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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดบัการเหน็คุณค่าของจติรกรรมฝาผนังและระดบัการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนที่มี

การเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก 

และ 3) สังเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์จิตรกรรม

ฝาผนังในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีจิตรกรรมฝาผนังจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์

บุคคลในองค์กรเครือข่ายในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก จ�านวน 44 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังของประชาชนในจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในระดับ ปานกลาง 

ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังอยู่ในระดับน้อยในมิติคุณค่าที่แสดงนัยของอดีตและ การตัดสิน

ใจของประชาชนทีอ่ยู่บรเิวณใกล้เคยีงแหล่งจิตรกรรมฝาผนงักลุม่ทีเ่หน็คุณค่า และกลุม่ทีไ่ม่เหน็คณุค่าของจติรกรรม

ฝาผนัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคุณค่าทางวิชาการ คุณค่าความงาม คุณค่า

ทางเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมิน

ผลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

2. การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรม

ฝาผนังในภาคตะวันออก1) การวางแผนชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง 

ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เสือ่มโทรมไปตามสภาพ เหน็จิตรกรรมฝาผนงัเป็นสญัลกัษณ์ของอดตี แต่มไิด้น�ามาใช้ประโยชน์
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ในปัจจุบัน ให้คุณค่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ 2) การจัดองค์การ: เจ้าอาวาสวัดกรรมการวัดจะได้รับ

ความไว้วางใจให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่มักจะ

คงสภาพเดิมไว้ เนื่องจากองค์กรในระดับท้องถิ่น ยังขาดความพร้อมของบุคลากรในการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม 

3) การควบคมุ :สนับสนนุให้มกีารรวมกลุม่ และสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาประสทิธภิาพของกลุม่และ

ผู้น�ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

3. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก 1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมใน

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณและสนบัสนนุการรวมกลุม่ของประชาชนในการอนรัุกษ์

ศิลปกรรมในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนและชุมชนรับผิดชอบการด�าเนินงานวัฒนธรรมของชุมชนเอง โดยฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถด�าเนินการ

อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเท่าที่สามารถท�าได้ 3) สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังในภาค

ตะวันออก เพื่อเป็นฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 

ABSTRACT

The purposes of the research were to 1) study the level of appreciation of murals painting 

and participation in mural painting conservation of people in the eastern region; 2) study the 

participation in cultural management with regard to the conservation of murals painting; 3) to seek 

appropriate approaches to manage the cultural resources of community network organizations 

in order to conserve murals painting in the eastern region. A five-level rating scale questionnaire 

was used with 400 people living near mural painting sites. Mean, S.D. and Discriminant Analysis 

were used to analyze the data. 44 representatives from the mural painting conservation network 

in the eastern region were interviewed by the researcher. Content Analysis was used to analyze 

the data. The research results were as follows:

1. The appreciation of murals painting of people in the eastern region was at a moderate 

level. The participation in mural painting conservation of the participants was at a low level. 

Associative value and appreciation of historical artwork decisions of participants who appreciated 

and those who did not appreciate murals painting were different at the.05 level of significance. 

Informational value, aesthetic value and economic value, and participation in implementation, 

participation in benefits and participation in evaluation are not significantly different. 

2. In terms of participation in cultural management of community network organizations, 

it was found that 1) Planning: most local communities lacked information and knowledge about 

murals painting. The people in the communities let murals deteriorate. They perceived murals 

painting as the symbols of the past and history which has no use to them. 2) Organization 

management: abbots and temple representatives were trusted in cultural management decision 

making. Since there were not enough qualified cultural management officers, mural restoration 
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was merely to maintain the conditions of the murals painting. 3) Controlling : The communities 

promoted group-building and network cooperation to develop the effectiveness of the groups and 

group leaders who had strong leadership in cultural resource management. 

3. Regarding mural painting management and mural painting conservation in the eastern 

region, it was found that appropriate methods to help conserve murals painting in the eastern 

region were 1) Promoting local communities to be able to manage their cultural resources by 

providing budget and promoting group-building to conserve art work in the communities as well 

as educate people in cultural resource management. 2) Encouraging people in the communities to 

take responsibility in their cultural management. 3) Promoting mural painting study and study of 

Body of Knowledge of murals in the eastern region in order to be resources in providing knowledge 

of murals painting to communities

บทนำา

จิตรกรรมไทย เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ที่มีคุณค่ายิ่งของคนไทยที่ควรแก่การศึกษา จิตรกรรม

ไทยนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านศิลปะแล้ว ยังเป็น

หลักฐานจารึกส�าคัญที่มี เรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นไปทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ลัทธิศาสนา 

วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณได้

เป็นอย่างด ี(สมชาต ิมณโีชต,ิ 2539 หน้า 1) ส่วนใหญ่ช่าง

เขยีนมกันยิมเขียนไว้ตามผนงัอาคารทางพทุธศาสนา เช่น 

โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ ในคูหาขององค์ปรางค์ รวม

ทั้งอาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา จึงมีการ

เรยีกจติรกรรมเหล่านัน้ว่า “จติรกรรมฝาผนงั” จติรกรรม

ฝาผนังจึงมีขนาดใหญ่และอยู ่ทนทานกับอาคารทาง

สถาปัตยกรรม จึง ถือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานชั้นต้นอีก

ประเภทหน่ึงที่ใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวของ

อดีต แต่ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังได้เสื่อมลงจากสาเหตุ

หลายประการ เช่น การท�าลายแหล่งศิลปกรรมโดยตรงโดย

การเปลีย่นแปลง รือ้ถอน ลกัลอบ ขดุเจาะ หรือการใช้ทีด่นิ

ในการใช้งานต่างๆ หรือตามโครงการพัฒนาต่างๆรวม

ไปถึงการก่อสร้างอาคารประชิดรุกล�้าตัวศิลปกรรม ทั้งนี้

เป็นเพราะอิทธพิลศิลปะตะวันตกท่ีเข้ามามบีทบาทตัง้แต่

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�าให้ช่าง

ไทยละทิ้งจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมจนหาผู้สืบทอดอีก

ไม่ได้ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2539 หน้า 27) ภัยธรรมชาติ 

