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   The objectives of this study are to collect the existing cultural resources data at Wat Phra 
Pathom Chedi, Nakhon Pathom, and their management style. The study also evaluates the satisfaction of 
tourists and stakeholders toward the present style of cultural resource management for tourism purpose. It 
also aims to recommend appropriate approaches to the management of cultural resources at the Wat Phra 
Pathom Chedi, Nakhon Pathom for tourism purpose. 
   The study found that Wat Phra Pathom Chedi has a large number of valuable cultural 
resources that can be used for tourism. These resources consist of tangible cultural resources such as Phra 
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activities, knowledge, and pleasure during the limited time they spent there.   
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and more uniform collaboration between the different government agencies and local organizations. There 
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comprehensive content with attractive pictures to capture readers’ interest.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
   ปัจจุบนัประเทศต่างๆทัว่โลกให้ความส าคญักบัเร่ือง “การท่องเท่ียว” เพิ่มมากข้ึนเพราะถือ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีบทบาทอยา่งสูงต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซ่ึงประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีรายไดจ้ากภาคการท่องเท่ียวเป็นจ านวนไม่นอ้ยและมีแนวโน้มการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยจะเห็นไดจ้ากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปีงบประมาณ 2555 ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกล่าววา่ ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 889,571ลา้นบาท 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.70และสูงกว่าผลงานปี 2554 ถึงร้อยละ17.39 ในขณะท่ีมีรายได้จาก
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 556,925 ลา้นบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.71 และสูงกว่าผลงานปี 2554 ถึง 
ร้อยละ 20.45 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์:2556)  ตวัเลขน้ีบ่งบอกไดถึ้งความสมบูรณ์
และความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงกระตุน้และดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวจ านวน
มากเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการเดินทางมาท่องเท่ียวพกัผ่อน ทั้งน้ีทรัพยากร
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของไทยถือไดว้่ามีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนท าให้ไดรั้บ
ความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทวดั  
   วดั ถือเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็น
ปัจจยัส าคญัในการก าหนดวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งรวมงานศิลปวิทยาการ
และความรู้มากมายหลากหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมท่ีมีค่า เช่นโบราณสถาน
โบราณวตัถุและจิตรกรรมฝาผนงั ซ่ึงถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล ้ าค่าและเป็นเสมือนเอกลกัษณ์
ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบนัวดัมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิมคือ การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ประเภทหน่ึงท่ีให้ทั้งความรู้และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจซ่ึงมีศิลปวฒันธรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
อารยธรรมและความเจริญของชาติอนัเป็นแหล่งรวมท่ีสามารถศึกษายอ้นกลบัไดใ้นดา้นประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี วฒันธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมถึงเช่ือมโยงความเป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชน
และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน (รสิกา  องักรู และคนอ่ืน ๆ, 2545: 147)  
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   นครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มาเน่ินนาน เป็นเมืองโบราณท่ีมีความส าคญั
มากแห่งหน่ึงของประเทศไทย นับตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเช่ือมต่อกับสมัย
ประวติัศาสตร์ตอนตน้ เป็นจุดเร่ิมตน้แห่งการตั้งถ่ินฐานทางพระพุทธศาสตร์แห่งแรกในสมยัทวารวดี 
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 เป็นต้นมา ดังนั้ นจึงปรากฏโบราณสถานโบราณวตัถุจ านวนมาก 
หลากหลายแห่งท่ีเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อยู่มาจนถึงกระทั้งปัจจุบนั (ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดันครปฐม, 2547: 8) ทั้งน้ีหากเราพิจารณาจากบริบททั้งในดา้นประวติัศาสตร์ความเป็นมา การตั้ง
ถ่ินฐานของทอ้งถ่ิน รวมทั้งโบราณสถานโบราณวตัถุ ท่ีถูกคน้พบและปรากฏอยูใ่นจงัหวดันครปฐมเป็น
จ านวนมาก ก็จะพบวา่ลว้นแต่มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและมีรากฐานสืบเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา
เป็นส าคญั จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพความใกลชิ้ดผกูพนัของจงัหวดันครปฐมและพุทธศาสนาท่ีมีต่อกนั
มาอยา่งยาวนาน 
   วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวดันครปฐมมีโบราณวัตถุ   ศิลปวตัถุท่ีเป็น
ทรัพยากรวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีอยู่ภายในวดัเป็นจ านวนมาก       
แต่ทวา่มีทรัพยากรวฒันธรรมหน่ึงท่ีมีอตัลกัษณ์และความพิเศษ เพราะแมก้ระทัง่ในตราประจ าจงัหวดั
และค าขวญัของจงัหวดันครปฐมยงัมีการกล่าวถึงและถูกน าไปใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั จึงเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัคุณค่าความส าคญัไดเ้ป็นอยา่งดี นัน่คือ “องคพ์ระปฐม
เจดีย์” นอกจากน้ีภายในบริเวณพระปฐมเจดีย์ยงัมีโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ อ่ืนๆท่ีส าคัญ  อาทิเช่น         
พระวหิารปัจวคัคีย ์, ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ,พระพุทธสิหิงจ าลองค ์, พระพุทธนรเชษฐ์ ,ตน้ไมส้ าคญัใน
พุทธประวติั  ฯลฯ   และด้วยเหตุผลของความมีคุณค่าอีกทั้งเป็นแหล่งรวมทรัพยากรวฒันธรรมซ่ึง
เปรียบเสมือนตวัแทนของความเป็นชาติไทย จึงกลายเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมายงั   
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีบทบาท
เพิ่มมากข้ึน นัน่คือ การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดันครปฐม  

ปัจจุบนัวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทั้งในระดบัจงัหวดั
และประเทศ ในแต่ละวนัจะมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาไหวพ้ระร่วง     
โรจนฤทธ์ิศรีอินทราทิตยธ์รรโมภาสมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตรและเดินชมบริเวณโดยรอบองคพ์ระ
ปฐมเจดียเ์ป็นจ านวนมากโดยเฉพาะช่วงวนัหยุดวนัเสาร์-อาทิตย ์ทางวดัมีมคัคุเทศก์ประจ าเพียง 2 คน
เท่านั้น โดยเป็นบุคลากรของวดัท่ีมีความคุน้เคยใกลชิ้ดกบัวดัมาเป็นเวลานาน จึงช่วยบรรยายสถานท่ี
ต่างๆภายในบริเวณวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารได ้ การน าชมจะให้บริการแค่เฉพาะกลุ่มบุคคล
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หรือหมู่คณะท่ีติดต่อมายงัส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
เท่านั้น จึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การน าชม
เกิดข้ึนอยา่งไม่ทัว่ถึง (นายสุรเชน จนัทร์คูณ , 2556) อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากการท าบุญไหวพ้ระขอ
พรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ กิจกรรมส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีผูบ้รรยายขอ้มูลเลือกท่ีจะกระท า ไดแ้ก่ การ
เช่าบูชาพระเคร่ืองวตัถุมงคล การเลือกซ้ือของท่ีระลึก การเดินชมทศันียภาพและการถ่ายรูป ฯลฯ ท าให้
ผลลพัธ์ส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ตอบแทนกลบัคืน นั่นคือ ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานจาก
กิจกรรมเฉพาะแค่ในเชิงสันทนาการซ่ึงควรจะตอ้งเป็นเพียงแค่ปัจจยัเสริมของการเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกนัขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีล ้ าค่าทางด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดีของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ซ่ึง
เปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีช่วยท าให้นกัท่องเท่ียวในยุคปัจจุบนัเขา้ใจถึงเร่ืองราวท่ีทรงคุณค่าต่าง ๆ ใน
อดีตกลบัไม่ไดรั้บการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองบุคลากรน าชมทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและอาจ
กลายเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการท่องเท่ียวท่ีด าเนินอยู ่ทั้งน้ีวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารประกอบ
ไปดว้ยทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และทรงคุณค่าเป็นอยา่งมาก แต่การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนยงัขาด
การจดัการอยา่งเป็นระบบและไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลทรัพยากร
วฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและประเมินความพึงพอใจใน
การจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และน าเสนอคุณค่าของ
ทรัพยากรวฒันธรรมภายในวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงเกิดค าถามว่า มีการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
วฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารหรือไม่ และมีรูปแบบการจดัการ
ขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวภายในวดัอยา่งไร มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดเพื่อหา
แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมให้กบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดั
นครปฐม  งานวิจยัช้ินน้ีเป็นความพยายามท่ีจะหาค าตอบให้กับค าถามดงักล่าว โดยเช่ือว่าอาจเป็น
ประโยชน์ในการน าแนวทางหรือขอ้เสนอแนะไปปรับใชใ้นสถานท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 
   2.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐมเจดีย ์    
ราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมและรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัในปัจจุบนั  
    2.2 ประเมินความพึงพอใจในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวใน   
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมของนกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว 

 2.3 เพื่อ เสนอแนวทางท่ี เหมาะสมในการจัดการข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมกับ               
การท่องเท่ียวในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
   3.1 ท าให้ทราบขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐมเจดีย ์  
ราชวรมหาวหิารจงัหวดันครปฐมและรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัในปัจจุบนั 
   3.2 ท าให้รับรู้ถึงความพึงพอใจในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียว
ในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารจงัหวดันครปฐมของนกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว 

 3.3 ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในทรัพยากร 
วฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมอย่างทัว่ถึง   
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
4. ขอบเขตการวจัิย 
   ขอบเขตของการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี เฉพาะบริเวณพื้นท่ีในเขตพุทธาวาสซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคพ์ระ 
ปฐมเจดียข์องวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 27 ถนนขวาพระ ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีหลกัท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึน 

 4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคน้ควา้วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม  
ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีศึกษา คือ 
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   1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิารและประวติัความเป็นมาของทรัพยากรนั้นๆ   
   2. ศึกษาภาพรวมของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม รูปแบบ/วิธีการจดัการการท่องเท่ียว
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร  
   3. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการ    
การท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู ่
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

    
   บทน้ีเป็นการทบทวนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผนการวิจยัและน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วเิคราะห์เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีศึกษาโดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
   1. แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
   วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา
ของชุมชนและเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีแแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชาติไทยและเป็น
สถานท่ีท่ีมีผูค้นจากจงัหวดัต่างๆ จ านวนมากเดินทางมายงัศาสนสถานแห่งน้ีดว้ยวตัถุประสงคด์า้น
ศาสนาและด้านการท่องเท่ียว  แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทั้งในด้านความหมาย คุณค่า
เป้าหมายและกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  จึงถูกน ามาเป็นหลกัคิดส าคญัเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมได ้ดงันั้นจึงจะกล่าวถึงความหมายของทรัพยากรวฒันธรรม
เป็นอนัดบัแรก 
   ทรัพยากรทางวฒันธรรม คือผลผลิตของวฒันธรรมหรือลักษณะต่างๆของระบบ
วฒันธรรม (ทั้งในอดีตและปัจจุบนั) ท่ีมีค่าหรือเป็นตวัแทน หรือสามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่าง ๆได ้
ดงันั้นทรัพยากรวฒันธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของท่ีมนุษยท์  าข้ึน(ซากเรือจม ซากเตาเผา ขวานหิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา ฯลฯ) แหล่งโบราณคดีโบราณสถาน ศาสนสถาน เส้ือผา้อาภรณ์ เอกสารทาง
ประวติัศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ฯลฯ และส่ิงของท่ีมนุษยไ์ม่ได้
สร้างข้ึนแต่มีความหมายทางใดทางหน่ึงต่อมนุษย ์เช่นซากพืช ซากสัตว ์ละอองเรณู แหล่งน ้ า ดิน 
และหินท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ (สวา่ง เลิศฤทธ์ิ,2547: 2) ในขณะเดียวกนัสายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 
ได้กล่าวไว้ในหนังสือเ ร่ืองการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชนว่า
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ทรัพยากรทางวฒันธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวฒันธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ์ทั้งท่ี
เป็นวฒันธรรมทางวตัถุ ส่ิงก่อสร้างท่ีจบัตอ้งมองเห็นได ้(tangible forms) และท่ีเป็นความหมาย 
(meaning) ความรู้ / ภูมิปัญญา (knowledge/wisdom) ความเช่ือ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อ
การปฏิบติั (rules/regulation) จินตนาภาพ(imaginations) ความรู้สึกนึกคิด (feeling) ศิลปะและการ
แสดงออก (expressive behaviors) ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัทางกายได ้(intangible forms) ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละ
ยคุสมยัได ้และทรัพยากรวฒันธรรมในสังคมปัจจุบนัประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจาก
อดีต (heritage) และส่ิงท่ียงัมีการสร้างสรรคด์ดัแปลงข้ึนมาใหม่ (creations/vital culture resource) 
เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแกปั้ญหาดา้นต่างๆของชุมชนแต่ละสังคม (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 
2550: 13-14) และในหนงัสือเร่ืองการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
(ชนญั วงษว์ิภาคและคณะ, 2547: 77)ไดก้ล่าววา่ทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็นผลการกระท าของ
สมาชิกสังคมตั้งแต่อดีตจนกระทั้งปัจจุบนั โดยผลของการกระท าท่ีคนในอดีตสร้างสรรค์ไวม้กัจะ
ปรากฏในลกัษณะสถานท่ี วตัถุ และนิทานต านานโดยทรัพยากรทางวฒันธรรมอีกส่วนหน่ึงไดรั้บการ
สืบทอดจากอดีตและปรับปรนโดยคนรุ่นหลงั เช่น ภูมิปัญญา,บรรทดัฐานการด าเนินชีวติ,ประเพณีและ
ความเช่ือ 
   จากการศึกษาความหมายของค าว่า ทรัพยากรวฒันธรรม ท าให้สามารถสรุปได้ว่า 
ทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง ผลผลิตของวฒันธรรมหรือลกัษณะต่างๆของระบบวฒันธรรม  ท่ีมี
ค่าหรือเป็นตวัแทน หรือสามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่าง ๆได ้ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมมีทั้งส่ิงท่ีเป็น
มรดกตกทอดมาจากอดีต (ของเก่า) และส่ิงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ (ของใหม่)  

 ทรัพยากรวฒันธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆตามการจดัจ าแนกของ
องค์การยูเนสโก คือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัต้องได้และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้   
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 5-9) 

 ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทท่ีจบัตอ้งได้ (Tangible Cultural Resource) หมายถึง ส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรม ซากส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง วตัถุท่ีจบัตอ้งและสัมผสัไดด้ว้ยมือและมองเห็นดว้ยตาของ
มนุษย ์(และในบางคร้ังด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์) ส่ิงเหล่าน้ีสัมพนัธ์และเป็นตวัแทนของ
มนุษย ์วฒันธรรมของมนุษย ์กิจกรรมของมนุษยแ์ละเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
อีกทั้งยงัหมายความรวมถึงพืช สัตว ์และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นฐานะต่าง ๆ 
เช่น เป็นอาหาร, เป็นวตัถุดิบส าหรับท าส่ิงของเคร่ืองใช้, พิธีกรรม,ท่ีอยูอ่าศยั, สถานท่ีก่อตั้งชุมชน 
เป็นตน้ 
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 ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Resource) คือ ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมโดยรับรู้ผ่านทางความรู้สึกหรือทางจิตใจ ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดจ้ะถูก
ส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง มีการผลิตซ ้ าและสร้างข้ึนใหม่อยู่เสมอเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม สังคม การประทะสังสรรค์กบัธรรมชาติ และประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาของตนเองและเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้ย ัง่ยืน เช่น ประเพณีมุขปาฐะ (Oral 
Traditions) การแสดงออกรวมถึงภาษา (Language) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ขอ้ปฏิบติั 
กฎระเบียบทางสังคม (Social Practices) พิธีกรรม (Rituals) และเทศกาล(Festival Events) ความรู้
และการปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยธรรมชาติและจกัรวาล (Knowledge and Practices concerning nature 
and universe) ทกัษะในงานฝีมือเชิงช่าง (Traditional craftsmanship) 

  1.1 คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
เน่ืองดว้ยความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและสังคมของในแต่ละพื้นท่ี  

ท าให้การก าหนดคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมจึงแตกต่างกนัออกไปตามบริบทของพื้นท่ีนั้นๆ 
และโดยพื้นฐานสามารถก าหนดคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น 4 ขอ้ดงัน้ี (วิเลียม ดี ไลป์ 
อา้งถึงใน สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550: 25-27)  
    1. คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต (associative/symbolic value) ทรัพยากรวฒันธรรม
ทุกประเภทล้วนเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในห้วงเวลาต่าง ๆในอดีตทั้งส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและเป็นวตัถุส่ิงของ (tangible cultural resource) นั้น เป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์ใชย้นืยนัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตไดด้ว้ยสภาพของตวัมนัเอง ในขณะท่ีหลกัฐานเอกสาร 
หรือขอ้เขียนทางประวติัศาสตร์ท่ีแต่งข้ึนไม่สามารถใช้ยืนยนัได้ดีเท่าหลกัฐานท่ีเป็นวตัถุจริงๆ
เพราะไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีบนัทึกไว ้เร่ืองเล่า ต านาน นิทาน ก็เป็นเพียงบนัทึกว่าเคยมีอะไรเกิดข้ึน
บา้งแต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดป้รากฏอยูจ่ริง ณ เวลาน้ี ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุส่ิงของจริง ๆ 
สามารถจบัตอ้งได ้พิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยอ่มมีน ้ าหนกัและความส าคญัในฐานะท่ี
เป็นตวัแทนของอดีตท่ีเช่ือถือไดม้ากกว่า แต่ในขณะเดียวกนัทรัพยากรวฒันธรรมประเภทท่ีเป็น
นามธรรมจบัต้องไม่ได้ก็มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะปัจจุบันวิทยาศาสตร์จิตวิวฒัน์หรือ
วทิยาศาสตร์จิตวญิญาณ (spiritual sciences) และควอนตมัฟิสิกส์ก็เร่ิมเป็นท่ียอมรับมากข้ึนและเช่ือ
ว่าจะสามารถใช้อธิบายเร่ืองราวของอดีตผ่านการแปลความจากทรัพยากรวฒันธรรมประเภท
นามธรรมได้อีกมิติหน่ึง และหากความรู้ ภูมิปัญญาท่ีแปลและสกดัได้จากทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทวตัถุส่ิงของสอดคล้องและรองรับกบัความรู้ท่ีแปลได้จากทรัพยากรวฒันธรรมประเภท
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นามธรรมก็จะท าให้คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นนยั เป็นสัญลกัษณ์หรือตวับ่งช้ี
และเป็นความทรงจ าของอดีต ( memory of the past) ท่ีมีพลงัสูงในการส่ือสารถึงคนสมยัปัจจุบนัให้
สามารถท าความเขา้ใจในอดีตของมนุษยชาติไดโ้ดยง่าย 
    2. คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ในขณะท่ีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็น
วตัถุส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง ภูมิทศัน์วฒันธรรม มีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของอดีตในตวัของมนัเอง
แล้ว ตวัวสัดุท่ีน ามาสร้างและบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุนั้นๆ ก็เป็นแหล่งข้อมูลท่ีชวนให้สนใจ
เรียนรู้เร่ืองราววา่ไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร ซ่ึงวตัถุทางวฒันธรรมไม่วา่จะมีขนาดเล็ก ขนาดยอ่ม 
หรือขนาดใหญ่ กวา้งขวางเล็กแคบอยา่งไร ก็ลว้นแต่แฝงไดด้ว้ยพลงัในการบอกให้เรารู้เร่ืองราวใน
อดีตทั้งส้ิน แต่การจะรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการตั้งค  าถามและมีวิธีการหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีเราเรียกวา่ 
การศึกษาวิจัย อาทิเช่น การวิจยัทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา ฯลฯ ซ่ึงเป็น
การศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ท่ีใช้ทั้งการพิสูจน์เชิงประจกัษ์ด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ กายภาพเช่ือมโยงกับการแปลความจากทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็น
นามธรรมในแบบแผนวิทยาศาสตร์เชิงคุณภาพท่ีอาจจะตอ้งอธิบายด้วยระบบความเช่ือ ศาสนา 
จิตวทิยาและระบบความสัมพนัธ์ 
    3. คุณค่าทางดา้นความงามหรือสุนทรีย ์(aesthetic value) ทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทส่ิงก่อสร้าง วตัถุส่ิงของและภูมิทศัน์วฒันธรรมบางช้ิน บางสถานท่ีมีรูปทรงลกัษณะพื้นผิว
และคุณลกัษณะอ่ืน ๆท่ีเม่ือมองเห็นแลว้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ เพราะวา่มีความงดงามถูกตาตอ้งใจ
กวา่ช้ินอ่ืนๆ สวยงามกวา่แห่งอ่ืนๆ ในมุมมองของคนในวฒันธรรมหน่ึงๆท่ีมีมาตรวดัและก าหนด
คุณค่าของความสวยงามแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซับซ้อน คุณค่าด้านความงาม
อาจจะไม่ไดเ้กิดหรือมีอยูใ่นตวัวตัถุทางวฒันธรรมนั้นเองเพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะถูกก าหนดจาก
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ แบบแผนและความงามท่ีเป็นประเพณีนิยมในสังคมและห้วงเวลาท่ีวตัถุนั้นถูก
สร้างข้ึน หรืออาจจะเกิดขอ้วิจารณ์ทางประวติัศาสตร์ศิลปะหรือความนิยมของตลาดซ้ือขายช้ินงาน
ทางศิลปะหรือวตัถุทางวฒันธรรมนั้นๆ ได ้
    4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economicvalue) ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเหลือเป็น
มรดกอยูทุ่กวนัน้ีถือเป็นส่วนประกอบของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของสังคมในปัจจุบนั ทั้งส่วน
ท่ียงัคงถูกใชส้อย  สืบทอดต่อเน่ืองเร่ือยมาและส่วนท่ีก าลงัถูกละทิ้งไม่ไดใ้ชส้อยหรือจดัการให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจุบนัทรัพยากรวฒันธรรมก าลงัถูกนบัรวมเขา้ไปสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณ
ในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีมีมิติทางเศรษฐศาสตร์เขา้มา
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ก ากบัคุณค่าในทางเศรษฐศาตร์ของทรัพยากรวฒันธรรม อาจจะเกิดจากมูลค่าของตวัส่ิงก่อสร้าง
หรือวตัถุส่ิงของท่ีสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคน
ปัจจุบนัได ้เช่น อาคารสถานท่ี,ส่ิงก่อสร้าง ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ใช้เป็นส านกังาน เป็นตน้ นอกจากน้ี
คุณค่าพื้นฐานดา้นอ่ืนๆทั้งดา้นท่ีเป็นตวัแทนของอดีต ดา้นความสวยงามก็ถูกน ามาคิดค านวณเป็น
มูลค่าทางเศรษฐศาตร์ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการจ่ายเงิน
เป็นค่าเขา้ชม ซ้ือมาเป็นเจา้ของ ลงทุนใดๆเพื่อให้เกิดก าไร หรือเพื่อการอนุรักษ์เอาไวต้ามคุณค่า
และความส าคญัท่ีมีอยูใ่นทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ แมว้า่โดยทัว่ไปคุณค่าในทางวิชาการอาจจะไม่
ถูกแปลงเป็นมูลค่าทางการตลาดโดยตรง แต่การลงทุนในงานศึกษาวิจยัเพื่อสร้างคุณค่าทางวิชาการ
มกัจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากกระบวนการตดัสินใจท่ีตอ้งอา้งอิงมาตรวดัทางการเงินเร่ือง
ตน้ทุนก าไร อยูเ่สมอๆ ในปัจจุบนัภูมิปัญญาท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น งานศิลปะ ความรู้เร่ือง
ยา วรรณกรรม ฯลฯ กลายเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีตอ้งจดทะเบียนสิทธิบตัร หรือลิขสิทธ์ิป้องกนั
การละเมิด หรือท าซ ้ าเพื่อการคา้ จนท าให้คุณค่าและมูลค่าเกือบจะกลายเป็นเร่ืองเดียวกนัไปในทาง
เศรษฐศาสตร์ 
    1.2 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
    เป้าหมายของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม คือการค้นหา การรักษา การใช้
คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมให้ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ชุมชน และ
ความเป็นมนุษย์ โดยเป้าหมายของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมสามารถแบ่งเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี   
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 24) 
    1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรวฒันธรรมส าหรับการวางแผนและการ
ป้องกัน เราต้องได้ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรวฒันธรรมให้สมบูรณ์หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะหาได้
เสียก่อนจึงด าเนินการอยา่งอ่ืน 
    2. เพื่อปกป้องทรัพยากรวฒันธรรมและท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 
แต่การอนุรักษแ์ละสงวนรักษาเป็นเป้าหมายส าคญัรองลงมา ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรเส่ือมสภาพ
หรือสูญหายก่อนเวลาอนัควร 
    3. เพื่อใหป้ระชาชนหรือสาธาณชน  นกัวจิยั นกัเรียนนกัศึกษา ฯลฯ สามารถเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
    4. เพื่อใช้ทรัพยากรวฒันธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกับอดีตและให้เราได้
ตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเองดว้ย 
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    จากแนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม ท าให้ตระหนักได้ว่าทรัพยากร
วฒันธรรมทั้งประเภทท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดข้องวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร เป็นส่ิงท่ี
มีคุณค่าในทางทรัพยากรวฒันธรรมครบทุกด้าน กล่าวคือทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของวดั เช่น 
เจดีย์ ,จารึก ,ภาพจิตรกรรมฝาผนัง,พระพุทธรูป,ภาพปูนป้ัน, ต านาน,ประเพณี ฯลฯเป็นเสมือน
ส่ือกลางในการท าหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวและสะทอ้นภาพประวติัศาสตร์ในหลากหลายมิติของวดั
พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารจากอดีตมาสู่ปัจจุบนัและน ามาสู่การเป็นแหล่งขอ้มูลทางทรัพยากร
วฒันธรรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดันครปฐม รวมทั้งความมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษสามารถสร้างความประทบัใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ภายในวดัเพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว เหตุผล
ขา้งตน้จึงบ่งช้ีได้ถึงคุณค่าท่ีแสดงนัยของอดีต,คุณค่าทางวิชาการ,คุณค่าทางด้านความงามหรือ
สุนทรียแ์ละคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
    1.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
    การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอาจมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีมีความแตกต่าง
กนัไปตามสภาพการณ์ (circumstance) ยุทธศาสตร์ (stategy) ของแต่ละพื้นท่ีสังคมชุมชน ประเภท
ของทรัพยากรวฒันธรรมและนักจัดการทรัพยากรวฒันธรรมในแต่ละท้องถ่ินหรือในแต่ละ  
ประเทศ อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปกระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบด้วย                      
3 กระบวนการ ดงัต่อไปน้ี (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 25-26) 
    1. การประเมินความส าคญั (assessing significance) หมายถึงการแปลความหมาย
ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมโดยการแปลความหมายนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานจากการวิเคราะห์
หลกัฐานเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมและคุณค่าต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรม ในการประเมิน
ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม นกัจดัการทรัพยากรวฒันธรรมตอ้งท างานใกลชิ้ดกบัชุมชน
และบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะเขา้ใจทรัพยากรวฒันธรรมอย่างถ่องแทภ้ายใตบ้ริบทต่างๆ
และเพื่อให้การจัดการได้ผลงาน (output)ท่ีมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการท างานการประเมิน
ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมตอ้งอาศยันกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญหลายดา้น เช่น นกัโบราณคดี 
นกัมานุษยวิทยา ฯลฯ รวมทั้งสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น ชาวบา้น พระสงฆ ์ผูน้ าชุมชน ฯลฯ ใน
หลายกรณีควรมีการจดัท าแผนการจดัการ (plan of management) ก่อนการประเมินความส าคญัซ่ึง
จะช่วยให้เลือกได้ว่าคุณค่าหลกัประการใดบา้งท่ีควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด จากนั้นจึง
ด าเนินการตามแผนและสุดทา้ยก็เป็นการจดัท าเอกสารระบุความส าคญั (statement of significance 
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หรือ SoS) ซ่ึงมีการจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรแต่ละอย่างในพื้นท่ีท่ีด าเนินการ และ
ขอ้เสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการ 
    2. การวางแผนการจดัการ (planning for management) เม่ือมีการประเมิน
ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม มีการจดัท าโครงร่างคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมอย่างดี
และมีการพรรณนาความส าคญัและประวติัท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ กระบวนการต่อไปก็เป็นการ
ก าหนดแผนการปฏิบติังานหรือแผนการจดัการท่ีเหมาะสม ในแผนการปฏิบติัการจดัการควรจะมี
ยุทธวิธีในการจดัการทรัพยากรท่ีก าหนดเป็นระยะยาวและผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัการ 
นอกจากน้ีในการวางแผนการจดัการควรจะมีแผนการให้การศึกษาและการแปลความหมายเก่ียวกบั
ทรัพยากรวฒันธรรม การวางแผนการจดัการยงัตอ้งให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชาวบา้น 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ชนพื้นเมืองและผูส้นใจอ่ืนๆดว้ย 
    3. การก าหนดรายการการจดัการ (management program)  การจดัการอาจท าได้
หลายวิธี แต่หลกัการเบ้ืองตน้คือ การจดัการตามขอ้เสนอแนะและล าดบัความส าคญัของทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีประเมินไว้ในขั้นตอนแรก รูปแบบการจัดการมีหลายวิธี ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย         
(เช่น สภาพทางกายภาพของทรัพยากร ท าเลท่ีตั้ง ฯลฯ) มีตั้งแต่การเสริมความมัน่คง การบูรณะ การ
สงวนรักษา เป็นต้น แต่การจัดการต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและ
วฒันธรรมในพื้นท่ีและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจ าเป็นต้องอาศยัความรู้และทกัษะของ
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ 
    ในการประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 
ควรท่ีจะตอ้งด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานของวิธีการและกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
ถูกตอ้งและสอดรับกบัการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อรวบรวมและก าหนดแนวทางในการ
จดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวของวดัท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
   การท่องเท่ียวเป็นปรากฏการณ์ท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกมีความส าคญัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตผูค้นและทรัพยากรวฒันธรรมท่ีได้กลายเป็นสินค้า
ส าหรับการท่องเท่ียว ดงันั้นการวจิยัในคร้ังน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพื่อให้สามารถประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดั
พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได้และเสนอแนะแนวทางท่ี
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เหมาะสมต่อการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารต่อไป ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจาก
แนวคิดน้ี ไดแ้ก่ ความหมายของการท่องเท่ียว,ประเภทการท่องเท่ียวและประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
    2.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว  

