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ภาครัฐ 
 
คณุวีระชยั ภู่เพียงใจ   ปลดัจงัหวดัสโุขทยั 
 บทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั 
 ....ผมเข้ามาเก่ียวข้องกบัโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั เพราะวา่อดีตผมเป็นนายอําเภอ
สวรรคโลก  ตอนแรกท่ีผมเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองบางขลงัน่ีจดุเร่ิม มาจากบทบาทหน้าท่ีของ
นายอําเภอ  ก็มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลท้องถ่ิน ควบคมุการปฎิบตังิานของท้องถ่ิน  ทีนี ้พอเข้าไปมีสว่นร่วม
ก็พบวา่ตําบล เมืองบางขลงัน่ีเป็นเมืองประวตัศิาสตร์ทา งวฒันธรรมแล้วก็มีโบราณสถาน ท่ีสําคญั
นอกจากนีบ้างขลงัก็เป็นเมืองท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งศรีสชันาลยักบัเมืองสโุขทยั ตามเส้นทางถนนพระร่วง  
ถือวา่อยูก่ึ่งกลางเลยเพราะวา่จากศรีสชันาลัยไปตวัเมืองเก่าสโุขทยัระยะทางประมาณ 60 กิโล บางขลงัน่ีก็
อยูใ่นระยะกึ่งกลางพอดี ประมาณ 30 กิโล แล้วก็เป็นเมืองของการประชมุพล หมายความถึงการรวมพล 
สมยัท่ีเราประกาศอิสรภาพความเป็นชาตไิทยทางพอ่ขนุบางกลางหาว เอาชนะขอมได้ท่ีศรีสชันาลยั แล้วก็
ไปรวมพลกบัพอ่ขนุผาเมืองท่ีเมืองบางขลงั เม่ือรวมพลแล้วก็ยกกองทพัไปเอาชนะขอมสบาดโขลญลําพงท่ี
สโุขทยั...  
 ระยะเวลาท่ีเข้ามาร่วมงานกบัเครือขา่ยความร่วมมือ 
 ...ผมเร่ิมทําก็ตัง้แตม่าเป็นนายอําเภอ ประมาณปี พ.ศ. 2550 นะ หมายความวา่เขามีกิจกรรมอะไร
เขาก็จะเชิญนายอําเภอไปเป็นประธานบ้าง  ไปร่วมงานบ้าง  ตอนนัน้ก็สนกุนะ อยา่งการทําแสงสีเสียงมนั
จะมีปราชญ์ชาวบ้าน คือเขาก็จะเป็นแบบครูพกัลกัจํา เขาก็ไมไ่ด้เรียนมาทางนีน้ะ ช่ืออาจารย์มงคล อินมา 
ก็จะมาประดษิฐ์ทา่รํา ประดษิฐ์เคร่ืองแตง่กาย สว่นบทละครก็ขอจากนาฎศลิป์ มีอาจารย์นาฎศลิป์เข้ามา
ชว่ยทําดนตรีให้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้มนัจะเป็นนอกตํารา คือเรียกวา่นอกแนวทางของกรมศลิปเขาไป คือมนัยงั
ไมไ่ด้รับการยอมรับเอาง่ายๆ คือปกตบิทรําท่ีเป็นมาตราฐานของกรมศลิปเน่ียะก็จะมี สโุขทยัจะมีระบํา
โบราณคดีสโุขทยั  เมืองศรีสชันาลยัก็เรียกวา่เทวีศรีสชันาลัย ทีนีข้องเมืองบางขลงั เขาก็มาตัง้เองวา่       
เทววารีศรีเมืองบางขลงั...  
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 ความเป็นมาท่ีนําไปสูก่ารสร้างความร่วมมือ  
 ...ความสนใจท่ีมีตอ่บางขลงั  ท่ีนา่สนใจตอนนัน้คือทางองค์การบริหารสว่นตําบลน่ี  เขาก็ได้ริเร่ิม
ท่ีจะพฒันาเมืองบางขลงัให้เป็นท่ีรู้จกั โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัการออกวารสาร  ทางอบต.น่ีออกวารสาร
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บอ่ยมาก ท่ีเขาออกวารสารได้น่ีเพราะเขาเชิญ ปราชญ์ชาวบ้านบ้าง นกัวิชาการตา่งๆท่ีศกึษาเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมเอามาพดูคยุกนัในหลายๆกลุม่ โดยท่ีเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ก็คือสภาวฒันธรรม
จงัหวดั ซึง่มี รศ. ดร.มงักร ทองสขุดี เป็นหวัแรง แล้วก็มีปราชญ์อยา่งอาจารย์ประจวบ คําบญุรัตน์ ซึง่ทา่น
เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ  เป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา ทา่นเป็นคนสโุขทยั  ก็มาพดู
มาคยุ  แล้วกลุม่นีก็้จะเป็นกลุม่ท่ีมีพลงัอยา่งนงึคือสามารถตดิตอ่เอาบริษัทเอกชน อยา่งบริษัท บางกอก
แอร์เวย์ ท่ีเป็นเจ้าของสนามบนิสโุขทยั รวมทั ้งคณุขรรค์ชยั บนุปาน ซึง่มีความสนใจในเร่ืองประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม    มาพดูคยุเสวนาเร่ืองประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั  อนันีเ้ป็นเร่ืองท่ีเขาทําก่อน แล้วก็มี
เครือขา่ยของบางกอกแอร์เวย์ จนตอนท่ีผมมาเป็นนายอําเภอ ก็จะมีกิจกรรมท่ีทํากนัถ่ีขึน้ บอ่ยๆมากเลยใน
แง่การจดัเสวนาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั โดยสว่นแรกก็จะเชิญทา่นอาจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ซึง่ถือ
เป็นปราชญ์ทางประวตัศิาสตร์ท่ีสําคญัของชาตเิลยก็วา่ได้  หมายเลข 1 เลยทา่นเป็นคนอา่นหลกัศลิาจารึก 
ตอนท่ีประชมุหลกัศลิาจารึกคนท่ีอา่นหลกัศลิาจารึกท่ีแปลเป็นความคนแรกคือ จอร์จ เซเดส์ ชาวฝร่ังเศส
แตก่ารประชมุหลกัศลิาจารึก อาจารย์ประเสริฐจะเช่ียวชาญเร่ืองนี ้แล้วก็ได้เชิญกลุม่นกัประวตัศิาสตร์มา
เสวนาเร่ืองประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั   อีกหวัข้อหนึง่คือการเสวนาเร่ืองหลกัสตูรท้องถ่ิน หลกัสตูรท้องถ่ิน 
หมายความวา่เชิญพวกนกัประวตัสิาสตร์เชิญพวกนกัวิชาการมาให้ความรู้ในเร่ืองการกําหนดหลกัสตูร
ท้องถ่ิน อยา่งพวกครู ก็อาจจะทําเป็นผลงานทางวิชาการ  เป็นหนงัสือท้องถ่ิน พวกครูก็สามารถเอาไปทํา
เป็นยกระดบัวิทยฐานะได้ หนงัสือมนัก็เกิดงอกเงยขึน้มา แล้วก็ความท่ีปลดัอบต. เป็นคนท่ีจบไทยคดี
ศกึษาก็จะมีเพ่ือนเยอะ พอทําเร่ืองนีม้นัก็จะขยายแตกหนอ่ โดยท่ีมีการแตง่เพลง โดยคณุดวงใจ และ
อาจารย์โชคชยั  น่ีมนัก็มีการแตง่เพลง แตก่ลอน บทประพนัธ์ แตง่โคลง เก่ียวกบัเมืองบางขลงัขึน้มาเยอะ 
หลงัจากเสวนา พอตอ่มารุ่นผมก็มีความคดิวา่นา่จะมีการทําแสงสีเสียงเก่ียวกบัเมืองบางขลงั...   
 การบริหารจดัการเครือขา่ย ทกัษะท่ีภาครัฐจําเป็นต้องใช้นอกเหนือไปจากการบริหารงานทัว่ไป                                  
 ....ภาครัฐสว่นหนึง่ ขบวนการท่ีเรามองเห็ นถึงความสําคญั เราก็ไปประชมุทํา ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะในหน้าท่ีนายอําเภอเราก็กระตุ้นให้ความรู้ผู้ นํา อยา่งเชน่ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน กระตุ้นให้เขาเห็น
ความสําคญั ให้เครือขา่ย กลุม่ มีการประชมุ  มีการซกัซ้อม มีการทําความเข้าใจแล้วก็รายงานให้ทาง
จงัหวดัทราบ รวมทัง้เอาเอกสารเผยแพร่ให้สํานกังานตา่งๆทราบ แล้วก็เข้าปฎิทินการทอ่งเทียวของอําเภอ 
ของจงัหวดัก็ถือวา่เป็นงานสว่นหนึง่ของราชการ ทีนีส้ว่นท่ีจะสง่เสริมอีกทางนงึก็ตอนท่ีผู้หลกัผู้ใหญ่มา 
อยา่งเชน่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม อาจารย์ไขศรี ศรีอรุณ ซึง่ทา่นน่ีจริงๆเป็นพระอาจารย์ของ
สมเดจ็พระเทพฯ คือตอนแรกทา่นได้มาพร้อมกบัคณุขรรค์ชยั บญุปาน มาตรวจเย่ียมท่ีเมืองบางขลงั โดย
การประสานงานผา่นทางองค์การบริหารสว่นตําบล และทางบริษัท การบนิกรุงเทพ ก็สนิทกนักบัคณุหมอ
ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ทีนีม้าผมก็มีโอกาสได้นําเสนอ Present งานเก่ียวกบัเมืองบางขลงัวา่ เรามี 3 
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เมืองนะ มีสโุขทยั ศรีสชันาลยั และเมืองบางขลงั แล้วบางขลงัน่ีอยูต่รงกลาง ขณะท่ีศรีสชันาลยัและเมือง
สโุขทยัประกาศเป็นมรดกโลกไปแล้ว แตเ่มืองบางขลงัซึง่ถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความสําคญั 1 ใน 3 ตอน
ประกาศอิสรภาพชาตไิทยเน่ียะยงัหงอยๆอยู ่เหมือนกบัวา่ยงัไมไ่ด้มีการศกึษาประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม
เมืองบางขลงัเทา่ท่ีควร เพราะฉะนัน้ก็นา่ท่ีจะเป็นจดุสนใจประกอบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2550 ถ้าจําไม่
ผิด สมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็สวรรคโลกมาเปิดองค์กรเกษตรในอนาคต แล้วผมก็มีโอกาสเฝ้ารับเสดจ็ด้วยคูก่บั
ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปากร ทา่นก็ถามวา่มาสุโขทยัจะมาท่ีไหนดี  ผู้ อํานวยการศนูย์ก็กราบรายงานวา่ถ้า
พ้นฝนเมืองบางขลงัทา่นยงัไมเ่คยได้เสดจ็มาด ูก็จนทา่นมาเสดจ็เอาเดือนมิถนุายน ตอนท่ีผมนําเสนอ
ให้กบัทา่นไขศรีน่ี  ทา่นไขศรีก็บอกวา่จะทลูเชิญให้เสดจ็เมืองบางขลงั จะไปกราบบงัคมทลูเชิญเสด็จท่ี
เมืองบางขลงั เหมือนกบัวา่ใครทลูเชิญทา่นก็จะเสดจ็...  
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 

ความร่วมมือระหว่างองค์การหรือบคุคลตา่งๆท่ีเก่ียวข้องภายในเครือขา่ยความร่วมมือนี ้ 
 ...ในสว่นของชาวบ้านน่ีเขาจะให้ความร่วมมือดี เขารู้สกึวา่สว่นหนึง่คือความไมรู้่ท่ีทําไปคือความ
ไมรู้่ น่ีคือลกัษณะของดัง้เดมิ แตห่ลงัจากท่ีอบต.เข้ามาทํามนัก็เขาก็เร่ิมเห็นความสําคญัมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในบริเวณตําบลเมืองบางขลงั ท่ีดนิสว่นหนึง่เป็นท่ีท่ีอยูใ่นนิคมสหกรณ์พระร่วงกบัท่ีสว่นหนึง่เป็นท่ีกรม
ศลิปากรต้องกนัไว้ มนัยงัคาบเก่ียวกนัอยู ่เพราะฉะนัน้พื ้นท่ีเขตอนรัุกษ์มนัก็เลยยงัไมช่ดัเจน ต้องทําความ
เข้าใจกนัเยอะ...   
 ปัญหาและอปุสรรคในการทํางานท่ีพบจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายท่ีสําคญั  ประกอบด้วย 
 ...ปัญหาสําคญัท่ีสดุของเราคือความออ่นด้อยเร่ืองประวตัศิาสตร์วฒันธรรม ถามวา่คนสโุขทยัมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์วฒันธรรมเพียงใดน่ีถือวา่ยงัออ่นด้อย อนันีถ้้าคยุกนัใน
ความรู้สกึวา่ไมรู้่หรอกท่ีคยุนะ  จดุด้อยอยูท่ี่ประวตัศิาสตร์กบัภาษาไทย  เขาจะมีความรู้เก่ียวกบัตวัเอง
น้อยมาก แล้ววิถีชีวิตน่ียงัไมส่อดคล้องกบัการท่ีเรามีมรดกโลกท่ีสําคญั ยงัไมรู้่คา่ไมรู้่ความหมาย ทีนีใ้น
สว่นท่ีทางอบต.ริเร่ิมมาน่ีก็จะตรงเป้า ก็คือตอนนีเ้ราจะร่วมกนัยงัไง  ร่วมกนัรณรงค์ในการเก็บของเม่ือก่อน
มีการขดุของโบราณ ขดุอะไรตา่งๆเอาไปขาย เอาไปเก็บไว้ในบ้าน ไมรู้่คา่ ไมรู้่ความหมาย ใครมาขอซือ้ก็
อาจจะขาย เม่ือก่อนเน่ียะความท่ีมนัเป็นเมืองเก่าเมืองร้างมานาน บางท่ีท่ีเป็นโบราณสถานเขาก็บกุรุกเข้า
ไปทํากินกนัหมด ความท่ีเขาไมรู้่ไง ไมรู้่น่ีไมใ่ชเ่ฉพาะชาวบ้านนะ กรมทางหลวงเองก็ตดัถนนผา่กลาง
พระราชวงั แล้วคนเดี๋ยวนีก็้ต้องการพืน้ท่ีมาทําการเพาะปลกูก็เลยบกุรุก ประจวบกบัทางราชการเองก็ไม่
เข้าใจด้วย สว่นหนึง่อาจจะเน่ืองมาจากงบประมาณในเร่ืองนีมี้น้อย แล้วคนของราชการโดยเฉพาะคนกรม
ศลิปากรเขาทํางานแบบโบราณจริงนะ  สงัเกตดเูรียกเขามาขดุมาอะไร การท่ีจะทําความเข้าใจกบัคนรอบ
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ข้างมนัไมมี่ อยา่งเชน่งบประมาณของกรมศลิปากร หลงัจากนีก้รมศลิปากรไมเ่คยสง่เอกสาร สง่การวิจยั
อะไรให้ทางท้องถ่ินเลย การเสวนา การสมันาท่ีเร่ิมโดยกรมศลิปากรเก่ียวกบัเร่ืองนีค้นในตําบล คนใน
หมูบ้่านไมเ่คยได้รับรู้อะไรเลย  ต้องเข้าใจวา่ความเป็นวิชาการของเขาสงูมาก  หมายความวา่ความสมัพนัธ์
กบัชาวบ้าน เป็นปัญหากบัท้องถ่ินมากเลยวา่ความสมัพนัธ์กบัชมุชนน่ีไมมี่เลย จดุนีถื้อวา่เป็นจดุด้อยมาก
เลย  นอกจากนีท่ี้สําคญัอีกประเดน็คือความตอ่เน่ืองของคนทํางาน ผมบอกเลยนะถ้าปลดัอบต.ย้ายยุง่เลย 
คนท่ีจะผกูและโยงประวตัศิาสตร์ได้หายากลําบาก คือนายกอบต.สนใจ เขาเอาไหนเอากนั แตต่วัหลกัจะ
เป็นปลดั แล้วเมืองบางขลงัต้องบอกวา่ โดยสภาพของชาวบ้านแท้ๆเน่ียะ เม่ือก่อนเป็นเมืองนกัเลง เป็น
เมืองบ้านป่าเมืองเถ่ือน มีการฆา่ล้างตระกลู  ตอนแรกคนท่ีนํากระแสเข้ามาคือคนท่ีอยูข้่างนอก  อยา่งปลดั
อบต. จากความท่ีสนใจเร่ืองวฒันธรรม ก็มาเชิญอาจารย์มงักร ทองสขุดี มาคยุ มนัก็เพิ่มๆ พอคนเร่ิมมาก
ขึน้ ชาวบ้านก็เร่ิมเอ๊ะ!!...อะไร ก็เร่ิมตื่นตวั... 
  การท่ีจะเสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งภาคสว่นตา่งๆให้มีความยัง่ยืนนัน้  ภาครัฐ
จําเป็นต้องปรับตวัอยา่งไรบ้าง 
 ...การเสริมสร้างเครือขา่ยให้ยัง่ยืน ตอนนีเ้ครือขา่ยก็เร่ิมไปได้มากนะเพียงแตว่า่เรานา่จะเพิ่ม
ความพร้อมของภาครัฐ ศกัยภาพของภาครัฐเองน่ีถ้าเป็นโครงสร้างเดี๋ยวนีน้า่จะยงัต้องปรับปรุงอีกเยอะ
โดยเฉพาะโครงสร้างของกรมศลิปากร  เก่ียวกบังบประมาณ เก่ียวกบัอะไรตา่งๆท่ีจะเข้ามาทํา มนัยงัขาดสิ่ง
ท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่และถึงแม้กรมศลิปากร หลงัจากพระเทพฯ เสดจ็ ทา่นทรงมีรับสัง่ เขาก็มีการตัง้เป็น
คณะทํางาน แตค่ณะทํางาน ตรงนีก็้ยงัไมมี่ตวัจกัรท่ีเข้าไปทําความเข้าใจ มีเงิน มีอะไรเข้ามาทํานะ แตก็่ยงั
ดไูม ่Work  การพฒันาน่ี ก็มองวา่ทางองค์การบริหารสว่นตําบลเดนิถกูหรือเดนินํา สว่นภาครัฐยงัเช่ืองช้า
อยู ่แล้วถ้าจะให้วิจารณ์นะ ผมยงัไมเ่คยเห็นอบต. ไหนท่ีให้ความสนใจในประวตัศิาสตร์วฒันธรรมเทา่กบั
อบต.เมืองบางขลงั ตัง้แตเ่ป็นนายอําเภอมา น่ีคือความรู้สกึ  แล้วในสว่นท้องถ่ินพร้อม ท้องท่ีพร้อม 
เครือขา่ยพร้อม แตภ่าครัฐยงัต้วมเตีย้มอยู ่ อนันีอ้าจจะเป็นเหตแุละปัจจยัมาจากทางภาครัฐเอง จะทํา
อยา่งไรคือการพฒันา มนัต้องพฒันาแบบกระบวนการมีสว่นร่วม ในเร่ืองนีทํ้าอยา่งไรให้กระบวนการมีสว่น
ร่วมของประชาชนให้มากท่ีสดุ แล้วกรมศิลปากรเวลาทําอะไร ก็จะรู้สกึวา่เร่ืองของข้าเอ็งอยา่แตะ พอจะมี
ความรู้สกึแบบนีอ้ะไรก็ไมไ่ด้ ก็จะมีปัญหาความขดัแย้ง หรือความไมเ่ข้าใจของชาวบ้านบ้าง  ในสว่นของ
เมืองบางขลงัอบต.พร้อมแล้ว  ผมเห็นงานแสดงแสงสีเสียงมา 3-4 ปีน่ีกรมศลิปากรไมเ่คยเข้ามาดเูลย ท่ีเรา
เห็น เราก็ไมว่า่เข้าใจวา่ทําไม กรมศลิปากรจริงๆก็เข้ามาเป็นเครือขา่ยนะ แตลํ่าบากลําบนเหลือเกิน คือมา
ก็มาสง่เจ้าหน้าท่ี คือคดิวา่เขายงัให้ความร่วมมือน้อยไปหนอ่ย สว่นตวัผมก็คดิวา่ความพร้อมของกรม
ศลิปากรเองไมมี่... 
  



 
211 

 

 การวางกรอบในการดําเนินการร่วมกนั 
 ...การเข้ามาร่วมมือกนั สว่นหนึง่อาจจะเกิดจากความสนใจสว่นตวั แล้วบางทีความสนใจสว่นตวั
ของแตล่ะคนก็จะไมเ่หมือนกัน สว่นผมก็ให้ภาครัฐเข้ามาชว่ยเป็นเครือขา่ย  แตใ่นการชว่ยต้องเข้าใจอยา่ง
หนึง่วา่กระบวนการเร่ืองงบประมาณ น่ีในด้านนีไ้มมี่ การขอใช้งบประมาณทางด้านนี ้ยงัถกูจํากดัมาก แม้
จะมีการพดูถึงเร่ืองงบประมาณ แตก็่ยงัไมมี่การพดูคยุอยา่งจริงจงั ผมเคยมาประชมุกบักรมสง่เสริมการ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน เขาเสนอแล้วแตก็่ยงัไมมี่ความคืบหน้า   การท่ีจะมาตัง้งบประมาณให้กบัทางด้าน
ประวตัศิาสตร์ ทางด้านวฒันธรรมน่ีดมูนัยากเย็น ท่ีเราเห็นวดัโบสถ์ท่ีเราเห็น ผมคดิว่าโครงการของรัฐเขาก็
พยายามท่ีจะเข้ามาทํา อําเภอเขาก็เห็นวา่ตอนนีเ้รามีโครงการวดั ร่มเย็น ก็เข้าไปสง่เสริมให้วดั เป็น
ศนูย์กลาง แล้วก็วดัโบสถ์เดมิเป็นวดัร้าง ตอนนีก็้มีพระ มีเณรเข้ามาก็ดเูป็นศนูย์รวมดี   ทีน่ีมีปัญหาคือ
ความท่ีเป็นโบราณสถาน คณุจะไปปลกูสร้างสิ่งใหม่ๆ  ไมไ่ด้ แล้วจริงๆก็ควรจะต้องมีแบบมีอะไร  ถ้าเกิดไป
สร้างอะไรจะไปทบักบัโบราณสถานเดมิ...  
 รูปแบบ ในการบริหารจดัการเครือขา่ยความร่วมมือสําหรับการทํางานด้านการอนรัุกษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 ...เครือขา่ยท่ีเป็นความร่วมมือในการทํางานเร่ืองนีถ้้ามีดีแนน่อน ผมถึงบอกวา่แนวทางในการ
พฒันาของเมืองบางขลงัมนัต้องเป็นแบบขบวนการมีสว่นร่วมตอนนีก็้เร่ิมเดนิมาถกูทางแล้ว แล้วอีก
อนัหนึง่ท่ีผมก็เสนอให้คือมนัต้องหาในสิ่งท่ีเขาต้องมีสว่นได้ มีรายได้เพิ่มขึน้จากขบวนการทอ่งเท่ียว จะทํา
อยา่งไรคือต้องสร้างให้คงความเป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสดุ เชน่การสร้างอาคาร นา่จะต้องมีการออกแบบ
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์แนวทางเมืองเขาไว้ อย่างสมยัทา่นอาสา เมฆสวรรค์ทา่นมาอยูส่โุขทยั ทา่น
เป็นคนสวรรคโลก ทา่นก็เลยบอกวา่ช่ือโรงเรียน ช่ือสถานท่ีราชการนา่จะมีตวัอกัษรสโุขทยั หรือเวลาทําถนน 
เฮ้ย...คณุทําถนนสีแดงๆได้ไหม มีอิฐ ถ้าจะเทลาดยาง เอาเป็นสีฝุ่ น สีแดง ให้มนัดขูลงั ดคูวามเป็นเมืองเก่า 
มีการอนรัุกษ์รูปแบบความเป็นอาคาร หรืออยา่งกรณีท่ีเรามีสงัคโลกก็มีการอนรัุกษ์สงัคโลก อนรัุกษ์
เคร่ืองปัน้ดนิเผา มีพิพิธภณัฑ์ให้มนัสอดคล้อง… 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
 แนวทางท่ีจะสง่เสริมให้โครงการประวตัศิาสตร์ฯ นีไ้มถ่กูละเลยและเกิดความร่วมมือ 
 ...ผมมองวา่สว่นหนึง่ก็คือการยกฐานะตําบลเมืองบางขลงั ให้อําเภอทางประวตัศิาสตร์ ทาง
วฒันธรรม คือถ้ามองด้วยประวตัคิวามเป็นมาและความเก่ียวเช่ือมโยงมนัมีการเช่ือมโยงกบัตําบลบ้านใหม่
ชยัมงคล ซึง่เป็นกลุม่โบราณสถานเดียวกนักบัอําเภอทุง่เสล่ียมก็อาจจะรวมกนัซกั 4 ตําบล สมมตตํิาบล
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บ้านซา่น มีพระพทุธรูปท่ีอาราธนาจากเมืองบางขลังไป  ตําบลบ้านใหมช่ยัมงคล ตําบลหนองกลบั อยา่งนี ้
มารวมกนั  ตอนนีอ้าจจะเป็นคนละอําเภอ แตข่ออําเภอศรีสําโรงมาสกัตําบล ขออําเภอทุง่เสล่ียงมาอีก
ตําบลหนึง่  ยกฐานะซกั 4 ตําบล  แล้วก็จดุเช่ือมหลกัท่ีจะไปกระจายอีกอนัคือความเป็นกึ่งกลางระหวา่ง 2 
เมือง โดยอาศยัถนนพระร่วงเป็นหลกั...  
 นอกจากนีค้วรจะมีการสร้างอนสุาวรีย์ 2 กษัตริย์ ท่ีเข้ามาปกครองไพร่พลท่ีเมืองบางขลงั และควร
จะมีการเรียนการสอนทางด้านประวตัศิาสตร์การทอ่งเท่ียว รวมถึงการมีศนูย์สโุขทยัศกึษาเพ่ือใช้เป็นศนูย์
การเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เมืองสโุขทยั 
 ...ทีนีจ้ดุท่ีนา่จะทําคือพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้เร่ืองอนุสาวรีย์พอ่ขนุศรีอินทราทิตย์กบัพอ่ขนุผาเมือง ท่ี
เป็นอนสุาวรีย์ 2 กษัตริย์ ท่ีเราพดูคยุกนัวา่นา่จะทํา นอกจากนีใ้นระดบัจงัหวดั ตอนอดีตนายกทกัษิณมา
ประชมุครม.สญัจร ผมในฐานะศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัรามคําแหง มีโอกาสได้คยุกบัคณะกรรมการ ก็เสนอ
เขาวา่สโุขทยันา่จะมีคือตอนนีศ้นูย์วิทยบริการ ของมหาวิทยาลยัรามคําแหง ก็เสนอวา่นา่จะเป็นวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลยั ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั แล้วมี 2 คณะท่ีควรจะต้องมี คือคณะท่ีสอนทางด้าน
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมกบัการทอ่งเท่ียวเพ่ือการอนรัุกษ์ ซึง่มตคิรม. ตอนนัน้เขาก็พดูถึงอนันี ้ควรจะ
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการสอนใน 2 เร่ืองนี ้แล้วก็อีกเร่ืองท่ีมีการพดูถงึกนัมากคือควรจะมีศนูย์สโุขทยัศกึษา 
ทีนีเ้ม่ือมีศนูย์สโุขทยัศกึษามนัก็จะถึงเมืองบางขลงัด้วย ทีนีก้ลายเป็ นวา่เราก็ยงัไมเ่ข้าใจเร่ือง
ประวตัศิาสตร์วฒันธรรมทังๆ้ท่ีตรงนีม้นัมีต้อนเคล้าท่ีเราศกึษาได้ง่าย เป็นเมืองท่ีมีทัง้ทนุทางสงัคมทนุทาง
ประวตัศิาสตร์วฒันธรรม มีอยูเ่ยอะแตป่รากฎวา่กระบวนการศกึษาทางวิชาการมนัไมมี่ ถ้ามีการให้ความรู้
คนในพืน้ท่ีนา่จะทําให้เขาเข้าใจมากขึน้และนา่จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เขาให้ความร่วมมือมากขึน้... 
 
คณุฐานพุงศ์  เจริญสรุภิรมย์   นายอําเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสโุขทยั 
 ต้องบอกวา่เพราะประวตัศิาสตร์ถึงทําให้เกิดโครงการนีข้ึน้มา โดยเฉพาะท่ีบอกวา่บางขลงัเป็น
เมืองประวตัศิาสตร์ร่วมสมยัเมืองเก่าสโุขทยั  ทีน่ีคือเมืองเก่าสวรรคโลกซึง่ปรากฎในศลิาจารึก ก็เลยเป็น
เง่ือนไขท่ีวา่คนในท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ รู้ ผู้สนใจในเชิงประวตัศิาสตร์ ต้องการท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม
ในการบริหารจดัการให้เป็นรูปธรรมให้มนัดียิ่งขึน้ตอ่ไป  
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ                  
 
 ความเป็นมาและเง่ือนไขท่ีนําไปสูค่วามร่วมมือ 
 ...ผมย้ายมาเป็นนายอําเภอสวรรคโลกเม่ือ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ประมาณปี กวา่ๆท่ีผา่นมา เป็น
การมารับราชการท่ีสโุขทยัครั ้งแรก ก่อนมาผมยงัไมท่ราบวา่มีโครงการประวตัศิาสตร์นะ แตพ่อมาถึงก็มา
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ทราบวา่มีโครงการนี ้เพราะเราต้องพบปะกบัท้องถ่ินทกุแหง่ ก็เลยได้มาทราบ การเข้ามามีสว่นร่วม ผมเป็น
นายอําเภอปุ๊ ป..ก็เป็นท่ีปรึกษาของทางโครงการและทางเครือขา่ย เพราะปกตินายอําเภอก็กํากบัดแูลฝ่าย
ท้องถ่ินด้วย ซึง่ท้องถ่ิน ท่ีน่ีก็คืออบต.เมืองบางขลงั เราก็เป็นนายอําเภอกํากบัดแูลและในโครงการนีใ้น
ฐานะนายอําเภอเราก็เป็นท่ีปรึกษา...  
 กิจกรรมท่ีเข้าร่วมคือการเข้ามามีสว่นเพ่ือชว่ยขบัเคล่ือนให้โครงการนีมี้ความเข้มแข็งมากขึน้  โดย
ชว่ยประสานให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีสว่นร่วมเพื่อให้โครงการนีไ้ด้รับการยอมรับมากขึน้  
รวมทัง้ชว่ยในเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์ 
 ...ผมย้ายมาตอนเดือนมกราคม พอวนัท่ี 2 เมษายน งานแรกเลยคืองานแสงสีเสียงเมืองบางขลงั ซึง่
ในสว่นของกิจกรรมท่ีอําเภอเข้ามาร่วมมือคือการถวายพระพรให้พระองค์ทา่น ซึง่จากนัน้เราก็ทํามาตลอด 
อยา่งงานวนัอนรัุกษ์มรดกไทย ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 2 เมษายน อนัท่ี 2. ก็เป็นการเสวนาประวตัศิาสตร์เมืองบาง
ขลงั   3. งานบวชพระเณรสามคัคี 4. กิจกรรมแสงสีเสียงตํานานเมืองบางขลงั  แล้วก็มีเสวนาหลกัสตูรของ
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั เหลา่นีคื้อกิจกรรมท่ีผมได้เข้ามามีสว่นร่วม อนันีก็้เป็นสิ่งท่ีอบต. บางขลงัพยายามท่ี
จะทํามาโดยตลอด แตปั่ญหาคือต้องหาคนเพ่ือให้ชว่ยกระจายข้อมลูขา่วสารให้เยอะๆ เพราะแคเ่อกสารมนั
ไมใ่ชคํ่าตอบสดุท้าย  คําตอบสดุท้ายมนัอยูท่ี่ตวัคน  คือต้องพยามยามทําให้คนมาเยอะๆ คนท่ีชอบประวตัิ
ศา่สตร์แล้วก็มาชว่ยพดูปากตอ่ปาก มนัก็จะดีกวา่เอกสาร เพราะเอกสารบางคนก็อา่นบ้างไมอ่า่นบ้าง ถาม
วา่ทําดีไหม  คําตอบคือ...ดี แตไ่มไ่ด้อา่นทกุคน อนันีพ้ดูถึงข้อเท็จจริง  คือส่ือแบบหนึง่อาจจะเหมาะกบัคน
กลุม่หนึง่  อยา่งส่ือหนงัสือผมก็วา่ดีเพราะเราเอาไว้อ้างอิงได้ แตส่ื่อท่ีดีท่ีสดุผมก็ คดิวา่นา่จะเป็นคนนะ  
ซึง่โครงการนีใ้นฐานะราชการก็ต้องเข้ามามีสว่นร่วม เพราะวา่ในการขบัเคล่ือนน่ีมนัต้องอาศยัทกุภาคสว่น
ใชไ่หม ภาครัฐ ภาคเอกชน  ท้องถ่ิน โดยเฉพาะชมุชนท้องถ่ิน เพราะปัจจบุนัการขบัเคล่ือนไมว่า่เร่ืองอะไร  
เราก็เช่ือมัน่ได้วา่มนัขบัเคล่ือนฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดทําไมไ่ด้ มนัต้องมีสว่นร่วมด้วยกนัทัง้หมดโดยเฉพาะจดุนี ้
ถ้าดจูากนกัประวตัศิาสตร์ท่ี  เขามาดูๆ กนันะก็ถือวา่เป็นประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย แตว่า่ในการสืบค้น
ยงัไมค่อ่ยได้รับการประชาสมัพนัธ์อยา่งแพร่หลายเทา่ท่ีควร  มนัก็ควรจะต้องเป็นจดุแรกของตรงนี ้นา่จะ
เป็นจดุขาย  เพ่ือตอ่ไปเราจะต้องกระตุ้นจิตสํานกึ คงต้องเร่ิมต้นจากคนในท้องถ่ินก่อน  โดยเฉพาะความ
ภาคภมูิใจในถ่ินกําเนิดของตวัเอง  ไมมี่เมืองบางขลงัก็ไมมี่ประเทศไทยในปัจจบุนันี ้ ทางอําเภอ ในการเข้า
มาเป็นเครือขา่ย สนบัสนนุก็จะเป็นในแนวเดมิน่ีแหละ่ การกระจายอํานาจให้กลุม่ชมุชน  ซึง่ตอนนี ้เขาก็ดี
อยูแ่ล้ว ก็มาชว่ยทําให้เขาเข้มแข็งมากยิ่งขึ ้น  หาคนท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน  ภาครัฐลงมาเป็นคณะกรรมการ
ให้เพิ่มมากขึน้ จะได้มีการยอมรับกนัดีขึน้ และแผนงานยทุธศาตร์จะต้องเช่ือมโยงกบัการประชุมประชาคม  
คือต้องขึน้อยูก่บัชาวบ้านด้วย อยา่งท่ีบอกไปตอนแรกวา่มนัต้องเร่ิมต้นจากคนในหมู่บ้านก่อน เพราะทกุ
เร่ืองตอนนีแ้ผนงานยทุธศาสตร์ต้องผา่นประชาคมก่อน เร่ิมจากแผนพฒันาหมูบ้่าน พอเสร็จก็คอ่ยไปโยง
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กบัแผนพฒันาท้องถ่ิน แผนท้องถ่ินเสร็จ   มาเป็นแผนยทุธศาสตร์อําเภอ  แผนยทุธศาสตร์จงัหวดั มนัก็เป็น
ชว่งๆกนั  เป็นไปตามขัน้ตอนกนัอยา่งนี ้ 
  ภาครัฐจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตวัและเพิ่มเตมิทกัษะ ใดบ้าง  ในเร่ืองของการบริหารจดัการ  

...ภาครัฐในเร่ืองของการบริหารจดัการต้องเพิ่มแน ่ ถ้าไมเ่พิ่มมนัทําไมไ่ด้หรอก ในความเห็นของ
ผมนะ ภาครัฐจะต้องหาผู้ นําภาครัฐ ไมว่า่จะเป็นนายก กํานนั  ผู้ใหญ่บ้าน หรือสว่นราชการอะไรทัง้หลาย 
และต้องมีความมุง่มัน่ตัง้ใจให้มีความตอ่เน่ือง  และจริงจงั  ไมใ่ชว่า่พอนายกอบต.  กํานนัพ้นตําแหนง่ไป
แล้ว คนมาใหมไ่มเ่หมือนคนเก่า มนัก็ไมต่อ่เน่ือง เพราะฉะนัน้เร่ืองนีไ้มใ่ชง่่าย ภาครัฐต้องใช้ความสามารถ
พิเศษ ทกัษะ อยา่งต้องมีพืน้ฐานจากตวัคนก่อน ต้องมีความมุง่มัน่ ตัง้ใจ ทําจริงจงั ตอ่เน่ือง ในการท่ีจะ
สร้างเครือขา่ยให้มีความตอ่เน่ีองไปเร่ือยๆ  ไมว่า่คณุจะอยูใ่นตําแหนง่หรือไมก็่ตาม นอกจากนัน้ก็ต้องมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เป็นนกัประสานท่ีดี เพราะเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของการประสานงานเพราะวา่เป็นเร่ืองท่ีทําคน
เดียวไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้คณุต้องเก่งในการประสานงาน ถ้าเป็นไปได้ต้องชอบประวตัศิาสตร์และต้อง
บรรยายได้ คือจริงๆเป็นเร่ืองยากนะเพราะอยา่งผมพอต้องไปบรรยายบางครัง้ก็ยงัไมไ่ด้  ภาครัฐท่ีชอบ
ประวตัศิาสตร์สนใจและค้นคว้าเชิงประวตัศิาสตร์  เวลาใครถามปุ๊ ป..ก็บรรยายได้เลย อยา่งทา่นรองปลดั
อบต. สมชาย  สดุท้ายก็ต้องมีเทคนิคในการจงูใจสงู พดูธรรมดาคนนกึภาพไมอ่อก มนัจะต้องมีเทคนิค  น่ี
พดูถึงในสว่นของภาครัฐนะ คือมนัต้องมีเทคนิคในการจงูใจ พดูแล้ว โน้มน้าวใจคนได้ คนก็จะสนใจ เอ๊ะ...
ยงัไมเ่คยมาเลยจงัหวดั สโุขทยั รู้จกัแตล่อยกระทงเขาไมรู้่จกัเมืองบางขลงั  แล้วก็ต้องจงูใจและ
ประชาสมัพนัธ์ให้เก่ง เพราะบางท่ีประชาสมัพนัธ์ไมเ่ก่งเจ๊งเลยคณุ พฒันามาก่ีสิบล้านไมมี่ใครมา เพราะ
บางแหง่ท่ีประสบความสําเร็จน่ี  แตล่ะอําเภอ แตล่ะชมุชนคือเขาโปรโมทเก่ง ถึงมีพืน้ฐานอยูแ่ล้วก็ไม่
สําคญั ถ้าคณุทําการตลาดไมเ่ก่ง ดงันัน้ต้องเป็นนกัประชาสมัพนัธ์และพดูโน้มน้าวเก่ง  ซึง่ท่ีน่ีหวัข้อทําถกู
ทางแล้ว แตย่งัขาดคนท่ีจะเข้าไปพดูโน้มน้าวจงูใจ น่ีก็เป็นเง่ือนไขสําคญั ท่ีก็ยากอยูเ่หมือนกนันะ... 
  ภาคประชาชน ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องก็จําเป็นจะต้องมีการปรับตวัเพ่ือให้เครือขา่ยสามารถดําเนินไป
ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 ...ภาคประชาชนต้องปรับตวัแนน่อน เพราะปัจจบุนัเป็นยคุ IT ใชไ่หม การบริหารจดัการไมว่า่จะใน
เชิงประวตัศิาสตร์หรือพฒันาอะไรก็ตาม  โดยเฉพาะการให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วมน่ีตอนนีม้นัเป็นยคุ IT
เราก็ต้องปรับตวัไปตามสถานการณ์ แล้วเด๋ียวนีช้าวบ้านก็ไมเ่หมือนเม่ือก่อนแล้วท่ีจะให้เราเข้าไปจงูได้
ง่ายๆ แล้วบางทีก็ต้องมีการใช้งบไปกับการให้ชาวบ้านมาเข้าร่วม   ซึง่ผมคดิวา่มนัเป็นการสร้างวฒันธรรม
ท่ีแย ่จะไปวา่ชาวบ้านก็ไมไ่ด้ อยา่งเราเรียกเขามาถ้าเราไมมี่งบคา่พาหนะ ก็เขาอยูบ้่านเขาก็ต้องข่ีมอเตอร์
ไซด์มา นัง่ปิกอพัมา น่ีพดูถึงข้อเท็จจริงนะ แตใ่นมมุกลบักนัภาครัฐเกือบทกุสว่นก็ต้องให้คา่นํา้มัน  คา่
อะไรมาตลอด เขาก็เคยชิน  ได้ถึงมา ไมไ่ด้ไมม่า อยา่งนีม้นัก็เสียนะ เพราะเป้าหมายสดุท้ายของการพฒันา
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ประชาชนคือต้องให้เขาพึง่พาตวัเองให้ได้ ทกุเร่ืองมนัต้องเกิดจากจิตสํานกึของคน  เพราะฉะนัน้การหยิบ
เร่ืองประวตัศิาสตร์มาทํา มาสร้างเครือขา่ย ถ้าต้องจ้างกนัมาถึงจะมา แสดงวา่อยา่งนีก็้ไมเ่ข้มแข็ง มนัต้อง
คนสนใจจริง มาด้วยความภาคภมูิใจ  จดุกําเนิดประเทศไทยอยูท่ี่บ้านเราน่ี  พวกเรามาชว่ยกนัขบัเคล่ือน
มนัต้องได้อยา่งนี ้มนัถึงจะไปได้ ปัญหาข้อเท็จจริงมีอะไรบ้าง... 

 

กระบวนการในการด าเนินงาน 
 
 การกระตุ้นหรือสง่เสริมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  ในฐานะภาครัฐ 
 ..ปกตอิบต.ก็จะมีการวางแผนการพฒันาท้องถ่ินร่วมกบัอําเภอ อําเภอก็จะไปร่วมกบัทางจงัหวดั 
ซึง่ถ้างบประมาณไมพ่อนายก อบต. ก็จะประสานไปทางอําเภอ ทางอําเภอก็จะประสานไปทางผู้วา่ราชการ
จงัหวดั  ซึง่ก็อาจะได้งบประมาณมาชว่ยสว่นหนึง่   ซึง่เราก็พยายามชว่ยเหลือเพราะรู้ว่ าทางอบต.มี
งบประมาณน้อย ทีนี ้โครงการนีห้รือแผนนีก็้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ ยทุธศาสตร์มนัก็หลายด้าน ทีนีถ้้ามนัเป็น
แคส่ว่นหนึง่ เราก็ต้องมาทําให้ชาวบ้านเข้มแข็งก่อน  อยา่งหมูบ้่านหรือตําบลนีเ้วลาประชมุหมูบ้่านหรือ
ตําบลต้องให้เห็นถงึความสําคญัของเชิงประวตัศิาสตร์ตรงนีถ้้าไมเ่ห็น    เวลาตัง้งบประมาณทีไรก็ไมเ่คยได้ 
ตัง้งบในการพฒันาด้านนี ้  ถ้าแผนการกระจายอํานาจอยากให้ท้องถ่ินเข้ามาเป็นผู้ดแูลโบราณสถานเอง  
ในสว่นนีผ้มก็อยากเน้นหนกัไปให้คนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ ทกุภาคสว่น ซึง่ตรงนี ้มนัสําคญันะ  ให้เข้ามา
มีสว่นร่วมในทกุภาคสว่นท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนี ้ตัง้แตใ่นหมูบ้่านและทัง้ตําบลเมืองบางขลงั  เสร็จแล้วพอตรงนี ้
เข้มแข็งก็มาเช่ือมโยงในระดบัอําเภอ  ซึง่เราก็ต้องมาพฒันาวา่เวลาจดักิจกรรมอะไรทัง้หลาย ให้ทกุคนได้
ลกึซึง้รู้ถึงประวตัศิาสตร์ตรงนี ้ ตัง้แตห่วัหน้าสว่นราชการ อําเภอ จงัหวดั อบต. นายกอบต.ทา่นอ่ืนๆ   ใน
เขต สวรรคโลกน่ี  จําเป็นต้องเรียนรู้ตรงนี ้เพ่ือให้ยอมรับคือการตัง้งบประมาณมนัต้องเช่ือมโยงกบัตรงนี ้ 
มนัก็จะสามารถตัง้แบบเครือขา่ยได้ แต่กวา่จะตัง้ได้มนัก็ต้องเข้าใจถึงความสําคญัตรงนีก้่อน ทกุวนันีเ้ขาก็
ตา่งคนตา่งอยู ่ การกระจายอํานาจมนัก็มีข้อเสียคือผู้ นําบางคนเขาก็มีวิสยัทศัน์แคบ เวลาจะทําอะไรก็คดิ
เฉพาะเขตของตวัเอง ในสว่นของงบประมาณน่ี ต้องบอกวา่สโุขทยัมีทัง้หมด 9 อําเภอ ความจริงงบประมาณ
ก็จะถกูแบง่ออกเป็นหลายสาย อบต.ก็เป็นอบต. เล็กๆ และก็ต้องดยูทุธศาสตร์ในทุกด้าน งบประมาณสว่น
หนึง่ก็จะดจูากจํานวนประชากร  สว่นอบต.ก็จะขึน้อยูก่บัความเจริญ อบต.ชัน้ 1-2-3-4-5 ซึง่อนันีก็้อยูห่ลงั  ๆ
งบประมาณก็จะน้อย งบก็จะมีท้องถ่ินสว่นหนึง่ งบจากอําเภอเดี๋ยวนีอํ้าเภอก็กระจายอํานาจไปสูท้่องถ่ิน 
อําเภอก็ต้องรอยทุธศาสตร์จากจงัหวดั งบท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดั ซึง่รัฐบาลเด๋ียวนีง้บประมาณก็จะได้น้อยลง 
จงัหวดันงึสมยัก่อนอาจจะได้ 200-300 ล้านตอ่ปี ตอนนีก็้จะเหลือแค ่100 กวา่ล้าน ซึง่ผู้วา่ก็จะต้องดแูล
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ยทุธศาสตร์ทัง้หมด ซึง่จงัหวดัสโุขทยัก็มีอําเภอ 9 อําเภอ แล้วยงัมอีบจ. อีกสว่นหนึ่ง งบท้องถ่ินในระดบั
จงัหวดั นอกนัน้ก็ต้องแบง่งบในสว่นกลาง เพราะฉะนัน้ตรงนีใ้นการขบัเคล่ือนมนัก็ต้องเช่ือมโยงกนัหลายๆ
ฝ่าย โดยเฉพาะในสว่นกลางด้วย เชน่ กรมศลิปากร หรือหนว่ยงานอะไรตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง... 
 ดงันัน้ การกระตุ้นหรือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ ในฐานะภาครัฐ  ประกอบด้วย 
 ...สิ่งสําคญัท่ีทางอําเภอจะเข้ามาชว่ยโครงการนีไ้ด้คือการวางยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนตอ่ไป 
แตก็่อยากเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม เป็นตวัหลกั ตวัชว่ยก็จะเป็นทางสว่นราชการ อําเภอ 
จงัหวดัหรืออบต.อ่ืนๆ ในพืน้ท่ีหรือทัว่ประเทศมาชว่ยคณุ คณุต้องเข้มแข็งก่อน ภาคประชาชนเจ้าของพืน้ท่ี
ต้องเข้มแข็ง  ต้องเห็นความสําคญั จดักิจกรรมปีหรือ 2 ปีคนก็ยงัเทา่เดมิ จดักิจกรรมแสงสีเสียงมีคนอยู ่
500 ตอ่ไปมี 700 ตอ่ไปมี 1,000 คือมนัต้องพฒันาเพิ่มมากขึน้ ก่อนท่ีจะเอาผูว้า่เอาใครมาหมดเมือง คณุ
ต้องมาให้หมดก่อน ไมใ่ชน่ายก กํานนั ยงัมาไมค่รบเลย เร่ิมจากคนในท้องท่ีก่อนแล้วคอ่ยดงึคนข้างนอก
เข้ามา ถ้าคนในพืน้ท่ียงัไมรั่บรู้ประวตัศิาสตร์นีแ้ล้วคณุจะไปให้หวัหน้าสว่นจงัหวดั ผู้วา่มาหมดเมืองได้
อยา่งไร แล้วคณุจะให้คนทัว่ประเทศมาตรงนี ้ได้อยา่งไร แล้วปัจจบุนันีค้น เขาก็เท่ียวเฉพาะอทุยาน
ประวตัศิาสตร์สโุขทยัและศรีสชันาลยั  ทัง้ๆท่ีตรงนีเ้ป็นจดุกําเนิดในยคุเดียวกนั  นอกจากนีย้งัรวมถึงการ
เข้าไปมีสว่นร่วมของอําเภอก็คือการให้คําปรึกษา การวางยุทธศาสตร์วางแนวทางและให้ข้อคดิวา่มนันา่จะ
ไปในแนวทางนี ้  ถ้าคณุไปสะเปะสะปะแบบนี ้มนัก็ได้แคนี่ ้ไมไ่ปไหนสกัที  แล้วคณุก็ภาคภมูิใจ อยา่งอ่ืนดู
เหมือนจะดีแล้วแตจ่ริงๆแล้วคนยงัไมรู้่จกัเทา่ท่ีควร  คนท่ีเข้ามาชว่ยเขาก็จะเร่ิมรู้จกั ก็ถือวา่ได้ไปสว่นนงึ 
คือนา่จะต้องเร่ิมจากคนในพืน้ท่ีให้เข้ามามีสว่นร่วมมากกวา่นีแ้ล้วก็คอ่ย  ๆขยายไปตาม step คือการท่ีเรา
จะก้าวทีเดียวทะลไุปสู ่Inter มนัก็ยงัเป็นไปไมไ่ด้ อนันัน้มนัก็จะยงัเป็นแคข้่อมลูทางอินเตอร์เน็ทและ
เอกสารเทา่นัน้ หรือเป็นกรุ๊ปทวัร์เทา่นัน้ มนัไมใ่ช ่พืน้ฐานต้องแนน่ ไมง่ัน้มาวดัก็ต้องพึง่เจ้าอาวาส อบต.
ใครมาก็ต้องรองปลดั เขาจะเก่งประวตัศิาสตร์ แบบขาดเขาจะรู้สกึ  ซึง่การจะเร่ิมตรงนีไ้ด้ก็ต้องสร้าง
เครือขา่ย เดก็นกัเรียน ไมก็่มคัคเุทศน์ท้องถ่ิน มคัคเุทศน์เชิงประวตัศิาสตร์ ซึง่เขาก็ต้องพยามเช่ือมโยง
เพราะอบต.จะทําเองคนเดียวก็นา่จะทําไมไ่ด้ ขณะท่ีงบประมาณก็มีน้อย จําเป็นต้องเช่ือมโยงกบัทาง
จงัหวดั โดยเฉพาะในสว่นของผอ. ทอ่งเท่ียวและกีฬา ,ททท., กรมศลิปากรเพ่ือให้เข้ามาอบรมให้ความรู้  คือ
มนัต้องเช่ือมโยงหลายฝ่าย ไปพร้อมๆกนั...  
 ตําบลเมืองบางขลงัถือวา่เป็นตําบลหนึง่ท่ีมีความสําคญัของอําเภอสวรรคโลก  โดยเฉพาะการเป็น
เมืองท่ีมีต้นทนุในทางประวตัศิาสตร์ 

...เมืองบางขลงั ต้องบอกวา่โดยพืน้ฐานเป็นเมืองมีท่ีเป็นเมืองทนุในทางประวตัศิาสตร์ เพราะเป็น
เมืองเก่าร่วมสมยักบัเมืองสโุขทยัและศรีสชันาลยั เป็นจดุเดียวกนั จดุกําเนิดของประเทศไทยอยูต่รงนี ้ น่ี
ถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัในเร่ืองของทนุทางประวตัศิาสตร์  2. แหลง่โบราณสถาน ซึง่มีหลกัฐานปรากฎให้
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เห็น จนสมเดจ็พระเทพฯเสดจ็มาทอดพระเนตร  มีโบราณวตัถ ุอยา่งพระพทุธรูป อนันีก็้เป็นปัจจยัสําคญั
อนัหนึง่  อีกข้อหนึง่ก็คือเราเป็นเมืองศนูย์กลางการคมนาคม  สวรรคโลกรถไฟก็มี รถทวัร์ก็มี สนามบนิก็มี 
ก็ถือเป็นอีกปัจจยันงึท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในเครือขา่ยได้  การเดนิทางสะดวกอยา่งแขกผู้ใหญ่อยากมา 
ก็ขึน้เคร่ืองมาได้เลย แล้วบางคนอายเุยอะนัง่รถไมไ่หวก็ขึน้เคร่ืองมาได้เลย คือนัง่รถไฟก็นาน แตห่ลกัๆ ก็
เป็นเมืองท่ีมีทนุในทางประวตัศิาสตร์ มีโบราณสถาน โบราณวตัถ ุเป็นเมืองเก่าท่ีมีการคมนาคมสะดวก  อีก
ปัจจยัหนึง่คือเป็นเมืองท่ีเคยมีเชือ้พระวงศ์เสดจ็ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.พ. พ.ศ. 2450  รัชกาลท่ี 6 เสดจ็ วนัท่ี 13 
ก.พ. พ.ศ. 2540 พระพี่นางเธอเสดจ็ วนัท่ี  29  มิถนุายน  พ.ศ. 2550 สมเดจ็พระเทพฯเสดจ็ อนันีก็้เป็น
ปัจจยันงึท่ีสําคญัในการอยากสร้างเข้ามามีสว่นร่วมในเครือขา่ย ขนาดพระองค์ทา่นมาแล้วเราจะอยูเ่ฉย
ทําไม อนันีก็้เช่ือมโยงได้...                            
 ข้อเสียเปรียบของเมืองบางขลงัคือการเป็นเมืองท่ีถกูค้นพบทีหลงั ประกอบกบัร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร์และโบราณสถานท่ีค้นพบมีเหลืออยูจํ่านวนไมม่ากพอท่ีจะสร้างเป็นจดุขายได้ 
 ...เมืองบางขลงั สิ่งท่ีเสียเปรียบคือการค้นพบมนัมาทีหลงั  อยา่งในอทุยานประวตัศิาสตร์หรือ
ศรีสชันาลยัเขาจะได้เปรีย บตรงท่ีโบราณสถานเขามีเหลืออยู่ เป็นจํานวนมากคือจะมีร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร์อยูเ่ป็นจํานวนมาก แตท่ี่เมืองบางขลงัมีน้อยกวา่ เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัก็ต้องมาไลก่นัคนท่ี
สนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์...    
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
  ลกัษณะของผู้ นําความร่วมมือท่ีคาดหวงั 
 ...ผู้ นําในอนาคตจะเป็นใครก็แล้วแต ่ต้องเป็นคนท่ีสนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์และเสียสละเพ่ือ
บ้านเมืองจริงๆ  คือต้องเร่ิมเน้นให้คนรู้จกัประวตัศิาสตร์มากยิ่งขึน้ โดยเร่ิมจากคนในพืน้ท่ีก่อนแล้วคอ่ย
ขยายออกไป เพราะถ้าคนในพืน้ท่ียงัไมส่นใจ  ครูยงัไมส่นใจนกัเรียนยงัไมรู้่ประวตัศิาตร์เมืองตวัเอง แล้วคน
อ่ืนเขาจะมาทําไม อยา่งสถานศกึษาเราก็เอาเข้าไปใสใ่นหลกัสตูร ซึง่เราก็พยายามทําอยูห่ลกัสตูรท้องถ่ิน 
การจะขายเมืองประวตัศิาสตร์น่ี Staff ต้องเก่ง เพราะบางแหง่น่ีดีแตสู่เ้ขาไมไ่ด้เพราะการตลาดไมเ่ก่ง 
โดยเฉพาะจดุขายเชิงประวตัศิาสตร์น่ีคนไทยรู้อยู ่อยา่งคนจะไปเท่ียวทะเล นํา้ตก มากกวา่ทอ่งเท่ียวในเชิง
ประวตัศิาสตร์ อยา่งนายกจะพาทวัร์ถ้าบอกจะพาไปเมืองประวตัศิาสตร์จะยกมือไปกนัสกัก่ีคน แตพ่อบอก
แมบ้่านทัง้หลายจะพาไปพทัยา ยกมือไปกนัเตม็เลย คือถ้าไปประวตัศิาสตร์ทีเดียวมนัยาก 
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แนวทางสําคญัในการวางแผนความร่วมมือ 
 ...สว่นมากผมก็จะประสานกบัในท้องถ่ินกอ่น คือมนัก็ต้องเริมไลจ่ากตรงนีไ้ป เราก็จะต้องให้
ข้อมลูขา่วสารวา่มนัจะต้องพฒันาให้เป็น Step ไลข่ึน้ไป ต้องทําพืน้ฐานให้แนน่ก่อน ไลต่ัง้แตห่มูบ้่าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ เก่ียวข้อง เอาให้แนน่ ก่อนท่ีทําแล้วก็แล้วสว่นหนึง่แตม่นัก็ยงัหยดุไมไ่ด้ มนัจะต้อง
ขยายผลนอกจากคนท้องถ่ินท่ีน่ีแล้ว มนัต้องรวม 14 ตําบลในสวรรคโลก ก่อนท่ีจะไประดบั Inter เรามี 14 
ตําบล 100 กวา่หมูบ้่านก็ต้องให้ทกุคนเรียนรู้ ตรงนีจ้ะได้รู้สกึภาคภมูิใจ  อนันีก็้เป็นสว่นหนึง่ของอําเภอ
สวรรคโลก ถ้าเราเรียนรู้ตรงนีห้มด เราจะได้ขบัเคล่ือนเครือขา่ยทะลใุห้ถึงระดบัทัว่ประเทศอีกที น่ีคือ
แนวคดิท่ีคดิวา่มนันา่จะขบัเคล่ือนไป...  
 