อากาศ สภาพแวดล้อมต่างๆ ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ การ

ขาดความรู้ในคุณค่าของศิลปกรรมไทย ขาดการดูแล

เอาใจใส่ของประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์ที่ผิดหลัก

วชิาการ การขาดก�าลงัคน ก�าลงัเงนิในการอนรุกัษ์ ตลอด

จนผลประโยชน์ทางการค้า (น.ณ ปากน�้า ,2530 หน้า6) 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ีแหล่งศิลปกรรมนั้นเสื่อมโทรม 

มีสาเหตุหลักๆมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ

จิ ต ร ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง บ ริ เ ว ณ ริ ม ฝ ั ่ ง ท ะ เ ล

ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปรากฏว่ามีจิตรกรรม

ฝาผนัง และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายด้าน 

เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ ความไม่เข้าใจและรู ้คุณค่า

ของจิตรกรรมฝาผนังจากผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้อง ขาด

การสืบสานแบบอย่างของท้องถิ่น ปัญหาจากโครงการ

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการส่งเสริม

พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

มีความช�ารุดทรุดโทรมและลบเลือนไป เป็นผลให้หลัก

ฐานทางจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ พระวิหาร หอสวด
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มนต์ หอไตร ฯลฯ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและท้องถิ่นได้

ถกูท�าลายไปในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ จนจิตรกรรมฝาผนงั

บางแห่งไม่สามารถใช้เป็นหลกัฐานเพือ่การสบืค้นและหรอื

ศึกษาท�าความเข้าใจเน้ือเร่ืองและรูปแบบต่างๆได้อย่าง

ชัดเจน (สุชาติ เถาทอง,2548) 

ส�าหรับการอนุรักษ์ศิลปกรรมน้ัน รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�าหนดให้

ชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิน่ ศลิปวฒันธรรมและมส่ีวนร่วมในการจัดการ การ

บ�ารุงรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม คือ ช่วย

ให้มีการอนุรักษ์ทั้งศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง

และทางอ้อมอย่างจริงจัง กรมศิลปากรจึงได้มีการแก้ไข

บทบัญญัติบางมาตราด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

โบราณสถาน โดยแต่งตั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศลิปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิกรมศลิปากร จัด

ล�าดับความส�าคัญของโบราณสถาน ซึ่งโบราณสถานใด

มีความส�าคัญในระดับท้องถิ่นก็จะมอบหมายให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษา เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามาเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิกิจกรรมและโครงการต่างๆ

ของรัฐ เริ่มตั้งแต่ การรับรู้ รับทราบนโยบายและแผน

ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนร่วมประเมินผลและร่วมรับประโยชน์ (สุนีย์ 

มัลลกิะมาตย์, 2544 หน้า 57-62) แต่ทีผ่่านมาประชาชน

จะมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์มรดกทางวัฒนธรรมน้อยมาก 

จากงานวจิยัของก�าไลทอง ปันน�า (2543, บทคดัย่อ) พบ

ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�านึกหวงแหนศลิปกรรม

ในท้องถิ่นและขาดความรู้ในการอนุรักษ์ ขาดความร่วม

มือกันเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง งานวิจัยของจารึก วิไล

แก้ว (2544, บทคัดย่อ) พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยภาพรวมอยู่

ในระดับน้อยมาก และปิ่นปิลันธน์ พรหมสุวรรณ์ (2544, 

บทคัดย่อ) พบว่าบทบาทของวัดในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับ

ปานกลาง สอดคล้องกบังานวจัิยของ ศริวิรรณ ทาปัญญา 

(2539, บทคัดย่อ) พบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคมท�าให้สิ่งแวดล้อมโบราณสถานมีส่วนถูกท�าลาย 

สภาพสิ่งแวดล้อมโบราณสถานในปัจจุบันไม่เป็นระเบียบ 

เพราะประชาชนให้ความร่วมมอืในการดแูลรกัษาน้อยและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งโบราณสถานใน

ท้องถิ่นของตน ซึ่งประเวศ วะสี (2539 หน้า 41) ได้

ให้ความเห็นว่าการท่ีชุมชนในท้องถิ่นจะมองเห็นคุณค่า

และความส�าคัญของศิลปกรรมนั้น ประชาชนในท้อง

ถิ่นควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมและความรู้ในการ

อนุรักษ์ศิลปกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีจิตส�านึก

ในการที่จะพัฒนาให้มีสภาพดียิ่งขึ้น อันจะน�าไปสู่มูลค่า

ทางเศรษฐกจิย้อนกลบัสูช่มุชนอย่างมหาศาล ซึง่เมือ่เป็น

เช่นนั้นแล้วการสูญเสียศิลปกรรมจะเกิดขึ้นได้ยาก

ดังนั้นในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังให้คงอยู่

ได้นั้น ชุมชนที่เป็นแหล่งศิลปกรรม เช่นวัดที่มีจิตรกรรม

ฝาผนงัต้องมบีทบาทในการร่วมอนรุกัษ์โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม สิ่งส�าคัญที่จะชักน�าไปสู่การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนประการหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

ความส�าคัญ ประโยชน์และคุณค่าของแหล่งศิลปกรรม

นั้นๆ แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญในการ

ศึกษาการเห็นคุณค่าท่ีจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังของชุมชนในภาคตะวันออก 

เพือ่ให้ได้ผลสบืเนือ่งไปถงึแนวทางการจดัการวฒันธรรม

ของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพ่ือศึกษาระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรม

ฝาผนังและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก

2.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย

ชุมชนที่มีการเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดการ
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ในภาคตะวันออก

3.เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากร

ทางวฒันธรรมขององค์กรเครอืข่ายชมุชนในการอนรุกัษ์

จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก

ขอบเขตของการวิจัย

1.พื้นที่การวิจัย 

1 . 1กา รวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  ก� าหนดพื้ นที่

ภาคตะวันออกท่ีพบแหล่งจิตรกรรมฝาผนัง 6 จังหวัด 

ได้แก่ ชลบุรี 11 แห่ง ระยอง 1 แห่ง จันทบุรี 10 แห่ง 

ตราด 2 แห่ง ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง และปราจีนบุรี 1แห่ง

1.2การวิจัยเชิงคุณภาพก�าหนดแบบเจาะจงใน

พื้นที่ที่ประชาชนมีโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

2.กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ประชาชนใน

พื้นท่ีที่มีจิตรกรรมฝาผนัง โดยก�าหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

