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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการรายงานผลการวิ จัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี ” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ
เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษา
รูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี วิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจากพระไตรปิฎก วิจัย ตารา หนังสือต่าง และ
กาหนดกลุ่มประชาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามี ๔ ด้าน
คือ รูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถาน การบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปากร รูปแบบการอนุรักษ์
ด้านโบราณวัตถุ รูปแบบการอนุรักษ์ด้านศิลปวัตถุ รูปแบบการอนุรักษ์ ด้านประเพณี ซึ่งเจ้า
อาวาส กรรมการวัด ประชาชนและกรมศิลปากร หน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัด การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย รับผิดชอบร่วมกันอย่างเป็นระบบใน รักษาดูแล บูรณะ การอบรมให้มีความรู้
การประชาสัมพันธ์ ถือให้เป็นโยบายสาคัญในการอนุรักษ์
คาสาคัญ : อนุรักษ์, มรดกทางวัฒนธรรม, รูปแบบ

๑

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Faculty of Buddhism Faculty of graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya
University.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๙๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Abstract
In this article, an attempt was purposely made to study Buddhist
monks’ roles in the preservation of Buddhist cultural heritages, to study Buddhist
monks’ problems and obstacles towards the preservation of Buddhist cultural
heritages and to study Buddhist monks’ model of the preservation of Buddhist
cultural heritages in Pathum Thani Province.
In the research, it was found that according to the Buddhist model in the
preservation of Buddhist cultural heritages, four aspects, the model on the
preservation of ancient places, the restoration given by Fine Arts department, the
model on the preservation of ancient materials, the model on the preservation
of material arts, the model on the preservation of culture and tradition done by
the abbot of temples, committee, general people, department of Fine Arts and
related provincial organizations were obviously found. It showed that when it
comes to responsibility on the site, Tourism Authority of Thailand systematically
takes full responsibility in the preservation, restoration, information and public
relationship. All these activities are held as the essential policy in such
preservation.
Keywords: Conservation, Cultural heritages, the model
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๑. บทนา
จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสาคัญ เป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พัฒนาการของชุมชนบริเวณที่ราบลุ่มริมน้าเจ้าพระยา มีร่องรอย
หลักฐานทางโบราณคดีของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณหลายแห่ง ตั้งแต่สมัยแผ่นดินกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี เช่น ชุมชนโบราณโคกยายมั่นบ้านเก่า ชุมชนโบราณทุ่งพญาเมือง ชุมชน
โบราณบ้านสามโคกเป็นต้น สายน้าเจ้าพระยานี้ยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมอญที่อพยพหลบหนี
ภั ย สงครามจากถิ่ น เดิ ม เข้ า มาตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ ส องฟากฝั่ ง แม่ น้ าสามโคกในสมั ย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ และมีผู้คนหลั่งไหลอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน มีทั้งคนไทย คนจีน คนมอญ
คนลาว คนญวน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสายน้าและลาคลอง ปทุมธานีในอดีตจึงเป็นเมืองที่มี
ผู้คนอพยพมาอย่างหลากหลาย หลากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต่างวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตแบบของตนที่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันด้วยความรัก และหล่อหลอมเป็นชาวปทุมธานีดังปัจจุบันนี้๒
จังหวัดปทุมธานีถือเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาโดยแท้ เห็นได้จากชุมชนเมืองเก่า
