพื้นบานซึ่งควรคาแกการรักษา

ใหคงอยูสืบไป และจะเปนการสงเสริมใหเยาวชนกลาแสดงออกและเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับ

ผูอ่ืนได 
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 7.2 แนวทางการวางแผนข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม  

ศึกษาเก็บขอมูลของโบราณสถานและชุมชน 

จัดต้ังคณะทํางาน 

พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

อบรม และ ปฏิบัติกิจกรรม 

รวมริเร่ิม วางแผน 

รวมลงมือปฏิบัติ 

รวมรับผล (รับผิดชอบ) 

รวมติดตามประเมินผล 

ข้ันตอนการดําเนินงาน อนุรักษฯ แบบมีสวนรวม 

เขียนโครงการนําเสนอ 

 

ประชุมปรึกษาการดําเนินงาน 

คนหาปญหาและแนวทางแกไข 

จัดต้ังคณะทํางาน 

กําหนด ที่มา ความสําคัญ  

   

 

 

    

   

 

รวมวิเคราะห  

มอบหมายภารกิจหนาที่ 

จัดต้ังกลุมกิจกรรม 

แกไขขอบกพรอง และพัฒนาโครงการ 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ผลประโยชนดานดี 

ผลกระทบดานลบ 
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  การวางแผนการดําเนินงาน หัวหนาโครงการและผูที่มีสวนรวมในการวางแผน

จะตองกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมเครือขายหรือกลุมกิจกรรมแตละกลุม ใหมี

ความชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจหนาที่ของแตละหนวยงาน องคกร และความศักยภาพของแตละ

บุคคล โดยจักตองไมเปนการปดกั้นหรือปดโอกาสในการเขามามีสวนรวมในทุกๆกระบวนการ

ขั้นตอนโดยกระบวนการดําเนินงานในการวางแผนดําเนินโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมี

สวนรวม 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

       1. ขั้นตอนการรวมริเร่ิม ในการรางแผน สรางสรรค ซึ่งเปนรากฐานแรกเร่ิมของการ

จัดทําโครงการที่ตองใหความสําคัญอยางที่สุด มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  จัดต้ังคณะทํางาน, กําหนด 

ที่มา ความสําคัญ จุดประสงค พื้นที่ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย, ศึกษาเก็บขอมูลของโบราณสถาน

และชุมชน และเขียนโครงการนําเสนอ 

  2. ขั้นตอนการรวมวิเคราะห มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  เขารวมการประชุม ปรึกษา 

หารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานในโครงการ เพื่อ

รวมคนหาสาเหตุของปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขรวมกัน 

   3. ขั้นตอนการรวมลงมือปฏิบัติ  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  จัดต้ังกลุมกิจกรรม, 

มอบหมายภารกิจหนาที่,พัฒนาเครือขายความรวมมือ, อบรมและปฏิบัติกิจกรรม 

   4. ขั้นตอนการรวมรับผล คือการรวมรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้นไมวาจะเปน ผลดี

หรือผลเสียก็ตาม ทุกกลุม ทุกหนวยงาน ที่เกี่ยวของตองรวมกันรับผิดชอบและจึงแกไขขอผิดพลาด

โดยไมปลอยทิ้งไวใหเปนภาระความรับผิดชอบของทางวัดหรือทองถิ่นแตเพียงฝายเดียว อยางนอย

ที่สุดควรที่จะดําเนินการติดตามผลความสืบเน่ืองของโครงการ 

    5. ขั้นตอนการรวมติดตามประเมินผล  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลง โดยควรทําการประเมินเปนระยะอยางตอเน่ือง 

ในชวงแรกอาจตองเขาไปประเมินบอยคร้ัง หลังจากที่ไดรับทราบปญหาที่ตามมาจึงคอย ประชุม

ปรึกษากับสมาชิกในกลุมเครือขาย วัด และชาวบานในทองถิ่นถึงแนวทางการแกไขปญหาน้ัน ๆ ให

ตรงจุด แลวจึงทําการพัฒนาตอยอดโครงการ โดยการบูรณาการความรูกับศาสตรแขนงตาง ๆ ตอไป  
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7.3 แนวทางการจัดตั้งกลุมกิจกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 การจัดต้ังกลุมกิจกรรม 

 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ความสนใจ  และ

ความสามารถทางภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งหมดที่กลาวมาลวนแตเปนตัวแปรที่สําคัญในการจัดต้ังกลุม

กิจกรรมนอกจากน้ีการสํารวจศึกษาขอมูลประชากรและกลุมเครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการ

จัดทํากิจกรรมก็เปนสิ่งที่จะสามารถทําใหทราบถึงสถานการณความสัมพันธทั้งในระดับภายในกลุม

และระหวางกลุม วามีปฏิสัมพันธอยูในระดับใด เพื่อชวยในการตัดสินใจวางแผนรวมกลุมที่มี

ความสัมพันธอยูในระดับดี และแยกกลุมที่มีความขัดแยงออกจากกัน ทั้งน้ีเพื่อความคลองตัวของ

การปฏิบัติกิจกรรมน่ันเอง สําหรับการจัดต้ังกลุมกิจกรรม จําเปนตองพิจารณาถึงประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นตอสวนรวมเปนหลัก และใหอิสระแกผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดไดมีสวนในการเสนอ

ความคิด รวมตัดสินใจ และลงความเห็นรวมกัน วามีความตองการหรือสนใจในการทํากิจกรรมใด

เปนพิเศษหรือไม อยางไร และเมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติแลว ผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคนก็จะ

ปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ และทายที่สุดทุกฝายก็จะไดรับผลประโยชนรวมกันอยางเสมอภาค 

การจัดต้ังกลุมกิจกรรม 

เกณฑพิจารณาจัดต้ัง กิจกรรม กลุมเปาหมาย 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

รักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

สรางอาชีพ เสริมรายได 

ธํารงรักษาขนบประเพณี 

กระตุนจิตสํานึกรักบานเกิด 

อบรมการอนุรักษโบราณสถาน

และภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

สรางสรรคงานศิลปจาก 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ผลิตภัณฑงานหัตถกรรมพ้ืนบาน

จากภาพจิตรกรรม 

การแสดงละคร รอง รํา เลานิทาน  

เรื่องราวในภาพจิตรกรรม 

การดูแลรักษาจิตรกรรมฝาผนัง 

ในเบื้องตน, มัคคุเทศกทองถ่ิน 

1.ชาวบาน 

ในชุมชน 

2.กลุมเยาวชน 

ในชุมชน 

3.ผูประกอบการ

กลุมแมบาน 

4.สถานศึกษา   

ทุกระดับช้ัน 

   1 , 2 , 

   3 , 4 

2, 4 

1,3 

1, 2,  

4 

1, 2,  

4 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมในรูปของงานศิลปกรรมที่มีคุณคา

ทางดานประวัติศาสตรและศิลปะ ที่คนไทยรูจักและคุนเคยมาต้ังแตสมัยแรกเร่ิมกอต้ังกรุงศรีอยุธยา 

เน่ืองจากเปนผลงานศิลปกรรมที่ปรากฏใหพบเห็นไดทั่วไป อยางเชน ในอาคารศาสนสถาน 

สถาปตยกรรมโบราณ ฯลฯ ซึ่งชาวพุทธศาสนิกชนทุกคน ยอมเคยไดมีโอกาสชื่นชม แตจะมีสักกี่

คนที่จะเขาใจความหมายที่แทจริง และซาบซึ้งถึงแกนแทของคติธรรมที่ซอนอยูภายใตความงามใน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหลาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนภาพจิตรกรรมที่ถูกเขียนขึ้นโดยศิลปน

ชางเขียนที่ไรชื่อเสียง และยังไปปรากฎอยูในอาคารศาสนสถานซึ่งหางใกลผูคนดวยแลว ยอม

เปนไปไดวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นน้ันไดกําลังตกอยูภายใตความสุมเสี่ยงตอการเสื่อมสลายและ

ถูกทําลายลงไปในอนาคตอันใกลน้ี 

 ทฤษฏีที่ผูวิจัยไดนํามาประกอบใชเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและแกปญหาเพื่อให

สามารถตอบโจทยงานวิจัยได ประกอบดวย ทฤษฏีการอนุรักษ ที่สามารถนํามาศึกษาเพื่อเปน

แบบอยางของเทคนิควิธีการที่ถูกหลักในการอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมใหแกกรณีตัวอยางที่

ผูวิจัยไดหยิบยกมาศึกษา ทฤษฏีสําคัญอีกทฤษฏีหน่ึง คือ แนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม ซึ่งเปนหัวใจ

หลักของงานวิจัยชิ้นน้ี ที่จะกลาวถึงกระบวนการดําเนินงานและผูมีสวนรวม โดยตลอดทั้งการวิจัย

จะเปนนําเอาแนวคิดและทฤษฏีดังกลาวขางตมมาเปนแกนหลักในการวิเคราะหและแกปญหา 

 กอนที่จะกลาวถึงขอสรุปในแงของทฤษฏีที่ไดคนพบจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดอธิบาย

ถึง ลักษณะการดําเนินโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของแหลงกรณีศึกษาที่ไดนํามาเปนขอมูล

เปรียบเทียบทั้ง 2 โครงการ ดังน้ี 
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 5.1 วิเคราะหการดําเนินโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของแหลงกรณีศึกษา 

   กรณีศึกษาท่ี 1 โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ ตําบลวัง ทรายคํา  

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  รับผิดชอบโครงการโดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ผลจากการศึกษาขอมูลโครงการและจากการลงพื้นที่สํารวจเก็บขอมูล พบวา 

โครงการดังกลาวปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคเปนที่เรียบรอยต้ังแตป พุทธศักราช 2550 

นับเปนเวลาลวงเลยมากวา 4 ป หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง  ผลสํารวจภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ณ 

วิหารวัดบานกอ ปรากฏวา ภาพเขียนยังคงความสมบูรณมากกวารอยละ 90 โดยประเมินจากการ

ตรวจสอบสภาพของชั้นสี การดูแลทําความสะอาด การไมตอเติมหรือทําลายงานศิลปกรรม  รวมทั้ง

ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารวิหารและความงามดานทัศนียภาพโดยรวมของวัด นับวา

มีระบบการจัดการในดานการดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังและอาคารโบราณสถานไดอยางดี

เยี่ยม และเมื่อเผชิญกับปญหาที่มีความสุมเสี่ยงตอการสูญเสียภาพจิตรกรรมฝาผนังแลว ทาง

พระสงฆและชาวบานก็สามารถชวยกันปองกันแกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยเรียนขอคําแนะ

ชวยเหลือจากคณาจารย ประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  ผลการประเมินและติดตามความตอเน่ืองในการจัดทําโครงการยอย ในระหวางที่มี

การดําเนินโครงการอนุรักษฯ ไดแก โครงการฝกอบรมการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง และโครงการ

