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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
ของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัย
เชิงเอกสาร เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก กับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน ๒๐ รูป/คน            
และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๖ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๗ กับพระสงฆ์ท่ีอยู่จ า
พรรษาในวัดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๘๓ 
รูป สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
               ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ในการด าเนินการเกี่ยวกับพื้นท่ีมรดกโลกภายในวัดนั้น วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ จ านวนมาก ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการ
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพท่ีดี วัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนในการพัฒนาศาสนสถานร่วมกัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายและให้การ
อุปถัมภ์วัดในการพัฒนาศาสนสถานร่วมกัน ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์แก่ประชาชน ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ีดีแห่งการร่วมใจกันจรรโลงรักษา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติให้ด ารงอยู่เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจยิ่งแก่อนุชนรุ่นหลัง
สืบต่อไป 
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๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นั้น พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก   
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ( r =  ๐.๘๔๔  , p-value = ๐ .๐๐๐)       
และปัจจัยด้านพุทธธรรม คือ หลักปธาน ๔ กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน         
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  (r = ๐.๘๖๗ , p-value = ๐.๐๐๐) 
 ๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามี ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ คือ พยายามเก็บ
รักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม 
พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ            
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งช้ีบรรยากาศและคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์       
๒) การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ คือ การส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพ
ปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้านประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์  รูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้
วัสดุ และสภาพความเสียหายท่ีปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียน
รูปแบบไว้โดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็น
เอกสารส าคัญทางประวั ติศาสตร์ ๓) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ               
คือ การบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีท้ังการมีส่วนร่วมจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๔) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม คือ การใช้สอย
พื้นท่ีโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีเขตโบราณสถาน 
ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพดีไม่ทรุดโทรม  จัดประโยชน์ในสถานท่ี
ท่องเท่ียวโบราณสถาน 
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                                Abstract 

 The Objective of this research were 1, to study the general conditions of 
Sangha’s management of the World Heritage Areas in Ayutthaya Province, 2, to study 
the factors affecting the Sangha’s participation in the World Heritage management in 
Ayutthaya Province and 3, to propose the approaches to the Sangha’s participation 
development of the World Heritage Area management in Ayutthaya Province.   
 Methodology was the mixed methods: the qualitative method collected data 
from document and 20 key informants by in-depth-interview, non-participatory 
observation and focus group discussion with 16 participants and analyzed the data 
by systematically descriptive interpretation. The  quantitative research by survey 
method, collected data with questionnaires with the reliability value at 0.977 from 
the 183 monks resided in various monasteries in the areas of the World Heritage sites 
and analyzed data with frequencies, percentage, mean, standard deviation and 
Pearson’s correlations.           

 Findings were as follow: 

 1.  The general conditions of Sangha’s participation in the World Heritage 
management in Ayutthaya Province was that there are many monasteries in 
Ayutthaya Province with special identity Heritage buildings and places with long 
histories and well kept. Monasteries with cooperation of the Fine Arts Department, 
the government and private agencies jointly developed the religious sites. Ayutthaya 
Province Sangha Order set the policy to patron monasteries emphasizing the 
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importance of the heritage sites, artifacts and to implant the people’s conservation 
consciences which was the good sight of ancient places restoration and conservation 
of art and cultural heritage to maintain as the proud   national wisdom and culture 
for the younger generation to come. 
 2. Factors affecting the Sangha’s participation in the World Heritage 
management in Ayutthaya Province were that the Sangha’s participation had 
correlation with the World Heritage management at high level (r = 0.844, p-value = 
0.000) and the factor of Buddhadhamma, Padhan 4 and the World Heritage 
management had correlation at high level (r = 0.867, p-value = 0.000) 

 3. The development of Sangha’s participation in the World Heritage 
management in 4 areas: 1) participation in decision making to maintain the old 
condition and component of the architecture and landscape of the sites, 
emphasizing environment maintenance and preventing the decay and ruin of the 
ancient architecture that indicated the atmosphere and architecture in the history,  
2) participation in operation according to the plans and projects. The survey of the 
old and present condition of ancient buildings; construction history, restoration, 
architecture formation, materials used and existing damage, documenting and picture 
recording and mapping in details, to be used in the restoration project and historical 
important document, 3) participation in project evaluation, management in the form 
of committee, teams should have should have right to express their opinions, 
support and operational evaluation, participating in fund raising from within and with 
out which promoted the responsibility, sense of belonging and interaction,             
4) participation in benefit sharing, the use of the space in the  ancient areas, opening 
the opportunities for Buddhists to come into the ancient areas. Monks must look 
after the ancient places in good condition, not to be decayed and ruined, allocating 
the benefits in the ancient heritage tourist attractions.  
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หลำยท่ำน ท่ีได้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแลเอำใจใส่ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์
จนส ำเร็จด้วยดี  จึงขอกรำบขอบพระคุณและขอเจริญพรไว้ ณ ท่ีนี้ 

ผู้วิ จัยขอกรำบขอบพระคุณ และขอเจริญพรขอบคุณ คณะผู้บริหำร คณำจำรย์         
และเจ้ำหน้ำท่ี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ท่ีได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำกำรต่ำงๆ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรศึกษำ ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี ตลอดจน
เพื่อนนิสิตทุกท่ำน ท่ีคอยให้ก ำลังใจและค ำปรึกษำดีๆ ท่ีมอบให้ผู้วิจัยตลอดมำ 

ขอกรำบขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินำยก , ผศ.ดร.  พระสุธีวีระบัณฑิต , ดร.             
ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ดร.ประเสริฐ ธิลำว และผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมำ ท่ีได้กรุณำเป็น
ผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบแบบสอบถำมและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ ไข
แบบสอบถำมอันเป็นประโยชน์แก่กำรท ำดุษฎีนิพนธ์จนส ำเร็จด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้ำคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ           
พระญำณไตรโลก รองเจ้ำคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และพระมหำเถระทุกรูปท่ีเมตตำให้ควำม
อนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี และขอเจริญพรขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำน     
ท่ีได้ช่วยเหลือช้ีแนะทักษะ แนวทำงท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง  

สุดท้ำยนี้  ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณ คุณไมตรี ตรีประเสริฐพจน์  และครอบครัว        
ท่ำน ดร.ประดิษฐ์ คุณวรพรรณ หิรัญประดิษฐ์ ท่ีได้ให้ควำมเมตตำอนุเครำะห์สนับสนุนช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้รับกำรศึกษำเพิ่มเติมองค์ควำมรู้ และก ำลังใจจำกทุกท่ำนดังกล่ำว ผู้วิจัยรู้สึก
ซำบซึ้งในควำมเอื้อเฟื้อเป็นอย่ำงยิ่ง คุณค่ำส่ิงดีงำมและประโยชน์ใดๆอันจะพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ 
ผู้วิจัยขอนอบน้อมถวำยเป็น พุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ  กตเวทิตำคุณ แก่ บิดำ มำรดำ             
ครูอุปัชฌำย์ อำจำรย์ ญำติสนิทมิตรสหำยท้ังหลำย และผู้มีคุณูปกำรทุกท่ำน 

 
 

                พระปลัดโอภำส โอภำโส (ศิริกิตติกุล) 
                       ๒ ธันวำคม  ๒๕๖๒ 

 



ฉ 

สารบญั 
 

เร่ือง                  หน้า  
บทคัดย่อภาษาไทย  ก   
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค  
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 

 จ    
 ฉ   

สารบัญตาราง  ซ   
สารบัญแผนภาพ  ฏ  

 ค าอิิบายสัญัักษณ์แัะค ายอ่         ฐ 
 
บทที่ ๑ บทน า            

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      ๑ 
๑.๒ ค าถามการวิจัย         ๓ 
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย         ๓ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย         ๔ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย          ๕ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย       ๖ 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย       ๗ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีแัะงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม      ๘ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการจัดการ               ๒๕ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก             ๓๘ 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโบราณสถาน     ๔๖ 
๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์        ๖๕ 
๒.๖ หลักพุทธรรม ปธาน ๔ ๘๘   
๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย                            ๙๓ 
๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                 ๑๒๐ 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย               ๑๒๘ 

บทที่ ๓ วิิีด าเนินการวิจัย  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๓๐ 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ๑๓๐ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๓๓ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๖ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๘ 



ช 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง                  หน้า 

บทที่ ๔ ผัการวิจัย   
๔.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๒ 
๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               ๑๖๕ 
๔.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                  ๑๙๓ 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ                        ๒๑๓ 
๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย               ๒๑๘
  

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผั แัะข้อเสนอแนะ                 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย                ๒๒๓ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย                ๒๓๓ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ                ๒๓๘ 

 
บรรณานุกรม                   ๒๔๐  

 

ภาคผนวก      ๒๔๙ 
 ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ           

                  เครื่องมือการวิจัย 
     

     ๒๕๐           
 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ 

                  เท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Try Out)                                                                    
                             
     ๒๖๔ 

 ภาคผนวก  ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย      ๒๖๖   
 ภาคผนวก  ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย      ๒๖๘ 
 ภาคผนวก  จ  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย      ๒๙๐ 
 ภาคผนวก  ฉ  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย      ๒๙๘ 
 ภาคผนวก  ช  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)      ๓๐๑ 
 ภาคผนวก  ซ  ประมวลภาพประกอบการวิจัย      ๓๒๐ 
   

ประวัติผู้วิจัย                 ๓๒๗ 



สารบญัตาราง 

ตารางที่  หน้า 
  
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๑ 
๒.๒ เปรียบเทียบทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยกับทฤษฎีของนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลต่างๆ ๑๙ 
๒.๓ สรุปหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ ๒๔ 
๒.๔ ความหมายของการบริหาร ๒๗ 
๒.๕ ความหมายของผู้บริหาร ๓๐ 
๒.๖ ความหมายของการอนุรักษ์ ๖๙ 
๒.๗ ความเป็นมาและพัฒนาการของการอนุรักษ์ ๗๖ 
๒.๘ ประวัติของการอนุรักษ์ในประเทศ ๘๐ 
๒.๙ เปรียบเทียบแนวคิดด้านการอนุรักษ์เป็นแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ๘๔ 
๒.๑๐ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด ๑๒๕ 
๔.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการงบประมาณ 
  

๑๔๗ 
๔.๒ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๑๕๒ 

๔.๓ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ๑๕๖ 

๔.๔ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ 
ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ๑๖๑ 

๔.๕ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๖๕ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี

มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทั้ง ๙ ด้าน ๑๖๗ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 

พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการ 
ด้านงบประมาณ  ๑๖๘ 

๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์ 
และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๑๖๙ 

   
   



ฌ 

 

   
สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
  
๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 

พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการ
พื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๑๗๐ 

๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักบูรณาการ 
องค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ๑๗๑ 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบูรณาการ 
กับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ๑๗๒ 

๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

 
๑๗๓ 

๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน ๑๗๔ 

๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการติดตามและประเมินผล ๑๗๕ 

๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์ ๑๗๖ 

๔.๑๖ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗๗ 

๔.๑๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 
ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ 
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗๘ 

๔.๑๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 
ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผน
และโครงการ  กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗๙ 

   
   



ญ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
  
๔.๑๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 

ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล 
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๑๘๐ 
๔.๒๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 

ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์ 
จากการมีส่วนร่วม กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๑๘๑ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔  

กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑๘๒ 
๔.๒๒ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 

หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๓ 

๔.๒๓ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 
หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๔ 

๔.๒๔ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 
หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน  กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๕ 

๔.๒๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัย 
หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๖ 

๔.๒๖ สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๗ 

๔.๒๗ สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการจัดการ 
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๘ 

๔.๒๘ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ   ๑๙๗ 

๔.๒๙ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ ๒๐๖ 

๔.๓๐ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ ๒๐๙ 



ฎ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
  
๔.๓๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์ 
จากการมีส่วนร่วม 

 
๒๑๒ 

   
   
   
   
   
   
   
   

 



   ฏ 

 

 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพที่                                                                                              หน้า 

๒.๑   กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๙ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ๒๑๘ 

  

 



   ฐ 
 

ค ำอธิบำยสญัลักษณแ์ละค ำย่อ 

๑. ค ำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.ปา. (ไทย)   สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อท่ี ๓๐ หน้าท่ี ๕๑ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันประชาคมโลกได้ให้การยอมรับความส าคัญของเมืองอยุธยาโดยประกาศให้ 
“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เป็นแหล่งมรดกโลก ต้ังแต่ปี ๒๕๓๔    
หลายคนต้ังค าถามว่า “การเป็นแหล่งมรดกโลก” แล้วเราได้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งมรดกโลก
อย่างไร และจ าเป็นหรือไม่ท่ีเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎบัตร
สากล เป็นค าถามท่ีสะท้อนให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวนบทบาทภารกิจ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความหวงแหนแหล่งมรดกโลกอยุธยา จากกระแสข่าว เมื่อปลายปี 
๒๕๕๐ ปรากฏหนังสือพิมพ์หลายฉบับตีพิมพ์มีเนื้อความในท านองเดียวกันว่าอยุธยาอาจจะถูก
พิจารณาถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก สร้างความต่ืนตระหนกแก่สาธารณชนจนส่งผลให้ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องขณะนั้น ต่างออกมายืนยันว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังไม่ถูกถอดถอนการ
เป็นมรดกโลกแต่อย่างใด แม้หลายฝ่ายจะแสดงความเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาเมืองท่ีรุกเข้าไปยังเกาะ
อยุธยาเมืองเก่าแห่งนี้ก็ตาม เมื่อทีมงานจากยูเนสโก ส านักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (กรุงเทพฯ)    
ได้ออกส ารวจพื้นท่ี ๑,๘๑๐ ไร่ ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก็พบว่าสถานการณ์
ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โบราณสถานบางแห่งเต็มไปด้วยร้านค้าจนส่งผลต่อทัศนียภาพ บริเวณลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าท่ียูเนสโกน าป้ายมรดกโลกมาติดไว้ก็อยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม นอกจากนั้น
พื้นท่ีดังกล่าวยังเป็นท่ีต้ังตลาดนัดขายของทุกสัปดาห์จนบดบังสัญลักษณ์ยูเนสโกกลืนหายไป แน่นอน
การถูกถอดถอนสถานะการเป็นมรดกโลกจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับ
นานาชาติ และยังส่งผลไปถึงจ านวนนักท่องเท่ียวที่จะลดลงในอนาคตและส่งผลเช่ือมโยงถึงรายได้และ
เศรษฐกิจของชุมชนด้วย ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นเรื่องของคนท้ังชาติ             
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม แล้วสร้างระบบการบริหารจัดการท่ียั่งยืนต่อไป๑ 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดูแลอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองอยุธยา จากนั้น
การอนุรักษ์และคุ้มครองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนปัจจุบันได้มีการปรับปรุงบัญญัติกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นท าให้พื้นท่ีแหล่ง
โบราณสถานเมืองอยุธยาได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ ต่อมากรมศิลปากร โดยมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ ให้ด าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์แห่งนี้ภายใต้แผนงาน

                                                 
๑ ธาตรี มหันตรัตน์และคณะ, “แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณี

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”, วำรสำรวิชำกำรอยุธยำ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๘๔. 



๒ 
 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เฉพาะในส่วนของการบูรณะโบราณสถานในขอบเขตพื้นท่ีในเกาะเมืองอยุธยาตามท่ีก าหนดเท่านั้น 
ภายหลังจากนั้นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๓๔ กรมศิลปากรได้ปรับปรุงแผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้มีขอบเขตการ
ด าเนินงาน ท่ีกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่ งขึ้นในรูปของแผนแม่บทนครประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ โดยแผน
แม่บทดังกล่าว กรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็นแผนงานหลัก ๕ แผน ดังนี้ คือ   
(๑) แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์  และโบราณสถาน (๒) แผนงานพัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก (๓) แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์      
(๔)แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน และ (๕) แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ท้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  ด ารงคุณค่าและ
เอกลักษณ์ อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้ตลอดไป 

นอกจากนี้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมยั งอยู่ภ ายใต้การดูแล และรับ ผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ท่ีมุ่งเน้นนโยบายการเป็นนครแห่งการท่องเท่ียวโลก โดยมีเป้าประสงค์ต่อ
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในพื้นท่ี นครประวัติศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าด้านการท่องเท่ียว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาโดยตลอดจนถึง ฉบับท่ี ๑๑ และฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๑๒) ท่ีเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม สร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง๒ 

การบริหารจัดการพื้น ท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร         
เมื่อประเทศไทยร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ ค.ศ.๑๙๗๒ แล้วนั้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองและอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ด ารงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดก
ของมวลมนุษยชาติคงอยู่ตลอดไป อนุสัญญามรดกโลก จะท าหน้าท่ีเป็นกติกาให้นานาชาติพึงตระหนัก
ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม จากการด าเนินงานตามแผน
แม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ส าเร็จลุล่วงไประดับหนึ่ งโดยเฉพาะการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน วัด ก าแพงเมือง และคูเมือง รวมท้ังการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไป
ต้ังยังพื้นท่ีอื่นท่ีจัดไว้ ส่วนการย้ายบ้านเรือนท่ีรุกล้ า เขตโบราณสถานรวมท้ังการพัฒนาบุคลากรและ
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลับได้ผลน้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนในพื้นท่ียัง
ไม่มีความสนใจ และตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานท่ีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองเท่าท่ีควร 

                                                 
๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘-๑๙. 
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รวมท้ังผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และผู้ท่ีสนใจทางด้านโบราณคดีเองก็มีอยู่ไม่มาก จึงอาจส่งผลให้
การอนุรักษ์โบราณสถานด าเนินต่อไปอย่างล่าช้า 
 ปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก    
ในเชิงพื้นท่ีมีการขยายเขตเมือง เพื่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยบดบังทัศนียภาพ ท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเมือง  รองรับการคมนาคมและ
นักท่องเท่ียวท าให้พื้น ท่ีมีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม           
เช่น การสร้างเสาไฟขนาดใหญ่ ท่ีกระจายอยู่โดย ท่ัวเขตเมือง ปัญหาขยะมูลฝอย การสร้างบ้านพัก  
ท่ีอยู่อาศัย บ้านจัดสรร อยู่โดยรอบโบราณสถาน และ การถมคูคลองต่าง ๆ (กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๕๖) แม้ว่าเมืองเก่าและเป็นพื้นท่ีการควบคุมส่ิงก่อสร้าง ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนา
และความเจริญในท้องถิ่นได้ เพราะความเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นท่ีเมืองใหม่
ทับซ้อนกับพื้นท่ีเมืองเก่า วิถีของผู้คนยังคงด าเนินไปในพื้นท่ีอนุรักษ์นี้ ท าให้คนท้องถิ่นอาจมีความเห็น
ขัดแย้งกับแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถาน ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก ก่อสร้างส่ิง
ปลูกสร้างลงในพื้นท่ีของวัดร้าง การบุกรุกพื้นท่ี การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของ
ตนในท่ีดินภายในเขตบริเวณโบราณสถาน 
 จากสภาพสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาส าคัญ คือ การพัฒนาเขตเมือง การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจของประชาชน การบริหารจัดการ ไม่มีหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน และประชาชนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกโลก 
จึงเป็นปัญหาและกลายเป็นความขัดแย้งน าไปสู่การขึ้นบัญ ชีภาวะอันตรายถอดถอนเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการขึ้นทะเบียนการเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒ .๓  การพัฒ นาการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการจัดการพื้ น ท่ีมรดกโลก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



๔ 
 

๑.๔. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและ
ตกลงใจ  ๒. การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ ๓. การเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ๔. การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม๓   
 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ได้แก่ ๑. การจัดการด้านงบประมาณ  
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๓. การบริหารจัดการ
พื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของ
แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา๔ 
 ๓. หลักพุทธธรรม ได้แก่ ปธาน ๔ คือ ๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและการ
ป้องกันอันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน ๒. ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
โบราณสถาน ๓. ภาวนาปธาน  คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๔. อนุรักขนาปธาน คือ การบ ารุงรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม๕ 
 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรเชิงคุณภำพ ได้แก่ การศึกษา เอกสาร ต าราวิชาการ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มพระสังฆาธิการ และกลุ่มผู้น าท้องถิ่น และการสนทนากลุ่มย่อยกับ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มพระสังฆาธิการ และกลุ่มผู้น าท้องถิ่น ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับผู้ให้
ข้อมูลเชิงลึก 

ตัวแปรเชิงปริมำณ ได้แก่ ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ  อายุ  การศึกษาช้ันสูงสุด และประสบการณ์ 
 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ ท่ีมีต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 

                                                 
๓ชาญชัย ศิลปะอวยชัยและคณะ, “ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในท้องถ่ินของสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแพร่”, รำยงำนกำรวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒),  
หน้า ๑๐. 

๔ธาตรี มหันตรัตน์และคณะ, “แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณี
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”, วำรสำรวิชำกำรอยุธยำ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙): ๘๘. 

๕องฺจตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๙/๙๖. 
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 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ๑.๔.๓.๑ ประชำกร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ พระสงฆ์ท่ีอยู่จ าพรรษาในวัดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๓๙ รูป๖  
  ๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๒ กลุ่ม คือ  

 กลุ่มท่ี ๑  กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการ
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ ท่าน 

 กลุ่มท่ี ๒  กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป รวมทั้งส้ิน ๒๐ รูป/ท่าน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นท่ีไว้ คือ วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา 
ได้แก่  ๑) วัดธรรมิกราช  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิง
วรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๕) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา             
๖) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา     
๘) วัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิ จัยจะด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๖ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐำนที่ ๑ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๑.๑ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจกับการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๑.๒ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ กับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 

                                                 
๖ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถิติจ ำนวนพระภิกษุสำมเณร ประจ ำปี ๒๕๕๗, 

(พระนครศรีอยุธยา : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗), หน้า ๕๖. 



๖ 
 

  ๑.๓ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 ๑.๔ ปัจจัยด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐำนที่ ๒ ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรมปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๒ .๑  ปั จ จั ย ด้ าน สั ง ว รป ธ าน กั บ ก าร จั ด ก ารพื้ น ท่ี ม รด ก โลก  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๒ .๒  ปั จ จั ย ด้ าน ป ห าน ป ธาน กั บ ก าร จัดก ารพื้ น ท่ี ม รดก โลก  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๒ .๓  ปั จ จั ย ด้ าน ภ าวน าปธาน กั บ ก าร จัดก ารพื้ น ท่ี ม รดก โลก  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
  ๒.๔ ปั จจัยด้านอนุ รักขนาปธานกับการจัดการพื้ น ท่ีมรดกโลก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้ 
 สภำพทั่วไป หมายถึง ลักษณะของการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. การจัดการด้านงบประมาณ ๒. การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ ๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ การเข้าร่วมในการ
ด าเนินงานของแผนและโครงการ การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ การเข้าร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 
 พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 กำรจัดกำร หมายถึง การด าเนินการในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 พื้นที่มรดกโลก หมายถึง วัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลก
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  



๗ 
 

 ปธำน ๔ หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับความเพียรพยายาม        
๔ ประการ คือ ๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและการป้องกันอันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน 
๒ . ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ ไขปัญหาท่ี เกิดขึ้นกับโบราณสถาน  ๓ . ภาวนาปธาน              
คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ อการอนุรักษ์โบราณสถาน  ๔ . อนุรักขนาปธาน            
คือ การบ ารุงรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม หมายถึง ส่ิงท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์  ๔ ด้าน    
คือ ๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  ๒. การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและ
โครงการ ๓. การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ ๔. การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านหลักพุทธธรรมปธาน ๔ คือ ๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและ
การป้องกันอันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน ๒. ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับโบราณสถาน ๓. ภาวนาปธาน  คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถาน ๔. อนุรักขนาปธาน คือ การบ ารุงรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม 
 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑  ท าให้ทราบสภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๗.๒  ท าให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๗.๓  ท าให้ทราบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๗.๔  ผลท่ีได้จากการวิจัยน าไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ในบทนี้จะได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากเอกสารวิชาการต่างๆ และงานวิจัยท่ีมีผู้ได้ศึกษาไว้
แล้ว ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโบราณสถาน 
๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
๒.๖ หลักพุทธธรรม ปธาน ๔    
๒.๗ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนเอกสารต่างๆ พบว่า ได้มีนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลและนักการศึกษาได้
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้มากมายดังนี้ 

๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล

ทุกระดับร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล        
ในกิจกรรมเป็นการสร้าง ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบกิจกรรมและโครงการ ได้มีนักวิชาการ/
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผล
ให้เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วม๑ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์ และการประเมินผล
โครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากข้อก าหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมท้ังท่ีอ านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี

                                                 
๑เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, หน่วยที่ ๗ ปัญหาและแนวโน้มเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารการศึกษา, ในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา, (นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑. 



๙ 
 

เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจ และผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการด้วย๒ 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น มีลักษณะเป็น
กระบวนการท่ีจะท าให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตน บุคลากรท่ีมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการท างานยิ่งกว่าการเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดี
ขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการท างานและมีแรงใจท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน
ตลอดจนท าให้เขาได้รับการยอบรับ (Recognition) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และเกิด
ความนับถือตนเองมากขึ้น (Selfesteem) นอกจากนี้ยังพบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลกรส่งผลให้เขามี
ความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้น กล่าวคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะท าให้บุคคลกรเกิด
ความเข้าใจการท างานและการบริหารงานในองค์การได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังจะเช่ือมโยงไปสู่ความเข้าใจใน
การท างานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น๓ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมาย
โดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนซึ่งเป้าหมายของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการท่ีน าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับทุกๆคน๔  

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ท่ีรู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดยการ
ส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน 

การมี ส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation) เป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมท้ังมี

                                                 
๒เสาวนิต ย์ ชั ยมุ สิ ก , การบริห ารโรงเรียนเป็ นฐานเพื่ อการประกั นคุณภาพการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บุคพอยท์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑. 
๓โกวิทย์ พวงงาม, คู่มือมิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ผู้บริหารท้องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๒๑. 
๔Creighton (เจมส์ แอล เครตัน), คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของ

ชุมชน, แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท,์ (นนทบุรี : ศูนย์สันติวิธีเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙. 



๑๐ 
 

การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทางท้ังอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการ
เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้
ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกท้ังช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าใน “กรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด” ช่วยให้เกิดความ
น่าเช่ือถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชน   และค่านิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน๕ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
และยังจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ลดความขัดแย้งในสังคม และบังเกิดประโยชน์สูงสุดท้ังแก่ชุมชน และประเทศชาติ ท าให้
คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ท่ีมีการบัญญัติ
เรื่องการมีส่วนร่วมไว้ในหลายมาตรา โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางนโยบาย และให้มีการมีส่วนร่วมในระดับท่ีเริ่มต้ังแต่การริเริ่มกฎหมาย การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  
ติดตามตรวจสอบ  ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง๖ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในท่ีนี้หมายถึง การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์นโยบาย กระบวนการบริหาร 
และตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ต้องอยู่บน
พื้นฐานของการท่ีประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมี
ความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะ
การเข้าร่วมอย่างครบวงจร ต้ังแต่ต้นจนถึงส้ินสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว๗ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา มีดังนี้๘ 
๑. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความ 
ต้องการของชุมชน 

                                                 
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕-๒๘. 
๖ถวิลวดี บุรีกุล , พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีต จนถึงรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 
๒๕๕๒), หน้า V. 

๗อรทัย กั๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘-๑๙. 

๘ไพรัตน์ เดชะรินทร์, การบริหารการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), 
หน้า ๗. 



๑๑ 
 

๒. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ รวมท้ังวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน
หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

๓. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
รวมทั้งสนองความต้องการของชุมชน 

๔. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๕. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖ . ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

หน่วยงาน 
๗. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
๘. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได้ท าไว้โดย

เอกชนและรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
สรุปได้ว่า ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่ง อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถน ามาปรับใช้
ในการจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างาน
มากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้
บุคคลเกิดความพอใจในการท างาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วมมี
แรงใจท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างานลักษณะของการมีส่วนร่วม 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Creighton  
(เจมส์ แอล เครตัน) 
(๒๕๔๓ : ๑๙) 

: ๑. เป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร   
๒. เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น   

ถวิลวดี บุรีกุล 
(๒๕๕๒ : V) 

: ๑. เป็นเงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
๒. กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและโครงการต่างๆ  

ไพรัตน์ เดชะรินทร,์  
(๒๕๔๗ : ๗) 

: ๑. การค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
๒. การคิดหาและสร้างรูปแบบ  
๓. การร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน  
๔. การร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากร  
๕. การร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน  
๖. การร่วมลงทุนในกิจกรรม  
๗. การร่วมปฏิบัติตามนโยบาย  
๘. การร่วมควบคุมติดตามประเมินผล  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(๒๕๔๒ : ๔๑) 

: ความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วม 



๑๒ 
 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก 
(๒๕๔๒ : ๔๑) 

: ๑. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒. การด าเนินโครงการ  
๓. การแบ่งปันผลประโยชน์  
๔. การประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจ 

อรทัย กั๊กผล 
(๒๕๕๒ : ๑๘-๑๙) 

: ๑. ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด  
๒. มีความรู้ความสามารถในการกระท า  
๓. มีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ 

 
๒.๑.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลได้จ าแนกทฤษฎีการมี ส่วนร่วมออกเป็น  ๒  กลุ่มใหญ่  

คือ ๑. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น าและถือว่าการ
มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังหรือถอดถอนผู้น า เป็นเครื่องหมายของการท่ีจะให้หลักประกันกับการ
บริหารงานท่ีดี อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้
ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างแท้จริง ผู้ท่ีมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
ตัดสินใจ ได้แก่บรรดาผู้น าต่างๆ ท่ีเสนอตัวเข้ามาสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นเพียงไม้ประดับ
เท่านั้น ๒. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วม 
มีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแค่การเข้าไปพิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนผู้น าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้น ทฤษฎีนี้ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการ
ให้การศึกษา และพัฒนาการกระท าทางการเมืองและสังคมท่ีมีความรับผิดชอบนั้นคือการไม่ยอมให้มี
ส่วนร่วมที่นับว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของผู้ตาม๙  

ท้ังนี้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นมาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษท่ี  ๑๙ 
การผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นการผลิตด้วยมือในครอบครัวหรือในโรงงานขนาดเล็ก ต่อมา การพัฒนา
อุตสาหกรรมท าให้มีการน าเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตโดยเฉพาะแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
(Human Relations Approach) เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การเป็นปัจจัยท่ีท าให้
การท างานขององค์การด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยเห็นว่าการส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้พนักงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน รูปแบบการส่ือสารนอกจากจะเป็นแนวด่ิงจากบนลงล่างแล้ว ยังเป็น
แนวระนาบระหว่างพนักงานด้วยแนวคิดเหล่านี้รวมถึงการศึกษาของฮอว์ธอร์น ทฤษฎีล าดับขั้นของ
ความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ทฤษฎีปัจจัยภูมิคุ้มกันและจูงใจของเฮอร์ซ์เบิร์ก และทฤษฎี
เอ๊กซ์และทฤษฎีวายของ แม็คเกรเกอร์ แนวคิดต่อมาให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์การมากข้ึนโดย
มองว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์การ แนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดเชิงทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources Approach) ขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้พนักงาน

                                                 
๙ติน ปรัชญพฤกษ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมพฤติกรรมในองค์การหน่วยที่ ๒, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๖๔๒ - ๖๔๓. 



๑๓ 
 

เกิดความพึงพอใจ รูปแบบการส่ือสารในแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ทุกทิศทางและทุกรูปแบบ แนวคิดนี้รวมถึง
แนวคิดกรอบโครงในการบริหารของเบลคและมูตัน ระบบการบริหารของไลเคิร์ตแบบท่ี ๔ และทฤษฎี 
Z ของอูชิ และให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงในระบบย่อยหนึ่งๆจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อย
อื่นๆ และระบบใหญ่ในท่ีสุด นอกจากนั้น องค์การยังมีวัฒนธรรมของตนเองซึ่งประกอบขึ้นมาจาก
วัฒนธรรมย่อยของพนักงานและระบบย่อยต่าง ๆ  

 หลักของการมีส่วนร่วมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเช่ือมโยงอย่าง 
ใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วมนั้นๆ ได้น าไปสู่การตัดสินใจใดๆ อย่างมีคุณค่าและ
อย่างชอบธรรมหรือไม่ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “Meaningful Participations” คือ การมีส่วน
ร่วมนั้นๆ ท าขึ้นหรือวางระบบขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อว่าได้จัดท าให้มีแล้วเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมนั้นๆ   
ได้น าไปสู่การพิจารณา ตัดสินใจ หากสมเหตุสมผล ต้องมีความชอบธรรมก็น าไปปฏิบัติ หากผู้มี
อ านาจ คิดว่าไม่เหมาะสมก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรม (Legitimacy) ในการ
ตัดสินใจนั้นๆ ท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ ท่ีอาจจะขัดกับผลของการมีส่วนร่วม๑๐ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน 
โดยเป็นทางรัฐศาสตร์ในเรื่องของการปกครองตนเอง (Self–government) คือ ต้องการให้ประชาชน
ได้เข้าไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ทุกๆ แขนง โดย โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้กล่าวคือ การมีส่วนร่วมโดยท่ัวไป 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision Making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น
การ ตัด สิน ใจ เพี ย งอ ย่ า ง เดี ยว  ยั ง ใช้ ก าร ตั ด สิน ใจควบ คู่ ไปกั บ ขั้ น ตอ นก ารป ฏิ บั ติ ก าร 
(Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การก าหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น การตัดสินใจยังมี
ความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ (Benefit) และการประเมินผล (Evaluation) 
ในกิจกรรมการพัฒนาด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติการ 
แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน โดยท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจาก
การปฏิบัติการ และผลประโยชน์ก็จะมาเป็นตัวก าหนดให้มีการประเมินผล ซึ่งต่างก็ได้รับผลมาจาก
ขั้นตอนการตัดสินใจแล้วท้ังส้ินนั่นเอง นอกจากนี้ก็จะมีผลสะท้อนกลับ (Feed - back) จากการ
ประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย  

 สรุปแนวความคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ นี้ จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมมี ๔ ขั้นตอน 
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมท่ีขั้นตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งให้  ประชาชนเป็นผู้
คิดค้นปัญหา เป็นผู้ท่ีมีบทบาทในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก าหนดให้ประชาชนปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนท่ีจะคิดขึ้นมา๑๑  

                                                 
๑๐สนธยา พลศรี, ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ เอส พริ้นต้ิง

เฮ้าส์, ๒๕๓๓), หน้า ๑๖๓. 
๑๑อศิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ วัฒนธรรมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๓๒๐. 



๑๔ 
 

 การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพราะหลัก
เบ้ืองต้นของการมีส่วนร่วมคือ ถ้าการตัดสินใจใดก็ตามส่งผลกระทบถึงบุคคลต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้น
ควรจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น หมายความว่า หลักการนี้ต้ังอยู่บนความคิดท่ีว่าบุคคลแต่ละ
คนย่อมทราบดีว่าตนต้องการอะไร เพราะฉะนั้นการท่ีเหตุการณ์ใดก็ตามจะส่งผลกระทบถึงบุคคลหนึ่ง 
บุคคลนั้นย่อมจะทราบว่าเขาต้องการหรือไม่ ต้องการอะไรบ้างท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเอง ดังนั้น เพื่อความ
ยุติธรรมบุคคลนั้นควรท่ีจะต้องมีสิทธิในการก าหนดให้เหตุการณ์นั้นเป็นไปอย่างท่ีเขาต้องการ  
เพื่อให้ผลท่ีตามมาเป็นไปตามท่ีเขาต้องการ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสาระส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไม่
ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหรือในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ  นานาชาติ 
ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชนก็ดี มิใช่ของใหม่ แต่เป็นเรื่องท่ีพยายามท ากันมาหลาย
ทศวรรษแล้ว๑๒ 

 การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotion 
Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้
เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย และการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องมีเงื่อนไขท่ีส าคัญอย่าง
น้อย  ๓  ประการ คือ 

 ๑. ประชาชนจะต้องมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม  
 ๒. ประชาชนมีความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
 ๓. ประชาชนต้องเต็มใจต่อการมีส่วนร่วม๑๓  
 การมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายามหรือใช้

ทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้  

 ๑. ประชาชนเข้าเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัวเช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ 

แรงงานหรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนาและได้ขยายความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า ต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสท่ีเอื้อหรือเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคน และสังคมได้ร่วมกิจกรรมน าไปสู่การพัฒนา และท าให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เท่าเทียมกัน 

๒ . การมีส่วนร่วมของประชาชนสะท้อนการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความสมัครใจเป็น
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจเพื่อก าหนดนโยบาย การวางแผนและด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการแบ่งสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพัฒนาการพิจารณาในมิติดังกล่าว การมีส่วนร่วม
                                                 

๑๒ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๑ ๑๗. 

๑๓นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : ศักด์ิโสภาการพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๘๓. 



๑๕ 
 

ของประชาชนจึงเป็นการเช่ือมระหว่างส่วนท่ีประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพื่อการพัฒนา
กับประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน 

๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพโครงสร้างการ
บริหาร นโยบายและลักษณะเศรษฐกิจ สังคมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็น
เพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาท่ีมุ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากการ  
ลงทุน๑๔ 

 การมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผนการ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยท่ีโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นสามารถจ าแนกได้
เป็นสองประเภทคือ 

 ๑. การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร
ของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา  

 ๒. การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก 
โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็น
เอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหาร มีอ านาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอ านาจในการ
พัฒนาให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง”๑๕ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะตีกรอบได้แตกต่างกัน แต่เดิมนั้นรัฐมักจะมองในแง่
การมีส่วนร่วมสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมบ ารุงรักษามากกว่าร่วมสมทบ 
ด้านวัตถุและเงินแม้ว่าจะยังจ าเป็นอยู่ก็ตาม โดยภาพรวมก็ยังเน้นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนานั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ร่วมศึกษา ปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
๒. ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน 
๓. ร่วมก าหนดทิศทาง แผนงานโครงการหรือกิจกรรม 
๔. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๕. ร่วมบริหารงานพัฒนาท้ังสติปัญญา แรงงานและทุนตามขีดความสามารถ”๑๖ 

                                                 
๑๔ปรัชญา เวสารัชช์ , “ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือชนบท”, รายงานวิจัย , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๓-๕. 
๑๕ปาริชาต วลัยเสถียร, เอกสารประกอบการศึกษาวิชา สค.๖๕๑ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๘ - ๑๓๙. 
๑๖ไพรัตน์ เดชะรินทร์, ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ดี แอนด์ เอส , 

๒๕๓๒), หน้า ๑๕. 



๑๖ 
 

 การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ความร่วมมือด้วยความต้ังใจและสมัครใจโดยไม่ถูกบีบ
บังคับขู่เข็ญ ซึ่งกระบวนการความร่วมมือนั้นต้องประกอบด้วย 

๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  
๒. การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ 
๓. การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
๔. การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม”๑๗ 
 มีความเห็นท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกันว่า “การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อ

การตัดสินใจนโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์  (Utilization)  
ของทรัพยากรเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นความจ าเป็นท่ีประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดี
อยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีเข้าถึงซึ่ งการพัฒนาให้คนจน ได้รับประโยชน์เพื่อการผลิต      
การบริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการท่ีประชาชนเข้าไปมี
ส่วนในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อก าหนดความต้องการของ
ชุมชนของตน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างท่ีประชาชนสามารถท่ี
จะแสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็น
กระบวนการกระท าท่ีประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ท้ังนี้โดยมิใช่การก าหนดกรอบ
ความคิดจากบุคคลภายนอก ตามนิยามท่ีกล่าวถึงนี้ การมีส่วนร่วมทางของประชาชน ในฐานะสมาชิก
ของสังคม ไม่ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นส่ิงท่ี
แสดงออกให้เห็นถึงพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเอง 
ในการจัดการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี”๑๘ 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมท่ีเน้นในรูปกลุ่ม/องค์กร หรือชุมชนไว้ว่า หมายถึง “การท่ี
ปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบใดๆ ต่อการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง แล้วมีการแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ตน จนมาสู่การตัดสินใจกระท าการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ มีความร่วมมือและรับผิดชอบใน
กิจกรรมการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ มีกลุ่ม 
หรือองค์กรชุมชนรองรับ ประชาชนท่ีเข้าร่วมมีการพัฒนาภูมิปัญญา และการรับรู้สามารถคิ ด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อก าหนดการด าเนินชีวิตของตนเองได้ ประชาชน หรือชุมชนได้พัฒนาขีด

                                                 
๑๗ชาญชัย ศิลปะอวยชัยและคณะ, “ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในท้องถ่ินของสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๒ ,  
หน้า ๑๐. 

๑๘ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๒. 



๑๗ 
 

ความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม”๑๙ 

 ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นประกอบด้วย ๑. ร่วมประชุม ๒. ร่วมออก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ๓. ร่วมในการตีปัญหาให้กระจ่าง ๔. ร่วมในการออกเสียงสนับสนุน
หรือคัดค้านปัญหา ๕. ร่วมในการออกเสียงเลือกต้ัง ๖. ร่วมในการบริจาคเงิน ๗. ร่วมในการบริจาค
วัตถุ  ๘ . ร่วมช่วยเหลือด้านแรงงาน ๙ . ร่วมในการใช้โครงการท่ี เป็นประโยชน์ ให้ถูกต้อง  
๑๐. ร่วมช่วยเหลือในการรักษาโครงการ  ๑๑. ร่วมในการท างานและเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง๒๐ 

แนวการพิจารณารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาใน ๒ ลักษณะ 
ประกอบด้วย 

 ๑. รูปแบบของการมีส่วนร่วม อาทิเช่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเกรงใจใครหรือ
ถูกบังคับเข้ามาท างาน เพราะมีส่ิงจูงใจเฉพาะหน้า เช่น  ถ้ามาช่วยขนดินสร้างเข่ือน จะได้รับของแจก 
เช่น ปลาชาร์ดีนคนละกระป๋อง หรือเข้ามามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น   
และอยากเข้ามาร่วมท า เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีจะก่อประโยชน์ระยะยาวให้กับตนเอง 

 ๒. ช่วงจังหวะท่ีคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ในงานท่ีรัฐบาลจัดขึ้น เช่น โครงการสร้าง
งานในชนบทท่ีเคยท าด้วยกัน สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการค้นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาตามแผนการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาการลงทุนในกิจกรรม
โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงานท่ีร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน
โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษา
โครงการและกิจกรรมท่ีได้ท าไว้ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลได้ให้ใช้ประโยชน์ตลอดปี๒๑ 

กระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดเชิงคุณภาพออกเป็น  
๕  ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี  ๑ การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

 ขั้นตอนท่ี ๒ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ 

                                                 
๑๙ทศพล กฤตยพิสิฐ, “การมีส่วนร่วมของก านันผู้ใหญ่บ้านเขตหนองจอกที่มีโครงการ / กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวทาง บวร และบรม เพ่ือสร้างอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๘๗. 

๒๐อาภรณ์ พัน ธ์  จั นท ร์ส ว่าง , การพั ฒ นาบุ คคล  กลุ่ มและชุ มชน , (กรุ ง เทพ มห านคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๔๖. 

๒๑อศิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๑๐๑. 



๑๘ 
 

 ขั้นตอนท่ี ๓ การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วม
บริหารงาน ประสานงาน และการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

 ขั้นตอนท่ี ๔ การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ี 
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิด
จากการพัฒนาท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 

 ขั้นตอนท่ี ๕ การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่า การพัฒนาท่ีได้กระท าไปแล้วนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินย่อย เป็นการประเมินผลการหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูปของการ
ประเมินผลรวม ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด 

 ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การตัดสินใจ เป็นส่วนส าคัญท่ี
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระท าการตัดสินใจ ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/องค์กร  
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถก าหนดความต้องการท่ีแท้จริงในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วย  
ตนเองได้ ท้ังนี้ ในทางปฏิบัตินั้น ประชาชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพราะมีข้อจ ากัด
หลายประการ ลักษณะของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย๒๒ 

๑ . ก ารมี ส่ วน ร่ วมอย่ าง เป็ น ท างก าร และ ไม่ เป็ น ทางก าร  (Formal-informal 
Participation) 

๑.๑  การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีถูกต้องตามระบบขององค์กร
ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตท่ีองค์กรได้วางนโยบายไว้ 

๑.๒  การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง  
เป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ระหว่างพนักงานในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัว
มากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ 

๒.  การมีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม  (Direct-indirect  Participation) 
๒.๑  การมีส่วนร่วมทางตรง  เป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงท่ีสมาชิกหรือพนักงานใน 
องค์กรได้มีส่วนร่วมโดยตรงแบบทันที  พนักงานแต่ละคนมีสิทธิและโอกาสท่ีจะแสดงการ

มีส่วนร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒.๒  การมีส่วนร่วมทางอ้อม  เป็นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยผ่านทางตัวแทน

พนักงาน 
 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบท ในรูปกลุ่ม/องค์กร 

ชุมชนนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการกลุ่ม  
 
                                                 

๒๒เนตินา โพธ์ิประสระ, "การมีส่วนร่วมของพนักงาน", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๖๔. 



๑๙ 
 

ตารางที่ ๒.๒ เปรียบเทียบทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยกับทฤษฎีของนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 
เปรียบเทียบทฤษฎีที่ใช้
ในการวิ จัยกับทฤษฎี
ข อ ง นั ก วิ ช า ก า ร /
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

โคเฮน 
และอัฟฮอฟฟ์ 

ไพรัตน์ 
เดชะรินทร์ 

ชาญชัย 
ศิลปะอวยชัย 

อาภรณ์พันธ์ 
จันทร์สว่าง 

อศิน 
รพีพัฒน์ 

ปรัชญา 
เวสารัชช์ 

๑. การเข้าร่วม ในการ
ตัดสินใจและตกลงใจ 

      

๒. การเข้าร่วม ในการ
ด าเนินงานของแผนและ
โครงการ 

      

๓. การเข้าร่วม ในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

 
 

 
 

  

๔. การเข้าร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วม 

 
 

 
 

  

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

๒.๑.๓  หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงพุทธ หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ครอบคลุม เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีตรงกับความเป็นจริง เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิด น าสู่การฝึกฝน ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ดีงามโดยตนเองและกัลยาณมิตร อันส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงภายในให้เกิดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๒๓ 

ลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงพุทธ  มีองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย ๔ ประการ 
คือ (๑) ความมีอิสระจากการครอบง าของอวิชชาและกิเลส ตัณหา อุปาทาน๒๔ (๒) การเรียนรู้ความ
จริง การสัมผัสและการปฏิบัติในธรรมชาติแห่ความจริงของชีวิตสังคมและส่ิงแวดล้อม (๓) การคิด
ไตร่ตรองอย่างแยบคายและ (๔) การมีจิตใจท่ีเป็นกลาง สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม
อย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  
คือ  ๑. สัปปุริสสังเสวะ การอยู่ใกล้คนดี ๒. สัทธัมมัสสวนะ เอาใจใส่ศึกษาโดยหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีดี  ๓ . โยนิ โสมนสิการ มีกระบวนการคิดวิ เคราะห์พิ จารณาหาเหตุผลท่ี ดีและถูกวิธี  
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม๒๕ 

 
                                                 

๒๓แสวง แสนบุตร, “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ”, รวมบทความวิทยานิพนธ์ ระดับ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า 
๑๔๘. 

๒๔ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒. 
๒๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๓๑๑. 



๒๐ 
 

๑) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธมีองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อกันดังนี้

กัลยาณมิตรผู้จัดเตรียมปัจจัย ๒ อย่างให้พร้อม ช่วยน้อมน าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น
ภายใน และพัฒนาไปสู่กระบวนการของการเรียนรู้ตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญาย่างเป็นองค์รวมท้ัง                
๓ ด้านให้เกิดเป็นวิถีชีวิตท่ีดีงามถือว่าเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง และเมื่อผู้เรียนได้รับการศึกษา
รอบด้านจะเกิดผลคือ การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ครบท้ัง ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ฝึกอบรมพัฒนากายให้
เกี่ยวข้องกับส่ิงภายนอกในทางท่ีไม่เกิดโทษสีลภาวนา พัฒนาความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี จิตตภาวนา ฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็ง เจริญด้วย
คุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีสมาธิ และปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญาให้รู้และเข้าใจส่ิงท้ังหลายตาม
จริง แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยปัญญาได้ และผู้เรียนจะเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีให้ตนเองและผู้อื่นแม้ใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง๒๖ 

การเรียนรู้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ต้องการผลิตคนให้เป็นคนท่ีเกลียดความช่ัว
กลัวความบาป ผู้เรียนรู้จะได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ดี และมีศีลสมบูรณ์ การเรียนรู้เชิงพุทธส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นตัวน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์
ในท่ีสุดทฤษฏีการเรียนรู้เชิงพุทธสอนวิธีด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เจริญก้าวหน้าและดีงาม มองเห็น
ความน่ากลัวในความผิดแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วถือว่าการเรียนรู้ไม่สูญเปล่า             
การเรียนรู้แนวนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ และความประพฤติ 
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

๒) วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
วิธีการการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมเชิงพุทธ มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดปัญญา ๒ วิธี  

คือ การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขา และการพัฒนาปัญญาตามหลักปัญญาวุฑฒิธรรม ๔ 
การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาต้องอาศัย ๒ องค์ประกอบ คือ การพัฒนาความ

ประพฤติและการพัฒนาจิตใจ เรียก สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ ๑) การพัฒนาความประพฤติ (ศีล)  
ในฐานะบาทฐานการพัฒนาจิตใจ เริ่มต้นจากการละเว้นความช่ัวท้ังปวง เช่น ศีล ๕ ซึ่งเป็นจริยธรรม
ขั้นพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร์ จากนั้นยกระดับความประพฤติให้ สูงขึ้น ไปในด้านความดี  
คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ พูด ท า ประกอบอาชีวะด้วยเจตนาท่ีสุจริตไมคิด
เบียดเบียน เมื่อพัฒนาความประพฤติ (ศีล) เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้มีหิริและโอตตัปปะ คือ ละอายและ
เกรงกลัวต่อการท าผิดบาป เป็นเหตุให้ใจคอวุ่นวายระแวงหวาดหวั่นกลัวโทษ เดือดร้อนใจในความผิด
ช่ัวร้าย ๒) การพัฒนาจิตใจ (สมาธิ) ในฐานะบาทฐานการพัฒนาปัญญา การพัฒนาจิตใจให้แข็งแรง   
มีพลัง ราบเรียบ สงบซึ้ง ใสกระจ่าง และนุ่มนวลควรแก่งาน การพัฒนาสมาธิจ าแนกเป็น การพัฒนา
สมาธิตามวิธีธรรมชาติ การพัฒนาสมาธิตามหลักอิทธิบาท ๔ การพัฒนาสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า 
และการพัฒนาสมาธิอย่างเป็นแบบแผน 

 
 

                                                 
๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒. 



๒๑ 
 

(ก) แนวทางการพัฒนาสมาธิตามวิธีธรรมชาติ 
เป็นการฝึกปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนการของธรรมท่ีเป็นไปเองตาม

ธรรมดาของธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นไป ฝึกกระท าส่ิงดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปราโมทย์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปีติ ปัสสัทธิ ความสุข และสมาธิอย่างมีประสิทธิภาพตามการเกิดขึ้น
ของปราโมทย์๒๗ 

(ข) แนวทางการพัฒนาสมาธิตามหลักอิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท ๔ แสดงให้เห็นว่า ปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรม สามารถพัฒนาสมาธิได้

ด้วยการน าจุดหมายมาเป็นอารมณ์ของจิต แล้วปลุกเร้าระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เข้ามา
หนุนน าให้สมาธิมีก าลังแข็งกล้า๒๘ 

อิทธิบาทแต่ละข้อท าให้เกิดสมาธิได้ ไม่ต้องเริ่มท่ีข้อใดเป็นการตายตัว ปกติมักเริ่มจาก
ฉันทะถ้าเริ่มตัวหนึ่งแล้ว ตัวอื่น ๆ ก็จะมาหนุนทันที และอิทธิบาทแต่ละข้อจะท าให้เกิดสมาธิได้
ต่างกันไปตามนิสัยของแต่ละบุคคล เช่น บางคน เมื่อมีใจรักในการท าส่ิงใดแล้ว (ฉันทะ) อาจเกิดความ
แน่วแน่ เกิดสมาธิในการท าส่ิงนั้น ๆ เป็นต้น 

(ค) แนวทางการพัฒนาสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า 
การกระท าใด ๆ ล้วนอาศัยสติเป็นตัวควบคุม คือ การไม่ปล่อยให้ใจเล่ือนลอย ไม่ปล่อยให้

อารมณ์ผ่านเรื่อยไป ไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆ หลงไปตามอายตะ ให้เฝ้าระวังรู้
จับตาดูอารมณ์แต่ละอย่าง เห็นสติท้ังในแง่ปฏิเสธ เป็นตัวป้องกัน ยับยั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไม่ให้ก้าว
พลาดไม่ให้ถล าลงในธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ในแง่อนุมัติ สติเป็นตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู้ 
ความนึกคิดและพฤติกรรมทุกอย่างให้อยู่ในแนวทางท่ีต้องการ สติเป็นเครื่องมือยึดกุมอารมณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งไว้ข้างหน้าจิต เพื่อพิจารณาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้รักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะท่ี
ต้องการ ท าให้จิตเป็นสมาธิได้ง่าย ท าให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเอง จัดการกับส่ิง
ท้ังหลายในโลกได้อย่างดีเมื่อมีภาวะจิตท่ีเป็นสมาธิ กระแสความคิดและการรับรู้จะขยายในมิติต่างๆ 
ได้ ท าให้การพิจารณาปัญญาด าเนินไปได้ชัดเจนเต็มท่ี เป็นพื้นฐานในการสร้างปัญญา 

(ง) แนวทางการพัฒนาสมาธิอย่างเป็นแบบแผน 
เป็นวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาในพุทธศาสนาเถรวาท เป็นวิธีการท่ีปฏิบัติ

อย่างจริงจัง มุ่งฝึกสมาธิภายในขอบเขตท่ีเป็นระดับโลกีย์ท้ังหมด มีการเตรียมการดังนี้ 
(๑) การตัดปลิโพธ ตัดความกังวลเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย ตระกูลญาติ ลาภ คณะศิษย์ หมู่ชน

ความเจ็บไข้ของตน การศึกษาเล่าเรียน ฤทธิ์ของปุถุชนท่ีจะต้องคอยรักษาไม่ให้เส่ือม ข้อสุดท้ายนี้
ส าหรับผู้จะเจริญวิปัสสนาเท่านั้น 

(๒) หากัลยาณมิตร ท่ีสามารถให้ความรู้ในการพัฒนาสมาธิ ซึ่งมีคุณสมบัติ น่ารัก               
น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักว่า รู้จักพูด ยอมให้พูด ยอมว่า แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ และไม่ชักน าในเรื่องไม่
ควร 

(๓) เลือกอุปกรณ์การพัฒนาสมาธิให้เหมาะสมกับตน กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ 
อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัฏญาน ๔ และอรูป 
                                                 

๒๗ วิ.ป. (ไทย) ๘/๖๓๓/๕๕๒. 
๒๘ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-๒๑๙. 



๒๒ 
 

(๔) การอาศัยอยู่ในสถานท่ีส่งเสริมการพัฒนาสมาธิ ไม่ไกลไม่ใกล้เกินไป ไปมาสะดวก 
กลางวัน ผู้คนไม่พลุกพล่าน ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง ไม่ขัดสนปัจจัย ๔ และมีพระเถระผู้
เป็นพหูสูต 

(๕) การปฏิบัติตามวิธีพัฒนาสมาธิตามอุปกรณ์ท่ีเลือก ๓ ขั้น (๑) บริกรรมภาวนา ก าหนด
ถือเอานิมิตในส่ิงท่ีใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน (๒) อุปจารภาวนา อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิตก าหนด
อุคคหนิมิตจนเกิดปฏิภาคนิมิต นิวรณ์สงบระงับ และ (๓) อัปปนาภาวนา เสพปฏิภาคนิมิตท่ีเกิดขึ้น
สม่ าเสมอด้วยอุปจารสมาธิ 

แนวทางการพัฒนาปัญญาตามหลักวุฑฒิธรรม ๔ วุฑฒิธรรม ๔ เป็นเครื่องเจริญปัญญา
เป็นหลักการพัฒนาปัญญา น าไปสู่การบรรลุธรรมข้ันสูงสุดได้ 

๑) การเสวนาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) คบหากับผู้ทรงปัญญา คบหากัลณมิตร มีมิตรดี
เป็นสัตบุรุษผู้มีคุณลักษณะ รู้หลักและรู้จักเหตุ รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล รู้จักตน รู้ฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลังความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รู้ประมาณ รู้จักความพอเหมาะพอดี รู้จักกาล 
เวลา ควรไม่ควร รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอัธยาศัย ความสามารถ 
และคุณธรรม๒๙ 

นอกจากนี้ควรมีคุณสมบัติเพิ่มได้แก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักพูดให้ได้ผลทนต่อ
ถ้อยค า แถลงเรื่องล้ าลึกได้ ไม่ชักน าในอฐานะ 

การคบหากับผู้ทรงปัญญาเป็นส่ิงส าคัญขั้นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความเจริญหรือความเส่ือม
เมื่อได้คบคนดี มีความรู้ ฟังค าแนะน าส่ังสอน และได้แบบอย่างท่ีดีให้น าความรู้ท่ีได้จากการเล่าเรียน
ไปประพฤติปฏิบัติจนบรรลุความส าเร็จเป็นผู้มีปัญญาไป หากคบคนพาลย่อมน าไปสู่ความเส่ือม 

๒) การฟังค าสอน (สัทธัมมัสสวนะ) ใส่ใจเรียนฟังให้ได้ความรู้ได้สัจธรรม เอาใจใส่สดับรับ
ฟังค าบรรยาย ค าแนะน าส่ังสอน แสวงหาความรู้ ท้ังจากตัวบุคคลและจากหนังสือแหล่งความรู้อื่นๆ  

๓) การพิจารณาไตร่ตรองอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) มีวิธีใหญ่ ๑๐ วิธี คือ 
   (๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย (๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ (๓) วิธีคิดแบบ

สามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ หรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา 
สามารถจ าแนกได้ ๒ วิธี ได้แก่ (ก) การคิดตามเหตุและผล จัดเป็น ๒ คู่ คือ คู่ท่ี ๑ ทุกข์เป็นผล สมุทัย
เป็นเหตุ คู่ท่ี ๒ นิโรธ เป็นผล มรรคเป็นเหตุ (ข) การวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง มุ่งตรงส่ิงท่ีต้องท า  
ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่าน (๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย        
(๖) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก (๗) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (ก) คุณค่าแท้ 
สามารถสนองความต้องการของชีวิตโดยตรง (๒) คุณค่าเทียม เป็นไปเพื่อปรนเปรอการเสพเสวย
เวทนา สนองตัณหา (๘) วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรมเป็นการพิจารณาท่ีเป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้นบรรเทา
และขัดเกลาตัณหา (๙) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันสติปัฏฐานเป็นส่วนประกอบส าคัญ (๑๐) วิธีคิดแบบ
วิภัชชวาท เป็นการพิจารณาแยกแยะ จ าแนก แจกแจงหรือวิเคราะห์ ลักษณะต่างๆ คือ (ก) ความจริง 
(ข) ส่วนประกอบ (ค) ล าดับขณะ (ง) ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (จ) เงื่อนไข 

                                                 
๒๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓. 



๒๓ 
 

๔) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) การปฏิบัติธรรมถูกหลัก ด าเนิน
ชีวิตถูกต้องตามธรรม ถูกความมุ่งหมาย มีอยู่ ๒ นัย (ก) ตามฐานะของตน (ข) ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อย
แก่ธรรมใหญ่ ปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยตามหลักใหญ่ เป็นข้อท่ีควรฝึกฝนให้มีปัญญาสามารถเลือก
หลักธรรมให้ถูกกับบริบทท่ีเกี่ยวข้อง หากเลือกผิดกับบริบทอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาปัญญาตาม ศีล สมาธิ และปัญญาแม้
ไม่ได้มุ่งแสดงให้เห็นแนวการพัฒนาปัญญาโดยตรง แต่มุ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาขั้นตอนท่ีเป็นบาท
ฐานให้สามารถพัฒนาปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไตรสิกขาสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หลักธรรมอื่นเพื่อ
แสดงให้เห็นแนวการพัฒนาปัญญาท่ีประสบความส าเร็จมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

ส่วนการพัฒนาปัญญาตามหลักวุฑฒิธรรม ๔ เริ่มต้นจากการคบหากับผู้ทรงปัญญาท่ีเป็น
กัลยาณมิตร เป็นสัตบุรุษ จากนั้นหมั่นฟังความรู้จากผู้ทรงปัญญาให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญา
น าความรู้มาพิจารณาไตร่ตรองด้วยความคิดท่ีแยบคายตามวิธี สุดท้ายน าการเรียนรู้จากท้ังสามอย่าง
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม 

๓) เป้าหมายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
เป้าหมายของการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนามุ่งสนองจุดหมายหลายระดับ เนื่องจาก

การศึกษาเป็นวิธีการท่ีมุ่งไปสู่อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของบุคคลท่ี
เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีท้ังเสขบุคคลและอเสขบุคคล๓๐ 

ก. จุดมุ่งหมายท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๑) จุดมุ่งหมายท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๓ อย่าง
ตามแนวตั้ง คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และ ปรมัตถะ ๒) จุดมุ่งหมายท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต 
๓ อย่าง ตามแนวราบ คือ อัตตัตถะปรัตถะ อุภยัตถะ 

ข. จุดมุ่งหมายท่ีเป็นภาวะอิสรภาพ ๔ ด้าน ๑) อิสรภาพทางกาย อิสรภาพพื้นฐานของ
ชีวิต ๒) อิสรภาพทางสังคมท่ีเกี่ยวกับศีล ๓) อิสรภาพทางจิตใจ มีจิตใจท่ีมีคุณธรรม มีความเข้มแข็ง 
มั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๔) อิสรภาพทางปัญญา ใช้ปัญญาคิดการต่างๆ โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่มี
เงื่อนง า หรือกิเลสเคลือบแฝง ตลอดจนรู้แจ้งสัจธรรมถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข ์

ค. จุดมุ่งหมายท่ีเป็นคุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการศึกษา ๑) มองในแง่ผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนา ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา ๒) มองในแง่ลักษณะการด าเนินชีวิต อัตตสมบัติ 
ปรัตถสมบัติ ๓) มองในแง่คุณธรรมหลักของผู้มีการศึกษา ปัญญา และกรุณา 

พระพุทธศาสนาอธิบายกิจท่ีพึงท าต่อความจริงในวิถีแห่งการบรรลุภาวะชีวิตท่ีสมบูรณ์ซึ่ง
เรียกว่า อริยสัจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอริยสัจนั้น มรรคเป็นหลักการท่ี ช้ีน าเพื่อไปสู่จุดหมาย 
ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็ได้ยักเยื้องวิธีการหรือได้ปรับมรรคอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มองเห็นและง่าย
ต่อการปฏิบัติท่ีชัดเจนขึ้น เรียกว่า ไตรสิกขา เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยการเรียนรู้จาก
หยาบไปหาละเอียด โดยเริ่มจากศีลไปสมาธิและปัญญา 

กระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการอบรม ฝึก พัฒนามนุษย์ ๓ ด้าน คือ ฝึกให้มี
พฤติกรรมท่ีร่วมสร้างเสริมสังคมดีงาม ซึ่งมีสภาพเกื้อกูลแก่คุณภาพชีวิต เอื้อแก่การพัฒนาจิตปัญญา
โดยฝึกหรือพัฒนาระเบียบวินัย ความสุจริตกาย วาจา และแรงงานท่ีเป็นสัมมาชีพ เรียกว่า อธิศีล
                                                 

๓๐แสวง แสนบุตร, “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ”, รวมบทความวิทยานิพนธ์ ระดับ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หน้า ๑๕๑-๑๕๒. 



๒๔ 
 

สิกขาอาศัยสภาพแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ภายนอกท่ีเอื้อนั้นเป็นพื้นฐานท าการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาจิตใจให้ประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตท่ีดี เรียกว่า อธิจิตสิกขา และด้วยจิตท่ีดี
นั้น ก็สามารถฝึกหรือพัฒนาด้านปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ท าการ
ด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นจนบรรลุถึงปรีชาญาณท่ีท าให้มีชีวิตแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นอยู่
ด้วยความผ่องใสเบิกบาน เรียกว่าอธิปัญญาสิกขา๓๑ 

การเรียนรู้หรือการพัฒนาการนี้อาศัยปัจจัย ๒ อย่าง คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอกเป็นฝ่ายท าให้เกิดศรัทธา คืออิทธิพลสภาพแวดล้อมดีท่ีเรียก ปรโตโฆสะท่ีดี โดยเฉพาะ
กัลณมิตรและปัจจัยภายในฝ่ายปัญญา คือความรู้จักคิด รู้จักท าใจ ท่ีเรียกว่า โยนิโสมนสิการ เพื่อสร้าง
สัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึน และสัมมาทิฏฐินี้ แยกออกเป็น ๒ ขั้น คือ๓๒ 

ขั้นโลกียสัมมาทิฏฐิ เป็นขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิ เมื่อยังไม่รู้แจ้งความจริงก็เป็นอยู่ด้วยความ
เช่ือถือหรือค่านิยมท่ีสอดคล้องกับหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีส านึกในความรับผิดชอบต่อการ
กระท าตามเหตุตามผล 

ขั้นโลกุตรสัมมาทิฏฐิ จัดเป็นขั้นสูง เมื่อรู้แจ้งความจริงแล้ว มีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระ  
ไม่ถูกกิเลสและความทุกข์ครอบง า ก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นโดยสมบูรณ์ 
เรียกว่าพุทธจริยธรรม คือ การครองชีวิตประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ ถูกหลักพุทธ
ธรรมเป็นอริยมรรค คือทางด าเนินสู่ความดับทุกข์อย่างส้ินเชิง 

 

ตารางที่ ๒.๓ สรุปหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี  
(ประยูร ธมฺมจิตโต) 
(๒๕๔๓, หน้า ๑). 

: ๑. ฝึกให้มีพฤติกรรมท่ีร่วมสร้างเสริมสังคมดีงาม (อธิศีลสิกขา) 
๒. ฝึกอบรมหรือพัฒนาจิตใจให้ประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ  
และสุขภาพจิตท่ีดี  (อธิจิตสิกขา)   
๓. ฝึกหรือพัฒนาด้านปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๔-๒๕). 

: การเรียนรู้หรือการพัฒนาการนี้อาศัยปัจจัย  ๒  อย่าง  คือ  
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 

แสวง แสนบุตร 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๕๑-๑๕๒). 

: ๑)  ความมีอิสระจากการครอบง าของอวิชชาและกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน 
๒)  การเรียนรู้ความจริง  การสัมผัสและการปฏิบัติในธรรมชาติแห่
ความจริงของชีวิต  สังคมและส่ิงแวดล้อม 
๓)  การคิดไตร่ตรองอย่างแยบคาย 
๔)  การมีจิตใจท่ีเป็นกลาง   

 
                                                 

๓๑พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต), กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : 
กรมวิขาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 

๓๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม : แกนน า
การศึกษา, (นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๖),  หน้า ๒๔-๒๕. 



๒๕ 
 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว  แต่การบริหารกิจการใดๆ         

ท่ีเกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะท่ัวๆ ไป รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารท้ังท่ีเป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารท่ัวๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม๓๓  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๔  

ผู้บริหารงานท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๓๕ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ีส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม  โดยอย่างน้อยท่ีสุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการช้ีน าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ท่ีก าหนดเป้าหมาย

                                                 
๓๓พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๓๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๓๕พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



๒๖ 
 

ของกลุ่มเอง ในกรณีท่ีเป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพื่อสร้างเงื่อนไข
และรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๓๖ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม๓๗ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๓๘  หรือความพยายามท่ีจะส่ัง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมท่ีมุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง    
การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าท่ีส่ังการ ให้ความสะดวกในการ
ท างานของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน๓๙ 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นศิลป์ (art) หมายถึง 
บุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณี
ท่ีเป็นศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ใน ส่ิงท่ีเกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่  ด้วยวิธี เชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การต้ังสมมุติฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐาน กรณีท่ีเป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็น
ศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๔๐ และเป็นกระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์การ การส่ังการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้๔๑ 

                                                 
๓๖ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๓๗จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๓๘สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๓๙ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 
๔๐วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๔๑สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๒๗ 
 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการท่ีบุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ พร้อมท้ังใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๔ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖, หน้า ๔). 

: ๑. เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ 
๒. หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎี  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๘) 

: การส่ังการ การให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนท่ีมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓-๔). 

: กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากร 
เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๓). 

: กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน  

พ ระ ม ห าวุ ฒิ ชั ย  ว ชิ ร เม ธี 
(ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐, หน้า ๒๕-๓๒). 

: ๑. การสร้างความเช่ือมั่น 
๒. ความสามารถในการแบ่งงาน 
๓. การกระจายอ านาจ 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๖). 

: การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือ
องค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  

วิโรจน์ สารรัตนะ 
(๒๕๔๒, หน้า ๔). 

: การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๘). 

: ๑. กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ 
และการควบคุม 
๒. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์  
และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๒). 

: การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  

 
 
 
 



๒๘ 
 

๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๔๒ ผู้บริหาร  
คือ นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๔๓ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการ
เลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า เช่น การช้ีแนะ การส่ังการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๔๔ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น  หรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร๔๕    
และหมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายใน
ระดับเดียวกัน๔๖ 

ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อื่น (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการท่ีจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีสมบูรณ์จะต้องให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองท้ังหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๔๗ 

ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อื่นโดยเฉพาะท่ีเป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย  นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าท่ีใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในส่ิงนั้น และเช่ียวชาญกว่าส่ิงอื่น อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
                                                 

๔๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 

๔๓ถวิล เก้ือกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 

๔๔เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 

๔๕สมยศ นาวีการ, การบรหิาร, หน้า ๒๒. 
๔๖สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๔๗สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 



๒๙ 
 

ความรู้ความสามารถสูง และมีความเช่ียวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าท่ีส่ังสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเช่ียวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 

ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครท่ีเป็นได้ถือว่ายอดเย่ียม เพราะจะมีท้ังความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนท่ีจะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๔๘ 

ประการท่ี ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการท่ี ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการท่ี ๓ เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้ 
ประการท่ี ๔ ให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการท่ี ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการท่ี ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการท่ี ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการท่ี ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการท่ี ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวท่ี หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้  ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาท่ี จะท าหน้าท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบั ติท่ีแสดงให้ เห็น ท้ังคุณภาพ ศักยภาพ           
เกิดประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นท่ีการศึกษานั่นเอง๔๙ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็น ผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ านวยการ  การจูงใจ การริเริ่ม           
การประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 

                                                 
๔๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๔๙สุรศักด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



๓๐ 
 

ตารางที่ ๒.๕ ความหมายของผู้บริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ์                       
(๒๕๔๐, หน้า ๑๗). 

: นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทาง
จิตใจด้วย 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๕๖). 

: ๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น  
๒. บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือหลักการและความส าเร็จของ
งานเป็นใหญ่  
๓. เป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑, หน้า ๒). 

: บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการเลือกตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้
ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๒). 

: ๑. บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น  
๒. บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๘). 

: ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒, หน้า ๘-๙). 

: ๑. ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อื่น  
๒. การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการท่ีจะเป็น
เช่นนั้น ได้ ผู้บริหารจะต้องเป็น ท้ังหัวหน้า  (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕) 

: ๑. จอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการ
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทางบริบท  ( Context ) 
หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” 

 
๒.๒.๓  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่ งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพื่ อประโยชน์ ในการจัดการองค์กร              

มีนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ท้ังนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบัง คับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการส่ังงาน (Command/Ordering) ตามล าดับช้ันใน
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization)     
ในระดับต่างๆ  



๓๑ 
 

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย (Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน (Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน  (Division of Works) และการมอบ ห มายห น้ า ท่ี ก ารงาน  (Delegation of Authority)         
การจัดการ (Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล 
คือ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมท้ัง     
การตรวจงาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เค รื่ อ ง วั ด ผ ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ( Administrative Measurement)  ก็ คื อ 
“ประ สิทธิภ าพ ”  (Efficiency) ซึ่ งหมายถึ งอั ต ราส่ วนแห่ ง ค่ าลง ทุ น  ( Investment Value)             
ต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนแห่งค่าลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงาน
เดียวกัน แต่ต่างระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการ
บริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานท่ีได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานท่ีได้
ผลผลิต หรือ ผลงานท่ีได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนท่ีต่ าท่ีสุด ซึ่งก็หมายความว่า     
นักบริหารท่ีดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด อย่างประหยัดท่ีสุด และให้ได้ผล
งานท่ีดีมากท่ีสุดนั่นเอง๕๐ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๕๑ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่ง

ท่ีก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ  (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
๕) การควบคุม  (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบั ติงานไปถึงไหน         

มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด 
 

                                                 
๕๐พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๕๑พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 
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ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๕๒ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกท่ีประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหาร (Administrative) ซึ่ งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions)   
ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๕๓ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสม
ในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้ว 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
                                                 

๕๒Koontz, Harold and Heize Weihrich,  Essential of Management,   5th, (Singapore : 
McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 

๕๓Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒ . อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ        
ควรอยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าส่ังสองค าส่ัง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าส่ังสองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าท่ี    
และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก  และผู้บริหารจะไม่
สนใจในความรู้ สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ  และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคต             
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับข้ันของการบริหารจัดการ จ านวน
ท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน  (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕ . การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
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๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗ . หลักความเสมอภาค  (Equity) ความ เสมอภาคคือ  ความเป็นธรรม  (Justice)       
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน 

๙ . ความคิดริเริ่ม  (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ       
โดยปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ  เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ           
ได้ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงาน และองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่ม
โดยการให้รางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้าง และลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 
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๑๒ . ความมั่นคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓ . ผลป ระ โยชน์ ส่ วน ตั วมี ความส า คัญ น้ อยกว่ าผลประ โยชน์ ของอ ง ค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ  เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๕๔ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน  ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB”    
เป็นกระบวนการบริหารงานท่ีน าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๕๕ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และส่ังการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕ . การประสานงาน  (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

                                                 
๕๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 
๕๕Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 

York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 
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๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคล่ือนไหว   และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๕๖ 

๑. การวางแผน  (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรท่ี
จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ  ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป 

๓ . การจัดคนเข้าท างาน  (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งต้ังการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การส่ังการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยส่ังการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ท่ีซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ  สะดวกแก่การ
ประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ  (Principles)    
ท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน

                                                 
๕๖ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙),  

หน้า ๒๔-๒๖.  
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จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตท้ังหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน  ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๕๗ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารท่ีมุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีว่าด้วยหน้าท่ีในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าท่ี ในการบริหารท่ีเรียกกันว่า  POSDCORB : Planning (การวางแผน ) Organizing     
(การจัดองค์การ)  Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน ) Directing (การส่ังการหรืออ านวยการ ) 
Coordinating (การประสาน งาน ) Reporting (การรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ) Budgeting 
(การงบประมาณ)๕๘ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ  (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลท่ีทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารท่ีจัดเป็นแกนร่วมของการบริหารท่ี
หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ท่ีส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนด
ต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน  องค์การ  ๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหา
บุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการ

                                                 
๕๗ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 
๕๘สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒. 



๓๘ 
 

และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ และ ๕)  การควบคุม (Controlling)     
คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด เป็นต้น 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก 
๒.๓.๑ การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ

เมืองบริวาร 
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดูแลอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองอยุธยา จากนั้น
การอนุรักษ์และคุ้มครองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนปัจจุบันได้มีการปรับปรุงบัญญัติกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นท าให้พื้นท่ีแหล่ง
โบราณสถานเมืองอยุธยาได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ ต่อมากรมศิลปากร โดยมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ ให้ด าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์แห่งนี้ภายใต้แผนงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เฉพาะในส่วนของการบูรณะโบราณสถานในขอบเขตพื้นท่ีในเกาะเมืองอยุธยาตามท่ีก าหนดเท่านั้น 
ภายหลังจากนั้นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๓๔ กรมศิลปากรได้ปรับปรุงแผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้มีขอบเขตการ
ด าเนินงาน ท่ีกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่ งขึ้นในรูปของแผนแม่บทน ครประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ โดยแผน
แม่บทดังกล่าว กรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็นแผนงานหลัก ๕ แผน ดังนี้       
คือ   (๑) แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน (๒) แผนงานพัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก (๓) แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์      
(๔)แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน และ (๕) แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ท้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ด ารงคุณค่าและ
เอกลักษณ์ อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้ตลอดไป๕๙  

นอกจากนี้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมยั งอยู่ภ ายใต้การดูแล และรับ ผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ท่ีมุ่งเน้นนโยบายการเป็นนครแห่งการท่องเท่ียวโลก โดยมีเป้าประสงค์ต่อ
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในพื้นท่ี นครประวัติศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าด้านการท่องเท่ียว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาโดยตลอดจนถึง ฉบับท่ี ๑๑ และฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๑๒) ท่ีเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม สร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความ

                                                 
๕๙ ก ระท รวง วัฒ นธรรม , ศู น ย์ ข้ อ มู ลม รดกโลกวัฒ นธรรม , [ออน ไล น์ ], แห ล่ งที่ ม า : 

www.thaiwhic.go.th/heritage_culture2, (๕ ตุลาคม ๒๕๖๑). 