  ในหนงัสือเร่ืองการท่องเท่ียวและการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว(นิคม จารุมณี
,2536:1)ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียวเป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง
ซ่ึงไม่ได้หมายความแค่เพียงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง
ร่ืนรมยเ์ท่านั้น แต่การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการ
ติดต่อธุรกิจรวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมญาติก็ถือว่าเป็นการท่องเท่ียวเช่นกนั นอกจากน้ีองค์การ
ท่องเท่ียวโลก (2539: 124) ยงัได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวไว้ในหนังสือเร่ือง
อุตสาหกรรมท่องเท่ียววา่การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปร่วมประชุมแต่
มิใช่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลกัฐาน หรือไปพ านกัอยูเ่ป็นการถาวร  

  วรรณา วงษว์านิช (2539: 7) ไดก้ล่าวในหนงัสือเร่ืองภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไวว้า่ 
การท่องเท่ียวมิไดห้มายถึงการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือความสนุกสนานเพียงอยา่งเดียวแต่
ยงัหมายถึงการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงรวมทั้งการเดินทางภายในประเทศ
และเดินทางระหว่างประเทศซ่ึงการท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรม
ร่วมกนัท าใหไ้ดรั้บความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 5-6) ได้อ้างถึงองค์การสหประชาชาติท่ีได้ให้
ความหมายของ การท่องเท่ียววา่หมายถึง การเดินทาง (Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 

  1. เป็นการเดินทางท่ีไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อรับสินจ้างโดยการวางแผนการ
เดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงและใชย้านพาหนะน าไปในระยะใกลห้รือไกลก็ได ้

  2. มีจุดหมายปลายทางท่ีจะไปอยูเ่ป็นการชัว่คราวในช่วงเวลาหน่ึงและตอ้งเดินทาง
กลบัท่ีอยูเ่ดิม 

  3. มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางใดๆก็ได้ท่ีไม่ใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ และมหาวิทยาลยัศิลปากร (2540: 112) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็น
รูปแบบหน่ึงของการสันทนาการของมนุษย ์ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเวลาวา่ง โดยผกูพนัอยู่
กบัการเดินทางจากท่ีหน่ึง ซ่ึงส่วนมากเป็นบา้นของตนเองไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผอ่นคลายร่างกายและจิตใจจากกิจการงานต่างๆเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการในการเปล่ียนบรรยากาศของส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์

  ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 29)ไดก้ล่าวในหนงัสือเร่ืองอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่
ศตวรรษท่ี 21 ว่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงกระท าเพื่อผ่อนคลายความ    
ตึงเครียดจากกิจการงานประจ าและเป็นการเดินทางท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค  านึงว่าระยะทาง
นั้นจะใกลห้รือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการคา้งแรมหรือไม่รวมทั้งยงัมีการให้ค  าจ  ากดัความเพิ่ม
ไวอี้กดว้ยวา่ จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวตอ้งมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและไม่
อยูป่ระจ า แต่เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 

  จากนิยามและความหมายต่างๆของค าว่าการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปโดยรวมได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค  านึงว่า
ระยะทางนั้ นจะใกล้หรือไกล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประชุมสัมมนา          
เพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจและการเยี่ยมญาติ ซ่ึงในการเดินทางตอ้ง
ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือไปอยูถ่าวร  

  2.2ประเภทการท่องเทีย่ว 
  อาทิตย ์ศิริธร (2541: 10) ไดจ้  าแนกการท่องเท่ียวซ่ึงใช้ท่ีหมายปลายทางทางการ

ท่องเท่ียว (Type of destination) หรือแหล่งท่องเท่ียว โดยสามารถแบ่งประเภทจากประสบการณ์    
ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บออกเป็น 7 ประเภท คือ 

  1. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ(Ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพื่อท่ีจะสังเกตการ
แสดงออกทางวฒันธรรม และแบบแผนการใชชี้วิตของประชากรต่างเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงรวมไปถึงการไป
เยอืนบา้นเกิดเมืองนอน การเขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา 

  2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรม (Cultural tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผสัชีวิต
และบางกรณีก็เขา้ไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ท่ีได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผสัในทอ้งถ่ินเก่าท่ีมีสีสัน
ดึงดูดใจ เช่น งานเทศกาลเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบา้น เป็นตน้ 

  3. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ (Historical tourism) เป็นการท่องเท่ียวในดา้น
ประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑส์ถาน และแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือน
อนุสรณ์สถาน วดั วงั การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์ส าคญัในอดีตเป็นตน้ 

  4. การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental tourism) คลา้ยการท่องเท่ียวเพื่อ
ชาติพนัธ์ุ กล่าวคือดึงดูดนักท่องเท่ียวมาจากแดนไกลแต่จะเน้นส่ิงดึงดูดใจ (attractions) ท่ีเป็น
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ท่ีจะเน้นชาติพนัธ์ุมนุษย ์การกลบัคืนสู่ธรรมชาติและการช่ืนชม
ต่อความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัส่ิงแวดลอ้มก็อยูใ่นกลุ่มน้ี 
                         5. การท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการ (Recreational tourism) เป็นการเขา้ร่วมแข่ง
กีฬา การอาบแดด การสมาคมกันในส่ิงแวดล้อมท่ีผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ      
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจโดยเฉพาะ 

  6. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business tourism) ไดแ้ก่การประชุม การพบปะกนั 
หรือการสัมมนา ซ่ึงมกัจะรวมเอาการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เขา้มาไวด้ว้ย เม่ือมีการท่องเท่ียวเพื่อ
ธุรกิจเกิดข้ึนแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเท่ียวไดห้ลายประเภท บางแห่งเป็นทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม แลว้แต่นกัท่องเท่ียวจะตอ้งการอะไร 

  7. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนเป็น
รางวลัแก่พนกังาน เพื่อเป็นสวสัดิการของหน่วยงานและบริษทัห้างร้าน เพื่อการดูงาน การประชุม 
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อนนัทนาการ 

  2.3 ประเภทของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
  การท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นสินคา้หลกัทางการท่องเท่ียว 

พร้อมทั้งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวเพื่ออ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัทรัพยากรท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวแต่ละ
คนหรือแต่ละกลุ่มจะมาเยี่ยมเยือนทรัพยากรท่องเท่ียวตามประเภทท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแบ่ง
ประเภทของทรัพยากรท่องเท่ียวได ้3 ประเภท (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา,2548: 26-28) 
    1. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ โดยเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติท่ีมีความสวยงามน่าสนใจต่อการ
เดินทางไปเท่ียวชม ซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีมนุษยเ์ขา้ไปปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสภาพธรรมชาติในบางส่วน  

2. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุ เป็น 
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษยเ์องทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและได้
สร้างเสริมในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา เป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงอารยธรรมและความเจริญก้าวหน้าของทอ้งถ่ินนั้นว่าในสมยัโบราณมีความเจริญด้าน
ใดบา้ง และเหลือเป็นมรดกตกทอดมายงัชนรุ่นหลงัอย่างไรบา้ง จึงมีผลดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวไป
เยือนพื้นท่ีนั้ น ซ่ึงสามารถแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถานและ
โบราณวตัถุออกเป็น 2 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
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     1. ประเภทโบราณสถาน เป็นสถานท่ีท่ีมีอายุนบัร้อยปี หรือโดยลกัษณะแห่ง
การก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของสถานท่ีนั้นเป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์
หรือโบราณคดี 
     2. ประเภทโบราณวตัถุ เป็นส่ิงประดิษฐ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือท่ี
เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถาน ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดย
หลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของวตัถุนั้นเป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี ในแต่ละ
จังหวดัหรือแต่ละประเทศอาจเก็บสะสมไวใ้นพิพิธภัณฑ์หรือสถานท่ีเก็บแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้
ประชาชนเขา้ชม อนัเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของประเทศ และเป็นความ
ภาคภูมิใจของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดพ้บโบราณวตัถุล ้ าค่าเหล่านั้น เช่น ภาพเขียนโบราณ วตัถุ
โบราณสมบติัโบราณ พระพุทธรูปโบราณ รูปป้ันโบราณ เป็นตน้ 
         3. ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผูค้นในสังคมแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกันมา ตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยือน ซ่ึงสามารถแบ่ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณี และกิจกรรม ได ้3 ประเภทดงัน้ี 
     1. ประเภทศิลปวฒันธรรม ได้แก่ชุมชน หมู่บา้น เรือนแพ ตลาด ตลาดน ้ า  
ศูนยว์ฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้น ดนตรีพื้นเมือง สินคา้พื้นเมือง ไร่สวน เหมือง วิถีชีวิต อธัยาศยั
ไมตรีของประชาชน เป็นตน้ 

2. ประเภทประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
เทศกาลกินเจ ประเพณีลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานพิธีโยนบวั ประเพณีอินทขิล เป็นตน้ 

3. ประเภทกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมแข่งขนักีฬา กิจกรรมบนัเทิง สวนสนุก
สวนสาธารณะเฉพาะทาง สนามกอลฟ์ สนามแข่งรถ เข่ือนพลงัไฟฟ้า เป็นตน้ ส าหรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนนั้นควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการศึกษาหาความรู้ในแหล่งธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการไดรั้บความเพลิดเพลิน ซ่ึงมีกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนอยู่
หลายกิจกรรม เช่น การเดินป่า การศึกษาธรรมชาติ การเล้ียงสัตว ์การดูนก การพายเรือ การด าน ้ า
การตั้งแคม้ป์ การล่องแพ การข่ีชา้ง การถ่ายรูป การข่ีจกัรยาน การไต่เขา การตกปลา การแสวงบุญ
การนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   ส าหรับการทบทวนเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการวิจยัในคร้ังน้ี จะแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   3.1 งานวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐม 
   3.2 งานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภทวดั  

 3.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วจังหวดันครปฐม  
 โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยัระดบัปริญญาโท ส าหรับงานวิจยัเร่ือง“ความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวจังหวดันครปฐม” ของจันทร์สุดา ว่องทวีทรัพย์ดี (2551) 
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมซ่ึงศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นจงัหวดันครปฐมโดยก าหนดพื้นท่ีวิจยัเป็น 6 แหล่งไดแ้ก่ องคพ์ระปฐมเจดีย,์ตลาด
น ้ าดอนหวาย, พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง,พุทธมณฑล, ตลาดน ้ าวดัล าพญา และสวนป่าสมุนไพรวดัปักไม้
ลาย ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม
สถานท่ี พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นบริการและ
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัปานกลาง และองค์พระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก ส่วนตลาดน ้ าดอนหวาย พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง พุทธมณฑล 
ตลาดน ้าวดัล าพญา และสวนป่าสมุนไพรวดัปักไมล้าย พึงพอใจแค่ปานกลางเท่านั้น 

 นอกจากนั้ น มีงานวิจัย เ ร่ือง  “การศึกษาสภาพการณ์ของการท่อง เ ท่ียว เ ชิ ง
ศิลปวฒันธรรมในจงัหวดันครปฐม” ของนรินทร์ สังข์รักษา (2553) เป็นรายงานวิจยัท่ีได้รับทุน
สนบัสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยศึกษาเฉพาะนักท่องเท่ียวไทย พบว่า
นักท่องเท่ียวมาเพื่อการพกัผ่อนมากท่ีสุด เป็นประเภทไปเช้า-เย็นกลบั มีความพึงพอใจในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมค่อนขา้งมาก และองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด ปัญหาหลกัคือการขาดความรู้แหล่งท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ การบริการ
ของเจา้หน้าท่ี การขาดการมีส่วนร่วมต่างคนต่างท า และขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
การส่ือสารให้ความรู้และภาษา การติดตามและประเมินผล ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุง
และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวการบริการ และการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จากการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิต
ชาวบา้นริมแม่น ้ านครชยัศรีกรณีศึกษาตลาดน ้ าล าพญาอ าเภอบางเลนจงัหวดันครปฐมของอศัวิน 
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วบิูลยช์าติ (2553) เป็นวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ี
ศึกษาถึงขอ้มูลดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ
การท่องเท่ียว จากผลการวิจยัท าให้พบว่า ตลาดน ้ าล าพญามีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นทรัพยากรต่างๆ
ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาให้ตลาดน ้ าล าพญา
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางว ัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง โดยมีการบริหารงานในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารตลาดท่ีมีความคิดดา้นการจดัการสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและ
ความร่วมมือจากพ่อคา้แม่คา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ิน ท าให้ตลาดน ้ าล าพญาไดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวและช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก อุปสรรคส าคญั คือ บริเวณวดัมี
เน้ือท่ีจ  ากดั ไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพิ่มไดอี้กเพราะบริเวณโดยรอบเป็นของเอกชน ขอ้เสนอแนะ คือ 
การเพิ่มกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีมีอยูไ่ปยงับริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงซ่ึงมุ่งเนน้ให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วม, การพฒันาศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวและการวางแผนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกนัปัญหา
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตตามแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

 3.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วประเภทวดั 
 โดยมีงานวจิยัทั้งระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกซ่ึงในงานวจิยัเร่ือง”การท่องเท่ียวกบั

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี กรณีศึกษาวดัเชียงทองและปริมณฑลหลวงพระบาง สปป.ลาวของธีระพงษ ์
โพธ์ิมัน่ (2553) เป็นวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงงานวิจยั
น้ีมีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ไปทางดา้นภูมิศาสตร์เป็นหลกัแต่มีประเด็นท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีกายภาพ พื้นท่ีทางความคิดและพื้นท่ีทางสังคมในวดัเชียง
ทองและเมืองหลวงพระท่ีเกิดจากอิทธิพลของการท่องเท่ียวโดยพบว่าการถูกข้ึนทะเบียนเป็นมร
กโลกท าให้เกิดกระบวนการสร้างพื้นท่ีท่องเท่ียวและความหมายของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป วดัเชียง
ทองถูกท าให้เป็นภาพแทนความจริงทางพื้นท่ีของอดีตท่ีมีชีวิตของเอเชีย ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมในบริเวณรอบๆวดัได้เปล่ียนเป็นชุมชนของนักท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการต่างถ่ิน 
กล่าวคือพื้นท่ีของวดัซ่ึงผูกพนัและใกล้ชิดกบัชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างซับซ้อนและมี
ความถ่ีเพิ่มมากข้ึน โดยพื้นท่ีของวดัและเมืองถูกทบัซ้อนโดยการท่องเท่ียวอยู่เกือบตลอดเวลา
ภายใตก้ารผลิตสร้างและผลิตซ ้ าความหมายทางสังคมและการท่องเท่ียว 

      โดยมีงานวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของวดัพระประโทณเจดีย์วรวิหาร 
จงัหวดันครปฐม” (2554) ของโสภณาณัฐ อินทร์ใหญ่ เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาการ
จดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพทางการท่องเท่ียวใน
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ประเด็นต่างๆเช่น คุณค่า,การเข้าถึง,ความดึงดูดใจ,ความปลอดภยัของวดั พบว่า นักท่องเท่ียว
มองเห็นว่าวดัมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาคือคุณค่าทางวฒันธรรม,คุณค่าของ
อาคารสถานในบริเวณวดั,คุณค่าทางกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาซ่ึงการเขา้ถึงท าได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว ทั้งน้ีความสวยงามและสงบร่มร่ืนภายในวดัท าให้เกิดความดึงดูดใจเป็นอยา่งมากแต่มีความ
ปลอดภยัค่อนขา้งต ่าและความหลากหลายของกิจกรรมภายในวดัมีนอ้ยเกินไป ปัญหาส าคญัคือขาด
การประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมท่ีไม่มากพอกบัการเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ขอ้เสนอแนะ คือ 
ควรจดัท าข่าวสารหรือให้ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อประชาสัมพนัธ์วดัให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่แก่
นกัท่องเท่ียวการเพิ่มป้ายสัญลกัษณ์/ป้ายน าทางเพื่อบอกท่ีตั้งและขอ้มูลต่างๆของวดั และการจดั
กิจกรรมให้มีความหลากหลายและมีจ านวนมากข้ึนเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวใน
การศึกษาเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวในวดัมอญโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ” (2552) ของพระครูปลดัจิตรกร กลว้ยไมง้ามเป็นวิทยานิพนธ์
ระดบัปริญญาโท สาขาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคามซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพของ
วดัมอญเพื่อพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
ศกัยภาพของวดัมอญเพื่อการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยศึกษาจากวดัมอญในอ าเภอพระประแดง
จ านวน 8 วดั ไดแ้ก่วดัทรงธรรมวรวิหาร,วดัคนัลดั,วดัอาษาสงคราม,วดัแหลม,วดัแค,วดัพญาปราบ
ปัจจามิตร,วดักลาง,วดัจวนด ารงราชพลขนัธ์ พบว่า วดัทรงธรรมวรวิหาร,วดัคนัลดัและวดัอาษา
สงครามเป็นวดัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งมาก ส าหรับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างน้อยเพราะวดัส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเท่าท่ีควรและหน่วยงานรัฐทั้งภูมิภาค/ทอ้งถ่ินยงัไม่มีการท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมของอ าเภอพระประแดง ขอ้เสนอแนะ คือส่งเสริมให้ชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมมือกนัในการพฒันาวดัมอญให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ในงานวิจยัเร่ือง 
“วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม:การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสู่สากล”(2555) ของ
พชัรี ลินิฐฏา เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก สาขาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสู่สากลของวดัใน 4 ดา้นไดแ้ก่ การดึงดูดใจการ
ท่องเท่ียว การรองรับการท่องเท่ียว การบริหารจดัการท่องเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวจากผลการวิจยัท าให้พบวา่ วดัโพธ์ิไดใ้ชอ้งคค์วามรู้แค่เฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
การนวดแผนไทยในการดึงดูดใจการท่องเท่ียวเท่านั้นทั้งท่ีในความเป็นจริงมีองค์ความรู้อ่ืนๆท่ีมี
ความส าคญัและน่าสนใจเช่นกนัวดัโพธ์ิตอ้งรองรับนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากท าให้เกิดการจราจร
แออดั ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ สุขาไม่สะอาด การปฐมพยาบาลและการดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 
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ทั้งน้ีฝ่ายสงฆ์และคณะกรรมการของวดัโพธ์ิท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการท่องเท่ียวกนัเองซ่ึงมี
ปัญหาเร่ืองระบบสาธารณูปโภค การบริการทรัพยากรและการเงิน การประสานงาน รวมทั้งมี
จ  านวนเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและขาด
ประสิทธิภาพ  

 จากการท่ีได้ทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท าให้ได้พิจารณาและเห็นถึง
เน้ือหาข้อมูล แนวคิดและมุมมองในมิติต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเร่ือง         
การประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร  
จงัหวดันครปฐมใหมี้รายละเอียดท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
   การวิจยัในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงศึกษาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นขอ้มูลน าไปสู่การ
ก าหนดขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมต่อไป โดยผูว้จิยัมีวธีิการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  
 
1. วธีิด าเนินการศึกษา 
   การศึกษาในคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวจิยัหลกั 2 รูปแบบ คือ 
   1. 1 การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จงัหวดั
นครปฐม อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 60 ปี จ  านวน 150 คนดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) ซ่ึงได้แก่การเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัท่ี 22 ธันวาคม 2556 
ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตยเ์ป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ความตอ้งการและความคิดเห็น
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิารจงัหวดันครปฐม  โดยแจกจ่ายแบบสอบถามใหน้กัท่องเท่ียวตอบเองแลว้ผูว้จิยัรอรับ  
   1.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงลึกผ่าน
การศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
    1.2.1 การศึกษาเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Studies) ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ เอกสารจากหน่วยงานราชการ 
ฯลฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้ 
    1.2.2 การสังเกตการณ์ ประกอบดว้ย การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงไดแ้ก่ 
การส ารวจพื้นท่ีและทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
สังเกตการณ์ รูปแบบการจดัการและกิจกรรมการท่องเท่ียว จุดแข็ง จุดอ่อน ท่ีเกิดข้ึนในวดัพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร การสัง เกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงได้แก่  การเยี่ยมชมและเข้า
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ร่วมกิจกรรมในฐานะนกัท่องเท่ียว เช่น เขา้ฟังการน าชมเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมกิจกรรม
งานประเพณีเทศกาลนมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556  
    1.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ใช้วิธีการพูดคุยสอบถามจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความรู้ ความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
กบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเพื่อสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ี และผูว้ิจยัสามารถสอบถามในประเด็นท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความรู้เป็นอย่างดี 
ดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวิหาร  โดยใชว้ิธีการบนัทึกเสียงและจดบันทึกขอ้มูล  ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี
ไดแ้ก่หวัหนา้หรือผูรั้บผดิชอบหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร จ านวน 5 คน ดงัน้ี 
    1. หวัหนา้ส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
    2. หวัหนา้กลุ่มวชิาการโบราณคดี ส านกัศิลปากรท่ี 2  
    3. หวัหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ 
    4. หวัหนา้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม  
    5. ผูช่้วยเจา้อาวาส วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล  
   2.1 เคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
   ศึกษาขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลในส่วน
ดงักล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดย 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว เช่น อาย ุเพศ  
อาชีพ การศึกษา รายได ้เป็นตน้ เป็นแบบเลือกตอบ (checklist)  
   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัประวติั/ขอ้มูลการมาท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดั 
นครปฐมของนักท่องเท่ียว เช่น ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการมาท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ความรู้สึกเม่ือมาท่องเท่ียว การบริการท่ี
ตอ้งการให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารปรับปรุง การน าเสนอรายละเอียด / ขอ้มูลเก่ียวกบัจุด
ท่องเท่ียวต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการทราบ ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) 
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   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการ 
ท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร เช่น ดา้นการบริการและรูปแบบการจดัการการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ เป็นมาตรตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ 
    5 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
       4 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจมาก 
    3 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจปานกลาง 
    2 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจนอ้ย 
    1 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการจดัการการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวดันครปฐม เป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended)โดยใหน้กัท่องเท่ียวเขียนเชิงพรรณนา  
   2.2 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
   เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อใช้
ส าหรับสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้ ความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการ
ท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร โดยมีประเด็นดงัต่อไปน้ี 
   1. ความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมในปัจจุบนั 
   2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นปัญหา และอุปสรรคของการท่องเท่ียววดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมในปัจจุบนั 
   3. ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวของวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 
 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
   3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
   เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนจากนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิาร จ านวน 150 คน แลว้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บ น า
แบบสอบถามท่ีตรวจแลว้มาแปลค่าเป็นค่าร้อยละและหาค่าเฉล่ีย รวมถึงหาค่าความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จ านวน 150 คน แบ่งออกเป็น 5 
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ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นสร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 
   ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =                คะแนนสูงสุด    -    คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
 
                                        =       5  -  1 

    5 
          =         0.8 
 
   สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 
    5 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการมากท่ีสุด 
       4 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการมาก 
    3 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการปานกลาง 
    2 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการนอ้ย 
    1 คะแนน ส าหรับความคิดเห็น มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
 
   เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
                   ระดบัคะแนนเฉล่ีย       ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  แปลความวา่ มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  แปลความวา่ มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  แปลความวา่ มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  แปลความวา่ มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการนอ้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  แปลความวา่ มีความพึงพอใจ/ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
   เม่ือไดค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความตอ้งการ/ความพึงพอใจแลว้ จึงน ามาสรุปและ
วเิคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีภาคสนามดว้ยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์การศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 
โดยจะน าเสนอในรูปแบบการพรรณาความ ซ่ึงผูว้จิยัมีการวเิคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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   1. การรวบรวมและวิเคราะห์การท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารใน
บริบทต่าง ๆ ท่ีปรากฏในปัจจุบนั เช่น ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้รูปแบบ
การท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว  
   2. การวเิคราะห์การจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมและปัญหาการจดัการท่องเท่ียวท่ี 
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
4.ขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษา 
   การเก็บขอ้มูลและการศึกษาวิจยันั้นจะเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557 
โดยประมาณ โดยงานวจิยัน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ คือ 
 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
มิถุนายน 2556 –สิงหาคม 2556
  

เก็บรวบรวมขอ้มูลประเภทเอกสาร บทความและงานวิจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนัยายน 2556 – ธนัวาคม 2556 ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
มกราคม 2557 – มีนาคม 2557 การสรุปและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์และน ามาใชว้เิคราะห์สรุปผลงานวจิยั 
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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
 บทน้ีจะเป็นการนาํเสนอผลการวิจยัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของวดัพระ

ปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 2. ทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดั
นครปฐม 3. รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร   4.หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการจดัการการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 5. รูปแบบการจดัการขอ้มูล
ทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 6. ความพึงพอใจต่อการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบั
การท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารราช ซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการอภิปรายและ
วเิคราะห์ในบทต่อไป 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้นของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร  
   สําหรับเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารซ่ึงประมวลมาจากหนงัสือ 
ท่ีระลึกงานฉลองสมโภชวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเขตสังฆาวาสครบ 100 ปี (วดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิาร, 2548: 77-78) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 ที่ตั้งและสภาพทั่วไป    วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิด "ราชวรมหาวิหาร"  ตั้ งอยู่เลขท่ี 27 ถนนขวาพระ ตาํบลพระปฐมเจดีย์ อาํเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม สังกดัในคณะสงฆภ์าค 14ประเภทมหานิกาย  

 1.2 ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด  มีเน้ือท่ี 156  ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา โดยมีหนงัสือแสดง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นโฉนดเลขท่ี 3567และโฉนดเลขท่ี1202และกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของ 

 1.3 การตั้งวัด เป็นวดัท่ีตั้งข้ึนก่อนวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2486 ซ่ึงเป็นวนัท่ีกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ออกตามความในพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2484 มีผลบงัคบัใช้ ไดต้ั้งวดัเม่ือ
ประมาณ พ.ศ.218 
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   การไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามขอ้สันนิษฐานของนกัปราชญ์ทางโบราณคดีและ
ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ว่าได้ผูกพัทธสีมาเ ม่ือประมาณปี พ.ศ.235  - พ.ศ.300                    
เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง12.05 เมตร ยาว 20.23 เมตร ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวงโดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ไดท้รงมีพระราชศรัทธาโปรดเกลา้ฯให้ทาํการ
ปฏิสังขรณ์ใหญ่องค์พระปฐมเจดียแ์ละก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาโรงธรรม พร้อมดว้ยกุฏิ
สงฆเ์ร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2396 เป็นตน้มา 

  อาณาเขต 
ทิศเหนือ  จดกบัถนนซา้ยพระ 
ทิศใต ้   จดกบัทางสาธารณประโยชน์ / ท่ีดินเอกชน / สระหีบ 
ทิศตะวนัออก จดกบัถนนหนา้พระ / ท่ีดินราชพสัดุ / ท่ีดินเอกชน 
ทิศตะวนัตก  จดกบัทางสาธารณประโยชน์ / ถนนราชวถีิ / ถนนหลงัพระ 

  1.4 ลักษณะพืน้ที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ  วดัมีลกัษณะเป็นท่ีราบตํ่า มีนํ้ าท่วมเป็น
บางคราวเม่ือฝนตกหนกั บดัน้ีไดถ้มพื้นท่ีและทาํทางระบายนํ้ า แต่ยงัมีนํ้ าท่วมอยูใ่นพื้นท่ีเขตสังฆาวาส
เม่ือฝนตกหนกัและโดยเฉพาะในเขตสังฆาวาส ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน กุฏิสงฆ ์
โรงเรียนประถมศึกษาวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร สําหรับพื้นท่ีสนามหน้าโรงเรียนวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวิหาร ซ่ึงแต่เดิมเป็นสนามดินมีหญา้ข้ึนบา้งเป็นบางแห่ง มีนํ้ าท่วมขงับ่อยคร้ัง แต่บดัน้ี
ไดมี้การทาํเป็นพื้นปูนเทคอนกรีตแลว้ เม่ือปี พ.ศ.2539 ระหวา่งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส มีถนน
ขวาพระคัน่กลาง ทั้งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส มีกาํแพงลอ้มรอบแสดงขอบเขตท่ีชดัเจน ในเขต
พุทธาวาสเป็นท่ีตั้งของพระอุโบสถและองคพ์ระปฐมเจดีย ์มีสระนํ้ าสองสระและท่ีมุมกาํแพงชั้นนอก 
ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ สร้างกาํแพงคร่อมคลองเจดียบ์ูชา จากสะพานเจดียบ์ูชาถึงสะพานทวารวดี 
เป็นระยะทาง 16 เมตร สําหรับพื้นท่ีสนามหญ้าทางด้านทิศตะวนัตกฝ่ังใต้ได้มีการทาํเป็นพื้นปูน         
เทคอนกรีตและวางท่อระบายนํ้ าเม่ือปีพ.ศ.2539 เพื่อจดัไวเ้ป็นบริเวณท่ีตั้งร้านคา้ชัว่คราวภาคกลางคืน
ซ่ึงยา้ยมาจากบริเวณดา้นทิศเหนือ   

  1.5 ประวตัิความเป็นมาและการบูรณะปฎสัิงขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์  
  อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณีและศรินยา ปาทา (2554 : 26-36) ไดอ้ธิบายสรุปถึงความเป็นมาและ