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้าตั้งแต่อาเภอเมืองถึงอาเภอสามโคก มีวัดวาอารมณ์ตั้งเรียง
รายอยู่คู่บ้านคู่เมืองไม่น้อยกว่า ๖๐ วัด อีกทั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองสาม
โคกนี้มีมาแล้ว ตั้งแต่ครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทาให้ มีวัดและโบราณสถานที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก เช่น วัดโบสถ์ ตาบลบางกระสื อ
อาเภอสามโคก เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มีการขุดพบโบราณวัตถุ
อันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีจานวนมาก โดยเฉพาะพระประธานในวัดโบสถ์ มีการผสมผสาน
ของศิลปะอยุธยาตอนต้นกับศิลปะสุโขทัย โดยรอบพระประธานประกอบด้วยพระลาดับหินทราย
โบสถ์เก่าสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา วัดสะแก ตั้งอยู่ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก เป็น
วัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มีร่องรอยโบราณสถานโบราณวัตถุให้ศึก ษาอ้างอิง
ถึงยุคสมัยและรูปแบบศิลปกรรมงานช่างอยู่บ้าง เช่น กุฏิเรือนไทย ๕ ห้อง ธรรมาสน์บุษบก หอ
ระฆัง เจดีย์ย่อมุมไม้สิ บสอง พระพุทธรูปและวิหาร เป็นต้น และวัด มะขาม ตาบลบ้ านกลาง
อาเภอเมืองปทุมธานี เป็นวัดมาแต่โบราณที่มีมาแต่ครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่สาคัญ เช่น โบสถ์และเจดีย์มุมย่อไม้สิบสองเป็นศิลปะงานช่างอยุธยาที่งดงามอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ เป็นต้น๓
มรดกทางวัฒนธรรม เช่น พุทธศิลป์แห่งเมืองปทุมธานีอุดมไปด้วยวัดวาอารามจึง
เป็นแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ที่งดงาม งานพุทธศิลป์ คือ งานศิลปะที่ช่างฝีมืออุทิ ศถวายให้แก่
พระพุทธศาสนา ปรากฏเป็นงานฝีมือช่างภายในวัดวาอาราม ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม เช่น พระ
อุโบสถ วิ หาร สถูปเจดีย์ เป็น ต้น งานประติมากรรม เช่ น พระพุ ทธรูปหน้ าบัน เป็ นต้น งาน
๒
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จิ ต รกรรม เช่ น ภาพเขีย นฝาผนั ง ภายในอุโ บสถ เป็ น ต้ น ๔ มี โ ดยมี วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ไปสู่ประชาชน อีกทั้งวัดยังถือได้ว่า
เป็ น แหล่ ง ท่ องเที่ ย วประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ทางด้ า นประวั ติ ศาสตร์และเป็ น มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้วัดยังเป็นจุดในการเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมและรายละเอียดส่วนสาคัญของสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานนั้น เช่นเดียวกับคงไว้
ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม และคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณดีและวิชา
ที่เกี่ยวเนื่องจากแนวความคิดดังกล่าว ดังนั้น แนวความคิดในด้านการอนุรักษ์มิใช่การอนุรักษ์ใน
ลักษณะที่แตะต้องไม่ได้แต่จะต้องอนุรักษ์ในลักษณะที่สามารถผสมกลมกลืนกับชีวิต และเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน๕
มรดกทางวั ฒ นธรรมเฉพาะแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เป็นทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้าน
จิตใจ เสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาดั่งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับหนึ่งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้หากมีการจัดการทรัพย์สินทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ๖ มรดกวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอันเป็นแกนสาคัญ
อันหนึ่งของสังคมมนุ ษย์ เพราะวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดารงและดาเนินชีวิต
ของคนในสังคม วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษย์ในแต่ละสังคม
ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่มซึ่งสมาชิกของสังคมหนึ่งได้ยึดถือเป็น
แบบแผนของชีวิตร่วมกันเป็นเสมือนเครื่องหมายหรือตราประจากลุ่มที่คนอื่นเห็นแล้วรู้ได้ทันที
เช่น มีภาษา เครื่องแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน๗
ดั ง นั้ น การที่ พ ระสงฆ์ มี บ ทบาทในการรวมกั น อนุ รั ก ษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาจะต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั น ของคนไทยทุ ก คน ส่ ว นโบราณสถานและ