ปลูกจิตสํานึกสูชุมชนเพื่อรูคุณคาของจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ   หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลง 

ทางผูรับผิดชอบโครงการคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสงมอบหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแล

โบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดบานกอ ใหแกวัดและชุมชนเปนผูดําเนินการ

ตอไป โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาหลังโครงการเสร็จสิ้น ทานอาจารยวิถี  พานิชพันธ หน่ึงในผู

กอต้ังและที่ปรึกษาโครงการไดนําคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   มาศึกษาดูงานที่วัดกอ

บานกออยางตอเน่ือง อีกทั้งยังเปนการกลับมาประเมินผลของโครงการและแนะนําเครือขายใหมา

ศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่น ณ วัดบานกอแหงน้ีอยางสม่ําเสมอ   

  จากการสัมภาษณทานเจาอาวาสและไดพบปะกับนองๆ กลุมเยาวชนบานกอ บาน

ฮาง บานปาฝาง ซึ่งมาทําหนาที่เปนมัคคุเทศกทองถิ่นนําชมภาพจิตรกรรมฝาผนังใหแกผูวิจัยแลว 

ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดพบวา ทั้งทานเจาอาวาสและชาวชุมชนบานกอน้ันมี
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ความสมัครสมานสามัคคีกันเปนอยางยิ่ง ที่จะรวมใจกันสืบสานมรดกวัฒนธรรมและถายทอดองค

ความรูรวมทั้งนําเสนอความงามของมรดกศิลปกรรมของชุมชนใหแกบุคคลภายนอกไดรับรูถึง

คุณคา  ซึ่งกลุมกิจกรรมมัคคุเทศกน้ัน เปนกลุมกิจกรรมที่เพิ่งจัดต้ังขึ้นไดไมนาน หลังจากที่

โครงการอนุรักษสิ้นสุดลง และมีบุคคล หนวยงานจากภายนอกใหความสนใจเขามาศึกษาดูงาน

อยางไมขาดสาย ทําใหทานเจาอาวาสและชาวชุมชนบานกอ รวมกันริเร่ิมจัดต้ังกลุมเยาวชนเพื่อสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้นมา โดยไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ 

จึงสรุปไดวา การจัดทําโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดบานกอจังหวัดลําปาง ได

ประสบความสําเร็จทั้งในแงของการรักษาตัวทรัพยากรวัฒนธรรม(ภาพจิตรกรรมฝาผนัง)และผล

สืบเน่ืองของกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาและปรับใชไดตรงตามความตองการของทองถิ่นอยาง

แทจริง 

  กรณีศึกษาท่ี 2โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม) ณ  สิมวัดโพธาราม บาน

ดงบัง และสิมวัดปาเรไรย บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบ

โครงการโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําโครงการแลวเสร็จ

เมื่อ ปพุทธศักราช 2551 ผลจากการสํารวจตรวจสอบสภาพของจิตรกรรมฝาผนังและอาคาร

โบราณสถานของสิมทั้ง 2 แหง พบวาภาพจิตรกรรมฝาผนังมีสภาพความสมบูรณ ประมาณรอยละ 

80 สวนสภาพความสมบูรณของโครงสรางสถาปตยกรรมอยูที่ประมาณ รอยละ 60 เน่ืองจากพบวามี

การเกิดปญหาในหลายจุดที่ไมไดรับการแกไข เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและสวนภายในของ

อาคารโบราณสถานไมไดรับการดูแลทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ มีลักษณะเหมือนถูกปลอยทิ้ง

รางเมื่อไมไดใชงานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โครงสรางฐานและเสารองรับชายคาเกิด

ความเสียหายอยางรุนแรง  หากพิจารณาดูแลวจะพบวาปญหาบางประการที่เกิดขึ้นกับภาพ

จิตรกรรมฝาผนังและอาคารโบราณสถาน ทางวัดและชาวบานสามารถเขาไปชวยดูแลรักษา ทํา

ความสะอาดในเบื้องตนไดดวยตนเอง โดยชาวบานบางกลุมไดผานการอบรมเร่ืองการอนุรักษ

โบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังมากอนแลว สันนิษฐานวานาจะมีความรูเบื้องตนในการ

อนุรักษโบราณสถานอยางถูกหลักการอนุรักษที่ประชาชนสามารถปฏิบัติเองได  แตกลับกลายเปน

วาสภาพที่ปรากฏในปจจุบัน ชาวบานรวมทั้งพระสงฆเองก็ไดกลาวตรงกันวา สิมที่ไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนโบราณสถานแลว กรมศิลปากรไมใหเขาไปทําลายหรือเปลี่ยนแปลง จึงเปนเหตุให
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ชาวบานมีความรูสึกเกรงกลัวตอการเขาไปปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษา เพราะเกรงวาจะทําไมถูก

หลักการอนุรักษจึงไมขอเขามาเกี่ยวของ จากปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาชนใน

ทองถิ่นมีแนวคิดที่ไมถูกตองตอการมีสวนรวมในการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  ทั้งยัง

ทําใหเกิดความหางเหินในการปฏิบัติงานระหวางรัฐและทองถิ่นมากยิ่งขึ้น สุดทายผลกระทบจึงเกิด

ขึ้นกับทรัพยากรวัฒนธรรมของทองถิ่นเอง น้ันคือความเสื่อมสลายของภาพจิตรกรรมฝาผนังและ