คณุจารึก ป่ินประภา    ผู้ อํานวยสํานกัทอ่งเท่ียวและกีฬา  จงัหวดัสโุขทยั 
 สํานกัการทอ่งเท่ียวและกีฬา เป็นหนว่ยงานของภาครัฐ สงักดัอยูภ่ายใต้กระทรวงการทอ่งเท่ียว
และกีฬา  โดยมีนโยบายหลกัคือสง่เสริมความเป็นเลิศทัง้ทางด้านการกีฬาและการทอ่งเท่ียว...สํานกังาน
การทอ่งเท่ียวและกีฬาสงักดัอยูก่ับกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ซึง่กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาจะมี
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยูใ่นพืน้ท่ีทัง้หมด 4 หนว่ยงาน ในสว่นของผมก็จะอยูสํ่านกังานปลดักระทรวง มีการ
กีฬาแหง่ประเทศไทยซึง่ทํางาน ทางด้านความเป็นเลิศของ การกีฬา สว่น ททท . ก็จะทําในด้าน การ
ประชาสมัพนัธ์และการตลาดซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีสําคญั และสดุท้ายคือหนว่ยงานท่ีผลิตบคุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัการพลศกึษาคือสถานบนัการพลศกึษาวิทยาเขตสโุขทยั ทัง้ 4 หนว่ยงานให้ความสําคญักบั 2 
นโยบายคือนโยบายทางด้านการกีฬาและการทอ่งเท่ียว... 
 ปีพ.ศ. 2554 เป็นปีท่ีประเทศไทยประสบกบัปัญหาจากภยัธรรมชาต ิ  ซึง่สโุขทยัก็เป็นอีกจงัหวดั
หนึง่ท่ีประสบกบัปัญหาอทุกภยั สง่ผลให้ตวัเลขการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสโุขทยัลดลงไปเป็นจํานวนมาก     
 ...การทอ่งเท่ียวสโุขทยัปีนีค้อ่นข้างจะนา่เป็นหว่ง เน่ืองจากเราประสบภยัจากภาวะทางธรรมชาต ิ
เราหวงัพึง่อตุสาหกรรมก็ไมไ่ด้ หวงัพึง่เกษตรกรรมก็ไมไ่ด้ ย่ิงปี 2554 ปีมหาอทุกภยัเน่ียะเราหนกัมาก  เรา
โดนถึง 6-7 เดือน บางพืน้ท่ีโดนถึง 8 เดือน ก็หนกัทัง้หมด ก็แปลวา่เกษตรกรรมในปี 2554 เน่ียะหนกักวา่ทกุ
ปีท่ีผา่นมา รวมถึงเดือนเมษายน ซึง่กลายเป็นอากาศหนาวผิดปกต ิใบยาสบูเราหมดไปหลายร้อยล้าน 
สโุขทยันํา้ทว่มทกุปีเพราะนํา้ท่ีลงมาจากภเูขาจงัหวดัแพร่ ด้านบนมีพืน้ท่ีท่ีใหญ่ แล้วพอมาถึงแมนํ่า้ยมเข้า
เขตสโุขทยัเรียวเล็ก เป็นคอขวด นํา้จากปลายขวดมาคอขวด คือมนัเล็ก ยงัไงซะมนัก็ต้องล้นเพราะวา่มนัไม่
มีอะไรจะเข้ามาปิดกัน้ได้ ดงันัน้เม่ือภยัธรรมชาตเิลน่งานเราขนาดนี ้ เราหวงัพึง่ภาคบริการภาคเดียวในการ
เพิ่มเศรษฐกิจให้กบัจงัหวดัสโุขทยั ภาคบริการเน่ียะ รวมถึงไมว่า่จะเป็นอาหารการกิน สินค้า OTOP สินค้า
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ท่ีระลกึท่ีสามารถซือ้กลบัไปบ้านได้  สโุขทยัเรามีฝีมือถึงขนาดท่ี International ก็ไปได้ ไมว่า่จะเป็นช้างไม้ 
ขนม ฯลฯ…    
 ดงันัน้การทอ่งเท่ียวจงึถือเป็นอีกหนึง่ชอ่งทางท่ีจะชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดั โดยเฉพาะการ
ทอ่งเท่ียวในเชิงประวตัศิาสตร์  เน่ืองจากจดุแข็งของจงัหวดัสโุขทยัคือการเป็นเมืองท่ีมีร่องรอยขอ ง
โบราณสถานปรากฎอยูอ่ยา่งชดัเจน ....สโุขทยัโดยพืน้ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมคางหม ูถ้าไมไ่ด้ตัง้ใจมาจริงๆ พอคณุ
มาถึงพิษณโุลก คณุออกขวา คณุไปเลย คณุก็ไมม่าถึงเราอยูดี่ ถ้าคณุไปทางสายเอเซีย ไมเ่ลีย้วเข้าขวา
ผา่นกําแพงเพชร คณุเลยไปทันที เราไมโ่ชคดีทางภมูิศาสตร์ ดงันัน้ สโุขทยัต้องทําทกุอยา่งเพื่อให้คนเข้ามา
ในพืน้ท่ีโดยอาศยัมรดกโลกทัง้ 2แหง่ และองค์ประกอบท่ีมีความเช่ือมโยงทัง้หลายท่ีเป็นจดุเล็กๆ อยา่งเมือง
บางขลงัน่ีก็ถือวา่เป็นจดุหนึง่  บางขลงัเป็นเมืองประวตัศิาสตร์ชดัเจนเป็นเมืองประวตัศิาสตร์ชดัเจน มี
โบราณสถานอยูช่ดัเจน มีโบราณสถานท่ีเราเห็นวา่แม้จะเป็นเพียงจดุเล็กๆ แตบ่างขลงัคือปฐมบทของ
สโุขทยั คําวา่ปฐมบทของสโุขทยัหมายถึงการรวมตวัของพอ่ขนุศรีอินทราทิตย์หรือพอ่ขนุบางกลางหาวกบั
พอ่ขนุผาเมือง 2 พระองค์รวมกนัตัง้ทพัท่ีทางด้านเหนือของสโุขทยัเพ่ือจะไลข่อมให้ออกจากพืน้ท่ีสโุขทยั
และการรวมทพัครัง้นีถื้อเป็นการรวมทพัท่ีได้รับชยัชนะและได้เมืองสโุขทยัคืนมา ดงันัน้บางขลงัถือเป็น
ปฐมบทของสโุขทยัในทางประวตัศิาสตร์ท่ีชดัเจน เพียงแตค่นไทยไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัเร่ืองพวกนี ้
ทัง้หมด ทัง้ระบบ  แม้กระทัง่องค์พอ่ขนุรามคําแหงมหาราชคนไทยก็ไมค่อ่ยได้ให้ความสําคญั เมืองบางขลงั
ยิ่งเงียบสนิทเลย  ขนาดมหาราชองค์แรกของประเทศไทยเรายงัไมค่อ่ยได้ให้ความสําคญั ถามวา่เมืองบาง
ขลงัซึง่เป็นจดุเล็กของการสร้างประวตัศิาสตร์เบือ้งต้น การรวมทพัของแมท่พัทัง้ 2 เพ่ือท่ีจะกู้สโุขทยัคืนจาก
ขอมสบาดโขลญลําพง คนไทยยิ่งไมก่ลา่วขานถึงเลย เพราะฉะนัน้นกัท่องเท่ียวท่ีมาถึงท่ีน่ีควรจะมีโอกาสได้
เข้าไปดเูมืองบางขลงั เราจะได้เห็นวา่ โ บสถ์ของเมืองบางขลงัวา่สมยันัน้ มีลกัษณะของการสร้าง
สถาปัตยกรรมเป็นแบบไหน แล้วก็ศลิปกรรมท่ีอยูภ่ายในโบสถ์เมืองบางขลงัเน่ียะมีลกัษณะอยา่งไร 
ไมอ่ยา่งนัน้คนจะไมเ่ข้าใจวา่ถ้ามาเมืองบางขลงัแล้วเราจะมาดอูะไร เราไมต้่องการให้คณุไปดแูคต่รงนัน้ 
แตค่ณุไปดตูรงนัน้แล้วถ้าคณุไมรู้่คณุต้องถามปราชญ์ท้องถ่ินหรือเดก็นกัเรียนท่ีอยูแ่ถวนัน้ ซึง่เดก็นกัเรียน
ของแถวนัน้ก็ควรจะมีความรู้ในลกัษณะของอาสาสมคัรนําเท่ียวหรือพระท่ีอยูใ่นวดัก็จะสามารถนําทา่น
เท่ียวได้ บอกเลา่ถึงโบราณสถานตรงนัน้ได้ ก็มีหลายเร่ืองท่ีอยูท่ี่บางขลงัซึง่บางขลงัไมใ่ชบ่างขลงัปกต ิแต่
บางขลงัคือปฐมบทของสโุขทยั ไมมี่บางขลงั ไมมี่สโุขทยันะ เพราะท่ีน่ีคือจดุรวมตวั รวมตวัท่ีอ่ืนก็ไม่
สามารถท่ีจะเอาหรืออาจจะไมส่ามารถเอาสโุขทยัคืนมาได้ เพราะระยะในการเดนิทพัมนัมีอะไรตอ่มิอะไร
หลายอยา่งเตม็ไปหมด มนัทําให้ 2 พอ่ขนุสามารถเอาสโุขทยัคืนมาได้ในทางยทุธศาสตร์...  
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 บทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 ...ผมรู้จกัโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั เม่ือผมย้ายมาอยูส่โุขทยัใหม่ๆ  เม่ือปี พ.ศ. 2552 
วนัท่ี 2 เมษา บางขลงัมาบอกผมวา่ชว่ยเข้าไปดหูนอ่ยอยากจะมีเร่ืองของการแสดงแสงสีเสียงโดยใช้คนใน
ท้องถ่ิน  เดก็ก็ใช้ในท้องถ่ินพอ่บ้าน แมบ้่านก็เลน่กนัเองกระจ๊อกกระแจ็ก อยูใ่นนัน้แหละ่ ก็เป็นธรรมชาติ
ของคนท่ีอยู่ ท่ีนัน่ท่ีมีจิตท่ีสมบรูณ์เก่ียวกบัโบราณสถ านก็มาแสดง ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไป Observe 
(สงัเกตการณ์) เป็นครัง้แรก โดยท่ีไมไ่ด้บอกวา่ผมเป็นใครอะไรมาจากไหน การเข้าไป Observe ก็เพ่ือจะได้
นํามาวจิารณ์ ช่ืนชมและมาประจาน แล้วผมก็มีโอกาสเห็นระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั ผมก็เข้าไปกระตุ้น 
ผมก็บอกอยากเอาระบําตรงนีไ้ปแสดง ก็เอาไปประกวด เราก็ได้ไปแสดงท่ีเมืองทองธานี...  

 

กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
  
 สภาพแวดล้อมระหวา่งองค์การหรือบคุคลตา่งๆท่ีเก่ียวข้องภายในความร่วมมือ  
 ...ต้องบอกวา่สโุขทยัเรามีของดี แตก่ารประชาสมัพนัธ์เลน่น้อยมากหรือเลน่กนัเกือบไมเ่ป็น ไมรู้่
วา่จะเอาประวตัศิาสตร์ของตวัให้คนทัง้ประเทศรู้จกัได้อยา่งไร ส่ือให้เขารู้วา่ตวัเองมีความสําคญัอยา่งไร 
ทําไมไ่ด้ น่ีคือจดุออ่นของสโุขทยั ไม่เฉพาะบางขลงั ประเดน็นีต้า่งหากท่ีทําให้ตวัเลขนกัทอ่งเท่ียวลดลงจน
นา่กลวั คือ เราเก็บตวัเลขจํานวน 3 ปีคือ ปี พ.ศ.2552-2554 ปี พ.ศ. 2552 ก็ยงัดีอยูเ่ลย พอมาถึง ปี พ.ศ. 
2554 เราหมดทา่เลย ซึง่เราหวงัพึง่ภาคบริการ ซ่ีงไมต้่องมีคา่ขนสง่ออกไปตา่งจงัหวดั แล้วบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจมนัตงึตวัมากเทา่ท่ีผมสงัเกตดุ ูแล้วถ้าเศรษฐกิจไมดี่สิ่งท่ีเรากงัวลคือภยัทางสงัคมท่ีมนัจะเกิดขึน้
เป็นลกูระนาดตอ่ไปถ้าเศรษฐกิจไมดี่ โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  แม้จะ
เป็นโครงการท่ีดีหากแตก่ารขาดการประสมัพนัธ์ในเร่ืองข้อมลูตา่งๆ  ก็อาจสง่ผลให้โครงการไมเ่ป็นท่ีรู้จกั
เทา่ท่ีควร  บางขลงัต้องบอกวา่มนัเป็นจดุท่ีเล็ก ผมคดิวา่บางขลังอยา่คดิเลน่แคป้่าย อยา่คดิวา่ป้ายท่ีอยู่
ข้างทางไมก่ี่แผน่จะทําให้คนอยากมาเท่ียวเมืองบางขลังเดด็ขาดเลยแล้วการเป็นจดุเล็กเราจะลงทนุมากก็
ไมไ่ด้  สินค้าวตัถดุบิก็ยงัมีไมม่าก ก็มีแคค่นเข้าไปเย่ียมชม ลงทนุมากเราก็ไมไ่ด้ไมไ่ด้ทนุคืนแนม่นัยาก
มาก ซึง่ผมคดิวา่เรานา่จะต้องเลน่ Social Media คณุเปิดตวัเลยเลน่อะไรก็ได้ใน Social Media เลน่ให้แรง
ขึน้ พดูถึงตวัประวตัศิาสตร์ให้แรงขึน้ แล้วลงรูปของตวัโบสถ์ วดัโบสถ์ให้แรงขึน้ หรือวดัอะไรท่ีมี เลน่ให้แรง
ขึน้ แล้วก็หาไกด์นําเท่ียวให้ได้ อยา่งมาถึงจะสามารถไปพบกบัคณุได้ท่ีไหน จดุนดัพบระหวา่งคนบางขลงั
กบันกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิแล้วก็ตรงจดุนดัพบนั่นแหละ่คณุเอาอะไรกระจุ๊กกระจิกไปวาง
ไว้ตรงนัน้ เชน่ สงัคโลกไมเ่สียหาย คณุเอาไปวาง เงินทองไมเ่สียหายคณุเอาไปวาง เคร่ืองปัน้ดนิเผาไม่
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เสียหายเอาไปวาง และผลผลิตท่ีมีในพืน้ท่ีคณุก็เอาออกมาวาง น่ีทําให้เราไมต้่องเสียคา่ขนสง่อีกตา่งหาก  
ท่ีเรากําลงัคดิตรงนี ้อะไรท่ีเก็บเล็กผสมน้อยได้ทําเถอะเพราะเราหวงัอะไรท่ีเป็นก้อนใหญ่ๆมนัไมง่่ายนกั 
เกษตรกรรมก็ต้องรอปีนงึ ข้าวก็ต้องรอหลายเดือน อ้อยน่ีรอเป็นปี...              
 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ  
 ...กิจกรรมท่ีผมเห็นวา่นา่จะทําสําหรับบางขลงัคือการมีอาสาสมคัรนําเท่ียวมาอบรมพออบรม
เสร็จผมจะมีป้ายคล้องคอให้ อบต.ก็ชว่ยจดัการเร่ืองของแบบฟอร์มให้มนัแลดวูา่ใช ่แล้วถ้าเกิดเขามามี 
Package เสนอเลย อยา่งชมระบําบางขลงัไหม ระบําเน่ียะมีตัง้แตอ่นบุาล ประถม มธัยมต้น มีสาวในอบต. 
รําได้หมดเลย เขาเรียนรู้เร่ืองระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั ผมถึงได้พาเขาออกไป เจตนาคือต้องการให้เขา
เปิดตวัวา่เขาน่ีคือสดุยอดของเมืองสโุขทยัเร่ืองหนึง่ ไมใ่ช่ระบําสโุขทยัอยา่งเดียว ซึง่ผมก็พยายามอยู่
เพียงแตม่นัยงัไมค่อ่ยตอ่เน่ือง บางขลงัจงึนา่ท่ีจะมีการจดัอาสาสมคัรนําเท่ียว ต้องให้อาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวเข้า มามีบทบาทโลดแลน่อยูต่รงนี ้นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าไปชาวบางขลงัต้องให้การต้อนรับ มีวตัถดุบิ
อะไรท่ีพอจะนํามาขายได้ ทําแบบร้านค้าของชาวบ้าน มงุแฝกบ้าง ทําเป็นเพิงเล็กๆบ้าง คือไมต้่องคดิ
ร่ํารวยแตว่า่ให้เงินมนัมาตกอยูใ่นพืน้ท่ีบางขลงับ้าง แล้วบางขลงัตอนนีน้า่จะต้องคิดหลายเร่ืองแล้ว เพราะ
ตอนนีเ้ราจะหวงัพึง่เกษตรกรรม 100 % บางขลงันา่จะเหน่ือย... 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  

ปัญหาหรือข้อด้อยท่ีสําคญัของโครงการฯ  
 ...ปัญหาสําคญัผมคดิวา่ไมใ่ชอ่ยูท่ี่เร่ืองงบประมาณ  ข้อด้อยของโครงการประวตัศิาสตร์ฯ ผมคดิ
วา่ความไมต่อ่เน่ืองเป็นเพียงประเดน็หนึง่ แตค่วามไม่เข้าใจวา่จะทําอยา่งไรให้มนัเกิดการประชาสมัพนัธ์
ให้เขาเข้าไปหาตวัเน่ียะเป็นอีกเร่ืองนงึ เร่ืองใหญ่ๆมนัจะมีอยู ่ 2 เร่ือง ทีนีใ้นขบวนการประชาสมัพนัธ์อยา่ง
ท่ีผมเลา่ให้ฟังวา่มนัมีอะไรบ้างและไมจํ่าเป็นต้องลงทุนอะไรมาก แตเ่ขาคดิวา่ป้ายข้างทางนา่จะทําให้คน
เข้าไปเท่ียวเมืองบางขลงั แตผ่มคดิวา่มนัล้มเหลว เพราะป้ายท่ีอยูข้่างทางไมไ่ด้ชว่ยอะไรเลย เพราะคนก็จะ
ไมค่อ่ยได้เข้าไปท่ีถนนเส้นหลงันัน้ โอกาสมนัยากมาก วิธีการของมนัก็คือสอนเดก็ใช้ Social Media แคว่นั
เดียว แล้วมือถือเดี๋ยวนีม้นัมีเกือบทกุบ้าน สอนให้เขาทํา Social Media แป็ปเดียว แล้วเราพร้อมท่ีจะตอบ
สิ่งท่ีเขาถามมาใน Social Media เราก็จะเดนิไปพร้อมกนัหมด  อยา่งขณะนีน้กัทอ่งเท่ียวไปถามวา่ผมจะไป
ยืนอยูท่ี่จดุใดของเมืองบางขลงัถ้าผมจะไป ผมจะเดนิทางอยา่งไร แล้วผมไปตรงนั ้นผมจะกินอะไร ท่ีนอนมี
ไหม แล้วบางขลงัมีอะไรบ้าง คือการทอ่งเท่ียวมนัไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ  คือเขายงัเลน่การตลาดไมค่อ่ยเป็น แล้ว
อยา่งเวลาออกไปแสดงระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั คือพอผ้าผืนนีค้ล่ีออกมาปุ๊ ป...คณุต้องบอกเลยวา่
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วนัท่ี 2 เมษาของทกุปีจะเป็นงานแสงสีเสียงของเมืองบางขลงั ระหวา่งท่ีรําระบํา  คือระบําจริงๆก็ไมว่ิจิตร
พิศดารหรอก แตค่ณุคดิวา่มนัสําคญั แตค่นท่ีมาดเูขาไปดรูะบํามาทัว่ประเทศ ดีไมดี่ บางคนไปดรูะบํามา
ทัว่โลก เขาไมเ่ห็นความสําคญัหรอกอธิบายแบบนีท่ี้บางขลงัเองก็ยงัไมค่อ่ยเข้าใจ ครูอาจารย์ท่ีคมุไปก็ไม่
เข้าใจ ผมพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจวา่รู้ไหมวา่คนท่ีมาดเูน่ียะ มีคนหลายร้อยหลายพนัคนเข้ามาด ูแล้ว
คณุยงัไมบ่อกวา่บางขลงัมนัคืออะไร เสียโอกาสมาก ผมตําหนิเขาตัง้แต่วนัแรก ก็ไมแ่ก้ไข เดก็กําลงัจะ
แสดงคณุต้องขึน้ไปบนเวทีแล้วบอกวา่บางขลงัคืออะไร เพราะน่ีคือโอกาสของคณุ ขณะท่ีในสว่นของ
งบประมาณ ผมไมค่ดิวา่เ ป็นปัญหาสําคญันะ อยา่งมคัคเุทศน์เดก็ๆ อยา่งอาสาสมคัรในพืน้ท่ีจ ะมี
งบประมาณอะไร เดก็ก็แตง่ตวัอะไรก็ได้ ผมเข้าอบรมให้พอเสร็จปุ๊ ป...ผมก็ให้ป้ายคล้องคอไว้อนันงึไว้เป็น
ยนัต์  ในสว่นงานของผมคือใครต้องการผมเข้าไปช่วยหมด ผมบกุทกุท่ีท่ีจะทําให้เขาเกิดการทอ่งเท่ียว เขา
มาบอกคําเดียววา่ ผอ.ครับมาชว่ยผมที ผมอยากให้เดก็ผมรู้เร่ืองเม่ืองบางขลงั ไมใ่ชรู้่เร่ืองจากคําบอกเลา่
แตจ่ะรู้เร่ืองจากโบราณสถาน รู้เร่ืองจากผู้ เช่ียวชาญสาขา การอบรมให้เดก็ๆ ท่ีสําคญัคือจะทําให้เดก็กล้า
ขึน้ ทะนงองอาจขึน้  สามารถบรรยายแบบท่ีเป็นการทอ่งเท่ียวมากขึน้... ขณะท่ีหน้าท่ีหลกัๆ ท่ีสําคญัของ
สํานกัการทอ่งเท่ียวและกีฬา คือการพฒันาบคุลากรฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้โครงการท่ีดําเนินการเกิด
ความยัง่ยืน   รวมถึงเผยแพร่สิ่งท่ีมีอยูใ่ห้เป็นท่ีรับรู้ของสงัคม...สํานกังานการทอ่งเท่ียวและกีฬา เราก็จะเข้า
ไปร่วมทํากิจกรรมกบัเขาเกือบทกุเร่ืองนะ ตามท่ีเขาร้องขอมา แตเ่ราจะเน้นเร่ืองการพฒันาบคุลากรหรือ
เน้นเร่ืองการพฒันาคนของพืน้ท่ีให้มีการจดักิจกรรมได้อยา่งยัง่ยืน น่ีคือหลกัของสํานกังานท่ีน่ี อะไรก็ได้ท่ี
คณุอยากให้เราเข้าไปพฒันาบคุลากร แตเ่ราจะไมเ่ข้าไปพฒันาสิ่งก่อสร้างของคณุหรอก สิ่งก่อสร้างคณุ
ต้องวา่ของคณุเอง เราอยากพฒันาคน เข้าไปโน้มน้าวให้คนอยากทํางาน   ตรงนีต้อ่ นอกจากนัน้ กิจกรรมท่ี
ทางผมเข้าไปชว่ยก็คือการนําสิ่งท่ีเขามีอยูอ่อกมาบอกในสงัคม นําสิ่งท่ีเขามีอยูเ่อาออกมาโชว์ ในสงัคม
เพ่ือให้ตวัเขาเองมีความภมูิใจแล้วก็จะได้สนใจเร่ืองของการทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ เชน่การนําระบําเทววารี
ศรีเมืองบางขลงัออกมาโชว์ โชว์เสร็จเรามีโอกาสให้ได้เข้าไปโชว์ในกรุงเทพฯ อยา่งนีเ้ป็นต้น แตจ่ริงๆก็พยาม
ท่ีจะชว่ยในทกุเร่ืองท่ีเขาร้องขอแตเ่ราไมส่ามารถท่ีจะเข้าไปหาเขาได้ทกุเร่ืองท่ีเราอยากทํา เพราะถ้าเรา
อยากทําแตเ่ขาไมอ่ยาก ทํายงัไงก็ไมมี่โอกาสสําเร็จ เพราะเราเองก็ล้มเหลวกบัการทํางานในเร่ืองพวกนีม้า
มาก เราเข้าไปเราอยากแตเ่ขาไมอ่ยากกระตุ้นให้ตายเอาเงินงบประมาณแผน่ดนิมาใช้เพราะผมอยากแต่
เพ่ือนไมไ่ด้อยากด้วย พอเพ่ือนไมไ่ด้อยากด้วยทีนีห้่วยเลย... 
 ปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้การดําเนินงานของเร่ืองใด ๆให้ประสบความสําเร็จได้  ประกอบด้วย 
 ...การจะทําอะไร ถ้าอยากให้คนให้คนอ่ืนเห็นคนในพื ้นท่ีต้องทําให้เห็น เร่ืองนีผ้มไมไ่ด้พดูถึงท่ีน่ี
อยา่งเดียว  อยา่งท่ีศรีสชันาลยัเป็นเมืองท่ีขายผ้าหาดเสีย้ว แตถ้่าตวัคณุเองคณุไมใ่สผ้่าหาดเสีย้ว จะไป
บอกให้คนอ่ืนเขาใสเ่สือ้ผ้าหาดเสีย้ว ผมวา่คนนัน้ก็คงไมใ่ชค่นปกตแิล้วหละ่ ก็มงึคนขายแล้วมงึยงัไมใ่ส่
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แล้วจะให้คนอ่ืนมาซือ้ เป็นไปไมไ่ด้ เร่ืองนีผ้มพดูตัง้แตต่อนท่ีอยากจะทํา “เปิดเมืองศรีสชันาลยั” แต่
จนกระทัง่ถึงตอนนีผ้มก็ยงัไมไ่ด้มาเลย แล้วก็อยา่งท่ีผมบอก ถ้าเขาไมอ่ยากอยา่เข้าไปนะ ผมล้มเหลวจาก
การท่ีเขาไมอ่ยากแล้ว ผมอยาก มนัไมใ่ชไ่มเ่กิดอะไรอยา่งเดียวแตม่นัเป็นการผลาญงบประมาณแผน่ดนิไป
ด้วย ผมรับเร่ืองตรงนีไ้มไ่ด้ รับไมไ่ด้มากๆเลยนะ รับไมไ่ด้ตรงท่ีวา่เรามองเห็นวา่โอกาสมนักําลงัจะเกิด มนั
ต้องได้อะไรบ้างหละ่ แตเ่ราไมไ่ด้  เราล้มเหลว... 
 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
  
 ผลลพัธ์สําคญัซึง่ได้จากโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินนี ้  
 ...เครือขา่ยความร่วมมือเมืองบางขลงั ผม คดิวา่ยงัไมค่อ่ยเห็นผลอะไรนะ นอกจากความ
ภาคภมูิใจท่ีตวัเองเป็นเมืองเก่า เป็นเมืองบริบทของเมืองไทยเทา่นัน้ อยา่งอ่ืนก็ยงันกึอะไรไมอ่อก ผมเข้าใจ
แบบนัน้ แตค่วามภมูิใจน่ีหารู้ไมว่า่มนัสามารถปัน้ออกมาเป็นเม็ดเงินได้ เราอยากให้เขาเข้าใจตรงนี ้ แล้ว
คนท่ีเข้ามาเป็นเครือขา่ยผมคดิวา่ทําอะไรร่วมกนัน้อยนะ เพราะจะมีแคก่ารจดังานประจําปี โดยท่ีอบต.ไป
กระตุ้น ชาวบ้านก็มาแสดงกนัไป คนเก่ียวข้องก็ทําหน้าท่ีกนัไป ก็คงมีเทา่นัน้มัง๊ แล้วก็บอกวา่ฉนัทําแล้ว 
ซึง่น่ีนา่เป็นหว่งนะ เพราะการเข้ามาร่วมมือกนัทํางานต้องบอกวา่เป็นการนําของอบต. นายกอบต.กบัปลดั
วิทยา น่ีแหละ่ท่ีไป นําเขาออกมา แล้วนกัทอ่งเท่ียวก็ไมไ่ ด้ผกูพนัธ์ ไมไ่ด้เข้าไปเป็นกลุม่เป็ นก้อน 
เพราะฉะนัน้เราก็ต้องผลกัดนักิจกรรมภายใน แตม่ั นก็ยงัทําแบบฟู่ ฟ่าใหญ่โตไมไ่ด้  เพราะเน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวยงัไมเ่ข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง แตว่า่มนัก็ต้องเตรียมหาแนวทางไว้รับมือ พอเราเลน่ Social Media 
แรงขึน้ แตใ่น Social Media เราต้องมีรายละเอียดนะ อยา่งมีจดุนดัพบ พาไปท่ีไหน อาหารทานอะไร ผมถึง
ได้เน้นวา่เฮ้ย..อาหารต้องสะอาดนะ อยา่งอ่ืนอาจจะดัง้เดมิแตอ่าหารกบัการศกึษาต้องปร๊ีดปร๊าดนะ 
แตง่ตวัไทยนะ ภาษาส่ือสารต้องสโุขทยันะ นําเท่ียวเป็นนะ จดั Root เป็นนะ อยา่งนีบ้างขลงัจะเปิดตวัได้ใน
ระยะหนึง่แล้วก็จะคอ่ยๆเจริญเตบิโตไป เพราะการทอ่งเท่ียวมนัเตบิโตไมย่าก... 
 
คณุองัคณา  ศรีสมทุร (แทนวฒันธรรมจงัหวดั)  วฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั 
 สํานกังานวฒันธรรมเป็นหนว่ยงานหนึง่ของภาครัฐท่ีมีความสําคญัและมีหน้าท่ีโดยตรงตอ่งาน
ทางด้านศลิปวฒันธรรม...สํานกังานวฒันธรรมอยูใ่นสํานกัปลดัฯ  มีหน้าท่ีดแูลงานท่ีไมมี่กรมอ่ืนดแูล ก็จะ
มีหลายกรมในกระทรวงวฒันธรรม เชน่ กรมศลิปากร กรมศาสนา กรมสง่เสริมวฒันธรรม  สํานกังาน
วฒันธรรมร่วมสมยั สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัก็จะทํางานในภารกิจของทกุกรม เราเป็นตวัแทนกระทรวง 
อยา่งตรงนีไ้มมี่ตวัแทนกรมการศาสนาเพราะฉะนัน้งานทางด้านศาสนาก็จะมาอยูท่ี่เรา  งานเครือขา่ย
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เก่ียวกบัชาวบ้าน กรมศลิปากรเขาก็จะฝากให้สํานกังานชว่ยดแูล แม้ในสโุขทยัจะมีสํานกังานของกรม
ศลิปากรแตบ่างเร่ืองก็ยงัฝากไว้ท่ีสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัชว่ยดแูล เพราะสํานกังานวฒันธรรมทํางาน
ลงพืน้ท่ี ดงันัน้เครือขา่ยการทํางานจะเป็นชาวบ้าน ประชาชน สํานกังานวฒันธรรมก็จะรู้จกัชาวบ้าน 
ประชาชน กรมศลิปากรก็เลยฝาก  กรมศลิปากรบางสว่นก็ลงพืน้ท่ีร่วมกบัชาวบ้าน แตมี่โครงการ อสมส.ท่ี 
ยงัฝากให้สํานกังานวฒันธรรมดแูล… 
 หน้าท่ีสําคญัของสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดั  จะเก่ียวข้องกบังานประวตัศิาสตร์  ทัง้ด้านการ
สืบค้นข้อมลู การทําองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์  ซึง่ในสว่นของเมืองบางขลงั วฒันธรรมจงัหวดัก็เข้า
มาก็มีบทบาทตรงนีแ้ล้วก็จะประสานทํางานร่วมกนัหรือทางองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเขาก็ประสานเรามา 
หรือถ้ามีโครงการสนบัสนนุ หรือโครงการท่ีใกล้เคียงกนัเราก็จะทําร่วมกนั...                                                                                
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ  
 
 ปัจจยัท่ีทําให้สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัเข้าไปร่วมเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยความร่วมมือกบั
โครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั  
 ...นอกจากหน้าท่ีโดยตรงแล้ว ต้องบอกวา่กา รเข้าไปมีสว่นร่วมก็ประจวบเหมาะ วา่ท่ีสํานกั
วฒันธรรมน่ีจะมีสภาวฒันธรรม ประธานสภาก็คืออาจารย์มงักร ทองสขุดีเป็นประธาน ซึง่ทา่นก็จะเป็น
ประธานในการดแูลประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงัด้วย ทา่นก็จะเหมือนตวัแทนของสํานกังานด้วย ในการ
ทํางานร่วมกบัเมืองบางขลงั ในการทํางานร่วมกบัชาวบ้าน เราก็จะประสานทํางานร่วมกนั คือท่ีสํานกังาน
วฒันธรรมเน่ียะงานจะเยอะมากแตเ่จ้าหน้าท่ีของเราคอ่นข้างจะมีน้อย  เราก็เน้นการสร้างเครือขา่ย 
เครือขา่ยของเราก็จะมีสภาวฒันธรรมจงัหวดั สภาวฒันธรรมอําเภอ สภาวฒันธรรมตําบล ทีนีอ้งคก์รท่ี
ทํางานควบคูก่นักบัราชการของจงัหวดัก็คือสภาวฒันธรรมจงัหวดั ซึง่สภาวฒันธรรมจงัหวดัก็จะมีดร.มงักร
เป็นหวั สว่นสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัก็จะมีวฒันธรรมจงัหวดัเป็นหวั สภาวฒันธรรมจงัหวดัจะเป็น
เครือขา่ยของประชาชน ทัง้ภาคเอกชน นกัวิชาการ ภมูปัิญญาท้องถ่ิน รวมตวักนัเป็นตวัแทนของแตล่ะ
อําเภอแล้วก็รวมตวักนัเป็นสภาวฒันธรรมจงัหวดั ทีนี ้  ดร.มงักรเวลาไปทํางานก็จะเหมือนกบัเป็นตวัแทน
ของวฒันธรรมจงัหวดัไปด้วย เพราะเราทํางานร่วมกนัไปด้วย การทํางานในลกัษณะสง่เสริมและพฒันาเรา
ก็จะทํางานเหมือนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  แตถ้่าเป็นเร่ืองการบริหารงานบคุคลเราก็จะแยก… 
 ในสว่นของกิจกรรมซึง่วฒันธรรมจงัหวัดได้มีโอกาสเข้าร่วม 
 ...สว่นใหญ่แล้วน่ีเขาจะประสานเรามาให้ไปเข้าประชมุร่วม ไปเป็นคณะกรรมการ ไปชว่ยเสนอแนะ 
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเขาจะทํา เขาก็จะเชิญทา่นวฒันธรรมจงัหวดัทา่นก่อนคือทา่น
สมศกัดิ ์ลิขสิทธ์ิ ทา่นก็จะไปประชมุร่วมเป็นกรรมการ  ซึง่สว่นใหญ่แล้วทางนายกอบต.ก็จะประสานงาน
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ตรง  ซึง่ในปีนีพ่ี้ก็เข้าไปทําร่วมในงานวนัอนรัุกษ์มรดกไทย พอดีทางเมืองบางขลงั เขาก็จดังานชว่งวนั
อนรัุกษ์มรดกไทยพอดี  เพ่ือฟืน้ฟปูระวั ตศิาสตร์ท้องถ่ินเมืองบางขลงั  วฒันธรรมจงัหวดัก็เข้าไปจดั
โครงการดแูลรักษาทําความสะอาดกําจดัวชัพืชท่ีบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ์ ก็มีอสมส.(อาสาสมคัร
ท้องถ่ินในการดแูลมรดกศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึง่ทางวฒันธรรมก็จะมีเครือขา่ยอยูท่ี่นัน่อยูแ่ล้ว เป็น
เครือขา่ยท่ีเป็นชาวบ้าน โดยได้รับเงินอุดหนนุจากกรมศลิปากรให้ทําโครงการดแูลรักษากําจดัวชัพืช
บริเวณรอบๆ โบราณสถาน รวมถึงอีกหนึง่กิจกรรมท่ีทางวฒันธรรมจงัหวดัเข้าไปมีสว่นร่วม คือ โครงการ
อาสาสมคัรท้องถ่ินในกา รดแูลมรดกศลิปวฒันธรรม (อสมส)  อาสาสมคัรท้องถ่ินในการดแูลมรดก
ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน (อสมส)ของเมืองบางขลงั เดมิท่ีจะมีประมาณ 20 ทา่น แตต่อนนีบ้างทา่นก็อายมุาก 
เสียชีวิตไปบ้าง ย้ายไปท่ีอ่ืนบ้าง ซึ่งเราก็ยงัไมมี่โครงการท่ีจะจดัตัง้เพิ่มเพราะคนท่ีจะเป็น อสมส.ได้จะต้อง
ผา่นการอบรม ในเร่ืองการดแูลรักษามรดกศลิปวฒันธรรม โบราณสถาน  โบราณวตัถใุนท้องถ่ินของตวัเอง 
อยา่งการกําจดัวชัพืช ดแูลรักษา ใครจะมาทําลาย ใครจะมาทําร้าย หรือใครจะมาทําอะไร ประชาชนใน
หมูบ้่านเขาก็จะดแูลอยู่ หลงัจากผา่นการอบรมก็จะขึน้ทะเบียนเป็นอาสาสมคัร อสมส. แล้วเราก็จะตดิตอ่
ประสานงานกนัทกุปี  มีกิจกรรมอะไรเราก็ประสานงานกนั  เมืองบางขลงัตอนนีน้า่จะมี อสมส.เหลือ
ประมาณสกั 10 คนได้ชว่งนีย้งัไมไ่ด้ขยายเพิ่มเพราะวา่เรายงัไมมี่งบประมาณในการจดัอบรมให้ความรู้เพิ่ม 
จริงๆแล้วโครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีเขาจะจดัตัง้มาจากสว่นกลาง การจะจดัอบรมเพิ่ม จะต้องมีโครงการจาก
สว่นกลางมาวา่ให้วฒันธรรมจงัหวดัจดัเพิ่มขยายเครือขา่ยอสมส.อะไรแบบนี ้ เพราะวา่เวลาจดัอบรมเสร็จ
แล้ว สว่นกลางจะออกบตัรให้ผู้ เข้าร่วมอบรม ดงันัน้สว่นกลางจะต้องเห็นชอบด้วยในการท่ีเราจะจดัอบรม
เพิ่ม ถ้าโครงการท่ีสว่นกลางยงัไมไ่ด้เห็นชอบพอเราจดัอบรมเขาก็จะยงัไม่ออกบตัรให้เพราะการออกบตัรอ
สมส.ต้องเร่ิมมาจากสว่นกลาง สว่นกลางหมายถึงกรมศลิปากร เพราะอสมส.อยูใ่นความดแูลของกรม
ศลิปากร  นอกจากนี ้วฒันธรรมจงัหวดัในภาคสว่นราชการก็จะมีส่วนมากในการเข้าไปมีสว่นร่วมตอ่
โครงการนี ้ อยา่งโครงการท่ีเป็นการทํางานร่วมเราก็จะไปทํางานร่วมกนั มีหลายโครงการนะท่ีเราทําร่วมกนั 
อยา่งตามรอยพระบรมสารีริกธาตจากเมืองบางขลงัถึงเมืองเชียงใหม ่ดอยสเุทพ คือช่ือโครงการเขาก็จะ
ไพเราะกวา่นีแ้ตว่า่จะจําไมไ่ด้ ซึง่โครงการนีมี้จดุประสงค์เพ่ือฟืน้ฟปูระวตัศิาสต ร์ท้องถ่ินโดยนํา
กลุม่เป้าหมายก็คือคนในเมืองบางขลงักบัคนในจงัหวดัสโุขทัย คณะกรรมการสภาวฒันธรรม  ผู้ เฒา่ผู้แก่
และประชาชนท่ีสนใจและสํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัก็ทําโครงการตามรอยพระบรมสารีริกธธาต ุก็คือมี
การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ เมืองบางขลงั อบรมเสร็จก็พาไปศกึษาดงูานวา่ พระบรม
สารีริกธาตนีุอ้ญัเชิญจากเมืองบางขลงัไปอยูท่ี่ไหนบ้าง แล้วก็แวะพกัท่ีไหนบ้างเราก็จะไปตรงนัน้ แล้วก็จะ
ไปสดุท้ายท่ีดอยสเุทพ เชียงใหม ่เราก็ให้ความรู้ชาวบ้าน เพ่ือท่ีจะสร้างจิตสํานกึให้เขารักบ้านเกิด รู้ประวตัิ
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ความเป็นมาของบ้านเกิดของเขา รักถ่ินฐานบ้านเกิด ชาวบ้านบางคนเขาก็ยงัไมรู้่วา่จริงๆประวตัคิวาม
เป็นมาของบ้านเกิดเขามีความเป็นมาอยา่งไร… 
 ลกัษณะของผู้ นําความร่วมมือ  
. ...ต้องบอกวา่ผู้ นําท่ีเมืองบางขลงัเขาจะมีลกัษณะท่ียืดหยุน่ ทําให้เราไมมี่ความขดัแย้งในเร่ือง
ของการทํางาน นอกจากนี ้สํานกังานวฒันธรรมก็จะทําอีกเร่ืองหนึง่คือการยกยอ่งเชิดชเูกียรตใิห้องค์การ
บริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงัเป็นสํานกังานท้องถ่ินท่ีสง่เสริมงานวฒันธรรมดีเดน่ ได้รับเกียรตไิด้รับโลห์่
จากกระทรวงวฒันธรรม 2 ปีซ้อน เมืองบางขลงัน่ีเราจะประสานการทํางานร่วมกนัอยา่งดีมาก เพราะทัง้ 
นายกอบต. ทัง้ปลดัอบต. เขาจะมีลกัษณะเอือ้ตอ่กนั เขาจะยืดหยุน่ รับฟังความคดิเห็นแล้วก็ชว่ยเหลือกนั  
อยา่งถ้าเรามีปัญหาไปแล้วให้เขาชว่ย เขาก็จะ..ได้ ได้ครับ พอเขามาเราก็ได้ๆๆเหมือนกนั... 
 โครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั ในสว่นของสํานกังานวฒันธรรม  ได้เข้าไปมีสว่นร่วมเป็น
เครือขา่ยในเร่ืองของการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในทกุๆด้าน  ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการเสวนา  การเข้าไปเป็น
คณะกรรมการดําเนินงานร่วม  เป็นต้น 
 ...ในสว่นของการเสวนา ดร.มงักร ทองสขุดีก็ร่วมกบันกัวิชาการจดัเสวนาทางประวตัศิาสตร์ แล้ว
ทางวฒันธรรมจงัหวดัก็เข้าไปร่วมเสวนาด้วย แตใ่นสว่นของเร่ืองงบประมาณท้องถ่ินก็จะมีงบของเขา เราก็
จะเข้าไปเป็นเครือขา่ยในการให้ความรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานร่วม  การจดัโครงการร่วม  เชน่ 
โครงการตามรอยพระบรมสารีริกธาต ุ การให้ความรู้กบัคนในท้องถ่ินโดยการจดัอบรมเครือขา่ย อสมส... 
 สภาพแวดล้อมระหวา่งองค์การหรือบคุคลตา่งๆท่ีเก่ียวข้องภายในความร่วมมือ 
 การทํางานในระดบัท้องถ่ิน สมัพนัธภาพสว่นตวัระหว่ างบคุคลถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีก
ประเดน็หนึง่ท่ีทําให้เครือขา่ยได้รับความร่วมมือและสามารถดําเนินงานไปได้ด้วยดี จริงๆ แล้วการทํางาน
ท้องถ่ิน  การทํางานภมูภิาคเน่ียะ   บางครัง้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลหรือสว่นตวัก็มีสว่นท่ีจะทําให้งาน
เดนิไปด้วยดี สมัพนัธภาพสว่นตวั มนัจะเอือ้  อยา่งวฒันธรรมคนเดมิเขาเป็นคนถ่ิน เขาก็จะมีลกัษณะเอือ้ 
เขาก็จะเกาะตดิสถานการณ์ แล้วอีกอยา่งทางอบต. เขาก็มีลกัษณะเอือ้เหมือนกนั ได้ครับ ได้ไมมี่ปัญหา 
แล้วพอมีปัญหาก็คอ่ยๆเข้ามาคยุกัน เข้ามาแก้ เข้ามาปรับ การเป็นคนท้องถ่ิน รวมทัง้การทํางานแบบเป็น
เพ่ือนกนัจะชว่ยให้การทํางานเป็นไปด้วยดีกวา่การทํางานแบบระบบราชการหรือแบบสัง่การบางทีเราจะ
ทํางานแบบประสานกนัโดยตรง การทํางานท่ีผา่นมาเพราะคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีเขาเอือ้ตอ่กนัอยา่ง
บางครัง้ถ้าเขาต้องการความเร่งด่วน  ทา่นวฒันธรรมขอความร่วมมือแบบนี ้ๆ   ทา่นวฒันธรรมก็จะ...ออ๋..ได้
ได้ได้ คือการท่ียืดหยุน่แล้วก็ง่าย การทํางานแบบไมเ่ป็นทางการก็ทําให้งานบางเร่ืองมนัง่ายขึน้ เพราะการ
ทํางานแบบเป็นทางการ บางทีเราก็ต้องรอเอกสาร รอทําอนมุตัิ คือบางเร่ืองมนัอยูใ่นอํานาจท่ีตดัสินใจได้ 
ดงันัน้ถ้าหวักบัหวัเขาคยุกนัแบบไมต้่องเป็นทางการมาก่อน ก็คือเขาก็รู้วา่เร่ืองนีเ้ขาจะต้องเป็นคนอนมุตัิ
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อยูแ่ล้ว  พอลกูน้องเสนอไป มนัก็ไมจํ่าเป็นต้องคยุอะไรกนัมากมาย  แตถ้่าหวัเขายงัไม่เข้าใจหรือไมอ่ะไร
อยา่งนีม้นัก็จะมีอปุสรรคตรงท่ีลกูน้องก็จะคดิวา่เอ้อ..!! เจ้านายเขาจะอนมุตัไิหมนะ อะไรแบบนี ้งานมนัก็
จะไมค่อ่ยร่ืนเทา่ไหร่ แตถ้่าหวัโอเค หวักบัหวัเขาทุม่สดุตวั งานมนัก็เลยคอ่นข้างจะร่ืนมากกวา่... 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 

 
ผลลพัธ์สําคญัท่ีเกิดขึน้เน่ืองมาจากความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์ฯ นี ้ 
...ผลลพัธ์ท่ีได้ขึน้จากโครงการนี ้ ท่ีพ่ีเห็นเลยก็คือมนัก็เกิดเอกสาร ทําให้ได้รู้ประวตัศิาสตร์ท่ี

แท้จริงของท้องถ่ิน การท่ีนกัวิชาการหลายๆ คนมาเสวนากนั เราไปนัง่ฟังบางอยา่งเราไมเ่คยรู้เลย  เราก็ได้รู้ 
แล้วประชาชนในท้องถ่ินเขาก็ได้ฟัง ก็คงจะได้ความรู้ได้ ทราบเหมือนๆ กบัเรา ซึง่การท่ีทําเอกสารออกมา
เป็นเลม่ มีการพิมพ์เผยแพร่เพ่ือเก็บไว้ เผ่ือโอกาสข้างหน้าถ้าไมมี่ใครมาสืบค้นอีกแล้วหนงัสือเลม่นีม้นัก็
จะเป็นเอกสารประวตัศิาสตร์ให้ลกูหลานตอ่ไป ประชาชนในท้องถ่ินถ้าเขาได้ฟังและเข้าใจเขาก็จะเกิด
ความรู้สกึรักแล้วก็เกิดความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง ปัจจบุันท่ีมีปัญหามากๆคือประชาชนทิง้ถ่ิน 
แล้วบางทีก็ทําลายก้อนหิน  ก้อนอิฐ ก้อนอะไรท่ีกอง เหมือนกบัในอดีตท่ีเป็นเจดีย์พงัยบุลงมา ทีนี ้
ประชาชนท่ีไมรู้่ก็ไปเก็บก้อนหิน  บางทีกรมศลิปากรเข้ามาเอามาประตดิประตอ่ อ้าว..ก้อนหินก้อนนีห้ายไป 
บางทีมนัเป็นชิน้เดียวชาวบ้านเขาก็ไมรู้่วา่มนัมีความสําคญัอยา่งไร เขาก็เก็บไป แตถ้่าเขาได้มาฟังเสวนา
หรือเขาได้มารู้ประวตัศิาสตร์เขาก็อาจจะไมเ่ก็บไป เพราะรู้วา่มนัสําคญัเวลาเขาเอามาประตดิประตอ่ทีหลงั 
มนัก็จะได้ไมห่ายไป  แล้วการท่ีเม่ือก่อนนีย้งัไมมี่ใครรู้ประวตัขิองตนเอง แม้จะมีนกัวิชาการมาเขียนแต่
เขียนเสร็จแล้วเขาก็เก็บไป ไมไ่ด้มีการมาจดัเสวนาทําให้มนัมีงาน ชาวบ้านท้องถ่ินเขาก็ไมรู้่  เขาก็จะรุกทํา
เป็นท่ีทํากินหมดแตพ่ออบต.เขามาทําแบบนี ้ชาวบ้านเขาก็จะเหมือนปากตอ่ปากเขาก็จะมีความรู้มากขึน้ 
สว่นตวัพ่ีก็คดิวา่มนัสําคญันะสิ่งท่ีเขาทํา แล้วพ่ีก็วา่ดีมาก...            

ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัของหนว่ยงานท่ีจะเข้ามาร่วมมือเป็นเครือขา่ยความร่วมมือนี ้ 
...จริงๆ พ่ีก็ทราบนะโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั แตล่กึๆก็ยงัไมค่อ่ยรู้วา่วิธีการเป็นยงัไง 

เป้าหมายจดุประสงค์เป็นอยา่งไร   วฒันธรรมคนเก่าทา่นจะทราบดีเพราะทา่นเข้าไปทํางานแบบคลกุคลี
มาก  สว่นตวัพ่ีเองก็จะรับชว่งตอ่วา่ วนันีจ้ะต้องจดัคนไปฟังเสวนา หรือจดัทีมงานเข้าไปชว่ย  ก็อยา่งท่ีพ่ี
บอกไปแล้ว  พ่ีไมรู้่วา่วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีแท้ๆของโครงการนีคื้ออะไร แบบวา่ถ้าเกิด เขาจะสืบค้น
มาเพื่อให้ประชาชนสร้างจิตสํานกึ คนในชมุชนให้รู้ประวตับ้ิานเกิด ของตวัเองก็จะรู้สกึให้เกิดความ
ภาคภมูิใจก็จะได้ให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์โบราณสถานและร่วมกนัรักษาให้มนัมีสภาพท่ีดี แล้วก็
เหมือนกบัให้ความร่วมมือกบัการทํางานโครงการตา่งๆ อะไรแบบนี ้... 
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 โดยท่ีเป้าหมายท่ีแท้จริงของสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ยความ
ร่วมมือในครัง้นีคื้อต้องการให้ประชาชนเข้าใจความเป็นมาของท้องถ่ินและรู้สกึรักในท้องถ่ินตวัเอง              
 ...เป้าหมายของวฒันธรรมจงัหวดัจริง  ๆคือ อยากให้ประชาชนอนรัุกษ์และเข้าใจความเป็นมาของ
ท้องถ่ิน รักท้องถ่ินตวัเอง อนรัุกษ์สืบสานและเลา่ตอ่ไปได้ แล้วก็สามารถประยกุต์นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
กบัในชีวิตประจําวนั  จริงๆแล้วเร่ือง ประวตัศิาสตร์ เร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นเร่ือ งท่ีมีประโยชน์  
โดยเฉพาะถ้าเขาเอามาปรับเอามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวนัก็จะเป็นการดี  อยา่ง
อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยัทกุวนันีก็้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสากล ท่ีชาวตา่งชาตก็ิเข้ามาศกึษาดงูาน  
เม่ือก่อนสภาพเดมิแท้ๆ ตอนท่ีกรมศลิปากรยงัไมไ่ด้เข้ามา อทุยานสโุขทยัก็จะเหมือนกบัท่ีเมืองบางขลงั  ก็
คือเป็นป่ารก ทิง้ร้าง แตต่อนนีค้นเมืองเก่ามีรายได้ดี ได้รับประโยชน์จากอทุยานประวตัศิาสตร์ทัง้ๆท่ี
เหมือนกบัการขายวฒันธรรม ขายประวตัศิาสตร์ แต่ประวตัศิาสตร์เราก็ยงัอยู ่เราขายเร่ืองราว...  
 นอกจากนีย้งัต้องการเปิดตวัสํานกังานสฒันธรรมจงัหวดัเพ่ือให้ชาวบ้านในท้องถ่ินได้ทําความ
รู้จกั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือร่วมกนัทํางานและแลกเปล่ียนข้อมลูซึง่กนัและกนั 
 ...วฒันธรรมให้ความรู้เพราะอยากให้คนในท้องถ่ินชว่ยกนัอนรัุกษ์ เพราะการท่ีวฒันธรรมจะเข้าไป
อนรัุกษ์เอง  วฒันธรรมก็จะไมรู้่พืน้ถ่ินเขาวา่มนัมีอยูต่รงไหนบ้าง วฒันธรรมพยายามเปิดตวัเพ่ือท่ีจะให้
ชาวบ้านรู้จกัเราเพ่ือท่ีเขาจะสามารถมาขอความรู้หรือประสานผา่นมา ทางอบต.เพ่ือขอความรู้  การเข้าไป
เป็นเครือขา่ยก็เพ่ือให้ชาวบ้านทราบวา่มีวฒันธรรมจงัหวดันะ คณุสามารถมาขอความรู้ สว่นเราก็อยากให้
เขาชว่ยอนรัุกษ์ บางทีชาวบ้านก็อาจจะยงัไมมี่ความรู้  ขณะท่ีวฒันธรรมก็ไมช่ินพืน้ท่ี  ดงันัน้การเข้ามาเป็น
เครือขา่ยก็เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูซึง่กนัและกนั 
 สําหรับเมืองบางขลงั ในฐานะท่ีเป็นเมืองท่ีมีทนุในทางประวตัศิาสตร์ การให้ความรู้กบัคนทัง้ใน
และนอกท้องถ่ินถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรจะทํา                                                            
 ...บางขลงัแม้จะดเูป็นเมืองเล็ก แตจ่ริงๆแล้วอาจจะมีประวตัศิาสตร์อยูต่รงอ่ืนๆ ซึง่ชาวบ้านและ
คนในท้องถ่ินเทา่นัน้ท่ีควรจะต้องรู้ บางท่ีดนิมนัล้มลงมาแล้วมนัก็ถกูทบัไปถ้าเกิดคนท่ีต้องการศกึษา
ประวตัศิาสตร์จริงๆ มาท่ีสโุขทยั บางขลงัก็เป็นทางผา่นท่ีจะไปสูศ่รีสชันาลยั เมืองสโุขทยั เมืองบางขลงั 
ศรีสชันาลยั   ดงันัน้  ถ้าคนจะมาศกึษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์ บางขลงัเป็นเส้นผา่น  แตจ่ดุหลกัๆท่ีเขาจะมา
ก็คืออทุยานประวตัศิาสตร์กบัศรีสัชนาลยั คนยงัไมค่อ่ยรู้จกัเมืองบางขลงัแตถ้่าเราทําให้เขารู้วา่มนัสําคญั
นะ มนัก็อาจจะกลายเป็นท่ีทอ่งเท่ียวได้ แตส่ว่นหนึง่ก็ต้องขึน้อยูท่ี่ชาวบ้านด้วย ต้องออกแรงเยอะหนอ่ย 
รวมถึงราชการท่ีจะเข้าไปสง่เสริมให้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวก็ต้องออกแรงเยอะหนอ่ย  ต้องใช้งบเยอะ
หนอ่ย กรมศลิปากรก็มีภาระเยอะเพราะวา่เจดีย์ ซากปรักหกัพงัมีเยอะ เขาจงึต้องใช้พลงัเยอะ แล้วชาวบ้าน
เขาก็ยงัไมค่อ่ยมีความรู้วา่จะไปบรูณะแบบไหน ถ้ารู้ประวตัแิล้วเขาจะได้ไมไ่ปทําลายมากขึน้ ทีนีช้าวบ้าน
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จะให้เขาคดิเร่ืองการอนรัุกษ์ อยู่ๆ จะให้เขาคดิเร่ืองการอนรัุกษ์เลยมนัก็ไมไ่ด้มนัก็ต้องให้ความรู้เขาก่อน ก็
เป็นหน้าท่ีของท้องถ่ินกบัสํานกังานวฒันธรรมท่ีจะให้ความรู้กบัชาวบ้าน...   
 
