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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ (2) เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคต่ อการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทยบริ เวณเกาะรัต นโกสินทร์ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้ อมูล สํ าคัญ
จํานวน 17 คนที่คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างดี
ผลการศึกษาพบว่า
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ สรุปได้ว่า 1) ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ไทย โดยในปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะประชาชนมี
ความรู้มากขึ้น และมีความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของมรดกสถาปัตยกรรมไทย อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ชาติ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ สิ ทธิ แ ก่ บุ ค คลและชุ ม ชนในการจั ด การดู แ ลรั ก ษามรดกสถาปั ต ยกรรม
โบราณสถานซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ 2) การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมี
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย คือ ทําให้เกิดโครงการอนุรักษ์ และการอนุมัติโครงการต่างๆ การ
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนบุคลากร หรือสนับสนุนวิทยากร ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุ ก ระดั บ ผ่ า นกิ จ กรรม โครงการ ทั้ ง ยั ง ผลั ก ดัน ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มาร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ เพื่ อ ดู แ ลคุ้ ม ครองมรดก
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทย 3) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย โดย
การสนับสนุนงบประมาณเพื่ อดําเนินโครงการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลได้ใช้นโยบายการสร้างแรงจูงใจด้านมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เอกชนบริจาคเงิน หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 4) ความรู้ความเข้าใจของประชาชน มีความสําคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงาน
อนุรักษ์ก็จะทําการอนุรั กษ์ ได้ อย่างถูกต้ อง หากไม่มีความรู้ที่เพีย งพอก็อาจจะทํา ให้ โบราณสถานเสียหายได้
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะถ้าประชาชนเห็นคุณค่า เกิด
ความรั ก ความผู ก พั น และหวงแหน ก็ จะนํ าไปสู่ ก ารปกป้องคุ้ ม ครองมรดกสถาปั ต ยกรรมไทยนั้น ๆ ไว้ เพื่ อ
ส่ งต่ อให้ คนรุ่ นหลั งต่ อไป 5) การสื่อ สารและการประชาสั ม พั น ธ์ มี ความสํ าคั ญต่ อการมี ส่วนร่วมอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทย เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และอยาก
ดูแลรักษาสถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้คงคุณค่าไว้ 6) ความตระหนักและความรู้สึกของ
การเป็น เจ้ า ของ มี ความสํา คั ญต่ อการมี ส่ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ส ถาปัต ยกรรมไทย ทํ าให้ ประชาชนเกิ ด
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จิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน และพร้อมจะร่วมกันปกป้อง อนุรักษ์ สมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป 7) การจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกของการอนุรักษ์ มี
ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ
มาก เพราะช่ วยสร้า งความรู้ ความสัมพันธ์ การสื่อสาร และแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ใ ห้กับประชาชน ทั้งยังทํ าให้
ประชาชนเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดําเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์ 8) การสร้ างโอกาสให้ ชุม ชนเข้ ามามีส่ วนร่วม มี ความสํ าคั ญต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย มีความสําคัญ เพราะการที่สถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จะคง
อยู่ตลอดไปได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และความ
เข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมสําคัญในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความ
เสื่อมโทรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา / อุ ป สรรคต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ (1) ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์
ขาดการทําความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ยังน้อย (3) การขาด
งบประมาณ (4) การคุกคามโดยมนุษย์และโดยธรรมชาติ ทําให้เกิดความเสียหาย (5) ขาดการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ์ และ (6) บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยังไม่เพียงพอ
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์.