อาคารโบราณสถานที่ปราศจากการดูแล 

  ในดานการประเมินติดตามผลสืบเน่ืองของกิจกรรมยอยที่ปฏิบัติระหวางดําเนิน

โครงการอนุรักษฯ น้ัน ประกอบดวย การอบรมใหความรูเร่ืองการอนุรักษแหลงโบราณสถานและ

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง, การจายผญาและขับรองสรภัญญะ, การทอผาไหมลายฮูปแตม, การอบรม

มัคคุเทศกรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่น, คายศิลปะรักษฮูปแตม และการทําหนังปะ

โมทัยหรือหนังตะลุงอีสาน จากการสํารวจ สัมภาษณ และติดตามศึกษากิจกรรมบางอยาง พบวา 

กิจกรรมที่ยังคงมีการปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเน่ืองมี 2 กิจกรรมคือ มัคคุเทศกทองถิ่น ซึ่งมีผูนํา

ชุมชนและเยาวชนของโรงเรียนในทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศก คอยแนะนําใหความรู

เกี่ยวกับประวัติเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ใหแกคณะผูเขามาศึกษาดูงาน  กิจกรรมที่ 2 คือ 

การแสดงและทําตัวหนังปะโมทัย ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในจํานวนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นใน

โครงการอนุรักษฯ โดยผูวิจัยเองไดมีโอกาสติดตามผลการแสดงของนองๆ นักเรียนโรงเรียนดงบัง

พิสัยนวการนุสรณ ที่ใชชื่อกลุมวา “เพชรอีสาน”  ไดนําคณะกวา 40 ชีวิต เขามารวมทําการแสดงใน

โครงการ “พื้นที่น้ี...ดีจัง ณ แพรงภูธร” จัดโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน

ที่มารวมงานรอรับชมการแสดงเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเพชร

อีสานไดรับความสนใจทั้งจากสื่อโทรทัศน รายการทีวี และเครือขายเยาวชนจากจังหวัดตางๆ ติดตอ

ใหไปรวมทําการแสดงเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในนามตัวแทนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายคร้ังดวยกัน แสดงใหเปนถึงความสําเร็จของโครงการที่เกิดจากการนํา

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมาประยุกต ใหเขาการสังคมสมัยใหมไดอยางลงตัว 
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5.2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห 

  5.2.1 กลุมเครือขายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง 

          หลักของกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม จักตองเกิดจากกลุมสมาชิก 

เครือขาย ของโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ไดแสดงออกถึงบทบาทหนาที่อยางเสมอภาค หรือ

พยายามมีสวนรวมในทุกๆ ขั้นตอนกระบวนการใหมากที่สุด ตามแตภารกิจหนาที่ของหนวยงาน

หรือองคกร และความชํานาญของแตบุคคล  หากการดําเนินโครงการไมไดรับความรวมมือจากทุก

ภาคฝายหรือทรัพยากรบุคคลมีไมเพียงพอแลว ผลลัพธที่ออกมายอมไมสามารถตอบสนอง

เปาประสงคของโครงการไดอยางแทจริง หรือไมเชนน้ัน โครงการหรือกิจกรรมตางๆ อาจตอง

สิ้นสุดการดําเนินงานลงอยางสิ้นเชิงโดยไมมีการปฏิบัติตอเน่ืองและไมสามารถกอใหเกิดประโยชน

ไดอยางยั่งยืน  

 ในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวม ผูศึกษาไดนําเอาแนวคิด

กระบวนการมีสวนรวม ที่จัดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมออกเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบไปดวย  

1. การมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  3. การมีสวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติ  4.การมีสวนรวมในการรับผลหรือรับผิดชอบตอผลที่ตามมา ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย 

และ  5. การมีสวนรวมในการประเมินและติดตามผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดทําการนําเสนอเปนตารางแสดงกลุมขอมูลของ

เครือขายในกระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการที่เครือขายแตละกลุมเขาไปมีสวนรวม 

สามารถสรุปไดวา หนวยงาน/องคกรที่มีสวนรวมในกระบวนการรวมคิด คือ กลุมของผูที่มีบทบาท

อํานาจในการจัดการ มีศักยภาพในการผลักดันสงเสริมใหเกิดการดําเนินงาน มีความพรอมดาน

บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณเคร่ืองใช   เชนเดียวกันในกระบวนการรวมตัดสินใจ 

หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดการ มีความเปนผูนํา และมีความพรอมในดานตางๆ รวมทั้ง ผูที่มี

สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของยอมมีสวนรวมในกระบวนการน้ี เพราะมีผลตอการลงมือปฏิบัติและการ

รับผลประโยชนตอไป   ถัดมาคือผูที่มีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติและการรับผลประโยชน 

พบวาทั้งสองกระบวนการดังกลาว ทุกหนวยงาน/องคกร ต้ังแตระดับผูนํา ผูวางแผน ผูเปนวิทยากร 
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และผูเขารวมกิจกรรม  บุคลากรทั้งหมดที่ไดกลาวมาลวนเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งสิ้น  ทายสุดคือ

กระบวนการรวมประเมิน ผลการวิเคราะหที่ปรากฏคือ กิจกรรมสวนใหญผูที่ทําหนาที่ประเมิน คือ 

กลุมของหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ นักวิชาการ วิทยากร และมีเพียงบางกิจกรรมเทาน้ัน

ที่ชาวบานผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการประเมินผลดวย  

 สรุปไดวา โครงการที่นํามาเปนกรณีศึกษาทั้ง 2 โครงการน้ัน ตางก็มี

ขอจํากัดในเร่ืองของกระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอน การรวมประเมิน รวมคิด และรวมตัดสินใจ 