การบูรณะองค์พระปฐมเจดียว์่า พระปฐมเจดีย ์หรือ พระปทมเจดียเ์ป็นปูชนียสถานท่ีสําคญัท่ีสุดแห่ง
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หน่ึงของประเทศไทย ด้วยเป็นสถานท่ีท่ีองค์พระมหากษตัริย ์เจา้นายชั้นสูงและประชาชนทัว่ไปให้
ความเคารพนบัถือกนัมาตั้งแต่คร้ังอดีตจวบจนถึงปัจจุบนั โดยไดมี้การซ่อมสร้างและบูรณะสืบต่อกนั
มาตามลาํดบัหลายคร้ังหลายหน ปัจจุบนัยงัไม่สามารถสรุปได้แน่ชดัว่า เจดียอ์งค์เดิม (ท่ีอยู่ภายใน) 
สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัใด โดยนกัวชิาการไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานไวเ้ป็น 2 แนวทางดงัน้ี  
    แนวทางแรก เจดียภ์ายในสร้างข้ึนตั้งแต่คร้ังสมยัท่ีพระโสณะเถระและพระอุตตระ
เถระไดม้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 3 ตามท่ีปรากฏความในคมัภีร์มหาวงศ์ของ
ลงักาท่ีเล่ายอ้นไปถึงวา่ เม่ือคร้ังท่ีสมยัพระเจา้อโศกมหาราช(ของอินเดีย) ไดส่้งสมณทูตมาเพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนายงัดินแดนสุวรรณภูมิ 
    แนวทางท่ีสอง เจดีย์องค์เดิมน่าจะเป็นเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนในสมัยทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12-15 โดยเป็นมหาธาตุเจดียส์ําคญัท่ีอยูน่อกเมืองโบราณนครชยัศรี (ซ่ึงมีพระประโทณเจดีย์
เป็นมหาธาตุเจดียส์าํคญัท่ีอยูก่ลางเมือง) 
   เม่ือเจดียอ์งคเ์ดิมไดท้รุดพงัทลายลงจนกลายเป็นเนินดิน ก็ไดมี้การซ่อมสร้างและบูรณะต่อ
กนัมาดงัเช่นหลกัฐานจากศิลาจารึกหลกัท่ี 2 สมยัสุโขทยั ท่ีกล่าวถึงเม่ือปี พ.ศ.1912 พระมหาเถรศรี
ศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลงักามหาสามีเป็นเจ้า ได้มาบูรณะพระธาตุท่ีรกร้างอยู่ในป่า ซ่ึงในจารึก
กล่าวถึงเจดียอ์งคน้ี์วา่ “ขอมเรียกวา่พระธม” พระองคไ์ดป้ฏิสังขรณ์และก่ออิฐเพิ่มเติมจนมีความสูงได ้
102 วา เม่ือถึงสมยัอยธุยา สันนิษฐานวา่ พระธาตุเจดียอ์งคน้ี์คงชาํรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงมีการ
สร้างพระปรางค์ข้ึนบนยอดของเนินเจดียด์งักล่าว  ดงัหลกัฐานจากสมุดไตรภูมิสมยัอยุธยาท่ีเขียนเป็น
ภาพเจดีย์ทรงปรางค์ 2 องค์คู่กัน และมีข้อความระบุว่าเป็น พระเจดีย์ “ปทม” และ “ปโทน” ซ่ึง
ความสําคญัของเจดีย์ทั้งสององค์น้ีในสมยัอยุธยา ยงัเห็นได้จากบนัทึกคาํให้การชาวกรุงเก่า (สมยั
อยธุยา) ท่ีกล่าวถึง ส่ิงซ่ึงเป็นหลกัเป็นประธานพระนครและเป็นท่ีเฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา ซ่ึง
ในบนัทึกดงักล่าวตอนหน่ึงระบุช่ือของ “พระประทม พระประโทน” วา่ “..เป็นมหาธาตุใหญ่ อยูท่ี่แขวง
เมืองนครชยัศรี 2 องค.์. ส่ิงทั้งน้ีเป็นศรีพระมหานครกรุงศรีอยธุยาสืบมาแต่โบราณ..”  
   ในสมยัรัตนโกสินทร์คร้ังแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 3 )ใน
ราวปีพ.ศ.2374 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เม่ือคร้ังผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุไดเ้สด็จ
จาริกไปนมสัการพระปฐมเจดีย์ (ซ่ึงชาวบา้นเรียกกนัว่าพระประธม) แขวงเมืองนครชยัศรีพร้อมดว้ย
พระสงฆแ์ละผูติ้ดตามหลายคน ทรงมีความเล่ือมใสศรัทธาในองคพ์ระปฐมเจดียจึ์งกราบทูลต่อสมเด็จ
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พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัให้ปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ แต่ไม่โปรดดว้ยทรงเห็นวา่เป็นของอยูใ่นป่า การบูรณะข้ึน
ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใดอยา่งไรก็ตาม พระวชิรญาณภิกขุก็มิไดล้ม้เลิกพระทยัท่ีจะบูรณปฏิสังขรณ์
เจดียด์งักล่าว แต่เน่ืองจากขณะนั้นยงัไม่ทรงอยูใ่นฐานะท่ีทาํการใดไดจึ้งทรงรอให้ถึงเวลาท่ีเหมาะสม
อีกคร้ังหน่ึง 
   สมยัรัชกาลท่ี 4  เร่ิมสถาปนาและปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย ์ซ่ึงสภาพของพระปฐม
เจดียอ์งคเ์ดิมก่อนการปฏิสังขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ถูกกล่าวไวว้า่ (ทิพากรวงศ ์2511, 2-3) 
    “ท่ีเนินใหญ่เป็นกองอิฐหกัลงมา ไดช้นัสูตรขดุลงไปดูลึกสองศอกสามศอกบา้ง พบอิฐยาว
ศอกหน่ึงหนา้ใหญ่สิบสองน้ิว หนา้นอ้ยหกน้ิวก็เป็นพื้นอยู ่พิเคราะห์ดูเห็นวา่จะเป็นองคพ์ระปฐมเจดีย์
เดิมจะพงัลงมา มีผูศ้รัทธามาเกล่ียอิฐใหเ้ป็นเกาะข้ึนแลว้มาก่อเป็นพระเจดียก์ลมข้ึนอีกคราวหน่ึงเหมือน
อยา่งพระเจดียใ์นเกาะลงักา คร้ันนานมายอดจะหกัลงมาอีก จะมีผูศ้รัทธาปฏิสังขรณ์ข้ึนอีกคราวหน่ึง จะ
เห็นวา่พระเจดียย์อดแหลมจะไม่ถาวรมัน่คง จึงเกล่ียท่ีให้เสมอเพียงไหล่แลว้ก่อองคป์รางคต่์อตั้งข้ึนไป
แทนยอด ท่ีริมขอบเวน้ท่ีก่อกาํแพงไวเ้ป็นท่ีทกัษิณ ก่อบนัไดลงมาถึงพื้นเนินเก่าพิเคราะห์ดูบนัไดก่อทบั
องค์ระฆงัเขา้ไว ้เห็นจะเป็นของทาํทีหลงั วิหารอยู่ดา้นตะวนัออกบนเนินเรียงกนัอยู่ทั้งส่ีวิหาร วิหาร
พระนาคปรก วิหารหน่ึงอยู่ขา้งทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ถดัมาถึงวิหารพระไสยาสน์วิหารหน่ึง วิหารไว้
พระพุทธรูปต่าง ๆ วิหารหน่ึง วิหารพระป่าเลไลยก์ ท่ีสุดดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือเป็รแถวกนัมาแลว้มี
พระเจดียย์อ่ม ๆ อีกหลายพระองค ์ไม่เป็นฝีมือในหลวงสร้าง เป็นฝีมือราษฎรชาวบา้นทาํเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ
เป็นของทาํท่ีหลงัแน่ทีเดียว ท่ีของเดิมแท ้ๆวิหารหลวงพระอุโบสถอยูท่ี่พื้นแผน่ดิน วิหารอยูต่รงเก๋งจีน
และพลบัพลาทรงโปรยลงไปดว้ยเสาศิลาแลงมีปรากฏอยู่หลายตน้ พระอุโบสถนั้นก็ตรงพระอุโบสถ
เด๋ียวน้ีลงไปกุฏิสงฆอ์ยูห่นา้กระเปาะขา้งทิศใตด้ว้ยไดเ้ห็นของสําคญัหลายอยา่ง คือสระนํ้ าและถนนอิฐ
ปูเป็นพื้นท่ีจอมปลวกก็ร้ือไดพ้ระพุทธรูปในนั้นยงัปรากฏอยู่ วดัเด๋ียวน้ีพระสงฆ์อยู่เป็นของยา้ยมาที
หลงั เม่ือแผน่ดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั แต่องคพ์ระปรางค์เห็นจะเป็นของหลวง ได้
โปรดให้วดัองค์พระตั้งแต่แผ่นดินข้ึนไปถึงหลงัเกาะสูงส่ีวาบา้งห้าวาบา้ง ด้วยแผ่นดินไม่เสมอกัน 
ตั้งแต่หลงัเกาะข้ึนไปเป็นองคพ์ระเจดียก์ลมสูงสิบส่ีวาสองศอก องคป์รางคสู์งยี่สิบวา ยอดนภศูลข้ึนไป
แปดศอก รวมตั้งแต่หลงัเกาะข้ึนไปตลอดยอดนภศูล คิดไวส่ี้สิบศอก..” 
   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เร่ิมการสถาปนา
ปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดียต์ั้งแต่ปี พ.ศ.2396 โดยให้ช่างทหารในทาํตวัอย่างถวายเป็นรูปพระเจดียก์ลม 
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ไม่มีฐานทกัษิณก่อเป็นหนา้กระดานและช่องกระจกข้ึนไปจนถึงบวัถลาแลว้ชกัลูกแกว้เขา้ไปทั้งสามชั้น 
จึงตั้งบวักลมปากระฆงัและโปรดเกลา้ ฯให้สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงษ์ (ดิษ บุนนาค) เป็นแม่
กองและมีพระศิริสมบติัหลวงพิทกัษ์โยธา หลวงนราเรืองเดชและหลวงโยธาไพจิตรเป็นนายงานเพื่อ
ดาํเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ อยา่งไรก็ตามต่อมาในปี พ.ศ.2398 สมเด็จพระยาบรมมหาประยรูวงศถึ์ง
แก่พิราลยั จึงโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยารวิวงศ์(ภายหลงัเป็นเจา้พระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขาํ 
บุนนาค) เสนาบดี กรมท่าเป็นแม่กองดาํเนินการต่อ ในปีพ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินมาสักการะและสมโภชพระเจดียแ์ละทรงมีพระราชดาํริวา่ พระเจดียอ์งคน้ี์
เป็นมหาเจดียท่ี์ใหญ่กว่าเจดียทุ์กแห่งในสยามประเทศ และสร้างข้ึนก่อนเจดียท์ั้งปวงในประเทศ จึง
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้รียกวา่ “พระปฐมเจดีย”์ ต่อมาในวนัท่ี 4-7 กรกฎาคมม พ.ศ.2403 เกิดฝนตกหนกัทาํให้
องคพ์ระปฐมเจดียท่ี์ก่อข้ึนไปไดจ้นสูง 17 วา 2 ศอกพงัทลายลงมา จึงโปรดเกลา้ฯให้พระวรวงศเ์ธอกรม
หม่ืนบวรรังสีสุริยพนัธ์ุปิยพรหมจรรยธ์รรมวรยุติ และกรมขุนราชสีหวิกรม คิดตวัอยา่งถวายใหม่ เม่ือ
แบบตวัอยา่งลงตวัแลว้ก็โปรดเกลา้ ฯใหส้ร้างพระเจดียใ์หม่ตามท่ีมีพระราชดาํริ   การก่อสร้างพระเจดีย์
องคท่ี์ออกแบบใหม่น้ี ไดถู้กกล่าวไวว้า่ (ทิพากรวงศ ์2511, 11-12) 
   “..พระปฐมเจดียน์ั้นก่อข้ึนแลว้ท่ีชั้นทกัษิณท่ีหน่ึงปักเสานางเรียงรอบองค ์แลว้มีเสาปักเป็น
ขาทรายคํ้าเสานางเรียงดว้ย ชั้นทกัษิณท่ีสองมีแต่ขาทรายคํ้าไม่มีเสานางเรียง ท่ีตรงบวัถลาลงไปมีเสา
นางเรียงปักไมซุ้งทั้งตน้ปักถึงพื้น อีกรอบหน่ึงรัดดว้ยซุงทั้งตน้แลว้เอาสายโซ่ใหญ่รัดท่ีหน้ากระดาน
ทอ้งไมบ้วัถลาแห่งหน่ึง รัดหลงับวัถลาแห่งหน่ึง รัดตั้งแต่ทอ้งไม ้ลูกแกว้ถึงบวัคลุมถูกปากระฆงัอีกห้า
ชั้น ท่ีกลางองคร์ะฆงัมีเสานางเรียงรัดสายโซ่อีกสามรอบท่ีคอถลา ท่ีเสานางเรียง ตีนเสาเชิงเรียงนั้นใส่
ปลอกไมซ้ากชั้นหน่ึงแลว้รัดสายโซ่อีกห้ารอบ ปลายเสานั้นเอาไมซ้ากสิบน้ิวส่ีเหล่ียมสับปากกนัเป็น
ปลอกปลายเสาอีกชั้นหน่ึง ลูกแกว้ปลอ้งไฉนหลงัฝาละมีรัดสายโซ่ท่ีทอ้งไมอี้กแปดรอบแลว้ก่ออิฐถือ
ปูนหุม้..”  

 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวนบัเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผนในการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยั
ต่อมาเป็นอยา่งมาก ในช่วงทา้ยของสมยัรัชกาลท่ี 4 การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างองคเ์จดียส์ําเร็จ
ลง คงเหลือเพียงการก่ออิฐฉาบผิวด้านนอก จึงทรงมีพระราชดาํริให้หล่อยอดนภศูลกาไหล่ทองเพื่อ
นําไปประดิษฐานไวบ้นยอดพระเจดีย์ แต่ยงัไม่ทนัได้ยกยอด พระองค์ทรงประชวรและสวรรคต
เสียก่อนในปี พ.ศ.2411  
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 สมยัรัชกาลท่ี 5 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว พระองค์ทรง
โปรดเกลา้ฯใหด้าํเนินการก่อสร้างองคพ์ระปฐมเจดียต่์อเน่ืองมาตามรับสั่งของสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
โดยในส่วนขององค์พระเจดียน์ั้นให้ถือเป็นพระราชภาระของพระองค์เอง และในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงยกยอดพระปฐมเจดีย์
และโปรดให้ก่อสร้างพระระเบียงชั้นล่างทั้งส่ีดา้นข้ึนอีกชั้นหน่ึงพร้อมทั้งยงัอุทิศพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์จากค่าเช่าโรงแถวของพระคลังข้างท่ีเดือนละ 160 บาทเพื่อเป็นค่าดูแลและ
ปฏิสังขรณ์องคพ์ระปฐมเจดียทุ์กเดือน ในช่วงปลายรัชสมยัของพระองค ์ตรวจพบวา่องคพ์ระปฐมเจดีย์
ชาํรุดหลายแห่ง โดยเฉพาะกระเบ้ืองท่ีประดบัองค์พระปฐมเจดียห์ลุดร่วงลงมามาก จึงทรงโปรดให้
ประดบักระเบ้ืองใหม่ โดยถือเป็นพระราชภาระส่วนพระองคแ์ละทรงพระราชทานเงิน  พระคลงัขา้งท่ี
เพื่อซ้ือกระเบ้ืองโดยแบ่งประดบัเป็นคราว ๆ ไป 

 สมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ประดบักระเบ้ืองซ่ึงเป็นงานท่ีคา้งมาจากสมยัรัชกาลท่ี 5 อีกทั้งยงัให้ซ่อมและทาํส่ิงต่าง ๆในพระวิหาร
หลวงหลายอยา่งพร้อมทั้งโปรดเกลา้ฯให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปยืน(พระร่วงโรจนฤทธ์ิ)
ซ่ึงเชิญพระเศียร พระหตัถ์และพระบาทมาจากเมืองสวรรคโลกโดยให้นาํมาประดิษฐานไวท่ี้หนา้วิหาร
พระสูติ 

 สมยัรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จมาประกอบพิธีสมโภชองคพ์ระ
ปฐมเจดียพ์ร้อมกบับรรจุพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวไวท่ี้ใตฐ้านชุกชี
ของพระร่วง โรจนฤทธ์ิตามพระราชประสงค์ท่ีทรงรับสั่งไวก่้อนเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.2471 ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระอุโบสถใหม่ ในการน้ีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรง
ออกแบบอาคารข้ึนใหม่และดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในปีพ.ศ.247 

 สมยัรัชกาลท่ี 8  ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการบูรณะโดยตรง 
 สมยัรัชกาลท่ี 9  ในปี พ.ศ.2508-2509 ทางวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารตรวจสอบ

พบวา่ องค์พระปฐมเจดียมี์ความชาํรุดทรุดโทรมและแตกร้าว เน่ืองจากปูนและกระเบ้ืองประดบัเส่ือม
คุณภาพและต่อมาในปี พ.ศ.2510 ทางกระทรวงมหาดไทยจึงรับเป็นหน่วยงานอุปถมัภ์การบูรณะ
ดังกล่าว โดยได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ข้ึนและได้
ดาํเนินการศึกษาและบูรณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512-2519 
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   ในปี พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนงานบูรณะและปฏิสังขรณ์มาอยู่ในความ
รับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากรร่วมกบักรมโยธาธิการไดด้าํเนินการบูรณะต่อมา
จนเสด็จในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงงานบูรณะในระยะน้ี ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมการแตกร้าวของปูน การติด
รัดแถบเหล็กไร้สนิมท่ีมาลัยลูกแก้วและองค์ระฆงั การซ่อมแซมปล้องไฉน มาลัยเถาและเสาหาน 
รวมถึงการเปล่ียนและประดบักระเบ้ืองใหม่ และการบูรณะล่าสุดดาํเนินการทั้งหมด 4 คร้ัง คือตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551-2554 มีสาเหตุมาจากในปี พ.ศ.2549 สาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากรได้
ตรวจสอบพบวา่ องคพ์ระปฐมเจดียมี์ความชาํรุดทรุดโทรมอนัเน่ืองมาจากกระเบ้ืองเคลือบท่ีประดบัมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518-2524 มีการสึกกร่อนและหลุดร่วงลงมาเป็นจาํนวนมาก ตลอดจนยงัพบรอยร้าวของ
ชั้นปูนฉาบ ทาํใหน้ํ้าฝนซึมเขา้ไปทาํลายวสัดุก่อสร้างดา้นใน จึงเสนอโครงการบูรณะองคพ์ระปฐมเจดีย์
เพื่อใหมี้ความมัน่คงและสวยงามสมกบัการเป็นจอมเจดียท่ี์สาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

 
2. ทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร จังหวดันครปฐม 
   จากการลงพื้นท่ีสํารวจทรัพยากรวฒันธรรมในเขตบริเวณพุทธาวาสของวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม พบว่ามีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural Resource) และ
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Resource) มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องได้ (Tangible Cultural Resource)  
 ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทท่ีจบัตอ้งไดห้มายถึง ซากส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง วตัถุท่ีจบัตอ้ง

และสัมผสัไดด้ว้ยมือและมองเห็นดว้ยตาของมนุษย ์(และในบางคร้ังดว้ยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์) ส่ิง
เหล่าน้ีสัมพนัธ์และเป็นตวัแทนของมนุษย ์วฒันธรรมของมนุษย ์กิจกรรมของมนุษยแ์ละเหตุการณ์
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนั อีกทั้งยงัหมายความรวมถึงพืช สัตว ์และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นฐานะต่าง ๆ เช่น เป็นอาหาร, เป็นวตัถุดิบสําหรับทาํส่ิงของเคร่ืองใช,้ พิธีกรรม,    
ท่ีอยูอ่าศยั, สถานท่ีก่อตั้งชุมชน เป็นตน้ 

  1. องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดียท่ี์ใหญ่ มีลกัษณะแบบทรงไทยรูประฆงัคว ํ่า ปาก
ผายมหึมาโครงสร้างเป็นไม ้(ไมซุ้ง) รัดดว้ยโซ่เส้นมหึมา ก่ออิฐถือปูน ประดบัดว้ยแผน่กระเบ้ืองเคลือบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สีส้ม ประกอบดว้ยวหิาร 4 ทิศ มีคตพระระเบียงชกัแนวถึงกนัโดยรอบเป็นวงกลม มีกระเปาะกนัทรุดทั้ง 
4ทิศ มีกาํแพงแกว้ 2 ชั้นลอ้มรอบพื้นท่ี (ทิพากรวงศ,์ 2553: 39-40) 
    ฐานเจดียเ์ป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  มีชั้นลดข้ึนไปเป็นเจดีย ์มีคตพระระเบียงลอ้มรอบ  
เป็นวงกลม ท่ีคตพระระเบียงตรงทิศทั้งส่ี มีวิหารประจาํทิศ ถดัเขา้ไปเป็นลานประทกัษิณ แลว้เป็นฐาน
เป็นชั้นข้ึนไปจนถึงฐาน ต่อจากนั้นเป็นองคร์ะฆงั ซ่ึงมีรูปลกัษณะเป็นรูประฆงัปากผายคว ํ่า มีช่องบวัใบ
เทศอยู่ระหว่างก่ึงกลางองค์ระฆงัทั้งส่ีทิศ ถดัจากองค์ระฆงัข้ึนไปเป็นบลัลงัก์ เสาหานบวัถลาหน้า
กระดาน ปล้องไฉนจาํนวน 27ปล้อง ปลียอด เม็ดนํ้ าค้าง นพศูลและมงกุฎ (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, 2544: 75) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  องคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
   (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
   
         2. พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอนิทราทติย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพติร 

 พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ฯ มีขนาดความสูงวดัจากพระบาทถึงพระเกศ 7.42 เมตร หรือราว 12
ศอก  4 น้ิว เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะแบบสุโขทยั ประทบัยืนอยู่บนฐานโลหะ ทองเหลือง
ลายบวัคํ่าบวัหงาย ทาํวงพระพกัตร์ตามยาว พระหนุเส้ียม น้ิวพระหัตถ์และพระบาทไม่เสมอกนั ห้อย
พระหัตถ์ซ้ายลงขา้งพระวรกาย แบบฝ่าพระหัตถ์ขวายกตั้งข้ึน ยื่นออกไปขา้งหน้าระดบัพระอุระ เป็น
กิริยาหา้ม มีพระอุทรพลุย้ออกมา ห่มจีวรบางคลุมแนบติดพระวรกาย บ่ายพระพกัตร์สู่ทิศเหนือ ทาํดว้ย
โลหะทองเหลือง หนกั 100 หาบ (วลัลภ คล่องพิทยาพงษ,์ 2551: 19-20) จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์



34 
 

 
 

ไดบ้นัทึกไวว้า่ เม่ือ พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ขณะยงัทรงดาํรงพระ
ยศเป็นสมเด็จพระยุพราชไดเ้สด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือของประเทศไทย การเสด็จในคร้ังนั้นเพื่อ
ตรวจเยี่ยมสภาพบา้นเมืองและรับทราบทุกข์สุขของพสกนิกรในมณฑลต่าง ๆ และอีกประการหน่ึงท่ี
สาํคญัคือ การตั้งพระทยัไปสํารวจตรวจคน้โบราณสถานต่าง ๆในคราวเดียวกนั เม่ือเสด็จถึงเมืองศรีสัช
นาลัยท่ีวิหารของวดัโบราณวดัหน่ึง จากการสํารวจตรวจค้นบริเวณใต้พื้นวิหารได้ทรงค้นพบ
พระพุทธรูปชาํรุดองคห์น่ึงจมอยูใ่ตพ้ื้นดิน ทรงรับสั่งให้ขุดข้ึนมาดว้ยความยากลาํบากและใชเ้วลานาน
หลายวนั เพราะพื้นดินบริเวณนั้นเป็นดินแข็งปนหิน ปรากฏวา่ไดส่้วนของพระพุทธรูปข้ึนมามากมาย 
แต่ส่วนท่ียงัคงสภาพดีไม่แตกหักชาํรุดเสียหาย มีเพียง 3 ส่วนคือ พระเศียร พระหัตถ์ 2 ขา้ง และพระ
บาท 2 ขา้งเท่านั้น นอกจากนั้นชาํรุดจนหมดจนไม่สามารถมาประกอบต่อเติมจนเป็นองคพ์ระพุทธรูป
ทั้งองคไ์ด ้เพียงแค่ทอดพระเนตรเห็นทั้ง 3 ส่วนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นท่ีพอพระทยัอยา่งยิ่ง ดว้ยความงดงาม
แห่งศิลปะการสร้างการออกแบบ จึงโปรดให้อญัเชิญทั้ง 3 ส่วนสําคญักลับลงมายงักรุงเทพฯ เม่ือ
พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนเถลิงถวลัราชสมบติัแลว้ โปรดใหส้มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวดัติวงศจ์ดัทาํรูปหุ่นข้ีผึ้งเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองคด์งักล่าวให้สมบูรณ์เต็มองค ์การ
ออกแบบเพื่อหล่อส่วนท่ีเหลือต่างๆไดส้าํเร็จลงในเวลาอีก 2เดือนต่อมา รัชกาลท่ี 6 เสด็จพระราชดาํเนิน
เป็นประธานในพระราชพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองคน้ี์ท่ีวดัพระเชตุพนฯ เม่ือพ.ศ.2456 เป็นเวลานาน
เกือบ 5 ปีหลังจากท่ีทรงขุดคน้พบพระพุทธรูปองค์น้ี ในเวลาต่อมาทรงถวายพระนามพระพุทธรูป
ดงักล่าวว่า “พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอินทราทิตยธ์รรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร” ในคร้ังแรก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวตั้งพระราชหฤทยัว่าจะประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธ์ิฯไวย้งั
วิหารน้อยของวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม แต่อีก 2 ปีต่อมาคือใน พ.ศ.2458 จากการท่ีเสด็จไป
นมสัการพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐมอยู่บ่อยคร้ัง ประกอบกบัการแปรพระราชฐานไปประทบัแรม
ยงัพระราชวงัสนามจนัทร์อยูเ่นืองๆ ในกิจกรรมเสือป่า พระองคท์รงเห็นวา่ เมืองนครปฐมในเวลานั้นยงั
ขาดพระพุทธรูปสําคัญท่ีเป็นม่ิงขวญัของชาวเมือง จึงโปรดให้อัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธ์ิฯไป
ประดิษฐานอยูท่ี่ซุม้วหิารตรงบนัไดใหญ่ ทางข้ึนดา้นหนา้ขององคพ์ระปฐมเจดีย ์ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
2458 และก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจะเสด็จสวรรคต พระองคท์รงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ไวใ้นพระราชพินัยกรรมด้วยว่า หลงัจากท่ีเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
พระองค์ ให้นาํพระบรมสรีรังคารและพระบรมอฐิัของพระองค์ส่วนหน่ึงไปบรรจุไวภ้ายใตฐ้านของ
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พระร่วงโรจนฤทธ์ิฯ ทั้งน้ีคงจะเน่ืองจากความเล่ือมใสศรัทธา ความผกูพนัท่ีมีต่อพระพุทธรูปองคน้ี์และ
เมืองนครปฐมโบราณโดยตลอดรัชสมยัของพระองคน์ัน่เอง (เจนจบ ยิง่สุมล, 2543 :147-151)  

 
     
    
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2       พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอินทราทิตยธ์รรโมภาส มหาวชิราวธุราชปูชนียบพิตร                                         
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
    
    3. เจดีย์บรรจุอฐิัพลเสือป่าเช้ือ 

  ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกหอระฆงัระหว่างวิหารเหนือกบัวิหารทิศตะวนัออก เป็นท่ีเก็บ
อฐิัของพลเสือป่าเช้ือบา้นเชียงราก ซ่ึงเสียชีวิตจากการตกนํ้ าในขณะซ้อมรบเสือป่าท่ีสระใกลพ้ระท่ีนัง่
สามคัคีมุขมาตย ์บริเวณพระราชวงัสนามจนัทร์ เม่ือพระราชทานเพลิงศพแลว้ โปรดให้เอาอฐิัมาบรรจุ
ไวท่ี้เจดีย์น้ี มีลายพระหัตถ์จารึกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, 2544 : 82-83) ท่ีบริวณเจดีย์มีจารึกในแผ่นโลหะทองสัมฤทธ์ิซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 6 แห่งบรมราชจกัรีวงศมี์พระบรม
ราชโองการใหส้ร้างข้ึน โดยบนจารึกมีขอ้ความวา่ (เจษฎ ์ปรีชานนท,์ 2528 : 275-276) 

แผน่โลหะน้ีเพื่อนเสือป่าในกองเสนาหลวงรักษาพระองค ์
กบัผูแ้ทนสมาชิกกองเสนาหวัเมือง 
ไดพ้ร้อมใจกนัสร้างข้ึนไวเ้ป็นอนุสรณ์แห่งพลเสือป่าเช้ือ  
(บุตร์นายกลํ่า บา้นเชียงราก) 
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สมาชิกกองมา้หลวงรักษาพระองค ์
ผูท่ี้ไดเ้สียชีพลงในขณเม่ือทาํการในนาท่ีเสือป่า 
คือไดจ้มนํ้าลงในคูพระราชวงัสนามจนัทร์ ขณเม่ือซอ้มรบ 
ในเวลากลางคืน วนัพุธท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ พระพุทธศกัราช 

      ๒๔๕๘ นบัวา่เป็นตวัอยา่งแห่งผูซ่ื้อตรงต่อน่าท่ี จงรัก 
      ภกัดีต่อพระมหากษตัร ตั้งใจฝึกหดัไวใ้หต้นสมควรเป็นผู ้
      รักชาติ ศาสนา เปนเยีย่งอยา่งแก่เสือป่า และนกัรบไทย. 
      