คณุสวุิทย์ ทองสงค์   นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั 
 นายกองค์การบริหารสว่นตําบลของเมืองบางขลงั  ถือวา่เป็นอีกบคุคลหนึง่ท่ีมีสว่นสําคญักบั
เครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 ...จดุเร่ิมต้นในการเข้ามาเลน่การเมืองครัง้แรก คือผมไปลงเป็นสมาชิกอบต. ตอนแรกผมก็ไปลงท่ี
บ้านสร้าง ในภมูิลําเนาท่ีอยู ่ แตพ่อ่ผมไมช่อบเร่ืองการเมือง กลวัปัญหาเร่ืองทะเลาะกนั อะไรกนั  เร่ือง
อิทธิพล ผมเป็นนายกองค์การบริหารสว่นตําบล สมยัแรกเม่ือปี 2538 คือตอนแรกไปลงท่ีบ้านสร้างแล้วแต่
ไมไ่ด้ เพราะพอ่แกไมช่อบก็บอกอยา่ไปเลน่เลย พอผมไปลงแกก็ไปหาเสียงให้คนอ่ืนกลวัวา่ผมจะได้ ทีนี ้
ด้วยความท่ีผมใจรัก ผมก็เลยย้ายมาลงท่ีบางขลงั เพราะแมผ่มเกิดท่ีบางขลัง...  
 ซึง่ในสมยัท่ี 2 ของการเป็นนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นใน
การก่อตวัของโครงการประวตัศิาสตร์ฯ นีอ้ยา่งจริงจงัและเป็นทางการ 
 ...ปี พ.ศ. 2538 ผมเป็นนายกองค์การบริหารสว่นตําบลสมยัแรก ตอนนีเ้ป็นสมยัท่ี 2  ตอนสมยั
แรกๆ ต้องบอกก่อนเลยวา่ บางขลงัยงัไมมี่อะไรเลย คือความสนใจของชาวบ้าน ก็ยงัไมมี่เร่ืองประวตัศิาสตร์ 
ชาวบ้านก็ยงัไมค่อ่ยสนใจ ตอนผมมาครัง้แรก อาจารย์มงักร ทองสขุดี ทา่นแนะนําให้ไปหาอาจารย์ประจวบ 
คําบญุ รัตน์ ผมก็คยุกบั ป.วิทยา แล้วก็เลยเข้าไปคยุกบัแก อยากให้แกเข้ามาชว่ยดเูร่ืองประวตัศิาสตร์ให้
บางขลงั แกก็รับปากมาชว่ย  ก็เร่ิมมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538-2539… 
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
  
 ปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์  
 …จดุเร่ิมต้นของผม  ต้องบอกวา่สว่นตวัผมชอบเร่ืองนี ้ ใจผมชอบพระเคร่ือง อะไรพวกนี ้อยา่งมา
วดัโบสถ์ผมเข้ามาผมก็รู้สกึเหมือนขลงัอะ่ แตเ่ราไมรู้่วา่เป็นมาอยา่งไร ประวตัศิาสตร์ เข้ามาตอนแรก
ความรู้สกึของเรามนัเหมือนสถานท่ีศกัสิทธ์ิอะไรแบบนี ้มนันา่กลวั แล้วพอมีผู้ หลกัผู้ใหญ่มาคยุวา่มนัมี
ความสําคญั เราก็เลยเร่ิมสนใจ ก่อนท่ีผมจะเข้ามาน่ีพดูถึงบางขลงั คนเขาก็ยงัไมค่อ่ยพดูถึงนะ บางขลงัท่ี
เขาพดูถึงสมยัก่อนคือมีพระมีอะไรแบบนี ้เร่ืองพระเคร่ือง แล้วผมอยูท่ี่บ้านสร้างมนัมีความเช่ือมโยงคือ
หลวงพอ่สามพี่น้อง ท่ีบ้านสร้าง เขามาอญัเชิญท่ีวดัโบสถ์ ท่ีบางขลงั ประมาณ 100 กวา่ปีแล้ว เขาก็มีการ
พดูถึงกนั วดัโบสถ์ บ้านสร้าง แล้วก็มีงานแหส่มโภชน์กนัทกุปีเลย แหม่าท่ีหมูบ้่านท่ีผมเกิด ผมก็เลยเร่ิมมา
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จากความสนใจสว่นตวั ตอ่มามีการพดูขึน้ มีผม มีปลดัอบต.  มีอาจารย์สมชายท่ีมาเป็นรองปลดั  ตอน
แรกๆเราก็เลยเร่ิมคดิวา่ เราจะทําอยา่งไรให้คนรู้จกับางขลงัเพิ่ม พอมีความสนใจ แล้วก็รู้ประวตัเิก่าๆ วา่
เป็นอยา่งไร เราก็เลยเร่ิมทํา  ครัง้แรกเราเอาเร่ืองงานบญุเข้ามาก่อน รู้สกึจะเป็นงานบวชพระ  บวชเณร
สามคัคีท่ีวดัโบสถ์  ปีนัน้รู้สกึวา่คนจะเยอะมากเลย พระเณรเยอะมาก ประมาณ 80 กวา่องค์ แล้วก็การท่ี
เมืองบางขลงัฟืน้ตวัขึน้มาได้สว่นหนึง่ผมคดิวา่มาจากเจ้าอาวาสท่ีน่ีด้วย เป็นจงัหวะท่ีเก่ียวพนักนั คือมี
พระ แล้วพระก็ปฎิบตัดีิด้วย มนัก็เลยฟืน้ เหมือนมนัประจวบกนั พระก็ยงัอายไุมม่าก นายกก็ยงัอายไุม่
มาก คือเป็นคนรุ่นใหม ่ปลดัก็ยงัอายไุมม่าก เหมือนเป็นคนรุ่นๆเดียวกนั คือเหมือนเป็นคนรุ่นใหมก็่เลยคยุ
กนัรู้เร่ือง น่ีเป็นความรู้สกึผมนะ แล้วความเห็นก็ตรงกนั ก็เลยเร่ิมพฒันาโครงการมนัก็มาถึงวนันีด้้วย… 
 การวางแผนการดําเนินงาน  ของโครงการฯ 
 ...ผมก็รู้สกึวา่ทกุคนท่ีเข้ามาชว่ยกนัทํางานให้ความร่วมมือกนัดี เวลาทํางานเราก็จะร่วมมือกนั มี
การคยุกนัก่อน สว่นใหญ่ผมก็จะเข้ามาชว่ยทกุกิจกรรมนะ ในวดั ในอะไรผมก็เข้ามาคือเหมือนชาวบ้านทํา
อะไร เราก็ทําด้วย ยกของ ยกอะไร ทําหมด  ในสว่นของการวางแผนงาน เราก็จะมีการคยุกนั อยา่งปลดัวา่ไง 
นายกวา่ไง  สว่นใหญ่ปลดัจะเก่งเร่ืองประวตัศิาสตร์ ได้เปรียบนิดนงึ สว่นมากเราก็จะมีแนวทางท่ี
คล้ายๆกนั อยา่งพอป.บอกมา เราดวูา่โอเค ก็อนมุตัโิครงการไป สว่นมากองค์การบริหารสว่นตําบลก็จะเป็น
คนวางระบบทํางานร่วมกนั วางกรอบ  วางระบบ แล้วคอ่ยเชิญคนเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย  ชดุแรกท่ีเชิญ
เข้ามาก็จะมีอาจารย์มงักร มีอาจารย์ประจวบ ครัง้แรกเลยนะ แล้วก็จะมีอาจารย์สมชาย ท่ี ตอนนีแ้กมาเป็น
รองปลดัอบต. เม่ือก่อนแกไมไ่ด้อยูท่ี่น่ี ครัง้แรกเลยจะมีท่ีหลกั นๆะ 3 คนนี ้แล้วก็จะมีป.วิทยาเป็นตวั
ประสาน ตวัเช่ือม คือหน้าท่ีหลกัอีกอยา่งท่ีสําคญัคืออบต.ก็จะเป็นตวัเช่ือม แตปี่แรกๆ งานมนัยงัไมเ่ดนิมา
ขนาดนีน้ะ งานแรกท่ีชาวบ้านเห็นนา่จะเป็นการแสดง แสงสีเสียง  ในความรู้สกึผมนะ การแสดงแสงสีเสียง
ครัง้แรกเม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว คืออบต.เล็กๆทําได้เขาก็คงจะทึง่นะ อีกอยา่งนงึท่ีเป็นรูปธรรมท่ีทําแล้วคนเห็นนา่จะ
เป็นพวกหนงัสือ เอกสาร เพราะพวกนีค้นเขาก็เห็น บางคนเขาก็อา่น คือมนัก็จะมีบางกลุม่ท่ีเขาอา่นหนงัสือ
นะ กลุม่ผู้ใหญ่หนอ่ย แตพ่วกชาวบ้านบางทีก็ยงัไมค่อ่ยอา่น ดงันัน้กิจกรรมมนัจงึจําเป็นต้องมีความ
หลากหลายเพ่ือให้เขาถึงทกุกลุม่ และท่ีสําคญัมนัต้องมีกิจกรรมท่ีเข้าถึงชาวบ้านด้วย  ชมุชนด้วย คือต้อง
มีสว่นร่วมทัง้เ ดก็ ทัง้ผู้ใหญ่ อะไรแบบนี ้การ แสดงแสงสีเสียง ในความรู้สกึผมเหมือนเป็ นการสอน
ประวตัศิาสตร์เขาไปในตวัด้วย คือมีการจบัเอาชาวบ้าน นกัเรียน พอ่แมเ่ดก็มาร่วมกนัแสดง 200-300 คน
แบบนี ้คือเทา่กบัทําให้เขารู้จกัประวตัศิาตร์ท้องถ่ินเราเลย  แตเ่ดมิตําบลเมืองบางขลงัเป็นเพียงตําบลเล็กๆ
ท่ียงัขาดโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี  แม้วา่ทางองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั พยายามท่ีจะชกัชวนให้
ชาวบ้านในพืน้ท่ีเข้ามาร่วมเป็นสว่นหนึง่ของโครงการประวตัศิาสตร์ แตใ่นระยะแรกยงัคงไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือมากนกั อาจจะเน่ืองมาจากความไมเ่ข้าใจในหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล  และความ
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ไว้วางใจในตวัของผู้ นํา...คนเมืองบางขลงัสว่นใหญ่คนจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ เป็นเกษตรกร นํา้ทว่ม
ก็ทว่มทกุปี เวลาแล้งก็แล้ง แยง่นํา้กนัทกุปี สว่นมากพืชท่ีปลกูจะเป็นอ้อยกบัข้าว อ้อยก็จะฐานะดีหนอ่ย 
มีพืน้ท่ีของตวัเองทํา แตข้่าวน่ีก็จะทํากนัเกือบทกุครัวเรือนนะ 10 ไร่ 20 ไร่  แล้วท่ีน่ีต้องบอกวา่การเมืองแรง 
แล้วก็อยา่งท่ีบอกผม ไมใ่ชค่นในพืน้ท่ีนี ้ ตอนแรกท่ีผมมาเป็นนายกท่ีน่ีอายก็ุยงัน้อย อายปุระมาณ 30  ซึง่
ผู้ใหญ่ กํานนั ตอนนัน้ก็จะเป็นนกัเลงเก่า พอเข้ามาก็ยงัลําบาก แล้วตอนนัน้ผู้ใหญ่ไมมี่สกัคนเลยนะท่ีชว่ย
ผมเลือกตัง้เข้ามา ไมมี่สกัคนคือผู้ใหญ่ 9 คนครัง้ แรกไมมี่ชว่ยผมสกัคน พดูตรงๆ คือผมเป็นคนตา่งถ่ินเข้า
มาแล้วก็อีกอยา่งคือยงัไมรู้่จกั แล้วก็อาจจะมีปัญหาเร่ืองภาวะเราด้วยเพราะเรายงัเดก็ อายยุงัไมม่ากแต่
ผมเป็นคนท่ีการเมืองจบคือจบ ไมใ่ชว่า่ใครไมช่ว่ยเรา เราก็ไปทะเลาะกบัเขาไมใ่ช ่ เราก็พยายามทําให้เห็น
ความสําคญัของเรา บางขลงัน่ีเม่ือก่อน พดูถึงวา่ถ้าจะมองครัง้แรก โครงสร้างพืน้ฐานมนัแยก่วา่นี ้มาก คือ
ผมวา่ท่ีพวกชาวบ้านเขามองผู้ใหญ่ กํานนั พวกสมาชิก ผมวา่ท่ีเขารู้สกึดีๆกบัผม ผมวา่นา่จะเป็นเร่ือง
โครงสร้างพืน้ฐานก่อนเป็นอยา่งแรก คือ ถ้าเราทําให้เขาได้ ของงบมาได้ ประสานงานดงึงบมา เขา
เดือดร้อนอะไร เราชว่ยเขาได้ อะไรแบบนี ้จดุเร่ิมต้นจริงๆผมคดิวา่มนัเป็นแบบนัน้ก่อน... 
 ด้วยความเป็นเมืองท่ีมีทนุทางประวตัศิาสตร์  รวมกบัความตัง้ใจของฝ่ายตา่งๆท่ีเห็นถึง
ความสําคญั  จงึทําให้โครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัสามารถก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้ โดยใช้
สถานท่ีบริเวณ “วดัโบสถ์” ซึง่ยงัคงมีหลกัฐานในทางประวตัศิาสตร์ปรากฎให้เห็น 
  ...องค์การบริหารสว่นตําบล เลือกวดัโบสถ์เป็นแกนหลกั เพราะวา่ประวตัิ ศาสตร์อยูท่ี่น่ี มี
โบราณสถาน  มีหลกัฐาน  มีศลิาจารึกระบุไว้ ทําให้เราพดูได้ ท่ีวดัอ่ืนอาจจะมีประวตัศิาสตร์แตย่งัไมมี่
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ คือยงัไมมี่หลกัฐานท่ีชีช้ดั แล้วอีกอยา่งหนึง่ท่ีเลือกวดัโบสถ์เพราะชาวบ้านเขา
เข้มแข็ง เจ้าอาวาสพระเขาเข้มแข็ง ผู้ใหญ่บ้านเขาก็แข็ง เร่ืองมวลชนถือวา่เขาแข็ง แล้วก็มีความร่วมมือกนั
ดี เวลามีงานเขาก็ชว่ยกนั เวลาหลวงพอ่ เขาพดูอะไรน่ีชาวบ้านเขาก็จะฟัง คือถ้าพระไมเ่ข้ามาร่วมมือเราก็
จะทํางานลําบาก คืออย่างท่ีบอกเม่ือก่อนวดัโบสถ์เป็นวดัร้าง มีพระมาอยูบ้่างแตก็่อยูไ่ด้ไมน่าน บางทีก็มี
เร่ืองผู้หญิงบ้าง อะไรบ้าง ก็สกึไปแตพ่อทา่นเจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนัมา ซึง่ทา่นเป็นพระสายปฎิบตั ิ ไมใ่ช่
พระพดูมาก  แตท่า่นทํางานจริง ชาวบ้านเขาก็เห็น แล้วทา่นเป็นพระปฎิบตัพิอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็
เล่ือมใส เขาก็เร่ิมเข้าวดั… 
 ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดความร่วมมือ   
 สว่นตวัแล้วคดิวา่นา่จะอยูท่ี่ความศรัทธาและความตัง้ใจจริงในการทํางานขององค์การบริหารสว่น
ตําบล ความร่วมมือนา่จะเร่ิมต้นมาจากความศรัทธานะผมวา่ สิ่งแรกคือศรัทธา คือเราต้องทําจริง อยา่ไป
เอาเปรียบเขา ความรู้สกึผมนะ คือถ้าเขาเดือดร้อน เราชว่ยเขาได้ คือเราทํางานให้เขาเห็น อยา่งวัดเม่ือก่อน
ไมมี่อะไร เราก็เร่ิมพฒันาให้เขาเห็นเร่ิมทําให้เป็นรูปธรรมให้เขาเห็น ถ้าเราไปชวนชาวบ้านมาแตย่งัไมเ่ห็น
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เป็นรูปธรรมเขาก็ไมม่า คือเราทําให้เขาเห็นทําให้เห็นเป็นรูปธรรม เขาถึงจะเช่ือ  ถ้าไม่มีรูปธรรมให้เขาเห็น
ผมวา่เขาไมเ่ช่ือ น่ีเป็นความรู้สกึผมนะ แตใ่นหลกัวิชาการเราก็ไมรู้่... 
 ขณะท่ีจดุประสงค์หลกัของโครงการนี ้คือ การทําให้คนในพืน้ท่ีรู้สกึรักและเห็นถึงความสําคญัของ
ประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ิน   เพ่ือท่ีจะทําให้เมืองบางขลงัจากตําบลเล็กๆ ได้รับการยอมรับและกลายเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ท่ีสําคญั 
 ...หลกัๆของโครงการนีคื้อการทําให้คนรักประวตัศิาสตร์ เห็นถึงความสําคญัและชว่ยกนัดแูล
รักษาให้คงอยูต่อ่ไป  นอกจากนีผ้มก็คาดหวงัวา่จะทําอยา่งไรให้บางขลงักลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวได้ คือ
ทําให้นกัประวตัศิาสตร์เขายอมรับวา่บางขลงัมีความสําคญั เพราะบางขลงัเป็นเมืองท่ีถกูทิง้ร้างมานาน มนั
เหมือนเราเร่ิมต้นจากท้องถ่ินก่อน อยา่งกรมศลิปากรพดูจริงๆเหมือนวา่เขาตามเรานะ  พดูจริงๆไมไ่ด้วา่เขา
นะ เหมือนเราแข็งเขาเร่ิมชว่ย ถ้าเรายงัไม่เร่ิม  ผมวา่เขาก็คงไมรู้่วา่จะเร่ิมจากตรงไหนนะ จนไมเ่หลืออะไร
แล้ว ตอนนีถ้กูบกุรุกไปเยอะแล้ว เม่ือก่อนไมเ่หมือนสมยันี ้เม่ือก่อนพวกเจดีย์อะไรอยา่งนีเ้ยอะนะ ถ้าทํา
ตัง้แตเ่ม่ือก่อนนีน้า่จะมีอะไรมากกวา่นีเ้ยอะ ทีนีก้รมศลิปากรเขาเข้ามาช้ามนัเหมือนเขาเข้ามาแล้วไมค่อ่ย
มีอะไรท่ีสําคญัเยอะ อะไรแบบนี ้...  
 ขณะเดียวกนั ความพร้อมของท้องถ่ินในเร่ืองนีน้บัวา่พฒันาไปเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะเครือขา่ย
ภาคประชาชน  แตปั่ญหาท่ีสําคญัประการหนึง่คือเร่ืองของงบประมาณ  ซึง่ถือเป็นข้อจํากดัท่ีสําคญัในการ
ดําเนินงาน 
 ...ความพร้อมของท้องถ่ินในเร่ืองนี ้ต้องบอกว่าการทําโครงการนี ้เราก็ต้องใช้งบประมาณท่ี
คอ่นข้างเยอะนะ แทนท่ีจะได้เอางบประมาณมาทําเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน เราก็ต้องเอามาทําเร่ืองนี ้ตอน
แรกก็มีคนบน่เยอะ พวกสมาชิก พวกผู้ใหญ่บ้าน กํานนั บอกเอ้ย ...จะมาทําแตป่ระวตัิ ศาสตร์ทําไม 
โครงสร้างพืน้ฐานก็ยงัแย ่ถ้าจะมีผลเสียผมก็คดิวา่ด้านนี ้คืองบท่ีถกูจดัสรรมา สว่นมากท่ีอ่ืนเขาก็จะทํา
โครงสร้างพืน้ฐานกนันะ แตข่องเราจะมาแบง่เป็นสว่นๆ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านศาสนา ด้านสาธารณสขุ 
เราก็แบง่ไป โครงสร้างพืน้ฐานก็ไมค่อ่ยเยอะมากนะทีน่ี ถ้าเราไมป่ระสานข้างนอกเราตายเลย งบมีน้อยปีละ
ไมก่ี่บาท คือมนัมีปัญหามาตลอด อยา่งนํา้ทว่ม ถนนเดนิไมไ่ด้ต้องขุดอีกแล้ว พอดีเราไปได้งบบางสว่นจาก
จงัหวดั อะไรแบบนี ้ปัญหาในเร่ืองงบประมาณของท้องถ่ินก็เลยไมค่อ่ยมีปัญหา ก็เลยยงัพอจะแก้ไขได้ 
แล้วความคดิผมนะ ถ้าผมเอางบท้องถ่ินไปพฒันาด้านวฒันธรรมสกั 4-5 แสนยงังี ้ ผมก็ต้องพยายามไปหา
จากข้างนอกมาให้ได้  ความรู้สกึคือผมจะพยายามดงึเข้ามาให้มากกวา่ท่ีเราต้องเสียไป ไมง่ัน้เราก็ตาย  
ชาวบ้านดา่เราตายเลย  แล้วจริงๆถ้าโครงสร้างพื ้นฐานไมดี่ ชาวบ้านอยูไ่มไ่ด้ ผู้บริหารอยูไ่มไ่ด้ เพราะอาชีพ
ของเขาคือทํานา เขาต้องทํามาหากินทกุวนั เขาจะมาสนใจประวตัศิาสตร์มาก มนัก็ไมทํ่าให้เขาอ่ิมท้องได้ 
แตอ่าจจะเป็นแบบนานใๆห้ความสนใจ มีความรู้ มีความภาคภมูิใจในท้องถ่ิน แตก็่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะสามารถ
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นํามาดํารงชีพได้ ถ้าเราขาดด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน มนันา่จะต้องคูก่นัไป เพราะพืน้ฐานของเรามนั
ไมใ่ชค่วามเจริญแบบในเมืองเรายงัขาดปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานอีกเยอะมาก ถ้าไปเทียบกบัสมยัก่อนคือผม
มองแล้วองค์การบริหารสว่นตําบลทกุท่ีเขาจะต้องมองโครงสร้างพืน้ฐานก่อนนะ เขาถึงจะไปทําด้านอ่ืนๆ  
ถ้าโครงสร้างพืน้ฐานไมดี่ เขาก็ไมทํ่า แตข่องเราก็พยายามท่ีจะทําควบคูก่นัไปถึงอยู่ได้ อยา่งโห...ถ้า
ชาวบ้านเดนิไมไ่ด้ จะให้มาเข้าวดัไมมี่ทาง บางขลงัมีประชากรประมาณ 4,500-5,000 คน มี 9 หมูบ้่าน 
ดงันัน้ถ้าในเร่ืองงบประมาณสําหรับโครงการนีต้้องบอกวา่เรามีน้อย แตเ่ราก็พยายามใช้การประสานงาน 
ถ้าเราพยายามท่ีจะทําให้เขาเห็นถึงความสําคญังบมนัเร่ิมจะลงมาแล้ว เม่ือก่อนทางจงัหวดั ทางอําเภอเขา
ก็ยงัไมค่อ่ยให้ความสนใจ แตพ่อเร่ิมเชิญทา่นมาด ูเร่ิมมีพฒันามากๆ ขึน้ ก็เร่ิมท่ีจะให้ความสนใจมากขึน้ 
โดยเฉพาะพอรู้เร่ืองประวตัศิาสตร์ จากเม่ือก่อนไมค่อ่ยมีคนสนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์...      
 การท่ีสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็มาเย่ียมชมโบราณสถานท่ีวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้น
สําคญัท่ีทําให้เมืองบางขลงักลายเป็นท่ีรู้จกั  และถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการก่อตวัของเครือขา่ยความ
ร่วมมือ 
 ...การท่ีโครงการนีเ้ป็นท่ีรู้จกั ผมคดิวา่มนัมีเครือขา่ยชว่ยกนันะ แล้วการท่ีสมเดจ็พระเทพฯเสดจ็ก็
เหมือนกบัเป็นการจดุประกายให้เขาหนัมามอง  ถือเป็นการแนะนําบางขลงั แล้วนกัวิชาการเร่ิมยอมรับว่า
ทําไมสมเดจ็พระเทพฯเสดจ็ คือของเราตอนแรกเร่ืองเอกสารน่ีไมมี่เลยนะ มีแตห่ลกัศิลาจารึกท่ีบอกวา่บาง
ขลงัสําคญั แตม่นัไมเ่ยอะ พอเร่ิมมีการเสวนาหลายๆครัง้ขึน้ เร่ิมมีนกัวิชาการ ผูห้ลกัผู้ใหญ่เข้ามา นกั
ประวตัศิาสตร์ผู้ใหญ่หลายๆคนเข้ามา อยา่งอาจารย์ประเสริฐ อะไรแบบนี ้พอเข้ามาก็เป็นการจดุประกาย 
ครูอาจารย์ในบางขลงัก็เร่ิมให้ความสนใจ คือเราเป็นองค์กรเล็กๆ เราจะให้ครูบาอาจารย์มายอมรับเรา ผม
วา่แคใ่นพืน้ท่ีจะให้ยอมรับเรายงัยากเหมือนกนันะกวา่จะให้เขายอมรับเราได้ แตพ่อเราเร่ิมมีหลกัฐาน เร่ิมมี
อะไรให้เขาเห็นเป็นรูปธรรม เขาก็เร่ิมท่ีจะให้ความสนใจ แล้วเวลามีคนสนใจขอเข้ามาทํากิจกรรม เราก็จะมา
ใช้ท่ีวัดโบสถ์ สว่นหนึง่ก็เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้เขารู้จกัไปด้วยในตวั อยา่งถ้าสว่นราชการเราก็
พยายามท่ีจะพามาท่ีน่ี เหมือนเราได้ให้เขาคยุไปในตวัวา่มีความสําคญัอยา่งไร เขาก็จะได้รู้ คนข้างนอกนะ 
เพราะการท่ีเขาเข้ามาอยา่งน้อยเขาก็จะได้เห็นโบราณสถานเขาก็จะได้ถามวา่เป็นมาอยา่งไร… 
 ปัจจบุนั เครือขา่ยถือเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับการทํางานในทกุด้าน  เพราะการมีเครือขา่ยหมายถึง
การร่วมมือกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาและอปุสรรค  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยให้สิ่งท่ีต้องการจะทําสามารถท่ีจะ
บรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายได้ 
 ...การทํางานแบบเครือขา่ยนา่จะอยูท่ี่ความจริงใจ รวมทัง้การให้ความสําคญัเขาด้วย พยายามดงึ
เขาเข้ามามีสว่นร่วม อยา่งเวลาร่วมงานกนัแตล่ะหนว่ยเราก็จะเชิญหมด ครู อาจารย์ในโรงเรียน พวกผู้ นํา
เชิญมาหมด แล้วก็เครือขา่ยเอกชนท่ี อยูร่อบนอกเชิญมาหมด คือการประสานง านของเรา เราก็จะ
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ประสานงานไปทกุภาคสว่น วฒันธรรมจงัหวดั กรมศลิปากร คือเราจะให้เกียรตเิขา แตต่อนแรกเขาก็ไมค่อ่ย
จะมองเรานะ เพราะวา่องค์การเรามนัเล็ก แล้วก็ไมใ่ชร่ะดบัอําเภอ จงัหวดั อยา่งทําจดหมายเชิญ ทํา
หนงัสือเชิญบางทีเราก็อายเขาเหมือนกนันะ จริงๆนะแล้วท้องถ่ินเราการยอมรับมนัก็ยงัไมค่อ่ยได้รับการ
ยอมรับ... 
 
ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้จากความร่วมมือ 
  
 ผลลพัท์สําคญัท่ีได้รับจากเครือขา่ยความร่วมมือนี ้ 
 ...การท่ีเราทําโครงการนี ้ ผลลพัธ์ท่ีเห็นอาจจะเป็นเร่ืองความสนใจของชาวบ้านนะ เพราะสว่นใหญ่
ชาวบ้านจะมากนัเยอะเวลาท่ีเราจดักิจกรรม อยา่งวนัท่ี 2 เมษา วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระเทพฯ เราจะทํา
การแสดงแสง สีเสียง ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัคนก็จะมาร่วมเยอะ    อแล้วไมใ่ชเ่ป็นหมูเ่ดียวเพราะเวลา
จดังานทีน่ีมีคนมาเยอะมาก คือขนาดสถานท่ีไมค่่อยอํานวยเพราะมนัอยูใ่นท่ีลบัตาหนอ่ยนงึนะ คนยงัมา
เยอะมาก 
 
คณุวิทยา  เกษรพรหม   ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั 
 ผมเป็นคนทุง่เสล่ียง จงัหวดัสโุขทยั ซึง่อําเภอทุง่เสล่ียงเป็นเขตตดิตอ่กบัตําบลบางขลงั ผมย้ายมา
เป็นปลดัอบต.บางขลงัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ก็ประมาณเกือบ 10 ปี... 
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 จดุเร่ิมต้นของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาเมืองท้องถ่ินเมืองบางขลงั  เกิดขึน้มาจาก
ความตัง้ใจท่ีจะหาจดุแข็งของท้องถ่ิน  หลงัจากย้ายเข้ามาทํางานท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั
 ...จดุเร่ิมต้นของโครงการประวัตศิาสตร์น่ีเร่ิมมาจากตอนผมย้ายเข้ามาทํางานท่ีบางขลงัใหม่ๆ  เรา
ก็จะมาดวูา่ในท้องถ่ินนีมี้อะไรท่ีเราพอจะตอ่ยอดหรือสง่เสริมได้บ้าง ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ 2 ปีนะ
เพราะวา่เรามาใหม ่เราก็ต้องทําการศกึษาชมุชน เราก็อายยุงัไมเ่ยอะ แล้วท่ีน่ีความเป็นมาเขาก็แรง
พอสมควร การยอมรับเราก็ยงัน้อย แล้วพอดีคณุสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลดัอบต. เม่ือก่อนแกทํางานอยูท่ี่
จงัหวดั แกเป็นนกัประวตัศิาสตร์ พอรู้วา่เมืองบางขลงัสําคญั แกเลยโทรมาหาผม จดุเร่ิมต้นนะ เราก็พอจะรู้
หนอ่ยๆ แตเ่ราไมใ่ชน่กัประวตัศิาสตร์ เราเป็นนกัรัฐศาสตร์ แตพ่อมีคนมาชว่ย มากระตุ้นเรานะวา่เออ..ตรง
นีสํ้าคญันะ ตรงนีน้า่ทํานะ ผมก็ตกลง จากนัน้ผมก็เร่ิมเลย ลยุเลย จดุประกายวา่ในเม่ือเรามีของเรา เราก็
มาค้นคว้า ตอ่ยอด ทําให้มนัดงั ทําให้มนัใช้ประโยชน์จากทนุท้องถ่ินท่ีมี เพ่ือจะได้สง่เสริมอยา่งอ่ืนตามมา
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ด้วย ทําสิ่งท่ีมีก่อนเพราะวา่เรามีอยูแ่ล้วเพราะเขาบอกวา่กรมศลิปากรเขาก็รู้ แสดงวา่ท่ีเรามีมนัก็ไม่
ธรรมดา อยา่งน้อยก็มีความเป็นมา มีหลกัศลิาจารึก  เขาก็เอาหนงัสือให้ผมอา่น ผมก็เออ...มีแวว มีอนาคต 
ผมก็เลยเร่ิมคดิ เร่ิมท่ีจะศกึษา เร่ิมท่ีจะนําคนนัน้คนนีม้าร่วม...                                      
 โดยในชว่งท่ีกําลงัเร่ิมค้นหาข้อมลูเพื่อเร่ิมต้นโครงการนี ้ ทางองค์การบริหารสว่นตําบลพบวา่ ท่ี
ผา่นมาเคยมีผู้สนใจเข้ามาศกึษาความเป็นมาของเมืองบางขลงัมาบ้างแล้ว. 
 ..ก่อนท่ีเราจะเร่ิมโครงการนี ้ พอเราได้เข้าไปศึกษา เราถึงรู้นะวา่ทางสนามบนิ  ทางคณุขรรค์ชยั 
บนุปาน เขาเคยมาเสวนาประวตัศิาสตร์กนัรอบนงึแล้ว ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เราก็เพิ่งรู้ แล้วก็เคยมีการพิมพ์
หนงัสือไปเลม่หนึง่เม่ือปีพ.ศ. 2539 แตม่นัก็ยงัไมค่อ่ยได้แพร่หลายอะไร... 
 หลงัจากทําการศกึษา ค้นคว้ามาได้ระยะหนึง่ องค์การบริหารสว่นตําบลจงึเร่ิมต้นก่อตวัโครงการ
ประวตัศิาสตร์   โดยท่ีทางองค์การบริหารสว่นตําบลรับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพหลกัของโครงการนี ้  
 ...จดุเร่ิมต้นโครงการนีก็้มาจากองค์การบริหารสว่นตําบล เพราะเร่ิมแรกยงัไมมี่ใครสนใจ  แล้วโดย
สว่นตวัผมก็คดิวา่มนัมีประโยชน์แก่ท้องถ่ิน เพราะมนัมีของมนัอยู่แล้ว แตไ่มมี่ใครสนใจ แตต่อนนัน้
เจ้าหน้าท่ี อบต.เราก็ยงัมีไมก่ี่คน สมาชิกก็ยงัใหม่ๆ กนั บทบาทหน้าท่ีของอบต.ชาวบ้านเขาก็ยงัไมค่อ่ยรู้
อะไรกนั  ตอนนัน้องค์การบริหารสว่นตําบลเพิ่งจะเร่ิมต้น แล้วการเร่ิมต้นทกุท่ีก็จะมีปัญหาหมด ใชไ่หม
ครับ ระหวา่งท้องถ่ิน ท้องท่ี ความขดัแย้งมนัสงู ของเราก็มีเหมือนกนั เราก็ต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่หน้าท่ี
หลกัๆของผมก็จะเป็นเร่ืองการประสานงานเครือขา่ย  ซึง่กระบวนการก่อตวัเบือ้งต้นของโครงการ
ประวตัศิาสตร์นี ้ เน้นขอความร่วมมือกบัคนท่ีเก่ียวข้องทัง้นอกและในพืน้ท่ีให้เข้ามาทํางานร่วมกนัใน
ลกัษณะของเครือขา่ย เร่ิมแรกในการสร้างเครือขา่ย เราจงึใช้วิธีขอความร่วมมือแบบดงึข้างนอกมาสยบข้าง
ใน อยา่งผมถ้าผมทํากบัเชิญนายอําเภอมา ความแตกตา่งก็มีใชไ่หม ดงึคนมีช่ือเสียง ดงึคนมีอํานาจ เอา
คนอ่ืนมาร่วม  อยา่งน้อยมาร่วมประชมุมาชีแ้นะ คนฟัง ถ้าผมพดูเขาไมค่อ่ยฟัง  แตถ้่าคนพวกนีพ้ดูเขาฟัง  
นายอําเภอคมุกํานนั  ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเราเชิญนายอําเภอมา ผู้ใหญ่บ้าน กํานนัก็ต้องมากบัเรา มนัต้องใช้
เทคนิค  ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัในชว่งเร่ิมต้นของโครงการนีอ้ยูท่ี่ประชาชนในท้องถ่ินยงัไมค่อ่ยให้
ความสนใจมากเทา่ท่ีควร  ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองมาจากยงัไมคุ่้นเคยกบัองค์การบริหารสว่นตําบลทัง้ในเร่ือง
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมทัง้ความเช่ือถือในตวัของผู้ นําองค์กร...แรกเร่ิมท่ีทํายงัไมค่อ่ยมีคนเข้ามาร่วม
นะ ตัง้แตกิ่จกรรมโครงการของอบต.เลยนะ กิจกรรมธรรมดาทัว่ๆไป คนเขามองวา่ยงัไงดี คือท้องท่ีก็ไม่
มัน่ใจเรา ผมตอนนัน้อายก็ุยงัไมค่อ่ยเทา่ไหร่ อายยุงัน้อย ตอนนั ้ นนะ ชาวบ้านเขาก็มองเรา กํานนั 
ผู้ใหญ่บ้านก็มองเราวา่เป็นเดก็ แล้วตวันายกอบต .เองก็อายยุงัไมเ่ทา่ไหร่ อายุ น้อยกวา่ผมอีก แล้ว
เจ้าหน้าท่ีผม ตอนเร่ิมต้นก็มีไมก่ี่คน มีอยู่ 3-4 คนข้าราชการ ลกูจ้างก็มีแค่ 1-2 คน แคนี่ ้ชาวบ้านเขาก็มอง 
มมุมองของเขาก็เออ...ทําไปมนัจะชว่ยเราได้เหรอ มงึจะทําอะไรให้กไูด้ ความเช่ือมัน่เขาก็ไมค่อ่ยมี แล้วยิ่ง
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เร่ืองประวตัศิาสตร์น่ีไมต้่องพดูถึง ชาวบ้านนะเขายิ่งไมค่อ่ยสนใจเข้าไปใหญ่ ไมง่ัน้เขาจะเข้าไปถม เข้าไป
บกุรุกหรอ พระเขาก็ขายกนั เขาไมเ่ห็นประวตัศิาสตร์อยูแ่ล้ว... 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
 หลงัจากนัน้  จงึเร่ิมดงึให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมกบัโครงการนี ้  โดยขอความร่วมมือ
ผา่นแกนนําอยา่งกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ นําชมุชน 
 ...การให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วม เราเร่ิมจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เร่ิมต้นจากตรงนีเ้พราะเขาเป็น
ผู้ นําชมุชน  สว่นมากชาวบ้านก็จะฟังผู้ใหญ่บ้าน กํานนั  มนัเป็นแบบนีม้าตัง้แตแ่รกๆแล้ว เพราะเขาเป็น
สถาบนัมาก่อน แล้วถ้าเราดงึกํานนั ผู้ใหญ่บ้านมาได้ เราก็สบายใจ เราก็ได้เครือขา่ยของเรา เครือขา่ยแรกก็
จะเป็น อบต. กบัคนในพืน้ท่ี ต้องเป็นอยา่งนัน้ก่อน... 
 ปัจจบุนัการดําเนินงานของโครงการประวตัศิาสตร์จะใช้ลกัษณะของเครือขา่ยและให้ทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องได้เข้ามามีสว่นร่วม  โดยทางองค์การบริหารสว่นตําบลจะเข้ามาเป็นผู้ประสานหลกัของโครงการฯ
ให้ 
 ...ในสว่นของการดําเนินงานเราก็พยายามท่ีจะบริหารงานแบบให้ทกุคนได้เข้ามามีสว่นร่วม โดย
การสร้างความคุ้นเคย จดักิจกรรมให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมหรือได้แสดงออกเพ่ือกระตุ้นและปลกูจิตสํานกึให้
คนในชมุชนและนอกชมุชนเห็นถึงความสําคญั  นอกจากนีท่ี้สําคญัคือการทําให้รู้สกึวา่อบต.เป็นเพียงผู้
ประสานงาน พยายามทําเป็นคนตวัเล็กๆ เป็นเพียงคนปิดทองหลงัพระโครงการนี ้เม่ือทํามาได้ชว่งนี ้เราเห็น
วา่คนเร่ิมเข้ามาร่วมกบัเราแล้ว  ถึงข้างนอกก็มาแล้วสว่นหนึง่มนัก็ประกอบกบัท่ีทา่นนายก อบต.ในฐานะ
หวัหน้าองค์กร ทา่นก็มีแนวคดิแบบเดียวกบัพวกเรา ทา่นมีวิสยัทศัน์ มีความตัง้ใจ แล้วก็มีความมุง่มัน่ 
ทา่นไฟเขียว ทา่นสง่เสริม ทา่นก็อนมุตัใิห้เราเร่ิมทํา  ให้เราได้คดิ  ให้เราได้ทํา เจ้าหน้าท่ีก็พร้อมท่ีจะทํา เรา
ก็ทําเป็นตวัอยา่งให้เขาด ู ยกโต๊ะ ยกเก้าอี ้ผู้หญิงก็ทํา ผู้ชาย สมาชิกอบต.เขาก็ต้องทํา ถือวา่สว่นหนึง่ก็มา
จากความเข้มแข็งและจริงจงัของเจ้าหน้าท่ี อบต. บวกกบัการมีทนุในท้องถ่ิน มีการกลา่วถึงไว้ในหลกัศลิา
จารึก การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์  รวมทั ้งการท่ีสมเดจ็พระเทพฯมีโอกาสได้เสดจ็มาประทบัรอยพระบาทไว้
ท่ีบางขลงั  ขณะท่ีในสว่นของชาวบ้านเราจะประสานงานผา่นแกนนําชาวบ้านสว่นมากเราก็จะผา่นไปกลุม่
ของเขา อยา่งชาวบ้านเขาก็จะมีกลุม่อสม. อะไรแบบนี ้แมบ้่านก็จะมีกลุม่ของเขาอะไรอยา่งนี ้เราก็จะ
ตดิตอ่ผา่นตวัแทนไป ตอนนีมี้หลายกลุม่นะในบางขลงั กลุม่แมบ้่าน กลุม่จกัทอง กลุ่มอสอบต... 
  
 



 
237 

 

การบริหารจดัการเครือขา่ย 
 ...การบริหารจดัการท่ีสําคญัคดิวา่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องนา่จะต้องมีการปรับตวับ้างนะ อยา่งภาครัฐ
ก็จําเป็นต้องยอมรับฟังตอ่ความคดิเห็นของฝ่ายอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเห็นด้วยและท่ีไมเ่ห็นด้วย คือเราต้องให้เกียรติ
ทกุคนนะ ให้คณุคา่ความสําคญักบัทกุสว่นทกุคนวา่เขาเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญั มีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือช่ืน
ชมเครือขา่ยความร่วมมือ ขณะท่ีภาคประชาชน ภาคเอกชน ก็นา่จะต้องมาร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนัให้มากขึน้...  
 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือในครัง้นี ้ มีความหลากหลายแตท่ี่ทําให้เมืองบางขลงักลายเป็น
เมืองท่ีมีผู้คนรู้จกั คือ การเสวนาประวตัศิาสตร์เร่ืองเมืองบางขลงั การแสดงแสงสีเสียง รวมทัง้การจดัพิมพ์
หนงัสือท่ีน่ีเมืองบางขลงั 
 ...กิจกรรมสําคญันอกจากเสวนาประวตัศิาสตร์  การแสดงแสงสีเสียงแล้วเราก็จดัระบําเทววารีศรี
เมืองบางขลงั  จดุประสงค์ก็เพ่ือต้องการท่ีจะดงึเดก็  เราเข้าหามวลชนโดยการดงึเดก็ ถ้าเดก็มาผู้ใหญ่ก็ต้อง
มา ผู้ปกครองก็ต้องมา แล้วอีก วตัถปุระสงค์นงึก็เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ สร้าง ความเป็นบางขลงั ปลูก
จิตสํานกึ  สร้างจดุเดน่เพ่ือให้เขาภาคภมูิใจวา่เออ..น่ีคือบางขลงั โดยอิงกบัแนวของประวตัศิาสตร์  แล้วก็
มาทําเป็นระบําโบราณคดี ตามมาด้วยแสงสีเสียง แสงสีเสียงน่ีเราก็ใช้คนในท้องถ่ินเลย เสวนาด้วย แสงสี
เสียงด้วย  เสวนาคนไมค่่อยฟัง  ทําหนงัสือชาวบ้านบางคนก็คงไมค่อ่ยสนใจไมค่่อยจะได้อา่นเทา่ไหร่  ผม
เลยคดิวา่ทา่จะให้ไว นา่จะเป็นการแสดง ให้เขาได้แสดง จะรู้เลย ได้ดดู้วย ได้อะไรด้วย  การแสดงน่ีเราก็จะ
อิงกบัข้อมลูประวตัศิาสตร์ชดัเจนเลย ใช้ชาวบ้านมาร่วมแสดง ให้ชาวบ้านเข้ามามาเลยคณุเข้ามาร่วม
แสดงกบัผมเลย เขาจะได้รู้วา่เออ...บ้านเรามนัเป็นอยา่งนี ้ๆ  ... 
 โดยการวางกรอบในการดําเนินงานก็จะมีทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทัง้จากภาครัฐ
และภาคประชาชนแล้วแตล่กัษณะของการทํางาน  

...ภาครัฐท่ีเข้ามาร่วมมือ อําเภอก็มานะ จงัหวดัก็มา มาในลกัษณะการให้งบประมาณ งบจงัหวดั
นะ ปีแรกให้มา 500,000 บาทแล้วก็ผู้ อํานวยการทอ่งเท่ียว คณุจารึก ป่ินประภา ทา่นก็มาร่วม แล้วระบํา
เทววารีศรีเมืองบางขลงัก็เคยไปประกวดได้รางวลัท่ี 4 มาแล้ว  ซึง่ทา่นก็สง่เสริมให้ไปร่วมแสดงท่ีกรุงเทพฯ 
รับเงินอีก 30,000 บาท คือตอนนีค้นก็เร่ิมเข้ามาหลงัจากท่ีเราเหน่ือยกนัมานาน แตต่อนนีเ้ราก็โอเคนะ ใคร
มาเรารับหมดนะ เราจะเป็นนํา้พร่องแก้วดีท่ีสดุ ใครมาเราจะเอาเลยมาเลย เราจะไมเ่อา เราจะให้เกียรตทิกุ
คน ใครมาเราเอาหมด  ชาวบ้านก็จะมีบางสว่นนะท่ีเราเชิญเขาเข้ามาร่วมวางแผน มีบางกิจกรรม บางงาน
มนัคอ่นข้างจะลกึซึง้เพราะเป็นงานวิชาการ ชาวบ้านเขาก็จะไมค่อ่ยเข้ามา นอกจากเราจะขอความร่วมมือ 
สว่นมากชาวบ้านจะออกแนวร่วมปฏิบตั ิอยา่งเสวนาก็มาฟังกนับ้าง ถ้าแสดงน่ีเตม็ท่ี เพราะมนัคอ่นข้างจะ
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ผอ่นคลาย เราก็พยายามท่ีจะจดักิจกรรมอ่ืนๆเสริม อยา่งเพลงลกูทุง่อยา่งนี ้เขาก็ชอบ ถ่ายทอดไปอีกแบบ 
คือเราก็ต้องคอยหามขุ ต้องเปล่ียน ... 
 ลกัษณะของผู้ นําเครือขา่ยความร่วมมือท่ีคาดหวงันา่จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความจริงใจ มีความเข้าใจ
ชมุชน รวมทัง้เข้าใจบทบาทและเป้าหมายของประเดน็ท่ีจะทํา 
 ...ลกัษณะของผู้ นําท่ีสําคญัก็นา่จะต้องเป็นคนท่ีมีความจริงใจนะ มีความจริงใจ เข้าใจในชมุชน 
เข้าใจในบทบาทและพฤตกิรรม  รวมถึงเป้าหมายของสิ่งตา่งๆ ท่ีเราต้องการท่ีจะทํา นอกจากนี ้ยงัจะต้อง
สามารถสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจให้เกิดขึน้ระหวา่งสมาชิกในเครือขา่ยได้  เป็นคนท่ีทกุคนสามารถเข้ามา
พดูคยุได้ในทกุเร่ือง  แล้วก็ลกัษณะเดน่ท่ีสําคญัและนา่จะต้องมีอีกประเดน็นงึคือเป็นคนท่ีออ่นน้อมถ่อม
ตน  สภุาพ ให้เกียรตกิบัทกุคน  รู้จกัพฒันาและปรับปรุงตวัเองอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นคนท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์
บ้านเมือง ทนัตอ่เหตกุารณ์โลก...          
 ขณะท่ีความขดัแย้ง ถือวา่เป็นเร่ืองปกตขิองการทํางานร่วมกนั แต่แนวทางหรือวิธีการท่ีดีท่ีสดุใน
การจดัการความขดัแย้งคือการใช้วิธีไกลเ่กล่ียและประณีประนอม 

...ความขดัแย้ง ถามวา่มีไหม มีบ้าง เวลาท่ีเกิดความขดัแย้งขึน้เราก็พยายามท่ีจะหาทางไกลเ่กล่ีย 
เพ่ือลดความรุนแรงลง หรือพยายามหาทางท่ีจะหาชอ่งทางเพ่ือท่ีจะแก้ไขความขดัแย้งนัน้ เชน่ การกําหนด
กิจกรรมเพิ่มเตมิ มอบหมายให้ เขาเป็นผู้ รับผิดชอบหรือเป็นผู้ ดําเนินการเอง หรือบางทีก็จะให้เจ้าหน้าท่ี
ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ... 
 สําหรับปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการ โดยรวมพบวา่วา่ ไมค่อ่ยมีปัญหาและอปุสรรคมาก
นกั  ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองจากความเช่ือมัน่ของฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องท่ีมีตอ่โครงการฯ นี ้ 
 ...ปัญหาตอนนีไ้มค่อ่ยมีนะ เพราะเราไปไกลพอสมควร ชาวบ้านเขาก็ร่วมมือนะ   อยา่งผมจะทํา
มิวสิควีดีโอเพลงรําวงย้อนยคุบอกให้เดก็โทรประสานพอ่บ้าน แมบ้่าน เขาก็แตง่ตวัมาร่วมกนั คือตอนนีเ้รา
เข้าข้อหมดแล้ว พดูตามภาษาบ้านเรา “เข้าข้อ”  คือทกุคนมาเข้าร่วมกบัเรา เพราะเราจดังานเพื่อตําบลเรา
ลยุเพ่ือตําบล เราไมไ่ด้มีผลประโยชน์อะไรเลย พวกครู พวกสว่นราชการ ถ้าเราเป็นอบต.จดัมนัจะโอเค 
ชาวบ้านก็เข้ามาร่วม พดูง่ายคืๆอตอนนีเ้ขาเช่ือมัน่เราแล้ว  เม่ือก่อนเขามองเราด้วยความหวาดระแวง
...ผลลพัธ์สําคญัท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินในครัง้นีคื้อการ
ทําให้องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงัเป็นท่ีรู้จกั ผลท่ีตามมาคือการได้รับความชว่ยเหลือเป็นอยา่ง
ดีในการขอความร่วมมือด้านตา่งๆ  นอกจากนีอี้กประเดน็หนึง่ท่ีสําคญัคือทําให้ชาวบ้านรู้สกึรักในท้องถ่ิน
ของตวัเอง...ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากเครือขา่ยความร่วมมือ ต้องบอกวา่ดีนะ เพราะมนัทําให้กิจกรรมหรือ
โครงการตา่งๆท่ีทางองค์การบริหารสว่นตําบลคดิท่ีจะทําน่ีมนัประสบความสําเร็จ คือพอทกุคนเข้ามา
ร่วมมือกนังานมนัก็เดนิไปด้วยดี พองานออกมาดี มนัก็เป็นท่ียอมรับ โดยทัว่ไป ซึง่มนัก็สง่ผลให้เกิดการ
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ประชาสมัพนัธ์ออกไปในวงกว้างอีกด้วย  อยา่งตอนนี ้สกว.ก็เข้ามานะท่ีวดัโบสถ์ ได้งบมาพฒันาการ
ทอ่งเท่ียววดัโบสถ์ มีโครงการ นอกจากนีท่ี้สําคญัอีกประการนงึคือทําให้คนในชมุชน ในตําบลนีเ้กิดความ
รัก ความสามคัคี เกิดจิตสํานกึรักท้องถ่ิน เกิดความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง  ในท่ีสดุก็จะนํามาซึง่
การมีสว่นร่วม การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนและท้องถ่ิน...  
 ซึง่ในอนาคตโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั มีแผนท่ีจะขยายกิจกรรมให้มีความหลากหลาย
ทัง้นีก็้เพ่ือให้โครงการประวตัศิาสตร์นีเ้กิดความยัง่ยืน 
 ... ตอนนีเ้ราก็กําลงัจะพฒันาการทอ่งเท่ียวเส้นทางการทอ่งเท่ียววดัเขาเดื่อจนถึงศลิาแลง เป็น
เส้นทางมาเลย เป็นสว่นของโครงการนี ้ในเร่ืองการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ คือเราก็พยายามท่ีจะขยาย
กิจกรรมของโครงการนีอ้อกไปเร่ือยๆ นอกจาก แสงสีเสียง แล้วก็จะมีเส้นทางการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์
เพิ่มมากขึน้ มนัก็จะสง่ตอ่ไป ยวุมคัคเุทศน์ ถ้ามนัมีอะไรให้ดมูากขึน้ ไหว้พระ 9 วดัใน 1  วนั ผมทําแน.่.. ใน
บางขลงัมีไมถ่ึงแตเ่ราก็จะเอาวดัใกล้ๆ ในพืน้ท่ีมาเสริม แต่เราก็จะต้องเชิญวดัมาคยุก่อนนะ วา่วดัต้องมีจดุ
ขายมีอะไรท่ีนา่สนใจ มีของ เก่าอะไรไหม เด๋ียวอบต.จะเข้าไปชว่ยนะ ไปฟืน้ขึน้มา อยา่งกรณีวดัขอนซุง  เขา
บอกวา่เดมิมีพระพทุธรูปไม้ แล้วก็มีพระลกัษณ์กบัพระรามแตต่อนนีมี้คนขโมยไป เห็นในรูปถ่าย อยา่งนี ้
เราทําขึน้ใหม ่เรามีรูปของเก่า ทําขึน้มาใหม ่เพ่ือให้เป็นจดุขายของเรา ตรงไหนมีอะไรเราก็จะเข้าไปชว่ย 
ไมใ่ชว่า่เขาเข้ามาแคไ่หว้พระอยา่งเดียว อยา่งน้อยก็ต้องให้เห็นอะไรบ้าง แตก็่ไมใ่ช่เป็นสิ่งท่ีทําไมถ่กูไม่
ต้องนะ  ไมใ่ชส่ร้างสิ่งท่ีจะไปหลอกชาวบ้าน ไมเ่อา ไม่ใชบ่อกพระพทุธรูปทองคํา แตจ่ริงๆ  ไมใ่ช ่อยา่งนี ้ไม่
เอา... 
 
คณุสมชาย เดือนเพ็ญ   รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั 
 การมีพืน้ความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์ และในฐานะรองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบาง
ขลงั  จงึทําให้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 ...ผมเป็นคนอําเภอสวรรคโลก ตําบลในเมือง ปู่ ของแมผ่มเป็นกรมการเมืองสวรคโลก   สว่นเมือง
บางขลงัน่ีผมรู้จกัตอนเรียนอยูปี่ 3 ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ผมได้อา่นหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองเท่ียว
เมืองพระร่วง เม่ือปีพ.ศ. 2527 ก็เลยขโมยรถจกัรยานยนต์ของพ่ีสาวข่ีมาเท่ียวเมืองบางขลงั สมยันัน้การ
คมนาคมลําบากมาก เพราะมีแตท่างลกูรังแล้วก็ห้วยคลองยาง มนัตดัถนนขาด แล้วก็มีนายตัด๊ คํามะอ้าย
พาเข้ามาท่ีวดัโบสถ์ สมยันัน้วดัโบสถ์ยงัไมไ่ด้รับการดแูลจากกรมศลิปากรนะ ก็จะมีหญ้าคา ต้นไมข่ึน้เตม็
ไปหมด ตอนนัน้วดัโบสถ์เป็นวดัท่ีพระมาจําพรรษาแตจ่ะมาอยูแ่บบคร่ึงๆกลางๆ คือ บางปีก็ไมมี่พระจํา
พรรษา ก็เป็นเร่ืองท่ีนา่เศร้าใจมาก ท่ีจําได้ชดัเจนคือเศียรพระพทุธรูปปางลีลาด้านทิศใต้กบัเศียรเทวรูปท่ี
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เป็นรูปหินแกะสลกัวางอยูท่ี่ใต้ฐานพระบนกฎิุ ตอนนีเ้ก็บอยูท่ี่องค์การบริหารสว่นตําบล คือตอนท่ีมี
องค์การบริหารสว่นตําบล เม่ือปี พ.ศ.2538  ผมก็เลยให้เก็บจากกฎิุไปไว้ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล...  
 จดุเร่ิมต้นของความสนใจท่ีมีตอ่เมืองบางขลงั เน่ืองมาจากเมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีมีความสําคญั
ในทางประวตัศิาสตร์ท่ีปรากฎในเอกสารล้านนา 
 ...เมืองบางขลงัท่ีผมสนใจก็เพราะมนัเป็นจดุท่ีอยูใ่นเส้นทางระหวา่งสโุขทยักบัศรีสชันาลยั และ
ประการสําคญัคือเวลาเราอา่นเอกสารของล้านนาน่ีเอกสารล้านนาหลายฉบบั เชน่ ตํานานมลูศาสนา 
รวมทัง้ชินกาลมาลีปกรณ์ เขาจะพดูถึงการพบพระธาตดุอยสเุทพใต้กอดอกเข็ม เป็นเร่ืองโบราณ หรือเราดู
จากจารึกวดัป่าแดงเราก็บอกชดัเจนวา่เมืองโบราณน่ีอยูร่ะหวา่งสุโขทยักบัศรีสชันาลยั มีช่ือวา่เมืองจารึก 
หรือเมืองบางจา  คือเราตอบไมไ่ด้วา่ทําไมถึงช่ืออยา่งนัน้ในเอกสารของล้านนา แตเ่อกสารในสโุขทยั เขาพดู
ถึงเมืองบางฉลงั กบับางโขลง โดยเฉพาะตอนสมยัท่ีเรายกเลิกกฎหมายตราสามดวง เม่ือปี พ.ศ.2435 ก่อนปี 
พ.ศ. 2435 ถ้าเราสงัเกตจุะเห็นได้วา่การแตง่ตัง้เจ้าเมืองและปลดัเมืองรวมทัง้ขนุนางเมืองทัง้หลาย จะเห็น
ได้วา่ในคําสัง่จะพดุชดัเจนวา่ห้ามมิให้เจ้าเมือง ปลดัเมือง และขนุนาง ไปรือ้ถอนทําลายโบราณสถานท่ีอยู่
ในเขตเมืองนัน้ๆ น่ีคือเห็นชดัเจนเลยวา่กฎหมายตราสามดวงสมยัโบราณมีกฎหมายคุ้มครองโบราณสถาน
อยู ่แตพ่อเม่ือครบกบัฝร่ังตัง้แตปี่พ.ศ. 2435 มาจนถึง พ.ศ. 2465 มนัไมมี่กฎหมายควบคมุโบราณสถานเลย 
ใครใคร่ขดุขดุ ใครใคร่ทําลายทําลาย รัฐบาลอยา่มาโทษประชาชนท่ีอยูป่ลายแถว  ผมวา่น่ีคือความ
บกพร่องของรัฐบาลกลาง ในการท่ีละเลยโบราณสถานของแตล่ะบ้านแตล่ะเมือง น่ีเป็นเหตกุารณ์ทัว่
ประเทศ  กรณีศกึษาท่ีชดัเจนท่ีสดุคือกรณีเจ้าคณุศรีวิลาสวชิรปัญญา เจ้าคณะจงัหวดัพะเยา เป็นโจทย์
ย่ืนฟ้องโจรท่ีแอบเข้ามาลกัขดุวัดพญาร่วงเมืองพะเยา วดัพญาร่วง เมืองพะเยา คือวดัท่ีพระยทุธิษเฐียร  ซึง่
เป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาบรมปาล ท่ี 4 กษัตริย์องค์สดุท้ายของสโุขทยั ตํานาน 15 ราชวงศ์
ของล้านนาจะพดูไว้อยา่งชดัเจนวา่ยทุธิษเฐียรเป็นเพ่ือนเลน่กบัพระราเมศวร ซึง่ตอ่มาจะขึน้ครองราชย์เป็น
พระบรมไตรโลกนารถของอยธุยา พอปี พ.ศ. 2465 ศาลจงัหวดัเชียงรายยกฟ้องพระครูศรีวิลาสวชิรปัญญา 
ไมดํ่าเนินการฟ้องโจร ให้ศาลจงัหวดัเชียงรายยกฟ้องแสดงวา่บรรทดัฐานของกฎหมายไทยไมมี่การรักษา
โบราณสถาน พดูอยา่งชํา้ใจก็คือ พระภิกษุไมมี่หน้าท่ีไปดแูลวดัร้าง แล้ววดัร้างของเมืองบางขลงัเกือบ 100 
วดัเหลืออยูแ่ค ่20  กวา่วดัเม่ือ ไมมี่กฎหมายคุ้มครอง โจรท่ีมาจากตา่งบ้านตา่งเมืองและคนในพืน้ท่ีก็จะขดุ
ทําลายเพ่ือหาทรัพย์สมบตัแิละทรัพย์สมบตันิัน้ก็กลายเป็นวา่มีกฎหมายโบราณวตัถอุนญุาตใิห้ครอบ
คลองได้  กฎหมายโบราณวตัถปุระเทศไทยอนญุาตใิห้เอกชนครอบครองโบราณวตัถไุด้ ทัง้ๆท่ีในอดีตทกุคน 
ปัจเจกบคุคลไมมี่สิทธิต้องเป็นของสว่นรวมเทา่นัน้ วดัท่ีเหลือรอดได้เพราะปาฎิหารย์นะ วดัโบสถ์กบัวดั
ใหญ่ชยัมงคลท่ีเหลือรอดได้เพราะปาฎิหารย์ อยา่งรถแทรกเตอร์พอปีนขึน้ไปแล้วเคร่ืองเกิดดบั... 
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กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
 
ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ   
 การเข้ามาร่วมมือทํางานกบัโครงการประวตัศิาสตร์ฯ  นอกเหนือจากในฐานะของนกัพฒันาชมุชน
ในขณะนัน้แล้ว   อีกเหตผุลหนึง่คือต้องการท่ีจะบอกเลา่ถึงประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงัท่ีถกูต้องให้เป็น
ท่ีรู้จกั 
 ...ผมเร่ิมเข้ามาชว่ยโครงการประวตัศิาสตร์เม่ือปี พ.ศ. 2538 ตัง้แตเ่ร่ิมต้นเลย ตอนนัน้ผมทํางาน
เป็นนกัวิชาการพฒันาชมุชนอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั ตอนท่ีเมืองบางขลงัเพิ่งเร่ิมมี อบต. คือตอนนัน้
เราไมไ่ด้จดัท่ีน่ี  เราไปจดักนัท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล  ท่ีไปจดัวดัใหญ่เพราะวดัใหญ่ชยัมงคลเป็นวดัท่ีสําคญั
ท่ีสดุของเมืองบางขลงั ความเป็นจริงมนัเป็นอย่างนัน้นะ วดัใหญ่ชยัมงคลคือวดัมหาธาตปุระจําเมืองบาง
ขลงั เพราะวา่เป็นเจดีย์ดอกบวัตมู องค์ใหญ่ท่ีสดุของบางขลงั ตอ่มาประมาณปี พ.ศ. 2545 ผมเห็นวา่
ข้อมลูของเมืองบางขลงัมนัไมต่รงกบัใจ ผมก็เลยโทรมาหาปลดัอบต. โดยท่ีไมรู้่จกักนัเพ่ือจะบอกวา่มนัมี
ข้อมลูท่ีผมมีต้นทนุอยู ่เผ่ือจะสามารถเอาไปใช้ในพืน้ท่ีเมืองบางขลงั ตอนนัน้ผมก็ยงัทํางานอยูท่ี่ศาลา
กลางจงัหวดั แล้วปลดัวิทยาก็เป็นคนเอาข้อมลูเบือ้งต้นท่ีผมมีแล้วก็ท่ีชมรมเรารักเมืองพระร่วงจดัพิมพ์
และสนามบนิจดัพิมพ์เม่ือปีพ.ศ. 2539 ช่ือเมืองบางโขลง บางขลงั บางฉลงั แล้วก็หนงัสือตา่งๆท่ีเก่ียวกบั
เมืองบางขลงัท่ีพิมพ์ครัง้แรกคือพิมพ์ในงาน 90 ปีพระครูจนัทโรภาส ซึง่ทา่นเป็นอดีตเจ้าคณะตวัเมืองบาง
ขลงั ทา่นให้ข้อมลูผมก่อนทา่นเสีย ทา่นเสียอายมุากนะ 100 กวา่ปี ผมก็ re-check ทา่นวา่ทา่นความจํา
เลอะเลือนหรือเปลา่ คือทา่นบอกวา่ทา่นเป็นคนไปรือ้เสาจวนเจ้าเมืองบางขลงัคนสดุท้าย  นามสกลุ 
“พระบวัทอง” เอามาสร้างเป็นเสาศาลาการเปรียญวดัขอนซุง ทา่นเลา่ให้ผมฟัง ผมก็คดิวา่เอ้อ..ทา่นก็อายุ
มากแล้วทา่นจะเลอะเลือนไหม  ท่ีสดุผมก็หาหลกัฐานจนเจอวา่มีคนนามสกลุ “พระบวัทอง” จริงๆ ในศลิา
จารึกหน้าวิหารหลางพอ่สองพ่ีน้องวดัหนองโว้ง  นามสกลุ “พระบวัทอง” ท่ีไปจากเมืองบางขลงั ไปสร้าง
วิหารเม่ือปี พ.ศ. 2472 แสดงวา่เจ้าเมืองบางขลงัคนสดุท้ายนามสกลุพระบวัทอง แตข่ณะนีไ้มมี่นามสกลุ
พระบวัทองอยูใ่นตําบลเมืองบางขลงั มีแตน่ามสกลุ”บวัทอง” เข้าใจวา่เม่ือก่อนการทําทะเบียนบ้าน
ผิดพลาด เพราะบตัรประจําตวัประชาชนและทะเบียนบ้านของเราเพิ่งมีครัง้แรกเม่ือ ประมาณปี พ.ศ. 2496-
2497 ทะเบียนบ้านในประเทศไทย สว่นบตัรประชาชนมีเม่ือพ.ศ. 2508 น่ีเอง... 
 ตอ่จากนัน้ได้เข้ามาเป็นรองปลดัท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั จงึเข้ามารับผิดชอบใน
สว่นของสว่นของงานวิชาการ  โดยเฉพาะในสว่นของข้อมลูประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัเมืองบางขลงั. 
 ..ตอนนีผ้มก็มาเป็นรองปลดัอยูท่ี่องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงัจะเข้า 2 ปีแล้ว โครงการ
นีผ้มก็จะเข้ามาชว่ยในสว่นของวิชาการ  โดยเฉพาะในสว่นของข้อมลูเมืองบางขลงั เผอิญผมมีพืน้ฐานการ
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เรียน ผมจบปริญญาตรีด้านประวตัศิาสตร์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่แล้วท่ีจริงผมก็สนใจศกึษาด้าน
รัฐศาสตร์มาก เพราะฉะนัน้ผมจงึสนใจในเร่ืองการเมืองการปกครองของอดีตและปัจจบุนัวา่มนัมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร คือผมดวูา่ตําแหนง่เจ้าเมืองบางขลงั เป็นตําแหนง่คณุพระท่ีศกัดนิา 1,000 ไร่    
เดมิวา่เมืองบางขลงัเดมิมนัครอบคลมุถึงอะไร ในท่ีสดุเราเห็นหลกัฐานแตม่นัยงัไมช่ดัเจน คือเราเห็น
หลกัฐานอยูห่ลดัๆแตม่นัเหมือนตะครุบไมท่นั คือท่ีจริงมนันา่จะมีหลกัฐานมากกวา่นี ้แตว่า่การเก็บ
เอกสารของประเทศไทยมนัเป็นอยา่งนี ้คือในกรณีเสภาขนุช้างขนุแผนจะพดูไว้อยา่งชดัเจนวา่  ขนุไกรพล
พา่ย เป็นนายดาบของนกัรบทุง่เสล่ียม  เวลานี ้ ขนุไกรเป็นช่ือตําบลนาขนุไกร ในอําเภอศรีสําโรง ขนุไกรเวลา
จะรบเขาบอกวา่จดหมายท้ารบของพระเจ้าเชียงอินทร์  เขาจะสง่มาท่ีสวรรคโลก แล้วการเดนิทางของคนทุง่
เสล่ียงท่ีจะเข้าสวรรคโลกเม่ือตอนท่ีจะเป็นก่ิงอําเภอเขาต้องเดนิผา่นทุง่เสล่ียงแล้วมาท่ีวดัใหญ่ ผา่นมาท่ี
วดัขอนซุงแล้วเข้าไปท่ีวดัปากคลองช้าง วดัคลองแห้ง แล้วก็เข้าไปท่ีตําบลหนองกลบั สมยัก่อนทางไมไ่ด้
ตดัแบบนีน้ะ ทางปัจจบุนัตดัเม่ือปี พ.ศ. 2507 น่ีเอง... 
 