โดยลําดับจากมากไปนอย เน่ืองจากบุคคลหรือหนวยงานที่จะเขามามีสวนรวมในขั้นตอนดังกลาว

น้ัน ผูวิจัยประเมินวา จักตองเปนผูที่มีอํานาจทั้งทางดานความคิดและความพรอม เปนบุคคลที่เปนที่

ยอมรับในดานความรู ความสามารถ หรือเปนตัวแทนเขามาทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของ

ประชาชน โดยในกระบวนการมีสวนรวมทั้ง 3 ขั้นตอนน้ัน ตางก็มีความสําคัญเพราะถือวาเปน 

รากฐานโครงสรางในการริเร่ิมวางแผน  ตัดสิน และประเมิน กิจกรรมทั้งหมด ไมวาจะเด็กหรือ

ผูใหญที่มีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมทุกคนตองปฏิบัติตาม แตถึงอยางไรก็ตามใชวาแผนโครงการ ที่

ถูกกําหนดขึ้นมาน้ันจะไมมีจุดบกพรองหรือสมบูรณไปเสียหมด เมื่อถึงขั้นตอนของการลงมือ

ปฏิบัติจริงรวมกันจากทุกฝาย ซึ่งมีพื้นฐานความรูและประสบการณที่แตกตางกัน ยอมเกิดปญหา

และอุปสรรค ดังน้ันผูมีสวนรวมทุกฝายจึงควรที่จะใหความรวมมือชวยเหลือกันในการแกไขปญหา 

ระดมความคิดสติปญญา หาวิธีลองผิดลองถูก และเปดใจยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสีย 

สุดทายแมวาผลลัพธจะออกมาเปนเชนไร คงดีเสียกวาปลอยใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงแกปญหาเพียง

ลําพังหรือไมพยายามที่จะคิดและลงมือปฏิบัติ อยางนอยที่สุดจุดบกพรองและความลมเหลว

เหลาน้ัน ยังสามารถเปนขอคิดวิทยาทานใหแกบุคคลอ่ืนๆตอไป 

 

5.2.2 ปจจัยและเง่ือนไขท่ีเปนตัวกําหนดบทบาทของการมีสวนรวมในการอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนัง 

 วัตถุประสงคขอหน่ึงในการ เลือกกรณีศึกษาในการทํางานวิจัยชิ้นน้ี ผูวิจัยมี

ความตองการที่จะศึกษาโครงการที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมประเพณีและดานภูมิศาสตร

ที่ต้ัง โดยไดทําการเลือกศึกษาโครงการอนุรักษฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเปน

แบบอยางของการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเปนการเปดโลกทัศนของผูวิจัยเอง และเพื่อใหสามารถเห็นความ
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ตางของกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งมีปจจัยและเงื่อนไขเปนตัวกําหนดบทบาทของการมีสวนรวมที่

แตกตางกันออกไป โดยสามารถสรุปปจจัยและเงื่อนไขของโครงการที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง ได

ดังน้ี 

 1) ดานพื้นที่ต้ัง สภาพความแตกตางทางภูมิศาสตรมีผลตอการเสื่อมสลาย

ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง เชน สภาพพื้นดินเค็มในภาคอีสาน ที่สงผลตอการเกิดผลึกชั้นเกลือใน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนปญหาที่ประสบเปนประจําในอาคารที่กอสรางโดยไมทําการปองกัน 

ความชื้นจากพื้นดิน ซึ่งโดยมากเปนชางในทองถิ่นที่ปูฐานอาคารแบบงาย ๆ และมีงบประมาณจํากัด

สวนในภาคเหนือ พื้นที่ที่อากาศมีความชื้นสูงอยางเชน วัดที่ต้ังอยูกลางหุบเขาจะไดรับผลกระทบ

จากสภาพอากาศชื้นและฝนตกชุก สงผลใหภาพจิตรกรรมไดรับความเสียหายจากคราบนํ้าฝน 

โดยเฉพาะวัดที่มุงหลังคาดวยไม(แปนเกล็ด)ที่มักจะเกิดการร่ัวซึมไดงาย ตัวอยางเชน ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองพระเวสสันดรชาดก ภายในวิหารวัดบานกอ ที่ถูกนํ้าฝนชะ

ลางทําลายจนลบเลือนไมสามารถอนุรักษใหกลับมางดงามดังเดิมไดอีก สภาวะทางธรรมชาติของ

แตพื้นที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรรมทางวัฒนธรรมแตกตางกันไป ทําใหผูคนที่อยู

อาศัยในพื้นที่ตางกันมีความต่ืนตัวตอการอนุรักษฯในระดับที่ตางกันไปดวย  

 2) ดานจารีต ประเพณี  ภาคอีสานมีขอหามมิใหผูหญิงและผูที่ไมเกี่ยวของ

กับการประกอบพิธีทางศาสนาเขาไปในสิม(โบสถ)  ถาหากวัดหรือชุมชนไมมีการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาก็จะไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาไปในสิมโดยพละการ จากเหตุการณดังกลาว 

สามารถวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในสิมของภาคอีสานได 

2 ประเด็น คือ เปนการปองกันมิใหบุคคลภายนอกหรือสัตวประเภทตาง ๆ เขา ไปทําใหเกิดความ

เสียหายตอภาพจิตรกรรมฝาผนังได หรืออาจเปนดาบสองคมที่กลับมาทําลายทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมน้ันเอง เพราะเมื่อไมอนุญาตใหเขาไปภายในอาคารศาสนาสถาน(สิม)ได บุคคลทั่วไป