โบราณวัตถุของจังหวัดปทุมธานีที่เป็นวัด และวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมที่ทางวัดสะสมไว้มี
อยู่เป็นจานวนมาก โบราณวัตถุดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปของประติมากรรมที่เป็นงานปั้น แกะสลัก
งานโลหะบางชิน้ อยู่ในลักษณะของงานช่างฝีมือ งานช่างไม้ งานจิตรกรรม งานช่างปูน และเครื่อง
เขินโบราณ วัตถุเหล่านี้ บางส่วนเป็นงานที่สะท้อนลักษณะพื้นบ้าน ศิลปะวัตถุ หรือโบราณวัตถุ
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เหล่ า นี้ ป ระกอบด้ ว ยพระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง มี ทั้ ง งานโลหะงานแกะสลั ก และพระพุ ท ธรู ป ปู น ปั้ น
นอกจากนี้จะเป็นศิลปวัตถุอันเนื่องมาจากศาสนา เช่น ธรรมมาสน์ ตู้พระธรรม หีบพระธรรม ขัน
เหลี่ยม ขันแก้วทั้งสาม ปราสาทหรือวิหารจาลอง ปราสาทหอสรง อาสนะ มณฑปพระพุทธรูป
เป็นต้นและยังมีโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อีกหลายประเภท ที่ส่งเสริมกันโดยการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน๘
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง รูปแบบการอนุรักษ์
มรดกวั ฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง ๓ ข้อ คือ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ ในจัง หวั ดปทุม ธานี อัน จะเป็ นข้อมู ล นาเสนอเป็ นวิ ทยานิ พนธ์ที่ เป็ นองค์ความรู้ท าง
พระพุทธศาสนา ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์สรุปไว้เป็นงานวิจัยอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยจึง
ต้องการค้นคว้าและนาเสนอในเรื่องนี้
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่อ ง รู ป แบบการอนุ รัก ษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
๒.๑ รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานกันของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)
๒.๒ ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยกาหนดการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มประชากร
ในแต่ละวัด จานวน ๑๐ รูป/คน คือ ๑) กลุ่มเจ้าอาวาสในจังหวัดปทุมธานี ๒) กลุ่มข้าราชการใน
จังหวัดปทุมธานี
๒.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ วัดที่ มีการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีจานวน ๑๐ วัด
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้า ง ในประเด็ น ที่ เกี่ย วกับ บทบาทของพระสงฆ์ ต่ อการอนุ รักษ์ ม รดก
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และรูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

๘

วิชัย ภู่โยธิน และคณะ, หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม,
(กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔.
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จังหวัดปทุมธานี เป็นลักษณะคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
๒.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยได้
ด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ ๑) ทบทวนจากเอกสาร ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาจากพระไตรปิ ฎ ก
ผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ต ารา หนั ง สื อ ประวั ติ วั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นพื้ น ที่ ก ารวิ จั ย เอกสาร
วารสาร แผ่นพับ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ บทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ต่อ
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และรูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี ๒) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ด้วยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน
๒.๖ วิเคราะห์ สรุปและนาเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยตามลาดับ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ จากการสัมภาษณ์พร้อมทั้งสรุปและให้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
๓. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจั ย พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ ต่อการอนุ รักษ์ม รดกวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
พระสงฆ์ที่น่าสนใจนั้น เช่น ในหมวด ๕ มาตรา ๓๑ ได้บัญญัติว่า วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีเจ้า
อาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