Abstract
The objectives of this study were twofold : (1) to investigate the people’s participation
in the preservation of Thai architecture in the Ratanakosin Island area, and (2) to determine the
problems and obstacles relating to the people’s participation in preserving Thai architecture in
the Ratanakosin Island area. The study was qualitative in character. The sample consisted of
17 key informants; the key informants included people of high caliber. That was to say, they
were topflight policy makers, high-ranking officers, and experts; and they all had deep
knowledge and understanding as well as a lot of experience with the preservation of Thai
architecture. The in-depth interviews were conducted with these key informants. The collected
data were analyzed by dint of content analysis. The data analysis has brought to light the
following facts :
1) On people’s participation in the preservation of Thai architecture in the Ratanakosin
Island area, it can be summarized as follows : (1) The number of people taking part in the
preservation of Thai architecture in the Ratanakosin Island area was on the increase as compared
with their participation in the past. It was so in large measure because they had better
knowledge and understanding of the great value of Thai architecture. Furthermore, the Thai
Constitution has an act that grants rights to Thai citizens and community members with respect
to the management and surveillance of architectural objects or artifacts. This also enabled the
people to take part in the preservation of Thai architecture to a much greater extent. (2) As
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regards the promotion and support from the governmental agencies as far as the preservation
of Thai architecture was concerned, in a nutshell, the following points could be made. Various
governmental agencies provided support in various ways. For instance, they allocated budgets
for use in the preservation of Thai architecture, and they provided personnel or experts with a
view to helping the people learn how to preserve Thai architecture and how to organize
activities relative to the Thai architecture preservation. More importantly, the governmental
agencies concerned made great efforts to urge people to participate in surveillance and
protection of Thai cultural and architectural heritages. (3) The private sector’s participation and
support concerning the preservation of Thai architecture, the private sector played an important
part in the preservation of Thai architecture. This clearly indicated that the people in the private
sector had social responsibilities to a certain degree. Realizing the important role played by
business organizations, the Government adopted some incentive policy in such a way that the
income tax reduction for business people was enforced. In other words, business people who
made financial contribution to the preservation of Thai architecture were permitted to have
income tax reduction. (4) With respect to the knowledge and understanding of people as to the
preservation of Thai architecture, governmental agencies concerned made attempts to keep
people constantly well-informed about the preservation of Thai architecture. Armed with deep
knowledge and understanding of the Thai architecture preservation, the people came to realize
the value of the preservation. Consequently, they were strongly committed to protect the
architectural heritage for the benefit of posterity.
2) On problems and obstacles pertaining to the people’s participation in the
preservation of Thai architecture, the following facts have been discovered. (1) Some groups
of people failed to appreciate the Thai architecture preservation (2) Comparatively speaking,
people participation in the preservation were far from adequate. (3) The budgets from the
Government were limited (4) The destruction of the Thai architecture by human beings and
nature is now present. (5) Governmental agency authorities were somewhat negligent in paying
attention to the people’s opinions or ideas about the Thai architecture preservation. And (6)
The Government’s human resources responsible for the preservation of Thai architecture were
inadequate.
Keywords: People’s Participation, Preservation Thai Architecture.

บทนํา
นับเป็นเรื่องสําคัญของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ในการ
ช่วยกันรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมบริเวณเมืองเก่า ตลอดจนแนวคลองรอบกรุง เพื่อทําการอนุรักษ์และพัฒนา
แต่ล ะพื้น ที่ ให้ค รอบคลุม ทั้ ง ด้ านภู มิ ทัศ น์ ด้ านการจราจร การใช้ที่ ดิน สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ การ
ท่องเที่ยว วิถีชุมชน หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
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กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายซึ่งเกิดจากการ
ผสมผสานทางด้านเผ่าพันธุ์จากชาติพันธุ์ต่างๆตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงธนบุรี การตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนในอดีต
มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง วัง วัด และชุมชน เพราะบริเวณชั้นในเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของวัง สถานที่