๓๙ 
 

ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการพื้น ท่ีนครประวั ติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร           
เมื่อประเทศไทยร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ ค.ศ.๑๙๗๒ แล้วนั้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองและอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ด ารงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดก
ของมวลมนุษยชาติคงอยู่ตลอดไป อนุสัญญามรดกโลก จะท าหน้าท่ีเป็นกติกาให้นานาชาติพึงตระหนัก
ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม จากการด าเนินงานตามแผน
แม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ส าเร็จลุล่วงไประดับหนึ่ งโดยเฉพาะการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน วัด ก าแพงเมือง และคูเมือง รวมท้ังการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไป
ต้ังยังพื้นท่ีอื่นท่ีจัดไว้ ส่วนการย้ายบ้านเรือนท่ีรุกล้ า เขตโบราณสถานรวมท้ังการพัฒนาบุคลากรและ
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลับได้ผลน้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนในพื้นท่ียัง
ไม่มีความสนใจ และตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานท่ีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองเท่าท่ีควร 
รวมท้ังผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และผู้ท่ีสนใจทางด้านโบราณคดีเองก็มีอยู่ไม่มาก จึงอาจส่งผลให้
การอนุรักษ์โบราณสถานด าเนินต่อไปอย่างล่าช้า 

๒.๓.๒  สภาพปัญหาและอุปสรรค การอนุ รักษ์ และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก       
ในเชิงพื้นท่ีมีการขยายเขตเมือง เพื่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยบดบังทัศนียภาพ ท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเมือง รองรับการคมนาคมและ
นักท่องเท่ียวท าให้พื้นท่ีมีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น     
การสร้างเสาไฟขนาดใหญ่ ท่ีกระจายอยู่โดย ท่ัวเขตเมือง ปัญหาขยะมูลฝอย การสร้างบ้านพัก ท่ีอยู่
อาศัย บ้านจัดสรร อยู่โดยรอบโบราณสถาน และ การถมคูคลองต่าง ๆ แม้ว่าเมืองเก่าและเป็นพื้นท่ี
การควบคุมส่ิงก่อสร้าง ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาและความเจริญในท้องถิ่นได้     
เพราะความเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นท่ีเมืองใหม่ทับซ้อนกับพื้นท่ีเมืองเก่า  
วิถีของผู้คนยังคงด าเนินไปในพื้นท่ีอนุรักษ์นี้ ท าให้คนท้องถิ่นอาจมีความเห็นขัดแย้งกับแนวทางในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างลงในพื้นท่ีของ 
วัดร้าง การบุกรุกพื้นท่ี การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในท่ีดินภายใน       
เขตบริเวณโบราณสถาน 

จากสภาพสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาส าคัญ คือ การพัฒนาเขตเมือง การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจของประชาชน การบริหารจัดการ ไม่มีหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน และประชาชนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกโลก 
จึงเป็นปัญหาและกลายเป็นความขัดแย้งน าไปสู่การขึ้นบัญ ชีภาวะอันตรายถอดถอนเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการขึ้นทะเบียนการเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป 

จากการศึกษาเอกสาร และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าวิธีการหรือแนวทางต่างๆ ไปปรับ
ใช้เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้ 



๔๐ 
 

๒.๓.๒.๑ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
การบูรณะนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ

ด าเนินการด้วยการบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ และเมื่อพิจารณาย้อนไปถึงอดีตมีการก าหนด
แผนงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไว้จ านวนประมาณ ๓ พันล้านบาท ส าหรับระยะเวลาด าเนินการ 
๑๑ ปี โดยในปีแรกกรมศิลปากรยังได้เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับ
แผนการบูรณะพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์ จากแผนท้ังหมดรวมท้ังการบริหารจัดการ การท าความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากได้งบประมาณมาในปีแรกแล้ว     
กรมศิลปากรก็ยังไม่ได้งบประมาณใดๆ เพิ่มเติมอีกเลย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังมีข้อจ ากัดในด้านการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ การบริหารจัดการพื้นท่ีซึ่งมีปัญหา โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ในการจัดการดูแลรักษาพื้นท่ีสูง อีกท้ังไม่มีหน่วยงานท่ีต้องการรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งต่างกับ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีงบประมาณใช้ซ่อมแซมอาคารเก่า สร้างพิพิธภัณฑ์ ท้ังนี้ ส่วนใหญ่ประเทศไทยมัก
ใช้เป็นงบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (advertising budget) พองบโฆษณาหมดก็จบกัน๖๐  
ตลอดจนมีประเด็นค าถามว่ารัฐบาลมีเงินงบประมาณให้และรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถาน
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ราวปีละ ๒๕ ล้านบาท ประชาชนไม่ทราบว่า กรมศิลปากร
น าไปด าเนินการอะไรบ้าง ได้มีการด าเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ แต่ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการอนุรักษ์มรดกโลกยังคงอยู่ถาวรคู่กับการจัดการด้านงบประมาณ 

๒.๓.๒.๒ การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อพิจารณาความเป็นเมืองมรดกโลกมีท้ังข้อดีและความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติ กล่าวคือ 

ความรับผิดชอบการบ ารุงรักษาต้องรายงานสภาพต่อองค์การยูเนสโกอย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบันมีความ
น่ากังวล และความเป็นแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะถูกถอดถอน ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เสียหายมหาศาล ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงยิ่งคือการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ และการสร้างบ้านเรือนใน
เขตเกาะเมืองอยุธยาจนท าให้เมืองอยุธยาสูญเสียภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Outstanding Universal 
Value :OUV) หรือความโดดเด่นอันเป็นสากล กรณีของพระนครศรีอยุธยาอยุธยาก็คือความเป็นเมือง
ท่ีประชาชนอาศัยอยู่กับวัฒนธรรมน้ าซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ โบราณสถานท่ีอยู่ในวัดจึงมีปัญหาในการ
อนุรักษ์เบื้องต้น จากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้
โบราณสถานถูก แช่น้ าอย่างปกติ นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว โบราณสถานในวัดยังต้องเผชิญกับความ
ต้องการจากผู้ประกอบการในทางพุทธพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวท าลายโบราณสถานอันดับหนึ่ง อันถือว่า
โบราณสถานถูกท าลายโดยผู้เกี่ยวข้องดูแลโบราณสถานเสียเอง  

ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เริ่มต้นจาก นโยบายขาดความต่อเนื่อง ด้านเจตคติ ความรู้ความเข้าใจของประชาชน การบุกรุกและ
ครอบครองพื้นท่ีแหล่งมรดกโลก การมีส่วนร่วม บุคลากรเฉพาะไม่เพียงพอต่อการจัดการดูแลพื้นท่ี 
งบประมาณขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากมีหน่วยงานหลาย
ฝ่ายท่ีมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีมรดกโลก อาทิเช่น กรมศิลปากรมีอ านาจระงับยับยั้ง
หรือเพิกถอนการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างบนพื้นท่ีมรดกโลก ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
                                                 

๖๐ โครงการพิทักษ์มรดกสยาม, บทสรุปการเสวนาเรื่อง “อยุธยา: มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง” วันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร. 



๔๑ 
 

โบราณวัตถุ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๔ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาคอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการอนุญาต 
อนุมัติให้มีส่ิงปลูกสร้าง ภูมิสถาปัตย์ในเขตพื้นท่ี ขณะเดียวกันก็มีอ านาจหน้าท่ีจัดระบบบริการ
สาธารณะและดูแลพัฒนาความเจริญในเขตพื้นท่ี จึงเกิดปัญหาการใช้อ านาจท่ีทับซ้อนกัน  ข้อเสนอ
แนวนโยบายในการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ สร้างความพร้อมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร งบประมาณเพื่อรองรับกับแผนกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓.๒.๓ การบริหารจัดการพื้นที่นครประวัตติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
๑) การประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน การบริหารจัดการพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยามีหลากหลายมิติด้วยกัน เนื่องจากเมืองอยุธยาเป็นศูนย์กลางของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วย จึงต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมศิลปากร และภาคประชาชนด้วย ตัวอย่างเช่น ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยมีความร่วมมือระหว่างประเทศ คือรัฐบาลญี่ปุ่น มีนักวิชาการญี่ปุ่นเข้ามา
ช่วย และนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยในเมืองไทย มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดการแสดงซึ่งใน
สมัยนั้นถือว่าใช้เทคนิคทันสมัยท่ีสุดได้พยายามให้คนเข้าใจถึงความเป็นเมืองเก่าอยุธยาในหลายมิติ 
แต่หลังจากนั้นเกิดปัญหาความเห็นท่ีแตกต่างกันในการบริหารจัดการจนมีการมอบหมายให้อยู่ใน
ความดูแลของราชการส่วนจังหวัด และอีกหลายกรณีของการประสานงานระหว่างกรมศิลปากร   
และท้องถิ่น 

๒) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปัญหาการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา สาเหตุหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของประชาชนและ
บุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา ประชาชนท่ัวไปยังขาดความเข้าใจและไม่เห็น
ความส าคัญของอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเพียงพอ ความเห็นต่างทางการเมืองก็เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น การเป็นคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง
ระดับชาติ และในระดับชุมชน อีกท้ังยังมีปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดท่ีแพร่หลายในกลุ่ม
วัยรุ่น ซึ่งส่งผลต่อการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นสามารถท าได้โดย การน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) มาใช้สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนปฏิบัติ การเสริมสร้างให้
ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเท่ียว ส่วนภาครัฐต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นตัวแทนในรูปคณะกรรมการ   
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ภายใต้การบริหารจัดการ ในพื้นท่ีแหล่งมรดกโลก และสร้างเครือข่าย



๔๒ 
 

ความร่วมมือ โดยใช้หลักการบูรณาการท่ีช่ือว่า “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นแนวทาง
ต้นแบบต่อไป๖๑  

 ๓) มาตรการทางกฎหมายส าหรับการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก แม้ว่าประเทศไทย
จะมีมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณสถานซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยมีการตรากฎหมายมาบังคับใช้คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนได้ร่วมเป็น
สมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้เพื่อจัดการอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายมารองรับและ
สนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานให้สอดคล้องกัน รวมท้ังประชาชนเองขาดความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน และความรู้ความเข้าใจในแนวทาง และวิธีการอนุรักษ์
โบราณสถานท่ีถูกต้อง การก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยบดบังทัศนียภาพของแหล่งโบราณสถาน อีกท้ังยัง
มีปัญหาน้ าท่วมโบราณสถาน การขยายเมืองเพื่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยร้านค้าบดบังทัศนียภาพท่ี
สวยงามของโบราณสถานและรุกล้ าพื้นท่ีแหล่งมรดกโลก ตลอดจนการพัฒนาถนนหนทางภายในเขต
เมืองเพื่อรองรับการคมนาคมท าให้เขตเมืองพัฒนาเป็นไปอย่างไร้ทิศทางไม่สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ปัญหาประสิทธิภาพการน ามาตรการทางกฎหมายใน
การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกไปสู่การปฏิบัติ ยังคงเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากประเทศไทยไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยตรง แต่อาศัยกฎหมายอื่นซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว มาบังคับใช้ จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การก าหนดวิธีการและขั้นตอน 
การใช้อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานขาดความชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน มาตรการและการติดตามประเมินผล ๖๒ 

ดังนั้น นโยบายระดับรัฐบาลจึงควรมีมาตรการในการอนุรักษ์พื้นท่ีแผนการอนุรักษ์ด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตควบคู่กันไปทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับเส้นทางท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกผ่านส่ืออย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการส ารวจและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานท่ีเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา 
สถานท่ีจอดรถ ป้ายบอกทางหรือป้ายส่ือความหมายท่ีเหมาะสม ท่ีรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและทางด้านบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบรม
ให้ผู้ประกอบการมีจิตสาธารณะเป็นส าคัญ เป็นการอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งมรดกโลกไว้ให้กับบรรพชน
รุ่นหลังต่อไป 

มิฉะนั้นแล้วเมื่อกรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีอ านาจในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีต้ังอยู่ในเกาะเมืองจังหวัด

                                                 
๖๑ ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 

๖๒ ธาตรี มหันตรัตน์ และสิริพัฒถ์ ลาภจิตร, “รูปแบบการบริหารจัดการมรดกโลกที่เหมาะสมกับนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”,  รายงานการวิจัย, (ส านักวิจัยและบริการวิชาการสถาบันราช
ภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔. 
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พระนครศรีอยุธยา และต่างฝ่ายได้ใช้อ านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีทับซ้อน
กัน ส่งผลให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์เสียหาย ถูกท าลาย สูญหาย และภูมิทัศน์
โดยรอบเกิดมลภาวะทางสายตา “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”             
ท่ีได้ จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ห รื อ  ยู เ น ส โ ก : 
UNESCO) จึงอาจต้องขึ้นบัญชีภาวะอันตรายและอาจจะถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกได้ใน
อนาคตเพราะการบริหารจัดการพื้นท่ีในเขตโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก (The World Heritage Convention) 
ก าหนดไว้ (สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ, ๒๕๕๖) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงเป็น
ปัญหาท่ีต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขจากทุกฝ่าย ปรับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ ประชาชน ชุมชนให้
เข้าใจอย่างเข้าถึงความส าคัญของมรดกโลกอย่างแท้จริง 

๒.๓ .๒ .๔  หลักบู รณ าการองค์ รวมเพื่ อความด ารงอยู่ ของแหล่ งมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา 

โดยความหมายของค าว่า “บูรณาการ” สามารถพิจารณาได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
ความหมายท่ัวไป คือ การท าให้สมบูรณ์หรือการท าให้หน่วยย่อยๆ ท่ีสัมพันธ์ ซึ่งอาศัยกันอยู่เข้า
มาร่วมท าหน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม ส่วนอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายใน
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์บูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานหรือสร้างการ
เรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีบูรณาการ คือ เน้นท่ีองค์รวมของความรู้มากกว่าเนื้อหาย่อยของแต่ละวิชา
และเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการจะประสบผลส าเร็จได้นั้นจ าเป็นจะต้องได้ผู้สอนท่ีดี เพื่อท าหน้าท่ีให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง
และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“องค์รวม” (Holistic ideology) หมายถึง แนวคิดในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์
หรือส่ิงต่าง ๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบท้ังหมด (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์หรือส่ิงนั้น ๆ และพิจารณาถึงความเช่ือมโยงและการสอดประสานกันในทุก ๆ ส่วนของ
องค์ประกอบนั้น 

ส าหรับค าว่า “บูรณาการ” (Integration) หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ คือ ท าให้หน่วย
ย่อย ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันร่วมกันท าหน้าท่ีอย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง อีกนัยหนึ่ง ค าว่า “องค์รวม” น่าจะสอดคล้องกับค าว่า ความคิดเชิงระบบ 
(System approach) ซึ่งหมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีรวมกันและต่างท าหน้าท่ีของตนเองอย่างมีระเบียบ   
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ความคิดเชิงระบบเป็นส่ิงท่ีมีมานานแล้วในธรรมชาติ เช่น ระบบสุริยะ
จักรวาล ระบบนิเวศน์ ระบบร่างกายมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นระบบองค์รวมใหญ่ท่ีประกอบด้วย
ระบบย่อยอีกหลายระบบ แต่ถ้าระบบย่อยในระบบองค์รวมใหญ่บกพร่องไปหรือท างานไม่สัมพันธ์กับ
ระบบใหญ่ เช่น ระบบย่อยอาหาร หรือ ระบบหายใจเกิดบกพร่องไป ก็จะท าให้องค์รวมใหญ่         
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คือ ระบบร่างกายเกิดปัญหาขึ้นได้ มนุษย์จึงน าความคิดเรื่องระบบมาใช้ในการบริหารและการท างาน
โดยให้ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของระบบท่ีครบวงจรมากขึ้น  

การบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้น าแนวคิดความเป็นองค์รวมมาเป็นแนวทางในการบริหาร
และสร้างนวัตกรรมการบริหารมากมาย ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่าต่างอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
เดียวกัน จะต่างกันก็ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีต้องการน าไปใช้เท่านั้น ตัวอย่างแนวคิดและ
นวัตกรรมการบริหารท่ีมีแนวคิดเป็นองค์รวมซึ่งพอคุ้นเคยกันบ้าง ได้แก่๖๓ 

๑. การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) หมายถึงการพัฒนาท่ีต้องค านึงถึง
ความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกัน        
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๙-๑๐ จะมุ่งให้ทุกหน่วยงานพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมตามแนวคิด
นี้ท้ังส้ิน รวมทั้งแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกัน 

๒ . ประธานคณ ะ ผู้บริห าร สูง สุดของอ ง ค์กร  (Chief Executive Officer : CEO) 
ความหมายในภาคเอกชน หมายถึง ประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งมีอ านาจในการท่ีจะ
ตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดังตัวอย่าง ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น หมายถึงการเป็น
เจ้าภาพสูงสุดท่ีสามารถจะบูรณาการงานในจังหวัดให้ส าเร็จ ซึ่งจะต้องรู้ปัญหาและสามารถระดม
สรรพก าลังได้ และท่ีส าคัญจะต้องมีเครื่องช้ีวัดการท างานท่ีเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการสร้างภาพอนาคตของ
องค์กรและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตมีองค์ประกอบส าคัญ           
๔ ประการคือ (๑) การมุ่งเน้นอนาคต (๒) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร (๓) การมุ่งเน้น
กระบวนการ และ (๔) การมุ่งเน้นภาพรวม 

๔. การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาค าตอบ การหาความรู้ในส่ิงท่ี
ไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นส่ิงท่ีเป็น
ประ โยชน์ ใหม่  ๆ  ท่ีอ งค์กรต่าง ๆ  นิ ยมน าม าใช้ คื อการวิ จัยและพัฒ นา (Research and 
experimental development) ซึ่ งมี ท้ั งการวิ จัยพื้น ฐาน การวิ จัยประยุก ต์  และการพัฒนา         
การทดลอง 

๕. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory  management) เป็นหลักการบริหาร
อย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีท้ังการมีส่วน
ร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ

                                                 
๖๓อรพินท์ สพโชคชัย, “ภาคีการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการท างานในระดับพ้ืนที่.  ๒๕ กันยายน 

๒๕๔๖ เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ,ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ”, Greffe, Xavier. 
(2004). Is Heritage an Asset or a Liability?. Journal of Cultural Heritage, 5: 301-309. 
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รับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี     
ในองค์กร 

๖. นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารอื่น ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น 
๖.๑ Balanced Scorecard คือ การก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้านเป็นเครื่องมือท่ี

ใช้ ในการวางแผนและการประ เมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ สามารถมองเห็ น ความสมดุล                  
และความสัมพันธ์ของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างชัด เจนท้ัง ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านลูกค้า          
(๒) ด้านกระบวนการภายในองค์กร (๓) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ (๔) ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

๖ .๒  ก ารบ ริ ห าร คุณ ภ าพ ท่ั ว ท้ั งอ ง ค์ก ร  (Total Quality Management: TQM)         
เป็นการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ภายใต้หลักการ ๓ C คือ ๑) Customer focus เป็นการบริหาร
ท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ๒) Continuous improvement เป็นการปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง และ ๓) Company-wide involvement เป็นการบริหารท่ีต้องท าให้คนท้ัง
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นเต็มใจ และมีความสุขในการท างาน 

๖.๓ วงจร PDCA คือ วงจรคุณภาพ หรือ  วงจรเดรมมิ่ ง  ได้แก่  Plan (วางแผน )           
Do (ปฏิบัติตามแผน) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงพัฒนา) เป็นกระบวนการเชิงระบบ
ท่ีนิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้ทุกองค์กร 

๖.๔ ส านักบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เป็นมิติใหม่แห่งการให้บริการ
ประชาชน โดยรวมศูนย์การให้บริการพื้นฐานแก่ลูกค้าและประชาชนจากหลาย ๆ หน่วยงานมาไว้    
ณ จุดเดียวกัน 

มีการปรับปรุงท้ังระบบส านักงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเน้นให้ปฏิบัติงานบริการ
ลูกค้าและประชาชนด้วยจิตส านึกแห่งผู้ให้บริการท่ีดีและมีการปรับปรุงระบบงานโดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้สามารถบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

ความเป็นองค์รวมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง      
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกส่วนอย่างบูรณาการไม่แยกส่วน และสามารถจัดองคาพยพทุกส่วนให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบท่ีครบวงจร เงื่อนไขความส าเร็จของการบริหารแบบองค์
รวมประการหนึ่งคือ การท างานเป็นทีม โดยทุกฝ่ายทุกกลุ่ม ทุกคนต้องพร้อมท่ีจะร่วมคิด ร่วมท า   
ร่วมรับผิดชอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ประโยชน์จากการท าระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ได้แก่ (๑) เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน (๒) สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ บุคลากร ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) พนักงาน
ท างานโดยง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (๔) ลดความสูญเปล่า 
ซ้ าซ้อนในการบริหาร (๕) ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม และตรวจประเมิน (๖) สร้างภาพลักษณะ
ท่ีดีแก่องค์กร 

ดังนั้น แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร การบูรณาการแบบองค์รวม ในบทความนี้         
จึงหมายถึง การบริหารจัดการมรดกโลกแบบมีส่วนร่วม การจัดองคาพยพทุกภาคส่วนให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบท่ีครบวงจรโดยทุกภาคส่วนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมท า
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หน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืน การบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีท้ังการมี
ส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ
รับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการแบบองค์
รวมการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  
ให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทางเลือกแนวทางหนึ่งส าหรับการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอาศัย
หลักการท างานในลักษณะ “บูรณาการแบบองค์รวม” เป็นการท างานร่วมกันขององค์กร หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันเพื่อยังประโยชน์ “ส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะ” ต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองไว้ซึ่งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นสมบัติชาติ ส าหรับ
แนวคิด“การอนุรักษ์ท่ีดี ต้องรักษาคุณค่าด้ังเดิมของส่ิงนั้น พร้อมท้ังบ ารุงรักษาพัฒนาองค์ความรู้ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผู้มีส่วนร่วมควบคู่กันไปตามกฎบัตรสากล “อนุสัญญามรดกโลก” ซึ่งพื้นฐาน
ในการอนุรักษ์โบราณสถานจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถาวรและยั่งยืน 
 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโบราณสถาน 

๒.๔.๑ ความหมายของโบราณสถาน 
โบราณสถาน มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Monuments  ราชบัณฑิตยสถาน   

ได้ให้ความหมายของโบราณสถานว่า หมายถึงส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง ท่ีมีอายุเก่าแก่
กว่า ๑๐๐ ปี ขึ้นไป ใน พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติ  พ .ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญั ติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ             
และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ  (ฉบับ ท่ี  ๒) พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้ความหมายไว้ตามมาตรา ๔              
ว่าโบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์ 
หรือโบราณคดี ท้ังนี้ให้รวมถึง สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย 

จากความหมายค าว่า โบราณสถาน ดังกล่าวข้างต้นนี้ การท่ีจะถือส่ิงใดเป็นโบราณสถานก็
จะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือ 

๑. ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์  
จากความหมายของค าว่า อสังหาริมทรัพย์ ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๐๐ ว่า อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดินกับทรัพย์อันติดกับท่ีดินนั้น หรือประกอบเป็น
อันเดียวกันกับท่ีดินนั้น อนึ่ง ค าว่า อสังหาริมทรัพย์ หมายรวมถึงสิทธิท้ังหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินด้วย ดังนั้นจึงพออธิบายความหมายของค าว่า อสังหาริมทรัพย์ ว่าได้แก ่ทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

- ท่ีดิน ท้ังท่ีเป็นท่ีดินท่ีเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ เช่น ท่ีดินมีโฉนด โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง
และรวมถึงท่ีดินท่ีผู้มีสิทธิ์ครอบครอง เช่น ท่ีดินท่ีมี สค.๑, นส.๓, นส.๓ ก. เป็นต้น 
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ทรัพย์อันติดกับท่ีดิน ได้แก ่
- ทรัพย์ท่ีเกิดหรือติดกับท่ีดินโดยธรรมชาติ เช่น ไม้ยืนต้น และทรัพย์ท่ีติดกับท่ีดินโดยมีผู้

น ามาติด เช่น ตึก อนุสาวรีย์ เจดีย ์
- ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดิน เช่น แม่น้ า ล าคลอง เป็นต้น 
สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) สิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิใช้สอย

และ ได้มาซึ่งดอกผล สิทธิท่ีจะจ าหน่ายหรือโอน สิทธิท่ีจะติดตามทวงคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์ จะยึดถือไว้
เป็นต้น  

๒) สิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ท่ีดินโดยอ้อม เป็นสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ท่ีดินโดยตรง  
แต่เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งติดอยู่กับท่ีดินอีกทอดหนึ่ง เช่น สิทธิ์จ านอง เป็นต้น 

๒. อายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ซึ่งมีองค์ประกอบท่ี
จะต้องพิจารณาถึงหลักการส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ ประเภท 

 (๑) อายุของอสังหาริมทรัพย์ 
 (๒) ลักษณะการก่อสร้างของอสังหาริมทรัพย์ 
 (๓) หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์ 
ท้ังนี้จะต้องเป็นประโยชน์ ต่อศาสตร์แขนงหนึ่ งแขนงใดใน  ๓ แขนงนี้ คือ ศิลปะ 

ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการท่ีให้ความหมายของโบราณสถาน  ผู้วิจัยจึงได้

ประมวลความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 
ดังนั้นค าว่าโบราณสถานไม่ได้ช้ีเฉพาะว่าเป็นตัวอาคารอย่างเดียว แต่รวมไปถึงอาณาเขต

ของพื้นท่ีท่ีมีตัวอาคารอยู่ด้วยซึ่งแม้บางทีอาจจะมีขนาดกว้างขวาง อย่างเช่นเมืองประวัติศาสตร์ก็ตาม 
การก าหนดว่า สถานท่ีใดเป็นโบราณสถานนั้นจะยึดตามหลักสากลว่า โบราณสถานต้องมีอายุมากกว่า 
๑๐๐ ปี ยกเว้นเพียงแต่ว่าโบราณสถานนั้นมีอายุต่ ากว่าท่ีก าหนดต้องมีความส าคัญจริง จึงถือได้ว่าเป็น
อนุสรณ์สถานแห่งชาติโบราณสถานท่ีมีอายุเกิน ๑๐๐ ปี เรียกว่า National heritages ส่วนท่ีมีอายุต่ า
กว่านั้น เรียกว่า National histories properties sites 

๒.๔.๒ ประเภทของโบราณสถาน 
กรมศิลปากร  มีวิธีการแบ่งประเภทของโบราณสถาน ได้ ๒ วิธี คือ 
๑. การแบ่งแยกโดยพิจารณาตามหลักกรรมสิทธิ์  การแบ่งแยก การแบ่งแยกโดยวิธีนี้

สามารถจ าแนกโบราณสถานออกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๑) โบราณสถานท่ีมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ๒) โบราณสถานท่ีไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๒. การแบ่งโดยพิจารณาจากหลักการขึ้นทะเบียน การแบ่งแยกด้วยวิธีนี้ สามารถจ าแนก

โบราณสถานได้เป็น ๒ ประเภท 
 ๑) โบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน 
 ๒) โบราณสถานท่ีมิได้ขึ้นทะเบียน 
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ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนักวิชาการได้ให้ข้อคิดใน การแบ่งโบราณสถานตามการใช้ประโยชน์ 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 

๑. โบราณสถานท่ีร้างแล้ว ได้แก่ โบราณสถานท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงฆ์ของ
การก่อสร้าง และไม่มีคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว 

๒. โบราณสถานท่ียังไม่ร้าง ได้แก่ โบราณสถานท่ียังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการ
ก่อสร้าง และยังมีคนอยู่อาศัย หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่ 

การแบ่งแยกประเภทของโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน ก็เพื่อประโยชน์
ในการใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปให้ความปกป้องคุ้มครอง โดยโบราณสถานแต่ละประเภทจะมี
ระดับของมาตรการในการควบคุมท่ีแตกต่างกัน 

กรมศิลปากร  ได้แบ่งโบราณสถานออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 
๑. แบ่งตามประเภทของวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
๑.๑ โบราณสถานท่ีก่อสร้างด้วยดินได้แก่ เนินดิน ก าแพงดิน คูเมือง หรือถนน 
๑.๒ โบราณสถานท่ีก่อสร้างด้วยอิฐได้แก่ โบสถ ์วิหารพระปรางค์เจดีย์เป็นต้น 
๑.๓ ประเภทท่ีสร้างด้วยหิน ได้แก่ ปราสาทหินต่าง ๆ เช่น เทวสถานต่าง ๆ ก าแพงเมือง 

ป้อมประตูเมือง โบสถ ์เจดีย ์ฯลฯ หินท่ีนิยมใช้ในการก่อสร้างมักจะเป็น ทราย และศิลาแลง 
๒. แบ่งตามหน้าท่ีและลักษณะการใช้ประโยชน์ในอดีตของโบราณสถาน คือ 
๒.๑ ศาสนาสถาน ได้แก ่ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นตามความเช่ือในศาสนาต่าง ๆ และใช้เป็นท่ี

ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น เทวสถานในทางศาสนาพราหมณ์หรือวัดร้างในทางพุทธศาสนา 
เป็นต้น 

๒.๒ โบราณสถานท่ีใช้ในการสาธารณูปโภค ได้แก่  โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่ อ          
เป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น คูเมือง สระน้ า อ่างเก็บน้ า ตระพัง หรือบ่อบาดาลในสมัย
สุโขทัย เป็นต้น 

๒.๓ โบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู ได้แก่ โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน
เมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพงเมือง เป็นต้น 

๒.๔ โบราณสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ โบราณสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็น ท่ีอยู่  
เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้ าท่ีมีมนุษย์เข้าไปอาศัย และท้ิง
ร่องรอยไว้ 

๒.๕ โบราณสถานท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริเวณท่ีมีการท าอุตสาหกรรมในสมัย
โบราณ มีการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการท าอุตสาหกรรม เช่น เตาทุเรียงในสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็น
เตาท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเผาเครื่องปั้นดินเผา 

๒.๖ โบราณสถานท่ีใช้ในการฝังศพ โบราณสถานท่ีใช้เป็นท่ีฝังศพท่ีมีขนาดใหญ่โต 
ส่วนมากสร้างขึ้นเพื่อฝังศพของกษัตริย์ในสมัยโบราณ เช่น สุสานท่ีฝังศพ หรือ ปิรามิด ท่ีใช้เก็บศพ
ของกษัตริย์อียิปต์โบราณ  กองโบราณคดีสามารถจ าแนกประเภทของโบราณสถานออกเป็น           
๗ ประเภท ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. อนุสาวรีย์แห่งชาติ หมายถึง อนุสรณ์สถานต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ร าลึกถึง
บุคคลหรือเรื่องราวส าคัญ สมควรท่ีประชาชนจะต้องจดจ าร าลึกถึงในฐานะท่ีเป็นแบบฉบับ 



๔๙ 
 

๒. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ ได้แก่ อาคารบ้านเรือนท่ีมีคุณค่าทางรูปแบบโครงสร้าง
และองค์ประกอบอื่น ๆ 

๓. อาคารสัญลักษณ์ของเมือง ได้แก่ อาคารส่ิงก่อสร้าง สะพานหรือล าคลอง ซึ่งเป็น
สถานท่ีส าคัญท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่บ้านเมืองนั้น 

๔. ย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาคารทางการค้า การพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมในอดีต ท่ีมี
ลักษณะของตนเอง มีเรื่องราวเนื้อหาของย่านนั้นโดยเฉพาะ 

๕. อุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ พื้นท่ีใด ๆ ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรม ถนนหนทาง และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ สมควรรักษาไว้ 

๖. นครประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมือง หรือบริวารของเมืองท่ีมีแบบอย่างวัฒนธรรม ชีวิต
ความเป็นอยู่ สภาพของอาคาร สถานท่ี หรือมีอาคารประเภท ๑-๕ อยู่พร้อมมูลและยังมี ประโยชนใช้
สอยอยู่ในปัจจุบัน 

๗. ซากโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดี ได้แก่ ซากหรือแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมทั้งสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

เมื่อโบราณสถานมีสภาพท่ีแตกต่างกันหลายสภาพเช่นนี้  การก าหนดแนวทางให้นัก
อนุรักษ์ด าเนินการก็ต้องแตกต่างกันออกไปตามสภาพของโบราณสถานนั้น  ๆ การอนุรักษ์
โบราณสถานต่าง ๆ มีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน อาคารประวัติศาสตร์กับยานประวัติศาสตร์ กับอุทยาน
ประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ แม้จะถูกจ ากัดให้อยู่ในกรอบการอนุรักษ์ท่ีเหมือนกันแต่มี
วิธีการผ่อนปรนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโบราณสถานประเภทนั้น และเทคนิคท่ีแตกต่าง
กัน ท้ังนี้จะต้องพิจารณาถึงสภาพของท้องถิ่นวัตถุ และสภาพของสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละเมือง
ประกอบด้วย 

จากการศึกษาแนวคิดหลักการในการแบ่งประเภทของโบราณสถาน ผู้วิจัยจึงได้ประมวล
ความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

สรุปได้ว่า ประเภทของโบราณสถานท่ี เห็นเป็นหลักใหญ่ๆ ส่วนมากก็จะจ าแนก
รายละเอียดชัดเจน ในแต่ละประเภทของโบราณสถานนั้น ๆ และแบ่งก าหนดแนวทางให้นักอนุรักษ์ได้
ศึกษาและจ าแนกในการด าเนินการแตกต่างกันออกไปตามสภาพของโบราณสถานนั้นๆ ซึ่งการอนุรักษ์
โบราณสถานต่างๆ มีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ไปตามลักษณะประเภทของโบราณสถานนั่นเอง 

๒.๔.๓ สาเหตุแห่งการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน 
โบราณสถานเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมและหลักฐานของความเจริญรุ่งเรืองประเภท

อสังหาริมทรัพย์ท่ีสามารถบ่งบอกเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตนับต้ังแต่ประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีของมนุษยชาติ ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถค้นคว้าและศึกษาหาความรูป
จากโบราณสถาน เมื่อผูกศึกษามีความรูปพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพียงพอและได้มีการศึกษาย้อนหลัง
กลับไปตามขั้นตอน พร้อมท้ังอาจต้องท าการขุดค้นเพิ่มเติมดังนั้นโบราณสถานจึงเปรียบเสมือนเป็น
แหล่งความรู้หรือต ารา ท่ีมิได้เรียบเรียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้โบราณสถานยังเปรียบ     
ได้กับผู้อาวุโส หรือบรรพบุรุษ ของมนุษยชาติท่ีมีอายุยาวนาน แม้ว่าโบราณสถานบางแห่งจะช ารุด
ทรุดโทรม และหมดสภาพการใช้งานแล้วก็ตามก็เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของมนุษยชาติ  ดังนั้นการใช้
งานและการดูแลรักษาโบราณสถานจึงควรปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติ ต่อบรรพบุรุษ หรือญาติ



๕๐ 
 

ผู้ใหญ่การแสดงความเคารพคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้นจ าเป็นต้องปฏิบัติซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าแหล่งโบราณสถานทุกแห่งมีคุณค่าและความส าคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ ด้านเอกลักษณ์ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีแสดงการรับรู้ หรือความเข้าใจถึงท่ีมา 
สถานท่ีต้ังชนชาติ ความเช่ือศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือ
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเป็นท่ีรับรู้กันว่า
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและ
ชาวใต้ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านวิชาการ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีสะท้อนเรื่องราวในอดีต เป็นข้อมูล
ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ซึ่งเป็นเครื่องแสดงประวัติความเป็นมา
อัน เก่ าแก่ของชุมชน  ของชาติรวม ท้ั งเป็นแหล่งทัศน ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต                
เช่น โบราณสถานในเมืองโบราณสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ขาติไทยและ
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของ
ประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม จากการมีผู้เข้ามาเท่ียวชม ศึกษาหาความรู้ ตัวอย่างเช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นต้น 

๒.๔ ด้านการใช้สอย เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ในปัจจุบัน    
ซึ่งเป็นการใช้งานท่ีไม่ก่อให้เกิดการเส่ือมสภาพ การเปล่ียนแปลง หรือการรื้อท าลายโบราณสถานนั้น 
ตัวอย่างเช่น ศาลากลางเก่าจังหวัดราชบุรี หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งใช้
เป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจวนเรชิดังกัมปอร์ตจังหวัดตราด ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีท าการ
ส านักคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

๒.๕ ด้านสังคม เป็นคุณค่าของโบราณสถานท่ีเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม ตัวอย่างเช่น มัสยิดกรือเซะ 
จังหวัดปัตตานี พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นต้น 

๒.๖ ด้านการเมือง เป็น คุณค่าของโบราณสถานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญ            
ในประวัติศาสตร์การก าหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตย และการสร้างความร่วมมือร่วมมือร่วมใจ
ของคนท้ังชาติ ตัวอย่างเช่น วัดชลธาราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดิน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีส าคัญในการก าหนด แบ่งเขตแดนระหว่างไทย - อังกฤษ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕  

๒.๗ ด้านสุนทรียภาพ เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น วัดบรม
ธาตุไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี   
หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิดหลักการในสาเหตุแห่งการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานการ ผู้วิจัยจึง
ได้ประมวลความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อโบราณสถาน ส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์ในฐานะ ท่ีเป็นของหายากและเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ ซึ่งถึงแม้ว่าสภาพสังคมใน
ปัจจุบันจะมีอิทธิพลผลักดันในด้านผลของการเร่งรัดพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแต่การพัฒนาดังกล่าวก็ต้อง



๕๑ 
 

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างได้ดุลยภาพให้เข้ากับชีวิตในสังคมปัจจุบันและส่ิงแวดล้อม สมัยใหม่   
โดยต้องไม่ท าให้สูญเสียเอกลักษณ์ของส่ิงเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดาย 

๒.๔.๔ สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมสภาพของโบราณสถาน 
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการช ารุดเส่ือมโทรมของโบราณสถาน อาจแบ่งออกได้เป็นหลายสาเหตุ 

มิได้หมายความว่าโบราณสถานหนึ่ง ๆ จะช ารุดเส่ือมสภาพเนื่องจากสาเหตุใด สาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ 
สาเหตุการช ารุดเส่ือมสภาพของโบราณสถานว่ามีหลายสาเหตุ และหลายกระบวนการ ซึ่งจะเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด สาเหตุท่ี
คาดว่าท าให้โบราณสถานเกิดการช ารุดเส่ือมสภาพแบ่งออก เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

๑. สาเหตุภายใน หมายถึง กระบวนการเส่ือมสภาพของโบราณสถานซึ่งเกิดจากสาเหตุ
ภายในตัวโบราณสถานเอง ได้แก่ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุท่ีเป็นรากฐานของโบราณสถานสถานท่ีต้ัง 
ลักษณะโครงสร้าง และน้ าหนักของโบราณสถาน การค านวณ และการออกแบบ โครงสร้างไม่ถูกต้อง 
ความผิดพลาดทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง เป็นต้น 

๒. สาเหตุภายนอก หมายถึง กระบวนการเส่ือมสภาพของโบราณสถานท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระท าของส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา 
และจุลชีววิทยา สาเหตุเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๒.๑ สาเหตุจากมนุษย์ มนุษย์เป็นศัตรูท่ีก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน มนุษย์เป็นตัวการส าคัญในการเส่ือมสภาพช ารุดเสียหาย
ของโบราณสถานและโบราณวัตถุท้ังโดยเจตนา และโดยไม่เจตนา ตัวอย่างเช่น การปล่อยปละละเลย
ไม่ดูแลรักษา ความมักง่าย เลินเล่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ การจับต้องเคล่ือนย้ายโดยปราศจากความระมัดระวัง หรือการจับต้องเคล่ือนย้ายโดยใช้
วิธีการและอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม และการรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือแม้กระท้ังการลักลอบขุดท าลายเพื่อ
หาวัตถุมีค่า การจงใจท าลาย ท าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้นแตกหักเสียหาย ผุกร่อนลงได้ 
มลพิษของส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลง โบราณสถานและโบราณวัตถุตามความเช่ือทางศาสนาหรือ
ความเช่ือของตนเอง การท าลายโบราสถานและโบราณวัตถุ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า การใช้วัสดุ
และวิธีการท่ีไม่เหาะสมในการอนุรักษ์หรือซ่อมแซมโบราณสถานและโบราณวัตถุ  สงครามและการ
จราจล เป็นต้น อีกประการท่ีหน้าค านึงถึง คือการพัฒนาบ้านเมือง ได้แก่ การสร้างความเจริญ       
ตัดถนนหนทาง การขยายพื้นท่ีท าการเกษตร การก่อสร้าง สถานท่ีราชการ ท่ีพักอาศัย ฯลฯ มีส่วนท่ี
เป็นภัย ต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น การตัดถนนผ่านไปใกล้โบราณสถานก่อให้เกิดความ
ส่ันสะเทือน ท าให้โบราณสถานแตกร้าวหรือทรุดเสียหายได้ โบราณสถานและโบราณวัตถุส่วนใหญ่ท่ี
ช ารุดเสียหายเนื่องจากสาตุเหล่านี้ มักจะช ารุดเส่ือมสภาพอย่างถาวร กล่าวคือ ไม่อาจจะอนุรักษ์ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีดังเดิมได้อีก มักจะมีส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ หลาย ๆ ส่วนแตกหัก หรือหลุดหายไป ในบาง
กรณี แม้จะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ แต่คุณค่าของวัตถุด้อยลงไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น 
พระพุทธรูปท่ีถูกลอบตัดเศียร ประติมากรรมช้ินเย่ียมท่ีล้มลงแตกกระจาย เป็นต้น 

 
 
 



๕๒ 
 

๒.๒ สาเหตุจากธรรมชาติ แบ่งออกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว 

หิมะถล่ม ฟ้าผ่า พายุหมุน ลูกเห็บ ฯลฯ ภัยพิบัติ เหล่านี้เป็นสามเหตุท่ีร้ายแรงท่ีสุด แม้จะไม่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง แต่ก็สามารถท าให้โบราสถานและโบราณวัตถุช ารุดเสียหายอย่างรุนแรงในช่ัวพริบตาเดียว 

๒. สภาวะแวดล้อม ได้แก ่ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงแดด ลม ฝน ก๊าซใน
อากาศ การเปล่ียนแปลงของโบราณสถานและโบราณวัตถุเนื่องจากสภาวะแวดล้อมสวนใหญ่เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่มีผลต่อการเส่ือมสภาพของวัตถุอย่างมาก 

ก. ความช้ืนและอุณหภูมิของอากาศ  มีผลต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุชนิดต่าง ๆ       
ในลักษณะท่ีแตกต่าง เช่น วัตถุจ าพวกอินทรีย์วัตถุ จะประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีคุณสมบัติดูดน้ า        
และความช้ืนได้ดี เมื่อมีความช้ืนสูง เซลล์ในวัตถุจะดูดความช้ืนเข้าไป ท าให้เกิดการพองตัว แต่เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนลดลง อากาศร้อน น้ าท่ีถูกดูดเข้าไปจะระเหยออกมา ท าให้เซลล์หดตัว ถ้าการ
เปล่ียนแปลงเช่นนี้เป็นไปโดยเร็ว มีมากขึ้นและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะท าให้วัตถุนั้นช ารุด 
เช่น เสียรูปทรงไป แตกร้าวหรือบิดเบ้ียว เป็นต้น อีกประการหนึ่ง การท่ีความช้ืนถูกสะสมอยู่บนวัตถุ
เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดเช้ือเห็ดรา สาหร่าย ตะไคร้น้ าบนวัตถุได้ พวกเช้ือราจะดูดความช้ืนจึงท าให้
เนื้อวัตถุขาดความแข็งแรง เปื่อยหรือขาดได้ง่าย หรือเกิดรอยเปื้อนบนวัตถุ ซึ่งยากจะแก้ไขให้ดีได้
เหมือนเดิม ลักษณะภูมิอากาศมีบทบาทส าคัญอย่างยิงต่อการเส่ือมสภาพของวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ซึ่งเป็นอุณหภูมิและความช้ืนสูง เกือบตลอดปีสภาวะเช่นนี้เหมาะสม
อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ หลายชนิดท่ีท าลายโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

ความช้ืนหรือน้ า ท่ีเป็นต้นเหตุในการเส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุแบทุก
ชนิด อาจอยู่ในรูปของไอน้ าในบรรยากาศ น้ าจากใต้ดินซึ่งซึมขึ้นมาสู่อาคาร โดยอาศัย capillary 
action น้ าในดินและแหลงน้ าท่ัว ๆ ไป น้ าฝน น้ าค้าง หมอก และน้ าในวัตถุเอง 

ความช้ืนและน้ าช่วยให้ปฏิกิริยาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น โดยอาจจะท าปฏิกิริยากับวัตถุ
โดยตรง หรือท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในปฏิกิริยาระหว่างวัตถุกับส่ิงแวดล้อม เช่น น้ าท าให้เกิดปฏิกิริยา
ionization,oxidation และ hydrolysis นอกจากนี้น้ ายังสามารถละลายวัตถุต่าง ๆ ได้หลายชนิด
ด้วยเหตุนี้ โบราณสถานและโบราณวัตถุในภูมิภาคท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนจึง เส่ือมสภาพ
ด้วยอัตราท่ีสูงมาก พบวาโลหะต่าง ๆ (ยกเว้นทอง) เกิดสนิมได้อย่างรวดเร็ว การชนิดต่าง ๆ มักจะ
เส่ือมสภาพและอ่อนตัว กระดาษและเอกสารโบราณอื่น ๆ มักจะมีคราบเปื้อนและหมึกเลอะเลือน
โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีอยู่ กลางแจงและในดินเส่ือมสภาพอย่างน่าวิตกในภูมิภาคท่ีมีลักษณะ
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนจึงเส่ือมสภาพด้วยเหตุนี้  โบราณสถานและโบราณวัตถุในภูมิภาคท่ีมีลักษณะ
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนจึงเส่ือมสภาพด้วยอัตราท่ีสูงมาก พบว่าโลหะต่าง ๆ (ยกเว้นทอง) เกิดสนิมได้
อย่างรวดเร็ว กาวชนิด ต่าง ๆ มักจะเส่ือมสภาพและอ่อนตัว กระดาษและเอกสารโบราณอื่น ๆ มักจะ
มีคราบเปื้อนและหมึกเลอะเลือน โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีอยู่กลางแจ้งและในดินเส่ือมสภาพ
อย่างน่าวิตก 

ในภูมิภาคท่ีมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง จะเผชิญกับปัญหาท่ีแตกต่างออกไป สาเหตุส าคัญ
ท่ีท าให้โบราณสถานและโบราณวัตถุเส่ือมสภาพ ได้แก่ ความร้อน รังสีอุลตราไวโอเล็ทในแสงแดด    



๕๓ 
 

ท่ีแผดจ้า ฝุ่นละออง ทราย และลมพายุ ความร้อนท าให้วัตถุแห้งกรอบ และช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ 
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

ในภูมิภาคท่ีมีอากาศหนาวจัด การเส่ือมสภาพของวัตถุส่วนใหญ่ เกิดจากความหนาวเย็น
ของอากาศ ซึ่งท าให้คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุเปล่ียนไป เช่น หนังสัตว์และผ้าเนื้อหนาจะแข็ง
กระด่าง กรอบ และแตกหักง่าย ขนาดและรูปร่างของวัตถุมักจะเปล่ียนไป น้ ามักจะกลายเป็นน้ าแข็ง 
อยู่ในรูพรุนของวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน อิฐ ปูน ฯลฯ ท าให้เกิดแรงดันภายใน 
เส้ือวัสดุ ซึ่งท าให้วัสดุนั้น ๆ ร้าว กะเทาะ หรือแตกเป็นเส่ียง ๆ ได้ 

ข. แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์จะมีแสงอุลตร้าไวโอเลต อยู่ด้วย 
ซึ่งจะท าลายเนื้อวัตถุประเภทอินทรีย์ได้มากเช่นท าให้สีซีด เนื้อวัตถุเปราะ กรอบ ขาดง่าย ขาดความ
เหนียวเกิดการหดตัว ขยายตัว ท าให้รูปทรงบิดเบ้ียวเสียลักษณะเดิมไป การช ารุดเสียหาย จากแสง
สว่างท่ีเกิดกับวัตถุนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของแสงระยะเวลาท่ีถูกแสง ปริมาณของแสง
ลักษณะของการตกกระทบของแสงและประเภทของวัตถุด้วย แสงแดดเป็นตัวการท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
เส่ือมสภาพของอินทรียวัตถุ เนื่องจากในแสงแดดมีรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รังสีอุลตราไวโอเล็ทซึ่งมีพลังงานสูงมากพอ ท่ีจะท าให้พันธะ (bond) ระหว่างอะตอมแตกออกได้    
ท าให้เกิดปฏิกิริยาโฟโต้เดมิคัล (Photochemical reaction) ซึ่งยังผลให้ อินทรียวัตถุ หลายชนิด  
เช่น ผ้า กระดาษ ไม้ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สีย้อม สีทาบ้าน ลวดวัตถุ (pigment) วานิช 
(varnish) แลคเกอร์ เรซิ่น (resin) ธรรมชาติและ เรซินสังเคราะห์ ฯลฯ เส่ือมสภาพได้อย่างรวดเร็ว
และเห็นได้ชัด ปฏิกิริยาเหล่านี้  จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น หากมีออกซิเจน และความช้ืน ร่วมด้วย        
การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่ เกิดจากการท่ีโครงสร้างของโมเลกุลเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ผ้าและ
กระดาษ ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ เมื่อได้รับรังสีอุลตราไวโอเล็ท แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของเซลลูโลสจะอ่อนตัวหรือแตกออก หากมีออกซิเจนอยู่ด้วยจะเกิดปฏิกิริยา oxidation  
ร่วมด้วย ท าให้โมเลกุลของเซลลูโลสส้ันลงเรื่อย ๆ ผ้าและกระดาษจะขาดความแข็งแรง และมักจะ
เปล่ียนสี เช่น ผ้าและกระดาษสีขาว มักจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง 

แสงไฟฟ้าจากหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ก็มีผลต่ออินทรียวัตถุ เช่นเดียวกันหลอดไฟฟ้า   
บางชนิดแปลงรังสีอุลตราไวโอเล็ท และรังสีอินฟราเรด ออกมาด้วย หลอดเรื่องแสง (Fluorcscent 
lamp) หรือท่ีเรียกกัน ท่ัว ๆ ไปว่า “หลอดนีออน” ให้รังสีอุลตราไวโอเล็ทคอนข้างสูง ปริมาณของรังสี
อุลตราไวโอเล็ทและสีของแสงท่ีเรืองออกมาจากหลอดขึ้นอยู่กับสารเคมีท่ีฉาบไว้ภายในหลอด      
ส่วนหลอดไฟธรรมดาท่ีใช้กันท่ัว ๆ ไป (Tungsten lamp) ให้รังสีอุลตราไวโอเล็ท ต่ ากว่า แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เปล่งรังสีอินฟราเรดออกมาด้วย รังสีอินฟราเรดท าให้วัตถุร้อนขึ้น และเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีและฟิสิคส์ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นการเลือกใช้แสงท่ีเหมาะสมต่อโบราณสถานและ
โบราณวัตถุแต่ละชนิด เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในงานด้านอนุรักษ์ 

ค. ความไม่บริสุทธิ์ของบรรยากาศ โดยปกติอากาศมักจะมีแก๊สเสียปะปนอยู่มาก พวกนี้
มักจะเป็นกรดแก๊ส โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม หรือในเมืองท่ีมีการจราจรแออัด     
ของเสียเหล่านี้ได้แก่ พวกคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไอของก ามะถัน เขม่า ควันไฟ  
ควันด าต่าง ๆ แก๊สเหล่านี้มีสภาพเป็นกรดก ามะถัน และกรดคาร์บอนิกซึ่งท าลายเซลล์ของวัตถุให้เกิด
ช ารุดเสียหายไป ในบรรยากาศมีก๊าซหลายชนิดท่ีมีผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานและ
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โบราณวัตถุ ก๊าซออกซิเจนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่าง ๆ มากมาย เช่นการเกิดสนิมของโลหะและ
ปฏิกิริยา ออกซิเดช่ัน อื่น ๆ การลุกไหม้ การเน่าเป่ือยของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ เป็นต้น ปฏิกิริยา
ออกซิเดช่ันท าให้วัตถุหลายชนิดเส่ือมสภาพและสลายตัวไปในท่ีสุด หากมีแสงแดดร่วมด้วย ปฏิกิริยา
ออกซิเดช่ันจะทวีความรุนแรงขึ้น  

โอโซน เป็นก๊าซท่ีค่อนข้างอันตรายต่ออินทรียวัตถุ เพราะโอโซนสามารถท าให้พันธะคู 
(double bond) แตกออกได้ ท าให้โครงสร้างของโมเลกุลของวัตถุนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป เช่น เส้นใย
ของผ้าและกระดาษชนิดต่าง ๆ จะอ่อนแอและขาดง่าย สีย้อมจะซีดจางหรือเปล่ียนสี วานิชท่ีเคลือบ
ภาพเขียนมักจะฝ่ามัวและเปล่ียนสี เป็นต้น 

ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกับแหล่งอุตสาหกรรม หรือในเมืองท่ีมีการจราจรคับค่ัง มักจะมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ปะปนอยู่ด้วย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับไอน้ าในบรรยากาศ จะเกิดกรดคาร์บอนิค (carbonic acid)
ในขณะท่ีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมตัวกับน้ าได้กรดซัลฟูรัส (sulphurous acid) ซึ่งเมือถูกออกซิไดส์
จะได้กรด ซัลฟูริค (sulphuric acid) กรดเหล่านี้  ท าให้วัสดุทุกชนิดเส่ือมสภาพได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานท่ีก่อสร้างด้วยหินท่ีมีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบกรดเหล่านี้         
จะละลายคาร์บอเนตออกไปเรื่อย ๆ ท าให้โครงสร้างของโบราณสถานขาดความแข็งแรง และผิวนอก
ของโบราณสถานจะสึกกร่อน มักจะพบคราบเปื้อนซึ่งเป็นเกลือของกรดเหล่านี้อยู่ด้วยเสมอ แม้แต่
โลหะท่ีแข็งแรงก็ไม่อาจทนทานกรดเหล่านี้ได้แม้ความเข้มข้นของกรดเหล่านี้จะต่ ามาก  แต่เมื่อเกิด
ปรากฏการณ์ เช่นนี้ซ้ า ๆ กันเป็นเวลานาน ๆ โบราณสถาน และโบราณวัตถุก็อาจเส่ือมสภาพไปอย่าง
ถาวร 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ท าให้โลหะหมองคล้ า เนื่องจากโลหะถูกเปล่ียนไปเป็นเกลือซัลไฟด์
ของโลหะอยู่บนผิวหนามของวัตถุ เกลือของโลหะบางชนิด เมื่อท าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์จะเกิด
เกลือซัลไฟด์ซึ่งมีสีคล้ า เช่น ลวดวัตถ ุ(pigment) บางชนิด ท าจากเกลือของตะกั่ว ซึ่งเมื่อท าปฏิกิริยา
กับไฮโดรเจนซัลไฟด์จะได้ตะกั่วซัลไฟด์ (Pbs) ซึ่งมีสีด า ปรากฏการณ์นี้มักพบเสมอ ๆ บนภาพเขียน
และสีทาบ้าน ซึ่งใช้สีขาวซึ่งท าจากเกลือของตะกั่ว (white lead) 

กรด ด่าง เกลือ และสารเคมีอื่น ๆ ท่ีมีปะปนอยู่ในบรรยากาศในน้ าและในดิน ล้วนมีผล
ต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุเนื่องด้วยอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์
เปล่ียนแปลงไป เช่น เมื่อความช้ืนสัมพัทธ์สูง เกลือจะดูดความช้ืนจากบรรยากาศและคายออก      
เมื่อความช้ันสัมพัทธ์ลดลง หากเกลือเทหว่านี้เข้าไปอยู่ในรูพรุนหรือช่องว่างภายในวัตถุ จะท าให้วัตถุ
เส่ือมสภาพกายในระยะเวลาไม่นานนัก โดยจะตกผลึกซ้ าแล้วซ้ าเล่าอยู่ในเนื้อของวัตถุ กล่าวคือ     
เมื่อความช้ืนสูง เกลือจะดูดความช้ืนแล้วกลายเป็นสารละลาย เมื่อความช้ืนลดลง น้ าจะค่อย ๆ ระเหย
ออกไป ท าให้สารละลายเข้มข้นขึ้น จนในท่ีสุดเกลือจะตกผลึกอยู่ภายในช่องว่างนั้น ขนาดของผลึกจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในท่ีสุดจะอัดและดันให้วัตถุ กระเทาะหรือแตกออกเป็นผุยผง เกลือท่ีมีบทบาทส าคัญ
ในการเส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุ  ได้แก่โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต          
และโซเดียมคาร์บอเนต ปรากฏการณ์ เช่นนี้มักพบบนโบราณสถานท่ัว ๆ ไปและโบราณวัตถุท่ีพบใน
ดินหรือจากใต้ทะเล 
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ฝุ่นละอองและส่ิงสกปรกท่ีล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ ประกอบด้วยอนุภาคท่ีมีขนาด    
ต่าง ๆ กัน อนุภาคเหล่านี้มีความไวในปฏิกิริยาต่าง ๆ กัน อนุภาคท่ีแข็งจะขัดสีและกัดกร่อน
โบราณสถานและโบราณวัตถุไปท่ีละน้อย  ๆ ปรากฏการณ์ เช่นนี้ เห็นได้ชัดบนโบราณสถาน          
และโบราณวัตถุท่ีท าให้เกิดความสกปรก และฝุ่นละอองบางชนิด ยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและฟิสิคส์
ได้อีก ฝุ่นละอองส่วนใหญ่ดูดและคายความช้ืนได้ดี เมือดูดความช้ืนเข้ามาฝุ่นละอองจะท าให้ปฏิกิริยา
กับน้ าได้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด ด่าง หรือ เกลือ หรือในบางกรณีพบว่า ฝุ่นละอองช่วยสะสม
ความช้ืนไว้บนผิวหน้าของวัตถุ ท าให้วัตถุ เส่ือมสภาพเนื่องจากอิทธิพลของน้ านั้น 

ง. เนื่องจากจุลชีวะ เช่น พวกเห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่น้ า แบคทีเรียต่าง ๆ พวกนี้ เกิดได้ดี
ในท่ีท่ีความช้ืนสูง คือ มีความช้ืนสัมพัทธ์ต้ังแต่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และอุณหภูมิท่ีค่อนข้าง อบอุ่น
มากกว่า ประมาณ ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส เมื่อพวกจุลชีวะนี้มีคุณสมบัติในการดูดความช้ืนได้ดี เมื่อมี
ความช้ืนสะสมไว้มากจะก่อให้เกิดการช ารุดกับวัตถุได้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องควบคุม ส่ิงแวดล้อม 
ควบคุมความช้ืนของบรรยากาศให้พอเหมาะ ให้มีความช้ืนสัมพัทธ์ ในระหว่าง ๖๐-๖๕ เปอร์เซ็นต์ 
โดยการท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะเป็นการตัดปัญหาความช้ืนออกไปได้  วัชพืช พืชช้ันต่ า    
และจุลินทรีย์ มีผลอย่างมากต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน และโบราณวัตถุในเขตร้อนช้ืน 
เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศอ านวย รากของพืชมักจะซอนไซเข้าไปตามรอยต่อและรอยแตก หรือรู
พรุนของเนื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อเกาะยืดและดูดน้ า ดูดอาหาร รากเหล่านี้ท าหน้าท่ีประดุจล่ิม ท าให้วัสดุ
ก่อสร้างแตกราว หลุดกะเทาะออกเป็นแถบ ๆ หากเป็นรากของต้นไม้ใหญ่ เช่นต้นโพธิ์ อาจท าให้
โบราณสถานทรุด เอียง หรือพังทลายไปได้ เมื่อพืชเหล่านั้นตายลง รากและล าต้นจะเน่าเปื่อยผุพัง 
กลายเป็น humus ซึ่งเป็นอาหารท่ีดีของพืชอื่น ๆ ท่ีจะเจริญเติบโตต่อมา และในขณะเดียวกันยังท า
ให้เกิดครา[เปื้อนบนโบราณสถานได้ด้วย นอกจากนี้วัชพืชและจุลินทรีย์  ท่ีเจริญเติบโตบนผนัง
โบราณสถานจะขัดขวางการระเหยของน้ า และอมน้ าเอาไว้ได้มาก ท าให้โบราณสถานช้ืนแฉะ
ตลอดเวลา ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพต่อไป 

จุลินทรีย์บางชนิด ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์แสงจะต้องดูดอาหาร
จากส่ิงท่ีเกาะยึดอยู่โดยหล่ังน้ าย่อยออกมาเปล่ียนองค์ประกอบบางอย่างของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้เป็นรูปแบบง่าย ๆ แล้วดูดซึมเขาทางผนังเซล จุลินทรีย์บางชนิดหล่ังสารเคมีท่ีมีฤทธิ์
เป็นกรด เช่น oxalic acid, tartaric acid, citric acid, succinic acid และบางชนิดมีคุณสมบัติเป็น 
สีย้อมหรือ ลวดวัตถุ ท าให้เกิดความเปื้อนสีต่าง ๆ บนโบราณสถานและโบราณวัตถุ ปฏิกิริยาท่ีเกิด
จากการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์บนโบราณสถานและโบราณวัตถุ  ล้วนแล้วแต่ท าให้โบราณสถาน     
และโบราณวัตถุช ารุดเส่ือมสภาพและเน่าเป่ือยผุพังไปในท่ีสุด จุลินทรีย์ท่ีพบบ่อยบนโบราณสถาน 
ได้แก่ มอสส์ สาหร่าย ไลเคน (lichen) รา แบคทีเรีย ส่วนจุลินทรีย์ท่ีพบบ่อยบนโบราณวัตถุท่ีอยู่ใน  
ท่ีร่ม ได้แก่ ราและแบคทีเรีย 

จ. แมลงเป็นศัตรูท่ีร้ายกาจส าหรับโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีท าจากอินทรียวัตถุ    
เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ใบลาน เครื่องจักสาน หนังสัตว์ ฯลฯ วัตถุเหล่านี้มักพบร่องรอยของแมลงอยู่
เสมอ แมลงท่ีพบบ่อยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ได้แก่ ปลวก แมลงสาบ แมลงสามงาม (Silverfish) 
มด เหาหนังสือ (book louse) ผีเส้ือ และด้วง (beetle) ชนิดต่าง ๆ เช่น furniture beetle, carpet 
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beetle, powder-post beetle เป็นต้น แมลงเหล่านี้นอกจากจะกัดกินและอยู่อาศัยในโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ อันก่อให้เกิดการช ารุดเส่ือมสภาพอย่างถาวรแล้ว ยังท าให้เกิดคราบเปื้อนอีกด้วย  

นกและค้างคาว ถึงแม้จะไมท าให้โบราณสถานและโบราณวัตถุช ารุดเส่ือมสภาพโดยตรง 
แต่ก็มักถ่ายมูล ลงบนโบราณสถานและโบราณวัตถุซึ่งมักก่อให้เกิดการเส่ือมสภาพโดยทางอ้อม     
เช่น เมล็ดพืชท่ีอยู่ในมูลของนกและค้างคาวอาจเจริญเติบโตขึ้นบนหลังคาของโบราณสถาน หรือส่วน
ท่ีอยู่สูง ๆ ยากแก้การถอน มูลของนกและค้างคาวนอกจากจะท าให้เกิดความสกปรกท่ีไม่น่าดูแล้ว    
ยังอาจมีฤทธิ์เป็น กรด หรือ ด่าง หรือมีสารเคมีท่ีมีผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

หนู เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งท่ีเป็นอันตรายต่อโบราณวัตถุจ าพวกอินทรียวัตถุ  จ าพวก       
ผ้า กระดาษ หนังสัตว์ ขนสัตว์ ฯลฯ ถูกหนูกัดแทะเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยเพื่อค้นหาเอาหารและเพื่อเอาไป
ท ารัง 

นอกจากสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้  โบราณสถานและโบราณวัตถุยังอาจช ารุด
เส่ือมสภาพเนื่องจาก น้ าหนักของโบราณสถานและโบราณวัตถุเอง น้ าหนักของโบราณสถาน       
และโบราณวัตถุท าให้ส่วนต่าง ๆ ของวัตถุนั้น ๆ ต้องรับแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในลักษณะต่าง ๆ        
กัน เช่น แรงดึง แรงดัน แรงอัด แรงเค้น เป็นต้น แรงต่าง ๆ เหล่านี้มีผลอย่างยิ่งต่อการช ารุด
เส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่นกัน 

การเส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุเริ่มเกิดขึ้นนับแต่วินาทีแรกท่ีวัตถุ      
ถูกผลิตหรือก่อสร้างขึ้นมา โดยเกิดการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ รวมกันและพร้อม ๆ     
กัน  มิใช้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุใดจะเป็นสาเหตุหลักในการเส่ือมสภาพ 
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุและสภาพแวดล้อม การศึกษาถึงสาเหตุของการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน      
และโบราณวัตถุ นอกจาจะน าเอาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอนุรักษ์แล้ว  ยังมีประโยชน์อย่างยิ่ง      
ต่อชีวิตประจ าวันของเราด้วย โดยสามารถน ามาใช้ยืดอายุการใช้งานข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายใน
บ้านและส านักงาน รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน เครื่องอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวถึงการเส่ือมโทรมของแหล่งโบราณสถานไว้ว่า 
เมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาย่อมเกิดลักษณะท่ีเรียกว่า “การสูญหายทางวัฒนธรรม” 
คือการเกิดวัฒนธรรมใหม่ เข้ามาทดแทนท่ีของเก่า ดังนั้นในปัจจุบันการดัดแปลงรื้อถอน หรือท าลาย
โบราณสถาน เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมของสังคม ท่ีมีการรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างถิ่นเข้ามา       
มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงรสนิยมในเรื่องรูปแบบเดิม (ของเก่า) ท่ีสังคมปัจจุบันคิดว่าล้าสมัย ท าให้
เกิดการสร้างส่ิงแวดล้อมใหม่ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านภูมิทัศน์  เป็นการท าลายแหล่ง
โบราณสถานให้เส่ือมคุณค่าในท่ีสุด 

สรุปได้ว่า สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมสภาพของโบราณสถานนั้น จะมีผลกระทบมาจาก
ท้ังภายในและภายนอกของโบราณสถานนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นจากมนุษย์สัตว์ หรือสาเหตุจากธรรมชาติ
ก็ล้วนแล้วแต่จะท าให้เกิดผลต่อโบราณสถานเกิดความเปล่ียนแปลงและช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 

๒.๔.๕ หลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน 
การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ โบราณสถาน และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม         

มีหลักการท่ีส าคัญท่ีผู้ด าเนินการต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันหลายประการโดยเฉพาะการด าเนินการ     
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ในช้ันปฏิบัติการนั้น มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ แนวคิด วิธีการและบุคลากร เป็นการเฉพาะ
ท้ังสินแต่ในท่ีนี้จะกล่าวถึงหลักเบื้องต้นในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ โบราณสถาน    
และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท่ีทุกคนสามารถยืดปฏิบัติร่วมกันได้ดังนี้ คือ 

๑. หลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
๑.๑. การรักษาโบราณวัตถุ เนื่องจากโบราณวัตถุเป็นส่ิงของท่ีเคล่ือนท่ีได้ ดังนั้น อันดับ

แรกในช้ันตอนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ คือ การรวบรวม รักษา และระวังดูแลมิให้โบราณวัตถุสูญ
หาย ในส่วนของรัฐบาลนั้น ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรวบรวม รักษา และระวังดูแล มิให้
โบราณวัตถุของชาติเสียหายและสูญหาย คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งได้ต้ังไว้ตามภูมิภาค ต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศ แต่เดิมนั้นนิยมต้ังไว้ในวังโบราณในหัวเมืองต่าง ๆ แต่หัวเมืองหลายแห่งไม่มีวังโบราณจึง
ได้ใช้วัดท่ีส าคัญแทน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และแก้ปัญหา เรื่องท่ีดินในการก่อสร้าง อีกท้ัง
การตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไว้ในวัดมีความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย คือ 

๑.๑.๑ วัดเป็นศูนย์กลางของชุนชน การต้ังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในวัด จึงท าให้
ประชาชนได้เข้าชม และประชาชนจะได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์บ ารุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

๑.๑.๒ วัดมีสถานท่ี โดยปกติภายในวัดจะมีอาคารสถานท่ีอยู่มากจึงสามารถใช้อาคาร
สถานท่ีเหล่านั้นมาปรับปรุง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช่ัวคราวในระยะก่อต้ังได้ สะดวกเช่น วิหาร 
ศาลา และพระระเบียง เป็นต้น 

๑.๑.๓ วัดมีบุคลากร เนื่องจากภายในวัดมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่และพระสงฆ์ย่อมพอใจ 
ในการกระท าคุณประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะในการบ ารุงพิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ            
เช่น การก ากับดูแล การรับบริจาคโบราณวัตถุ และการจัดพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒ การตรวจโบราณวัตถุ โดยท่ัวไปการตรวจโบราณวัตถุ มักจะกระท าด้วยวัตถุประสงค์
ท่ีส าคัญ ๒ ประการ คือ  

ประการท่ีแรก เพื่อจะได้ทราบว่าโบราณวัตถุแต่ละช้ินเป็นโบราณวัตถุท่ีส าคัญ สมควรจะ
สงวนไว้ส าหรับชาติหรือไม่ เพียงใด  

ประการท่ีสอง เพื่อจะได้ทราบว่าโบราณวัตถุแต่ละช้ินเป็นศิลปะแบบใด เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาหรือยุคสมัยใด มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเพียงใด รวมท้ังการ
จัดระบบข้อมูลทางโบราณวัตถุทุกช้ินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
การจัดแสดง การให้บริการข่าวสาร และประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป 

๑ .๓  ก าร ค้ น ห าโบ ราณ วั ต ถุ  ก าร ค้ น ห าโบ ร าณ วั ต ถุ มี จุ ด มุ่ ง ห ม าย ท่ี ส า คัญ                    
คือ เพื่อด าเนินการให้โบราณวัตถุในท้องท่ีต่าง ๆ อยู่สภาพท่ีปลอดภัยจากการถูกท าลายด้วยสาเหตุ
ต่าง ๆ และสูญหาย โดยท่ัวไป เมื่อมีการค้นพบโบราณวัตถุจะต้องน าส่งให้ทางราชการ เพื่อให้ทาง
ราชการเป็นผู้ดูแลรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ และสถานท่ีเก็บรักษา คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ          
และสถานท่ีเก็บรักษา คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจากสภาพการณ์ในระยะท่ีผ่านมากล่าวได้ว่า   
การได้มาซึ่งโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินั้นได้มาโดยสาเหตุท่ีส าคัญ ๔ ลักษณะ คือ 

๑.๓.๑ การเก็บรวบรวมโดยเจ้าหน้าท่ี เป็นลักษณะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ได้ค้นพบ
โบราณวัตถ ุโดยเฉพาะโบราณวัตถุท่ีถูกท้ิงกระจัดกระจายอยู่ตามท่ีต่างๆ และโบราณวัตถุเหล่านั้นไม่มี
ผู้ใดหวงแหน เช่น ศิลาจารึก ช้ินส่วนอาคาร และช้ินส่วนเทวรูป เป็นต้น 



๕๘ 
 

๑.๓.๒ การใช้อ านาจกฎหมาย ในบทบัญญัติท้ังมวล ท่ีเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานท่ีใช้กัน
มาต้ังแต่โบราณตราบจนปัจจุบันนี้  มักจะบัญญัติไว้ตรงกันว่าโบราณวัตถุท้ังปวงเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน ผู้พบจะต้องน าส่งให้ราชการ จะเก็บหรือปกปิดไว้ไม่ได้ มิฉะนั้นจะมีโทษและผู้น าส่งให้ทาง
ราชการจะได้รับรางวัลจากทางราชการอีกด้วย 

๑.๓.๓ การใช้งบประมาณเพื่อการซื้อ ในกรณีท่ีมีผู้ครอบครองโบราณวัตถุ โดยชอบด้วย
กฎหมาย และโบราณวัตถุนั้นมีคุณค่ายิ่งอย่างครบถ้วนในทุกด้านทางราชการอาจจะพิจารณาซื้อ
โบราณวัตถุนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินก็ได้ 

๑.๓.๔ การบริจาค นับต้ังแต่ให้มีการเปิดพิพิธภัณฑสถานให้ประชาชนเข้าชม ต้ังแต่   
พ.ศ. ๒๔๑๗ เป็นต้นมา ประชาชนท่ีเข้าชมจ านวนมากเกิดความประทับใจในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     
จึงได้น าโบราณวัตถุมาบริจาคให้กับทางราชการอยู่เสมอมา โดยได้ตระหนักว่า การบริจาคโบราณวัตถุ
ดังกล่าวจะยังประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติหลายประการ อาทิ 

ประการแรก ช่ือของผู้บริจาคจะปรากฏอยู่ในแผ่นดินตลอดไป 
ประการท่ีสอง โบราณวัตถุนั้นจะไม่มีวันตกไปเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดแน่นอน 
ประการท่ีสาม โบราณวัตถุได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีโดยรัฐบาลและสถานท่ีท่ีมั่นคง

และปลอดภัยกว่าเดิม 
ประการท่ีส่ี โบราณวัตถุช้ินนั้นกลายเป็นแหล่งความรู้ของมนุษยชาติ 
ประการท่ีห้า โบราณวัตถุช้ินนั้นจะช่วยในการเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 
๒. หลักการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๒.๑ การส ารวจโบราณสถาน เป็นช้ันตอนการค้นหาให้ทราบว่ามีโบราณสถานปรากฏในท่ี

ใดบ้าง และโบราณสถานแห่งนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไร เช่น ช่ือ ท่ีต้ัง อาณาเขต เส้นทางคมนาคม 
สภาพภูมิประเทศ รูปร่างลักษณะ ประวัติ และสภาพปัจจุบัน เป็นต้น 

ในการด าเนินการขั้นตอนนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิ่นควรจะ
เร่งรัดด าเนินการอย่างจริงจัง ก่อนท่ีโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมจะถูก
ท าลายไปจนหมดส้ิน ในปัจจุบันมีหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการนั้นหลายหน่วยงาน อาทิ 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยอนุรักส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นประจ าจังหวัด หน่อยศิลปากร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ , วิทยาลัยครู, และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
หน่วยงานเหล่านี้มีบทบัญญัติรองรับให้ด าเนินการดังกล่าวได้ท้ังส้ินนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง  ๆ      
ในท้องถิ่นท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินการส ารวจโบราณสถานได้อีก และประการส าคัญ ประชาชน
ในชาติทุกคนสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การส ารวจโบราณสถานของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรจะจัดท าแบบส ารวจ 
และประสานงานแจกจ่ายไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในการ
กรอกแบบส ารวจดังกล่าวด้วย เมือด าเนินการส ารวจโบราณสถานแล้ว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการนี้
ควรจัดท าระบบ ข้อมูล ทะเบียน แผนท่ี และตีพิมพ์ผลการส ารวจออกเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการ
ต่างๆ ต่อไป 
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๒.๒ การตรวจสอบโบราณสถาน เป็นขั้นตอนในการส ารวจโบราณสถานในขั้นตอนนี้เมื่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลจากการส ารวจโบราณสถานแล้ว  ให้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีหรือ
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล หรือนักโบราณคดี หรือผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโบราณสถานออกไปยัง
โบราณสถานทุกแหล่ง เพื่อการตรวจสอบโบราณสถานในขั้นรายละเอียด โดยอาจจะต้องศึกษาค้นคว้า
ถึงรูปแบบทางศิลปะ อายุสมัย และความส าคัญด้วย โดยพิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็น     
และตามควรแก่กรณี 

๒.๓ การศึกษาโบราณสถาน ขั้นตอนนี้นับได้ว่าเป็นชั้นตอนท่ีด าเนินการได้ล าบากยากเย็น
กว่าขั้นตอนอื่นๆเพราะโบราณสถานในแต่ละท้องถิ่นและในประเทศไทยมีมาก จึงยากท่ีจะรักษาได้
อย่างท่ัวถึงทุกแห่งในเวลาเดียวกัน จึงควรจะจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนและความจ าเป็นการ
รักษาโบราณสถานเหล่านั้น แล้วด าเนินการไปตามล าดับ อย่างไรก็ตาม โบราณสถานทุกแห่งจะต้อง
ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และรักษาในทันที ท่ีมีการค้นพบจะท้ิงไว้เฉย ๆ ไม่ได้ ดังนั้น  จึงได้มีการ
ก าหนดให้มีการรักษาโบราณสถานใน ๓ ลักษณะ คือ 

๒.๓.๑ การรักษาสภาพ ในช้ันนี้ต้องด าเนินการให้โบราณสถานได้รับการดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพเดิม ไม่ให้ถูกท าลายเสียหายมากไปกว่าท่ีค้นพบในครั้งแรก โดยใช้มาตรการห้ามปรามมิให้
ผู้ใดรื้อท าลาย หรือบุกรุกโบราณสถาน 

๒.๓.๒ การปรับปรุงสภาพ ในขั้นนี้เป็นการรักษาดูแลให้โบราณสถานท่ีช ารุดทรุดโทรมอยู่
มีสภาพท่ีดีขึ้น เช่น การก าจัดวัชพืชท่ีปกคลุมอยู่ให้หมดไป และค้ าจุนป้องกันตัวโบราณสถานมิให้
พังทลายต่อไปอีก เป็นต้น 

๒.๓.๓ การบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นขั้นตอนท่ีเน้นการรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงขึ้น 
ยุติการพังทลาย แต่ให้รักษารูปแบบทางศิลปะและสภาพเดียวกันท่ีได้ค้นพบในครั้งแรก ไม่ให้มีการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ ในโบราณสถาน โบราณสถานปรากฏอยู่อย่าใดก็ให้คงไว้อย่างนั้น    
โดยต้องด าเนินการตามหลักการบูรณะโบราณสถานอย่างเคร่งครัด จะละเลยไม่ได้ 

การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานในประเทศไทยนั้น ในระยะท่ีผ่านมาได้ปรากฏผลเสีย
บางประการ กล่าวคือ ในการบูรณะโบราณสถาน เอกชนหรือประชาชนมักจะศรัทธาบ าเพ็ญกุศลใน
การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โดยเฉพาะโบราณสถานในพระพุทธศาสนา ในการบูรณปฏิสังขรณ์
ผู้ด าเนินการบางรายมักชอบรื้อหรือแก้ไขแบบอย่างของเดิมของโบราณสถาน หรือ เปล่ียนแปลง
แบบอย่างของโบราณสถานไปตามชอบใจตนจนสูญเสียความเป็นโบราณสถานไป 

ดังนั้น ในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โดยเฉพาะในส่วนท่ีมีผู้มีจิตศรัทธาอุดหนุนการ
ปฏิสังขรณ์ ให้ทุกฝ่ายกวดขันให้มีการปฏิบัติตามหลักการบูรณะโบราณสถานอย่างเคร่งครัด ดังนี้  

ประการแรก ในกรณีท่ีมีผู้มีจิตศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานท่ีส าคัญมีการช้ีแจง
และควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าตามรูปแบบเดิม อย่าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลักษณะและสวด
ลายของโบราณสถานไปเป็นอย่างอื่นตามใจชอบ 

ประการท่ีสอง อย่าให้มีการรื้อท าลายโบราณสถานท่ีส าคัญ เพื่อจะสร้างของให้ข้ึนมาแทน 
ประการท่ีสาม อย่าให้มีการก่อสร้างของใหม่ข้ึนในโบราสถาน เพราะจะท าให้โบราณสถาน

เสียหาย เสียสง่าและ เส่ือมคุณค่า 
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๓. หลักการบูรณะโบราณสถาน 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยโบราณวัตถุศิลปวัตถุ (Le conseil superieur des antiquites 

at des beaux-arts) ซึ่งเป็นผู้รักษามาตรฐาน ของการบูรณะโบราณสถาน ในประเทศอิตาลีและเป็น
ศูนย์การของการพบปะเจรจาทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาการ โดยผู้แทนนานาชาติมีความเห็นว่า 
การบูรณะโบราณสถานเป็นงานหนักและต้องรับผิดชอบมาก เพราะคุณค่าของโบราณสถานมีไม่น้อย
กว่าคุณค่าของโบราณวัตถุท่ีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนั้นการบูรณะโบราณสถานยัง
เพิ่มพูนความรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและวิชาการสาขาอื่นๆ อีกด้วย 

จากประสบการณ์คณะกรรมาธิการชุดนี้ท่ีผ่านมาคณะกรรมาธิการคณะนี้มีมติว่าด้วยเรื่อง
การบูรณะโบราณสถาน หรือ “หลักการบูรณะโบราณสถาน ค.ศ.1931” ดังนี้ 

๓.๑ ในการบูรณะโบราณสถาน ให้เสริมเฉพาะความมั่นคงแข็งแรง ของโบราณสถาน
พยายามหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงและการท าลายโบราณสถาน 

๓.๒ ในการบูรณะโบราณสถานท่ีจะท าเพื่อความงาม และเอกภาพทางสถาปัตยกรรม
จะต้องค านึงถึงโบราณสถานท่ีเหลืออยู่ อย่าอาศัยการสันนิษฐาน และต้องศึกษาจากส่วนท่ีเป็นของแท้
ด้ังเดิม ไม่ใช่จากส่วนท่ีต่อ เติมข้ึนภายหลัง 

๓.๓ ในการบูรณะโบราณสถานท่ีเก่าแก่มาก จนหาความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมสมัยใหม่
ไม่ได้ ไม่ควรจะต่อเติมเสริมต่อ ควรจะใช้วิธีรื้อและท ารากฐานให้มั่นคง และประกอบเข้ารูปเดิม     
คือ การเอาส่วน ท่ีแตกหลุดไปแล้ว  แต่ยังหาพบได้ในบริเวณนั้นมาประกอบให้ เป็นรูปเดิม              
ถ้าจ าเป็นต้องต่อเติมก็ให้ท าเพื่อการทรงตัวหรือเพื่อความแข็งแรงเท่า 

๓.๔ การบูรณะโบราณสถานรุ่นใหม่ ควรใช้วิธีการให้คล้ายของเดิม และการบูรณะไม่ควร
จะไปเปล่ียนรูปร่างของโบราณสถานนั้นๆ 

๓.๖ ช้ินส่วนวัตถุทุกช้ินท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะ
เป็นของยุคใดสมัยใด เมื่อค้นพบควรจะเก็บรักษาไว้อย่างดี การจะพิจารณาว่าช้ินส่วนวัตถุช้ินใดมี
ความส าคัญเพียงใด ไม่ควรจะเป็นความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการตามโครงการบูรณะ
โบราณสถานแต่ผู้เดียว 

๓.๕ ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับโบราณสถาน ควรระวังไม่ให้ขนาด    
สีและแบบ ไปท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้นๆ 

๓.๗ การต่อเดิมท่ีจ าเป็นต้องท า เพื่อความแข็งแรงของโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นเพียง
บางส่วน หรือ ท้ังหมด ควรต่อเติมให้น้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได้ การสร้างใหม่หมด จะท าได้กับโบราณ
สถานท่ีมีทรงเรขาคณิตเรียบๆ และไม่มีลวดลายตกแตกเท่านั้น 

๓.๘ การต่อเติมท่ีท าขึ้นใหม่ จะต้องแสดงเห็นได้ชัดเจน โดยการใช้วัสดุแตกต่างกับ
ของเดิม หรือโดยการ่อเติมเพียงคร่าวๆ ไม่มีลวดลายเช่นของเดิมหรือโดยการท าเครื่องหมายบอกไว้ก็
ได้ การท าดังกล่าวท้ัง ๓ ประการนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณะโบราณสถานครั้งต่อไปแล้ว
ยังท าให้ไม่เกิดการเข้าใจผิดในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย 

๓.๙ การเคล่ือนย้ายของเก่าออก และเอาของใหม่เข้ามาแทนท่ี ควรท าโดยอาศัยหลัก
วิชาการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าช่วย ไม่ควรท าโดยไม่มีหลักฐานทฤษฏี 
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๓.๑๐ ของท่ีได้จากการขุดค้นและการส ารวจทางโบราณคดี  ต้องดูแลรักษาอย่างดี     
และอย่างถูกต้อง 

๓.๑๑ การบูรณะโบราณสถานแต่ละครั้งก็เช่นเดียวกับการขุดค้นทางโบราณคดีควรท า
เอกสารในรูปของรายงานทางวิชาการ ซึ่งรวบรวมจากบันทึกรายวันของการบูรณะโบราณสถาน       
มีภาพวาดและภาพถ่ายประกอบ รายงานทางวิชาการดังกล่าว ควรบอกโครงสร้างและรูปร่างของ
โบราณสถานอย่างละเอียด รวมทั้งการปฏิบัติงานทุกระยะของการบูรณะโบราณสถานด้วย 

คณะกรรมาธิการคณะนี้เห็นพ้องต้องกันว่า การบูรณะโบราณสถาน เป็นเรื่องยุ่งยาก
เพราะแต่ละแห่งมีปัญหาไม่เหมือนกัน หลักการต่างๆ ในการบูรณะโบราณสถานข้างต้นท้ัง ๑๑ ข้อ 
ควรจะน ามาตรวจสอบและประชุม สัมมนา และอภิปรายร่วมกันเป็นครั้งคราว จึงขอเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ คือ 

ประการแรก ในการบูรณะโบราณสถานทุกครั้ง ไม่ว่าจะด าเนินการโดยเอกชนหรือส่วน
ราชการก็ตาม ขอให้ยึดถือข้อแนะน าข้างต้นท้ัง ๑๑ ข้อ เป็นหลักในการด าเนินงาน 

ประการสอง ควรจะมีการพบปะกันระหว่าง ผู้ควบคุมการบูรณะโบราณสถาน ณ กรุงโรม 
ปีละครั้ง เพื่อจะได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเป็นและปัญหาท่ีตนได้พอ พร้อมท้ังวิธีการแก้ปัญหา   
นั้น ๆ ให้กันและกันฟัง 

๒.๔.๖ หลักการ เกณฑ์มาตรฐานในการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบัน 
(๑) นิยามและความหมาย 
ในระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้ก าหนด

ความหมายการอนุรักษ์ไว้ชัดเจน คือ 
อนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การดูแล รักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึง

การป้องกันการรักษา การสงวน และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย 
การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิมเท่าท่ีเป็นอยู่

และป้องกันไม่ให้เสียหายต่อไป 
การปฏิสังขรณ์ (Renovation) หมายถึง การท าให้คืนสู่สภาพเดิมท่ีเคยเป็นมา 
การบูรณะ (Restoration) หมายถึง การซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืน

เหมือนของเดิมมากท่ีสุด เท่าท่ีจะมากได้ แต่ต้องแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีเดิม และส่ิงท่ีท าขึ้นใหม่
ด้วย 

(๒) เกณฑ์ท่ัวไปในการอนุรักษ์สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ 
กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลและคุ้มครองแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศ ใช้มาตรการหลายอย่างในปัจจุบันในการคุ้มครอง อนุรักษ์ น าเสนอและฟื้นฟู
แหล่งมรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้แก่ 

๑ ) ม าตรการทางกฎห มาย  กฎ หมาย ท่ี ใช้ คุ้ มครองโบ ราณ สถาน ในปั จ จุบั น                 
คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๓๕) เนื้อหาในพระราชบัญญัติดังกล่าวล้วนเป็นบทก าหนดเพื่อประโยชน์ในการดูแล รักษา 
และควบคุมมิให้ผู้ใดล่วงละเมิด รุกล้ าและท าลายมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น 
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หมวดท่ี ๑ โบราณสถาน 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา และการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามท่ี
อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน    
โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้
กระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้จัดท าบัญชี และประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติแล้ว ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าโบราณสถานท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  
ตามพระราชบัญญัติด้วย 

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปล่ียนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย 
เคล่ือนย้าย โบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน เว้นแต่จะกระท าตามค าส่ังของอธิบดีหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีและถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก าหนดเงื่อนไขประการใดไว้  ก็ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 

มาตรา ๑๑ โบราณสถานท่ีได้ขึ้นทะเบียนนั้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานท่ีมีเจ้าของหรือ   
ผู้ครองครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอ านาจส่ังให้เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใด ๆ 
ท าการซ่อมแซมหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้แต่ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครองครองทราบก่อน 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างการเข้าชมได้และจะก าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการ
อื่นด้วยก็ได้ 

หมวดท่ี ๕ บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๓๒ ผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือท าให้เสียหาย ท าลายท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้  

ไร้ประโยชน์ ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาทหรือท้ังจ า   
ท้ังปรับ 

๒) การจัดล าดับความส าคัญของโบราณสถาน กรมศิลปากรได้จัดต้ังคณะกรรมการล าดับ
ความส าคัญโบราณสถานเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
โบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีหน้าท่ีดังนี้ คือ ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อการน า
ขึ้นทะเบียนและการจัดล าดับความส าคัญโบราณสถาน การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของบุคคลากร 
งบประมาณ และการบริหารการจัดการโบราณสถานแต่ละระดับและด าเนินงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกรม
ศิลปากรได้จัดล าดับความส าคัญโบราณสถานโดยแบ่งออกเป็น 

๒.๑ การจัดล าดับคุณค่าความส าคัญของโบราณสถานเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนหรือบัญชี
โบราณสถาน 

อันดับหนึ่ง สมบัติแห่งชาติ มีคุณค่าความส าคัญเยี่ยมยอดในระดับชาติ เสนอให้ขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน 
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อันดับสอง มรดกทางวัฒนธรรมส าคัญ มีคุณค่าความส าคัญในระดับภูมิภาค เสนอให้ขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน 

อันดับสาม ทางวัฒนธรรม มีคุณค่าความส าคัญในระดับท้องถิ่น เสนอให้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน 

อันดับส่ี อาคารสถานท่ีอนุรักษ์ มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์หรือศิลปะสถาปัตยกรรม 
แต่มีความส าคัญในอันดับรองลงมาจากอันดับท่ี ๓ เสนอให้ข้ึนบัญชีโบราณสถาน 

๒.๒ การจัดล าดับศักยภาพในการอนุรักษ์ เพื่อการตรวจตราและการดูแลรักษา ศักยภาพ
สูง ได้แก่ โบราณสถานท่ีมีความพร้อม หรือสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการอนุรักษ์มาก 

ศักยภาพปานกลาง ได้แก่ โบราณสถานท่ีมีความพร้อมหรือสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการ
อนุรักษ์ปานกลาง 

ศักยภาพต่ า ได้แก ่โบราณสถานท่ีมีความพร้อม หรือสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการอนุรักษ์
ต่ า 

๒.๓ การจัดล าดับการด าเนินงานอนุรักษ์ เพื่อตรวจสอบและการดูแลรักษา โดยพิจารณา
จากความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ 

เร่งด่วน ได้แก่ โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพมาก ต้องด าเนินงานอนุรักษ์
โดยด่วน 

จ าเป็นแต่ไม่เร่งด่วน ได้แก่ โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพปานกลางให้
พิจารณาด าเนินการอนุรักษ์ในล าดับถัดจากลุ่มท่ี ๑ 

ยังไม่มีความจ าเป็น ได้แก่ โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพน้อย ให้รอ
ด าเนินการในล าดับหลังได้ 

ในการอนุรักษ์ในโบราณสถานท่ีจัดล าดับความส าคัญเป็นสมบัติของชาตินั้น กรมศิลปากร
มีคู่มือในการดูแลรักษาดังนี้ 

บุคลากร 
งานบ ารุงรักษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด (ท่ีไม่

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน) การก าจัดส่ิงกีดขวาง และการถากถางวัชพืช การ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอเล็กๆน้อยๆ ตามรูปแบบ วัสดุ และเทคนิควิธีการด้ังเดิม ผู้ครอบครองสามารถ
ด าเนินการเองได้ตามความเหมาะสม 

งานอนุรักษ์ ได้แก่ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทางด้านต่างๆ อันจ าเป็นต้องอาศัย
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ได้แก่ 

ผู้ปฏิบัติ ท้ังในส่วนการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกรมศิลปากรก าหนด ประกอบด้วย 

๑) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น นักอนุรักษ์งานศิลปกรรม ช่างฝีมือศิลปะเฉพาะท้องถิ่น 
๒) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ผู้มีประสบ

การการท างานอนุรักษ์ในโบราณสถานประเภทและลักษณะเดียวกัน (ในระยะ ๑๐ ปีของการ
ปฏิบัติงาน ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมศิลปากรเท่านั้น) 

๓) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานอนุรักษ์ 
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๔) ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี 
๕) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
๖) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ 
๗) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 
๘) บุคลากรกลุ่มช่างเทคนิค ได้แก่ กลุ่มช่างส ารวจ กลุ่มช่างศิลปกรรม กลุ่มช่างโยธา   

และกลุ่มช่างเขียนแบบผู้มีประสบการณ์ท างานด้านการอนุรักษ์ 
๙) บุคลากรอื่นท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะกรณี เช่น นักสังคมสงเคราะห์ มัณฑนากร เป็นต้น 
ผู้อนุมัติและตรวจสอบ ได้แก่ กรมศิลปากรในส่วนกลาง พิจารณาในลักษณะของ

คณะกรรมการวิชาการผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
ผู้ควบคุมงาน 
๑) การด าเนินงานท่ีมีโบราณคดีเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีนักโบราณคดีผู้มีประสบการณ์ใน

งานโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์ในลักษณะเดียวกันดับโบราณสถานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๓ งาน ควบคุม
งานด้วย 

๒) งานอนุรักษ์ท่ัวไปจะเป็นจะต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรในงานอนุรักษ์ในลักษณะ
เดียวกับโบราณสถานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๓ งาน เป็นผู้ควบคุมงาน 

ผู้ตรวจงาน กรรมการตรวจรับงาน 
๑) สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก/ผู้ออกแบบ 
๒) วิศวกรผู้ออกแบบ ในกรณีท่ีงานอนุรักษ์นั้นเน้นในเรื่องทางวิศวกรรมท่ีส าคัญ 
๓) เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางโดยตรงกับงานอนุรักษ์นั้น 
งบประมาณ เงินอุดหนุนของรัฐบาลจากงบประมาณของกรมศิลปากร หรืองบประมาณ

อื่นๆท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรมศิลปากร 
การบริหารจัดการ รัฐเป็นผู้ด าเนินการบริหาร ก าหนดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ

ชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัตินั้น อันการด าเนินการการใดๆท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง
โบราณสถาน ต้องขออนุมัติในระดับชาติ 

ขอบเขตของการอนุรักษ์ท่ีท าได้จ ากัดอยู่เพียง การป้องกันการเส่ือมสภาพ (Prevention 
of Deterioration) ก ารส ง วน รั ก ษ า  (Preservation) แ ละ ก าร เส ริ ม ค ว าม มั่ น ค ง แ ข็ ง แ ร ง 
(Consolidation) ส่ิงต่างๆ เหล่านี้กรมศิลปากรเป็นผู้ก าหนดเพื่อใช้เป็นมาตรการในการด าเนินงาน
มรดกทางวัฒนธรรม 

นอกจากนั้นยังมีแนวคิดในการการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ให้มีความพยายามอย่างมีเหตุผลในทุกวิถีทางท่ีจะน าสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยให้การเปล่ียนแปลงอาคาร หรือพื้นท่ีต้ัง และส่ิงแวดล้อมของมัน
เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด หรือมิฉะนั้นก็ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้ังเดิมท่ีได้ต้ังใจไว้ของสถานท่ีนั้น 

๒) ไม่ควรให้มีการท าลายคุณภาพด้ังเดิม เอกลักษณ์ของอาคาร ส่ิงก่อสร้าง หรือพื้นท่ีหรือ
ส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบอยู่ การเคล่ือนย้ายหรือการเปล่ียนแปลงวัสดุและส่วนประกอบท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของสถานท่ีให้หลีกเล่ียงเป็นไปได้ 



๖๕ 
 

๓) ให้ตระหนักว่าอาคาร ส่ิงก่อสร้าง และพื้นท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้ังหลายนั้นเป็น
ผลงานแห่งยุคสมัยนั้น การเปล่ียนแปลงโดยไม่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์หรือความพยายามท่ีจะ
บิดเบือนให้กลายเป็นสมัยท่ีเก่ากว่า ไม่สมควรได้รับการสนับสนุน 

๔) การเปล่ียนแปลงต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ตามกาลเวลา และมักเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของอาคาร ส่ิงก่อสร้าง หรือพื้นท่ี รวมถึงส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบอยู่ใน 
แต่ละชนิดนั้น การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีนัยส าคัญเป็นเอกสิทธิ์แห่งตน จึงสมควรได้รับการรับรู้
และยอมรับนับถือ 

๕) ให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมี ลักษณะเด่นเป็นเอกในรูปแบบ หรือส่ิงท่ีเป็น
ตัวอย่างของช่างฝีมือ ซึ่งเป็นลักษณะบ่งช้ีถึงอาคาร ส่ิงก่อสร้างหรือพื้นท่ีนั้น 

๖) ในท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเส่ือมสภาพผุพังให้มีการ
ซ่อมแซมมากกว่าท่ีจะเป็นการเปล่ียนทดแทน ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนทดแทนเป็นส่ิงจ าเป็นวัสดุใหม่
ท่ีใช้พึงให้เข้ากันได้กับของเดิม ท้ังในแง่ของสัดส่วน ลักษณะของการออกแบบ สี ลายผิวและคุณภาพ
ของทัศนวิสัยอื่นๆ ส่วนการประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไป เมื่อมีการซ่อมแซมหรือการ
เปล่ียนทดแทนได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบของเดิมให้ถูกต้อง โดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ทางกายภาพหรือทางภาพถ่าย เป็นสาระในการยึดถือ มากกว่าท่ีจะเป็นการออกแบบ
ด้วยการคาดเดา หรือการใช้ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันแต่หาได้ง่ายจากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างอื่น 

๗) ให้ใช้วิธีประณีตท่ีสุดในการท าความสะอาดผิวหน้าของอาคารและส่ิงก่อสร้างนั้นๆจะ
ไม่ใช้วิธีขัดผิวด้วยทรายเป่าหรือวิธีท าความสะอาดอื่นใด  อันมีผลผลต่อการท าลายวัสดุทาง
ประวัติศาสตร์ 

๘) ให้มีความพยายามอย่างมีเหตุผลทุกวิถีทางท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีท่ี
จะถูกกระทบกระเทือนจากการพัฒนาอื่นๆ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการอนุรักษ์โบราณสถานนั้น กรมศิลปากรซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน
ส าคัญในการก าหนดกรอบและวิธีการ หรือแนวทางในการด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานอย่าง
ชัดเจนดังกล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝ่ายซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากร 
 
๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด
ไว้ดังนี้ 

 ๒.๕.๑ ความหมายของการอนุรักษ์ 
 นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “การอนุรักษ์ ”            

ไว้มากมาย ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 
 การอนุรักษ์มีความหมายอยู่หลายระดับ ซึ่งเป็นได้ท้ังในระดับท้องถิ่นถึงระดับสากล     

ในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และประชาชนเป็นผู้ด าเนินการโดยในแต่ระดับก็มี
แนวคิดในการท างานอยู่หลายวิธี ในระดับสากลจะเกี่ยวข้องในทางวิชาการซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เฉพาะทางโดยมีอาทิ เช่น กรมศิลปากร องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 



๖๖ 
 

หรือ ยูเนสโก และสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ อิโคโมสเป็นองค์กรท่ีมีส่วนร่วมก าหนด
รับผิดชอบงานเหล่านี้ 

สภาพการโบราณสถานระหว่างประเทศของไทย หรือ อิโคโมสไทย ได้ร่างกฎบัตรประเทศ
ไทยโดยระบุว่า การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม มีความเป็นมา พัฒนาการของการอนุรักษ์ 
ปัญหาของการอนุรักษ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องมีสาระส าคัญของความหลากหลายของ
สถาปัตยกรรม โบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย มีหลักการว่าการอนุรักษ์ควรเป็น
ข้อแนะน าท่ีเป็นหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ปฏิบัติ    
ให้เหมาะสมต่อเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละแห่งโดยไม่ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติ  ในการอนุรักษ์ และการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมไม่ควรละเลยท่ีจะมองถึงความสัมพันธ์กับมรดกทางธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงแวดล้อม
ของสถาปัตยกรรม โบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วย เพื่อให้การอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกวัฒนธรรม เป็นไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกัน ข้อแนะน าควรเป็นการบูรณาการข้อกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ด้านการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม  ท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงมีการจัดการท่ีดี โดยค านึงถึง 
กรอบประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย สิทธิความเท่าเทียบของความเป็นมนุษย์  
การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กฎบัตรและแนวปฏิบัติในระดับนานาชาติในประเทศไทย ๖๔การอนุรักษ์
โบราณสถาน ยึดถือความหมายตามค าจ ากัดความในระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์
โบราณสถาน ซึ่งได้อธิบายความหมายของการอนุรักษ์ว่า การอนุรักษ์ หมายความว่า การดูแลรักษา
เพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การสงวน และการบูรณะโบราณสถาน
ด้วย  

 ปัจจุบันมีกองอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม ท าหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและโครงการด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘    
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติจึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อท า
หน้าท่ีก ากับดูแล ก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติการ มาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การอนุรักษ์ รวมท้ังวางแผนการอนุรักษ์เฉพาะพื้นท่ีคุ้มครองเพื่อการอนุรักษ์ ประสานงาน ประเมินผล 
ติดตามและตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์ ซึ่งได้ให้ความหมายของการสงวนรักษา และการอนุรักษ์ ไว้ดังนี้ 

 การสงวนรักษา หมายถึง การรักษาไว้ในสภาพเดิมเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาความส าคัญและหลักฐานในการเป็นเครื่องช้ีให้เห็น
วิวัฒนาการ ความรุ่งโรจน์ของศิลปวัฒนธรรมไว้ โดยปรับสภาพให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
                                                 

 ๖๔กรมศิลปากร, คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, 
พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์สมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗. 
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เพื่อให้ประชาชนในสังคมสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีคุณค่าในด้านศิลปกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ต่อไปได้ อีกท้ังยังมีความสอดคล้องกับนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลท่านอื่น ๆ ก็ได้ให้ความหมายของ๖๕

การอนุรักษ์เพิ่มเติมไว้ว่า 
 การอนุรักษ์ เป็นเรื่องความรู้ในคุณค่าของความงามแห่งงานศิลปกรรม ภูมิทัศน์      

และสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ แหล่งศิลปกรรมนั้น ๆ 
 การอนุรักษ์ เป็นเรื่องของความเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์

ศิลปะ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนอารยธรรมของมนุษย์รวมท้ังส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณ์และบุคคลท่ีมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญ 

 การอนุรักษ์ เป็นเรื่องของความเข้าใจท่ีจะสงวนรักษาหลักฐานและพยานทางวิชาการ 
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต 

 การอนุรักษ์ เป็นเรื่องของความเข้าใจในการบ ารุงรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความส าคัญไม่ให้
สูญสลายหายไปตามอายุขัยของส่ิงนั้น หรือถูกท าลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 การอนุรักษ์ หมายถึง การได้หรือการศึกษาการเก็บรักษาวัตถุโบราณและสมบัติของชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ คงประโยชน์นานท่ีสุด สูญเสียน้อยท่ีสุด หรือพยายามให้คงสภาพเดิมได้        
จะเป็นการดีท่ีสุด๖๖ 

 ซึ่งการอนุรักษ์ นั้นไม่เพียงแต่การเก็บอาคารเพื่อการ รักษา เท่านั้น หากหมายถึงการ
ถนอมดูแลรักษาทุกส่ิงจากตัวอาคารถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศ ในจินตภาพอันมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเช่ือว่าเมืองไม่ใช่เป็นเพียงผลงานท่ีแสดงในพิพิธภัณฑ์ หากแต่เป็น
ศูนย์กลางของความมีชีวิตท่ีด าเนินต่อไป ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าและน าคุณค่าท่ีได้เผยแพร่กลับไปสู่สังคม
อย่างกว้างขวางอีกครั้ง เป็นการยกระดับสังคมให้หันมาสนใจในมรดกศิลปะและวัฒนธรรม๖๗      
หลักส าคัญของการอนุรักษ์ในยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation) เช่น การศึกษาโครงสร้าง
ชนิดและส่วนประกอบของวัตถุ การหาสาเหตุของการช ารุด การก าจัดส่ิงท่ีก่อเหตุให้เกิดความช ารุด
เสียหายวิธีการสงวนรักษาให้มีสภาพคงทนต่อไปได้ การเก็บรักษาและการจัดแสดง๖๘ดังมีรายงาน
สัมมนาท่ีเกี่ยวกับ Civic Trust ท่ี Royal Festival Hall ได้ให้หลักการเพื่อการอนุรักษ์ไว้ว่า 

 ๑. เพื่อเก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดีขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่า  
 ๒. เพื่ออนุรักษ์อาคาร กลุ่มอาคารและบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 

                                                 

 ๖๕วิจิตร สินสิริ และนิล เอี่ยมส าอาง, แบบฝึกหัดรวบยอด ส. ๑๐๒ ประเทศของเรา ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๐), หน้า ๓๗. 
 ๖๖Colin Buchanan. and Partners., Bath : A Study in Conservation,  (Report to the 
Mir. and Local Government. and Bath City Council. London : HMSO., 1968), p. 127. 
 ๖๗สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ในการ
อนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑. 
 ๖๘Middieton  Michale , Conservation in Action  A  Progress Report on What is 
Being Done in Britain ’s Conservation area,  Based on Civic Trust Conference Held at the 
Royal Festival Hall, (London. : Civic Trust,  1972),  p 8. 
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 ๓. เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ให้กับอาคาร 
 ๔. จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจว่าท่ีนั้นๆ มีความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์ ๕. จะต้องท า

ให้ประชาชนหันมาสนใจส่ิงนี้ด้วย 
 ในปัจจุบันเป็นยุคของการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศ    

ส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีควรค านึงถึงเป็นหลักการในการพัฒนาโดยไม่ท าลายและต้องพยายามท่ีจะรักษา 
ดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาให้เหมาะสม๖๙ ในการท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการได้ 
จ าเป็นต้องเข้าใจในหลักการเสียก่อน การอนุรักษ์กับการพัฒนานั้นไม่ใช่ส่ิงตรงข้ามอันแยกออกจากกัน 
แต่จะต้องถือว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นส่วนอันสอดประสานกัน ดังกล่าว เป็นอันหนึ่งอันเดียว
ด่ังเกลียวเชือก ซึ่งหากยอมรับในข้อความตกลงค ากล่าวนี้ย่อมสรุปเป็นหลักการได้ คือ 

 ๑. พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ท่ีว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นส่ิงขัดกัน 
 ๒. พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ท่ีจริงการพัฒนากับการอนุรักษ์นั้นเป็นส่วนประกอบต่อกัน

และกัน 
 ๓. พึงก าหนดว่าไม่มีขบวนการพัฒนาอันใดท่ีถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาดข้อพิจารณา     

ในด้านการอนุรักษ์รวมอยู่ด้วยกันอย่างดุลยภาพ๗๐ 
 การยอมรับในข้อท่ีว่ามรดกด้านอารยธรรมท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ าค่าของโลก       

ซึ่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างเป็นเจ้าของและปกป้องรักษา ฉะนั้นเราทุกคนต้องมีหน้าท่ีคุ้มครอง
ป้องกันส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงนานัปการ ซึ่งได้แก่การพังทลายอันเกิดจาก
การละเลยไม่เอาใจใส่ หรือผลพิษในอากาศหรือสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในเรื่องการรื้อท าลาย เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม่ คือการสร้างอาคาร
ใหม่เพื่อเชิดชูอาคารเก่าให้ชัดเจน โดยต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของสถาปนิกว่ามี ความสามารถ
เพียงใด๗๑ หนทางหนึ่งในการอนุรักษ์ให้ได้ผลนั้นคือการดัดแปลง น าเอาสถาปัตยกรรมต่าง ๆ       
และโบราณสถาน น ามาใช้ในลักษณะการอย่างใหม่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน แต่กิจการดังกล่าวจะส าเร็จได้ ก็ต่อเมื่อสามารถรักษาหลักการของการอนุรักษ์
ไว้ได้ คือผลของการดัดแปลงจะต้องยังคงไว้ซึ่งลักษณะส่วนใหญ่และรายละเอียด ส่วนส าคัญของ
สถาปัตยกรรม หรือโบราณสถานนั้น เช่นเดียวกับคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 
และคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวิชาท่ีเกี่ยวเนื่อง 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ผู้วิจัยจึงได้
ประมวลความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                 

 ๖๙นิจ หิญชีระนันท์ , เอกสารการสอนชุด วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๓๑๙. 
 ๗๐Sandys Ducan, Tourism and Heritage Conservation, (PATA conference bangkok : 
November,  1979), pp. 4 -7. 
 ๗๑วีรวุฒิ โอตระกูล, “มาอนุรักษ์กันเถิด”, วารสารสถาปนิก, (ฉบับ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์, 
๒๕๔๐) : ๑๓๒. 
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ตารางที่ ๒.๖ ความหมายของการอนุรักษ์ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Colin Buchanan, and Partners., 
(1968, p. 127) 

: การอนุรักษ์ นั้นไม่เพียงแต่เป็นการเก็บอาคารเพื่อการ
รักษา เท่านั้น หากหมายถึงการถนอมดูแลรักษา ทุกส่ิง
จากตัวอาคารถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
บรรยากาศ ในจินตภาพอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

Middieton Michale , 
(1972, p. 8) 

: หลักการเพื่อการอนุรักษ์ มี ๕ คือ 
๑. เพื่อเก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดีขึ้น
ใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่าท่ีดีขึ้น 
๒. เพื่ออนุรักษ์อาคาร กลุ่มอาคารและบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ ให้กับอาคาร 
๔. จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจว่าท่ีนั้น ๆ มีความส าคัญควร 

Sandys Ducan. 
(1979, pp. 4-7) 

: มรดกด้านอารยธรรมท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ าค่าของ
โลก ซึ่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างเป็นเจ้าของและปกป้อง
รักษา ฉะนั้นเราทุกคนต้องมีหน้าท่ีคุ้มครองป้องกันส่ิงต่าง 
ๆ เหล่านี้ให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงนานัปการ 

กรมศิลปากร, 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๗) 

: การอนุรักษ์ หมายความว่า การดูแลรักษา เพื่อให้คง
คุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การ
สงวน และการบูรณะ 

นิจ หิญชีระนันท์, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๑) 

: การพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นส่วนอนัสอดประสานกัน
สรุปเป็นหลักการได้ ๓ คือ 
๑. พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ท่ีว่าการพัฒนากับการ
อนุรักษ์เป็นส่ิงขัดกัน 
๒. พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ท่ีจริงการพัฒนากับการ
อนุรักษ์นัน้เป็นส่วนประกอบต่อกันและกนั 
๓. พึงก าหนดว่าไม่มีขบวนการพฒันาอันใดท่ีถือได้ว่า
สมบูรณ์หากขาดข้อพิจารณาในด้านการอนุรักษ์รวมอยู่
ด้วยกันอย่างดุลยภาพ 

วีรวุฒ ิโอตระกูล, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๓๒) 

: การอนุรักษ์ให้ได้ผล คือการดัดแปลง น าเอา
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และโบราณสถาน น ามาใช้ใน
ลักษณะการอย่างใหม่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๑) 

: การอนุรักษ์ เป็นการยกระดับสังคมให้หันมา สนใจใน
มรดกศิลปะและวัฒนธรรม หลักส าคัญของการอนุรักษ์ใน
ยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation)  



๗๐ 
 

 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์สามารถท่ีจะปรับปรุงตกแต่ง ส่ิงท่ีเป็นอยู่เดิมให้พัฒนาดีขึ้น     
แต่ลักษณะการปรับปรุงตกแต่งต้องยังคงลักษณะคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความสอดคล้องผสม
กลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของสภาวการณ์ สังคม ในชุมชนปัจจุบัน 

  
 ๒.๕.๒ ความเป็นมาและพัฒนาการของการอนุรักษ์ 
 นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้กล่าวถึงความเป็นมา และพัฒนาการของการ

อนุรักษ์ ไว้มากมาย ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 
 ต้ังแต่ครึ่งหลังของศตวรรษท่ี  ๒๐  (ค .ศ .1950-1999) การอนุรักษ์ เป็น ท่ียอมรับ        

ของนานาชาติว่ามีความส าคัญต่อมนุษยชาติ มีการยกย่องศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม เมืองชุมชน
และโบราณสถานให้เป็นมรดกโลกโดยมีการยอมรับว่าโลกมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และเช้ือ
ชาติเผ่าพันธุ์ เป็นผลให้ปรัชญาและวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์มีความซับซ้อนและแตกต่าง  โดยเฉพาะ
ความเห็นของตะวันตกและตะวันออก ซึ่งต าราเล่มนี้จะแยกแยะระหว่างตะวันตก ซึ่งจะเน้นการ
อนุรักษ์ลักษณะทางกายภาพมองข้ามข้อส าคัญทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณี  ส่วนทาง
ตะวันออกท่ีให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ท่ีสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและบุญกุศล     
ท่ีเกิดกับจิตใจ โดยบางครั้งจะละท้ิงลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมบางส่วนท่ีไม่ส าคัญ 

 การอนุรักษ์เริ่มจากในยุโรปและโลกตะวันตก๗๒ วัฒนธรรมศาสนา ความเป็นอยู่ ท าให้มี
การสร้างศิลปะ ส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ท่ีสนองด้านจิตใจและการสนองความต้องการด้านการอยู่
อาศัย สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง ต่อมาเมื่อสังคมได้เจริญขึ้นโดยในยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม สังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรมได้อพยพรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชน    
และเมือง สังคมอุตสาหกรรมท าให้ผู้คนละท้ิงชนบทหันมาสู่เมืองเกิดความต้องการอาคารท่ีมีพื้นท่ี 
มากขึ้น ท าให้ศิลปะ ส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรมรุ่นแรก ๆ หมดคุณค่าด้านการใช้สอยถูกรื้อท้ิง ดังนั้น
กระแสการอนุรักษ์ได้เริ่มด าเนินการรักษาคุณค่าเดิมของส่ิงนั้น ๆ พร้อมท้ังมีการพัฒนาควบคู่กันไป 
การอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บรักษาของเก่าเข้าพิพิธภัณฑ์เท่านั้น  หากต้องศึกษาค้นคว้าและน า
คุณค่าท่ีได้เผยแพร่กลับไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางอีกครั้ง เป็นการยกระดับสังคมให้หันมาสนใจใน
มรดกศิลปะและวัฒนธรรม หลักส าคัญของการอนุรักษ์ในยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation) 
เช่น การศึกษาโครงสร้างชนิดและส่วนประกอบของวัตถุ การหาสาเหตุของการช ารุด การก าจัดส่ิงท่ี
ก่อเหตุให้เกิดความช ารุดเสียหายวิธีการสงวนรักษาให้มีสภาพคงทนต่อไปได้ การเก็บรักษาและการจัด
แสดง 

 สมัยเรเนซองซ์ (Renaissance) อิตาลีเป็นผู้น าท่ีเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ นอกจากสถาบัน
ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ ท่ี เป็น ผู้อุปถัมภ์ ศิลปะก ลุ่มพ่อค้าวานิชก็ เป็น ผู้ ท่ี ส่งเสริม ศิลปะ            
และวัฒนธรรม ท่ีส าคัญมีการศึกษาสถาปัตยกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรมในอดีตยุค กรีกและโรมัน
แล้วน ามาพัฒนาเป็นศิลปะร่วมยุคจนกลายเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์ ศิลปะของตะวันตก สังคม
                                                 

 ๗๒สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ในการ
อนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง,การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
วัฒนธรรม, หน้า ๑๑. 



๗๑ 
 

ตะวันตกในยุคต่อมาจึงหันมาให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์มีกฎหมายการอนุรักษ์เป็นครั้งแรก         
ในรัสเซียในยุคท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ Grand Duke of Hesse Dramstadt (ค.ศ.1753-1830) 
ถัดมาอังกฤษได้ออกกฎหมาย Ancient Monuments Act (ค.ศ.1882) จนในท่ีสุดประเทศในยุโรป  
ก็ต่ืนตัวมากขึ้นเรื่องการอนุรักษ์ ซึ่งมีสาเหตุประการส าคัญมาจากความหวงแหนมรดกวัฒนธรรม      
ท่ีเสียหายเนื่องจากสงครามและการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเอง 

 ในการศึกษาระดับปริญญาเอกของ Jukka Jokilehto (ค.ศ.1986) เรื่องประวัติศาสตร์
ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (A History of Architecture Conservation : the Contribution 
of English, French, German and Italian Thought towards an International Approach to 
the Conservation of Cultural Property) ได้แสดงปรัชญาของการอนุรักษ์ตะวันตกแบบชาวยุโรป
เป็นการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์สมัยใหม่ในยุโรป ขณะนั้นท่ีได้สืบทอดและพัฒนามาจากความคิดแบบ
ตะวันตกในสมัยเรเนซองซ์ท่ีรักษารูปแบบโบราณไว้ให้มากสุด  ความพยายามในการสรุปรูปแบบ
แนวคิด ปีท่ีสร้าง ผู้ท่ีสร้าง ในครั้งแรกเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งในการวิเคราะห์ส่ิงเหล่านั้นไม่ง่ายและอาจจะ
ท าไม่ได้เลยในเวลาส้ันๆ Jokilehto ท าให้เกิดกระแสการทวนความคิดท่ีเคยเกิดขึ้นและคล้ายคลึงกัน
ในการสร้างทฤษฎีการอนุรักษ์ 

 ประวัติศาสตร์ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม๗๓ ในระยะแรกตามการปฏิบัติเชิงกายภาพ
ได้ถูกเรียกรวมว่าเป็นการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์ (Restoration/Reconstruction) ซึ่งหมายถึงการท าให้
สถาปัตยกรรมคืนสภาพสู่ลักษณะท่ีเคยปรากฏในอดีต และสามารถท าให้มันเป็นส่วนท่ีเข้ากับโลก
ปัจจุบัน ได้มีการประกาศนิยามขึ้นเป็นหลักการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1794 ในการประชุมแห่งชาติ  
ท่ีประเทศฝรั่งเศส และต่อจากนั้นวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตามแนวความคิดต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นโดย
ต่อเนื่องกันมา 

 ใน ยุ ค แ ร ก ข อ ง ก า ร บู ร ณ ะ /ป ฏิ สั ง ข ร ณ์  First Concept of Restoration 
Reconstruction (ค.ศ.1810-1830) หลังจากท่ีมีการประกาศนิยามของการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์ ขึ้นใน
ประเทศฝรั่งเศสแล้วในตอนต้นศตวรรษท่ี ๑๙ แนวคิดแรกในการบูรณะโดยการประกอบขึ้นใหม่จาก
ของเดิมและท าเลียนแบบส่วนท่ีขาดหายไปได้เกิดขึ้น โดยถือหลักการน าส่วนประกอบของโบราณท่ี
หล่นเกล่ือนกลาดอยู่มาประกอบให้เกิดความแตกต่างโดยชัดเจนระหว่างของเดิมกับส่วนประกอบท่ีท า
เลียนขึ้น การบูรณะโบราณสถานต่าง ๆ ในขณะนั้นได้กระท าตามวิธีการนี้กันอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณะโบราณสถานสมัยคลาสสิคท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี 

 ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบฝรั่งเศส French Stylistic restoration (ค.ศ.1830-1870) 
Viollet-le-duc (1814-1879) เป็นนักประวัติศาสตร์และนักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมผู้ท าการบูรณะ/
ปฏิสังขรณ์วิหารเป็นจ านวนมากรวมท้ังวิหาร Notre Dame ในปารีสเขาได้เสนอแนวความคิดใหม่ท่ี
เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสว่า“การบูรณะตามรูปแบบ”หรือการบูรณะแบบให้เป็นสไตล์เดียวกัน     
ตามแนวความคิดนี้โบราณสถานแต่ละแห่งไม่อาจมีลักษณะเฉพาะของตนเอง จึงก่อให้เกิดการก่อสร้าง
เพื่อดัดแปลงและต่อเติมขนานใหญ่ ท าให้โบราณสถานต่าง ๆ เปล่ียนไปในรูปเดียวกัน 
                                                 

๗๓นิคม มุสิกะคามะ และ ธาดา สุทธิธรรม, ประวัติของแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ตามแนวความคิดปัจจุบัน - วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔, ในการอนุรักษ์และจัดการ
มรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๑๒. 



๗๒ 
 

 ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบอังกฤษ English Romantic restoration (ค.ศ.1850) ในช่วง
กลางศตวรรษท่ี ๑๙ ในขณะท่ีประเทศฝรั่งเศสด าเนินการบูรณะแบบ “Stylistic” ได้มีการพัฒนาการ
ปฏิสังขรณ์แบบ “Romantic” ขึ้นในประเทศอังกฤษ ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากแนวคิดแบบ โรแมนติคท่ี
ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งแทนท่ีจะมีการด าเนินการต่อเติมแบบเฉพาะขึ้นอย่างรุนแรงในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารในขณะบูรณะ กลับเห็นว่าควรจะเคารพโบราณสถานในรูปแบบ ท่ีมัน
เป็นอยู่ โบราณสถานในอดีตแม้จะเป็นซากผุพัง ก็มีคุณค่าเฉพาะในตัวเอง และแสดงถึงความต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน จึงสมควรให้มีความจริงใจต่อโบราณสถานเหล่านั้น แนวความคิดนี้ก่อให้เกิดความรัก
เทิดทูนในโบราณสถาน และสถาปนิกวิศวกรผู้ก่อสร้างและถือว่าการปฏิบัติการใดด้วยน้ ามือมนุษย์
สถาปนิกรุ่นหลังไม่อาจกระท าได้ เพราะถือเป็นความโหดร้ายและลบหลู่ดูหมิ่นโบราณสถาน จึงไม่
สมควรกระท า การอนุรักษ์โบราณสถานควรคงอยู่อย่างท่ีมันเป็น ห้ามจับต้องหรือป้องกันมันจากการ
พังทลายลงมา ผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้คือ John Ruskin (ค.ศ.1819-1900) นักเขียน และนัก
วิจารณ์ในแนวคิดแบบโรแมนติค เห็นว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลเสียต่อสังคมมากมาย หลายแง่ 
เขาถือว่าการบูรณะ (Reconstruction) เป็นส่ิงท่ีผิด เพราะการทดแทนวัสดุสมัยโบราณ เช่นก้อนหิน
เก่าๆ ด้วยวัสดุใหม่เป็นการท าลายโบราณสถาน และส่ิงท่ีคงอยู่คือรูปจ าลองโบราณสถานนั้นเท่านั้น 
ส าหรับการยืดอายุของโบราณสถาน เขามีความเห็นว่าล้วนมีค่าเท่ากันเพราะเป็นการท าลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการบูรณะหรือการทอดท้ิงโบราณสถาน  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใดจ าเป็นต้องบูรณะ (ซึ่งไม่ใช่ 
John Ruskin) ผู้นั้นควรจะเข้าใจถึงการท าลายนี้  และพยายามอย่าสร้างส่ิงแปลกปลอม ขึ้นบน
โบราณสถานเลย 

  ยุคแนวความคิดท่ีพัฒนาสองแบบ  Two approaches of concept in late ๑๙ 
century A.D. (ค.ศ.1880-1890) ได้เกิดแนวความคิดสองแบบข้ึนในเวลาไล่เล่ียกัน กล่าวคือ 

 ๑ . แ น วคว าม คิ ด แ รก  เรี ย ก ว่ า  Historical Restoration ซึ่ ง มี  Luca Beltrami         
เป็นผู้สนับสนุนและน ามาใช้ โดยยังยึดถือการด าเนินการอย่างกว้างขวางต่อโบราณสถานแบบ โรแมน
ติค แต่เพิ่มเติมรูปแบบของส่วนท่ีขาดหายไปโดยการคาดเดาว่าอาคารนั้น ๆ ควรจะเป็นเช่นใดในอดีต 
(โดยศึกษาจากตัวอย่างอาคารท่ีคล้ายคลึงกันแล้วน าแบบอย่างนั้นมาใส่ในอาคารท่ีจะท าการ
ปฏิสังขรณ์แนววิธีนี้  จะต่างจากการปฏิสังขรณ์แบบ Stylistic ตรงท่ีแบบ Stylistic ไม่สนใจว่า
โบราณสถานนั้นเดิมเป็นโบราณสถานสไตล์ใด แต่จะเปล่ียนให้เป็นไปในสไตล์ท่ีตนเลือกให้หมด) 

 ๒. แนวความคิดท่ีสอง เป็นแนวความคิดท่ีขัดแย้งกับแนวความคิดแรก โดยถึงแม้จะมี
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์เหมือนกัน แต่มีความลึกซึ้งกว่า เพราะถือว่าอาคารแต่ละหลังมี
ลักษณะเฉพาะของมันเองและแตกต่างกัน การคาดเดาแบบกว้าง ๆ โดยเอาตัวเองเป็นพื้นฐานแม้จะ
ผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ยังเหมือนเป็นส่ิงท่ีผิด ผู้ท าการอนุรักษ์ซึ่งมีจิตส านึกถือว่าตนเป็น “ศิลปิน-
ผู้สร้าง” ควรจะรู้ดีกว่าคนอื่น ๆ ควรเปล่ียนเป็น“ผู้มีจิตส านึกของนักประวัติศาสตร์นักข้อมูลจาก
หนังสือโบราณในการอนุรักษ์โบราณสถาน” จึงเป็นการหาหลักฐานอ้างอิงโดยเฉพาะส าหรับอาคาร 
แต่ละแห่งเสียก่อน โดยอาจค้นคว้าจากภาพเขียนจากการบันทึกในอดีต  หรือจากการวิเคราะห์
โครงสร้าง 



๗๓ 
 

 แนวคิด Camillo Boito Theory (ค.ศ. 1883) Boito ได้ประกาศหลักการปฏิสังขรณ์
ตามแนวความคิดท่ีได้ยืดถือมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถกล่าวโดยย่อได้ ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้๗๔ 

 ๑. โบราณสถานนั้นนอกจากจะมีคุณค่าส าหรับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังเป็น
หลักฐานท่ีใช้แสดงประวัติศาสตร์ของประชาชนและประเทศชาติ จึงสมควรได้รับความเคารพ มันย่อม
เป็นการหลอกลวงและเป็นการกระท าท่ีผิดถ้าจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นบนโบราณสถาน 

โบราณสถานควรได้รับการเสริมสร้างความแข็งแรงมากกว่าการซ่อมแซม  และการ
ซ่อมแซมมากกว่าการปฏิสังขรณ์ การเพิ่มเติมส่วนประกอบโดยเฉพาะการท าให้เป็นของใหม่ควร
หลีกเล่ียง 

 ๒. หากการต่อเติมมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังนี้เพื่อความแข็งแรงของอาคาร 
หรือเพื่อความจ าเป็นอื่นใดเป็นท่ีสุด การกระท านั้นให้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเพียงพอ ลักษณะ
และวัสดุท่ีใช้เป็นส่วนต่อเติมนั้นควรแตกต่างจากของเดิมแต่รูปลักษณ์ของอาคารด้ังเดิมก็ยังสามารถ
ด ารงไว้ได้ 

 ๓. ส่วนต่อเติมท่ีเกิดขึ้นจากเวลาท่ีผ่านมาในหลายสมัยถือเป็นส่วนของโบราณสถานนั้น
ท่ีพึงรักษาไว้ ยกเว้นมันจะเป็นการปกปิดหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของอาคารนั้น 

 กฎบัตรเอเธนท์  Athen Charter (ค.ศ.1931) เกิดขึ้นหลังจากหลักการของ Boito     
ซึ่งแพร่หลายช้ามาก ต้องใช้เวลาถึง ๔๘ ปีจึงเป็นท่ียอมรับในการประชุมนานาชาติด้านการปฏิสังขรณ์
ท่ีกรุงเอเธนส์ กฎบัตรท่ีออกในการประชุมครั้งนั้น นอกเหนือจากการยอมรับหลักการท้ังหมดของ 
Boito แล้ว ยังได้มีการเสนอแนะว่าสมควรให้มีการบ ารุงรักษาโบราณสถานเป็นประจ า และควรใช้
เทคนิคและระบบงานก่อสร้างท่ีทันสมัยท่ีสุดในการปฏิสังขรณ์ด้วย 

 การปฏิสังขรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ Scientific Restoration (ค.ศ.1932) ในปีถัดมาจาก
การประกาศกฎบัตรเอเธนท์ G. Giovannoni ได้ท าการขยายหลักการดังกล่าวและต้ังเป็นทฤษฎี    
การปฏิสังขรณ์ “เชิงวิทยาศาสตร์” ขึ้น ซึ่งท่ีแท้จริงแล้วควรจะเรียกว่าการปฏิสังขรณ์เชิงวิชาการ  
หรือ Scholarly Restoration เพราะมิได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการ
มองโบราณสถานในรูปแบบของหลักฐานการศึกษาเชิงวิชาการ  โดยถือว่าทุกองค์ประกอบใน
โบราณสถานจะต้องถูกอนุรักษ์ไว้ ไม่ว่ามันจะเป็นส่วนปิดบังหรือบิดเบือนรูปลักษณ์อันแท้จริงของ
โบราณสถานหรือไม่ก็ตาม ไม่มีการค านึงว่ามันจะเหมาะสมหรือลดคุณค่าความงามของอาคารลงทุก
อย่างต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานให้หมด อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เหมาะสม 
เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 มีเมืองเป็นจ านวนมากได้ถูกท าลาย
ลง การเก็บรักษาหลักฐานของอาคารไว้เช่นท่ีมั่นคงอยู่ในสภาพท่ีถูกท าลาย โดยปฏิเสธการปฏิสังขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแห่งความงามสมบูรณ์จึงไม่อาจยอมรับได้ 

 การปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤต Critical Restoration (ประมาณ ค.ศ. 1845) เกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง โดยถือว่าเมื่อสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะ คุณค่าด้านศิลปะจึงเป็นคุณค่า ท่ีอยู่
เหนือคุณค่าอื่นใดในการปฏิสังขรณ์อันดับแรกต้องสามารถเข้าใจถึงคุณค่าของโบราณสถานและ
สามารถตัดสินถึงความมีอยู่หรือขาดหายไปของคุณค่าด้านศิลปะของอาคารนั้นได้ และอันดับหลัง  

                                                 
๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
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การปฏิสังขรณ์ต้องสามารถบูรณะและปลดปล่อยคุณค่าแห่งงานศิลปะออกมาให้ปรากฏ  และท่ี
เรียกว่าเป็นการปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤต เพราะการด าเนินการและผลลัพธ์ท่ีจะปรากฏออกมาต้องมีการ
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อท าให้อาคารเสียไปย่อมแทบจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแก้คืนกลับมา  

 การปฏิสังขรณ์ตามแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะอนุรักษ์โบราณสถานให้ออกมาในรูปแบบ 
ท่ีมีคุณค่าสูงสุด การตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของโบราณสถานนั้นท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีการปฏิสังขรณ์ให้อาคารปรากฏออกมาในรูปแบบแห่งสถานท่ี และเวลาท่ีสามารถท าให้มันเข้ากับ
วัฒนธรรมในปัจจุบันได้ ท้ังยังสามารถก่อให้เกิดความซาบซึ้งในด้านศิลปะอีกด้วย 

 การปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤตมีอยู่ ๒ รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างและขัดแย้งกัน๗๕ 
  ๑. รูปแบบแรก เมื่อมีการประเมินได้ว่าอาคารควรจะปรากฏอยู่ในรูปท่ีปรากฏ ก็ให้คง

สภาพไว้ เพราะถือว่าเป็นหลักฐานด้านข้อมูล 
 ๒. รูปแบบท่ีสอง เมื่อมีการประเมินรูปแบบของอาคารว่าควรจะเปล่ียนไป เพื่อเป็นการ

เพิ่มคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ส่วนต่อเติมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังซึ่งอาจบิดเบือนคุณค่าความงาม ท่ีแท้จริง
ของอาคารจึงให้เอาออก (โดยไม่ใส่ใจว่ามันจะเป็นหลักฐานส าคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์) และส่วนท่ี
ขาดหายไปก็สนับสนุนให้มีการสร้างเลียนแบบขึ้น (โดยการเดาหรือใช้จินตนาการสร้างขึ้น ก็ได้ เมื่อไม่
สามารถหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์) 

 แต่อย่างไรก็ตามท้ังสองรูปแบบล้วนตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และแบบแผน 
ในงานสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

 กฎบัตรเวนิส Venice Charter (ค.ศ.1964) ในการประชุมนานาชาติส าหรับสถาปนิก
และนักเทคนิคเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีเวนิส ประเทศอิตาลี ในป ีค.ศ.1964 (พ.ศ.๒๕๐๗) ได้มี
การตราหลักในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรียกว่า กฎบัตรสากลแห่งเมือง เวนิสว่าด้วยการสงวนรักษา 
และบูรณะอนุสรณ์สถานและแหล่งท่ีต้ัง จากหลักการพื้นฐานตามกฎบัตรเอเธนส์ โดยมีหลักการว่า
การปฏิสังขรณ์ต้องหยุดลง ณ จุดท่ีมีการคาดเดาเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความจ าเป็นจริงๆ อันไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้ก็ควรจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดเดากับของเดิม โดยให้เป็นไปในลักษณะร่วมสมัย 
จากหลักการและวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้างต้นจะเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงการอนุรักษ์อาคาร
เด่ียวเฉพาะหลัง ซึ่งแท้ท่ีจริงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้ขยายวงกว้างขึ้นต้ังแต่ปลายศตวรรษท่ี ๑๙ 
เป็นต้นมา โดยเริ่มมีการมองอาคารควบคู่ไปกับส่ิงแวดล้อมท่ีมันต้ังอยู่ มีการมองอาคารเป็นกลุ่ม เป็น
ชุมชน และขยายออกเป็นเมือง ท้ังเมือง และอาคารต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีท่ีมองนั้นอาจมีรูปแบบเรียบ
ง่ายและต่ าต้อย แต่เมื่อมาอยู่รวมกันสามารถมีคุณค่าในแง่ของการเป็น “ตัวแทน” ของอดีต ดังนั้น 
การอนุรักษ์อาคารในรูปแบบของชุมชนหรือเขตพื้นท่ีจึงเริ่มขึ้น ซึ่งก็มีการกล่าวถึงการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมบ้างในกฎบัตรแห่งเมืองเวนิส กฎบัตรเวนิส ส่วนหนึ่งกล่าวว่า งานสร้าง
ขึ้นใหม่ท้ังปวง จะต้องไม่จัดเป็นล าดับแรกในการซ่อมแซมด้วยวิธีแอนัสทิโลซิส (Anastylosis) เท่านั้น 
กล่าวคือ การประกอบส่วนท่ีมีอยู่แล้วเข้าด้วยกันนั้น ส่วนท่ีขาดหายอนุญาตให้สร้างเติมได้ วัสดุท่ีใช้ใน
การเสริมสร้างนั้นจะต้องเป็นท่ียอมรับ และจะต้องใช้ให้น้อยท่ีสุด เพื่อเป็นท่ีแน่นอนว่าเป็นการสงวน
รักษาอนุสรณ์สถานและคงไว้ตามรูปลักษณะเดิม 

                                                 

 ๗๕อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
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 การท่ีในยุโรปได้ให้ก าเนิดกฎบัตรส าคัญๆ ท่ีว่าด้วยเรื่องของการอนุรักษ์ขึ้นเป็นสากล 
เช่น Athen Charter (ค.ศ.1931) Venice Charter (ค.ศ.1964) Burra Charter (ค.ศ.1999) เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกฎบัตรท่ีจัดท าโดยองค์การระหว่างประเทศ คือ องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ อิโคโมส 
(ICOMOS The International Council on Monuments and Sites) ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
อนุรักษ์ท่ีน ามายกตัวอย่างแปลได้ว่า 

 ๑. โบราณสถาน หมายถึง พื้นท่ี ท่ีดิน ภูมิทัศน์ อาคาร กลุ่มอาคาร รวมถึงส่วนประกอบ
องค์ประกอบอื่นๆ ในพื้นท่ีว่างและทัศนียภาพ 

 ๒. ความส าคัญทางวัฒนธรรม หมายถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สังคม ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ส าหรับคนในยุคปัจจุบันและอนาคต ความส าคัญทางวัฒนธรรม มีอยู่
ในตัวโบราณสถานเอง ในโครงสร้าง บริเวณโดยรอบ 

 ๓. การอนุรักษ์ หมายถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีดูแลรักษาโบราณสถานนั้นไว้ให้คงคุณค่า
ความส าคัญทางวัฒนธรรมต่อไป 

 ๔. การบ ารุงรักษา หมายถึง การดูแลป้องกันวัสดุและบริเวณโดยรอบโบราณสถานนั้นๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากการซ่อมแซมตรงท่ีการซ่อมแซมจะเกี่ยวข้องการปฏิสังขรณ์และการบูรณะ 

 ๕. การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาโครงสร้างของโบราณสถานไว้ตามสภาพเดิม
และชะลอความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

 ๖. การปฏิสังขรณ์ หมายถึง การท าให้โครงสร้างของโบราณสถานกลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยน าส่ิงท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาออกไปหรือรวบรวมส่วนประกอบท่ีเหลืออยู่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยไม่ใช้วัสดุ
ใหม่ 

 ๗. การบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมให้เหมือนเดิมโดยต่างจากปฏิสังขรณ์ตรงท่ีใช้วัสดุ
ท่ีท าขึ้นมาใหม่ 

 ๘. การปรับปรุง การปรับเปล่ียน หมายถึง การปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะแก่การใช้งานท่ีมี
อยู่หรือที่จะมีข้ึน 

 ๙. การใช้การอนุรักษ์ หมายถึง หน้าท่ีของโบราณสถานรวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
โบราณสถาน 

 ๑๐. การใช้งานท่ีเหมาะสม  หมายถึง การใช้พื้น ท่ีท่ีตระหนักถึงความส าคัญทาง
วัฒนธรรมของโบราณสถาน เช่นการใช้งานท่ีไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยต่อความส าคัญทาง
วัฒนธรรม 

 ๑๑. การส่ือความหมาย คือ การอธิบายว่าโบราณสถานมีความส าคัญอย่างไร ส่ืออะไร
ท าให้ระลึกถึงอะไรหรือแสดงออกถึงส่ิงใด 

 ๑๒. การตีความ หมายถึง การน าเสนอความส าคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถานใน
ทุกรูปแบบ 
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 สถาปนิกนักอนุรักษ์๗๖ ให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีความหมายรวมถึงการสงวนปกปัก
รักษาจากความสูญเสีย ละท้ิง ท าลาย เพื่อท าให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถใช้การอนุรักษ์ใน
ความสุขทางจิตใจของตนและของคนรุ่นต่อไป ในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ์เป็นส่ิงท่ีควรระมัดระวัง
เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าไปกระท าหยุดยั้งขัดขวางการเส่ือมของส่ิงของวัสดุเดิม ท าให้เปล่ียน
รูปลักษณะและบางครั้งจะยากต่อการคืนสภาพ ดังนั้นควรมีการทดสอบทดลอง มาตรฐาน และการจด
บันทึกลักษณะก่อนการอนุรักษ์ขณะท่ีท าการอนุรักษ์ และหลังการอนุรักษ์ และเหตุผลของการตัดสิน
ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์นั้น 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการถึงความเป็นมาและพัฒนาการของการอนุรักษ์
ผู้วิจัยจึงได้ประมวลความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ ๒.๗ ความเป็นมาและพัฒนาการของการอนุรักษ์ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๑) 

: การอนุรักษ์ เป็นการยกระดับสังคมให้หันมา สนใจใน
มรดกศิลปะและวัฒนธรรม หลักส าคัญของการอนุรักษ์ใน
ยุคแรกคือการสงวนรักษา (Preservation)  

นิคม มุสิกะคามะ และ ธาดา สุทธิธรรม, 
(๒๕๓๔, หน้า ๑๒) 

: รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยพัฒนาการวิธีการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมตามแนวความคิดต่าง ๆ 
๑. ในยุคแรกของการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์ First Concept 
of Restoration Reconstruction (ค.ศ. 1810-1830) 
๒. ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบฝรั่งเศส French Stylistic 
restoration (ค .ศ . 1830-1870 ) Viollet-le-duc (ค.ศ.
1814-1879) 
๓. ยุคบูรณะ/ปฏิสังขรณ์แบบอังกฤษ English Romantic 
restoration (ค.ศ. 1850) 
๔. ยุคแนวความคิดท่ีพัฒนาสองแบบTwo approaches 
of concept in late 19 century A.D. (ค .ศ . 1 8 8 0 -
1890) 

Weaver, Martin E,  
(1993, p. 53) 

: การสงวนปกปักรักษาจากความสูญเสียมีการทดสอบ
ทดลอง มาตรฐาน  และการจดบันทึกลักษณะก่อนการ
อนุรักษ์ขณะท่ีท าการอนุรักษ์ และหลังการอนุรักษ์ และ
เหตุผลของการตัดสินในการปฏิบัติงานอนุรักษ์นั้น 

 

                                                 

 ๗๖Weaver, Martin E,  Conserving Buildings: Guide to Techniques and Materials, 
(John Wiley & Sons  : New York, 1993), p. 53. 
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 สรุปได้ว่า แนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานนั้น มีพัฒนาการและวิวัฒนาการ
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอดตามล าดับ ซึ่งลักษณะทางความเปล่ียนแปลง ก็จะเปล่ียนแปลงไปตามยุค 
สมัย สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปในทิศทางท่ี ดีขึ้น         
ซึ่งพัฒนาการต่างๆ นี้  ได้มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไป           
เพื่อหักล้างแนวความคิดเดิมของนักวิชาการเก่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์จนกลายเป็นทฤษฎีใหม่ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย ท้ังนี้ก็เพื่อเป็นการสานต่องานอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นสมบัติและมรดกของ
มนุษยชาติทางประเพณีและวัฒนธรรม 

 
๒.๕.๓ ประวัติการอนุรักษ์ในประเทศไทย 
 นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้กล่าวถึงประวัติการอนุรักษ์ในประเทศไทย        

ไว้มากมาย ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 
 พัฒนาการของไทยในการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  ศิลปกรรม

โบราณสถาน สถาปัตยกรรมของไทยมีมาอย่างยาวนาน โดยพื้นฐานสังคมเกษตรกรรมและพุทธ
ศาสนา มีความเข้าใจแนวคิดในการด าเนินการอนุรักษ์อย่างไทยซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ      
ต่อการอนุรักษ์๗๗ แบ่งยุคของการอนุรักษ์ในประเทศไทยได้ ๒ ยุค คือ ยุคแบบตะวันออก และแบบ
ตะวันตก  

 ยุคแรกของการอนุรักษ์ของไทย ซึ่งมีหลักฐานมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
ตอนต้น เป็นแบบตะวันออก คือเป็นการซ่อมแซมงานในพุทธศาสนาถือเป็นบุญกริยา โดยไม่มีความ
เคร่งครัดในเรื่องของการบูรณะให้เหมือนเดิมตามแบบเก่า แต่เป็นการซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้สอย
หรือเคารพบูชาได้อีกครั้ง รวมไปถึงการสร้างใหม่ในต าแหน่งเดิม เช่น การสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบ
องค์เดิม 

 งานอนุรักษ์ตามแบบตะวันออกมักสร้างปัญหาให้แก่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์
ในการตีความงามศิลปะนั้น ๆ ซึ่งมีบ่อยครั้งท่ีมีการขุดแต่งพบของเก่าท่ีอยู่ข้างในมีรายละเอียด
แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง และการเพิ่มเติมลวดลายในงานศิลปกรรมท่ีแตกต่างจากแบบเดิมก็มีปัญหา 
ในการตีความยุคสมัยของงานช้ินนั้น ๆ ท าให้การศึกษาและตีความในยุคปัจจุบันเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 

 เริ่มมีหลักฐานงานอนุรักษ์มาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เช่น การบูรณะวัดมหาธาตุสุโขทัยโดย
มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุณี แต่ท่ีมีการบันทึกเป็นประวัติการอนุรักษ์ในพงศาวดารสมัยอยุธยาว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๒๗๖ - ๒๓๐๑ สมัยรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ภูเขาทอง 
และมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี การบูรณะครั้งนี้เป็นการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคง รวมถึงการ
เพิ่มเติมบางส่วน เช่น หน้ามุก หน้าบัน ซึ่งเป็นการบูรณะตามคติแบบตะวันออก 

 งานอนุรักษ์ตามแบบตะวันตก ในรัชกาลท่ี ๔ อิทธิพลตะวันตกได้แพร่เข้ามาในประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแผ่อ านาจทางการทหาร การล่าอาณานิคม หรือแม้แต่จาก

                                                 

 ๗๗ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๑๗. 
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การศึกษาของชนช้ันสูงท่ีได้ออกไปเรียนในต่างประเทศ รวมไปถึงการเสด็จออกไปดูงานในต่างประเทศ
ของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์ จึงเป็นการน าเอาเทคโนโลยี ตลอดจนศิลปะวิทยาการเข้ามา   
เช่นการน าเอาช่างจากยุโรปมาสร้างพระราชวัง พระท่ีนั่งต่าง ๆ และช่างเหล่านั้นก็ได้น าเอาความคิด
ของการอนุรักษ์เข้ามาด้วย 

 ในป ีพ.ศ. ๒๓๙๔ สมัยรัชกาลท่ี ๔ โปรดให้มีการบูรณะพระปฐมเจดีย์ โดยท าการสร้าง
เจดีย์ใหญ่ครอบเจดีย์องค์เดิม นอกจากนี้พระองค์ยังได้ท าการส ารวจและศึกษาเมืองเก่าสุโขทัยและท า
การบูรณะบางส่วน ท าให้มีการค้นพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง การเข้าไปส ารวจและบูรณะแต่
ละครั้งพระองค์จะทรงจดบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการศึกษาต่อไปทุกครั้ง จึงกล่าวได้ว่า รัชกาล
ท่ี ๔ ทรงเป็นผู้วางรากฐานของการอนุรักษ์แบบตะวันตกในไทยปัจจุบัน 

 ในปี พ .ศ. ๒๔๑๗ สมัยรัชกาลท่ี ๕ พระองค์ได้ส่งราชโอรสคือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ      
และสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพไปศึกษายังประเทศอังกฤษจึงได้รับแนวความคิดแบบตะวันตก
เข้ามาหลายอย่าง รวมไปถึงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมด้วย และในส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธเองท่านทรงโปรดวิชาประวัติศาสตร์มาก เมื่อกลับมาถึงไทยท่านได้ออกส ารวจศึกษา   
เก็บข้อมูลตามโบราณสถานต่าง ๆ และทรงเขียนหนังสือและต ารามากมาย เช่น เท่ียวเมืองพระร่วง 
เป็นต้น จึงถือได้ว่าช่วงนี้เป็นจุดส าคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในประเทศไทย  ในช่วง
เดียวกันนี้มีชาวต่างประเทศท่ีเข้ามารับราชการในไทยหลายท่านได้มีบทบาทในเรื่องของการให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ เพราะได้ท าการส ารวจศึกษาและเขียนหนังสือเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง 
ผู้ท่ีมีบทบาทอย่างมากในช่วงนี้ คือ  Reginald le May และ Alfred Salmony รวมถึงนาย Karl 
Dohring สถาปนิกวิศวกรชาวเยอรมันผู้เข้ามาท างานก่อสร้างและบูรณะพระราชวังต่างๆ หลายแห่ง 
อาทิ พระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี ท่านเหล่านี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์แบบ
ตะวันตกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้แต่หนังสือพุทธสถานในไทย รวบรวมงานศึกษาเกี่ยวกับวิชา
โบราณคดี ซึ่งเป็นแบบอย่างใช้ศึกษาในยุคต่อมาได้เป็นอย่างดี 

 พ.ศ. ๒๔๕๓ สมัยรัชกาลท่ี ๖ ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ทางด้านโบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ 
ในยุคของท่านจึงยิ่งมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมมากขึ้น  ทรงโปรดให้ต้ังกรมศิลปากรในปี   
พ.ศ.๒๔๕๔ และกรมช่างมหาดเล็ก (ช่างสิบหมู่) รวมถึงกรมพิพิธภัณฑ์อีกด้วย และในสมัยนี้เอง 
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (Professor George Coedes) นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีชาวฝรั่งเศสซึ่งท างานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกเชิญเข้ามาท างานในไทย โดยได้ช่วง
ปรับปรุงกรมศิลปากรและกรมพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าทางด้านจารึกและโบราณคดีด้วย 

 พ.ศ. ๒๔๖๘ สมัยรัชกาลท่ี ๗ ก่อนมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มี
การต้ังราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นองค์กรท่ีรวมนักปราชญ์หรือผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  รวมท้ังด้าน
โบราณคดีและศิลปกรรม แต่หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง อ านาจหน้าท่ีในส่วนราชการต่าง ๆ ได้มี
การเปล่ียนแปลงหรือลดความส าคัญลง รวมถึงราชบัณฑิตยสภาด้วย 

 พ.ศ. ๒๔๗๕ การเปล่ียนแปลงการปกครอง สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท าการบูรณะ
พระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นครั้งแรก ความจริงแล้วโครงการนี้นับเป็นโครงการใหญ่และส าคัญมาก     
แต่ในทางปฏิบัติกลับให้เวลาในการท างานน้อยเกินไป ท้ังยังหันกลับไปใช้วิธีการบูรณะตามแบบ



๗๙ 
 

ตะวันออกท่ีมุ่งให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปร่างดูดีเท่านั้น  แต่ขาดการเก็บรักษาหลักฐานลักษณะเดิม  
จึงเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากในระยะท่ีมีการบูรณะเสร็จ 

 ในสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ระยะนี้เป็นช่วงท่ีมีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เป็นอย่างมาก ไม่สนใจให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษ์ศิลปกรรม ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการพัฒนา 
ท าให้มีการท าลายส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรมมากยิ่งขึ้นด้วย ท้ังนี้เพื่อน าพื้นท่ีไปใช้ในการส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ปลูกมันส าปะหลัง หรือสร้างโรงงาน สร้างถนน เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลังจากยุคนี้  
ลงมา ก็เริ่มมีการฟื้นฟูและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์มากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กรมศิลปากรเริ่มเข้า
ไปท าการบูรณะโบราณสถานหลายแห่งอย่างมีระบบ  เช่น ปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้ง    
และอีกหลายแห่งในภาคอีสาน จนกระท่ังในปี พ.ศ.๒๕๒๕ มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงพระบรมมหาราชวัง ในวโรกาสฉลองกรุงเทพมหานคร ๒๐๐ ปี โดยมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ริเริ่มโครงการบูรณะในครั้งนี้ 

 อนึ่งในปี พ .ศ.๒๕๒๑ ได้ปรากฏแนวความคิดว่า ความหมายของการอนุรักษ์ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะการบูรณะ/ปฏิสังขรณ์หรือซ่อมแซมเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญต่อการป้องกันการเข้า
ไปท าลายหรือเข้าไปใช้ประโยชน์อันก่อให้เกิดความเสียหายกับงานศิลปกรรม  โดยมีการออกกฎ
ข้อบังคับ พ.ร.บ.ควบคุมการใช้อาคารในเขตชุมชนท่ัวประเทศ เช่น โครงการเกาะกรุงรัตนโกสินทร์  
ได้มีการต้ังคณะกรรมการเพื่อออกประกาศ มท.ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
โดยห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคารในบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เขตเมืองเก่า 
มีการประกาศเขตควบคุมความสูงอาคาร ในเขตเมืองเก่า ซึ่งนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ได้รวบรวม
ประวัติแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมไทย  ท่ีได้รับ
ทัศนคติด้านการอนุรักษ์แบบตะวันตกซึ่งเข้ามาสมัยรัชกาลท่ี ๔ และการได้เห็นตัวอย่างในต่างประเทศ
และจากชาวตะวันตกท่ีเดินทางเข้ามาในไทย  สมัยรัชกาลท่ี ๕ การอนุรักษ์ของไทยก็เริ่มน าเอา
แนวความคิดแบบตะวันตกเข้ามา เพราะในช่วงดังกล่าวมีปรากฏการณ์ท่ีมีความส าคัญในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ในช่วงถัดมาเป็นเวลา ๗๐ ปี คือระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๓๖     
โดยแบ่งเป็นยุค ๓ ยุค ดังนี้ คือ๗๘ 

 ๑. ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ระหว่างปี    
พ.ศ.๒๔๖๖ – ๒๔๗๕ โดยเริ่มการอนุรักษ์จากประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ. ๒๔๖๖  
ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีกล่าวถึงการสงวนรักษาของโบราณในประเทศไทย 

 ๒. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
-๒๔๗๖ เป็นช่วงท่ีอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 ๓. ในช่วงเวลาหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองระหว่างปี  พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๓๖   
ไทยมีการเปล่ียนแปลงท้ังระบอบการปกครอง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ อันมีผลต่อการปฏิบัติการ
อนุรักษ์โบราณสถานอย่างยิ่ง  

                                                 

 ๗๘สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ,  
ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 



๘๐ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการถึงประวัติของการอนุรักษ์ในประเทศ ผู้วิจัยจึงได้
ประมวลความรู้และสรุปสาระส าคัญ ได้ดังตารางดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ ๒.๘ ประวัติของการอนุรักษ์ในประเทศ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๖) 

: แบ่งยุคของการอนุรักษ์ในประเทศไทยได้ ๒ ยุค คือ  
๑) ยุคแบบตะวันออก  
๒) แบบตะวันตก 

สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๙) 

: ๑. เริ่มการอนุรักษ์จากประกาศจัดการตรวจรักษาของ
โบราณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
๒. ช่วงท่ีอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองระหว่างปีพ.ศ. 
๒๔๗๖ - ๒๕๓๖ ไทยมีการเปล่ียนแปลง ท้ังระบอบการ
ปกครองการเมือง สังคม เศรษฐกิจ อันมีผลต่อการ
ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างยิ่ง 

 
 สรุปได้ว่า ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก

ต่างชาติเข้ามาเป็นแนวทาง แล้วน ามาศึกษาค้นคว้านั้น นั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ยุค คือ ยุคแรก
ของการอนุรักษ์ของไทย ซึ่งมีหลักฐานมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นแบบ
ตะวันออก การอนุรักษ์จะให้ความส าคัญกับการรักษารูปแบบไว้ตามสภาพเดิม  ส่วนแบบตะวันตก   
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ จะได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกเข้ามาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 
ศิลปะและวิทยาการต่างๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการอนุรักษ์ รวมถึงได้น าเอา
แนวคิดในการอนุรักษ์แบบตะวันตกเข้ามาด้วยนั่นเอง 

 
 ๒.๕.๔ แนวทางการอนุรักษ์ในประเทศไทย 
 นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางในการอนุรักษ์ในประเทศไทยไว้

มากมาย ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 
ในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย ตามท่ีนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ได้กล่าวไว้   

ว่าในปัจจุบัน มี ๒ แนวทาง คือ แบบตะวันตก และ แบบตะวันออก๗๙ 
 ๑. แบบตะวันตก การอนุรักษ์จะให้ความส าคัญกับการรักษารูปแบบไว้ตามสภาพเดิม  

ซึ่งเป็นผลมาจากของกฎบัตรต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๙ การปฏิบัติตามแบบ

                                                 

 ๗๙ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๒๐. 