บทบาทพระสงฆ์กับกฎมหาเถรสมาคม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ตรี ได้บัญญัติให้อานาจบทบาทมหาเถรสมาคมบริหารการปกครองคณะสงฆ์ โดยตรา
กฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคาสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ พระสังฆาธิการจึงต้องมีบทบาทปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งงานของตน และต้องรับผิดชอบในบทบาท-ตาแหน่งของตนนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เฉก
เช่นเดียวกับข้าราชการ-ฆราวาสทั้งหลาย และบทที่ลงโทษที่กาหนดไว้ในกฎฯใหม่นี้ ก็เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารงานในบทบาท-ตาแหน่งราชการสงฆ์ มิได้วางอยู่บนพื้นฐานพระธรรมวินัย
โดยตรง แต่เพื่อความสงบเรียบร้อยของคณะสงฆ์โดยส่วนรวม
บทบาทของพระสงฆ์ ต่ อการอนุ รักษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา แบ่ ง
ออกเป็นบทบาทพระสงฆ์ด้านสาธารณูปการ โดยการก่อสร้าง หรือการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นสิ่ง
หนึ่งที่คณะสงฆ์ต้องวางรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสม และควรต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอีกด้วย เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีศาสนวัตถุและศาสนสถานเป็นต้น ควบคุม
ให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสาคัญรวมถึ ง
ดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคงถาวรและเป็นอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ บทบาทพระสงฆ์
ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน
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บุคคล หรือคณะบุคคล เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร้างฌาปนสถาน สร้างการ
ประปา สร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของสังคม และเจ้าอาวาสจะต้อง
ดาเนินการบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์อื่นๆ แก่ประชาชน ในส่วนที่อยู่ใน
สมณวิสัยที่น่าจะจัดได้
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อนุรักษ์ หมายถึง การใช้และ
จัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบส าหรับทรัพ ยากรเหล่ านั้น เพื่อบรรลุความต้องการในอนาคตและหมายรวมถึงการ
ป้องกัน การดูแล การรักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ การสงวน และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ
ด้วย การสงวนรักษา การดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิมเท่าที่เป็นอยู่ และป้องกันไม่ให้เสียหาย
ต่อไป โบราณสถาน หมายถึง สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้น
ไป โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุ
เก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป ศิลปวัตถุ คือ วัตถุอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลปะที่ประกอบด้วย
ศิลปลักษณะเช่น ภาพเขียน รูปปั้น หรือเป็นสิ่งที่ทาด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทาง
ศิลปะ
ความมุ่งหมายในการอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ จาเป็นต้องมี
การพิจารณาในเชิงแนวคิดเพราะความคิดจะเป็นแกนนาไปสู่การปฏิบัติเทคนิควิธีที่เหมาะสม
การจะอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไว้ให้ได้นั้นจาต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ในการดาเนินงานร่วมกันคือ ๑) การอนุรักษ์เป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่ มี
คุณค่าอย่างมาก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ๒) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่บางชิ้น เป็นสิ่ง
ที่บรรพบุรุษได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของบรรพบุรุษ เราก็จาเป็นต้อง
อนุรักษาไว้เป็นต้น ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมออกไปเป็น ๒ ลักษณะได้แก่ ๑) มรดกวัฒนธรรม
ทางจิ ต ใจ ได้ แก่ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดมาที่ เป็ น นามธรรมซึ่ ง แสดงออกให้ เห็น ผ่ า น
ทางด้านจริยธรรม ค่านิยม ปรัชญา ประเพณีต่างๆ ของสังคมเป็นต้น ๒) มรดกทางวัตถุ ได้แก่
ผลผลิตที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งาน
หัตถกรรมพืน้ บ้านเป็นต้น
ประเภทของโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และศิ ล ปวั ต ถุ กรมศิ ล ปากรได้ จ าแนก
ประเภทของโบราณสถานตามลักษณะของการก่อสร้างไว้คือ ๑) โบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ
เช่ น วั ด พระศรีรั ต นศาสดาราม ๒) อนุ ส าวรีย์ แห่ ง ชาติ เช่ น พระบรมรูป ทรงม้ า ๓) อาคาร
สถาปั ต ยกรรมแห่ ง ชาติ เ ช่ น พระที่ นั่ ง อนั น ตสมาคม ๔) ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ เ ช่ น ย่ า น
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ๕) อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติเช่น อุท ยานประวัติศาสตร์
อยุธยาเป็น ๖) นครประวัติศาสตร์แห่งชาติเช่น เมืองสุ โขทัย ๗) ซากโบราณสถานและแหล่ง
โบราณคดีประวัติศาสตร์แห่งชาติเช่น ซากปราสาทหินต่างๆ ซากเมืองสุโขทัย ส่วนการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ศิลปากร และกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแล หากแต่
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ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ คือ การขาดความรู้และความตระหนักของประชาชนในการดูแล
รักษา อนุ รักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ รวมถึงขาดแคลนงบประมาณในการ
ซ่อมแซม บูรณะ และปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่มีอยู่จานวนมากด้วย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของพระสงฆ์ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดปทุมธานีด้านโบราณสถานทั้ง ผู้วิจัยได้สารวจตามวัดต่างๆ จะมีปัญหาและอุปสรรค
คล้ายคลึงกันเช่น ความสะอาดของโบราณสถาน ควรมีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดอยู่เป็นประจาใน
แต่ละสถานที่ของวัดที่เป็นโบราณสถาน หรือตามจุดต่างๆ เพื่อความสะอาดของวัดโดยรวม น้า
ท่วมโบราณสถานทุกปีในฤดูฝน เนื่องจากวัดอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา ควรทาเขื่อนกั้นบริเวณที่
ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อป้องกันโบราณสถานของวัด โดยของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
เป็นต้น เพราะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี และอยู่ในลุ่มน้าเดียวกัน และมีข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาคล้ายคลึงกัน
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดปทุมธานีด้านโบราณวัตถุผู้วิจัยได้สารวจทางโบราณวัตถุตามวัดต่างๆ จะมีปัญหาและ
อุ ป สรรคคล้ า ยคลึ ง กั น เช่ น การวางพวงมาลั ย สดหรื อ แห้ ง ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนบนหน้ า ตั ก
พระพุทธรูป และส่วนอื่นๆ ของพระพุทธรูป เพราะมีความเชื่อว่าจะได้บุญมาก ควรมีเจ้าหน้าที่
ทาเข้าใจเรื่อง การนาพวงมาลัยสดหรือแห้งมาวางไว้บนหน้าตักพระพุทธรูป จะทาให้พระพุทธรูป
ชื้น และเกิดความเสียหายต่อองค์พระได้ หรือมีป้ายห้ามบอกไว้อย่างชัดเจน และเรื่องความไม่
เข้าใจในการรักษา บูรณะ และซ่อมแซมโบราณวัตถุที่ชารุดเสียหาย กรมศิลปากรหรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ย วข้องควรจั ด อบรมสั มมนาเกี่ยวกับ การรักษา บู รณะ และซ่ อมแซมโบราณวั ตถุที่ ชารุด
เสียหายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นต้น เพราะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี อยู่ในลุ่มน้าเดียวกัน
ส่วนมากเป็นวัดของชาวมอญ (ชาวรามัญ) และมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคล้ายคลึงกัน
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดปทุมธานีด้านศิลปวัตถุทั้ง ผู้วิจัยได้สารวจทางศิลปะวัตถุตามวัดต่างๆ จะมีปัญหาและ
อุปสรรคคล้ายคลึงกันเช่น เรื่องการจุดธูป และเทียนภายภายในสถานที่ที่ตั้งของศิละวัตถุ ควรมี
เจ้าหน้าที่ทาเข้าใจเรื่อง การจุดธูป ภายใยสถานที่ที่ศิลปวัตถุตั้งอยู่ เพราะควันธูปจะไปเกาะตาม
ศิลปะวัตถุที่ตั้งอยู่ พอสะสมนานเข้าจะทาให้เกิดความเสียหายได้ และเทียนอาจเกิดการลุกไหม้
ศิลปวัตถุได้ และเรื่องการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการการรักษา บูรณะ และ
ซ่อมแซมศิลปวัตถุที่ชารุด ทางวัดควรของบประมาณจากภาครัฐโดยผ่าน กรมศิลปากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ องค์กรเอกชนเข้ามาสนับสนุนการรักษา
บูรณะ และซ่ อมแซมศิลปวั ตถุที่ชารุด เพราะอยู่ในเขตจังหวัดปทุ มธานี อยู่ในลุ่มน้าเดียวกัน
ส่วนมากเป็นวัดของชาวมอญ (ชาวรามัญ) และมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคล้ายคลึงกัน
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ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดปทุมธานีด้านประเพณี ผู้วิจัยได้สารวจทางประเพณีตามวัดต่างๆ จะมีปัญหาและ