ดังนี้ ผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นผู้น�าท้องถิ่น เจ้าอาวาส/พระ

ในวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนัง บุคลากรของรัฐ

3.การให ้คุณค่างานจิตรกรรมฝาผนังของ

ประชาชน ก�าหนดคณุค่า 4 มติ(ิWilliam D.Lipe,1984, 

p.2-10) คือ คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต (associative 

value) คุณค่าทางวิชาการ (Informational value) 

คุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ (aesthetic value) คุณค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) 

4 .รูปแบบการมีส ่ วนร ่ วม(Cohen and 

Uphoff,1977 p.201-216) ก�าหนด 4 รูปแบบ คือ 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) การมส่ีวนร่วม

ในการด�าเนนิงาน (Implementation) การมส่ีวนร่วมใน

ผลประโยชน์ (Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมิน

ผล (Evaluation)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาการเห็นคุณค่าและการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) สุ่ม

ตวัแทนจากประชากรในต�าบลทีเ่ป็นทีต่ัง้วดัท่ีมจิีตรกรรม

ฝาผนัง 23 ต�าบล จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้

วิจัย เป็นแบบสอบถามเรื่องการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวัน

ออก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง การมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง โดยมีค่าความ

เที่ยงการเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง 0.927 การ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง 0.785และ

แบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าความเท่ียง 0.781 ผู้วิจัย

ท�าการเก็บข้อมูลโดยเดินทางไปยังพื้นที่ท่ีมีจิตรกรรม

ฝาผนังในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จนัทบรีุ ตราด ฉะเชงิเทรา และปราจนีบรีุ ด้วยตนเอง แจก

แบบสอบถามให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นๆ

และขอรบัแบบสอบถามคนืภายในวนัน้ัน พร้อมท้ังส�ารวจ

จิตรกรรมฝาผนังท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้นและสัมภาษณ์แบบ

ไม่มโีครงสร้าง (Non -Structured interview) ถงึสภาพ

และการดแูลจติรกรรมฝาผนงัจากผูเ้กีย่วข้องกบัการดแูล 

อาทิ เจ้าอาวาสวัด พระในวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

แหล่งจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 26 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการประมวลผลส�าเร็จรูป 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อย

ละ ข้อมลูการเหน็คณุค่าและการมส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์

จติรกรรมฝาผนงั ใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

ผลการวเิคราะห์จ�าแนกกลุม่ (Discriminant Analysis)

ขัน้ตอนที ่2 การศกึษาการจดัการทรพัยากรทาง

วัฒนธรรม: การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง เป็นการวิจัย
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เชิงคุณภาพ โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์กร

ภาครัฐ องค์กรเอกชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ 

องค์กรชุมชน องค์กรธรุกจิ องค์กรวิชาการ กลุม่ตวัอย่าง

ก�าหนดแบบเจาะจงในพื้นที่ท่ีประชาชนมีระดับการเห็น

คณุค่าและการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์จิตรกรรมฝาผนงั

สูงกว่าพื้นที่อื่น โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ของจิตรกรรมฝนังจากการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 

1 คือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ให้ข้อมูล

หลัก จ�านวน 18 คน

เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แนวค�าถามเพื่อท�าการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้

ศกึษาใช้เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีผู้วิจัยเป็น

เคร่ืองมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลูในช่วงทีท่�าการเก็บข้อมลูควบคูกั่นไปและ

น�าผลการวเิคราะห์ท่ีได้มาใช้ปรบัแนวคดิ ตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูน�าข้อมลูจากการสมัภาษณ์ประกอบกับ

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการวิเคราะห์เบ้ืองต้นมา

ประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์แนวทางการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม: การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

ในภาคตะวันออกโดยจ�าแนกประเภทข้อมูลที่รวบรวม

ได้จากการศึกษาข้ันที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มค�า 

(Domain Analysis) และการท�าสารบบจ�าแนกประเภท 

(Taxonomy) เปรยีบเทียบความเหมอืน ความต่างทีม่อียู่

ในคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

เพื่อสร้างข้อสรุปในลักษณะร่วมและแตกต่างของข้อมูล

แต่ละชดุ น�าข้อสรปุมาเรยีบเรยีงเป็นแนวทางการอนรุกัษ์

จิตรกรรมฝาผนัง

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาการเห็นคุณค่าและการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง พบว่า

 1. ระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรม

ฝาผนังของประชาชนท่ีอยู ่บริเวณใกล ้ เคียงแหล่ง

จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ประชาชนเห็นคุณค่าความงามหรือ

สนุทรย์ีของจติรกรรมฝาผนงัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนคณุค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ คุณค่าท่ีแสดงนัยของอดีตและคุณค่า

ทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนในจังหวัด

จันทบุรี และชลบุรี มีระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรม

ฝาผนังอยู ่ในระดับมาก จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา และตราดอยู่ในระดับปานกลาง ระดับการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังของประชาชน

ในภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ประชาชน

มีส่วนร่วมตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการมีส่วน

ร่วมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และการมี

ส่วนร่วมประเมนิผลอยูใ่นระดบัน้อย ประชาชนในจงัหวดั

ระยอง และจันทบุรี มีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังอยู่ในระดับปานกลาง จังหวัดชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ตราด และปราจีนบุรีอยู่ในระดับน้อย

 2. การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าจิตรกรรม

ฝาผนังของประชาชนท่ีอยู ่บริเวณใกล ้ เคียงแหล่ง

จิตรกรรมฝาผนัง พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณค่าที่แสดงนัยของ

อดีตของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งจิตรกรรม

ฝาผนังกลุ่มที่เห็นคุณค่าและกลุ่มที่ไม่เห็นคุณค่าของ

จิตรกรรมฝาผนังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคุณค่าทางวิชาการ คุณค่า

ความงามหรือสุนทรีย์และคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม

ท่ีเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง และกลุ่มท่ีไม่เห็น

คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม 

ปรากฏว่า สมการในการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม สามารถ

อธิบายความเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 55.0 

ตัวแปรที่สามารถท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเห็น

คณุค่าของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคยีงแหล่งจิตรกรรม

ฝาผนงัในการอนรุกัษ์จติรกรรมฝาผนงัจงัหวดัภาคตะวนั
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ออกได้ดีที่สุด คือ คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต รองลงมา

คือคุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ คุณค่าทางวิชาการ และ

คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามล�าดับ

 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังของประชาชนที่อยู ่บริเวณ

ใกล้เคียงแหล่งจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า ค่าเฉลี่ยการ

ตัดสินใจของประชาชนที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงแหล่ง

จิตรกรรมฝาผนังกลุ ่มที่มีส ่วนร ่วมและกลุ ่มที่ไม ่มี

ส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 ส่วนในด้านการปฏบัิติการ การรบัผลประโยชน์

และการประเมินผลกลุ่มที่มีส่วนร่วมและกลุ่มที่ไม่มีส่วน

ร่วม กลุ่มที่มีส่วนร่วมกลุ่มที่มีส่วนร่วม ไม่มีความแตก

ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิผลการวิเคราะห์จ�าแนก

กลุ่ม ปรากฏว่า สมการในการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม 

สามารถอธิบายความเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 

59.3 ตัวแปรที่สามารถท�านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่ง

จติรกรรมฝาผนงัในการอนรุกัษ์จติรกรรมฝาผนงัจงัหวดั

ภาคตะวันออกได้ดีที่สุด คือ การตัดสินใจ รองลงมาคือ

การรับผลประโยชน์ การปฏิบัติการ และการประเมินผล 

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย

ชุมชนที่มีการเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรม

ฝาผนังในภาคตะวันออก

1. การวางแผน : การจัดท�าฐานข้อมูลและ

ประเมินล�าดับความส�าคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 1 .1 สภาพทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า

จังหวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 

11 แห่ง จันทบุรี 10 แห่ง จังหวัดตราด 2 แห่ง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ระยอง 1 แห่ง และปราจีนบุรี 1 แห่ง 

ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีตามปกติ 14 แห่ง อีก 

14 แห่งปิดไว้ไม่ได้ใช้งานและในจ�านวนนี้ 7 แห่งมีสภาพ

ช�ารุด 

 1.2 การจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรม

ฝาผนังท่ีมีในท้องถิ่นพบว่า วัดซ่ึงเป ็นสถานท่ีต้ัง

จิตรกรรม ฝาผนังในภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะมีบันทึก

ประวตัคิวามเป็นมาของวดั มเีอกสารประวตักิารบรูณะ ที่

วัดสามารถให้ข้อมูลได้ 

 1.3 ปัญหาที่เกิดข้ึนกับจิตรกรรมฝาผนัง

ในท้องถิ่นพบว่า วัดส่วนใหญ่จะปล่อยให้จิตรกรรม

ฝาผนังเสื่อมโทรมไปตามสภาพ เน่ืองจากปิดอาคาร 

และมีสิ่งก่อสร้างใหม่มาใช้งานทดแทน จึงพบว่า สถานที่

ตั้งช�ารุดจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ ส่วนอาคาร

สถาปัตยกรรมซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีกรมศิลปากรได้

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน วัดและชุมชนไม่กล้าเข้าไป

จัดการแต่จะรอให้กรมศิลปากรเป็นผู้ด�าเนินการเท่านั้น 

ท�าให้บางวัดต้องหาวิธีการซ่อมแซม บูรณะเอง ซึ่งบาง

ครัง้ไม่ถกูต้องตามหลกัการอนรุกัษ์จติรกรรมฝาผนงัของ

กรมศิลปากร

 1.4 คุณค ่าของจิตรกรรมฝาผนังตาม

การรับรู้ของคนในชุมชน พบว่า ประชาชนโดยทั่วไป

และชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้

เกี่ยวกับโบราณสถานที่มีอยู่ในชุมชนและที่อยู่ใกล้เคียง

พื้นที่ตั้งชุมชนของตน และไม่ทราบว่าจิตรกรรมฝาผนัง

ให้ประโยชน์อย่างไร จึงไม่สนใจในการรักษา อนุรักษ์

หรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ วัดท่ีเป็นพระอารามหลวง 

ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัด 

รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังจะมีความงดงามตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมช่างหลวง หรือมีความโดดเด่นใน

ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นท�าให้ชุมชนให้คุณค่าและ

ส่งผลให้เกิดการดูแลรักษาเป็นอย่างดี แต่ส่วนหนึ่งที่

ไม่เข้าใจในคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ท�าให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

พ่ึงพาตนเองได้จะให้ความส�าคัญกับทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและมีการจัดระบบการดูแลเป็นอย่างดี โดยให้

คณุค่าในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของประวัตศิาสตร์ชมุชน แต่
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มิได้เน้นความส�าคญัไปท่ีจิตรกรรมฝาผนงัเท่ากบัโบราณ

สถานที่เป็นสถานที่ตั้ง

 1.5 การมีส่วนร่วมการตัดสินใจวางแผน

ด�าเนนิการอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงัในชมุชน พบว่า การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ในวัดโดยทั่วไปจะเป็นคนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ 

ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาสวดัและกรรมการวดั และคนใน

ชุมชนจะไม่ได้ให้ความสนใจจิตรกรรมฝาผนังเป็นการ

เฉพาะ ในขณะที่วัดท่ีเป็นพระอารามหลวง มักจะเป็น

วัดที่มีศักยภาพในการจัดการสูง มีก�าลังทรัพย์และก�าลัง

คนในการจัดหาทรัพยากรได้เป็นอย่างดี การตัดสินใจ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมักจะเป็น

ของคณะกรรมการวดัซึง่เป็นตวัแทนของชมุชน ชมุชนท่ี

มีความเข้มแขง็การตดัสนิใจเก่ียวกับการจัดการทรพัยากร

ทางวัฒนธรรมมักจะเป็นมติของที่ประชุมชุมชน

2. การจัดองค์การ : การด�าเนินการอนุรักษ์โดย

ประชาชนมีส่วนร่วม พบว่า

 2.1 การร ่วมกันจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมขององค์กรในชุมชนในด้านการสนับสนุน

ทรัพยากร การบริหารและประสานงาน การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติ พบว่า เจ้าอาวาสและตัวแทนชุมชนที่เป็น