๘๑ 
 

ตะวันตกในการเก็บรักษาหลักฐานโบราณสถานไว้ตามสภาพเดิมนี้ปรากฏใน พ .ร.บ.โบราณวัตถุ
สถานฯฉบับแก้ไขปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ท่ีมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
และนิยามโบราณสถาน ในฐานะเป็นหลักฐานท่ีมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ และเพื่อเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของชาติ 

 ๒. แบบตะวันออก ของไทยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลัก การอนุรักษ์เป็นส่วน
หนึ่งของการท านุบ ารุงพุทธศาสนา มุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรมในความหมายของความเช่ือ ความศรัทธา 
และความหมายของคุณค่าในเชิงนามธรรม ท าให้ชาวพุทธมุ่งส่ังสม สืบทอดและพัฒนาฝีมือช่างสกุล
ช่างจนสามารถสร้างสรรค์ศาสนสมบัติสถานและวัตถุอันงดงามและมีชีวิตสืบต่อเนื่องกันมายาวนาน  

  การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครอง กษัตริย์หรือสมมติเทพท่ีต้องการส่ังสมคุณ
ความดีและบารมีของความชอบธรรมในการปกครอง ความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมผ่าน
บารมีจากการท านุบ ารุงพุทธศาสนา๘๐ สมัยสุโขทัย ในจารึกหลักท่ี ๒ จารึกวัดศรีชุมท่ีจารบนหิน    
ดินดาร กล่าวถึงการเส่ียงทายถึงบารมีของ สมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามณี ก่อนท่ีจะได้ขึ้น
ครองเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย ท่ีต้องการซ่อมวิหารโบราณในป่าช่ือดงโปรดช้าง ทรงต้ังจิต
อธิษฐานว่าหากมีบุญบารมีจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ขอให้สามารถหาทางซ่อมเจดีย์ ท่ีขอมเรียกว่า
พระธม ซึ่งต้ังอยู่กลางนครพระกฤษณ์ได้ ซึ่งต่อมาได้พบบ่อปูนในป่าจริง จึงถือเป็นบารมีของพระองค์
กรณีนี้เช่นเดียวกับการปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงให้ใหญ่ขึ้นจนเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในล้านนาของพระ
เจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ท่ีทรงใช้เป็นการแสดงความชอบธรรมในการปกครองอีกประการหนึ่งด้วย 

 การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้สังคมสงบสุข ดังนั้นพระ เจ้า คหบดี สงฆ์ มุ่งท าดี
เพื่อไปพบพระศรีอาริยเมตไตรย เข้าใจเรื่อง กรรม ผลของบุญกรรม การท าบาปการเวียนว่ายตายเกิด 
และการหลุดพ้น นิพพาน ตามอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วงพระราช
นิพนธ์ของพระยาลิไทยแห่งสุโขทัย ท่ีทรงรวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีร์ต่าง ๆ หลายฉบับ การอนุรักษ์
ของไทยเน้นทางด้านบุญกริยา โดยถือว่าเป็นการท าเพื่อผลบุญ ในชาติหน้าหรือเป็นการอุทิศส่วนกุศล 
การอนุรักษ์เป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขุดหาสมบัติ โดยมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันต้ังแต่อดีต 
เช่น กฎหมายตราสามดวงในหมวด “พระไอยการลักขณโจร” ได้กล่าวถึงบทลงโทษและการกระท าผิด
อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลายมาตรา เช่น “๔๙ มาตราหนึ่ง...ถ้าโจรนั้นขุดล้างพระพุทธรูปพระสถูป 
(พระเจดีย์ วิหาร) พระศรีมะหาโพทธิจับได้พิจารณาเป็นสัจให้ตัดนิ้วมือเสีย ให้ทวนด้วยลวดหนัง ๖๐ 
ที ถ้าโจรท าหลายครั้งหลายคราให้ ทะเลนสามวันให้ผ่าอกเสีย ...”๘๑ 

 การอนุรักษ์ในสมัยล้านนา ก็ยังมีแนวคิดท่ีสรุปได้จากการเข้าใจแนวคิดวัตถุประสงค์การ
ก่อสร้างศาสนสถานในพุทธศาสนา ซึ่งใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลักอาศัย ความเช่ือความศรัทธา 
และความหมายของคุณค่าในเชิงนามธรรมมากกว่าความส าคัญต่อรูปธรรมด้านวัตถุแนวคิดสรุปได้ดังนี้ 

 ๑. แนวคิด ไตรลักษณ์ เป็นสามัญลักษณะ ๓ ได้แก่ - อนิจจัง ความไม่เท่ียง ทุกส่ิง      
มีการเกิด แก่ เจ็บ ตายและเส่ือมสลาย - ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ - อนัตตา 
                                                 

 ๘๐อุษณีย์ ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลักฐานที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันกษัตริย์, 
ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๒๐. 
 ๘๑ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑ - ๒, ในการอนุรักษ์
และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๒๐. 



๘๒ 
 

ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ในตัว ในการเป็นเจ้าของ ไตรลักษณ์ ท าให้มนุษย์ไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดยึดถือ กับส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ท าให้ลดอุปาทานคือ การยึดมั่นถือมั่น ลดความเห็นแก่ตัว สามารถปรับตัวได้จากการพลัด
พรากจากส่ิงท่ีรักหรือพึงปรารถนาและส่ิงท่ีไม่พึงปรารถน ไตรลักษณ์ใน “ปัจจเวก” บทสวดมนต์ท า
วัตรของพระสงฆ์ในประเทศไทย เนื้อความตอนหนึ่งว่า “...เสนาสนะนี้เป็นไปตามปัจจัยสักแต่ว่าธาตุ 
ถึงบุคคลผู้เข้าไปใช้สอยเสนาสนะนั้น สักแต่ว่าธาตุ มิใช่สัตว์ มิใช่ชีวิต เป็นของว่างเปล่า...” ดังนั้น 
ศาสนสถาน หรือศิลปกรรมก็ล้วนเป็นอนัตตา ท่ีว่างเปล่าปราศจากตัวตน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีพระสงฆ์
ไม่ยึดถือความส าคัญในการอนุรักษ์ ศาสนสถานต้องเปล่ียนไปตามกาลเวลา ไม่ถาวร ไม่ยึดติดกับส่ิง
เหล่านี้๘๒ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงมีบัญญัติศัพท์ค าว่า “ผาติกรรม” คือ การท าให้เจริญ หมายถึง
การจ าหน่ายครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สงฆ์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเอาของเลวแลก เปล่ียนเอาของดีกว่า
ให้แก่สงฆ์หรือเอาของของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนท่ีตนท าของสงฆ์ช ารุดไป  รื้อของท่ีไม่ดีออก  
ท าให้ใหม่ดีกว่าของเก่า เช่น เอาท่ีวัดไปท าอย่างอื่นแล้ว สร้างวัดถวายให้ใหม่ การชดใช้ และการ
ทดแทน 

 ๒. แนวคิด สัญวิทยา ศิลปะ สถาปัตยกรรมและศาสนสถานในฐานะเป็นสัญลักษณ์  
เพื่อการการสืบต่ออายุศาสนา หรือสัญลักษณ์เครื่องท่ีช้ีน าใจของมนุษย์ เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมแม้ว่า 
จะมีกิเลสอันยึดติดอยู่ในความงาม ดังนั้นความงามของศิลปะสถาปัตยกรรมจะเป็นเครื่องโน้มน า
มนุษย์ให้ คิดดีท าดี เช่น คติสัญลักษณ์ของรูปแบบและการตกแต่ง  วิหาร เจดีย์ ในรูปต่าง ๆ          
เช่น ศูนย์กลางจักรวาล เรือส าเภา หมายถึง ส าเภานาวาท่ีพาผู้คนออกจากวัฏสงสาร การเข้ามาใน
วิหารเพื่อท าบุญจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเดินทางเพื่อให้พ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดในทาง
พุทธศาสนา๘๓ สัญวิทยา ท่ีเป็นทางพิธีกรรม สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและความเช่ือ ก าหนดเพื่อ
ก ากับ ศาสนถานแต่ละแห่งว่าสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดแล้ว แม้ว่าทางกายภาพศาสนสถานนั้น ๆ  
จะปรักหักพังไป แต่หากไม่มีการท าพิธีกรรม “สูตรถอน” เพื่อให้ศาสนถานนั้นแปรเปล่ียนสภาพ ไปใช้
งานอย่างอื่น ก็ยังคงถือสภาพว่าสถานท่ีแห่งนั้น ๆ ยังคงความหมายเดิม  สัญวิทยา ในการสืบต่อให้
พุทธศาสนาจะมีอายุถึง ๕,๐๐๐ ปีจากพุทธท านาย เป็นแนวคิดท่ีท าให้การอนุรักษ์ไม่ได้ยึดติดกับรูป
แบบเดิมถึงยาวนาน ๕,๐๐๐ ปี หากจะไม่ปล่อยให้ศาสนาสมบัติช ารุดหักพัง 

 ๑. แนวคิด บุญกริยา การบ าเพ็ญบุญเพื่อตนเองและผู้อื่น 
  ๑.๑ อานิสงส์ โดยถือว่าเป็นการท าเพื่ออานิสงส์ผลบุญ ในชาติหน้าหรือเป็นการ

อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว การสร้างและซ่อมแซมศาสนสถานให้คงรูปในสภาพท่ีสมบูรณ์ย่อม
ได้อานิสงส์ผลบุญ ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา กล่าวว่า หากสร้างธรรมมาสน์มีอานิสงส์ผลบุญคือเมื่อตาย
แล้วจะได้จุติบนสวรรค์พร้อมวิมาน ส่วนการปิดทองพระพุทธรูป มีอานิสงส์ผลบุญชาติต่อไปคือจะได้
จุติเป็นกษัตริย์ นอกจากนั้นใน จันทเสนชาดก กล่าวว่าการปฏิสังขรณ์ และปิดทองพระพุทธรูปท่ีช ารุด
มีอานิสงส์ผลบุญคือได้จุติเป็นเทวดา และหากเป็นหญิงก็จะมีอานิสงส์ผลบุญท าให้ผิวงาม เป็นต้น  
หรือเป็นความเช่ือในการเกิดใหม่ในพุทธศาสนาไปพบพระศรีอาริยเมตไตรย ท าให้ชาวล้านนาท าบุญ
กุศลอย่างแรงกล้าโดย การบูชาพระสถูปเจดีย์ พระศรีมหาโพธิและการสร้างปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ 
                                                 

 ๘๒วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ผลงานวิชาการสถาปัตยกรรมไทยล้านนา , ในการอนุรักษ์และจัดการ
มรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๒๑. 
 ๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒. 



๘๓ 
 

ให้งดงามคงทนแข็งแรงมีอานิสงส์ผลบุญท่ีจะพาท่านท้ังหลายสู่ยุคนั้นได้  การท า “ผาติกรรม”          
เป็นอานิสงส์ผลบุญอย่างหนึ่งท่ีการท าให้เจริญ การทดแทนของสงฆ์ท่ีช ารุดไป รื้อของท่ีไม่ดีออก ท าให้
ใหม่ชดใช้ให้ดีกว่าของเก่า เช่น สร้างวิหารถวายให้ใหม่เป็นอานิสงส์ 

  ๑.๒ การบรรลุพระโพธิญาณ ครูบาศรีวิชัยได้ท าการบ าเพ็ญเพียรบารมีเพื่อ
ปรารถนา พุทธภูมิ หรือส าเร็จบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคต  โดยการ 
ท านุบ ารุง สร้าง ปฏิสังขรณ์ ศาสนาสมบัติจ านวนมากในล้านนา๘๔ การซ่อมแซมวัดของครูบาศรีวิชัย  
มีการสร้างใหม่หรือเพิ่มเติมลวดลายใหม่เป็นการบ าเพ็ญเพียรบารมี 

  ๑.๓ บุญญาบารมี ความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผ่านบุญญาบารมีจากการ
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา เช่น การปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงเชียงใหม่ให้สูงท่ีสุดในล้านนาของพระเจ้าติโลก
ราชทรงใช้เป็นการแสดงบุญญาบารมีและความชอบธรรมในการปกครองล้านนา  

 ผลท่ีปรากฏจากสองแนวทางการอนุรักษ์ในประเทศไทย คือ การอนุรักษ์ท่ีด าเนินการ 
บนพื้นฐานแนวคิดจากตะวันตกในปัจจุบัน  สามารถรักษารูปแบบศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม 
โบราณวัตถุสถานไว้ได้ แต่ยังขาดข้อมูลในด้านภูมิปัญญาความรู้วัสดุและฝีมือช่าง การอนุรักษ์ท่ีผ่านมา
จึงท าได้เพียงแค่ในด้านวัตถุหรือรูปธรรม ท าให้ปรากฏเป็นซากโบราณสถานท่ีไร้ชีวิตและปราศจาก
การใช้สอย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร ฯลฯ     
แต่ในแนวคิดแบบไทยท่ีไม่เน้นการรักษารูปแบบเดิม ท าให้ขาดความพอเหมาะในการบูรณะและการ
เปล่ียนแปลงศาสนสมบัติท่ีเกินความจ าเป็น  สนองตอบระบบทุนนิยมของพุทธพาณิชย์และการ
ท่องเท่ียว ดังนั้นการอนุรักษ์ควรปรับวิธีการท้ัง ๒ แนวทางให้เหมาะสม ซึ่งนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล
การ๘๕ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดด้านการอนุรักษ์เป็นแบบตะวันตกและแบบตะวันออกไว้ดังนี้ 

 แนวคิดตะวันตก เป็นพื้นฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษ์เป็นปรัชญาครอบคลุมแนวคิด
ความเช่ือ ทัศนคติ เมื่อแปรเป็นการกระท าแล้วปรากฏอย่างไร เป็นแบบวิเคราะห์วิสัย (Analytic) 
ได้แก่ การท่ีใช้ขบวนการคิดในเรื่องใด ๆ ก็ตามในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ สร้างสรรค์ การ
หาเหตุผลในการสร้างเรื่องราวต่าง ๆ เป็นวิธีท่ีจะต้องแยกแยะ วิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนกระบวนการ
ในการคิดแบบนี้มีมาต้ังแต่อารยธรรมยุคโบราณของตะวันตก คือ อารยธรรมกรีก และโรมัน         
ตามประวัติศาสตร์ตะวันตกจะมีการกล่าวถึงนักปราชญ์กรีก ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดสรรพวิชาความรู้ให้แก่
โลกตะวันตก ด้านการค านวณ คณิตศาสตร์ เรขาคณิต ทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ซึ่งท่านเหล่านั้นจะมองดู
ส่ิงต่าง ๆ มิใช่ดูเพียงรูปลักษณะภายนอก แต่จะมองลึกลงไปอีกว่าส่ิงของต่าง ๆ เหล่านั้นมันเกิดมา
อย่างไร เช่น พิธากอรัสผู้คิดสูตรทางคณิตศาสตร์ บูกริสผู้คิดทฤษฎีทางเรขาคณิต อริสโตเติล ผู้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการคิดของนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นการคิดท่ีมีระบบ แล้วพิสูจน์
ท าตามให้ได้ นับเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับในงานศิลปกรรม โบราณสถาน สถาปัตยกรรม 
ก็ใช้แนวคิดท่ีเป็นระบบแบบตะวันตก ลักษณะแรกเริ่มของงานศิลปะตะวันตกเริ่มจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติให้มีความเหมือนจริงมากท่ีสุด ในยุคของกรีกผลงานประติมากรรมรูปหินอ่อนก็พยายาม
                                                 

 ๘๔ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ , การศึกษาวิหารที่สร้างในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ .ศ. ๒๔๔๗ - 
๒๔๘๑, ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หน้า ๒๒. 
 ๘๕ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๒๒. 
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สร้างให้แนบเนียนเหมือนจริง ท้ังทางด้านโครงสร้างกล้ามเนื้อ เครื่องแต่งกายท่ีเป็นริ้วผ้า ชาวกรีกถือ
ว่าส่ิงท่ีใกล้ธรรมชาติมากท่ีสุดคือส่ิงท่ีสูง ท่ีสุด ตัวอย่างเช่น  การท าหีบศพของบุคคลช้ันสูงหรือ
ผู้ปกครองท่ีท าจากไม้หรือหิน และบนฝาหีบศพก็จะมีการ ท าหน้ากากท่ีมีใบหน้าของเจ้าของศพนั้น 
เพราะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแสดงให้เห็นตอนท่ีมีชีวิตอยู่ เป็นต้น เริ่มในสมัยเรเนซองซ์หรือสมัยฟื้นฟู
ศิลปะวิทยาการของอิตาลี ได้มีการหันกลับไปศึกษาวิทยาการแบบกรีกและโรมัน งานศิลปกรรมต่าง ๆ 
ในสมัยนี้จะหันไปท าตามแบบเก่า เช่น เขียนรูปให้คล้ายของจริงมากท่ีสุด ใช้ทัศนียภาพ รูปเหมือน 
รูปธรรม กฎเกณฑ์การเขียนให้เหมือนธรรมชาติ ดังนั้นจากลักษณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท าให้
กระบวนการคิดของชาวตะวันตกมีลักษณะท่ีจะคิดค านึงถึงรูปลักษณะเดิมมากท่ีสุด และสามารถหัน
กลับไปศึกษาและพิสูจน์ได้อีกหลายครั้งเพราะเป็นการ สืบทอดทางความรู้และวิทยาการแนวคิด
ตะวันออก ในไทยเป็นการใช้คิดในแนวปรัชญาตะวันออก ปราชญ์ตะวันออกไม่วิเคราะห์เป็นล าดับ
ขั้นตอน แต่ใช้การคิดในใจใช้ญาณวิสัย (Intuitive) กับการคิดท่ีแสดงให้เห็นได้แบบเบ็ดเสร็จ 
(Holistic) หรือการคิดด้วยญาณ (Enlightenment) ซึ่งเป็นความคิดขั้นละเอียดใช้พลังค้นหาค าตอบ
โดยไม่ต้องแจกแจง เช่น ศิลปะจีนจะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ แต่ผลงานศิลปะจะเกิดขึ้นจากภาพ
ในใจ การสร้างงานของจิตรกรจีนจะออกไปสัมผัสธรรมชาติ ท่ีประทับใจแล้วเก็บเอามาสร้างงาน ไม่มี
การร่างแบบ ไม่กางผืนผ้าใบลอกธรรมชาติของจริงลงไป ดังมีข้อเปรียบเทียบและมีการวิเคราะห์
ระหว่างแนวคิดด้านการอนุรักษ์แบบตะวันตกและแบบตะวันออก๘๖ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๙ เปรียบเทียบแนวคิดด้านการอนุรักษ์เป็นแบบตะวันตกและแบบตะวันออก 
 

แนวคิด ตะวันตก Occidental Approach ตะวันออก Oriental Approach 
ปรัชญา วิเคราะห์วิสัย Analytic ญาณวิสัย Intuitive 
ศิลปะ รูปเหมือน รูปธรรม Portrait, 

Concrete 
สัญลักษณ์ นามธรรม Symbol, 
Abstract 

แรงบันดาลใจ แบบธรรมชาติ Mimesis, Natural จากศาสนา ความเช่ือ Religion, 
Beliefs 

การฝึกฝน การสร้างกฎเกณฑ์ Rule การสร้างความช านาญ Skills 
จุดประสงค์ ความคงทนถาวร Permanence ความงดงาม Aesthetic 
การอนุรักษ ์ การสืบทอดความรู้และวิทยาการ 

Inheritance of Knowledge and 
Technique 
การเหมือนของเดิม 
Base on the previous model 

การสืบทอดความเช่ือและศรัทธา 
Inheritance of Beliefs and Faith 
บุญกริยา 
Base on the merit making 

 

                                                 

 ๘๖สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๒๓. 
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 สรุปได้ว่า แนวทางและความเป็นมาของการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากต่างชาติเข้ามาเป็นแนวทาง แล้วน ามาศึกษาค้นคว้านั้น นั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ยุค คือ       
ยุคแรกของการอนุรักษ์ของไทย ซึ่งมีหลักฐานมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น    
เป็นแบบตะวันตก การอนุรักษ์จะให้ความส าคัญกับการรักษารูปแบบไว้ตามสภาพเดิม  ส่วนแบบ
ตะวันออก ของไทยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลัก การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการท านุบ ารุง
พุทธศาสนา มุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรมในความหมายของความเช่ือ ความศรัทธา และความหมายของ
คุณค่าในเชิงนามธรรม ท้ังนี้ในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดในการอนุรักษ์ต่างๆ ล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครอง สังคม
และเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนอิทธิพลตะวันตกท่ีได้เข้ามา ซึ่งแนวคิดท่ีเกิดขึ้นท าให้มี
การปฏิบัติต่อมรดกทางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานในแต่ละห้วงเวลาแตกต่างกันออกไป 

 ๒.๕.๕ องค์กรการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
 ได้มีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท่ัวโลกอยู่หลาย

แห่ง ผู้ศึกษาขอน าเสนอเฉพาะท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 องค์กรการอนุรักษ์บางประเทศเป็นหน่วยงานของภาคเอกชน  ซึ่งท าหน้าท่ีจัดการลด

ภาระของรัฐได้มาก การพัฒนาองค์กรการอนุรักษ์เช่นในอังกฤษเริ่ม  ปี ค.ศ.1882 เกิดกฎหมาย 
(Ancient Monuments Act) ท าการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปราสาท วัง โบสถ์ ท่ีมิได้ใช้งานแล้ว
ซึ่งสร้างขึ้นก่อน ค.ศ.1714 รวมได้กว่า ๑๒,๐๐๐ แห่ง อีกราว ๗๐๐ แห่งอยู่ภายใต้การอารักขาของ
กรมส่ิงแวดล้อม โบราณสถานนอกจากนั้นบางแห่งอยู่ในความดูแลของหน่วยบริหารท้องถิ่นหรือ
เทศบาลฯ โบราณสถานแห่งใดท่ีเอกชนเข้าไปดูแลยากหรือไม่สามารถรับภาระได้  หน่วยบริหาร
ท้องถิ่นหรือเทศบาลฯอาจมีเงินช่วยเหลือหรือซื้อไว้ หรือร่วมกับกลุ่มประชาชน มูลนิธิและกองทุน  
ต่าง ๆ ต่อมาได้เกิดองค์กรระหว่างประเทศขึ้นที่ส าคัญตามล าดับได้แก่ 

 ๑. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments 
and Sites) (ICOMOS) เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของโลกต้ังท่ีกรุงปารีส ท างานเพื่อการอนุรักษ์
และปกปักรักษาสถานท่ีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นองค์กรเดียวของโลกท่ีท าหน้าท่ีประเภทนี้ ท างานใน
ลักษณะไม่ใช่องค์กรของทางราชการ (NGO) ซึ่งมีเครือข่ายของนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสถาปนิก  นั กประวั ติศาสตร์  นั ก โบราณคดี  นั กประวั ติศาสตร์ ศิลปะ  นั กภู มิ ศาสตร์                 
นักมานุษยวิทยา วิศวกร และนักผังเมือง สมาชิกเหล่านี้มีหน้าท่ีแนะน าการปรับปรุง รักษามาตรฐาน
และวิธีการในการท างานด้านมรดกทางวัฒนธรรม พื้นท่ี ท่ีต้ัง อาคาร ชุมชน เมือง และโบราณสถาน
ต่าง ๆ คณะกรรมการฯแต่งต้ังจากระดับชาติของประเทศในกลุ่มสหประชาชาติ  ในองค์กรศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งมีสมาชิกในปัจจุบันกว่า 
๑๑๐ ชาติ 

 ๒. ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาด้านการสงวนรักษาและปฏิสังขรณ์ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property (ICCROM)) เป็นองค์กรระหว่างรัฐ (Inter Governmental Organization - 
IGO) ท างานเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  สมาชิกในปัจจุบันกว่า ๑๑๐ ชาติรัฐ ส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเคล่ือนท่ีได้และไม่ได้ก่อตั้งในกรุงโรม ปี ค.ศ.1959 
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 ๓. องค์กรเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ (National Trust UK) เกิดขึ้นในอังกฤษ ปี ค.ศ.1895 
เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยไม่พึ่งพารัฐ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบางประการ    
เช่น ทรัพย์สินจะได้รับการยกเว้นภาษี เงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการบริจาคค่าสมาชิก และการพาณิชย์ 
มีสมาชิกจ านวนมากกว่าสามล้านส่ีแสนคน อาสาสมัคร ๔๓,๐๐๐ คน ผู้เย่ียมชมและจ่ายเงินสนับสนุน 
๑๒ ล้านคน และครอบครองอาคารประวัติศาสตร์และสวนประมาณ ๓๐๐ แห่งและท่ีดินอีก จ านวน
มาก ปัญหาท่ีประสบก็มาจากการท่ีทรัพย์สินส่วนใหญ่ไม่สามารถขายได้  ทางองค์กรจะต้องเป็น
เจ้าของไปตลอด ยกเว้นบางกรณีท่ีรัฐสภาออกกฎหมายพิเศษอนุมัติให้ขายทรัพย์สินบางรายการได้
นอกนั้นต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมิใช้น้อย ปัจจุบันองค์กรจึงมีนโยบายงดรับ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคเพิ่มเติม ยกเว้นเสีย 

  ๔. แต่ว่าเจ้าของผู้มอบให้จะจัดเงินทุนส าหรับดูแลรักษามาด้วยเท่านั้น  ส าหรับการ
จัดการกับทรัพย์สินในความดูแล ทางองค์กรต้องการให้มีผู้อยู่อาศัยในอาคารต่าง ๆ ของตน ฉะนั้น   
ก็มักอนุญาตให้มีการเช่าอยู่อาศัยได้ หรือมีการใช้ท่ีดินเพาะปลูกภายใต้การควบคุม 

  ๕. สมาคมเพื่อการปกป้องอาคารเก่า (The Society for the Protection of Ancient 
Buildings (SPAB)) ก่อต้ังโดย William Morris ในปี ๑๘๗๗ โดยมีจุดประสงค์หลักในการท างานเพื่อ
ป้องกันการถูกท าลายของอาคารในยุคกลางของอังกฤษและสมัยวิคทอเล่ียน  ปัจจุบันเป็นสมาคมท่ี
เก่าแก่ท่ีมีบทบาทและความเช่ียวชาญท่ีสุดด้านการอนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์ 

  ๖. ชมรมระหว่างประเทศเพื่ อวิทยาการการสงวนรักษา  (The Association for 
Preservation Technology International (APT) เป็ น องค์ก รสหสาขาเพื่ อสนั บสนุ น การใช้
วิทยาการท่ีดีท่ีสุดส าหรับการอนุรักษ์โครงสร้างและท่ีต้ัง สมาคมเพื่อการอนุรักษ์ ระดับ รัฐ ภาค เมือง 
และชุมชน ในอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เกิดขึ้นมากมายในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
และความรู้ท่ีสามารถช่วยเหลือแลกเปล่ียนกัน คอยดูแลสอดส่องซึ่งนับว่ามีประโยชน์มาก เพราะ
สมาชิกเป็นคนในท้องถิ่น ต่างจากเจ้าหน้าท่ีเทศบาล หรือสมาชิกสภาจังหวัด ท่ีมักโยกย้าย สมาคม
อนุรักษ์เหล่านี้มีอยู่ราว ๕,๐๐๐ แห่ง ได้รับความสนับสนุนระดับชาติ ซึ่งให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์
แก่ประชาชน จัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการงานอาสาสมัคร ฯลฯ 

 ๒.๕.๖ องค์กรอนุรักษ์ในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยได้มีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์อยู่หลายแห่ง ผู้ศึกษาขอน าเสนอ

เฉพาะหน่วยงานราชการ หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีในการอนุรักษ์ในประเทศไทย ดังนี้ 
 ๑. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการอนุรักษ์ โบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ัวประเทศ มี พ.ร.บ. และกฎหมายท่ีใช้
ในการควบคุมการปฏิบัติงาน คือ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ       
ปี ๒๕๐๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๘ เกี่ยวกับกรม
ศิลปากร ปี ๒๕๑๕ มีหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นในแต่ละเขต เพื่อท าหน้าท่ีดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของ
ชาติ จังหวัดท่ีมีหน่วยงานของกรมศิลปากรต้ังอยู่มักเป็นแหล่งท่ีมีความส าคัญทางด้านโบราณสถาน



๘๗ 
 

หรือโบราณวัตถุส าคัญ ๆ หรือเป็นแหล่งศูนย์กลางการดูแลครอบคลุมไปในจังหวัดต่างๆ ท่ีอยู่ในเขต
ดัง๘๗เช่น 

  ๑) หน่วยศิลปากรท่ี ๓ ท่ีท าการต้ังอยู่ ท่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีหน้าท่ีในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรีอ่างทองและสิงห์บุรี 

  ๒) หน่วยศิลปากรท่ี ๗ ท่ีท าการต้ังอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน มีหน้าท่ีในเขต
จังหวัดน่าน พะเยา ล าปางและแพร่ 

  ๓) หน่วยศิลปากรท่ี ๘ ท่ีท าการต้ังอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีหน้าท่ีในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูนและแม่ฮ่องสอน 

 ในงานอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันนอกจากกรมศิลปากรแล้ว
มีองค์กรและหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการอนุรักษ์ มีดังนี้ 

 ๒. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีความส าคัญในการอนุรักษ์ศาสนสถานท้ังหมด 
โดยเจ้าอาวาสแต่ละวัด มีการบูรณปฏิสังขรณ์เปล่ียนแปลงหรือท าลายมรดกทางวัฒนธรรมได้การดูแล
และควบคุมงานด้านการอนุรักษ์ โดยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศคณะสงฆ์เรื่อง
ระเบียบควบคุมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุภายในวัด ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ท างานต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๓ . กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง มีบทบาทท่ีเกี่ ยวข้องกับการอนุรักษ์ เป็น ผู้
ครอบครองท่ีดินของหลวงหรือท่ีราชพัสดุ ท่ีดินในส่วนราชการท่ีใช้อยู่ เช่น โบราณสถาน คูเมือง 
ก าแพงเมืองเก่า เป็นต้น ควบคุมโดย พ.ร.บ.ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๔. ส านักโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีงานโยธาและผังเมืองท่ัว
ประเทศ บทบาทท่ีส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ได้ โดยการประกาศเขตอนุรักษ์ เช่น การก าหนด
เขตการอนุรักษ์ภายในก าแพงเมืองเก่าเชียงใหม่ลงในผังเมือง โดยอาศัยอ านาจตามพ.ร.บ.การผังเมือง 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๕. ส านักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม เกิดขึ้นมาจาก
งานด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมซึ่งท าหน้าท่ีดูแลเรื่องมลพิษ  รวมไปถึงส่ิงแวดล้อมทางด้าน
ศิลปกรรมด้วย โดยมีกฎข้อบังคับคือแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ปี พ.ศ.๒๕๓๐ 

 ๒.๕.๗ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 
 ในประเทศไทยได้มีการจัดต้ังองค์การการอนุรักษ์อยู่หลายแห่ง ในท่ีนี้ ผู้ศึกษาขอ

น าเสนอเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นเอกชน ดังนี้ 
 ๑. กรรมาธิการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมถ์   

ท าหน้าท่ีคุ้มครองดูแล เผยแพร่ข่าวสารงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม การด าเนินงานมีการศึกษาเก็บ
ข้อมูล และพิจารณาให้รางวัลแก่งานสถาปัตยกรรมท่ีดีเด่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมในทุกปี 

 ๒ . สมาคมอนุรักษ์ ศิลปกรรมและส่ิงแวดล้อม  ท าหน้าท่ีเป็น ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ท าการศึกษาและเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์ 

                                                 

 ๘๗กรมศิลปากร, ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท แปลนโมทีฟ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔๒. 



๘๘ 
 

 ๓ . Special Project on Archaeology and Fine Arts (SPAFA) ห น่ ว ย ง าน ข อ ง
องค์การ SEAMEO/UNESCO ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานอนุรักษ์ระดับภูมิภาคและจัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน 

 ๔. สยามสมาคม สมาคมทางวิชาการท่ีเก่าท่ีสุดในประเทศไทย ต้ังขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๖ 
มีสมาชิกท่ีเป็นท้ังคนไทยและต่างชาติ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้การศึกษา และเผยแพร่งานศิลปกรรม 
โดยมีห้องสมุดในเรื่องศิลปกรรมเป็นของตนเอง 

นอกจากหน่วยงานและองค์กรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดังท่ีกล่าวมาแล้ว  ก็ยังมี
หน่วยงานหรือชมรมอื่นๆ ท่ีท าหน้าท่ีเดียวกัน แต่อาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จัก หรือมีลักษณะงานยังไม่โดด
เด่นนัก อาทิชมรมอนุรักษ์ต่างๆ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่สมาคมในส่วนจังหวัด
ต่างๆ ท่ีท างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

 
๒.๖ หลักพุทธรรม ปธาน ๔ 

 
ปธาน หมายถึง  ความเพี ยร เป็นความเพี ยรชอบ  (สัมมาวายามะ) ในมรรค ๘ 

ประกอบด้วย 
๑. สังวรปธาน หมายถึง เพียรระวังหรือเพียรป้องกัน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรม

ท่ียังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น เป็นความเพียรในการระวังหรือป้องกันไม่ท าความช่ัว (อกุศลธรรม) ในส่ิงท่ีไม่
เคยท า เช่น ไม่ท าอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. ปหานปธาน หมายถึง เพียรละ หรือเพียรก าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้น
แล้ว เป็นความเพียรท่ีละ เลิก ในส่ิงท่ีเป็นการกระท าท่ีไม่ดีท้ังหลาย เช่น เลิกสูบบุหรี่ เลิกสุรายาเสพ
ติด เลิกการหลอกลวงผู้อื่น เป็นต้น 

๓. ภาวนาปธาน หมายถึง เพียรเจริญ หรือเพียรสร้าง คือ เพียรท ากุศลธรรมท่ียังไม่เกิด 
ให้เกิดมีขึ้น เป็นความเพียรท่ีจะพยายามกระท าในส่ิงท่ีเป็นความดี ในส่ิงท่ียังไม่ได้ท า เพื่อให้ก่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์สูงสุดในชีวิต 
๔. อนุรักขนาปธาน หมายถึง เพียรอนุรักษ์ หรือเพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้
ต้ังมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ เป็นความเพียรในการรักษาคุณความดีท่ีได้กระท าไว้แล้ว และ
ยังจะกระท าคุณความดีเหล่านั้นให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ไม่มีส้ินสุด ไม่มีจ ากัด       เช่น การ
พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอันชอบธรรม๘๘ เป็นต้น 

หลักธรรมปธาน ๔ เรียกช่ืออีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง ความเพียรชอบ 
หรือความเป็นเป็นใหญ่ จึงเป็นส่วนของสัมมาวายามะ (ความเพียรขอบ) ในมรรค ๘ ในการท าความ
เพียร จะต้องเริ่มก่อตัวขึ้นในใจให้พร้อมและถูกต้องก่อน แล้วจึงขยายออกไปเป็นการกระท าใน
ภายนอกให้ประสานกลมกลืน มิใช่คิดอยากท าความเพียร ก็ใช้ก าลังกายเอาแรงเข้าทุ่ม ซึ่งอาจ
กลายเป็นการทรมานตนเองท าให้เกิดผลเสียได้มาก โดยนัยนี้ การท าความเพียรจึงต้องสอดคล้อง

                                                 
๘๘องฺจตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๙/๙๖. 
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กลมกลืนกันไปกับธรรมข้ออื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะ  มีความรู้ความเข้าใจ ใช้ปัญญา
ด าเนินความเพียรให้พอเหมาะ คือ เป็นทางสายกลาง 

 
ปธาน  คือความเพียร  ๔  อย่าง 
๑. สังวรปธาน           เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดข้ึนในสันดาน 
๒. ปหานปธาน          เพียรละบาปท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
๓. ภาวนาปธาน         เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 
๔. อนุรักขนาปธาน     เพียรรักษากุศลท่ีเกิดแล้วไม่ให้เส่ือม 
ความเพียร  ๔  อย่างนี้ เป็นความเพียรชอบ  ควรประกอบให้มีในตน  
อะไร ช่ือว่าปธาน  แปลว่าอะไร ? 
          ความพากเพียร ช่ือว่า ปธาน แปลว่า ความเพียรท่ีเป็นหลัก หมายความว่า  

ความพยายามในกิจท่ี ชอบธรรม (สัมมัปปธาน) 
ปธาน มีช่ืออีกอย่างหนึ่งว่าอะไร  และแปลว่าอะไร ? 
          มีช่ืออีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน แปลว่า ความเพียรท่ีเป็นหลัก อันถูกต้องมี ๔ 

อย่าง คือ 
๑.  สังวรปธาน        เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดข้ึนในสันดาน 
๒.  ปหานปธาน       เพียรละบาปท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
๓.  ภาวนาปธาน      เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 
๔.  อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เส่ือม  ฯ 
ปธาน ๔  อย่าง ต่างเป็นก าลังสนับสนุนกัน ดังนี้ 
อกุศล บาปท่ียังไม่เกิด ก็เพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามละเสียและ

เพียรท าให้กุศลเกิดขึ้น กุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่คอยรักษาก็อาจเส่ือมได้ ต้องเพียรพยายามรักษาไว้
ไม่ให้เส่ือมหายไป 

เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน  คือ เพียรพยายามปิดกั้นบาป ปิดกั้นอกุศล ปิดกั้น
ความช่ัวที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจ ได้แก่ การปิดประตูบาป ปิดประตูความช่ัวไว้ ไม่ให้เกิดขึ้นใน
จิตใจ  มีสติระวังอินทรีย์  ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 

อะไร  ช่ือว่าสังวรปธาน ? 
          การต้ังใจส ารวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู  จมูก ล้ิน กาย ใจ ไม่ให้ความยินดี ยินร้าย

เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง เป็นต้น  ช่ือว่าสังวรปธาน 
เพียรละบาปท่ีเกิดขึ้นแล้ว คืออะไร ? 
          คือ ความต้ังใจละบาปอกุศล ท่ีเกิดขึ้นแล้วในสันดานให้หมดส้ินไปคือ เพียร

พยายามเลิกละ หรือ ก าจัดบาป ก าจัดอกุศล ก าจัดความช่ัวที่เกิดข้ึนแล้วให้หมดส้ินไปจากจิตใจ 
อะไรช่ือว่า ปหานปธาน ? 
           การต้ังใจละบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแล้วในสันดานให้หมดส้ินไป เช่น ละความโลภ ท่ี

มีอยู่ภายในสันดาน  ช่ือว่า ปหานปธาน 
อะไรช่ือว่าภาวนาปธาน ? 
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          การต้ังใจสร้างคุณความดีคือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย เป็นต้นท่ียังไม่มี ให้มีขึ้น 
ท่ีมีอยู่แล้ว ให้เจริญยิ่งขึ้น ช่ือว่า ภาวนาปธาน 

เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน หมายความว่าอย่างไร ? 
หมายความว่า กุศลท่ียังไม่เคยท า คือ ความดีงามอย่างใด ๆ ท่ียังไม่เคยท า เพียรพยายาม

สร้าง พยายามปลูกฝังคุณธรรม ท าให้เกิด  ให้มีข้ึน เรียกว่า  เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน  
อะไรช่ือว่า อนุรักขปธาน ? 
          การตั้งใจรักษาความดี หรือรักษาบุญกุศลท่ีมีอยู่แล้วไม่ให้เส่ือม คือ ไม่ละท้ิงความ

ดี และไม่ให้ความช่ัวเข้ามาแทนท่ี ช่ือว่า อนุรักขนาปธาน 
เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เส่ือม  หมายความว่าอย่างไร ? 
หมายความว่า  กุศลท่ีท าไว้แล้ว  คือ  ความดีงามอย่างใด ๆ ท่ีได้ท าไว้แล้ว  เพียร

พยายามรักษากุศลท่ีท าไว้แล้วให้มั่นคง  ไม่ให้เส่ือม 
ปธาน  โดยกิจมี ๒ คือ 
๑. ปหานกิจ   กิจ คือ การละบาปท่ีเกิดขึ้น 
๒. ภาวนากิจ  กิจ คือ การบ าเพ็ญกุศล คุณความดี ให้เกิดให้ม ี
 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นไฉน? 
ท าไมกิจท้ัง ๔ ของสัมมัปปธาน จึงเป็นไปพร้อมกันได้เล่า? 
ค าว่า สัมมัปปธาน มีวจนัตถะ (ความหมายของค า) ว่า “สมฺมา ปทหนฺติ เอเตนาติ 

สมฺมปฺปธาน ” แปลว่า ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ช่ือว่า สัมมัปปธาน เพราะมีความหมายว่า เป็นเหตุบากบั่น
โดยชอบนั่นแหละ ได้แก่ สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบนั่นเอง และก็เพราะความเพียรชอบนั้น
สามารถท ากิจ ๔ อย่างพร้อมกันได้ ซึ่งต่างจากความเพียรท่ัวไป จึงทรงเรียกว่า “สัมมัปปธาน ๔” 

 ค าว่า “อกุศล” ในสัมมัปปธานนี้ ทรงหมายเอานิวรณ์ ๕ เท่านั้น เพราะเพ่งเอาอกุศลท่ี
กลุ้มรุมแล้ว   ก็จะขัดขวางความด าเนินไปด้วยดี แห่งอธิกุศลท้ังหลายเท่านั้น ดังนั้นค าว่า 

“กุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไม่เกิด” จึงได้แก่ สมถะ(สมาธิ) วิปัสสนา และมรรค ค าว่า 
กุศลท้ังหลาย      ท่ีเกิดขึ้นแล้ว จึงได้แก่ สมถะ และ วิป้สสนาเท่านั้น เพราะมรรคเกิดเพียงขณะจิต
เดียว ใครๆไปไม่อาจท ามรรคท่ีเกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวนั้น ให้เกิดยิ่งๆ ขึ้นไปได้ 

กิจท้ัง ๔ ท่ีเป็นไปในขณะเดียวกัน ได้แก่ 
๑. สังวรปธาน คือ เพียรป้องกันอกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ไม่ให้เกิดข้ึน 
๒. ปหานปธาน คือ เพียรประหัตประหารอกุศลท่ีเคยได้เกิดขึ้นแล้ว ให้หมดส้ินโอกาสไป 
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลท่ียังไม่เกิด ให้เกิดข้ึน 
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป 
เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานได้อารมณ์ปัจจุบันติดต่อกันต่อเนื่อง แสดงว่าขณิกสมาธิและ

สติสัมปชัญญะแข็งแรง สภาวเช่นนี้แหละ สัมมัปปธาน 4 ก็จะเกิดขึ้นท ากิจพร้อมเพรียงกันได้       
โดยมีขณิกสมาธิ สติ สัมปชัญญะ และปัจจุบันอารมณ์เป็นปัจจัยให้ 

เป็นท่ีน่าเสียดายว่า กว่าผู้ปฏิบัติจะได้อารมณ์ปัจจุบันต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระภิกษุ      
พอตรงกับวันลงปาติโมกข์ เห็นว่ากว่าจะได้อารมณ์ปัจจุบันยากนักหนา ก็ละเลยการลงปาติโมกข์เสีย 
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จาริตตศีลอันเป็นข้อพึงประพฤติปฏิบัติก็พร่องไป แม้วาริตตศีลอันเป็นข้อห้ามท่ีท่านรักษาได้ดีก่อน
หน้าจะได้อารมณ์ปัจจุบันก็ตาม  พอจาริตตศีลพร่อง ศีลก็ไม่บริบูรณ์ อารมณ์ปัจจุบันก็เสียไป     
เพราะศีลไม่บริบูรณ์อยุ่ดี ฆราวาสก็เช่นกัน ดังใจเข้าปฏิบัติ แต่ละเลยไม่ดูแลมารดาบิดากรรมฐานก็ไม่
เจริญ การปฏิบัติจึงขาดความรู้ (ปริยัติ) และกัลยาณมิตรผู้รอบรู้ มากด้วยประสพการณ์ไม่ได้เลย 

ความข้อนี้สมจริงดังท่ีตรัสไว้ว่า ” มมมฺหิ อานนฺท กลฺยาณมิตฺต  อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา 
ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ฯเปฯ โสกปริเทว ทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ.” แปลว่า ” ดูก่อนอานนท์ 
เพราะได้อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา จึงหลุดพ้นจากความเกิด
ได้ ฯเปฯ สัตว์ท้ังหลายผู้มีความเศร้าโศก ความร่ าไห้ร าพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความ 
คับแค้นใจ จึงหลุดพ้นจากความเศร้าโศก ความร่ าให้ร าพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความ 
คับแค้นใจได้แล  

เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ไปแล้ว ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติ ๗ ประการ  
ดังท่ีทรงแสดงไว้ ว่า 

 ปิโย ครุ ภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  
แปลว่า 
๑. น่ารัก 
๒. น่าเคารพ 
๓. น่ายกย่อง 
๔. เป็นผู้ว่ากล่าว และอดทนการว่ากล่าว 
 
สัมมัปปธาน๘๙ 
 คือ ความเพียรชอบ  ๔  ประการ  หมายถึง สภาพธรรม  คือ วิริยเจตสิกท่ีเกิดกับกุศลจิต

ท่ีเป็นไปในวิปัสสนาภาวนา เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ        วิริยเจตสิกท่ี
เป็นสัมมัปปธานมีอาการ  ๔  อย่าง  คือ 

๑. สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลท่ียังไม่เกิดขึ้น  มิให้เกิดข้ึน 
๒. ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว  มิให้เกิดข้ึนอีกต่อไป 
๓. ภาวนาปธาน เพียรอบรมเจริญกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดขึ้น  ให้เกิดมีข้ึน 
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว  ให้ต่ังมั่นเจริญงอกงามไพบูลย์ 
ดังนั้น สัมมัปปธาน  จะต้องเป็น วิริยะเจตสิกท่ีเกิดกับจิตท่ีดีงาม ท่ีเป็นกุศลธรม ซึ่ง วิริยะ 

เจตสิก ความเพียร เกิดกับจิตเกือบทุกประเภท เพราะฉะนั้นขณะท่ีเป็นอกุศลจิต ขณะนั้นก็มีความ
เพียร ท่ีเป็น วิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้ว  เป็นความเพียรท่ีผิด  ไม่ถูกต้อง ในขณะท่ีท างาน  ก็เป็น
การท างาน ของจิต เจตสิก   ท่ีเกิดขึ้น ก็ต้องมีวิริยะเจตสิกเกิดขึ้น 

ในขณะท่ีเป็นกุศล อกุศล เพราะฉะนั้น ขณะท่ีท างาน ขณะท่ีเป็นอกุศล มีความเพียรท่ีจะ
ท าด้วยความต้องการ ในขณะนั้นก็มีความเพียร แต่ในเมื่อเป็นอกุศล จะเป็นสัมมัปปธานไม่ได้    
เพราะ อกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้น ไม่ใช่ สัมมัปธาน ท่ีจะไปถึงการดับกิเลส  

                                                 
๘๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓. 
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สัมมัปปธาน๙๐ 
ต้องเป็นกุศลธรรม และ ต้องประกอบด้วยปัญญา เป็นส าคัญ ความเพียรทุกอย่างจึงไม่ได้

ว่าจะต้องเป็น สัมมัปปธาน เพราะ ความเพียรท่ีเกิดกับจิตท่ีเป็นอกุศลก็มี สมดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
เราไม่กล่าว่า ควรปรารภความเพียรทุกอย่าง และเราไม่กล่าวว่า ไม่ควรปรารภความเพียรทุกอย่าง 
ความเพียรได้ กระท าแล้ว กุศลเจริญ อกุศลเส่ือม ความเพียรนั้นควรเจริญ   ความเพียรใด กระท า
แล้ว กุศลเส่ือม อกุศลเจริญ ความเพียรนั้น ไม่ควรเจริญ 

 ในความละเอียดของสัมมัปปธาน อีกประการหนึ่ ง คือ สัมมปธานต้องเป็นกุศลท่ี
ประกอบด้วยปัญญา เพราะฉะนั้น ขณะท่ีท างาน แม้กุศลจิตเกิดท่ีเป็นกุศลขั้นทาน ขั้นศีล แต่ก็ไม่เป็น
สัมมัปธาน ท่ีจะเป็นไปเพื่อถึงการดับกิเลสได้ ครับ แต่กุศลท่ีประกอบด้วยปัญญา คือ ขณะใดท่ีสติปัฏ
ฐานเกิดรู้ความจริงของสภาพธรรมท่ีก าลังปรากฎ ขณะนั้น มีความเพียรชอบ ท่ีเป็นสัมมาวายะ   
เพียรระลึกลักษณะของสภาพธรรม และเป็นสัมมัปปธานในขณะนั้นด้วย  คือ ในขณะท่ีสติปัฏฐานเกิด  

  ดังนั้น ในชีวิตประจ าวัน แม้ในขณะท่ีท างาน ขณะท่ีเป็นอกุศลในขณะท่ีท างาน มีความ
ต้องการท ากิจธุระต่างๆ มีความเพียร แต่เพียรเป็นไปในอกุศล ไม่ใช่ สัมมัปปธาน  และแม้เกิดกุศลจิต  
ขั้นทาน  ศีล มีความเพียรในกุศลขั้นทาน ศีล ก็ไม่จัดเป็น  สัมมัปปธาน เพราะ ไม่เป็นความเพียร ท่ีจะ
เป็นไปเพื่อถึงการดับกิเลส  และ  ไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ ขณะใดสติปัฏฐานเกิดรู้ความจริงของ
สภาพธรรม ขณะนั้น มี สัมมัปปธานเกิดร่วมด้วย เป็นความเพียรชอบ สัมมาวายามะ อันจะถึงการดับ
กิเลสได้ เพราะฉะนั้น การเจริญสติปัฏฐาน จึงไม่มีตัวตนท่ีจะท าความเพียรประการใด ไม่มีตัวตนท่ีจะ
ท าสัมมัปปธาน แต่อาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ในเรื่องของสภาพธรรม ก็จะเป็นปัจจัย   
ให้ความเข้าใจมากขึ้น  จนมี เหตุปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิด  ขณะนั้น ก็มีความเพียรชอบ ท่ีเป็น
สัมมัปปธาน ท ากิจหน้าท่ี ตามความเหมาะสมแล้ว 

 
ปธาน ๔ (ความเพียร - effort; exertion) 
       ๑. สังวรปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมท่ี

ยังไม่เกิด มิให้เกิดข้ึน - the effort to prevent; effort to avoid) 
       ๒. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรก าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

- the effort to abandon; effort to overcome) 
       ๓. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรท ากุศลธรรมท่ียังไม่เกิด 

ให้เกิดมี - the effort to develop) 
       ๔. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ต้ังมั่นและ

ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ - the effort to maintain) 
       ปธาน ๔ นี้ เรียกอีกอย่างว่า สัมมัปปธาน ๔ (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ่ - 

right exertions; great or perfect efforts) 
 
 

                                                 
๙๐ วิ.ป. (ไทย) ๘/๖๓๓/๕๕๒. 



๙๓ 
 

สรุปได้ว่าหลักพุทธธรรม ได้แก่ ปธาน ๔ คือ  
๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและการป้องกันอันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน  
๒. ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับโบราณสถาน  
๓. ภาวนาปธาน  คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๔. อนุรักขนาปธาน คือ การบ ารุงรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม 
 

 
๒.๗ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

พระนครศรีอยุธยามีลักษณะเป็นเกาะเรียกว่า เกาะเมืองอยุธยา ล้อมรอบด้วยแม่น้ า
ส าคัญ ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าป่าสัก ท่ีไหลมาบรรจบกัน ท าให้กรุงศรี
อยุธยามีชัยภูมิท่ีดีในท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในทางกสิกรรม เป็นท าเลท่ีดีในการตั้งถิ่น
ฐานสร้างบ้านเรือน มีการคมนาคมท่ีสะดวก เอื้ออ านวยต่อการค้า  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ   
และมีวัฒนธรรมท่ีรุ่ง เรือง เจริญ ท้ังการเมืองและการปกครองท่ีมีกฎหมายใช้ ถึง  ๓ ฉบับ               
คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส และพระอัยการลักษณะกู้หนี้๙๑  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ประกอบด้วยวัดวาอารามหลายแห่ง ท้ังท่ีสร้างมานาน
หลายร้อยปี และท่ีสร้างขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอเฉพาะวัดท่ีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
ส านักงานศิลปากร  ท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบายประวัติความเป็นมา โบราณสถานท่ีส าคัญ 
และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ดังนี้ 

 
๑) วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วัดพนัญ เชิงวรวิหาร ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา ล าดับท่ี 
๑๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๒ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) 

วัดพนัญเชิง เป็นวัดโบราณ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ าผ้ึงทรงสร้าง
พระอารามนี้ขึ้นในท่ีพระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสี วัดนี้จึงมีนามว่า 
วัดเจ้าพระนางเชิง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า วัดพแนงเชิงบ้าง วัดพระเจ้าพแนงเชิงบ้าง      
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ พระราชทานนามว่า วัดพนัญ เชิง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิ สังขรณ์จาก
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีองค์ต่อ ๆ มา โดยล าดับในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ รัชกาลท่ี ๔ 
เสด็จมาทรงปิดทองพระพุทธรูป วัดพนัญเชิง และพระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก     
และเสด็จมาติดพระเนตรถมปัดอีกครั้ง ได้โปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีจัดต้ังเครื่องสังเวยตามแบบ
ธรรมเนียมจีน ในสมัยต่อมาเจ้าอาวาสของแต่ละยุคได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและ
ถาวรวัตถุตลอดมาปี  

                                                 
๙๑พระครูวินัยธรอารยพงศ์ อารยธมฺโม, วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ๗๙. 



๙๔ 
 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
๑. พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง วัดโดยยาว ๘ วา ๑๘ นิ้ว กว้าง ๕ วา    

๖ นิ้ว มีหน้ามุขยาว ๒ วา สูงเเต่พื้นถึงอกไก่ ๖ วาเศษ เป็นมุขลดไม่มีลวดลายประดับ ระหว่างประตู
ด้านหน้าพระอุโบสถท าซุ้มติดกับผนัง เป็นท่ีประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปย่อม ๆ รวมท้ังพระทองด้วย   
ในปัจจุบันได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ด้านหน้าเป็นภาพเขียนมารผจญ 
รอบข้างเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพพุทธประวัติชาดก และได้มีการติดเครื่องปรับอากาศภายใน  
พระอุโบสถ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาพเขียนให้มีความคงทนยาวนานยิ่งขึ้น  

 ๒. พระวิหารเขียน พระวิหารเขียน คือ พระวิหารต้ังคู่กับพระอุโบสถ อยู่ทางเบื้องซ้าย
ของพระวิหารหลวง ในต านานการสร้างโบสถ์กล่าวไว้ว่า บุตรเขยพระยารามัญเป็นผู้สร้าง ลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบทรงโรง วัดรอบนอกยาว ๘ วา ๑๘ นิ้ว กว้าง ๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว หน้ามุข 
๗ ศอก ๓ นิ้ว สูงจากพื้นถึงอกไก่ ๖ วาเศษ เป็นมุขลดมีซุ้มหน้าเหมือนพระอุโบสถ ภายในซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา ปางมารวิชัย ๒ องค์ ต้ังเรียงกัน ภายในวิหารมีการ
เขียนภาพลวดลายกระถางต้นไม้ต่าง ๆ เครื่องใช้ เครื่องบูชาแบบของชาวจีน เหตุนี้จึงเรียกว่า   
“วิหารเขียน” ส่ิงส าคัญในพระวิหารเขียนยังมีพระพุทธรูปปูนปั้น สมัยอยุธยา พระพุทธรูปของทาง
ฝ่ายมหายาน  

 ๓. พระวิหารหลวง พระ วิหารใหญ่ท่ีประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก เรียกพระวิหาร
หลวง สูงแต่พื้นถึงอกไก่ ๑๘ วา ๒ ศอก กว้าง ๑๓ วา อยู่ในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตามฝาผนังใหญ่ท้ัง     
ส่ีด้าน เจาะช่องเป็นซุ้มไว้ส าหรับต้ังพระพุทธรูปและพระพิมพ์เป็นระยะอย่างเป็น ระเบียบ ช่องพระ
พิมพ์นั้นส าหรับบรรจุพระพิมพ์ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ เป็นพระขนาดเล็ก ชาวบ้านเรียกว่าพระงั่ง      
เสาภายในพระวิหารหลวงเขียนด้วยดินสีแดงตัดเส้นเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นฝีมือช่างสมัย รัชกาลท่ี 
๔ หัวเสาประดับด้วยบัวกลุ่มสมัยอยุธยา รอบผนังท้ังส่ีด้าน ต้ังพระพุทธรูปปางต่างๆ เอาไว้ พระวิหาร
หลวงนี้มีศิลปกรรมสมัยอยุธยา คือบานประตูซึ่งสลักเป็นลายก้านขดยกดอกนูนออกมาเหนือลวดลาย 
ในปัจจุบันได้มีการท าความสะอาดท าให้ปรากฏร่องรอยแห่งความสวยงามของ สถาปัตยกรรม       
อันวิจิตร  

 ๔. ศาลาการเปรียญ ต้ังอยู่ชายน้ าทางทิศตะวันตก เป็นศาลาทรงไทยสร้างด้วยเครื่องไม้ 
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี ๔ ขนาดยาว ๑๑ วา กว้าง ๖ วา มีเฉลียงสองช้ัน หน้าบันสลัก
ลวดลายสลักด้วยช่อฟ้าใบระกา ภายในเพดานประดับด้วยดาวระหว่างคอสองมีภาพเขียนพุทธประวัติ
โดยรอบ จารึกว่าเขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ปัจจุบันใช้เป็นท่ีประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน  

ส่ิงส าคัญในศาลาการเปรียญนี้ คือ บุษบกธรรมาสน์ ท่ีได้สร้างขึ้นมาแทนธรรมาสน์    
หลังเก่า ซึ่งมีลักษณะยาวรีบรรจุพระสวดได้ ๔ รูป มีมุขและช่อฟ้าใบระกา พระครูมงคลเทพมุนี (ป่ิน) 
จ าลองแบบสร้างมาแต่วัดสุวรรณดาราม แต่ไฟไหม้ จึงได้สร้างบุษบกธรรมาสน์หลังนี้ขึ้นมาแทน  

 ๕. ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็น ศาลเจ้าของจีน ถือว่าเป็นท่ีสถิตของพระนางสร้อย
ดอกหมาก ธิดาพระเจ้ากรุงจีนซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าสายน้ าผ้ึง ตามท่ีกล่าวไว้ในจ านวนการสร้างวัด 
ชาวจีนเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแม่อาเนี๊ย” ต้ังอยู่ริมน้ าด้านเหนือนอกก าแพงแก้ว เป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปูนสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มุขด้านหลังเป็นอาคารสองช้ัน ช้ันบนต้ังแท่นบูชาและรูปเจ้าแม่
สร้อยดอกหมาก ช้ันล่างต้ังแท่นบูชารูปเจ้าพ่อกวนอู ใกล้ๆ ศาลนี้มีสมอเรืออันหนึ่ง ชาวบ้านงมข้ึนมา



๙๕ 
 

จากท่าน้ าหน้าวัด กล่าวกันว่าเป็นสมอเรือของนางสร้อยดอกหมาก ปัจจุบันได้ เก็บไว้ในศาลเจ้าแม่
สร้อยดอกหมากแล้ว ได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ มีการปั้นลวดลายประดับท้ังภายในและ
ภายนอก ให้มีลักษณะแบบเก็งจีน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม   

๖. เมรุ ท่ีใช้เป็นท่ีฌาปนกิจในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในบริเวณท่ีเคยเป็นวัดมณฑปมาก่อน 
เป็นเมรุเตาอบสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ด้วยเงินผลประโยชน์ของวัด หลังคาเป็นยอดมณฑป มีศาลา
บ าเพ็ญกุศล ๒ ศาลา และสถานท่ีบรรจุศพอีก ๑ หลัง ส้ินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๗. โรงฉันภัตตาหาร ปัจจุบัน ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิม 
เป็นลักษณะอาคาร ๓ ช้ัน ส าหรับใช้เป็นสถานท่ีฉันภัตตาหารของพระภิกษุ-สามเณร และรับประทาน
อาหารของประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมาติดต่องานต่าง ๆ หรือมาประชุมภายในวัดพนัญเชิง โดยติด
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถจะรองรับได้ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน และจะใช้ เป็นสถานท่ีประชุม
ขนาดกลาง สามารถจะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ ๒๐๐ ท่ีนั่ง 

 ๘. หอสวดมนต์ ได้ รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ๒๕๔๔ โดยพระพิพัฒน์วราภรณ์ (แวว   
กตสาโร พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชรัตนวราภรณ์) มีลักษณะ เป็น
อาคารทรงไทย ๒ ช้ัน ช้ันบนมีห้องพักรับรองพระภิกษุอาคันตุกะ อีกด้านหนึ่งเป็นโถงกว้างใช้เป็น ท่ี
ประชุมของพระภิกษุสงฆ์เพื่อท าวัตรสวดมนต์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ช้ันล่างได้จัดเป็นห้องประชุม
ขนาดเล็กสามารถจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ ๑๐๐ ท่ี ติดเครื่องปรับอากาศและเครื่องขยายเสียงเพื่อ
รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์  

 ๙. หอพระไตรปิฎก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฎก
และตู้พระคัมภีร์โบราณ ได้รับการบูรณะใหม่ให้มีความสวยงาม 

 ๑๐. หอประชุมสงฆ์ สร้างเมื่อพระราชสุวรรณโสภณ ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส      
ได้จัดการก่อสร้างเมื่อระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑ ส าเร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส้ินค่าก่อสร้าง 
ประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ ต่อมาในสมัยพระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม) เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการ
ต่อเติม ท าให้สามารถจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ติดเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องเสียง 
อย่างสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณท้ังส้ิน จ านวน ๒๔ ล้านบาทเศษ 

๑๑. กุฏิพระธรรมญาณมุนี เป็น กุฏิทรงไทยกลุ่ม จ านวน ๖ หลัง ท าด้วยไม้สักทองล้วน 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในสมัยของพระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕) ด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๒. กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๔๗ (พระราชรัตนวราภรณ์) ฝากุฏิทรง
ไทยท าด้วยไม้สักทอง พื้นไม้ตะเคียนทอง มีลวดลายท่ีเป็นการอนุรักษ์จิตรกรรมไทย จ านวน ๔ หลัง 
ขวาง ๑ หลัง ข้าง ๒ หลัง ช้ันล่างก่ออิฐถือปูน มีการติดเครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับการ
ทัศนศึกษา กุฏิทรงไทยแบบโบราณท่ีมีความสวยงาม โดยจะเปิดให้ผู้มากราบไหว้หลวงพ่อโตได้เข้า
เย่ียมชมตลอดทุกวัน และใช้เป็นสถานท่ีรับรองพระมหาเถระหรือพระอาคันตุกะมีขนาดกว้าง ๑๒.๒๐ 
เมตร ยาว ๓๒.๑๐ เมตร สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ในสมัยพระราชรัตนวราภรณ์    
(แวว กตสาโร) ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 

๑๓. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอูและเทพเจ้าอุ่ยท้อ ต้ังอยู่ริมแม่น้ าด้านทิศเหนือ  
ของวัด ติดกับตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๙ เป็นสถานท่ี



๙๖ 
 

ประดิษฐานรูปปั้นของพระสังกัจจายน์ เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์) เจ้าพ่อกวนอู(เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสัตย์)และเทพเจ้าอุ่ยท้อ (เทพเจ้าผู้คุ้มครองพระศาสนา) ซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือมาก 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฏล กตสาโร) 
 

๒) วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดใหญ่ชัยมงคล ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา ล าดับท่ี ๑๘ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ ภาค ๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) 

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความส าคัญทางประวัติศาตร์มากท่ีสุดและเป็นวัดท่ีเก่าแก่
วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๑ หรืออีกพระนาม
หนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต านานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.
๑๙๐๐ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดศพเจ้ าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วย
อหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ท่ีปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้วต่อมาคณะ
สงฆ์ส านักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากส านักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรีลังกา คณะสงฆ์นี้ได้เป็นท่ี
เคารพเล่ือมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ท าให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในส านักสงฆ์คณะป่าแก้ว
มากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงต้ังอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน มีต าแหน่งเป็น
พระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมีต าแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ๙๒  

เรื่องราวส าคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่า อุโบสถของวัดเคยเป็นท่ีซึ่งคณะคิด
ก าจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเส่ียงเทียนอธิษฐาน ครั้งนั้นได้รับผลส าเร็จจึง
อัญเชิญพระเฑียรราชาลาผนวช ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ     
พ.ศ. ๒๑๐๔ ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง ได้มีพระบรมราชโองการให้เอา สังฆราช
วัดป่าแก้วไปส าเร็จโทษ ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์ 

พ.ศ. ๒๑๓๕ ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์ส าคัญท่ีชวนให้เข้าใจว่า    
มีการสร้างปฎิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ท่ีได้ชัยชนะพระมหา
อุปราชแห่งพม่า จึงท าให้เช่ือว่าเป็นท่ีมาของช่ือวัดใหญ่ชัยมงคล 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
๑. เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ  ่ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง     

รบชนะ มังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงษาวดี ท่ี ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่า 
ได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และสมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาจึง
ได้น าทัพไปรับศึก และได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกทีคอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระ
คชาธาร โดยท่ีเหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดัง
ว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ไยในร่มไม้เล่าเชิญออกมาท ายุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน
เถิด ภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ท่ีจะได้ยุทธหัตถีแล้ว พระอุปราชของพม่าจึงไสยช้างออกมากระท า    
                                                 

 ๙๒สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ,  
ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 



๙๗ 
 

ยุทธหัตถีด้วยกัน ในการท ายุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลผ่ายฟาดฟันพระ
อุปราชขาดตะพายแล่งเมื่อกลับมาสู่พระนครแล้ว พระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารท่ีตามพระองค์    
ไปไม่ทันตอนกระท าศึกยุทธหัตถี ซึ่งกฏระะเบียบแล้วต้องโทษถึงขึ้นประหารชีวิต ช่วงเวลาท่ีรออาญา
สมเด็จพระพันรัตน พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๒๕ รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัย
ยกเว้นโทษให้กับทหารเหล่านั้น โดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีแวดล้อม
ด้วยหมู่มารก่อนท่ีจะตรัสรู้ เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์
ให้ขจรกระจายไปท่ัวแคว้นท่ัวแผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความมีน้ าพระทัยของพระองค์ ท่ีมีต่อเหล่าทหาร
เหล่านั้น และพระะราชทานนามว่า“เจดีย์ชัยมงคล”๙๓ 

๒. พระอุโบสถ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติกรรมฐานรวมท้ัง
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ พระอุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานนัดพบของเหล่าขุนนาง น าโดย   
ขุนพิเรนทร์เทพและพรรคพวก ซึ่งมาเส่ียงเทียนเพื่อจะเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงค์ษา 
และท้าวศรีสุดาจันทร์ วิธีการเส่ียงเทียนคือการฟั่นเทียนขึ้นมา ๒ เล่ม เล่มหนึ่งแทนตัวขุนวรวงค์ษา 
กษัตริย์ท่ีนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านไม่นับรวมว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์อยุธยา เทียนอีกเล่มหนึ่ง
แทนตัวพระเฑียรราชา หน่อเนื้อเช้ือกษัตริย์อันหลบหลีกปัญหาการแย่งชิงบัลลังค์ และไปบวชอยู่ท่ีวัด
ราชประดิษฐาน และจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแต่เทียนเล่มท่ีเป็นตัวแทนของขุนวรวงค์ษามีเหตุให้ดับลง
ก่อนจึงถือว่าการล้มล้างจะเป็นผลส าเร็จภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ ส่วนท่ีเป็นองค์
ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากท่ีอื่น คือปั้นด้วยหินทรายตลอดท้ังองค์ ส่วนท่ีเป็นจีวร
ถูกลงรักปิดทองประดับแก้ว ส่วนท่ีไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายท่ีสวยงามสร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าอู่ทอง ลักษณะเป็นปางมารวิชัย หรือปางสดุ้งมาร 

๓. วิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านในก็จะพบวิหารพระพุทธ
ไสยาสน์อยู่ทางซ้ายมือภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นท่ี สักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหาร สันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่  
๒ ช่อง ทางด้านทิศเหนือ (ปัจจุบันได้สูญส้ินหมดแล้ว) ภายในอาคารมีหน้าต่างส่ีเหล่ียมเพียง ๔ บาน 
เสาของอาคารเป็นลักษณะกลม ปรากฏร่องรอยบัวหัวเสาท่ีประดับอยู่บนยอด องค์พระประธาน   
ของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัด ภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์  

 
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) 
 
 
 
 
 

                                                 
๙๓ประเวศ  วะสี, “การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน”, จุลสารการท่องเที่ยว, (กรกฎาคม-กันยายน, 

๒๕๔๔) : ๕-๑๐.   



๙๘ 
 

๓) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับ
ท่ี ๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) 
 

ประวัติ 
ต านานกล่าวถึงวัดนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ รัชกาลท่ี ๑๐ แห่งกรุง

ศรีอยุธยา ทรงสร้างเมื่อจุลศักราช ๘๖๔ (พ.ศ. ๒๐๔๖) ประทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการราม” 
แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดพระเมรุ” จึงเป็นนามของวัดท่ีใช้มาจนทุกวันนี้  

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงเหตุการณ์คราวท าสัญญาสงบศึกระหว่าง
สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีการปลูกพลับพลาเป็นท่ีประทับซึ่งอยู่
ด้านหน้าวัดพระเมรุกับวัดหัสดาวาส (ปัจจุบันวัดหัสดาวาสเหลือเพียงซากเจดีย์) 

อีกตอนหนึ่งเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอะลองพญามาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อเดือน  ๖ ขึ้น ๑ 
ค่ าพ.ศ. ๒๓๐๓ พม่า เอาปืนใหญ่มาต้ังท่ีวัดพระเมรุราชิการามกับวัดหัสดาวาส พระเจ้าอะลองพญา
ทรงบัญชาการและทรงจุดปืนใหญ่เอง ปืนใหญ่ท่ีต้ังอยู่ในวัดพระเมรุราชิการามแตกต้องพระองค์
บาดเจ็บสาหัส ประชวรหนักในวันนั้น พอรุ่งขึ้น ๒ ค่ า เดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๐๓ พม่าเลิกทัพกลับไปทาง
เหนือหวังออกทางด่านแม่ละเมาะ แต่ยังไม่พ้นแดนเมืองตาก พระเจ้าอะลองพญาก็ส้ินพระชนม์
ระหว่างทาง 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
พระอุโบสถ๙๔ ยาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๑๖ เมตร มีมุขท้ังด้านหน้าและ

ด้านหลัง หน้าพระอุโบสถสู่ทิศใต้ หลังพระอุโบสถสู่ทิศเหนือ พระอุโบสถมีส่วนยาวและกว้างมาก  
มีอากาศ ถ่ายเท ไม่อับ ไม่มีหน้าต่างอย่างพระอุโบสถสันนิษฐานว่าผู้สร้างคงจะสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ
เหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาคล้อมรอบด้วยหมู่เทพนม (เทพชุมนุม) จ านวน 
๒๖ องค์มีบังฐานและกระจัง ลงรักปิดทอง ติดกระจกสี เช่นเดียวกับด้านหน้า 

ภายในพระอุโบสถเดิมมีภาพเขียนด้วยสีโบราณเป็นรูปภิกษุณีสงฆ์การบูรณะในขั้นต่อๆมา 
ถูกฉาบทาด้วยปูนเลียบขาวปรากฏดังเช่นปัจจุบันนี้  การบูรณะส่วนอื่นๆ ของตัวพระอุโบสถได้รักษา
ส่วนและรูปทรงของเดิมไว้ทุกส่วนคงมีแต่ลายท่ีเสาและลายเขียนท่ีฝาผนัง ซึ่งถูกลบเลือนสันนิษฐานว่า
การบูรณะครั้งหลังนี้คงจะหาช่างท่ีมีฝีมือทัดเทียมของเดิมได้ยาก ประกอบกับจะต้องใช้งบประมาณ
และเวลามากด้วย 

ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูป (พระประธาน) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองส าริด ภายนอก
ฉาบด้วยปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตราธิราช๙๕ สมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตัก
                                                 

๙๔วัชรี วัชรสินธ์ุ, รศ., วัดพระเมรุราชิการาม, (กรุงเทพมหานคร : แกลเลอรี่การ  พิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า 
๑๘-๒๖. 

๙๕เสฐียรพงษ์  วรรณปก, ศาสตราจารย์พิเศษ,ราชบัณฑิต, “พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง” , 
(กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภาและสถาบันนันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๑. 



๙๙ 
 

กว้างประมาณ ๔.๔๐ เมตร สูงประมาณ ๖.๐๐ เมตร  พระนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรร
เพชญ์บรมไตรโลกนาถ”  เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ท่ีสุดองค์หนึ่งมีพระลักษณะสวยงามมาก 
พระนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษ มีพระอภินิหาร เป็นสรณะท่ีพึ่ง  ท่ีเคารพสักการะอย่างยิ่งแก่
โลกท้ัง ๓ เกิด ปีติศรัทธาแก่ผู้ท่ีได้เข้ามานมัสการ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคุ้มครองบ้าน
คุ้มครองเมือง ท าให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ท าลายวัดนี้ได้ เป็นท่ีน่าอัศจรรย์ควรแก่การท่ีจะไป
นมัสการอย่างยิ่ง 

พระวิหารหลังเดิม ต้ังอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ(เหนือพระอุโบสถ) เรียกช่ือกันต่อๆมา  
แต่โบราณว่า “วิหารขาว” พระประธานในวิหารขาวเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนช ารุดท้ังองค์เศียรหัก 
ฝาผนังวิหารช ารุดหักพังเหลือแต่ซาก เมื่อสมัยพระครูครุพุทธวิหารโศภน (เล้ียง) เป็นเจ้าอาวาส ได้ท า
การบูรณะโดยวิธีเก็บอิฐท่ีหักพังมาก่อหุ้มพระประธานท่ีช ารุด ไว้ภายในเป็นพระพุทธรูปปางพุทธลีลา
ไว้ด้านหน้าตรงพระอุระ น าพระพุทธรูปศิลา ปางมารวิชัยท่ีช ารุดมาบูรณะขึ้นใหม่ ประดิษฐานไว้
ด้านหลังตรงพระปฤศฏางค์ของพระประธานองค์เดิมท่ีก่อหุ้มไว้ และสร้างห้องส าหรับบ าเพ็ญ
กัมมัฏฐาน โดยการก่ออิฐถือปูนขึ้นใหม่จ านวน ๓ ห้อง หลังพระประธาน ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ทางวัดได้
บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ ณ วิหารนี้  พระวิหารหลังนี้สร้างขึ้น ในสมัยท่ีสร้างวัด ช ารุด
หักพังเพราะ ธรรมชาติ มิได้มีการบูรณะ ปัจจุบันทางวัดได้สร้างสถานท่ีต่อเติมออกมาทางด้านทิศ
ตะวันออก ใช้เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญกัมมัฏฐานของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมีศรัทธาจากทุก
สารทิศ 

พระวิหารสรรเพชญ (ประชาชนเรียกช่ือว่าพระวิหารคันธารราฐ) เป็นท่ีประทับของ
พระพุทธรูปพระนามว่า “คันธารราฐ” และเรียกช่ือว่า “วิหารเขียน” เพราะมีลายเขียนใน พระวิหาร
และมีช่ือเรียกกันอีกว่า “วิหารน้อย” เพราะมีขนาดน้อยด้วยยาวประมาณ ๑๖ เมตร กว้างประมาณ 
๖ เมตร มีมุขท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถ ห่างจากพระอุโบสถ
ประมาณ ๒ เมตรเศษ พระยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษากรุงในรัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์    
สร้างในปี พ.ศ. ๒๓๘๑ ผู้สร้างได้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลา (ศิลาเขียว) ประทับนั่งห้อยพระบาท     
พระนามว่า “พระคันธารราฐ” ย้ายมาจากวัดมหาธาตุในเกาะเมือง ข้างวัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดร้างในยุคนั้นมาประดิษฐานในวิหารน้อยท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ ผู้สร้างได้จารึก
ไว้ในศิลาติดต้ังไว้ท่ีฝาผนังเมื่อ พ.ศ. ท่ีสร้างว่า “พระคันธารราฐ”  นี้ พระอุบาลีซึ่งจ าพรรษาอยู่ท่ีวัด
ธรรมาราม น ามาจากประเทศลังกา ในคราวท่ีท่านเป็นสมณฑูต พร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์        
น าพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศลังกา นักโบราณคดีมีความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปสมัย
ทวารวดี สร้างระหว่าง  พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ และสันนิษฐานว่าก่อนท่ีจะน ามาไว้ท่ีวัดมหาธาตุ     
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมอยู่ท่ีวัดพระเมรุราชิการาม จังหวัดนครปฐม เนื่องจากทางราชการขุดพบ
เรือนแก้วท่ีช ารุด สันนิษฐานว่าเป็นเรือนแก้ว ของพระพุทธรูปองค์นี้๙๖ 

มณฑปนาคปรก ต้ังอยู่หน้าพระวิหารน้อย ห่างจากพระวิหารประมาณ ๒๕ เมตร พระยา
ไชยวิชิต(เผือก) สร้างในปีท่ีสร้างพระวิหารน้อย (ปี พ.ศ. ๒๓๘๑) อัญเชิญพระพุทธรูปศิลานาคปรก  
ซึ่งย้ายมาจากวัดมหาธาตุกับพระคันธารราฐประดิษฐานในมณฑปนาคปรก เมื่อปี ๒๔๗๔ วัดหน้าพระ

                                                 
๙๖วัชรี วัชรสินธ์ุ, รศ., วัดพระเมรุราชิการาม, หน้า ๖๗-๗๔. 