อุปสรรคคล้ายคลึงกันเช่น ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของชาวจังหวัด
ปทุมธานีเช่น เรื่องการตักบาตรร้อยหลังออกพรรษา ทางวั ด หรือทางจังหวัดโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการตักบาตรพระร้อย และเรื่อง
จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ
โดยการนาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางจังหวัด หรือทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ควรจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดปทุมธานี
และการส่งเสริมประเพณีต่างๆ ที่ใกล้จะศูนย์ไปจากจังหวัดปทุมธานีเป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจประเพณีนี้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของชาวจั งหวัดปทุมธานีด้วย
เพราะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี อยู่ในลุ่มน้าเดียวกัน ส่วนมากเป็นวัดของชาวมอญ (ชาวรามัญ)
และมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคล้ายคลึงกัน
รูปแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
ปทุมธานี
รูปแบบการอนุรักษ์ม รดกวั ฒนธรรมทางพระพุ ทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวั ด
ปทุมธานี รูปแบบการอนุรักษ์ด้านโบราณสถาน รูปแบบการอนุรักษ์ด้านโบราณวัตถุ การอนุรักษ์
ด้านศิลปวัตถุและรูปแบบการอนุรักษ์ด้านประเพณี เจ้าอาวาสทุกรูปที่ได้อนุรักษ์สืบทอดกันมาไว้
เป็นมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกของชาติ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ถึง
ประวัติศาสตร์ของชาติและของพระพุทธศาสนา ด้วยการให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากร กาหนด
รูปแบบตามวิธีดาเนินการ ได้ดังนี้
(๑) รูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถาน การดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสกากับ
ดูแล สารวจข้อมูล และบุคคลหรือหน่วยงานสนับสนุนการดูแลรักษา คือ ๑. การบริการ คือ
สงเคราะห์ป ระชาชนที่ม าสั กการะและทั ศนศึกษา สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานรัฐ บริการประชาชน
ส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีจาหน่ายสินค้าภายในวัดได้ ๒. การบูรณะซ่อมแซมเป็นหน้าที่ของกรม
ศิลปากรที่ต้องดาเนินการ คือ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการประสานผลประโยชน์ทุกฝ่าย ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการ
ประสานผลประโยชน์ทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ ต้อง
ประสานงานและให้ความมือกันในจัดการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานเพื่อมิเกิดความขัดแย้งกัน
๔. การทาบัญชีรักษา คือ จัดทาบัญชี โบราณสถานของวัด สาหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน
กับกรมศิลปากรแล้วสามารถของบประมาณการการซ่อมแซมจากกรมศิลปากรได้ จัดทาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย สาหรับวัดที่มีโบราณสถานที่มีประชาชนเข้าสักการะ และทัศนะศึกษามากย่อมมี
เงิน หมุน เวี ยนภายในวั ด ดั งนั้น จึ งต้องมีเจ้า หน้า ของวัด คอยทาบัญ ชี รายรับ -รายจ่ ายอย่า ง
โปร่ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ และจัด ท าบั ญชี ในรูป แบบที่ เหมาะสม ๕. วิธี การแต่ ง ตั้ ง
บุคลากรที่ดูแลรักษาและดาเนินการ คือ พระภิกษุ และสามเณร จัดให้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นๆ
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ดู แ ลรั ก ษาและด าเนิ น การ โบราณสถานซึ่ ง เป็ น สมบั ติ ข องชาติ แ ละของพระพุ ท ธศาสนา
ผลัดเปลี่ ยนกันตามวาระ เจ้าหน้ าที่วัด จั ดเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดอยู่เป็ นประจาในแต่ล ะ
สถานที่ของวัดที่เป็นโบราณสถาน หรือตามจุดต่างๆ เพื่อความสะอาดของวัดโดยรวม จัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยประจาดูแลงานในจุดต่างๆ ของวัดอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ของวัดควรมีการแต่ง
กายด้วยชุดฟอร์มของทางวัด หรือมีการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
(๒) รูปแบบการอนุรักษ์ ด้านโบราณวัตถุ ๑.ขั้นตอนการรักษาซี่งมีเจ้าอาวาสและ
กรรมการวัดโดยการร่วมมือของกรมศิลปากร ทางวัดจัดเจ้าหน้าที่สารวจสถานที่ ที่ศิลปวัตถุตั้งอยู่
ว่ามีรอยรั่วหรือรอยร้าวหรือไม่ เมื่อสารวจเจอแล้ว เจ้าอาวาสรับแจ้งแก่กรมศิลปากรจะได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขได้ทันที จัดเจ้าหน้าที่ทาเข้าใจเรื่อง การจุดธูป ภายในสถานที่ที่ศิลปวัตถุ