ราชการ ส่วนพื้นที่นอกเขตกําแพงเมือง ก็จะเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยว
จิตใจ และชุมชนต่างๆ ได้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย กลายเป็นย่านการค้า ย่านศิลปะและวัฒนธรรมและ
เติบโตเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ และผู้คนเหล่านี้คือกําลัง
สําคัญในการก่อร่างสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้น พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ยังเป็นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์กลาง แห่งการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่สําคัญของประเทศจึงทําให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นเขตการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นคุณค่า และความสําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ได้ มีก ารบรรจุ โ ครงการอนุ รั ก ษ์แ ละพั ฒนากรุ ง
รัตนโกสินทร์ไว้ด้วย และในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดทําแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
พร้อมกําหนดโครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นและในปี
เนื่องจากการอนุรักษ์สถาปัยกรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีมาเป็นเวลานานไม่
แพ้ชาติใดในโลก โดยได้เริ่มจากการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดังที่ได้มีบันทึกไว้บนศิลาจารึกในสมัยกรุงสุโขทั ย เมื่ อ
ประมาณ 700 ปีก่อน โดยมีความประสงค์ในการอนุรักษ์เพื่อการทําบุญกุศล (merit making) และมักดําเนินการ
โดย พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนางและคหบดีผู้มั่งคั่ง หลังจากถือปฏิบัติเป็นประเพณีมาประมาณ 500 ปี
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (AD 1836-1868) จากการเห็นคุณค่า
ทางศาสนาและจิตวิญญาณมาเป็นการตระหนักในเหตุและผลของคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดย
ทรงมี พระราชดําริให้การอนุรักษ์ในคุณค่านี้ถือปฏิบัติแผ่ขยายออกไปยังชาวไทยในวงกว้าง ต่อมาหน่วยงานของ
รัฐซึ่งมีหน้าที่ส งวนรั ก ษาบู รณะปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน คือ กรมศิลปากรได้ รับ การจั ดตั้ งขึ้น ในปี ค.ศ. 1911
ปัจจุบันมีกฎหมายต่างๆ เกิดขึ้นและได้รับการปฏิบัติตามในหลายหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมและ
พื้นที่โดยรอบ แต่มักจะส่งผลทําให้ เกิดความซ้ําซ้อนและความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานเหล่านั้น (Pimonsathean,
1999) นอกจากนี้ข้อกําหนดกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ เช่น ยังล้าหลังต่อความ
จําเป็นในการอนุรักษ์ (Kammeier, 2004) บ้างก็ว่าจํากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง
ความแตกต่างในความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆในสังคมไทย มีปรากฏให้
เห็นในศูนย์กลางเมืองเก่าที่สําคัญของประเทศหลาย
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยจึงเป็นเรื่องของผู้คนในสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่
สามารถประสบความสําเร็จได้หากขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
จุดเปลี่ยนของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนั้น นอกจากวิธีการทางผังเมืองแล้วยังมีกระบวนการอื่นที่สําคัญคือ การ
วางแผนให้เกิดความร่วมมือ (collaborative planning process) ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างนโยบายการ
อนุรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับและจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานอันจะทําให้เกิดการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ในการรักษาสถาปัตยกรรมมรดกวัฒนธรรม, เอกลักษณ์เมือง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองของที่ดีไว้ได้ ก่อให้
เกิดการจ้างานและรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งการเป็นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ความรุ่งเรืองมั่งคั่งให้กับประเทศชาติ
เนื่องจากคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาทิ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ ล้วนแต่มีความสําคั ญต่ อประวั ติศาสตร์ ข องประเทศชาติเป็นอย่ างมาก โดยถือเป็ น เป็ น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถสร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถ
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สะท้อนให้ เห็น ถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นมาและการดําเนินชี วิตในช่วงเวลาแต่ล ะยุคสมัย ที่มี
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผู้คนในแต่ละชุมชน สังคม ที่ แตกต่างกันออกไป จึงก่อให้เกิดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ ต้องอนุรักษ์ไว้ ให้คงสภาพตามความ เป็นอยู่เดิมให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับชนรุ่นหลังได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้และนําไปถ่ายทอดให้กับคนในรุ่นต่อๆไปได้ จากเอกลักษณ์และความสําคัญของสถาปัตย
กรรมไทยอันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น และย่านประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่หล่อหลอมขึ้นโดยผ่านการดํารงอยู่ของเศรษฐกิจ
และสังคมรวมทั้งบริบทต่างๆทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้เกิดมรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ ของพื้น ที่โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการเข้ า
มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการดําเนินการต่างๆเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยนี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
อยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดกาลนาน
จากที่มาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี ทําให้มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อนําผลการศึกษาให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและพื้นที่ชุมชนได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะกรุง
รัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดั บการมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในการอนุ รัก ษ์ส ถาปัต ยกรรมไทยบริ เวณเกาะกรุ ง รั ต น
โกสินทร์การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริ เวณ
เกาะกรุงรัตนโกสินทร์
3. ทราบข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะ
กรุงรัตนโกสินทร์
4. ผลการศึกษานําเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะ
รัตนโกสินทร์

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูล
ที่นํามาวิเคราะห์ จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก
2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การกระทํากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ คือ
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยแยกผลการศึกษาในแต่ละด้าน สรุปได้ว่า
ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย โดยในปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะประชาชนมีความรู้มากขึ้น และมี
ความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของมรดกสถาปัตยกรรมไทย อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งชาติ
มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลและชุมชนในการจัดการดูแลรักษามรดกสถาปัตยกรรมโบราณสถานซึ่งเป็นมรดก
วัฒนธรรมของชาติ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์สถาปัตย
กรรมไทย คือ ทําให้เกิดโครงการอนุรักษ์ และการอนุมัติโครงการต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุน
บุคลากร หรือสนับสนุนวิทยากร ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ผ่านกิจกรรม โครงการ ทั้งยัง
ผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกับรัฐเพื่อดูแลคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทย
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐบาลได้ใช้นโยบายการสร้างแรงจูงใจด้านมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนบริจาคเงิน หรือ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานอนุรักษ์ก็จะทําการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง หากไม่มี
ความรู้ที่เพียงพอก็อาจจะทําให้โบราณสถานเสียหายได้ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ การ
อนุรักษ์จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะถ้าประชาชนเห็นคุณค่า เกิดความรักความผูกพัน และหวงแหน ก็จะนําไปสู่การ
ปกป้องคุ้มครองมรดกสถาปัตยกรรมไทยนั้นๆ ไว้ เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป
การสื่ อสารและการประชาสั ม พั น ธ์ มี ความสํ า คั ญ ต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สถาปัต ยกรรมไทย
เนื่ อ งจากเป็ น การให้ ค วามรู้ และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความรู้ สึ ก รั ก หวงแหน และอยากดู แ ลรั ก ษา
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้คงคุณค่าไว้
ความตระหนักและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมไทย ทําให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน และพร้อมจะร่วมกันปกป้ อง
อนุรักษ์ สมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป
การจั ดกิ จกรรมกระตุ้น จิ ต สํานึ กของการอนุ รัก ษ์ มี ความสํ าคัญ ต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์
สถาปัตยกรรมไทย มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ มาก เพราะช่วยสร้างความรู้ ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชน ทั้งยังทําให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการดําเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
การสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตย
กรรมไทย มีความสําคัญ เพราะการที่สถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จะคงอยู่ตลอดไปได้นั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และความเข้มแข็งของชุมชน
ในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมสําคัญในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 เพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ปัญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
(1) ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ ขาดการทําความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม (2) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ยังน้อย (3) การขาดงบประมาณ (4) การคุกคามโดยมนุษย์และโดยธรรมชาติ ทํา
ให้เกิดความเสียหาย (6) ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ์ และ (7) บุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่เพียงพอ

การอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริ เวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้น ที่ เกาะรัตนโกสินทร์ได้มีส่วนร่วมอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทย โดยปัจจุบันนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ได้มีส่วนร่ วมอนุรักษ์สถาปัตย
กรรมไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะประชาชนมีความรู้มากขึ้น และมีความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของ
มรดกสถาปัตยกรรมไทย อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งชาติมีบทบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลและชุมชน
ในการจัดการดูแลรักษามรดกสถาปัตยกรรมโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฎ์ (2555) ศึกษาเรื่องกฎหมายการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งริมแม่ฎาเจ้
น้ าพระยาใน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านั้น จะต้องมีการประกาศเขตอนุรักษ์เมือง เก่าครอบคลุมบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับพื้นที่ ควร จะมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับอสังหาริมทรัพย์
ที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเป็น เจ้าของโดยพิจารณาจากคุณค่า ประวัติศาสตร์ และความสําคัญของ
โบราณสถานนั้ นเพื่ อให้ การอนุ รัก ษ์ มี ประสิ ทธิภ าพ และจะต้ องดู แ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อมศิ ล ปกรรมภายในกรุ ง
รัตนโกสินทร์โดยออกกฎหมายควบคุมการพัฒนาเมืองใหม่โดยควบคุมทั้งรูปแบบและการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูก
สร้างให้ไม่บดบังภูมิทัศน์ของเมืองเก่า และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในบริเวณกรุง รัตนโกสินทร์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และยังสอดคล้องกับแนวความคิดทางการบริหารของ Urwick and Gulick (กมลพร กัลยาณมิตร,
2559) ที่เสนอว่าการบริหารเป็นเรื่องของการประสานงานภายในองค์การ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์สถาปัตย
กรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ คือ ทําให้เกิดโครงการอนุรักษ์ และการอนุมัติโครงการต่างๆ การ
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนบุคลากร หรือสนับสนุนวิทยากร ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุ ก ระดั บ ผ่ า นกิ จ กรรม โครงการ ทั้ ง ยั ง ผลั ก ดัน ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มาร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ เพื่ อ ดู แ ลคุ้ ม ครองมรดก
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทย สอดคล้องกับการศึกษาของไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2557) เสนอว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐทําการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน ทั้ง
ในส่วนบุคคล ชุมชน มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้โดยได้มีการกํา หนด
รูปแบบลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ขจัดและแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม. ร่วมลงทุน
ในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดย
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซึ่ง หน่วยงานของรัฐบาลเองก็ได้ขานรับ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กรธุ รกิ จโดยใช้มาตรการในเรื่ องของการสร้างแรงจูง ใจ รวมไปถึ ง
มาตรการด้านการลดหย่อนภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนบริจาคเข้าเงินกองทุน หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
สอดคล้องกั บ การศึก ษาของธราธร สุ วรรณรั ก ษ์ (2552) เรื่ องโครงการพั ฒนาตลาดวั ฒนธรรมในพื้ นที่ เ กาะ
รัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาชุมชนท่าเตียนโครงการพัฒนาตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษา
ชุมชนท่าเตียนเป็นโครงการที่ทําเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและเป็นการวางแผนการดําเนินธุรกิ จ
ทางด้ านการท่ องเที่ย วโดยมี วัต ถุ ประสงค์ หลั ก คือต้ องการให้ “ตลาดวั ฒ นธรรมของกรุ ง เทพมหานคร” เป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมพร้อมผลักดันให้ “เกาะรัตนโกสินทร์” เป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยเพื่อเป็นสถานที่สําคัญในการท่องเที่ยว (Tourism Spot) ของกรุงเทพมหานคร
โดยใช้เงินทุนงบประมาณของภาครัฐบาลจํานวน 415,000,000 บาท, สมาคมสหมิตรจํานวน 13,000,000 บาท
และภาคเอกชนจํานวน 20,000,000 บาทจัดสรรเพื่อลงทุนเบื้องต้น
การสื่ อสารและการประชาสั ม พั น ธ์ มี ความสํ า คั ญ ต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สถาปัต ยกรรมไทย
บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ มีความสําคัญ เพราะเป็นการให้ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
รัก หวงแหน และอยากดูแลรักษาสถาปัตยกรรมไทย บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้คงคุณค่าไว้ แต่ปัจจุบัน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐกับประชาชนยังน้อยอยู่มาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ได้ให้ความหมายของการมีส่ วนร่วมของประชาชนว่ า
หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอน
ต่างๆของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะแสดงความคิดเห็น การร่วมเสนอ
ปัญ หาและความต้ องการของชุ ม ชนและท้ องถิ่ น การร่ วมคิ ด แนวทางแก้ไ ขปัญ หา การร่ วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การร่วมในการดําเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา
ความตระหนักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปั ตย
กรรมไทยบริ เวณพื้ นที่ เกาะรัตนโกสิ นทร์ เพราะหากประชาชนมี ค วามตระหนักและความรู้ สึก เป็นเจ้ า ของ
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ประชาชนก็จะเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน และ
พร้ อ มจะร่ ว มกั น ปกป้ อ ง อนุ รั ก ษ์ สมบั ติ ท างศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ใ ห้ เป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมสืบต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฎ์ (2555) ศึกษาเรื่อง : กฎหมายการ
อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากกรุง รั ตนโกสินทร์เป็นเมืองเก่า ตั้งอยู่บ ริ เวณสองฝั่งริม แม่นฎาเจ้
้ าพระยาใน
กรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร์ การศึกษาพบว่าดําเนินการจัดการกรุงรัตนโกสินทร์จะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์
เมืองเก่าและ การพัฒนาเมืองใหม่ให้มีความสอดคล้องกัน จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และ
ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดย ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอนุรักษ์เมืองเก่าและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์เมืองเก่โดยสมัครใจ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและ
ร่วมกันอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์โดยคง คุณค่าความเป็นเมืองเก่าให้ดํารงอยู่สืบต่อไป