๑๐๐ 
 

เมรุว่างจากเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์อยู่เฝ้ารักษาวัดเพียงรูปเดียว  ทางราชการกรมศิลปากรจึงน า
พระพุทธรูปศิลานาคปรกในมณฑปนี้ไปเก็บรักษาไว้  ณ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติกรุงเทพพร้อมกับได้
น าพระพุทธรูปอุ้มบาตรท่ีประดิษฐาน ณ บุษบกบัญชรหน้าพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลานาคปรกหน้า
พระวิหารสรรเพชญ์  จ านวน  ๒ องค์ พระพุทธรูปศิลายืนท่ีหลังพระวิหารน้อย ๑ องค์ รอยพระพุทธ
บาทหล่อด้วยโลหะท่ีมณฑปพระบาท ต้ังอยู่หน้าพระวิหารน้อย ทางวัดก่อฐานต้ังศิวลึงค์ไว้แทนมณฑป
ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)  
 
  
๔) วัดธรรมิกราช อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
วัดธรรมิกราช ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับท่ี ๗ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘) 

ประวัติ 
วัดธรรมิกราช ต้ังอยู่ด้านหน้าพระราชวังหลวงในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระยาธรรมิก

ราชโอรสของพระเจ้าสายน้ าผ้ึงเป็นผู้สร้าง  จึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนท่ีจะสถาปนากรุงศรี
อยุธยา เดิมช่ือวัดมุขราชต่อมาได้เปล่ียนช่ือตามผู้สร้างเป็นวัดธรรมิกราช  

หลักฐานของโบราณสถานของวัดแสดงว่าได้รับการบูรณะมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งครั้ง  
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้ายหลักฐานด้านเอกสารระบุว่าวัดนี้ถูกไฟไหม้
เสียหาย 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
เจดีย์ทรงกลมท่ีมีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อม ความโดดเด่นเมื่อแรกเห็นวัดนี้ คือ เจดีย์ทรงกลมท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะ คือมีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย ในอยุธยา
มีประติมากรรม สิงห์ปูนปั้นอีกแห่งหนึ่งท่ีวัดแม่นางปล้ืมต้ังอยู่ริมคลองเมือง (แม่น้ าลพบุรีเดิม)  
ตรงข้ามกับตลาดหัวรอ ในต าบลหัวรอ เพราะโดยท่ัวไปอย่างสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร ก็มีแต่
วัดช้างล้อมในกรุงศรีอยุธยาก็มีเจดีย์ช้างล้อม ท่ีวัดมเหยงคณ์ และวัดแม่นางปล้ืม (ท่ีเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ศิลปะล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลจากพม่า ก็มีหลายวัดท่ีมีรูปสิงห์เฝ้าเจดีย์ ทว่าส่วนใหญ่ปั้นไว้ ๔ ตัว 
ส าหรับ ๔ ทิศ) แต่วัดธรรมิกราชมีสิงห์ล้อมรอบนับได้ ๒๐ ตัว  ซึ่งแม้จะหักพังไปตามกาลเวลาอันเนิ่น
นานมาถึง ๙๐๐ ปี แต่ก็ยังหลงเหลือท่ีสมบูรณ์อีกหลาย 

นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่า กรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลทางศิลปะการปั้นตัวสิงห์ 
มาจากจีนและขอม๙๗ ซึ่งก าลังเกรียงไกรอยู่ในเวลานั้น (ราว พ.ศ. ๑๖๐๐) ตามคติความเช่ือของจีน
และขอมนั้น สิงห์หรือสิงโตเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอ านาจ และในต านานของศาสนาพราหมณ์หรือ
ฮินดู (ซึ่งขอมนับถืออยู่ในขณะนั้น) เล่าว่าพระนารายณ์หรือวิษณุหนึ่งในเทพช้ันสูงของฮินดูเคยอวตาร
เป็นสิงห์ ขณะเดียวกันตามลัทธิเทวราชาซึ่งไทยรับมาจากขอม ก็เช่ือว่าพระมหากษัตริย์คือเทพวิษณุ
                                                 

๙๗ศักด์ิชัย สายสิงห์, “เศียรธรรมิกราชจากวัดธรรมิกราชควรมีอายุอยู่ในช่วงเวลาใด”, ด ารงวิชาการ 
๖, ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๐) : ๑๐๘.   



๑๐๑ 
 

ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ จึงปรากฏว่าไทยเราใช้ตราครุฑเป็นสัญลักษณ์ของ”ข้าราชการ” (ผู้รับใช้
พระราชา) มาจวบจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะครุฑเป็นสัตว์พาหนะของพระวิษณุ 

อาคารส าคัญของวัดคือ วิหารหลวงขนาด ๑๑ ห้อง (๑๙  x ๕๓ เมตร) ซึ่ งเป็น ท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ ท่ียังเหลือเพียงพระเศียรดังกล่าวข้างต้น วิหารนี้ยังมีก าแพง 
ซึ่งเจาะช่องรับแสงแบบวัดหน้าพระเมรุเหลืออยู่ และยังมีเสาวิหารขนาดใหญ่ท่ีใช้รองรับเครื่องบน 
วิหารนี้มีก าแพงแก้วล้อมรอบ (๓๓ x ๘๐ เมตร) เนื่องจากขนาดท่ีใหญ่และต้ังอยู่ด้านหน้าพระราชวัง 
จึงให้ช่ือวิหารนี้กันว่า พระวิหารทรงธรรม 

ด้านหน้าวิหารหลวงเป็นองค์เจดีย์ทรงระฆังท่ีพังทลายไปครึ่งองค์แล้ว รอบฐานของเจดีย์ 
มีสิงห์ปูนปั้นแบบศิลปะขอมเขมร ยืนอยู่โดยรอบ จึงอาจเป็นไปได้ว่าองค์เจดีย์นี้น่าจะสร้างในสมัย  
พระเจ้าปราสาททอง ซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีนิยมศิลปะขอมเขมรอีกครั้ง 

วิหารหลวงมีอาคารขนาดใหญ่ขนาบด้านข้างท้ัง ๒ ด้าน ด้านเหนือเป็นฐานของวิหาร
ขนาดใหญ่ ส่วนด้านใต้เป็นอุโบสถ อาคารนี้น่าจะสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ด้านทิศเหนือของวัดใกล้กับองค์เจดีย์ มีวิหารพระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ขนาดยาว 
๑๒ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ท่ีฝ่าพระบาทมีรอยมงคลปิดทองประดับกระจก วิหารแห่งนี้
ซ่อมแซมในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายหลังจากการบูรณะจึงมีพระสงฆ์จ า
พรรษาอีกครั้งหลังจากเป็นวัดร้างมาแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี ๒ 

หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นความส าคัญของวัดนี้ในสมัยอยุธยานอกเหนือจากเรื่องท่ีต้ังและ
ขนาดท่ีใหญ่โตแล้ว ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อพระเจ้าบรมโกศสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๑       
นั้น ได้เกิดเหตุการณ์พระราชโอรสแย่งชิงราชสมบัติกัน กระท่ังพระราชาคณะ ๕ รูป จาก ๕ วัดส าคัญ
ของอยุธยาต้องออกมาเกล้ียกล่อมให้เหล่าพระราชโอรสของพระเจ้าบรมโกศสมานฉันท์และยอมรับ 
การเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าอุทุมพร หนึ่งในพระราชาคณะนี้คือ พระธรรมโคดมแห่งวัดธรรมิกราช  
(อีก ๔ รูป ได้แก่ พระธรรมเจดีย์ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ , พระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ , 
พระเทพมุนี วัดกุฎีดาว และพระเทพกระวี วัดพระรามาวาส)๙๘ 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), ดร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๙๘ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, อยุธยา Discovering Ayutthaya, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๖๒-๖๕. 



๑๐๒ 
 

๕) วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดสุวรรณดาราราม ต าบลหอรัตนไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (เป็นโบราณสถานท่ีขึ้น

ทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับท่ี ๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘๙๙) 

 
ประวัติ 
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ต้ังอยู่ในเขตเกาะเมืองพระนครทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ใกล้กับป้อมเพชร ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอาราม
หลวงช้ันเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมช่ือ “วัดทอง” 

ทิศเหนือจรดล ารางวัดกระบือ ทิศตะวันออกจรดถนนอู่ทองและแม่น้ าป่าสัก ทิศใต้จรด
จรดถนนอู่ทองและแม่น้ าสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ แม่น้ าป่าสักและแม่น้ าเจ้าพระยา  ทิศตะวันตก
ติดกับล ารางวัดก าแพงและวัดท่าโพธิ์ 

วัดสุวรรณดารารามเป็นวัดท่ีพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นามเดิม “ทองดี” สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ๑๐๐  ท่ีต้ังของวัด
สุวรรณดารารามในสมัยอยุธยา กล่าวได้ว่าต้ังอยู่ในเขตย่านการค้าและชุมชนชาวจีน ย่านฝ่ังตรงข้าม
เป็นชุมชนการค้าของชาวจีนแถบปากคลองข้าวสาร ปากคลองสวนพลู และวัด  พนัญเชิง ส่วนคุ้งโค้ง
น้ าบริเวณนี้ของแม่น้ าป่าสักก็คือท่าจอดเรือส าเภาและเรือเดินทะเลท าการค้าระหว่างอาณาจักร๑๐๑ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า วัดวาอารามและบ้านเมืองภายในก าแพง
เมืองถูกเผา ท าให้วัดสุวรรณดารารามถูกท าลายเหลือเพียงซาก ต่อมาเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีท่ี
กรุงเทพมหานครแล้ว ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามในฐานะเป็นวัดส าคัญของราชวงศ์
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘  รัชกาลท่ี ๑ และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้า) 
ได้ทรงปฎิ สังขรณ์วัดสุวรรณดารารามขึ้นใหม่ท้ังพระอาราม โดยรวบรวมช่างจากกรุงเก่ามา
ออกแบบสร้าง และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณดาราราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชบิดา 

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเสวยราชสมบัติในปี พ.ศ. 
๒๓๕๒ ได้ทรงโปรดให้สร้างศาลาการเปรียญเป็นศาลาดินก่ออิฐถือปูนเพิ่มเติมข้ึนอีกหลังหนึ่ง แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ 

                                                 
๙๙วาสนา พบลาภ , “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดสุวรรณ ดาราราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗. 

๑๐๐ระพีพรรณ ใจภักดี, คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์แสงแดดเพ่ือเด็ก, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๒. 

๑๐๑ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , อยุธยา , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๔-๑๑๕. 



๑๐๓ 
 

พ.ศ. ๒๓๙๓ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างศาลา 
การเปรียญต่อจากรัชกาลท่ี ๒ จนเสร็จสมบูรณ์และซ่อมภาพเขียนในพระอุโบสถ ซึ่งช ารุดให้บริบูรณ์
ต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่และ
พระวิหารขึ้นอีกหนึ่งหลัง ทรงโปรดให้ช่างจ าลองพระแก้วมรกตท าด้วยศิลาไปประดิษฐานไว้ใน 
พระวิหาร และทรงสร้างก าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมอยู่โดยรอบเป็นสัดส่วน สร้างก าแพงช้ันนอกมี
ทางเข้าออก ท าไว้เป็นระยะๆ ด้านหลัง ๒ ประตู ด้านหน้า ๑ ประตู ด้านเหนือกับใต้ด้านละ ๑ ประตู 
ประดับลวดลายตรงกลางซุ้มประตูด้านบนเป็นมหามงกุฎ  ซึ่งเป็นตราเครื่องหมายประจ ารัชกาล    
และสร้างโรงครัว ๑ หลัง 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๔๔๑ ได้ทรงปฏิสังขรณ์ 
พระอุโบสถ ศาลาการเปรียบ รวมท้ังกุฏิสงฆ์ด้วย ถึงรัชกาลท่ี ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนหลังคาพระอุโบสถ และพระวิหารเป็นกระเบ้ืองเคลือบ ซ่อมภาพ
ในพระอุโบสถ ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี ๗ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอนุศาสน์จิตรกรเขียนภาพพระราช
ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ที่ผนังวิหาร 

จนในรัชกาลปัจจุบันโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และโปรดให้
เสด็จพระราชด าเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวัน ท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ และได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ด้วยเป็นครั้งคราว๑๐๒ 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
ในปั จจุบั น  อาคารส า คัญ ของวั ดนี้ คื อพ ระอุ โบสถและพ ระวิหาร ต้ั งอยู่ คู่ กั น               

ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ 
พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอน

ปลาย คือ มีฐานอ่อนโค้งคล้ายเรือส าเภา หน้าต่างประตูลงรักปิดทอง ปัจจุบันทองท่ีหน้าต่างลอก
หมดแล้วคงเหลือแต่ท่ีประตู หน้าบันสลักไม้ เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ รอบๆ อุโบสถมีเสมาคู่ ภายใน
อุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย เพดานประดับดาว ผนังมีภาพจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมใหญ่ 
เช่นเดียวกับท่ีผนังพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์ไว้ท่ีผนังส่วนบน ทางด้านล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและ
สุวรรณสามชาดกไว้รอบผนัง สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 

ในส่วนของพระวิหารท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ฐานวิหารมีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ฐาน
อ่อนโค้งแบบอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ เป็นภาพพระราชประวัติของพระนเรศวร 
ซึ่งภาพเหล่านี้จะได้รับการน ามาเผยแพร่ว่าเป็นเสมือนหนึ่งประวัติศาสตร์ของการกู้เอกราชของกรุงศรี
อยุธยาจากพม่า เช่นภาพพระนเรศวรสมัยเป็นองค์ประกันอยู่เมืองหงสาวดีเล่นชนไก่กับมังสามเกียด 
ภาพการปีนค่ายพม่า ภาพการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา และภาพการท าพิธีปฐมกรรมพระยา
ละแวก กษัตริย์กัมพูชา ซึ่งคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น (ตามข้อมูลทาง

                                                 
๑๐๒วาสนา พบลาภ , “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดสุวรรณดาราราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, หน้า ๑๗-๑๘. 



๑๐๔ 
 

ประวัติศาสตร์ปรากฏว่า เมื่อพระนเรศวรตีเมืองละแวกได้ พระยาละแวกหรือกษัตริย์เขมรได้เสด็จหนี
ไปเมืองลาว หาได้ถูกกระท าปฐมกรรมหรือตัดพระเศียร เอาโลหิตมาล้างพระบาทพระนเรศวรไม่) 

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัด สุวรรณดาราราม แสดงให้เห็นถึงการน ารูปแบบ
ศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของไทย และยังเป็นการเปล่ียนแปลงในเรื่องของ
เนื้อหาท่ีใช้ ซึ่งแตกต่างจากอดีตโดยท่ัวไปท่ี 

พบตามพุทธสถานต่างๆ ท่ีมักจะเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา มาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของวีรกษัตริย์ไทยคือพระนเรศวรมหาราชแทน๑๐๓ 

ภายในวัดยังมีหอระฆังต้ังอยู่ด้านหน้าอุโบสถทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรม
แบบตะวันตก เป็นหอเล็กๆ ทรงส่ีเหล่ียมสองช้ัน ก่ออิฐถือปูน ช้ันล่างเจาะช่องประตูเป็นรูปกลีบบัว 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ท้ังมีแท่นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นแท่นปูนปั้นตกแต่งด้วยกระเบ้ือง
หินอ่อนทรงแปดเหล่ียมฐานบัวคว่ าและบัวหงาย เป็นท่ีประดิษฐานพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้มาจากประเทศ
อินเดีย โดยรัชกาลท่ี ๔ ทรงน ามาปลูกไว้บริเวณด้านหน้าของอุโบสถ๑๐๔ 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระมหาเวชยันต์ เวชยฺนฺโต 
 

๖) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา  
วัดกษัตราธิราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ   เมื่อ  พ.ศ.

๒๕๔๑  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี ๑๑๕  ตอนท่ี ๓๗ ง  วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑   
ที่ต้ังวัด 
ต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก 

ตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวง 

 ประวัติวัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
 เป็นวัดท่ีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมช่ือ “วัดกระษัตรา” หรือ “วัดกระษัตรา

ราม” แต่จะสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปราฏหลักฐาน ขณะท่ีช่ือของวัดชวนให้ท่านผ้รู้ส่วนมาก
สันนิษฐานว่า คงจะเป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใด
พระองค์หนึ่งทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ขั้น ดังนั้น วัดนี้จึงมีช่ือว่าวัดกระษัตรา หรือ วัดกระษัต
ราราม ซึ่งหมายความว่า เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน 

   วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระ
ปรางค์เป็นประธานของวัด ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวัง     
และกรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ท้ังพระอาราม วัดกษัตราเปล่ียนช่ือเป็น       
“วัดกษัตราธิราช” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   วัดกษัตราธิราช คงจะถูกข้าศึกท าลายอย่างยับเยินเมื่อคราวเสียกรุงฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันท่ี   
๗ เมษายน ๒๓๑๐ หรือก่อนหน้านั้น เนื่องจากท่ีต้ังวัดอยู่ไม่ไกลกับวัดท่าการ้อง วัดลอดช่องและ   

                                                 
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 
๑๐๔ระพีพรรณ ใจภักดี, คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, หน้า๑๑๓. 



๑๐๕ 
 

วัดวรเชษฐ ซึ่งเป็นวัดท่ีต้ังค่ายของพม่ามากนัก ผู้คนจึงพากันอพยพหลบหนีภัยสงคราม แม้พระสงฆ์ก็
คงจะอยู่ไม่ได้ วัดจึงต้องร้างไปในท่ีสุดและคงจะตกเป็นวัดร้างมาเป็นเวลาหลายปี๑๐๕ 

    สถานท่ีส าคัญภายในวัด คือ พระประธานในพระอุโบสถท่ีมีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ฝีมือ
ประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง 

    ส าหรับพระอุโบสถท่ีพระประธานประดิษฐานอยู่ มีขนาด ๙ ห้อง กว้าง ๒๒ เมตร      
ยาว ๔๖ เมตร ผนังก่ออิฐเจาะช่องแสงแบบเสาลูกมะหวด ด้านหน้าพระอุโบสถมีบันไดขึ้น ๒ ทาง 
ช่องกลางก่อเป็นซุ้มบัญชร ช่องหน้าต่าง ด้านหลังมีมุขเด็จ ท าเป็นบันไดขึ้น ๓ ทาง ท่ีประตูกลางของ
มุขเด็จ ด้านหลังก่อเป็นซุ้มกั้นห้องประดิษฐานพระพุทธปฏิมา ปางป่าเลไลยก์ 

    ส่วนหลังคาพระอุโบสถช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ประกอบด้วยเครื่องไม้หลังคามุงด้ วย
กระเบ้ืองกาบู หรือกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา หน้าบันท้ัง ๒ ด้าน จ าหลักลายดอกพุดตาน มีสาหร่าย
รวงผ้ึงค่ันสลับระหว่างเสา ลงรักปิดทองประดับกระจก มีคันทวย รองรับระหว่างชายคา ท่ีแกละสลัก
อย่างงดงาม สืบทอดรูปแบบมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ภายในพระอุโบสถเสากลมมีบัวที่หัวเสาเป็นแบบดอกบัวตูมจ านวน ๖ คู่ รองรับเครื่องบน เพดานเขียน
ลายทองเป็นลายราชวัตร ดอกกลมและพุ่มข้าวบิณฑ์ สลับกันเป็นระยะบนพื้นสีแดง เพดานสลับไม้ลง
รักปิดทองพื้น 

ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีท่ีรัชกาลท่ี ๕ พระราชทานแด่พระครู
วินยานุวัติคุณ (ทรง ธัมมสิริโชติ) อดีตเจ้าอาวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หลังจากการก่อสร้างพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ 

วัดกษัตราธิราช  ปรากฏนามในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน   ในพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๓๑  เดิมช่ือ  “วัดกษัตรา  หรือวัดกระษัตราราม”  วัดนี้เป็น    
พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร  ต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เลขท่ี 
๑๕ หมู่ ๗ ต าบลบ้านป้อม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          วัดนี้ปรากฏนามในพระราชพงศาวดารครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามรินทร์ด้วย
เป็นวัดท่ีพม่าใช้เป็นท่ีต้ังปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนคร  ท าให้บ้านเรือนเสียหายและราษฎรล้มตาย
มาก  และวัดได้รกร้างไปในเวลาต่อมา  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่าง พ.ศ.๒๓๒๘ - ๒๓๔๙  สมเด็จ
พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน)  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช  ทรงพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นใหม่เกือบท้ังพระอาราม   และโปรด
ประทานนามพระอารามใหม่ว่า  “วัดกษัตราธิราช” 
          ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๖๑  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  สมเด็จพระเจ้า
หลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ)  ก็ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งและเข้าใจว่า  น่าจะ
ได้รับการปฏิสังขรณ์อีกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพราะลวดลายท่ีประดับ
บนหน้าบันของศาลาตรีมุขเป็นลายพระเกี้ยว  อันเป็นตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                                                 
๑๐๕ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, อยุธยา Discovering Ayutthaya, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๖๒-๖๕. 



๑๐๖ 
 

          วัดกษัตราธิราชนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง
ช้ันตรี  เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี ๙๔  ตอนท่ี 
๒๓  วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐  หน้า ๑๒๖๑  มีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา 
          เนื่องจากอาคารโบสถ์วิหารต่างๆ ภายในวัดส่วนใหญ่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่หมด  และใน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  ก็ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ใหม่อีก  ดังนั้นรูปแบบอาคารภายนอก  จึงเป็นรูปแบบศิลป
สถ าปั ต ยก ร รม แบ บ ป ระ เพ ณี สมั ย ให ม่   แ ต่ ยั งป ร าก ฏ ร่ อ ง รอ ย ท่ี แ สด งว่ า เป็ น วั ด ม า                        
แต่โบราณ  ได้แก่  พระอุโบสถ  พระปรางค์ประธาน  พระเจดีย์ส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง  และพระ
ปรางค์เล็กด้านหน้าพระอุโบสถ  หอระฆัง  มีรูปแบบคล้ายหอระฆังท่ีสร้างในรัชกาลท่ี ๔ ด้วยยอดเป็น
ทรงยอดมงกุฎ  ศาลาตรีมุข และกุฏิตึกแบบฝรั่งสร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ตามพระราชนิยม อันแสดง
ให้เห็นว่า วัดกษัตราธิราชนี้ได้รับการดูแลทะนุบ ารุง  ปรับปรุง  และปฏิสังขรณ์ สืบต่อมาทุกยุคสมัย
จนปัจจุบัน 
 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
           พระอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูน  ยกพื้นสูงมีประตูทางเข้าด้านหน้า ๒ ประตู  อาคารพระอุโบสถ
มีขนาดกว้าง ๒๒ เมตร  ยาว ๔๖ เมตร  หลังคาซ้อน ๒ ช้ัน  หน้าบันประดับหลายเครือเถา  ลงรักปิด
ทองประดับกระจก  ตัวพระอุโบสถก่ออิฐเป็นผนังหนา  เพื่อรองรับหลังคา  ด้านนอกท าเป็นเสาในตัว
ตามแบบศิลปะอยุธยา  ยอดเสาเป็นลายบัวแวง  มีทวยไม้จ าหลักรูปพญานาครองรับชายคาอยู่บนเสา
ทุกเสา  ด้านหน้าประดับด้วยซุ้มบุษบกบัญชรตั้งอยู่บนแท่นใหญ่  ด้านหลังสร้างเป็นมุขขนาดเล็กเรียก
มุขเด็จประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์  หน้าต่างเจาะเป็นช่องเล็กๆ  ระหว่างช่วงหน้าต่าง
ประดับด้วยลายดอกไม้เครือเถา  ภายในพระอุโบสถบนฐานชุกชีประดิษฐานพระประธาน   ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ประทับบนฐานบัวผ้าทิพย์  พระนามว่า  พระพุทธกษัตราธิราชเป็น
พระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา  ท่ีเพดานและขื่อประดับลายจ าหลักลงรักปิดทองเป็นช่องกระจก
ดอกจอกอย่างสวยงาม  บนลานพระอุโบสถโดยรอบต้ังใบเสมาอยู่บนฐานบัว  ลักษณะใบเสมาสลัก
จากหิน  ตรงกลางสกัดเป็นเส้นโค้งคล้ายรูปหัวใจ  มีแถบยาวตัดตรงกลางอันเป็นลักษณะของเสมาใน
สมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 

  พระวิหารในวัดกษัตราธิราช  มีพระวิหาร ๔ หลัง  คือ  พระวิหารใหญ่ ๒ หลัง  ต้ังอยู่
ด้านหน้าพระอุโบสถ  และพระวิหารน้อย ๒ หลัง  ซึ่งต้ังอยู่ตรงมุมก าแพงแก้วของพระอุโบสถด้านทิศ
ตะวันออก และตะวันตก           

  ส าหรับพระวิหารใหญ่มีขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๓ เมตร ๕๐ เซนติเมตร  หลังคาเป็นช้ัน
ลด ๓ ช้ัน  พระวิหารหลังทิศใต้  ด้านหน้าท าเป็นประตูซุ้มยอดมณฑป  หน้าบันของพระวิหารด้านทิศ
เหนือ  สลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ  ล้อมรอบด้วยลายกระหนก  ภายในพระวิหารบนฐานชุกชี
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน  ปางถวายเนตร  และปางประทานอภัย  รวม ๒ องค์  ทีผนังโดยรอบมี
ร่องรอยเจาะเป็นช่องส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก  แต่ปัจจุบันท าเป็นหน้าต่างด้านละ ๓ 
บาน  ส่วนหน้าบันของพระวิหารหลังใต้สลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัต   ภายใน
พระวิหารด้านทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระประธาน  และรูปพระศรีอาริยเมตไตรย
จีวรดอก  ประดิษฐานอยู่ ด้านหน้าของพระประธาน   ท่ีผนังเจาะเป็นช่องส าหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดเล็ก   ซึ่ ง ลักษณะการเจาะผนั งนี้นิ ยมมากในสมัยอยุธยาตอนปลายถึง



๑๐๗ 
 

รัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี ๓  แต่ส าหรับพระพุทธรูปและพระศรีอาริยเมตไตรยนั้นเป็นศิลปะ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
              พระปรางค์ประธาน  มีขนาดสูง ๒๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร  เช่ือกันว่าประดิษฐานบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย  พระปรางค์นี้ทรงฝักข้าวโพด   ตรงเรือนธาตุมีจระน าซุ้มทิศท้ัง ๔ 
ด้าน  ภายในจระน ามีรูปจ าลองเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองประดับเป็นภาพนูนสูง  ลายอุณาโลมประดับอยู่
ในส่วนหน้าบันเหนือซุ้ม  ท้ังลักษณะของพระปรางค์  และรูปเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  รวมท้ังอุณาโลม
เป็นลักษณะศิลปะอยุธยา 

    พระเจดีย์เหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง  มี ๔ องค์  อยู่ด้านหลังพระวิหาร  และเป็นท่ีบรรจุอัฐิ
อดีตเจ้าอาวาส  ลักษณะของพระเจดีย์แสดงรูปศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) 

๗) วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดพุทไธศวรรย์  ต้ั งอยู่ ใน เขตต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนวัดพุทไธศวรรย์เป็นโบราณสถาน โดยได้ประกาศในพระราชกิจจา-นุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ ตอนท่ี 
๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  

ปัจจุบันวัดพุทไธศวรรย์ ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันท่ี 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 
๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

ประวัติ 
          ในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดส าคัญแห่งหนึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวง 
(พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา, ๒๕๐๐, หน้า ๒๑๕) ซึงสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ๓ ปี โดยเลือกภูมิสถานบริเวณท่ีเรียก
กันว่า ต าบลเวียงเหล็ก เรื่องราวของการสร้างวัดนี้ปรากฎอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า 
“ศักราช ๗๑๕ ปีมะเส็ง เบญจศก (พ.ศ. ๑๘๙๖) วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ า เพลา ๒ นาฬิกา   
๕ บาท ทรงพระกรุณาตรัสว่า ท่ีพระต าหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหารและพระมหาธาตุเป็น
อารามแล้ว ให้นามช่ือ วัดพุทไธศวรรย์” ๑๐๖          

พระต าหนักเวียงเหล็ก ท่ีกล่าวไว้ในพงศาวดารนี้ คือ บริเวณท่ีประทับเดิมของสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ก่อนท่ีจะยกข้ามแม่น้ าไปสร้างพระราชวังท่ี ต าบลหนองโสน หรือท่ี
เรียกว่า “บึงพระราม” ในปัจจุบันและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีใน พ.ศ. ๑๘๙๓ 
         ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา
นั้นในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นส าคัญทางด้าน ประวัติศาสตร์ ซึ่งยังหาข้อสรุปท่ียุติยังไม่ ได้          
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จ พระเจ้าอู่ทอง และสรุป
ได้ ๓ ทฤษฎี คือ 

                                                 
๑๐๖ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , อยุธยา , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๔-๑๑๕. 



๑๐๘ 
 

         ทฤษฎีท่ี ๑ เช่ือกันว่าพระเจ้าอู่ทอง เป็นชามาดา (ลูกเขย) เจ้าเมืองสุพรรณบุรี เป็นเช่ือสาย
ของเข้าชายไชยศิริ แห่งเมืองเชียงราย ซึ่งอพยพถอยร่นกันมาจากเมืองเหนือ ผ่านดินแดนต่างๆ 
จนกระท่ังมาต้ังถิ่นฐานท ากินท่ีเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้หนีโรคห่า มาต้ังนครหลวงใหม่
ท่ีเมืองอโยธยาในปี พ.ศ. ๑๘๙๐ นักปราชญ์รุ่นต่อมาจึงเรียกกษัตริย์ท่ีสืบเช้ือสายต่อกันมาว่า วงศ์
เชียงราย 
         ทฤษฎีท่ี ๒ เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งสืบเช้ือสายมาจากชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอพยพเข้ามายังเมือง
ปั ตตานี  แ ล้วอพ ยพ เดิน ทัพ เข้ ามาท างเมื อ งนครศรีธรรมราช และ เพชรบุ รีจน กระ ท้ั ง                    
ต้ังพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทฤษฎีนี้ไม่ได้ให้ก าเนิดชาติวงศ์ไว้ชัด แต่ก็ได้สรุปเป็นแนวทางว่า
พระเจ้ากรุงจีน ได้เมตตาอนุญาตให้เข้าไปค้าขายในประเทศจีนได้เป็นกรณีพิเศษ 
         ทฤษฎีท่ี ๓ เป็นเจ้าชายเมืองลพบุรี (อาจเช่ือสายขอม?) เจ้าของทฤษฎีนี้ได้แก่ สมเด็จกรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งทรงพระราชทานกระแสพระราชด าริแก่พระยาอนุมานราชธน อธิบดีกรม
ศิลปากร แต่ไม่ทันได้ให้เหตุผลชัดเจนท่านได้ทิวงคตเสียก่อน พระยาโบราณราชธานินทร์ จึงก าหนด
อายุของเมืองอยุธยาว่าในสมัยต้น เป็นทราวดี และนายมานิต วัลลิโภดม อดีตภัณฑารักษ์พิเศษ    
กรมศิลปากร ได้ศึกษา ขยายความ ปรากฎรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความเรื่องละโล้ – อโยธยา – 
ตามพรลิงค์ ว่าเป็นกษัตริย์เมืองละโว้ – อโยธยา 
         ในจดหมายเหตุโหรได้กล่าวถึง เหตุการณ์ครั้งท่ีพระเจ้าอู่ทอง ทรงอพยบพาไพร่พลหนีโรคภัย
มาจากเมืองอู่ทองนั้น ในตอนแรกได้มาต้ังท่ีต าบลเวียงหลัก เมื่อปีกุน จุลศักราช ๗๐๙ (พ.ศ. ๑๘๙๐) 
และได้พักไพร่พลอยู่ ณ ท่ีนี้ถึง ๓ ปี จนกระท้ังเห็นว่าไฟร่พลของพระองค์พ้นจากความอิดโรย มีความ
เข้มแข็งขึ้น จึงยกไพร่พลข้ามแม่น้ ามาสร้างพระนครศรีอยุธยา อยู่ในบริเวณปัจจุบันและท าพระราช
พิธีราชาภิเษกสถาปนาพระนคร เมื่อปีเถาะ โทศก จุลศักราช ๗๑๒ (พ.ศ. ๑๘๙๓)           

ครั้นเมื่อพรองค์ครองราชย์สมบัติได้ ๓ ปี ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ (จ.ศ. ๗๐๕) จึงได้สถาปนาพระ
อารามข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสร้างชาติของพระองค์ ด้วยความส าคัญของพี้นท่ีดังกล่าวข้างต้น 
          การศึกษาของ ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน้ า) ได้ระบุว่า บริเวณท่ีตังพระต าหนักเวียงเหล็ก
นั้น ต้ังอยู่ภายในเขตของเมืองปะทาคูจาม (ปะทา แปลว่า ป้อม และจาม หมายถึง ขาวเวียตนามท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม) ซึ่งต้ังอยู่บริเวณคลองปะจาม ซึ่งอยู่ถัดจากวัดพุทไธศวรรย์ ไปทางทิศตะวันออกไม่
ไกลนัก (น. ณ ปากน้ า, ๒๕๐๖, หน้า ๔๕) อันปรากฎในแผนท่ีของชาวต่างชาติ ว่าเป็นบริเวณท่ีต้ังถิ่น
ฐาน ของชาวญวนในสมัยอยุธยา (อัมพร สายสุวรรณ , แผนผังกรุงศรีอยุธยาไม่มีเลขหน้า) ในสมัย
อยุธยา บริเวณปากคลองคูจามนี้ เป็นตลาดน้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด ๑ ใน ๔ ตลาดของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเป็นบริเวณท่ีมีชุมชนขนาดใหญ่และมีความส าคัญอาศัยอยู่ บริเวณนี้ (กรมศิลปากร, ๒๕๑๑, 
หน้า ๑๗๐)  
         ประยูร อุลุชาฎะ ได้สันนิษฐานว่าคลองคูจามนี้มีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นคูเมือง ของเมืองปะ
ทาคูจาม ตัวเมืองอาจเป็นท่ีดินซึ่งเรียกว่า แหลมบางกะจะในเขตต าบลส าเภาล่ม อันโอบล้อมด้วย
แม่น้ าเจ้าพระยาทางทิศเหนือ และแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งไหลโอบจากวัดพนัญเชิง ลงใต้ทางทิศ
ตะวันออก ส่วนคลองปะจามนั้นอยู่ทางทิศตะวันตก หรือตัวเมืองปะทาคูจามอาจจะเป็นบริเวณ ต าบล
เวียงเหล็ก ท่ีวัดพุทไธศวรรย์ โดยมีคลองปะจามเป็นคูเมืองทางทิศตะวันออก คลองตะเคียนเป็นคูเมือง
ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ าเจ้าพระยาโอบท้ังทางทิศเหนือและใต้ 
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          ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ วัดพุทไธศวรรย์ ได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีต้ังทัพของพม่า     
ในคราวที่ยกทัพมาล้อมกรุงฯ เพื่อท าการรบกับกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากวัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดท่ีต้ังอยู่
นอกก าแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ เมื่อครั้งท่ีพระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดี ทรงส่งพระราช
สาส์น มาขอม้าและช้างเผือก จากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แต่ถูกปฏิเสธ พระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพ
เข้ามาและกวาดต้อนเอาก าลังทางหัวเมืองของไทยมาสมทบ ด้วย เมื่อยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยา 
          ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี ๘ (ขุนหลวงสรศักด์ิ หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ) ราว พ.ศ. 
๒๒๔๓ สมเด็จกรมหลวงโยธาเทพ และสมเด็จกรมหลวงโยธาทิพ สมเด็จพรอัครมเหสีฝ่ายซ้าย     
และฝ่ายขวา ในสมเด็จพระเพทราชา ได้ทูลลาสมเด็จพระเจ้าเสือ ออกจากพระราชวัง พร้อมด้วยเจ้า
ตรัสน้อยราชบุตร (พระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชา) ไปต้ังนิวาสสถานอยู่ใกล้วัดพุทไธศวรรย์ 
ครั้งเมื่อปีมะโรง โทศกเจ้าตรัสน้อยพระชนม์ครบ ๑๓ พรรษา เจ้ากรมหลวงโยธาเทพพระราชมารดา
นั้น ก็ได้กระท ามหามงคลพิธีโสกันต์พระราชบุตร ครั้นโสกันต์แล้วจึงให้ไปทรงผนวชเป็นสามเณร    
อยู่ในส านักพระพุทธโฆษาจารย์ราชาคณะ เพื่อทรงเรียน พระปริยัติไตรปิฎกธรรม และคัมภีร์เลขยันต์
มนตร์คาถาสรรพวิทยาคุณต่างๆ จนกระท่ังพระชนม์ได้ ๑๘ พรรษา จึงลาผนวช ออกเท่ียวเรียน   
ศิลปศาสตร์ แขนงต่างๆ จนพระชนม์ครบอุปสมบทก็ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 
         ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้มี เหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารระบุว่า บริเวณวัด          
พุทไธศวรรย์นั้น ได้ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการเมรุท่ีส าคัญถึง ๒ ครั้ง 
          ต่อมา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมเด็จกรมหลวงโยธาเทพ ได้ทิวงคตลง       
ณ ต าหนักริมวัดพุทไธศวรรย์ พระองค์ได้ทรงโปรดให้ท าการเมรุ ณ วัดพุทไธศวรรย์ 
         “ใน ปีเถาะ สมเด็จพระอัยกีกรมหลวงโยธาเทพ ซึ่งเสด็จอยู่ ณ พระต าหนักริมวัดพุทไธศวรรย์
นั้นดับสูญส้ินพระชนม์ จึงโปรดให้ท าพระเมรุมาศขนาดน้อย ณ วัดพุทไธศวรรย์นั้น แล้วเชิญพระโกศ
ขึ้นพระยานุมาศแห่มาเข้าพระเมรุ พระราชทานพระสงฆ์ดับปกรณ์ และมีงานมหรสพสามวันแล้วเสด็จ
ไปพระราชทานเพลิง ตามโบราณราชประเพณีสืบๆ กันมา”  
          วัดพุทไธศวรรย์น่าจะมีความส าคัญมากขึ้นใน พ.ศ. ๒๒๙๓ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้น าคณะฑูตชาวสิงหลไปนมัสการและประกอบศาสนกิจท่ี วัดพุทไธ
ศวรรย์ โดยการเข้ามาของคณะฑูตขางสิงหลในครั้งนี้ปรากฎ ข้อความในราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
          “ลุศักราช ๑๑๑๕ ปีระกา เบญจศก ฝ่ายพระเจ้ากิตติศิริราชสีห์ ได้เสวยสมบัติในเมือง
สังขัณฑนคร เป็นอิสราธิบดีในลังกาทวีป ครั้งนั้น พระพุทธศาสนาในเกาะลังกาหาพระภิษุสงฆ์ไม่ได้ 
จึงแต่งให้ศิริวัฒนอ ามาตย์เป็นราชฑูต กับอุปฑูต ตรีฑูตจ าทูลพระราชสาส์นคุมเครื่องมงคลราช
บรรณาการ มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นอาทิ มากับก าปั่นโอลันขาพานิชวิลันดาเข้ามาจ าเริญทางพระ
ราชไมตรี  ณ  กรุง เทพมหานคร จะขอพระภิกษุ สงฆ์ ออกไปให้อุปสมบทบวช กุลบุตรสืบ
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป ทรงพระกรุณาด ารัสส่ังให้จัดแจงรับฑูตานุฑูตลังกาตามธรรมเนียม…แล้ว
โปรดให้ อาราธนา พระอุบาลี พระอริยมุนี พระราชาคณะสองพระองค์กับพระสงฆ์อันดับสิบสองรูป  
          ในหนังสือ “เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป” ของสมเด็จพรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพได้ทรางกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งท่ีคณะ ราชฑูตลังกา ได้เข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
บรมโกศนี้โดยได้ระบุว่าในจดหมายเหตุราชฑู ตลังกาซึ่งเข้ามาในช่วงนั้น ได้มีการเขียนบันทึกพรรณนา
ถึงสภาพของวัดพุทไธศวรรย์ไว้อย่างละเอียด ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลส าคัญส่วนหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
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ส่ิงก่อสร้างภายในวัดพุทไธศวรรย์ ในช่วงอยุธยาตอนปลาย (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชนุภาพ , 
๒๕๐๓, หน้า ๑๒๔) 
          หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว ก็ไม่มีหลักฐานทางด้านเอกสารใดกล่าวถึงวัดพุทไธศวรรย์อีก
จนกระท่ังถึงในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระเจ้าลูกยาเธอกรม
หมื่นเทพพลภักดิ์ ซึ่งบัญชาการกรมพระคชบาล เสด็จออกไปชมเพนียดทรงพบว่าท่ีด้านมุขของปรางค์
ประธานวัดพุทไธศวรรย์นั้น มีพระรูปพระเจ้าอู่ทองต้ังอยู่ ต่อมาเข้าจึงกราบทูลมายังสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระองค์จึงโปรดให้อัญเชิญ เทวรูปนั้นลงมากรุงเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๓๒๗ แล้วโปรดให้
หล่อดัดแปลงใหม่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง หุ้มเงิน ท้ังองค์ และโปรดให้ประดิษฐานไว้ ณ           
หอพระเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน ส่วนรูปท่ีเรียกกันว่า “พระเจ้าอู่ทอง”  
ในปัจจุบันนี้ เป็นของหล่อขึ้นใหม่แทนของเดิม ท าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย ประทับยืนอยู่
ภายในซุ้มจระน าบริเวณผนังด้านทิศเหนือของมุขด้านทิศตะวันออก เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฎ
ข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑ ดังนี้ 
          “…โปรดให้เชิญพระเทพบิดร คือ พระรูปสมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) ซึ่งเป็นปฐมวงศ์สร้าง
กรุงเก่ามาแปลงเป็นพระพุทธรูปหุ้มเงินปิดทองประดิษฐาน ไว้ในพระวิหาร พระวิหารนัน้พระราชทาน
นามว่า หอพระเทพบิดร…” 
         ในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดในกรุงศรีอยุธยาวัดหนึ่งท่ี
พระองค์ทรงเสด็จมาพระราชทานพระกฐินโดย กระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชทานพระกฐิน ณ เมืองปทุมธานี และกรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยา ดังปรากฎข้อความ
เกี่ยวกับเหตุการณ์พระราชทานพระกฐินครั้งนี้ในจดหมายเหตุ ในรัชกาลท่ี ๔ 
        ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ปรากฎหลักฐานว่าชาว
พระนครศรีอยุธยาได้ช่วยกัน บูรณปฏิสังขรณ์ยอดพระปรางค์ประธานของวัดข้ึน ในราว พ.ศ.๒๔๔๑ 
        กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพุทไธศวรรย์เป็นโบราณสถาน โดยได้ประกาศในพระ
ราชกิจจา-นุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  
 

โบราณสถานที่ส าคัญ  
วัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งวัดหนึ่ง ในยุคต้นของสมัยอยุธยา ด้วยเป็นวัดท่ี

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๖ หลังจากทรง
สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี ๓ ปี วัดพุทไธศวรรย์นับจากแรกสร้างจนถึงปัจจุบัน จึงมีอายุ
รวมถึง ๖๕๔ ปี 

ด้วยเหตุท่ีวัดพุทไธศวรรย์ต้ังอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา จึงท าให้ได้รับผลกระทบจากสงคราม
ไทยกับพม่าครั้งต่างๆ น้อยมากเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในเกาะเมือง ดังนั้นส่ิงก่อสร้างท่ี
ส าคัญส่วนใหญ่จึงยังคงสภาพดีอยู่ จะมีช ารุดเสียหายบ้าง ก็ด้วยสาเหตุของการเส่ือมสภาพตาม
กาลเวลา 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่ีผ่านมา สภาพของอาคารสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในเขตพุทธาวาส 
และเขตสังฒวาส ของวัดพุทไธศวรรย์ ได้มีท้ังส่วนท่ีพัฒนาสร้างขึ้นใหม่ และส่วนท่ีบูรณะปฏิสังขรณ์



๑๑๑ 
 

จากของเดิมท่ีช ารุดเส่ือมโทรมตามกาลเวลา ดังนั้นส่ิงต่างๆ ท่ียังคงสภาพเหลืออยู่ จึงมีความส าคัญ
และมีคุณค่าทางประวิติศาสตร์ ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ 

๑. พระมหาธาตุ (ปรางค์ประธาน) องค์พระปรางค์ซึ่งเป็นประธานของวัด ต้ังหันหน้าไปสู่
ทิศตะวันออก อยู่บนฐานไฟทีท่ีรองรับไปถึงมณฑปท่ีอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้อีก ๒ หลัง 
ลักษณะโดยท่ัวไปขององค์พระปรางค์ได้รับอิทธิพลรูปแบบของสถาปัตยกรรมมาจาก ปราสาทขอม  
ซึ่งเปรียบประดุจเขาพระสุเมรุ หรือเขาไกรลาสท่ีประทับของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในการสร้างปราสาท
ตามคติเดิมของขอม ได้จ าลองตัวอาคารหรือเรีอนธาตุซ้อนกันเป็นช้ันๆ ขึ้นไปตามล าดับ ซึ่งก็คือ 
วิมานของเทพเจ้า และมีเทพผู้รักษาทิศอยู่ครบทุกด้าน ประจ าอยู่ตามทิศต่างๆ 

พระมหาธาตุ หรือพระปรางค์ประธานองค์นี้ จะมีห้องพระครรภธาตุ ภายในมีพระเจดีย์ทรง
ปราสาทยอด ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีประวัติว่าได้เริ่มสร้างมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและมี
อายุยืนยาวมาตลอด ระยะเวลา ๔๑๗ ปี ของความเป็นราชธานีกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์ซึ่ง
จัดเป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งมาต้ังแต่ปฐมกษัตริย์อยุธยา ย่อมต้องได้รับการท านุบ ารุงองค์อื่นๆ ท่ีสร้างขึ้น
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันเพียงแต่ยังคงมีรูปแบบแผนผังท่ียังคง อยู่เท่านั้น 

๒. พระระเบียง โดยรอบองค์พระมหาธาตุมีพระระเบียงล้อมรอบผนัง ด้านนอกทึบ ด้านในมี
เสารับเครื่องบนหลังคาและชายคาเป็นระยะๆ ท าให้ไม่มีผนังทางด้านใน ท่ีริมผนังด้านทึบมี
พระพุทธรูปนั่งเรียงอยู่โดยรอบ หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในพระระเบียงรอบพระปรางค์ประธาน คงเป็น
พระพุทธรูปท่ีนั่งเรียงรายอยู่โดยรอบ พระพุทธรูปเหล่านั้นแต่เดิมเป็นพระพุทธหินทราย ฉาบปูนและ
ลงรักปิดทอง ต่อมาได้ช ารุดทรุดโทรมลง ท าให้ปูนท่ีพอกกะเทาะหลุด พระพุทธรูปหินทรายซึ่ง
ประกอบขึ้นด้วยหินทรายหลายช้ินจึงตกหล่นและสูญหายไป พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค
เงินบูรณะพระพุทธรูปท่ีช ารุดเหล่านั้น ตามก าลังแห่งทรัพย์ท่ีตนมีอยู่  ด้วยฝีมือช่างท้องถิ่น ท าให้
พระพุทธรูปท่ีซ่อมขึ้นใหม่มีลักษณะ เป็นไปตามก าลังทรัพย์และฝีมือของช่างปั้นท่ีรับปั้น ดังนั้น พุทธ
ลักษณะของพระพุทธรูปท่ีออกมาจึงไม่เป็นท่ีน่าช่ืนชมอันจะน ามาซึ่งความ ศรัทธาได้ ท่านพระครูภัทร
กิจโสภณ (หลวงพ่อหวล) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้รวบรวมศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการบูรณะปั้นใหม่
ขึ้นมาท้ังหมด เป็นแบบพิมพ์เดียวกัน โดยยึดเอาพุทธศิลปะแบบสุโขทัยเป็นหลัก 

บนผนังระเบียงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีภาพกิจกรรมบนฝาผนังรูปเรือนแก้ว ส่วนท่ี
เป็นรัศมีด้านหลังพระพุทธรูปท่ีนั่งเรียงอยู่ในพระระเบียง ลักษณะของภาพจิตกรรมเป็นศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลท่ี ๕ ภาพนี้คงจะเขียนขึ้นมาเมื่อครั้งมีการซ่อมปฏิสังขรณ์พระปรางค์ครั้งใหญ่ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ 

๓. พระอุโบสถ อยู่ทางด้านตะวันตกของปรางค์ประธาน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยาว ๓๒ 
เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ฐานค่อนข้างตรงไม่แอ่นท้องส าเภาเหมือนอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ภายในมีพระพุทธรูปสามองค์ขนาดใหญ่ ท่ีบนฐานชุกชี ได้รับการปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองใหม่         
แม้รูปแบบของประติมากรรมจะดูไม่ชัดเจนนัก ว่าเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น แต่ลักษณะของ
ฐานพระพุทธรูปท่ีท าเป็นบัวคว่ าบัวหงายอยู่บนฐานเขียงไม่สูงนั้น อาจสะท้อนให้เห็นได้ว่าพระพุทธรูป
ท้ังสามองค์นี้ มีอายุเก่าไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลางราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ 



๑๑๒ 
 

โดยรอบพระอุโบสถท้ัง ๘ ทิศ มีใบเสมาหินชนวนขนาดใหญ่ และหนา (๑๒๗ x ๙๒ x ๒๓.๕ 
ซ.ม.) จ านวน ๘ คู่ ๑๖ ใบ ลักษณะใบเสมามีรูปสามเหล่ียมท่ีคอกับท้องเสมา กับรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน ตะแคงครงอกเสมาด้วย ท่ีฐานเสมาเป็นบัวต้ืนๆ สันเสมาหนามากและคม ใบเสมาคงเป็นแบ
หินยานลังกาเหมือนสมัยสุโขทัยตอนต้น ใบเสมาลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ได้พบท่ีวัดมหาฐาตุ ราชบูรณะ 
และวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเป็นแบบท่ีนิยมท าในสมัยอยุธยาตอนต้นท้ังส้ิน ส่วนใหญ่มักปักอยู่บน
พื้นดิน 

๔. วิหารพระพุทไธศวรรย์ ต้ังอยู่ทางด้านทิศใต้ในเขต พุทธาวาส ลักษณะของพระวิหารมี
ลักษณะแอ่นท้องส าเภาเล็กน้อย เจาะช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมทางด้านยาวด้านละ ๓ ช่อง รวม ๖ ช่อง  
มีช่องประตูทางเข้า ๑ ช่อง เครื่องบนหลังคาหักพังไปหมดส้ินแล้ว องค์พระพุทะไสยาสน์หันพระเศียร
ไปทางทิศตะวันตกตรงกับช่องประตูทางเข้าพอดี แม้พระพุทธไสยาสน์องค์นี้จะได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่แล้วก็ตาม แต่จากพุทธศิลป์และลักษณะรูปแบบของอาคาร อาจก าหนดอายุของพระ
พุทธไสยาสน์และพระวิหารหลังนี้ อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๒๒-๒๓ 

๕. ต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเขต พุทธาวาส เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูนทรงไทย ๒ ช้ัน ลักษณะอาคารเป็นทรงเรือส าเภา ขนาดความยาว ๗ ห้อง ช้ันบนมีประตู
ทางเข้า ๓ ประตู อยูทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ด้านละ ๑ ประตู มีหน้าต่างรูปส่ีเหล่ียมผ่ืน
ผ้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ๗ ช่อง ทิศตะวันตก ๖ ช่อง ภายในอาคารมีภาพจิตกรรมฝาผนังโดยรอบ 
ช้ันล่างของอาคารมีช่องประตูและหน้าต่างเหมือนกับข้ันบนแต่หน้าต่างมีลักษณะซุ้มโค้งยอดแหลม 

ภาพจิตกรรมในพระต าหนัก ทางด้านทิศเหนือหรือผนังด้านตัด เขียนเรื่องไตรภูมิ โดยตอน
บนสุดของผนังเขียนเป็นวิมารท่ีเรียงรายอยู่เป็นแถว ตลอดแนวผนั้งช้ันกลางเขียนเป็นเขาพระสุเมรุ
และเขาสัตตบรรพต แม่น้ านทีสีทันดร ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภาพป่าหิมพานต์ และการก าเนิดของ
แม่น้ าศักด์ิสิทธิ์ ๔ สาย ท่ีไหลออกมาจากปาก ช้าง ม้า วัว และสิงห์ ตอนล่างของภาพแสดงขุมนรก
ต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกเป็นรูปพระเวสสันดร 

ผนังทางด้านทิศตะวันตก เริ่มต้นทศชาติ เรื่องพระเตมีย์ชาดก จากทางมุมด้านทิศเหนือ
เรียงล าดับไปจนสุดผนังทางด้านทิศใต้ 

ผนังทางด้านทิศใต้ เขียนภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งเหนือบัลลังก์ภายในซุ้มเรือนแก้ว มีมาร
ซึ่งเป็นคนต่างชาติก าลังเข้ามาผจญ 

ผนังทางด้านทิศตะวันออก เป็นภาพพระพุทธโฆษาจารย์ เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทท่ี
ลังกา ภาพต่่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาพจิตกรรมท่ีเขียนขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๑๐ 

๖. พระอนุสาวรีย์กษัตริย์ ๓ พระองค์ จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยพระภัทรกิจ
โสภณ (หลวงพ่อหวล) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ เพื่อเป็นสถานท่ีให้ลูกหลานและคนรุ่นหลัง กราบ
ไหว้ สักการะบูชา ร าลึกถึงพระคุณของพระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้สร้างวัดพุทไธศวรรย์ 
(พระเจ้าอู่ทอง), พระมหากษัตริย์ผู้กู้ชาติ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) และพระอนุชา (สมเด็จพระ
เอกาทศรถ) 

 



๑๑๓ 
 

ต านานเหล็กไหล จตุคามรามเทพ และส านักดาบวัดพุทไธศวรรย์ 
นอกจากจะเป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงด้านประวัติศาสตร์อันยาวนานและส าคัญแล้ว วัดพุทไธศวรรย์

ยังถูกพูดถึงในแง่ท่ีว่าเป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปและเครื่องรางศักด์ิสิทธิ์ ด้านในอุโบสถเป็นสถานท่ี
ประดิษฐานของ "หลวงพ่อด า" พระพุทธรูปปูนปั้นสีด าปางมารวิชัย ลักษณะศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น 
สมัยก่อนใครเจ็บป่วยก็มาขอหลวงพ่อด าให้หายเจ็บป่วย ขอบุตรก็จะได้บุตร และยังมีการเล่าขานกัน
ว่าอดีตวัดแห่งนี้เป็นสถานท่ีฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารก่อนท่ีจะออกศึกสงคราม จึงเป็นสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ด้านอยู่ยงคงกระพัน 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ  พระพุทไธศวรรย์วรคุณ หรือหลวงพ่อหวล ภูริภัทโท 
 

๘) วัดภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัดภูเขาทอง ต้ังอยู่บนโคกซึ่งพื้นท่ีโดยรอบมีน้ าท่วมถึง ท้ังยังเป็นพื้นท่ียุทธภูมิครั้งส าคัญ
ระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่า ท้ัง ๒ ยุคสมัยของการเสียกรุง ซึ่งในคราวสงครามสมัยก่อน
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น ได้มีการขุด คลองมหานาค เพื่อความสะดวกในการคมนาคมระหว่าง
พระนครด้านแม่น้ าลพบุรีกับวัดภูเขาทองนี้ 

ประวัติ 

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์ส าคัญ ต้ังอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ด้านตะวันตกเฉียง
เหนือไปประมาณ ๒ กิโลเมตร มีความสูงถึง ๙๐ เมตร ส่วนเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นมหาเจดีย์
ส าคัญท่ีอยู่นอกเกาะด้านตะวันออกเฉียงใต้ท่ีสูงกว่าเจดีย์ภูเขาทองเพียง ๒ เมตร 

              พระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า วัดภูเขาทอง นั้น สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร 
หรือสมัยต้นอยุธยา แต่ไม่มีรายละเอียดถึงส่ิงก่อสร้างสมัยนั้น ขณะเดียวกันก็ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า       
ในคราวสงครามท่ีพระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่ามีชัยเหนืออยุธยาในคราวเสียกรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ 
นั้น พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดีย์ก่อทับองค์เจดีย์เดิมของวัดแห่งนี้ แต่ก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบของเจดีย์เช่นกัน 

             เจดีย์ภูเขาทอง ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์
สูงเด่นในระหว่างรัชสมัยพระมหาธรรมราชาถึงสมัยพระเพทราชา (ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๑๒ – ๒๒๔๖) 
และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระเจ้าบรมโกศ หรืออยุธยาตอนปลาย นั่นคือ มีฐาน
ทักษิณ ๔ ช้ัน เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสโดยช้ันพื้นยาวด้านละ ๖๙ เมตร ช้ันท่ี ๒ ยาวด้านละ ๖๓ เมตร 
ช้ันท่ี ๓ ยาวด้านละ ๔๙.๔ เมตร และช้ันท่ี ๔ ยาวด้านละ ๓๒.๔ เมตร ท้ัง ๔ ด้านมีบันไดขึ้นไปจนถึง
ฐานทักษิณช้ันบนสุด บนช้ันนี้มีฐานส่ีเหล่ียมขององค์เจดีย์ท่ีมีอุโมงค์รูปโค้งเข้าไปข้างใน ซึ่งมีพระพุทะ
รูปประดิษฐานอยู่ ๑ องค์ สูงขึ้นไปเป็นฐานแปดเหล่ียม องค์ระฆัง บัลลังก์ ส่วนเหนือขึ้นไปท่ีเป็นปล้อง
ไฉน ปลียอด และลูกแก้วนั้น ของเดิมได้พังไปแล้วต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้มีการซ่อมแซมขึ้น
ใหม่ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในครั้งนั้น ได้ท าลูกแก้วด้วยทองค า
หนัก ๒๕๐๐ กรัม อันหมายถึง การบูรณะในวาระฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษของไทยนั่นเอง 



๑๑๔ 
 

             เขตพุทธาวาสของวัดยังปรากฏแนวก าแพงแก้วล้อมรอบ ยาวรวม ๖๘๘ เมตร จากประตู
ทางเข้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีถนนมาถึงในปัจจุบันเป็นฐานของวิหารขนาดเล็ก ถัดไปเป็นอุโบสถใหญ่ 
(ขนาด ๑๑ × ๔๐ เมตร) ด้านหน้าอุโบสถเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองท่ียังสมบูรณ์อยู่ท้ัง ๔ องค์ ก็เป็น
อันส้ินสุดเขตพุทธาวาส นอกออกไปนั้นเป็นเขตสังฆาวาส 
              หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี ๒ วัดนี้เป็นวัดร้างเรื่อยา แต่พระมหาเจดีย์ก็ยังเป็น
สถานท่ีส าคัญทางพุทธศาสนาท่ีมีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นท่ีปรากฏเป็น นิราศภูเขาทอง ของ 
สุนทรภู่ ท่ีเดินทางมานมัสการในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้มีพระมาจ าพรรษาอีก
ครั้งนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และในปัจจุบัน บนกลางถนนของทางเข้ายังวัดแห่งนี้ ได้สร้างอนุสาวรีย์  
พระนเรศวรทรงม้าศึกไว้ด้วย๑๐๗ 

โบราณสถานที่ส าคัญ 
 ตามประวัติกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสในสมเด็จ      
พระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง  เมื่อปีพุทธศักราช ๑๙๓๐ ซึ่งภายในวัดจะประกอบไปด้วย 

พระอุโบสถ ยาว ๔๐ เมตร กว้าง ๑๑ เมตร มี ๓ ตอน มี ๒ ประตู ท่ีซุ้มประตูมีลวดลายบน
เสาเป็นลายเฟืองไทย ภายในมีพระพุทธรูปศิลาทราย ปางสมาธิ ศิลปะสมัยอยุธยา 

วิหาร มี ๒ หลัง หลังแรกมีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ .๗๕ เมตร สูง ๓ เมตร มี ๑ 
ประตู  หลังท่ี ๒ มีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔.๘ เมตร 

เจดีย์ราย มี ๗ องค์ เป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ต้ังอยู่บนฐานประทักษิณ 
หอระฆัง  ต้ังอยู่บนฐานส่ีเหล่ียม ก่ออิฐถือปูนกว้างด้านละ ๔  เมตร ปัจจุบันช ารุดเหลือแต่

รากฐาน 
เจดีย์ใหญ่ ก่ออิฐถือปูนแบบไทย สูง ๘๐ เมตร ต้ังอยู่บนฐานประทักษิณ ๔ ช้ัน เป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ฐานแต่ละช้ันท่ีต่อจากช้ันท่ี ๑ มีผนังย่อเหล่ียม มีฐานบัวคว่ าสลับฐานหน้ากระดานเป็น
ช้ันขึ้นไป ตรงกลางฐานทักษิณช้ันท่ี ๔ เป็นอุโมงค์รูปโค้งเข้าไปในเจดีย์ มีพระพุทธรูปอยู่ ๑ องค์ ตัว
ระฆังย่อมุมไม้สิบสองไปจนถึงบันลังก์มีปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้ว ท่ีปลายลูกแก้วประดับด้วย
ทองค า สองหมื่นห้าพันกรัม 
            ซึ่งเจดีย์องค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าเพื่อประกาศชัยชนะ
เหนือกรุงศรีอยุธยา  แต่ท าได้เพียงรากฐานแล้วยกทัพกลับ  ต่อ มาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
กอบกู้เอกราชคืนได้ส าเร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๒๗ จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐาน
แบบมอญและพม่า เจดีย์องค์นี้จึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน ต่อมาส่วนยอดเดิมได้หัก
พังลงมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแซมข้ึน ใหม่ ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้บูรณะใหม่
โดยทาสีขาวท้ังองค์ และได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าบริเวณ
ด้านหน้าวัดภูเขาทอง 
 
 

                                                 

 ๑๐๗กรมศิลปากร, ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท แปลนโมทีฟ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔๒. 



๑๑๕ 
 

 อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร 
มหาวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ท่ีคนไทย
แทบทุกคนรับรู้และจดจ ามานานกว่า ๑๕๐  ปี ถ่ายทอดจากคนรุ่นสู่รุ่นผ่านการส่ือสารเจ้านาย (ยังไม่
มีส่ือสารมวลชน)ในสมัยก่อน ท้ังท่ีเป็นเรื่องราวของพระราชพงศาวดาร เรื่องราวในภาพเขียนโคลง
ภาพพระราชพงศาวดาร ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ในหนังสือศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในหนังสือเรียนช้ัน
ประถมมัธยม จนเมื่อส่ือสารมวลชนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ มหาวีรกรรมแห่งชัยชนะยิ่งถูกผลิตซ้ า      
ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ในรูปแบบของภาพยนตร์ ละเม็งละคอน หนังสือการ์ตูน นวนิยายอิงประวัติศาสตร์   
จนปัจจุบันกลายมาเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์ท่ีใช้ทุนสร้างมหาศาล แต่สุดท้าย เนื้อหาของเรื่อง ก็ยังคง
เป็นเช่นเดิม ตามพระราชพงศาดารท่ีเขียนขึ้นโดยเจ้านาย"ฝ่ายไทย" 
            ปริศนาสงครามคราวศึกยุทธหัตถี ได้น าไปสู่ข้อถกเถียงของผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้ศึกษา
ในแต่ละมุมมอง ส่วนใหญ่ก็ยังเช่ือถือตามกรมพระยาด ารงราชนุภาพ"พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"  
จากจดหมายพระยาอี๋ กรรณสูต ความว่า"พบเจดีย์ร้างท่ีหนองสาหร่าย ตามท่ีพระองค์วินิจฉัยไว้แล้ว...
ว่าอยู่ท่ีสุพรรณบุรี ชาวบ้านบอกว่าเป็นท่ีพระนารายณ์ชนช้างกับพระนเรศวร" ตอกย้ าความเช่ือด้วย
การสร้างอนุสรณ์สถานโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ดอนเจดีย์หรือเจดีย์ยุทธหัตถี จึงอยู่ท่ีสุพรรณบุรี
ในทันที 
            ในขณะท่ีการขุดแต่งองค์พระเจดีย์โดยกรมศิลปากร ก็พบร่องรอยของปูนปั้นประดับศิลปะ
ร่วมสมัยในยุคอยุธยาตอนกลาง เป็นข้อสรุปส าคัญว่าเจดีย์ร้างกลางป่าองค์นี้ ในอดีตคือเจดีย์ท่ีสร้าง
ขึ้นตามพระราชพงศาวดารนั่นเอง 
            ร่องรอยของพงศาวดารฝ่ายพม่าบางเล่ม ได้น าให้ปราชญ์ท้องถิ่นกาญจนบุรี...ไม่เช่ือเช่นนั้น  
สมมุติฐานท่ีขัดแย้งเกิดขึ้นจากเนื้อความว่า  "เจดีย์ท่ีสร้างขึ้นสวมทับพระศพของพระมหาอุปราชามี
ขนาดเล็ก และสมรภูมิอยู่ในเส้นทางเดินทัพ" อ าเภอพนมทวนจึงกลายเป็นอีกปริศนาของพระเจดีย์อีก
องค์หนึ่งท่ีเช่ือว่า เป็นเจดีย์อนุสรณ์ในมหาวีรกรรมในครั้งนั้น 
            ถึงแม้ว่าจะมีการพิสูจน์โดยกรมศิลปากรแล้วว่า เจดีย์ท่ีพนมทวน เป็นอุเทสิกเจดีย์ในสมัย
ปลายกรุงศรีอยุธยา แต่ชาวกาญจนบุรีก็ยังคงเช่ือมั่นในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขา เพราะเส้นทาง
เดินทัพโบราณ จากด่านพระเจดีย์สามองค์ ผ่านแม่น้ าแคว มาขึ้นท่ีกาญจนบุรี ต้องผ่านพนมทวน  
ล่องตามแม่น้ าจระเข้สามพัน ผ่านอู่ทอง เขาพระยาแมน ตัดเข้าสวนแตง บึงไผ่แขก จนถึงเมือง
สุพรรณบุรีตามล าน้ า เรื่องท่ีจะเดินทัพบกจ านวนมาก....อ้อมขึ้นไปถึงดอนระฆัง ดอนเจดีย์ เป็น
เส้นทางสงครามท่ีไม่อาจสามารถอธิบายได้ชัดเจนนัก ประกอบกับบริเวณรอบพื้นท่ีพนมทวนก็มีการ
ขุดพบกระดูกช้าง ม้า และศรัตราวุธนานาชนิดเป็นจ านวนมาก ชาวพนมทวนในทุกวันนี้ ยังคงเช่ือมั่น
ว่า มหาวีรกรรมครั้งศึกยุทธหัตถี เกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอน 
 บันทึกของวันวลิตหรือฟานฟรีส ( เข้ามาในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง) อธิบายเรื่องราว
ของสงคราม "ปลดแอก"  ของเจ้าชายชาวสยามว่า....."เกิดขึ้นท่ีวัดร้างแห่งหนึ่งช่ือ"หนองสาหร่าย"  
หรือ "แครง"นอกก าแพงเมืองของอยุธยาไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตรและชาวสยามประสบชัยชนะ
เหนือกองทัพพะโค " ในขณะท่ีพงศาวดารพม่าฉบับอูกาลา กล่าวว่า "สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้พระ
นคร และพระนเรศใช้พระนครต้ังรับศึก" 
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            หมอแกมเฟอร์ เข้ามาตามเส้นทางการค้าของ VOC ในสมัยของพระเพทราชา เขาเป็น
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นชาวต่างประเทศคนเดียวท่ีมีภูมิหลัง ทางวิชาการ มีประสบการณ์และ
รอบรู้มากกว่าชาวต่างประเทศคนใดท่ีบันทึกเรื่องราวของชาว สยามในยุคกรุงศรีอยุธยา 
            หมอแกมเฟอร์เข้ามาอยู่อยุธยาเพียง ๒ เดือน แต่เรื่องราวในบันทึกของเขาเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเป็น อย่างมาก ท้ังเรื่องการคล่ีคลายการสืบราชสมบัติของพระเพท
ราชา บ้านเมืองของสยาม รวมท้ังการเยือนมหาเจดีย์องค์"ส าคัญ"องค์หนึ่งของชาวสยาม ท่ีเขาระบุ
ตามค าบอกเล่าของขุนนางระดับสูงแห่งราชส านักว่า " เป็นเจดีย์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะเหนือ
หงสาวดี โดยพระนเรศวร" พร้อมภาพวาดลายเส้นรูปทรงสัญฐานเจดีย์โดยละเอียด 
            ปริศนาเจดีย์ยุทธหัตถีจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีวิชาการรุ่นใหม่น าเรื่องราวในบันทึกมาเป็น
ข้อเสนอโดยสรุปว่า" เจดีย์ยุทธหัตถีควรจะอยู่ท่ีทุ่งภูเขาทอง พระนครอยุธยานี้เอง" ซึ่งก็ไม่ค่อยได้รับ
การยอมรับโดย "ตรง"จากนักวิชาการรุ่นเก่าและผู้ช่ืนชมพระ ราชพงศาวดารมากนัก แต่ในทาง"อ้อม" 
อนุสรณ์สถานพระนเรศวรทรงม้าขนาดใหญ่ กลับถูกสร้างขึ้นบริเวณด้านทิศเหนือในช่วงระยะเวลาไม
กี่ปีมานี้ รวมท้ังการจัดงานระลึกมหาวีรกรรม ในวันกองทัพไทยก็เลือกเจดีย์ภูเขาทองเป็นสถานท่ีจัด
งาน ....... 
            เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์เพียงองค์เดียวในคติพุทธบูชาหลังสงครามเพื่อระลึกถึงการปลด
แอก ซึ่งน าไปสู่การฆ่าฟันและท าลายล้างชีวิตศัตรู หรือจะเป็นหนึ่งในเจดีย์ท่ีสร้างขึ้นในยุคสมัยของ
ปริศนามหาวีรกรรม หรือไม่ ......ไม่ใช่เรื่องส าคัญของปริศนาครับ ปริศนาของเรื่องไม่ได้อยู่ท่ีเรื่องราว
หรือประวัติศาสตร์ 
            แต่หลักฐานท่ีเป็นรูปทรงสัญฐานต่างหากท่ียืนยันความส าคัญของมหาเจดีย์องค์นี้ 
            การบูรณะครั้งใหญ่ในปี ๒๕๔๑ ท าให้เห็นรากฐานเดิมและรากฐานท่ีมีการสร้างทับ มีการ
บูรณะถึง ๔ ครั้ง ครั้งสุดท้ายอยู่ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามและเช่ือว่าในสมัยพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศก็ได้มีการซ่อมแซมจริง แต่ไม่ได้มีการสร้างพระเจดีย์ข้ึนใหม่ การซ่อมในครั้งนั้นพบรอยร้าวก่อ
เป็นช่องอากาศขนาดใหญ่ แยกส่วนของผิวนอกกับแกนในออก จึงต้องใช้เทคนิคการฉีดซีเมนต์เพื่อยึด
เข้าด้วยกัน 
           จากการบูรณะท าให้เรารู้ว่าการสร้างทับในครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นร่วมสมัยกับการสร้างครั้งแรก 
นั่นก็คือสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระนเรศวรราชาธิราชนั่นเอง การบูรณะในครั้งนี้ได้เปิดเผยความ
จริงบางอย่างของการสร้างมหาเจดีย์ท่ีเป็น ปริศนามายาวนาน 
           เจดีย์องค์นี้ สร้างขึ้นโดยสองกษัตราผู้ยิ่งใหญ่ หรือสร้างขึ้นโดยสองจักพรรดิราชา.....แห่ง
สุวรรณภูมิ 
           ระบบการปกครองและการควบคุมคนในสมัยโบราณ มีคัมภีร์ทางศาสนาความเช่ือ และคติ
ชนมาเป็นตัวก าหนดโครงสร้างและรายละเอียด ในยุคสมัยของบุเรงนอง ระบอบการปกครองแบบ
จักรพรรดิราชา ผู้ครอบครองทวีปท้ังส่ี ผู้เป็นจักรพรรดเหนือราชา ครอบครองสัญลักษณ์แก้วเจ็ด
ประการ อันได้แก่  ช้างแก้ว ม้าแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ลูกแก้ว การสงคราม
ขยายพระราชอาณาจักรคือการขยายทิศจักรวรรดิในไตรภูมิ 
          ในประวัติศาสตร์ไม่เข้าใจเรื่องคติชน จึงเอาเรื่องของช้างแก้ว กลายเป็นเรื่องการอ้างขอ
ช้างเผือกของพระมหาจักรพรรดิเป็นเหตุของการสงคราม และเหตุท่ีพระมหาจักรพรรดิประกาศตน
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เป็นเจ้าแห่งราชาท้ังปวงเช่นกัน จักรพรรดิราชามีได้เพียงองค์เดียว สงครามระหว่างทวีปจึงเกิดขึ้นและ
ก็เป็นเรื่องราวของการเสียเอกราชของสยามใน ประวัติศาสตร์ แต่ในศาสนาความเช่ือ พระเจ้าบุเรง
นอง ได้เข้าครอบครองทวีปท้ัง ๘ ทิศ โดยสมบูรณ์และได้สร้างพระราชวังของผู้ใต้การปกครองของ
จักรวรรดิ รอบพระท่ีนั่งของพระองค์ท่ีหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์"ศูนย์กลางของจักรวาล" ด่ังท่ีเกิด
พระราชวังโยเดียในหงสาวดีเพื่อเป็นท่ีประทับของพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา๑๐๘ 
           พระเจ้าบุเรงนอง จะสร้างมหาเจดีย์รูปทรงปิรามิด ท่ีมีสัญฐานส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ย่อช้ันปะ
ทักษิณขึ้นไปมีบันไดทางขึ้นท้ังส่ีทิศในทุกแว่นแคว้นท่ีทรงครอบ ครองได้  คติของเจดีย์ คือการสร้าง"
เขาพระสุเมรุ" ในสัญลักษณ์ของจักรวาลท้ังส่ิทิศ ด้านบนเป็นสถูปในพระพุทธศานา รูปทรงโอคว่ า  
ครึ่งวงกลม ปัจจุบันยังพบเจดีย์รูปทรงเดียวกันนี้ท่ัวไปในประเทศพม่า 
           ด้วยสัญลักษณ์มงคลพระสุเมรุของมหาเจดีย์รูปทรงปิรามิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี สร้างขึ้นในสมัย
ของบุเรงนอง ชานกรุงศรีอยุธยา เมื่อส้ินรัชกาล พระนเรศวรราชาธิราช ผู้ได้รับการถ่ายทอดศิลปะ
วิทยาการครั้งไปปะกันตนในราชส านักบุเรงนอง พระองค์ได้รับการส่ังสอนมาจากบุเรงนองโดยตรง 
จักรวรรดิราชหงสาวดีได้ถึงกาลส้ินสุดแล้ว 
           จักรพรรดิราชาพระองค์ใหม่ จะเกิดขึ้นท่ีกรุงศรีอยุธยา สงครามปลดแอก สงครามกู้เอกราช 
หรือสงครามปราบกบฏ ใด ๆ  ก็ตามจึงเกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานในสมัยของพระองค์  นั่นคือการ
สถาปนาระบอบจักรพรรดิราชาขึ้นใหม่ 
  มหาเจดีย์ทุ่งภูเขาทอง จึงมิใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ อนุสรณ์สถานหรือท่ีระลึกในมหาวีรกรรม
คราวพระมหาอุปราชา ด้วยความส าคัญมันมีมากกว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายเท่านัก 
           พระนเรศวรราชาธิราช ทรงโปรดให้สร้างพระสถูปทรงสยาม บนสัญลักษณ์"เขาพระสุเมรุ"
ของจักรวรรดิราชาแห่งหงสาวดี ในความหมายว่า "นับแต่นี้ไป กรุงศรีอยุธยาคือจักรพรรดิราชเหนือ
ราชาแห่งหงสาวดีและราชาท้ังปวง" สัญลักษณ์ใหม่เกิดขึ้น พร้อมกับการขยายพระราชอาณาจักรแห่ง
จักรวรรดิ ออกไปทุกทิศทาง พิชิตกัมพูชา มาลายู เชียงใหม่ ล้านช้าง หงสาวดี มอญและครอบครองเบ
ลกอล เปิดสถานีการค้าของสยามอยุธยาเป็นครั้งแรก น ามาสู่ความมั่นคงและมั่งค่ังของมหานครกรุง
ศรีอยุธยาในยุคสมัยต่อมา 
           พระมหาเจดีย์ทุ่งภูเขาทอง จึงเป็นสัญลักษณ์ของสองมหาจักรพรรดิราชาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
อุษาคเนย์หรือ สุวรรณภูมิ ในยุคสมัยหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงเจดีย์ยุทธหัตถี แต่เป็นมหาเจดีย์ท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดของกรุงศรีอยุธยา 
           สัญลักษณ์แห่งมหาจักรวรรดิ ผู้ปกครองทวีปท้ังส่ี ผู้ครอบครองแก้วเจ็ดประการหรือ
ผู้ปกครองโลกในไตรภูมิ ๒ พระองค์ สถิตอยู่ท่ีนี่มหาปิรามิดแห่งอยุธยายอดชฎา ...ฐานรามัญ 
 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ  
 
 

                                                 

 ๑๐๘กรมศิลปากร, ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท แปลนโมทีฟ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔๒. 
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          ๙) วัดศาลาปูนวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วัดศาลาปูนวรวิหารจ.พระนครศรีอยุธยา 
วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโทชนิดวรวิหาร ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๘ หมู่ ๔ ต าบลท่า

วาสุกรี อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณต้ังอยู่ริมคลองเมือง 
พระนครศรีอยุธยา ( แม่น้ าลพบุรีเดิม )ฝ่ังตรงกันข้ามกับเกาะเมืองห่างจากปากคลองหัวแหลม
ประมาณ ๑๐ เส้น มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ ๒๘ ไร่ อาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ คลองมหา
นาค ทิศใต้ ติดต่อ คลองเมือง ทิศตะวันออก ติดต่อ ท่ีดินราษฏร ทิศตะวันตก ติดต่อวัดพรหมนิวาส
วรวิหาร ( วัดขุนยวน ) วัดศาลาปูนเป็นท่ีสถิตของ พระราชาคณะต าแหน่งพระธรรมราชา สืบต่อกัน
มาต้ังแต่รัชกาลท่ี ๑ จนถึงรัชกาลท่ี ๖ ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ วัดศาลาปูนเป็นท่ีสถิตของ
พระราชาคณะช้ันสมเด็จคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวท่ี
ได้รับพระราชทานต้ังขึ้นในเขตหัวเมืองช้ันนอก 
พระราชาคณะผู้ใหญ่และพระเถระ ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน 

๑. พระธรรมราชา ( อู๋ ) ในรัชกาลท่ี ๑ 
๒. พระธรรมราชา ( คุ้ม ) ในรัชกาลท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๓๘๗ 
๓. พระธรรมราชา ( เรือง) ในรัชกาลท่ี ๓ พ.ศ. ๒๓๘๙ 
๔. พระธรรมราชา ( อิน) ในรัชกาลท่ี ๓ พ.ศ. ๒๓๙๔ 
๕. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) ป.ธ.๓ ในรัชกาลท่ี ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๒๗ 
๖. พระธรรมราชานุวัตร ( อาจ ) ในรัชกาลท่ี ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ – ๒๔๖๓ 
๗. พระครูจันทรรัศมี ( อยู่ ) ป.ธ.๓ ในรัชกาลท่ี ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๙๒ 
๘. พระสุนทรธรรมโกศล ( เกตุ ธมมทินโน ) ป.ธ.๖ ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๙๒ 
๙. พระครูสาธุกิจโกศล ( ไวยท์ มุตตถาโม ) ป.ธ.๕ สมศักดิ์ปัจจุบันคือ พระธรรมญาณมุรี 
เป็นท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถิต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
๑๐. พระราชสิทธิมงคล ( สวัสด์ิ จิตตะทศ ) พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๕๙ 
เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๔๕ พระธรรมราชานุวัตร ( อาจ ) 

ได้รับแต่งต้ังให้เป็น เจ้าคณะมณฑลกรุงเก่า ซึ่งรวมเอา ๗ หัวเมือง คือ กรุงเก่า อ่างทอง สระบุรี 
ลพบุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี เข้าเป็นมณฆลข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่น
มรุพ งษ์ ศิริพัฒน์  ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลท่ี 5พระธรรมราชานุวัตร ( อาจ )              
เป็นผู้อ านวยการจัดการศาสนา การศึกษา การโรงเรียนหนังสือไทยตามวัด ในมณฑลกรุงเก่า โดยมี
ธรรมการมณฑลท าหน้าท่ีช่วยเจ้าคณะมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ท่ัวทั้งมณฑลกรุงเก่า มีโรงเรียนสอน
หนังสือไทยตามวัด ๔๕ โรงเรียน มีนักเรียน ๒,๔๒๑ คน ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ โรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นในวัดมี
อยู่ ๕ แห่ง คือ วัดกษัตราธิราชวัดนิเวศธรรมะประวัติ วัดรวก วัดเสนาสนาราม และวัดศาลาปูน จึง
กล่าวได้ว่าสมัยนั้น วัดศาลาปูนเป็นศูนย์รวมอ านาจ การปกครองคณะสงฆ์ ท้ังมณฑลมีช่ือเสียงใน
การศึกษาอบรม การบ ารุงรักษาวัด ตลอดจนการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ทางราชการ 
และพ่อค้าประชาชนท่ัวไป 



๑๑๙ 
 

ศิลปกรรมและโบราณวัดถุท่ีส าคัญ พระพุทธรูปโบราณศักด์ิสิทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อ
แขนลายเป็นศิลปสมัยก่อนอยุธยา เป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ ๒๙ นิ้ว ลักษณะ
คล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลา พระสารีบุ ตร               
เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ สามารถบันดาลโชคลาภความส าเร็จปัดเป่าให้หายจากทุกข์ภั ยไข้เจ็บ      
เคยถูกโจรกรรมหลายครั้งแต่ไม่ประสบผล พระอุโบสถ จิตกรรมฝาผนังคล้ายคลึงกับวัดหน้าพระเมรุ 

พระอุโบสถวัดศาลาปูนนี้เคยเป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถวัดไร่ขิงมา
ก่อน เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน และเป็นชาวเมืองนครชัย
ศรี ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณวัดไร่ขิง หอไตรปิฎก มีความงดงามเป็นเอกมีคุณค่าทางศิลปกรรม
สมัยอยุธยา หน้าบันประดับปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑเหยียบนาค เป็นอาคารท่ีเก็บพระไตรปิฎก 
พระคัมภีร์และใบลาน ซึ่งเป็นหนังสือส าคัญของพระพุทธศาสนาคือ หอสมุดของพระภิกษุสงฆ์นั่นเอง 
ธรรมาสน์ เป็นศิลปกรรมเครื่องไม้จ าหลักในสมัยอยุธยาตอนต้น รูปทรงงดงาม จ าลองมาจากพระแท่น
ประทับของพระมหากษัตริย์ มีช่อฟ้า ใบระกา บราสี หางหงส์ ซุ้มรังไก่ ยอดเหมปราสาทเช่นเดียวกับ
ปราสาทจริงๆ สังเค็ด เป็นธรรมาสน์ส าหรับพระสงฆ์ขึ้นไปเทศน์พร้อมๆ กันหลายองค์ แต่ไม่เกิน ๔
องค์ ซึ่งเรียกการเทศน์แบบนี้ว่าปุจฉาวิสัชนา ธรรมาสน์จึงต้องขยายยาวออกไป ส่วนหลังคานิยมท า
เป็นหลังคาปราสาทซ้อนขึ้นไปเป็นช้ันๆ คล้ายหลังคาโบสถ์ สังเค็ดของวุดศาลาปูนเก่าแก่ท่ีสุด       
และงดงามท่ีสุด แต่อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา๑๐๙ 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  คือ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)   
 

จากการ บททวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นจ านวนมาก มีวัดเป็นศูนย์กลาง และวัดได้
เป็นสถานท่ีพัฒนาทางด้านจิตใจ รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนแหล่ง
โบราณสถานต่าง ๆ ท่ีเป็นมรดกของพระพุทธศาสนาของชาติไทยอีกท้ังเป็นท่ีในการอบรมขัดเกลา 
สร้างความสามัคคีในชุมชน และพัฒนาด้านวัตถุเพื่ออ านวยประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์ ดังนั้นผู้
ท าการศึกษาวิจัยจึงได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของท่านผู้รู้ท้ังหลายท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
นั้นน ามาเป็นแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

 

                                                 

 ๑๐๙กรมศิลปากร, ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท แปลนโมทีฟ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔๒. 