ตั้งอยู่ เพราะควันธูปจะไปเกาะตามศิลปวัตถุที่ตั้งอยู่ พอสะสมนานเข้าจะทาให้เกิดความเสียหาย
ได้ และเทียนอาจเกิดการลุกไหม้ศิลปวัตถุได้ จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัตถุ
โดยส่งไปอบรมกับกรมศิลปากรเพื่อจะได้นามาประยุกต์ใช้กับวัดที่ตนสังกัดอยู่ ๒. การบริการ
สงเคราะห์ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะและทัศนศึกษาโบราณวัตถุของวัดตามจุดต่างๆ เพื่อให้
เกิ ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาของโบราณวั ต ถุ นั้ น ๆ จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องวั ด คอยให้
คาแนะนา ให้ข้อมูลต่างๆ ของวัด หรือบริเวณชุมชนได้ ๓. สนับสนุนหน่วยงานรัฐบริการ
ประชาชน ได้แก่การจัดหน่วยงานจากภาครัฐให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสักการะและทัศนะ
ศึกษาและป้องกันมิจฉาชีพ ๔. ส่งเสริมภาคธุรกิจ สัมมาอาชีพ ได้แก่การมีให้ประชาชนในชุมชน
และที่ใกล้เคียงได้จาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านหรือจากครัวเรือนเท่ากับ
เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอีกด้านหนึ่ง ๕.การบูรณะซ่อมแซม เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรออกตรวจโบราณวัตถุ ในวัดที่ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
แห่งชาติ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบูรณะซ่อมแซมเพื่อ มิให้โบราณสถานในวัดเกิดความเสียหาย
มากเกินไป ๖. การทาบัญชีรักษา จัดทาบัญชี โบราณวัตถุของวัด สาหรับโบราณวัตถุที่ได้ขึ้น
ทะเบี ย นกับ กรมศิล ปากรแล้ ว สามารถของบประมาณการการซ่ อมแซมจากกรมศิล ปากรได้
กล่ า วคื อ การของบประมาณจากภาครัฐโดยผ่ า น กรมศิลปากร องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ องค์กรเอกชนเข้ามาสนับสนุนการรักษา บูรณะ และซ่อมแซม
ศิลปวัตถุ ๗. วิธีการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและดาเนินการ เช่น พระภิกษุ และสามเณร
เจ้าหน้าที่วัด เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด จัดให้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นๆ ดูแลรักษาและดาเนินการ
โบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของชาติและของพระพุทธศาสนา
(๓) รูปแบบการอนุรักษ์ ด้านศิลปวัตถุ โดยการจัดการ ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการดูแล
รักษา ทางวัดจัดการสารวจอุโบสถ ว่ามีรอยรั่วหรือรอยร้าวหรือไม่ เมื่อสารวจเจอแล้ว รีบแจ้งแก่
กรมศิลปากรจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขได้ทันที ทางวัดจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องศิลปวัตถุ ๒. ด้านการบูรณะซ่อมแซม โดยผ่านกรมศิลปากรเข้ามาสนับสนุนการรักษา
บูรณะ และซ่อมแซมศิลปวัตถุที่ชารุด ๓. ด้านการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและดาเนินการใน
เบื้องต้น

พระมหาสาทร ธมฺมาทโร (บุญชูยะ)

~ ๙๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๔) รูปแบบการอนุรักษ์ด้านประเพณี โดยวัดที่มีรูปแบบการจัดการจากความร่วมมือ
๓ องค์กร คือวั ด ภาครัฐ และประชาชน ๑.วั ดร่วมมื อกับทางจังหวัด โดยการท่ องเที่ ยวแห่ง
ประเทศไทยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการตักบาตรพระร้อยเป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจประเพณีนี้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของชาวจังหวัดปทุมธานีด้วย ๒.
วัดและทางจังหวัดจัดให้มีการตักบาตรพระร้อยทางเรือทุกปี และการขอความร่วมมือจากเรือที่วิ่ง
ไปมาให้ชะลอความเร็ว พอที่พระสงฆ์จะพายเรือให้ประชาชนได้ใส่บาตรตอนเช้าที่เรียกว่า ตัก
บาตรพระร้อยทางเรือได้ จะมีเฉพาะในวันออกพรรษาของปีเท่านั้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของไทย ๓.ทางภาครัฐ หรือทางจังหวั ดจัดงบประมาณเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี
ต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่ใกล้จะศูนย์ไปเช่น ตักบาตร
พระร้อยเป็นต้น ๔. ภาครัฐโดยการนาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางจังหวัด หรือทาง
องค์การบริหารส่วนตาบล และความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดปทุมธานี และการส่งเสริมประเพณีต่างๆ
ที่ใกล้จะศูนย์ไปจากจังหวัดปทุมธานี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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