กระบวนการในการด าเนินการ 
  
 การท่ีโครงการนีส้ามารถก่อตวัขึน้มาเป็นรูปร่างและดําเนินงานมาได้จนถึงปัจจบุนั ต้องบอกวา่มา
จากความรักท้องถ่ินของคนในเมืองบางขลงั  โดยมีองค์การบริหารสว่นตําบลเข้ามาเป็นผู้จดุประกายให้     
 ...สาเหตท่ีุทําให้เกิดโครงการนี ้ต้องบอกวา่คนบางขลงัน่ีเขาเป็นผู้ ดีเก่ามาตลอด อยา่งประเพณี
การแตง่งานของคนเมืองบางขลงัน่ี เป็นประเพณีแตง่งานแบบผู้ ดีเก่าสวรรคโลก คือตาผมเป็นคูเ่ขยกบัลูก
ชายคนหวัปีเจ้าเมืองสวรรคโลก เพราะฉะนัน้ประเพณีแตง่งานป้าผมก็จะบอกวา่จะต้องมีต้นไม้ 4 ชนิด 
จะต้องมีเตียบ 4 เตียบแล้วเชิญโดยเมียเทวดา คือผู้หญิงท่ีได้สูข่อและแตง่งานเทา่นัน้ เคร่ืองท่ีต้องใสเ่ตียบ
ต้องหุ้มผ้าเพ่ือจะเชิญไปเส้นผี น่ีคือเคร่ืองกระยาเสวยของพระเจ้าแผน่ดนิ ดงันัน้คนบางขลงัจงึมีลกัษณะ
ของความเป็นอนาธิปัตย์นิยมมานานแล้ว เขามีลกัษณะเป็นซอ่งโจร เพราะความภาคภมูิใจของการเป็น
บ้านเกิด เมืองนอนท่ีพอ่ขนุผาเมืองกบัพอ่ขนุศรีอินทราทิตย์มาประชมุพลน่ีมนัทําให้ความเป็นอนาธิป
ปัตย์นิยมของเขาสงูมาก  ตวัอยา่งเชน่สรรพสามิตรมาจบัเหล้าในพืน้ท่ีบางขลงัแล้วถกูล้อมออกไมไ่ด้นะ 
เพราะเขารู้สกึวา่เหล้าพืน้เมือง มนัโดยระบบสมัปทานทําให้เกิดเหล้าโรงขึน้มา เหล้าพืน้เมืองกลายเป็น
เหล้าเถ่ือน คือคนในพืน้ท่ีประวตัศิาสตร์ เขาอาจจะไมแ่มน่ เพราะเขาดจูารึกยงัไมเ่ป็นแตว่า่โดยสํานกึของ
ความเป็นอนาธิปัตย์นิยมน่ีทําให้เขารักบ้านเกิดเมืองนอนสงูมาก สํานวนหนึง่ท่ีเขาพดูกนัก็คือ “คนท่ีน่ีไม่
ลกัววั ลกัควายลกั ช้างในพืน้ท่ีของบางขลงัเดด็ขาด”  สํานวนนีเ้ขาเรียกวา่ “ไมล่ากหนามมาจกุเกาะตวัเอง”  
หมายถึงไมก่ระทําอะไรในบ้านเกิดเมืองนอน จะไมแ่ตะต้อง คนท่ีน่ีจงึมีสํานกึของความรักบ้านเกิดเมือง
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นอนสงูมาก  เพียงแตว่า่ทําอยา่งไรท่ีเราจะเอาไปไปสาดเอานํา้มนัไปราดไฟอยา่งไร ประจวบกบัท่ีทาง
องค์การบริหารสว่นตําบลซึง่ถือวา่เป็นราชการเข้ามาเป็นตวัจดุประกายให้ ทําให้โครงการนีเ้กิดเป็นรุปร่าง
ขึน้...       
 กิจกรรมท่ีเข้าไปร่วมในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินคืองานท่ีเก่ียวข้องกบังาน
วิชาการ ไมว่า่จะเป็นการค้นคว้า การสนบัสนนุข้อมลูทางวิชาการ 
 ... กิจกรรมท่ีผมเข้าไปชว่ยก็จะเป็นงานวิชาการ อยา่งเสวนาประวตัศิาสตร์ เพราะวา่งานวิชาการ
เหลา่นีเ้ราถือวา่ เราจะไปรอหวงัพึง่คนท่ีเป็นราชการจากตา่งบ้านตา่งเมือง ผมไมห่วงัเพราะผมเคยทํางาน
เป็นวิทยากรนําชมอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีสชันาลยั เรารู้ข้อด้อยของกรมศลิปากร สว่นหน้าท่ีของผมใน
โครงการนะคือการให้ความรู้ทางวิชาการ สนบัสนนุวิชาการให้กบัเขา อยา่งผู้ใหญ่บ้าน กํานนัน่ีพอเขาฟัง
ผมปุ๊ ปเขาพร้อมท่ีจะยิม้ทนัทีเพราะวา่เราช่ืนชมเขานะวา่เขากล้าท่ีจะยืนแข็งแกร่งสู้คน คนบางขลงัเป็นคนสู้
คนนะ...                     
 ในฐานะนกัวิชาการ สิง่สําคญัท่ีสดุในการชว่ยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือคือการให้ความรู้กบัคน
ในพืน้ท่ีซึง่จดุมุง่หมายสําคญัท่ีคาดหวงัไว้คือการนําเอาประวตัศิาสตร์เข้าไปสูช่าวบ้านและชมุชน เพ่ือให้
รู้สกึรักชมุชนและบ้านเกิด 
 ...จดุมุง่หมายท่ีคาดหวงั ตอนแรกท่ีเรามาเสวนาประวตัศิาสตร์ท่ีเมืองบางขลงั ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล 
มนัคลอ่มเขตทุง่เสล่ียมไปสกั 500 เมตรได้ คือเขตอําเภอมนัคลอ่มเมืองบางขลงัไปคร่ึงเมือง อาจารย์มงักร 
ทองสขุดีแล้วก็ผม เราคาดหวงัวา่ประวตัศิาสตร์มนัจะต้องลงไปถึงระดบัชาวบ้านและชมุชน ซึง่ถือวา่เป็น
เจ้าของเร่ือง อยากให้ชาวบ้านได้เข้ามามีสว่นร่วมกบัโครงการนี ้การเข้ามามีสว่นร่วมต้องบอกวา่เขารักบ้าน
เกิดอยูแ่ล้วเพียงแตว่า่เราจะเข้าไปเสริมอยา่งไรให้เขารักบ้านรักเมืองเขามากย่ิงขึน้ ชดัเจนขึน้… 
 ขณะท่ีความขดัแย้งในการทํางานสําหรับเครือขา่ยความร่วมมือนีแ้ทบจะไมค่อ่ยเคยมีให้เห็น ถ้า
จะมีก็นา่จะเป็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งหนว่ยงานมากกวา่...ความขดัแย้งในการทํางานผมวา่ไมมี่ 
คนบางขลงัเป็นคนท่ีใช้ใจแลกใจ เพียงแตเ่ราต้องเป็นคนท่ีข้าวเตง่งวยรวง อยา่ไปเป็นข้าวรีบชรูวงกบัเขา 
ข้าวเตง่งวยรวง คือเราจะต้องออ่นน้อมถ่อมตนกบัเขา เพราะเราถือวา่ชาวบ้านคือพอ่แมปู่่ ยา่ตายายของเรา  
อยา่ได้ไปวางตวัวา่เป็นข้าราชการกบัชาวบ้าน แล้วพืน้ฐานผมก็เคยเป็นพฒันากรมาก่อน ซึง่พื ้นฐานของ
พฒันากรคือ กินก่อน ไหว้ก่อน ทกัก่อน กบัชาวบ้าน เพราะฉะนัน้เราเป็นข้าราชการ เราต้องออ่นน้อมถ่อม
ตน แตถ้่าระหวา่งเครือขา่ย ถามวา่หน้าท่ีโดยตรงบกพร่องไหมบกพร่องนะ คณุละเลยหน้าท่ี  โบราณสถาน
ในสโุขทยัขึน้ทะเบียนตัง้แตปี่ พ.ศ.2477 แตค่ณุปลอ่ยไว้อะไรอยู ่ทิง้เมืองไว้ทัง้เมืองตัง้แต่ พ.ศ. 2477 เมือง
บางขลงัทัง้เมือง เม่ือปีพ.ศ. 2509    กรมศลิปากรเคยมาสํารวจโบราณสถาน มีรูปถ่ายท่ีหอจดหมายเหตุมี
รูปเก่าของเมืองบางขลงั พอสํารวจเสร็จก็เก็บใสห่ิ ้ง ใสก่ลอ่งไว้ไมมี่ใครสานตอ่  โบราณสถานวดัโบสถ์กบัวดั
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ใหญ่ชยัมงคลเพิ่งจะได้ขึน้ทะเบียนเม่ือปี พ.ศ. 2540 ถือวา่เป็นความบกพร่องของภาครัฐ แตถ้่าจะพดูถึง
ความขดัแย้งให้ชดัๆ ก็นา่จะมาจากการท่ีกรมศลิปากรไมทํ่าหน้าท่ี ละเลยเพิกเฉย สิ่งท่ีนา่จะยัง่ยืนท่ีสดุคือ
ควรจะต้องมอบหมายให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ถือวา่เป็น Local  Government เป็นผู้ดแูล โดย
เฉพาะงานบํารุงรักษา แม้จะมีแนวทางการกระจายอํานาจเร่ืองนีใ้ห้ท้องถ่ิน แตเ่ขาก็ยงัหวงอํานาจ คือผมดู
วา่คณุอยา่ดถูกูชาวบ้านในการดแูลรักษาโบราณสถานเพราะคณุต้องย้อนกลบัไปดกูฎหมายตราสามดวง
นะ ก่อนท่ีเราจะมีการยกเลิกกฎหมายตราสามดวง กฎหมายมีคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาแตภ่าครัฐตา่งหากท่ี
ไมเ่อากฎหมายคุ้มครองโบราณสถานไว้แล้วก็มาโทษราษฎรวา่สิ่งหนึง่ท่ีกรมศลิปากรไมย่อมคนือํานาจ
ให้กบัประชาชนคือการอ้างวา่ประชาชนไมรู้่ แล้วถามวา่ระหวา่งประชาชนท่ีรักบ้านเกิดเมืองนอนเขากบั
ข้าราชการท่ีไมป่ฎิบตัหิน้าท่ีเน่ียะ ใครละเลยมากกวา่กนั... 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
 
 ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมืองนการดําเนินการอนรุกษ์ศลิปวฒันธรรม 
 ...ผลดีของโครงการคือความสํานกึรักบ้านเกิด ผมวา่สํานกึความรักบ้านเกิดมนัจะทําให้ ชมุชนนัน้
มีความยัง่ยืน การท่ีจะทําเมืองนา่อยูแ่ละยัง่ยืนน่ีการทําสินค้า OTOP ไมใ่ช ่แคก่ารทํากล้วยอบเนยหรือ
ขนมทอดๆ ท่ีจะนําไปบรรจ ุPackage  ให้มนัเตะตา อยา่ลืมวา่ถ้าเราไปดปูรัชญาของผู้วา่ราชการจงัหวดั
โออิตะ ในญ่ีปุ่ นจะเห็นได้วา่สิ่งท่ีดีเดน่ของชมุชน  ไมใ่ชแ่คส่ินค้าแตเ่ป็นความภาคภมูิใจของชมุชนนัน้ๆ 
ดงันัน้สําหรับสว่นตวัผมสิ่งสําคญัท่ีสดุของโครงการนีคื้อความรักในบ้านเกิด สว่นเศรษฐกิจ ถ้าสํานกึ
ชมุชนมนัมีอยูส่งูแบบเยอรมนั แบบอิตาลีหรือ แบบญ่ีปุ่ น คือถ้าสํานกึมีตอ่ไปอะไรทั ้งหลายมนัก็จะเกิดขึน้
เอง... 
 การท่ีจะทําให้โครงการนีเ้กิดความยัง่ยืนจงึนา่จะอยูท่ี่การสร้างจิตสํานกึให้เกิดความรักในบ้าน
เกิดเม่ือชาวบ้านรู้สกึรักในบ้านเกิดความร่วมมือในเร่ืองตา่งๆก็จะตามเข้ามา 

...ผมคดิวา่การท่ีโครงการนีจ้ะยัง่ยืนมนัต้องอยูใ่นวิ ถีชีวิตของเขา ถ้ามาดหูลกัสตูร ของ
กระทรวงศกึษาธิการจะไมมี่การพดูถึงบ้านเกิดเลย เป็นข้อบกพร่อง การไม่พดูถึงเพราะรู้มากปกครองยาก 
เลยไมพ่ดู ถามกนัง่ายๆคือสิ่งท่ีกรมศลิปากรกลวัมากคือคา่เข้าชมโบราณสถาน คือเก็บแล้วท้องถ่ินควรท่ี
จะต้องมีสว่นแบง่เหมือนกบัตา่งประเทศ ในเชิงบริหารคณุต้องให้ท้องถ่ินเป็นผู้บริหาร แตเ่วลานีม้นัไปเข้าท่ี
กองทนุโบราณคดี ท่ีบริหาร โดยกรมศลิปากร เพราะฉะนัน้งานวิชาการแม้จะเป็นหน้าท่ีโดยตรงของกรม
ศลิปากรซึง่เขาจะมีหน้าท่ีเชิญ แตท้่องถ่ินก็มีสิทธิเพราะท้องถ่ินมีสิทธิท่ีจะมีดแูลรักษาโบราณสถานของ
ตวัเอง กฎหมายมคัคเุทศน์ของไทยยงัไมเ่ข้มแข็ง คือตอนนีถ้ึงเวลาแล้วท่ีจะต้องให้คนในท้องถ่ินเขาได้รู้สกึ
ภาคภมูิใจในความเป็นบ้านเป็นเมืองของเขา โดยกฎหมายเขาก็ให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเข้ามามี
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สว่นร่วมแล้วนะ  ในทางปฎิบตัเิขาก็ให้นายกองค์การบริหารสว่นตําบลกบัปลดั 2 คน ดงันัน้ถ้านายก
องค์การบริหารตําบลกบัปลดัเข้าใจในสํานกึรักบ้านเกิดหรือเข้าใจเร่ืองโครงการประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินทกุ
อบต.  ทกุท้องถ่ินจะมีความเข้มแข็งเร่ืองสํานกึรักบ้านเกิด กฎหมายเขาก็เปิดชอ่งให้ทําการศกึษาชมุชน
ตามวิธีการของพฒันากรผมวา่จําเป็นมากโดยเฉพาะข้าราชการท่ีอยูใ่นอบต. เรามาทํางานในถ่ินเขาก็ควรท่ี
จะมาเรียนรู้ประวตัศิาสตร์เขาให้มากขึน้น่ีคือการเป็นข้าวเตง่งวยรวง เหมือนสํานวนของสโุขทยัอนัหนึง่ท่ี
บอกวา่ “เรือไปแตท่า่ยงัอยู”่ คือสรุปแล้วก็คือราชการมาอยูเ่ดีย๋วก็ย้ายไปท่ีอ่ืนแตว่า่ชาวบ้าน เขาต้องอยู่
ตลอดไปจนตายจากกนัไปข้างหนึง่... 
 
คณุฐิตารีย์  ดีติบ๊   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั 
 หลงัจากย้ายเข้ามาทํางานท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั  ทําให้มีโอกาสได้เข้ามาร่วม
เป็นสว่นหนึง่ของโครงการประวตัศิาตร์ท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 ...ตวัเองเป็นคนจงัหวดันา่น แตย้่ายมาทํางานท่ีเมืองบางขลงั ปัจจบุนัก็เป็นเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผนอยูท่ี่องคก์ารบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั ซึง่ในสว่นของโครงการประวตัศิาสตร์เขามีมา
ก่อนหน้านัน้ ตัง้แตก่่อนท่ีจะเร่ิมเข้ามาทํางานท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั   ในสว่นของตวัเอง
ก็จะเร่ิมเข้ามาทําตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 เพราะเป็นปีแรกท่ีย้ายมาทํางานท่ีน่ี แตปี่พ.ศ. 2551 เขาเร่ิมมีโครงการ
แสงสีเสียงขึน้มา แตต่อนแรกๆเขาจะเร่ิมมีโครงการเสวนาเกิดขึน้มาก่อนแล้ว ตัง้แตปี่พ.ศ.  2539 มีเสวนา
ประวตัศิาสตร์ แตต่อนหลงัท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลทําคือคือโครงการ Mini แสงสีเสียง...   
 ในฐานะเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล กิจกรรมของเครือขา่ยท่ีเข้าไปร่วมจงึมกัจะเป็น
ในเร่ืองของการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือในด้านตา่งๆ  
 ...โครงการนีใ้นสว่นของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบล สว่นหนึง่ก็จะทําหน้าท่ีในการ
ประสานงาน แล้วก็เป็นผู้ ท่ีดําเนินงานในบางสว่นเทา่ท่ีเราจะสามารถทําได้  บางสว่นก็จะเป็นนกัแสดง ร่วม
แสดง ในสว่นของการประสาน เราก็จะประสานตัง้แตที่มงานท่ีจะเข้ามาจดัแสงสีเสียง ทีมงานท่ีเข้ามามา
จดัการแสดง  ออกจดหมายเชิญหนว่ยราชการทกุสว่น ในการจดังานเร่ิมต้น อยา่งงานแสงสีเสียง เราก็จะ
ประสานไปทกุสว่นทัง้กรมศลิปากร ทัง้จงัหวดั ตัง้แตท่า่นผู้วา่ฯ  วฒันธรรมจงัหวดั ทอ่งเท่ียวและกีฬา คือ
ทกุสว่น... 
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กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
  
 การสร้างความร่วมมือในระยะแรกมองวา่เป็นเร่ืองยาก  เพราะทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนยงัไมรู้่จกัและเข้าใจในโครงการฯ นีม้ากนกั 
 ...เวลาประสานขอความร่วมมืออปุสรรคคือชาวบ้านเขายงัไมเ่ห็นวา่จะทําออกมาในรูปแบบไหน 
อะไร ยงัไง เขาก็ยงัไมใ่ห้ความสําคญั ไมใ่ห้ความร่วมมือมากนกัและบางทีก็รวมถึงตวัผู้ นําก็ยงัไมค่อ่ยให้
ความสําคญัมาก อยา่งกํานนั ผู้ใหญ่ ตอ่มาเม่ือเราจดังานขึน้ครัง้แรกเขาเห็นวา่ประสบความสําเร็จ มีคนมา
ดแูล้วก็เป็นท่ีช่ืนชมอะไรแบบนี ้เขาก็เลยเห็นวา่มนัประสบความสําเร็จแล้วก็ดี ทีนีพ้อเวลาเราขอความ
ร่วมมือเขาก็จะให้ความร่วมมือได้ง่าย… 
 ดงันัน้จดุเร่ิมต้นข องการสร้างความร่วมมือท่ีทางอบต.ใช้มกัจะเป็นการขอความร่วมมือจาก
ชาวบ้านโดยผา่นตวัแทนชาวบ้านกลุม่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกลุม่อาสาสมคัรองค์การบริหารสว่นตําบล
(อสอบต.) 
  ...เวลาขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ของเราจะมีกลุม่ อาสาสมคัรองค์การบริหารสว่นตําบล 
(อสอบต) คนกลุม่นีเ้ขาก็จะเป็นตวัแทนจากคุ้มบ้านคือในแตล่ะหมูบ้่านเขาก็จะมีคุ้มหลายๆคุ้ม เขาก็จะ
เป็นตวัแทนจากคุ้มบ้าน เราก็จะเข้าไปอบรม ท่ีผา่นมาเรามีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น อบรม อสอบต. แล้วก็มี
การอบรมทบทวนทกุปี คนกลุม่นีก็้จะมีบทบาทสําคญัท่ีเราจะใช้ประสานความร่วมมือกบั คนในหมูบ้่าน 
แล้วก็คนในหมูบ้่านเขาก็เห็นวา่การแสดงมนัทําให้ความรู้และเป็นการถ่ายทอดถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขัน้ใน
สมยัก่อน ความเป็นมาของเขา เขาก็เลยอยากจะเข้ามาร่วม โดยเฉพาะการแสดง เขาก็เห็นวา่มนัสนกุ ปี
ตอ่ๆมาก็เลยแยง่กนัเลยทีนี ้... 
 ขณะท่ีในสว่นของกิจกรรมมีทัง้สว่นท่ีทางโครงการได้ทําไปแล้ว เชน่ การเสวนาประวตัศิาสตร์ การ
แสดงแสงสีเสียง และกิจกรรมท่ีทางโครงการกําลงัจะดําเนินการตอ่ไป คือการบรูณาการเร่ืองประวตัศิาสตร์
เมืองบางขลงัให้เป็นหลกัสตูรท้องถ่ินเพ่ือเข้าสูโ่รงเรียน  
 ...กิจกรรมท่ีตัง้ใจทําก็จะมี เสวนาประวตัศิาสตร์ มินิแสงสีเสียง แล้วก็มีการเทิดพระเกียรตเิน่ืองใน
วนัอนรัุกษ์มรดกไทย ในสว่นของประวตัศิาสตร์ท่ีเขาอยากจะนําเสนอคือประวตัศิาสตร์ของตวัเมืองบางขลงั 
ความสําคญัของเมืองบางขลงั โดยใช้วดัโบสถ์เป็นสญัลกัษณ์ แล้วก็มีประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงับรูณา
การสูห่ลกัสตูรท้องถ่ิน คือเราทํามาแล้วแล้วเราก็มีแนวคดิท่ีอยากจะพฒันาขึน้มาให้เป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เดก็ๆในเขตพืน้ท่ีทกุโรงเรียนได้ศกึษา เราก็ได้เชิญหลายหนว่ยงานทัง้สํานกังานพืน้ท่ีการศกึษา ผู้ มี
ความรู้ด้านนี ้ ผู้ มีความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์ ฯลฯ มาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย เพ่ือท่ีจะ เผยแพร่ทัง้ใน
พืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี แรก ๆก็อาจจะเป็นแคใ่นเขตพืน้ท่ีก่อน ตอ่ไปเราก็จะขยายเป็นในเขตอําเภอ ซึง่หลกัสตูร
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อนันีจ้ะต้องผา่นคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) แล้วเราก็เชิญเขาเข้ามาร่วมประชมุด้วย
การศกึษานอกโรงเรียน (กศน) อะไรเราก็เชิญมา... 
 ซึง่รูปแบบของการดําเนินโครงการทางองค์การบริหารสว่นตําบลจะใช้วิธีการเชิญทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเข้ามาวางแผนร่วมกนั  หลงัจากนัน้จะขอความร่วมมือให้หนว่ยงานตา่งๆท่ีเป็นเครือขา่ยชว่ยกนั
รับผิดชอบ 
 ...การดําเนินโครงการเราก็จะมีการขอความร่วมมือเรียนเชิญทกุภาคสว่นเข้ามาวางแผนร่วมกนั 
มาชว่ยกนัคดิวา่เราจะจดังานออกมาในรูปแบบไหน มีการแบง่งานกนัรับผิดชอบ เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน กํานนัจะ
รับผิดชอบอะไร อยา่งงานมินแิสงสีเสียง ก็จะให้ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั เป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานขอความ
ร่วมมือกบัคนในหมูบ้่านให้มาร่วมแสดงคือใช้นักแสดงในหมูบ้่าน แล้วก็จะมีกลุม่แมบ้่านมาชว่ยจดั
ทําอาหาร อะไรแบบนี ้...  
 ขณะท่ี การบริหารจดัการความขดัแย้ง 
 ...ในการทํางานความขดัแย้งก็จะมีบ้าง แตเ่ราก็พยายามท่ีจะจบกนัในท่ีประชมุ บางทีอาจจะมีการ
โต้แย้งกนับ้าง อยา่งเร่ืองนกัแสดงจะเอาปริมาณเทา่ไหร่ เขาก็จะมีการโต้แย้งกนัวา่หมูบ้่านนีก่ี้คน เอาผู้ชาย
ก่ีคน ผู้หญิงก่ีคน แตเ่ขาก็เสนอกนั แล้วก็ขอมตท่ีิประชมุ อะไรแบบนี ้วิธีแก้ก็จะใช้มตท่ีิประ ชมุเป็น
ข้อสรุป...      
 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือ        
  
 ผลดีท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์นีค้ดิวา่นา่จะเป็นการทําให้คนในชมุชน
ได้รู้จกักบัความเป็นมาของบ้านเมืองของตวัเอง ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างจิตสํานกึให้เกิดความรักและความ
หวงแหนในประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินของตวัเอง 
 ...ข้อดีของโครงการนีสํ้าหรับตวัเองคดิวา่ ทําให้คนในชมุชนได้รู้จกัความเป็นมาของบ้านเมือง
ตวัเอง บางคนจากท่ีเขาอาจจะไมเ่คยรู้  เขาอา่นหนงัสือไมไ่ด้ แต่การท่ีเขามีโอกาสได้ไปชมการแสดง การได้
มีโอกาสได้ไปฟังเสวนาประวตัศิาสตร์ก็ถือวา่เป็นการได้ไปฟังให้เขาได้รับรู้วา่เขามีความเป็นมาอยา่งไร 
บรรพบรุุษเขามีความเป็นมาอยา่งไร  ประวตัศิาสตร์ของเขาเป็นอยา่งไร มนัก็เป็นการสร้างจิตสํานกึให้เขา
เกิดความรักและเกิดความหวงแหนในพืน้ท่ีของเขา แล้วเขาก็สามารถท่ีจะนําเร่ืองราวเหลา่นีไ้ปถ่ายทอดให้
คนอ่ืนท่ีภายนอกได้รับทราบ ซึง่อนันีถื้อวา่เป็นผลดี... 
 ขณะท่ีความคาดหวงัท่ีมีตอ่โครงการฯนี ้  โดยเฉพาะความตอ่เน่ืองของโครงการก็คือการสร้าง
รูปแบบในการนําเสนอท่ีหลากหลาย  ทัง้นีก็้เพ่ือดงึดดูความสนใจของคนทัง้ในและนอกชมุชน 
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 ...ความคาดหวงัและความตอ่เน่ืองของโครงการ ก็อาจจะมีการเปล่ียนรูปแบบในการนําเสนอ
โครงการ การนําเสนอซํา้ๆในแตล่ะปีมนัก็อาจจะทําให้เกิดความเบื่อ อยา่งปีท่ีผา่นมาเราก็มีแนวคดิท่ีจะทํา
ในรูปแบบของละคร เป็นละครอิงประวตัศิาสตร์อะไรแบบนี ้เราไมไ่ด้นําเสนอแบบแสงสีเสียงเหมือนปีก่อน 
ก็จะมีการเปล่ียนแปลงทกุปี อยา่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาในการนําเสนอ รูปแบบ วิธีการในการ
นําเสนอ ไมอ่ยา่งนัน้คนท่ีเคยดก็ูอาจจะรู้สกึเบื่อ คนข้างนอกท่ีเคยเข้ามาดก็ูอาจจะรู้สกึวา่เคยดแูล้วก็
อาจจะไมเ่ข้ามาดอีูก... 
 ในสว่นของเครือขา่ยแม้จะมีความเข้มแข็งแตก็่ยงัเป็นเพียงในระดบัหนึง่ ดงันัน้จงึต้องมีการ
สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือเพ่ือเข้ามาร่วมกนัเข้ามาชว่ยในการทํางาน 
 ...เครือขา่ยแม้จะเข้มแข็งแตก็่ยงัต้องมีการเตมิบ้าง เพราะวา่เขาก็จะมีมาๆไปๆ คือเขาก็จะมา
เหมือนกบัวา่มาสนบัสนนุให้เราลกุขึ ้นได้ ก้าวไปได้ เหมือนองค์การบริหารสว่นจงัหวดั(อบจ)เขาก็จะมาให้
งบประมาณ  อยา่งปีท่ีแล้วเขาก็จะให้งบประมาณมาชว่ยสนบัสนนุในบางสว่น แล้วก็ส.ส. ในพืน้ท่ีเขาก็จะ
เข้ามาเป็นสว่นร่วมด้วย แตจ่ดุประสงค์เขาก็อยากให้องค์การบริหารสว่นตําบลสามารถเป็นแกนหลกัในการ
ดแูลท้องถ่ิน... 
 โดยผลลพัธ์สําคญัท่ีได้รับจากโครงการนี ้คือ ความสามคัคีของคนทัง้จากในชมุชนและนอกชมุชน
ท่ีเข้ามาร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ยในการทํางาน 
 ...ผลลพัธ์ท่ีได้จากโครงการนีท่ี้เห็นชดัเจนเลยคือความสามคัคี คือเขาให้ความร่วมมือกบัอบต.
มากขึน้ไมว่า่จะจดังานอะไร แล้วเขาก็รู้สกึรักในท้องถ่ินศลิปะใน ท้องถ่ิน เขาเกิดความรักและหวงแหนแล้ว
เขาก็มีความรู้สกึวา่เขาได้รู้ถึงความเป็นมา เวลามีใครถามเขาก็สามารถท่ีจะบอกได้วา่ท่ีน่ีเป็นเมืองเก่า 
อะไรแบบนี ้...  
 รางวลัพระปกเกล้าท่ีทางองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั  เกิดขึน้มาจากความเข้มแข็งของ
คนท่ีเข้ามาร่วมกนัเป็นเครือขา่ยอยา่งแท้จริง  
 ...ตอนท่ีทางองค์การบริหารสว่นตําบล(อบต)เมืองบางขลงัย่ืนขอเสนอรับรางวลัพระปกเกล้า ตอน
นัน้เขาก็จะมาดถูึงเครือขา่ย มาสมัภาษณ์เครือขา่ยวา่เครือขา่ย เรามีใครบ้างท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในจดุนี ้
แล้วก็สร้างจดุนีข้ึน้มา เพราะวา่เราจะมีเครือขา่ยในหลายๆด้าน มีทัง้วดั พระ แล้วก็มีเครือขา่ยของคณุ
สมศกัดิท่ี์อยูท่ี่อทุยานฯเขาจะเป็นวิทยากรเวลาท่ีเราจดัอบรมเขาก็จะมาเป็นวิทยากรให้ ก็ถือวา่เป็นผู้ ท่ีมี
สว่นร่วมท่ีสําคญั เพราะวา่เวลาเราอ บรมเราก็จะสอดแทรกเนือ้หาพวกนีเ้ข้าไปด้วย เนือ้หาด้าน
ประวตัศิาสตร์เข้าไปเพ่ือให้เขาได้รู้และจํา แล้วก็ทา่นดร.มงักร ทา่นอาจารย์สมชาย เวลาอบรมเราก็จะให้คน
เหลา่นีไ้ด้มาถ่ายทอดถึงเร่ืองราวของเมืองบางขลงั เพื่อให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีและคนท่ีสนใจได้รับทราบอะไร
แบบนี ้แล้วเราก็จะมีเครือขา่ยของหลวงพี่ช้าง คนค้นคน อยูท่ี่พรหมพิราม เวลาเราอบรมจริยธรรมอะไรพวก
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นีเ้ราก็จะเชิญทา่นมา ทา่นก็จะเป็นบคุคลหนึง่ท่ีเป็นเครือขา่ยของเรา ทา่นก็ได้มาให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
ของหลายๆอยา่ง ให้ความรู้เร่ืองของธรรมะ ให้ความรู้เร่ืองของการดําเนินชีวิต ทา่นก็เอาตวัอยา่งมาให้เห็น
ชดัเจนเพราะวา่ตวัอยา่งท่ีทา่นไปประสบมาสว่นมากก็จะมีพืน้ฐานคล้ายๆกนั สว่นเครือขา่ยในพืน้ท่ีท่ี
สําคญันา่จะเป็นโรงเรียนเพราะทกุโรงเรียน ผู้ อํานวยการโรงเรียนแล้วก็ครู  ครูในพืน้ท่ีจะเป็นเครือขา่ยท่ีเข้ม
แข็ ง นอกจากนีก็้จะมีผู้ใหญ่บ้านทกุหมูก็่จะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี...   
 
อาจารย์พิภพ  ไขแจ้ง   ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านวดัโบสถ์ 
 พืน้เพดัง้เดมิในฐานะท่ีเป็นคนเมืองบางขลงั  จนกระทัง่ปัจจบุนัเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนวดัโบสถ์ 
เมืองบางขลงั  ทําให้คุ้นเคยกบัประวตัศิาสตร์และโบราณสถานตา่งๆของเมืองบางขลงั 
 ...ผมเป็นคนบ้านเดมิ บ้านเกิดอยูท่ี่บ้านปากคลองช้าง ซึง่ปากคลองช้างก็อยูใ่นตําบลเมืองบาง
ขลงั แล้วก็ย้ายมาจบัจองท่ีดนิตัง้แตรุ่่นปู่ รุ่นยา่นะ  เร่ือง ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัโดยเฉพาะ
โบราณสถานวดัโบสถ์น่ี ผมก็ได้มาคลกุคลีกบัโบราณสถานวดัโบสถ์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2506 เพราะวา่มีไร่มีท่ีทํา
กินอยูท่ี่น่ี ท่ีเข้ามาครัง้แรกก็ปีพ.ศ. 2504 เข้ามาชมโบราณสถาน สมยัท่ียงัเรียนอยูช่ัน้ ป. 4 ก็มาเย่ียมชม
ประวตัศิาสตร์ ก็จะเห็นสภาพรุ่นเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีแล้ว... 
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 จดุเร่ิมต้นจริงๆ ของโครงการประวตัศิาตร์นี ้  ก่อตวัขึน้มาจากองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบาง
ขลงัมีแนวความคดิท่ีอยากจะศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ิน 
 ...จดุเร่ิมต้นของโครงการนีก็้เร่ิมมาจาก อบต.เมืองบางขลงั โดยทา่นปลดัวิทยา เกษรพรหม ตอนท่ี
ทา่นเข้ามารับหน้าท่ีปลดัอบ ต. เมืองบางขลงั ครัง้แรกแกก็มี ความคดิวา่อยากจะศกึษาเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมืองบางขลงั  คือพอแกย้ายมาแกก็มีความสนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์ ก็ได้มี
การคยุกนัวา่เรามีต้นทนุทางประวตัศิาสตร์อะไรบ้าง ก็มีต้นทนุทางวฒันธรรม มีโบราณสถาน แล้วก็มี
ต้นทนุทางภมูิศาสตร์ เก่ียวกบัแมนํ่า้ ภเูขา อะไรตา่งๆ ห้วย หนอง คลอง บงึ ทีนี ้เราก็จะมาพฒันากนัตาม
รูปแบบท่ีวา่ ด้านภมูศิาสตร์ ก็โครงสร้างพืน้ฐาน ถนน หนทาง แมนํ่า้ คลอง บงึ  แล้วก็มาต้นทนุทางสงัคม
และวฒันธรรม ก็มาดูโบราณสถานกนั ก็ได้ร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อยา่งคณะครูแตล่ะโรงเรียน
ตัง้แตค่รูในโรงเรียนเมืองบางขลงั ตําบลบ้านใหมช่ยัมงคล ตําบลหนองกลบั  ตําบลบ้านไร่ มาระดม
ความคดิตัง้โครงการเก่ี ยวกบัประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั ขึน้  ครัง้แรกมาทําเป็นเก่ียวกบับทเรียน
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน ก็จะมีการบนัทกึข้อมลูตา่งๆ ตัง้แตท่า่นผู้ เฒา่ผู้แก่เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ท่ีเขาเลา่
ตอ่ๆกนัมา แล้วก็ประวตัศิาสตร์ท่ีเรามองเห็นตัง้แต่ 30-40 ปีท่ีแล้ว ก็จะเอาคนโบราณท่ีอ้างอิงได้มา อาศยั
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ข้อมลูวา่เม่ือ 40 ปีท่ีแล้ววดัโบสถ์เคยมีอะไรอยูบ้่าง วดัใหญ่หรือฐานเจดีย์ทัว่ไปมนัมีร่องรอยของอารย
ธรรมอะไรบ้าง ตรงไหนพอได้โครงสร้างทัว่ไป เราก็สํารวจแตล่ะวดั ตัง้แตว่ดัโบสถ์ วดัใหญ่ วดัเจดีย์เจ็ดแถว 
วดัเจดีย์โทน จริงๆแล้ววดัในบางขลงัมีจํานวนเยอะมากนะ...  
 การเข้ามาร่วมมือกนัทํางานในชว่งต้นๆ ความชดัเจนยงัมีไมม่ากนกัเน่ืองจากในครัง้แรกยงัเป็นไป
ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ตา่งคนตา่งทํา ยงัไมมี่ผู้ รับผิดชอบโดยตรง 
 ...การเข้ามาทํางานร่วมกนั ชว่งแรกเข้าโค้งครัง้แรกมนัยงัไมช่ดัเจน พอปีท่ี 2 ทา่นปลดั อบต.ทา่น
เป็นนกับริหารท่ีมองการณ์ไกล แกก็สร้างเครือขา่ย โดยเฉพาะนกัโบราณคดีแล้วก็ดําริขึน้มาวา่นา่จะมี
การสงัคยานาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั หรือจดัเสวนาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัขึน้เพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมลูชดัเจน โดยท่ีเรามีการพดูกนัหลายครัง้โดยมีการเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอย่างบริษัทบางกอกแอร์เวย์ 
อาจารย์ประจวบ คําบญุรัตน์ท่ีเคยเป็นผู้ตรวจการ กระทรวงศกึษาธิการ แกเข้ามามีสว่นกระตุ้นตรงนี ้
ด้วย  พอนัน่ขึน้มาทา่นปลดัวิทยา เราก็มาคดิกนัวา่เราจะเอาอะไรท่ีเป็นรากฐานท่ีพอจะเป็นรากฐานทาง
วฒันธรรมของเมืองบางขลงัท่ีพอจะให้มนัเป็นรูปธรรมได้ นอกจากประวตัศิาสตร์ท่ีเราศึกษากนั ก็ได้ประชมุ
กบัองค์กรสภาตําบล สภาอบต.ก็มีกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ นําทกุหมูบ้่าน คณะครู ตํารวจ หมอ แล้วก็จะมี
เครือขา่ยท่ีทา่นปลดัวิทยาเชิญมาอีกหลายทา่น แล้วก็มีอีกหลายทา่นเลย รวมทัง้กรมศลิปากรเราด้วย  ครัง้
นัน้ก็เชิญมาร่วมเป็นครัง้ใหญ่มารวมตวักนัก็มาเสวนา พดุคยุกนั ก่อนท่ีจะมาเสวนาครัง้แรกประวตัศิาสตร์  
คือเราประชมุใหญ่กนัก่อนแล้วก็มา พดูมาคยุกนัวนันงึเตม็ๆ วา่หวัข้อมนันา่จะออกมาเป็นอยา่งไร ความ
เป็นมาเป็นยงัไง  ๆแล้วก็แบง่หวัข้อกนั  สว่นตวัต้องบอกวา่มีความใกล้ชิดกบัเมืองบางขลงัเป็นอยา่งมาก 
เพราะเกิดและเตบิโตอยูท่ี่เมืองบางขลงั จนกระทัง่เร่ิมทํางานจงึสนใจและให้ความสําคญักบัประวตัศิาสตร์
ของท้องถ่ิน ทัง้ในสว่นของการเข้าไปชว่ยดแูล การเข้าไปสํารวจ และการเชิญกรมศลิปากรเข้ามาบรูณะ
โบราณสถาน ฯลฯ...ครัง้แรกท่ีผมได้สํารวจไปเม่ือปี 2524 น่ีผมได้สํารวจและทําแผนท่ีสง่ไปให้กบัการ
ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ตอนนัน้ผมได้สอบถามไปท่ีกรมศิลปากรวา่ทําไมไมเ่ข้ามาบรูณะปฎิสงัขรณ์
เก่ียวกบัโบราณสถานเมืองบางขลงั ทางกรมศลิปาการท่ี 3 เม่ือก่อนนะของสโุขทยั ก็ตอบกลบัมาวา่เมือง
บางขลงัไมมี่ในแผนท่ีโบราณสถาน มีแตฝ่ั่งซ้ายหรือฝ่ังขวาแมนํ่า้ฝากระดานมี แล้วก็มีวดัโพดก ซึง่อยูด้่าน
ฝ่ังขวาของแมนํ่า้ฝากระดาน มีวดัขอนซุง มีวดัพิมพิสารท่ีหนองกลบั แล้วก็วดัท้องแดง ท่ีไมมี่คือวดัโบสถ์ 
วดันากลาง วดัวงัมิตร โซนด้านขวามือทิศตะวนัตก จะไมมี่ถึงอําเภอกมลราษฎร์ ไมมี่ในแผนท่ี พอไมมี่ ปี
พ.ศ. 2528 ผมกบัผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กรรมการหมูบ้่านก็พากรมศลิปากรท่ี 3 สํารวจโบราณสถาน แล้วก็ทํา
แผนท่ีรังวดัระยะเขต แผนท่ีจากวดัโบสถ์ไปวดัใหญ่ แผนท่ีก่ีเมตรๆ เป็นแผนท่ีทัง้หมด ก็ได้ประมาณ 23 วดั
ชว่งนัน้ท่ีทําสํารวจนะ ก็เลยหลงัจากนัน้มากรมศลิปากรก็เข้ามาบรูณะ อนมุตังิบประมาณมาบรูณะครัง้
แรก พอบรูณะได้ 1 ปีสมเดจ็พระพี่นาง ฯ ก็เสดจ็ ก็อาศยัวา่ผมเป็นครูอยู่ท่ีวดัโบสถ์ เม่ือก่อนวดัโบสถ์ยงัไม่
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มีพระ ผมก็จะเป็นคนดแูลในวดัทัง้หมด เพร าะของเก่าท่ีวดัผมก็จะเก็บไปไว้ ท่ีโรงเรียน ทัง้พระเก่า 
โบราณสถานเก่าๆ  ผมก็เร่ิมทําเร่ืองประวตัศิาสตร์มา ตัง้แตก่่อนท่ีโครงการประวตัศิาสตร์นีจ้ะเร่ิม ..
 จดุเร่ิมต้นของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินนีน้า่จะมาจากความต้องการท่ีจะให้
ทกุคนได้รู้จกักบัประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั 
  ...จดุเร่ิมแรกของโครงการนีก็้เพ่ืออยากให้ทกุคนได้รู้จกัประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั แล้วคอ่ย
พฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว  ตอนแรกผลเสียนีผ้มกลวัมากคือกลวัชาวบ้านไมรู้่แล้วทําลาย ผมกลวัมาก
เพราะแม้แตน่กัสํารวจฝร่ังเขาใช้เรดาห์มาตรวจ มาค้น มาขดุ ผมเอานกัเรียนว่ิงมาล้อม สมยันัน้ปีพ.ศ. 
2524 เอานกัเรียนมาล้อมรถฝร่ังไมใ่ห้ขดุของโบราณจากในวดัออกไป เขาใช้เรดาห์เดนิตรวจแบบตรวจ
ระเบดิแตเ่ขาขดุ ไมไ่ด้ขออนญุาตนิะ ผมคดิวา่ไมใ่ชน่กัโบราณคดีนะเพราะ เขาไมไ่ด้ขออนญุาต ินา่จะเป็น
นกัขดุค้น พวกค้าของเก่ามากกวา่... 
 ในชว่งแรกของโครงการประวตัศิาสตร์นี ้ครูในอําเภอเมืองบางขลงัได้เข้ามาร่วมกนัเป็นเครือขา่ย
โดยชว่ยกนัรวบรวมและเขียนข้อมลูเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงัออกมา 
 ...เร่ิมแรกเลยกรมศลิปากรยงัไมมี่เข้ามาในเครือขา่ย เร่ิมแรกเลยนะก็จะมีคณะครูทัง้ 4  ตําบล มี
ตําบลบางขลงั  ตําบลหนองกลบั ตําบลบ้านใหมช่ยัมงคล แล้วก็มีโรงเรียนบ้านไร่วิทยาคมท่ีเข้ามา พอปีท่ี 
2 เราจะมาเขียนโครงการเรียนรู้รักถ่ินตวัเอง ก็จะมาเขียนเป็น 3 ตอน คือ อดีตท่ีผา่นมา ปัจจบุนัทําอะไรและ
ก็มีสภาพเป็นอยา่งไร แล้วก็อนาคตท่ีนา่จะเดนิไปข้างหน้า ท่ีเราเขียนกัน 3 ตอน ตอนแรกทา่นปลดัก็ไป
อาศยัทา่นสมชาย เดือนเพ็ญ เก่ียวกบัด้านประวตัศิาสตร์โบราณคดี เพราะทา่นสมชาย ทา่นเป็นนกั
ประวตัศิาสตร์ ไปอาศยัข้อมลูพืน้ฐานจากทา่นสมชาย เดือนเพ็ญ แกก็ให้ข็อมลูโดยอ้างหลกัศลิาจารึกท่ีวดั
ศรีชมุท่ีวา่ การยกพลมารวมกนัท่ีเมืองบางขลงั นัน่คือการจดุประกายเริมแรกของเรา ทีบอกวา่ถ้าไมมี่เมือง
บางขลงั ไมมี่กรุงสโุขทยั ไมมี่กรุงศรีอยธุยา  คือการนดัมารวมพลท่ีน่ี เราก็อ้างประวตัศิาสตร์ชว่งนัน้ไป.. 
 ขณะท่ีในสว่นของชาวบ้านต้องบอกวา่มีความต่ืนตวัเป็นอยา่งสงูตอ่โครงการประวตัศิาสตร์และ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินนี ้เน่ืองจากชาวบ้านในพืน้ท่ีอยากจะให้มีการบรูณะซอ่มแซมโบราณสถานในพืน้ท่ี
ตําบลเมืองบางขลงัเป็นทนุเดมิอยูก่่อนแล้ว 
 ...ชาวบ้านในพืน้ท่ีเร่ิมแรกเลย  บคุคลบ้านเราน่ีเขาต่ืนเต้นอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะท่ีมีการพฒันาท่ี
ซอ่มแซมมณฑปวดัโบสถ์ เขาต่ืนเต้นเพราะวา่มนัจะพงัอยู่แล้ว เม่ือก่อนมณฑปมนัจะแยก แล้วกรม
ศลิปากรเข้าก็มาบรูณะให้ คือเป็นจดุท่ีเขาต่ืนเต้น แล้วชาวบ้านพอซอ่มแซมเสร็จเอาเหล็กมาคลํา้นะ แล้ว
ยงัพระพี่นางเธอฯ เสดจ็น่ีคือจดุท่ีประชาชนได้ต่ืนเต้นกบัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของตวัเองมากท่ีสดุ คือมี 
เจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดนิเสดจ็ แล้วเป็นแรงกระตุน้ท่ีให้ประชาชนทัว่ไปทัง้ตําบลเมืองบางขลงัน่ีเกิดความรัก ความ
หวงแหนวา่แผน่ดนินีเ้จ้าฟ้าเจ้าแผน่ดนิเข้ามาเหยียบ ก็เกิดความภาคภมูิใจก็เลยชว่ยกนัอนรัุกษ์ จากท่ี
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เม่ือก่อนจะขดุหาพระเคร่ืองนะ แตปั่จจบุนักลบัมาเป็นการอนรัุกษ์ไม่ใชเ่ป็นการขดุ จะไมมี่การขดุ หลงัจาก
ท่ีพระพี่นางฯเสดจ็ สว่นใหญ่ท่ีแตกจะไปแตกพวกไร่อ้อย ไร่ถัว่ท่ีเขาใช้รถแทรกเตอร์  ไถเพ่ือปรับพืน้ท่ีทํา
อ้อย ทําอะไรเพราะวา่ความเก่าแก่โบราณ จอมปวกมนัขึน้มิดหมด จะเจอพระเคร่ืองเป็นจํานวนมากนะท่ีกรุ
แตก เพราะวา่เขาไมรู้่วา่เป็นกรุพระ กรุอะไร เขาก็จะใช้รถแทรกเตอร์แทร็กแล้วพอไปเจอฐานเขาก็ขดุตาม ก็
เจอพระเป็นหม้อๆ เป็นไหท่ีกรุแตก ชาวบ้านจริงๆ ก็เข้ามาร่วมทกุหมูบ้่าน รวมทัง้ตําบลใกล้เคียงด้วยนะ 
อยา่งชยัมงคล เขาก็ยินดีเพราะวา่บ้านเขาก็มีโบราณสถาน  สว่นมากชาวบ้านน่ีเราจะใช้วิธีผา่นการประชมุ
ท่ีสภา อบต.เมืองขลงั โดยอบต.เมืองบางขลงัจะเป็นแมข่า่ยหลกั เป็นกําลงัหลกั เพราะวา่เขามีงบประมาณ 
มีเงิน มีความรู้ แล้วโดยเฉพาะทา่นปลดัวิทย แกเก่งเร่ืองนีม้าก แกก็จะเชิญผู้ นํา เชิญผู้ใหญ่บ้านทกุ
หมูบ้่าน แล้วก็อบต. เข้าไปคยุกนัในอบต.ก่อน พอคยุเสร็จผู้ นําเขาก็จะเอาไปกระจายข่าวตอ่ตามสายของ
ทกุหมูบ้่าน พอกระจายขา่วไปทกุหมูบ้่านวา่เราจะมีกิจกรรมอนันั ้นๆ ท่ีวดัโบสถ์เมืองบางขลงั เราจะมีการ
บวชพระสามคัคี  ก็จะมีการประชาสมัพนัธ์ทัว่ไปหมดทัง้ตําบลเลย  ชาวบ้านท่ีทราบขา่วเขาก็มา...  
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
 ในสว่นของผู้ นํา องค์การบริหารสว่นตําบลภายใต้การนําของปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 
รวมทัง้ผู้ นําท้องถ่ิน อยา่งกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ถือวา่เป็นแกนนําหลกัและเป็นสว่นสําคญัท่ีผลกัดนัให้
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงัก้าวขึน้มาจนถึงจดุนี ้ 
 ...องค์การบริหารสว่นตําบล โดยการนําของปลดัวิทยาก็ถือวา่เป็นผู้ นําของ โครงการนีไ้ด้เลยนะ 
เป็นผู้ นําตัง้แตเ่ร่ิมต้น ตัง้แตแ่รงกระตุ้นในเร่ืองการศกึษาประวตัศิาสตร์ การเขียนหนงัสือเพ่ือประกอบการ
สอน เพราะแรงกระตุ้นท่ีเกิดได้มาจากทา่นนบัตัง้แตท่า่นย้ายมาเป็นปลดัอบต. ท่ีน่ีก็เร่ิมรู้สกึวา่ต้องค้นหา
เอกลกัษณ์ของเมืองแล้วก็เชิญผู้ รู้เข้ามาชว่ยสางประวตัศิาสตร์  แกจบัประเดน็วา่ต้องมาสาง มาชําระ
ประวตัศิาสตร์ แล้วโครงการนี ้จริงๆ ต้องยกให้ผู้ นํา ถ้าสภาพทัว่ๆ ไปแล้วจริงๆผู้ นํา อยา่งผู้ใหญ่บ้าน กํานนั 
สารวตัร ผู้ชว่ยสารวตัรเขาเข้มแข็งมาก  เพราะวา่เขาทํางานกบัอบต.เน่ียะ สภาเป็นเหมือนพ่ีกบัน้อง เป็นเงา
ตามตวัคือไมมี่การถือมงึถือก ูถืออะไร คือเขาจะช่วยกนัอยา่งดีมาก ทัง้อบต. ทัง้ผู้ใหญ่บ้าน ทํางานเหมือน
พ่ีน้อง ตชิมกนัได้  งานของเมืองบางขลงัถึงเจริญลกัษณะการเข้าประกวดน่ีถ้าอบต.ไปด้านเดียว ผู้ นําไมไ่ป
จะไมมี่ทาง แตอ่นันี ้เข้าเดนิคูก่นัไปเหมือนเงาตามตวั เลยชว่ยสง่กนัได้ดีมาก...  
 แนวทางในการบริหารจดัการความขดัแย้ง 
 ...ท่ีนา่จะขดัแย้งคือเร่ืองการก่อสร้าง อยา่งเราจะสร้างโบสถ์ของเก่าไว้ คือก่อนท่ีกรมศลิปากรเขา
จะเข้ามาแบบดําเนินการอยา่งจริงจัง  รุ่นสมยัหลวงพอ่หยวก พ.ศ. 2513 ท่ีสร้างโบสถ์  ทีนีเ้ราสร้างก่อนเม่ือ
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สร้างก่อน เราจะบรูณะตอ่เพราะมนัรกร้างมาหลายปี  ตัง้แตเ่จ้าอาวาสองค์เก่ามรณะไปแล้วก็มาจนทา่น
มหาบญุมีมาน่ีเราก็อยากจะทําตอ่แตทํ่าตอ่ไมไ่ด้  เม่ือทํา ตอ่ไมไ่ด้ก็เกิดข้อขดัแย้ง กรม ศลิปากรกบั
ชาวบ้านเร่ิมท่ีจะมีปัญหาเพราะวา่กรมศลิปากรเขาต้องการจะรือ้ แต่ทางวดัก็ไมมี่ท่ีจะให้เข้าไปทําวตัร ท่ีนี ้
เราขอสร้างอโุบสถใหม ่ ถ้าทา่นจะรือ้ไมว่า่ แตจ่ะขอสร้างใหม ่ ทีนีก้ารสร้างใหมก่วา่จะขอกนัได้นานนะ
ประมาณเกือบ 4 ปีกวา่จะอนญุาตใิห้สร้าง ทีนีจ้ะไปสร้างตรงเขตโบราณสถานก็ไมไ่ด้แล้ว ก็ต้องมาสร้าง
ตรงรอยตอ่คนละคร่ึง  เขตตอ่เพราะวา่มนัเป็นดนิวดั เม่ือเขาไมใ่ห้สร้างแตใ่ห้สร้างของใหมก็่ไมเ่ป็นไรข้อ
ขดัแย้งก็หมดไป สว่นใหญ่ก็จะสนบัสนนุกนั แตถ้่าเป็นการทํางานเครือขา่ยของโครงการไมมี่เพราะวา่เรา
อยากสง่เสริมบ้านเราให้เป็นเมืองทอ่งเท่ียว คือครัง้แรกท่ีเราไปคยุกันท่ีสนามบนิของบางกอกแอร์เวย์ ครัง้
แรกมีผม มีผู้ใหญ่บ้าน ทา่นมหาบญุมี ดร. มงักร  ทองสขุดี  คณุสด แดงเอียด แล้วก็อีกหลายคน  ครัง้แรกก็
ไปคยุกนัท่ีสนามบนิ ก็เอาข้อมลูเข้าไปพดูไปคยุกนัท่ีตรงนัน้วา่เมืองบางขลงัจะพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียว
ได้หรือไม ่วนันัน้ทางนายแพทย์ประเสริฐเขาก็ได้ให้ข้อมลูวา่เมืองบางขลงัทา่จะทําเป็นเมืองทอ่งเท่ียว
คอ่นข้างจะยาก เพราะวา่หลกัฐานทางโบราณคดีถกูทําลายไปเกือบหมด แทบจะไมมี่ร่องรอยอะไรเหลือ ให้
เห็นยกเว้นโบราณสถานของวดัโบสถ์  สว่นท่ีอําเภอกมลลาศ เม่ือก่อนเขายงัไมไ่ด้บรูณะ ของก็จะกองเป็น
เศษดนิ เศษหิน คล้ายๆจอมปลวกเล็กจอมปลวกน้อย คนเห็นก็จะอะไร ก็จะเหลือท่ีวดัโบสถ์ ทีนีพ้อสรุปเรา
ก็เถียงเขาไมไ่ด้เพราะสภาพความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั ้น  เราก็นิ่ง อดัอัน้ตนัใจก็มาประชมุกนัท่ีอบต. ถ้า
งัน้เราต้องคดิฟืน้ฟวูฒันธรรมเก่าๆของเราขึน้มาโดยอิงกบัประวตัศิาสตร์ หรืออิงกบัทางโบราณคดี ก็
ชว่ยกนัคดิวา่เราจะจดัทําระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั อนันีคื้อแรงกระตุ้นก่อนท่ีจะมาถึงตรงนี ้ก็ทา่นปลดั
วิทยาแกไปทําปริญญาโท แกก็พยายามจดัเรียงความประกวดคําขวญัเมืองบางขลงั  จดักวีซีไรต์ อาจารย์
โชคชยัเพ่ือให้เกิดความลกึซึง้ทางประวตัศิาสตร์ แกก็เก่งทางด้านนี ้ แกก็ชว่ยแตง่กลอนตา่งๆ พร้อมทัง้เพลง
รุ่งเรืองเมืองบางขลงั  คือก่อนท่ีจะมามีเพลงเราประกวดคําขวญัเมืองบางขลงั พอได้ออกมาเป็นคําขวญั
ทา่นกวีซีไรต์ก็แตง่เพลงรุ่งเรืองเมืองบางขลงัขึน้มา แล้วก็มีเพลงเก่ียวกบัเมืองบางขลงัตามมาอีกหลายเพลง 
ทีนีพ้อได้เพลงตา่งๆมา ทา่นป.วิทยาแกก็ดําริกบัพวกเราทัง้หมดน่ีแหละ่วา่เราจะคดิระบําของเมืองบางขลงั 
แกก็ไปหาอาจารย์มงคล  อินมา แล้วก็ วิทยาลยันาฎศลิป์คือสร้างเครือขา่ยขึน้มา แกก็ ตดิตอ่แล้วก็
ดําเนินการของแกในสว่นทา่รําตา่งๆ  เร่ืองการแตง่กาย... 
 ขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือในสว่นของโรงเรียนรวมถึงครูและนกัเรียน คือการสอน
เสริมประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัเมืองบางขลงั รวมถึงการแสดงของเดก็ อยา่งเชน่ การรําระบําทวารวดีศรีวิชยั 
การฝึกกลองยาว เป็นต้น 
 ...กิจกรรมท่ีโรงเรียนเข้ามาร่วมก็คือการสอนเสริมบทเรียน ซึง่เราได้เร่ิมดําเนินการเร่ืองนีม้าตัง้แต่
ปีพ.ศ. 2534-35 มาแล้ว ผมเร่ิมเอามาสอนเดก็ในโรงเรียนตัง้แตปี่ท่ีเขาเร่ิมมาบรูณะ ปีพ.ศ. 2530 ผมจะทํา
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เป็นหนงัสือเสริมเรียนให้เดก็ ประวตัศิาสตร์วดัโบสถ์มีอะไรบ้าง  คือเราอยากจะคุยอวดประวตัศิาสตร์กบั
ชาวโลก  ผมก็แตง่เป็นตําราเสริมบทเรี ยนเก่ียวกบัวิชาประวั ตศิาสตร์เพราะวา่ชว่งนัน้ผมสอน วิชา
ประวตัศิาสตร์ ก็มีการมาด ูมาศกึษา มาวาดรูป คือผมจะพาเดก็มาท่ีน่ี ศกึษาความเป็นมาแตว่า่จริงบ้าง
แถมบ้าง เพราะอะไร ครูบ้านนอกใชไ่หม หมายความวา่ อนันีเ้ขาใช้ช้างยกมา ใหญ่ๆนา่จะเป็นช้าง ช่วยกนั
คดิมนัจะเป็นไปได้ไหม หรือวา่เขาจะเอาก้อนน้อยๆมาปัน้แบบดนิเหนียวมารวมกัน เดก็ก็เขียนเชิงวิเคราะห์
ไป ก็วา่กนัไป เดก็จะได้ความรู้พืน้ฐาน นอกจากนีย้ังมีเร่ืองการร่วมแสดงของเดก็ๆ  อยา่งตอนท่ีได้ทา่รํามา 
อาจารย์มงคล อินมา ก็มาร่วมประชมุกนัท่ีอบต. ตกลงกนัวา่จะเอาอยา่งไร  ชดุแรกของเทววารีศรีเมืองบาง
ขลงัน่ีอาจารย์มงคล ก็บอกวา่จะมาสอนได้ในชว่งปิดเทอมใหญ่ หลงังานบวชพระสามคัคีท่ีวดัโบสถ์ ให้ผม
เอาเดก็ไปชดุนงึไปฝึกรําครัง้ละคร่ึงวนั ชดุแรกก็เอาเดก็มธัยมไปฝึก  ผมก็เอารถอีแตน๋เทียวไปรับไปสง่อยู ่ 
4-5 วนัพอมาเปิดเทอมประชมุผู้ปกครองเอามารํางานแรกบนศาลาวดั ผู้ปกครองตื่นเต้นกนัใหญ่เพราะเป็น
ระบําของเราแล้วก็เสียงดนตรีก็เกิดความฮือฮา ผู้ปกครองฮือฮา แล้วตอ่มาก็มีการพ่ีสอนน้อง สอนกนั
ตอ่ๆมาจนถึงรุ่นปัจจบุนันี ้ก็หลายรุ่น สว่นท่ีโรงเรียนขอนซุงก็จะเป็นเดก็ประถม แตเ่ดก็พอเรียนจบจะย้าย
ไปตอ่โรงเรียนอ่ืน......อยา่งเทศบาลบ้าง อะไรบ้าง...ผลดีของการเกิดขึน้ของเครือขา่ยสําหรับโครงการ
ประวตัศิาสตร์นี ้นา่จะอยูท่ี่การทําให้คนในพืน้ท่ีต่ืนตวัในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน รวมทัง้
การทําให้ท้องถ่ินได้กลายเป็นเมืองท่ีคนรู้จกัซึง่จะทําให้เกิดรายได้กลบัเข้ามาสูช่มุชนตอ่ไป... ถ้ามาดเูรายงั
มีศลิปวฒันธรรมพืน้บ้าน แล้วก็ยงัมีจดุเดน่ของภมูิปัญญาท้องถ่ินอีกเยอะ แตว่า่เราก็ต้องทยอยค้นขึน้มา
เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้  มนัยงัอีกเยอะ บางอยา่งท่ีเรายงัจํากนัได้แตย่งัไมมี่คนทํา คือคนมนัขาดชว่งไป ทําให้
ขาดความตอ่เน่ือง แตว่า่ถ้าฟืน้ฟมูนัก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู ่คือคนรุ่น 50 ปีขึน้ไปเขายงัรู้วิถีเก่าๆอยู ่
คือเดก็สมยัใหมห่วัมนัจะเปล่ียนไปเลยใชม่ะ ลืมรากเหง้าหรือทิง้หลกัการดําเนินชีวิตของตวัเอง ไปหลงยุค
ใหมไ่ปเลย แตถ้่าเราจะฟืน้ฟูวฒันธรรม อยา่งการละเลน่หรือเพลงพืน้บ้านเก่าๆ น่ีคนรุ่น 50 กวา่ขึน้ไปอยา่ง
ผมน่ีมนัยงัรู้อยู ่ยงัเห็นอยู ่ยงัสามารถฟืน้ฟขูึน้มาเป็นเชิงอนรัุกษ์วฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
โบราณของเราได้ แล้วก็สามารถนํามาเป็นแหลง่เรียนรู้เชิงอนรัุกษ์วฒันธรรมได้ คือถ้าเราไปปลกุให้มันฟืน้
ขึน้มาแล้วมีคนรุ่นใหม่ๆ มาสานตอ่ๆไปมนัก็จะไมถ่กูลืม แตถ้่าคนรุ่นเก่ารุ่นโบราณจริงๆล้มหายตายจากไป 
คนรุ่นใหมไ่มเ่รียนรู้มนัก็จะสญูหายไป ล้วท่ีมนัหายไปเพราะวา่เดก็รุ่นใหม่ๆ  เขาเร่ิมท่ีจะเข้าไปอยูใ่นเมือง 
ไปเรียน ไปทํางานในเมือง รับจ้างในเมือง จงึเป็นชอ่งวา่งวา่ในบ้านเราจะเหลือคนแก่กบัเดก็ ทีนีเ้ดก็พอโตก็
ลืม แตถ้่าเราอนรัุกษ์ไว้ได้จะดีมาก... 
 การสร้างความถกูต้องชอบธรรม 
 ซึง่ผลลพัธ์สําคญัท่ีเกิดขึน้จากการทํางานแบบเครือขา่ยความร่วมมือในครังนี ้คือรางวลั
พระปกเกล้า ประจําปี 2552 ท่ีบางขลงัได้รับ 