๑๒๐ 
 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์
โบราณสถานของวัด เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีผู้วิจัยท าการศึกษา จึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

สุรสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและวัดในจังหวัด
เชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์ท่ีด าเนินการบนพื้นฐานแนวคิดจากตะวันตกในปัจจุบัน 
สามารถรักษารูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถานโบราณวัตถุไว้ได้ แต่ยังขาดข้อมูลในด้าน
ภูมิปัญญา ความรู้วัสดุและฝีมือช่าง การอนุรักษ์ท่ีผ่านมาจึงท าได้เพียง แค่ในด้านวัตถุหรือรูปธรรม  
ท าให้ปรากฏเป็นซากโบราณสถานท่ีไร้ชีวิตและปราศจากการใช้สอยการอนุรักษ์โบราณสถานและวัด
จะมีธรรมชาติท่ีแตกต่างกันไปตามกาล และเทศะ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปัญหาหลัก ๆ       
คือ ตัวโบราณสถาน ต่าง ๆเองอยู่ในสภาพอย่างไร ช ารุดหักพังมากน้อยอย่างไร มีประวัติ และ
ความส าคัญทางการศึกษาหรือไม่เพียงไร ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือไม่ วัสดุและ
โครงสร้างของตัวโบราณสถานเป็นปัจจัยในการก าหนดแนวทางในการบูรณะ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบท่ีสองคือหลักการหรือปรัชญาของการบูรณะว่าจะใช้แนวทางการอนุรักษ์เพื่อรักษา
หลักฐาน หรือใช้วิธีปฏิสังขรณ์ให้คืนรูปดังเดิม หรืออาจจะมีวิธีพบกันครึ่งทาง ค าตอบนี้อาจเป็นสิบ 
แต่ท่ีส าคัญคือทุกค าตอบจะแตกต่างกันไป ตัวแปรท่ีส าคัญอีกประการคือคนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังฝ่าย
พระสงฆ์ ศรัทธาชาวบ้าน นักวิชาการ นักอนุรักษ์ นักพัฒนา นักท าโครงการ ท้ังฝ่ายท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง และฝ่ายราชการท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ซึ่งมักมีภูมิหลักและแนวคิดค านึงถึงการอนุรักษ์
โบราณสถานท่ีแตกต่างกันไป๑๑๐ 

สุนีย์  ทองจันทร์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหาร
จัดการ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถาน ท่ี ศัก ด์ิ สิทธิ์  : ศึกษากรณี เกาะเมื องจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นการจัดการท่ีซับซ้อน
ซึ่งต้องอาศัยความช านาญในหลักการและแนวทางสากลในการอนุรักษ์นักอนุรักษ์จึงต้องได้รับการ
ฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องวิธีการและขั้นตอนท่ีถูกต้องเหมาะสมการวางโครงการอนุรักษ์ในแต่
ละโครงการจึงควรได้รับการศึกษาและประเมินผลโดยละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์คุณค่า
ของแหล่งมรดกและการประเมินผลทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบของวิธีการอนุรักษ์
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกคือการพยายามคงไว้ซึ่งสภาพด้ังเดิมของ
โบราณสถานนั้นๆจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างขั้นตอนซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนั้น
ขึ้นมาโดยล าดับแรกต้องสร้างพื้นฐานการปกป้องและการรักษาคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
เพื่อให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวิธีการอนุรักษ์ต้อง
ประกันได้ว่าจะป้องกันความเป็นของแท้ด้ังเดิมของแหล่งมรดกได้โดยสามารถยึดระยะเวลาสภาพ
ความสมบูรณ์ของโบราณสถานนั้นได้รวมท้ังควรให้แหล่งมรดกโลกนั้นได้ท าหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย

                                                 

 
๑๑๐สุรสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ, “ปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและวัดในจังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการ

วิจัย, (เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙), หน้า ๔๗. 



๑๒๑ 
 

ตามประเพณีท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมโดยต้องมีการควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อความสมบู รณ์ของ
โบราณสถานนั้นได้หากการใช้งานของแหล่งมรดกโลกนั้นไม่อาจกระท าได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีการ
ปรับใช้ให้เหมาะสมโดยขึ้นกับแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว้โดยต้องจัดการให้เกิดการยอมรับถึง
ลักษณะเด่นๆในด้านคุณค่าสากลและตระหนักถึงบทบาททางการศึกษาของแหล่งมรดกนั้นด้วย๑๑๑ 

สาธิต  กฤตาลักษณ ได้วิ จัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
โบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายท่ีมีส่วน
ช่วยให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานในชุมชนประสบความส าเร็จคือประชาชนท่ัวไปท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชนครูนักเรียนพระสงฆ์ก านันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทศบาลองค์การเอกชนท่ีมีความสนใจทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถานรูปแบบการอนุรักษ์
โบราณสถานคือการบ ารุงรักษาให้โบราณสถานคงสภาพเดิมให้มากท่ีสุดโดยคนในชุมชนด้วยความ
สมัครใจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ท้ิงส่ิงแวดล้อมไม่ขัดต่อการด ารงชีวิตหาพันธมิตรช่วยท าด้วยวิธีการท่ี
ไม่ยุ่งยากท าได้ทุกวันเช่นการท าความสะอาดเฝ้าระวังรักษาและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
โบราณสถานให้กับชุมชนรูปแบบการฟื้นฟูโบราณสถานคือใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านจัดงานประเพณีเพื่อ
สร้างความส าคัญให้แก่โบราณสถานเพื่อให้โบราณสถานอยู่ในจิตใจของคนในชุมชนรูปแบบการพัฒนา
โบราณสถานคือการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบโบราณสถานให้มีความสะอาดสะดวกสบายต่อผู้มา
ใช้บริการเพื่อท าให้เกิดความประทับใจและความมีคุณค่าของโบราณสถานเช่นจัดป้ายแสดงประวัติ
ของโบราณสถาน๑๑๒ 

รจณา คูณพูล และประครอง คูณพูล ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรง
ไทย เรือนหมู่วัดท้ายยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า กุฏิเจ้าอาวาส ถูกสร้างขึ้นตาม
หลักมงคลสูตรและมาตราสูตร ของความเช่ือในการสร้างเรือนให้มีความจ าเป็น "มงคล" โดยน าความ
เช่ือทางพุทธศาสนาและหลักการครองเรือนมาผูกร้อยเป็นค ากลอน เพื่อเลือกต าแหน่งท่ีต้ังเรือน 
เลือกใช้ขนาดของไม้เนื้อแข็งในการท าโครงสร้างต่างๆ ของเรือน โดยค านึงถึงสัดส่วนของเจ้าของเรือน
เป็นหลัก เพื่อใช้เป็นสัดส่วนของเรือนให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย และมีความเป็นศิริมงคล  
กุฏิหลังนี้มีอายุหว่า ๒๐๐ ปี จึงมีสภาพเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา และมีการซ่อมแซมด้วยไม้หรือวัสดุ
ท่ีหาได้ง่ายภายในวัดซึ่งบางช้ินส่วนมีขนาดและรูปแบบท่ีอาจท าให้สถาปัตยกรรมตามประวัติศาสาตร์
ผิดเพี้ยนไปได้งานวิจัยนี้จึงจัดท ารูปแบบรายการของกุฏิท่ีใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเช่นไม้เนื้อแข็งตามรูป
แบบเดิมและแบบรูปรายการของกฏิท่ีใช้วัสดุทดแทนเช่นไม้เทียม และผลจากการเปรียบเทียบ
งบประมาณในการบูรณะโดยการเลือกใช้วัสดุทดแทนนั้น ใช้งบประมาณในการบูรณะท่ีสูงกว่าการ

                                                 

 ๑๑๑สุนีย์  ทองจันทร์ (และคณะ), “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๓๒. 
 ๑๑๒สาธิต กฤตตาลักษณ,“การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 



๑๒๒ 
 

เลือกใช้วัสดุตามรูปแบบเดิมในอัตราร้อยละ ๓๕ แต่มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมาก และใช้เวลาในการ
บูรณะท่ีรวดเร็วกว่าเพราะว่าเป็นวัสดุท่ีหาง่ายในปัจจุบัน๑๑๓ 

เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์ ได้วิจัยเรื่อง “สารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับโบราณสถานท่ียังไม่ข้ึน
ทะเบียนในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ได้ข้อมูลท้ังท่ีเป็น
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน ประวัติ และภาพถ่ายของโบราณสถานในมุม
ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาจัดระเบียบและเช่ือมโยงเข้ากับแผนท่ีฐานของจังหวัดนครปฐม ท าให้สามารถ
แสดงข้อมูลท้ังหมดในรูปของเว็บเพจได้ ท าให้ผู้สืบค้นข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้จาก
หน้าจอแรก ซึ่งเป็นแผนท่ีน าไปสู่ข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ ของโบราณสถาน ตลอดจนสามารถชม
ภาพถ่ายของโบราณสถานนั้น ๆ ได้ และยังสามารถท่ีจะท าส าเนาและข้อมูลและภาพ หรือพิมพ์ข้อมูล
และภาพในส่วนท่ีผู้ใช้ต้องการใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีถ่ายเอกสาร 
ผลการด าเนินการในเบ้ืองต้นนี้แสดงให้เห็นว่า การน าเอาเทคโนโลยี่สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการ
ส ารวจและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังในแง่ของการจัดการข้อมูลท่ี
ได้จากการส ารวจอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถน าเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวกและ
ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผลการวิจัยเบ้ืองต้นนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับการท างานในลักษณะเดียวกัน
ได้ต่อไปในอนาคต๑๑๔ 

วสุ โปษยะนันท์  ได้วิ จัยเรื่อง “อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม”
ผลการวิจัยพบว่า ในการด าเนินการท่ีปราสาทประธานซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของโบราณสถานได้ทดลอง
น าแนวคิดด้านการส่ือความหมายมาผสานหาสมดุลกับความแท้ตามทิศทางของแนวคิดการอนุรักษ์ท่ี
ได้เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันและก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นในอดีตถือว่าได้บรรลุตามเป้าหมายสามารถส่ือสารให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เข้าใจถึงคุณค่าและ
ความหมายของโบราณสถานได้เป็นอย่างดีเป็นพัฒนาการของแนวทางท่ีน ามาใช้เป็นตัวก าหนดในการ
ออกแบบอนุรักษ์อย่างไรก็ตามในรายละเอียดยังคงมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่ซึ่งได้สรุปไว้เป็น
ข้อเสนอแนะต่อกรมศิลปากรส าหรับการปรับแก้ไขและใช้กับแหล่งโบราณสถานประเภทหินอื่นๆท่ีมี
ปัจจัยแวดล้อมในลักษณะเดียวกันต่อไปท้ังทางด้านการบริหารจัดการแนวความคิดในการอนุรักษ์และ
ในแต่ละขั้นตอนของการท างาน๑๑๕ 

สมหวัง แสงไสย ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี" ผลการวิจัย
พบว่า พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ส าคัญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกเป็นศาสนสถานท่ีมีมา
ต้ังแต่สมัยสุโขทัย เป็นหอสมุดของวัดท่ีใช้เก็บรวบรวมพระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย เพื่อให้
ภิกษุสามเณรได้ศึกษาค้นคว้า ส่วนใหญ่จะสร้างกลางสระน้ า เพื่อป้องกันสัตว์ท่ีจะมาท าลาย ป้องกัน

                                                 

 ๑๑๓รจณา  คูณพูล และประครอง  คูณพูล, “ศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรงไทยเรือนหมู่วัดท้ายยอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (คณะวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๘. 
 ๑๑๔เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, “สารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับโบราณสถานที่ยังไม่ข้ึนทะเบียนในจังหวัด
นครปฐม”, รายงานการวิจัย, (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 
 ๑๑๕วสุ  โปษยะนันท์,“อนัสติโลซิสเพ่ือการบูรณะปราสาทสด๊กก็อกธม”, วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒. 



๑๒๓ 
 

อัคคีภัยและท าให้บรรยากาศเย็นสบายอีกด้วยหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี อยู่ท่ีวัดใหญ่สุวรรณ
ราม วัดคงคาราม วัดยางและวัดพระพุทธไสยาสน์ หอพระไตรปิฎกวัดใหญ่สุวรรณารามสร้างมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหอไตรท่ีมีเสาสามเสา ซึ่งหมายถึง พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น สามภาค นับว่า
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและแปลกกว่าหอไตรหลังอื่นๆ หอไตรวัดใหญ่สุวรรณาราม วัดคงคาราม 
วัดยาง สร้างกลางสระน้ า ส่วนหอไตรวัดพระพุทธไสยาสน์เดิมอยู่กลางสระน้ า แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่
บนบกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด
มากมาย และอาจทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระไตรปิฎกขึ้นด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็น
ศาสนูปถัมภกท่ีทรงมีศรัทธาแก้วกล้าในพระพุทธศาสนามาก และสมัยนี้ได้มีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์
ชาวพุทธจึงได้สร้างพระไตรปิฎกถวายวัดมากมาย ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีว่าการให้ธรรมะเป็น
ทานชนะการท้ังปวง ค าสอนของพระพุทธองค์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น ได้พิมพ์ออกมาเป็น    
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นหนังสือท่ีสูงสุดท่ีจะต้อง
เคารพบูชา จึงต้องมีการสร้างหอไตรเพื่อเก็บรวบรวมหนังสือเหล่านี้หอไตรในจังหวัดเพชรบุรี เป็นหอ
ไตรท่ีสร้างอย่างประณีตงดงาม เป็นฝีมือช่างช้ันครู ปัจจุบันหอไตรหลายแห่งทรุดโทรมลงมาก      
การบูรณะจะต้องผ่านกรมศิลปากร ซึ่งมีขั้นตอนมาก หอพระไตรปิฎกแสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
คุณค่าทางคุณธรรมและทางจริยธรรม ควรจะได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และอนุรักษ์ไว้สืบไป๑๑๖ 

สมพร ธุรี ได้วิจัยเรื่อง “เอกลักษณ์ รูปแบบ และสี ของจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัด
สงขลา”ผลการวิจัยพบว่า จากการเส่ือมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังท าให้ความสวยงามขาดหายไป
เนื้อเรื่องลบเล่ือนไปท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะคลาดเคล่ือนการบันทึกข้อมูลเอกสารมีน้อยผู้ให้
ข้อมูลมีความคลาดเคล่ือนท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงต้องให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้องท าครบ
วงจรคืออนุรักษ์พื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงเพื่อน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคน
ในท้องถิ่นเป็นการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจ หากพบว่ามีเหตุท าให้เกิดความเสียหาย
ต้องมีการป้องกันอย่างจริงจังเป็นการพัฒนามิติทางวัฒนธรรมลักษณะใหม่ซึ่งท้ังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและทางวัดชุมชนจะต้องได้รับการสร้างจิตส านึกให้กับคนในท้องถิ่นหรือเยาวชนให้มีส่วน
รับรู้โดยเฉพาะนักศึกษาผู้รักในงานศิลปะจะต้องร่วมมือร่วมใจเพราะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครแต่
เป็นของชาติไทยเรานั่นเอง๑๑๗ 

พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑. หลักการและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด
ในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์โบราณสถาน มีบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝ่ายซึ่งต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดได้มีการส ารวจ
โบราณสถาน เป็นขั้นตอน มีการค้นหาโบราณสถานเพื่อก าหนดรายละเอียดเป็นอย่างไร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน 

                                                 

 ๑๑๖สมหวัง  แสงไสย,“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิจัย
และบริการวิชาการสภาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐. 
 ๑๑๗สมพร  ธุรี,“เอกลักษณ์ รูปแบบ และสี ของจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสงขลา”, รายงานการ
วิจัย, (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๘๗. 
 



๑๒๔ 
 

๒. บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรีพบว่าในแต่ละด้านได้ผล
ดังนี้  ๑. ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและความเส่ือมโทรม          
ของโบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง๒.ด้านการปกป้องคุ้มครอง มีการป้องกันและหมั่นส ารวจไม่ให้มี
ส่ิงบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานและมีการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและ
ในเขตโบราณสถานรวมถึงการจัดบริเวณโดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีส่ิงกีดขวางเส้นทางการสัญจรท่ีอาจจะ
น ามาซึ่งความไม่สะดวกปลอดภัย๓.ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เส่ือม
ลง รักษาตามแบบด้ังเดิม และปรึกษาผู้รู้ก่อนท่ีจะด าเนินการ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็น
สถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน สนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและการอนุรักษ์ เบื้ องต้นของโบราณสถานนั้น รวมถึงมีการจัดการเผยแพร่เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและการใช้ประโยชน์
โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่
เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน 

๓. การพัฒนาบทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า  
๑. ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเกี่ยวกับ
การสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอน
แรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการ
เสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการ
ในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย๒. ด้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ      
การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ี
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมการฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหา
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็น
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีมองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้าน
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  และ ๓. ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้า
หัตถกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๑๑๘ 

จากการบททวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าการ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานนั้นกรมศิลปกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อให้
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพระสงฆ์ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในวัดท่ีเข้าไปศึกษา       
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์และควรสร้างจิตส านึกและสร้างแนวทางให้มีความสอดคล้องซึ่งกัน
และกันและรวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีมีระเบียบ แบบแผนคงไว้ซึ่งคุณค่าของประวัติศาสตร์ ในส่ิง
                                                 

๑๑๘พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
 



๑๒๕ 
 

ท่ีอนุรักษ์ไว้นั่นเองจะเห็นได้ว่าการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดจะต้องมีพระสังฆาธิ
การเป็นผู้น าและให้ความรู้ต่าง ๆ ต่อพุทธศาสนิกชนและมีพุทธศาสนิกชนเป็นก าลังช่วยในการ บริจาค
ทรัพย์และแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและวัดได้
พัฒนาทางด้านจิตใจ ในการอบรมขัดเกลา สร้างความสามัคคีในชุมชน และพัฒนาด้านวัตถุเพื่อ
อ านวยประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์ ดังนั้นผู้ท าการศึกษาวิจัยจึงได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ของท่านผู้รู้ท้ังหลายท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นน ามาเป็นแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

 
ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ,  
(๒๕๓๙, หน้า ๔๗) 
 

: ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและวัดใน
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่าการอนุรักษ์ ท่ี
ด าเนินการบนพื้นฐานแนวคิดจากตะวันตกในปัจจุบัน 
สามารถรักษ ารูปแบบ ศิลปกรรม  สถาปั ตยกรรม 
โบราณสถานโบราณวัตถุไว้ได้ แต่ยังขาดข้อมูลในด้านภูมิ
ปัญญา ความรู้วัสดุและฝีมือช่าง การอนุรักษ์ท่ีผ่านมาจึง
ท าได้เพียง แค่ในด้านวัตถุหรือรูปธรรม ท าให้ปรากฏเป็น
ซากโบราณสถานท่ีไร้ชีวิตและปราศจากการใช้สอย การ
อนุรักษ์โบราณสถานและวัดจะมีธรรมชาติท่ีแตกต่างกันไป
ตามกาล และเทศะ ตัวแปรท่ีส าคัญอีกประการคือคนท่ี
เกี่ยวข้องท้ังฝ่ายพระสงฆ์ ศรัทธาชาวบ้าน นักวิชาการ นัก
อนุรักษ์ นักพัฒนา นักท าโครงการ ท้ังฝ่ายท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง และฝ่ายราชการท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ซึ่งมักมี
ภูมิหลักและแนวคิดค านึงถึงการอนุรักษ์โบราณสถานท่ี
แตกต่างกันไป 

สุนีย์ ทองจันทร์ (และคณะ),  
(๒๕๕๖, หน้า ๓๒) 

: ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหาร
จัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ :
ศึกษากรณี เกาะ เมื อ งจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา”          
ผลการศึกษาพบว่าการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นการจัดการท่ีซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความช านาญใน
หลักการและแนวทางสากลในการอนุรักษ์นักอนุรักษ์จึง
ต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องของวิธีการ 

 

 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๒.๘ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 และขั้นตอนท่ีถูกต้องเหมาะสมการวางโครงการอนุรักษ์ใน
แต่ละโครงการจึงควรได้รับการศึกษาและประเมินผลโดย
ละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และการประเมินผล
ทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบของวิธีการ
อนุรักษ์วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกคือการพยายามคงไว้ซึ่ งสภาพด้ังเดิมของ
โบราณสถานนั้นๆเพื่อให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น
ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวิธีการอนุรักษ์
ต้องประกันได้ว่าจะป้องกันความเป็นของแท้ด้ังเดิมของ
แหล่งมรดกได้โดยสามารถยึดระยะเวลาสภาพความ
สมบูรณ์ของโบราณสถานนั้นได้ 

รจณา  คูณพูล และประครอง,  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๘) 

: ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรงไทย 
เรือนหมู่ วัดท้ายยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”ผล
การศึกษาพบว่ากุฏิเจ้าอาวาส ถูกสร้างขึ้นตามหลักมงคล
สูตรและมาตราสูตร เพื่อเลือกต าแหน่งท่ีต้ังเรือน เลือกใช้
ขนาดของไม้เนื้อแข็งในการท าโครงสร้างต่างๆ กุฏิหลังนี้มี
อายุหว่า ๒๐๐ ปี จึงมีสภาพเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา 
และมีการซ่อมแซมด้วยไม้เนื้อแข็งตามรูปแบบเดิมและ
แบบรูปรายการของกฏิท่ีใช้วัสดุทดแทนเช่นไม้เทียม และ
ผลจากการเปรียบเทียบงบประมาณในการบูรณะโดยการ
เลือกใช้วัสดุทดแทนนั้น ใช้งบประมาณในการบูรณะท่ีสูง
กว่าการเลือกใช้วัสดุตามรูปแบบเดิมในอัตราร้อยละ ๓๕ 
แต่มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมาก และใช้เวลาในการ
บูรณะท่ีรวดเร็วกว่าเพราะว่าเป็นวัสดุท่ีหาง่ายในปัจจุบัน 

เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๘) 
 

: ได้วิจัยเรื่อง “สารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับโบราณสถานท่ี
ยังไม่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า 
สืบค้นข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้จากหน้าจอ
แรก ซึ่งเป็นแผนท่ีน าไปสู่ข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ ของ
โบ ราณ สถาน  ตลอดจน สามารถชมภ าพ ถ่ าย ขอ ง
โบราณสถานนั้นๆ ได้ และยังสามารถท่ีจะท าส าเนาและ
ข้อมูลและภาพ หรือพิมพ์ข้อมูลและภาพในส่วนท่ีผู้ใช้
ต้องการใช้งาน ได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้วิธีถ่ายเอกสาร ผลการด าเนินการในเบ้ืองต้น
นี้แสดงให้เห็นว่า ได้มีการการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ  



๑๒๗ 
 

ตารางที่ ๒.๘ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ประยุกต์ใช้กับการส ารวจและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

โบราณสถานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังในแง่ของการ
จัดการข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจอย่างมีประสิทธิภาพ 
น่าจะเป็นแนวทางให้กับการท างานในลักษณะเดียวกันได้
ต่อไปในอนาคต 

วสุ  โปษยะนันท์,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๒) 

: ได้วิจัยเรื่อง “อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊ก
ก๊อกธม”ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดการอนุรักษ์ ท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันและก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ท างานเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในอดีต
ถือว่าได้บรรลุตามเป้าหมายสามารถส่ือสารให้ผู้มาเย่ียมชม 
ได้เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของโบราณสถานได้เป็น
อย่ างดี เป็ นพัฒ นาการของแนวทางท่ีน ามาใช้ เป็ น
ตัวก าหนดในการออกแบบอนุรักษ์ อย่างไรก็ตามใน
รายละเอียดยังคงมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่ซึ่งได้สรุปไว้
เป็นข้อเสนอแนะต่อกรมศิลปากรส าหรับการปรับแก้ไข
และใช้กับแหล่งโบราณสถานประเภทหินอื่นๆท่ีมีปัจจัย
แวดล้อมในลักษณะเดียวกันต่อไปท้ังทางด้านการบริหาร
จัดการแนวความคิดในการอนุรักษ์และในแต่ละขั้นตอน
ของการท า 

สมหวัง  แสงไสย,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๐) 

: ได้วิ จัยเรื่อง“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัด
เพชรบุรี" ผลการศึกษาพบว่าพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ส าคัญ
ท่ีสุดในพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกเป็นศาสนสถานท่ี
มีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เป็นหอสมุดของวัดท่ีใช้เก็บรวบรวม
พระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย เพื่อให้ภิกษุสามเณร
ได้ศึกษาค้นคว้า ส่วนใหญ่จะสร้างกลางสระน้ า เพื่อป้องกัน
สัตว์ท่ีจะมาท าลาย ป้องกันอัคคีภัยและท าให้บรรยากาศ
เย็นสบายอีกด้วยหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี อยู่ท่ี
วัดใหญ่สุวรรณราม วัดคงคาราม วัดยางและวัดพระพุทธ
ไสยาสน์ หอพระไตรปิฎกวัดใหญ่สุวรรณารามสร้างมา
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหอไตรท่ีมีเสาสามเสา ซึ่ง
หมายถึง พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น สามภาค นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและทรงคุณค่า แปลกกว่าหอไตร
หลังอื่นๆ  



๑๒๘ 
 

ตารางที่ ๒.๘ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สมพร  ธุรี,  

(๒๕๕๒, หน้า ๒๘๗) 
 

: ได้วิจัยเรื่อง “เอกลักษณ์ รูปแบบ และสี ของจิตรกรรม
ฝาผนังในจังหวัดสงขลา”ผลการศึกษาพบว่าจากการ
เส่ือมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังท าให้ความสวยงามขาด
หายไปเนื้อเรื่องลบเล่ือนไปท าให้การวิเคราะห์ข้อมูล
อาจจะคลาดเคล่ือนการบันทึกข้อมูลเอกสารมีน้อยผู้ให้
ข้อมูลมีความคลาดเคล่ือนท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงต้อง
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้องท าครบวงจรคืออนุรักษ์
พื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงเพื่อ
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเป็นการบอกเล่า
ถึงประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจ หากพบว่ามีเหตุท าให้เกิด
ความเสียหายต้องมีการป้องกันอย่างจริงจังเป็นการพัฒนา
มิติทางวัฒนธรรมลักษณะใหม่ซึ่งท้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และทางวัดชุมชนจะต้องได้รับการสร้างจิตส านึกให้กับคน
ในท้องถิ่นหรือเยาวชนให้มีส่วนรับรู้โดยเฉพาะนักศึกษาผู้
รักในงานศิลปะจะต้องร่วมมือร่วมใจเพราะไม่ใช่สมบัติ
ส่วนตัวของใครแต่เป็นของชาติไทยเรานั่นเอง 

 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน  คือ ๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  
๒. การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ ๓. การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการ ๔. การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม๑๑๙   

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ได้แก่ ๑. การจัดการด้านงบประมาณ       
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๓. การบริหารจัดการ
พื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของ
แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา๑๒๐ 

                                                 
๑๑๙ชาญชัย ศิลปะอวยชัยและคณะ , “ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในท้องถ่ินของสมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒),  
หน้า ๑๐. 

๑๒๐ธาตรี มหันตรัตน์และคณะ, “แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณี
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”, วารสารวิชาการอยุธยา, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙) ๘๘. 



๑๒๙ 
 

๓. หลักพุทธธรรม ได้แก่ ปธาน ๔ คือ ๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและการป้องกัน
อันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน ๒ . ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
โบราณสถาน ๓. ภาวนาปธาน  คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
๔. อนุรักขนาปธาน คือ การบ ารุงรักษาโบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม ๑๒๑ 

 
        ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                 
๑๒๑องฺจตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๙/๙๖. 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔ ด้าน  
๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและ  
    ตกลงใจ   
๒. การเข้าร่วมในการด าเนินงาน  
    ของแผนและโครงการ  
๓. การเข้าร่วมในการติดตามและ  
    ประเมินผลโครงการ  
๔. การเข้าร่วมในการรับ 
    ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 

หลักพุทธธรรม ปธาน ๔  
๑. สังวรปธาน คือ การระมัดระวังและการ  
    ป้องกันอันตรายท่ีจะพึงมีแก่โบราณสถาน  
๒. ปหานปธาน คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ี  
    เกิดขึ้นกับโบราณสถาน  
๓. ภาวนาปธาน  คือ การพัฒนาและ  
    สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์  
    โบราณสถาน  
๔. อนุรักขนาปธาน คือ การบ ารุงรักษา  
    โบราณสถานให้มีความมั่นคงสวยงาม 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก  
๑. การจัดการด้านงบประมาณ  
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง       
    วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  
๓. การบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์  
    พระนครศรีอยุธยา และ  
๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่  
    ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 



 

บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดหัวข้อส าหรับด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนในแต่ละประเด็นดังนี้  

๓.๑ รูปแบบในการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดก โลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) กล่าวคือ  
ใช้ ระ เบี ยบวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ  (Qualitative Research) โดยท าการวิ จัย เชิ งเอกสาร 
(Documentary  Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่ ว น ร่ ว ม  (Non-Participant Observation) แ ล ะ ก ารส น ท น าก ลุ่ ม เฉ พ าะ  (Focus Group 
Discussion) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
๓.๒  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ พระสงฆ์ท่ีอยู่จ าพรรษาในวัดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๓๙ รูป๑ 
 กลุ่ มตัวอย่ำง ท่ี ใช้ในการวิ จัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๓๓๙ รูป          
โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

                                                 
๑ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถิติจ ำนวนพระภิกษุสำมเณร ประจ ำปี ๒๕๕๗, 

(พระนครศรีอยุธยา : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘-๓๔. 
๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๓๑ 
 

n =   

n =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =    จ านวนประชากร 
e =    ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
 339  

1 + 339(0.05)2 
      
  =  183  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 รูป 
 
 
ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงพื้นท่ีในการวิจัย จ านวนประชากร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พื้นที่ในกำรวิจัย ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
๑) วัดธรรมิกราช อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ ๑๓ 
๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ ๑๘ 
๓) วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร  ๒๖ ๑๔ 
๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๙๕ ๕๒ 
๕) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๔๕ ๒๔ 
๖) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ ๑๐ 
๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ ๑๔ 
๘) วัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ๔๔ ๒๔ 
๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒๖ ๑๔ 
รวม ๓๓๙ ๑๘๓ 
 
 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเพื่อสนับสนุน แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๐ รูป/คน ได้แก่ 

๑) พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒) พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓) พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
๔) พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร     

เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๓๒ 
 

๕) พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖) พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เจ้าคณะ
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗) พระมหาเวชยันต์ เวชยฺนฺโต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราช
วรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘) พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙ ) พ ระครู ใบ ฎี ก าประ เทือ ง กิ ตฺ ติ ปญฺ โญ  เจ้ าอ าวาสวั ดภู เขาทอง จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

๑ ๐ ) พ ระป ลัดอ ติ โช ติ  ธมฺ ม ว โร  ผู้ ช่ วย เจ้ าอ าวาสวั ดพุ ท ไธศวรรย์  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑) นายสุจิน ต์ ไชยชุมศักด์ิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

๑๓) นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
๑๔) นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑ ๕ ) ว่ า ท่ี ร้ อ ยต รี สม ท รง  สรรพ โก ศลกุ ล   น ายก เทศม น ตรี เท ศบ าลน คร

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๖) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๗) นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา 
๑๘) นายวีระศักด์ิ แสนสะอาด นักโบราณคดี ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๙) นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๐) นางอรสา อาวุธคม ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

ส านักงานพระนครศรีอยุธยา 
 

๓.๒.๓ ผูเ้ชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
 กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิชำกำร 

๑) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย  
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
๕) ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๓๓ 
 

กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง (วัดจัดอยู่ในพื้นที่มรดกโลก) 
๖) พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗) พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ ธมฺมพโล), ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาช 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนรำชกำร 
๘) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    

พระนครศรีอยุธยา 
๙) นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภำคเอกชน/ประชำชน 

       ๑๐) ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์ 
       ๑๑) นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ์     

กลุ่มที่ ๕ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒) พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔) ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานท่ีปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการท่ีปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  ๓.๓.๑ เคร่ืองมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่  
  ๑) แบบสัมภำษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-depth Interview) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  เพื่อศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะ
ของการประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิด
จากการสนทนา โดยมีประเด็นปัญหาท่ีเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ กลุ่มท่ี ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ กลุ่มท่ี ๒ พระสงฆ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง (วัดจัดอยู่ในพื้นท่ีมรดกโลก) กลุ่มท่ี ๓ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ กลุ่มท่ี ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ประชาชน และกลุ่มท่ี ๕ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนท้ังส้ิน ๑๖ รูป/คน ท้ังนี้กลุ่มประชากรท่ีกล่าวมาได้รับ



๑๓๔ 
 

การคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  ๓) กำรสร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วน ามาร่างข้อ
ค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์และข้อค าถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๓.๒ เคร่ืองมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงปริมำณ  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
   ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเอกสาร และผลงาน
การวิจัยท่ีเคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
   ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
   ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรท่ีจะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
   ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
   ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่าง 
   
 ๒) ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบของทราบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่  สถานภาพ  อายุ  การศึกษาช้ันสูงสุด และประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๔ ด้าน  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

 



๑๓๕ 
 

๑) ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  จ านวนท้ังส้ิน ๔ ข้อ 
๒) ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ จ านวนท้ังส้ิน ๔ ข้อ 
๓) ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ  จ านวนท้ังส้ิน ๔ ข้อ 
๔) ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม จ านวนท้ังส้ิน ๔ ข้อ 
 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
๔ หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมำก 
๓ หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปำนกลำง 
๒ หมายถึง  มีส่วนร่วมวัดอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มมีีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมมำกที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมมำก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมปำนกลำง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

๓)  กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสร้างไว้  
๒.  หาความเท่ียงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอ

ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม  จ านวน  ๕  ท่าน  เพื่ อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ   
และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective 
Congruence : IOC)๔ 
                                                 

๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 

๔พระมหากฤษ ฎา กิ ตฺ ติ โสภ โณ , ผศ .ดร ., ระ เบี ยบวิ ธี วิ จัยท ำงกำร จัดกำร เชิ งพุ ท ธ , 
(พระนครศรีอยุธยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๑๓๖ 
 

รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 
๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าห ลักสูตรพุ ทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการ จัดการเชิ งพุ ทธ  คณะ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) พระสุธีวีระบัณฑิต, ดร.   อาจารย์ประจ าห ลักสูตรพุ ทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการ จัดการเชิ งพุ ทธ  คณะ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   อาจารย์ประจ าห ลัก สูตรภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ดร.ประเสริฐ ธิลาว   อาจารย์ประจ าห ลัก สูตรภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าห ลัก สูตรภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.  หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข

แล้ว  ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  จ านวน  ๓๐  คน  
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๕ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๗๗ 

๔.  น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 

 
 

๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
  ๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ
อ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, 
พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ 
วารสารบทความ งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนข้อมูลทางสถิติท่ีรวบรวม
โดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ 

                                                 
๕Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper &  

Row,  1971), p. 67. 



๑๓๗ 
 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความ
งานวิจัยในวารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จาก
เอกสารท่ีได้มีการทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากท่ีได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด
แล้ว ผู้วิจัยได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้แบบสัมภาษณ์
เจาะลึก (In –depth Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติให้ตรงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีต้องการ 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความ
เท่ียงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะเข้าสัมภาษณ์ 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันท่ีจะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕ ) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 

๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) 

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ท้ังหมด จึงมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่ อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

 
 



๑๓๘ 
 

  ๓) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  
  วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบ
แนวคิดท่ีได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จ านวนท้ังส้ิน ๘ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่ม โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ
ตามระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยจะท าการนัดหมาย
วันเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒ ) หลังจากตกลงดัง ท่ีนัดหมายแล้ว คณะ ผู้วิ จัยจะเดินทางไปยั งพื้ น ท่ี
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ท้ังนี้เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยท่ีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ๓.๔.๒ งำนวิจัยเชิงปริมำณ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 

(๑ ) จัด เตรียม เครื่ อ งมื อตามจ าน วนก ลุ่ม ตัวอย่างโดยให้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเท่ียงตรงและ
สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันท่ีจะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 

(๕ ) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire)  
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

 
๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion)  ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมา
เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้าง



๑๓๙ 
 

ข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังนี้เพื่อจะได้
ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิ เคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิง
คุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลท่ีไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์
ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล 
แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะ
เหมือนกันหรือไม่  ๒) แหล่งสถานท่ี ถ้าสถานท่ีต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓) แหล่ง
บุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

(๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลท่ีผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของ
ผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปล่ียนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

(๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีแตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 

(๔ ) ก ารตรวจสอบ สาม เส้ าด้ าน วิ ธี รวบ รวมข้ อมู ล  (Methodology 
Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
นั้นเอง 

(๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความ
เช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 
 ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)  
เป็นหลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ จ านวน ๑๘๓ ชุด น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code 
Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพื่อความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่าย
รหัสท้ังหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ  
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๒) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดย

การใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สถานภาพ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปฏิบัติการของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

(๓) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อบอกทิศทางและ
ขนาดความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ในการแปลความหมายดังนี้ 

 
ลักษณะของควำมสัมพันธ์ (r) 
ข้อมูลมีควำมสัมพันธ์กันมำกอย่ำงสมบูรณ์ 
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
 
ข้อมูลมีควำมสัมพันธ์กันมำกอย่ำงไม่สมบูรณ์ 
- สัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางลบ 
 
ข้อมูลไม่มีควำมสัมพันธ์ 
- ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้๖ 
๐.๘๑ – ๑.๐๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันมาก 
๐.๕๑ – ๐.๘๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
๐.๒๑ – ๐.๕๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือต่ า 
๐.๐๑ – ๐.๒๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
๐.๐๐   หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
(๔) ข้อมูลท่ีได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ 

วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis techniques) น าเสนอ
ข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

                                                 
๖Bartz, A.E., Basic Statistical Concepts, 4th ed., (New Jersey : Preentice-Hall, 1999) , 

p.84. 



 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) ควบคู่
กับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
 

๔.๑  สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๒  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๔.๓  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

๔.๑  สภาพท่ัวไปในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๑.๑ การจัดการด้านงบประมาณ  
จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการด้านงบประมาณ ผลการวิจัย
พบว่า 

๑) ในการด าเนินการเกี่ยวกับพื้นท่ีมรดกโลกภายในวัดนั้น ทางวัดมีการบริหารจัดการอยู่
สองทางหลักๆก็คือ ประการแรกเป็นงบประมาณของวัดเองซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนผู้เคารพ
หลวงพ่อโต และวัดพนัญเชิง ร่วมถึงเงินปัจจัยจากการทอดกฐินบ้าง จากการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้าง   
ปีหนึ่งๆก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้น้อยบาง มากบ้างตามสถานการณ์ ทางวัดมีการน าเงินส่วนนี้มา
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการลงรักปิดทององค์หลวง
พ่อโต และพระพุทธรูปส าคัญๆหลายองค์ มีการก่อสร้างศาลารายเพื่อใช้ประโยชน์รอบพระอุโบสถ    
มีการบูรณะศาสนสถานท่ีส าคัญๆ โดยมีคณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีได้รับ
มอบหมายดูแลเกี่ยวกับการเงิน แล้วรายงานให้เจ้าอาวาสทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนท่ีสองเป็นงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ ในส่วนนี้
ทางวัดก็มอบหมายให้หน่วยงานราชการด าเนินการตามความเหมาะสม โดยจะต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าอาวาสก่อนด าเนินการใดๆท้ังส้ิน๑   

๒) ทางจังหวัด โดยกรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีในการดูแลจัดการพื้นท่ีมรดกโลก โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับทางวัดวาอาราม ก็จะมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปร่วมสนับสนุนอยู่แล้ว ทางจังหวัดมีเพียงแนวนโยบายในการพัฒนาเท่า
นั้นเอง ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการอุดหนุนงบประมาณมาก
พอสมควร แต่ก็ ไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาท่ัวท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีมรดกโลกมีจ านวนใหญ่           

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 
 

และกว้างขวางมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอาราม ซึ่งบางวัด
เป็นวัดขนาดใหญ่ เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นต้น ก็จะ
มีก าลังทรัพย์ในการดูแลตนเอง เป็นห่วงก็แต่วัดเล็กๆที่มีงบประมาณน้อย ทางวัดก็จะปล่อยปะละเลย
ตามยถากรรม ท าให้พื้นท่ีมรดกโลกในบริเวณนั้นทรุดโทรม ไม่รับการดูแลรักษาอย่างจริงจัง๒  

๓) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ต้ังอยู่ท่ี
ต าบลสวนพริก  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่ีดินต้ังวัด เนื้อท่ี ๓๐ ไร่  
นอกจากนี้ยังเป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือว่า วัดทะเลหญ้าหรือวัดท าเลหญ้า เพราะ
ต้ังอยู่กลางทุ่งหญ้า ต่อมาเป็นวัดร้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบ
ปรปักษ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลท่ี  ๕ และมีนามใหม่ว่า     
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต่อมาอาคารเสนาสนะ ได้ช ารุดทรุดโทรม  ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระพจน
โกศล เจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตระกูลมาลากุล  เป็นพระ
อารามท่ีต้ังอยู่ด้านนอกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอันห่างไกลกว่าวัดอื่นๆ
พอสมควร ดังนั้นรายได้ท่ีทางวัดได้รับจากการท่องเท่ียวจึงมีน้อยกว่าวัดอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับ    
วัดอื่นๆ งบประมาณท่ีมีและได้รับในแต่ละปีนั้นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยสด
งดงามได้ จึงต้องอาศัยการอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณของพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดในการปลูกฝ่ัง
จิตส านึก ความรัก ความห่วงแหนศาสนสถาน ดังนั้นทางวัดจึงได้ก าลังหลักคือพระภิกษุสามเณรในการ
ปัดกวาดเช็ดถู ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดให้สวยสดงดงามได้๓   

๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการสนับสนุนวัดใน
การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ท้ังท่ีเป็นโบราณสถาน ท้ังท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้างใหม่ อาทิเช่น 
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงค์ภายในวัด เพื่อส่งเสริมเรื่องการ
ท่องเท่ียว หรือแม้แต่การสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์วัดให้
นักท่องเท่ียวรู้จัก และเดินทางไปท่องเท่ียวภายในวัด เป็นการกระจายรายได้ให้แก่วัดและชุมชนอีก
ทางหนึ่งด้วย ทางวัดเองก็จะมีรายได้ในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแม้กระท่ังมี
งบประมาณในการจ้างชาวบ้านในการดูแลรักษาความสะอาดโบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการสนับสนุนวัดวาอารามในการพัฒนา เพียงทาง
วัดจัดท าโครงการแล้วเสนอมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะ
พิจารณาสนับสนุนเป็นรายวัดไปทุกปี๔   

๕) เฉพาะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถาน โบราณวัตถุแทบทุกวัดก็ว่าได้      
การดูแลศาสนสถาน ศาสนวัตถุเป็นเรื่องนักหนาเอาการพอสมควรแก่เจ้าอาวาสทุกวัด วัดขนาดใหญ่ก็
มีสรรพก าลังในการดูแลตัวเอง ส่วนวัดขนาดเล็กก็ยากต่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็

                                                 
๒สัมภาษณ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ, ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๔ 
 

มีการส่ังการให้วัดทุกวัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการใช้สอย ในการบูรณปฏิสังขรณ์ทุกรายการ  
ให้สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีการเก็บรักษาเอกสารส าคัญอย่างเป็นระบบ และมีการ
รายงานบัญชีทุกเดือน เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนของเจ้าอาวาส๕  

๖) วัดพุทไธสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี วัดต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ังนอกกรุง
ศรีอยุธยาทางด้านใต้ โดยอยู่ตรงกับปากคลองท่อ หรือคลองฉะไกรใหญ่ ซึ่งเป็นคลองท่ีดึงน้ าจาก
แม่น้ าลพบุรีหรือคลองคูเมืองตอนเหนือ โดยมีแนวคลองผ่านด้านหลังของพระราชวังโบราณ แล้วมา
บรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาตรงบริเวณหน้าวัดพอดี วัดนี้ในสมัยอยุธยานั้นมีชุมชนหลากหลายเช้ือชาติ
ศาสนาอยู่โดยรอบท้ังชุมชนชาวจีน มุสลิม โปรตุเกสและอินโดจีน ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบันทาง
วัดต้องอาศัยงบประมาณในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการบ
บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ และปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดพุทไธ
สวรรค์เป็นโบราณสถาน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๔๗๘ ภายหลังจากท่ีวัดพุทไธสวรรค์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว กรมศิลปากรก็ได้
ด าเนินการบูรณะสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ หลังจากนั้นก็ได้รับการ
บูรณะเรื่อยมา๖   

๗) วัดกษัตราธิราช เป็นวัดโบราณ  สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือว่า วัดกษัตรา      
หรือ วัดกษัตราราม เป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์ จึงได้ช่ือว่า วัดกษัตรา หรือวัดกษัตราราม หมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ 
ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปล่ียนนามใหม่ว่า วัดกษัตราธิราช   
ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๓๒๘-๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรม
หลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ในรัชกาลท่ี 
๑ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ปีพุทธศักราช ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) ทิวงคต
แล้วสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ส่วนนามวัด
กษัตราธิราช สันนิษฐานว่า ได้เปล่ียนนามในรัชกาลท่ี ๕ ตามจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 
พุทธศักราช ๒๔๓๑ ครั้งเสด็จพระราชด าเนินมายังวัดนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงวัดกษัตราธิราชไว้ และได้รับ
พระราชทานให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ทางวัดมีงบประมาณใน
การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุจากงบประมาณการบริจาคของประชาชน จากการ
ทอดพระกฐินพระราชทาน จากการอุดหนุนของกรมศิลปากร เป็นต้น๗   

๘) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับท่ี 
๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ทางวัดมี

                                                 
๕สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 
 

งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุจากงบประมาณการบริจาคของ
ประชาชน จากการทอดพระกฐินพระราชทาน จากการอุดหนุนของกรมศิลปากร เป็นต้น๘ 

๙) วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุดและเป็นวัดท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธ รรมดาท่ีจะพบเห็น
นักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ชมเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในอยุธยา 
ด้านหลังวัดมีต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ ทางวัดมี
งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุจากงบประมาณการบริจาคของ
ประชาชน จากการทอดพระกฐินพระราชทาน จากการอุดหนุนของกรมศิลปากร เป็นต้น๙ 

๑๐) วัดภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(เป็นโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา  ล าดับท่ี ๑๕ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ หน้า ๓๖๙๑ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ทางวัดมีงบประมาณในการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุจากงบประมาณการบริจาคของประชาชน จากการ
ทอดกฐิน การจัดผ้าป่า และจากการอุดหนุนของกรมศิลปากร เป็นต้น๑๐  

๑๑) นอกจากนี้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร แหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมยังอยู่ภายใต้การดูแล และรับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ท่ีมุ่งเน้นนโยบายการเป็นนครแห่งการท่องเท่ียวโลก โดยมีเป้าประสงค์ต่อ
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในพื้นท่ี นครประวัติศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าด้านการท่องเท่ียว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาโดยตลอดจนถึง ฉบับท่ี ๑๑ และฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๑๒) ท่ีเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม สร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง๑๑ 

๑๒) ปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก 
ในเชิงพื้นท่ีมีการขยายเขตเมือง เพื่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยบดบังทัศนียภาพ ท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเมือง รองรับการคมนาคมและ
นักท่องเท่ียวท าให้พื้น ท่ีมีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แห ล่งมรดกทางวัฒนธรรม          
เช่น การสร้างเสาไฟขนาดใหญ่ ท่ีกระจายอยู่โดย ท่ัวเขตเมือง ปัญหาขยะมูลฝอย การสร้างบ้านพัก  

                                                 
๘สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชั ยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้ าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์  นางอรสา อาวุธคม , ผู้อ านวยการการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 
 

ท่ีอยู่อาศัย บ้านจัดสรร อยู่โดยรอบโบราณสถาน และ การถมคูคลองต่าง ๆ แม้ว่าเมืองเก่าและเป็น
พื้นท่ีการควบคุมส่ิงก่อสร้าง ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาและความเจริญในท้องถิ่นได้ 
เพราะความเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นท่ีเมืองใหม่ทับซ้อนกับพื้นท่ีเมืองเก่า วิถี
ของผู้คนยังคงด าเนินไปในพื้นท่ีอนุรักษ์นี้ ท าให้คนท้องถิ่นอาจมีความเห็นขัดแย้งกับแนวทางในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างลงในพื้นท่ีของวัด
ร้าง การบุกรุกพื้นท่ี การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในท่ีดินภายในเขตบริเวณ
โบราณสถาน๑๒   

๑๓) การบูรณะนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีจะด าเนินการด้วยการบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ และเมื่อพิจารณาย้อนไปถึงอดีตมีการ
ก าหนดแผนงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไว้จ านวนประมาณ ๓ พันล้านบาท ส าหรับระยะเวลา
ด าเนินการ ๑๑ ปี โดยในปีแรกกรมศิลปากรยังได้เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ส าหรับแผนการบูรณะพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์ จากแผนท้ังหมดรวมท้ังการบริหารจัดการ การท า
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากได้งบประมาณมาในปีแรก
แล้ว กรมศิลปากรก็ยังไม่ได้งบประมาณใดๆ เพิ่มเติมอีกเลย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังมีข้อจ ากัดใน
ด้านการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ การบริหารจัดการพื้นท่ีซึ่งมีปัญหา โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลรักษาพื้นท่ีสูง อีกท้ังไม่มีหน่วยงานท่ีต้องการรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
ซึ่งต่างกับประเทศสิงคโปร์ท่ีมีงบประมาณใช้ซ่อมแซมอาคารเก่า สร้างพิพิธภัณฑ์ ท้ังนี้ ส่วนใหญ่
ประเทศไทยมักใช้เป็นงบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (advertising budget) พองบโฆษณา
หมดก็จบกัน๑๓  ตลอดจนมีประเด็นค าถามว่ารัฐบาลมีเงินงบประมาณให้และรายได้จากการเก็บค่าเข้า
ชมโบราณสถานนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ราวปีละ ๒๕ ล้านบาท ประชาชนไม่ทราบว่า 
กรมศิลปากรน าไปด าเนินการอะไรบ้าง ได้มีการด าเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่    
แต่ปัญหาและอุปสรรคต่อการอนุรักษ์มรดกโลกยังคงอยู่ถาวรคู่กับการจัดการด้านงบประมาณ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓ โครงการพิทักษ์มรดกสยาม, บทสรุปการเสวนาเรื่อง “อยุธยา: มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง”, วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

พฤษจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการจัดการงบประมาณ 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. ใช้งบประมาณของวัดในการด าเนินการส่วน
หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากกรม
ศิลปากร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔ ๑, ๒, ๑๑, ๑๔   

๒. มีการส่ังการให้วัดทุกวัดจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายในการใช้สอย ในการบูรณปฏิสังขรณ์
ทุกรายการ 

๓ ๓, ๔, ๑๐ 

๓. อาศัยการอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณของ
พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดในการปลูกฝ่ังจิตส านึก 
ความรัก และคุณค่าของศาสนสถาน 

๓ ๕, ๘, ๙ 

๔. ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ ๓ ๑๓, ๑๔, ๒๐ 
 

 
๔.๑.๒ การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  
จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอ ยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า  

๑) พระสงฆ์จะพัฒนาวัดให้สะอาด น่าเย่ียมชม และหาวิธีการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามาช่วยเหลือดูแล และทางวัดจะเน้นในด้านการปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในท้องถิ่น  ให้รู้จักรักษา



๑๔๘ 
 

ส่ิงแวดล้อมและโบราณวัตถุสถาน  ไม่ให้ขุดท าลายหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ ให้เกิดความ
เสียหาย  มีการจัดต้ังกองอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังการโจรกรรมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุร่วมกับ
พระสงฆ์ พร้อมท้ังติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อสามารถติดตามภาพเหตุการณ์โจรกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นได้    
มีการปกป้องคุ้มครองไม่ให้สัตว์เข้ามาอยู่อาศัยในโบราณสถาน การปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุ การปกป้องคุ้มครองตรวจตราโบราณสถานท่ีเส่ียงต่อการถูกท าลายจาก
ภัยธรรมชาติ๑๕ 

๒) เมื่อพิจารณาความเป็นเมืองมรดกโลกมีท้ังข้อดีและความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติ 
กล่าวคือ ความรับผิดชอบการบ ารุงรักษาต้องรายงานสภาพต่อองค์การยูเนสโกอย่างสม่ าเสมอ 
ปัจจุบันมีความน่ากังวล และความเป็นแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะถูกถอดถอน๑๖ ซึ่งจะท า
ให้เกิดความเสียหายมหาศาล ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงยิ่งคือการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ และการสร้าง
บ้านเรือนในเขตเกาะเมืองอยุธยาจนท าให้เมืองอยุธยาสูญเสียภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Outstanding 
Universal Value :OUV) หรือความโดดเด่นอันเป็นสากล กรณีของพระนครศรีอยุธยาอยุธยาก็คือ
ความเป็นเมืองท่ีประชาชนอาศัยอยู่กับวัฒนธรรมน้ าซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ โบราณสถานท่ีอยู่ในวัดจึงมี
ปัญหาในการอนุรักษ์เบื้องต้น จากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติ แต่ก็ไม่ควร
ปล่อยให้โบราณสถานถูก แช่น้ าอย่างปกติ นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว โบราณสถานในวัดยังต้องเผชิญ
กับความต้องการจากผู้ประกอบการในทางพุทธพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวท าลายโบราณสถานอันดับหนึ่ง   
อันถือว่าโบราณสถานถูกท าลายโดยผู้เกี่ยวข้องดูแลโบราณสถานเสียเอง๑๗   

๓) ทางวัดมีการปลูกต้นไม้อย่ างเป็นระเบียบไม่ ดูรกรุงรัง เพื่ อตกแต่งภูมิ ทัศน์          
และทัศนียภาพให้สวยงามดูร่มรื่น และไม่บดบังตัวโบราณสถาน  วัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์แก่
ประชาชน และมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปท่ีเยาวชน  ทางวัดจัดส่งพระไปอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้าน
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ประจ าท้องถิ่น ๑๘   

๔) ภาครัฐควรแก้ไขข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ      
และศิลปวัตถุจากแนวทางท่ีเน้นการบูรณะ ซ่อมแซม และคงสภาพ ให้เป็นไปเพื่อการป้องกันการ
ช ารุด หักพักเสียหายท่ีเกิดขึ้น  ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันจัดท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในรูปแบบของเอกสารหรือหนังสือประจ าบ้าน 
แล้วแจกจ่ายให้แก่ทุกหลังคาเรือนในชุมชน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีท่ีมีส่วน

                                                 
๑๕สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗สัมภ าษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุ มศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าร าชการจั งห วัดพ ระนครศรี อ ยุธยา อ า เภ อ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 
 

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรด าเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในชุมชน ๑๙   

๕) ท้ัง ๓ ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องวัดและชุมชน ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
คณะสงฆ์และภาครัฐให้อ านาจรับผิดชอบแก่พระภิกษุผู้มีต าแหน่งเป็นผู้ดูแลโบราณสถาน ให้สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบได้โดยตรง หน่วยงานราชการท่ีได้รับงบประมาณเพื่อ
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในชุมชน มีการเปิดเผยรายละเอียดของการใช้
งบประมาณแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่ อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน            
กรมศิลปากรและฝ่ายคณะสงฆ์ ต้องประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มพูนความรู้          
และปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีผิดๆ ของพระสงฆ์ สนับสนุนพระสงฆ์ท่ีสนใจในการเรียนรู้ทางการซ่อมแซม 
บูรณะโบราณสถานท่ีไม่เป็นการท าลาย (ซ่อมจนไม่เหลือสภาพเดิม) ๒๐   

๖) พระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นท่ีพึ่งพิงของประชาชนในหลายวาระต้ังแต่เกิด
กระท่ังตาย และยังมีประชาชนได้อุดหนุนบ ารุงวัดโดยการบริจาคทรัพย์และก าลังกายตามศรัทธาท่ีมี
ของแต่ละบุคคล ปัจจุบันหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมอบรมถวายความรู้ด้านการ
อนุรักษ์แก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์น าไปถ่ายทอดแก่ประชาชนต่อไปได้และมีการน าแนวคิดไปปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมแล้ว โดยการให้เด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ในการน าชมพิพิธภัณฑ์ของวัด ตลอดจน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุท่ีอยู่ในวัด ๒๑พระสงฆ์มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และคุณค่าของโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุแก่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ สามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยน าคณะนักท่องเท่ียวเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ ท่ีอยู่ในวัดได้เป็นอย่างดี ๒๒   

๗) สอดคล้องกับการท่ีกรมศิลปากรได้จัดท าโครงการอนุรักษ์หรือโครงการถวายความรู้
แด่พระสังฆาธิการเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัด  สังเกตได้จากการท่ีหลายๆวัด 
ขออนุญาตด าเนินการต่างๆ ต่อโบราณสถานกับกรมศิลปากร แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่า วัดต่างๆมี
ความเข้าใจในการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานราชการ ขอให้หน่วยงานราชการเข้าไปด าเนินการให้    
ซึ่งเป็นภาพของความเข้าใจกันยิ่งขึ้นระหว่างวัดกับหน่วยงานราชการท่ีดีกว่าในอดีต ท้ังราชการและ
ภาคประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาบทบาท
ร่วมกัน ๒๓   
                                                 

๑๙สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒๐สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๒๑สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๒๒สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๒๓สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๐ 
 

๘) แนวนโยบายของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานในวัด จึงมีแนวทางการบริจาค
ทรัพย์เพื่อให้ประชาชนรักและผูกพัน รู้สึกว่าร่วมเป็นเจ้าของ เป็นหนทางในการสร้างความสนใจใน
การเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง  รวมถึงเรื่องแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ จึงส่งผลให้พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการดูแลรักษา
โบราณสถานโบราณวัตถุ ได้ดียิ่งขึ้น โดยข้ามขั้นตอนของสายการบังคับบัญชาบางส่วนท่ีไม่จ าเป็น 
เพื่อให้ทันการณ์ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  โดยการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ๒๔ 

๙) เพื่อใช้ในการจัดซื้อ จัดหา จัดสร้าง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการดูแลรักษา 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีวัด๒๕ พระสงฆ์ให้ความส าคัญเข้าร่วมโครงการ
เพื่อรับฟังข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อโบราณสถานโบราณวัตถุตามหลักวิชาการ  
คัดเลือกและแต่งต้ังบุคลากรผู้มีความสามารถท่ีผ่านการอบรม ให้เป็นนักวิชาการด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประจ าชุมชน๒๖   

๑๐ ) ปัญหาและอุปสรรคในการอนุ รักษ์ แห ล่งมรดกโลกนคร ประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นจาก นโยบายขาดความต่อเนื่อง ด้านเจตคติ ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน การบุกรุกและครอบครองพื้นท่ีแหล่งมรดกโลก การมีส่วนร่วม บุคลากรเฉพาะไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการดูแลพื้นท่ี งบประมาณขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการบังคับใช้กฎหมาย 
เนื่องจากมีหน่วยงานหลายฝ่ายท่ีมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีมรดกโลก๒๗  อ า ทิ เ ช่ น 
กรมศิลปากรมีอ านาจระงับยับยั้งหรือเพิกถอนการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างบนพื้น ท่ีมรดกโลก          
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาคอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ถึงฉบับ
ท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการอนุญาต อนุมัติให้มีส่ิงปลูกสร้าง ภูมิสถาปัตย์ในเขตพื้นท่ี ขณะเดียวกันก็มี
อ านาจหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะและดูแลพัฒนาความเจริญในเขตพื้นท่ี จึงเกิดปัญหาการใช้
อ านาจท่ีทับซ้อนกัน  ข้อเสนอแนวนโยบายในการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กล่าวคือ สร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร งบประมาณเพื่อรองรับกับแผน

                                                 
๒๔สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชั ยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาส วัดใหญ่ชั ยมงคล  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 
 

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๒๘ 

๑๑) บางวัดไม่มีกองทุนเฉพาะส าหรับจัดซื้อ จัดหาจัดสร้าง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
ดูแล รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีวัด พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ท่ีถูกต้องในการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีวัด ผลของการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด
จึงท าให้โบราณสถานเกิดความเสียหาย ผิดเพี้ยน ไม่คงสภาพเดิม ไม่ค่อยมีการก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นตาม
โบราณสถานและหน่วยงานของรัฐแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไป การเฝ้าระวังการโจรกรรมของ
มิจฉาชีพโดยพระสงฆ์ขาดประสิทธิภาพ เนื่องด้วยพระสงฆ์มีบทบาทซ้ าซ้อน มีภารกิจต้องปฏิบัติเป็น
ประจ า อาทิ การท าวัตรสวดมนต์ การเดินทางไปฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชน เป็นต้น๒๙   

๑๒) ประชาชานไม่ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
ในชุมชนขาดนักวิชาการ ผู้มีความรู้ ความเข้าใจโดยตรงในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุท่ี
สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ  ท้ัง ๓ ฝ่าย ได้แก่ 
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องวัด และชุมชน ขาดการประสานความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ 
รูปแบบของการอนุรักษ์จึงเป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างท า ๓๐ 

๑๓) ระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์และระบบราชการเป็นการท างานตามระบบสาย
การบังคับบัญชา อาจก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  หน่วยงาน
ราชการท่ีได้รับงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในชุมชน          
ไม่เปิดเผยรายละเอียด ของการใช้งบประมาณแก่ประชาชนท่ัวไป ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนมีอคติ
ต่อหน่วยงานราชการในเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน การดูแลรักษาโบราณสถานยังไม่ได้รับการบูรณะให้
มั่นคงแข็งแรง  พระสงฆ์ไม่มีความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ ความเข้าใจผิด
ว่า โบราณสถานเมื่อข้ึนทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว จึงมิให้ความรับผิดชอบของพระสงฆ์ 

๑๔) กรมศิลปากรยังไม่สามารถเข้าถึงพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริง พระสงฆ์ให้ความสนใจ
ส่ิงก่อสร้างใหม่ ทดแทนส่ิงก่อสร้างเก่า เพราะสะดวกและด าเนินการได้ด้วยตนเองไม่ต้องผ่านราชการ 
พระสงฆ์ขาดความรู้ เครื่องมือ และช่างผู้ช านาญการ ความเข้าใจคลาดเคล่ือนว่า เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุแล้วจะมายึดโบราณวัตถุไปจากวัด กลุ่มมิจฉาชีพจึงอาศัยช่วงเวลาท่ีพระสงฆ์
ในวัดเดินทางออกนอกวัด หรือท าวัตรสวดมนต์ในเวลาเช้าและเย็น เป็นช่องทางในการโจรกรรม
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ พระสงฆ์ไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับด าเนินการงานอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีต้ังอยู่หรือเก็บรักษาอยู่ในวัด ส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ   

                                                 
๒๘สัมภาษณ์  นางอรสา อาวุธคม , ผู้อ านวยการการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะ

อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 
 

และศิลปวัตถุ ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของแผ่นกับกรมศิลปากรแล้ว ซึ่งมีข้อกฎหมายระบุไว้ว่า   
ให้ผู้ครอบครองโบราณวัตถุ  พระสงฆ์จึงเกรงอันตรายขณะเข้าไปดูแลความสะอาด ศิลปวัตถุนั้นแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันช ารุด หักพัง เสียหายดังกล่าวนี้ ระบุให้ผู้ครอบครอง
แจ้งเมื่อเสียหายเท่านั้น ๓๑ 

๑๕) แนวทางในการอนุรักษ์จึงเป็นไปในเชิงรับ คือ รอรับนโยบายจากทางราชการ
ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์  จึงไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยเกรงความผิดท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมือง และย่าน
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชน ท าได้โดยให้ความรู้และ
การศึกษาท้ังในโรงเรียน และนอกระบบ มีการฝึกอบรม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ จัดท าแนวทาง
หรือคู่มือการพัฒนาเมือง และย่านประวัติศาสตร์ เผยแพร่แก่ประชาชน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีเหมาะสม๓๒ 
 
ตารางที่ ๔.๒  สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
       ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 
 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. พระสงฆ์จะพฒันาวัดให้สะอาด น่าเย่ียมชม 
และหาวิธีการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา
ช่วยเหลือดูแล และทางวัดจะเน้นในด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในท้องถิ่น   

๖ ๑, ๓, ๖, ๑๐, ๑๑, ๑๔  

๒. มีการปลูกต้นไม้ เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ และ
ทัศนียภาพให้สวยงามดูร่มรื่น และไม่บดบังตัว
โบราณสถาน 

๓ ๕, ๗, ๑๓ 

๓. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องวัดและชุมชน 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในการ
ท ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  

๔ ๖, ๘, ๑๒, ๑๕ 

๔. จัดประชุมอบรมถวายความรู้ด้านการ
อนุรักษ์แก่พระสงฆ์  

๕ ๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐ 

 
 

                                                 
๓๑สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ , ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 
 

๔.๑.๓ การบริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 

๑) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก ท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพท่ีดี วัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายและให้การอุปถัมภ์วัดในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน๓๓   

๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เกิดปัญหาวัชพืชและสัตว์
ท าลายโบราณสถาน ยังขาดผู้เชียวชาญ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีคุณภาพ๓๔   

๓) ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด กรมศิลปากรให้ความส าคัญและช่วยเหลือวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างจริงจัง ประสานและเช่ือมโยงแผนอนุรักษ์เมือง และย่านประวัติศาสตร์ 
เข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจาต่อรอง

                                                 
๓๓สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺ โญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 
 

ประสานผลประโยชน์ เพื่อเก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่า  
ท่ีดีขึ้น๓๕   

๔) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป็นจ านวนมาก ขาดการควบคุมและส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดงบประมาณในการพัฒนา 
ศาสนสถานเก่าและการก่อสร้างศาสนสถานใหม่ท่ีคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเอง วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีในการพัฒนาวัดน้อย ไม่สามารถขยับขยายพื้นท่ีได้๓๖ 

๕) พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดทักษะทางด้านภาษา
และการอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดท่ีชัดเจนได้ พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีความรู้ความสามารถยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว ท่ีมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดความพร้อมในการ
แนะน าศาสนสถาน การดูแลศาสนสถานท่ีถูกต้อง๓๗   

๖) คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการอบรมถวายความรู้แก่
พระสงฆ์ด้านการพัฒนาวัดเป็นประจ าทุกปี มีปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในการอธิบายประวัติ
ความเป็นมาของวัดและศาสนสถาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญ และวิธีในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ๓๘   

๗) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และการเผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเท่ียว วัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม๓๙   

๘) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศาสนาอื่นๆ ในการพัฒนาร่วมกัน๔๐ วัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอื่นๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้

                                                 
๓๕สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๙สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ , ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๕ 
 

สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเท่ียว๔๑ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีดีในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน๔๒  

๙) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมน้อย          
ไม่ต่อเนื่อง๔๓ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดการวางแผนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 
ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี๔๔ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ความร่มรื่น และการ ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า๔๕ 

๑๐) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่ ในยุทธศาสตร์ ท่ี เหมาะสม เช่น  อยู่ ใก ล้
กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้แม่น้ า อยู่ใกล้อุตสาหกรรม เป็นต้น๔๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
มรดกโลก มีอุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งการศึกษาค้นคว้าท่ีทันสมัย๔๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
สภาพเศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนอยู่ดีกินดี๔๘ รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเท่ียว 

๑๑) พระนครศรีอยุธยานั้น ประสบปัญหาภัยธรรมชาติทุกปี ท าให้การอนุรักษ์
โบราณสถานเป็นไปด้วยความยากล าบาก การคมนาคมไม่สะดวก เกิดปัญหารถติด๔๙ เกิดมลภาวะ
ทางเสียงและควันพิษ ปัญหาขยะมูลฝอยจากนักท่องเท่ียว การท าลายโบราณสถาน โบราณวัตถุจาก
นักท่องเท่ียว ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ด้วยเกรงความผิดท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เปิดเผยรายละเอียดของการใช้งบประมาณ
แก่ประชาชนท่ัวไป ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนมีอคติต่อหน่วยงานราชการในเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน 
แนวทางในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถานจึงเป็นไปในเชิงรับการท่องเท่ียวประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา๕๐ 
                                                 

๔๑สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาส วัดใหญ่ชั ยมงคล  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๔๒สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๔๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์  นายวีระศัก ด์ิ  แสนสะอาด , นักโบราณคดี ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๖ 
 

ตารางที่ ๔.๓  สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการบรหิารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. มีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี วัดร่วมกับกรมศิลปากรและ
หน่วยงานภาครัฐ 

๖ ๑, ๓, ๔, ๑๐, ๑๕, ๑๗ 

๒. เกิดอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เกิดปัญหา
วัชพืชและสัตว์ท าลายโบราณสถาน ยังขาดผู้
เชียวชาญ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ท่ีมีคุณภาพ 

๕ ๘, ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๙ 

๓. ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ 
เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม 
หรือเจรจาต่อรองประสานผลประโยชน์ เพื่อ
เก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดี
ใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่า  
ท่ีดีขึ้น 

๔ ๒, ๖, ๗, ๑๘ 

๔. วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาด
งบประมาณในการพัฒนาศาสนสถานเก่าและ
การก่อสร้างศาสนสถานใหม่ท่ีคงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเอง วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีใน
การพัฒนาวัดน้อย ไม่สามารถขยับขยายพื้นท่ีได้ 

๓ ๕, ๖, ๑๙ 

 
 
๔ .๑ .๔  หลั กบู รณ าการอ งค์ รวม เพื่ อ ความด ารงอยู่ ข อ งแหล่ งมรดกโล ก

พระนครศรีอยุธยา 
จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ



๑๕๗ 
 

พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารง
อยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 

๑) หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาค
ประชาสังคม มีการจัดต้ังกองทุนให้แก่วัดท่ีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ กรมศิลปากร
และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ควรประสาน
ความร่วมมือในการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
แก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในสังกัดวัดซึ่งเป็นท่ีต้ังหรือเก็บรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ มีนักท่องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศมาเดินชมและศึกษาโบราณสถานภายในวัด 
พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดได้ส่งเสริมสนับสนุน เพราะจะเกิดผลดีแก่วัดท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม วัดใดมีโบราณศิลปวัตถุท่ีสวยงาม นอกจากจัดเก็บรักษามั่นคงปลอดภัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบหรือถ้าจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยิ่งดี ๕๑   

๒) พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดมีการส่งเสริมการเรียน การสอน การศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ เกิดระบบการศึกษานอกโรงเรียน เกิดมหาวิทยาลัยชาวบ้าน เกิดทักษิณคดี
ศึกษาวัดวาอารามเข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วัดโบราณท่ีมี
ช่ือเสียงจึงกลายเป็นแหล่งท่ีน่าสนใจ นอกจากนักท่องเท่ียวแล้วยังมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
อีกกลุ่มหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องแวะเวียนเข้าไปในวัดเสมอ ๕๒  

๓) ภาครัฐจึงมีหน่วยงานซึ่งท าหน้าท่ีดูแลการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ        
และศิลปวัตถุในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งได้แก่ “กรมศิลปากร” มีหน้าท่ีจัดท าโครงการการอนุรักษ์ซ่อมแซม
และบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึง
การศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ๕๓   

                                                 
๕๑สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺ โญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๘ 
 

๔) พระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับชาวบ้านให้ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน๕๔ เช่น สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจัดต้ัง
อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาโบราณสถานโดยการจัดหาอาสาสมัคร อบรมส่ังสอนชาวบ้านให้
เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ๕๕  เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถานในท้องถิ่นให้
มั่นคงสวยงามทรงคุณค่าอยู่เสมอ เช่น การดูแลถากถางท าความสะอาดโบราณสถานเป็นประจ า   
หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีไทยท่ีดีงามเนื่องในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการท านุบ ารุงและสงวนรักษาเอกสารโบราณ ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ี
ดีแห่งการร่วมใจกันจรรโลงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติให้ด ารงอยู่เป็นมรดกอัน
น่าภาคภูมิใจยิ่งแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป ๕๖   