      คนเรากาํเนิดแลว้  จาํตาย  พอ่เอย 
      ควรแต่จะมุ่งหมาย  ตายชอบ 
      ตายอยา่งลูกผูช้าย  นกัรบ นัน่ฤๅ 
      ข้ึนช่ือฦๅเกียรติรอบ  โลกลว้นสรรเสริญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  เจดียแ์ละจารึกบรรจุอฐิัพลเสือป่าเช้ือ  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
  
    4. ต้นตะคร้อและแท่นหินอ่อน เป็นสถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงปักกลด มีการสร้างแท่นหินอ่อนตรงท่ีรัชกาลท่ี 4 ประทบัและลอ้มร้ัวไวใ้ห้เป็นท่ีสังเกต ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือภายในกาํแพงแกว้ชั้นใน (วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร, 2546: 64) 
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ภาพท่ี 4  ตน้ตะคร้อและแท่นหินอ่อนบริเวณท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงปักกลด 
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
 
    5. ต้นศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา 
    ดอกเตอร์ ยอห์น สไคว ์นาํเมล็ดจากตน้โพธ์ิท่ีพุทธคยา มาถวายพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหเ้พาะแลว้พระราชทานแจกจ่ายไปยงัพระอารามท่ีสําคญัในประเทศไทยแห่ง
ละ 1 ตน้ ยกเวน้ท่ีองค์พระปฐมเจดียพ์ระราชทานมา 5 ตน้ ปลูกไวท่ี้มุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละตะวนัตกเฉียงเหนือ มุมละ 1 ตน้ และท่ีบนลานหนา้วิหารพระ
นอนอีก 1 ตน้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 2544: 83) ตน้โพธ์ินบัได้ว่าเป็นตน้ไมท่ี้มีความสําคญั
อยา่งยิง่ในพุทธประวติัอีกชนิดหน่ึง เพราะเจา้ชายสิทธตัถะในระหวา่งบาํเพญ็พรตเพื่อคน้หาสัจธรรมได้
ทรงเลือกประทบันัง่ท่ีโคนตน้โพธ์ิจนกระทัง่พระองคไ์ดต้รัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ คือ อริยสัจ เม่ือ
วนัเพ็ญเดือน 6 แมพ้ระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แลว้ก็ยงัตอ้งทรงใช้พลงัจิตรบกบัพวกมาร (การ
เอาชนะกิเลสฝ่ายตํ่า) ขณะประทบัอยูใ่ตโ้คนตน้โพธ์ิเช่นกนั (วลัลภ คล่องพิทยาพงษ,์ 2551: 29) 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  ตน้ศรีมหาโพธ์ิ  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
 
    6. ต้นไม้ส าคัญในพุทธประวตัิ 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดให้ปลูกตน้ไมส้ําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณลานชั้นลดด้านทิศตะวนัตก ได้แก่ (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, 2544: 86) 
    1.ไมร้าชายตน (ไมเ้กด)  เป็นตน้ไมเ้ม่ือคร้ังพระพุทธเจา้ไดรั้บสตูกอ้นผงของปุสสะ 
และภลัสิกะ หลงัจากตรัสรู้ได ้๔๘ วนั  
    2. ไมนิ้โครธ หรือ อชัปาลนิโครธ เป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ประทบัอยู่ใตร่้มเป็นเวลา 
วนัหลงัจากท่ีประทบัอยูใ่ตต้น้โพธ์ิ 
    3.ไม้พหูปุตตนิโครธ (ต้นกร่าง) เป็นต้นไม้ท่ีพระพุทธเจ้าประทบั แล้วได้พบพระ
มหากสัสปะ 
    4. ไมมุ้จลินท ์(ตน้จิก)  เป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ประทบัแลว้เกิดฝนตกหนกั พญานาค
จึงทาํกายขดวงใหล้อ้มพระพุทธเจา้ไว ้แลว้แผพ่งัพานบงัฝนไม่ใหต้กมาตอ้งพระองค ์ 
    5. ไม้สาละ เป็นต้นไม้ท่ีพระพุทธเจ้าได้ประสูติ และปรินิพพาน และเป็นต้นไม้ท่ี
ประทบัใตร่้ม ก่อนตรัสรู้  
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    6. ไมช้มพ ูหรือไมห้วา้  เป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ประทบั เม่ือตามพระราชบิดาไปแรก
มาขวญั เม่ือคร้ังทรงพระเยาว ์ 
    7. ไมอ้มัพวา หรือมะม่วง  เป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้แสดงยมกปาฏิหาริย ์
 

                             
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ตน้หวา้ (ซา้ย) ตน้รัง (กลาง) และตน้ไทรกร่าง (ขวา)   
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
  
    7. รางน า้มนต์ 

  เป็นโบราณวตัถุสมยัทวารวดี มีอยู่ 3ราง ตั้งอยู่ตรงบนัไดจะลงไปท่ีตน้ตะคร้อ 1 ราง
และใกลท้างลงไปยงัชั้นลดดา้นตะวนัออกอีก 2 ราง เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าในบริเวณน้ีเคยมีศาสนา
พราหมณ์มาก่อน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544 : 83) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  รางนํ้ามนต ์
   (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
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    8. พระพุทธมหาวชิรมารวชัิย 
   เป็นพระพุทธรูปหล่อดว้ยโลหะ ปางประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร หนา้ตกักวา้ง 0.79 เมตร 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระหวา่งท่ียงัทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ไดเ้สด็จพระ
ราชดาํเนิน มาถวายสักการะพระปฐมเจดีย ์และไดท้รงเททองหล่อพระพุทธรูปองค์น้ีไว ้เม่ือวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2521 ทางวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารไดอ้ญัเชิญข้ึนประดิษฐานไว ้ณ แท่นท่ีบูชา 
ท่ีชานมุขหน้าพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย ์และต่อมา ในปี พ.ศ.2527 ไดรั้บพระราชทานนาม
พระพุทธรูปน้ีวา่ “พระพุทธมหาวชิรมารวชิยั” พ.ศ.2540 พระธรรมปริยติัเวที ขณะนั้นยงัเป็น พระราชสุ
ธรรมเมธี เจา้อาวาสวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ได้จดัสร้างแท่นรัตนบลัลงัก์ พร้อมด้วยฉัตร
เบญจา ประดิษฐานไว ้ณ มุขหน้าแห่งพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย ์ลุถึงปี พ.ศ.2544 วนัท่ี 18
ธันวาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการบรรจุพระท่ีองคพ์ระปฐมเจดีย ์ไดท้รงเจิม ทรงพระสุหร่าย และทรงสายสูตร
ยกฉตัรข้ึนถวายเป็นพุทธบูชาเหนือ   (วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร, 2546: 102-103) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 พระพุทธมหาวชิรมารวชิยั  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
 
    9. พระพุทธสิหิงค์(จ าลอง) 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธ
ลกัษณะของพระพุทธสิหิงคอ์งคจ์ริงท่ีประดิษฐานอยู ่ณ พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์พระบรมราชวงั (บริเวณ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร จึงโปรดเกลา้ฯให้หล่อจาํลองข้ึนจาํนวน 2 องค ์องค์หน่ึง
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ให้อันเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารหลวงวดัราชประดิ ษฐ์และอีกองค์หน่ึงให้อันเชิญไป
ประดิษฐานไว ้ณ ซุ้มจรนําท่ีองค์พระปฐมเจดีย์และโปรดเกล้าฯให้จาํลองขนาดองค์น้อยหล่อด้วย
ทองคาํประดิษฐานไวใ้นพระพุทธมณเฑียรในพระบรมมหาราชวงัอีก 1 องค์ ส่วนพระพุทธสิงหิงค์
พระองค์เดิมนั้นยงัประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ ณ พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์(วดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิาร, 2546: 106) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9  พระพุทธสิหิงคจ์าํลอง  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
  
    10. เกย 

  เกย  อยู่ตรงกับประตูกาํแพงชั้นในของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารด้านทิศ
ตะวนัออก เกยอยูต่รงกลางยื่นออกมาจากฐานแคบ ๆ  ดา้นขา้งของชานเป็นบนัไดข้ึนบนเกย จากชานมี
ซุ้มบันไดข้ึนไปบนชั้ นลด พ้นบันไดข้ึนไปหน้า ซุ้มประตูมีทวารบาล เกย น้ี เ ป็นสถานท่ี ท่ี
พระมหากษตัริยเ์สด็จมาโดยเสล่ียงจากวงัปฐมนคร (พระท่ีนั่งปฐมนคร) เสด็จมาข้ึนเกยท่ีตรงน้ี แล้ว
เสด็จข้ึนบันไดไปยงัพลับพลาเปล้ืองเคร่ือง เพื่อเปล่ียนเคร่ืองทรงเป็นชุดขาว จากนั้ นจึงเสด็จไป
นมสัการท่ีแท่นบูชาในพระวิหารหลวง ท่ีเชิงบนัไดระหว่างชั้นลด ทบัลานเจดียช์ั้นบนจะมีช้างหมอบ 
และราวบนัไดเป็นรูปตวันาค ท่ีซุ้มประตูและพลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองมีตรามหาพิชยัมงกุฎประดบั เป็น
เคร่ืองหมายแสดงให้เห็นว่าได้สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 84) 
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ภาพท่ี 10  เกย   
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556)  
     
    11. ทวารบาล 

  ทวารบาลเป็นรูปคนนุ่งโจงกระเบนสีนํ้ าเงิน ผิวกายสีนํ้ าตาล เฝ้าประตูช่องบนัไดดา้น
ละ 2 ตน ซุ้มช่องบนัไดข้ึนน้ี ส่วนบนเป็นรูปรีเหนือข้ึนไปเป็นตรามหาพิชยัมงกุฎ(คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, 2544: 84) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ทวารบาล  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
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    12. พลบัพลาเปลือ้งเคร่ือง 
  พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง  ตั้งอยูใ่นแนวเหนือ - ใต ้ดา้นหนา้พลบัพลาหนัเขา้หาองคเ์จดีย ์

หน้าบนัไดด้านทิศเหนือและใต้มีตรามหาพิชัยมงกุฎประจาํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว      
ส่วนองค์พลบัพลาทรงไทยประดบัดว้ยศิลปะผสมระหวา่งไทย จีน และตะวนัตก (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, 2544: 85) 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
     
    13. พระอุโบสถ 

  พระอุโบสถหลงัเดิมสร้างข้ึนตรงบริเวณพระอุโบสถหลังเก่าซ่ึงมีอยู่แล้วตรงลาน
พื้นดินบริเวณนั้นเพราะมีใบเสมาศิลาแลงและลูกนิมิตเป็นหลกัฐาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนาซ่ึงไดม้าจากวดัพระเมรุเม่ือปี พ.ศ.2404 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 7 โปรดเกลา้ฯให้สร้างพระ
อุโบสถใหม่เพื่อแทนท่ีหลงัเดิมซ่ึงชาํรุดทรุดโทรม สมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรง
ออกแบบไวเ้พื่อท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างข้ึนในตอนปลายรัชกาลท่ี 6 เม่ือ พ.ศ. 2463 พอเตรียมการไปได้
เล็กนอ้ยก็ส้ินรัชกาล จึงโปรดเกลา้ฯให้ดาํเนินการก่อสร้างให้สําเร็จ ซ่ึงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2475 

  พระอุโบสถมีลกัษณะสวยงามมากก่ออิฐฉาบปูนทั้งหมด ท่ีสําคญัภายนอก ไดแ้ก่ใบ
เสมาทาํดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี แกะสลกัเป็นรูปเทพประจาํทิศ เช่น ทา้ววิรุฬหก ทา้ววิรุฬปักษ ์
เป็นตน้ ตรงฐานมีจารึกช่ือของเหล่าเทพเหล่านั้นไวด้ว้ยอกัษรขอม สําหรับใบเสมาเอกด้านหน้าพระ
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อุโบสถจะประดิษฐานอยูด่า้นบนใตห้นา้บนั ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสําคญัปางปฐมเทศนาพบ
ท่ีวดัพระเมรุ สร้างในสมยัทวารวดี ชาวบา้นเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” ส่วนอีก 1 องค์มีพุทธ
ลกัษณะและขนาดเท่ากนัประดิษฐานอยู่ท่ีลานดา้นทิศใต ้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัวได
ถวายพระนามวา่ “พระพุทธนรเชษฐ์เศวตอศัมมยัมุนี ศรีทวารวดีปูชนียบพิตร” ซ่ึงชาวบา้นมกัเรียกกนั
วา่ “พระขาว หรือ หลวงพ่อขาว” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 85) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  พระอุโบสถ  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
  
    14. พพิธิภัณฑ์สถานวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร 

  อยู่บนลานชั้นลดดา้นทิศเหนือตรงขา้มกบัพระอุโบสถ เป็นพิพิธภณัฑ์ขององค์พระ
ปฐมเจดีย ์มีของมีค่าไดแ้ก่ พระทองคาํ พระพุทธรูปสมยัต่าง ๆ พระเคร่ือง พดัยศ อาวุธโบราณของเก่า 
เงินตรา และท่ีสําคัญ คือโลงศพย่า เหล (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 85) เดิมเป็นศาลา
โรงธรรมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นรูปทรงแบบเดียวกนักบัอาคารพระอุโบสถหลงัท่ีสร้างในสมยั
รัชกาลท่ี 7 (วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร, 2546: 98) 
 



45 
 

 
 

 
ภาพท่ี 14 พิพิธภณัฑส์ถานวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร    
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) 
  
    15. เจดีย์จ าลอง  

  ดา้นทิศตะวนัออกจะเป็นองค์พระปฐมเจดียอ์งค์เดิมจาํลอง / ดา้นทิศตะวนัตกจะเป็น
องค์พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชจาํลอง(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั,2544:85) 
 
 
 
     

                                             
 
 

 
 

ภาพท่ี 15      เจดียจ์าํลอง  
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556)  
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    16. พระพุทธรูปศิลาขาว 
  เป็นพระพุทธรูปสมยัทวารวดี ประทบันัง่ห้อยพระบาทปางปฐมเทศนา มีขนาดใหญ่

กว่าคนธรรมดาถึง  3 เท่า ขุดพบจาํนวน 4 องค์ท่ีวดัพระเมรุซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่สมยัทวารวดีอายุมากว่า 
1,000 ปี ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่สมยัทวารวดีอายมุากวา่ 1,000ปี อยูท่ี่สวนนนัทอุทยาน ตาํบลห้วยจระเข ้อาํเภอ
เมืองนครปฐม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต ้พระพุทธรูปศิลาขาวท่ีขุดคน้พบนั้น องค์ท่ี
สมบูรณ์ไดอ้ญัเชิญมาประดิษฐานไวเ้ป็นพระประธานในพระอุโบสถวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร
ราชวรมหาวิหาร ส่วนพระพุทธรูปศิลาขาวอีก 3 องค์ กรมศิลปากรไดน้าํช้ินส่วนต่าง ๆมาต่อกบัองค์
พระเศียร รวมทั้งช้ินส่วนท่ีขุดพบไดท่ี้วดัพระยากงและวดัขุนพรหม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจนได้
สัดส่วนแลว้อนัเชิญไปประดิษฐานท่ีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเจา้สามพระยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
องคห์น่ึง  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนครองคห์น่ึงและบนลานชั้นลดขององคพ์ระปฐมเจดียด์า้นทิศ
ใตอ้งค์หน่ึง ต่อมาไดถ้วายพระนามว่า “พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมัยมุนี ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร” 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 87) 
 

                    
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16   พระพุทธรูปศิลาขาว  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
     
    17. บันไดนาค 

  ตั้งอยูท่างทิศเหนือ (วิหารพระร่วง) พื้นปูดว้ยหินอ่อนสองขา้งเป็นราวบนัไดนาคเล้ือย
แผพ่งัพานแบบศิลปะขอม สร้างข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือข้ึนไปถึงชั้น
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ลดจะมีศาลาพกัอยู ่(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 81)  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 บนัไดนาค  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
  
    18. เสาประทปี 

  เสาประทีปเป็นเสาสาํหรับตามไฟให้สวา่ง อยูท่ี่ลานหนา้วิหารทิศใต ้แต่เดิมใส่กระจก
สีและตะเกียงไวภ้ายใน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการ
จดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 85) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี18 เสาประทีป  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
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    19. หอระฆงั 
  พระปฐมเจดียมี์วิหารทิศ 4 วิหาร คือ วิหารตะวนัออก วิหารใต ้วิหารตะวนัตก และ

วิหารเหนือ จึงมีระยะระหว่างวิหารทิศ 4 ช่วงโดยบริเวณรอบนอกนั้นมีหอระฆงัรายรอบอยู่ทุกช่วง 
ช่วงหน่ึงมีหอระฆงั 6 หอ จึงมีหอระฆงัรวมทั้งส้ิน 24 หอ ทุกหอระฆงัมี 4 เสา ดา้นในของทุกเสามีแผน่
ศิลาจารึก 1 แผน่ ทุกหอระฆงัมีแผน่ศิลาจารึก 4 แผน่ ทุกแผน่จารึกขอ้ความไว ้6 บรรทดั โดย 2 บรรทดั
แรก (ทุกแผน่) จารึกเป็นภาษาบาลี  4 บรรทดัหลงัเป็นคาํแปลของภาษาบาลี ทุก ๆหอระฆงันั้นจารึก 3 
แผ่นแรก คือ แผ่นท่ี 1ถึงแผ่นท่ี3 ขา้งบนจารึกภาษาบาลีดว้ยอกัษรขอม ขา้งล่างเป็นโคลงไทย โคลงส่ี
สุภาพเป็นคาํแปลของภาษาบาลีขา้งบน แผน่ท่ี4 เป็นอกัษรมอญหรืออกัษรธรรมอีสาน-อกัษรไทยอีสาน   
2 บรรทดัแรกเป็นภาษาบาลีเหมือนแผ่นท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ท่ีจารึกภาษาบาลีดว้ยอกัษรขอม 4 บรรทดั
หลังเป็นคาํแปลภาษาบาลีเป็นภาษามอญหรือภาษาไทยอีสาน จารึกอกัษร 3 แผ่นแรก ข้อความไม่
เหมือนกนั คาํแปลภาษาไทยจึงไม่เหมือนกนั ฉะนั้นจารึกอกัษรมอญและอกัษรไทยอีสาน จึงมีขอ้ความ 
3 อยา่ง เช่นเดียวกบัอกัษรขอม แต่อยูห่อระฆงัละอยา่ง ๆเรียงกนัไป (เจษฎ ์ปรีชานนท,์ 2528: 259 - 263)  

   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19 หอระฆงั     
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
     
    20. ใบพทัธเสมา 

  ใบพทัธเสมาทาํด้วยหินอ่อนอย่างดีท่ีสุด เป็นหินอ่อนจากเมืองคาราราร์ในประเทศ
อิตาลี สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงเขียนออกแบบใบพทัธเสมา มีรูปทา้วจตุโลกบาล
ประจาํทิศ ลวดลายในใบพทัธเสมาพร้อมด้วยตวัอกัษรขอมจารึกนามท้าวจตุโลกบาลใตรู้ปทา้วจตุ
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โลกบาลประจาํทิศนั้น ๆ ทา้วจตุโลกบาล หรือ จาตุมหาราช คือ เทพยดาผูรั้กษาโลกทั้ง 4 ทิศ แบ่งกนั
ครอบครองสวรรคช์ั้นตํ่าสุดนามของทา้วจตุโลกบาลมีดงัน้ี (เจษฎ ์ปรีชานนท,์ 2528: 281) 

  ทิศเหนือ ทา้วกุเวร(กุเวโร) หรือกุเพร หรือเวสสวณั ผูเ้ป็นเจา้แห่งยกัษ ์ครอบครอง 
    ทิศตะวนัออก ทา้วธตรฐ (ธตรฎฺโฐ)   ผูเ้ป็นเจา้แห่งคนธรรพ ์ครอบครอง 
    ทิศใต ้  ทา้ววรุิฬหก(วรุิฬฺหโก) ผูเ้ป็นเจา้แห่งกุมภณัฑ ์ครอบครอง 
    ทิศตะวนัตก ทา้ววรูิปักษ(์วรูิปกฺโข) ผูเ้ป็นเจา้แห่งนาค ครอบครอง 
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 

ภาพท่ี 20 ทา้วกุเวร (บนซา้ย) ทา้วธตรฐ (ล่างซา้ย) ทา้ววรุิฬหก (บนขวา) ทา้ววิรูปักษ ์(ล่างขวา)  
ท่ีมา: เจษฎ ์ปรีชานนท,์ จารึกท่ีองคพ์ระปฐมเจดีย ์(กรุงเทพฯ: จุฑารัตน์การพิมพ,์ 2528), 281. 

 
    21. ลายปูนป้ัน 
    ภาพปูนป้ันตกแต่งท่ีผนังด้านล่างของชั้นลดทางทิศตะวนัตก ซ่ึงมีพื้นท่ียาวมากโดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ภาพปูนป้ันมี 2 แถวรวมทั้งหมด 104 ภาพ เน้ือหาเป็นเร่ืองราวบนสวรรคเ์พราะทุก
ภาพมีกอ้นเมฆประกอบ เช่น รูปนางฟ้ากาํลงัร่ายรํา เทวดาทรงพาหนะชนิดต่างๆ ตลอดจนภาพเซียน
ของชาวจีน ฯลฯ (นุกลู ชมพนิูชและสัญญา สุดลํ้าเลิศ, 2543: 9)  
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ภาพท่ี 21 ลายปูนป้ัน  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
     
    22. เขามอ 
    ตั้งอยูบ่นกระเปาะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระปฐมเจดียใ์กลก้บัตน้ตะคร้อท่ี
รัชกาลท่ี4ทรงตั้งพระกลดประทบัคร้ังเสด็จธุดงค์ โดยสร้างข้ึนเพื่อจาํลองบรรยากาศตามเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดก ดา้นขวาเป็นธรรมาสน์สําหรับพระสงฆ์ข้ึนนัง่เทศน์ ปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงใชส้ําหรับ
การเทศน์มหาชาติเป็นประจาํทุกปี(พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม, 2550: 28) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 เขามอ  
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
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    23. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
    จิตรกรรมฝาผนงัของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร มีปรากฏ ณ พระวิหาร 2 แห่ง 

ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวนัออก (พระวิหารหลวง) และจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้ (พระ
วหิารปัญจวคัคีย)์ จิตรกรรมฝาผนงัทั้ง 2 แห่ง มีดงัน้ี (ปัญญา พพูะเนียด, 2553: 75-84) 
                  1. จิตรกรรมฝาผนงัดา้นทิศตะวนัออก (พระวหิารหลวง) ภายในพระวิหารหลวง มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนข้ึนโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชประสงคใ์หบ้นัทึกเป็นหลกัฐานแสดงความเปล่ียนแปลงของรูปทรง
องคพ์ระปฐมเจดียใ์นแต่ละยุคสมยั ภาพเทพชุมนุมนมสัการองคพ์ระปฐมเจดียแ์ละภาพตน้พระศรีมหา
โพธ์ิ โดยเน้ือหาในภาพจิตรกรรมฝาผนงั มีดงัน้ี  

               1. ภาพเทพชุมนุมนมสัการองค์พระปฐมเจดีย ์ประกอบไปดว้ยภาพเทวดา มนุษย ์
ครุฑนาค ฤษีและนกับวชต่างๆสลบักนัไปประทบันัง่พนมกร ผนิพระพกัตร์ไปทางองคพ์ระปฐมเจดีย ์

               2. ภาพองค์พระปฐมเจดียซ่ึ์งเขียนเป็นภาพตดัขวาง แสดงรายละเอียดโครงสร้าง
ภายในใหเ้ห็นพฒันาการของการบูรณปฏิสังขรณ์ 

                3. ภาพตน้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นภาพเขียนฝีมืองดงามเหมือนของจริง 
                  2. จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต ้(พระวิหารปัญจวคัคีย)์ แต่เดิมเป็นผนงัเรียบไม่มีงาน
จิตรกรรม ในปีพุทธศกัราช 2541 พระธรรมปริยติัเวที เจา้อาวาสวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ได้
พิจารณาเห็นวา่พื้นฝาผนงัวา่งเปล่าอยูเ่ห็นควรใหเ้ขียนภาพจิตรกรรมประวติัศาสตร์ แสดงเร่ืองราวความ
เป็นมาของการก่อสร้างพระปฐมเจดียเ์พื่อเป็นแหล่งศึกษาประวติัแก่อนุชนรุ่นหลงัโดยเน้ือหาในภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัมีดงัน้ี  

 1. ประวติัความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย ์คือ เร่ิมตั้งแต่คร้ังท่ีพระเจา้อโศก
มหาราชแห่งประเทศอินเดียโบราณทรงส่งสมณะ   ทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคแถบน้ี มี
การสร้างองค ์ พระปฐมเจดียอ์งคท่ี์1ข้ึนมีรูปทรงคลา้ยกบัพระสถูปเมืองสาญจี ประเทศอินเดีย ตลอดจน
พฒันาการการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาถึง ปัจจุบนั  

                2. เร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา คือ พระธรรมปริยติัเวที เจา้อาวาสวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ไดม้อบหมายให้พระศรีสุธรรมเวทีผูช่้วยเจา้อาวาสเป็นผูสื้บคน้ รวบรวม
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ขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพระคมัภีร์หลายท่ีแลว้นาํมาปรึกษากบัฝ่ายช่างเขียนวา่
จะนาํเสนออยา่งไร 

               3. ภาพทวารบาล เขียนไวบ้ริเวณบานประตูและบานหน้าต่างด้านในของพระ
วหิาร 
 
                          

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23 ภาพการบูรณะองคพ์ระปฐมเจดียใ์นสมยัต่าง ๆ (ซา้ย) ภาพพญาพานทรงสร้างเจดียท์รง       
   ยอดปรางคค์รอบไว(้ขวา) 
ท่ีมา: ปัญญา พพูะเนียด, รายงานการวจิยั เร่ือง การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างจากอุโบสถของวดัใน 
    เขตอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอนครชยัศรี และอาํเภอสมพราน จงัหวดันครปฐม  
    (นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 79 - 90. 
 
    24. จารึกอกัษรขอมย่อทีฝ่าระเบียงคด 

  เจษฎ์ ปรีชานนท ์(2528: 1-4) ไดอ้ธิบายวา่ การจารึกกถาธรรมคร้ังนั้นอาจเร่ิมอยา่งช้า
ในปีพุทธศกัราช 2408 หรือก่อนหน้านั้นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวแต่มาแล้ว
เสร็จในพุทธศกัราช 2445ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กถาธรรมท่ีฝาผนงัพระ
ระเบียงคดทั้ง 4 ด้านท่ีองค์พระปฐมเจดียน์ั้นจารึกด้วยอกัษรขอมย่อ จารึกเร่ิมตั้งแต่วิหารตะวนัออก 
(วิหารหลวง) ไปวิหารใต ้30 ห้อง ,จากวิหารใตไ้ปวิหารตะวนัตก 30ห้อง ,จากวิหารตะวนัตกถึงวิหาร
เหนือ (วิหารพระร่วง) 30 ห้อง ,จากวิหารเหนือถึงวิหารตะวนัออก 30 ห้อง รวมทั้งหมดเป็น 120 ห้อง 
การจารึกกถาธรรมจากวิหารหลวงไปวิหารใต ้จากวิหารใตไ้ปวิหารตะวนัออก จากวิหารตะวนัตกไป
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วิหารพระร่วง จากวิหารพระร่วงไปวิหารหลวง การจารึกเวียนขวาเช่นน้ี เรียกว่า จารึกแบบ
ทกัษิณาวรรต 

  1. จารึกห้องท่ี 1 (ติดวิหารหลวงไปทางใต)้ บรรทดัท่ี 1 - 6 เป็นคาถาสรรเสริญพระ
พุทธคุณ แลเหตุผลท่ีจารึกคาถามธรรมไว้เข้าใจว่าเป็นคาถาท่ีแต่งข้ึนใหม่ บรรทดัท่ี 4 - 5ปูนหลุด
กะเทาะเกือบหมดจบัความไม่ได ้ ตั้งแต่บรรทดัท่ี 7 - 12 เป็นคาถาธรรมบทบทแรก ตั้งแต่ห้องท่ี 2 - 66 
เป็นคาถาธรรมบท มีเวน้ไวบ้างคาถาท่ีไม่ไดจ้ารึกไวแ้ละหอ้งท่ี 6 ลบหมดแต่ยงัต่อขอ้ความไดด้ว้ยวิธีดูท่ี
สุดทา้ยของหอ้งท่ี5และขอ้ความตอนตน้ของหอ้งท่ี 7 คาถาในหอ้งท่ี 6 อยูใ่นระหวา่งนั้น 

  2. จารึกหอ้งท่ี 67 - 96 เป็นอฐัวรรคคาถา ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกเล่ม 25  
  3. จารึกหอ้งท่ี 97 - 115 เป็นจารึกในปารายนวรรคอยูใ่นพระไตรปิฎกเล่ม 25  
  4. จารึกห้องท่ี 116 - 120 เป็นปกิณณกคาถา เป็นคาถาจากพระไตรปิฎกเล่ม 14, 15 มี

อยูค่าถาหน่ึงซํ้ ากนัในเล่ม 14 และเล่ม 20  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24     จารึกอกัษรขอมยอ่          
  (จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
  
    25. อบัเฉา  

     มีลกัษณะเป็นเทวรูปศิลปะแบบจีนแกะสลกัด้วยศิลาเขียว สันนิษฐานว่านาํมาจาก
ประเทศจีน สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทวดาชั้นเซียน ,แม่ทพันายกอง,  เทพ
เจา้ชั้นผูใ้หญ่ เป็นตน้ โดยตั้งอยูบ่ริเวณประตูเขา้พระวหิารคตระเบียงดา้นทิศใต,้ทิศตะวนัตกเฉียงใต,้ทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ,ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ,ทิศเหนือ /บนัไดข้ึนลานทกัษิณชั้นบนดา้นทิศตะวนัออก
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เฉียงใต ,้ทิศตะวนัตกเฉียงใต้,ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ,ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ(วดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิาร, 2546: 124-131) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25    อบัเฉา   
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 
  
    26. พระพุทธรูปทีร่ะเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
    พระพุทธรูปจาํนวนทั้งหมด 80 องค์ หล่อดว้ยสําริดท่ีระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย ์
สร้างข้ึนจากศรัทธาบริจาคของพุทธศาสนิกชนระหวา่ง พ.ศ.2526-2527 มีช่ือของผูบ้ริจาคจารึกไวท่ี้ฐาน
ของพระพุทธรูป อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ชุดใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสร้างกนัมา
จนถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ในจาํนวนพระพุทธรูป 
80 องค์ 66 องค์เป็นพระพุทธรูปตามพุทธประวติั อีก 8 องค์เป็นพระประจาํวนัเกิด (พระพุทธรูป
ประจาํวนัพุธมี 2 องคคื์อ กลางวนั 1 องคแ์ละกลางคืน 1 องค)์ อีก 6 องคเ์ป็นพระเกตุ 1  องคพ์ระศรีอริย
เมตไตรย (พระอนาคตพุทธเจา้) 1 องค์พระพุทธรูปแบบสุโขทยั 1 องค์ พระพุทธรูปปางเสด็จลงจาก
ดาวดึงส์ 2 องค ์และพระปฏิมาชยัวฒัน์ประจาํรัชกาลท่ี 6 อีก 1 องค ์อาจเป็นไปไดว้า่พระพุทธรูปจาํนวน
ทั้งส้ิน 80 องคห์มายถึงจาํนวนพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระพุทธองค ์โดยแต่ละองคมี์แผ่นป้าย
ใหค้าํบรรยายพระอิริยาบถและช่ือปางกกาํกบัไว ้(ไขศรี ศรีอรุณ, 2555: 50)  
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ภาพท่ี 26 พระพุทธรูปปางต่างๆ  เช่น ปางประสานบาตร (ซา้ยบน), ปางลอยถาด (ซา้ยล่าง), 
         ปางแสดงยมกปาฏิหาริย ์(ขวาบน),ปางพระเกศธาตุ (ขวาล่าง) เป็นตน้   
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2556) 