 
255 

 

 ...ชว่งท่ีสง่โครงการเข้าไปท่ีพระปกเกล้า คือเราก็เร่ิมได้รางวลัจากท่ีอ่ืนมาบ้างแล้ว ก็มีข้อมลูคือตวั
ปลดัวิทยาแกก็เป็นคนรวบรวมข้อมลูตา่งๆ อยา่งรางวลัพระปกเกล้ามาประชมุ แกบอกวา่สง่นะ เอาไม่เอา 
ทกุคนบอกเอา คือปลดัแกเป็นนกัสู้แล้วเวลาแกจะทําอะไรแกจะศกึษาข้อมลูอย่างละเอียดรอบคอบ ทางหนี
ท่ีไล ่คยุกนัเรียบร้อย สร้างเครือขา่ยไว้เรียบร้อย ทีนีอ้ยา่งรางวลัพระปกเกล้าน่ีเขาจะไมบ่อกข้อมลูอะไรเลย
วา่เขาจะถามอะไรบ้าง บางขลงัมีเครือขา่ยอะไรบ้าง ทา่นปลดัก็เชิญเครือขา่ยทั ้งหมดท่ีเราเคยคลกุคลีกนั
มา ปลดัวิทยาแกเป็นคนเก่งในการสร้างเครือขา่ย แกรู้วา่จดุนีค้วรจะเชิญใครเข้ามา แล้วแกก็สร้างเครือขา่ย
ได้หมด ตอนแรกพระปกเกล้าเราก็นกึว่าไมเ่ทา่ไหร่ ก็มาแค3่-4 คนแตเ่ขาถามลกึมาก เชิงวิจยัเนอะแล้วก็
ลกัษณะเค้าโครงท่ีมีความเป็นไปได้ ถ้าไมมี่เครือขา่ยท่ีแนน่หรือไมไ่ด้สร้างเครือข่ายท่ีแนน่หนามาก่อน  ไป
โกหกตอ่หน้าไมมี่ทาง ถ้าโกหกเขาจบัได้ เพราะคนมนัเยอะใชไ่หมเครือขา่ย แล้วก็เอามาคยุกนัเตม็ห้อง ถ้า
ไมไ่ด้ทําจริงยงัไงก็ตกม้าตาย แตล่กัษณะท่ีเราตอบเราทํากนั จริงๆ คือรายละเอียดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีเรา
ทํากนัมนัก็มีอยูม่า...ขณะท่ีความเข้มแข็งของเครือขา่ยเป็นเร่ืองท่ีทกุคนท่ีเข้าร่วมกนัเป็นเครือขา่ยควรจะ
ให้ความสําคญัเพราะการสร้างความเข้มแข็งท่ีแท้จริงให้กบัเครือขา่ยถือเปารากฐานสําคญัท่ีจะทําให้
เครือขา่ยประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้...เครือขา่ยตอนนีย้งัอยากให้มนัเข้มแข็งและเจริญ
ตอ่ไปนะ ความยัง่ยืนก็กงัวลนะ โดยเฉพาะในรูปแบบของเครือขา่ย  อยา่งเครือข่ายคนรักภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
ความ รักเก่ียวกบัถ่ินเกิดเราเคยทําโครงรักบ้านเกิด มีการสมันาแล้วจดัชมุนมุเป็นมคัคเุทศน์น้อย แต่
บ้านเราไมเ่คยหรือไงไมรู้่ ก็เลิกไป เราก็ทําโครงการมคัคเุทศน์น้อย คือเดก็สามารถบรรยายสรุปวา่ลกัษณะ
ของมณฑป มีกําแพงแก้ว มีอะไร ยงัไง มีทบัหลงัอะไรยงัไง แล้วเราก็มีหลายสถานท่ี มีวดั มีบอ่ศลิาแลง 
จริงๆเขตเมืองโบราณบางขลังเขาทัง้ลกูน่ีอยูใ่นวดัโบสถ์หมดเลยนะ ชว่งหลงันิคมเขามาตดัถนน เขาไมต่ดั
ไปชนเขตสดุไง เขามาตดัด้านหน้าเขา สหกรณ์นิคมถนนพระร่วงเขามาตดัถนนด้านขึน้หน้าเขา เขาไมต่ดั
อ้อมเขา ภเูขาเลยไปอยูใ่นหมู ่7 ทุง่เส่ียง วดัใหมช่ยัมงคล แตปั่จจบุนัเขาก็แบง่เขตกนัใหม ่แบง่กนั คร่ึง
ภเูขา...  
 สิ่งสําคญัท่ีคาดหวงัตอ่โครงการฯ นีคื้อการสร้างสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ให้เกิดขึน้ภายใน
ท้องท่ีตําบลเมืองบางขลงั  โดยหวังวา่เม่ือเดก็รุ่นใหมใ่นพืน้ท่ีได้ประโยชน์จากตรงนีจ้ะรู้สกึรักและหวงแหน
โบราณสถานและภมูิปัญญาท้องถ่ินมากขึน้ไปอีก 
 ...จริงๆ ผมอยากทําให้มนัเกิดความถาวรตรงท่ีวา่ถ้าจะสร้างเครือขา่ยด้านการชมุชนเชิงอนรัุกษ์
วฒันธรรม ถ้าเราคอ่ยๆทําปีนงึรับสกั 5 case ก่อนก็ยงัดี ครัง้แรกอาจจะขกุขลกั อยา่งท่ีมาทําวิจยัผมก็
ยินดีนะ แตก่ารทอ่งเท่ียวเชงิอนรัุกษ์มนันา่จะเกิดขึน้ได้ ครัง้แรกมนัอาจจะตะกกุตะกกัเพราะวา่ถ้าเราไม่
สร้างจดุนีไ้ว้เดก็รุ่นหลงัเขาก็จะไมเ่ห็นประโยชน์ แตถ้่าเราสร้างตรงนีถ้้าเขามีรายได้หรือมีอาชีพเขาจะหวง
แหนอนรัุกษ์ ก็จะเป็นเครือขา่ยท่ียัง่ยืน คล้ายๆกบัมีคนดแูลตลอด มนัจะยัง่ยืนได้ตรงนี ้แตถ้่าเราปลอ่ยไป
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กบักาลเวลามนัจะสญูหายไป ถึงจะศกึษาจะดําเนินการอยา่งไรลกัษณะมนัไมใ่ชร่ากแก้ว มนัเป็นรากแขนง 
แตถ้่ามนัเกิดการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ เชิงวฒันธรรม เป็นการศกึษาหาร่องรอยประวตัศิาสตร์มนันา่จะเกิด
ประโยชน์มากขึน้ แม้อิฐแตล่ะก้อนท่ีมนัจะเคล่ือนย้าย เดก็จะเกิดความรักความผกูพนัธ์… 
 
คณุสมพร  ฟุ้ งเฟ่ือง   ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 5   บ้านวดัโบสถ์   
 เม่ือวดัโบสถ์ เมืองบางขลงัถกูเลือกให้เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของโครงการประวตัศิาตร์  
ผู้ใหญ่บ้านวดัโบสถ์ในฐานะผู้ กํากบัดแูลชาวบ้านในพืน้ท่ีจงึถือวา่เป็นอีกเครือขา่ยหนึง่ท่ีมีความสําคญั   
 ...วดัโบสถ์น่ีก็รู้นะวา่เป็นโบราณสถานแตไ่มรู้่วา่ประวตัเิขาเป็นมายงัไง เพราะตอนนัน้ยงัไมเ่ป็น
โครงการ คือโครงการนีม้นัก็เร่ิมขึน้มาเร่ือยๆ ตอนแรกก็เร่ิมต้นจากอบต.ตอ่มาก็มีเข้ามาเสริมๆ มาชว่ย
ผลกัดนั  ในสว่นของอ.ประจวบ สนามบนิก็เข้ามาผลกัดนั  ตอนแรกท่ีอบต.เร่ิมเขาก็มีหนงัสือเชิญชาวบ้าน
ร่วมสมันา ในหมู ่5 มีประชากรอยูป่ระมาณ 700 กวา่คน ตอนมาเป็นผู้ใหญ่แรกๆโครงการก็เร่ิมเป็น รูปเป็น
ร่าง หนกัๆขึน้เร่ือยๆ คือหนกักว่าเขา คือทัง้ตําบลก็หนกักวา่เขาหมด เพราะวดัโบสถ์เป็นพืน้ท่ีหลกั… 
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
  
 จดุเร่ิมต้นของการเข้าไปร่วมเป็นเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์นอกเหนือไปจาก
การเป็นคนในพืน้ท่ีแล้วคือการเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 ...ในฐานะผู้ใหญ่บ้านและเป็นคนวดัโบสถ์ก็เข้าร่วมมาตัง้แตต้่นเลย การเข้าไปมีสว่นร่วมตอนแรก
มนัก็เหมือนกบัเป็นหน้าท่ี แล้วพืน้ท่ีวดัโบสถ์สว่นมากก็มาลงท่ีน่ีทกุทีนะ โดยเฉพาะเร่ืองประวตัศิาสตร์เขา
จะโยนมาให้ทางนีท้กุที ผมก็ชว่ยรอบนอกๆ  คนในชมุชนก็ชว่ยให้ความร่วมมือดี แตก็่จะชว่ยแบบรอบนอก 
สว่นอบต.เขาก็จะเข้ามาทํา อยา่งเป็นนกัแสดง เป็นอะไร... 
 ซึง่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านแล้ว การร่วมมือกนัในการทํางานเป็นเร่ืองท่ีทางพืน้ท่ีให้ความร่วมมือเตม็ท่ี
แม้อาจจะไมค่อ่ยได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการวางแผนมากนกั 
 ...สว่นการประชมุเพ่ือร่วมวางแผน เวลาประชมุก็ไมเ่คยพดูถึงเร่ืองนีน้ะ ผมไม่ชอบออกหน้า ถ้าจะ
ทําก็ทําเลย ปิดทองหลงัพระเอาแบบนีห้ละ่ ถ้าชว่ยชว่ยเตม็ท่ีแตถ้่าเร่ืองเสนอหน้าไมเ่อา แตถ้่าเร่ืองแบก
เร่ืองหามบอก หรือเกณฑ์คนอะไรแบบนีบ้อก  แล้วคนในตําบลเมืองบางขลงัถ้าพดูถึงงานแสงสีเสียงเขาก็
ต้องมาทกุหมู ่ทางอบต..เขาเน้น เขามีหนงัสือไปเลยวา่เทา่นัน้ เท่านัน้ แตถ้่าวา่เอาชมุชน ชมุชนไหนก็สู้หมู่
นีไ้มไ่ด้ ไมว่า่จะไปงานอะไรแม้กระทัง่งานข้างนอกหมู ่5 จะต้องเยอะไว้ก่อน... 
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กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
 ขณะท่ีการสร้างความร่วมมือระหวา่งคนในชมุชนจะใช้รูปแบบของการประชาสมัพนัธ์โดยใช้การ
ประกาศหรือขอความร่วมมือระหวา่งบคุคล 
 ...เวลามีกิจกรรมหรือมีงาน ก็จะชว่ยประชาสมัพนัธ์ ก็จะมีการประกาศเชิญหรือขอแรงขออะไรได้ 
ในฐานะผู้ใหญ่เวลาอยา่กสง่เสริมให้ลกูบ้านเข้าไปมีสว่นร่วมก็จะใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์ไป แตโ่ดยปกติ
ชาวบ้านก็จะรู้จกัวดัโบสถ์  แตถ้่าเร่ืองการเข้าไปประชมุเพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือ เขาก็จะวางกรอบของ
เขาเอาไว้อยูแ่ล้ววา่หมูนี่ทํ้าอะไร หมูนี่ทํ้าอะไร แบบนี ้ถ้าหมู ่5 เราก็ออกตวัก่อนวา่เราต้องชว่ยงานในพืน้ท่ี 
จะให้ผมไปแสดงอะไรแบบนีผ้มไมเ่อา ไมช่อบด้วย อยา่งการแสดงปีท่ีผา่นมาแป็ปเดียว แตท่ี่ยืนถ่ายรูปนี ้
ยืนทําไมตัง้นาน เอาคนแสดงท่ีนัน่ๆมาบอกไมไ่หวแล้ว โอ้ย...รอนานเกิน... 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
 
 ข้อดีของโครงการนีคื้อทําให้คนในชมุชนท้องถ่ินรู้จกัประวตัศิาสตร์และรู้สกึรักและหวงแหน  
รวมถึงความสามคัคีของคนในชมุชน 
 ...โครงการนีค้ดิวา่ดีนะ  เพราะทําให้คนรู้จกัประวัตศิาตร์ แล้วในพืน้ท่ีทัง้คนและตวัเองก็ดีขึน้ มนั
ก็มีผลหลายอยา่ง แล้วอบต.เขาก็สนบัสนนุดี ทางด้านเจ้าอาวาสวดัโบสถ์ มหาบญุมีเขาก็เข้าใจพดูเร่ือง
อยา่งนี ้ขณะท่ีชมุชนก็ให้ความร่วมมือดี  มนัก็เก่ียวกบักบัทางพระด้วย เพราะคนจะคอ่นไปทางนบัถือพระ 
โชคดีท่ีมีพระมาอยูแ่ล้วทา่นก็มีคนนบัถือ โชคดีของวดัโบสถ์ท่ีมีพระดีมาอยูแ่ล้วคนในชมุชนก็ศรัทธาพระ 
แล้วโดยสว่นมากประชาชนก็จะให้ความร่วมมือดี  ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีอยูเ่ขตรอบๆนอกเขาก็ขดุทรายกนั
เร่ือย ยกเว้นท่ีเดียวในวดัแหละ่ สว่นมากคนในหมูบ้่านนีจ้ะเป็นคนบางขลงั ดงันัน้เขาก็จะรู้จักวดัโบสถ์ แต่
สมยัก่อนวดัโบสถ์ ไมมี่เจ้าอาวาส วดัก็ปลอ่ยไว้ แตจ่ะมีพระมาจําแบบไปๆมาๆ มาธุดงค์บ้างอะไร แบบนี ้มี
มาจําพรรษา มีมารักษาการแทนบ้าง ตัง้แตเ่จ้าอาวาสคนเดมิเสียก็ไมมี่ ...  
 ขณะท่ีปัญหาและอปุสรรคสําคญัสําหรับโครงการณ์นีคื้อการใช้อํานาจในการสัง่การมากกวา่การ
ขอความร่วมมือ 
 ...ข้อเสียของโครงการนีค้ดิวา่ถ้าอบต. ยงัใช้วิธีแบบสัง่การมากกวา่มาขอความร่วมมืออาจจะทําให้
โครงการไปตอ่ไมไ่หว... 
 โดยความคาดหวงัท่ีมีตอ่โครงการนีคื้อความยัง่ยืนของโครงการฯ ทัง้นีก็้เพ่ือให้เมืองบางขลงัได้
กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัในทางประวตัศิาสตร์สืบตอ่ไป...สําหรับโครงการนีก็้อยากให้มนัยัง่ยืน
ไมอ่ยากให้มนัลม่ อยากให้มนัมีไปเร่ือย แๆล้วเราก็อยากให้มนัเจริญ จะได้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเป็นอะไรแบบ



 
258 

 

นี ้ ให้ชมุชนมีรายได้  อยากให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอยา่งท่ีเคยไปดท่ีูอ่ืนมา เขามาเท่ียวกลบัไปแล้วมีของฝาก
มีอะไรแบบนี ้เพ่ือให้ชมุชนมีรายได้ยามวา่ง มีความเจริญขึน้  ตอนนีท้กุวนัศกุร์ก็จะมีชมรมผู้สงูอาย ุหมู ่7 
หมู ่8 หมู ่5  รวม 3 หมูช่ว่ยกนัทํา ทําขนมบ้าง ทําอะไรบ้าง อยา่งดอกไม้จนัทร์ ตําข้าว  แล้วจริงๆแถบนี ้
โบราณสถานยงัมีอีกเยอะนะ เพียงแตว่า่กรมศลิปเขาหาไม่เจอ แล้วบางสว่นชาวบ้านก็ทําลายเอามาทํา
เกษตรกรรมบ้าง อะไรแบบนี ้แล้วชาวบ้านท่ีน่ีเขาก็เข้าไปชว่ยดแูลวดั อยา่งนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาก็ไปชว่ย
แนะนํา เวลาเขาถามเราก็เลา่ให้ฟังวา่เราเป็นถ่ินกําเนิดประเทศไทยนะ เรามีหลกัศลิาจารึกอยูต่รงนั ้นๆ 
ลกัษณะนี ้บางคนก็เช่ือ บางคนก็ไมเ่ช่ือ แล้วอบต.ก็มีทําเอกสาร ทางวดัก็ไมไ่ด้ทําเอกสาร แตท่างวดัก็จะมี
ปัญหากบัทางกรมศลิปในแง่การดําเนินงาน เพราะเวลาจะทําอะไรต้องขออนญุาตหิมด เพราะเป็นพืน้ท่ีตรง
กลางแล้ววดัล้อม... 
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ภาคประชาสังคม 
 
รศ.ดร.มงักร  ทองสขุดี    ประธานสภาวฒันธรรมและนายกพทุธสมาคมจงัหวดัสโุขทยั 
 จากความคดิท่ีอยากจะทําประโยชน์ให้กบัจงัหวดัในฐานะชาวจงัหวดัสโุขทยั จงึร่วมกนัจดัตัง้
ชมรมเรารักเมืองพระร่วง มีจดุมุง่หมายท่ีจะเข้าไปร่วมพดูคยุกบัชาวบ้านในท้องท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาของ
ประวตัศิาสตร์  โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ียงัคงมีร่องรอยในทางประวตัศิาสตร์ 
 ...หลงัจากเกษียณราชการแล้วกลบัมาอยูท่ี่สโุขทยัก็มีผู้หลกัผู้ใหญ่กลุม่หนึง่ โดยการนําของอดีต
เจ้าคณะจงัหวดัสโุขทยั ทา่นเ จ้าคณุมหาดํารง วดัไทยชมุพล แล้ว ก็มีอดีตทา่นผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ อาจารย์ประจวบ คําบญุรัตน์ ซึง่เป็นคนพืน้สโุขทยั ก็เข้ามาปรึกษาหารือกนัวา่พวกเรา
เกษียณกนัแล้ว เราจะทําประโยชน์อะไรให้แก่บ้านเมืองสโุขทยั ก็ได้รวมตวักนัเป็นชมรมเรารักเมืองพระร่วง 
ตัง้เป้าหมายไว้วา่เราจะไปเสวนา ไปพดูไปคยุกะชาวบ้านตามหมูบ้่านท่ีมีความเป็นมาในเร่ืองประวตัศิาสตร์ 
ในขณะนัน้ก็มีบริษทัการบนิกรุงเทพ  ซึง่เข้ามาตัง้สนามบนิอยูท่ี่สวรคโลก เขาก็สนใจเราก็เลยออกไปเสวนา
ตามจดุตา่งๆ ผมจําได้วา่ครัง้แรกเราไปเสวนากนัท่ีถํา้เจ้าราญ  ซึง่ในประวตัศิาสตร์บอกไว้วา่ถํา้นีจ้ะมีศลิา
จารึก 1 ใน 3 แทง่ของพอ่ขนุรามคําแหงท่ีบอกวา่จารึกไว้น่ีเอาไปไว้ท่ีไหนบ้าง แตเ่ข้าไปแล้วในถํา้ท่ีมี
ค้างคาวเยอะๆน่ีมนัก็ 600 – 700 ร้อยปีท่ีผา่นมา ค้างคาวก็มีอยูใ่นนัน้เยอะๆ มลูค้างคาวมนัก็ทบัถมกนัมา 
ก็ไมส่ามารถจะค้นหาได้ก็สนันิษฐานวา่ศลิาจารึกพอ่ขนุรามคําแหงน่ีอาจจะถกูทบัถมโดยมลูค้างคาวไป
แล้ว อนันัน้ก็เป็นเร่ืองนงึท่ีเราเข้าไป จดุท่ี 2 ก็มาเสวนากนัท่ีเมืองบางขลงั นอกจากทา่นเจ้าคณุมหาดํารง 
ทา่นประจวบแล้วเราก็ได้รับเกียรตจิากผู้สนใจประวตัศิาสตร์อีกทา่นนงึ คือ อดีตแมท่พักองทพัภาคท่ี 3 
ทา่นพลโทรวมศกัดิ ์ไชยโกมินทร์ สมยัท่ีทา่นมาเป็นแมท่พัอยูพ่ิษณโุลกเราก็ตระเวณกนัไปทัว่ภาคเหนือ 
ตัง้แตแ่มส่าย เชียงแสน กนัลงมายนัแมส่อด ไปกนัมา ก็เลยมาเสวนากนัท่ีเมืองบางขลงั เพราะวา่เม่ือสมยั
พอ่ขนุบางกลางทา่วกบัพอ่ขนุผาเมืองน่ีได้รวมตวักนัท่ีเมืองบางขลงั แล้วพอ่ขนุบางกลางทา่วก็ขึน้ไปตี
ศรีสชันาลยั สว่นพอ่ขนุผาเมืองก็มาตีท่ีสโุขทยั ก็ด้วยกลยทุธ์หลอกลอ่เขมร 2 ทา่นน่ีก็มาข่ีช้างตวัเดียวกนั 
ก็ทําให้ทัง้ 2 ทา่นยดึสโุขทยัได้ 2 พอ่ขนุพอยดึสโุขทยัได้น่ีเราก็ถือวา่เราปลดแอกจากขอมได้ เราก็ได้
สถาปนาตัง้อาณาจกัรสโุขทยัโดยพอ่ขนุผาเมือง ซึง่จริงๆน่ี ในฐานะท่ีทา่นเป็นลกูของพอ่ขนุเสนานามขนุ
เน่ียะทา่นควรจะได้ขึน้ครองราชย์แตท่วา่ทา่นไปได้มเหสีพระนางสิขรัตน์เทวีจากขอมมา ดงันัน้อนันีก็้
อาจจะเป็นเง่ือนไขอนันงึท่ีในทางการเมืองก็เพ่ือจะได้บอกพอ่ตาขอมได้วา่ไมไ่ด้คดิคดทรยศนะ ก็เลยให้พอ่
ขนุบางกลางทา่วขึน้ครองราชย์ แล้วสมยัก่อนขอมน่ีก็เรืองอํานาจมาก จากประเดน็ตรงนีเ้ราก็เลยได้จดั
เสวนากนั ซึง่ถ้าผมจําไมผ่ิดน่ี ปี พ.ศ. 2535 ก็ทํากนัมาทกุปี ทํากนัมาเร่ือยๆ... 
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 หลงัจากท่ีมีการกระจายอํานาจมาสูก่ารบริหารสว่นท้องถ่ิน  ผนวกกบัความสนใจท่ีสอดคล้องกนั
ระหวา่งนายก และ ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล รวมทัง้ชมรมเรารักพระร่วง  โครงการประวตัศิาสตร์เมือง
บางขลงัจงึเร่ิมก่อตวัขึน้ 
 ...จริงๆ แล้วเร่ืองประวตัศิาสตร์ผมก็ทํามาโดยตลอด คือผมชอบเร่ืองนีม้าตัง้แตเ่ดก็ๆ ตอ่มาพอมี
การปกครองสว่นท้องถ่ิน มีองคก์ารบริหารสว่นท้องถ่ินน่ีท่ีบางขลงั ทา่นนายกกบัทา่นปลดัฯ น่ีเผอิญมี
ความสนใจในเร่ืองนีด้้วย  ก็ทําตอ่ ผมเคยเชิญคณะกรรมการสมาคมประวตัศิาสตร์ในพระบรมราชนิปูถมัภ์
ของสมเดจ็พระเทพฯ มาท่ีเมืองบางขลงั 2 ครัง้ ไปท่ีแมต้่านเหนือแมส่อดขึน้ไป 1 ครัง้ก็ไปปลกุสํานกึอยา่งนี ้
มีเอกสารซึง่ทางมตชินเขาก็พิมพ์ให้บ้างอะไรบ้าง  อนันีก็้เลยกลายเป็นเร่ืองท่ีมีหลกัมีฐานขึน้มา แล้วเวลานี ้
เราก็กําลงัรณรงค์ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ ท่ีรับสัง่วา่ “คนไทยทกุคนนา่จะเรียน
ประวตัศิาสตร์ และโดยเฉพาะประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน” แล้วก็ เม่ือ 2 เดือนท่ีแล้วผู้วา่พิษณโุลก ดร.ปรีชา  
เรืองจนัทร์ ทา่นก็ไปเห็นประเพณีท่ีปักธงชยั ท่ีเขาช้างล้วง อําเภอนครชยั ซึง่ก็จะโยงมาถึงพอ่ขนุบางกลาง
ทา่ว พอ่ขนุบางกลางทา่วไปทําพิธีปักธงแหง่ชยัชนะ หลงัจากท่ีมารวมตวักบัพ่อขนุผาเมืองแล้วยดึบางขลงั 
ยดึสโุขทยั ยดึศรีสชันาลยักลบัมาได้  ผู้วา่พิษณโุลกก็คดิวา่ เอ๊ะ...น่ีนา่จะเป็นธงชาตผืินแรกของประเทศ
ไทยได้นะ  ทา่นก็สนันิษฐาน ทกุคนก็เห็นพ้องต้องกนัวา่มนัเป็นธงปักขึน้มาเพือ่ฉลองชยัชนะ แล้วผมก็เอา
เร่ืองประวตัศิาสตร์พระราชเสาวนีย์อนันีเ้ท่ียวบอกเขาไปหมด เขาก็เข้าใจ... 
 เป้าหมายท่ีแท้จริงของการเสวนาประวตัศิาสตร์คือต้องการท่ีจะให้ชาวบ้านรู้สกึรักและหวงแหน
ประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ิน รวมทัง้สํานกึในภมูิปัญญาของบรรพชนท่ีได้สร้างบ้านสร้างเมืองเพ่ือท่ีจะได้
ชว่ยกนัดแูลรักษาสมบตัขิองแผน่ดนิเอาไว้ 
 ...เป้าหมายสําคญัจริงๆของเสวนาประวตัศิาสตร์คือต้องการให้คนในท้องถ่ินรู้สกึรักและหวงแหน
ประวตัศิาสตร์   สํานกึในภมูปัิญญาของบรรพชนท่ีได้สร้างบ้านสร้างเมืองไว้  แล้วอีกประเดน็หนึง่คือให้
ชว่ยกนัรักษาสมบตัขิองแผน่ดนิ ไมข่ดุไมทํ่าลาย ผมจําได้วา่พอไปเสวนากนัท่ีนัน่ครัง้แรกน่ี  รุ่งขึน้อีก 2 วนั
เขาก็มารายงาน ผมเลยวา่มีคนเอารถแทรกเตอร์เข้าไปเพราะมีการยืนยนัวา่ตรงนัน้เป็นเมืองบางขลงัจริงๆ ก็
เลยต้องไปบอกตํารวจ บอกนายอําเภอ บอกทางศลิปากร คือชาวบ้านสว่นหนึง่ก็รักหวงแหน  อีกพวกหนึง่ก็
คดิวา่นา่จะมีแหลง่พระเคร่ือง คือพวกท่ีอยากเข้ามาขดุทรัพย์แผน่ดนิมนัก็จะมีแบบนี ้  สุโขทยัถ้าไมมี่กรม
ศลิปากรเข้ามาอยูน่า่จะถกูขดุไปอีกเยอะ เพราะสโุขทยัน่ียงัขดุไม่หมดนะ  ไมว่า่เมืองเก่าสโุขทยั   ศรีสชันา
ลยั พวกนกัเลงโบราณ เขาไมต้่องทําเหมือนนกัวิชาการศลิปากร เขาเห็นเนินดนิ เห็นใบเสมา เห็นอะไร เขารู้
เลย เอ้าปักตรงนี ้ด้วยความชํานาญ ทีแรกก็ขดุกนับนผิวดนิก่อน ตอนหลงัโดนตํารวจ โดนศลิปากรจบัมาก
ก็เลยเจาะอโุมงคเ์ล็งเลย สมมตุเิจดีย์อยูต่รงนู้นเขาขดุตรงนีแ้ล้วก็ชอนไปแล้วก็ดนัขึน้มาใต้ฐานเจดีย์  มี
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เพ่ือนอาจารย์ผมคนนงึขดุท่ีพิษณโุลก ตอนนีท้า่นลาไปบวชแล้ว มาหวัเราะบอกอาจารย์ครับผมนกึวา่เรา
เก่ง  เราไปขดุแตพ่วกนัน้มนัมาเอาไปกินหมดแล้ว พอไปขดุใต้ดนิเจอโพรง... 
 กิจกรรมสําคญัท่ีเกิดขึน้ในระยะแรก จงึเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือให้เข้ามาร่วม
กนัเป็นเครือขา่ยในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม  ซึง่ในสว่นของกิจกรรมท่ีสําคญัประกอบไปด้วย 
  ...กิจกรรมก็อยา่งท่ีบอกไปเม่ือสกัครู่นะ อยา่งพอไปถึงก็จะไปคยุกบัพระ คยุกบัผู้ นําท้องถ่ิน คยุ
กบันกัเรียน แล้วเราก็ให้คนในท้องถ่ินเราก็ไปหาเขา เราก็นดัวา่เราอยากจะมาศกึษาอยา่งเมืองบางขลงั แล้ว
เมืองบางขลงันีผ้มอยากจะบอกอีกนิดนงึวา่ ตวัเมืองบางขลงัจริงๆไมใ่ชว่ดัโบสถ์นะ คือวดับางขลงัเลยไป
อีกนิดนงึ  แตพ่อองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมาแบง่เขต เมืองบางขลงั วดัใหญ่ชยัมงคลคือ ตวัเมืองบาง
ขลงัแตบ่งัเอิญพอแยก อบต.ไปแล้ว พืน้ท่ีอบต.วดัใหญ่ก็ไปขึน้อยูก่บัอบต.ทุง่เสล่ียง ไปอยูใ่นเขตอําเภอทุง่
เสล่ียง ตรงนัน้ก็เลยเป็นจกุชนกนัอยู ่3 อําเภอ คือ อําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก แล้วก็อําเภอทุง่เสล่ียง 
แตน่ี่องค์การบริหารสว่นตําบลท่ีเราเข้าไปทําเขาก็ยดึเอาวา่เมืองอบต.อยูต่รงนี ้แตจ่ริงๆแล้วการแบง่ในทาง
ประวตัศิาสตร์และในทางการปกครองสว่นท้องถ่ินมนัคนละท่ีกนั ซึง่ในท่ีสดุเรากิจกรรมท่ีสําคญัของเราก็
คือการเสวนาประวตัศิาสตร์ และเร่ืองนีเ้ราก็ทําตดิตอ่กนัมาทกุปี โดยเฉพาะวนัท่ี 2 เมษา เราก็จะมีการ
เสวนาทกุปีท่ีผา่นมาก็ถวายพระพรสมเดจ็พระเทพฯ ระยะหลงัพอถึงวนันีก็้จะทําบญุแบบชาวบ้าน ทําบญุ
อทุิศสว่นกศุลให้กบับรรพชนท่ีนัน่...  
 จากการเสวนาทางประวตัศิาสตร์และการค้นคว้าวิจยั ทําให้ให้ได้ทราบข้อมลูทัง้ทางวิชาการและ
แบบภมูิปัญญาท้องถ่ินถึงความสําคญัของเมืองบางขลงั 
 ...โดยขบวนการพอเราไปเสวนาแล้วได้เอกสารหรือได้อะไรมา ทัง้งานวิจยัของครูชัน้มธัยมแล้วก็มา
งานวิจยัของศลิปากร เราก็ได้ข้อมลูเราก็ได้ทัง้ข้อมลูวิชาการแท้ๆ กบัวิชาการแบบชาวบ้าน ก็เป็นเหตใุห้มีผู้
หลกัผู้ใหญ่ ทา่นสมเดจ็พระเทพฯ สมเดจ็พระพี่นางฯ เทา่ท่ีผมนกึออก แล้วก็โดยเฉพาะสมเดจ็พระเทพฯ 
รับสัง่เป็นข้อ Questionไว้ท่ีบอกวา่ประวตัศิาสตร์ประเทศไทยบนสวุรรณภมูิเร่ิมต้นท่ีสโุขทยันัน้นา่จะต้อง
มาปักหลกัท่ีเมืองบางขลงัเพราะวา่เราประกาศอิสรภาพโดย 2 พอ่ขนุเอาช้างมาชนกนัตรงนัน้ ซึง่สมเดจ็
พระเทพฯ เคยรับสัง่ก่อนท่ีพวกเราจะเสวนากนัมานานแล้ว มีใครไปทลูทา่นก็ไมรู้่ด้วยอนันี ้ นอกจากนี ้ผม
เองเคยมีประสบการณ์ตัง้แตเ่คยเป็นอธิการบดีอยูท่ี่จงัหวดัพิษณโุลก มีทา่นอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์  
คณุผิว วิไชขตัถะ เราก็จะไปเสวนากนัตามเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์ตา่งๆ แล้วเราก็ประสบความสําเร็จวา่
ชาวบ้านเขามีความภาคภมูิใจ เคล็ด ลบัคือเวลาจะไปประชมุเสวนากนัท่ีไหนน่ีต้องไปหาแมวมองวา่คนใน
หมูบ้่านนัน้ คนไหนท่ีเขาสนใจ คนไหนท่ีเขาพดูแล้วชาวบ้านเช่ือถือ เราก็จะให้เขานําก่อน น่ีก็ถือวา่เป็นการ
สร้างเครือขา่ย ต้องเอาคนในท้องถ่ินท่ีเป็นหลกัให้มาชีนํ้า อยา่งเมืองบางขลงัเขาเช่ือกนัอยา่งไร เขามี
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นมากนัมาอยา่งไร เชน่ บางคนอาจจะมาเลา่วา่มีเจ้าท่ีเจ้าทางมาเข้าฝัน 
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เราก็รับฟัง น่ีเป็นประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน แตจ่ะเท็จจะจริงยงัไงคอ่ยวา่กนัอีกที เราอยา่ไปพรวดพลาดวา่ไมใ่ช ่
พอเขาพดูกนัซกั 4-5 คนเราก็คอ่ยๆเตมิเตม็...     
 ปัจจบุนัเมืองบางขลงั แม้จะเป็นเพียงตําบลเล็กๆ แตก็่ถือได้วา่เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัวา่มี
ความสําคญัในทางประวตัศิาสตร์ จําเป็นจะต้องได้รับการดแูลรักษา โดยเฉพาะจากคนในท้องถ่ิน 
 ...ในท่ีสดุเม่ือเราไปพฒันาเมืองบางขลงั แล้วก็ได้สิ่งท่ีนา่ภาคภมูิใจท่ีพวกเราทํา มนัทําให้คนใน
ท้องถ่ินเกิดสํานกึวา่เขามีของดี มีคณุคา่ มีประโยชน์แทนท่ีเราจะรวมหวักนัไปขดุสมบตัหิาพระเคร่ืองหา
อะไรเขาก็ยกเลิกอนันีเ้ลย เขาก็ชว่ยกนับํารุงรักษา ซึง่เวลาเราจะไปเสวนาท่ีไหนเราก็จะไปปลกุสํานกึตรงนี ้
ให้  อนันีคื้อจดุนงึท่ีผมอยากจะฝากวา่ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินน่ีมนัทําให้คนเห็นความสําคญั...  
 ขณะเดียวกนั  อีกสว่นหนึง่ท่ีมีความสําคญัคือการทํางานแบบเครือขา่ย แม้ในบางครัง้การทํางาน
แบบเครือขา่ยอาจจะมีความขดัแย้งเกิดขึน้บ้าง 
 ...ความเข้มแข็งของเครือขา่ยสว่นหนึง่นา่จะเกิดจากตวัเราเองท่ีมี POWER ในตวัเองบ้าง ดงันัน้
การจะสร้างความเข้มแข็งเราจงึต้องหนัมาเลน่ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน คือเร่ืองราวในอดีตท่ีชาวบ้านเขา
ถ่ายทอดให้กบัลกูหลานมาชัว่อายตุอ่ชัว่อาย ุเหมือนอยา่งท่ีผมบอกบางครัง้บางคราวเรารับฟังเขาแตจ่ะ
เช่ือหรือไมเ่ช่ือต้องใช้กาลามสตูร ต้องใช้กาลามสตูร 10 ประการ เช่ือหรือไมเ่ช่ือเพราะอะไรเป็นของ
พระพทุธเจ้า แตใ่นท่ีสดุเราก็ได้เอกสารมาอยา่งท่ีเห็น ซึง่นกัประวตัศิาสตร์ แท้ๆ เขาเป็นนกัวิชาการคือถ้า
เขาไมมี่อะไรยืนยนัเขาจะไมม่าฟันธงกบัเรา ใชไ่หมเพราะวา่อนันีน้กัโบราณคดี นกัประวตัศิาตร์ นกั
ธรณีวิทยา 3 -4 พวกนีจ้ะหนัหลงัคยุกนั พวกท่ีขดุคุ้ยก็ขดุกนัไป พวกท่ีถ่ายภาพทางอากาศก็จะถ่ายไป แล้ว
ก็จะเถียงกนับางครัง้ในการเสวนาประวตัศิาสตร์เราต้องมายกมือวา่ ทา่นครับกรุณาอยา่มาทะเลาะกนัให้
ชาวบ้านเห็นนะครับ คือเขาก็ยืนยนัมาตามหลกัวิชาของเขา ใชไ่หม อยา่งศลิปากรโดยมารยาทผมจะไปบอก
เขาทกุครัง้เราจะเข้าไปคยุกบัชาวบ้านไมไ่ด้เข้าไปขดุคุ้ยทําลายหาข้อมลูวา่เขาเช่ือมาอยา่งไร แล้ว Local 
History เกิดมีความสําคญัขึน้มา  ข้อมลูท้องถ่ินน่ีแล้วมนัทําให้มีชีวิตชีวา ของกรมศลิปากรมนัก็จะเป็น
วิชาการแห้ง…ๆ 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน                                         
  
 ความขดัแย้งถือเป็นเร่ืองธรรมดาในการทํางาน  ซึง่การใช้หลกัในการบริหารจดัการท่ีดีก็จะ
สามารถทําให้ความขดัแย้งในการทํางานลดลงได้ 

...ความขดัแย้งเป็นเร่ืองธรรมดา ก็อาจจะมีทัง้คนที Yes บ้าง No บ้าง แล้วองค์การบริหารสว่น
ตําบลเมืองบางขลงัพอเขาทําอนันีเ้ขาก็ได้รับรางวลัพระปกเกล้าดงัมาก การท่ีนําเอาประวตัศิาสตร์กบั
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วฒันธรรมมารวมกนั แล้วก็มีคนมาร่วมมือเยอะ ซึง่ผมก็วา่ดีนะเพราะเขาไมใ่ชน่กัวิชาการ ประวตัศิาสตร์
เขาก็ไมถ่นดั โบราณคดี สถาปัตย์ แตเ่ขาสามารถท่ีจะบริหารจดัการให้คนท่ีมีความสามารถและมีความ
ถนดัแตล่ะเร่ืองเข้ามาทํางานร่วมกนัแล้วก็กลายเป็นหน้าตาของอําเภอ ของจงัหวดัไป...  
 โดยเฉพาะความขดัแย้งท่ีเก่ียวข้องกบัความซํา้ซ้อนของกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูล
รักษาศลิปวตัถแุละโบราณสถานของท้องถ่ิน  
 ...เวลานีโ้ดยกฎหมายองค์การบริหารสว่นตําบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เขามีหน้าท่ีเลยนะ มี
หน้าท่ีพิทกัษ์ รักษา บํารุง ปกป้อง ถ้าไมทํ่าไมไ่ด้ ถ้าไมทํ่าผิดกฎหมาย แตน่ี่ก็จะไปขดักบักรมศลิปากร 
นกัวิชาการกรมศลิปากรเขาต้องทําตามทฤษฎีเขา มนัก็เลยไปด้วยกนัไมค่อ่ยได้ กวา่จะขดุแล้วก็ปัด สว่น
ชาวบ้านก็อู้ย..ปัดอยูน่ัน่แหละ่ คือเขาไมเ่ข้าใจ คือแม้วา่มนัจะมีกฎหมายแตก่ฎหมายมนัก็ซํา้ซ้อนกนัก็เลย
ทําให้การทํางานซํา้ซ้อน ซึง่เร่ืองนีน้า่จะยงัต้องใช้เวลาอีกนาน บางขลงัเขาก็จดัประเดน็นี ้เขาเอา 2 ประเดน็
คือวฒันธรรมกบัประวตัศิาสตร์ มาเป็นตวัชโูรงอยา่งท่ีเราได้เข้าไปเห็น ใหม่ๆ ก็อาจจะมีขดัแย้งกนับ้างอะไร
กนับ้างแตใ่นท่ีสดุก็เป็นอยา่งท่ีเห็น...  
 ดงันัน้สิ่งสําคญัท่ีจะทําให้โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั สามารถ
ดําเนินงานตอ่ไปได้อยา่งยาวนาน ก็คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน
โดยเฉพาะชาวบ้านในท้องถ่ิน 
 ...การจะทําให้โครงการฯนีมี้อายยืุนยาว  จริงๆ เป็นหน้าท่ีของคนในท้องถ่ิน ชาวบ้านท่ีจะต้อง
รักษาภมูิปัญญานะ  อยา่งการท่ีเขาเร่ิมเอาเดก็เข้ามา คือถ้าเขาเอาผู้ เฒา่อยา่งเรามาเด๋ียวมนัก็ล้มหายตาย
จาก แตเ่ดก็พวกนีอ้ยา่งน้อยก็อีก 50-60 ปี เขาจะได้รู้จกัสืบสานไป ผมมีลกูศษิย์คนนงึเขาสอนโรงเรียน
ประถมเทศบาล เขาเอาภาษาพอ่ขนุมาทําเป็นหลกัสตูร เขาได้อาจารย์ 9 แล้ววนันีก้รมสง่เสริมการปกครอง
เขาให้ทําเป็นระดบั 10 จากครูโรงเรียนเทศบาล  แกเอาภาษาพอ่ขนุมาทําเป็นหลกัสตูร ผมคดิวา่ตรงเมือง
บางขลงัยงัเร่ิมได้อีกเยอะ โดยเฉพาะเร่ืองวิชาการ มนัยงัมีประวตัศิาสตร์อีกอนันงึนา่ค้นคว้ าก็คือท่ี
เชียงใหมเ่ราพบวา่พระสมุนเถระ ตามรอยพระสารีริกธาตจุากบางขลงัไปเชียงใหม ่ความจริงพระสมุนะได้ไป
แล้วเอาไปท่ีเมืองลําพนูก่อน เพราะตอนนัน้เชียงใหมส่ถานะทางการเมืองยงัสู้ ลําพนูไมไ่ด้ ลําพนูจะเข้มแข็ง
กวา่ เสร็จแล้วก็เอาไปแบง่เป็น 2 สว่น  ฝังไว้ท่ีวดัสวนดอก ตลาดต้นพยอม  อีกสว่นหนึง่อยูท่ี่บนดอยสเุทพ  
แตท่ี่วดัสวนดอกหายเพราะครูบาศรีวิชยัทา่นมาบรูณะ ทา่นก็ไมทํ่าเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบนิ ทําเป็นเจดีย์ทรง
แบบเดียวกบัท่ีใช้ฝังศพเจ้านายฝ่ายเหนือ... 
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พระมหาบญุมี  ภริูมงัคลาจาโร  ภิกข ุ เจ้าอาวาสวดัโบสถ์ 
 “วดัโบสถ์ ”  ถือเป็นวดัท่ีมีความสําคญัเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหลกัฐานท่ีสําคญัในทาง
ประวตัศิาสตร์ เดมิทีวดัโบสถ์เป็นวดัร้าง  ในสว่นของอาตมาเร่ิมเข้ามาจําวดัท่ีวดัโบสถ์เม่ือปี 2549 ก็
ประมาณ 5 ปี ตอนนัน้ท่ีอาตมาเข้ามายงัไมมี่การเข้ามาทําโครงการประวตัศิาสตร์นะ  
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่าย  
  
 จดุเร่ิมต้นของการเข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั นอกเหนือไปจากการมี
โบราณสถานในอาณาเขตวดัแล้ว คือการเข้ามาร่วมทํากิจกรรมของโครงการ 
 ...การเข้าไปมีสว่นร่วม อยา่งนีน้ะคือครั ้งแรกมีการบวชพระ บวชนาคสามคัคีประจําปี พ.ศ. 2549 
ปีนัน้เขาก็จะให้วดัอ่ืนๆเป็นเจ้าภาพเพราะวดัโบสถ์ยงัไมมี่พระ แล้วมหาก็เพิ่งจะมาใหม่ๆ เลย ทางองค์การ
บริหารสว่นตําบลก็เลยเลือกวดัอ่ืนๆก่อนวดัท่ีมีความพร้อม  เลือกวดัท่ีเขาเป็นวดัมาแล้ว วดัโบสถ์ตอนนัน้
ยงัไมไ่ด้เป็นวดั ก็เลือกมาตัง้แตว่ดัคลองแห้ง วดัปากคลองช้าง วดัขอนซุง  แ ตที่นีม้า ตดิปัญหาวา่
งบประมาณมีน้อย คือมีงบประมาณให้นิดเดียว  ทีนีเ้ขาก็บอกวา่การบวชนาคสามคัคีต้องใช้งบประมาณ
มาก บวชคนเดียวก็หมดเป็นแสนแล้ว แคนี่ไ้มพ่อหรอก  แตม่หาคดิด้วยความท่ีวา่เราอยา่ไปคดิในแง่ธุรกิจ 
เราต้องคดิถึงในแงผ่ลบญุท่ีเราจะได้ ถ้าเราจะบวชพระต้องสําเร็จกิจอยูท่ี่สงฆ์ เราไมจํ่าเป็นต้องไปจดังาน
ให้ใหญ่โตอะไรหรอก นิมนต์พระสงฆ์มาสวด มาเป็นพระอปุปัชชาก็จบ แล้วเป็นองค์สงฆ์  เพราะฉะนัน้ไม่
ต้องใช้เงินเยอะ มหาก็คดิวา่จะบวชแบบง่ายๆ  ก็เลยรับปากทางอบต.ไปวา่ 20,000 บาทนีพ้อ เพราะมหามา
จากสายป่า  สายป่าเขาจะไมใ่ช้เงินฟุ่ มเฟือย  ก็เลยร่วมงานกบัทางองค์การบริหารสว่นตําบลจดังานบวช
นาคสามคัคีซึง่ตอนนัน้เราไมรู้่วา่เขาจะมีการเสวนาประวตัศิาสตร์อะไรเลย หลกัการตรงนีท้างอบต.ก็เลยมี
ความคดิแตกสาขาออกไปวา่เหมาะเลย งานเปิดปีแรก นายกองค์การบริหารสว่นตําบลพดูกบัปลดัวิทยา  
วา่ไมแ่นต่อ่ไปอาจจะเป็นงานประเพณี เดชะบญุบวชงานครองราชย์ มีพระเณรรวม 60 รูปพอดี ไมไ่ด้ไปคดั
ไปเลือกท่ีไหนมาเลย พระ 24 เณร 36 และท่ีปลดั ท่ีนายกปลืม้ปิตมิาก เป็นนิมิตหมายท่ีดีของเรา  มหาก็
ได้รับรู้เร่ืองราวท่ีเราอยากรู้ แตต่อนนัน้ยงัไมก่ระหายอยากรู้เพราะตอนนัน้เราเพิ่งจะปรับปรุงวดัใหม่ๆ  ยงัไม่
รู้วา่เขามาทําอะไรกนั เขาแคเ่ลา่ให้ฟังคร่าวๆวา่วดันีมี้ความสําคญัตอ่ชาติบ้านเมืองนะ ความอยากรู้นัน้ยงั
ไมม่ากพอแล้วพอเขาบอกจะมีเสวนาประวตัศิาสตร์ด้วยจะได้รู้หลกัความจริงเป็นยงัไง ไมห่ลอกหลอน 
เพราะเร่ืองท่ีเลา่มาเป็นตํารา ไมใ่ชน่ิยาย เป็นเร่ืองจริง มหาก็ได้ฟังเร่ืองตา่งๆจากคนท่ีมีความรู้ เป็นท่ี
เช่ือมัน่ได้หลายๆคน ก็เลยรู้สกึเหมือนเราได้ซมึทราบตรงนัน้ เราก็เป็นตวัแทน คณุเลา่อะไรมาฉนัก็จําได้  
เขาคดัคําพดูของคณุลงไปในหนงัสือเลม่หนึง่เราก็ไปเอามาอา่นทบทวนด ูตรงนีม้หาสามารถไปพดูให้ถกู
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และให้มนัตรงกบันกัประวตัศิาสตร์เหล่านัน้ได้  ถ้าผิดถกูอยา่งไรเราทํามาด้วยกนัแล้วมหาจะไมน่อกแบบ
เลย เพราะไมส่ามารถจะคดิเองได้เร่ืองประวตัศิาสตร์ ตัง้แตต่อนนัน้พอมีสมันาปีแรกแล้วเป็นผลดีมาก  
อบต.ก็ประสบความสําเร็จ  พอปีตอ่มาก็เลยมาบวชนาคอีก คนก็มาบวชเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ จาก 20 เป็น 30 
ก็เลยกลายเป็นประเพณี...  
 ดงันัน้วดัโบสถ์จงึถือวา่เป็นเครือขา่ยมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นการก่อตวัของโครงการประวตัศิาสตร์ 
  ...ถ้าจะพดูถึงการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย ต้องบอกวา่มหาก็เข้าร่วมตัง้แตแ่รกเลยนะ  สว่นการเป็น
เครือขา่ย  ชดัเจนท่ีสดุคือแนน่นอนเขาใช้สถานท่ีนีท้กุปี  เราก็ชว่ยอํานวยความสะดวกให้โดยท่ีไมใ่ห้
ขดัข้องเลย ไมมี่การทะเลาะ อยา่งทําไมพืน้ท่ีตรงนีห้วงหรอ ไมใ่ห้ตัง้ ไมใ่ห้ทํา ไมมี่ เราจะให้เหตผุลชาวบ้าน  
บางทีชาวบ้านไม่คอ่ยเข้าใจ เราก็จะเข้าไปเป็นส่ือ ไปคอยปรับความเข้าใจ  ปรับความเข้าใจระหวา่ง
ชาวบ้านกบัองค์การบริหารสว่นตําบล  บางทีชาวบ้านอาจจะมององค์การบริหารสว่นตําบลสงูมาก คณุต้อง
ชว่ยอยา่งนัน้ๆๆๆ งบประมาณต้องเยอะขนาดนัน้  จริงๆมนัไมใ่ชเ่ขามาลงให้เราทีเดียวไมไ่ด้ เขาต้องชว่ย
ทัว่ๆไป เราต้องชว่ยตวัเองก่อน ชาวบ้านก็เลยจิตใจออ่นโยนลง แล้วเราก็ชว่ยดแูลวดั ดแูลเร่ืองความสะอาด 
แทนท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลจะต้องจ้างคนมา ทางวดัดแูลเอง ห้องนํา้ต้องสะอาด แล้วก็การให้ชาวบ้าน
เข้ามามีสว่นร่วม นอกจากนีพื้น้ท่ีตรงมณฑปของวดัในสว่นท่ีเป็นประวตัศิาสตร์น่ีมีการพดูถึงมานาน
แล้วแตว่า่ไมส่ามารถฟืน้ได้เลย ไมก่ระตือรือร้นเหมือนกบัวา่เป็นไฟไหม้ฟาง สมมตอิงค์การบริหารสว่น
ตําบลมาทํา คือมนัเป็นปีท่ีพอดีกันเลยวา่วดัก็มีพระมาอยแ่ล้ว มหาเช่ือวา่เขามาทําได้ แตถ้่าทําไปแล้ว ไม่
มีพระดแูล วดัก็จะรกหญ้าเยอ่รกตรึมเลย  มนัก็จะเหมือนแคว่า่สถานท่ีนีเ้อาไว้จดัแสดง เม่ือถึงเวลาคราว
จําเป็นท่ีจะแสดงก็มาทํากนับมูทีนงึ แล้วก็เงียบหายไป เวลาแขกไปใครมาหญ้าก็รกตรึมเหมือนเดมิ แล้วจะ
มีเจ้าหน้าท่ีคนไหนมากวาดใบไม้ทกุวนั มาตดัหญ้าทกุวนัแบบนี ้ ทีนีบ้ทบาทของพระสงฆ์  บทบาทของ
ญาตโิยมท่ีน่ีก็คอ่นข้างแข็งแกร่งมาก เราจะใช้บทบาทของพระสงฆ์แบบพระบ้านไมไ่ด้เลย สูตรพระบ้านใช้
ไมไ่ด้กบัวดัโบสถ์ สตูรพระบ้านจะอยูแ่บบเร่ือยๆ ใบไม้หลน่ก็กวาดกนัที น่ีไมไ่ด้วา่นะเพราะเราก็เป็นพระ
บ้าน แตเ่รานําเอาวิธีการของพระป่ามาใช้ วดัป่าต้องกวาดใบไม้ทกุวนั เหมือนกบัได้ฉนัท์ข้าว ได้ฉนัท์ข้าว
ทกุวนัก็ต้องกวาดใบไม้ทกุวนั ต้องทกุวนัไมเ่ว้นแม้แตว่นัเดียว แม้แตฝ่นตก ... 
 โดยในสว่นของกิจกรรมสําคญัคือการเตรียมความพร้อม รวมถึงการดแูลรักษาโบราณสถานและ
โบราณวตัถใุนพืน้ท่ีร่วมกบักรมศลิปากร รวมทัง้การให้คําแนะนําแก่ผู้ เข้ามาเย่ียมชม 
 ...ในสว่นของวดัเน่ียะ กิจกรรมท่ีเข้าร่วมตอ่จากงานเสวนาแล้ว หน้าท่ีของวดัคือการท่ีมีแขกใครไป
มาก็เป็นส่ือ ประชาสมัพนัธ์บอกเลา่วา่เร่ืองราวเป็นมาอยา่งนี ้เราจะไมใ่ช้คําแรงๆ อยา่ง “บางขลงั...จดุ
กําเนิดประเทศไทย” เราจะไมใ่ช้ มันเป็นคําท่ีอาจจะถกูตอ่ต้านหรืออาจจะถกูทบุทีหลงัด้วย  ทบุด้วย
คําพดู เราก็เล่ียงไปวา่ท่ีน่ีคือจดุเร่ิมต้นของความเป็นปู่ ยา่ตายายของไทย บรรพบรุุษไทย บรรพชนไทย ขดั
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เกลาคําพดูให้มนัดสูละสลวย คนท่ีมีปัญญาเขาก็จะรู้เอง แล้วเราก็ไมต้่องไปรีบ โอ้ย...ฉนัคือจดุกําเนิด
ประเทศไทยนะ เหมือนกบัเราโอต่วัเองมากเกินไป เราก็คอ่ยเป็นคอ่ยไป พระมีหน้าท่ีท่ีจะสร้างศรัทธา บางที
เขาเข้ามาไมไ่ด้ตัง้ใจจะมาศกึษาประวตัศิาสตร์ เขาตัง้ใจมาถวายเทียนบ้าง ใสบ่าตรทําบญุไหว้พระ มาดู
โบราณสถานบ้างแล้วพอเขาได้มาเห็นสภาพเขาก็จะได้รู้สกึวา่เออ...นา่ศกึษาบ้างวา่มนัเป็นมาอยา่งไร  ใช้
หลายๆจดุเพ่ือท่ีจะดงึให้เขาเข้ามาท่ีวดัเพ่ือท่ีจะมาถึงสดุท้ายให้เขารู้วา่ท่ีน่ีคือจดุสําคญัของประเทศชาติ..  
 ขณะท่ีการวางแผนในการดําเนินการ จะใช้การประสานงานผา่นไปทางองค์การบริหารสว่นตําบล 
 ...ถ้าเป็นการทํางานประสานกบัเครือขา่ย เราก็จะเน้นไปการประสานงานผา่นทางองค์การบริหาร
สว่นตําบล องค์การบริหารสว่นตําบล เป็นหนว่ยงานประสานท่ีดีมาก เราประสานกบัหนว่ยงานรัฐภาคท่ี
เหนือๆ  ผูบ้งัคบับญัชาสงูๆไมไ่ด้  เรามีองค์การบริหารสว่นตําบลใกล้ท่ีสดุ เวลาเรามีปัญหาอะไรเราจับเขา่
คยุกนัได้ บางทีเราอาจจจะมีการไมเ่ข้าใจกนับ้างแตเ่ราก็จะมาถกปัญหากนัเองได้เพราะเราก็เป็นเหมือนคน
ในชมุชนเดียวกนั คือมนัดีมากท่ีมีองค์การบริหารสว่นตําบลเกิดขึน้ตรงนี ้ถ้าไมมี่องค์การบริหารสว่นตําบล 
งานประจําปีก็จะไมเ่กิด เขาเป็นแรงผลกัมาก ถ้าไมมี่องค์การบริหารสว่นตําบล  งานเสวนาก็ไมเ่กิดแล้ว
มหาจะรู้ประวตั ิหรือถึงรู้ก็จะรู้แคแ่บบลอยๆ มนัจริงหรือเปลา่น่ีไมเ่ห็นมีใครมาสนใจเลย เขาสร้างแรงจงูใจ
ทําให้คนเข้ามาสนใจเยอะ แตส่ว่นใหญ่ท่ีใช้คือการพึง่พาตวัเอง  อยา่งนํา้ทว่มโบราณสถานเราก็จะไม่     นํา้
ทว่มนะชว่ยหนอ่ย  ไมมี่นะเราก็จะชว่ยทํากนัเอง  การเป็นเครือขา่ยถ้าเราตดิตอ่ไป อยา่งบอกนายกนํา้ทว่ม
นะ รถแบล็กโฮก็คงจะมาแหวกให้ เปิดทางให้ แตเ่ราจะใช้วิธีบําบดัหรือปฐมไปก่อน...  
 ซึง่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือคือการรณรงค์ให้คนในพืน้ท่ีเข้าใจและเห็นถึงความสําคญั
ของโครงการฯ เพ่ือนํามาซึง่ความร่วมมือของคนในพืน้ท่ี 

....กิจกรรมท่ีต้องทําตอ่เน่ืองร่วมกบัเครือข่าย มหาก็จะปรับใจญาตโิยมก่อน  อยา่งถ้าเราไปพดูวา่
ทางองค์การบริหารสว่นตําบล เขาขดัข้องอยา่งนัน้อยา่งนี ้ ชาวบ้านเขาก็จะถอย  เราต้องพดูถึงความดี
ความงามขององค์การบริหารสว่นตําบลวา่เขามาชว่ยเรา  แล้วเขาก็ดีจริงๆไมใ่ชย่อ  เราหาท่ีพึง่ไมไ่ด้แล้ว 
สว่นราชการท่ีใกล้ท่ีสดุคือองค์การบริหารสว่นตําบล ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั จะไปอาศยัอะไรมากองค์การ
บริหารสว่นตําบล  ทีนีพ้อเราเตรียมพืน้ท่ีของเรา ญาตโิยมของเราให้มีความศรัทธาตอ่งองค์กรของท้องถ่ิน
เน่ียะ เวลาบอกเอ้อ..วนันีมี้แขกจากองค์การบริหารสว่นตําบลมา เขาก็จะมาชว่ยกนั แม้แตนํ่า้ด่ืมทางวดัเรา
ก็ยินดีจะทําเองโดยท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลไมต้่องมาจดัการ แล้วการร่ายรํา การแสดงตา่งๆท่ีจะไว้
รับแขกเราทําได้เอง แล้วเราก็ฝึกบรรยาย ชว่ยเป็นวิทยากรแทนวิทยากรหลกั.ขณะท่ีการพดูคยุเพ่ือวางกรอบ
ในการดําเนินงานร่วมกนัถือเป็นเร่ืองท่ีจําเป็น เพราะจะทําให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสามารถวางแผนในการ
ดําเนินการได้...การวางแผน ท่ีอยากจะขอนิดนงึคืออยากจะขอให้มีการคยุกนัหนอ่ยนะวา่ถ้าจะมีการทํา
อะไรในวดัชว่ยมาบอกหนอ่ย แม้แตมี่มคัคเุทศน์น้อยมาในวดั เขาก็ไมเ่คยมีหนงัสือบอก ไมมี่ นา่จะมีการ
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บอกสกัหนอ่ย อยา่งบางครัง้เราจะได้เตรียมสถานท่ีทนั อยา่งเมื่อไมก่ี่วนั เขามีอบรมมคัคเุทศน์น้อยคณุครู
ขึน้มาเลยหลวงน้ามหาเขาไมมี่หนงัสือแจ้งเหรอ บอกเปลา่ ครูบอกเออ...เขาทําเหมือนกบัเป็นของเขาเลย
เนอะ แล้ววิทยากรพดูดี พดูเก่ง แตเ่ขาพดูแตส่ถาปัตย์กรรม ไมพ่ดูสิ่งท่ีจะดงึได้เลย เชน่ มีหลวงพอ่สามพี่
น้อง มหาฟังตั ้งแตต้่นจนจบ เพราะอยากจะไปไกด์คนแรก เพราะเราอยูใ่นวดัเราอยูใ่กล้กบัเดก็อีก ปรากฎวา่
ฟังจนจบ เดก็ก็เลน่กนั เดก็ไมรู้่จกันะบางอนั เห็นไหมหลงัประเจียด เดก็ยังไมรู้่จกัเลย ประเจียดคืออะไร ลกึ
ไปมหาคดิอยูใ่นใจ มณฑปนีย้อ่สว่นมมุทําด้วยอิฐเมื่อสมยัอายรุาวๆ คือทัง้หมดเป็นวิชาการทัง้หมดเลย 
สรุปแล้วจบท่ีมณฑป เขาถามวา่ในมณฑปไว้ใช้ประดษิฐ์สถานอะไร  เขาไมโ่ยงเร่ืองหลวงพอ่สามพี่น้องเลย 
คือเขาไมส่นใจกบัโบสถ์ กบัพระกบัวดัเลย เขาสนใจแค่ตวัโบราณสถาน เขาไมอ่ยากรู้ แล้วถามหนอ่ยวา่ถ้า
แขกมาเท่ียวท่ีวดัโบสถ์เขาจะมาเท่ียวท่ีมณฑปอยา่งเดียวหรือ แล้วเขาจะเก่งเร่ืองประวตัศิาสตร์ทกุคนเชียว
หรือ เขาก็ต้องมสีิ่งประกอบ...   