ยอมไมอาจทราบไดวาภายในน้ันมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญอยู รวมถึงโอกาสที่จะเขาไป

ดูแลทําความสะอาดก็มีนอยลง จนในที่สุดผูคนในทองถิ่นเองก็จะลืมเลือนและปลอยปละละเลยไป

จนกระทั่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมน้ันเสียหายจนยากแกการอนุรักษพื้นฟู ดังน้ันวัดซึ่งเปนเจาของ

สถานที่ควรมีการสรางความเขาใจกับชาวบาน เยาวชน ในทองถิ่น โดยอาจขอความรวมมือในการ
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ชวยกันเปนจิตอาสาดูแลทําความสะอาด หรือจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเปดโอกาสให

ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงงานศิลปกรรมและพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ  

 3) ดานสังคม แตละสังคมประกอบดวย ปญหาความขัดแยงภายในระหวาง

คนในชุมชน (ระหวางกลุมอนุรักษนิยมและสมัยนิยม) นําไปสูปญหาความสัมพันธระหวาง

เครือขายความรวมมือที่ตางก็มาจากคนละภาคสวนทําใหเกิดความเห็นที่ไมตรงกันและเมื่อตองมา

ทํางานรวมกัน จึงสงผลใหงานน้ันไมประสบความสําเร็จ ปจจัยทางดานสังคมอีกประการที่เปน

ตัวกําหนดบทบาทในการมีสวนรวมคือ คานิยมในการศึกษาและทํางานในตางถิ่นทําใหเด็ก เยาวชน 

และวัยรุนบางสวนยายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่เขาไปอยูอาศัยในเขตเมือง สงผลใหบุคลากรใน

ทองถิ่นที่จะเขาไปดูแลและทําการศึกษาสืบทอดมีจํานวนไมเพียงพอตอตัวทรัพยากรวัฒนธรรม 

 4) ดานระเบียบ กฎหมาย ตัวอยางปญหาจากกรณีศึกษา คือ ในกรณีของการ

อนุรักษสิมในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนอาคารที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน จะไดรับ

การคุมครองตาม พ.ร.บ. โบราณสถานฯ ทําใหชุมชนและวัดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเขาไปจับ

ตองทําความสะอาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพราะเกรงวาจะไปทําใหภาพจิตรกรรมน้ันไดรับความ

เสียหาย แลวจะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจไดรับโทษ สงผลใหเกิดชองวางระหวาง

รัฐและชุมชน กรมศิลปากรในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยตรง ควร

เขามาใหความรู คําแนะนํา ในการดูแล ทําความสะอาดภาพจิตรกรรมฝาผนังใหแกพระสงฆและ

ชาวบานที่ไมมีพื้นฐานเร่ืองการอนุรักษไดมีสวนรวมการชวยเหลือดูแลรักษาสมบัติของทองถิ่นได

ตามความสามารถของตน   

 5) จิตสํานึกและคานิยม สําหรับบุคคลบางกลุมอาจไมเห็นคุณคาและไมให

ความสําคัญกับสิ่งเกาแกที่มีอายุ เน่ืองจากมองวาเปนของเกาไรคา และพยายามที่จะทําลายเพื่อสราง

สิ่งใหมขึ้นมาทดแทนอยูเสมอ อีกทั้งผูคนในสังคมสมัยใหมหันไปบริโภคนิยมมากขึ้นไมใสใจตอ

คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมอีกตอไป 

 ปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ที่ไดกลาวถึงขางตน ทราบไดจากการลงพื้นที่จริง

เพื่อสํารวจปญหาของโครงการอนุรักษฯ ทั้ง 2 กรณีศึกษา ซึ่งปญหาบางประการ ก็มีความจําเปน

เรงดวนที่ตองรีบจัดการแกไขโดยดวน เชน การสรางความรูความเขาใจเบื้องตนใหแกประชาชน 
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เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษดูแลรักษาโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง มิเชนน้ันประเทศไทยอาจ

ตองเกิดการสูญเสียทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญไปอีกแหงก็เปนได 

 5.3 แนวทางท่ีเหมาะสมตอกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

  5.3.1 แนวทางการสรางเครือขายความรวมมือ   

 สําหรับกระบวนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังแบบมีสวนรวม ควรจะมีการ

สรางกลุมเครือขายที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชนเองรวมทั้งเครือขายที่เกิดขึ้นโดยการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก ที่ประกอบไปดวย ตัวแทนของภาครัฐ ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง ไดแก 

องคการปกครองสวนทองถิ่น, กรมศิลปากร, สํานักพัฒนาสังคม, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 

สถานศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน, หนวยงาน

ภาคเอกชน ไดแกบริษัททองเที่ยว, ธุรกิจรานคา, อุตสาหกรรมหัตถศิลป  และที่สําคัญที่สุดคือ ภาค

ประชาชน ชาวบานในชุมชน ทุกระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย   

   5.3.2 แนวทางวางแผนข้ันตอนการดําเนินงาน 

    ในการวางแผนการดําเนินงาน สามารถสรุปกระบวนการไดเปน ๕ ขั้นตอน 

ดังน้ี 

       - รวมริเร่ิม วางแผน  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  จัดต้ังคณะทํางาน, กําหนด 

ที่มา ความสําคัญ จุดประสงค พื้นที่ ระยะเวลา, ศึกษาเก็บขอมูลของโบราณสถานและชุมชน และ

เขียนโครงการนําเสนอ 

    - รวมวิเคราะห  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  ประชุมปรึกษาการดําเนินงาน, 