การจั ดกิ จกรรมกระตุ้น จิ ต สํานึ กของการอนุ รัก ษ์ มี ความสํ าคัญ ต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มาก เพราะช่วยสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ การสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชน ทั้งยังทําให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
ดําเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพลอยภัทรา
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ตระกู ลทองเจริ ญ (2557) ศึ กษาวิ จัย เรื่ อง การศึก ษาความตระหนั กในการอนุ รัก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมผ่า น
กระบวนการการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เชียงรากน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ตระหนักของชาวบ้านศาลาแดงเหนือถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีผลมาจากช่วงอายุซึ่งอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มคนรุ่นเก่า และ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะให้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป จากการเก็บข้อมูลทําให้ได้ทราบถึง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านศาลาแดงเหนือว่า อยู่ในระดับที่ผู้ออกแบบและชุมชนออกแบบร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ โดยเน้นไปทางชุมชนเป็นหลักในการตัดสินใน และลงมือปฏิบัติ
โดยผู้ออกแบบทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมให้ราบรื่นเท่านั้น
การสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตย
กรรมไทยบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพราะสถาปัตยกรรมไทยนั้นจะคงอยู่ตลอดไปต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ไม่ใช่เพียงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเพราะความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของอรทัย พระทัด (2558) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
กรณีศึกษา : ชุมชนป้อมมหากาฬแขวงสําราญราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการดําเนินงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหานโยบายการดําเนินโครงอนุรักษ์
และพัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนป้อมมหากาฬโดยการดําเนิน
นโยบายของทางกรุงเทพมหานครไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน จึงไม่ได้ความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างเต็มที่ ดังนั้นข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป้ อมมหากาฬควรเริ่ม จากการกําหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน ควรศึกษาจากความ
ต้องการของประชาชนและมีการวางแผนบริหารจัด การดําเนินการอย่างเป็นระบบ หน่วยงานภาครัฐควรให้
ประชาชนเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการกํ า หนดแนวทางและวางแผนในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการรับฟังแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดง
บทบาทของชุมชนพร้อมกับตัดสินใจร่วมกันในแนวทางการวางแผนการดําเนินโครงการต่อไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 เพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย พบว่า (1) ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์
และขาดความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ยังน้อย (3) การขาด
งบประมาณ (4) การคุกคามโดยมนุษย์และโดยธรรมชาติทําให้เกิดความเสียหาย (6) การขาดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ์ และ (7) บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีไม่เพียงพอสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของศรีศักร วัลลิโภดม (2552) เพื่อรักษาความงดงามของสถาปัตยกรรม
ไทยให้คงความสมบูรณ์อยู่ในสภาพเดิมนานที่สุด ได้เสนอไว้ว่า แนวทางการออกแบบและการบูรณะโบราณสถาน
เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์พบว่า มีการแบ่งระดับการอนุรักษ์ ออกเป็น 3 ระดับหลัก คือ 1) การ
ป้องกันการเสื่อมสภาพ (Protection) 2) การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) และ 3) การบูรณปฏิสังขรณ์
(Restoration) ซึ่งทั้ง 3 ระดับนี้ สามารถใช้ได้กับ โบราณสถานที่ยั งมีการใช้ง านอยู่ ในปั จจุบัน คือ ต้องมี ก าร
ป้องกันและรักษาสิ่งที่มีคุณค่าอยู่อย่างเดิม และซ่อมแซม บูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนที่เสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละระดับการอนุรักษ์ที่จะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการบูรณะอาคารอนุรักษ์ให้ใช้งาน
ต่อไปได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมรดกวัฒนธรรมของชาติ
2. เปิดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์มากขึ้น
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
4. ควรจัดการท่องเที่ยวที่แนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ เพื่อปลูกฝัง ซึมซับ ให้ประชาชนเกิด
ความรักและเห็นคุณค่า
5. ควรมีการประกาศเขตอนุรักษ์ครอบคลุมบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้สามารถบังคับใช้พระราช
บัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และกฎหมายอื่นๆ
6. ควรมีการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อบรรเทาความเสียหายที่
จะเกิดต่อโบราณสถานเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7. ควรทําการซ่อมแซมสถาปัตยกรรมไทยโดยดําเนินการใน 3 แนวทาง คือ (1) รักษาความแท้ (2) คงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ และ (3) ความกลมกลืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาการนํานโยบายการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ไปปฏิบัติ
2. ศึกษาการกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
3. ศึกษาแนวทางการเข้า มามีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รัก ษ์ส ถาปัตยกรรมไทยบริเ วณเกาะ
รัตนโกสินทร์
4. ศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
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