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51112214 : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

คําสําคัญ :    การจัดการภูมิปญญา,การละเลนทองถิ่น,ชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

จิตรานันท  แสงศรีจันทร : แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยาน

วัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ.สุภาภรณ  

จินดามณีโรจน.   130  หนา. 

การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นในยาน              

วัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่เกาแกที่มีประวัติศาสตร วัฒนธรรม                   

ภูมิปญญาสืบทอดและสืบสานมานับต้ังแตสมัยตนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลน

แมศรีและการละเลนลิงลม ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร การลงภาคสนาม            

ใชวิธีการสัมภาษณการสังเกตและการสนทนากลุม 

ผลการศึกษาพบวา ดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหภูมิ

ปญญาการละเลนบางอยางหายไป เชน การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม แต

การละเลนบางอยางยังคงมีการสืบทอดจวบจนถึงปจจุบัน เชน การละเลนกระบี่กระบองและ

การละเลนกลองยาว  ปจจุบันการอนุรักษและการถายทอดภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นมีเพียง

ปราชญชาวบานเพียงกลุมเล็กๆเทาน้ันที่พยายามดํารงรักษาภูมิปญญการละเลนทองถิ่นเหลาน้ีไวที่

นับวันอาจสูญหายไปจึงควรหาแนวทางการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นยานวัดดุสิตารามที่เหมาะสม 

จากการศึกษา พบวา  ควรมีแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นยานน้ีใน

อนาคต ดังน้ี  ควรมีการสรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนให

ชาวบานและเยาวชนเห็นความสําคัญในการอนุรักษ สืบทอดการละเลนทองถิ่น  ควรมีการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อโทรทัศน แผนพับ สื่อออนไลนตางๆและควรมีการสนับสนุนปราชญ

ชาวบานในการเปนผูนําการถายทอดภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น ทั้งน้ีควรไดรับความรวมมือและ

การสนับสนุนจากหลายภาคสวนทั้งชาวบาน วัด โรงเรียนในชุมชน สํานักงานเขตบางกอกนอย  

กองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร   เครือขายการ

ทองเที่ยวภาคประชาชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดการสืบ

สานและฟนฟูภูมิปญญาการละเลนอันเปนอัตลักษณยานวัดดุสิตารามใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                         ปการศึกษา 2555 
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ASSOC.PROF.SUPAPORN  JINDAMANEEROJ.   130 pp. 

This study aimed to the local of wisdom in Dusitaram area Bangkok – Noi, Bangkok 

that is an ancient history area, culture and heritage inherited wisdom since Rattanakosin period. In 

particular, local folk wisdom has playing sword, drum, Phee lop game, Mae-sri game and Ling – 

Lom game. We are using qualitative research and the method of study by document, into 

area, using interviews, observations and focus group discussion. 

 The result showed that with the current economic and social wisdom to play some 

game lost as Phee lop game, Mae-sri game and Ling – Lom game. But some game are still 

successors until the present, for example drum, Krabi action etc. Current conservation and 

transfer of local folk wisdom that only a small group of scholars who try to maintain these local 

folk wisdom that present might be lost. We should find ways to manage these local folk wisdom 

in Dusitaram properly. 

 The study found that there should be guideline  for the management of local folk 

wisdom in the future. This neighborhood should have basics knowledge should be organized to 

encourage young people have importance of conservation ,inherited local folk wisdom. Then we 

should promoted in a television, brochures, online media, and some scholar should be lead for 

local folk wisdom. There are many cooperation support from many sector  such as local people, 

school, Bangkok – Noi office, Division of Tourism , Culture sports and Tourism Department 

Bangkok, network of tourism, Tourism Authority of Thailand and the Ministry of Culture. All 

support sectors for restoration of heritage folk wisdom in Dusitsram to remain sustainable.  
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีทั้งน้ีไดรับความอนุเคราะหใหคําแนะนํา

ประเด็นตางๆของการศึกษาและชี้แนวทางอันเปนประโยชนในการวิเคราะหและแกไขงานให

สมบูรณยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                      

ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวน่ิมและรองศาสตราจารย             

สุรพล   นาถะพินธุ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหความชวยเหลือแนะนําสิ่งที่ดี

ที่สุดและตรวจแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดีทุก

ทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาตางๆ ทําใหผูศึกษามีความรูที่สามารถนํามาปรับใชในวิทยานิพนธ

ฉบับน้ี ผูศึกษากราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกทานที่ไดกรุณาใหสัมภาษณและใหความรวมมือใน

การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานยานวัดดุสิตาราม แขวงอรุณอัมรินทร เขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะนายประจวบ ทองคําสุก นายวิทยา นุชรักษา นายประชุม                              

สวนการุณ พันเอกนิรันดร ทองนอย  นางบุญศรี สนองคุณนางชูศรี  ทองคําสุก นางอุษณีย                  

รัตนสมบัติทวีและนายมานพ อยูดีนอกจากน้ีขอขอบพระคุณนายระพีพัฒน  เกษโกศล กองการ

ทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเพมหานคร   ที่สําหรับขอมูลและคําแนะนํา

ตางๆที่เปนประโยชนในการศึกษาคร้ังน้ีจนทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จครบถวนสมบูรณ 

ขอขอบคุณแรงสนับสนุนความชวยเหลือและกําลังใจที่ไดรับจากครอบครัวแสงศรี

จันทร รวมทั้งเพื่อนๆ CRM รุน 1 ทุกคนที่เปนกําลังใจและแรงผลักดันใหวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จ

สมบูรณลงได 

สุดทายน้ี หากวิทยานิพนธฉบับน้ีจะกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามหรือมีประโยชนตอผูสนใจในประการใด นับเปนความ           

ปติอยางยิ่งที่ไดทําการศึกษาวิทยานิพนธน้ีและหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยไว ณ 

ที่น่ี 
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