คนหาปญหาและแนวทางแกไข 

             - รวมลงมือปฏิบัติ  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  จัดต้ังกลุมกิจกรรม, มอบหมาย

ภารกิจหนาที่,พัฒนาเครือขายความรวมมือ, อบรมและปฏิบัติกิจกรรม 

             - รวมรับผลประโยชน รวมรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้นไมวา ผลดี หรือ 

ผลเสีย   

              - รวมติดตามประเมินผล  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติคือ  ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน,แกไขขอบกพรอง และพัฒนาโครงการ 
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 5.3.3 แนวทางการจัดตั้งกลุมกิจกรรม   

          การจัดต้ังกลุมกิจกรรม จําเปนตองพิจารณาถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอ

สวนรวมเปนหลัก และใหอิสระแกผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด 

ตัดสินใจ และลงความเห็นรวมกัน วามีความตองการหรือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมใดบาง 

นอกจากน้ีตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจจัดต้ังกลุมกิจกรรม ยังประกอบไปดวย ปจจัยดานวิถี

ชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียม การประกอบอาชีพ และความสามารถทางภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง

ผูวิจัยไดนําเสนอการจัดต้ังกลุมกิจกรรมขึ้น โดยมีเกณฑการพิจารณาจัดต้ังกลุมกิจกรรมจาก 

คุณประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเปนหลัก  ดังน้ี  

                 - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จัดต้ังกิจกรรมอบรมการอนุรักษโบราณสถาน

และภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

                - ดานการรักษาภูมิปญญาทองถิ่น จัดต้ังกิจกรรมสรางสรรคงานศิลปจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง 

                - ดานการสรางอาชีพ เสริมรายได จัดต้ังกิจกรรมผลิตภัณฑงานหัตถกรรม

พื้นบานจากภาพจิตรกรรม 

                - ดานการธํารงรักษาขนบประเพณี  จัดต้ังกิจกรรมการแสดงละคร รอง รํา เลา

นิทาน เร่ืองราวในภาพจิตรกรรม 

                - ดานการกระตุนจิตสํานึกรักบานเกิด จัดต้ังกิจกรรม การดูแลรักษาจิตรกรรม

ฝาผนังในเบื้องตน, มัคคุเทศกทองถิ่น  

        กลุมกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาเปนตัวอยางเหลาน้ี เปนเพียงสวน

หน่ึงที่สันนิษฐานวานาจะมีความเปนไปไดในการจัดต้ัง หากนําไปใชในกรณีของแหลงภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในภูมิภาคอ่ืน ๆ  

 

 5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

           ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงเนนศึกษาและเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและ

สอบถามจากบุคคลหรือหนวยงานที่เปนแกนนําหลักในการจัดทําโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

ไมวาจะเปน เจาของสถานที่ คือทานเจาอาวาสของวัดทั้ง 3 แหง ประชาชน ปราชญชาวบาน กลุม

เยาวชนรวมถึงสถาบันการศึกษาที่เปนหนวยงานหลักที่ริเร่ิมจัดต้ังโครงการขึ้นมา แตเน่ืองจาก
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อุปสรรคดานการเดินทางและขอจํากัดดานระยะเวลา ทําใหผูวิจัยไมสามารถที่จะรวบรวมขอมูลจาก

ผูที่มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญกลุมอ่ืน ๆ ไดทั้งหมด ตัวอยางเชน ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษจิตรกรรม

ฝาผนังจากกรมศิลปากร กลุมแมบานผูประกอบอาชีพเสริมจากการประยุกตงานศิลปะจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง หรือบุคลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งบุคคลหรือหนวยงาน

ดังกลาวลวนมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่แตกตางหลากหลายกัน

ออกไป ทําใหงานวิจัยชิ้นน้ียังขาดความสมบูรณในแงของมุมมองและแนวคิดจากบุคคลที่เขามามี

สวนรวมกับการดําเนินโครงการอยางแทจริง  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการเสนอแนะสําหรับแนวทางการศึกษาคร้ังตอไป ที่ควรมีการ

วางแผน ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของที่สามารถอนุเคราะหขอมูลอัน

เปนประโยชนแกงานวิจัยจากทุกภาคสวนอยางเสมอภาค และควรมีการศึกษาการดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในหลากหลายมิติ ไมจํากัดเฉพาะการศึกษา

เร่ืองการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังเทาน้ัน ในงานวิจัยชิ้นอ่ืนๆ ยังสามารถเพิ่มขอเสนอแนะและแนว

ทางการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในรูปแบบการบูรณาการรวมกับศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อที่จะ

เสริมสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาชุมชนและประเทศไดอยางยั่งยืนและรอบดาน  และ

หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยชิ้นน้ีจะเปนแนวทางในการตอยอดความคิดและนําไปสูการปฏิบัติไดจริง

ในสังคมปจจุบัน เพื่อธํารงรักษาสมบัติทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติใหคงสถาพรสืบไป 
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ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ........................................................................................................... 

วัน/เวลา ที่ทําการสํารวจ.................................................................................................. 

ผูสํารวจ :  นางสาวพรเพ็ญ  บุญญาทิพย   นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   

     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. แบบสํารวจสภาพท่ัวไปของอาคารและจิตรกรรมฝาผนัง 

สภาพความสมบูรณของโครงสรางสถาปตยกรรม 

- ฐาน .......................................................................................................................................  

- เสา  ........................................................................................................................................ 

- ผนัง .......................................................................................................................................  

- หลังคา ...................................................................................................................................  