๕) บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยมีรูปแบบ
ในลักษณะของการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมว่า๕๗ พระสงฆ์มักด าเนินการซ่อมแซมส่ิงต่างๆ   
ตามก าลังเท่าท่ีตนสามารถกระท าได้ และอาจใช้วิธีชักชวนชาวบ้านให้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ
นั้น ด้วยกิจดังกล่าวถือเป็นวัตรอันพึงปฏิบัติในหมู่พระสงฆ์ เพื่อซ่อมแซมส่ิงอันเป็นศาสนวัตถุ เสมือน
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา  การปรับปรุงหรือฟื้นฟูเมืองหรือชุมชนโบราณ และการดัดแปลงให้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันจะต้องได้รับการวางแผนและด าเนินการ โดยให้ความเคารพ
ต่อเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าของท่ีต้ังและสถาปัตยกรรม ความงาม และความสมดุล
ของสังคมท่ีมีอยู่เดิม ๕๘   

๖) การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณควรประสานเข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติภาค 
หรือ ท้องถิ่น โดยในแผนดังกล่าวจะต้องถือการอนุรักษ์เป็นส่วนส าคัญและเร่งด่วนเนื่องจากเอกลักษณ์
และโครงสร้างเฉพาะตัวของเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณนั้น เป็นส่ิงท่ีจะหาของใหม่มาทดแทนไม่ได้  
การดัดแปลงน าเอาสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และโบราณสถานน ามาใช้ในลักษณะการอย่างใหม่ท่ีดีขึ้น
กว่าเดิมและเกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน แต่กิจการดังกล่าวจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
สามารถรักษาหลักการของการอนุรักษ์ไว้ได้ คือผลของการดัดแปลงจะต้องยังคงไว้ซึ่งลักษณะ      
ส่วนใหญ่ และรายละเอียดส่วนส าคัญของสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานนั้นเช่นเดียวกับคงไว้ซึ่ง

                                                 
๕๔สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ , ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์  นายวีระศัก ด์ิ  แสนสะอาด , นักโบราณคดี ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๙ 
 

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม และคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวิชา     
ท่ีเกี่ยวเนื่อง ๕๙ 

๗) พระสงฆ์จะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการเปิด - ปิด และท าความสะอาดพิพิธภัณฑสถาน 
และด้านการจัดแสดง๖๐ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดในการจัดหมวดหมู่และจัดแสดง
ไว้ในตู้กระจก พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดได้มีการจัดท าป้ายส่ือความหมาย จะต้องเป็นไป
ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทการอนุรักษ์โบราณสถาน หากไม่มีแผนแม่บทความเร่งรัดให้มี
การก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักปฏิบัติ เนื่องจากการจัดท าป้ายส่ือความหมาย นอกจากจะต้องมี
ใจความท่ีถูกต้อง อ่านเข้าใจง่ายและส่ือสารได้ชัดเจนแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องรูปแบบ ขนาด   
และต าแหน่งท่ีต้ังของป้ายท่ีเหมาะสมด้วยท้ังนี้  จะต้องอยู่ในหลักการไม่สร้างปัญหา กีดขวาง       
หรือบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานและมีความกลมกลืนโดยภาพรวม ไม่เด่นข่มโบราณสถาน     
ไม่ต้ังอยู่บนแนวแกนส าคัญ หรือสร้างทับลงบนซากโบราณสถาน๖๑ 

๘) การดูแลรักษาและการพัฒนา ได้ด าเนินการอนุรักษ์ขั้นพื้นฐาน โดยการดูแลรักษา 
หมั่นตรวจตรา ไม่ให้แหล่งโบราณสถานถูกท าลาย๖๒  ดังนั้นทุกคนจึงถือเป็นเรื่องส าคัญช่วยกันดูแล
รักษาแหล่งโบราณสถานแห่งนี้ไว้ให้คงอยู่ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป ท าให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  ต้ังแต่รับรู้ปัญหา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์จาก
ผลของการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน๖๓  

๙) พระสงฆ์เป็นแกนน าในการอนุรักษ์ ซึ่งได้มองเห็นการท าลายโบราณวัตถุสถานยังมี
ความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการสร้างแนวคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถาน ให้มีขึ้นในหน่วยงานและองค์กรท้ังปวง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชน
ในชาติทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ตลอดจนให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถาน๖๔ 

๑๐) นโยบายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ คือร่วมท าการศึกษา ค้นคว้า ปัญหา และสาเหตุ
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนรวม ตลอดจนความต้องการของชุมชน ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ   
และวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
สนองความต้องการของชุมชน การด าเนินการใด ๆ ต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนถึงเหตุผลความ
                                                 

๕๙สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๖๐สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๖๑สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๖๒สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์  นางอรสา อาวุธคม , ผู้อ านวยการการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๐ 
 

จ าเป็น  และไม่กระท าโดยพลการ และต้ องพิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ ให้ เส่ือมลง              
เมื่อด าเนินการตามวิธีท่ีเลือก หากเมื่อต้องการด าเนินการซ่อมแซมควรคงรูปแบบของโบราณสถาน
ของเดิมไว้  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด ๖๕   

๑๑) พระสงฆ์มักด าเนินการซ่อมแซมส่ิงนั้นตามก าลังเท่าท่ีตนสามารถกระท าได้ การดูแล
รักษาโบราณสถานโดยการจัดเวรยาม การส ารวจความมั่งคงให้กับโบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งอาจมีการ
จัดต้ังกลุ่มผู้ดูแลโบราณสถานโดยคนในชุมชน สลับสับเปล่ียนกันในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาเพื่อ
ดูแลรักษาโบราณสถานให้มีสภาพท่ีพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ การรั่วซึมของหลังคา
อาคารโบราณสถาน หลังคาควรได้รับการป้องกันเป็นการช่ัวคราวก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ลุกลามไปมาก การซ่อมแซมโบราณสถานส่วนท่ีช ารุด ให้เลือกวัสดุรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้าง
ตามชนิด ส่วนผสม ลักษณะ และวิธีการตามแบบด้ังเดิม๖๖  

๑๒) ถ่ายทอดความรู้และวิธีการดูแลรักษาโบราณสถานให้กับชุมชน  จัดอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาเบื้องต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญ รวมถึงผู้ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจากหน่วยราชการ ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
ของโบราณสถาน และสามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อไปได้ สามารถท าได้โดยการจัดสัมมนา
ภายในชุมชน การสร้างความรู้สึกชาตินิยมโดยเน้นความเป็นไทยในแบบท้องถิ่นนิยม เป็นการสร้าง  
อัตลักษณ์ของไทย ผ่านกระบวนการรักษาสมดุลและผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยด้ังเดิมและ
วัฒนธรรมใหม่เพื่อให้คงอยู่ร่วมกันได้๖๗   

๑๓) เอกชนมาร่วมด าเนินการเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าต่างๆ นอกจากนี้ควรมีการ
จัดท าคู่มือการดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละชุมชนด้วย ร่วมวางนโยบาย แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจัดแก้ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชน ชาวบ้านท่ัวไปได้
ร่วมกันสละบริจาคทรัพย์ อุปกรณ์ และโบราณวัตถุให้กับพิพิธภัณฑสถานวัด โรงเรียน ได้จัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนได้เห็นความส าคัญของโบราณวัตถุในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้มีลักษณะอันพึงประสงค์
ทางสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม เป็นต้น ๖๘ 

๑๔) รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน จริงจัง ท่ัวถึง 
ต่อเนื่อง และถูกหลักวิชา ให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ในภายหลัง  ในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณ  รักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนเป็นอย่างดี จึงได้คิดค้นวิธีการต่าง ๆ    
เพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและแนวคิดในการสร้างพิพิธภัณฑสถานท่ีวัดขึ้น เพื่อได้สืบทอดเป็น
แหล่งเรียนรู้ไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ในอนาคตพระสงฆ์มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน เพื่อให้

                                                 
๖๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะ

อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 
 

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ตลอดถึงองค์กรท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
อย่างเต็มท่ี ๖๙  

 
ตารางที่ ๔.๔  สภาพท่ัวไปในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้ านหลั กบู รณ าการอ งค์ รวม เพื่ อ ความด ารงอยู่ ขอ งแหล่ งมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาค
ประชาสังคม มีการจัดต้ังกองทุนให้แก่วัดท่ีมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

๙ ๑, ๓, ๕, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖,   
๑๗, ๑๘ 

๒. พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดมีการ
ส่งเสริมการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบต่างๆ เกิดระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
เกิดมหาวิทยาลัยชาวบ้าน 

๓ ๘, ๙, ๑๒ 

๓. กรมศิลปากร” มีหน้าท่ีจัดท าโครงการการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมและบูรณะโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รวมถึงการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ 

๔ ๔, ๗, ๑๗, ๒๐ 

๔. การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณควร
ประสานเข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติภาค หรือ 
ท้องถิ่น โดยในแผนดังกล่าวจะต้องถือการ
อนุรักษ์เป็นส่วนส าคัญและเร่งด่วนเนื่องจาก
เอกลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะตัวของเมือง
โบราณหรือชุมชนโบราณนั้น 

๓ ๒, ๑๑, ๑๓ 

 
  
 
 

                                                 
๖๙สัมภ าษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุ มศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าร าชการจั งห วัดพ ระนครศรี อ ยุธยา อ า เภ อ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 
 

๔.๑.๕ สรุปสภาพทั่วไปในการจัดการพื้นที่มรดกโลกของพระสงฆ์  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ผลการวิจัยพบว่า  

๑) ในการด าเนินการเกี่ยวกับพื้นท่ีมรดกโลกภายในวัดนั้น ทางวัดมีการบริหารจัดการอยู่
สองทางหลักๆก็คือ ประการแรกเป็นงบประมาณของวัดเองซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนผู้เคารพ
หลวงพ่อโต และวัดพนัญเชิง ร่วมถึงเงินปัจจัยจากการทอดกฐินบ้าง จากการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้าง   
ปีหนึ่งๆก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้น้อยบ้าง มากบ้างตามสถานการณ์ ทางวัดมีการน าเงินส่วนนี้มา
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการลงรักปิดทององค์หลวง
พ่อโต และพระพุทธรูปส าคัญๆหลายองค์ มีการก่อสร้างศาลารายเพื่อใช้ประโยชน์รอบอุโบสถ มีการ
บูรณะศาสนสถานท่ีส าคัญๆ โดยมีคณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และผู้ช่วยเจ้ าอาวาสท่ีได้รับ
มอบหมายดูแลเกี่ยวกับการเงิน แล้วรายงานให้เจ้าอาวาสทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนท่ีสองเป็นงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ ในส่วนนี้
ทางวัดก็มอบหมายให้หน่วยงานราชการด าเนินการตามความเหมาะสม โดยจะต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าอาวาสก่อนด าเนินการใดๆท้ังส้ิน  

๒) ทางจังหวัด โดยกรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีในการดูแลจัดการพื้นท่ีมรดกโลก โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับทางวัดวาอาราม ก็จะมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปร่วมสนับสนุนอยู่แล้ว ทางจังหวัดมีเพียงแนวนโยบายในการพัฒนาเท่า
นั้นเอง ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการอุดหนุนงบประมาณมาก
พอสมควร แต่ก็ ไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาท่ัวท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีมรดกโลกมีจ านวนใหญ่          
และกว้างขวางมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอาราม ซึ่งบางวัด
เป็นวัดขนาดใหญ่ เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น ก็จะมีก าลัง
ทรัพย์ในการดูแลตนเอง เป็นห่วงก็แต่วัดเล็กๆท่ีมีงบประมาณน้อย ทางวัดก็จะปล่อยปะละเลยตาม
ยถากรรม ท าให้พื้นท่ีมรดกโลกในบริเวณนั้นทรุดโทรม ไม่รับการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 



๑๖๓ 
 

๓) พระสงฆ์จะพัฒนาวัดให้สะอาด น่าเย่ียมชม และหาวิธีการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามาช่วยเหลือดูแล และทางวัดจะเน้นในด้านการปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในท้องถิ่น  ให้รู้จักรักษา
ส่ิงแวดล้อมและโบราณวัตถุสถาน  ไม่ให้ขุดท าลายหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ ให้เกิดความ
เสียหาย  มีการจัดต้ังกองอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังการโจรกรรมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุร่วมกับ
พระสงฆ์ พร้อมท้ังติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อสามารถติดตามภาพเหตุการณ์โจรกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นได้    
มีการปกป้องคุ้มครองไม่ให้สัตว์เข้ามาอยู่อาศัยในโบราณสถาน การปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุ การปกป้องคุ้มครองตรวจตราโบราณสถานท่ีเส่ียงต่อการถูกท าลายจาก
ภัยธรรมชาติ 

๔) ทางวัดมีการปลูกต้นไม้อย่ างเป็นระเบียบไม่ ดูรกรุงรัง เพื่ อตกแต่งภูมิ ทัศน์          
และทัศนียภาพให้สวยงามดูร่มรื่น และไม่บดบังตัวโบราณสถาน  วัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์แก่
ประชาชน และมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปท่ีเยาวชน  ทางวัดจัดส่งพระไปอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้าน
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ประจ าท้องถิ่น 

๕) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก ท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพท่ีดี วัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายและให้การอุปถัมภ์วัดในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน 

๖) ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด กรมศิลปากรให้ความส าคัญและช่วยเหลือวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างจริงจัง ประสานและเช่ือมโยงแผนอนุรักษ์เมือง และย่านประวัติศาสตร์ 
เข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจาต่อรอง
ประสานผลประโยชน์ เพื่อเก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่า  
ท่ีดีขึ้น 

๗) หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาค
ประชาสังคม มีการจัดต้ังกองทุนให้แก่วัดท่ีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ กรมศิลปากร
และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ควรประสาน
ความร่วมมือในการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
แก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในสังกัดวัดซึ่งเป็นท่ีต้ังหรือเก็บรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ มีนักท่องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศมาเดินชมและศึกษาโบราณสถานภายในวัด 
พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดได้ส่งเสริมสนับสนุน เพราะจะเกิดผลดีแก่วัดท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม วัดใดมีโบราณศิลปวัตถุท่ีสวยงาม นอกจากจัดเก็บรักษามั่นคงปลอดภัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบหรือถ้าจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยิ่งดี 

๘) พระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับชาวบ้านให้ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจัดต้ัง



๑๖๔ 
 

อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาโบราณสถานโดยการจัดหาอาสาสมัคร อบรมส่ังสอนชาวบ้านให้
เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถานในท้องถิ่นให้มั่นคง
สวยงามทรงคุณค่าอยู่เสมอ เช่น การดูแลถากถางท าความสะอาดโบราณสถานเป็นประจ า หรือ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีไทยท่ีดีงามเนื่องในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการท านุบ ารุงและสงวนรักษาเอกสารโบราณ ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ีดีแห่ง
การร่วมใจกันจรรโลงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติให้ด ารงอยู่เป็นมรดกอันน่า
ภาคภูมิใจยิ่งแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

๔.๒  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 จากการลงพื้นท่ีวิจัย ด้วยการแจกแบบสอบถามระดับปฏิบัติการของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๘๓ รูป สามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังในส่วนของสถานภาพ อายุ 
การศึกษาขั้นสูงสุด และประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ   

พระสังฆาธิการ ๙๖ ๕๒.๕ 
พระลูกวัด ๘๗ ๔๗.๕ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐ 
อายุ   

๒๑ – ๔๐ ปี ๑๕๔ ๘๔.๕ 
๔๑ – ๖๐ ปี ๒๔ ๑๒.๗ 
๖๐ ปีข้ึนไป ๕   ๒.๘ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐ 
การศึกษาชั้นสูงสุด   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๘๔ ๔๕.๙ 
ปริญญาตรี ๙๗ ๕๓.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒   ๑.๑ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก   

๑ – ๓ ปี ๑๖๒ ๘๙.๕ 
๔ – ๖ ปี ๔   ๑.๗ 
๗ ปีข้ึนไป ๑๗   ๘.๘ 

รวม ๑๘๓ ๑๐๐.๐ 
  
 



๑๖๖ 
 

 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิ
การ จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ รองลงมาเป็นพระลูกวัด จ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๕ ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๕๔ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ รองลงมามีอายุ ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ สุดท้ายมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษาช้ันสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๘๔ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๙ สุดท้ายมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ระหว่าง ๑-๓ ปี จ านวน ๑๖๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕ 
รองลงมามีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๔-๖ ปี จ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ 
สุดท้ายมีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๗ ปีขึ้นไป จ านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 ๔.๒.๒ ระดับปฏิบัติการในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใน ๙ ด้านคือ ๑) ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ๒) ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ๓) ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๔) ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา ๕) ด้านหลักพุทธธรรม ๖) ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ       
๗) ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ ๘) ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และ ๙ ) ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการมี ส่วนร่ วม               
ดังรายละเอียดท่ีแสดงตัวอย่างค่าเฉล่ีย (Mean = x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation = S.D.) ในตารางท่ี ๔.๖-๔.๑๑ ตามล าดับดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๖  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทั้ง ๙ ด้าน     

 

(n = ๑๘๓) 

การจัดการพื้นที่มรดกโลกของพระสงฆ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการจัดการด้านงบประมาณ  ๓.๔๑ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 
๒) ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  ๓.๔๔ ๐.๖๒๘ 

ปานกลาง 

๓) ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ 

ปานกลาง 

๔) ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของ
แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  ๓.๔๓ ๐.๖๒๑ 

ปานกลาง 

๕) ด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

๖) ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ    ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 
๗) ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและ

โครงการ  ๓.๓๙ ๐.๕๙๘ ปานกลาง 

๘) ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ๓.๓๘ ๐.๖๑๑ ปานกลาง 

๙) ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วม 

๓.๓๙ ๐.๕๘๓ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๒ ๐.๕๕๗ ปานกลาง 



๑๖๘ 
 

 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๒ , S.D. = ๐.๕๕๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอื่นๆ  
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี

มรดกโลกของพระสงฆ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการด้าน
งบประมาณ 

 
(n = ๑๘๓) 

ด้านการจัดการด้านงบประมาณ 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. มีงบประมาณในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
ภายในวัดท่ีเพียงพอ ๓.๔๖ ๐.๙๐๔ ปานกลาง 

๒. บริหารจัดการงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการพื้น ท่ีมรดกโลก ภายในวัดท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ๓.๒๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

๓. ใช้งบประมาณในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
ภายในวัดได้อย่างคุ้มค่า ๓.๒๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

๔. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก ภายในวัดท่ีเพียงพอ ๓.๔๘ ๐.๘๔๐ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๑ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๒๐) 
เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๔. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
ภายในวัดท่ีเพียงพอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครอง
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 

 
(n = ๑๘๓) 

ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 

ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. วางแผนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม ๓.๔๕ ๐.๘๗๒ ปานกลาง 

๒. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ๓.๔๕ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 

๓. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓.๓๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

๔. เป็นแกนน าในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓.๔๓ ๐.๘๒๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๔ ๐.๖๒๘ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๔ , S.D. = ๐.๖๒๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วางแผน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นที่
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 
(n = ๑๘๓) 

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๓.๔๒ ๐.๘๓๐ ปานกลาง 

๒. เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี ๓.๔๓ ๐.๘๓๑ ปานกลาง 

๓. สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี ๓.๓๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

๔. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี ๓.๔๓ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.๔๓ , S.D. = ๐ .๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๒. เข้าใจสภาพปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่าง
ดีมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 

 
(n = ๑๘๓) 

หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของ
แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 

ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. เน้นการเจรจากับทุกฝ่าย เพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  ๓.๔๓ ๐.๘๑๑ มาก 

๒. เน้นสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๔๓ ๐.๘๔๔ ปานกลาง 

๓. มีการจัดการความรู้ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดก
โลก ๓.๔๕ ๐.๘๓๙ ปานกลาง 

๔. มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๔๓ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๓ ๐.๖๒๑ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิ บั ติ งาน  ด้ านหลักบู รณ าการองค์ รวม เพื่ อความด ารงอยู่ ของแหล่ งมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๓ , S.D. = ๐.๖๒๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ี ๓. มีการจัดการความรู้ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบูรณาการกับหลัก
พุทธธรรม ปธาน ๔ 

 
(n = ๑๘๓) 

ด้านการบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. มีความเพียรพยายามในการระวังป้องกันไม่ให้ 
คน สัตว์ เข้ามาท าลายพื้นท่ีมรดกโลก  ๓.๓๘ ๐.๘๓๘ ปานกลาง 

๒. มีความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ท่ีเข้ามาท าลายพื้นท่ี
มรดกโลก  ๓.๔๑ ๐.๘๖๓ ปานกลาง 

๓. มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและ
ร่วมกับชาวบ้านในการปลูกจิตส านักในการ
ดูแลพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๔๔ ๐.๘๕๒ ปานกลาง 

๔. มีความเพียรพยายามในอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดี
ตลอดเวลา ๓.๔๓ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , 
S.D. = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและ
ร่วมกับชาวบ้านในการปลูกจิตส านักในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

 
(n = ๑๘๓) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓.๖๖ ๐.๙๓๘ มาก 

๒. มีบทบาทส าคัญในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓.๑๙ ๐.๘๙๙ ปานกลาง 

๓. มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก ๓.๔๗ ๐.๘๔๐ ปานกลาง 

๔. มีการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก ๓.๓๑ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = 
๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับ
ชาวบ้านในการปลูกจิตส านึกในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

(n = ๑๘๓) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด าเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็น
อย่างดี ๓.๕๒ ๐.๘๐๐ มาก 

๒. มีการจัดบุคคลเข้าท างานเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก ๓.๓๔ ๐.๙๓๒ ปานกลาง 

๓. มีการส่ังการหรืออ านวยการเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๔๓ ๐.๘๕๑ ปานกลาง 

๔. มีการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก ๓.๒๘ ๐.๘๓๙ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๓๙ ๐.๕๙๘ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = 
๐.๕๙๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. ด าเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดีมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 

(n = ๑๘๓) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. มีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๔๘ ๐.๘๓๔ ปานกลาง 

๒. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามีมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ๓.๓๗ ๐.๘๘๓ ปานกลาง 

๓. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๓๗ ๐.๘๕๗ ปานกลาง 

๔. ไม่มีความขัดแย้งกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๓.๓๑ ๐.๘๗๓ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๓๘ ๐.๖๑๑ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๘ , 
S.D. = ๐.๖๑๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. มีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

(n = ๑๘๓) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ระดับปฏิบัติการ 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 
๒. วัดมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ

จังหวัด ๓.๓๙ ๐.๕๙๘ ปานกลาง 

๓. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓.๓๘ ๐.๖๑๑ ปานกลาง 

๔. ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น ๓.๓๑ ๐.๘๗๓ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๓๙ ๐.๕๘๓ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการใน
การปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = 
๐.๕๘๓) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ข้ออื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

 ๔.๒.๓ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ ๒ ข้อ คือ 

๑) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กันมาก 

๒) ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรมกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ความสัมพันธ์กันมาก 

 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กันมาก 
 
ตารางที่ ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการ

จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ กับการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของ

พระสงฆ์  

การจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก  

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์  

Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.๘๔๔** 
๐.๐๐๐ 

๑๘๓ 

๑ 
 

๑๘๓ 

การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

๑๘๓ 

๐.๘๔๔** 
๐.๐๐๐ 

๑๘๓ 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson 
พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๔๔ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก และมี
ความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก 
 
 
 



๑๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ กับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน การ เข้ า
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตัดสิน ใจและ
ตกลงใจ 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๕๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
พระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๔๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๔๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก
พระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๗ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ใน

ตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตก
ลงใจ มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= 
๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 



๑๗๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ    
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน การ เข้ า
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
ของแผนและ
โครงการ  

๑. การจัดการด้านงบประมาณ  ๐.๗๗๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา  

๐.๘๐๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ีนคร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๘๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อ
ความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๙๑๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๘ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)      

ในตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของ
แผนและโครงการ  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุก
ด้าน (r= ๐.๙๑๔ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล กับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน การ เข้ า
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผล 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๕๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
พระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๗๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๙๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก
พระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๙๐๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๙ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)      

ในตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= 
๐.๙๐๐ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการติดตามและประเมินผล มี ความ สัมพัน ธ์กั บการจัดการพื้ น ท่ี มรดกโลกใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 



๑๘๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม    
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน การ เข้ า
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
จากการมีส่วน
ร่วม 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๔๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
พระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๖๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๘๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก
พระนครศรีอยุธยา ๐.๗๒๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๐ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)      

ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ปัจจัยด้านการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์  ด้านการเข้าร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการมี ส่วนร่วม มี ความสัมพั นธ์กับการจัดการพื้ น ท่ีมรดกโลกใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
สมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการ

จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม 
ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นที่มรดกโลก             

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยด้านหลัก
พุทธธรรมปธาน ๔ 

การจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก  

ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม 
Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.๘๖๗** 
๐.๐๐๐ 

๑๘๓ 

๑ 
 

๑๘๓ 

การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

๑๘๓ 

๐.๘๖๗** 
๐.๐๐๐ 

๑๘๓ 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ 

กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า 
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรม 
ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๖๗ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ด้านหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก และมีความสัมพันธ์
กันมากในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 
ตารางที่ ๔.๒๒  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยหลักพุทธ

ธรรม  ปธาน  ๔  ด้าน สังวรปธาน  กับการ จัดการพื้ น ท่ี มรดก โลก  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยหลัก
พุทธธรรม 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ า น สั ง ว ร
ปธาน 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๕๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๔๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๔๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๒ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)      

ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน         
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยหลัก      
พุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยหลัก
พุทธธรรม 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ า น ป ห า น
ปธาน 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๗๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
พระนครศรีอยุธยา  ๐.๘๐๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๘๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก
พระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๙๑๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๓ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 

ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๕ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

 
 
 
 



๑๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยหลัก     
พุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน  กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยหลัก
พุทธธรรม 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน ภ า ว น า
ปธาน  

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๕๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๗๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๙๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๙๔๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๔ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 

ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๔๐ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน       
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยหลัก
พุทธธรรม 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านอนุรักขนา
ปธาน 

๑ .  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
งบประมาณ  ๐.๗๔๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 
๒. การอนุรักษ์และคุ้มครอง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  ๐.๗๖๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และ  ๐.๗๘๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 ๔. หลักบูรณาการองค์รวม
เพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ๐.๗๒๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 รวมทุกด้าน ๐.๘๒๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๕ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 

ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๒๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน    
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

๔.๒.๔ สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก      

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการจัดการพื้นที่
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ 

การจัดการพื้นที่
มรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ าน การเข้ าร่ วม ใน การ
ตัดสินใจและตกลงใจ รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้ าน การเข้ าร่ วม ใน การ
ด าเนิน งานของแผนและ
โครงการ รวมทุกด้าน ๐.๙๑๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้ าน การเข้ าร่ วม ใน การ
ติดตามและประเมินผล รวมทุกด้าน ๐.๙๐๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้านการเข้าร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการมีส่วน
ร่วม รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

รวมปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ ์ รวมทุกด้าน ๐.๘๔๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมี

ส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๔ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก และมี
ความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันมากทุกด้าน 

 
 



๑๘๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗  สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ปัจจัยหลักพุทธธรรม 
ปธาน ๔ 

การจัดการพื้นที่
มรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านสังวรปธาน รวมทุกด้าน ๐.๘๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้านปหานปธาน รวมทุกด้าน ๐.๙๑๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้านภาวนาปธาน รวมทุกด้าน ๐.๙๔๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

ด้านอนุรักขนาปธาน รวมทุกด้าน ๐.๘๒๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพนัธ์กันมาก 

รวมปัจจัยหลักพุทธธรรม รวมทุกด้าน ๐.๘๖๗** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์กันมาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักพุทธธรรม 

ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson 
พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยหลักพุทธธรรม 
ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก 
 โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๖๗ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
หลักพุทธธรรม ปธาน ๔ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กันมาก และมีความสัมพันธ์กัน
มากในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันมากทุกด้าน 

สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็พระสังฆาธิการ จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๕ รองลงมาเป็นพระลูกวัด จ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๕๔ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ รองลงมามีอายุ ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ สุดท้ายมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษาช้ันสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๘๔ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๙ สุดท้ายมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ระหว่าง ๑-๓ ปี จ านวน ๑๖๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕ 
รองลงมามีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๔-๖ ปี จ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ 
สุดท้ายมีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๗ ปีขึ้นไป จ านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 
ตามล าดับ 



๑๘๙ 
 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๒ , S.D. = ๐.๕๕๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเข้าร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอื่นๆ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
จัดการด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ี ๔. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ภายในวัดท่ีเพียงพอมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 
๓.๔๔ , S.D. = ๐ .๖๒๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วางแผนร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงานท้องถิ่นในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๓ , S.D. 
= ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๒. เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.๔๓ , S.D. = ๐.๖๒๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณา
การกับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับชาวบ้านในการปลูกจิต
ส านักในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ี ๓. มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับชาวบ้านในการปลูกจิตส านึกในการ
ดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = ๐.๕๙๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ี ๑. ด าเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๘ , S.D. = ๐.๖๑๑) เพื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. มีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 



๑๙๐ 
 

 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = ๐.๕๘๓) เพื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า          
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๔๔ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๔ , p-
value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๐๐ , p-value = 
๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการติดตามและประเมินผล มี ความ สัมพัน ธ์กั บการจัดการพื้ น ท่ี มรดกโลกใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้ น ท่ี              



๑๙๑ 
 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่ง
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม       
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-
value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level    
มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมี
ความสัมพันธ์กัน  โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๖๗ ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน         
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม ปธาน ๔  ด้านปหานปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๕ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่      
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 



๑๙๒ 
 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลัก      
พุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๔๐ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน       
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลัก       
พุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๒๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน    
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

๔.๓  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 ๔.๓.๑ การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ   
 จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ คน และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกันท้ังนี้
เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งช้ีบรรยากาศและคุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท่ีนี้รวมความถึง ผิวจราจร
ประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริม
ทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคด้ังเดิม ซึ่งองค์ประกอบในผัง
บริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี๗๐  
 ๒. พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบรวมท้ัง
พื้นท่ีเปิดโล่ง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือมต่อความต่อเนื่องและบรรยากาศ๗๑  
 ๓. พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณอาคารและพื้นท่ีรอบบริเวณเพื่อป้องกันการ
เส่ือมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งท่ีต้ังของสถาปัตยกรรม๗๒  
                                                 

๗๐สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๗๑สัมภ าษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุ มศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าร าชการจั งห วัดพ ระนครศรี อ ยุธยา อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๒สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺ โญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๔ 
 

 ๔. ควรรักษาสภาพของลานหรือพื้นท่ีผิวบริเวณรอบอาคารให้คงลักษณะเดิมมากท่ีสุด
เพื่อป้องกันการเส่ือมสลายขององค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม๗๓  
 ๕. เตรียมการป้องกันการเส่ือมสลายของผิวหน้าวัสดุตามลักษณะทางธรรมชาติของวัสดุ
นั้นๆ เช่น การท าความสะอาดผิวหน้า การกัดสนิมผิวโลหะ และการกัดสีตกแต่ง รวมท้ังการ
เตรียมการป้องกัน และบ ารุงรักษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งส่งผล
มายังผิววัสดุของตัวสถาปัตยกรรม๗๔  
 ๖. ควรมีการประเมินคุณค่าโดยท่ัวไปของวัสดุก่อสร้างของอาคารท่ีต้องการอนุรักษ์ว่า  
นอกเหนือจากการป้องกันและบ ารุงรักษาแล้ว ยังต้องการเสริมด้วยเทคนิควิทยาอื่น ๆ อีกหรือไม่     
ซึ่งส่ิงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ท้ังนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ สถาปนิกภูมิ
สถาปนิกวิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง๗๕  
 ๗. ควรซ่อมแซมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและผังบริเวณท่ีช า รุด ในการซ่อมแซมนี้จ า 
เป็นต้องระมัดระวังและศึกษาลักษณะเดิมให้ถ่องแท้ ในกรณีท่ีมีช้ินส่วนของสถาปัตยกรรม หรือส่วน
ประณีตสถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไป  การซ่อมแซมจ าเป็นต้องศึกษาจากต้นแบบท่ียังพอหลงเหลืออยู่ 
โดยศึกษาเปรียบเทียบให้ช้ินส่วนใหม่เหมือนหรือให้มีความแตกต่างน้อยท่ีสุด ช้ินส่วนดังกล่าวอาจเป็น
รั้ว ระเบียง ส่วนตกแต่ง ชายคา ฯลฯ การเลือกวัสดุในส่วนท่ีเพิ่มเติมให้พิจารณาวัสดุเดิมเป็นพื้นฐาน
หากการใช้วัสดุใหม่ท่ีสร้างความแตกต่างน้อยท่ีสุด เช่น วัสดุปูพื้น เป็นต้น๗๖  
 ๘. การออกแบบและการก่อสร้างส่วนของสถาปัตยกรรมหรือสภาพแวดล้อมในกรณีท่ี
องค์ประกอบนั้น ได้เส่ือมสลายหรือสูญหายไปโดยส้ินเชิง เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ลาน ถนน ทางเท้า 
และในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์มีความจ าเป็นต้องสร้างใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อมคงบรรยากาศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นเดิม  การออกแบบใหม่
จ าเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือจดหมายต่างๆ  เพื่อให้การ
ออกแบบในลักษณะเหมือนเดิมกระท าโดยถูกต้อง หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกแบบใหม่ 
จ าเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมใหม่ท่ีมีคุณลักษณะท่ีกลมกลืนกับอาคารและสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์๗๗ 
 ๙. กรณีท่ีการด าเนินการในขั้นตอนของการบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration) หรือการ
สร้างใหม่ลักษณะเดิมได้ลุล่วงไป จ าเป็นต้องมีการศึกษาส่วนเพิ่มเติมขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม
                                                 

๗๓สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๗๔สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๗๕สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๗๖สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๗๗สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๕ 
 

เพื่อประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้งานใหม่ซึ่งอาจรวมความถึงการเพิ่มบริเวณจอดรถในพื้นท่ี     
การเพิ่มส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหรือประโยชน์ใช้สอยท่ีต้องการเพื่อการใช้งานใหม่  เช่นโถง     
หรือทางเดินต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับการใช้สอย ต้องแน่ใจว่าส่วนท่ีเพิ่มเติมไม่เป็น
ปัญหาต่อคุณลักษณะท่ัวไปของอาคารและสภาพแวดล้อมท้ังในแง่มุมของการออกแบบสถาปัตยกรรม
และภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณ ๗๘  
 ๑๐. กรณีท่ีอาจต้องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปัตยกรรมบ้างเพื่อ
การใช้งานใหม่ต้องพิจารณาลักษณะท่ีให้ความกลมกลืนกับอาคารเดิม  หรือสภาพแวดล้อมเดิม        
ท้ังรูปแบบ วัสดุ และสัดส่วน ซึ่งรวมความถึงองค์ประกอบของผังบริเวณและความเช่ือมโยงของส่วน
เปิดโล่ง ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการออกแบบใหม่เพิ่มเติม ๗๙ 
 การพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์เป็นการพัฒนาโดยแยกพื้นท่ีพัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจาก
พื้นท่ีท่ีควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมต่อของพื้นท่ีพัฒนา
ท้ังสองลักษณะ โดยให้เห็นการคล่ีคลายท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีอนุรักษ์ไปสู่พื้นท่ีพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ  พื้นท่ีอนุรักษ์ ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัด         
ท้ังรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ ส่ิงแวดล้อม และบรรยากาศของท้ังพื้นท่ี  
 ส่วนพื้นท่ีท่ีพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจต้องให้ห่างจากพื้นท่ีอนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื้นท่ี
ต้องขึ้นอยู่กับอัตราความเจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง  ท้ังนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามา
รบกวนพื้นท่ีอนุรักษ์ในพื้นท่ีอนุรักษ์เมื่อได้รับการปรับปรุงจนอาคาร สถานท่ี และส่ิงท่ีมีคุณค่าปรากฏ
จนเห็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว จะต้องมีการจัดการปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ 
และจัดการเพื่อให้ได้บรรยากาศของพื้นท่ีท่ีได้รับการอนุรักษ์นั้น ในการปรับปรุงจะต้องระมัดระวังมิให้
เน้นการตกแต่งมากเกินไปจนได้รับความรู้สึกแปลก  ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม 
หากเป็นเช่นนั้นจะไม่เรียกว่าการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ แต่จะเป็นการตกแต่งเมือง  
 การพัฒนาเมืองเก่าในเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมส าคัญอัตลักษณ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ บูรณภาพ และความเป็นของเดิมแท้ของเมืองเก่าแล้ว จะต้องค านึงถึงระบบนิเวศ
ของเมืองด้วย  อาทิ สายน้ าหรือแหล่งน้ าท่ีหล่อเล้ียงเมือง ระบบนิเวศเกษตรโดยรอบเมืองเก่า       
และระบบนิเวศธรรมชาติท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับเมืองเก่า เพราะระบบนิเวศเหล่านี้ย่อมมีผลในการท าให้
เมืองเก่าสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นภาพของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจึงมีบริบทท่ี
กว้างขวางมากขึ้น  การพัฒนาโบราณสถานในปัจจุบันมีดังนี้ 
 ๑. การพัฒ นาองค์ความรู้แก่ ชุมชนและเยาวชน  คือ  ความรู้ ด้ าน โบราณ คดี  
ศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา และการส่ือความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๘๐  

                                                 
๗๘สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาส วัดใหญ่ชั ยมงคล  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๖ 
 

 ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ประเภทโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทอื่นๆ ให้เช่ือมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร์ฯ โดยใช้เส้นทางการท่องเท่ียวทางน้ า๘๑

 ๓. การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น การล่องเรือน าเท่ียว ร้านอาหารโบราณ ท่ีพัก
นักท่องเท่ียวเรือนไทยริมน้ า (โฮมสเตย์) ๘๒   
 ๔. การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  โดยเช่ือมโยงการท่องเท่ียวภายใน
เขตพื้นท่ีพิเศษฯ ท้ังภายในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งและระหว่างชุมชนท้องถิ่น สร้างเป็นเครือข่าย
ตลาดการท่องเท่ียวในระดับอนุภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘๓ 
 ๕. การส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม สินค้าของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เครื่อง
ทองอยุธยา เครื่องสังคโลก ผ้าซิ่นตีนจก งานแกะสลักไม้ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ๘๔

 กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
การซ่อม บูรณะ หรือสงวนรักษานั้น จะต้องกระท าอย่างระวังมิให้เสียหายไปกว่าเดิม ท้ังนี้เพื่อรักษา
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรม และความเป็นโบรารสถานและโบราณวัตถุของส่ิงนั้น กรม
ศิลปากรนั้นได้วางระเบียบปฏิบัติหลายประการว่าด้วยการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม  แต่ละข้อล้วนแต่
เน้นเรื่องการรักษาให้คงคุณค่าของเดิมให้ปรากฏเด่นชัดมากท่ีสุด เช่น ระเบียบข้อท่ี ๑๔ ระบุว่า 
"โบราณสถานท่ีเป็นปูชนียสถานอันเป็นท่ีเคารพบูชาซึ่งเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยกันดีของประชาชนโดยท่ัวไป 
จะต้องบูรณะไว้โดยไม่มีการแก้ไข เปล่ียนแปลงลักษณะสี ทรวดทรง ซึ่งจะท าให้โบราณสถานนั้นหมด
คุณค่า หรือเส่ือมความศักด์ิสิทธิ์ไป" เป็นต้น  โบราณสถานและโบราณวัตถุ ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเกิดขึ้นได้เอง แต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่ งท่ีมนุษย์ใช้สติปัญญาและความรู้
ความสามารถสร้างขึ้นใหม่ท้ังหมดหรือดัดแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อตน และ
สังคมในสมัยนั้น ๆ สถานท่ีและส่ิงของเหล่านั้น เมื่อตกทอดเป็นมรดกมาถึงคนรุ่นเรา ก็กลายเป็น
โบราณสถานและโบราณวัตถุเช่นเดียวกับอาคารและวัตถุท่ีเราสร้างขึ้นสมัยนี้ ก็จะเป็นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุของคนในอนาคตสืบต่อไป แบบนี้ไม่ขาดตอน๘๕  
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘๑สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภ าษณ์  อรสา อาวุธคม , ผู้ อ านวยการการท่ อง เที่ ยวแห่ งป ระเทศไทย  ส า นักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาส วัดใหญ่ชั ยมงคล  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘  การพัฒนาการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ   

 

ประเดน็ส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑ . พ ย า ย าม เก็ บ รั ก ษ า ส ภ าพ เดิ ม ข อ ง
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมและภู มิ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมท้ัง
ป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุด 

๖ ๑, ๓, ๖, ๑๐, ๑๑, ๑๔ 

๒. พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม 
ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบรวมท้ังพื้นท่ี
เปิดโล่ง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือมต่อความต่อเนื่อง
และบรรยากาศ 

๓ ๕, ๑๕, ๑๗ 

๓.ควรรักษาสภาพของลานหรือพื้นท่ีผิวบริเวณ
รอบอาคารให้คงลักษณะเดิมมากท่ีสุดเพื่ อ
ป้องกันการเส่ือมสลายขององค์ประกอบและ
ส่วนประณีตสถาปัตยกรรม 

๔ ๘, ๑๒, ๑๖, ๑๙ 

๔. พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณ
อาคารและพื้นท่ีรอบบริเวณเพื่อป้องกันการ
เส่ือมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งท่ีต้ัง
ของสถาปัตยกรรม 

๓ ๑, ๘, ๒๐ 

 
  
 ๔.๓.๒ การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  
 จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด



๑๙๘ 
 

พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๘  และ กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๒ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผน
และโครงการ ผลการวิจัยพบว่า 
 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื่องด้วยกรม
ศิลปากรเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถานอันเป็นสมบัติ และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปด้วยความถูกต้องท้ังทางด้าน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี รวมท้ังให้มีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
และประเพณีและวัฒนธรรม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ จึงออก
ระเบียบไว้ การดูแลรักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ รวมถึงการป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ 
และการบูรณะด้วย การดูแลรักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยู่ และป้องกันมิให้เสียหายต่อไป 
การท าให้กลับคืนสู่สภาพอย่างท่ีเคยเป็นมา การบูรณะ การซ่อมแซม และปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะ
กลมกลืนเหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ แต่ต้องแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีอยู่เดิม และส่ิง
ท่ีท า ขึ้นใหม่ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และให้
หมายรวมถึง ศิลปวัตถุท่ีติดต้ังประจ ากับอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย คณะบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ท า
หน้าท่ีพิจารณา ควบคุม ดูแล การอนุรักษ์โบราณสถาน  
 นอกจากนี้ โบราณสถานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดังนั้นการประเมินคุณค่าโบราณสถานจึงเป็น
ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญและน ามาใช้
พิจารณาเลือกใช้วิธีการในการอนุรักษ์และบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคม ในการอนุรักษ์โบราณสถานต้องพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าโดดเด่นในด้านใดบ้าง เช่น 
ด้านสุนทรียภาพ ด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปกรรม ด้านสังคม เป็นต้น เพื่อวางแผน
รักษาคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเอาไว้ แต่ต้องค านึงถึงคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเอาไว้ แต่ต้อง
ค านึงถึงคุณค่าความส าคัญในด้านท่ีรองลงด้วยตามความเหมาะสม การใช้และจัดการทรัพยากรท้ังท่ี
เป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นอย่างฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอย่างรอบคอบส าหรับทรัพยากร
เหล่านั้น เพื่อบรรลุความต้องการในอนาคตและให้หมายรวมถึงการป้องกัน  การดูแล การรักษา 
เพื่อให้คงคุณค่าไว้การสงวน และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย 
 ปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติโดยเฉพาะ
โบราณสถานท่ีต้ังอยู่ภายในวัดต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพระสงฆ์ผู้ดูแลวัด และปกครองคณะสงฆ์จะต้อง
มีหน้าท่ีส าคัญในการดูแลรักษาและปกป้องคุ้มครอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทดังกล่าว          
ของพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ กรมศิลปากร      
และองค์กรท่ีท าหน้าท่ีดูแลปกครองสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคม  
 โดยพิจารณาเห็นว่า เจ้าอาวาสบางวัดได้ท าการรื้อถอนโบราณสถานภายในวัดและวัดร้าง
ท่ีมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ท าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของชาติเสียหาย      



๑๙๙ 
 

เพื่อเป็นการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติท่ียังมิได้ท าการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน   
ของชาติ มิได้ถูกท าลายเสียหายไป จึงมีประกาศคณะสงฆ์ซึ่งได้ก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. ถ้าวัดใดจะเจาะ ขุดรื้อ ปูชนียสถาน เช่น เจดีย์ ปรางค์ ประติมากรรมหรือภาพฝาผนัง 
อุโบสถ วิหาร ตลอดถึงซ่อมแซมเปล่ียนแปลงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเก่าอื่นๆ ให้รายงานขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการสงฆ์อ าเภอ และจังหวัดโดยล าดับ๘๖  
 ๒. ให้ส่งรูปถ่ายของเก่าท่ีจะเจาะ ขุดรื้อ หรือเปล่ียนแปลงสภาพนั้น พร้อมประวัติของ
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุนั้นมาด้วยโดยย่อกับให้มีแผนผังแบบแปลนท่ีจะก่อสร้างเปล่ียนแปลงใหม่
แนบมาด้วย ๘๗  
 ๓. จะเจาะ ขุด รื้อ ปูชนียวัตถุ หรือซ่อมแซม เปล่ียนแปลงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้น
ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว๘๘ 
 ๔. ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันพิจารณาแล้วแจ้งกรมการ
ศาสนา๘๙ 
 ๕. ให้กรมการศาสนากับกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณา แล้วน าเสนอองค์การ
สาธารณูปการ เพื่อพิจารณาส่ังการในบางกรณีท่ีเห็นสมควรจะเสนอคณะสังฆมนตรีพิจารณาอนุมัติ   
ก็ได้๙๐ 
 ๖. ผู้ใดฝ่าฝืนล่วงละเมิดประกาศนี้ ให้เจ้าคณะผู้บังคับบัญชาลงโทษตามควรแก่กรณี๙๑ 
 ๗. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมิได้ขึ้นบัญชีเป็น
โบราณสถานแห่งชาติ โบราณสถานก็ดี โบราณวัตถุก็ดี ศิลปวัตถุก็ดี ๙๒  
 เมื่อเราสงวนรักษาและซ่อมบูรณะไว้ดีแล้วก็ไม่ควรปิดหรือเก็บท้ิงไว้เฉยๆ ควรจะต้อง
หมั่นตรวจตราสภาพโดยท่ัวไปให้คงดีอยู่เสมอ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องน ามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ 
จะเป็นทางตรงทางอ้อมจะมากหรือน้อยก็ตาม มิฉะนั้นก็คล้ายกับสูญเปล่าไม่คุ้มค่า อย่างเช่นบางวัดมี
ของดีของงามก็ปิดบังไม่ให้ใครรู้ หรือไม่กล้าน าออกมาใช้งาน จริงอยู่ในบางกรณีอาจเกิดเป็นดาบ 

                                                 
๘๖สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะ

อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺ โญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปัญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๐ 
 

สองคม อาจเกิดผลร้ายตามมาได้ เรื่องนี้เห็นว่า ถ้าเราด าเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบ  มีวิธีการท่ีดี
ถูกต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหา เช่น วัดแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปงดงามมาก เจ้าอาวาสไม่ต้องการให้ใครเห็น
ใครดู เพราะเกรงจะไปเข้าหูคนร้ายและมาลักขโมยจึงเก็บซ่อนไว้ในกุฏิอย่างเร้นลับ จนไม่มีใครรู้
ข้อเท็จจริงว่ายังมีอยู่จริงไม่ถูกสับเปล่ียน หรือของจริงองค์เดิมหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะคนรุ่นเก่าท่ี
เคยเห็นตายไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เมื่อเกิดอัคคีภัย เกิดโจรกรรม หรือเจ้าอาวาสมรณภาพ 
ก็ยิ่งสับสนและ ไม่เหลือหลักฐานอะไรเลย เป็นต้น ๙๓  
 การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุนั้น มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติเป็น
อย่างมาก เนื่องจากแสดงถึงประวัติความเป็นมาของชาติ อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพ
ของบรรพบุรุษ ในการสร้างสรรค์ประเทศชาติ ท าให้เกิดความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในชาติ และแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ และอาจก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน 
หากมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะมีการอนุรักษ์ ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานใด ๆ ต้องปฏิบัติดังนี้๙๔  
 ๑. ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้านประวัติการ
ก่อสร้างและการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และสภาพความเสียหายท่ีปรากฏ
อยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียนรูปแบบไว้โดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไป  
 ๒. ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าและ
ลักษณะความเด่นในด้านใดบ้าง อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรมหรือ
สถาปัตยกรรม เป็นต้น แล้ววางแผนรักษาคุณค่า และความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเป็นหลักไว้ แต่ท้ังนี้ต้อง
ค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญในด้านท่ีรองลงมาด้วย 
 ๓. พิจารณาก่อนว่าโบราณสถานนั้น ๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหรือไม่ เพียงใด หาก
ได้ถูกแก้ไขและส่วนแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อส่ิงท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมออก และบูรณะให้เหมือนเดิม  
 การอนุรักษ์โบราณสถานใด ๆ ก็ตาม จะต้องค านึงถึงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม โดยรอบ
โบราณสถานนั้นด้วย ส่ิงใดท่ีจะท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้น ๆ ให้ด าเนิ นการปรับปรุงให้
เหมาะสมด้วย โดยมีการเปล่ียนแก้ไขมาก่อนแล้ว จะต้องพิจารณาศึกษาให้ละเอียดว่า ได้บูรณะแก้ไข
มาแล้วกี่ครั้ง ผิดถูกอย่างไร ระยะเวลานานเท่าใด การอนุรักษ์ใหม่ท่ีจะนี้ไม่จ าเป็นจะต้องใช้แบบใด
แบบหนึ่งเสมอไป แต่ให้พิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นหลักในการอนุรักษ์  เพื่อให้
โบราณสถานนั้นมีคุณค่าและความส าคัญมากท่ีสุด   
 ท้ังนี้ จะต้องท าเป็นหลักฐานแสดงให้ปรากฏถึงการเปล่ียนแปลงแก้ไขจะด้วยวิธีการ
บันทึกเป็นเอกสาร เขียนแบบไว้ท าหุ่นจ าลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษ์ก็ได้ คุณค่าความส าคัญเย่ียมยอด 
ควรท าแต่เพียงเพิ่มความมั่นคง แข็งแรงหรือสงวนรักษาไว้เท่านั้น การน าวิธีการและเทคนิคฉบับใหม่
                                                 

๙๓สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๙๔สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๑ 
 

มาใช้งานในงานอนุรักษ์ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงจะต้องมีการศึกษาและทดลองจนได้ผลเป็นท่ีพอใจ
แล้ว  จึงจะน ามาใช้ได้ โดยไม่ท าให้โบราณสถานนั้นเส่ือมคุณค่าไป การต่อเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
ของโบราณสถาน ควรท าเท่าท่ีจ าเป็นให้ดูเรียบง่ายและมีลักษณะกลมกลืนกับของเดิม ในกรณีท่ี
จ าเป็นจะต้องท าช้ินส่วนของโบราณสถาน ท่ีขาดหายไปขึ้นใหม่เพื่อรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
และให้การอนุรักษ์โบราณสถานนั้นสามารถด าเนินการได้ต่อไป ๙๕ 
 การท าช้ินส่วนขึ้นใหม่นั้นอาจท าได้โดยวิธีการออกแบบท่ีแสดงให้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็น
การท าขึ้นใหม่ จะด้วยวิธีการใช้วัสดุต่างๆ กัน การใช้สีต่างกัน หรือการท าพื้นผิวให้ต่างกันกับของเดิม
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะท่ีมีความผสมกลมกลืนกับของเดิม การอนุรักษ์ช้ินส่วนท่ีมีคุณค่าเย่ียม
ยอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณวัตถุ ซึ่งติดหรืออยู่ประจ า โบราณสถานนั้น ๆ ท าได้แต่
เพียงการสงวนรักษา หรือเพิ่มความมั่นคงแข็งขึ้นเท่านั้น  ท้ังนี้ เพื่อคุณค่าของเดิมให้ปรากฏเด่นชัด
มากท่ีสุด ยกเว้นปูชนียวัตถุท่ีมีการเคารพบูชาสืบเนื่องมาโดยตลอด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว มีซากโบราณสถานควรอนุรักษ์โดยการรวบรวมช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีมีผู้มา
ประกอบขึ้นไว้ให้เหมือนเดิม หรืออาจจะเป็นเพียงการรวบรวมช้ินส่วนต่าง ๆ มาประกอบขึ้นไว้เป็น
บางส่วน ส าหรับช้ินส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งจ าเป็นในการสงวนรักษานั้น ก็อาจท าเพิ่มขึ้นใหม่ได้ ซึ่งมี
คุณค่าทางประวัติ  
 ส่วนโบราณคดีนั้น ท าได้โดยรักษาไว้ตามสภาพเดิมหลังการขุดแต่ง แต่ต้องป้องกันมิให้
เสียหายต่อไปด้วยวิธีท่ีไม่ท า ให้โบราณสถานเสียคุณค่า โบราณสถานท่ีเป็นปูชนียสถานอันเป็นท่ี
เคารพบูชา ซึ่งเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยกันดีของประชาชนโดยท่ัวไป จะต้องบูรณะไว้โดยไม่มีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง ลักษณะสีและทรวดทรง ซึ่งจะท าให้โบราณสถานนั้นหมดคุณค่า หรือเส่ือมความ
ศักด์ิสิทธิ์ไป  เพื่อป้องกันมิให้ช้ินส่วนของโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ ซึ่งรวมถึงประติมากรรม
จิตรกรรม และศิลปกรรม เกิดการช ารุดเสียหาย หรือถูกโจรกรรม จะต้องน าช้ินส่วนนั้นมาเก็บรักษาไว้
ในสถานท่ีอันปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมท้ังท าแบบจ าลองให้เหมือนนของเดิมไป
ประกอบไว้ในท่ีโบราณสถานนั้นแทน ซึ่งวิธีการนี้จะปฏิบัติได้ก็เมื่อไม่สามารถรักษาได้โดยวิธีอื่นแล้ว
โบราณสถานใดท่ียังมีประโยชน์ใช้สอยอยู่ จะกระท าการอนุรักษ์โดยการเสริมสร้างหรือต่อเติมส่ิงท่ีจ า 
เป็นขึ้นใหม่ก็ได้เพื่อความเหมาะสม๙๖   
 ท้ังนี้ ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องท าให้เหมือนของเดิม ทีเดียวแต่ส่ิงท่ีเพิ่มเติมขึ้นใหม่นั้นจะต้อง
ลักษณะกลมกลืนและไม่ท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้น ๆ โบราณสถานต่าง ๆ ท้ังนี้ขึ้นทะเบียน
แล้ว และยังไม่ขึ้นทะเบียน จ าต้องมีมาตรการในการบ ารุงรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 
สวยงามอยู่เสมอ  กรณีท่ีโบราณสถานใดมีสภาพช ารุดทรุดโทรม อาจจะเป็นอันตราย การด าเนินการ
ในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
เพื่อป้องกันมิให้เสียหายต่อไป ในบางกรณีจะต้องด าเนินการติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยราชการ

                                                 
๙๕สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม ), เจ้ าอาวาส วัดใหญ่ชั ยมงคล  อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๒ 
 

อื่นหรือสถาบันเอกชนซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของชาติ๙๗  
 งานท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หรือการขุดค้น จะต้องท ารายงานในรูปของการ
วิเคราะห์และวิจัย โดยมีภาพประกอบซึ่งเป็นภาพลายเส้นและภาพถ่าย และต้องรายงานส่ิงท่ีได้ปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนโดยละเอียด เช่น งานแผ้วถาง การจัดบริเวณ งานเสริมความมั่นคงช้ินส่วนต่างๆ เป็นต้น 
และการบันทึกรายงานนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ การบ ารุงรักษาให้
โบราณสถานคงสภาพเดิมให้มากท่ีสุดโดยคนในชุมชน ด้วยความสมัครใจ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ท้ิง
ส่ิงแวดล้อม ไม่ขัดต่อการด ารงชีวิต หาพันธมิตรช่วยท า ด้วยวิธีการท่ีไม่ยุ่งยาก ท าได้ทุกวัน เช่น การ
ท าความสะอาด เฝ้าระวังรักษา  และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโบราณสถานให้กับชุมชน 
ส่ิงของโบราณท่ีเคล่ือนท่ีได้เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไปหรือเป็น
สังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี๙๘  
 แนวทางการปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕            
ไว้ ๖ ประการ ในการพัฒนาโครงการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้๙๙ 
 ๑. ด้านวิชาการ ประกอบด้วยการท าความเข้าใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม และความมุ่งหมายของมรดกทางวัฒนธรรมส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน โดยวิธีการศึกษาทาง
วิชาการ  
 ๒. ด้านกฎหมาย นักอนุรักษ์จะต้องท าความกระจ่างให้ชัดเจนต่อข้อปฏิบัติท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายของประเทศว่ามีอ านาจในการด าเนินงานมากน้อยแค่ไหนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 
 ๓. ด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ นักอนุรั กษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนใน      
ด้านความคิด หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม  
โดยการศึกษาอนุสัญญา ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปแนวปฏิบัติโดยองค์การระหว่างประเทศ  
 ๔. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายกลยุทธศาสตร์ของประเทศได้
ก าหนดแนวทางไว้เช่นไร มีมาตรการอะไรบ้าง 
 ๕. ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตกับ
ประเพณีและสังคมปัจจุบัน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตไม่ว่ามรดกท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ย่อมส่งเสริมและเกื้อกูลวิถีชีวิตต่อชาวพื้นเมืองและบริเวณใกล้เคียงในการรักษาเอกลักษณ์ของสังคม  

                                                 
๙๗สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรฑโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๓ 
 

 ๖. ด้านสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอย่าง
ระมัดระวังต่อแผนปฏิบัติการเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติการท่ีผิดพลาดซ้ าซาก และไม่เป็นการท าลาย
ระบบนิเวศวิทยา และส่ิงท่ีมีชีวิตรวมท้ังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ ในอันท่ีจะ
ท าให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้น  
 อุโบสถ วิหาร เจดีย์ ศาลา ฯลฯ ล้วนเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ มิฉะนั้น 
คนโบราณเขาคงไม่ลงทุนสร้างขึ้นมาให้เหนื่อยยาก ดังนั้น เรื่องการจัดการน าโบราณสถานโบราณวัตถุ 
มาใช้งานในสังคมจึงนับเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะโลกทุกวันนี้ได้เปล่ียนแปลงไปมาก เห็นว่า
โบราณสถาน โบราณวัตถุควรจะได้จัดการเพื่อชุมชนดังนี้ ๑๐๐   
 การใช้สอยประจ าส าหรับภายในโบราณสถาน ท่ียังใช้งานอยู่ไม่ว่าโบสถ์ วิหาร ศาลา 
เจดีย์ กุฏิ มณฑป ฯลฯ  จ าเป็นต้องใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ท้ังในกิจของสงฆ์เองและกิจ
ของชาวบ้านหรือศาสนิกชน กล่าวคือ พระสงฆ์ต้องใช้สวดมนต์ ท าวัตร ปลุกเสก บวชนาค เทศนา   
จ าวัด ฯลฯ ประชาชนต้องมาตักบาตร ท าบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บูชากราบไหว้ สรงน้ าพระ       
เวียนเทียน ฯลฯ๑๐๑  
 อาคารสถานท่ีก็ดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของวัดท่ีมีอยู่ต้องถูกใช้งานเสมอ แต่การใช้งาน
อย่างไรจึงจะดีและมีประโยชน์ควบคู่กัน มีข้อควรปฏิบัติคือการใช้ประโยชน์ใดๆ ควรเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง  หรือป้องกันดูแลรักษานั่นเอง เป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธี
ป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม 
อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ เด็กวัด หรือชาวบ้านก็ตาม อย่างเช่น
พื้นและฝาผนังอาคารทุกชนิดถ้าเราใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย อยากจะลากอะไรก็ลากอยากจะตอก
ตะปูแขวนอะไรก็แขวนในไม่ช้าอาคารนั้นก็จะเกิดการสกปรก ขาดความสวยงามและช ารุดทรุดโทรม 
ถ้าเป็นโบราณวัตถุก็จะเกิดการแตกหักงอ บิ่น ร้าว ไฟไหม้ รอยขูดขีดสกปรก๑๐๒   
 ส่ิงของทุกอย่างต้องหมั่นท าความสะอาดและตกแต่งให้ดูสวยงามตามสมควร การซ่อม
บ ารุงเป็นเรื่องการขาดความเอาใจใส่ของคนไทยเป็นอย่างมาก อาคารศาสนสถานชอบสร้างมาก แต่ไม่
ชอบซ่อม จึงกลายเป็นสร้างแล้วท้ิงถือว่าฟุ่มเฟือยส้ินเปลืองโภคทรัพย์เงินทองของชาติอย่างมาก 
ส่ิงของทุกอย่างเมื่อเกิดช ารุดต้องรีบซ่อมบ ารุง ถ้าท้ิงไว้นานช้ินส่วนต่างๆ จะค่อยๆ หายไปจนหมดการ
รักษาด้วยการเก็บเป็นท่ีเป็นทางมีทะเบียนบัญชี มีกุญแจติดป้องกันขโมย มีคนดูและเฝ้ารักษา       
ติดลูกกรงเหล็กเสริมความมั่นคงติดไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างพอเพียง การใช้สอยส าหรับคนภายนอก 
เป็นการเปิดบริการสาธารณะแก่ทางโลก ๑๐๓  

                                                 
๑๐๐สัมภาษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุมศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าราชการจั งห วัดพระนครศรีอ ยุธยา อ า เภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑สัมภาษณ์  พระธรรมรัตนมงคล(นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะ

อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันาวคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๔ 
 

 วัดท่ีมี ช่ือเสียงเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีส าคัญในท้องถิ่นทุกแห่งถือว่าเป็ น    
“ของดี” ของบ้านเมือง ถ้ารู้จักจัดการด้านบริหารย่อมจะได้รับประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เช่น วัดถ้ารู้จัก
ดูแลรักษาโบราณสถานดีไม่ทรุดโทรม ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ บริเวณวัดสะอาด๑๐๔  
 ปลูกต้นไม้สวยงามร่มรื่นจัดเจ้าหน้าท่ีและพระสงฆ์คอยบริการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
แก่นักท่องเท่ียวผู้มาไหว้พระส่ิงศักด์ิสิทธิ์ จัดให้มีการแสดงธรรม จัดให้มีโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จัดงานเทศกาลและจัดงานวันส าคัญทางศาสนาอย่างเป็นระเบียบและสงบ  วัดนั้นก็จะมีคน
มากขึ้น รายได้เข้าวัดก็จะตามมาโดยไม่ต้องไปเรี่ยไรสร้างความเดือดร้อนแก่คนท่ัวไป บางวัดพัฒนาไป
มากสามารถเก็บเงินค่าเข้าชมได้อีก ยิ่งสังคมโลกปัจจุบันนี้แคบลง เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการ
ส่ือสารการคมนาคม และการท่องเท่ียว การแลกเปล่ียนทางศิลปวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
“จุดขาย” จึงอยู่ท่ีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น  ถ้าคนไทยเราเห็นความส าคัญช่วยกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
ได้ อย่างเช่น ถ้าเราไปเท่ียวภาคเหนือ ก็ต้องการดูคน ดูวัด และถ้าเกิดความอิ่มอกอิ่มใจก็แสดงว่า
วัฒนธรรมไทยเรา ยังคงมีความหวังอยู่ เป็นต้น๑๐๕ 
 ๑. การฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยท่ีสุดส าหรับตัวอาคาร โครงสร้างหรือแหล่งโบราณสถาน
และสภาพแวดล้อมของมันหรือเพื่อใช้สมบัติท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์นี้  ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีได้ต้ังไว้
แต่เดิม ๑๐๖  
 ๒. คุณภาพและลักษณะด้ังเดิมซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดของตัวอาคารโครงสร้างหรือแหล่ง
โบราณสถานและสภาพแวดล้อมของมันไม่ควรถูกท าลาย ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงการเคล่ือนย้าย
หรือการเปล่ียนแปลงวัตถุทางประวัติศาสตร์ใดๆ ก็ตาม หรือลักษณะส าคัญทางสถาปัตยกรรมซึ่งเห็น
ได้อย่างชัดเจน ๑๐๗ 
 ๓. อาคารโครงสร้างและแหล่งโบราณสถานท้ังหมดควรจะบ่งบอกถึงอายุสมัยของ
โบราณสถานเหล่านั้นโดยตัวของมันเองได้  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งไม่มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงซึ่งต้องค้นหาลักษณะด้ังเดิมท่ีปรากฏต้ังแต่แรกเริ่มจึงไม่ควรจะ
ถูกส่งเสริม ๑๐๘ 
 ๔. การเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามกาลเวลานั้น  เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และการวิวัฒนาการของอาคาร โครงสร้าง หรือแหล่งโบราณสถานและสภาพแวดล้อม
                                                 

๑๐๔สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๑๐๕สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๖สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๑๐๗สัมภาษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุมศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าราชการจั งห วัดพระนครศรีอ ยุธยา อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก), เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๕ 
 

การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจจะต้องการความส าคัญในทางท่ีถูกต้องของมัน  และความส าคัญนี้ควร 
จะได้รับการยอมรับและนับถือ ๑๐๙   
 ๕. การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของรูปแบบท่ีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนหรือตัวอย่างต่างๆ 
ของงานฝีมือท่ีมีความช านาญ ซึ่งแสดงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของอาคาร โครงสร้างหรือแหล่ง
โบราณสถาน ควรจะถูกปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ๑๑๐   
 ๖. ลักษณะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมท่ีเส่ือมสภาพ ควรจะได้รับการซ่อมแซมมากกว่าจะ
ถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ ในกรณีท่ีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนนั้นจ าเป็นจริงๆ วัสดุใหม่
ก็ควรจะเข้ากันได้กับวัสดุท่ีถูกแทนท่ี ท้ังในด้านองค์ประกอบ การออกแบบสีสัน เนื้อวัสดุ และ
คุณสมบัติท่ีมองเห็นได้อื่นๆ การซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของลักษณะต่างๆ  
ทางสถาปัตยกรรมท่ีสูญหายไปควรจะวางอยู่บนพื้นฐานของการจ าลองแบบอย่างถูกต้อง และควรจะ
ถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์  กายภาพหรือบันทึกภาพถ่าย 
มากกว่าจะวางพื้นฐานอยู่บนการคาดคะเนรูปแบบ หรือความแตกต่างของวัตถุธาตุทางสถาปัตยกรรม
ท่ีพอหาได้จากอาคารอื่นๆ และโครงสร้างอื่นๆ ๑๑๑  
 ๗. ลักษณะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมท่ีเส่ือมสภาพ ควรจะได้รับการซ่อมแซมมากกว่าจะ
ถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ ในกรณีท่ีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนนั้นจ าเป็นจริงๆ วัสดุใหม่
ก็ควรจะเข้ากันได้กับวัสดุ ท่ีถูกแทนท่ี  ท้ังในด้านองค์ประกอบ การออกแบบสีสัน เนื้ อวัสดุ           
และคุณสมบัติท่ีมองเห็นได้อื่นๆ การซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของลักษณะต่างๆ       
ทางสถาปัตยกรรมท่ีสูญหายไปควรจะวางอยู่บนพื้นฐานของการจ าลองแบบอย่างถูกต้อง และควรจะ
ถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์  กายภาพหรือบันทึกภาพถ่าย 
มากกว่าจะวางพื้นฐานอยู่บนการคาดคะเนรูปแบบ หรือความแตกต่างของวัตถุธาตุทางสถาปัตยกรรม
ท่ีพอหาได้จากอาคารอื่นๆ และโครงสร้างอื่นๆ  
 ๘. การท าความสะอาดผิวภายนอกของส่ิงก่อสร้าง ควรจะถูกด าเนินการด้วยความ
นุ่มนวลท่ีสุดเท่าท่ีจะสามรถท าได้ การท าความสะอาดด้วยการพ่นทรายขัด และกรรมวิธีการท าความ
สะอาดอื่นๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายและท าลายวัสดุก่อสร้างอาคารทางประวัติศาสตร์ไม่ควรจะน ามาใช้๑๑๒

   
 
 
 
 

                                                 
๑๐๙สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙  การพัฒนาการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ 

 

ประเด็นส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 
(รูปหรือ

คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. ปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการอนุรักษ์
โบราณสถานของชาติโดยเฉพาะโบราณสถานท่ีต้ังอยู่
ภายในวัดต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพระสงฆ์ผู้ดูแลวัด 
และปกครองคณะสงฆ์จะต้องมีหน้าท่ีส าคัญในการ
ดูแลรักษาและปกป้องคุ้มครอง  

๑๑ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙ 

๒. ถ้าวัดใดจะเจาะ ขุดรื้อ ปูชนียสถาน เช่น เจดีย์ 
ปรางค์ ประติมากรรมหรือภาพฝาผนัง อุโบสถ วิหาร 
ตลอดถึงซ่อมแซมเปล่ียนแปลงโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุของเก่าอื่นๆ ให้รายงานขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการสงฆ์อ าเภอ และจังหวัดโดยล าดับ 

๖ ๑, ๔, ๕, ๗, ๑๑, ๑๒ 

๓.การอนุ รักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุนั้ น  มี
ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากแสดงถึงประวัติความเป็นมาของชาติ อัน
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพของบรรพ
บุรุษ 

๖ ๑, ๕, ๖, ๑๑, ๑๔, ๑๖ 

๔. การส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของ
โบราณสถานท้ังด้านประวัติการก่อสร้างและการ
อนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ 
และสภาพความเสียหาย 

๔ ๑, ๑๐, ๑๓, ๑๕ 

 
 ๔.๓.๓ การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
 จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ



๒๐๗ 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ ท่าน  และกลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) หมายถึงการพัฒนาท่ีต้องค านึงถึง
ความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกัน         
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๙-๑๐ จะมุ่งให้ทุกหน่วยงานพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมตามแนวคิด
นี้ท้ังส้ิน รวมทั้งแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกัน๑๑๓  

๒ . ประธานคณะ ผู้บริห าร สูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : CEO) 
ความหมายในภาคเอกชน หมายถึง ประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งมีอ านาจในการท่ีจะ
ตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดังตัวอย่าง ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น หมายถึงการเป็น
เจ้าภาพสูงสุดท่ีสามารถจะบูรณาการงานในจังหวัดให้ส าเร็จ ซึ่ งจะต้องรู้ปัญหาและสามารถระดม
สรรพก าลังได้ และท่ีส าคัญจะต้องมีเครื่องช้ีวัดการท างานท่ีเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี๑๑๔ 

๓. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการสร้างภาพอนาคตของ
องค์กรและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตมีองค์ประกอบส าคัญ           
๔ ประการคือ (๑) การมุ่งเน้นอนาคต (๒) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร (๓) การมุ่งเน้น
กระบวนการ และ (๔) การมุ่งเน้นภาพรวม๑๑๕ 

๔. การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาค าตอบ การหาความรู้ในส่ิง
ท่ีไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นส่ิงท่ีเป็น
ประ โยชน์ ใหม่  ๆ  ท่ีอ งค์กรต่าง ๆ  นิ ยมน าม าใช้ คื อการวิ จัยและพัฒ นา (Research and 

                                                 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุมศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าราชการจั งห วัดพระนครศรีอ ยุธยา อ า เภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๘ 
 

experimental development) ซึ่งมีท้ังการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาการ
ทดลอง๑๑๖ 

๕. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory  management) เป็นหลักการบริหาร
อย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีท้ังการมีส่วน
ร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ
รับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
องค์กร๑๑๗ 

๖. นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารอื่น ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น 
๖.๑ Balanced Scorecard คือ การก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้านเป็น

เครื่องมือท่ีใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นความสมดุลและ
ความสัมพันธ์ของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนท้ัง ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านลูกค้า (๒) ด้าน
กระบวนการภายในองค์กร (๓) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ (๔) ด้านการเงินและงบประมาณ 

๖.๒ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management: TQM)    
เป็นการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ภายใต้หลักการ ๓ C คือ ๑) Customer focus เป็นการบริหาร
ท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ๒) Continuous improvement เป็นการปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง และ ๓) Company-wide involvement เป็นการบริหารท่ีต้องท าให้คนท้ัง
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นเต็มใจ และมีความสุขในการท างาน 

๖.๓ วงจร PDCA คือ วงจรคุณภาพ หรือ วงจรเดรมมิ่ง ได้แก่ Plan (วางแผน)     
Do (ปฏิบัติตามแผน) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงพัฒนา) เป็นกระบวนการเชิงระบบ
ท่ีนิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้ทุกองค์กร 

๖.๔ ส านักบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เป็นมิติใหม่แห่งการให้บริการ
ประชาชน โดยรวมศูนย์การให้บริการพื้นฐานแก่ลูกค้าและประชาชนจากหลาย ๆ หน่วยงานมาไว้    
ณ จุดเดียวกัน 

มีการปรับปรุงท้ังระบบส านักงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเน้นให้ปฏิบัติงานบริการ
ลูกค้าและประชาชนด้วยจิตส านึกแห่งผู้ให้บริการท่ี ดีและมีการปรับปรุงระบบงานโดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้สามารถบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

ความเป็นองค์รวมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง     
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกส่วนอย่างบูรณาการไม่แยกส่วน และสามารถจัดองคาพยพทุกส่วนให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบท่ีครบวงจร เงื่อนไขความส าเร็จของการบริหารแบบองค์
รวมประการหนึ่งคือ การท างานเป็นทีม โดยทุกฝ่ายทุกกลุ่ม ทุกคนต้องพร้อมท่ีจะร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมรับผิดชอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
                                                 

๑๑๖สัมภาษณ์  นางอรสา อาวุธคม , ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน
พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๑๑๗สัมภาษณ์ นายอรุณศักด์ิ กิ่งมณี , ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด         
                     พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ประเด็นส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 
(รูปหรือ

คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. มีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

๒ ๑, ๘ 

๒. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน 

๑ ๑๑ 

๓. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

๑ ๒๐ 

๔. ไม่มีความขัดแย้งกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

๑ ๑๗ 

 
๔.๓.๔ การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 

 จากการลงพื้นท่ีวิจัยในวัดท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษา ได้แก่ ๑) วัดธรรมิกราช 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๒) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๓) วัดสุวรรณ
ดารารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๔) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
๕ ) วัดกษั ตราธิราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๖ ) วัดศาลาปูนวรวิหาร อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๗) วัดพุทไธสวรรค์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๘) วัดใหญ่ ชัยมงคล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ ๙) วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก อันประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการส านัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครสรีอยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปากรท่ี ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑๐ ท่าน  และกลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐ รูป ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 



๒๑๐ 
 

๑) ประโยชน์ในด้านวิชาการ โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมายไม่ว่าจะ
เป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ ๑๑๘  

๒) ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุในการ
ก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกท าเลท่ีต้ัง การท ารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็นต้น ๑๑๙   

๓) ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวโบราณสถานต่างๆ ส่วนมากจะเป็นจุด
สนใจของนักท่องเท่ียว ๑๒๐   

๔) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ๑๒๑ 
 ๕) ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิด หวงแหนในการท่ีจะช่วย
บ ารุงรักษา ๑๒๒   

๖) ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ ๑๒๓ 
๗) การแสดงความเคารพคารวะอ้อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้น๑๒๔  
๘) การใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบ ท่ีจะมีต่อโบราณสถาน มีการ

ก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน ๑๒๕ 
๙) การใช้สอยพื้นท่ีภายในโบราณสถาน ๑๒๖ 
๑๐) การใช้สอยพื้นท่ีภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป

สามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีเขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพดีไม่
ทรุดโทรม ๑๒๗  

                                                 
๑๑๘สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๙สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม), เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔สัมภาษณ์  นางอรสา อาวุธคม , ผู้อ านวยการการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะ

อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๗สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺโญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๑ 
 

๑๑) เปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน วัดมีหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของโบราณสถาน
นั้น๑๒๘ 

๑๒) มีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานแก่
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ๑๒๙  

๑๓) จัดหาผู้มีความรู้ให้เป็นผู้แนะน าในการชมและศึกษาค้นคว้าวิจัยโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ ๑๓๐ 

๑๔) อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของผู้ท่ีมาค้นคว้าวิ จัยและศึกษาในพื้น ท่ี
โบราณสถาน เช่น มีห้องน้ า ถังขยะ ให้เพียงพอต่อการใช้สอยและจัดวางให้เป็นระเบียบไม่บดบังส่ิงท่ี
เป็นโบราณสถานอย่างเหมาะสม ๑๓๑ 

๑๕) เขตส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเจริญมั่งค่ัง ๑๓๒  
๑๖) โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น คูเมือง สระ

น้ า อ่างเก็บน้ า สระพัง หรือบ่อบาดาลในสมัยสุโขทัย เป็นต้น ๑๓๓ 
๑๗) โบราณสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ โบราณสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีอยู่ 

เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้ าท่ีมีมนุษย์เข้าไปอาศัยและท้ิง
ร่องรอยไว้ ๑๓๔   

๑๘) โบราณสถานท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และไม่มีคนอยู่
อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว๑๓๕   

๑๙) โบราณสถานท่ียังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และยังมีคนอยู่
อาศัย หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่ ๑๓๖   

                                                 
๑๒๘สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์  พระครูสิ ริชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นางสาวสุกัญญา เบาเนิด , ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๒ 
 

๒๐) ร่วมคิดค้นและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาท่ีเกิด   
หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ หรือเพื่อสนองความต้องการ ๑๓๗   

๒๑) ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาและเพื่อ
สนองความต้องการ๑๓๘   

๒๒) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ๑๓๙ 
๒๓) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีได้ท าไว้

เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  ๑๔๐ 
๒๔) ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารพื้นท่ีในการควบคุม การอนุรักษ์ การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการบ ารุงรักษาท่ีต้ังของพื้นท่ี
ทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด ๑๔๑ 

๒๕) จัดประโยชน์ในสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู ได้แก่ 
โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพงเมือง 
เป็นต้น ๑๔๒  
 

ตารางที่ ๔.๓๑  การพัฒนาการมีส่วนรว่มของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด   
                         พระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 
(รูปหรือ

คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับที่ 

๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด ๖ ๕, ๘, ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๙ 
๒. วัดมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด ๖ ๓, ๔, ๗, ๑๐, ๑๕, ๒๐ 
๓. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๕ ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
๔. ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น ๖ ๑, ๓, ๕, ๑๑, ๑๔, ๑๙ 

  

                                                 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร), เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ, นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์  นายสุ จิ น ต์  ไชยชุมศั ก ด์ิ , ผู้ ว่าราชการจั งห วัดพระนครศรีอ ยุธยา อ า เภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑สัมภาษณ์  พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺโญ), รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๓ 
 

๔.๔  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๖ รูป/คน สามารถสรุปผลการวิจัย

ได้ดังนี้ 
(๑) การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ มีดังนี้ 

๑. พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกันท้ังนี้
เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งช้ีบรรยากาศและคุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท่ีนี้รวมความถึง ผิวจราจร
ประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริม
ทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคด้ังเดิม ซึ่งองค์ประกอบในผัง
บริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี ๑๔๓  

๒. พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
รวมทั้งพื้นท่ีเปิดโล่ง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือมต่อความต่อเนื่องและบรรยากาศ   

๓. พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณอาคารและพื้นท่ีรอบบริเวณเพื่อ
ป้องกันการเส่ือมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งท่ีต้ังของสถาปัตยกรรม๑๔๔   

๔. ควรรักษาสภาพของลานหรือพื้นท่ีผิวบริเวณรอบอาคารให้คงลักษณะเดิมมาก
ท่ีสุดเพื่อป้องกันการเส่ือมสลายขององค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม   

๕. เตรียมการป้องกันการเส่ือมสลายของผิวหน้าวัสดุตามลักษณะทางธรรมชาติของ
วัสดุนั้นๆ เช่น การท าความสะอาดผิวหน้า การกัดสนิมผิวโลหะ และการกัดสีตกแต่ง รวมท้ังการ
เตรียมการป้องกัน และบ ารุงรักษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งส่งผล
มายังผิววัสดุของตัวสถาปัตยกรรม   

๖. ควรมีการประเมินคุณค่าโดยท่ัวไปของวัสดุก่อสร้างของอาคารท่ีต้องการอนุรักษ์
ว่า  นอกเหนือจากการป้องกันและบ ารุงรักษาแล้ว ยังต้องการเสริมด้วยเทคนิควิทยาอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ท้ังนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ สถาปนิกภูมิ
สถาปนิกวิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  ๑๔๕ 

๗. ควรซ่อมแซมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและผังบริเวณท่ีช า รุด ในการ
ซ่อมแซมนี้จ า เป็นต้องระมัดระวังและศึกษาลักษณะเดิมให้ถ่องแท้ ในกรณี ท่ีมี ช้ินส่วนของ
สถาปัตยกรรม หรือส่วนประณีตสถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไป  การซ่อมแซมจ าเป็นต้องศึกษาจาก
ต้นแบบท่ียังพอหลงเหลืออยู่ โดยศึกษาเปรียบเทียบให้ช้ินส่วนใหม่เหมือนหรือให้มีความแตกต่างน้อย
ท่ีสุด ช้ินส่วนดังกล่าวอาจเป็นรั้ว ระเบียง ส่วนตกแต่ง ชายคา ฯลฯ การเลือกวัสดุในส่วนท่ีเพิ่มเติมให้

                                                 
๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์, คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๔ 
 

พิจารณาวัสดุเดิมเป็นพื้นฐานหากการใช้วัสดุใหม่ท่ีสร้างความแตกต่างน้อยท่ีสุด เช่น วั สดุปูพื้น      
เป็นต้น  ๑๔๖ 

๘. การออกแบบและการก่อสร้างส่วนของสถาปัตยกรรมหรือสภาพแวดล้อมใน
กรณีท่ีองค์ประกอบนั้น ได้เส่ือมสลายหรือสูญหายไปโดยส้ินเชิง เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ลาน ถนน  
ทางเท้า และในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์มีความจ าเป็นต้องสร้างใหม่ เพื่อให้ความสัมพั นธ์ของ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมคงบรรยากาศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นเดิม การออกแบบ
ใหม่จ าเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือจดหมายต่างๆ  เพื่อให้การ
ออกแบบในลักษณะเหมือนเดิมกระท าโดยถูกต้อง หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกแบบใหม่ 
จ าเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมใหม่ท่ีมีคุณลักษณะท่ีกลมกลืนกับอาคารและสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่า   
ทางประวัติศาสตร์ ๑๔๗ 

๙. ในกรณีท่ีการด าเนินการในขั้นตอนของการบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration)   
หรือการสร้างใหม่ลักษณะเดิมได้ลุล่วงไป จ าเป็นต้องมีการศึกษาส่วนเพิ่มเติมขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้งานใหม่ซึ่งอาจรวมความถึงการเพิ่มบริเวณจอด
รถในพื้นท่ี  การเพิ่มส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหรือประโยชน์ใช้สอยท่ีต้องการเพื่อการใช้งานใหม่ 
เช่นโถง หรือทางเดินต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับการใช้สอย ต้องแน่ใจว่าส่วนท่ีเพิ่มเติม
ไม่เป็นปัญหาต่อคุณลักษณะท่ัวไปของอาคารและสภาพแวดล้อมท้ังในแง่มุมของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณ    

๑๐. ในกรณีท่ีอาจต้องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปัตยกรรม
บ้างเพื่อการใช้งานใหม่ต้องพิจารณาลักษณะท่ีให้ความกลมกลืนกับอาคารเดิม หรือสภาพแวดล้อมเดิม  
ท้ังรูปแบบ วัสดุ และสัดส่วน ซึ่งรวมความถึงองค์ประกอบของผังบริเวณและความเช่ือมโยงของส่วน
เปิดโล่ง ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการออกแบบใหม่เพิ่มเติม ๑๔๘   

 
(๒) การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ มีดังนี ้

๑. ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้าน
ประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และสภาพความ
เสียหายท่ีปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียนรูปแบบไว้โดยละเอียด 

                                                 
๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์, คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด    

พระนครศรีอยุธยา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๕ 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารส าคัญ         
ทางประวัติศาสตร์ ต่อไป ๑๔๙ 

 ๒. ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่า
และลักษณะความเด่นในด้านใดบ้าง อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม
หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น แล้ววางแผนรักษาคุณค่า และความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเป็นหลักไว้ แต่ท้ังนี้
ต้องค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญในด้านท่ีรองลงมาด้วย 

 ๓. พิจารณาก่อนว่าโบราณสถานนั้น ๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหรือไม่ 
เพียงใด หากได้ถูกแก้ไขและส่วนแก้ไขเพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อ
ส่ิงท่ีแก้ไขเพิ่มเติมออก และบูรณะให้เหมือนเดิม ๑๕๐ 

 
 (๓) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 

๑. ด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development)  
๒. ด้วยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : 

CEO) มีอ านาจในการท่ีจะตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
๓. ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการสร้างภาพ

อนาคตขององค์กรและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ๔ ประการคือ (๑) การมุ่งเน้นอนาคต (๒) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร (๓) การ
มุ่งเน้นกระบวนการ และ (๔) การมุ่งเน้นภาพรวม ๑๕๑ 

๔. ด้วยการวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาค าตอบ การหา
ความรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ใหม่  ๆ  ท่ีองค์กรต่าง ๆ นิยมน ามาใช้คือการวิจัยและพัฒนา (Research and 
experimental development) ซึ่งมีท้ังการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาการ
ทดลอง  

๕ . ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า รแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participatory  management)          
เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่ม
ท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดม
ทรัพยากรมีท้ังการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในองค์กร ๑๕๒ 

                                                 
๑๔๙สนทนากลุ่ ม เฉพาะ นางสาวสุ กัญ ญา เบาเนิด , ผู้ อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๖ 
 

๖. ด้วยนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารอื่น ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น  
Balanced Scorecard  การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management: TQM) 
วงจร PDCA ส านักบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เป็นต้น 

 
 (๔) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีดังนี ้
 ๑. ประโยชน์ในด้านวิชาการ โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์  
 ๒. ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ
ในการก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกท าเลท่ีต้ัง การท ารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็นต้น  
 ๓. ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวโบราณสถานต่างๆ ส่วนมากจะ
เป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว  
 ๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
 ๕. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิด หวงแหนในการท่ีจะช่วย
บ ารุงรักษา  
 ๖. ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ  
 ๗. การแสดงความเคารพคารวะอ้อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้น  
 ๘. การใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบ ท่ีจะมีต่อโบราณสถาน 
มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน  
 ๙. การใช้สอยพื้นท่ีภายในโบราณสถาน๑๕๓   
 ๑๐. การใช้สอยพื้นท่ีภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
โดยท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีเขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ใน
สภาพดีไม่ทรุดโทรม  
 ๑๑. เปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน วัดมีหน้าท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของ
โบราณสถานนั้น  
 ๑๒. มีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  
 ๑๓. จัดหาผู้มีความรู้ให้ เป็น ผู้แนะน าในการชมและศึกษาค้นคว้าวิ จัย
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
 ๑๔. อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของผู้ท่ีมาค้นคว้าวิจัยและศึกษาในพื้นท่ี
โบราณสถาน เช่น มีห้องน้ า ถังขยะ ให้เพียงพอต่อการใช้สอยและจัดวางให้เป็นระเบียบไม่บดบังส่ิงท่ี
เป็นโบราณสถานอย่างเหมาะสม ๑๕๔ 
 ๑๕. เขตส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเจริญมั่งค่ัง  
                                                 

๑๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๗ 
 

 ๑๖. โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น     
คูเมือง สระน้ า อ่างเก็บน้ า สระพัง หรือบ่อบาดาลในมัยสุโขทัย เป็นต้น  
 ๑๗. โบราณสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ โบราณสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ท่ีอยู่ เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้ าท่ีมีมนุษย์เข้าไปอาศัย
และท้ิงร่องรอยไว้  
 ๑๘. โบราณสถานท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และไม่
มีคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว  
 ๑๙. โบราณสถานท่ียังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และยังมี
คนอยู่อาศัย หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่  
 ๒๐. ร่วมคิดค้นและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาท่ี
เกิด หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ หรือเพื่อสนองความต้องการ  
 ๒๑. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
และเพื่อสนองความต้องการ  
 ๒๒. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 ๒๓. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีได้
ท าไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป   
 ๒๔. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารพื้นท่ีในการควบคุม การอนุรักษ์ การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการ
บ ารุงรักษาท่ีต้ังของพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด  
 ๒๕) จัดประโยชน์ในสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู 
ได้แก่ โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพง
เมือง เป็นต้น๑๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๑๘ 
 

๔.๕  องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา : พระปลัดโอภาส โอภาโส, ๒๕๖๒. 

๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
    ในการตัดสินใจและตกลงใจ 

๑. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการฯ 
๒. พระสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการฯ 
๓. พระสงฆ์จัดองค์การเกี่ยวกับการจัดการฯ 
๔. พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการจัดการฯ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
๑. ศึกษาข้อมูลให้ถ่ีถ้วนรอบคอบ 
๒. สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการปลูก  
จิตส านึกในการดูแลพื่นท่ีมรดกโลก 
๓.การยึดหลัก คงของเดิม เพิ่มเติมของใหม่ ใช้
ส่ิงท่ีมี รักษาเอกลักษ์ความเป็นไทย 
 

๒. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการด าเนินงาน 

๑. ด าเนินการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
๒.การส่ังการหรืออ านวยการเกี่ยวกับการจัดการฯ 
๓. การจัดบุคคลเข้าท างาน 
๔. การประสานงานเกี่ยวกับการจัดการฯ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
๑. ส ารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบัน 
๒. ท าโครงการอนุรักษ์ 
๓. บูรณะให้เหมือนเดิมท่ีสุด  
๔. สร้างเครือข่ายการพัฒนาการจัดการฯ 

๓. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
    ในการติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผล 
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๓. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
๔. ความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน 
และหน่วยงานราชการ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
๑. จัดการอบรม 
๒. วางแผนกลยุทธ์ 
๓. วิจัยและพัฒนา 
๔. เน้นการมีส่วนร่วม 
๕. สร้างนวัตกรรม 

๔. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการรับผลประโยชน์ 

๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด 
๒. วัดมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
๓. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้
คุณค่าของพื้นท่ีมรดกโลก 
๒. จัดท าองค์ความรู้และเผยแผ่เกี่ยวกับ
การจัดการ 
๓. พัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกให้ยั่งยืน 



๒๑๙ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑  สรุปแนวทางการพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดังนี้ 

 
(๑) การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ เปรียบเสมือนฐานพระเจดีย์ มีดังนี ้

๑. พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกันท้ังนี้
เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่ง ช้ีบรรยากาศและคุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท่ีนี้รวมความถึง ผิวจราจร
ประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริม
ทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคด้ังเดิม ซึ่งองค์ประกอบในผัง
บริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี   

๒. พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
รวมทั้งพื้นท่ีเปิดโล่ง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือมต่อความต่อเนื่องและบรรยากาศ   

๓. พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณอาคารและพื้นท่ีรอบบริเวณเพื่อ
ป้องกันการเส่ือมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งท่ีต้ังของสถาปัตยกรรม   

๔. รักษาสภาพของลานหรือพื้นท่ีผิวบริเวณรอบอาคารให้คงลักษณะเดิมมากท่ีสุด
เพื่อป้องกันการเส่ือมสลายขององค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม   

๕. เตรียมการป้องกันการเส่ือมสลายของผิวหน้าวัสดุตามลักษณะทางธรรมชาติของ
วัสดุนั้นๆ เช่น การท าความสะอาดผิวหน้า การกัดสนิมผิวโลหะ และการกัดสีตกแต่ง รวมท้ังการ
เตรียมการป้องกัน และบ ารุงรักษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งส่งผล
มายังผิววัสดุของตัวสถาปัตยกรรม   

๖. มีการประเมินคุณค่าโดยท่ัวไปของวัสดุก่อสร้างของอาคารท่ีต้องการอนุรักษ์ว่า  
นอกเหนือจากการป้องกันและบ ารุงรักษาแล้ว ยังต้องการเสริมด้วยเทคนิควิทยาอื่น ๆ อีกหรือไม่     
ซึ่งส่ิงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ท้ังนักโบราณคดี นั กประวัติศาสตร์ สถาปนิกภูมิ
สถาปนิกวิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง   

๗. การซ่อมแซมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและผังบริเวณท่ีช ารุด ในการซ่อมแซม
นี้จ า เป็นต้องระมัดระวังและศึกษาลักษณะเดิมให้ถ่องแท้ ในกรณีท่ีมีช้ินส่วนของสถาปัตยกรรม     
หรือส่วนประณีตสถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไป  การซ่อมแซมจ าเป็นต้องศึกษาจากต้นแบบท่ียังพอ
หลงเหลืออยู่ โดยศึกษาเปรียบเทียบให้ช้ินส่วนใหม่เหมือนหรือให้มีความแตกต่างน้อยท่ีสุด ช้ินส่วน
ดังกล่าวอาจเป็นรั้ว ระเบียง ส่วนตกแต่ง ชายคา ฯลฯ การเลือกวัสดุในส่วนท่ีเพิ่มเติมให้พิจารณาวัสดุ
เดิมเป็นพื้นฐานหากการใช้วัสดุใหม่ท่ีสร้างความแตกต่างน้อยท่ีสุด เช่น วัสดุปูพื้น เป็นต้น   

๘. การออกแบบและการก่อสร้างส่วนของสถาปัตยกรรมหรือสภาพแวดล้อมใน
กรณีท่ีองค์ประกอบนั้น ได้เส่ือมสลายหรือสูญหายไปโดยส้ินเชิง เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ลาน ถนน  
ทางเท้า และในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์มีความจ าเป็นต้องสร้างใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมคงบรรยากาศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นเดิม การออกแบบ
ใหม่จ าเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
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ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือจดหมายต่างๆ  เพื่อให้การ
ออกแบบในลักษณะเหมือนเดิมกระท าโดยถูกต้อง หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกแบบใหม่ 
จ าเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมใหม่ท่ีมีคุณลักษณะท่ีกลมกลืนกับอาคารและสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  

๙. ในกรณีท่ีการด าเนินการในขั้นตอนของการบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration)  
หรือการสร้างใหม่ลักษณะเดิมได้ลุล่วงไป จ าเป็นต้องมีการศึกษาส่วนเพิ่มเติมขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้งานใหม่ซึ่งอาจรวมความถึงการเพิ่มบริเวณจอด
รถในพื้นท่ี  การเพิ่มส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหรือประโยชน์ใช้สอยท่ีต้องการเพื่อการใช้งานใหม่ 
เช่นโถง หรือทางเดินต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับการใช้สอย ต้องแน่ใจว่าส่วนท่ีเพิ่มเติม
ไม่เป็นปัญหาต่อคุณลักษณะท่ัวไปของอาคารและสภาพแวดล้อมท้ังในแง่มุมของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณ    

๑๐. ในกรณีท่ีอาจต้องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปัตยกรรม
บ้างเพื่อการใช้งานใหม่ต้องพิจารณาลักษณะท่ีให้ความกลมกลืนกับอาคารเดิม หรือสภาพแวดล้อมเดิม  
ท้ังรูปแบบ วัสดุ และสัดส่วน ซึ่งรวมความถึงองค์ประกอบของผังบริเวณและความเช่ือมโยงของส่วน
เปิดโล่ง ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการออกแบบใหม่เพิ่มเติม  

  
(๒) การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์

ตอนต้น มีดังนี้ 
๑. ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้าน

ประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และสภาพความ
เสียหายท่ีปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียนรูปแบบไว้โดยละเอียด 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ต่อไป  

 ๒. ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่า
และลักษณะความเด่นในด้านใดบ้าง อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม
หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น แล้ววางแผนรักษาคุณค่า และความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเป็นหลักไว้ แต่ท้ังนี้
ต้องค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญในด้านท่ีรองลงมาด้วย 

 ๓. พิจารณาก่อนว่าโบราณสถานนั้น ๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหรือไม่ 
เพียงใด หากได้ถูกแก้ไขและส่วนแก้ไขเพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อ
ส่ิงท่ีแก้ไขเพิ่มเติมออก และบูรณะให้เหมือนเดิม  

 
 (๓) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์
ส่วนปลาย มีดังนี ้

๑. ด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development)  
๒. ด้วยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : 

CEO) มีอ านาจในการท่ีจะตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
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๓. ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการสร้างภาพ
อนาคตขององค์กรและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ๔ ประการคือ (๑) การมุ่งเน้นอนาคต (๒) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร (๓) การ
มุ่งเน้นกระบวนการ และ (๔) การมุ่งเน้นภาพรวม  

๔. ด้วยการวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาค าตอบ การหา
ความรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ใหม่  ๆ  ท่ีองค์กรต่าง ๆ นิยมน ามาใช้คือการวิจัยและพัฒนา (Research and 
experimental development) ซึ่งมีท้ังการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาการ
ทดลอง  

๕ . ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า รแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participatory  management)           
เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ    
กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดม
ทรัพยากรมีท้ังการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในองค์กร  

๖. ด้วยนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารอื่น  ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น  
Balanced Scorecard  การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management: TQM) 
วงจร PDCA ส านักบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เป็นต้น 

 
 (๔) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม เปรียบเสมือนยอดพระ
เจดีย์ มีดังนี้ 
 ๑. ประโยชน์ในด้านวิชาการ โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์  
 ๒. ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ
ในการก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกท าเลท่ีต้ัง การท ารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็นต้น  
 ๓. ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวโบราณสถานต่างๆ ส่วนมากจะ
เป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว  
 ๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
 ๕. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิด หวงแหนในการท่ีจะช่วย
บ ารุงรักษา  
 ๖. ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ  
 ๗. การแสดงความเคารพคารวะอ้อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้น  
 ๘. การใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบ ท่ีจะมีต่อโบราณสถาน 
มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน  
 ๙. การใช้สอยพื้นท่ีภายในโบราณสถาน  
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 ๑๐. การใช้สอยพื้นท่ีภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
โดยท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีเขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ใน
สภาพดีไม่ทรุดโทรม  
 ๑๑. เปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน วัดมีหน้าท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของ
โบราณสถานนั้น  
 ๑๒. มีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  
 ๑๓. จัดหาผู้มีความรู้ให้ เป็น ผู้แนะน าในการชมและศึกษาค้นคว้าวิ จัย
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
 ๑๔. อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของผู้ท่ีมาค้นคว้าวิจัยและศึกษาในพื้นท่ี
โบราณสถาน เช่น มีห้องน้ า ถังขยะ ให้เพียงพอต่อการใช้สอยและจัดวางให้เป็นระเบียบไม่บดบังส่ิงท่ี
เป็นโบราณสถานอย่างเหมาะสม  
 ๑๕. เขตส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเจริญมั่งค่ัง  
 ๑๖. โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น     
คูเมือง สระน้ า อ่างเก็บน้ า สระพัง หรือบ่อบาดาลในมัยสุโขทัย เป็นต้น  
 ๑๗. โบราณสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ โบราณสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ท่ีอยู่ เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้ าท่ีมีมนุษย์เข้าไปอาศัย
และท้ิงร่องรอยไว้  
 ๑๘. โบราณสถานท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และไม่
มีคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว  
 ๑๙. โบราณสถานท่ียังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และยังมี
คนอยู่อาศัย หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่  
 ๒๐. ร่วมคิดค้นและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาท่ี
เกิด หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ หรือเพื่อสนองความต้องการ  
 ๒๑. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
และเพื่อสนองความต้องการ  
 ๒๒. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 ๒๓. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีได้
ท าไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป   
 ๒๔. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารพื้นท่ีในการควบคุม การอนุรักษ์ การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการ
บ ารุงรักษาท่ีต้ังของพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด  
 ๒๕) จัดประโยชน์ในสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู 
ได้แก่ โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพง
เมือง เป็นต้น   



 

บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) ควบคู่
กับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑ .๑   สภาพ ทั่ ว ไป ในการจัดการพื้ นที่ ม รดกโลก ของพ ระสงฆ์  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา 
๑) ในการด าเนินการเกี่ยวกับพื้นท่ีมรดกโลกภายในวัดนั้น ทางวัดมีการบริหารจัดการอยู่

สองทางหลักๆก็คือ ประการแรกเป็นงบประมาณของวัดเองซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนผู้เคารพ
หลวงพ่อโต และวัดพนัญเชิง ร่วมถึงเงินปัจจัยจากการทอดกฐินบ้าง จากการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้าง   
ปีหนึ่งๆก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้ย้อยบาง มากบ้างตามสถานการณ์ ทางวัดมีการน าเงินส่วนนี้มา
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการลงรักปิดทององค์หลวง
พ่อโต และพระพุทธรูปส าคัญๆหลายองค์ มีการก่อสร้างศาลารายเพื่อใช้ประโยชน์รอบอุโบสถ มีการ
บูรณะศาสนสถานท่ีส าคัญๆ โดยมีคณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีได้รับ
มอบหมายดูแลเกี่ยวกับการเงิน แล้วรายงานให้เจ้าอาวาสทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนท่ีสองเป็นงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ ในส่วนนี้
ทางวัดก็มอบหมายให้หน่วยงานราชการด าเนินการตามความเหมาะสม โดยจะต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าอาวาสก่อนด าเนินการใดๆท้ังส้ิน  

๒) ทางจังหวัด โดยกรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีในการดูแลจัดการพื้นท่ีมรดกโลก โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับทางวัดวาอาราม ก็ จะมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปร่วมสนับสนุนอยู่แล้ว ทางจังหวัดมีเพียงแนวนโยบายในการพัฒนาเท่า
นั้นเอง ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการอุดหนุนงบประมาณมาก
พอสมควร แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท่ัวท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีมรดกโลกมีจ านวนใหญ่ และ
กว้างขวางมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอาราม ซึ่งบางวัดเป็น
วัดขนาดใหญ่ เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น ก็จะมีก าลังทรัพย์ใน
การดูแลตนเอง เป็นห่วงก็แต่วัดเล็กๆท่ีมีงบประมาณน้อย ทางวัดก็จะปล่อยปะละเลยตามยถากรรม 
ท าให้พื้นท่ีมรดกโลกในบริเวณนั้นทรุดโทรม ไม่รับการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 



๒๒๔ 
 

๓) พระสงฆ์จะพัฒนาวัดให้สะอาด น่าเย่ียมชม และหาวิธีการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามาช่วยเหลือดูแล และทางวัดจะเน้นในด้านการปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในท้องถิ่น  ให้รู้จักรักษา
ส่ิงแวดล้อมและโบราณวัตถุสถาน  ไม่ให้ขุดท าลายหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ ให้เกิดความ
เสียหาย  มีการจัดต้ังกองอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังการโจรกรรมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุร่วมกับ
พระสงฆ์ พร้อมท้ังติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อสามารถติดตามภาพเหตุการณ์โจรกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นได้    
มีการปกป้องคุ้มครองไม่ให้สัตว์เข้ามาอยู่อาศัยในโบราณสถาน การปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุ การปกป้องคุ้มครองตรวจตราโบราณสถานท่ีเส่ียงต่อการถูกท าลายจาก
ภัยธรรมชาติ 

๔) ทางวัดมีการปลูกต้นไม้อย่างเป็นระเบียบไม่ดูรกรุงรัง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ และ
ทัศนียภาพให้สวยงามดูร่มรื่น และไม่บดบังตัวโบราณสถาน  วัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์          
แก่ประชาชน และมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปท่ีเยาวชน  ทางวัดจัดส่งพระไปอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะ
ด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ประจ าท้องถิ่น 

๕) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก ท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพท่ีดี วัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายและให้การอุปถัมภ์วัดในการ
พัฒนาศาสนสถานร่วมกัน 

๖) ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด กรมศิลปากรให้ความส าคัญและช่วยเหลือวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างจริงจัง ประสานและเช่ือมโยงแผนอนุรักษ์เมือง และย่านประวัติศาสตร์ 
เข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจาต่อรอง
ประสานผลประโยชน์ เพื่อเก็บรักษาส่วนท่ีดีของเมืองและสร้างส่วนท่ีไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่า  
ท่ีดีขึ้น 

๗) หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาค
ประชาสังคม มีการจัดต้ังกองทุนให้แก่วัดท่ีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ กรมศิลปากร
และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ควรประสาน
ความร่วมมือในการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
แก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในสังกัดวัดซึ่งเป็นท่ีต้ังหรือเก็บรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ มีนักท่องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศมาเดินชมและศึกษาโบราณสถานภายในวัด 
พระสังฆาธิการและคณะกรรมการวัดได้ส่งเสริมสนับสนุน เพราะจะเกิดผลดีแก่วัดท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม วัดใดมีโบราณศิลปวัตถุท่ีสวยงาม นอกจากจัดเก็บรักษามั่นคงปลอดภัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบหรือถ้าจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยิ่งดี 

๘) พระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับชาวบ้านให้ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจัดต้ัง



๒๒๕ 
 

อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาโบราณสถานโดยการจัดหาอาสาสมัคร อบรมส่ังสอนชาวบ้านให้
เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถานในท้องถิ่นให้มั่นคง
สวยงามทรงคุณค่าอยู่เสมอ เช่น การดูแลถากถางท าความสะอาดโบราณสถานเป็นประจ า หรือ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีไทยท่ีดีงามเนื่องในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการท านุบ ารุงและสงวนรักษาเอกสารโบราณ ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ีดีแห่ง
การร่วมใจกันจรรโลงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติให้ด ารงอยู่เป็นมรดกอันน่า
ภาคภูมิใจยิ่งแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 
๕.๑.๒  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๕ รองลงมาเป็นพระลูกวัด จ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๕๔ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ รองลงมามีอายุ ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ สุดท้ายมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษาช้ันสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๘๔ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๙ สุดท้ายมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ระหว่าง ๑-๓ ปี จ านวน ๑๖๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕ 
รองลงมามีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๔-๖ ปี จ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ 
สุดท้ายมีประสบการณ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ๗ ปีขึ้นไป จ านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 
ตามล าดับ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๒ , S.D. = ๐.๕๕๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเข้าร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอื่นๆ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
จัดการด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ี ๔. ท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ภายในวัดท่ีเพียงพอมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 
๓.๔๔ , S.D. = ๐.๖๒๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. ท่านวางแผนร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงานท้องถิ่นในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 



๒๒๖ 
 

พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๓ , S.D. 
= ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๒. ท่านเข้าใจสภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.๔๓ , S.D. = ๐.๖๒๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. ท่านมีการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณา
การกับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. ท่านมีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับชาวบ้านในการปลูก
จิตส านักในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑ , S.D. = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ี ๓. ท่านมีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับชาวบ้านในการปลูกจิตส านึกใน
การดูแลพื้นท่ีมรดกโลกมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = ๐.๕๙๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ี ๑. ท่านด าเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๘ , S.D. = ๐.๖๑๑) เพื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. ท่านมีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙ , S.D. = ๐.๕๘๓) เพื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออื่นๆ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 
Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๔๔ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 



๒๒๗ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๔ , p-
value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ี นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๐๐ , p-value = 
๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการติดตามและประเมินผล มี ความ สัมพัน ธ์กั บการจัดการพื้ น ท่ี มรดกโลกใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม      
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-
value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านการเข้าร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 



๒๒๘ 
 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมี
ความสัมพันธ์กัน  โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๖๗ ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยด้านพุทธธรรม กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านสังวรปธาน         
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม ปธาน ๔  ด้านปหานปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๕ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านปหานปธาน        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน  มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้น ท่ีมรดกโลกในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๙๔๐ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านภาวนาปธาน        
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ปัจจัยหลักพุทธ
ธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทุกด้าน (r= ๐.๘๒๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 



๒๒๙ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรม ปธาน ๔ ด้านอนุรักขนาปธาน    
มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายด้านทุกด้าน ได้แก่     
ด้านการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ด้านหลัก
บูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .๐๑) 

 
๕.๑.๓  การพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
(๑) การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ เปรียบเสมือนฐานพระเจดีย์ มีดังนี ้

๑. พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกันท้ังนี้
เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งช้ีบรรยากาศและคุณลักษ ณะของ
สถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท่ีนี้รวมความถึง ผิวจราจร
ประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริม
ทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคด้ังเดิม ซึ่งองค์ประกอบในผัง
บริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี   

๒. พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
รวมทั้งพื้นท่ีเปิดโล่ง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือมต่อความต่อเนื่องและบรรยากาศ   

๓. พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณอาคารและพื้นท่ีรอบบริเวณเพื่อ
ป้องกันการเส่ือมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งท่ีต้ังของสถาปัตยกรรม   

๔. รักษาสภาพของลานหรือพื้นท่ีผิวบริเวณรอบอาคารให้คงลักษณะเดิมมากท่ีสุด
เพื่อป้องกันการเส่ือมสลายขององค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม   

๕. เตรียมการป้องกันการเส่ือมสลายของผิวหน้าวัสดุตามลักษณะทางธรรมชาติของ
วัสดุนั้นๆ เช่น การท าความสะอาดผิวหน้า การกัดสนิมผิวโลหะ และการกัดสีตกแต่ง รวมท้ังการ
เตรียมการป้องกัน และบ ารุงรักษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งส่งผล
มายังผิววัสดุของตัวสถาปัตยกรรม   

๖. มีการประเมินคุณค่าโดยท่ัวไปของวัสดุก่อสร้างของอาคารท่ีต้องการอนุรักษ์ว่า  
นอกเหนือจากการป้องกันและบ ารุงรักษาแล้ว ยังต้องการเสริมด้วยเทคนิควิทยาอื่น ๆ อีกหรือไม่ ซึ่ง
ส่ิงเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ท้ังนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ สถาปนิกภูมิสถาปนิก
วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง   

๗. การซ่อมแซมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและผังบริเวณท่ีช ารุด ในการซ่อมแซม
นี้จ า เป็นต้องระมัดระวังและศึกษาลักษณะเดิมให้ถ่องแท้ ในกรณีท่ีมีช้ินส่วนของสถาปัตยกรรม     
หรือส่วนประณีตสถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไป  การซ่อมแซมจ าเป็นต้องศึกษาจากต้นแบบท่ียังพอ
หลงเหลืออยู่ โดยศึกษาเปรียบเทียบให้ช้ินส่วนใหม่เหมือนหรือให้มีความแตกต่างน้อยท่ีสุด ช้ินส่วน



๒๓๐ 
 

ดังกล่าวอาจเป็นรั้ว ระเบียง ส่วนตกแต่ง ชายคา ฯลฯ การเลือกวัสดุในส่วนท่ีเพิ่มเติมให้พิจารณาวัสดุ
เดิมเป็นพื้นฐานหากการใช้วัสดุใหม่ท่ีสร้างความแตกต่างน้อยท่ีสุด เช่น วัสดุปูพื้น เป็นต้น   

๘. การออกแบบและการก่อสร้างส่วนของสถาปัตยกรรมหรือสภาพแวดล้อมใน
กรณีท่ีองค์ประกอบนั้น ได้เส่ือมสลายหรือสูญหายไปโดยส้ินเชิง เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ลาน ถนน  
ทางเท้า และในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์มีความจ าเป็นต้องสร้างใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมคงบรรยากาศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นเดิม การออกแบบ
ใหม่จ าเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือจดหมายต่างๆ  เพื่อให้การ
ออกแบบในลักษณะเหมือนเดิมกระท าโดยถูกต้อง หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกแบบใหม่ 
จ าเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมใหม่ท่ีมีคุณลักษณะท่ีกลมกลืนกับอาคารและสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  

๙. ในกรณีท่ีการด าเนินการในขั้นตอนของการบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration)   
หรือการสร้างใหม่ลักษณะเดิมได้ลุล่วงไป จ าเป็นต้องมีการศึกษาส่วนเพิ่มเติมขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้งานใหม่ซึ่งอาจรวมความถึงการเพิ่มบริเวณจอด
รถในพื้นท่ี  การเพิ่มส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหรือประโยชน์ใช้สอยท่ีต้องการเพื่อการใช้งานใหม่ 
เช่นโถง หรือทางเดินต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับการใช้สอย ต้องแน่ใจว่าส่วนท่ีเพิ่มเติม
ไม่เป็นปัญหาต่อคุณลักษณะท่ัวไปของอาคารและสภาพแวดล้อมท้ังในแง่มุมของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณ    

๑๐. ในกรณีท่ีอาจต้องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปัตยกรรม
บ้างเพื่อการใช้งานใหม่ต้องพิจารณาลักษณะท่ีให้ความกลมกลืนกับอาคารเดิม หรือสภาพแวดล้อมเดิม  
ท้ังรูปแบบ วัสดุ และสัดส่วน ซึ่งรวมความถึงองค์ประกอบของผังบริเวณและความเช่ือมโยงของส่วน
เปิดโล่ง ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการออกแบบใหม่เพิ่มเติม   

 
(๒) การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์

ตอนต้น มีดังนี้ 
๑. ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้าน

ประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และสภาพความ
เสียหายท่ีปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียนรูปแบบไว้โดยละเอียด 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ต่อไป  

 ๒. ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่า
และลักษณะความเด่นในด้านใดบ้าง อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม
หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น แล้ววางแผนรักษาคุณค่า และความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเป็นหลักไว้ แต่ท้ังนี้
ต้องค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญในด้านท่ีรองลงมาด้วย 



๒๓๑ 
 

 ๓. พิจารณาก่อนว่าโบราณสถานนั้น ๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหรือไม่ 
เพียงใด หากได้ถูกแก้ไขและส่วนแก้ไขเพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อ
ส่ิงท่ีแก้ไขเพิ่มเติมออก และบูรณะให้เหมือนเดิม  

 
 (๓) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์
ส่วนปลาย มีดังนี ้

๑. ด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development)  
๒. ด้วยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : 

CEO) มีอ านาจในการท่ีจะตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
๓. ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการสร้างภาพ

อนาคตขององค์กรและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ๔ ประการคือ (๑) การมุ่งเน้นอนาคต (๒) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร (๓) การ
มุ่งเน้นกระบวนการ และ (๔) การมุ่งเน้นภาพรวม  

๔. ด้วยการวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาค าตอบ การหา
ความรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ใหม่  ๆ  ท่ีองค์กรต่าง ๆ นิยมน ามาใช้คือการวิจัยและพัฒนา (Research and 
experimental development) ซึ่งมีท้ังการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาการ
ทดลอง  

๕ . ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า รแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participatory  management)          
เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ    
กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดม
ทรัพยากรมีท้ังการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในองค์กร  

๖. ด้วยนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารอื่น  ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น  
Balanced Scorecard  การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management: TQM) 
วงจร PDCA ส านักบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เป็นต้น 

 
 (๔) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม เปรียบเสมือนยอดพระ
เจดีย์ มีดังนี้ 
 ๑. ประโยชน์ในด้านวิชาการ โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์  
 ๒. ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ
ในการก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกท าเลท่ีต้ัง การท ารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็นต้น  
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 ๓. ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวโบราณสถานต่างๆ ส่วนมากจะ
เป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว  
 ๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
 ๕. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิด หวงแหนในการท่ีจะช่วย
บ ารุงรักษา  
 ๖. ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ  
 ๗. การแสดงความเคารพคารวะอ้อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้น  
 ๘. การใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบ ท่ีจะมีต่อโบราณสถาน 
มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน  
 ๙. การใช้สอยพื้นท่ีภายในโบราณสถาน  
 ๑๐. การใช้สอยพื้นท่ีภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
โดยท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีเขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ใน
สภาพดีไม่ทรุดโทรม  
 ๑๑. ท่านเปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน วัดมีหน้าท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้นของ
โบราณสถานนั้น  
 ๑๒. ท่านมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  
 ๑๓. ท่านจัดหาผู้มีความรู้ให้เป็นผู้แนะน าในการชมและศึกษาค้นคว้าวิจัย
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  
 ๑๔. ท่านอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของผู้ท่ีมาค้นคว้าวิจัยและศึกษาใน
พื้นท่ีโบราณสถาน เช่น มีห้องน้ า ถังขยะ ให้เพียงพอต่อการใช้สอยและจัดวางให้เป็นระเบียบไม่บดบัง
ส่ิงท่ีเป็นโบราณสถานอย่างเหมาะสม  
 ๑๕. เขตส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเจริญมั่งค่ัง  
 ๑๖. โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น     
คูเมือง สระน้ า อ่างเก็บน้ า สระพัง หรือบ่อบาดาลในมัยสุโขทัย เป็นต้น  
 ๑๗. โบราณสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ โบราณสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ท่ีอยู่ เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้ าท่ีมีมนุษย์เข้าไปอาศัย
และท้ิงร่องรอยไว้  
 ๑๘. โบราณสถานท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และไม่
มีคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว  
 ๑๙. โบราณสถานท่ียังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และยังมี
คนอยู่อาศัย หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่  
 ๒๐. ร่วมคิดค้นและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาท่ี
เกิด หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ หรือเพื่อสนองความต้องการ  
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 ๒๑. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
และเพื่อสนองความต้องการ  
 ๒๒. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 ๒๓. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีได้
ท าไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป   
 ๒๔. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารพื้นท่ีในการควบคุม การอนุรั กษ์ การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการ
บ ารุงรักษาท่ีต้ังของพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด  
 ๒๕) จัดประโยชน์ในสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู 
ได้แก่ โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพง
เมือง เป็นต้น   

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ เปรียบเสมือนฐานพระเจดีย์ คือ พยายามเก็บ
รักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นสภาพแวดล้อม 
พร้อมท้ังป้องกันการเส่ือมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ             
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งช้ีบรรยากาศและคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท่ีนี้รวมความถึง ผิวจราจรประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า 
ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริมทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม 
คู คลอง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคด้ังเดิม ซึ่งองค์ประกอบในผังบริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้
แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต  กฤตาลักษณ  
ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน”ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายท่ีมีส่วนช่วยให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
โบราณสถานในชุมชนประสบความส าเร็จคือประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนครูนักเรียนพระสงฆ์
ก านันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลองค์การเอกชนท่ีมีความ
สนใจทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถานรูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานคือการบ ารุงรักษาให้
โบราณสถานคงสภาพเดิมให้มากท่ีสุดโดยคนในชุมชนด้วยความสมัครใจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ท้ิง
ส่ิงแวดล้อมไม่ขัดต่อการด ารงชีวิตหาพันธมิตรช่วยท าด้วยวิธีการท่ีไม่ยุ่งยากท าได้ทุกวันเช่นการท า
ความสะอาดเฝ้าระวังรักษาและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโบราณสถานให้กับชุมชนรูปแบบ
การฟื้นฟูโบราณสถานคือใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านจัดงานประเพณีเพื่ อสร้างความส าคัญให้แก่
โบราณสถานเพื่อให้โบราณสถานอยู่ในจิตใจของคนในชุมชนรูปแบบการพัฒนาโบราณสถานคือการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบโบราณสถานให้มีความสะอาดสะดวกสบายต่อผู้มาใช้บริการเพื่อท าให้
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เกิดความประทับใจและความมีคุณค่าของโบราณสถานเช่นจัดป้ายแสดงประวัติของโบราณสถาน๑ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดใน
การอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้อง
ท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอ
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธี
ป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม 
อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท า
การเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย ด้านการฟื้นฟู
การฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทาง
สังคมและวัฒนธรรมการฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ี
มองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  และ 
ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์
ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ีมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๒ 

 
การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์

ตอนต้น คือ ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานท้ังด้านประวัติการ
ก่อสร้างและการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และสภาพความเสียหายท่ีปรากฏ
อยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียนรูปแบบไว้โดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ และเป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหวัง แสงไสย ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัด
เพชรบุรี" ผลการวิจัยพบว่า พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ส าคัญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎก
เป็นศาสนสถานท่ีมีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เป็นหอสมุดของวัดท่ีใช้เก็บรวบรวมพระไตรปิฎก คัมภีร์ใบ
ลาน สมุดข่อย เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาค้นคว้า ส่วนใหญ่จะสร้างกลางสระน้ า เพื่อป้องกันสัตว์ท่ี
จะมาท าลาย ป้องกันอัคคีภัยและท าให้บรรยากาศเย็นสบายอีกด้วยหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี 
อยู่ ท่ีวัดใหญ่สุวรรณราม วัดคงคาราม วัดยางและวัดพระพุทธไสยาสน์ หอพระไตรปิฎกวัดใหญ่

                                                 

 ๑สาธิต กฤตตาลักษณ,“การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑), หน้า ๗๘. 

๒พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
 



๒๓๕ 
 

สุวรรณารามสร้างมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหอไตรท่ีมีเสาสามเสา ซึ่งหมายถึง พระไตรปิฎก 
แบ่งออกเป็น สามภาค นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและแปลกกว่าหอไตรหลังอื่นๆ หอไตรวัด
ใหญ่สุวรรณาราม วัดคงคาราม วัดยาง สร้างกลางสระน้ า ส่วนหอไตรวัดพระพุทธไสยาสน์เดิมอยู่กลาง
สระน้ า แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่บนบกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมากมาย และอาจทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระไตรปิฎกขึ้นด้วย 
เพราะพระองค์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกท่ีทรงมีศรัทธาแก้วกล้าในพระพุทธศาสนามาก และสมัยนี้ได้มี
การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ชาวพุทธจึงได้สร้างพระไตรปิฎกถวายวัดมากมาย ตามค าสอนของพระพุทธเจ้า
ท่ีว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการท้ังปวง ค าสอนของพระพุทธองค์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น ได้
พิมพ์ออกมาเป็น พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นหนังสือ
ท่ีสูงสุดท่ีจะต้องเคารพบูชา จึงต้องมีการสร้างหอไตรเพื่อเก็บรวบรวมหนังสือเหล่านี้หอไตรในจังหวัด
เพชรบุรี เป็นหอไตรท่ีสร้างอย่างประณีตงดงาม เป็นฝีมือช่างช้ันครู ปัจจุบันหอไตรหลายแห่งทรุด
โทรมลงมาก การบูรณะจะต้องผ่านกรมศิลปากร ซึ่งมีข้ันตอนมาก หอพระไตรปิฎกแสดงถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรม คุณค่าทางคุณธรรมและทางจริยธรรม ควรจะได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และอนุรักษ์ไว้
สืบไป๓ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาท
ของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบ
อนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะ
และการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญ
มาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิด
ช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการ
อันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย 
ด้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรม
ท้องถิ่นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการท่ีมีความรู้
ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมการฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีมองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้านการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  และ ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ
การพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
พัฒนาส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อ
ชุมชนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๔ 

                                                 

 ๓สมหวัง  แสงไสย,“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิจัย
และบริการวิชาการสภาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐. 

๔พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
 



๒๓๖ 
 

 การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์ส่วน
ปลาย คือ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory  management) เป็นหลักการบริหารอย่าง
หนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีท้ังการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีท้ังการมีส่วนร่วม
จากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบ
ต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กร      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดใน
การอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑. หลักการและวิธีการอนุรักษ์
โบราณสถานของวัดในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์โบราณสถาน มีบรรทัดฐานในการด าเนินการของ
ทุกฝ่ายซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานของ
วัดได้มีการส ารวจโบราณสถาน เป็นขั้นตอน มีการค้นหาโบราณสถานเพื่อก าหนดรายละเอียดเป็น
อย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน ๒. บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ในจังหวัดนนทบุรีพบว่าในแต่ละด้านได้ผลดังนี้๑. ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการตรวจสอบความ
เสียหายและความเส่ือมโทรมของโบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง ๒.ด้านการปกป้องคุ้มครอง มีการ
ป้องกันและหมั่นส ารวจไม่ให้มีส่ิงบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานและมีการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและในเขตโบราณสถานรวมถึงการจัดบริเวณโดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีส่ิงกีด
ขวางเส้นทางการสัญจรท่ีอาจจะน ามาซึ่งความไม่สะดวกปลอดภัย ๓.ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณา
ถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เส่ือมลง รักษาตามแบบด้ังเดิม และปรึกษาผู้รู้ก่อนท่ีจะด าเนินการ ๔. ด้าน
การใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน สนับสนุนในเชิง
วิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบ้ืองต้นของโบราณสถานนั้นรวมถึงมีการ
จัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
และการใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของโบราณสถาน ๓. การพัฒนาบทบาทของวัดในการ
อนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ๑. ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความ
เข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและ
รักษาไม่ให้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  เกิดการเสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม             
อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท า
การเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย๒. ด้านการฟื้นฟู
การฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทาง
สังคมและวัฒนธรรมการฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ี
มองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม      
และ ๓. ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการ
พัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนา



๒๓๗ 
 

ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซึง่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ี
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๕ 

 
 การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม เปรียบเสมือนยอดพระเจดีย์  
คือ การใช้สอยพื้นท่ีภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้
พื้นท่ีเขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพดีไม่ทรุดโทรม        
จัดประโยชน์ในสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันศัตรู ได้แก่ โบราณสถานท่ีสร้างขึ้น
เพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือก าแพงเมือง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รจณา คูณพูล และประครอง คูณพูล ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรง
ไทย เรือนหมู่วัดท้ายยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า กุฏิเจ้าอาวาส ถูกสร้างขึ้นตาม
หลักมงคลสูตรและมาตราสูตร ของความเช่ือในการสร้างเรือนให้มีความจ าเป็น "มงคล" โดยน าความ
เช่ือทางพุทธศาสนาและหลักการครองเรือนมาผูกร้อยเป็นค ากลอน เพื่อเลือกต าแหน่งท่ีต้ังเรือน 
เลือกใช้ขนาดของไม้เนื้อแข็งในการท าโครงสร้างต่างๆ ของเรือน โดยค านึงถึงสัดส่วนของเจ้าของเรือน
เป็นหลัก เพื่อใช้เป็นสัดส่วนของเรือนให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย และมีความเป็นศิริมงคล  
กุฏิหลังนี้มีอายุหว่า ๒๐๐ ปี จึงมีสภาพเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา และมีการซ่อมแซมด้วยไม้หรือวัสดุ
ท่ีหาได้ง่ายภายในวัดซึ่งบางช้ินส่วนมีขนาดและรูปแบบท่ีอาจท าให้สถาปัตยกรรมตามประวัติศาสาตร์
ผิดเพี้ยนไปได้งานวิจัยนี้จึงจัดท ารูปแบบรายการของกุฏิท่ีใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเช่นไม้เนื้อแข็งตามรูป
แบบเดิมและแบบรูปรายการของกฏิท่ีใช้วัสดุทดแทนเช่นไม้เทียม และผลจากการเปรียบเทียบ
งบประมาณในการบูรณะโดยการเลือกใช้วัสดุทดแทนนั้น ใช้งบประมาณในการบูรณะท่ีสูงกว่าการ
เลือกใช้วัสดุตามรูปแบบเดิมในอัตราร้อยละ ๓๕ แต่มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมาก และใช้เวลาในการ
บูรณะท่ีรวดเร็วกว่าเพราะว่าเป็นวัสดุท่ีหาง่ายในปัจจุบัน๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิ
สุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้าน
ความคิด หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อ
ป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์
หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการในเบื้องต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคง
แข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย ด้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูวิธีการและ
แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม      
การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรม

                                                 
๕พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด

นนทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
 ๖รจณา  คูณพูล และประครอง  คูณพูล, “ศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรงไทยเรือนหมู่วัดท้ายยอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (คณะวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๘. 



๒๓๘ 
 

การฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีมองเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  และ ด้านการพัฒนามีการ
ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและ
เยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
ด้านการพัฒนา๗ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะสงฆ์ และกรม
ศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกัน 
 ๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมศิลปากรควรสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลกให้แก่วัด ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. คณะสงฆ์ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
ภายในวัด 
   
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. วัดจะต้องเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจท่ีเด็ดขาดว่าส่ิงใดคือปัญหาของ
โบราณสถาน เพื่อวางแผนหาแนวทางป้องกันโบราณสถานร่วมกับหน่วยงานราชการต่อไป 
 ๒. วัดจะต้องเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม และหาแนวร่วมจากประชาชน
และหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 ๓. วัดจะต้องเสียสละก าลังกายก าลังทรัพย์เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์
โบราณสถาน หรือเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมในการบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ หรือร่วม
อนุรักษ์โบราณสถานให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 
 ๔. วัดจะต้องหาวิธีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๕. วัดจะต้องท าการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบถึงการอนุรักษ์
โบราณสถานภายในวัด ว่ามีความส าคัญอย่างไร 
 
 

                                                 
๗พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด

นนทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
 



๒๓๙ 
 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๑. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่อง ติดตามผล ประเมินผลในการดูแลอนุรักษ์
โบราณสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อท่ีจะได้ทราบแนวทาง และผลการ 
ปฏิบัติของพระสังฆาธิการต่อการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อันจะน าไป สู่การปรับปรุงระบบการบริหารการอนุรักษ์ โบราณสถานของพระสังฆาธิการ           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อท่ีจะได้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและน าข้อเสนอแนะจากบุคลากรไปใช้ในการพัฒนาการอนุรักษ์
โบราณสถาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๓. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์โบราณสถานกับประสิทธิภาพในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะ
ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานกับประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และน าผลการวิจัยท่ีได้ไปพัฒนาการอนุรักษ์
โบราณสถานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
๑.  ภาษาไทย : 
 ก. เอกสารช้ันปฐมภูมิ (PRIMARY SOURCES)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. เอกสารช้ันทุติยภูมิ (SECONDARY SOURCES) 
 

(๑)  หนังสือ : 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. พระอารามหลวง เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๑. 
กรมศิลปากร. คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม. พิมพ์

ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์สมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๖.  
 .งานจัดท าแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย. กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, ๒๕๒๗.  
 .ทฤษฎีและแนวทางปฏิบั ติการอนุ รักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทหิรัญพัฒน์จ ากัด, ๒๕๓๓. 
 .แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้

นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๕. 
 .โบราณคดีเบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗. 
 .ประวัติวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพะนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 

๒๕๒๓. 
 .พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒. พ.ศ. ๒๕๓๕. พร้อมด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง.
พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์สมพันธ์จ ากัด, ๒๕๔๔. 

 .ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ เร่ืองกรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท แปลนโมทีฟ จ ากัด, ๒๕๕๒. 

 .คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาโบราณสถาน . กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๗. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ๒๕๕๕. 

โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒. 

 



 

๒๔๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
จ านง  อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี๒. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
ชูศักด์ิ  แซ่เอี๊ยะ และคณะ. การศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เก่ียวข้องกับหลักฐานโบราณคดี.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. 
ฑิตยา  สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 
ธานินทร์  ศิลป์ จารุ . การวิจัยและวิเคราะห์ข้ อ มูลทางสถิ ติ ด้วย SPSS. พิ มพ์ ครั้ ง ท่ี  ๑๐ . 

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒. 
นิจ หิญ ชีระนัน ท์ . เอกสารการสอนชุด  วิชากฎหมายสิ่ งแวดล้อม . กรุ งเทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
ปรีชา กาญจนาคม. การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๗. 
ป๋วย  อึ้งภากรณ์. ศาสนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๓๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม

, ๒๕๔๓. 
พระไพศาลวิสาโล. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓. 
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี๒. กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗. 
พูลสุข หิงศานนท์. การพัฒนารูปแบบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์ไทย

, ๒๕๒๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
วิจิตร สินสิริ และนิล เอี่ยมส าอาง. แบบฝึกหัดรวบยอด ส.๑๐๒ ประเทศของเรา ส าหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๐. 
วีระ เปล่งรัศมี . บทบาทของพระสงฆ์ ต่อการอนุ รักษ์ โบราณสถานในจังหวัดเชียงรา ย.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๓๗. 
ศิริชัย นฤมิตรเรขา. การอนุรักษ์ศิลปกรรม. เชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

๒๕๔๐. 
สนธยา  พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมบูรณ์  สุขส าราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวยจ ากัด, 

๒๕๓๐. 



 

๒๔๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข. สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
ส านักโบราณคดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม. แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับ

พระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๐. 
ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ รุ่นที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๙. 

สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ .      
ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม. รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ. ม.ล. เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรม ภาค
การศึกษาที่  ๑  ปี การศึกษา๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : 
เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒. 

สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 
๒๕๕๐. 

แสวง มาละแซม. จากเมืองยอง  สองร้อยปีสู่ล้านนา สัมมนา เร่ือง “๒๐๐ ปี การฟื้นฟูและการ
พัฒนาเมืองล าพูน (๒๓๔๘-๒๕๔๘). ล าพูน, ๒๕๔๙. 

อุทุมพร จามรมาน. ๙ ขั้นตอนการท าประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ฟันนี่, ๒๕๔๕. 

อุษณีย์ ธงไชย. พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร หลักฐานที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันกษัตริย์.ในการ
อนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม . รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง . 
กรุงเทพมหานคร:เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒. 

 
(๒) บทความ : 
จิราภรณ์  อรัณยะนาค. “การเส่ือมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุ”. เอกสารการการประชุม

ทางวิชาการ. คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ครั้งท่ี ๒๑ (๓๑ มกราคม - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖): ๒. 

นิคม มุสิกะคามะ และ ธาดา สุทธิธรรม . ประวัติของแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตาม
แนวความคิดปัจจุบัน. วารสารศิลปากร. ปีท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) : ๑๒. 

ปรีชา นุ่นสุข. “การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น”. วารสารสหวิทยาลัยทักษิณ. ปีท่ี 
๔ ฉบับท่ี ๑ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๓๒) : ๑๐๕. 

 



 

๒๔๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วีรวุฒิ โอตระกูล. “มาอนุรักษ์กันเถิด”. วารสารสถาปนิก. ฉบับ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์. (มกราคม-

มีนาคม๒๕๔๐) : ๑๓๒. 
สวัสด์ิ สุคนธรังสี. “โมเดลการวิจัย “กรณีตัวอย่างทางการบริหาร”. พัฒนบริหารศาสตร์. ปีท่ี ๑๗

ฉบับท่ี ๒ (เมษายน ๒๕๒๐) : ๒๐๖. 
เสรี ชัดแช้ม, “โมเดลและการสร้างโมเดล”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีท่ี 

๙. ฉบับท่ี ๒ (๒๕๓๘) :  ๕๒. 
สันติ เล็กสุขุม. “สันนิษฐานรูปแบบโบราณสถานอีกมิติของงานอนุรักษ์โบราณสถาน”. วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน. ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑) : ๑๕๘. 
อุทัย บุญประเสริฐ, “ตัวแบบหุ่นจ าลอง แบบจ าลอง หรือโมเดล”. วารสารคุรุศาสตร์. ปีท่ี ๓ฉบับท่ี 

๓-๔  (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๑๖) : ๓๑. 
อุทุมพร จามรมาน.“โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๔๑) : ๒๕-๒๖. 

 

(๓) วิทยานิพนธ์ : 
กนิษฐา  นาวารัตน์. “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการศึกษา

นานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

บุญส่ง หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”.
วิทยานิพนธ์ค รุศาสตรดุษฏีบัณ ฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พรจันทร์ พรศักด์ิกุล. “รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนท่ีบริหารงบประมาณแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการอุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พูล  สุขหิงคานนท์. “การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข”.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญสู่ความเป็น
เลิศ”. วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลอลงกรณ์, ๒๕๕๕. 

วสุ  โปษยะนันท์.“อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก็อกธม”. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศา
สตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย  : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

 
 



 

๒๔๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”. วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๗. 

สมจิตร  แก้วนาค. การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ. วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  ๒๕๔๑. 

สาธิต  กฤตตาลักษณ. “การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

อรอนงค์  โรจน์วุฒนบูลย์. “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”. วิยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรดุษฏี
บัณฑิต. คณะรัฐศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓.  

อัมพร  พงษ์กังสนานนท์. “การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” . วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 

 
(๔) รายงานการวิจัย : 
สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ. ม.ล. “ปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและวัดในจังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการ

วิจัย. เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 
รจณา  คูณพูล และประครอง  คูณพูล. “ศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิทรงไทยเรือนหมู่วัดท้ายยอ  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”. รายงานการวิจัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ๒๕๕๑. 

สมพรธุรี.“เอกลักษณ์ รูปแบบ และสี ของจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสงขลา”. รายงานการวิจัย. คณะ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย, ๒๕๕๒. 

สมหวัง  แสงไสย. “การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี”. รายงานการวิจัย. ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ สภาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๒. 

สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ. “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. 
รายงานการวิจัย. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖. 

เอกพงศ์  สุวรรณเกษร์.“สารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับโบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียนในจังหวัด
นครปฐม”. รายงานการวิจัย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์กรมหาชน, ๒๕๔๖. 

 
 
 



 

๒๔๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๕) สื่ออเิล็กทรอนิกส์ : 
7 Wonders THAILAND. “วัดนครหลวงสถานที่ ท่ องเที่ ยวพระนครศรีอยุธยา”. [ออนไลน์ ]. แหล่งท่ี มา                                 

http :  // www.7wondersthailand.comwizContent.aspwizConI. [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖]. 
กรม การส่ งเสริ ม ก ารป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น .“สถ .ชวน เที่ ย ว”. [ออน ไลน์ ]. แห ล่ ง ท่ี ม า                                                                              

http : // www.info.dla.go.thpublictravel.docmd=goDetail&id=112270&random=13. [๑ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖]. 

กระทรวงวัฒนธรรม. “ศู นย์ ข้ อมูลกลางทางวัฒนธรรม”. [ออนไลน์ ]. แหล่งท่ี มา http : //www.m-
culture.in.thmoc_new  [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖]. 

วัดไม้รวก. “ประวัติความเป็นมาวัดไม้รวก”.  [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http : //www.watmairuak.comhistory.html                     
[๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖]. 

 
(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม : 
สัมภาษณ์  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

   พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   พระเมธีวรภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   พระราชธานินทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
   ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
   พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐  
   พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   พระครูอนุกูลศาสนกิน เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕  
   พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺฺโต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร,  
   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
   พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒  
   พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
   พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
   ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๕  
   ธันวาคม ๒๕๖๑   
   นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
   นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
   นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๗  
   มกราคม ๒๕๖๒ 

http://www.7wondersthailand.comwizcontent.aspwizconi/
http://www.info.dla.go.thpublictravel.docmd=godetail&id=112270&random=13/


 

๒๔๖ 

  บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
   นายปรีชา  ขันธไพรศรี  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา      
   นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕  
   ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๕ มกราคม  
   ๒๕๖๒   
   นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด นักโบราณคดี  
   ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒    
   นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘  
   มกราคม ๒๕๖๒ 
   นางอรสา อาวุธคม ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน 

             พระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,     
               ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

              รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

              รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักษ์สัตย์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
              มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๘ กุมภาพันธ์     
              ๒๕๖๒ 
              ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุติ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
          พระญาณไตรโลก  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

     พระครูธรรมิกาจารคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาช, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด          
              พระนครศรีอยุธยา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,      
              ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒        
              นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร    
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
              ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



 

๒๔๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

              พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา      
              ประธานท่ีปรึกษา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
              พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
              กรรมการท่ีปรึกษา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
Bado.J.W. and Hardman. J.J. Urban Sociology  A ystemtic. U.S.A.  F.E. Peacock 

Publisher.Inc., 1982. 
Bertalanffy. Education Admistration and the Behavioral Sciences A System 

Perspective. Boston. Alyn and Bacon., 1973. 
Brown. W. B. and Moberg. D.J. Organization Theory and Measurement  A Macro 

Approach. New York.  John Wiley and sons., 1980. 
Bush. Tony.  Theories of Education Measurement. London. Harper and Row Publishers., 1986. 
Colin Buchanan. and Partners. Bath  A Study in Conservation. Report to the Mir. 

and Local Government and Bath City Council. London. HMSO., 1968. 
Cronbach.Lee J. Essentials of Psychological Testing. 4th ed. New York Harper & 

Row., 1971. 
Eisner E. Education Connoisseurship and Criticism Their Form and Functions in 

Education Evaluation, journal of Aesthetic Education., 1976. 
Getzels and Guba. Social Behavior and The Administrative Process  The Sixty-

third Yearbook of The National Society for the Study of Education. 
The Social Review, 1957. 

Keeves. Educational Research Methodology and Measurement  An International. 
Oxford. England  Pergamon Press.,  1988. 

Keeves. Model and Model Building. Educational Research, Methodology And 
Measurement  An International Handbook Oxford. England. Pergamon 
Press., 1988. 

Kuipers P. Kendall E. & Hancock T. Developing a Rural Community-based Disability 
Service. Service framework and implementation Austral., 2001. 

Madaus G. F. Scriven. M.S. and Stufflebeam. D.L. Evaluation Models Viewpoints on 
Ducation and Human Services Evaluation. Boston. khuwer-Nijhoff 
publishing., 1983. 

 



 

๒๔๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

MiddietonMichale. Conservation in Action A Progress Report on What is Being 
Done in Britain’s Conservation Area. Based on Civic Trust Conference 
Held at the Royal Festival Hall. London. Civic Trust., 1972. 

SandysDucan.Tourism and Heritage Conservation. PATA conference.bangkok  
November.,  1979. 

Smith. R. H. and Others. Measurement  Making Organization Perform. New York.  
Macmillan.,  1980. 

Weaver.Martin E. Conserving Buildings Guide to Techniques and Materials. John 
Wiley & Sons.New York., 1993. 

Willer D, Scientific Sociology Theory and Method. NewJersy  Prentice-Hall., 1967. 



๒๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 
 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒) พระสุธีวีระบัณฑิต, ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ดร.ประเสริฐ ธิลาว   อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๗ 
 

 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัย 

การตรวจสอบคุมภาพเครื่องมือและหาค่า  IOC 
เรื่อง  “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

 
 

ค าชี้แจง :  ขอความอนุ เคราะห์ในการหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ โดยผู้วิ จัยได้ท าการวิจัย                                       
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลท่ีได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้ประโยชน์
เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์

ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึง

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

พระสมุห์โอภาส โอภาโส 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 



๒๕๘ 
 

 

ตอนที่ ๑  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดไว้ให้ตามความเป็นจริง 

 
๑. สถานภาพ 

[   ] พระสังฆาธิการ [   ] พระลูกวัด 
 

๒. อายุ 
[   ] ๒๑ –๔๐ ปี [   ] ๔๑ – ๖๐ ปี 
[   ] ๖๐ ปีข้ึนไป 

 
  

๓. การศึกษาชั้นสูงสุด 
[   ] ต่ ากว่าปริญญาตรี [   ] ปริญญาตรี 
[   ] สูงกว่าปริญญาตรี   

 
   ๔. ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 

 
          [   ]   ๑ – ๓ ปี    [   ]   ๔ – ๖ ปี 

 
          [   ]   ๗ ปีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เร่ือง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 

ผู้วิจัย พระสมุห์โอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

******************* 

ตอนที่ ๒    แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ข้อที่ 
 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

 การจัดการด้านงบประมาณ         

๑. พระสงฆ์จัดสรรงบประมาณใน
กา ร จัด ก าร พื้ น ท่ี ม ร ดก โ ลก 
ภายในวัดท่ีเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. พ ร ะ ส ง ฆ์ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ภายในวัด
ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. พระสงฆ์ใช้งบประมาณในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก ภายในวัด
ได้อย่างคุ้มค่า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. พระสง ฆ์ ไ ด้ รั บ งบ ป ระมาณ
สนับสนุนในการจัดการพื้น ท่ี
มรดกโลก ภายในวัดท่ีเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา 
        

๕. พระสงฆ์วางแผนร่วมกับชุมชน 
และหน่วยงานท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๖๐ 
 

 

ข้อที่ 
 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๖. พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. พระสงฆ์ ส่ ง เสริ มกิ จก รรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. พระสงฆ์ เป็นแกนน า ในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การบริหารจัดการพื้นที่ 
นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

        

๙. พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บการ บริ ห าร จัดก าร     
พื้ น ท่ี น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. พระสงฆ์เข้าใจสภาพปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหาร จัดการพื้ น ท่ีนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ได้เป็นอย่างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑. พระสงฆ์สามารถบริหารจัดการ
พื้ น ท่ี น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒. พระสงฆ์น าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ี
น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 



๒๖๑ 
 

 

ข้อที่ 
 

การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

 หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อ
ความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก

โลกพระนครศรีอยุธยา 
        

๑๓. พระสงฆ์เน้นการเจรจากับทุกฝ่าย 
เพื่ อลดปัญหาความขัดแย้ ง ท่ี
เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔. พระสงฆ์เน้นสร้างความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
การพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕. พระสงฆ์มีการจัดการความรู้ใน
การพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๖. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
พัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
ปธาน ๔ 

        

๑๗. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามใน
การป้องกันไม่ให้ คน สัตว์ เข้ามา
ท าลายพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากคน
และสัตว์ ท่ีเข้ามาท าลายพื้น ท่ี
มรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙. พระสงฆ์มีความเพียรพยายาม
สร้างความเข้าใจและร่วมกับ
ชาวบ้านในการปลูกจิตส านักใน
การดูแลพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๐. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามใน
อนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม
ในพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดีตอ
ลดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



๒๖๒ 
 

 
ตอนที่ ๓    แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด      
               พระนครศรีอยุธยา 
 

ข้อที่ 

 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ         

๑. พระสงฆ์ เข้ าไปมี ส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. พระสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. พระสงฆ์มีการจัดองค์การเกี่ยว 
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน         

๕. พระสงฆ์ ด า เนิ น การบริหา ร
จัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. พระสงฆ์มี ก าร จัดบุคคลเข้ า
ท างานเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. พ ร ะ ส ง ฆ์ มี ก า ร ส่ั ง ก า ร ห รื อ
อ านวยการเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. พระสงฆ์มีการประสานงานเกี่ยว 
กับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 

 

 

 



๒๖๓ 
 

ข้อที่ 

 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

 การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

        

๙. พระสงฆ์ มี เ ค รื่ อ ง มื อ ในการ
ติดตามและประ เมินผลการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้า
มีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑. พระสงฆ์มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒. พระสงฆ์ไม่มีความขัดแย้งกับ
ชุมชนและหน่วยงานราชการ
เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

        

๑๓. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ของจังหวัด 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔. วัดมีรายได้จากการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๖. ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 

 

 



๒๖๔ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 



๒๖๖ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

๑) พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒) พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓) พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
๔) พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะอ าเภอ

บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕) พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการราม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖) พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เจ้าคณะอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗) พระมหาเวชยันต์ เวชยฺนฺโต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘) พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙) พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๐) พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๑) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑๒) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
๑๓) นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
๑๔) นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑๕) ว่าท่ีร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๖) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๗) นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา 
๑๘) นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด นักโบราณคดี ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๙) นายบดินทร์ เกษมศานต์ิ นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๐) นางอรสา อาวุธคม ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน

พระนครศรีอยุธยา 
 

 



๒๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๑ 
 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

 “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลท่ีได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้ประโยชน์
เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์

ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึง

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

พระสมุห์โอภาส โอภาโส 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                         ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 



๒๙๒ 
 

 
 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดไว้ให้ตามความเป็นจริง 
 
 

๑. สถานภาพ 
 

  [   ] พระสังฆาธิการ  [   ] พระลูกวัด 
 
๒. อายุ 
 
  [   ] ๒๑ – ๔๐ ปี  [   ] ๔๑ – ๖๐ ปี 
   
  [   ] ๖๐ ปีข้ึนไป 
 
๓. การศึกษาชั้นสูงสุด 
 
  [   ] ต่ ากว่าปริญญาตรี [   ] ปริญญาตรี 
 
  [   ] สูงกว่าปริญญาตรี 
 
๔. ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
 
  [   ] ๑ – ๓ ปี  [   ] ๔ – ๖ ปี 
 
  [   ] ๗ ปีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
 

 
 
ตอนที่ ๒    แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกของ

พระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าท่านคิดเห็นอยู่ในระดับใด ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง  
โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การจัดการด้านงบประมาณ      
๑. พระสงฆ์จัดสรรงบประมาณในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

ภายในวัดท่ีเพียงพอ 
     

๒. พระสงฆ์บริหารจัดการงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก ภายในวัดท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

๓. พระสงฆ์ใช้งบประมาณในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก ภายใน
วัดได้อย่างคุ้มค่า 

     

๔. พระสงฆ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก ภายในวัดท่ีเพียงพอ 

     

 การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา 

     

๕. พระสงฆ์วางแผนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

     

๖. พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

     

๗. พระสงฆ์ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

     

๘. พระสงฆ์เป็นแกนน าในการอนุรกัษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 

     

 การบริหารจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา      
๙. พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ี

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
     



๒๙๔ 
 

ข้อที่ 
การจัดการพื้นที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑๐. พระสงฆ์เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ได้เป็นอย่างดี 

     

๑๑. พระสงฆ์สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี 

     

๑๒. พระสงฆน์ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
พื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี 

     

 หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดก
โลกพระนครศรีอยุธยา 

     

๑๓. พระสงฆ์เนน้การเจรจากับทุกฝ่าย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  

     

๑๔. พระสงฆ์เนน้สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ในการพัฒนาพืน้ท่ีมรดกโลก 

     

๑๕. พระสงฆ์มีการจัดการความรู้ในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก      
๑๖. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาพื้นท่ีมรดกโลก      

 การบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ปธาน ๔      
๑๗. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามในการระวัง ป้องกันไม่ให้ คน 

สัตว์ เข้ามาท าลายพื้นท่ีมรดกโลก 
     

๑๘. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
คนและสัตว์ทีเ่ข้ามาท าลายพื้นท่ีมรดกโลก 

     

๑๙. พระสงฆ์มีความเพียรพยายามสร้างความเข้าใจและร่วมกับ
ชาวบ้านในการปลูกจิตส านักในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลก 

     

๒๐. พระสงฆ์มีความ เพี ยรพยายามใน อนุ รั กษ์และรั กษา
สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดีตอลดเวลา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 
 

ตอนที่  ๓    แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าท่านคิดเห็นอยู่ในระดับใด ท่ีตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง  โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
๑. พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการพื้นท่ีมรดก

โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     

๒. พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

     

๓. พระสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก      
๔. พระสงฆ์มีการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก      
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน      

๕. พระสงฆ์ด าเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกเป็นอย่างดี      
๖. พระสงฆ์มีการจัดบุคคลเข้าท างานเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี

มรดกโลก 
     

๗. พระสงฆ์มีการส่ังการหรืออ านวยการเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก 

     

๘. พระสงฆ์มีการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก      
 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล      

๙. พระสงฆ์มีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

     

๑๐. พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน 

     

๑๑. พระสงฆ์มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก 

     

๑๒. พระสงฆ์ไม่มีความขัดแย้งกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 

     



๒๙๖ 
 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      
๑๓. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด      
๑๔. วัดมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด      
๑๕. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
๑๖. ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น      

 
 
ตอนที่ ๔    ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา  
 
๔.๑ ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ี
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
......................................................................................................................................................... .......... 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
๔.๒ ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  ของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................... ....................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

๔.๓ ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการของพระสงฆ์ในการจัดการ
พื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
 
๔.๔ ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. . 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
ขอขอบพระคุณ/เจริญพร ท่ีเมตตาตอบค าถามในครั้งนี ้

คณะผู้วิจัย 

 



๒๙๘ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

********** 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ............................................................................................................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
ให้สัมภาษณ์เม่ือวันที่......................................................................................................................... 
วิธีการให้สัมภาษณ์   จดบันทึกและบันทึกเสียง 
 
ตอนที่ ๒    ข้อค าถามสัมภาษณ์เรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา 
 

๒.๑  ท่านคิดว่าการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านต่างๆ ได้แก่ 
 

     ๑. การจัดการด้านงบประมาณ  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
     ๒. การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
     ๓. การบริหารจัดการพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
     ๔. หลักบูรณาการองค์รวมเพื่อความด ารงอยู่ของแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 

อย่างไรบ้าง 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 



๓๐๐ 
 

 

 ๒.๒ ท่านคิดว่ าการมี ส่ วนร่วมของพระสงฆ์ ในการ จัดการพื้น ท่ีมรดกโลก  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 

 .....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ๒.๓ ท่านคิดว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 

 .....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ๒.๔ ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรบ้าง 

 .....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 ขอขอบพระคุณ/เจริญพร ท่ีเมตตาตอบค าถามในครั้งนี ้
คณะผู้วิจัย 



๓๐๑ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๒ 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 

 กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 

๑) ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) รศ. ดร. สุวิญ รักษ์สัตย์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

๔) ผศ. ดร. อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

๕) ดร. อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง (วัดจัดอยู่ในพื้นที่มรดกโลก) 

๖) พระญาณไตรโลก  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗) พระครูธรรมิกาจารคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาช 

กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ 

๘) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
พระนครศรีอยุธยา 

๙) นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ประชาชน 

       ๑๐) ดร. ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์ 

       ๑๑) นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ์     

กลุ่มที่ ๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔) ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๑๕) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานท่ีปรึกษา 

๑๖) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการท่ีปรึกษา   



๓๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๐ 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ซ 

ประมวลภาพประกอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพฎล กตสาโร) 

เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร  
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 

 

 

 

 



๓๒๒ 
 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักด์ิ ฉนฺทกโร) 
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) 
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๓๒๓ 
 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยฺนฺโต 
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร 

เจ้าคณะอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๓๒๔ 
 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ 
เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 



๓๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง B๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 

 

 



๓๒๖ 
 

 
 

 

 

 
 

 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้อง B๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
 

 



๓๒๗ 

 

ประวัติผู้วิจัย    

ชื่อ ฉายา นามสกุล :  พระปลัดโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล)  
ว/ ด/ ป เกิด   :  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ 
ภูมิล าเนาที่เกิด   :  บ้านเลขท่ี ๙ หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 
      แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ผลงานทางวิชาการ :  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา  
     ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     หนังสือ ๑ ทศวรรษ การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พฤษภาคม ๒๕๖๐ , น.๖๗) 
  :  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มิติว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ไทย 
     วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน์ ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) 
     (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑): ๔๕๙. 
  :  การศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์กับมุมมองทางพระพุทธศาสนา 
     งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 3 Congress นวัตกรรมทางการ 
     ปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)       
  :  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นท่ีมรดกโลก  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน์ ปีท่ี ๙ 
     ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓): 
  :  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการของวัดในสังคมไทย 
     วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีท่ี ๖ ฉบับที 
     (ฉบับพิเศษ ประจ าเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓) : 
  :  แนวทางการส่ือสารสร้างสันติทางการเมืองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
     วารสารสังคมศาสตรปริทรรศน์ (รัฐศาสตร์นครราชสีมา) ปีท่ี ๖ 
     ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓):    
อุปสมบท  :  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖  

          ที่อยู่ปัจจุบัน    :  วัดหน้าพระเมรุราชิการราม ต าบลท่าวาสุกรี 
       อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์   :  ๐๘๗-๙๘๘๘๖๖๓ , ๐๘๑-๖๙๔๘๐๙๙ 
E-Mail   :   Opas_s2009@hotmail.com , O.sirikittikul@gmail.com 

mailto:Opas_s2009@hotmail.com