กรรมการวัด โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจะมีบทบาทส�าคัญ

ในการตัดสินใจ โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อดูแล

รักษาโบราณสถานและจิตรกรรมฝาผนัง คณะกรรมการ

วัดจะส�ารวจและประเมินความส�าคัญของทรัพยากร

เสนอความต้องการแก่ชุมชน จัดท�าโครงการเสนอขอ

งบประมาณไปยังกรมศิลปากรหรือกระทรวงวัฒนธรรม

โดยตรง หรือโดยการบอกบุญในรูปของการทอดผ้าป่า

สามัคคีและร่วมบริจาคในรูปแบบอื่นๆ 

 2.2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งโบราณสถานท่ีมีจิตรกรรม

ฝาผนังนั้น วัดยังเป ็นหลักในการด�าเนินการเอง 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ยังมีปัญหาด้านบุคลากรมีความพร้อมน้อย ขาด

ผู ้ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลรักษา

โบราณสถาน นอกจากนี้ ยังขาดงบประมาณ รวมท้ัง

นโยบายและแผนจดัการมรดกทางวฒันธรรม ส่วนหน่วย

งานทางวฒันธรรมยงัขาดบคุลากรในการท�างาน บุคลากร

ยังไม่เข้าใจการท�างานด้านวัฒนธรรม ขาดทักษะในการ

บริหารจัดการงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ในจงัหวดัภาคตะวนัออกยงัไม่มแีบบแผนการท�างานและ

ไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของการท�างานด้านวัฒนธรรม

 2.3 การจัดการหรือสงวนรักษาจิตรกรรม

ฝาผนงั พบว่า ส่วนใหญ่วดัจะสงวนรักษาสภาพตวัอาคาร

สถาปัตยกรรมไว้คงเดิมหรือมีการซ่อมแซม ต่อเติมเพื่อ

การใช้งาน แต่ในส่วนของจติรกรรมฝาผนงัมกัจะคงสภาพ

เดิมไว้ มีการบูรณะ ซ่อมแซมน้อยมาก เนื่องจากทางวัด

และชุมชนยังไม่เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังใช้ประโยชน์ได้

อย่างไร จึงปรากฏว่าบางแห่งมีการบูรณะไม่ถูกหลักการ

และท�าลายคุณค่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 2.4 ผลกระทบและข้อขัดแย้งในการจัดการ 

พบว่า ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน 

องค์กรชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรวิชาการ ยังมิได้มี

การประสานความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทาง

วฒันธรรมด้านการอนรุกัษ์จติรกรรมฝาผนงัอย่างแท้จรงิ 

การตัดสินใจและการด�าเนินงานภาระหลักจะเป็นของวัด 

อาจมีองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน มาร่วมด้วยเฉพาะ

บางเรื่องหรือบางกรณี องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงาน

วัฒนธรรมยังไม่สามารถเป็นผู้น�าได้ จึงไม่เกิดข้อขัดแย้ง

กัน ส่วนผลกระทบนั้นส่วนใหญ่ประชาชนเห็นจิตรกรรม

ฝาผนงัเป็นสญัลกัษณ์ของอดตี แต่มไิด้น�ามาใช้ประโยชน์

ในปัจจบุนั จงึมไิด้ให้ความสนใจเท่าทีค่วร จงึมผีลกระทบ

ต่อประชาชนน้อย 

3. การควบคุม : การน�าเสนอและกระตุ้นให้

สาธารณชนมีส่วนร่วม พบว่า

 3.1 ประชาชนเห็นประโยชน์จากแหล่ง

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นในฐานะที่เป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังท�า

หน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน แต่ยังไม่มีการ

ให้ความรู้หรือจัดการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาของ

จิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะ 

 3.2 การส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ

จิตรกรรมฝาผนัง พบว่า จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวัน

ออกส่วนใหญ่จะวาดบนฝาผนงัโบสถ์หรอืวิหารทีม่ไิด้เปิด

ให้ประชาชนทัว่ไปเข้าชมได้โดยอสิระ ต้องขออนุญาตและ

จ�ากัดการเข้าชม ท�าให้การเข้าถึง จิตรกรรมฝาผนังของ

ประชาชนลดน้อยลง

 3.3 การกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วม พบว่า มีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในชมุชน พฒันาประสทิธภิาพ

ของกลุ่มและผู้น�ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะมีเครือข่ายชุมชน มี

การรวมกลุ่ม มีผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งคนในชุมชนมีจิตส�านึกของที่จะ

ช่วยเหลืองานส่วนรวม เพราะการรวมตัวของประชาชน

เป็นองค์กรชุมชนจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วม

พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามผล 

เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนัง

 3.4 วิธีการเผยแพร่ข้อมูลหรือการให้การ

ศึกษาแก่สาธารณชน พบว่าประชาชนและชุมชน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ศิลปกรรมที่มีอยู่ในชุมชนและที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ตั้ง

ชุมชนของตน จงึไม่สนใจในการรกัษา อนรุกัษ์หรอืพฒันา

ให้เกดิประโยชน์ ชมุชนบางแห่งจัดท�าเอกสารเพือ่เผยแพร่

ข้อมูลของชมุชน แต่เป็นข้อมลูสภาพทัว่ไปของชมุชน แต่

ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง 

แนวทางการจัดการและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังใน

ภาคตะวันออก

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงาน

วฒันธรรม ควรผนกึผสานและระดมสรรพก�าลงั เพือ่เปิด

โอกาสให้ทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนส�าคัญในการรับผิดชอบ

การด�าเนินงานวัฒนธรรมในทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ

ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้มีความ

พร้อมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ท้ังในด้าน

งบประมาณ การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน

โครงการอนรุกัษ์ศลิปกรรมในชุมชน ความรูด้้านวชิาการ

เกีย่วกบัทรพัยากรทางวฒันธรรม การบรหิารจดัการ ภาวะ

ความเป็นผู้น�า และความสามารถในการมีส่วนร่วม ควร

มีการศึกษา ค้นคว้าความเป็นมาของชุมชน เหตุการณ์

ส�าคญั สภาพทางกายภาพ สภาพทางภมูศิาสตร์ ทรัพยากร

ท่ีมีในชุมชน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือ

จดัท�าบญัชมีรดกทางวฒันธรรม จดัท�าเอกสารภมูปัิญญา 

และเทคโนโลยีของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้คนในท้องถิ่น