- ประตู หนาตาง ......................................................................................................................  

ความสะอาด เรียบรอย และความสวยงามทางภูมิทัศน 

- กําแพงรอบอุโบสถ ................................................................................................................  

- ซุมประตูทางเขา ....................................................................................................................  

- ตนไมโดยรอบ  ......................................................................................................................  

สภาพความสมบูรณของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

- ชั้นสี ...................................................................................................................................... 

- ความชื้น ...............................................................................................................................  

- สาเหตุของความเสื่อมโทรม เชน ผลึกเกลือ เชื้อรา ฝุน ควัน นํ้าปูน นํ้ามัน คราบมูลและรัง

ของแมลงตาง ๆ 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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การปองกัน ดูแล รักษา อาคารสถาปตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

2. แบบสํารวจ/ศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชนและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ ....................................................................................................................... 

งบประมานคาใชจาย ...........................................................................................................................  

ระยะเวลาจัดทําโครงการฯ .................................................................................................................. 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ....................................................................................................................  

วัสดุอุปกรณที่ใชในการอนุรักษ ..........................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

การจัดทําแผนและโครงการปฎิบัติกิจกรรม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การติดตอประสานงานระหวางเครือขาย 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การรับรูของสาธารณะและการประชาสัมพันธโครงการฯ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3. แบบสํารวจ/ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

การมีสวนรวมในขั้นตอนการริเร่ิมคิดคน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินการ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินงาน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมในขั้นตอนการรับผลประโยชน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมในขั้นตอนการประเมินผล 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ 

- การเปนสมาชิก.......................................................................................................................  

- การเขารวมประชุม ................................................................................................................  

- การบริจาคคาใชจายและวัสดุอุปกรณ..................................................................................... 

- การเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ.................................................................................. 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................................................. 
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4. แบบสํารวจและติดตามผลสืบเน่ืองของโครงการ  

การอบรมใหความรูเร่ืองการอนุรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การจายผญา และการขับรองสรภัญญะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การทอผาไหมลายฮูปแตม  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การอบรมมัคคุเทศกรักษแหลงโบราณสถานศิลปกรรมทองถิ่น 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

กิจกรรมคายศิลปะรักษฮูปแตม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การทําหนังปะโมทัยหรือหนังตะลุงอีสาน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การทําเอกสารรูปเลมเกี่ยวกับประวัติหมูบาน วัด สิม และฮูปแตม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม ชุดท่ี  1  สําหรับผูเปนตัวแทนวัดหรือสถานท่ีจัดทําโครงการ 

ชื่อวัด................................................................................................................................................... 

ที่ต้ัง.....................................................................................................................................................  

เจาอาวาส .......................................................................................  อายุ ........................................... 

 

บทบาทหนาที่ของวัดที่มีตอชุมชน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

การประกอบศาสนกิจภายในอุโบสถ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

การดูแลรักษาทําความสะอาดอาคารอุโบสถ 

- ผูดูแลรับผิดชอบ 

............................................................................................................................................................. 

- ขั้นตอนการดูแลทําความสะอาด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- การซอมบํารุง  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- งบประมาณ คาใชจายในการดูแลรักษาอุโบสถ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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ปญหาที่พบหลังจากมีการจัดทําโครงการอนุรักษฯ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

วัดและคณะสงฆ มีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรม อยางไรบาง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

บทบาทและหนาที่ของวัดในการประชาสัมพันธและใหความรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับสิมและภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การประเมินและติดตามโครงการ 

- มีการสํารวจผลการจัดทําโครงการอยางตอเน่ืองหรือไม  อยางไร ใครเปนผูสํารวจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

- มีนักทองเที่ยว นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขามาเยี่ยมชมหรือไม จํานวนมาก

นอยเพียงไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

-  มีการดําเนินกิจกรรมที่โครงการจัดทําขึ้นอยางตอเน่ืองหรือไม เชน โครงการมัคคุเทศก 

คายศิลปะ ฯลฯ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม ชุดท่ี  2 สําหรับประชาชนท่ีมีสวนรวมในโครงการ 

ผูใหสัมภาษณ .................................................................................. อายุ ........................................... 

ที่อยู......................................................................................................................................................  

อาชีพ....................................................................     เพศ :    [    ] ชาย    [    ] หญิง 

 

ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับที่มาและความสําคัญของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการอนุรักษฯ  

- กลุมกิจกรรมที่เขารวม............................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

- หนาที่ความรับผิดชอบ .......................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

- กิจกรรมที่เขารวมปฏิบัติ........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

สมาชิกกลุมกิจกรรมมีการติดตอประสานงาน กับหนวยงานหรือแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ อยางไรบาง  

- การติดตอประสานความรวมมือ............................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

- งบประมาณคาใชจาย.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

- การเดินทางและที่พัก.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

- บุคลากรที่เกี่ยวของ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
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มีการดําเนินงาน ปฏิบัติกิจกรรม อยางตอเน่ืองหรือไม อยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ทานคิดวาการอนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนังมีความสําคัญอยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ทานคิดวาตัวทานและสมาชิกในหมูบานสามารถรวมกันอนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรมของ

ชุมชนไดอยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ประโยชนที่ทานไดรับจากการเขารวมโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวพรเพ็ญ  บุญญาทิพย  

ที่อยู เลขที่ 369 / 1 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร รหัสไปรษณีย 32000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตรศิลปะ 

วิชาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2554 – ปจจุบัน ภัณฑารักษ ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง 

จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักศิลปากรที่ 9 ขอนแกน กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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