 
 2.3 ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) 

   ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Resource) หมายถึง การปฏิบติั
(Practices) การแสดงออก (Expressions) การนาํเสนอ (Representations) ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ
(Skills) รวมทั้งอุปกรณ์ วตัถุ ส่ิงประดิษฐ์และพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงชุมชน กลุ่มคน ปัจเจกบุคคล ในบาง
กรณีมีสํานึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของมรดกวฒันธรรมของพวกเขา ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้
เหล่าน้ีถูกส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึงและมนุษย์ยงัมีการผลิตซํ้ าและสร้าง
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทน้ีข้ึนใหม่อยู่สมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การประทะ
สังสรรค์กบัธรรมชาติและประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง และเพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองให้
ย ัง่ยนืยาวนาน  นอกจากวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารจะมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดจ้าํนวน
มากมายแล้ว ด้วยความเก่าแก่และมีช่ือเสียงวดัน้ีจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้นรูปของตาํนานและประเพณีต่างๆ อีกมากเช่นกนั  

  2.3.1. ต านาน  
  1. ต านานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์  มีทั้งหมด 4 ฉบบั คือ 

ฉบบัของพระยามหาอรรคนิกรกบัฉบบัของนายทองซ่ึงมีเน้ือเร่ืองใกลเ้คียงกนัจึงรวมเป็นหน่ึงฉบบั และ
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ฉบบัของพระยาราชสัมภารากรกบัฉบบัตาปะขาวรอตไดถู้กรวมความเป็นฉบบัเดียวกนัเพราะเน้ือหา
คลา้ยคลึงกนั  ดงันั้นจึงมีตาํนานอยูเ่พียง 2 ฉบบัไดแ้ก่ 
    1. ตาํนานพระปฐมเจดีย ์ฉบบัของพระยาราชสัมภารากรกบัฉบบัตาปะขาวรอต 
    ตาํนานฉบบัน้ีกล่าวไวว้า่ เจา้เมืองศรีวชิยั (นครชยัศรี) ช่ือวา่ พระยากง มีบุตรชายช่ือวา่   
พระยาพาน เม่ือแรกเกิดโหรได้ทาํนายว่าทารกคนน้ีมีบุญญาธิการมากแต่จะทาํปิตุฆาต(ฆ่าพ่อของ
ตนเอง) พระยากงจึงสั่งให้นาํทารกไปท้ิงในป่า แต่บงัเอิญยายหอมซ่ึงเป็นชาวบา้นหาเช้ากินคํ่าไปเจอ
ทารกและนํากลับมาเล้ียงจนเติบใหญ่ต่อมาได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองราชบุรีซ่ึงเป็น
เมืองข้ึนของเมืองศรีวชิยั พระยาพานเช่ือวา่เมืองราชบุรีไม่ควรท่ีจะเป็นเมืองข้ึนของศรีวิชยัอีกต่อไปและ
ไม่ยอมส่งเคร่ืองราชบรรณาการไปให้เมืองศรีวิชยัจึงทาํให้พระยากงเจา้เมืองศรีวิชยัโกรธมากและยก
กองทพัไปปราบเมืองราชบุรี ฝ่ายเจา้เมืองราชบุรีให้พระยาพานซ่ึงเป็นบุตรบุญธรรมยกกองทพัออกไป
ต่อสู้ ในท่ีสุดพระยากงเจา้เมืองศรีวิชยัถูกฆ่าตายในสนามรบ พระยาพานจึงเคล่ือนทพัเขา้เมืองศรีวิชยั
ตอ้งการนาํภรรยาเจา้เมืองศรีวิชัยมาเป็นภรรยาของตน ฝ่ายเทวดาจึงได้เนรมิตเป็นวิฬาร์(แมวแม่ลูก
อ่อน)มานอนขวางบนัไดไว ้ขณะท่ีพระยาพานเดินเขา้ไปในห้องเพื่อไปหาภรรยาของพระยากงก็ไดย้ิน
เสียงแม่แมวพดูกบัลูกแมววา่ “นบัประสาอะไรกบัสัตวเ์ดรัจฉานอยา่งเราท่ีท่านเดินขา้ม มารดาของท่าน
ก็ยงัคิดจะนาํมาเป็นภรรยาเลย” เม่ือมารดาของพระยาพานเห็นรอยแผลเป็นท่ีหนา้ผากซ่ึงตอนนางคลอด
ลูกชายออกมาหนา้ผากของทารกไปกระทบกบัพานจนแตกก็จาํไดว้่าชายคนน้ี คือ บุตรชายของตน จึง
ไดย้กมือข้ึนอธิษฐานว่า “หากชายผูน้ี้เป็นบุตรของนางขอให้มีนํ้ านมไหลออกมาจากอกของนางเถิด” 
เม่ืออธิษฐานจบปรากฏว่ามีนํ้ านมไหลออกจากอกของนางจริงๆ จึงไดเ้ล่าความจริงทั้งหมดให้พระยา
พานฟัง เม่ือพระยาพานทราบเร่ืองก็รู้สึกเสียใจและโกรธยายหอมท่ีไม่ยอมบอกความจริงให้ทราบตั้งแต่
แรกจึงให้ทหารจบัยายหอมไปฆ่า พระยาพานสํานึกถึงความผิดท่ีตนเองฆ่าพ่อจึงไปปรึกษาคณะสงฆ์
เพื่อหาวธีิไถ่บาปกรรมท่ีตนกระทาํไว ้คณะสงฆแ์นะนาํวา่ให้สร้างเจดียสู์งเท่านกเขาเหิน พระยาพานจึง
ให้ก่อพระเจดียข้ึ์นและบรรจุพระทนัตธาตุคือพระเข้ียวแก้วไวภ้ายในด้วยเม่ือสร้างเสร็จมีการเฉลิม
ฉลองเจด็วนัเจด็คืน (สมยั สุทธิธรรม, 2539: 8-11) 
    2. ตาํนานพระปฐมเจดีย ์ตาํนานฉบบัของพระยามหาอรรคนิกรกบัฉบบัของนายทอง 

  ตาํนานฉบบัน้ีไดก้ล่าวไวว้่า เดิมเมืองนครปฐมโบราณมีช่ือวา่ "เมืองนครไชยศรี หรือ 
ศรีวิชัย" ก่อนการตั้งเมืองนครไชยศรีนั้น มีตาํบลบา้นพราหมณ์เรียกว่า บา้นโทณะพราหมณ์ ซ่ึงเอา
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โทณะ คือ ทะนานทองท่ีตวงพระบรมธาตุพระพุทธเจา้มาบรรจุไวใ้นเรือนหิน (เจดีย)์ เม่ือพุทธศกัราช 
1133 ต่อมาทา้วศรีสิทธิชยัพรหมเทพผูค้รองเมืองมโนหัน (ติดกบัเมืองยศโสธร) ไดม้าสร้างเมืองนคร
ไชยศรีข้ึนเป็นเมืองใหญ่ ข่าวเก่ียวกบัโทณะท่ีตวงพระบรมธาตุล่วงรู้ไปถึงลงักาทวีป เจา้เมืองลงักา
ตอ้งการไดห้น่วยโทณะไปไวใ้นลงักาเพื่อใหช้าวเมืองไดน้มสัการ จึงอาราธนาพระเถระผูใ้หญ่แห่งลงักา
ในขณะนั้น คือ พระกลัยาดิศเถระเจา้ให้เป็นทูตมารทูลขอจากพระยาศรีสิทธิชัยพระยาศรีสิทธิชัยไม่
ขดัขอ้ง แต่ขอแลกกบัพระบรมสารีริกธาตุหน่ึงทะนานจากลงักา ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นเพียงขอ้ตกลง
ระหวา่งพระยาศรีสิทธิชยัและพระกลัยาดิศเถระเท่านั้น แต่พวกพราหมณ์แห่งเมืองนครชยัศรีไม่ยินยอม 
พระยาศรีสิทธิชยัจึงยกร้ีพลออกไปตั้งเมืองใหม่ (คงเป็นบริเวณพระปฐมเจดียปั์จจุบนั) ให้ช่ือวา่เมืองปา
วนัแลว้สร้างพระปฐมไสยาสน์องคห์น่ึง (อาจจะเป็นพระปฐมเจดีย)์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแลว้
ช่วงชิงเอาโทณะจากหมู่พราหมณ์ให้พระกลัยาดิศเถระไปประดิษฐานไวใ้นสุวรรณเจดียท่ี์ลงักา ล่วงถึง
พุทธศกัราช 1199 กษตัริยเ์มืองละโว ้ทรงพระนามวา่ พระเจา้กากะวรรณดิศราช ไดม้าก่อพระเจดียล์อ้ม
เรือนหินท่ีบรรจุพระทะนานทอง คือ โทณะสําหรับตวงพระบรมธาตุแลว้จึงให้นามวา่ "พระประโทณ
เจดีย"์ (ทิพากรวงศ,์ 2511: 22-26) 
    2. ต านานสถานทีส่ าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัองค์พระปฐมเจดีย์ 

  1. ตาํนานดอนยายหอม 
  มีตาํนานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ พระยาพานหลงัจากท่ีทาํปิตุฆาตแลว้ ก็เสียใจและโกรธยาย

หอมท่ีไม่บอกให้ตนทราบตั้งแต่ตน้ว่า พระยากงเป็นบิดา จึงจบัยายหอมฆ่าเสีย ก่อนจะตายยายหอม
เสียใจมากขอรําเยย้ให้สะใจ  ศพยายหอมถูกทิ้งไวใ้ห้แร้งกิน คนทั้งปวงจึงเรียกสถานท่ีนั้นว่า อีรําท่า
อีแร้ง และบริเวณท่ีบา้นยายหอมตั้งอยู่ก็ไดช่ื้อวา่ ดอนยายหอม ปัจจุบนัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองนครปฐม 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 141) 

  2. ตาํนานถนนขาด 
  เม่ือคร้ังท่ีพระยาพานไดก้ระทาํยุทธหตัถีกบัพระยากงและพระยากงถูกพระยาพานฟัน

ด้วยของ้าวพระศอขาดกบัช้างพระท่ีนั่ง พื้นท่ีบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่า ถนนขาดและเรียกตาํบลนั้น        
วา่ ตาํบลถนนขาดจนถึงปัจจุบนั ตาํบลน้ีอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองนครปฐม(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
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และจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
2544 : 141) 
    3. ตาํนานพระประโทนเจดีย ์

  เร่ืองทา้วศรีสิทธิชยัพระพรหมเทพ  ตาํนานเร่ืองน้ีกล่าวไวว้า่ บริเวณพระประโทนเคย
เป็นท่ีอยูข่องพราหมณ์จากอินเดีย ตระกลูโทณะพราหมณ์ ซ่ึงพราหมณ์ในตระกลูน้ีไดน้าํเอาทะนานทอง
ท่ีใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุมาดว้ย โดยไดส้ร้างเรือนศิลาไวส้ําหรับประดิษฐานทะนานทองน้ีต่อมา
พระเจา้ศรีสิทธิชยั ผูป้กครองดินแดนบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ ไดม้าขอทะนานทองจากพราหมณ์
ตระกูลน้ี แต่พวกพราหมณ์ไม่ยอมให้ พระเจา้ศรีสิทธิชยัจึงไดใ้ชก้าํลงัแยง่ชิงเอาเพื่อนาํไปแลกกบัพระ
บรมสารีริกธาตุจากกษตัริยล์งักาเพื่อมาบรรลุไวท่ี้พระปฐมเจดีย ์ต่อมาพระเจา้กากะวรรณดิศซ่ึงครอง
เมืองละโวไ้ดท้รงสร้างเจดียค์รอบเรือนศิลาท่ีเคยประดิษฐานทะนานทองของตระกูลโทณะพราหมณ์ 
ดังนั้นเจดีย์ท่ีก่อครอบเรือนศิลาน้ีจึงเรียกช่ือว่า โทณะเจดีย์ หรือพระประโทนเจดีย์ในเวลาต่อมา 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2544: 141)  
    4. ตาํนานธรรมศาลา 

  ตาํนานมีอยู่ว่า ภายหลังท่ีพระยาพานทําปิตุฆาตแล้วเกิดสํานึกบาป จึงได้นิมนต์
พระสงฆ์จากวดัต่าง ๆ และปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไวท่ี้ตาํบลธรรมศาลาเพื่อใช้เป็นท่ีประชุม
สงฆแ์ละบาํเพญ็กุศล พระภิกษุสงฆไ์ดแ้นะนาํให้พระยาพานสร้างวดัและสร้างมหาเจดีย ์ซ่ึงพระยาพาน
ก็เห็นชอบด้วยแล้วอุทิศโรงธรรมนั้ นเป็นท่ีสําหรับพระสงฆ์แสดงธรรมต่อไป โรงนั้ นเรียกว่า         
ธรรมศาลา ต่อมาไดส้ร้างวดัข้ึนในบริเวณนั้นจึงไดช่ื้อวา่ วดัธรรมศาลา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
และจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
2544: 141) 

  2.3.2 ประเพณ ี
  วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีงานประเพณีและเทศกาลสําคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

องคพ์ระปฐมเจดียซ่ึ์งไดสื้บทอดต่อกนัมาตั้งแต่คร้ังอดีตดงัต่อไปน้ี 
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1.ประเพณกีารแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 
      ประเพณีการแห่ผา้ห่มองคพ์ระปฐมเจดียจ์ะจดัข้ึนเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของงาน 

นมสัการองค์พระปฐมเจดีย์มีมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) โดยอาจมี
วตัถุประสงคม์าจากความเช่ือของพุทธศาสนิกชนท่ีวา่ การถวายส่ิงของเคร่ืองใชแ้ด่พระสงฆ์จะไดบุ้ญ
กุศลเป็นส่วนหน่ึงของการบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะการถวายผา้กาสาวพสัตร์หรือผา้ยอ้มฝาด จะทาํ
ใหไ้ดบุ้ญมาก บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายผา้ดงักล่าว รวมทั้งนาํไปห่มพระธาตุเจดีย ์ หรือเจดีย์
ท่ีบรรจุอฐิัของสงฆ์ท่ีเคารพนบัถือหรืออฐิับรรพบุรุษของตน โดยเช่ือว่าผา้ท่ีถวายนั้นนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อสงฆใ์ชนุ่้งห่มแลว้ บรรพบุรุษผูล่้วงลบัยงัมีโอกาสไดรั้บบุญกุศลนั้นดว้ย การถวายผา้ห่ม
องคพ์ระปฐมเจดียใ์นสมยัแรกๆยงัไม่มีการจดัขบวนแห่และจดัผา้ห่มขนาดยาวมากๆข้ึนไปห่ม เป็นเพียง
การนาํผา้กาสาวพสัตร์ขนาดท่ีสงฆท์ัว่ไปใชท่ี้ต่างคนต่างนาํมาตามศรัทธาต่อมาจึงเปล่ียนไปเป็นการนาํ
ผา้ท่ีมีผูร่้วมทาํบุญมาต่อกนัเป็นผนืยาวประมาณ 80-100 เมตร เพื่อพนัรอบองคพ์ระปฐมเจดียต์อนบนได ้
ภายหลงัทางวดัจึงบอกบุญไปยงัผูมี้จิตศรัทธาในรูปของการจดัขบวนแห่โดยให้ผูร่้วมขบวนแห่แต่งกาย
ชุดสวยงาม เช่น ชุดไทย หรือชุดนางฟ้า เป็นตน้ ประเพณีดงักล่าวจะจดัข้ึนในวนัเปิดงานนมสัการองค์
พระปฐมเจดีย์ ก่อนทาํพิธีเปิดงานทางวดัจะจดัขบวนแห่ผา้ห่มองค์พระปฐมเจดีย์ซ่ึงผูมี้จิตศรัทธา
ร่วมกนับริจาคแลว้นาํเงินไปซ้ือผา้สีเหลืองมาพบัวางบนพานตั้งบนรถยนต ์ซ่ึงตกแต่งดว้ยดอกไมส้ด มี
หญิงสาวแต่งกายชุดนางฟ้าเป็นผูเ้ชิญพานผา้ ตามดว้ยขบวนแห่ของหน่วยงานราชการ โรงเรียนและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนมาร่วมเดินเวียนรอบองคพ์ระปฐมเจดียเ์พื่อให้ทุกคนไดอ้นุโมทนาร่วมกนั
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา ขบวนแห่ผา้ห่มองค์พระปฐมเจดียน์าํขบวนดว้ยเคร่ืองสักการะพระบรม
สารีริกธาตุซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองทองน้อย พานพุ่มเงินพุ่มทองและตน้ไม้เงินต้นไม้ทอง ตามด้วย
รถยนต์ท่ีมีนางฟ้าอญัเชิญผา้ห่มโดยคล่ีผา้ให้ยาวออกไปจากตวัรถยนต์จนหมดทั้งผืน มีนกัเรียนและ
ประชาชนช่วยกนัถือผา้เดินเวยีนรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์1 รอบแลว้นาํมาพกัไวบ้ริเวณดา้นหนา้องคพ์ระ
ปฐมเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเขียนคาํอุทิศส่วนกุศลลงบนผืนผา้ด้วยปากกาหรือดินสอท่ีทางวดั
จดัเตรียมไวเ้ป็นเวลา 3 วนัจนถึงวนัเพญ็เดือนสิบสองจึงนาํผา้ไปแห่เวียนทกัษิณาวรรตนอบในองคพ์ระ
ปฐมเจดียอี์ก 3 รอบแลว้จึงนาํข้ึนไปห่มรอบองคพ์ระปฐมเจดียท่ี์บริเวณเสาหาน    ส่วนคอของพระเจดีย ์
ปัจจุบนัการแห่ผา้ห่มองค์พระปฐมเจดียย์งัจดัให้มีข้ึนในวนัแรกของการเปิดงานวนัสงกรานต์คือวนัท่ี  
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13 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมและขบวนแห่เช่นเดียวกบังานนมสัการองค์พระปฐมเจดีย ์(สภา
วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม ม.ป.ท. : 27 - 28) 
    2. งานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย์ 

  เน่ืองดว้ยองค์พระปฐมเจดีย ์วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร อาํเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นปูชนียสถานท่ีสําคญัยิ่งของประเทศไทยเป็นพระเจดียท่ี์มีอายุนบัพนัปีภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยเป็นท่ีเคารพสักการบูชาของศาสนิกชน
ทัว่โลก ซ่ึงองค์พระปฐมเจดีย์ได้ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ตั้ งแต่โบราณกาลมาจึงได้มีการ
กาํหนดใหมี้งานเทศกาลข้ึนปีละ 1 คร้ัง  เป็นการนดัหมายกนัมากราบไหวบู้ชาดว้ยดอกไม ้ธูปเทียนของ
หอมและแกว้แหวนเงินทอง เพื่อจะไดเ้ป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเปรียบเสมือนการไดม้าเฝ้า
บูชาอยู่เบ้ืองยุคลบาทแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน และอีกประการหน่ึง ก็เพื่อเป็นการช่วยกนับริจาคเงินสมทบเป็นทุนถวายไวส้ําหรับ
บูรณปฏิสังขรณ์องคพ์ระปฐมเจดียใ์หค้งอยูต่่อไป งานเทศกาลนมสัการองคพ์ระปฐมเจดียเ์ร่ิมมีมาตั้งแต่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากท่ีโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมใหบู้รณปฏิสังขรณ์องคพ์ระปฐมเจดียค์ร้ังใหญ่และทรงให้ขุด "คลองเจดียบ์ูชา"ตั้งแต่บา้นท่า
นามาจนถึงกลางเมืองนครปฐมเพื่อใช้เป็นเส้นทางมานมสัการองค์พระปฐมเจดียใ์นสมยัสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ดาํเนินการปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดียสื์บต่อมาและงาน
นมสัการองคพ์ระปฐมเจดียก์็ถูกจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี งานเทศกาลนมสัการพระปฐมเจดียจ์ะถูกจดัข้ึน
ในช่วงเวลาวนัเพญ็กลางเดือน 12  รวมเป็นเวลาทั้งหมด 9 วนั 9 คืน(วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร, 
2532: 1) 
 
3. รูปแบบการจัดการการท่องเทีย่วของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
   3.1 รูปแบบการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  รูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะเป็นลกัษณะของการเดินทางมาท่องเท่ียว
ดว้ยตวัเอง โดยไม่มีมคัคุเทศก์นาํชม ซ่ึงส่วนใหญ่มีจุดประสงคเ์พื่อมานมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์และ
ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ จากนั้นจึงเดินเท่ียวชมสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ท่ีมีอยู่
โดยรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์เพื่อเป็นการท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจตามอธัยาศยั ทั้งน้ีพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะเป็นการเดินเท่ียวชมดว้ยตนเองอยา่งไม่เป็นทางการ ไร้ทิศทางท่ี
แน่นอนและไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายในวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิารอยา่งเพียงพอ จึงทาํให้รูปแบบการท่องเท่ียวให้นํ้ าหนกัไปกบักิจกรรมเชิงสันทนา
การ เช่น การเช่าบูชาพระเคร่ือง/วตัถุมงคล ,การเดินชมทัศนียภาพเพื่อการถ่ายรูป เป็นส่วนใหญ่  
นอกจากน้ีการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอีกลกัษณะหน่ึงท่ีพบ คือ กลุ่มทศันศึกษาหรือดูงาน
ร่วมกบัโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมกัมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้
ขอ้มูลทางวิชาการเป็นสําคญั ในกรณีน้ีหากหน่วยงานหรือสถานศึกษาตอ้งการวิทยากรนาํชมจะตอ้ง
ติดต่อกบัทางวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารไวล่้วงหนา้ โดยวิทยากรนาํชมเป็นเจา้หนา้ท่ีจากสํานกั
จดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ภายในวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นอย่างดี นอกจากน้ีในบางคร้ังวิทยากรนําชมจะเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีร่วมเดินทางมากับกลุ่มนั้ น ๆ ด้วยอยู่แล้ว ซ่ึงในกรณีหลังน้ีมักจะเป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์หลกัเพื่อแสวงหาขอ้มูลรายละเอียดและองค์ความรู้ในดา้นต่างๆแบบเจาะลึก
จากทรัพยาวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
   3.2 รูปแบบการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

  สําหรับรูปแบบการท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีปรากฏจะเป็นไปในลักษณะของกรุ๊ปทวัร์ 
(Group Tour) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งแต่ 2 – 15 คน โดยมีทั้งเดินทางมากบับริษทันาํเท่ียวและมากบั
มคัคุเทศกอิ์สระ ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัมคัคุเทศกส์ังกดับริษทัทวัร์ จะใหข้อ้มูลหรือบรรยายสรุป 
เก่ียวกับวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและจุดท่องเท่ียวสําคัญภายในวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหารตั้งแต่ระหว่างการเดินทางมายงัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ซ่ึงบริษทันาํเท่ียวจะกาํหนดให้วดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารเป็นหน่ึงในจุดท่องเท่ียวสาํคญัท่ีอยูใ่นเส้นทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ เช่น เร่ิมตน้ท่ีกรุงเทพมหานคร – ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก – วดัพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร – 
โรงแรมโรสการ์เดน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม เป็นตน้ โดยเม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางมาถึงวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหารแลว้มคัคุเทศก์มีหนา้ท่ีเพียงเดินนาํกลุ่มนกัท่องเท่ียวไปยงัจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีสําคญั
และตอบขอ้สงสัยเม่ือนกัท่องเท่ียวสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีบรรยายไวร้ะหวา่งทาง 

 2. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัมคัคุเทศกอิ์สระ ซ่ึงจะมีการติดต่อเป็นการส่วนตวัก่อนท่ีจะ 
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เดินทางมายงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ในกรณีน้ีนักท่องเท่ียวจะมีการวางแผนรูปแบบการ
ท่องเท่ียวดว้ยตนเองมาล่วงหนา้ แลว้ติดต่อมคัคุเทศกจ์ากทางส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตท์่องเท่ียว ต่าง ๆ 
โดยจะเป็นการนัดพบกันท่ีจุดใดจุดหน่ึงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น จากนั้ นจึงจะเดินทางไปตามแผนการ
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียววางไวห้รือบางกรณีถา้นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการมาเท่ียวชมวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหารโดยเฉพาะก็อาจมีการนดัหมาย ณ วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเลย นกัท่องเท่ียว
สามารถใชเ้วลาอยูภ่ายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารไดต้ามท่ีตอ้งการ และมคัคุเทศก์จะบรรยาย
ขอ้มูลจุดท่องเท่ียวต่างๆอยา่งละเอียดและอาจมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้เพิ่มเติมดว้ย ซ่ึงการท่องเท่ียว
รูปแบบน้ีกําลังเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในสังคมส่ือออนไลน์และนักท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็กเกอร์ 
(Backpackers) 
 
4. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจัดการการท่องเทีย่ววดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 

  สําหรับหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวว ัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหารมีทั้ งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่   1.สํานักจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย ์             
2.สํานักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม 3.สํานักศิลปากรท่ี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี                  
4.พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการเพราะความสําคญัขององค์
พระปฐมเจดียท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและใชง้บประมาณราชการในการดูแลรักษา อีกทั้งวดั
พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวหิาร 

 4.1 ส านักจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ 
  1. อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

   เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยมีหนา้ท่ี
ในการดูแลบริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารทั้งกิจกรรม
ทางศาสนกิจและกิจกรรมทัว่ไป เช่น ดูแลจดัการงานเทศกาลนมสัการองค์พระปฐมเจดีย ์ดูแลระบบ
สาธารณูปโภค  ต่าง ๆ ภายในวดั อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้มาทาํบุญภายในวดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิารราชวรมหาวหิารบริหารจดัการรายไดท่ี้มาจากรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายไดจ้ากการทาํบุญ การ
เช่าวตัถุมงคลและค่าเช่าพื้นท่ีในเขตของวดั เป็นตน้ สําหรับในดา้นการท่องเท่ียว สํานกัจดัประโยชน์
และรักษาองค์พระปฐมเจดีย ์มีส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัวดัพระปฐมเจดีย์
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ราชวรมหาวิหารมากท่ีสุด เพราะเป็นหน่วยงานท่ีทางวดัจดัตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการจดั
ประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียโ์ดยเฉพาะ ดงันั้นการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนภายในวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีทางสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย์จะตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนร่วมและเป็นกาํลงัหลกัในการดาํเนินการและจดัการการท่องเท่ียวภายในวดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิารใหมี้ประสิทธิภาพ แต่ทั้งน้ียงัจะตอ้งสามารถรักษาไวซ่ึ้งคุณค่า อตัลกัษณ์และบริบทของคาํ
วา่ “วดั” ในฐานะเคร่ืองยึดเหนียวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไปในเวลาเดียวกนั (สุรเชน จนัทร์คูณ
,2556)  
    4.2 ส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดันครปฐม 
    1. อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
    สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยงานภายใตส้ํานักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีการดาํเนินการเก่ียวกบังานสารบรรณ งานติดต่อ
ประสานงาน งานธุรการทัว่ไป งานดา้นงบประมาณการเงิน บญัชีและพสัดุ งานดา้นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งานแผนงานและติดตามประเมินผล งาน
พฒันาบุคลากรและงานบริหารงานบุคคลของสํานักงาน และปฏิบติัการร่วม หรือ สนับสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม มีหน้าท่ีในส่วนงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ดงัน้ี 
    1.ได้ประสานนโยบาย จดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการด้านการท่องเท่ียว
ของจงัหวดั รวมทั้งกาํกบัดูแล เร่งรัด ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวในระดบั
จงัหวดั 

   2.ไดป้ระสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั 
    3.ไดส้าํรวจ รวบรวมขอ้มูล จดัทาํสถิติและพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นการ

ท่องเท่ียว 
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ของจงัหวดั รวมทั้งการสํารวจแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจงัหวดัตลอดจนการ
จดัทาํพฒันาระบบสารนิเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการด้าน
ท่องเท่ียวของจงัหวดั 
    4.ได้ส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรและ
ชุมชนในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งมีระบบและยงัยนืในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
    5.ไดค้วบคุม กาํกบัดูแลกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน กฎหมาย และนโยบายท่ีกาํหนดไว ้
    6.ไดด้าํเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขสัญญาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการ 
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
    7.ไดป้ระสานและอาํนวยการดา้นธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    8.ไดป้ฏิบติัการร่วม หรือ สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย (สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม, ออนไลน์:2556) 

 4.3 ส านักศิลปากรที ่2 จังหวดัสุพรรณบุรี 
  1. อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

     จากความสําคญัของเมืองโบราณอู่ทอง ซ่ึงอยูใ่นความสนใจของนกัโบราณคดีทั้งของ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงเขา้มาดาํเนินการสาํรวจ ขดุคน้ ศึกษาทางดา้นโบราณคดี นบัตั้งแต่ พ.ศ. 
2446 เป็นตน้มา และไดมี้การสํารวจ ขุดพบโบราณสถาน โบราณวตัถุ จาํนวนมาก ดงันั้น กรมศิลปากร 
จึงไดจ้ดัตั้ง หน่วยศิลปากรท่ี 2 ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2494 โดยรับโอนภารกิจของราชบณัฑิตยสภาซ่ึงถูกยุบเลิก
มาปฏิบติั เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานเมืองอู่ทองและในเขตพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง โดยใช้ห้องแถวใน
ตลาดท่าพระยาจกัรเป็นท่ีทาํการหน่วย ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้มีการดาํเนินงานจดัตั้งพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ อู่ทอง หน่วยศิลปากรท่ี 2 จึงไดย้า้ยท่ีทาํการมาอยูภ่ายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

  ต่อมา พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และได้เปล่ียนช่ือ 
หน่วยศิลปากรท่ี 2 เป็น สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 2 สุพรรณบุรี โดยไดย้า้ย
อาคารสํานักงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง มาอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี ในเขตตาํบลร้ัวใหญ่ อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี 
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  พ.ศ.  2545  กรมศิลปาก รได้มีการปรับปรุงโครง สร้างหน่วยงาน โดยแย ก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกจากสํานักโบราณคดี และเปล่ียนช่ือ สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 2 สุพรรณบุรี เป็น สาํนกังานศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี 

  พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่อีกคร้ัง สํานกังาน
ศิลปากรในส่วนภูมิภาคทั้งหมดไดแ้ยกออกจากสํานกัโบราณคดี ขยายโครงสร้างเป็น "สํานกัศิลปากร" 
โดยเป็นหน่วยงานในภูมิภาคท่ีข้ึนตรงต่อกรมศิลปากร ซ่ึงไดร้วมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีไวใ้นสังกดั ยกเวน้สถานศึกษา 

  สํานักงานศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมศิลปากร มี
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแล รักษา อนุรักษ ์และสืบคน้หาความรู้ทางมรดกศิลปะและวฒันธรรม
ของชาติในส่วนของโบราณวตัถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และอุทยานประวติัศาสตร์ ในเขตพื้นท่ี 
5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งการเผยแพร่ให้บริการ
งานวชิาการดงักล่าวแก่สาธารณชนผูส้นใจทัว่ไป(สาํนกัศิลปากรท่ี 2สุพรรณบุรี,ออนไลน์:2556) 

 4.4 พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
  1. อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในความดูแลของกรม

ศิลปากร รับผิดชอบในส่วนการรวบรวมและเก็บรักษาโบราณวตัถุท่ีหาชมไดย้ากตั้งแต่ในสมยัแรกตั้ง
เมืองนครปฐม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมยัทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12-16) ตั้งอยูบ่ริเวณองคพ์ระปฐม
เจดียท์างดา้นทิศใต ้ 

  ทางพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดียมี์หน้าท่ีหลกัในการจดัแสดงเร่ืองราวต่าง 
ๆ ตั้งแต่คร้ังแรกตั้งเมืองนครปฐมจนถึงปัจจุบนั มีการจดัแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อจดัแสดง
ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดันครปฐม ประวติัความเป็นมา การตั้งถ่ินฐานของชุมชนก่อนประวติัศาสตร์ 
การติดต่อรับพุทธศาสนาและวฒันธรรมจากอินเดียเขา้มาผสมผสานกบัความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ภาพปูนป้ันรูปชาวต่างประเทศ  ศิลาจารึกท่ีพบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม เสนอเร่ืองราวดา้นศาสนา
และความเช่ือของชุมชนทวารวดีท่ีนครปฐมสะทอ้นผา่นงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ  โบราณวตัถุท่ีจดั
แสดงในส่วนน้ีประกอบดว้ย ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมประเภทต่างๆ เช่น พระพุทธรูป 
ภาพสลักเล่าเร่ืองพุทธประวติั ภาพปูนป้ันเร่ืองชาดกประดบัฐานเจดียแ์ละธรรมจกัร  เร่ืองราวของ
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นครปฐมหลงัความรุ่งเรืองสมยัทวารวดี จนถึงสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวฯ โปรด
เกลา้ใหป้ฏิสังขรณ์องคพ์ระปฐมเจดียแ์ละเป็นงานสําคญัท่ีสืบเน่ืองต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนครปฐมไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นมณฑลนครชยัศรี  และในสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ก่อสร้างพระราชวงัสนามจนัทร์ข้ึน เมือง
นครปฐมไดรั้บการพฒันาเร่ือยมา(พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย,์ออนไลน์:2556) 

  จากอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานขา้งตน้ พบวา่สํานกัศิลปากรท่ี 2 
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์มีหน้าท่ีในการดูแลรักษา เก็บรวบรวม บูรณปฏิสังขรณ์
และอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุต่าง ๆ ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมเชิงวชิาการและเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการแก่ประชาชนทัว่ไป ทางดา้นสํานกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดันครปฐม มีความรับผิดชอบในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการดา้นการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดั รวมทั้ งดูแล ส่งเสริม สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว เพื่อพฒันาศักยภาพการ
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจงัหวดั ตลอดจนพฒันาองคค์วามรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์รและ
ชุมชนในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งมีระบบและย ัง่ยืน ถือไดว้า่เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
สําคญัมากเพราะมีหน้าท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวิหาร ส่วนสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย ์มีหน้าท่ีในการดูแลบริหารจดัการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรม
ทัว่ไปรวมถึงบริหารจดัการรายไดท่ี้มาจากรูปแบบต่าง ๆ ดงันั้นการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งอาศยัการ
ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆเพื่อความมีเสถียรภาพ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

 
5. รูปแบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยว  
    จากการสํารวจการจัดการข้อมูล ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหารพบวา่ ทางวดัมีความพยายามในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมออกมาในลกัษณะ
และรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
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  1. ป้ายน าชม และป้ายส่ือความหมาย  
  ป้ายนาํชมและป้ายส่ือความหมายท่ีปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบนั ทาํดว้ยวสัดุชนิดต่าง ๆ เช่น 

ไม,้หินอ่อน,แผน่ไวนิล เป็นตน้  โดยป้ายนาํชมและป้ายส่ือความหมายจะอยูใ่นบริเวณใกลก้บัทรัพยากร
วฒันธรรมนั้นๆท่ีกระจายตวัอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27     ป้ายส่ือความหมาย(ซา้ย) ซุม้บริจาค (ขวา)  
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556) 
 
  2. แผนผงั  
  แผนผงัองคพ์ระปฐมเจดียจ์ากการสํารวจพบเพียง 1 แผนผงั ตั้งอยู่บริเวณขา้งห้องนํ้ า

ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแผนผงัแสดงท่ีตั้งของจุดสาํคญัต่าง ๆ ภายในองคพ์ระปฐมเจดีย ์
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28    ป้ายแสดงแผนผงัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556) 



68 
 

 
 

  3. เสียงตามสาย  
  เสียงตามสายถือเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ รอบองค์พระปฐม

เจดียแ์ละสามารถเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก โดยส่วนใหญ่จะประกาศในเร่ืองการเชิญชวนทาํบุญ 
บริจาคเงินเพื่อทาํนุบาํรุงและสนบัสนุนศาสนกิจต่าง ๆ ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารเป็นสาํคญั  

  4. บริการน าชม 
  ทางสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียจ์ดัให้มีการนาํชมเป็นภาษาไทย 

แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ซ่ึงจะใหบ้ริการแค่เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เพื่อทศันศึกษาหรือดูงาน โดยจะตอ้งติดต่อกบัทางสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียม์า
ก่อนล่วงหน้าเพื่อการจดัเตรียมเจา้หน้าท่ี ทั้งน้ีการนาํชมทรัพยากรวฒันธรรมภายในวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิารราชวรมหาวหิารจะดาํเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีของสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระ
ปฐมเจดียท่ี์มีความรู้และคุน้เคยกบัองคพ์ระปฐมเจดียม์าเป็นเวลานาน โดยสามารถติดต่อไดท่ี้สํานกังาน
จดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียบ์ริเวณดา้นซา้ยของวหิารพระร่วง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  29 การนาํชมทรัพยากรวฒันธรรมภายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
(จากการถ่ายภาพโดย วรรณกร ชาวนาไร่ เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556) 

 
  5. ส่ือออนไลน์ 

   ส่ือออนไลน์ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารราชวรมหาวิหารถือวา่เป็นรูปแบบ
การจดัการและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมท่ีสามารถเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวก
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รวดเร็ว ทนัสมยั และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี โดยมีรูปภาพประกอบและ
คาํอธิบายท่ีชดัเจน 

  6. หนังสือ / แผ่นพบั 
   ทางวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารได้จดัทาํหนังสือเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ออกเป็นทั้งหมด 4 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่น โดยหนงัสือท่ีเป็นภาษาไทยจะวางจาํหน่ายบริเวณจุดเช่าบูชาวตัถุมงคลดา้นหนา้วิหารพระ
ร่วง แต่สาํหรับหนงัสือภาษาต่างประเทศจะมีอยูท่ี่บริเวณห้องจาํหน่ายตัว๋แก่ชาวต่างประเทศ ซ่ึงมีสํานกั
จดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นผูด้าํเนินการ 
 
6. ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร 

 6.1 ผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
ยงัวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ตอนท่ี 2 ประวติั / ขอ้มูลการมาท่องเท่ียว
วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวดันครปฐมของนักท่องเท่ียว ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมและ
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามดว้ยการสุ่มตวัอยา่งประชากรจาํนวน 150 
คน และนาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ราชวรมหาวิหาร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 
อาย ุภูมิลาํเนา สถานภาพ การศึกษาอาชีพ และรายได ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. เพศ 
  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.00

ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 39.00และเพศท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 
2. อายุ  

  จากการสํารวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ39.00 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุระหวา่ง 41-50 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 14.00 อายุต ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 อายุระหวา่ง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ
มากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวทีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่วงอาย ุ

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 85 57.00 
ชาย 58 39.00 
เพศท่ี 3 7 4.00 
รวม 150 100.00 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 20 ปี 18 11.00 
20-30 ปี 61 39.00 
31-40 ปี 31 25.00 
41-50 ปี 22 14.00 
51-60 ปี 10 6.00 
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3. ภูมิล าเนา 

  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 
คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 29.00 จากภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 
7.00 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ7.00 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 5.00 และภาคใตคิ้ดเป็น 
ร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัและภูมิภาค 

 
4. สถานภาพการสมรส    

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
53.00 รองลงมาคือ สมรสคิดเป็นร้อยละ31.00  ร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 12.00และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ตามลาํดบั 
 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
มากวา่ 60 ปี 8 5.00 
รวม 150 100.00 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
จงัหวดันครปฐม 73 49.00 
กรุงเทพมหานคร 44 29.00 
ภาคกลาง 11 7.00 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 7.00 
ภาคเหนือ 7 5.00 
ภาคใต ้ 5 3.00 
รวม 150 100.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 

 
5. การศึกษา  

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  คิดเป็นร้อยละ 25.00 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
คิดเป็นร้อยละ 17.00 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.00 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 8.00 ปวส.คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 และสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 79 53.00 
สมรส 46 31.00 
ร้าง/หมา้ย 18 12.00 
อ่ืน ๆ 7 4.00 
รวม 150 100.00 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  17 11.00 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 17.00 
ปริญญาตรี 46 30.00 
ปวส. 9 6.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 37 25.00 
ปริญญาโท 12 8.00 
สูงกวา่ปริญญาโท 4 3.00 
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6. อาชีพ   
   จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.00 รับจา้งทัว่ไป คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 12.00 พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 9.00  อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 และ เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 

 
7. รายได้   
   จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได5้,001-15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ ตํ่าวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ22.00 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.00  25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.00  35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.00 และสูงกวา่
มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามลาํดบั 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

รวม 150 100.00 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 35 23.00 
ครู/อาจารย ์ 17 12.00 
เจา้ของกิจการ 7 5.00 
รับจา้งทัว่ไป 20 13.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 14 9.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา 48 32.00 
อ่ืนๆ 9 6.00 
รวม 150 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได ้

 
   ตอนที่ 2  ประวัติแล ข้อมูลการมาท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐมของนักท่องเทีย่ว 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง ประวติั และขอ้มูลการมาท่องเท่ียววดั
พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 150 คน 
โดยแยกเป็นหวัขอ้ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวรู้จกัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารจากแหล่งใด มาท่องเท่ียว
กับใคร จาํนวนคนในการมาท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีเคยมาท่องเท่ียว วตัถุประสงค์การท่องเท่ียว 
ความรู้สึกเม่ือเดินทางมาถึง ตอ้งการให้มีการปรับปรุงเร่ืองการท่องเท่ียวอย่างไร ความประทบัใจ 
ขอ้เสนอแนะ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ตอ้งการทราบขอ้มูลด้านใด และตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง
หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1. นักท่องเทีย่วรู้จักวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิารร จังหวดันครปฐม จากแหล่งใด  
  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัวดัพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหารจากโทรทศัน์, วิทยุคิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ โรงเรียน, ท่ีทาํงานคิดเป็นร้อยละ 
24.00  เพื่อนคิดเป็นร้อยละ 16.00  อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 9.00 ครอบครัว, ญาติ คิดเป็นร้อยละ 9.00 
แผน่พบั, ใบปลิว, นิตยาสาร, หนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 5.00 เท่ากนั ตามลาํดบั 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 33 22.00 
5,001-15,000 บาท 57 38.00 
15,001-25,000 บาท 20 13.00 
25,001-35,000 บาท 14 9.00 
35,001-45,000 บาท 13 9.00 
มากกวา่ 50,000 บาท 13 9.00 
รวม 150 100.00 
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ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่องทางท่ีนกัท่องเท่ียว
รู้จกัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

  
    2. นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐมกบัใคร 

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมกบัครอบครัว, ญาติ คิดเป็นร้อยละ28.00 รองลงมา คือ เพื่อนคิดเป็น
ร้อยละ 25.00 หน่วยงาน, องค์กร, บริษทัเอกชน, โรงเรียรคิดเป็นร้อยละ 18.00 แฟนคิดเป็นร้อยละ 
16.00 ส่วน  สามีภรรยาคิดเป็นร้อยละ14 อ่ืนๆ(ทวัร์) คิดเป็นร้อยละ 12.00และ คนเดียวคิดเป็นร้อยละ 
1.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามการร่วมเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 24 16.00 
โรงเรียน, มหาวทิยาลยั, ท่ีทาํงาน 36 24.00 
แผน่พบั, ใบปลิว, นิตยาสาร, หนงัสือ 8 5.00 
โทรทศัน์, วทิย ุ 56 37.00 
อินเตอร์เน็ต 14 9.00 
ครอบครัว, ญาติ 12 9.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
รวม 150 100.00 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 2 1.00 
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    3. จ านวนกลุ่มของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วยงัวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร 3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา คือ 5 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  7 คนข้ึน
ไปคิดเป็นร้อยละ 13.00 และ 1 – 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนกลุ่ม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงาน, องคก์ร, บริษทัเอกชน,โรงเรียน 27 18.00 
ครอบครัว, ญาติ 42 28.00 
แฟน 24 16.00 
สามี, ภรรยา 21 14.00 
เพื่อน 37 25.00 
อ่ืนๆ (ทวัร์) 18 12.00 
รวม 150 100.00 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 – 2 คน 8 5.00 
3 – 4 คน 86 57.00 
5 – 6 คน 37 25.00 
7 คนข้ึนไป 19 13.00 
รวม 150 100.00 
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    4. จ านวนคร้ังในการมาท่องเทีย่วจนถึงปัจจุบัน  
  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จาํนวนคร้ังในเดินทางมา

ท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา 4 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา1 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา 3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 9.00 และ 2 คร้ังคิด
เป็นร้อยละ 4  ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนคร้ังในการมา
ท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารจนถึงปัจจุบนั 

 
    5. วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร จ.นครปฐม 

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิารเพื่อนมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย,์ ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ34.00 รองลงมา คือ 
ชมสถาปัตยกรรม, จิตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 25.00 ท่องเท่ียวพกัผอ่น, สันทนาการคิดเป็นร้อยละ 17.00 
ทศันศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.00 แก้บน, สะเดาะเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 5.00 คิด ทางผ่าน, เดินทาง
สะดวก เป็นร้อยละ 4.00 อ่ืน ๆ (เก็บขอ้มูลทาํรายงาน) คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 

 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ัง 22 15.00 
2 คร้ัง 6 4.00 
3 คร้ัง 14 9.00 
4 คร้ัง 47 31.00 
มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 61 41.00 
รวม 150 100.00 
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ตารางท่ี 12 แสดงจาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามวตัถุประสงค ์

 
    6. ความรู้สึกพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวยังวัดพระปฐมเจดี ย์            
ราชวรมหาวหิาร จังหวดันครปฐม 

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย ์ 
ราชวรมหาวิหารมีความรู้สึกพึงพอใจในระดบัชอบมาก คิดเป็นร้อยละ53.00 มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ชอบ คิดเป็นร้อยละ 30.00 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนร้อยละความรู้สึกพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเม่ือมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ทศันศึกษา 18 12.00 
ท่องเท่ียวพกัผอ่น, สันทนาการ 26 17.00 
นมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย,์ ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 51 34.00 
ชมสถาปัตยกรรม, จิตรกรรม 37 25.00 
ทางผา่น, เดินทางสะดวก 6 4.00 
แกบ้น, สะเดาะเคราะห์ 7 5.00 
อ่ืน ๆ (เก็บขอ้มูลทาํรายงาน) 5 3.00 
รวม 150 100.00 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ชอบมาก 80 53.00 
ชอบ 45 30.00 
เฉยๆ 25 17.00 
ไม่ค่อยชอบ 0 0.00 
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    7. ความต้องการให้วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม ปรับปรุงบริการ 
(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหารมีมีความตอ้งให้ทางวดัปรับปรุงการบริการ ในตวัเลือกต่อไปน้ี โดยการให้บริการนาํ
ชม, การบรรยายขอ้มูล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มา้นัง่สาํหรับพกัผอ่นคิดเป็นร้อยละ 
81.00 ห้องนํ้ าคิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนบริการสําหรับผูพ้ิการ, ผูสู้งอายุ , เด็กคิดเป็นร้อยละ 56.00        
ท่ีจอดรถคิดเป็นร้อยละ 56.00 ร้านขายอาหาร, เคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนบริการอ่ืนๆ (ถงัขยะ, 
ความปลอดภยั) คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนตอ้นรับ, ประชาสัมพนัธ์คิดเป็นร้อยละ 35.00 สวน, สนาม
หญา้, สระนํ้ าคิดเป็นร้อยละ 13.00 จุดจาํหน่ายวตัถุมงคล, พระเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 1.00 โปสการ์ด,
ของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวนร้อยละของความตอ้งการให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม 
ปรับปรุงการบริการ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ชอบเลย 0 0.00 
รวม 150 100.00 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การใหบ้ริการนาํชม, การบรรยายขอ้มูล 150 100.00 
ส่วนบริการอ่ืนๆ (ถงัขยะ, ความปลอดภยั) 66 44.00 
ส่วนบริการสาํหรับผูพ้ิการ, ผูสู้งอาย ุ, เด็ก 84 56.00 
หอ้งนํ้า 98 65.00 
ท่ีจอดรถ 84 56.00 
ร้านขายอาหาร, เคร่ืองด่ืม 80 53.00 
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ส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วประทบัใจมากทีสุ่ดในวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จากการสํารวจพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาวดัพระปฐมเจดียร์าช

วรมหาวิหารมีความประทบัใจในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ดงัตวัเลือกต่อไปน้ี โดยประทบัใจ
สถาปัตยกรรม/องคพ์ระปฐมเจดียแ์ละภูมิทศัน์ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ โบราณวตัถุ/ศิลปวตัถุ คิดเป็นร้อยละ 97.00 ภาพจิตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
81.00 อ่ืน ๆ(ความศกัด์ิสิทธ์ิ/บรรยากาศ/ความร่มร่ืน) คิดเป็นร้อยละ 67.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี15 แสดงจาํนวนร้อยละของส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวประทบัใจมากท่ีสุดในวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
โปสการ์ด, ของท่ีระลึก 2 1.00 
ส่วนตอ้นรับ, ประชาสัมพนัธ์ 53 35.00 
สวน, สนามหญา้, สระนํ้า 19 13.00 
จุดจาํหน่ายวตัถุมงคล, พระเคร่ือง 2 1.00 
มา้นัง่สาํหรับพกัผอ่น 121 81.00 
รวม 150 100.00 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สถาปัตยกรรม/องคพ์ระปฐมเจดีย ์ 150 100.00 
โบราณวตัถุ/ศิลปวตัถุ 145 97.00 
ภาพจิตรกรรม 122 81.00 
ภูมิทศัน์ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 150 100.00 
อ่ืน ๆ(ความศกัด์ิสิทธ์ิ/บรรยากาศ/ความร่มร่ืน) 100 67.00 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (N) 150 100.00 
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    8 .  ความต้องการใ ห้วัดพระปฐมเจดี ย์ราชวรมหาวิหาร  จ .นครปฐม มี ส่ื อ
ประชาสัมพนัธ์ให้กบันักท่องเทีย่ว (ตอบเพยีงข้อเดียว) 

  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิารความตอ้งการใหว้ดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จ.นครปฐม มีส่ือประชาสัมพนัธ์ ดงั
ตวัเลือกต่อไปน้ี โดยตอ้งการให้มีป้ายส่ือความหมายท่ีมีการออกแบบสวยงาม มีภาพประกอบ อ่านง่าย 
และมีรายละเอียดชดัเจน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ ผูน้าํชม, มคัคุเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 
33.00 แผนท่ีนาํชม, แผน่พบั, โปรชวัร์  คิดเป็นร้อยละ 13.00 เคร่ืองเสียง วีดีทศัน์ มลัติมีเดีย คิดเป็นร้อย
ละ 12.00 และ ส่ือท่ีผูช้มสามารถทดลอง แตะตอ้ง สัมผสัได ้คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี16 แสดงจาํนวนร้อยละของความตอ้งการให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จ.นครปฐม มีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของนกัท่องเท่ียว 

 
    9. ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร จ.นครปฐม ประเด็นใดบ้าง 

  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวหิารความตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ดงัตวัเลือกต่อไปน้ี โดยตอ้งการทราบ

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ป้ า ย ส่ื อ ค ว า ม ห ม า ย ท่ี มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ว ย ง า ม  มี
ภาพประกอบ อ่านง่าย และมีรายละเอียดชดัเจน  

59 39.00 

เคร่ืองเสียง วดีีทศัน์ มลัติมีเดีย 18 12.00 
ส่ือท่ีผูช้มสามารถทดลอง แตะตอ้ง สัมผสัได ้ 3 2.00 
ผูน้าํชม, มคัคุเทศก ์ 50 33.00 
แผนท่ีนาํชม, แผน่พบั, โปรชวัร์  20 13.00 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 150 100.00 
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ท่ีตั้ ง, ต ําแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ43.00 รองลงมา คือ 
ประวติัศาสตร์, ความเป็นมา คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตาํนาน, เร่ืองเล่า คิดเป็นร้อยละ 14.00 คุณค่า
ความสาํคญั คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ อ่ืนๆ (การทาํบุญ, งานประเพณี) คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี17 แสดงจํานวนร้อยละประเด็นข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร จ.นครปฐมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

 
    10. การน าเสนอรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ส าคัญภายในวัด
พระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร  

  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหารตอ้งการให้นาํเสนอรายละเอียด และขอ้มูลเก่ียวกบัจุดท่องเท่ียวท่ีสําคญัต่าง ๆ ในวดั
พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร ดงัต่อไปน้ี 
    นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใหน้าํเสนอรายละเอียด และขอ้มูลเก่ียวกบัจุดท่องเท่ียวท่ีสําคญั
ต่าง ๆ ในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร มีจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00โดยนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ตอ้งการใหท้างวดันาํเสนอรายละเอียด และขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
    1. ตอ้งการรับทราบประวติัความเป็นมาและความสาํคญัทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของ
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
คุณค่าความสาํคญั 19 13.00 
ท่ีตั้ง, ตาํแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั 65 43.00 
ตาํนาน, เร่ืองเล่า 20 14.00 
ประวติัศาสตร์, ความเป็นมา 35 23.00 
อ่ืนๆ (การทาํบุญ, งานประเพณี) 11 7.00 
รวม 150 100.00 



83 
 

 
 

    2. ตอ้งการป้ายบอกทางท่ีสามารถนาํชมทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ ไดเ้พื่อไม่ให้เกิด
การสับสน 
    3. ตอ้งการป้ายส่ือความหมาย/ป้ายอธิบายรายละเอียดจุดสําคญัต่าง ๆ ในวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร 

 
    11. ท่านคิดว่าจะกลับมาท่องเที่ยว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม 
อกีหรือไม่ 

  จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเดินทางมามีความตอ้งการ/ไม่ตอ้งการ
กลับมาเยี่ยมชมวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอีกคร้ังในวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

  นกัท่องเท่ียวกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความตอ้งการกลบัมาเยี่ยมชมวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารอีกคร้ัง มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีความตอ้งการกลบัมาอีก
เน่ืองจากเหตุผล ดงัน้ี กลบัมากราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ภายในวดั, ชอบสถาปัตยกรรมภายในวดัท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ กลบัมาทาํบุญ, กลบัมาแกบ้น, กลบัมางานเทศกาลนมสัการองค์พระปฐมเจดีย์,
กลบัมาเพราะยงัเท่ียวชมตามจุดต่าง ๆ ไดไ้ม่ครบ  

 
    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวของวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร จ.นครปฐม กรุณาเลอืกตามล าดับตัวเลข  

   ตอนท่ี 3 เป็นมาตรวดัแบบให้คะแนน (rating scale) เก่ียวกับความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จ.นครปฐม ประกอบดว้ย 
ดา้นการบริการ และรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยประเมินตามความคิดเห็นดงัน้ี  
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1. ด้านบริการ สถานที่ 
ตารางท่ี 18 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร ในดา้นการบริการ และสถานท่ี 

    จากตารางท่ี18 พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในดา้นการการบริการ และสถานท่ี 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่า x̄=3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความ

หัวข้อ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 
ระดบั 

5 มา
กท

ี่สุด
 

4 มา
ก 

3 ปา
นก

ลา
ง 

2 น้อ
ย 

1 น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.ส่วนตอ้นรับ,ประชาสมัพนัธ์ 40 
(8 คน) 

140 
(35) 

249 
(83) 

48 
(24) 

0 
(0) 

3.18 ปานกลาง 

2.ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 45 
(9) 

176 
(44) 

228 
(76) 

38 
(19) 

2 
(2) 

3.26 ปานกลาง 

3.จุดจําหน่ายพระเคร่ือง,วตัถุ
มงคล,โปสการ์ด 

35 
(7) 

128 
(32) 

105 
(35) 

152 
(76) 

6 
(6) 

2.84 ปานกลาง 

4.ปริมาณ, ความสะอาดหอ้งนํ้ า 225 
(45) 

480 
(102) 

9 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.76 มากท่ีสุด 

5.ท่ีจอดรถ 105 
(21) 

392 
(98) 

93 
(31) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.93 มาก 

6.มา้นัง่สาํหรับพกัผอ่น 35 
(7) 

180 
(45) 

222 
(74) 

42 
(21) 

3 
(3) 

3.21 ปานกลาง 

7.สวนสนามหญา้/สระนํ้ า 160 
(36) 

332 
(83) 

87 
(29) 

4 
(2) 

0 
(0) 

3.89 มาก 

8 . จุ ด รั บ บ ริ จ า ค ,  ทํ า บุ ญ , 
สงัฆทาน 

0 
(0) 

128 
(32) 

300 
(100) 

14 
(7) 

11 
(11) 

3.02 ปานกลาง 

9.จุดบริการท้ิงขยะ 20 
(4) 

92 
(23) 

264 
(88) 

70 
(35) 

0 
(0) 

2.97 ปานกลาง 

รวม (N =  150) 3.45 มาก 
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พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก คือ ปริมาณ / ความสะอาดห้องนํ้ า (ค่า x̄=4.76) รองลงมาคือ ท่ีจอดรถ (ค่า x̄
=3.93) และสวน/สนามหญา้/สระนํ้า (ค่า x̄=3.89) 

 
   เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
                     ระดบัคะแนนเฉล่ีย   ระดบัการมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียว 
    คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  แปลความวา่ มีความตอ้งการมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  แปลความวา่ มีความตอ้งการมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   แปลความวา่ มีความตอ้งการปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  แปลความวา่ มีความตอ้งการนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   แปลความวา่ มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

    2.  ด้านการจัดการท่องเทีย่ว (การน าเสนอข้อมูล+ส่ือประชาสัมพนัธ์) 
ตารางท่ี 19 แสดงระดับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวย ังวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิารในดา้นการจดัการท่องเท่ียว (การนาํเสนอขอ้มูล+การส่ือประชาสัมพนัธ์) 

หัวข้อ 

ระดบัความต้องการ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 
ระดบั 

5 ม
า

ก

ที่สุ
ด 

4 มา
ก 

3 ป
า

น

กล
าง

 

2 น้อ
ย 

1 น้
อ

ย

ที่สุ
ด 

1.การบริการข้อมูลเอกสาร
เก่ียวกับประวติัของวดัพระ
ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, 
องคพ์ระปฐมเจดีย ์

120 
(24) 

316 
(79) 

114 
(38) 

18 
(9) 

0 
(0) 

3.78 มาก 

2.การช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติั-ขอ้
หา้มแก่นกัท่องเท่ียว 

60 
(12) 

120 
(30) 

225 
(75) 

36 
(18) 

15 
(15) 

3.04 ปานกลาง 

3.ป้ายส่ือความหมายขอ้มูล,
รายละเอียดของจุดท่องเท่ียว
ท่ีสาํคญัต่างๆ ภายในวดั 

480 
(96) 

96 
(23) 

63 
(21) 

20 
(10) 

0 
(0) 

4.39 มากท่ีสุด 

4.เจา้หน้าท่ีนาํชม,มคัคุเทศก ์
บรรยายขอ้มูล 

495 
(99) 

132 
(33) 

51 
(17) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.52 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี19 พบวา่นกัท่องเท่ียวมีตอ้งการในดา้นการจดัการท่องเท่ียว (การนาํเสนอ
ขอ้มูล+การส่ือประชาสัมพนัธ์)โดยเฉล่ียแลว้อยูใ่นระดบัมาก (ค่า x̄= 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 
พบว่า ประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวมีความต้องการสูงสุด 3 อนัดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีนําชม, มคัคุเทศก ์
บรรยายขอ้มูล(ค่า x̄=4.52) รองลงมาคือป้ายส่ือความหมายขอ้มูล, รายละเอียดของจุดท่องเท่ียวท่ีสําคญั
ต่างๆ ภายในวดั (ค่า x̄=4.39) และการบริการขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัประวติัของวดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวหิาร, องคพ์ระปฐมเจดีย ์(ค่า x̄= 3.78) 
 
   เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
                 ระดบัคะแนนเฉล่ีย   ระดบัการมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียว 
    คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  แปลความวา่ มีความตอ้งการมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  แปลความวา่ มีความตอ้งการมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   แปลความวา่ มีความตอ้งการปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  แปลความวา่ มีความตอ้งการนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   แปลความวา่ มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

   
  จากผลการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม พอสรุปความไดว้า่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ช่ืนชอบ

การมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารเป็นอยา่งมาก โดยมาเพื่อนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ
เท่ียวชมทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ เป็นหลกั นกัท่องเท่ียวส่วนมากท่ีเดินทางมามีความตอ้งการทราบ
รายละเอียด, ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้ง/ตาํแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั ประวติัศาสตร์, ความเป็นมา 
รวมถึงตาํนาน, เร่ืองเล่าต่าง ๆ และนกัท่องเท่ียวยงัตอ้งการให้มีการบริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวใน
ลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีนาํชม, ป้ายส่ือความหมาย, รายละเอียดของจุดท่องเท่ียวท่ีสําคญัต่างๆ ภายในวดั 