เข้าใจและรับทราบการด�าเนินงานชองชุมชน 

2. สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี

บทบาทในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง โดยอยู่ในการ

ดแูล แนะน�าของกรมศลิปากรในการให้ความรู้ในการซ่อม

บูรณะแก่ช่างในท้องถิ่น จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ท่ีมีทักษะ

หรือความสนใจในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ของคนในชมุชนเพือ่แบ่งเบาภาระจากกรมศลิปากรได้อกี

ทางหนึง่แล้ว ยงัท�าให้คนในท้องถิน่เกดิความภมูใิจท่ีได้มี

ส่วนร่วม รูส้กึว่าตวัเองเป็นเจ้าของ ส่งผลต่อความผกูพนั

ในทรัพยากรทางวฒันธรรมของท้องถิน่ ท�าให้ชมุชนหรอื

สังคมเข้มแข็งอีกด้วย 

3. องค์กรวิชาการ ได้แก่ สถาบันทางการศึกษา 

ศูนย์วัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้ช�านาญการในท้องถิ่นควรเป็นแกนน�าในการท�าวิจัย

องค์ความรูจ้ากจิตรกรรมฝาผนงัเพือ่เป็นฐานความรูแ้ละ

เผยแพร่สู่ชุมชน โดยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และ

ขยายเครอืข่ายองค์กรชมุชน โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ท้ังการศึกษาใน

ระบบ โดยการอบรมความรู้แก่ครูเพื่อถ่ายทอดความ

รู้แก่เด็กและเยาวชน ควรฟื้นฟูบทบาทของวัดในการ
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เป็นแหล่งความรู ้และศูนย์รวมของวัฒนธรรมชุมชน

มาแต่โบราณ โดยถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่พระ

ในวัดได้ใช้จิตรกรรมฝาผนังป็นสื่อในการสั่งสอนและ

โน้มน้าวจิตใจคนในสังคมให้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา และได้ประกอบแต่คุณงามความดี 

ควรส่งเสริมให้ค้นหาองค์ความรู้จากแหล่งศิลปกรรมใน

ชุมชน เพื่อจัดท�าหลักสูตรท้องถ่ิน โดยบูรณาการความ

รู้ประวัติศาสตร์ชุมชนกับศาสตร์การเรียนรู้ในสาระต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ รักษา และหวงแหนวัฒนธรรม

ที่ตนเองเป็นเจ้าของ เป็นการปลูกฝังต้ังแต่เยาว์วัย 

ผ่านทางโรงเรยีนและส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ โดยจัด

ท�าเป็นเอกสารเผยแพร่ในรูปบทความ วารสาร แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับบุคคล

ทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย

ระดับการเห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง

ของประชาชนที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงแหล่งจิตรกรรม

ฝาผนังจั งหวัดภาคตะวันออกในภาพรวมอยู ่ ใน

ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะจิตรกรรมฝาผนังใน

ภาคตะวนัออกส่วนหนึง่ ขาดการดแูล เอาใจใส่ เนือ่งจาก

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางวัดและชุมชนไม่มีก�าลังทรัพย์ใน

การด�าเนินการอนุรักษ์ หากช�ารุดก็ไม่สามารถจัดการ

ซ่อมแซมได้อย่างอิสระ การเข้าชมของประชาชนไม่

สามารถท�าได้ตามสะดวก ท�าให้โอกาสการเข้าชมมี

น้อย การรับรู้หรือโอกาสในการเห็นความงามและคุณค่า

จิตรกรรมฝาผนังของประชาชนลดน้อยลง ซึ่งการสร้าง

การรบัรูจ้นถงึระดบัการเหน็คณุค่าของศลิปกรรมไทย เช่น

จติรกรรมฝาผนังน้ันต้องพนิจิพเิคราะห์ถึงรายละเอยีดทัง้

ทางด้านเรื่องราวและรูปแบบ อีกทั้งค�ากล่าวของ ศิลป 

พรีะศร ี(2545 หน้า 108) ทีว่่าการรบัรูเ้พือ่ให้ตระหนกัถึง

คณุค่าของจติรกรรมฝาผนงัต้องทราบถึงจุดมุง่หมายของ

ช่างเขียนภาพ จิตรกรรมที่มีศรัทธาในการรับใช้พระพุทธ

ศาสนาด้วยงานศิลปะอันถือเป็นบุญกิริยาที่สร้างขึ้นด้วย

ดวงจติอนับรสิทุธิ ์ผูช้มจงึต้องปล่อยวาง เพือ่ให้ถงึความ

สงบ ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ต้องใช้เวลาพอ

สมควรในการศกึษาองค์ประกอบแต่ละส่วน จะท�าให้รูส้กึ

ดดูดืม่ในรสแห่งความงาม และช่วยให้ได้รบัความเข้าใจลกึ

ซึง้และรูส้กึในความงามยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ 

ฮาร์ทมานน์ (Hartmann ,1932) ว่าคุณค่าเป็นเนื้อแท้ 

ซึ่งแตกต่างจากวัตถุและคุณภาพของวัตถุ สิ่งทั้งหลาย

ย่อมมีคุณค่า แต่คุณค่ามิได้มีอยู่อย่างเปิดเผยหากแต่

แฝงอยู ่สามารถรบัรูไ้ด้โดยตรงด้วยความส�านกึในคณุค่า 

นอกจากนั้น เปอร์รี(Perry, 1905, p.1982) ยังกล่าวว่า 

คณุค่าคือวตัถท่ีุก่อให้เกิดความสนใจ วตัถนุัน้จะมอียู่จรงิ

หรืออยู่ในจนิตนาการกต็ามย่อมมคีณุค่า ถ้าหากมีผูส้นใจ

กบัสิง่นัน้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการทีบ่คุคลจะเหน็คณุค่าของ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นต้องให้ความสนใจและค้นหาเนื้อแท้ซึ่ง