 
กระบวนการในการด าเนินงาน            

  
 การบริหารจดัการความขดัแย้ง 
  ...เวลาเกิดความขดัแย้งวิธีแก้ปัญหาอีกประการของมหา คือจะไมช่นโดยตรงแต่จะคอ่ยๆอ้อม 
อยา่งนีดี้ไหมโยม อยา่งตอนนีห้ลงัคากระเบือ้งก็พยายามท่ีจะไมใ่ห้คนท่ีเขาจะซือ้หลงัคากระเบือ้งกระทบ
เลย โทรศพัท์ไปหาสถาปนิกท่ีกรมศลิปเป็นไปได้อยา่งไรศลิปากรท่ีมาออกแบบให้บอกเซรามิกไมเ่ป็นไร 
ทนดี มหาก็ไปหาแนวร่วมใหม ่ไปหาวิศวะท่ีเขาดแูลงาน วิศวะบอกโอเคเขาจะดแูลไมใ่ห้กระทบ เข้าใจวา่
หลงัคาจะต้องเป็นกาบกล้วยโบราณอยา่งท่ีสนามบนิต้องการ เราเป็นพระเราไปชนเองไมง่ามแน่ๆ  แตเ่ราหา
แนวร่วม ทีนีแ้นวร่วมของเราคือชาวบ้านอยา่งการประชมุครัง้ท่ีแล้ว มีการประชมุวา่ควรใช้กระเบือ้งแบบ
ไหน ลงมตมิา 100 คะแนนเลยวา่เป็นกาบกล้วยโบราณ แล้วไมใ่ชม่า LOBBY ชาวบ้านก่อน ไมใ่ช ่เราให้
ความรู้ชาวบ้าน เราเอากระเบือ้งไปให้เขาดทูัง้ 2 แบบวา่อนัไหนมนัดโูบราณ ชาวบ้านยกมือ ฝึกให้เขาเกิด
ปัญญาด้วยไมใ่ชไ่ป LOBBY เขา ทกุอยา่งเป็นไปด้วยเหตผุล มหาบอกชาวบ้านวา่มนัถึงเวลาแล้ว โยมจะไป
รออีกก่ีสิบปีวา่วดัโบสถ์จะเจริญ แล้วการก่อสร้างในวดัมหาจะไมใ่ชเ่ป็นนกัสร้าง สร้างน้อย ชิน้แตว่า่แต่
ละชิน้ต้องมีคณุคา่ ไมใ่ชอ่ยา่งศนูย์ข้อมลูท่ีสร้างแล้วเอามาทําอะไรไมไ่ด้เลย  แคบแทบจะต้องเดนิเบียดกนั 
ตอนแรกมหาดีใจมากท่ีจะได้แบบสโุขทยัมียอดบราลี ตอ่มาทําไมเป็นแบบนี ้คืออาตมากําลงัจะสร้างโบสถ์
แบบโบราณ ตอนนีกํ้าลงัตอ่สู้ เร่ืองหลงัคาโบสถ์ เป็นหลงัคาโบสถ์ซีแพ็ค ทําไมหละ่ เราทําโบสถ์แบบโบราณ
มากเลยแตจ่ะให้มงุหลงัคาซีแพ็ค เหมือนกบัเป็นโบสถ์กระเทย อยา่ประยกุต์ มหาบอกอยา่ประยกุต์ ในเม่ือ
เราอยากสร้างแบบเก่าแก่ให้เก่าแก่จริง  ในเม่ือเราจะทําเลียนแบบโบราณก็อยากให้ดโูบราณจริงๆ  ซึง่เร่ือง
นีบ้างครัง้เราก็จะเกิดปัญหาความขดัแย้ง ในฐานะท่ีเราเป็นเจ้าอาวาสก็เหมือนกบัเป็นผู้ นํา วิธีการจดัการก็
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คือการทําตวัเป็นพระ เราจะต้องอยูอ่ยา่งเป็นพระ สมมตวิา่เขาต้องการเข้ามาชว่ยเรา เขาถอยเขาไมช่ว่ยเรา
เพราะเราไมต่ามใจ เพราะฉะนัน้เราก็ต้องอาศยับารมีของพระพทุธเจ้า เราคือลกูของพระพทุธเจ้า  เราไมใ่ช่
ลกูโยม  เม่ือเราอยูใ่นหลกัการ วิธีการปฎิบตั ิพระอยูใ่นศีลปฎิบตั ิ ในวตัรปฎิบตั ิ เข้ามาในวดัสะอาดร่มร่ืน 
พระอยูใ่นวตัรท่ีดีงาม ไมเ่ลอะเทอะ เม่ือนัน้หลายสิ่งก็จะเกิดเหมือนกบัการก่อตวัของการสร้างความดี 
ศรัทธาจะตามมาทีละน้อยๆ  แล้วศรัทธาเหลา่นีม้นัก็จะมัน่คงและหลัง่ไหลรวมคนได้มากกวา่ มหามองหลกั
ตรงนี ้อยา่ลืมประเดน็วา่เราคือพระ เราจะไปรวยอยา่งชาวโลกไมไ่ด้ ถ้าพระอยูก่นัเลอะเทอะ มีทีวีด ูฉนัท์
ข้าวเย็น ไมส่วดมนต์ ทําวตัร ตอ่ให้สร้างอะไรให้เตม็วดั ให้สวยงามอลงัการไมมี่ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ถ้า
วดัโบสถ์จะไมเ่กิดอะไรก็ไมต้่องเกิด แตข่อให้พระดี น่ีคือหลกัการ เราไมก่ลวัใคร เพราะถ้าเรามีแก่นท่ีไมใ่ช่
เปลือก ไมใ่ชก่ระพีเ้ลย เพราะฉะนัน้จะทําอะไรก็ขอให้นึกถึงวา่เราเป็นพระและเม่ือเราจะละจากตรงนีไ้ปเรา
ก็จะสร้างลกูศษิย์ สร้างอะไรรุ่นหลงัเหลา่นีต้อ่ไป ไมใ่ชเ่ห็นวา่ ครูบาอาจารย์มีบารมี สร้างอะไรใหญ่โต
มาก พอทา่นมรณภาพลกูศษิย์มีบารมีไมพ่อ วดัเส่ือม… 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ  
 
 ผลดีของโครงการประวตัศิาสตร์นี ้คือการทําให้วดัได้รับการฟืน้ฟแูละได้รับการพฒันาให้มีความ
เจริญเพิ่มมากขึน้  
  ...ข้อดีของโครงการประวตัศิาสตร์สําหรับมหาแล้วมนัดีมาก จะมากน้อยหรือยงัไงมหาจะไปดถูกู
เขาไมไ่ด้ ตวัเองเก่งคนเดียวไมไ่ด้ เป็นสิ่งท่ีตดิตราตรึงใจแม้จะทําเล็กทําน้อย ก็ยงัดีใจท่ีได้ทํา เพราะตรงนี ้
เข้ามาชว่ยเราได้เยอะ  วดัเป็นมาได้ขนาดนีก็้เพราะความชว่ยเหลือขององค์การบริหารสว่นตําบล อยู่ๆ มหา
จะไปบอกเราจะจดัเสวนากนันะ ยงัไงก็ทําไมไ่ด้ คือโครงการนีใ้นแง่หนึง่ก็คือการทําให้วดัเจริญขึน้มาก เป็น
ท่ีรู้จกั เป็นท่ียอมรับ และเป็นการยืนยนัวา่วดันีมี้ความสําคญั มีประวตัศิาสตร์ มีความเป็นมาอยา่งไร 
เพราะได้มีการแสดงภาพให้เห็น  ในสว่นของข้อเสียอาจจะมีบ้างโดยเฉพาะในเร่ืองของความขดัแย้ง แตม่หา
คดิวา่อยา่งถ้าไมมี่กรมศลิปากรก็จะไมดี่แน ่ถ้าไมมี่กรมศลิ ปไมดี่เลย ตรงนีม้นัก็ เหมือนบททดสอบ 
เหมือนกบัวา่เราต้องเจอกบักิเลส  เราถึงจะแกร่ง ถ้าไมมี่กรมศลิปมหาอาจจะเร่งทําโบสถ์ได้เร็วกวา่นี ้แต่
รูปแบบก็อาจจะไมโ่บราณ อาจจะไมไ่ด้ของดีแล้วรูปแบบเดมิทีคดิไว้มนัก็ยงัไมโ่บราณพอ  พอยิ่งนานมนัก็
ยิ่งโบราณมากขึน้ ๆเพราะเขาหนว่งเวลาเราไว้ สําหรับมหาปัญหาคือปัญญา... 
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คณุวนัชยั  บญุญา   ป่ีพาทย์เอกชยั (กลองมงัคละ) 
 ดนตรีพืน้บ้านอยา่งกลองมงัคละ ถือวา่เป็นดนตรีพืน้บ้านท่ีมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งยาวนาน 
ตัง้แตย่คุสโุขทยัเป็นราชธานี 
  ...ผมเป็นคนสโุขทยัดัง้เดมิเลยนะ  เกิดท่ีตําบลคลองกระจง  อําเภอสวรรคโลกตอนนีผ้มก็มีวงป่ี
พาทย์  ช่ือวา่เอกชยัป่ีพาทย์  ก็ฝึกป่ีพาทย์ ผมฝึกเลน่ดนตรีมาตัง้แตรุ่่นคณุปู่  ตัง้แตอ่ายปุระมาณ 10 ขวบ
ได้มัง๊ นา่จะประมาณ 50 ปี ลา่สดุผมก็เพิ่งจะไปรับรางวลัเพรชสยามมาเม่ือปีท่ีแล้ว... 
 มงัคละในยคุแรกของสโุขทยั  เป็นดนตรีท่ีสืบทอดมาทางพทุธศาสนา จากศรีลงักาเข้ามาสูจ่งัหวดั
นครศรีธรรมราชและสโุขทยั  
 ...โครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัตอนแรกท่ีผมรู้จกัน่ีก็รู้แบบคร่าวๆ ไมค่อ่ยสนัทดัเทา่ไหร่ 
ครัง้แรกก็คือเขาบอกวา่อยากจะฟืน้ฟพูวกดนตรีแล้วเราก็อยากจะฟืน้ฟพูวกดนตรี อะไรแบบนีใ้ห้มนัเกิด 
อยากให้มนัเป็นของคูบ้่านคูเ่มืองสโุขทยั คือกลองมงัคละเป็นกลอง ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจากกลองอ่ืนๆคือ
มนัจะเป็นกลอง 2 หน้าเป็นลกัษณะแบบเดียวกบักลองศรีลงักาท่ีเขาไว้ใช้แหพ่ระธาตเุขี ้ยวแก้ว ปกตกิลอง
มงัคละถือวา่มาจากตา่งประเทศแตว่า่มนัก็เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยแบบคอ่ยๆลกัจํากนัมาตั ้งแตรุ่่นปู่ ยา่ตา
ยาย แล้วเทา่ท่ีได้ฟังเขาคยุกนัมามนัก็มีเป็นแหง่ๆเป็นหยอ่มๆ  แล้วจริงๆ มงัคละจดุกําเนิดอยูท่ี่สโุขทยั ท่ี
ศรีสชันาลยั เข้ามาพร้อมกบัพวกศรีลงักา แล้วตอ่มาก็มีเคร่ืองเป่าของพวกฝร่ังเข้ามา พวกนีก็้หายไป 
หายไปจนเส่ือม พอมาถึงรุ่นผมน่ีก็เกือบจะหมดไปแล้ว แตต่อนนีพ้อมารุ่นหลงัๆ เดก็รุ่นหลงัๆ ก็เร่ิมรู้จกัมาก
ขึน้ เวลานีท่ี้ผมสอนออกไปก็เกือบ 40-50 วงแล้ว แล้วท่ีบ้านผมก็เปิดกว้างนะ มาเรียนได้ ฟรีเลย ใครจะมา
สร้างหรือจะมาหดัทําเคร่ืองมือหรือจะมาเรียนได้ทัง้นัน้เลยท่ีน่ี เยาวชนเชียงใหมเ่ขาก็ยงัมาเรียนทํากลอง
ท่ีน่ีเลย ... 
 แตเ่ดมิกลองมงัคละจะใช้เลน่เพ่ือประกอบพิธีท่ีเป็นมงคลในทางพทุธศาสนา เพราะมงัคละ 
แปลวา่มงคลหรือสิ่งท่ีเจริญ 
 ...กลองมงัคละเข้ามาเก่ียวข้องกบัสโุขทยัทางด้านศาสนา คือเดมิสมยัก่อนกลองมงัคละเป็นสว่นห
น่ีงท่ีใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา การแหก่ฐิน ผ้าป่า การบวชนาค แล้วก็ใช้กนัมาเร่ือย .ๆ.. 
 ขณะท่ี จดุเดน่ของกลองมงัคละ คือเสียง “จ๊กโกร๊ด” ซึง่เป็นเสียงท่ีให้ความสนกุสนาน 
 ...จดุเดน่ของดนตรีในจงัหวดัสโุขทยัก็คือมงัคละน่ีหละ่   เสียงกลองจ๊กโกร๊ดเสียงมนัจะได้ยินก้อง
มากเลย คือถ้าเป็นรูปวงเขาจะเรียกช่ือวงมงัคละ  มนัจะมปีระมาณอยู ่5-6 ชิน้แคน่ัน้เอง ซึง่วงนีจ้ะเอาไว้
เลน่เวลามีงานทอดกฐิน ผ้าป่า ปัจจบุนัยงัเอามาแหศ่พนะ บ้านสวนน่ีก็มี คือวงมงัคละนีม้นัจะใช้ได้ทัง้งาน
มงคลและงานอวมงคล คนโบราณเขาเลน่กนั มาก็เลน่ตามเขาไป... 
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กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
  
 จากแนวคดิท่ีจะฟืน้ฟกูลองมงัคละ ขององค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั  ทําให้มีโอกาสได้
เข้ามามีสว่นร่วมกบัโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 ...การเข้าไปมีสว่นร่วมกบัโครงการเมืองบางขลังทีแรกผมเข้าไปเพราะเขาเชิญให้ไปชว่ยทางด้าน
ดนตรี  ผมก็ชอบเพราะอยากจะเข้าไปชว่ยอนรัุกษ์เพราะผมก็เกิดมาในกลุม่ดนตรีอยูแ่ล้ว ซึง่จริงๆโดยปกติ
พืน้ฐานทางด้านดนตรีของสโุขทยัทกุเมืองจะมีความคล้ายคลงึกนั  แล้วก็มีเพียงแค ่3 จงัหวดัเทา่นัน้ใน
ประเทศไทยท่ีมีพืน้ฐานทางด้านดนตรีคล้ายคลงึกนัหมด ก็มีพิษณโุลก อตุรดษิถ์  สโุขทยั อาจจะเป็นเพราะ
มนัมีพืน้ท่ีตดิตอ่กนั  แล้วกลองมงัคละทัง้ 3 จงัหวดัถ้าเอามาเปรียบเทียบกนัทัง้วิธีการเลน่  จงัหวะมนัก็
คล้ายกนั ลกูเลน่ เทคนิคการเลน่หลกัก็ๆจะคล้ายกนั  นอกนัน้ท่ีจะแตกตา่งก็จะแล้วแตภ่มูิปัญญาชาวบ้าน 
ใครจะอยากแตง่อยากเตมิอะไร  ของใครดีก็เอามาเลน่ ของใครสนกุก็เอามาเลน่ผสมผสานกัน...  
 กิจกรรมท่ีเข้าไปมีสว่นร่วมคือการสอนเลน่มงัคละให้กบัโรงเรียนตา่งๆ ในบริเวณเมืองบางขลงั 
รวมทัง้บคุคลตา่งๆท่ีสนใจ 
 ...ตอนแรกผมก็เข้าไปชว่ยสอนมงัคละ แล้วก็ทํา คือผมทําทัง้สร้าง ทัง้ทํา คือทําทกุอยา่งเพราะท่ี
บ้านทํามงัคละอยูแ่ล้ว ก็เลยเอาไปให้โดยไมไ่ด้คดิอะไร คดิราคาแคต้่นทนุต้องการทําเพ่ือให้มนัเกิด กลอง
มงัคละท่ีทําให้บางขลงัก็ทําเลียนแบบตามโบราณทกุอยา่ง เป็นรูปตวัจะเข้ ใช้ไม้ในท้องถ่ิน เขาเรียกจะเข้ 
ปกตจิะใช้ต้นเพกานะท่ีทําไม้เพกาเป็นไม้ท่ีเหนียวและเบา แตไ่ม้เพกาเพิ่งจะมาเร่ิมทําเม่ือรุ่นผมนะ คือผม
ประยกุต์ขึน้มาเพราะมนัเบา สมยัก่อนเขาเอาไปทําเป็นยุ้งข้าวเพราะมนัเหนียว ผมก็เลยคดิทําขึน้มาเพราะ
มนัเบาแล้วฝักของมนัก็มีประโยชน์ กินได้ อะไรได้ คือ ใช้ประโยชน์ได้ทัง้ต้นอะ่ก็เลยเอามาทํา  แล้ว
พอเวลามีงานผมก็จะเข้าไปชว่ย เขาเชิญมาผมก็จะไปชว่ยตลอด  นอกจากนีก็้ยงัไปชว่ยสอนตามโรงเรียนใน
บางขลงัทัง้หมดเลยนะ ปากคลองช้าง ปากคลองแห้ง อะไรทัง้หมดเลย  ไปชว่ยสอนเบือ้งต้น  เวลานีก็้เปิด
เป็นศนูย์ของตวัเองขึน้มา เปิดท่ีอบต.เก่าหน้าวดัคลองกระจง เปิดศนูย์เรียนรู้ดนตรีไทย รวมทัง้กลองมงัคละ 
คืออยูใ่นตวัเลย ... 
 การท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของดนตรีพืน้บ้านจงัหวดั
สโุขทยั รวมกบัความตัง้ใจสว่นตวัท่ีต้องการจะให้ดนตรีพืน้บ้านของสโุขทยัได้กลายเป็นท่ีรู้จกั ทําให้
ปัจจบุนัมงัคละกลายเป็นดนตรีท่ีเร่ิมจะได้รับความสนใจ 
 ...การเข้ามาร่วมทํางาน  ปกตทิางองค์การบริหารสว่นตําบลจะเป็นคนเชิญ เป็นคนประสานมา แต่
จริงๆจดุมุง่หมายของผมเกิดขึน้มาก่อนท่ีอบต.จะเข้ามาชวนอีกนะ จดุมุง่หมายของผมคือทําอยา่งไรท่ีจะให้
พวกดนตรีไทยขยายขึน้ไปได้จนถึงระดบัจงัหวดั คือขึน้ไปจนถึงในระดบัจงัหวดัเรา ให้มนัเป็นท่ีรู้จกัไปกอ่น 
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ทําอยา่งไรจงึจะให้เขารู้จกั อยากให้เดก็รู้จกั  เดก็รุ่นใหม่ๆ รู้จกั ผมเคยเข้าไปท่ีวฒันธรรมจงัหวดั พนกังาน
เขาก็ไมค่อ่ยรู้เร่ืองนะเร่ืองพวกนี ้ ผมยงัเคยอยากจะพดูกบัรัฐมนตรีนะวา่เขานา่จะหาคนท่ีเป็นพวกดนตรี
ไทย เป็นพวกท่ีรู้จกัภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีเขาเรียนจบมา เข้าไปท่ีวฒันธรรม มนัจะได้ชว่ยกันสร้างให้พวกนี ้
เกิดขึน้ได้ไมใ่ชน้่อยเลย ชว่ยกนักระตุ้นให้มนัเกิด พวกผมก็เข้าไปชว่ยกนักบัอาจารย์ประทีป  สขุโสภา เข้า
ไปในจงัหวดั เข้าไปพดูเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะเพื่อให้มนัเกิด เพราะไมอ่ยา่งนัน้มนัจะไมเ่กิด ผมดีใจนะท่ีอบต.บาง
ขลงัเขายงัมีอดุมการณ์ท่ีทําให้เกิดได้ดีมากเลย มีแหง่เดียวเลยนะอบต.ในจงัหวดัท่ีสนใจเร่ืองนี ้ สําหรับผม
คือดีมากเลย ผมยงัเอาไปพดูแทบทกุท่ี ทกุตําบลเลยนะวา่บางขลงัเขาทําดี คือใจจริงลกึๆผมก็อยากให้เป็น
ต้นแบบซึง่ตอนนีก็้เกิดผลแล้ว คือชาวบ้าน หนว่ยราชการก็เร่ิมให้ความสนใจ เห็นถึงความสําคญั... การได้
มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ยนา่จะเกิดจากการท่ีตวัเองมีความเช่ียวชาญทางด้านดนตรีพืน้บ้าน 
โดยเฉพาะมงัคละ ...ครัง้แรกผมเคยจดังานไหว้ครู จดัเองเลย ของบประมาณจากอบต.คลองกระจง ผมก็จดั
มาประมาณ 6-7 ปีแล้วไหว้ครูใหญ่จดัท่ีศาลาวดัคลองกระจง ผมก็ให้นกัเรียน คนทัว่ไปท่ีเป็นเครือขา่ยมา
เป็นการไหว้ครูดนตรีไทย รวมทกุแขนงเลย คือผมก็เลยคดิวา่ทางอบต.เมืองบางขลงัก็คงจะรู้จกัและเคยได้
ยินเร่ืองนีม้าบ้างก็เลยเชิญเข้าไปเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย ประกอบกับสว่นตวัผมก็มีวตัถปุระสงค์ท่ีอยากจะ
เผยแพร่ดนตรีไทยโดยเฉพาะกลองมงัคละ ซึง่ถือวา่เป็นกลองคูบ้่านคูเ่มืองจงัหวดัสโุขทยัให้เป็นท่ีรู้จกัอยู่
แล้ว ก็เลยเตม็ใจเข้าไปร่วม แล้วก็บงัเอิญได้อยูก่บัอาจารย์ประทีป สขุโสภาก็เลยชว่ยกนัร่วมกนัไปเผยแพร่ 
อยา่งเพลงขอทานซึง่เป็นของอาจารย์ประทีป ก็เลยไปคูก่นั ไปทัว่ประเทศนะ ก็ไปเห็นคนบ้านนู้นบ้านนี ้
จงัหวดันัน้จงัหวดันีเ้ขาทําก็เลยอยากจะเอามาทําให้บ้านของตวัเองบ้าง...  
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
  
 อปุสรรคท่ีสําคญันา่จะอยูท่ี่ตวัผู้บริหารท่ียงัคงไมค่อ่ยให้ความร่วมมือเทา่ท่ีควร 
 ...อปุสรรคท่ีสําคญัคือผู้บริหาร ผู้บริหารทัวๆ่ไป  จะเป็นองค์การบริหารสว่นตําบลคือถ้าให้ความ
ร่วมมือกนันะมนัจะเกิดได้หมดเลย คือตอนนีเ้ขายังให้ความร่วมมือกนัไมเ่ตม็ท่ี คือผู้บริหารเขายงัไมค่อ่ย
เห็นถึงความสําคญั...  
 ขณะท่ีความคาดหวงัท่ีมีตอ่โครงการนี ้คือ อยากให้มงัคละซึง่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการได้กลายเป็นท่ีรู้จกัและคงอยูคู่ก่บัสโุขทยัตลอดไป 
 ...ความคาดหวงัตอ่โครงการฯ ก็อยากให้มนัเกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ให้มงัคละเป็นท่ีรู้จกั มีทกุ
หยอ่ม ทกุตําบล อยากให้เป็นของคูเ่มืองกนัไปตลอด มนัจะได้เป็นเอกลกัษณ์ของสโุขทยั แล้วกลองมงัคละ
ก็เป็นช่ือท่ีดี คือกลองมงคล มงัคละมาจากมงคล คืออยากให้มงัคละเป็นท่ีรู้จกั ไปท่ีไหนก็รู้ถึงกนัหมด ทกุ
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วนันีก็้ยงัยินดีท่ีได้เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย  อยากให้ไปท่ีไหนก็ไป ไปเผยแพร่ ไปฝึกหดั หรือให้ไปท่ีไหนก็ไป
โดยไมค่ดิมลูคา่ใดๆทัง้สิน้.... 
 
คณุมงคล  อินมา  ศลิปินอิสระ  ผู้ออกแบบทา่รําระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั 
 คณุมงคล อินมา หรือครูโย  ศลิปินพืน้บ้านชาวเมืองบางขลงั   เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยมาตัง้แตปี่
แรกในฐานะผู้ออกแบบทา่รําระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั ซึง่ระบําชดุนีเ้ป็นการคดิค้นโดยอ้างอิงจาก
ประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงั 
  ...สว่นตวัรู้จกัเมืองบางขลงัมานานแล้ววา่บางขลงัมีโบราณสถานตรงนี ้ แล้วเราก็เข้าไปศกึษา
ด้วยตวัเอง ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีก่อตั ้งอบต.ขึน้มา ซึง่จริงๆแล้วเมืองบางขลงัเน่ียะเคยมีคนหยิบยกเร่ืองเมือง
บางขลงัมาทําก่อนหน้านัน้แล้ว... 
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
  
 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ 
 ระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั ซึง่ปัจจบุนัถือวา่เป็นทา่รําประจําเมืองบางขลงั เกิดขึน้เน่ืองมาจาก
แนวความคดิท่ีวา่  ระบําท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองบางขลงัท่ีมีทัง้หมดยงัไมต่รงกบัประวตัศิาสตร์ของเมืองบาง
ขลงัมากนกั 
 ...ระบํา ”เทววารีศรีเมืองบางขลงั ” เกิดขึน้เน่ืองจากเราคดิวา่ระบําท่ีมียงัไมค่อ่ยตรงกบั
ประวตัศิาสตร์ เราก็เลยไปศกึษาวา่มนันา่จะเป็นยงัไง  แล้วเราก็เอาทัง้ 2 อยา่งมารวมกนั จริงๆแล้วระบํา
บางขลงัเน่ียะ จงัหวดัสโุขทยัมอบหมายให้กรมศลิปากรเป็นผู้ประดษิฐ์ระบําชดุนีข้ึน้มา แตเ่ผอิญวา่ทาง
กรมศลิปากรไมส่ามารถท่ีจะทําได้เพราะไมมี่หลกัฐาน เพราะการทําระบําจะต้องมีหลกัฐานอ้างอิง มีรูปปัน้ 
มีท่ีมาวา่มาจากไหน ทางวิทยาลยันาฎศลิปคดิไมไ่ด้ คือคดิไปก็ยงัไมผ่า่นแล้วในสว่นของเพลงจะเอาเพลง
ในแนวไหน จะเอาอะไร อยา่งไร แตท่างอาจารย์บณัฑิต ศรีบวัจากวิทยาลยันาฎศลิป์สโุขทยั ทา่นก็ได้คดิ
เพลงออกมาแล้ว แตว่า่ทา่รํายงัออกมาไมไ่ด้เพราะไมรู้่จะไปดงึจากตรงไหนออกมา ผมก็เลยเข้าไปพดูคยุ
กบัทา่นวา่ ถ้าเกิดเราจะเข้าไปดงึมา เราจะไปดงึมาอะไรยงัไง แตว่า่ถ้าเกิดเราเป็นศลิปินพืน้บ้าน เรามา
ประดษิฐ์เองเราไมผ่ิด เพราะวา่ในหนงัสือของสมเดจ็พระเทพฯ ระบไุว้วา่การประดษิฐ์ระบํา จะคํานงึถึงการ
บชูาภตูผีิปีศาจสว่นใหญ่ ไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบก็ได้ ก็เลยมีความสนใจท่ีจะทําระบํานีข้ึน้มา 
พอดีได้มีโอกาสเจอกบัทา่นปลดัวิทยา คือทา่นมาทานอาหารท่ีร้านแล้วพอดีตวัเองก็ทําระบํามาหลายระบํา
แล้ว ทําให้กบัเกือบทกุอําเภอเลย  ทา่นก็ถามวา่พอจะทําได้ไหม คือทา่นป.วิทยาทา่นก็พอจะรู้นะวา่เราเป็น
ศลิปินพืน้บ้านอยูแ่ล้ว แล้วก็อีกสว่นหนึง่แกอยากจะทํางานแสงสีเสียง เราก็บอกวา่ถ้าจะทํางานแสงสีเสียง
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ได้ เราต้องมีระบําก่อน ก็เลยตัง้งบประมาณขึน้มา ก็เลยคดิระบํา “เทววารีศรีเมืองบางขลงั”  ท่ีเป็นช่ือนีไ้ด้ 
เพราะอยา่งแรก ในสมยัสโุขทยัเมืองบางขลงั เขาจะเอามาจากช่ือเมืองบางจา บางจาซึง่แปลวา่นํา้ ดงันัน้
พอป.วิทยามาทาบทามเราซึง่รู้จกับางขลงัอยูแ่ล้ว ก็เลยโอเคคดิได้ ทา่รําของระบํานีเ้วลาเราคดิวา่เราจะใช้
ทา่รําแบบไหน อะไรยงัไงดี เราจะดึงจากตรงไหนมาดี เราก็เลยดงึมาจากพระประจําวนั ท่ีมาคอยคุ้มครอง
พระบรมสารีริกธาต ุก็แทนตวัวา่เป็นนางฟ้ามาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตจุนกวา่จะมีผู้ มีมีบญุยาธิการมา
พบ ก็เปล่ียนวนักนัมาคุ้มครอง ทา่รําตา่งๆจะเป็นทา่ เป็นปราง เชน่ ปรางห้ามญาต ิปรางสมาธิ ฯลฯ ตามวนั
เลย คือระบํานีจ้ะมีผู้ รํา 7 คน แล้วก็แตล่ะคนก็จะรําตามทา่ปรางปกป้องทัง้ 7 ตอ่จากนัน้หลงัจากท่ีเราได้
ทา่รําซึง่มา จากปรางทัง้ 7 แล้ว หลงัจากนัน้พอเราได้เพลงมา เราก็เอามาผนวกกบัทา่รําท่ีเราคดิ จากนัน้เรา
ก็ต้องเชิญนาฎศลิปินจากกรมศลิปากรมาเป็นนางรําต้น   แบบ  เราก็จะแบบเราอยากได้แบบนี ้ๆ  ทา่นีต้้อง
เอาเข้าไปเช่ือมกบัทา่นี ้ๆ   3 ครูเลยนะกวา่จะเป็นระบําได้ คือเราก็ต้องประสานกบัครูหลายๆ ทา่น อยา่งครู
คนนีย้งัดไูมค่อ่ยเรียบร้อย เราก็ไปเชิญครูอีกคนมาเก็บทา่มาให้คําแนะนํา มาชว่ยกนัตรวจทา่รําวา่โอเค
ไหม   นอกจากนี ้ถ้าพดูถึงระบําเมืองบางขลัง จริงๆจะมีอีกระบํานงึ ท่ีเรียกวา่ “นพมณีศรีบางขลงั” ซึง่เป็น
ของอาจารย์พวงชมพ ูสีหะชง  เป็นผู้ประดษิฐ์ระบําบางขลงั เพื่อถวายให้สมเดจ็พระเทพฯ ทอดพระเนตร 
ตอนท่ีทา่นเสดจ็มาเปิด อาคารท่ีโรงเรียน อดุมดรณี ..เราก็มีความสนใจเร่ิมตัง้แตต่รงนัน้มาเลย แต่
ประวตัศิาสตร์ก็จะเขียนไปคนละแนวกนั อยา่งชดุนัน้ก็จะใช้เกวียนเป็นตวัแหพ่ระบรมสารีริกธาตุเพราะวา่
ใกล้ๆกบับางขลงั มีหมูบ้่านท่ีเขาเรียกวา่หมูบ้่านบ้านสร้าง  ทกุๆปีจะมีการแหห่ลวงพอ่สามพี่น้อง แล้ว
หลวงพอ่สามพี่น้องสมยัก่อนก็อยูต่รงวดัโบสถ์แล้วก็ได้ถกูอญัเชิญไปไว้ท่ีวดับ้านสร้าง ทกุปีจะต้องมีการ
อญัเชิญหลวงพอ่สามพี่น้องออกมา เหมือนวา่ได้กลบัมาบ้าน ถ้าไมอ่ญัเชิญออกมาเช่ือกนัวา่ฝนฟ้าจะไม่
ตกต้องตามฤดกูาลเขาก็จะอปุโหลกขึน้มาวา่ได้พาทา่นมา กลบัมาท่ีบ้านแล้ว ตอ่มาเกวียนก็ตกหลม่แล้ว
เหลา่นางรําก็จะขอพรขอให้เกวียนเคล่ือนโดยการชกัลาก อนันีคื้อของอาจารย์พวงชมพ ู สว่นอีกระบํานงึ
เป็นของคณุโต้ง ท่ีอยูส่วรรคโลก ก็คดิออกมาเป็นระบําดอกเข็ม ก็คือวา่เจอพระบรมสารีริกธาตท่ีุใต้กอเข็ม 
เขาก็คดิขึน้มาอีกระบํานงึ นอกจากนีอี้กสว่นท่ีเราเข้าไปเก่ียวข้องคือเร่ืองแสงสีเสียง เราก็คดิจาก
ประวตัศิาสตร์ แสงสีเสียงเน่ียะไมใ่ชเ่ร่ืองยาก เพราะวา่ตัง้แตเ่ล็กตัง้แตน้่อยเน่ียะ เราก็ได้ดไูด้สมัผสัมา
ตัง้แตเ่ป็นนกัเรียน ตัง้แตเ่ป็นผู้ชม คือในสว่นของบางขลงัเราก็ทําตัง้แตแ่รก ตัง้แตเ่ร่ิมต้นเลยนะ ในปีแรก
ยงัไงก็ดีหมดเพราะคนยงัไมเ่คยเห็น แตพ่อปีตอ่ๆมาเราก็ต้องพยายามเข้ามาเพิ่มในสว่นของเนือ้หา ทัง้ๆท่ีปี
แรกน่ีเป็นปีท่ีมีปัญหาเกิดขึน้มากมาย ตัง้แตจ่ะเร่ิมแสดงอยูแ่ล้ว ฝนตกจนลําโพงพงัหมด พเุพอะ นัน่น่ีน่ี
นัน่ ไฟเฟยร่วงลงมาหมด  นํา้ทว่ม แตไ่มน่า่เช่ือวา่จะเลน่ได้ ภายใน 1 ชัว่โมงทกุอยา่งก็จะกลบัเข้าท่ีเดมิ...  
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การวางกรอบเพ่ือดําเนินการร่วมกนั ในสว่นของการแสดงมกัจะไมค่อ่ยได้ร่วมกนัวางแผนในการ
ดําเนินการเทา่ใดนกั  แตส่ามารถถกเถียงกนัได้เวลาท่ีมีความเห็นตา่ง 

...เวลาเตรียมงานทางอบต. เขาก็จะสง่ Concept ของเขามาให้เราก่อนวา่เขาต้องการอะไร คือเขาก็
จะวางแผนมา แตบ่างอยา่งท่ีเราไมส่ามารถทําได้หรือเราเห็นวา่ไมดี่ เราก็จะไมย่อม เราก็บอกไมไ่ด้ ถ้า
ไมอ่ยา่งนัน้เราก็แยกกนัทํา ปีท่ีแล้วยงัมีปัญหาท่ีเกิดขึน้เพิ่มอีกประเดน็นงึคือปัญหาเร่ืองการประสานงาน
ในเร่ืองของสถานท่ีในการจดังาน... 

 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
 
 การบริหารจดัการความขดัแย้ง  
 ...งานในปีนี ้พดูจากใจจริงทางเมืองบางขลงัก็อยากจะปลบัเปล่ียนให้การแสดงออกไปในแนวเป็น
ละครร้อง ประมาณนัน้ แตเ่ราก็ยงัชอบแบบโบราณดัง้เดมิ ก็ขดักบัความรู้สกึเรานิดหนอ่ย เพราะถ้าร่วม
สมยัมากเราก็ยงัไมค่อ่ยกล้าทํา แตเ่ราก็ยงัให้ความร่วมมือเตม็ท่ี… 
 ปัญหาสําคญัในสว่นของการแสดงตอนนีน้า่จะอยูท่ี่เร่ืองของงบประมาณ ทัง้นีเ้น่ืองจากการมี
งบประมาณท่ีไมเ่พียงพอ 
 ...ปัญหาตอนนีน้า่จะอยูท่ี่เร่ืองงบประมาณ แตถ้่าเป็นเร่ืองสว่นตวัเราก็ไมไ่ด้ตดิขดัอะไร  ความ
ขดัแย้งในการทํางานเราก็ไมเ่คยมีนะ จะมีปัญหาท่ีตดิขดัก็จะแคเ่ร่ืองงบประมาณ อยา่งการทําแสงสีเสียงน่ี
ต้องบอกวา่งบมนัคอ่นข้างสงู แล้วท่ีสําคญัทกุปีท่ีผา่นมาเราจะใช้งบเกิน ซึง่เราต้องแบกภาระเองทกุปี 
ขาดทนุทกุปี คือเราก็คาดหวงัอยากให้งานออกมาดี ทกุปีเราก็จะบอกวา่เราจะใช้งบแคนี่น้ะ แคนี่น้ะคือมนั
มีมาตราฐานอยูไ่งวา่คา่ใช้อะไร ราคาเทา่ใด ตอนปีแรกก็ยงัไมเ่ป็นไร เราลองผิดลองถกู พอปีท่ี 2 เราก็มาตัง้
งบกนัใหมว่า่แคนี่ ้แตง่บประมาณทกุปีก็ไมเ่คยพอ ทาง องค์การบริหารสว่นตําบล ก็มีงบประมาณไม่
เพียงพอ คือพดูง่ายๆคือมีงบน้อย แตง่านท่ีทําเราก็จะมีคา่ใช้จา่ยอยา่งคา่รถตู้ทัง้หมดก่ีคนั พวกตีดาบท่ี
ต้องเดนิทางมาจากวิทยาลยัพละ บางสว่นใช้ผู้แสดงเป็นชาวบ้านไมต้่องจา่ย แตจ่ะใช้ชาวบ้านทัง้หมดใคร
จะด ูเราก็ต้องมีตวัเดน่ท่ีมาหลอกลอ่คน  สว่นขบวนล้านนา ทา่เราจะเอาเดก็บางขลงัมารําเลย เราก็ไมค่อ่ย
มีเวลามาฝึกซ้อมฝีมือก็เลยยงัไมค่อ่ยได้ เราก็ต้องเอาของจริงเข้ามาเสริม คือมนัต้องมีคา่ใช้จา่ย แตท่ี่ผา่น
มา 80% ก็เป็นคนในพืน้ท่ี เป็นชาวบ้านอยูแ่ล้ว เพียงแตเ่ราไมมี่เวลามากพอท่ีจะเข้าไปฝึกซ้อมให้เขาเป็น
ตวัเอกได้...  
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คณุหทยัวรรณ  โสรัจประสพสนัติ   อาจารย์โรงเรียนบ้านขอนซุงและประชาสมัพนัธ์โครงการประวตัศิาตร์ 
 ในฐานะของชาวตําบลเมืองบางขลงั  แตเ่ดมิในพืน้ท่ีของตําบลเมืองบางขลงัแม้จะมีหลกัฐานทาง
โบราณสถานปรากฎให้เห็นแตย่งัไมเ่คยมีการทําในรูปแบบทางการ 
 ...ครูบวัเป็นคนบางขลงัตัง้แตเ่กิดนะ สมยัก่อนก็ยงัไมมี่โครงการอะไรเพราะวา่ยงัไมมี่องค์การ
บริหารสว่นตําบล แล้วปลดัคนแรกเขาก็ยงัไมไ่ด้เข้ามาจบัตรงจดุนี ้ จนปลดัวิทยาแกมาเป็นปลดัท่ีน่ีแกก็มา
เร่ิมสืบค้นเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เมือง “บางขลงั...จดุกําเนิดประเทศไทย” อะไรของแกเน่ียะ ถึงเร่ิมมาทํา 
แล้วปีท่ีเร่ิมทําจริงจงั ก็นา่จะเป็นปีท่ีเร่ิมมีการแสดงละครน่ีแหละ่ ตอนนัน้พอทําละครชาวบ้านก็เร่ิมรู้ถึง
ความสําคญั ตอนแรกก็ยงัไมค่อ่ยรู้กนันะวา่บ้านเราสําคญัยงัไง ไมรู้่ ครูบวัเองก็ไมรู้่เหมือนกนั จนปลดัเข้า
มาก็เลยได้รู้...  
 แม้จะมีพืน้เพดัง้เดมิเป็นคนเมืองบางขลงัมาตัง้แตเ่กิด แตต้่องยอมรับวา่ความรู้ในเชิง
ประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ิน โดยเฉพาะทางด้านโบราณสถานก็ยงัมีไมม่ากนกั 
  ...ท่ีจริงวดัโบสถ์เมืองบางขลงั พอเราเกิดมาเราก็เห็นแล้ว แตเ่ราไมเ่ห็นถึงความสําคญัเราก็คดิวา่
เป็นเพียงวตัถโุบราณท่ีมนักระเดน็ออกมาจากสโุขทยั หรือมาจากเมืองเก่าเหนือหรือเมืองเก่าใต้ก็ไมรู้่  รู้แต่
วา่มนัเป็นสถปูอยูแ่ล้วก็หลวงปู่ หยวกแกก็ทําวดัขึน้มา ตอนแรกหลวงปู่ หยวกแกอยูว่ดัขอนซุง ทีน่ีหลวงปู่
แกเป็นพระท่ีชอบด่ืม ชาวบ้านก็บน่แก บน่แกอยา่งนู้นอยา่งนี ้แก่ก็เลยบอกวา่กไูมอ่ยูแ่ล้ววดัขอนซุงน่ี บน่
กวูา่ก ู กชูัว่ท่ีน่ีกไูปดีท่ีอ่ืน แกก็ธุดงค์ตอ่ไปวดัโบสถ์แล้วแกก็เห็นมณฑปเข้า แกก็เลยไปทํากระต๊อปเป็นวดั
อยูท่ี่วดัโบสถ์  ก็เลยมีท่ีอยูต่ดิกบัมณฑปนัน่ขึน้มา คือตอนแรกวดัโบสถ์ไมมี่นะ เพราะวา่มนัเป็นหมูบ้่าน
ตอ่จากบ้านขอนซุง สว่นมากจะเป็นพวกไปทําไร่ทํานา ตอนแรกจะมีแคส่ถปู แล้วก็จะมีคนเข้าไปขดุพระ 
ขดุอะไรกนัอยา่งนี ้ ไมมี่ใครสนใจ  หลวงปู่ หยวกก็เป็นพระต้นทางท่ีเข้าไปทําวดัโบสถ์...  
 เม่ือตําบลเมืองบางขลงัเร่ิมจดัตัง้องค์การบริหารสว่นตําบลและได้เข้ามาสืบค้นความสําคญั
ในทางประวตัศิาสตร์ของตําบลเมืองบางขลงั พร้อมกบัขอความร่วมมือชาวบ้านในพืน้ท่ีเพ่ือให้เข้าชว่ยใน
การทํางานทางด้นประวตัศิาสตร์ 
 ...โครงการประวตัศิาสตร์ตอนแรกท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเข้ามาทํา เขาสืบค้นมาก่อนแล้วก็มา
แจ้งให้ชาวบ้านรู้  พอทางองค์การบริหารสว่นตําบลเข้าสืบค้นแล้วเห็นวา่มนัมีความสําคญัอยา่งไร เขาก็
บอกวา่เขาจะสร้างเป็นละคร เป็นละครอิงประวตัศิาสตร์แล้วเขาก็เกณฑ์คนในหมูบ้่านไปร่วมแสดง จดุเร่ิม
ค้นครูบวั ก็ไมแ่นใ่จวา่เขาเร่ิมค้นตัง้แตต่รงไหน  ครูบวัมาทราบตอนท่ีเขาบอกวา่จะแสดงละครแล้ว เขาก็มา
ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้เดก็ไปร่วมแสดง แล้วก็ให้ครูบวัไปชว่ยเป็นประชาสมัพนัธ์  เพราะวา่ปี
แรกท่ีแสดงมนัทลุกัทเุลมากเน่ืองจากฝนตกหนกั แล้วมนัก็ไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  แล้วครูบวัก็เข้ามา
ชว่ยเป็นประชาสมัพนัธ์ให้เขาตัง้แตเ่ขาเร่ิมก่อตัง้องค์การบริหารสว่นตําบลแล้ว ไมว่า่จะมีงานอะไรก็จะไป
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ชว่ยเขา ก็เลยเหมือนกบัเข้าไปร่วมงานกบัโครงการประวตัศิาสตร์มาตัง้แตต้่นโดยไมรู้่ตวั พอเขามาบอกวา่น่ี
พ่ีบวัจะทําน่ีนะ ทําน่ีนะมาชว่ยหนอ่ย เราก็ไป... 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 

 
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนเข้าไปร่วม คือ การนําเดก็ไปร่วมแสดงรําระบําเทววารีศรีเมืองบางขลงั  ซึง่

ถือวา่เป็นระบของเมืองบางขลงั รวมทัง้การแสดงตา่งๆท่ีต้องใช้ความร่วมมือจากเยาวชนในพืน้ท่ี 
...สว่นโรงเรียนจะเข้าไปร่วมมือในแง่ของการแสดงนะ  มีการเอาเดก็ไปแสดงระบําเทววารี อยา่ง

ของโรงเรียนขอนซุงจะมี 2 ชุด ชดุจิ๋วกบัชดุเล็ก แล้วก็เอาไปแสดง ระบําน่ี พอครูโยคดิทา่มาแล้ว เขาก็มา
สอนพนกังานในองค์การบริหารสว่นตําบลก่อนแล้วเขาก็ตอ่มาถึงเดก็ๆ  ทีนีโ้รงเรียนเราอยูใ่กล้เขาก็เลยเอา
เดก็โรงเรียนเราไปฝึก เดก็พอจบไปเขาก็ยงัรําไปเร่ือยๆ จนมธัยม 3 เขาก็จะสอนรุ่นน้องตอ่ไป ให้รุ่นพ่ีสอนรุ่น
น้องแล้วก็จะมีครูอยูท่ี่พอรําได้  ครูอุน่เรือนเราก็แตง่ตัง้ ไว้เลยให้เขาชว่ยดเูร่ืองระบํา แล้วตอ่มาก็มีมงัคละ
เข้ามาอีก ก็จะใช้เดก็นกัเรี ยน หรือบางทีเขาก็จะเอาเดก็ของเราทัง้โรงเรียนไปแสดงละคร แสดง
ประวตัศิาสตร์ แสดงละครเวทีเป็นมินิเดก็เราก็ดีใจท่ีได้แสดง  นอกจากระบํา การแสดงแสงสีเสียง ก็จะมี
หนงัสือ ทําหนงัสือ ทําการ์ตนู เดก็ก็ สนใจ เขาก็จะให้โรงเรียน โรงเรียนก็จะเอาไปให้นกัเรียนด ูทําแผน่พบั 
วารสารซึง่ทางองค์การบริหารสว่นตําบลสง่มา เราก็จะเอาไปไว้ในห้องสมดุ สว่นเร่ืองหลกัสตูรมีการทําแต่
ยงัไมเ่ป็นเร่ืองราว แตข่องเราครูในเมืองบางขลงัเราก็จะตกลงกนัเลยวา่ต้องสอดแทรกเร่ืองนีต้ัง้แตป่ระถม 1 
จนถึงมธัยม 3 เลยเพื่อให้เขารู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์บ้านเราด้วย อะไรอยา่งนี…้ 

แตถ้่าในสว่นของความร่วมมือสว่นตวั สิ่งท่ีทําคือการเข้ามาชว่ยงานด้านการประชาสมัพนัธ์
โครงการเพ่ือให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีทราบถึงกิจกรรมตา่งๆของโครงการ 

...อยา่งท่ีบอกกิจกรรมถ้าเป็นของโรงเรียนก็จะไปชว่ยทางด้านการแสดง แล้วก็ถ้ามีงานอะไรท่ี
จะต้องมีกรรมการ เขาก็จะให้ครูไปเป็นกรรมการ ครูผู้ชายก็จะไปเป็นกรรมการ งานกีฬาอะไรแบบนี ้ถ้าครู
บวัก็จะเข้าไปชว่ยประชาสมัพนัธ์ คือตอนแรกท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเขาจะยงัไมมี่พิธีกร เขายงัไมมี่คน
ท่ีจะพดูเชิญชวนได้ เขาจะทํางานอะไรเขาก็จะมาบอกวา่พ่ีบัวไปชว่ยพดูให้หนอ่ย ชว่ยประชาสมัพนัธ์ 
เพราะความเช่ือมัน่ของชาวบ้านเขา จะเช่ือเรา เราบอกอะไรเขาก็จะทําตาม อาจจะเพราะวา่เราเป็นครูด้วย  
ทางองค์การบริหารสว่นตําบลเขาก็มาขอความร่วมมือ คนท่ีเข้ามาสว่นใหญ่คร่ึงนงึก็จะเป็นลกูศษิย์เราด้วย 
ครูบวัสอนหนงัสือมาตัง้แตอ่ายุ 19 จบปกศ.ต้นจนอาย ุ52 ลกูศษิย์บางคนก็มาทํางานท่ีองค์การบริหาร
สว่นตําบลกนัแล้ว...  
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 ขณะท่ีผู้ นําท่ีถือวา่เป็นหลกัของโครงการฯ นา่จะเป็นองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองบางขลงั 
 ...โครงการประวตัศิาสตร์นีอ้งค์การบริหารสว่นตําบลนา่จะเป็นหลกันะ แล้วก็ประสานงานมา
ทัว่ๆไป  โครงการนีค้รูบวัก็วา่ดีนะเพราะวา่มนัทําให้เราอยา่งในสว่นของเดก็น่ีเดก็เขาก็ได้เยอะ แล้วเม่ือก่อน
เราก็ไมเ่คยให้เขาได้เรียนประวตัศิาสตร์บ้านเรา แตเ่ดี๋ยวนีก็้มีขึน้มา แล้วเขาก็ได้มีโอกาส อยา่งการไปรําท่ี
แพร่ ไปชลบรีุ ท่ีอะไรเขาก็ดีใจ ไปเผยแพร่ แล้วโครงการกีฬาน่ีก็สนกุ ชาวบ้านก็เข้ามาร่วมมือกนัดีมาก เตม็
สนามโรงเรียนเลย ทกุคนในพืน้ท่ีมาเข้าร่วมสนกุมาก คือคนในพืน้ท่ีเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี หรือ
อยา่งถ้าอบต.แจ้งไปวา่วนันีจ้ะมีย้อนยคุนะ ให้ชาวบ้านมาร่วมด้วยใสเ่สือ้ดอกเสือ้ลายมา คนก็จะมาเตม็
เลย เขาก็เร่ิมเห็นรู้ถึงความสําคญัของบ้านเรา อยา่งประกาศไปวา่รับสมคัรคนมาร่วมแสดงเป็นทหาร 
สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลเขาก็จะไปในหมูเ่ขา เขาจะมีโควต้า อยา่งหมู ่1 มี 5 คน เขาไปทีเดียวเขาก็
ได้ เขาก็ร่วมมือกนัดี สนกุสนาน…   
 ในสว่นของความขดัแย้ง มองวา่ไมค่อ่ยจะมี อาจจะเพราะคนในท้องถ่ินเช่ือมัน่ในผู้ นําอยา่ง
องค์การบริหารสว่นตําบล แม้ความขดัแย้งอาจจะมีบ้างแตก็่มกัจะเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย 
 ...ปัญหาในโครงการก็ไมมี่นะ  เราก็คยุอวดเขาไปทัว่นะ เด๋ียวนีเ้ราไมไ่ด้อยูบ้่านนอกแล้วนะ เราอยู่
ในเมืองบางขลงัเจริญ คือจะเป็นลกัษณะท่ีวา่ไปไหนเราก็พยายามพดูคยุ หรืออยา่งมีเพ่ือนข้าราชการมา
จากท่ีไกลๆ เขาอยากได้หนงัสือเราก็จะไปขอให้ เพราะป.เขาจะปลายเปิดอยูแ่ล้ว ย่ิงถ้าเป็นพวกนกัวิชาการ
นะ ไปขอเขาก็ให้  หรือถ้าจะมีบ้างเทา่ท่ีเคยได้ยินก็จะเคยมีเสียงมาบ้างวา่อยา่งรหรืออะไรทําไมไมเ่อาเดก็ๆ
บ้านเรา ทําไมเอาจากท่ีอ่ืนอะไรแบบนี ้แตที่นีเ้ขาอาจจะมองวา่เดก็เราเขาต้องฝึกมาก อาจจะต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยมาก แตต่อนนีก็้ยงัแสดงร่วมกนัดีอยู ่ แตผู่้ปกครองก็จะมีวา่ถ้าเอาเดก็มาผู้ปกครองก็จะต้อง
ตามมาอยา่งยา่บางทีหลานแสดงก็จะอ้อนให้พาไปด ูแตต่วัเอกของเร่ืองเขาก็พยายามท่ีจะใช้คนในตําบล 
อยา่งอธิบดีท่ีเกษียณ เขาก็พยายามหาคนสําคญัท่ีมีพืน้เพเป็นคนบางขลงัมาแสดงร่วม... 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
   
 ผลลพัธ์สําคญัของโครงการณ์นีน้า่จะอยูท่ี่การทําให้ชาวบ้านในท้องถ่ินรู้สกึรักและภมูิใจในบ้าน
เกิดของตวัเอง ซึ่งจะทําให้คนในท้องถ่ินรุ่นใหม่ๆ หนักลบัมาให้ความสําคญักบัท้องถ่ินของตวัเอง 
 ...โครงการนีก็้ทําให้ชาวบ้านเขารู้ความสําคญัของบ้านตวัเอง ครูบวัคดิวา่มนัก็นา่จะเป็นสว่นหนึง่
ท่ีคนท่ีพอลกูเรียนหนงัสือจบแล้วให้กลบัมาทํางานท่ีบ้าน กลบัมาทํางานท่ีท้องถ่ินมากขึน้  คือสง่ลกูไป
เรียนพอจบก็ถ้าจบแล้วไมก่ลบัมาใครจะมาทําไร่ทํานา แล้วก็ไปเป็นลกูจ้างจะได้อะไร  แล้วคนท่ีน่ีสว่นมาก
จะมีท่ีกนัคนละหลายไร่ แล้วก็ทิง้ไปเป็นลกูจ้างอยูบ่ริษัท  ก็จะไมไ่ด้อะไร ครูบวัก็เลยคดิวา่โครงการนีดี้นะ 
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โดยเฉพาะในแง่ของการทําให้ชาวบ้านในเมืองบางขลงัรู้สกึรักและภาคภมูิใจในบ้านเกิดของตวัเอง แล้วก็มี
โอกาสท่ีจะได้เข้ามาชว่ยกนัอนรัุกษณ์และสืบสานวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินของตวัเอง...  
 