5.การอาํนวยความสะดวก ,
ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น
แก่นกัท่องเท่ียว 

95 
(19) 

96 
(24) 

 

258 
(86) 

30 
(15) 

6 
(6) 

3.23 มาก 

รวม (N =  150) 3.79 มาก 
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และการบริการขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและ
ทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆภายในวดั 
    ดังนั้ นการวิจัยคร้ังน้ีจึงมีความจาํเป็นต่อการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร เพราะช่วยให้รับรู้และตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีมีอยู่ไดถู้กถ่ายทอดไปสู่สาธารณะชนอยา่งเหมาะสมและนกัท่องเท่ียวไดรั้บองคค์วามรู้ท่ี
เป็นประโยชน์จากการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 

 
 6.2 ผลการศึกษาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้ทีม่ีส่วนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยววัดพระ

ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร 
 สําหรับการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนในการบริหารจัดการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์         

ราชวรมหาวหิารจาํนวน 5 คนและเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
    ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
ของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมในปัจจุบนั  

  ผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไปในทาํนองเดียวกนัว่าวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั
ของจงัหวดันครปฐมซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่คนในทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี อีกทั้งทาํให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและทรัพยากร
วฒันธรรมของวดัไดรั้บการเผยแพร่และมีช่ือเสียงเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดันครปฐม โดยการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจะอยู่ในพื้นท่ีเขต
พุทธาวาสจึงทาํใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบเท่าไรนกั 
    “การใช้พื้นท่ีวดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวก็ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสามารถกระทาํได ้ไม่ผิดปกติ
อะไร บทบาทของความเป็นวดัอาจเพิ่มข้ึนหรือแตกต่างจากอดีตไปบา้งตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวก็มกัไปสักการะองคพ์ระปฐมเจดียอ์ยูแ่ลว้ ตราบใดท่ีการท่องเท่ียว
ท่ีเกิดข้ึนไม่ทาํลายโบราณสถาน โบราณวตัถุ หรือถูกใช้งานจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ
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นักท่องเท่ียว ซ่ึงหากมีการจดัการท่ีดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร” (อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
โบราณคดี สาํนกัศิลปากรท่ี 2, สัมภาษณ์, 9 กนัยายน 2556 ) 

  สาํหรับรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารรในปัจจุบนั
ท่ีมีสาํนกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นผูด้าํเนินการหลกันั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มน้ีเห็นวา่
หน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานท่ีวดัตั้งข้ึนเพื่อจดัการและดูแลองค์พระปฐมเจดียโ์ดยเฉพาะการบริหารงาน
ค่อนขา้งเป็นอิสระและคล่องตวั สามารถดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตวัเอง 
(สุชาติ ปานบุญ หัวหน้าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย,์   สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2556) การ
ดาํเนินงานเป็นไปในรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งง่าย ๆ ไม่ไดมี้ระเบียบแบบแผนเท่าใดนกั (ภูชิชย ์อาณัต 
หวัสาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม, สัมภาษณ์, 25กนัยายน 2556) 

  หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีการแบ่งงานและประสานงานกนัในลกัษณะท่ีสํานกัจดั
ประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นผูบ้ริหารจดัการและดูแลกิจกรรมการท่องเท่ียววดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยมีหน่วยงานอ่ืนๆให้การสนบัสนุนเม่ือไดรั้บการร้องขอเป็นกรณีๆ ไป เช่น 
สํานกัศิลปากรท่ี 2 ทาํหน้าท่ีในการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดียแ์ละโบราณวตัถุต่าง ๆ 
เม่ือเกิดการชาํรุดเสียหาย, โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของวดัเป็นประจาํฯลฯ 
    “เม่ือทางวดัมีการจดังานในโอกาสพิเศษ เช่น จดันิทรรศการในงานสําคญัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ทางพิพิธภณัฑก์็มีหนา้ทีเก่ียวขอ้งเพียงการให้ขอ้มูลหรือส่งเจา้หนา้ท่ีไปช่วย
บรรยายเน้ือหาทางวชิาการเก่ียวกบัองคพ์ระปฐมเจดียเ์ท่านั้น” (สุชาติ ปานบุญ หวัหนา้พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย,์ สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 2556) 
    ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร
ราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม         
        ผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัมีขอ้จาํกดัและปัญหาในเร่ืองของการจดัสรรและกระจายเงินงบประมาณ ทาํให้การดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของวดัมีไม่มากนกั (นายภูชิชย ์อาณัต หวัหนา้สํานกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม, สัมภาษณ์, 24 กนัยายน 2556) 
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    สาํหรับการเผยแพร่และถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา คุณค่าความสําคญั
ของทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆ ภายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารราชวรมหาวิหารท่ีดาํเนินการ
โดยสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียมี์ปัญหาเร่ืองจาํนวนเจา้หน้าท่ีนาํชมและเง่ือนไข
พิเศษ 
    “จาํนวนนกัท่องเท่ียวจะมีมากในช่วงวนัหยุดวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
โดยวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีมคัคุเทศก์แค่ 2 คน ซ่ึงการนาํชมจะให้บริการแค่เฉพาะกลุ่ม
บุคคล หรือหมู่คณะท่ีติดต่อมายงัสํานกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหน้าเท่านั้ น” (สุรเชน จันทร์คูณ หัวหน้าสํานักจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ ,   
สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม2556) 
    ทั้งน้ีการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบในดา้นลบและสร้างความเสียหายให้กบั
ทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารราชวรมหาวหิารไดเ้ช่นกนั โดยบทสัมภาษณ์
ท่ีสนับสนุนประเด็นน้ีคือ นายอรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดีสํานักศิลปากรท่ี 2 
สุพรรณบุรี “บางคร้ังการจดัการท่องเท่ียวโดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อโบราณสถานโบราณวตัถุ
เลย  ก็อาจเ ป็นส่ิง ท่ีกระทําได้ยากและกลายเป็นปัญหาได้ เ ช่น การจับต้องและสัมผ ัสโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์” 
    ประเด็นที่ 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร
ราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 
    ผูใ้ห้ข้อมูลในกลุ่มน้ีมีข้อเสนอว่า การเพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบัการบริหารจดัการท่องเท่ียวของวดัทาํให้เกิดผลดีต่อการท่องเท่ียว
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารราชวรวหิาร 
    “การร่วมมือกนัประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองความเช่ือมโยงของจุดท่องเท่ียวระหวา่งวดัพระ
ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน
มากกวา่น้ี ยอ่มเอ้ือประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย” (นายสุชาติ ปานบุญ หวัหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย,์ สัมภาษณ์, 20กนัยายน 2556) 
    “ถ้าวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารหรือหน่วยงานต่างๆมีความต้องการข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น ให้ทางสํานัก
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ศิลปากรท่ี 2 จดัอบรมมคัคุเทศก์ให้ หรือส่งวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญไปให้ความรู้ ทางสํานกัศิลปากรท่ี 2 ก็
พร้อมให้การสนับสนุน”  (อรุณศักด์ิ ก่ิงมณี หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี 2 
สัมภาษณ์, 9 กนัยายน2556) 
    การส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคติธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัการ
ท่องเท่ียวโดยผา่นการนาํชมทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ก่อให้เกิด
ประโยชน์จากการมาท่องเท่ียววดัเพิ่มมากข้ึนและช่วยทาํนุบาํรุงพุทธศาสนาไปในเวลาเดียวกนั (พระ
มหาบุญลือ วชฺิชญากโร ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร, สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2556) 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมนบัเป็นแหล่งรวมทรัพยากรวฒันธรรม

ท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งไดรั้บพระราชศรัทธาจากพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภกมาหลายยุคหลายสมยั ตั้งแต่ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา นบัไดว้า่เป็นศูนย์
รวมของ 3 สถาบนัท่ีส าคญัของคนไทย ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

 จากปัจจยัขา้งตน้จึงท าให้วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม มีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก แต่ดว้ยเจา้หน้าท่ีน าชมท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ป้ายส่ือ
ความหมายและแผนท่ีน าชมท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความตอ้งการในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
ทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ ภายในวดัพระปฐมเจดียข์องนกัท่องเท่ียว จึงอาจเป็นจุดอ่อนหน่ึงท่ีไม่ควร
มองขา้มเพราะอาจกลายเป็นปัญหาส าคญัต่อภาพรวมของการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียใ์นอนาคต 
ประเด็นดงักล่าวน้ีอาจส่งผลให้ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายไม่ไดถู้กเผยแพร่และน าเสนอ
สู่สาธารณชน จนน าไปสู่การถูกลดทอนคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมในท่ีสุด การ
ประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกับการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจึงเป็น
วธีิการหน่ึงในการรวบรวมทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ละทราบถึงกระบวนการจดัการท่องเท่ียวของวดั
พระปฐมเจดีย ์ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการวางแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
 
1. สรุปผลการศึกษา  

 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล
ทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว ความตอ้งการและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของ
วดัพระปฐมเจดียค์วบคู่ไปกบัวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนใน 



92 
 

 
 

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวดันครปฐม  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คือ   

  1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมและรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัในปัจจุบนั  

  2. ประเมินความพึงพอใจในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวใน
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารจงัหวดันครปฐมของนกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว 

  3. เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรการวฒันธรรมกบัการ
ท่องเท่ียวในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 

 ผลการศึกษาท่ีพบคือ 
  1.เม่ือศึกษารวบรวมขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นวดัพระปฐม

เจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐมและรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัในปัจจุบนั 
พบว่าวดัพระปฐมเจดียมี์ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นองค์ความรู้และมีความหลากหลาย ทั้งทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible cultural resources) เช่น โบราณสถาน ,โบราณวตัถุ, จิตรกรรมฝาผนงั 
ฯลฯ และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible cultural resources) เช่น ต านาน, งานประเพณี 
ฯลฯ ทั้งน้ีรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียมี์ส านกัจดัประโยชน์และรักษา
องคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงมีการดูแลรักษาไม่ทัว่ถึงท าให้ป้ายส่ือความหมายและทรัพยากร
วฒันธรรมในบางพื้นท่ีเกิดการช ารุดเสียหายและถูกบดบงัดว้ยส่ิงกีดขวางต่างๆ อีกทั้งวดัพระปฐมเจดีย์
ประสบปัญหาในเร่ืองก าลังคน/เจ้าหน้าท่ีในการน าชมทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีจ านวนจ ากัดและมี
เง่ือนไขเฉพาะเป็นตวัก าหนด โดยหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวหิารมีทั้งหมด 4 หน่วยงานไดแ้ก่ 1.ส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย ์ 2.
ส านกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี 3. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์4. ส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดันครปฐม โดยส านกัศิลปากรท่ี2 สุพรรณบุรีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์
จะดูแลรับผดิชอบในส่วนการอนุรักษ ์เก็บรักษาโบราณสถานโบราณวตัถุต่างๆ เป็นส าคญั (เชิงอนุรักษ์
และวิชาการ) ในส่วนของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการท่องเท่ียวในมิติต่าง ๆ ของวดั (เชิงการท่องเท่ียว) ส าหรับส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระ
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ปฐมเจดียมี์หนา้ท่ีและบทบาทเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆของวดัพระปฐมเจดียท์ั้งในดา้นศาสนา ดา้นสังคม
และดา้นการท่องเท่ียว  

  
  2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจดัการขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมส าหรับ

การท่องเท่ียวในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐมของนกัท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์โดยใช้แบบสอบถาม สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี  
   สรุปผลจากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐมเจดีย ์

  จากการศึกษาเร่ือง “การประเมินการจดัการการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดั
นครปฐม” สามารถสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐม
เจดียจ์  านวน 150 คน ดงัต่อไปน้ี 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดีย ์พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 150 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 39 โดยมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดันครปฐม คิดเป็นร้อยละ 49 ซ่ึงส่วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 53.00 ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31โดยมากมีอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได ้อยูร่ะหวา่ง 5,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00  

  ตอนท่ี 2 ประวติั และข้อมูลการมาท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐมของ
นกัท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวรู้จกัวดัพระปฐมเจดียจ์ากส่ือโทรทศัน์,วิทยุมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
37.00 รองลงมาคือ โรงเรียน, มหาวิทยาลยั/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 24.00 นกัท่องเท่ียวเดินทางมาวดั
พระปฐมเจดียก์บัครอบครัว, ญาติ คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 25 ในแต่ละ
คร้ังจะเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย ์3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา คือ 5 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 ซ่ึงส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียม์ากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ 4 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม คือ นมสัการ
องคพ์ระปฐมเจดีย,์ ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ ชมสถาปัตยกรรม, จิตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 25 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาวดัพระปฐมเจดียมี์ความรู้สึกพึงพอใจในระดบัชอบมาก คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชอบ คิดเป็นร้อยละ 30.00 
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  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัวดัพระปฐมเจดียมี์ความตอ้งให้ทางวดัปรับปรุงการบริการ 
ในส่วนของการใหบ้ริการน าชม, การบรรยายขอ้มูล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มา้นัง่
ส าหรับพกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 81.00 ห้องน ้ า คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ
ในวดัพระปฐมเจดีย ์ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม, องค์พระปฐมเจดียแ์ละภูมิทศัน์ของวดัพระปฐมเจดีย ์มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ โบราณวตัถุ, ศิลปวตัถุ คิดเป็นร้อยละ 97.00  และ ภาพ
จิตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.00 นักท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้วดัพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม มีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ ป้ายส่ือความหมายท่ีมีการออกแบบสวยงาม มีภาพประกอบ อ่านง่าย และมี
รายละเอียดชดัเจน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ ผูน้ าชม, มคัคุเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 33.00 
แผนท่ีน าชม, แผ่นพบั, โบรชัวร์  คิดเป็นร้อยละ 13.00 นกัท่องเท่ียวตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม ประเด็นท่ีตั้ง/ต าแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ ประวติัศาสตร์/ความเป็นมา คิดเป็นร้อยละ 23.00 ต านาน/เร่ือง
เล่า คิดเป็นร้อยละ 13.00 นักท่องเท่ียวตอ้งการให้น าเสนอรายละเอียด, ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ในวดัพระปฐมเจดีย ์คิดเป็นร้อยละ 95.00 นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการกลบัมาเยี่ยมชมวดั
พระปฐมเจดียอี์กคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 90.00 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐม
เจดีย ์จ.นครปฐม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
บริการและสถานท่ี พบว่า 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในดา้น ปริมาณ, ความ
สะอาดหอ้งน ้ า ดา้นท่ีจอดรถ และ ดา้นสวน, สนามหญา้, สระน ้ า มีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนท่ี 2 ระดับความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียว (การน าเสนอขอ้มูล+ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์) พบว่า 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความตอ้งการเจา้หนา้ท่ีน าชม, มคัคุเทศก์ บรรยายขอ้มูล มี
ความตอ้งการเฉล่ียในระดบั มากท่ีสุด รองลงคือมีความตอ้งการป้ายส่ือความหมายขอ้มูล, รายละเอียด
ของจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัต่างๆ ภายในวดั และการบริการขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
วดัพระปฐมเจดีย,์ องคพ์ระปฐมเจดีย ์เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก     

  จากผลการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม สรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ช่ืนชอบการมา
ท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดียเ์ป็นอย่างมาก โดยมาเพื่อนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเท่ียวชมทรัพยากร
วฒันธรรมต่าง ๆ เป็นหลกั นกัท่องเท่ียวส่วนมากท่ีเดินทางมามีความตอ้งการทราบรายละเอียด, ขอ้มูล
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เก่ียวกบัท่ีตั้ง, ต าแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั ประวติัศาสตร์, ความเป็นมา รวมถึงต านาน, 
เร่ืองเล่าต่าง ๆ และนักท่องเท่ียวยงัตอ้งการให้มีการบริการขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวในลกัษณะของ
เจา้หน้าท่ีน าชม, มคัคุเทศก์ในการบรรยายขอ้มูล ป้ายส่ือความหมาย, รายละเอียดของจุดท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัต่างๆ ภายในวดั และการบริการขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวดัพระปฐมเจดีย,์ 
องคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
    ดงันั้นการประเมินการจดัการท่องเท่ียวจึงมีความจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวของวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเพราะช่วยให้รับรู้และตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และคุณค่า
ของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูไ่ดถู้กถ่ายทอดไปสู่สาธารณะชนอยา่งเหมาะสมและนกัท่องเท่ียวไดรั้บ
องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์จากการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม 
   สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกบัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์

  ส าหรับการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดียแ์ละ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
    ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
ของวดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐมในปัจจุบนั  

  วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดันครปฐม และ
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพให้แก่คนใน
ทอ้งถ่ินและดึงดูดเมด็เงินจ านวนมากเขา้สู่จงัหวดันครปฐม ท าให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและ
ทรัพยากรวฒันธรรมของวดัไดรั้บการเผยแพร่และมีช่ือเสียงเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดันครปฐม โดยการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจะอยูใ่น
พื้นท่ีเขตพุทธาวาส จึงท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินการท่องเท่ียว
แบบไม่เป็นทางการ โดยมีส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นผูบ้ริหารจดัการและดูแล
กิจกรรมการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยมีหน่วยงานอ่ืนๆให้การสนับสนุนเม่ือ
ไดรั้บการร้องขอเป็นกรณี ๆ ไป 
    ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม 
    หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐมมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการจดัสรรและกระจายเงินงบประมาณ ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการท่องเท่ียวของวดัมีไม่มากและไม่ทัว่ถึง ทั้งน้ีจ  านวนเจา้หนา้ท่ีน าชมและเง่ือนไขพิเศษท าให้เป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการเผยแพร่และถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา คุณค่าความส าคญัของ
ทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆ ภายในวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารซ่ึงด าเนินการโดยส านักจัด
ประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ รวมถึงการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนหรือจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีเป็น
จ านวนมากอาจส่งผลกระทบในดา้นลบและสร้างความเสียหายให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
    ประเด็นท่ี 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม 

  การเพิ่มความร่วมมือหรือบูรณาการกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้มกบัการบริหารจดัการท่องเท่ียวของวดัท าให้เกิดผลดีต่อการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าช
วรวิหาร อีกทั้งการส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคติธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัการ
ท่องเท่ียวโดยผา่นการน าชมทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของวดัพระปฐมเจดียจ์ะก่อให้เกิดประโยชน์จาก
การมาท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิารและช่วยท านุบ ารุงพุทธศาสนา 

 
2. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่มีประเด็นทางดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
อยูห่ลายประการ ซ่ึงไดแ้ก่  

 1. ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม ตามท่ีองค์การยูเนสโก จดัแบ่งทรัพยากรวฒันธรรม
คือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 
5 - 9) ท่ีวดัพระปฐมเจดียมี์ทรัพยากรวฒันธรรมจ านวนมาก โดยเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้
(Tangible Cultural Resource) ไดแ้ก่ องคพ์ระปฐมเจดีย,์พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอินทราทิตยธ์รรโมภาส     
มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร, เจดียบ์รรจุอฐิัพลเสือป่าเช้ือ,ตน้ศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา,ตน้ตะคร้อ, 
ตน้ไมส้ าคญัในพุทธประวติั, รางน ้ ามนต,์  พระพุทธมหาวชิรมารวิชยั, พระพุทธสิหิงค(์จ าลอง), เกย , 
แท่นบูชา, ทวารบาล, พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง, พระอุโบสถ, พิพิธภณัฑ์สถานวดัพระปฐมเจดีย์, เจดีย์
จ  าลอง,  พระพุทธรูปศิลาขาว, บนัไดนาคเสาประทีป, หอระฆงั, ใบพทัธเสมา,  ลายปูนป้ัน, เขามอ, ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั, จารึกอกัษรขอมยอ่ท่ีฝาระเบียงคด, อบัเฉา, พระพุทธรูปท่ีระเบียงรอบองคพ์ระปฐม
เจดีย ์ ส่วนทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible Cultural Resource) ซ่ึงไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเป็น
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นามธรรมโดยรับรู้ผา่นทางความรู้สึกหรือทางจิตใจ ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดจ้ะถูกส่งผา่น
หรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง มีการผลิตซ ้ าและสร้างข้ึนใหม่อยูเ่สมอเพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้ม/สังคม การประทะสังสรรคก์บัธรรมชาติและประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตนเองและ
เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองใหย้ ัง่ยนื (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 5-9) ทรัพยากรวฒันธรรมชนิดน้ีท่ีวดั
พระปฐมเจดียมี์ ไดแ้ก่  ต านานพระปฐมเจดีย์,ต านานพระประโทนเจดีย์,ต านานดอนยายหอม,ต านาน
ธรรมศาลา,ประเพณีการแห่ผา้ห่มองคพ์ระปฐมเจดีย,์งานเทศกาลนมสัการพระปฐมเจดีย ์ เป็นตน้  จึง
ส่งผลให้วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของจงัหวดั
นครปฐม ช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่วดัและคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระ
ปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา
สูงค่าเป็นอยา่งมากไม่อยูเ่พียงในระดบัชุมชน 

 2. ในด้านคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมตามแนวคิดของวิเลียม ดี ไลป์ท่ีแบ่งคุณค่า
ออกเป็น 4 แบบคือ 1. คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต (associative / symbolic value)  2. คุณค่าทางวิชาการ 
(informational value) 3. คุณค่าทางด้านความงามหรือสุนทรีย์(aesthetic value) 4. คุณค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic value) ซ่ึงกล่าวไดว้่าทรัพยากรวฒันธรรมท่ีน่ีเขา้องค์ประกอบและมีคุณค่า
ครบทั้ง 4 แบบ โดยการใหคุ้ณค่าจะแตกต่างกนัไปส าหรับคนแต่ละกลุ่ม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์พบวา่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ส านักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดียใ์ห้คุณค่าทางดา้นวิชาการมากเป็นพิเศษ ส าหรับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐม
เจดียมี์เป้าหมายเพื่อใชท้รัพยากรวฒันธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกบัอดีตและให้เราไดต้ระหนกัใน
คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการตั้งพิพิธภณัฑว์ดัพระปฐมเจดีย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
เป้าหมายหลกัของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นไปเพื่อการอนุรักษแ์ละการศึกษาไม่ใช่เพื่อการ
ท่องเท่ียว ดงันั้นรูปแบบจึงอาจจะไม่สามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีมาระยะสั้น ไม่ไดมี้ความสนใจ
ลึกซ้ึง ไม่มีเวลาศึกษาคน้ควา้เอง ถา้จะจดัการเพื่อการท่องเท่ียวก็ตอ้งปรับเน้ือหา/รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มูล และพฒันาบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียวใหคุ้ณค่าดา้นความงามหรือสุนทรียม์ากเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้ากนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจต่อปริมาณ/ความสะอาดห้องน ้ า x̄ 4.76,ท่ีจอดรถ x̄3.93,สวน/สนามหญา้/สระน ้ าx̄ 3.89 ซ่ึงเป็น
เร่ืองการบริการและสถานท่ีสูงสุดเป็น 3 ล าดบัแรก แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการความสวยงาม 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่าเน้นคุณค่าดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มพ่อคา้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวน่าจะเห็น
ดว้ยกบักลุ่มน้ี 

 3.รูปแบบการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารมี
หน่วยงานราชการและหน่วยงานของวดัเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่ส านักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย ์อาจเป็นผลมา
จากความส าคญัของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารท่ีมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช
วรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของประเทศไทย อีกทั้งมีองค์พระปฐมเจดียซ่ึ์งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
และอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรจึงท าให้หน่วยงานต่างๆเขา้มามีบทบาทและมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
มากกว่าวดัอ่ืนๆ โดยส านกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียจ์ะมีหน้าท่ีในการจดัท าป้ายส่ือ
ความหมาย/แผนผงัของทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ ภายในวดัซ่ึงมีลักษณะพื้นฐานทัว่ไป ไม่ได้มี
รูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษอาจมีสาเหตุมาจากส านักจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียใ์ห้
น ้าหนกัไปกบักิจกรรมเชิงศาสนาและการศึกษามากกวา่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจึงท าให้ขอ้มูล
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากไม่ไดรั้บการถ่ายทอดแบบครบถว้นไปสู่นกัท่องเท่ียวอยา่งท่ี
ควรจะเป็นเต็มตามศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีการติดตั้งเต็นท์/ตูรั้บบริจาคซ่ึงเป็น
กิจกรรมในเชิงศาสนาท าให้บดบงัทศันียภาพ, ทรัพยากรวฒันธรรม ก็เป็นเร่ืองทศันคติท่ีไม่ตรงกนัใน
ดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมระหวา่งกลุ่มคนท่ีให้คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมดา้นเศรษฐกิจ
ท่ีไดรั้บจากผลประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียว กบักลุ่มคนท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคุณค่าในดา้น
สุนทรีย,์ ความงามส่วนส านกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดียจ์ะมี
หน้าท่ีในเชิงวิชาการและการอนุรักษ์ บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานโบราณวตัถุเป็นหลกั จึงมีบทบาท
ต่อรูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารดา้นการท่องเท่ียวใน
ทางออ้มเท่านั้น 

 
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 1. ขอ้เสนอแนะการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมดา้นการเผยแพร่ขอ้มูล กล่าวคือในความ
หลากหลายและคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร
ท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนทางทรัพยากรวฒันธรรมและเก้ือหนุนต่อการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนและจาก
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แบบสอบถามในประเด็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร
ท่ีนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการมากท่ีสุดนั้นพบว่าเป็นประเด็นเร่ืองการจดัการและการน าเสนอขอ้มูล
ทรัพยากรวฒันธรรมแก่นกัท่องเท่ียว ส าหรับในประเด็นน้ีขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมและสามารถน าไป
ปฏิบติัได้จริงท่ีมาจากผูเ้ก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ การจดัท าแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้ งและป้ายส่ือ
ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมต่าง ๆ ภายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารให้มีความถูกตอ้ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน บางป้ายส่ือความหมายใชว้สัดุไม่คงทนถาวร ท าให้
เกิดการช ารุดทรุดโทรมและเสียหายไดง่้าย รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบหนงัสือท่ีระลึกซ่ึงมีรายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม มี
ความสวยงามและน่าอ่านเพิ่มข้ึน โดยหน่วยงานท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว คือ 
ส านกัจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย ์เพราะวดัสามารถให้การสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณใน
ส่วนน้ีได ้

 2. ข้อเสนอแนะการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมด้านบุคลากร ซ่ึงการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียมี์ลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงานด าเนินการในภาคส่วนของตนเองเป็นหลกั 
ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบหรือก าหนดกรอบการท างานให้มีความเป็นเอกภาพ ควรมีการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียเ์พื่อบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจดัท าเอกสารเผยแพร่, ประชาสัมพนั์ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวและทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระปฐมเจดียแ์ก่นกัท่องเท่ียว โดยให้ส านกัการท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดันครปฐมกบัส านักจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียร่์วมกนัด าเนินการ ส าหรับ
ประเด็นการน าชม/เจา้หนา้ท่ีน าชม ซ่ึงทางส านกัจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดียอ์าจขอการ
สนบัสนุนนกัเรียนจากโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์เพื่อช่วยการน าชมในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์หรือ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์มีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการผสานความร่วมมือดา้นขอ้มูลทรัพยากร
วฒันธรรมและการฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยไปยงัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์
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แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่วไทย 
   การแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ทุก
ประเทศต่างก็ให้ความส าคญักบัการลงทุนและพฒันาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ
ประกอบกบับริบทท่ีเปล่ียนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจยัเส่ียงดา้นการท่องเท่ียว ท่ีนบัวนัจะมีความ
ซบัซอ้น รุนแรง และเปล่ียนแปลงเร็วข้ึน จึงมีความจ าเป็นตอ้งแสวงหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
ไทย โดยก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พนัธกิจและยุทธศาสตร์การพฒันา ดงัน้ี (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 2554: 25 – 38) 
วสัิยทศัน์ 

 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเท่ียวในระดบัโลก สามารถสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยค านึงถึงความเป็นธรรม  สมดุล และ
ย ัง่ยนื” 
เป้าประสงค์ 
   1. ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
   2. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึน โดยเนน้การพฒันากิจกรรมท่ีสร้างมูลค่า
และคุณค่า 
   3. สร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยค านึงถึงความสมดุลและย ัง่ยนื 
เป้าหมาย 

1. อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มข้ึนไม่ 
นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นล าดบั 1-7 ของทวปีเอเซีย 

  1.1 อนัดบัขีดความสามารถดา้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนไม่
นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นล าดบั 1-7 ของทวปีเอเซีย 

  1.2 อนัดบัขีดความสามารถดา้นสภาวะแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการ
ด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นล าดบัท่ี 1-7 ของทวปีเอเซีย 

  1.3 อนัดบัขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวฒันธรรมเพิ่มข้ึนไม่
นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นล าดบัท่ี 1-7 ของทวปีเอเซีย 

   1. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
   2. กลุ่มท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา 8 กลุ่มท่องเท่ียว 
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พนัธกจิ 
   1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจยั
สนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 
   2. พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพ มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสร้างความสมดุล
ระหวา่งการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
สังคม และวถีิชีวติของชุมชน 
   3. เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวให้มีความพร้อมใน
การรองรับการเปล่ียนแปลง และมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
   4. สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหส้ามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 
   5. บูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียวใหมี้เอกภาพ ลดความซ ้ าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไกใน
การสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียว และการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์ 

 เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าประสงค ์ของแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ออกเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่การท่องเทีย่ว 

 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัใน
การแกไ้ขปัญหาและขอ้จ ากดัในด้านการท่องเท่ียวท่ีอาจส่งผลให้ศกัยภาพการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยลดลง โครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ระบบโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ และรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีอาจเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวไทย โดยมีแนวทางในการพฒันา ดงัน้ี 
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 1. พฒันาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่ว  
 แนวทางการด าเนินการ 
  1.1. พฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระหว่างเมืองท่องเท่ียวหลักและเมือง