อยู่ภายในของสิ่งนั้นๆซึ่งมิได้เพียงรูปลักษณ์ท่ีประจักษ์

แก่สายตาเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท�าให้การรับรู้และ

เข้าถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังส�าหรับประชาชน

ทั่วไปเป็นไปได้ยาก

เมื่อพิจารณารายด้านจะพบว่าประชาชนเห็น

คุณค่าความงามหรือสุนทรีย์ของจิตรกรรมฝาผนังอยู่

ในระดับมาก อาจเป็นเพราะจิตรกรรมฝาผนังสะท้อน

ให้เห็นถึงคุณค่าทางความงาม ซึ่งสามารถจ�าแนกออก

เป็น 2 ลักษณะ คือ คุณค่าทางเร่ืองราวและคุณค่าทาง

รูปแบบ ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก เนื้อเรื่อง

หลกัส่วนมากเขยีนเกีย่วกบัพุทธประวติัและทศชาตชิาดก 

และยังมกีารสอดแทรกวถิชีวีติของ ภาพท่ีเขยีนเป็นเคร่ือง

โน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่า

ทางเรื่องราวอันเป็นคุณค่าทางความงามของจิตรกรรม

ฝาผนัง คุณค่าอีกลักษณะหนึ่ง คือ คุณค่าของรูปแบบ

ตามหลักการทางศิลปะ เมื่อดูจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งแรก

ที่คนสัมผัสคือ รูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ

ก่อให้เป็นรูปทรง เรียกว่า องค์ประกอบภาพ ได้แก่ เส้น

ที่อ่อนช้อยละเอียดประณีต รูปร่างอันได้สัดส่วนสวยงาม 
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การใช้ระยะมิติที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดองค์ประกอบ

ภาพอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดความงดงาม ดัง

ค�ากล่าวของของมะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2543 หน้า 31) 

ทีว่่าจติรกรรมฝาผนังเป็นงานศลิปกรรมซึง่หมายถงึวตัถุ

ที่มีความงาม อันเป็นเรื่องของคุณค่าทางสุนทรียะ ส่งผล

ต่อจิตใจที่แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่เป็นราคา

ของวัตถุ การที่จะเกิดความรักซาบซ้ึง ในผลงานศิลปะ

ได้จ�าเป็นต้องสามารถรบัรูแ้ละมปีระสบการณ์การรบัรูเ้ป็น

รากฐานทีท่�าให้ผูร้บัรูเ้กดิสนุทรยีศลิป์ เช่น ดสูเีส้น รปูร่าง 

รูปทรง องค์ประกอบตลอดถงึความละเอยีดลออ เทคนคิ

ฝีแปรงของงานศิลปะที่เราจะชื่นชม แล้วจึงสรุปความรู้ 

ความหมายเรื่องราวหรือ อารมณ์ความรู้สึกที่งานศิลปะ

นั้นต้องการแสดงออกมาซ่ึงวิธีการเช่นน้ีท�าให้สามารถ

รบัรู ้เข้าใจ รู้คณุค่าเกดิความซาบซ้ึงมสีนุทรียะในศิลปะได้

เมื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค ่าจิตรกรรม

ฝาผนังของประชาชน ตัวแปรที่สามารถท�านายปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อระดับการเห็นคุณค่าของประชาชนท่ีอยู ่

บริเวณใกล้เคียงแหล่งจิตรกรรมฝาผนังในการอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดภาคตะวันออกได้ดีที่สุด คือ 

คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต เป็นเพราะว่าแหล่งจิตรกรรม

ฝาผนังในภาคตะวันออกใช้ประวัติศาสตร์ความเป็น

มาในอดีตของท้องถิ่นเป็นเครื่องสร้างความภูมิใจให้

กับคนในชุมชน การบันทึกเรื่องราวลงในฝาผนังท�าให้

ประชาชนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะท�าให้ประชาชน

ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของมรดกที่สั่งสมมา เกิดความ

ตระหนักในคุณค่า ความภูมิใจ ความรู้สึกมีศักดิ์ศรี และ

ความผูกพันกับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น

ของสีลาภรณ์ บัวสาย(2551) ที่ว่า ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นเป็นเรื่องในท้องถิ่น มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง มี

พยานหลักฐานให้เห็นหรือพูดคุยกับคนที่เคยเกี่ยวข้อง

ได้ การได้พูดคุยเร่ืองราวในอดีตนอกจากจะไปฟื ้น

ความทรงจ�าของผู้เฒ่าผู้แก่แล้ว ยังมักมีผลต่อการฟื้น

พลังความคิดและความสุขร่วมกัน กระบวนการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะท�าให้เห็นตัวละคร และท�าให้

ท้ังเด็กและคนในชุมชนเห็นว่าตัวเขาหรือบรรพบุรุษเขา

มีท่ียืนอยู่ในประวัติศาสตร์การสร้างถิ่นฐานของชุมชน

ในท้องถิ่น เขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านแปงเมือง 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กระบวนการศึกษาเช่นนี้จึงมี

ผลไปเปลี่ยนทั้งการเรียนรู้ส�านึกและความสัมพันธ์ของ

คนในท้องถิ่น อีกประการหนึ่ง จิตรกรรมฝาผนังสะท้อน

ให้เห็น เรือ่งราวความเป็นอยูใ่นสมยันัน้ จติรกรจะอธบิาย

ชีวิตทุกแง่ทุกมุม ตลอดจนภาพธรรมชาติแวดล้อม

ลงไปในภาพ จิตรกรรมฝาผนังท�าให้เกิดความสุขทาง

ใจ แสดงความสามารถของศิลปินผู้มีศรัทธาสร้างสรรค ์

เป็นกระจกเงาสะท้อนพฤติกรรมของคนในสังคมสมัย

นั้น บ่งบอกเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละยุคสมัย

จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันเร่ืองราวท่ี

เกิดขึ้นในอดีตได้ด้วยสภาพของตัวมันเอง สามารถจับ

ต้องได้ ย่อมมีน�้าหนักและความส�าคัญในฐานะที่เป็น

ตัวแทนของอดีตท่ีเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานเอกสาร

หรือข้อเขียนทางประวัติศาสตร์

ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรม

ฝาผนังของประชาชนในภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย อาจเนื่องจากประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมลูและความรูเ้กีย่วกบัโบราณสถานท่ี

มอียูใ่นชมุชนและทีอ่ยูใ่กล้เคยีงพืน้ทีต่ัง้ชมุชนของตน จงึ

ไม่สนใจในการรกัษา อนรุกัษ์หรอืพฒันาให้เกดิประโยชน์ 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีช�ารุดทรุดโทรมทางวัดและชุมชน