คณุเรวดี  ชยัวิเศษ   ชาวบ้านตําบลเมืองบางขลงั 
 คณุเรวดี หรือป้าเรของชาวตําบลเมืองบางขลงั ป้าเราเป็นชาวจงัหวดัสโุขทยัมาตัง้แตเ่กิดบ้านเดมิ
อยูท่ี่ตําบลป่ากมุเกาะ ก่อนจะย้ายเข้ามาเป็นสะใภ้เมืองบางขลงั 
 ...ป้าเป็นคนสโุขทยัตัง้แตเ่กิดหละ่  เม่ือก่อนป้าอยูป่่ากมุเกาะ อําเภอสวรรคโลก แคย้่ายตําบล
หนอ่ยเดียว  ย้ายจากป่ากมุเกาะมาอยูบ่างขลงั  แตช่ว่งนัน้ยงัเดก็ยงัเพิ่ง 20 กวา่ๆ ก็ยงัไมค่อ่ยรู้เร่ือง แตก็่
ไปทําไร่อยูใ่นเขตวดัโบสถ์ ทําไร่อยูแ่ถวในวดัโบสถ์แหละ่ ป้าก็รู้จกัวดัโบสถ์มาตัง้แตก่่อนพระเทพฯฯเสดจ็
อีกนะ แตว่า่ไมค่อ่ยได้สมัผสัขนาดนีไ้ง อายยุงัน้อยยงัไมค่อ่ยได้สนใจ แล้วเราก็ยงัทํามาหากิน ยงัไมเ่วลาท่ี
จะดแูล ให้เวลาคนอ่ืนมากกวา่อยา่งนี ้เรายงัต้องดแูลครอบครัวอยู ่ลกูเรายงัเล็กอะไรแบบนี ้ตอนนีล้กูเต้า
เราก็โตกนัไปหมดแล้ว.... 
 สําหรับโครงการประวตัศิาสตร์เน่ืองจากการเป็นคนในพืน้ท่ีจงึทําให้ทราบขา่วเก่ียวกบัโครงการนี ้
ตัง้แตเ่ร่ิมแรก 
 ...บ้านป้าอยูใ่นหมู ่4 บางขลงัน่ี ตอนนีก็้เป็นเกษตรกร ทํานาแหละ่ โครงการประวตัศิาสตร์ตอน
เร่ิมต้นก็เห็นมาแบบนีแ้หละ่ ปีแรกท่ีได้ยินขา่วก็ทางอบต.เขาแจ้งมาวา่จะเร่ิมทํางานประวตัศิาสตร์ เขาเรียก
ยงัไงพดูไมถ่กู จะเร่ิมทํายงัไงแบบฟืน้ฟอูะไรแบบนี ้เข้ามาดแูลฟืน้ฟมูณฑปวดัโบสถ์ เขาเรียกอะไร มณฑป
มะ ป้าก็ไปเร่ิมตอนนัน้ นา่จะเร่ิมตัง้แตพ่ระเทพมา  ป้าก็เข้าไปชว่ยตัง้แตต่อนนัน้  ตอนพระเทพมา พ.ศ. 
อะไรก็ตัง้แตต่อนนัน้หละ่  พระเทพฯมาแล้วพระพ่ีนางก็มาแบบมาไมเ่ป็นทางการสลบักนั  จากนัน้อบต.เขา
ก็ทําเร่ือยมา  มีอะไรก็แจ้งมา  พวกเราก็ไปชว่ยกนัเร่ือย มีอะไรก็ไปชว่ยกนั  สว่นมากคนก็จะไปชว่ยกนัทกุ
หมูห่ละ่เพราะเขาก็จะมีการแจ้งให้ไป ประมาณเทา่นัน้เทา่นี ้ต้องการคนไปชว่ยกนัเทา่นัน้เทา่นีเ้ขาก็จะไป
ชว่ยกนั คนในพืน้ท่ีถ้าวา่งก็จะเข้าไปชว่ยกนั… 
 เน่ืองจากการเป็นอาสาสมคัรประจําหมูบ้่าน (อสม) ทําให้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทํากิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 ...โครงการประวตัศิาสตร์ป้าก็ไปชว่ยเขาทกุเร่ืองท่ีเขาขอให้ไปชว่ย ท่ีผา่นมาป้าก็ไปงานอะไรอะ่ 
วนัท่ีเขาจดัแสงสีเสียงอะ่ พดูก็ไมค่อ่ยจะถกู ป้าก็จะไปทําหน้าท่ี อสม.(อาสาสมคัร) เพราะเป็นอสม. ด้วย
แล้วก็จะไปร่วมงาน เขามีหนงัสือแจ้งมา ถ้าอสม. หนงัสือจะมาจากอนามยั ถ้าทางอบต.เขาจะแจ้งมาทาง
กลุม่แมบ้่าน ประธานแมบ้่าน  สว่นมากเขาก็จะแจ้งมาทางหนงัสือวา่ให้ไปร่วมงานนัน่งานนี ้ อสม. ในบาง
ขลงัมี 50 กวา่คนไมแ่นใ่จนะ ประมาณนี ้แตมี่แคใ่น 6 หมูบ้่าน กิจกรรมท่ีเข้าไปร่วมก็อยา่งมีการแขง่กีฬา ก็
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ไปแขง่กบัเขา กีฬาเช่ือมสมัพนัธ์ เราจะสร้างพรุ่งนีด้้วยกนัอะไรพวกนีแ้หละ่ อสม. ก็จะเข้าไปเก่ียวในแง่ท่ีวา่
เขาก็จะขอแรงอสม.เข้าไปดแุลเวลาประชาชนเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไร ก็เข้าไปให้ความชว่ยเหลือในด้านการ
พยาบาลเบือ้งต้นอะไรแบบนี ้ก็จะมีกระเป๋ายา มียาไปอยา่งละนิดอยา่งหนอ่ย แล้วก็มีหมอนวดท่ีเขามาฝึก
ให้ท่ีอบต. เขาจะมีแพทย์แผนไทยเขาจะมีเวรมากนัแตเ่ป็นอีกสว่นหนึง่แตอ่สม.ท่ีมาเรียนนวดก็มี  แล้วก็
ผลดักนัไปให้บริการประชาชน แตเ่ร่ืองแสดงตวัเองไมเ่คย แตก็่จะเข้าไปเร่ือยไปชว่ยเขาแบบเป็นงานบริการ
ทัว่ไป เขาจะเรียกฉนัวา่ป้าเรคือใครมาขอความชว่ยเหลือก็จะให้ความชว่ยเหลือเขาไปทกุเร่ือง  อยา่งป้าเร
ชว่ยทําน่ีหนอ่ยก็ไป ป้าเราชว่ยทํานูน่หนอ่ยก็ไป เขาจะเรียกป้าเราทกุคน แล้วแตใ่ครจะขอให้ชว่ยทําอะไร
ถ้าชว่ยทําได้ทําให้หมด ทํากบัข้าว ทําอะไร เวลาเขามีงานอะไร จะเลีย้งใครก็ป้าเรชว่ยหนอ่ยก็ไป... 
 คนในชมุชนเมืองบางขลงั ถ้าถามวา่ให้ความร่วมมือกบัโครงการนีไ้หม  ต้องบอกวา่ทกุคนเตม็ใจ
ให้ความร่วมมือนะ 
 ...คนในพืน้ท่ีถ้าถามวา่เตม็ใจร่วมมือไหม เตม็ใจนะ เขาก็จะเกณฑ์กนัไปเลย อยา่งพอบอกให้ไป
ชว่ยอะไร เขาก็จะไปกนั ชาวบ้านร่วมมือ เขาก็ไปแสดง ชาวบ้านทัว่ๆไปน่ีแหละ่ เขาก็ไปเป็นทหาร ไปเป็น
อะไรตอ่อะไรกนั...     
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ             
  
 การพดูคยุเพ่ือวางกรอบการทํางาน  
 ...การวางแผน ก็มีนะเขาจะแจ้งมาทางประธานหมูบ้่าน มาทางอสม. มาทางครู มาทางผู้ใหญ่บ้าน 
กํานนั ให้เข้าไปประชมุ ตกลงกนัวา่ยงัไงอะไรอยา่งนี ้แตต่วัเองก็ยงัไมเ่คยได้เสนออะไรนะ ก็วา่ปีนีถ้้าเขา
เชิญไปก็จะไป  คืออยา่งตอนโครงการประวตัศิาสตร์พดูก็พดูไมถ่กู เขาจะรือ้ฟืน้ประวตัศิาสตร์อะไรน่ีเขาจะ
ก่อร่างสร้างตวัวา่บางขลงัน่ีเป็นจดุกําเนิดของประเทศไทยอะไรประมาณนี ้ คือเขาก็จะมีหนงัสือบอกมาเรา
ก็จะได้รู้วา่เขาจะมีอะไรทําอะไรกนั การเข้าไปทํางานกบัเครือขา่ย เราเป็นประชาชนทัว่ไปเราก็ไมต้่องไป
ปรับตวัอะไร เราก็ไปตามปกต ิเราก็ไปเหมือนชาวบ้านทัว่ไป แตเ่ราก็ได้เรียนรู้ปร ะวตัศิาสตร์ เห็นถึง
ความสําคญัของบ้านเรามากขึน้... 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
  
 ลกัษณะของผู้ นําความร่วมมือท่ีคาดหวงั 
  ...ผู้ นําเครือขา่ยหรือคนนําโครงการฯ ก็อยากให้เขาเปิดใจฟังเราบ้าง มีการถามความคดิเห็นของ
กนัและกนัวา่ถ้าทําอยา่งนีดี้ไ หม จะจดัอยา่งนีดี้ไหม หรือใครมีความเห็นวา่อยา่งไร จะให้ทําอยา่งไร
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เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ ประมาณนี ้ สว่นตวั ชอบนะโครงการประวตัศิาสตร์นี ้ไปดกูะเขาทกุปี แล้วก็ชอบ
ท่ีได้เข้าไปมีสว่นร่วมจริงๆอยากให้โครงการนีเ้ร่ิมทําเหมือนครัง้แรกท่ีเร่ิมจดันะ ครัง้แรกท่ีเขาทําเด๋ียวนีเ้ขา
จะเปล่ียนไปแบบไงหละ่เขาจะเน้นหนกัไปทางร้องรํา ไมใ่ชโ่บราณหนะ่ ปีแรกท่ีแสดงนะคอ่นข้างท่ีจะเหมือน
จริง เหมือนท่ีเราเคยอา่นในหนงัสือเลยนะ แตปี่นี ้เขาจะเน้นไปท่ีการแสดงเยอะไปเร่ืองประวตัศิาสตร์มนัก็
เลยหายๆไป ปีแรก โอ้โห.ดีมาก สวยมาก แล้วฝนก็ตกแบบมีเสียงกบเสียงเขียดร้อง มนัได้อารมณ์  แตต่อน
หลงัๆมนัเป็นแบบสมยัใหมม่ากเกินไป ปีแรกนะดีแท้ๆ แบบเหมือนเราอยูใ่นยคุนัน้จริงๆเลย เวลาท่ีเราเข้าไป
ดเูข้าไปสมัผสั... 

หลกัในการบริหารจดัการความขดัแย้ง 
...ความขดัแย้งเทา่ท่ีเห็นมาก็ไมมี่นะ เขาก็จะให้แบบวา่เสนอมา อยา่งฉนัเสนออยา่งนีแ้ล้วคนนัน้

เสนออยา่งนี ้ใครเห็นวา่ยงัไงท่ีสมควรก็ยกมือ แบบเขาก็เอาเสียงสว่นใหญ่อะ่ ความขดัแย้งไมค่อ่ยมี แตก่าร
เข้าไปร่วมน่ีเขาจะบอกเลย ให้ชาวบ้านเข้าไปเลย เขาไมว่า่อะไร ใครอยากไปไป แตง่ตวัไป จดังานอยา่ง
งานวดัแตก่่อนน่ีแตง่ตวัไปในงานเข้าไปในพิธีได้เลย ตอนเตรียมงานน่ีทกุคนจะชว่ยกนัดีงาม ร่วมมือกนัดี
มาก  เพียงแตเ่ราชาวบ้านก็ยงัไมค่อ่ยเสนอความคดิเห็นกนัเทา่ไหร่ เขาก็จะเชิญแกนนําท่ีจะสามารถมา
กระจายขา่วให้ชาวบ้านได้ แล้วเวลามีขา่วอะไรผู้ใหญ่เขาก็จะมีเสียงตามสาย ประกาศเลย มีอะไรท่ีเก่ียวกบั
ราชการ ขอความชว่ยเหลืออะไรผู้ใหญ่เขาจะประกาศเสียงตามสายเลย... 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากเครือข่ายความร่วมมือ 

 
ผลดีของโครงการนีคื้อทําให้คนในชมุชนรู้สกึรักในบ้านเกิดของตวัเอ ง รวมถึงทําให้ทราบถึง

ประวตัศิาสตร์ 
...โครงการนีช้อบนะ เพราะทําให้คนในชมุชนรู้สกึรักในบ้านเกิดของตวัเอง ขนาดตวัเองไมใ่ชบ้่าน

เกิดก็ยงัรู้สกึวา่หวงแหน อยากให้เขาฟืน้ฟใูห้เป็นประวตัศิาสตร์สูล่กูสูห่ลานๆไปเลย เก็บไว้ให้ลกูหลานภาย
หน้าดไูปเร่ือยๆ แล้วประวตัศิาสตร์บางขลงัจริงๆก็จดจํามาจากท่ีเขาแสดงกนัน่ีแหละ่ แล้วก็มีเร่ืองตามท่ีใน
โทรทศัน์เขาเลา่ให้ฟังอะไรแบบนี ้เมืองถลาง เมืองบางขลงั เมืองอะไรเหลา่นี ้ท่ีเห็นในโทรทศัน์น่ีเห็นก่อนท่ี
เขาจะเร่ิมโครงการณ์นีอี้ก แล้วท่ีชอบมากท่ีสดุอีกอยา่งคือการเสวนา ฟังแล้วเพลินดี ฟังแล้วเข้าใจ แตปี่
หลงัๆ เขามีอะไร MV   เราก็รู้สกึวา่มนัสมยัใหม ่ แตปี่นีไ้ฟสวยแตเ่สียงไมไ่ด้เร่ือง  ปีแรกสวยเหมือนกบัเรา
อยูใ่นเหตกุารณ์นัน้เลย ปีแรกน่ีดีๆมากๆๆเลย  หรือเราเพิ่งดเูป็นปีแรก ไมใ่ชห่รอก คือดแูล้วมนัแบบเรา in 
กบับทบาทท่ีเขาแสดงออกมา ปีแรกพอเขาเปิดเสียงมนักระหึม่ มนัดงัเหมือนขนลกุเลย พดูถึงยงัขนลกุเลย 
ถ้ายงัเป็นแบบปีนีป้้าไมช่อบเลย ไมช่อบจริงๆ ผิดหวงัมาก มนัไปเป็นรําเป็นอะไรเยอะ แตรํ่าเทววารีศรีเมือง
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บางขลงัสวยนะ แล้วปีแรกชอบท่ีเขาทําพระบรมสารีริกธาตท่ีุเขาตีเมืองอะ่ โอ้โฮ...ชอบ เป็นเร่ืองแตก่่อนเลย 
ท่ีวา่พวกพมา่มาตีเมือง มาอะไรๆ งัน้ ดดีูมาก ดแูล้วเห็นพอ่แมเ่ราแตก่่อนเป็นยงัไงๆมาแตปี่นีเ้ขาออกมา
เต้นมารํากนัมนัก็เลยชอบน้อยลง... 
 ขณะท่ี  ผลเสียของโครงการนี ้ 

...ผลเสียจากโครงการนีห้รอ ก็ยงัไมเ่ห็นมีนะ ยุง่ยากก็ไมน่ะ เขาก็ไมไ่ด้มาขอให้เราทําทกุวนั นานๆ
ครัง้ แล้วอยา่งสมมตวิา่ใกล้วนัท่ี 2 เมษา คือเป็นวนัท่ีพระเทพฯ เสดจ็มาเขาก็จะขอวา่เออ...วนันีม้าชว่ยกนั
ทํา สว่นตวัก็ไมค่ดิวา่มนัเสียเวลาอะไร ขอให้แจ้งมาเพราะถ้าเขาไมแ่จ้งเราก็จะไมรู้่ ถ้าเขาแจ้งมาเราก็จดั
เวลาไปได้ไมมี่ปัญหาอะไร ถ้ารู้น่ีจะจดัเวลาให้เลย เพราะอาชีพเรามนัก็จดัเวลาได้ แตถ้่าจะให้ไปทําอะไรก็
อยากจะให้บอกก่อนเพราะเราก็ไมรู้่วา่บางทีจะมียงังีย้งังี ้แตถ้่าบางขลงัจะทําให้เป็นการทอ่งเท่ียวมนัก็
จะต้องเปล่ียนแปลงไปนะ แตส่ว่นตวัป้า เองไมค่อ่ยชอบ เพราะรู้วา่การทอ่งเท่ียวมนัก็ จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลง คนมนัจะมาก สว่นตวัมนัจะหายไป ขึน้ช่ือวา่ทอ่งเท่ียวมนัต้องมีคนมากหน้าหลายตาหละ่... 

 
คณุอนกุลู รักธรรม   เยาวชนบ้านบางขลงั 
 หนุม่น้อยท่ีย้ายมาเตบิโตท่ีเมืองบางขลงั แม้ในตอนแรกจะยงัไมรู้่จกักบัโครงการประวตัศิาสตร์
เมืองบางขลงั หากแตก่ารมีโอกาสได้เข้ามาฝึกงานท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองขลงั ทําให้มีโอกาสได้
รู้จกักบัโครงการนี ้ 
 ...ผมเกิดท่ีเพรชบรูณ์ แตย้่ายมาอยูก่บัยายตัง้แตเ่รียนชัน้อนบุาล 3 ยายผมเป็นคนบางขลงั ตอน
ชัน้ป.1 ผมมาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนวัดปากคลองช้าง แตต่อนนีผ้มกําลงัเรียนอยูช่ัน้ปวช. 3 แตว่า่ผมต้องเข้าไป
เรียนท่ีในเมือง ตอนแรกผมก็ยงัไมรู้่นะวา่เมืองบางขลงัมีโครงการประวตัศิาสตร์ แตผ่มรู้จกัวดัโบสถ์  
เพราะวา่ตอนแรกเร่ิมโรงเรียนจะพาไปเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ พาไปดโูบราณสถานท่ีวดัโบสถ์คณุครูพาไป 
แล้วอบต.เขาก็จดัโครงการเรียนรู้เก่ียวกบัศลิปะ หลงัจากนัน้พอผมเรียนจบชัน้ม.3 ก็มีโอกาสได้เข้ามา
ฝึกงานท่ีอบต.ก็เลยได้รู้จกัโคงการฯนี ้...   
  สิ่งท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในเมืองบางขลงั คือชมรมเดก็ ซึง่เป็นการรวมตวักนัของเดก็ในเมืองบางขลงั 
เพ่ือมาร่วมกนัทํากิจกรรมตา่งๆ  
 ...ตอนนีผ้มกบัเพ่ือน กํๆาลงัจะทําชมรมเดก็ คือเป็นเดก็ในพืน้ท่ี แล้วทางอบต.เขาก็มีโครงการเดก็ 
คือพวกผมอยากจะเลน่เก่ียวกบัดนตรีในเวลาวา่ง แตเ่ป็นวงดนตรีสากล  ซึง่ชมรมเดก็ตอนนีกํ้าลงัอยูใ่น
ระหวา่งการสร้าง คือเป็นการรวบรวมเดก็ๆในเมืองบางขลงั จํานวนสมาชิกยงัไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัความ
สมคัรใจ แตว่า่ก็จะคอ่นข้างเยอะ ตอนนีก็้จะเป็นเดก็ท่ีหมู ่4 หมู ่5 แล้วตอ่ไปก็จะคอ่ยๆขยายไปเร่ือยๆ แต่
จดุสนใจคืออยากทําเป็นวงดนตรีเพ่ือท่ีจะได้หารายได้ระหวา่งเรียนการจะเข้ามาสมคัรเป็นสมาชิกชมรมเดก็ 
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ก็แล้วแตน้่องๆจะเข้ามาสมคัร เราไมมี่เง่ือนไข ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจแล้วก็ต้องถามวา่พอ่แมเ่ขาจะให้เข้า
มาหรือเปลา่ แตต่อนนีเ้ราจะเร่ิมจากดนตรีก่อนแล้วคอ่ยไลไ่ปเร่ือยๆ  ตอนนีก็้มีประมาณ 10 กวา่คนแล้ว
ระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้ตัง้เป็นชมรม ก็มีเกือบครบวงแล้วดนตรี มีประกวดร้องเพลงท่ีไหนเราก็ไปกนัหมดเลย 
ตอนนีเ้ราก็จะนดักนัเฉพาะวนัอาทิตย์วนัเดียวตอนนีก็้ให้มาสมคัรกนัก่อน จากนัน้พอวงดนตรีนีส้มบรูณ์ก็
จะคอ่ยๆขยายไปอนัอ่ืนๆ ชมรมนีปี้นีก็้นา่จะเร่ิมต้นได้ แตต่อนนีก็้จะเร่ิมต้นด้วยดนตรีแล้วก็คอ่ยๆพฒันา
ตอ่ไป...ขณะท่ีในเร่ืองเก่ียวกบัโครงการณ์ประวตัศิาสตร์ ต้องยอมรับวา่ชมรมเดก็ยงัไมค่่อยได้เข้าไปร่วมมือ
ในการทํางานมากนกั ...สว่นในเร่ืองประวตัศิาสตร์ ชมรมเดก็ก็ยงัไมค่อ่ยได้เข้ามามีสว่นร่วมในโครงการฯ นี ้
มากนกั นอกจากผมซึง่เคยเข้ามาฝึกงานท่ีน่ีก็จะมีโอกาสได้เข้ามาชว่ยพวกพ่ีๆเขาทํางาน อยา่งพาน้องไป
เท่ียวนอกสถานท่ี พาน้องไปสถานท่ีประวตัศิาสตร์ แตส่ว่นตวัผมก็อยากให้เขามีมคัคเุทศน์อยา่งเวลาท่ีคน
จากท่ีอ่ืนมาจะได้พาเท่ียว เป็นมคัคเุทศน์น้อย...     
 
กระบวนการในการด าเนินงาน                                                                                    

 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการประวตัศิาสตร์  
...สว่นมากเยาวชนในพืน้ท่ีจะร่วมในเร่ืองของการแสดงกิจกรรมในสว่นโครงการฯ เราก็จะไปชว่ย

แสดง อยา่งมงัคละ เราก็เอาไปโชว์ด้วย แล้วสว่นมากเพ่ือนๆท่ีในเมืองก็ยงัไมค่อ่ยรู้จกับางขลงันะ ไมรู้่จกัวา่
วดัโบสถ์อยูต่รงไหน ผมเคยพาเพ่ือนมาดวูนัท่ี 2 เมษาท่ีเขามีการแสดงแสงสีเสียง แล้วเวลาทํากิจกรรมหรือ
เวลาต้องการสนบัสนนุเราก็จะประสานผา่นทางเจ้าหน้าท่ี อบต.  อบต.ก็เข้ามาชว่ย อยา่งการตัง้ชมรมเดก็
เขาก็จะถามวา่ถ้าตัง้ให้แล้วจะเข้ามาดแูลไหม  แล้วเวลาวดัโบสถ์มีงานเขาก็จะเอาชมรมไปเปิดตวั อยา่งวง
ดนตรีก็จะเอาไปเปิดตวัท่ีวดัโบสถ์ด้วย  แล้วอยา่งเวลามีงานแสดงแสงสีเสียงก็มีการใช้เดก็อยูแ่ล้ว... 
 ขณะท่ีปัญหาของชมรมเดก็ตอนนีอ้ยูท่ี่งบประมาณ และผู้ปกครอง เน่ืองจากผู้ปกครองไมอ่ยากให้
ลกูหลานออกมานอกบ้านในวนัหยดุ 
 ...ปัญหาของชมรมเดก็ตอนนีก็้นา่จะเป็นเร่ืองงบประมาณกบัเร่ืองพอ่แม่ท่ีไมค่อ่ยอยากจะให้
ลกูหลานออกมา คือพอ่แมว่นัหยดุบางบ้านก็อยากให้อยูบ้่าน แตถ้่าไปขอความร่วมมือมาชว่ยงานประวตัิ
ศาตร์เขาก็เตม็ใจเข้ามาชว่ย แตสํ่าหรับในเร่ืองของอปุกรณ์ตอนนีท้างอบต.ก็กําลงัจดัซือ้อปุกรณ์ให้ ...        
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ   
 
 ข้อดีของการมีโครงการประวตัศิาสตร์  นา่จะเป็นเร่ืองของความภมูิใจนะ โดยเฉพาะเวลาท่ีเจอคํา
วา่ “บางขลงัจดุกําเนิดประเทศไทย” 
 ...ในฐานะเยาวชนบางขลงั ก็ภมูิใจนะ เพราะเขาเขียนไว้วา่ “บางขลงัจดุกําเนิดประเทศไทย” แล้ว
เดก็ๆ ก็สนใจนะครับโครงการฯนี ้ ในสว่นตวัของผม ในฐานะหวัหน้าชมรมก็อยากจะชวนน้องๆในวนัหยดุ
หรือวนัเสาร์อาทิตย์อยากชวนน้องๆ  ไปชว่ยกนัพฒันาวดัภายในเมืองบางขลงั  หรือถ้ามีโครงการตา่งๆท่ี
อบต.ตัง้มาก็ อยากจะพาน้องๆ ไป  นอกจากนีผ้มก็อยากพาน้องๆไปเข้าคา่ย คือเป็น คา่ยเก่ีย วกบั
ประวตัศิาสตร์... 
  
คณุอรพรรณ  แมลงภู่   เยาวชนเมืองบางขลงั 
   
 ตอนนีห้นเูรียน ปวส. ปีท่ี 2 วิทยาลยัอาชีวะในตวัเมืองสโุขทยั เพราะท่ีบางขลงัมีโรงเรียนแคถ่ึงชัน้
มธัยม 3 แตบ้่านหนอูยูบ่างขลงั หนไูปโรงเรียนโดยรถรับสง่แบบเช้าไปเย็นกลบั...          
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ    
  
 เยาวชนอีกคนหนึง่ของเมืองบางขลงั ท่ีเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 ...ในสว่นของโครงการประวตัศิาสตร์หนก็ูเข้ามาชว่ยเร่ิมต้นจากเป็นคนในพืน้ท่ี บ้านหนอูยู ่ม. 4 
เป็นคนท่ีเกิดในตําบลนี ้แล้วเขาก็จดัให้มีโครงการฯนีข้ึน้มาแล้วก็ประชาสมัพนัธ์ให้คนทัง้หมูบ้่านได้รู้ อยา่ง
วนันีน้ะจะมีโครงการนีน้ะ เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ คือผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนประชาสมัพนัธ์ให้คนใน
หมูบ้่านรู้...  
 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ 
 ...เทา่ท่ีหนเูห็น เดก็ๆในพืน้ท่ีเขาก็จะให้เข้ามาชว่ยอยา่งเร่ืองแสงสีเสียง เขาจะให้เดก็ไปแสดงเป็น
แบบพวกตวัละคร พวกคนพืน้บ้าน ตอนแรกหนเูขาก็มาให้ไปร่วมแสดงเป็นคนแก่ เป็นอะไรไปนะ หนก็ูชว่ย
ไปเป็นตวัแสดง ตอนไปทําแรกๆก็รู้สกึดี เพราะมีน้องๆมาชว่ยกนัหลายคน แบบแล้วแตว่า่หมูไ่หนจะหาคน
ไปได้เยอะ อยา่งหมู ่4 ก็จะหาเดก็บ้างหาคนโตบ้าง ไปแสดงเป็นทหาร สว่นปีนีต้อนแรกหนรูู้วา่จะมีงาน
แสดง  แตไ่มมี่ใครมาบอกให้ไปแสดงแตเ่พ่ือนๆของหนเูขาแสดงเป็นนางสนม อะไรแบบนี ้  หนเูพิ่งเข้า
มาร่วมแสดงเม่ือปีท่ีแล้ว (2554) แตว่า่จะเข้ามาแสดงเก่ียวกบัประกอบเพลง เพราะคนท่ีจะมาแสดงแสงสี
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เสียงก็จะเป็นอีกชว่งหนึง่ หนเูข้ามาแสดงได้เพราะพ่ี  ๆ ท่ีอบต.เขารู้จกัหนเูพราะหนเูป็นเพ่ือน เขาก็เลยชวน
ไป เขาก็บอกวา่เออ...เขาลงช่ือหนไูปแล้วนะ หนก็ูเลยพอเขาลงช่ือไปแล้ว ก็ไปชว่ยแบบชว่ยให้เตม็ท่ี ก็แสดง
ให้เตม็ท่ี เนือ้เร่ืองอบต.เขาก็คดิมา มีเสียงมาเราก็แสดงทา่ทางไป หนก็ูเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นปีแรก 
ตอนแรกก็ยงัลงัเลเพราะคดิวา่ตวัเองจะทําได้หรือเปลา่ เพราะโดยสว่นตวัหนไูมเ่คยกล้าแสดงอะไรมาก่อน 
แล้วพอมาเจอก็คดิวา่ตวัเองคงทําไมไ่ด้ แตพ่อร่วมแสดงจริงเราก็คดิวา่มนัไม่ได้ยากเพียงแตเ่ราต้องทอ่งบท
ให้ได้ แสดงทา่ทางให้เป็นธรรมชาต ิให้ส่ือถึงอารมณ์ก็ผา่นมาได้ด้วยดี... 
 อีกหนึง่กิจกรรมท่ีเยาวชนในพืน้ท่ีจะเข้าไปมีสว่นร่วม คือการฝึกรําระบํา “เทววารีศรีเมืองบางขลงั” 
 ...เดก็ๆในพืน้ท่ีสว่นมากจะเข้ามาชว่ยอยา่งเดก็น้อยๆเขาก็จะฝึกให้รํา อยา่งรํา ระบําเทววารี เขาก็
จะให้ไปฝึกๆแล้วก็มารํา แล้วก็ไปแสดงตอ่หน้าแสงสีเสียง แตถ้่าเป็นเดก็รุ่นๆขึน้มา ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะให้
ไปเข้าร่วมแบบเป็นทหาร เป็นคนถืออะไรแบบประวตัศิาสตร์ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้ไปชว่ยถือนูน่ท่ีนี ้แต่
อบต.ก็จะเป็นจดัการ แล้วแตว่า่เขาจะให้เราเป็น…  
 ในการวางแผนเพื่อร่วมทํากิจกรรม  กลุม่เยาวชนแม้จะไมค่อ่ยได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือวางแผนแตก็่
มีตวัแทนเยาวชนหรือท่ีเรียกวา่ “สภาเดก็” เข้าร่วมในบางครัง้ 
 ...การวางแผนร่วมกนั สว่นมากเดก็ๆก็ไมค่อ่ยได้เข้าร่วม แตท่ี่บางขลงัก็จะมีสภาเดก็ท่ีจะไปเข้า
ร่วม คือจะเป็นการพฒันาเดก็ๆ แตท่ี่หนเูคยไปเข้าร่วมโครงการ ก็จะเป็นโครงการสร้างฝันปันนํา้ใจ แตก็่ยงั
ไมค่อ่ยได้พดูถึงเร่ืองประวตัศิาตร์มาก สภาเดก็คือแตล่ะตําบลจะมีตวัแทนหนึง่คน  ตวัแทนก็จะเป็นคนไป
รับขา่วสารจากทางอําเภอแล้วมาบอกเก่ียวกบัท่ีไปรับมา คล้ายๆกบัเป็นโครงการตา่งๆท่ีให้ดําเนินการแล้ว
ก็จะมาลงท่ีอบต. สว่นมากคล้ายๆกบัวา่เออ..โครงการนีน้ะ แล้วจะแบง่ไปแตล่ะโรงเรียน แบบเป็นเดก็
นกัเรียน คล้ายๆกบัวา่เป็นสภาเดก็ ก็คือจะให้แตล่ะโรงเรียนดําเนินการ อยา่งโครงการประวตัศิาสตร์ก็จะ
เป็นอนันงึ คืออนันัน้ก็จะเป็นโคงการแบบเดก็ๆ แบบสร้างฝันปันนํา้ใจ  ชว่ยอนันู้นอนันี ้ สว่นตวัก็ไมเ่คยคดิ
วา่จะเข้าไปมีสว่นร่วมแตถ้่าเขาขอความร่วมมือให้ทํามาก็คือทํา อะไรแบบนี ้แตไ่มก่ล้าออกความคดิเห็น  
แล้วถ้าพดูถึงเดก็แตล่ะหมูใ่นตําบลบางทีก็มีไมถ่กูกนั คือคล้ายๆกบัวา่ขาดความสามคัคี ถ้าพูดถึงวา่จะ
รวมกลุม่กนัคงเป็นไปได้ยาก แตเ่วลาเข้ามาแสดงร่วมกนัก็มี แตจ่ะเป็นแบบแตล่ะหหมูแ่สดงของใครของมนั 
ไมยุ่ง่กนั... 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
  
 ผลดีของการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยความร่วมมือ คือความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตวัเอง 
 ...การได้เข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ยหนก็ูรู้สกึดีใจวา่ได้เป็นสว่นหนึง่ ได้มีสว่นร่วมกบัเขา หนรูู้จกั
โครงการฯนีต้ัง้แตอ่ยูช่ัน้ม. 4 รู้วา่ตอนแรกวดัโบสถ์จะมีงานบวชพระ คือของทกุปีจะมีงานบวชพระ แตต่อน
หลงัเขาก็จะมีแบบการบรูณะโบราณสถาน แสง สีเสียง อะไรแบบนี ้ตอนอยูม่.4 หนยู้ายโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนท่ีบางขลงัจะมีแคม่. 3 หนก็ูเรียนตอ่ท่ีบ้านไร่ ศรีสําโรง ไปกลบัเวลาไปเรียนข้างนอกคนก็รู้จกับาง
ขลงันะ  บางคนก็ถามวา่เออ...เขามีอะไรท่ีเมืองบางขลงั ได้ขา่ววา่มีเก่ียวกบัแสงสีเสียง อะไรแบบนี ้ เพ่ือนก็
จะถาม  ท่ีโรงเรียนเก่าท่ีบ้านไร่เขาก็จะถามวา่ท่ีบางขลงัมีสิ่งมหศัจรรย์ ท่ีพญานาคอยูใ่นบอ่ เพ่ือนก็ถามมี
จริงหรอ ทีนีห้นก็ูตอบ วา่ไมรู้่ ต้องลองไปสมัผสัด้วยตวัเอง  คือท่ีบางขลงัไมมี่โรงเรียนเดก็โต พอจบมธัยม
ต้นก็ต้องไปเรียนตอ่ข้างนอก  แตพ่ดูถึงโรงเรียนในตําบลก็รู้วา่มีแค ่2 โรงเรียนแตส่ว่นมากเขาก็จะให้เดก็ไป
เรียนในเมืองเพราะคดิวา่ในตําบลโรงเรียนยงัไมค่อ่ยมีคณุภาพ อะไรแบบนี ้เม่ือก่อนตอนท่ีหนอูยู ่ม. 3 ตอน
นัน้เดก็เยอะมีเกือบ 200 กวา่แตต่อนนีด้เูหมือนวา่มนัน้อยลง หนอูยูโ่รงเรียนขอนซุง…        
 โดยท่ีความคาดหวงัท่ีมีตอ่โครงการนี ้คืออยากให้โครงการนีอ้ยูไ่ปนานๆ   เพราะจะทําให้คนท่ีอยู่
นอกพืน้ท่ีเมืองบางขลงัได้มีโอกาสรู้จกักบัเมืองบางขลงั  
  ...อยากให้โครงการฯนีอ้ยูไ่ปนานๆนะ เพราะพดูถึงวดัโบสถ์ก็มีโบราณสถาน ก็อยากให้อยูไ่ปนาน 
ก็อยากให้คนในท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชค่นในตําบลเมืองบางขลงัรู้จกัวดัโบสถ์ ก็อยากให้เป็นแบบนีไ้ปเร่ือยๆ 
มนัก็นา่จะด.ี.. 
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ภาคเอกชน 
  
คณุดํารงค์วฒุิ  วิริยะ  อดีตผูอํ้านวยการสนามบนิสโุขทยัและนายกสมาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั 
 อดีตเจ้าหน้าท่ีบริษัทการบนิกรุงเทพตัง้แตใ่นยคุเร่ิมต้นของการก่อสร้างสนามบนิสโุขทยั  ซึง่มี
หน้าท่ีหลกัคือการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสนามบนิแล้ว หน้าท่ีอีกอยา่งหนึง่ซึง่สําคญัไมน้่อยไปกวา่กนัคือ
การสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชมุชน 
 ...ผมเป็นคนกรุงเทพฯ  ตอนปี พ.ศ. 2535 ผมก็มาท่ีสโุขทยั เน่ืองจากบริษัทการบนิกรุงเทพมาเร่ิม
สร้างสนามบนิ แล้วก็เปิดทําการเม่ือปี พ.ศ. 2539 ชว่งท่ีมาแรกๆก็มาพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสนามบนิแล้วใน
ขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน...  
 
กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ  
 
 จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนนัน้ จากคําบอกเลา่ของคนในพืน้ท่ีทําให้ได้ทราบ
วา่เมืองบางขลงัมีวดัโบราณท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัประวตัศิาสตร์  ซึง่ควรคา่แก่การรักษาไว้ 
 ...จากนัน้ก็ได้มีการพิจารณาโดยได้รับการแนะนําจากทา่นศกึษาธิการจงัหวดัสโุขทยัวา่มีวดัอยู่
วดันงึซึง่เป็นโบราณสถานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัประวตัศิาสตร์ ก็คือเมืองบางขลงั ซึง่ผมเองได้รับการบอก
เลา่วา่เป็นท่ีตัง้ของชมุชนก่อนท่ีจะเกิดเป็นสโุขทยั หมายความวา่เป็นท่ีตัง้ของพอ่ขนุบางกลางทา่ว อะไร
แบบนี ้ก็คือตรงนัน้เหมือนกบัวา่ก่อนท่ีจะเป็นประวตัศิาสตร์ ก็เหมือนกบัวา่เป็นชมุชนท่ีเกิดขึน้ก่อน
ประวตัศิาสตร์ ก่อนเมืองสโุขทยัเพราะฉะนัน้เม่ือวดันีอ้ยูใ่กล้สนามบนิ  ทางผู้บริหารบริษัทการบนิกรุงเทพ 
คือคณุหมอประเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ก็ได้เข้าไปดท่ีูวดัแล้วเห็นวา่อยูใ่นเส้นทางประวตัศิาสตร์สมควรท่ี
จะได้รับการบรูณะฟืน้ฟก็ูเลยเสนอตวัไปในการท่ีจะพฒันาวดั พืน้ท่ีวดั รวมทัง้กิจกรรมอะไรตา่งๆเพื่อให้วดั
เจริญขึน้ นอกจากนีย้งัได้เชิญคณุขรรค์ชยั บญุปาน เจ้าของหนงัสือพิมพ์มตชิน เข้ามาเพราะทา่นจบ
โบราณคดี ก็เข้ามาเพ่ือชว่ยกนัพฒันา จากนัน้ก็ได้ตดิตอ่ไปท่ีกรมศลิปากรเพ่ือวา่วดัโบสถ์ เมืองบางขลงัซึง่
ถกูทอดทิง้ไว้มานานก็มีแนวทางท่ีจะขอพระราชทางจากสมเดจ็พระเทพฯ ขออนญุาตติดิตราไว้ สมเดจ็
พระเทพฯทา่นก็ได้เสดจ็มาท่ีวดัเพ่ือมาดวูา่เป็นพืน้ท่ีอยา่งไร พอทา่นเสดจ็กลบัไปก็ได้มีการให้กรมศลิปากร
เข้ามาดเูพ่ือท่ีจะได้บรูณะให้เป็นเร่ืองเป็นราว สว่นเม่ือไหร่ อะไรยงัไงคงต้องสอบถามท่ีวดั จากนัน้องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ก็คือ อบต.บางขลงัก็มีความตัง้ใจร่วมมือในการพฒันาวดั แล้วก็ทํากิจกรรมหลายๆ
อยา่งเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและโดง่ดงัขึน้มา ไมว่า่จะเป็นการจดัมินิแสงสีเสียงเมืองบางขลงั ซึง่ก็เป็นการเลา่
เร่ืองเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ให้เห็น อนันีก็้คือในสว่นของการทํางานในสว่นของความร่วมมือ...  
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 สว่นตวัในฐานะผู้ อํานวยการสนามบนิกรุงเทพขณะนัน้ แม้จะไมค่อ่ยมีโอกาสได้เข้าไปร่วม
กิจกรรมบอ่ยนกั แตถ้่ามีโอกาสเข้าไปร่วมทํากิจกรรมก็จะให้ความร่วมมือในการทํางานอยา่งเตม็ท่ี 
 ...ตอนท่ีผมเข้าไปร่วมชว่งแรก ผมเข้าไปร่วมในฐานะของเจ้าหน้าท่ีบริษัทการบนิกรุงเทพฯ คือตอน
นัน้ผมยงัไมไ่ด้เป็นนายกสมาคมการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสโุขทยั แตส่ว่นตวัผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วม
เป็นบางครัง้ แตก็่ไมค่อ่ยบอ่ย ก็คือไมไ่ด้เข้าไปอยา่งตอ่เน่ืองคําวา่ไมค่อ่ยได้เข้าไปอยา่งตอ่เน่ือง
หมายความวา่เวลาท่ีมีกิจกรรมแล้วเจ้านายคือคณุหมอประเสริฐไปเข้าร่วมเราถึงจะเข้าไปร่วมกิจกรรมอะไร
ตา่งๆ ตอนแรกท่ีเข้าไปชว่ยเตม็ท่ีคือ การจดัเสวนาเก่ียวกบัเมืองบางขลงัจนกระทัง่มีการจดัพิมพ์เป็น
หนงัสือขึน้มา เพ่ือให้ทกุคนได้รู้จกัเร่ืองเก่ียวกบัเมืองบางขลงั... 
 นอกเหนือไปจากการเป็นผู้ อํานวยการสนามบนิจงัหวดัสโูขทยั  อีกบทบาทหนึง่คือการเทํางานเป็น
นายกสมาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั 
 ...ปีพ.ศ. 2552 ผมมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนายกสมาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั ผมก็เป็นอยู ่2 
ปีตัง้แตปี่ 2553-2554 ซึง่การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสโุขทยัมนัไมไ่ด้มีแคเ่ฉพาะอําเภอเมืองบางขลงั แตม่นั
ยงัมีเร่ืองเก่ียวกบัอทุยานประวตัศิาสตร์ทัง้ 2 แหง่ ซึง่หน้าท่ีหลกัๆของสมาคมการทอ่งเท่ียว คือการสง่เสริม
แหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้ามาแตใ่นขณะเดียวกนัเราอาจจะทําไปในลกัษณะท่ีไมไ่ด้รวดเร็ว
นกั เหตเุพราะทกุคนยงัตดิอยูก่บัอทุยานประวตัศิาสตร์  แตจ่ริงๆ สมาคมการทอ่งเท่ียวมีหน้าท่ีต้องกระตุ้น
ให้คนรู้จกัสโุขทยัทัง้จงัหวดั แตใ่นชว่งปลายท่ีผมเป็นนายกสมาคมเน่ียะ ผมผลกัดนัให้เกิดการไหว้พระ 
เพราะวา่ต้องยอมรับวา่พระพทุธรูปของสโุขทยัเน่ียะเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศ แล้วก็
พระพทุธรูปของสโุขทยัท่ีถกูนําออกไปตอนเสียกรุงเน่ียะ มนัไปกระจายอยูท่ี่อ่ืนเยอะมาก ไมว่า่จะเป็นวดั
ไตรมิตร พระทองคํา วดัสทุศัน์เทพวราราม พระร่วงโรจนฤทธ์ิ  วดัพระปฐมเจดีย์ อนันีก็้ถือวา่เป็นพทุธ
ลกัษณะของสุโขทยั ซึง่ถกูนําออกไปนอกจงัหวดั ผลลพัธ์สําคญัท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือโครงการก็นําไป
สร้างความเจริญให้กบัจงัหวดัอ่ืนๆ แตย่งัมีพระพทุธรูปท่ีอยูใ่นจงัหวดัสโุขทยัอีกเป็นจํานวนมากท่ียงั
สวยงามแล้วก็ยงัสามารถท่ีจะนําคนเข้ามากราบไหว้ได้ เพราะวา่ผมมองวา่ถ้าการทอ่งเท่ียวในลกัษณะ
อยา่งนี ้มนัสามารถท่ีจะมาไหว้ อาทิตย์หน้าก็มาไหว้ตอ่ได้เพราะบางคนมาไหว้พระเพื่อขอพร เพ่ือล้างซวย
ก็มี คือมนัได้หลายรูปแบบ... 
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กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
  
 ชว่งเร่ิมต้นของการเข้าไปทํางานร่วมกบัเครือขา่ยความร่วมมือ คือชว่งท่ียงัทํางานเป็น
ผู้ อํานวยการสนามบนิสโุขทยั ซึง่การเข้าไปร่วมเป็นเครือขา่ยเป็นเพียงการเข้าไปทํางานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย แตเ่ม่ือได้เข้ามาร่วมแล้วรู้สกึประทบัใจในความสามคัคีของคนในชมุชน 
 ...จริงๆแล้วภรรยาคณุหมอประเสริฐ คือคณุแดงหรือคณุวลัลีย์เน่ียะจะรู้ประวตัศิาสตร์เพราะ
อาจารย์ประจวบ คําบญุรัตน์ ทา่นศกึษาธิการจงัหวดัสโุขทยั ทา่นมีโอกาสได้เข้ามาชว่ยคณุหมอในการ
จดัหาท่ีดนิเม่ือตอนสมยัท่ีกําลงัจะสร้างสนามบนิ แล้วทา่นก็เป็นคนไปบอกคณุวลัลีย์วา่วดัโบสถ์ เมืองบาง
ขลงัเน่ียะ เป็นวดัท่ีควรจะได้รับการบรูณะ คณุวลัลีย์ก็เลยเข้าไปชว่ย โดยมีอาจารย์ประจวบเป็นผู้ประสาน 
อนันีคื้อความเป็นมา สว่นผมก็รับเงินเดือนจากบริษัท พอนายไปทําเราก็ต้องไปทําด้วย คือความร่วมมือกบั
โครงการต้องบอกวา่ก็อยา่งท่ีผมเลา่ให้ฟังวา่เราเข้าไปพฒันาเหมือนกบัวา่เป็นคําสัง่ของเจ้านาย พอ
เจ้านายสัง่มาเราในฐานะลกูน้องเราก็เข้าไปดวูา่จะเข้าไปชว่ยอะไรได้บ้าง เราก็เข้าไปทํา แตใ่นการท่ีเราเข้า
ไปร่วมทํากิจกรรมเราก็รู้สกึประทบัใจ ตรงเร่ืองของชมุชนท่ีมีความสามคัคีแล้วโดยเฉพาะอบต.เมืองบาง
ขลงั ก็มีการพฒันาแล้วก็ทําให้ชมุชนรวมตวักนัเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เราก็จะเห็นวา่ความเข้มแข็งมนัมี
มาอยา่งตอ่เน่ือง...       

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยความร่วมมือนี ้ 
...ผมเคยไปร่วมงานเมืองบางขลงั ตอนท่ีเขามี Mini Light and Sound ตอนนัน้ไปในฐานะ

ผู้ อํานวยการสนามบนิสโุขทยั  คือถ้าในสว่นของการทอ่งเท่ียวถ้าเขาบอกมาเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกนัเป็น
บางครัง้ ผมก็จะเข้าไปด ูแตถ้่าสมยัท่ีผมเป็นนายกสมาคมการทอ่งเท่ียวก็ไมไ่ด้เข้าไปร่วมกิจกรรมกบัเขา
เลย เพราะสว่นมากผมก็จะเข้ามาทํากิจกรรมอยูท่ี่ในเมือง อยา่งในส่วนการแสดงแสงสีเสียง ซึง่ถือวา่เป็น
สดุยอดของการแสดงประกอบแสงสีเสียงของสโุขทยัเน่ียะ ถือวา่สดุยอด เราก็จบัตรงนีเ้ข้ามาทําเป็น
กิจกรรม Mini Light and  Sound เดือนละครัง้  แตถ้่าเก่ียวกบัเมืองบางขลงั ตอนผมเป็นนายกสมาคม
การทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั ก็ได้มีโอกาสเข้าไปให้คําแนะนําในบางครัง้ แตเ่รียนไว้ตรงๆวา่น้อยมาก 
เพราะวา่ทาง นัน้เขาเข้มแข็งอยูแ่ล้วไง เขาเข้มแข็งดงันัน้เขาก็ทําของเขาไป เพราะวา่จริงๆแล้วถ้าพดูถึง
ตอนท่ีเราอยูใ่นตําแหนง่นายกสมาคมเน่ียะ เราต้องดทูัง้จงัหวดัแตพ่อผมเข้ามาเป็นนายกสมาคมการ
ทอ่งเท่ียวก็ไมค่อ่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมมากนกั… 

ข้อด้อยของเมืองบางขลงัอยูท่ี่การเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูไ่กล รวมถึงการมีร่องรอยทางประวตัศิาสตร์
เหลืออยูน้่อยมากเม่ือเทียบกบัอทุยานประวตัศิาสตร์อ่ืนๆในจงัหวดัสโุขทยั 
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...บางขลงั จดุด้อยคือเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูไ่กลแล้วก็ในสว่นของประวตัศิาสตร์เน่ียะ มนัต้องคนศกึษา 
ต้องดจูริงๆ ถึงจะอยากไปด ูในขณะเดียวกนัถ้าเราบอกวา่เท่ียวเมืองประวตัศิาสตร์ มนัก็จะมีเมืองเก่าหรือ
ศรีสชันาลยัให้เข้าไปด ูซึง่ตรงนัน้จะมีความพร้อมมากกวา่บางขลงัเยอะ อยา่งบางขลงัจะมีอยูจ่ดุเดียวคือท่ี
อยูต่รงวดัโบสถ์  จริงๆแล้วจะวา่คนยงัไมรู้่จกัเมืองบางขลงั ก็ไมน่่านะเพราะวา่คณุสจุิตต์ วงษ์เทศก็ได้เขียน
ในหนงัสือมตชิน เก่ียวกบัเร่ืองเมืองบางขลง บางขลงั อะไรประมาณนี ้ซึง่เหมือนกบัการผลกัดนัของคณุขรร
ชยั อะ่นะ ต้องไปค้นดวูา่เขาเขียนอะไรไว้บ้าง แตถ่ามวา่ถ้าเราไมใ่ชน่กัโบราณคดี หรือวา่ไมใ่ช่  ผู้สนใจ
ประวตัศิาตร์เราก็อาจจะเลยไปเฉยๆ อยากมาเท่ียวไหม ถามวา่คณุมาทําวิทยานิพนธ์ของคณุ ก็เหมือนกบั
ต้องด ูต้องมา ต้องเจาะ แตถ่ามวา่คนทัว่ไปเขาจะสนใจ ไหม คือถ้าพดูถึงเมืองประวตัศิาสตร์เขาก็จะมองไป
ท่ีอ่ืนๆท่ีมนัสมบรูณ์ ถ้าผมเป็นปริษัททวัร์ผมจะพาเขามา ถ้าผมพาเขาไปบางขลงัอยา่งเดียว ถ้าไมใ่ชค่น
ชอบประวตัศิาสตร์ เขาก็จะไมป่ระทบัใจ รวมทัง้ผมมองวา่การทอ่งเท่ียวถ้าเฉพาะแคไ่ปเท่ียวอทุยาน
ประวตัศิาสตร์เน่ียะมนัเหมือนกบัการไปเท่ียวสิ่งท่ีไมมี่ชีวิตเหมือนของมนัตาย ทําอยา่งไรท่ีจะให้มีกิจกรรม
เพ่ือจะให้คนท่ีทอ่งเท่ียวเข้ามาได้เห็นการเปล่ียนแปลงบ้าง เพราะคนท่ีเข้ามาทอ่งเท่ียวประวตัศิาสตร์โดย
เนือ้แท้มาจากการศกึษาประวตัศิาสตร์ เสร็จแล้วพอมาถึงอาจจะเห็นแล้ว พอแล้ว พอในอีก 5 ปีชวนก็ไม่
มาแล้ว เพราะเคยมาแล้วแล้วพอมามนัก็ไมมี่อะไรเพิ่มเตมิ ซึง่มนัผิดเร่ืองของการทอ่งเท่ียว เพราะการ
ทอ่งเท่ียวน่ีมนัคืออะไรท่ีจะทําให้เขาประทบัใจ ต้องมาเท่ียวซํา้ มาเท่ียวอีกบอ่ยๆ เพราะฉะนัน้การมาเท่ียว
เมืองประวตัศิาสตร์ของสโุขทยัเน่ียะ ใชเ่ราเอาจจะมองวา่เป็นสถานท่ีสําคญั มีความเก่ียวเน่ืองกบั
ประวตัศิาสตร์มาอยา่งยาวนาน แตใ่นส่วนของการท่ีจะทําให้การทอ่งเท่ียวเจริญเตบิโตเน่ียะยาก มนัต้องมี
กิจกรรม แตอ่นันีคื้อมมุมองสว่นตวัของผมนะ แตค่นอ่ืนอาจจจะมองวา่สโุขทยัเป็นสถานท่ีสําคญั ซึง่ผมไม่
เถียงวา่ไมสํ่าคญั  เป็นสถานท่ีสําคญัแตไ่มไ่ด้สร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้กบันกัทอ่งเท่ียว การทอ่งเท่ียว
มนัจะต้องมาแล้วก็มาบอ่ย มาซํา้ ชวนคนโน้นคนนีม้า แตถ้่ามาแล้วบอกเฮ้ย..มาสโุขทยัมนัร้อน สโุขทยั
จริงๆไมมี่อะไร... 

นอกจากนีก้ารเป็นนายกสมาคมการทอ่งเท่ียว จําเป็นท่ีจะต้องทํางานแบบภาพรวม คือดแูลทัง้
จงัหวดัมากกวา่จะเลือกจดุใดจดุหนึง่\ 

...นายกสมาคมการทอ่งเท่ียว จะไมไ่ด้ทําอะไรตรงๆกบัเมืองบางขลงัแตจ่ะทําทัง้จงัหวดั แล้วต้อง
เรียนตรงๆวา่เมืองบางขลงั ถ้าในลกัษณะของการทอ่งเท่ียวยงัจําเป็นต้องได้รับการพฒันา เพราะมนัยงัไม่มี
อะไรตอ่เน่ือง เพราะลกัษณะของการทอ่งเท่ียวจริงๆแล้วก็ต้องพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ
หรือถ้าคณุชอบหรือประทบัใจแล้วคณุใช้เวลาตรงจดุนัน้มาก มนัก็จะถกูใจ เหมือนกับคณุพาคนไปเท่ียว
ทะเล ถ้าคณุให้เวลาเขาเลน่นํา้แค ่10 นาทีเดี๋ยว คณุก็ถกูดา่เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ราก็ต้องมองให้ละเอียด
นิดนงึ ดงันัน้ในสว่นของนายกสมาคมเราก็ต้องพยายามทําในภาพรวมทัง้หมด ก็พยายามท่ีจะให้ทัง้จงัหวดั
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ได้รับผลประโยชน์จากการทอ่งเท่ียว เพราะการทอ่งเท่ียวเวลาท่ีเขาเข้ามาเน่ียะ มนัจะได้ทัง้ท่ีพกั ได้ทัง้
อาหาร แตใ่นขณะเดียวกนัเราก็ต้องมี Packgate ท่ีมนัจงูใจ ให้เขามา เพราะฉะนัน้ถ้าเราบอกความ
ประทบัใจท่ีมีตอ่แหลง่ประวตัศิาสตร์เน่ียะมนัเฉพาะคนนะ เฉพาะบางคนโดยรวมแล้วมนัไมใ่ช่...  

ต้องบอกวา่การวางแผนท่ีจะร่วมมือกนัทํางานเป็นเร่ืองท่ีสว่นตวัผมรู้สกึยินดี ถ้าขอความร่วมมือ
เข้ามา โดยเฉพาะในเร่ืองของข้อแนะนําตา่งๆ 

…ถ้าเขาขอความร่วมมือมา เราก็ยินดีท่ีจะเข้าไปชว่ยนะ อาจจะชว่ยให้คําแนะนําแตถ้่าพดูเร่ือง
งบประมาณ หรือเงินสนบัสนนุอะไรตา่งๆเน่ียะก็คงไมใ่ช ่เพราะวา่เงินขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมี
มากกวา่สมาคมด้วยซํา้ เราเองก็คงไมค่อ่ยได้เข้าไปดตูรงจดุนัน้ จริงๆแล้วเร่ืองงบประมาณ ทางอบต.เขาก็มี
งบประมาณเข้ามาสนบัสนนุจากหลายด้านนะไมว่า่จะเป็นจากกรมศลิปากร ซึง่เน้นมาจากสมเดจ็พระเทพฯ  
ทา่นก็เหมือนกบัไฟเขียวท่ีเปิดให้มีการพฒันาตรงจดุนัน้ กรมศลิปากรก็เหมือนกบัถมงบประมาณลงมาเพื่อ
พฒันา แล้วในขณะเดียวกนัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินก็เห็นวา่ตรงนีน้า่จะกลายเป็นแหลง่สําคญัของ
พืน้ท่ี ก็พยายามท่ีจะให้งบมาทําอะไรตา่งๆ ซึง่ถ้าพดูไปแล้วก็เหมือนกบัวา่ท้องถ่ินเขาสามารถดแูลตวัเขา
เองได้... 
 
คณุประเสริฐศกัดิ ์ สิงหชงค์   นายกสมาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั  
 จากการเป็นคนในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั หลงัจากกลบัมาทํากิจการสว่นตวัท่ีจงัหวดัสโุขทยั ผนวก
กบัความสนใจสว่นตวัเก่ียวกบัเร่ืองการทอ่งเท่ียว  ผนวกกบัการมีเพ่ือนทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศซึง่
มกัจะขอให้พาเท่ียวชมจงัหวดัสโุขทยั  ทําให้เข้ามาเป็นสมาชิกชมรมการทอ่งเท่ียว 

...สว่นตวัก็เป็นคนเกิดท่ีน่ี เป็นคนสโุขทยั ผมก็ประกอบอาชีพเป็นพอ่ค้า ในสว่นของการเข้ามาเป็น
นายกสมาคมการทอ่งเท่ียว ต้องบอกวา่ท่ีจริงผมจบมา ผมก็ทํางานอยูท่ี่กรุงเทพฯ แตที่นีใ้นฐานะท่ีผมเป็น
ลกูชายคนโต พอพอ่แมอ่ายมุากเราก็ต้องกลบั กลบัมา แรกๆก็ยงัไมไ่ด้เข้าไปยุง่เก่ียวอะไร แตที่นีมี้อยู่
ชว่งนงึความจําเป็นทําให้เข้ามายุง่เก่ียวกบัเร่ืองการทอ่งเท่ียว เอาเร่ืองการทอ่งเท่ียวก่อนนะ ความจําเป็น
เกิดจากท่ีวา่ผมมีเพ่ือนเยอะ ผมพดูภาษาญ่ีปุ่ นได้ พดูภาษาองักฤษได้ ผมเคยทํางานบริษัทโฆษณา มี
เพ่ือนทัง้ไทย ทัง้ญ่ีปุ่ น ทัง้อะไรตอ่อะไร  เวลาเขาจะมาเท่ียวสโุขทยัก็จะโทรศพัท์มา เฮ้ย...กําลงัจะมาเท่ียว
แล้ว เราก็เฮ้ย...เอาไงดี แล้วสมยัก่อนสําหรับเราเร่ืองประวตัศิาสตร์ก็เป็นเร่ืองท่ีนา่เบื่อสําหรับเรา โดยเฉพาะ
ตอนท่ียงัเป็นนกัเรียน คืออา่นสนกุๆก็ยงัโอเคแตท่า่เอาจริงก็เบื่อ แตที่นีพ้อเขามาเท่ียวจริงๆ เราก็ต้อง
เตรียมตวั ต้องอา่น ต้องศกึษา ต้องอะไรตอ่อะไร  แล้วก็ต้องมาเป็นคนนําพวกนีเ้ท่ียว เพราะเราสามารถพดู
ภาษาอ่ืนๆได้ น่ีคือจดุกําเนิด จากนัน้มา ททท. ตัง้แตเ่ร่ิมแรกเดมิทีเลย ททท. ก็พยายามท่ีจะตัง้ชมรมหรือ
ตัง้สมาคม จนในท่ีสดุเราก็ตัง้ชมรมขึน้มาก่อน โดยท่ีผมทําหน้าท่ีเป็นเลขาให้เพราะไมมี่ใครอยากจะเป็น 
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ผมก็บอกไมเ่ป็นไรตัง้เถอะ เดี๋ยวผมทํางานให้ก็เลยใช้ความท่ีวา่ผมพดูภาษาได้ อะไรได้แบบนี ้ชว่ยกนัไป
ชว่ยกนัมา แล้วชว่งนัน้เราก็ทํางานกนัหนกัมากเพราะวา่ อยา่งแรกเราจดัอบรม Guide ท่ีสโุขทยั ซึง่ถือวา่
เป็นครัง้แรกและครัง้เดียว เราอบรม 48 คน แตต่อนนีน้า่จะเหลืออยูท่ี่สโุขทยัจริงๆ ซกั 5 คนมัง๊ ท่ีหายไป
เพราะอะไรรู้ไหม เพราะท่ีน่ีไมมี่คา่นํา้ กบัคา่ Commission ท่ีน่ีเราไมมี่ เพราะฉะนัน้ตกกลางคืนก็ไมรู้่วา่จะ
พาไปเท่ียวท่ีไหน ซือ้ของก็ไมมี่ ร้านทองอะไรไปขอเขาก็ไมใ่ห้เพราะวา่ของเขามนัก็แพงอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้
ทกุคนก็ไปทํางานไกลๆหมด...  

หลงัจากเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมได้สกัชว่งหนึง่  ชมรมการทอ่งเท่ียวได้ยกสถานะขึน้มาเป็น
สมาคมการทอ่งเท่ียว ทา่มกลางความเห็นท่ีแตกตา่งหลากหลาย 

...ผมก็ตอ่มาวิชามนัก็แก่กล้าขึน้ไปเร่ือยๆ สว่นจะถกูหรือไมถ่กูก็วา่กนัไปอีกเร่ืองหนึ่ง พอวิชาแก่
กล้าขึน้เร่ือยๆ ก็มาเป็นเลขา มาเป็นประธานชมรม ก็จงัหวดัมีแขกก็ไป มี Expert จาก WTO(World Tourism 
Organization) มา เราก็ไปฟัง ไปคยุ ไปอะไร อยา่งไปเข้าสมันา มนัก็ทําให้เรามีความรู้เร่ืองแบบนีม้ากขึน้ 
อีกอยา่งนงึก็คือเราสามารถท่ีจะแยกแยะเปรียบเทียบได้บ้าง วา่อะไรเป็นอะไร จากนัน้ตอ่มาเขาก็ตัง้เป็น
สมาคม ตอนแรกท่ีเขาตัง้เป็นสมาคม ซึง่ผมไมเ่คยเห็นด้วยเลย เพราะวา่ถ้าเป็นจงัหวดัท่ีการทอ่งเท่ียวเขา  
บมูมากๆ อยา่งภเูก็ต พทัยา หรือจงัหวดัท่ีมีการทอ่งเท่ียวมากๆน่ี ผู้ประกอบการเขารวย การจะตัง้เป็น
สมาคมมนัง่าย แตจ่งัหวดัเล็กๆอยา่งเราสมาคมอยูไ่มไ่ด้หรอก คือสมาคมต้องอาศยั Contribution เทา่
นัน้เอง ซึง่มนัก็โอเคถ้าเราจะอยู่แบบเล็กๆ เราก็ไปแบบเล็กๆ แต่การตัง้สมาคมขึน้มามนัเหน่ือยตรงไหน รู้
ไหม ตรงท่ีมนัต้องมีผู้ตรวจสอบบญัชีเพราะมนัเป็นนิตบิคุคล เพราะฉะนัน้คณุจะมาทําอะไร อยา่งผม
ยกตวัอยา่ง อยา่งโรตาร่ีหรือไลอ้อนก็นา่เดมิซํา้กนัไปซํา้กนัมา เพราะอะไร เพราะคนมนัมีอยูแ่คนี่ ้ก็วนกนั
เป็น จบัฉลากกนัเป็น คือจริงๆ ตอนนัน้นะทกุสมาคมจะเน้นท่ีปริมาณมากกวา่ อยา่งตอนนีต้วัชีว้ดัอยา่ง 
KPI จํานวนคนแตทํ่าไมไมมี่ใครบอกคณุภาพคนบ้าง คือมนัไมใ่ช่… 

เน่ืองจากการก่อตัง้เป็นสมาคมจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือในหลายๆ ด้าน  แตท่ี่สําคญัคือทนุ  
รวมทัง้ความพร้อมของคนท่ีจะเข้ามาร่วมกนัทํางาน 

...การตัง้กิจกรรมหรือสมาคม หรืออะไรต้องบอกวา่ยงัไงก็ต้องอาศยัความร่วมมือ แตว่า่การทํา
กิจกรรมพวกนี ้จากท่ีผมได้สมัผสัมาประมาณเกือบ 20 ปีดแูล้วต้องมเีงิน ไมมี่เงินเดนิไมไ่ด้ ต้องไปเอาคนท่ี
มีเงินมานัง่เป็นหวั ซึง่ผมวา่ทําไมเราไมค่ดิกลบักนั อยา่งผมเป็นการทอ่งเท่ียวอยา่งนี ้ เรามีหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาให้เขา ใน สว่นของงบประมาณ ขอให้มนัมีพอคา่ Stamp คา่อะไร สมาชิกสว่นใหญ่ของชมรมก็จะ
เป็นพอ่ค้า แตท่ี่ผา่นมามีการเชิญข้าราชการเข้ามานัง่ คือข้าราชการถ้าเราจะเอาเขามา ต้องเอามาเป็นท่ี
ปรึกษา ทีนีพ้อเอาข้าราชการ อยา่งททท. อยา่งอะไรเข้ามาเงีย้ะ บางทีพอเราจะพดูอะไรมนัก็ไมถ่นดัปาก 
เพราะเราเป็นเอกชน แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้มนัก็ขึน้อยูท่ี่มมุมองของแตล่ะคน อยา่งบางคนก็มองวา่ถ้าเราอิงกบั
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ข้าราชการเราจะดีขึน้ แตถ้่าเป็นผม  ผมบอกไม่ใชห่น้าท่ีของเราตัง้แตผ่มเป็นประธานชมรมแล้ว ผมให้ Idea 
รวบรวม Idea รวบรวม Complain จากนกัทอ่งเท่ียว แล้วก็ไปเสนอ อะไรทํานองนี ้ … ซึง่สมาคม
ผู้ประกอบการการทอ่งเท่ียว  ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการทัง้ทางด้านโรงแรม ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้าน
จําหนา่ยของท่ีระลกึ รวมถึงร้านขายของสินค้าท่ีระลกึ...ผู้ประกอบการในจงัหวดัสโุขทยัก็คือโรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านจําหนา่ยของท่ีระลกึ อะไรทํานองนี ้ซึง่ทัง้หมดก็คือสมาชิกของเรา แตว่า่บางคนเขาก็ไมเ่ห็น
ถึงความสําคญั บางคนเขาก็บอกวา่จะต้องเป็นสมาชิกทําไมก็ในเม่ือเข้าไปเจ้าใหญ่ ก็กินเจ้าเล็ก คือทกุคน
ก็พดูไป อยา่งนัน้แตท่กุคนไมค่อ่ยใสใ่จกบัเร่ืองสมาคม หรือบางคนเป็นเดก็รุ่นใหมก็่จะมองวา่เราจะได้อะไร
จากตรงนี ้ ทัง้ท่ีเราไมไ่ด้เก็บคา่สมาชิก หรือเก็บผมก็ยงัไมแ่นใ่จ ผมยงัไมไ่ด้ด ูบญัชีเลย...                
 หน้าท่ีหลกัของสมาคมการทอ่งเท่ียว คือ การสง่เสริมและสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัสโุขทยั 
เพราะการมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในจงัหวดั ผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์จากการทอ่งเท่ียวนัน้ 

...หน้าท่ีหลกัของสมาคมการทอ่งเท่ียว ก็แบบเดียวกบัสมาคมทัว่ไป สนบัสนนุการทอ่งเท่ียว แต่
ทัง้นีส้ว่นหนึง่ก็จะขึน้กบันายกแตล่ะคน อยา่งผมหน้าท่ีหลกัตามแนวคดิของผม ตัง้แตเ่ม่ือยงัเป็นชมรม เรา
มีหน้าท่ีเสนอแนวคดิ เสนอข้อเรียกร้องเสนอ Complain ข้อตเิตียนจากนกัทอ่งเท่ียว จากอะไรตอ่อะไรแล้ว
พร้อมท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ ไมม่า่จะเป็นหนว่ยงานตา่งๆท่ีอยากจะให้เราชว่ยเหลือ อยา่งสมมตุวิา่ Guide 
ทิง้แขก หรืออยา่งแขกมาแล้วแต ่Guide มาไมท่นั คือบางที Guide ตดิงาน รถมาไมท่นั โทรมาบอกพ่ีชว่ยรับ
หนอ่ยนะ ผมก็โอเคผมก็มาเลย แล้วก็อยา่งสนามบนิโทรมาวา่นกัทอ่งเท่ียวเขาไมรู้่วา่จะไปยงัไง ตอนนีห้า 
Guide ก็ไมไ่ด้ พ่ีชว่ยหนอ่ยได้ไหม หรืออยา่งนกัทอ่งเท่ียวมีปัญหาต้องขึน้โรงขึน้ศาล เราก็จะพยายามหา
คนไปชว่ยไกลเ่กล่ีย หรือบางทีไ มต้่องไกลเ่กล่ีย เราตดิตอ่สถาน ฑตูไว้ก่อนเลย หน้าท่ีแรก ถ้าเป็น
นกัทอ่งเท่ียวฝร่ัง อยา่งนีแ้หละ่ท่ีผมถือวา่เป็นหน้าท่ี แล้วเสร็จแล้วเราก็เสนอแนวคดิวา่การทอ่งเท่ียวมนั
นา่จะไปอยา่งนัน้ ไมใ่ชค่วรจะไปอยา่งนัน้  อยา่งการทอ่งเท่ียวจังหวดัสโุขทยัมนันา่จะไปอยา่งนัน้นะ มนั
นา่จะไปอยา่งนีน้ะ ตวัอยา่งแนวคดิทกุท่ีมีตํานานเน่ียะ เราก็คดิกนัมาตัง้นานแล้ว เราตัง้ชมรมเรารักเมือง
พระร่วง เพ่ือท่ีเราจะทําแบบนี ้... 
 ในสว่นของนโยบายในเร่ืองการกระตุ้นการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสโุขทยั เน่ืองจากเป็นชว่งเร่ิมต้น
ของการเข้ามารับตําแหนง่ ซึง่ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของการบริหารจดัการภายในจงึชะลอนโยบายหลกัๆไว้
ก่อน 
 ...ผมเพิ่งจะเข้ามารับตําแหนง่นายกสมาคมนะ แล้วผมก็ยงัไมอ่ยากท่ีจะเข้ามารับแบบเตม็ตวัแต่
ประสบการณ์ผม ผมก็ทํามาเป็น 20 ปี แตปั่ญหาตอนนีคื้อเรายงัจดัการเร่ืองบญัชีไมไ่ด้เพราะวา่เราเป็นนิติ
บคุคล สมยัก่อนเป็นชมรมมนัง่าย พอมาเป็นนิตบิคุคลมนัมีกฎหมาย ดงันัน้เร่ืองนีผ้มก็เลยยงัดงึเอาไว้ก่อน 
เพราะวา่เขาไมไ่ด้มอบหมายอะไรให้ผมในเร่ืองการบริหารภายใน แตถ้่าในเร่ืองของการทอ่งเท่ียวในจงัหวดั
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สโุขทยั บอกตรงๆวา่เราก็ริเร่ิมไปคอ่นข้างเยอะ อยา่งแรกคือเราเห็นวา่ Guide ขาด เราก็รวบรวมคนมาอบรม 
เพราะสโุขทยัปัญหาคือ Guide ขาด บางชว่งผู้วา่บางทา่นบอกไมย่ากหาเงินมาจดัอบรม แตผ่มไม่เอาเพราะ
มาป๊ัปอบรมฟรี แล้วก็จะอดุมไปด้วยข้าราชการ ครูบ้างอะไรบ้าง แล้วเสร็จแล้วก็เอาการอบรมนีไ้ปเป็น
ผลงาน ไปทําอาจารย์ 2 ไปทําโนน่ทําน่ี ซึง่มนัไมมี่ประโยชน์เพราะพอถึงเวลาถ้าเราจะใช้เขาก็จะใช้ได้แคว่นั
เสาร์หรือวนัอาทิตย์  นอกจากนีท่ี้ผา่นมามีแนวคดิเร่ืองการทํา Brand เก่ียวกบัสโุขทยัแตค่นก็ยงัไมค่อ่ย
เข้าใจ ระหวา่ง Brand กบั Logo คือทําอยา่งไรให้เขารู้จกัวา่เขาจะเป็นเจ้าของ น่ีคือ Product ของเรา Benefit 
คือเขามาสโุขทยัแล้วเขาจะได้อะไร “รุ่งอรุณแหง่ความสขุ” ก็ดีใช้ได้ แตว่า่เข้ามาแล้วผมจะได้ความสขุจริง
หรือไม ่เพราะฉะนัน้เราก็ต้องทําให้ทกุคน 60,0000 คนท่ีเป็นเจ้าของ Brand รักบ้านรักเมืองตวัเอง ชว่ยกนั
ทําให้สโุขทยัเป็นเมืองท่ีนา่อยูอ่ะไรก็วา่ไป แล้วก็พร้อมท่ีจะเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เพราะน่ีคือหวัใจของการ
ทอ่งเท่ียว ความร่วมมือก็เหมือนกนัเพราะถ้าหากเขารู้สกึรักขึน้มาแล้ว ความร่วมมือก็จะมาเอง ผมอบรม 
ยวุมคัคเุทศน์อะไรนี ้ก่อนอ่ืนเราต้อง คณุรักไหมครับจงัหวดัสโุขทัย ถ้าคณุรักเน่ียะจบแล้ว เราไปตอ่กนัได้ 
แตถ้่าไมรั่กเราก็จบเพราะถ้าไมรั่กอะไรก็ไมเ่กิด ตรงนีห้ละ่ครับ ผมคดิวา่อยา่งถ้าเรารักอะไร เราก็อยากท่ีจะ
โชว์ ดงันัน้ถ้าเรารักเมืองเรา เราก็อยากท่ีจะโชว์เพราะฉะนัน้จดุนีอ้ยา่งเร่ืองการทอ่งเท่ียวคือวา่เรารัก เราก็
ทําเมืองของเราให้นา่อยู ่แต่วา่เราจะขายอะไร นัน่เป็นอีกเร่ืองนงึ Product อะไรก็วา่ไปจะขายอะไรแบบไหน
ก็วา่ไป ซึง่การทอ่งเท่ียวถือวา่เป็นเร่ืองอนัดบั 1 ของจงัหวดัสโุขทยันะ เพราะมนัได้หน้า อยา่งบางคนบอกวา่
คนรู้จกัก๋วยเต๋ียวสโุขทยัมากกวา่คําวา่ “สโุขทยั” ถ้าพดูแบบนีม้นัก็อาจจะถกู แตว่า่ Product มนัไม่
เหมือนกนั Product สโุขทยั กบั Product ก๋วยเตี๋ยวสโุขทยัมนัคนละเร่ือง ผมวา่อยา่ง น้อยๆ พอผู้ใหญ่มาถึง
การทอ่งเท่ียวมนัมาเป็นอนัดบั1 อยูแ่ล้ว แตที่นีร้าชการ แม้เราเป็นภาคเอกชนเข้าไปประชมุด้วย พอมาถึง
ทกุคนไมพ่ดู เพราะวา่ถ้าคนท่ีนัง่อยูส่งูสดุตรงนั ้นพดูวา่ผมวา่ไมใ่ชน่ะ จบเลย เพราะเราจะเจอเร่ืองแบบนี ้
บอ่ยมาก บางคนทา่นดีมาก คณุมานําเสนอเลย แตถ่ามวา่ใครจะกล้านําเสนอ เพราะทกุคนอยูใ่นระบอบ
แบบนี ้พดูไปเด๋ียวนายไมเ่อาก็จบ สู้ให้นายสัง่ดีกวา่ ประเทศไทยก็เป็นแบบนี ้คือบางคนจะเอาแบบนัน้ แบบ
นี ้ผู้ใหญ่บางคนก็จะเอาแบบงานใหญ่ เพราะเสร็จแล้วคณุได้หน้า อยา่งตอนชว่งปี Visit Thailand Year ชว่ง
นัน้ ททท. ออกมา มาถึงก็ออกแบบสอบถามกระจายออกมา พอมาถึงอําเภอ อําเภอก็กระจายไปตําบล
สําหรับการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีของทา่น ทา่นต้องการอะไรบ้าง ร้อยละร้อยเลยต้องการจดัแสงเสียง 2. จดั
ขบวนแห ่ไมรู้่อะไร เหมือนมนัตามกนัมา หรือการขายอะไรท่ีอยูต่รงนัน้ อยา่งการแขง่เรือ บางทีมีบงึอยูแ่ค่
นัน้ ซึง่ใครๆก็แขง่...  
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กระบวนการในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
 
จดุเร่ิมต้นหรือเง่ือนไขของการนําไปสูค่วามร่วมมือ  
…สว่นตวัมองวา่นา่จะเร่ิมต้นมาจากการท่ีสมเดจ็พระเทพฯ ทรงพานกัเรียนนายร้อยมาเท่ียวชม

โบราณสถานท่ีเมืองบางขลงั คนท่ีจดุประกายจริงๆ ผมวา่คือสมเดจ็พระเทพฯ นะ คือทา่นทรงพานกัศกึษา
มา เป็นนกัเรียนนายร้อยจปร. ขณะท่ีคนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ไมค่อ่ยได้อะไรมากมายนะ  แตก็่แหต่ามกนัไป
อยา่งนัน้มากกวา่แทนท่ีจะเป็นตวัตัง้ตวัตี ตอ่มาก็มีการพดูคยุคณุหมอประเสริฐซึง่อยูใ่นท่ีนัน้ด้วย ทา่นก็
เอาเลย ก็เลยไปทอดกฐินท่ีวดันัน้แล้วจากนัน้มาสมเดจ็พระเทพฯก็เสดจ็  สมเดจ็พระพี่นางก็เสดจ็ มีหนงัสือ
เก่ียวกบัเมืองบางขลงัท่ีเกิดขึน้ในชว่งทอดกฐิน ถือเป็นเลม่ท่ีจดุประกายเร่ืองเมืองบางขลงั มีการนําไปลงใน
นิตยสารศลิปวฒันธรรม บางขลงัก็เลยกลายเป็นท่ีรู้จกักนัขึน้มาจากนัน้มาผมก็หา่งออกมา... 
 หลงัจากนัน้บริษัทการบนิกรุงเทพ ก็ได้เข้ามาเป็นผู้สานตอ่เก่ียวกบัเร่ืองเมืองบางขลงั โดยมีการ
เชิญผู้ทรงคณุวฒุิในด้านตา่งๆมาทําเสวนาเก่ียวกบัเร่ืองเมืองบางขลงั 

 ...คนท่ีทําเก่ียวกบัเมืองบางขลงั ท่ีมาทุม่เท มาทอดกฐินมาทําอะไร โดยเฉพาะการจดัสมันา
โดยเฉพาะเน่ียะก็คือคณุหมอประเสริฐ ปราสาททองโอสถ แล้วในชว่งนัน้ก็จะมีคณุขรรชยั บญุปาน คณุสุ
จิตต์ วงศ์เทศ อาจารย์นิธิ มาแล้วก็มีนกัเขียน สําหรับอาจารย์ ประจวบ คําบญุรัตน์ ซึง่อดีตเคยเป็น
ศกึษาธิการเก่าทีนี ้คณุประจวบ ขณะท่ียงัเป็นอธิบดี  กรมวิชาการ ลกูน้องของอาจารย์ประจวบ ชว่งหนึง่
คือภรรยาคณุหมอประเสริฐ น่ีคือความเก่ียวพนั คืออาจารย์ประจวบชว่งนัน้ก็เข้ามาชว่ยซื ้อท่ีให้กบัคณุ
หมอ พอมาถึงเร่ืองเมืองบางขลงั อาจารย์ประจวบนา่จะเก่ียวข้องในแง่ของเมืองบางขลงัมีแบบนู้นมีแบบนี ้
แตว่า่คณุหมอประเสริฐถือวา่เป็นคนจดุประกาย แตท่ี่จดุประกายจริงๆคือสมเดจ็พระเทพฯ...  
 
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
 
 ในสว่นของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ต้องบอกวา่รู้จกัเมืองบาง
ขลงัและมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทํากิจกรรมตัง้แตส่มยัท่ียงัไมไ่ด้เป็นนายกสมาคมการทอ่งเท่ียว 
 ...บางขลงั น่ีผมไปบอ่ย ผมไปตัง้แตเ่ขายงัไมมี่องค์การบริหารสว่นตําบล แตต่อนท่ีเขามีแล้ว แล้ว
ก็เลยยงัไมไ่ด้เข้าไปยุง่เลย แตผ่มก็ทราบวา่เขามีการจดัสมันา มีอะไรตอ่มิอะไร แล้วก็มีการพิมพ์หนงัสือ
ออกมาเป็นเลม่ เสร็จแล้วก็หายไป แตว่า่ผมไมไ่ด้เข้าไปยุง่กบัเขา จริงๆผมเห็นเขาทําแสงสีเสียง ผมก็โอเค
เขาก็มีความพยายามดีมาก แตที่นีปั้ญหาคือทําเร่ืองการทอ่งเท่ียวนา่จะดีแตก่ารพฒันาท้องท่ีของตวัเองดี
หรือเปลา่ผมไมรู้่นะ แตถ้่าทางด้านการอยูดี่มีสขุ ในเร่ืองความปลอดภยั คือความปลอดภยัในเร่ืองการ
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ทอ่งเท่ียวมนัมีไมม่าก สวยงาม สะอาด ปลอดภยั ใชไ่หม ถ้าคณุจะพฒันาเร่ืองของการทอ่งเท่ียวมนัไมพ้่น
ตรงนีห้รอก สวยงาม โอเค สะอาด โอเค ปลอดภยั  ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภยัทางด้านชีวอนา
มยั นอกนัน้ก็อาจจะหาเพิ่มเข้ามาก็ได้ แล้วก็คอ่ยมาใสเ่ข้าไป แตห่ลกัๆ ก็มีอยูแ่คนี่ ้นอกนัน้ก็จะมีแคว่า่
ของแท้หรือเปลา่ อยา่งเราจดังานลอยกระทงขึน้มา เราจะ Make ก็ได้ แตเ่ราต้องบอกวา่อะไรจริงอะไรไมจ่ริง 
ความนา่เช่ือถือสําคญั...   
 ขณะท่ีในแง่ของการบริหารจดัการความร่วมมือนี ้ ในสว่นของพืน้ท่ีอยา่งองค์การบริหารสว่น
ตําบลนา่จะเป็นเจ้าภาพหลกัในการทํางาน โดยมีหนว่ยงานหรือองค์การตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้องเข้าไปสนบัสนนุเพราะการทํางานเก่ียวกบัท้องถ่ิน คนในท้องถ่ินนา่จะเข้าใจพืน้ท่ีของตวัเองได้
ดีกวา่ 

...สําหรับเมืองบางขลงั คือผมก็ยงัไมไ่ด้เข้าไป ตอนท่ีเขาเป็นอบต.ตอนเขาจดักิจกรรม เขาอะไรตอ่
อะไรนะ แม้กระทัง่การท่ีเขาได้รับรางวลัผมก็ไมท่ราบนะ แต่สโุขทยัจะมีหลายหนว่ยงานท่ีเข้ามาให้ทนุ เข้า
มาทําวิจยั อยา่งภมูปัิญญาชาวบ้าน อะไรตอ่อะไร แตพ่อทําเสร็จก็หายไป ทําไปพอเป็นเลม่ก็หายไป การ
ทอ่งเท่ียวชมุชนน่ี จงัหวดัน่ีนา่จะถือวา่เป็นนโยบายซึง่อยา่ทําให้เป็น Top –Down วา่มนัต้องอยา่งนีน้ะ 
อยา่งนีน้ะ เพียงแตว่า่ไปกระตุ้นให้เขาเปิดให้ได้เทา่นัน้เอง อยา่งแบบบางขลงัน่ีนา่จะเป็นต้นแบบของ
สโุขทยัก็ได้  คืออยา่งชมุชนผมวา่เราเป็นสมาคมอยา่งนี ้คือเราไมต้่องไปแนะ เราไมใ่ชเ่ป็น Superman หรือ
วา่เป็นครู ไปบอกเขาวา่ต้องแบบนัน้สิ แบบนีส้ิ เพียงแตเ่ข้าไปดเูขา บางทีเขามีปัญหา เราไมต้่องเข้าไปบอก
วา่เขาควรจะทําอยา่งโน้น ควรจะทําอยา่งนี ้คือเราไมต้่องไปสอนเขา  เราเข้าไปดแูล้วถ้าเผ่ือเขาปรึกษา แต่
ถ้าเผ่ือเราจะเข้าไปสอน ผมวา่มนัไมใ่ชเ่ร่ืองของเรา เพราะบางทีเราก็สอนผิดๆด้วย เผลอๆบางทีเขาเก่งกวา่
เราอีก.  

แนวทางในการวางแผนสร้างความร่วมมือ จงึนา่จะเป็นเร่ืองของการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจประวตัศิ าสตร์ของท้องถ่ินของตนเอง   ทัง้นีก็้เพ่ือกระตุ้นให้คนทัง้ในและนอกชมุชนเห็นถึง
ความสําคญัและอยากท่ีจะเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย 

...แตห่ลกัจริงๆ ผมคดิวา่ต้องให้คนรู้จกัประวตัศิาสตร์จริงๆ รู้และเข้าใจ อยา่งผมเคยไปสมันาท่ี
เมืองเก่าสโุขทยั สมันาคนไทย ไมใ่ชฝ่ร่ังนะ อบต. เทศบาลท่ีเมืองเก่าสโุขทยัเน่ียะ ผลปรากฎวา่ในกลุม่ 
Discussion ท่ีผมอยูเ่น่ียะ ผมก็ตั ้งคําถามวา่วดัมหาธาต ุรู้ไหมวา่ สําคญัอยา่งไร ไมรู้่ครับ พอบอกทําไมไม่
รู้หละ่ ครูไมเ่คยสอนครับ รู้แตว่า่อยา่ไปปีนเจดีย์นะ เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาหกัคอ คือการเรียนการสอน
ประวตัศิาสตร์ในประเทศไทยเน่ียะ มนัพลาดไป โดยเฉพาะในระดบัชัน้ประถม จริงๆเราควรจะเอาเดก็ๆ ครู
ไมต้่องสอน เอาเข้ามาท่ีอทุยานให้เจ้าหน้าท่ีอทุยานเป็นคนสอน ชัว่โมงประวตัศิาสตร์สโุขทัย คือตําราเรียน
ประวตัศิาสตร์ของประเทศไทยมนัเหมือนกนัหมด แตเ่ราเป็นคนสโุขทยัเราก็ควรท่ีจะรู้มากกวา่คนอ่ืน ท่ี
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สําคญัสําหรับประวตัศิาสตร์คือประวตัศิาสตร์ข้อเดมิมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยๆ ถ้าเกิดหลกัฐานมนั
เปล่ียนหรือถ้าเราพบหลกัฐานใหม ่ดงันัน้คนท่ีจะมาให้ข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ก็นา่จะต้องเข้าใจ แตว่า่
การจะจดัหาคนท่ีจะเข้ามาชว่ยเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านข้อมลูน่ี ถ้าเราจะทํามคัคุเทศน์ท้องถ่ิน เราอาจจะหาคน
ท่ีมีความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์ อยา่งคณุสมชาย มาชว่ยเป็นพ่ีเลีย้งได้ หรือมาเป็นวิทยากรท่ีดีได้ แต่
นอกเหนือจากนัน้อาจจะต้องระดมคนอ่ืนๆเข้าไปชว่ย แต่ถ้าจะทํายวุมคัคเุทศน์โดยใช้เดก็ๆ ก็คงจะได้แค่
ความนา่รักเทา่นัน้เอง แตท่ี่สําคญั อีกเร่ือง หนึ่ง คือการกระตุ้นคนในท้องถ่ิน อยา่งเราอาจจะทํา
แบบสอบถามขึน้มาแจกเลย  ถามคนวา่เมืองบางขลงัคนรู้จกัก่ีคน  คือเราควรจะกระตุ้นคนในท้องถ่ิน เพราะ
ถ้าคนในท้องถ่ินยงัไมรู้่จกั ผมแนใ่จวา่ถ้าคนในท้องถ่ินรู้จกั อยา่งเขาอาจจะรู้แคว่า่บางขลงั เป็นเมืองท่ีพอ่
ขนุ 2 องค์เอาพลมาตบกนัท่ีน่ี แคน่ัน้เอง...       
 
 



 
301 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสังเกตการณ์ (แบบมีส่วนร่วม)   
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แบบสังเกตการณ์ (แบบมีส่วนร่วม)  โครงการประวัตศิาสตร์เมืองบางขลัง  จังหวัดสุโขทัย 
กระบวนการในการก่อตัวของความร่วมมือ 
ความเป็นมาของเครือข่ายความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................  
 
วิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................  
 
ลักษณะของการจัดระบบบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................  
 
ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างสร้างความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
................................. .............................................................................................................
. 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
วิธีที่ใช้ในการกระตุ้นส่งเสริมความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................  
 
ลักษณะของการวางกรอบความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
..................................................... .........................................................................................  
 
วิธีที่ใช้ในการระดมความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
............................................................................................................................. ................. 
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ขัน้ตอนต่างๆท่ีใช้ในการสนธิความร่วมมือ 
................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................. 
 
กระบวนการในการด าเนินงาน 
แนวทางและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างข้อตกลงในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................
............................................................ ..................................................................................  
 
บทบาทและขัน้ตอนในการท างานของผู้น าในความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................  
 
แนวทางและวิธีการท่ีจะท าให้เครือข่ายเกิดความถูกต้องชอบธรรม 
............................................................................................................................. .................
........................... ................................................................................................................... 
 
แนวทางและวิธีการท่ีใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจทัง้ต่อเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย  
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................................. ............ 
 
แนวทางและวิธีการท่ีใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง 
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................
. 
 แนวทางในการวางแผนในความร่วมมือ 
............................................................................................................................. .................
.................................................... ..........................................................................................  
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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1.  ดร. อรนนัท์  กลนัทปรุะ 

อาจารย์ประจ า  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์    
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.  ดร. ปกรณ์  ศริิประกอบ 

อาจารย์ประจ า  คณะรัฐศาสตร์     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3.  รองศาสตราจารย์นิภา  ศรีไพโรจน์ 

อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือที่ออกจากมหาวทิยาลัยศรีปทุม 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือตอบรับ 
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ภาคผนวก ช 

รายละเอียดโครงการประวัตศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 
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โครงการประวัตศิาสตร์และภูมิปัญญาท้องเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 

 องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองขลงัได้มีการท างานในลกัษณะเครือขา่ยความร่วมมือ 
ภายใต้การด าเนินโครงการตา่งๆ เรียกวา่ “เครือข่ายประวัตศิาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ” โดย
ได้รับความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ  อาทิ  นายอ าเภอ  ท้องถ่ินอ าเภอ 
พฒันาการอ าเภอ  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั อาจารย์ประจ าภาควิชาประวตัศิาสตร์  
คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร ส านกัศลิปากร เกษตรอ าเภอ  ผู้อ านวยสถานศกึษา 
ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน สารวตัรก านนั แพทย์ประจ าต าบล  ศนูย์การศกึษานอก
โรงเรียน  ผู้อ านวยเขตพืน้ท่ีการศึ กษา  ภาคประชาสงัคม อาทิส่ือมวลชน อาสาสมคัรองค์การ
บริหารสว่นต าบล  ยวุชนอาสาสมคัรองค์การบริหารสว่นต าบล ศลิปินพืน้บ้าน ศลิปินแหง่ชาต ิและ
คนในชมุชน  และภาคเอกชน อาทิ  บริษัทการบนิกรุงเทพ จ ากดั 
 ผลจากการด าเนินโครงการในลกัษณะเครือขา่ยความร่วมมือดงักลา่ว สง่ผลให้  “เครือขา่ย
ประวตัศิาสตร์และภมุิปัญญ าท้องถ่ิน ”  เมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยัได้รับรางวลัพระปกเกล้า
ประจ าปี 2552   ทางด้านการเสริมสร้างเครือขา่ยรัฐ เอกชน และประชาสงัคม 
 โครงการมินิ แสง เสียง ต านานเมืองบางขลัง ปฐมบัตแิห่งชาต ิ (โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ) ครัง้ท่ี 1-2  เป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือเผยแพร่ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมือง
โบราณเมืองบางขลงัให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลทัว่ไป รวมถึงคนในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียงเกิด ความ
ภมูิใจในความเป็นมาของถ่ินเกิด อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี โดยในการแสดง
นัน้ได้ รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากข้าราชการหลายภาคสว่น เดก็ เยาวชน ประชาชนภายใน
ต าบลเข้าร่วมแสดง เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวต านานเมืองบางขลงัให้แก่ปรากฎสูส่าธารณชน และเป็น
การสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีให้เข้าใจประวตัศิาสตร์ของตนเอง นอกจากนีอ้งค์การ
บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัยงัได้บนัทกึการแสดงและจดัท าวีดีทศัน์เพ่ือประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปใน
อนาคตด้วย 
 โครงการเสวนาประวัตศิาสตร์ ครัง้ท่ี 1-3 เป็นโครงการพลิกฟืน้ประวตัศิาสตร์ของ
ชมุชนโบราณเมืองบางขลงั จดักิจกรรมในรูปแบบของการเสวนาถึงหลกัฐานและข้อมลูตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัเมืองบางขลงั โดยได้รับเกียรตจิากวิทยากร นกัวิชาการ นกัโบราณคดี และบคุคล
ส าคญัท่ีมีช่ือเสียงและมีความรู้ความสามารถด้านประวตัศิาสตร์ เข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร . มงักร 
ทองสขุดี (ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยัและภาคเหนือ /ประธานชมรมเรารักเมืองพระร่วง ) 
ศ.ดร. ประเสริฐ ณ.นคร (ประธานกรรมการช าระประวตัศิาสตร์  กระทรวงวฒันธรรม )  ผลจากการ
จดัเสวนดงักลา่วท าให้องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัได้ริเร่ิมโ ครงการตา่งๆท่ีตอ่ยอดจาก
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การเสวนาประวตัศิาสตร์ขึน้มา เชน่  โครงการประกวดร้องเพลงประจ าเมืองบางขลงั โครงการ
ประกวดเรียงความหวัข้อเร่ือง “ต าบลเมืองบางขลงัของฉนั ” โครงการประกวด “เลา่เร่ืองเมืองบาง
ขลงั” โครงการประกวดภาพเก่าเลา่ความหลงั โครงการจดัท าบทเพลงประจ าต าบลเ มืองบางขลงั  
เป็นต้น 
 โครงการจัดท าหนังสือประวัตศิาสตร์ “ที่น่ี.....เมืองบางขลัง” เป็นการรวบรวมข้อมลูท่ี
ได้จากการเสวนาประวตัศิาสตร์น ามาผลิตเป็นหนงัสือ เพ่ือเผยแพร่ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั
ให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในพืน้ท่ีให้ทราบถึงประวตัคิวามเป็นมา และเ กิดความภาคภมูิใจ
ในถ่ินฐานบ้านเกิดในฐานะท่ีเป็นจดุก าเนิดประเทศไทย ตลอดจนเป็นการประชาสมัพนัธ์เมืองบาง
ขลงัให้เป็นท่ีรู้จกัของบคุคลภายนอกเขตพืน้ท่ี 
 โครงการประวัตศิาสตร์เมืองบางขลังบูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่น   เป็นโครงการท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัร่วมมือกบัสถานศกึษาในจงัหวดัสโุขทยัท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ และได้รับความอนเุคราะห์จากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้
ความสามารถจากสมาคมประวตัศิาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  ใน
การน าองค์ความรู้ด้านประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ินมาเป็นหลกัสตูรการศกึษาของตนเอง และบรรจไุว้
ในแบบเรียน เพ่ือให้เดก็และเยาวชนทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในพืน้ท่ี รวมถึง
ประชาชน บคุคลทัว่ไปท่ีเข้ารับการศกึษาในระบบของการศกึษานอกโรงเรียนได้เรียนรู้ถึง
วิวฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองบางขลงั ทราบถึง ศลิปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตระหนกัถึงคณุคา่ในการอนรัุกษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุอนัเป็นการ
สร้างความรักในภ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัตเิมืองบางขลัง  จังหวัดสุโขทัย 
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เมืองบางขลัง  จังหวัดสุโขทัย 

  

 1.   ประวัตคิวามเป็นมา 
 เมืองบางขลงัปรากฎช่ือครัง้แรกในศลิาจารึกสมยัสโุขทยัอยา่งน้อย 2 หลกัท่ีมีการอ้างถึง
การมีอยูข่องเมืองนี ้โดยศลิาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 2 หรือศลิาจารึกวดัศรีชมุ ค าจารึกด้านท่ี  1 มีความ
กลา่วถึงเมืองบางขลงั ดงันี ้
 “..... เม่ือก่อนพอ่ขนุบางกลางหาวขึน้ไปเมืองบางยางให้สิริจดัพลพอ่ขนุผาเมืองเจ้าเมือง
ราดพอ่ขนุผาเมืองผดาจกนัแลกนั พอ่ขนุบางกลางหาวได้เมืองศรีเสนาไล ...พอ่ขนุผาเมืองเจ้าเมือง
ราดเอาพลมาตบกนัท่ีบางขลง ได้เวนบางขลงแก่พอ่ขนุผาเมือง....”  1 
 หลกัฐานดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ เมืองบางขลงัเป็นเมืองโบราณในระยะเร่ิมแรก
เชน่เดียวกบัเมืองสโุขทยัและเมืองศรีสชันาลยั 
 นอกจากนี ้ช่ือเมืองบ างขลงัยงัปรากฏอยูใ่นศลิาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 3 (จารึกนครชมุ ) โดย
มีข้อความวา่  
 “.....เมืองคนที  พระบาง หาเป็นขนุหนึง่...เมืองเชียงทองหา เป็นขนุหนึง่  เมือง ...หาเป็นขนุ
หนึง่ เมืองบางพานหาเป็นขนุเมือง  เมือง...หาเป็นขนุหนึง่  เมืองบางฉลงัหาเป็นขนุหนึง่....”2 
 จากหลกัฐานท่ีปรากฎในศลิาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชมุ ) และศลิาจารึกสโุขทยั
หลกัท่ี 3 (จารึกนครชมุ) อาจจะกลา่วได้วา่ ในสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไท  เมืองบางขลงัยงัคง
เป็นชมุชนเมืองท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของอาณาจกัรสโุขทยั 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ปรากฎช่ือเมืองบางขลั ง อยูใ่นจดหมายเหตรุ . 4 ใบบอกนครสวรรค์ 
เร่ืองสง่เครืองยศ พระบางขลงั ซึง่ถึงแก่กรรม จ .ศ. 1223 เลขท่ี 14 พ.ศ. 2404 มีเนือ้ความวา่ “พ.ศ. 
2404 พระบางขลงั เจ้าเมืองบางขลงั  ลงไปรับสญัญาบตัรและเคร่ืองยศส าหรับต าแหนง่เจ้าเมือง
บางขลงัขากลบัถ่อเรือขึน้มาถึงบ้านยางตาล  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เจ้าเมืองบางขลงั
ป่วยถึงแก่กรรมท่ีวดับ้านยางตาล 
 พ.ศ. 2411 เจ้าเมืองสวรรคโลก  ขอพระราชทานให้ขนุเมือง  ลกูชายพระบางขลงัท่ีถึงแก่
กรรมขึน้ด ารงต าแหนง่  พระบางขลงั ศกัดนิา 1,000 ไร่ (จดหมายเหต ุร . 5 ใบบอกเมืองสวรรคโลก 
จ.ศ. 1247 เลขท่ี 7) วนัท่ี 19 มกราคม พ .ศ. 2433 พระศรีพนมมาศ  เจ้าเมืองบางขลงัป่วยเป็นโรค
ชราถึงแก่กรรม ท่ีพระบางขลงัวา่ง  เจ้าเมืองสวรรคโลกสัง่ให้กรมการเมืองบางขลงัท่ีได้วา่ราชการ

                                                           
1

 คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์,  ส านกันายกรัฐมนตรี,  ประชมุศิลาจารึกภาคที่ 1: เป็นจารึกกรุง
สโุขทยัที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2467.  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี),2521.หน้า 37 
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รับต าแหนง่เป็นผู้ รักษาการเมือง จนกวา่จะหาผู้ เหมาะสมขึน้ด ารงต าแหนง่เจ้าเมืองบางขลงั 
(จดหมายเหต ุร. 5 ใบบอกเมืองสวรรคโลก จ.ศ. 1247 แผน่ท่ี 420) 
 นอกจากหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรแล้ว  จากการส ารวจของหนว่ยศลิปากรท่ี 3 ในปี พ.ศ. 
2508 -2512 ได้พบโบราณสถานจ านวนมาก เชน่ วดัโบสถ์ วดัใหมช่ยัมงคล  วดัเจดีย์เจ็ดแถว และ
บอ่น า้โบราณ 
 พ.ศ. 2533 หนว่ยศลิปากรท่ี 3 ท าการส ารวจ และท าผงับริเวณเมืองบางขลงั ได้พบแนว
คนัดนิด้านทิศตะวนัตก 1 ชัน้ ยาวประมาณ 100 เมตร ด้านทิศตะวนัออกมีคนัดนิ 2 ชัน้มีคนู า้กัน้
กลางยาวประมาณ 200 เมตรเศษ 
 กรมศลิปากร  ได้ประกาศขึน้ทะเบียนโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลหมูท่ี่  1 บ้านใหมไ่ชย -
มงคล อ าเภอทุง่เสล่ี ยม  ขอบเขตโบราณสถาน พืน้ท่ี 11 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา และโบราณสถาน
วดัโบสถ์  หมู่  5 ต าบลเมืองบางขลงั  อ าเภอสวรรคโลก  ขอบเขตโบราณสถาน พืน้ท่ี 13 ไร่ 3 งาน 
12 ตารางวา และตามประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 114 ตอนพิเศษ 87 ง.  ลงวนัท่ี  29  
กนัยายน พ.ศ. 2540 
 พ.ศ.  2540 - พ.ศ. 2544 ส านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตท่ีิ  5 (ปัจจบุนั
คือ ส านกัศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั) ด าเนินการขดุแตง่และบรูณาการโบราณสถานวดัโบสถ์ 
 พ.ศ.  2544 - พ.ศ. 2546 ส านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตท่ีิ  5 สโุขทยั 
ด าเนินการขดุตกแตง่และบรูณะโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล 
 พ.ศ. 2546   ส านกังานศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั ด าเนินการขดุค้นทางโบราณคดี โบราณสถาน
ทัง้ในเมืองและนอกเมืองจ านวน 18 แหง่ 
  
 2.  ลักษณะทางกายภาพ 
  2.1  ที่ตัง้ 
 “เมืองบางขลงั ”  เป็นช่ือของต าบล หนึง่  มีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านไมเ่ทา่ ตัง้อยู่
ระหวา่งล าน า้ส าคญัสองสายคือ ทางด้านทิศตะวนัออกมีล าน า้ฝากระดานหรือล าน า้แมม่อก ล าน า้
อีกสายหนึง่คือคลองยาง  ท่ีไหลผา่นตวัเมือง ขนานไปกบัแนวก าแพงเมืองด้านทิศตะวนัตก  
ประกอบด้วยพืน้ท่ี  2 ต าบลใหญ่ๆ คือ ต าบลหนองกลบั และต าบลเมืองบางขลงั อยูใ่นความ
ปกครองของอ าเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสโุขทยั  บางขลงัตัง้อยูห่า่งจากตวัอ าเภอสวรรคโลกไปทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 23 กิโลเมตร โดยเร่ิมต้นจากจดุท่ีตัง้ของอ าเภอ ตามถนนสายสวรรคโลก  - ทุง่
เสล่ียม ผา่นต าบลนาทุง่ ถึงทางแยกซอย  9 เข้าต าบลเมืองบางขลงั โดยมีอาณาเขตตดิตอ่กบั
ต าบลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้



 
317 

 

ทิศเหนือ  ตดิกบั  ต าบลนาทุง่ 
ทิศใต้   ตดิกบั  อ าเภอศรีส าโรง 
ทิศตะวนัออก   ตดิกบั  ต าบลหนองกลบั 
ทิศตะวนัตก  ตดิกบั  อ าเภอทุง่เสล่ียม 

  2.2   เนือ้ที่   
 ต าบลบางขลงั มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ   54.12 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  33,868 ไร่ 
พืน้ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นเขต สหกรณ์นิคมพระร่วง และส านกังานปฏิรูปท่ีดนิ (สปก.)  3,750 ไร่ 
   2.3 ภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีรา บลุม่ น า้ทว่มถึง มีภเูขาเตีย้ๆ 2 แหง่ คือเขาวง
พระจนัทร์อยูท่างด้านทิศตะวนัออก และเขาเด่ืออยูท่างทิศตะวนัตก ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วนและ
ระบายน า้ได้ดี มีความลาดชนั 0-1% มีล าน า้สายหลกัคือล าน า้แมม่อก ล าน า้มกักะสงั และล าน า้
วงัเด่ือ ซ่ีงล าน า้เหลา่นีแ้ยกเป็นคลองเหมืองเล็กๆ กระจายอยูท่ัว่ต าบล   
 สภาพภมูิทศัน์ของเมืองบางขลงัมีลกัษณะเชน่เดียวกบัชมุชนในชนบทโดยทัว่ไป โดยมี
รูปแบบอาคารสิ่งปลกูสร้างคล้ายคลงึกนักระจายตวัอยูริ่มเส้นทางคมนาคมเป็นสว่นใหญ่ สภาพ
โดยรอบแหลง่โบราณสถานท่ีส าคญัของเมืองบางขลงัเป็นโรงเรียน วดั และพืน้ท่ีเกษตรกรรมของ
ชาวบ้าน 
 สภาพอาคาร และสิ่งปลกูสร้างโดยทัว่ไปก่อสร้างด้วยวสัดท่ีุหาง่ายในท้องถ่ิน เป็นอาคาร
ชัน้เดียว ยกใต้ถนุสงู บริเวณท่ีเป็นใต้ถนุมกัใช้เป็นท่ีพกัผอ่นและเก็บอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้พืชผล
ทางการเกษตร 
  2.4 จ านวนหมู่บ้าน 
 จ านวนหมูบ้่านในเขต อบต. เตม็ทัง้หมูบ้่าน  9 หมูบ้่าน  ได้แก่ 
  หมูท่ี่ 1 บ้านคลองแห้ง  หมูท่ี่ 6 บ้านน า้ด้วน 
  หมูท่ี่ 2 บ้านปากคลองช้าง หมูท่ี่ 7 บ้านนากลาง 
  หมูท่ี่ 3 บ้านปากคลองช้าง หมูท่ี่ 8 บ้านไผข่วาง 
  หมูท่ี่ 4  บ้านขอนซุง  หมูท่ี่ 9 บ้านขอนซุง 
  หมูท่ี่ 5 บ้านวดัโบสถ์ 
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  2.5   สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภมูิอากาศโดยทัว่ไปของเมืองบางขลงัจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาลตา่งๆ คือ ฤดู
ร้อนจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดฝูนจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตลุาคม และฤดหูนาวจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 
  2.6   ครัวเรือนและประชากร 
 จ านวนประชากรต าบลเมืองบางขลงัในปี  2550  มีจ านวนประชากรทัง้หมด  5,095  คน 
แยกเป็น ชาย   2,516  คน  หญิง   2,579   จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ในปี   2550  มี  1,495  ครัวเรือน 
ขนาดเฉล่ียของครอบครัว 4 คนตอ่ครอบครัว โดยมีประชากรในชว่งอาย ุ 18-50 ปี มากท่ีสดุทัง้นี ้
เน่ืองมาจากการท่ีชมุชนเมืองบางขลงัเป็นชมุชนท่ีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยูป่ระมาณ 30 กวา่ปีมานี ้
เอง จงึท าให้ลกัษณะครอบครัวมีขนาดเล็ก ประชากรสว่นใหญ่เป็นวยัแรงงานและวยัเดก็   
โดยแยกเป็นรายหมูบ้่าน  คือ 
 
หมู่ท่ี จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

298 
130 
197 
194 
196 
166 
137 
57 
120 

488 
178 
319 
310 
364 
298 
259 
94 
206 

501 
227 
335 
320 
351 
286 
245 
112 
202 

989 
405 
654 
630 
715 
584 
504 
206 
408 

ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ 
เดือนมีนาคม 2550 
 

 

9 1,495 2,516 2,579 5,095  

  
 3. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  3.1 อาชีพ  
 ประชาชนในเขตต าบลเมืองบางขลงั สว่นใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพ
หลกั คือ การท านา  การปลกูพืชไร่ และรองลงมา คือ การเลีย้งสตัว์ เลีย้งววัฝงู  มีรายได้คอ่นข้าง
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ต ่า ขนาดการถือครองท่ีดนิ ครัวเรือนละประมาณ 10 ถึง 20 ไร่ โดยใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรมากท่ีสดุ   โดยแยกเป็นรายอาชีพ คือ 
   
  3.1.1 การเกษตร  
 

ล าดับ
ที่ 

พืชเศรษฐกิจ พืชท่ีปลูก (ไร่) จ านวนครัวเรือนท่ีปลูก 

1 ข้าวนาปี 15,415 664 
2 ถัว่ตา่ง ๆ 9,125 571 
3 อ้อย 4,824 57 
5 กล้วยไข่ 250 54 
6 มะลิ 226 46 
7 พทุรา 20 12 

 
  3.1.2  การปศุสัตว์  
 

ล าดับ สัตว์ที่เลีย้ง จ านวน  (ตัว) 
1 โคเนือ้ 3,152 

2 โคนม 77 
3 สกุร 629 
4 เป็ดเทศ 278 
5 ไก ่ 10,567 
6 หา่น 168 
7 สนุขั 1,515 

8 แมว 401 
   

ท่ีมา : ข้อมลูปศสุตัว์อ าเภอปี 2550 
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3.1.3  หน่วยธุรกิจในหมู่บ้าน  
         
  1. ป๊ัมน า้มนั               จ านวน                    12         แหง่ (ปัม้หลอด) 
                     2. ร้านค้า                 จ านวน                    29         แหง่ (ขายของช าและสินค้า
ทัว่ไป) 
                      3. โรงสี                     จ านวน                     6          แหง่ (ขนาดเล็ก) 
                      4. อูซ่อ่มรถ               จ านวน                   11           แหง่ (ขนาดเล็ก) 
  
 4.  สภาพสังคม 
  4.1 การศึกษา   

      - จ านวนโรงเรียนประถมศกึษา   5 แหง่   (รวมขยายโอกาส 2 แหง่)  
 

ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน สถานท่ีตัง้ จ านวนครู จ านวนนกัเรียน 

1 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง หมูท่ี่ 1 7 91 
2 โรงเรียนบ้านปากคลอง

ช้าง 
หมูท่ี่ 2 6 48 

3 โรงเรียนบ้านขอนซุง หมูท่ี่ 4 15 198 
4 โรงเรียนวดัโบสถ์ หมูท่ี่ 5 16 164 
5 โรงเรียนวงพระจนัทร์ หมูท่ี่ 6 1 14 
รวม   45 515 

ท่ีมา   :  จากการส ารวจข้อมลู   1 พฤษภาคม  ปี 2549 

 
                   - มีท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ประจ าหมูบ้่าน       9 แหง่   
 
 4.2 สถาบันทางศาสนา 

 ประชาชนต าบลเมืองบางขลงั สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธมีวดัอยูเ่กือบทกุหมูบ้่าน ซึง่วดั
ถือวา่เป็นศนูย์รวมในการประกอบกิจกรรมของหมูบ้่าน ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณี  ซึง่วดัทางพทุธศาสนาในต าบลบางขลงัมีจ านวน  7 แหง่ ได้แก่ 
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     1. วดัคลองแห้ง  ตัง้อยูห่มูท่ี่  1           จ านวนพระภิกษุสามเณร        5   รูป 
    2. วดัเกาะหินตัง้          ตัง้อยูห่มูท่ี่  1            จ านวนพระภิกษุสามเณร          2    รูป 
    3. วดัปากคลองช้าง  ตัง้อยูห่มูท่ี่  2               จ านวนพระภิกษุสามเณร          5    รูป 
     4. วดัขอนซุง              ตัง้อยูห่มูท่ี่  4             จ านวนพระภิกษุสามเณร          3    รูป 
     5. วดัโบสถ์                ตัง้อยูห่มูท่ี่  5          จ านวนพระภิกษุสามเณร         2    รูป 
     6. วดับ้านน า้ด้วน       ตัง้อยูห่มูท่ี่  6            จ านวนพระภิกษุสามเณร         4    รูป 
    7. วดัไทรงาม              ตัง้อยูห่มูท่ี่  7           จ านวนพระภิกษุสามเณร        2    รูป 
   
  4.3 สาธารณสุข 
 มีสถานีอนามยัประจ าหมูบ้่าน/ต าบล จ านวน   2   แหง่    ได้แก่ 
              1.  สถานีอนามยั บ้านคลองแห้ง ตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 จ านวนบคุลากร   2   คน 
              2.  สถานีอนามยับ้านขอนซุง      ตัง้อยูห่มูท่ี่   4 จ านวนบคุลากร 4   คน 

  
 4.4  สถานีต ารวจ       
จ านวน 1 แหง่ อยูบ่ริเวณหมูท่ี่  1  จ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  30  คน 

 
 5. การบริการพืน้ฐาน 
 การบริการโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคมขนสง่มีถนนลาดยางเป็นชว่งสัน้ๆ นอกจากนี ้
เป็นถนนพืน้ออ่นหรือถนนลกูรัง ถนนดนิคอ่นข้างเล็กและแคบ ในชว่งฤดฝูนถนนจะเป็นหลมุบอ่ 
ในชว่งฤดนู า้หลากถนนจะขาดและในชว่งฤดแูล้งจะมีฝุ่ นเป็นจ านวนมาก ยานพาหนะในการตดิตอ่
ระหวา่งหมูบ้่านใช้จกัรยานยนต์เป็นหลกัประมาณ 65.8 คนัตอ่ 100 ครัวเรือน 
  5.1 การคมนาคม 
 การคมนาคมในต าบลเมืองบางขลงั สามารถตดิตอ่ถึงกนัได้ทกุหมูบ้่านสว่นใหญ่เป็นถนน
ลกูรัง ในฤดฝูน ถนนจะเป็นหลมุเป็นบอ่และโคลน   สว่นหน้าแล้งจะเป็นฝุ่ น   โดยมีถนนลาดยาง
ผา่นภายในต าบล  4  สาย   

สายวดัโบสถ์  (รพช.) 
สายทา่ทอง - ของซุง (รพช.) 
สายริมคลองแมม่อก 
สายเมืองเก่า – ศรีสชันาลยั  (กรมทางหลวง) 
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  5.2 การโทรคมนาคม 
         1.  มีท่ีท าการไปรษณีย์ขนาดเล็ก  จ านวน  1  แหง่  อยูห่มูท่ี่  4 
         2.  โทรศพัท์สาธารณะเข้าถึง  6 หมูบ้่าน แตมี่จ านวนไมเ่พียงพอ ( มีจ านวน  16 ตู้)   
1, 3, 4, 5, 6,9 
  
  5.3 การไฟฟ้า 
         -  มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทัง้  9  หมูบ้่าน  แตย่งัไมค่รบทกุหลงัคาเรือน   
  
  5.4 แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือคลอง สถานท่ีแหลง่น า้ 
ไหลผา่น (หมูท่ี่) 

สภาพปัจจบุนัโดยเฉล่ีย 
กว้าง  x  ยาว x ลกึ (เมตร) 

1 คลองแมม่อก 1,2,3,4,6,8,9 30 x 12,000 x 5 
2 คลองหมูโ่จน 1,3,4 18 x 7,200 x 2 
3 คลองน า้ด้วน 6 18 x 2,200 x 2.50 
4 คลองวงัเด่ือ 7 18 x 4,000 x 2 
5 คลองขีเ้หล็ก 7 4 x 2,000 x1.50 
6 คลองยาง 5,7 18 x 7,000 x 2 
7 คลองสีฟัน 6 10 x 3,000 x 2.50 
8 คลองยายเกลีย้ง 7, 8, 9 8 x 3,000 x 1.50 
9 
10 
11 
12 

คลองมะมว่ง 
คลองบุง่พลบั 
คลองทรายมนู 
คลองไอ้เบีย้(แม่

เบีย้) 

4, 6 
3 

4, 6 
6 

8 x 1,200 x 3 
8 x 1,800 x 2 
10 x 5,000 x 2 

8 x 3,000 x 1.50 

ท่ีมา : จากการส ารวจข้อมลู ปี 2546 
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5.5 แหล่งน า้ที่สร้างขึน้ 

 
หมูท่ี่ 

ประเภทแหลง่น า้ 

บอ่ 
น า้ตืน้ 

บอ่
บาดาล 

ฝาย,ประต ู
ปิด-เปิดน า้ 

ประปา 
หมูบ้่าน 

ฝ.33 ฝ.66 ฝ.99 
ถงักลาง 
ปนูฉาบ 

1 26 3 2 1 3 - - - 
2 14 5 1 1 2 1 - - 
3 41 4 1 - 1 1 - 2 
4 32 4 3 2 3 - - 1 
5 31 3 2 - 1 1 1 - 
6 75 9 3 1 2 - - - 
7 67 3 1 - 1 1 - - 
8 1 1 - - - - - 1 
9 26 1 1 - - - - - 

ท่ีมา : จากการส ารวจข้อมลู ปี 2546 
  
 6. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
  6.1  ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ี 
 ต าบลเมืองบางขลงั มีป่าสงวนแหง่ชาตดิงขา่ จ านวน พืน้ท่ีโดยประมาณ  1,500 ไร่ อยู่
บริเวณหมูท่ี่ 6  แตปั่จจบุนัมีสภาพเส่ือมโทรมมาก และมีพืน้ท่ีป่าชมุชน 1 แหง่ อยูบ่ริเวณหมูท่ี่ 6 
   6.2  วิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 วิถีชีวิตของชาวต าบลเมืองบางขลงั เหมือนกบัชาวสโุขทยัในชนบท โดยทัว่ไปทัง้ในด้าน
การแตง่กาย ภาษาถ่ินท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนันี ้รวมทั ้ งประเพณีท่ีแตกตา่งจากต าบลอ่ืนๆ คือ 
ประเพณีแหพ่ระพทุธรูปสามพ่ีน้อง ซึง่เป็นพระพทุธรูปในสมยัสโุขทยัไว้ท่ีวดับ้านซา่น อ าเภอศรี
ส าโรง จงัหวดัสโุขทยั ด้วยเหตท่ีุการเคล่ือนย้ายพระพทุธรูปเรียกวา่ พระพทุธรูปสามพ่ีน้อง 3 
  
แหลง่ศลิปกรรมเมืองบางขลงั  
  
 1.  แหล่งศิลปกรรมที่ส าคัญของเมืองบางขลัง   คือ แหลง่ศลิปกรรมท่ียงัคงมีซาก
โบราณสถานเหลืออยู ่มีโอกาสท่ีจะอนรัุกษ์และพฒันาให้คงอยูต่อ่ไป แหลง่ศลิปกรรมส าคญัมีอยู่   
2  แหลง่ คือ 
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  1.1  วดัโบสถ์  ตัง้อยูท่ี่บ้านวดัโบสถ์โบราณสถาน  ประกอบด้วย ก าแพงรอบ
มณฑป มณฑปในสมยัสโุขทยั  และสระน า้โบราณ  
  1.2  วดัใหญ่   ตัง้อยูท่ี่บ้านทา่วิเศษ ในบริเวณวดัใหญชยัมงคล  โบราณสถาน
ประกอบด้วย ซากเจดีย์ วิหารและก าแพงวดั 
 2.  แหล่งศิลปกรรมอ่ืนๆ และหลักฐานทางโบราณคดีเมืองบางขลัง 
  2.1 วดัเจดีย์เจ็ดแถว  เป็นวดัร้างมีกองศลิาแรงกระจดักระจายอยูจ่ านวน 7 กอง 
  2.2 เจดีย์ใหญ่  อยูใ่กล้วดัเจดีย์เจ็ดแถว  สภาพของโบราณสถานมีเพียงศลิาแลง
กระจดักระจายโดยทัว่ไป 
  2.3 เจดีย์เขาพระ  อยูบ่นยอดเขาเล็กๆ ของเขาวงเดื่อสภาพของโบราณสถานเป็น
ศลิาแลงและฐานเจดีย์ท่ีปรักหกัพงั 
  2.4 บอ่ศลิาแลง  อยูบ่ริเวณเชิงเขาเด่ือ   ลกัษณะเป็นบอ่ท่ีมีการขดุตดัศลิาแลง 
สนันิษฐานวา่จะเป็นแหลง่ศลิาแลงท่ีใช้ในการสร้างวดัวาอารามในสมยัสโุขทยั 
  2.5 วดันากลาง   โบราณสถานท่ีเหลืออยูคื่อ  วิหารปรักหกัพงัและสระน า้โบราณ 
  2.6 พระพทุธรูปสมยัสโุขทยั   จ านวน 3 องค์  เดมิประดษิฐานท่ีวดัโบสถ์  ปัจจบุนั
ประดษิฐานท่ีวดับ้านซา่น  อ าเภอศรีส าโรง 
  2.7 พระเคร่ีองเมืองบางขลงั  จากการขดุค้นหาวตัถโุบราณสถานของชาวบ้านท า
ให้พบพระเคร่ืองเมืองบางขลงั พระพทุธรูปบชูา เงินทอง เคร่ืองใช้ไม้สอยของคนโบราณจ านวน
มาก  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองบางขลงัในอดีต 
 จากการส ารวจพบวา่ เมืองบางขลงัมีโบราณสถานทัง้สิน้ 22 แหง่ สว่นใหญ่อยูน่อกเมือง 
วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานเมืองบางขลงัสว่นใหญ่เป็นศลิาแลง โดยมีแหลง่ตดัศลิาอยูท่ี่
เชิงเขาเดื่อ ซึง่โบราณสถานสว่นใหญ่ของเมืองบางขลงัถกูลกัลอบขดุท าลายจนบางแหง่ไมส่ามารถ
สนันิษฐานถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้   
 
  
                                                           
 
2

 เร่ืองเดียวกนั  หน้า 68 

3
พระพทุธรูปสามพี่น้อง  เป็นพระพทุธรูปสมยัสโุขทยัมีขนาดหน้าตกักว้าง 32”  36’  และ 40”  ตามล าดบั องค์พี่หรือองค์แรกมี

ขนาดเลก็สดุ แตจ่ดัวา่เป็นพระพทุธรูปเก่าสดุหรือแรกสดุ  