ท่องเท่ียวรอง โดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเช่ือมโยง เช่ือมต่อระหว่างศูนยก์ลาง
ขนส่งประเภทต่างๆ ในจงัหวดัเดียวกนัและจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงพฒันาระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยใหมี้ความรวดเร็ว ปลอดภยั สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล 

  1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

  1.3 ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ให้ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเท่ียวหลกัและแหล่งท่องเท่ียวรอง เป็นระบบเดียวกนัทัว่ประเทศ และถูกตอ้งตามหลกัสากล 

  1.4 พฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภยัตามหลกัสากลและ
สามารถเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวหลกักบัแหล่งท่องเท่ียวรองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสนบัสนุน
ใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันาการคมนาคมทางบก 

  1.5 พฒันาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งท่องเท่ียว
ภายในประเทศ สนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ   
    1.6 พฒันาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทั้งดา้นอนัดามนัและฝ่ังอ่าวไทย เส้นทางการเดินเรือเพื่อการท่องเท่ียวในลุ่มน ้ า
เจา้พระยาและแม่น ้าโขง ใหมี้ศกัยภาพในการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเท่ียว 

 2. พฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่การท่องเทีย่ว  
 แนวทางการด าเนินการ      
  2.1 พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิทศัน์ ลาน

จอดรถป้ายส่ือความหมาย ทางลาด บนัไดเล่ือน ศูนยข์อ้มูลท่องเท่ียว ห้องน ้ า รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุให้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  และสนบัสนุนให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

  2.2 การพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟตแ์วร์
ดิจิทลัคอนเทนตเ์พื่อการท่องเท่ียว สนบัสนุนให้เกิดการใชร้ะบบ e–commerce อยา่งแพร่หลายส่งเสริม
การจดัท าขอ้มูลการท่องเท่ียวออนไลน์ และการเช่ือมโยงระบบบริการต่างๆ ดา้นการท่องเท่ียวทางเวบ็
ไซด ์  
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  2.3 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพ้ฒันาการจดัการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพทั้ง
ระบบ เช่น ระบบตรวจสอบคนเขา้เมือง เช่ือมโยงการจองบตัรโดยสารระหวา่งเคร่ืองบิน รถไฟและรถ
โดยสารประจ าทาง และการซ้ือ–ขาย ระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียว 

  2.4 สร้างและพฒันาระบบอ านวยความสะดวกจุดผา่นแดน ปรับปรุงสภาพจุดผา่นแดน
ต่างๆใหมี้สภาพท่ีดีและสะดวกเพื่อรองรับการท่องเท่ียว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนให้
มีความสะดวกรวดเร็ว 

  2.5 พฒันาศูนยก์ลางให้บริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและอ านวยความสะดวกแบบ
ครบวงจรเบด็เสร็จท่ีสามารถสอบถามขอ้มูลการท่องเท่ียว ประสานแกไ้ขความเดือดร้อนช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินไดส้ะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงไดง่้าย และกระจายใหค้รอบคลุมตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 3. สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศ
เพือ่นบ้านและในภูมิภาค 

 แนวทางการด าเนินการ 
  3.1 ผลกัดนัให้เกิดนโยบายการบินพาณิชยท่ี์ค่อนขา้งเปิด (Liberal Air Policy)โดยให้

ท่าอากาศยานในประเทศทุกแห่งมีกฎเกณฑ์สร้างแรงจูงใจให้สายการบินนานาชาติมาใชท้่าอากาศยาน
ในประเทศมากข้ึน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ในท่าอากาศยานให้มีสัดส่วนลดนอ้ยลง 
หรือเลิกเก็บค่าธรรมเนียมบางรายการรวมทั้งการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ในส่วนของการสัญจรทาง
อากาศระหว่างประเทศคู่สัญญาให้มีแรงจูงใจมากข้ึน เพื่อเสริมศกัยภาพของท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิให้เป็นศูนยก์ลางการบินของภูมิภาค และพฒันาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เชียงใหม่ 
เชียงราย หาดใหญ่ กระบ่ี และท่าอากาศยานตรัง ให้มีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการบินของอนุ
ภูมิภาค 

  3.2 พฒันาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยขยาย
เส้นทางเดินรถประจ าทางและรถไฟ และผลกัดนัใหมี้การเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีชายแดน 

  3.3 พฒันาความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวทางเรือตามเส้นทางล าน ้ าโขง เส้นทางแนว
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ฝ่ังทะเลอนัดามนั และหมู่เกาะต่างๆ เส้นทางเช่ือมโยงกบัประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ตามกรอบความร่วมมือ ASEAN, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC และ GMS 

  3.4 ผลกัดนัการเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศระหว่างประเทศให้
เสร็จโดยเร็ว ตามแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้ (North-South Economic Corridor) และแนวพื้นท่ี
เศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor ) 
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  3.5 ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการเดินทางสู่ภูมิภาคลุ่มน ้ าแม่โขง โดยเช่ือมโยงโลจิ
สติกส์ของการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางน ้า และทางอากาศใหมี้ความสะดวก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วให้เกดิความยัง่ยนื 

 การขยายตวัของการท่องเท่ียวโดยเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม่ทนั ท าให้แหล่งท่องเท่ียวของไทยมีความเส่ือมโทรม
ยุทธศาสตร์จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวอย่างมี
ทิศทาง ไม่ท า ลายทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติ โดยค า นึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อป้องกนัการใช้ประโยชน์มากเกินไปการก าหนด
มาตรการในการแกไ้ขกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ให้แหล่งท่องเท่ียวของไทยสามารถมีศกัยภาพใน
การรองรับนกัท่องเท่ียว 

 1. พฒันายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ที่ทีม่ีศักยภาพ 
 แนวทางการด าเนินการ 
  1.1 พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวไทย เนน้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนาและภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลก
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ้ กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าโขง 
กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach กลุ่มท่องเท่ียวRoyal Coast และ
กลุ่มท่องเท่ียวมหศัจรรยส์องสมุทร 

  1.2 พฒันาพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียว โดยผลกัดนัและก าหนดให้เป็นเขต
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของการด าเนินงาน และบูรณาการงาน
ร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.3 สนบัสนุนการท่องเท่ียวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 8 กลุ่ม กบักรอบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว ASEAN IMT-GT 
ACMECS BIMSTEC และ GMS 

  1.4 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ รวมถึงการ
พฒันาเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพื้นท่ี 
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 2. การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 
  2.1 ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมเพื่อ

น าไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรม และวถีิชีวติของชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

  2.2 ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมทั้งประเทศ และจดัท า
แผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
 แนวทางการด าเนินการ 
  3.1 วางแผนจดัการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเท่ียวในทุกระดบัทั้งระดบัชาติระดบั

กลุ่มท่องเท่ียว ระดบัจงัหวดั และระดบัพื้นท่ี โดยการอนุรักษ ์ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมท่ี
เป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี 

  3.2 จดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ เพื่อให้การ
ใชป้ระโยชน์เหมาะสมกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
โดยก าหนดการเขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี เพื่อไม่ให้มีการใชป้ระโยชน์เกินขีดความสามารถในการ
รองรับทางการท่องเท่ียว 

  3.3 ผลกัดนัให้มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษท่ีชดัเจนในการก ากบัดูแลรักษา
แหล่งท่องเท่ียวรวมทั้ งมาตรการเก่ียวกับการป้องกันและการปราบปรามผูบุ้กรุกแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 

  3.4 พฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเท่ียว ระบบการจดัการขยะ น ้ าเสีย มลพิษและ
ระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค 

  3.5 สนบัสนุน และก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาและผลกระทบอนัเน่ืองมาจาก
ภาวะโลกร้อน การใชพ้ลงังานสะอาด การใชเ้คมีภณัฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค การก าหนด
มาตรการการลดพลงังานของสถานประกอบการ 

  3.6 หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภาพลกัษณ์ดา้นลบของการท่องเท่ียวไทย เช่นความ
ปลอดภยั การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนกัท่องเท่ียว สินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ การท่องเท่ียวทางเพศ 
โสเภณี การคา้มนุษย ์และโรคเอดส์ เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเทีย่ว 
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพฒันาสินคา้และบริการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองครบ

วงจร ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเท่ียว แมไ้ดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ และมีโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว เช่น โรงแรมและสปาท่ีมีมาตรฐานสูง บริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดมี้บทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

 1. การพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ กจิกรรม นวตักรรมและมูลค่าเพิม่ด้านการท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 
  1.1 สร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของ

นกัท่องเท่ียวและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (Adventure Tourism) การท่องเท่ียว
เชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)การท่องเท่ียวเชิง
กีฬา (Sports Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร กลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายคุรอบครัว และฮนันีมูน เป็นตน้ 

  1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ และการพฒันานวตักรรมทางความคิด เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในสินคา้การท่องเท่ียว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ค านึงถึงคุณค่าและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสนบัสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ๆท่ี
มีศกัยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจดา้นนนัทนาการ โดยเฉพาะการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน 
การจดัการสินคา้ OTOP และของท่ีระลึก เป็นตน้ 

  1.3 ผลกัดนัให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็นงานเทศกาลระดบัโลก
เช่น สงกรานต ์ลอยกระทง แห่ผตีาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เป็นตน้ 

  1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย รวมถึงการผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศทั้งภาคการผลิต การบริการ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.5 ส ารวจและคดัสรรเอกลกัษณ์และจุดเด่นของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั เพื่อสร้างและ
ก าหนดภาพลกัษณ์ (Brand Image) ทางการท่องเท่ียวใหเ้ป็นจุดขายแก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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    1.6 ส่งเสริมและจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ และระดบัชาติ เพื่อสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินและชุมชน 

  1.7 ส่งเสริมการจดัประชุม สัมมนา จดันิทรรศการ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
 2. การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพือ่พฒันาการค้า การลงทุนด้านการท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 
  2.1 ผลกัดนัให้มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียว/เขตพฒันาการท่องเท่ียว

และส่งเสริมการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบริการดา้นการท่องเท่ียว ตามกฎหมายวา่ดว้ยนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ เพื่อใหมี้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการคา้การลงทุนดา้นการท่องเท่ียว 
    2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนดา้นการท่องเท่ียว โดยสนบัสนุนให้ภาคเอกชน
และนกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว โดยภาครัฐ
ตอ้งจดัใหมี้ส่ิงจูงใจและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

  2.3 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและ
วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยการสนบัสนุนเงินทุน วิชาการ การให้ความรู้และให้
ค  าปรึกษาในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเอกลกัษณ์ของสินคา้ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว การจดัหาแหล่งเงินกูก้ารค ้าประกนัและเงินทุน การลดตน้ทุนในการกูย้ืม 
การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี การสนบัสนุนธุรกิจท่ีจดัตั้งใหม่ และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 

  2.4 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจรวมกลุ่มกนั เพื่อร่วมมือกนัในการให้บริการทางการ
ท่องเท่ียว เพื่อสร้างความแขง็แกร่งในการรองรับการเปิดการคา้เสรีทางการท่องเท่ียวในอนาคต 

  2.5 สนบัสนุนใหก้ลไกกองทุนต่างๆ ท่ีมีอยู ่เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย
มีขอบเขตท่ีเอ้ือต่อการคา้ การลงทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคบริการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

 3. การพฒันามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 

3.1 พฒันามาตรฐานบริการท่องเท่ียวเพื่อใช้เป็นกรอบในการยกระดบัคุณภาพของ
สถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับระดบัสากล 

3.2 ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้น ามาตรฐานด้านการบริการ
ท่องเท่ียวไปใชใ้นทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาผูใ้หบ้ริการและสถานประกอบการของตนเอง 
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3.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตาม
แนวทางสากล 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีจูงใจผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวให้เข้าสู่
มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย รวมทั้งผลกัดนัเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับ เช่ือถือ และเช่ือมัน่จากนกัท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศ 

3.5 จดัท าฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวให้ครบถว้น ทนัสมยั เช่ือมโยงไปยงั
บริการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบวงจร และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลอยา่งแทจ้ริง 

 4. การป้องกนัและรักษาความปลอดภัยทางแก่นักท่องเที่ยว 
 แนวทางการด าเนินการ 

4.1 เตรียมความพร้อมในการรับมือภยัคุกคามของโรคติดต่อ ภยัพิบติัทางธรรมชาติการ
ระบาดของโรค และภยัพิบติัอ่ืนๆ โดยให้ความส าคญักับการบริหารจดัการวิกฤตการณ์ (Crisis 
Management) การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอยา่งฉบัไว และการกูว้ินาศภยัในภาวะฉุกเฉิน 
ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อม การวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน และ
มาตรการฟ้ืนฟูภายหลงัเกิดเหตุการณ์ 

4.2 ก าหนดมาตรการในการป้องกนั ดูแล รักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวรวมถึง
การท่องเท่ียวท่ีสร้างผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงัและมีการ
บงัคบัใชบ้ทลงโทษตามกฎหมาย 

4.3 ผลกัดนัให้มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภยัใน
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวในกิจกรรมการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ และมีการบงัคบัใชอ้ยา่ง
จริงจงั 

4.4 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยการเป็นต ารวจอาสาสมคัรดูแล
รักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง อาสาสมคัรดา้นการท่องเท่ียว สนบัสนุนต ารวจท่องเท่ียว 
และอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัทางทะเล (Lifeguard) 

4.5 สนบัสนุนส่งเสริมต ารวจท่องเท่ียว หน่วยงาน องคก์ร และชุมชน ให้มีความรู้ดา้น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียว 
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 5. การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่วให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางการด าเนินการ 

5.1 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชนในสาขาท่องเท่ียว
โดยเฉพาะการพฒันามคัคุเทศก์ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์วฒันธรรม 
และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั รวมถึงศกัยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในด้านอ่ืนๆให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการดา้นการท่องเท่ียว 

5.2 พฒันาและผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการพฒันาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

5.3 ผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งสถาบนักลางเพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอยา่งเป็น
รูปธรรม โดยท าหน้าท่ีในการก าหนด ก ากบั และพฒันาคุณภาพของบุคลากรและการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการจดัฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรใหมี้มาตรฐานตรงตามต าแหน่งท่ีตลาดแรงงานตอ้งการและมีความเพียงพอ 

5.4 ส่งเสริมให้มีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรระยะสั้ นทั้งทางด้านการ
ปฏิบติังานเฉพาะทาง วิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม รวมทั้งหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูงส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว และหลกัสูตรพฒันาผูส้อน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวรับรู้และเขา้ใจในภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย โดยการด าเนินการตลาดเชิงรุก
เพื่อประมูลสิทธ์ิในการจดังานระดบัโลก/ภูมิภาคเพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เขา้ประเทศ จดังานแสดงต่างๆ (Event) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวไทยผ่านส่ือต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใชจ่้ายมากข้ึน 

 1. สร้างและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 
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  1.1 ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย และสร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในภาพรวมและในเชิงลึกอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 เผยแพร่และส่ือสารภาพลกัษณ์ ทางการท่องเท่ียวให้แพร่หลายในทุกช่องทางและ
ครอบคลุมทัว่ถึงอย่างต่อเน่ือง โดยจดักิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนกัในความส าคญั
ของภาพลกัษณ์ ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และชุมชนทอ้งถ่ิน 

1.3 เพิ่มบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหวา่งประเทศดา้นการท่องเท่ียวให้โดดเด่น
ยิ่งข้ึน และส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเวทีโลก โดยใชป้ระโยชน์
จากกรอบความร่วมมือระดบัโลก (UNWTO, APEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกรอบความ
ร่วมมือระดบัภูมิภาค 

1.4 สร้างจิตส านึกและค่านิยมในความเป็นไทย (Thainess) ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ให้คนไทยมีจุดขายร่วมกนัในเร่ืองของความมี
อธัยาศยัไมตรีท่ีดี พร้อมตอ้นรับผูม้าเยอืน และร่วมกนัเป็นเจา้บา้นท่ีดีในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   2. สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว 

 แนวทางการด าเนินการ 
2.1 จดัท าขอ้มูล และรวบรวมข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวและจดัเก็บในระบบขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลดา้น
การท่องเท่ียว ผา่นทางเวบ็ไซตก์ลาง ท่ีสามารถสืบคน้ไดถึ้งระดบัพื้นท่ี ทนัสมยั สามารถเขา้ถึงไดง่้าย
และมีรายละเอียดดา้นการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

2.2 เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจดัจ าหน่าย การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่น
เครือข่ายธุรกิจ และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผา่นช่องทางต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

2.3 ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเท่ียวอยา่งสมดุลทั้งในเชิงพื้นท่ี เวลา และกลุ่ม
ตลาดรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าทางการท่องเท่ียวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและรสนิยมของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮนันีมูน กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลักลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การกลุ่มท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มท่องเท่ียว
เชิงการแพทย ์กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ เป็นตน้ 

2.4 พฒันาขีดความสามารถด้านการวางแผนและการปฏิบติังานด้านการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
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 3. ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่สร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเทีย่วต่างชาติ 
 แนวทางการด าเนินการ 

3.1 พฒันาการตลาด และส่งเสริมการขาย ในกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม
ไทยมีศกัยภาพ เช่น กลุ่ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮนันีมูน เป็นตน้ โดยสร้างจุดขายใหม่ดา้นการ
ท่องเท่ียว กิจกรรมและขอ้เสนอพิเศษ เพื่อจูงใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาประเทศไทย 

3.2 ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิการจดังานระดบัโลก ระดบัภูมิภาครวมถึง
การจดังานประชุม และงาน Event ระหวา่งประเทศ 

3.3 สร้างจุดขายใหม่ดา้นการท่องเท่ียว เช่น การเป็น Hospitality and Wellness Center 
of the World เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวระดบับน รวมทั้งสนบัสนุนวฒันธรรมความคิดสร้างสรรค ์และน า
ความคิดสร้างสรรคไ์ปต่อยอดกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น การออกแบบการผลิตภาพยนตร์ 

3.4 ประสานความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการส่งเสริมการตลาด และการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวภายใตก้รอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดบัโลกและระดบัภูมิภาค เช่น 
UNWTO APEC ACD AED GMS IMT–GT BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร้างโครงข่ายความ
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มพื้นท่ีการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 4. สร้างกระแสการรับรู้ เพือ่เพิม่มูลค่าให้กบัสินค้าการท่องเทีย่ว 
 แนวทางการด าเนินการ 

4.1 โฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติผ่านส่ือทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง และจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย
ประเทศไทยผา่นส่ือออนไลน์ในทุกรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง 

4.2 ใชว้ิธีการท าการตลาดโดยกลุ่มคนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ เช่น สถานทูตไทยประจ า
ประเทศต่างๆ เป็นท่ีเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว วฒันธรรมและสินคา้ไทยให้แก่
ชาวต่างชาติ 

4.3 พฒันาเวบ็ไซต์ส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภาพลกัษณ์พร้อม
จดัตั้งศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและอ านวยความสะดวกอยา่งครบวงจร เพื่อให้การบริการ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์รวดเร็วทนัสมยั เช่น การจองท่ีพกั การเดินทาง เป็นตน้โดยพฒันาให้มี
หลากหลายภาษาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 5. การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
 แนวทางการด าเนินการ 

5.1 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวไทยผา่นส่ือต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างทศันคติท่ีดีในการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

5.2 ร่วมกบัภาคเอกชนในการจดัท าแพคเกจพิเศษเสนอขายนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพื่อ
กระตุน้ให้เกิดการเดินทาง4.5.3 จดังานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Trade + Consumer Fair 
และ Road Show ภายในประเทศ 

5.4 ประสานงานและสนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบินไทย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ โดยน าเสนอ Special Offer หรือจดั 
Promotion ส าหรับคนไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 โครงสร้างการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวยงัขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ขณะท่ีหน่วยงานระดบัพื้นท่ี เช่น จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาด
ความรู้ดา้นการจดัการ ภูมิทศัน์และการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวการพฒันากลไก ในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกันการก าหนดภารกิจ
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ขอบเขตของงานการพฒันาให้ชดัเจน ก าหนด
รูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งครบ
วงจร 

 1. การสร้างและพฒันากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 แนวทางการด าเนินการ 
  1.1 เช่ือมโยงบทบาทและภารกิจ ของหน่วยงานหลกัดา้นการท่องเท่ียว ไดแ้ก่กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว 
องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และส านกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ ให้มีความสอดคลอ้งกนั และประสานกบักระทรวงอ่ืนๆและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใน



119 

 

ฐานะหน่วยงานสนบัสนุน เพื่อให้การก าหนดนโยบายและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  1.2 การสร้างพนัธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่ายระหวา่งภาครัฐและเอกชนให้มีความ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดย การอ านวยความสะดวก การลดขั้นตอนในการท างาน การระดมทุน การ
จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะด าเนินงานร่วมกนั เช่น การส่งเสริมการขายการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศ การแสดงสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

1.3 สนบัสนุน และผลกัดนัใหเ้กิดความกา้วหนา้ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ท่ีรัฐบาล
ไดด้ าเนินการไวแ้ลว้ เช่น IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS โดยควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์
และผลกัดนัใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีริเร่ิมไวแ้ลว้ใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

1.4 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้สอดคล้องและอ านวย
ประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

1.5 บูรณาการงานดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เพื่อท าหนา้ท่ีในการประสานงานและการสั่งการในการป้องกนั เฝ้าระวงัเตือน
ภยั ก ากบัดูแล และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ทั้งในกรณีก่อน-หลงัเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ท่องเทีย่ว 

 แนวทางการด าเนินการ 
2.1 อ านวยความสะดวก สนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหาร

จดัการท่องเท่ียวแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.2 กระจายอ านาจ และจดัสรรผลประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขดัแยง้และสามารถสร้าง
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการสภาพและก าลงัรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
    2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดย
จดัตั้ งคณะกรรมการในระดับท้องถ่ินข้ึนเพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการบริหารเป็น
รูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเที่ยวชมวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
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ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามชุดน้ีส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม 
             2. กรุณาตอบแบบสอบถาม 1 ชุด ต่อ  1 ท่าน 

** โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด ** 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.เพศ             ชาย   หญิง       อ่ืนๆ 
2.อาย ุ             ต  ่ากวา่ 20 ปี    20-30 ปี 
      31-40 ปี    41-50 ปี 
      51-60 ปี    มากวา่ 60 ปี 
3.ภูมิล าเนา   จงัหวดันครปฐม   กรุงเทพมหานคร   ต่างจงัหวดั โปรดระบุ............ 
4.สถานภาพ       โสด           สมรส           ร้าง/หมา้ย   อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
5.การศึกษา     ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้   

     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปวส. 
     ปริญญาตรี    ปริญญาโท  สูงกวา่ปริญญาโท 

5.อาชีพ      ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ   ครู/อาจารย ์    เจา้ของกิจการ 
       รับจา้งทัว่ไป    พนกังานบริษทัเอกชน   
       นกัเรียน/นกัศึกษา    อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 
 
 
 

แบบสอบถามส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วชมวดัพระปฐมเจดย์ีราชวรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ “การประเมินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยววัดพระปฐม

เจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม” ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิต

วิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา2556 มีความประสงคส์อบถามความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของ

วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร  จงัหวดันครปฐม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/แกไ้ข /พฒันา จึงขอความกรุณาท่านโปรด

ตอบแบบสอบถาม/แสดงความคิดเห็น และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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6.รายได ้      ต  ่ากวา่ 5,000   5,001-15,000   
      15,001-25,000       25,001-35,000   
   35,001-45,000       มากกวา่ 50,000 
 
ส่วนที ่2  ประวตัิ / ข้อมูลการมาท่องเทีย่ววดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร จ.นครปฐมของ
นักท่องเทีย่ว 
1.ท่านรู้จกัวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม จากแหล่งใด   

เพื่อน   ครู / อาจารย ์  ส่ือประชาสัมพนัธ์ของวดั   
โทรทศัน์ / วทิย ุ  อินเตอร์เน็ต  ครอบครัว / ญาติ 

              อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
2.ปกติท่านเดินทางมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐมกบัใคร 

คนเดียว   เพื่อน   ครอบครัว / ญาติ  
แฟน    สามี / ภรรยา   อ่ืนๆ 

3.ปกติท่านมาท่องเท่ียวก่ีคนรวมตวัคุณเองดว้ย     1-2            3-4  
           5-6          7 คนข้ึนไป 
4.จ านวนคร้ังในการมาท่องเท่ียวจนถึงปัจจุบนั  
             1 คร้ัง                     2 คร้ัง                3 คร้ัง         
             4 คร้ัง                     มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 
5.วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม 

 ท่องเท่ียวพกัผอ่น / สันทนาการ  นมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์/ ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
 แกบ้น / สะเดาะเคราะห์                          ทศันศึกษา 

ชมสถาปัตยกรรม / จิตรกรรม  ทางผา่น / เดินทางสะดวก 
 อ่ืน ๆ 

6.ท่านรู้สึกอยา่งไรเม่ือมาท่องเท่ียวยงัวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม 
 ชอบมาก     ชอบ        เฉยๆ           
 ไม่ค่อยชอบ   ไม่ชอบเลย 

เพราะอะไร……………………………………………………………………………………. 
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7. คุณตอ้งการใหว้ดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม ปรับปรุงการบริการส่วนใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ส่วนตอ้นรับ / ประชาสัมพนัธ์   การใหบ้ริการน าชม / การบรรยายขอ้มูล 
 ร้านขายอาหาร / เคร่ืองด่ืม   จุดจ าหน่ายวตัถุมงคล /พระเคร่ือง /โปสการ์ด 
 ของท่ีระลึก     หอ้งน ้า 
 ท่ีจอดรถ     มา้นัง่ส าหรับพกัผอ่น 
 สวน / สนามหญา้ / สระน ้า   ส่วนบริการส าหรับผูพ้ิการ, ผูสู้งอาย ุ, เด็ก                             
 ส่วนบริการอ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................) 

8. ท่านประทบัใจอะไรมากท่ีสุดในวดัพระปฐมเจดีย ์(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  สถาปัตยกรรม/องคพ์ระปฐมเจดีย ์   ภาพจิตรกรรม 
  ภูมิทศัน์ของวดัพระปฐมเจดีย ์    โบราณวตัถุ/ศิลปวตัถุ 
               อ่ืน ๆโปรดระบุ............................................ 
9. ท่านตอ้งการใหมี้การน าเสนอรายละเอียด / ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดท่องเท่ียวต่างๆท่ีส าคญัภายในวดัพระ
ปฐมเจดียห์รือไม่ 
  ตอ้งการ เพราะเหตุใด............................................................................................................. 
 ไม่ตอ้งการ เพราะเหตุใด......................................................................................................... 
10.ท่านตอ้งการใหว้ดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม มีส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทไหนมากท่ีสุด 
(ตอบเพียงขอ้เดียว) 

 ป้ายส่ือความหมายท่ีมีการออกแบบสวยงาม มีภาพประกอบ อ่านง่าย และมีรายละเอียดชดัเจน  
 เคร่ืองเสียง วดีีทศัน์ มลัติมีเดีย 
 ส่ือท่ีผูช้มสามารถทดลอง แตะตอ้ง สัมผสัได้ 
 ผูน้ าชม /มคัคุเทศก์ 
 แผนท่ีน าชม / แผน่พบั / โบรชวัร์ 

              อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................... 
11.ท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของวดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม ประเด็นใดบา้ง 
  ประวติัศาสตร์/ความเป็นมา   ต  านาน/เร่ืองเล่า 
  คุณค่าความส าคญั    ท่ีตั้ง/ต าแหน่งของจุดท่องเท่ียวต่าง ๆภายในวดั 
  อ่ืน ๆ(โปรดระบุ...............................................) 
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12. ท่านคิดวา่จะกลบัมาท่องเท่ียว ณ วดัพระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม อีกหรือไม่ 
  มา เพราะเหตุใด............................................................................................................... 
  ไม่มา เพราะเหตุใด............................................................................................................ . 
 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นของท่านทีม่ีต่อการจัดการท่องเทีย่วของวดัพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม กรุณาเลอืก 

ตามล าดับตัวเลข 5 ส าคญัมาก 4 ส าคญั 3 ปานกลาง 2 ส าคญันอ้ย 1 ไม่ส าคญั โดยท า
เคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตอ้งการใหค้ะแนน 
 
ส่วนที ่1 ด้านบริการ สถานที่ 

 
 
 
 

 

หวัขอ้ 
5 

ส าคญั
มาก 

4 
ส าคญั 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่ส าคญั 

1.ส่วนตอ้นรับ / ประชาสัมพนัธ์      
2.ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม      
3.จุดจ าหน่ายพระเคร่ือง/วตัถุมงคล/
โปสการ์ด 

     

4.ปริมาณ / ความสะอาดห้องน ้า      
5.ท่ีจอดรถ      
6.มา้นัง่ส าหรับพกัผอ่น      
7.สวนสนามหญา้/สระน ้า      
8.จุดรับบริจาค / ท าบุญ /สังฆทาน      
9.จุดบริการทิ้งขยะ      
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ส่วนที่2 ด้านการจัดการท่องเทีย่ว (การน าเสนอข้อมูล+การส่ือประชาสัมพนัธ์) 

 
ส่วนที ่4 ท่านมีข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการท่องเทีย่วของวดัพระปฐมเจดีย์  
จังหวดันครปฐม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 

 

หวัขอ้ 
5 

ส าคญั
มาก 

4 
ส าคญั 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่ส าคญั 

1.การใหบ้ริการขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของวดัพระปฐมเจดีย ์ / องคพ์ระ
ปฐมเจดีย ์

     

2.การช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติั-ขอ้หา้มแก่
นกัท่องเท่ียว 

     

3.ป้ายส่ือความหมายขอ้มูล/รายละเอียด
ของจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัต่างๆ ภายใน
วดั 

     

4.เจา้หนา้ท่ีน าชม /มคัคุเทศก ์ บรรยาย
ขอ้มูล 

     

5.การอ านวยความสะดวก / ใหค้วาม
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่นกัท่องเท่ียว 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ - สกุล   วรรณกร ชาวนาไร่ 
วนั เดือน ปีเกิด   25 พฤศจิกายน 2525 
ท่ีอยู ่ 75 ถนนจนัทรคามพิทกัษ์ ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม 73000 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาการจดัการการท่องเท่ียว            
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

พ.ศ.2553 ศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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