ไม่มีก�าลังทรัพย์ในการด�าเนินการอนุรักษ์ บางแห่งทาง

วัดมีทุนทรัพย์ในการด�าเนินการแต่ไม่สามารถซ่อมแซม

ได้โดยอิสระ เพราะกรมศิลปากรเป็นผู ้ที่ท�าหน้าที่

รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองแสง ทองสุข

แสงเจริญ (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่าปัญหาของแหล่ง

โบราณสถานมีสาเหตุมาจากมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหา

อันเกิดจากการลักลอบขุดค้น ปัญหาโบราณสถานรกร้าง

ไม่มีผู้ดูแลและ พบว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง

โบราณสถานของประชาชนมีน้อยมากในทุกรูปแบบและ

ขั้นตอน ส่วนใหญ่มีเพียงการพบปะพูดคุยกันภายใน
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หมู่บ้านกับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เนื่องจากไม่มีการ

มอบอ�านาจในการแก้ไขปัญหาแหล่งโบราณสถานให้กับ

คนในท้องถิ่นได้จัดการ เช่นเดียวกับการวิจัยของ สุวิทย์ 

พิทักษ์ธีระธรรม (2548 หน้า 151)ที่พบว่าปัญหาที่

ท�าให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภท

โบราณสถานได้นั้น เนื่องจาก รัฐบาลมองว่าโบราณ

สถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ โดย

ก�าหนดให้กรมศลิปากรเป็นผูค้วบคมุและรบัผดิชอบ และ

ออกกฎ ระเบียบ เงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ใช้ในการดูแลรักษาแต่

เพียงผูเ้ดยีว การกระท�าเช่นนีท้�าให้เกดิปัญหาความล่าช้า

ตามมา ซ่ึงประชาชนและชุมชนไม่เข้าใจระเบียบของรัฐ 

เมื่อเห็นช�ารุดหรือพังทลายลงมาแล้วก็ต้องการให้ซ่อม

บูรณะทันที ไม่อยากเห็นค้างคาสภาพช�ารุดทรุดโทรม 

การ มีส ่ วนร ่ วมตัดสิ น ใจ ในการอนุ รั กษ ์

จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดภาคตะวันออกอยู่ในระดับ

ปานกลาง และตัวแปรที่สามารถท�านายปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีที่สุด คือ 

การตัดสินใจ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการด�าเนินการของ

ชุมชนในภาคตะวันออกจะมีกรรมการวัด เลือกจาก

คนที่ชาวบ้านนับถือ เวลามีเร่ืองตัดสินใจด�าเนินการวัด

จะเรียกทุกส่วนในชุมชนมาพูดคุย เสนอความคิดเห็น

โดยใช้มติที่ประชุม สอดคล้องกับแนวคิดของนิรันดร์ 

จงวุฒิเวศย์ (2527 หน้า 188) ว่า ในการด�าเนินงาน

พัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใดๆ ก็ตามสิ่งที่ส�าคัญต่อ

การตัดสินใจเข้ามา มีส่วนร่วมของประชาชนมีหลาย

ประการทัง้ด้านปัจจยัตวับคุคล องค์กร และชมุชน ปัจจัย

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมเกิดจากความศรัทธาหรือความ

เชื่อถือบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเกรงใจที่มีต่อบุคคล

ที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ต�าแหน่งนอกจากนี้ ยัง

พบว่าการตัดสินใจร่วมมือของชุมชนในภาคตะวันออก

มีปัจจัย คือ หนึ่งความเป็นเครือญาติ เป็นคนท้องที่ มี

มาจากที่อื่นน้อยจึงมีความนับถือกัน มีการเชื่อฟังกัน

รุ่นต่อรุ่น หรือ ในการท�าแผนชุมชนแต่ละครั้ง จะต้อง

มีการล�าดับญาติกันก่อน ท�าให้มีความผูกพันว่างานที่

ร่วมมอืกนัท�าเพือ่พีน้่องเครอืญาตกินัเอง สร้างความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับอรอนงค์ ธรรมกุล 

(2539หน้า 21) ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม

ของคนในชมุชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิน่ไว้ด้วยกนั 

3 ประการ ได้แก่ ด้านความผูกพันเป็นเครือญาติและ

ความผกูพนัในชมุชน ด้านการมภีาวะทางเศรษฐกจิ และ

ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภายในหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นควรเป็นแกน

น�าท�าการวิจัยองค์ความรู ้จากจิตรกรรมฝาผนังใน

ภาคตะวันออก เพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชนในการ

ประเมินสภาพและความส�าคัญของทรัพยากรทาง

วฒันธรรมและเผยแพร่ความรู้สู่ชมุชน เพ่ือเป็นการเข้าถงึ

ข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับศิลปกรรมในท้องถิ่น

2. ควรสนับสนุนวัดท่ีตั้งจิตรกรรมฝาผนังให้

เป็นศูนย์รวมสรรพวิทยาของชุมชน ตามบทบาทที่เคย

มีมาในสังคมไทยแต่โบราณ โดยเป็นศูนย์กลางในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้พระในวัดได้ใช้

จติรกรรมฝาผนงัเป็นสือ่ในการสัง่สอนศลีธรรม จริยธรรม

กับคนในชุมชน

3. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมวลชน 

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง

ความส�าคัญ คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง และมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

การท่องเท่ียวเชิงเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักโดย

ทั่วไป

4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้น บางชุมชนเห็น

ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แต่การ

สนับสนุนในด้านเศรษฐศาสตร์จะท�าให้การเห็นคุณค่า

จิตรกรรมฝาผนังของประชาชนภาคตะวันออกจะยิ่ง
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น้อยลงจึงควรส่งเสริมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตนเองจาก

ภูมิปัญญา เอกลักษณ์และมรดกศิลปวัฒนธรรมจาก

จิตรกรรมฝาผนังในชุมชน เช่น คัดลอกจ�าลองภาพจาก

จิตรกรรมฝาผนังเพื่อประยุกต์เป็นของที่ระลึก

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาการมีส ่วนร ่วมในการธ�ารงรักษา

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนที่มีรูปแบบของ

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม เช่น จิตรกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ในท้องถิ่น

3. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง

เสริมการเห็นคุณค่าจิตรกรรมฝาผนังของเยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น

4 . การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับงาน

ศิลปกรรมชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและหวงแหน

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแก่เด็กและเยาวชนในท้อง

ถิ่น

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
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