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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษา
ทรั พยากรการท่ องเที่ยวทางพระพุ ทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร และ ๓. เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิ ธี
การศึ กษาจากเอกสารและการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก ผลการวิ จั ยพบว่ า ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวทาง
พระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครหมายถึง ศาสนสถานภายในวัดที่ดึ งดูดใจนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาเยี่ยม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลัก และส่วนที่ ๒.
ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวรอง ในปั จ จุ บั น ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวทางพระพุ ท ธศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานครมีสภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อม ปัญหาจากมนุษย์ ปัญหาจากสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ และ
ปั ญหาด้ านกฎหมาย และมี รู ป แบบการบริ หารจั ดการ คื อ ๑) การบริ หารจั ดการปั ญหาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ๒) การบริหารจัดการปัญหาจากมนุษย์ ๓) การบริหารจัดการปัญหาจาก
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ๔) การบริหารจัดการปัญหาด้านกฎหมาย ๕) การบริหารจัดการสร้างความเข้าเรื่องการ
ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ๖) การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
๑
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นักท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาดําเนินการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของศาสนสถานภายในวัด
คาสาคัญ: ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
Abstract
A Model of the Buddhist Tourism Resources Management in Bangkok area are of
3 objectives, namely:- 1) To study the Buddhist Tourism Resources in Bangkok area, 2) To
study the problems of Buddhist Tourism Resources in Bangkok area, and 3) To proper a
Model of the Buddhist Tourism Resources Management in Bangkok area.
From the study, it’s found that Buddhist Tourism Resources in Bangkok area
mean the places located inside the temples which the Tourists are interested in visiting
it. It is divided into 2 Parts: Part 1) The main Tourism Resources that are the religious
places where tourists intend to visit as religion, a place of distinction or fame, so there is
a need to visit first, And Part 2) Secondary Tourism Resources that are the places other
than the main Tourism Resources available within temples. At the present, the Buddhist
Tourism Resources in Bangkok area are having the Environmental problems, the
problems from the Human being, other Living being and the Law problems with a Model
of the Buddhist Tourism Resources Management in Bangkok area, namely:- 1)
Management of problems from the Natural Environment, 2) Management of problems
from Human being, 3) Management of problems from other Living being 4) Management
of Legal Issues, 5) Management of access to the care of the Buddhist Tourism Resources,
6) Management of Facilities for tourists. The form of a Model of the Buddhist Tourism
Resources Management in Bangkok area to achieve the sustainability of the monastery
within the temples.
Keyword: The Buddhist Tourism Resources
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บทนา
การท่องเที่ยวและศาสนสถานทางพระพุทธศาสนามีเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมาก ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ศาสนสถานซึ่งได้แก่วัดวาอาราม
เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จนเรียกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และรัฐบาลก็นํารายได้จากการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีอากรในทางอ้อมจากการท่องเที่ยวมาบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ต่างๆ และวัดวาอารามต่างๆ ก็ได้ปัจจัยจากจิตศรัทธาของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมทําบุญเพื่อใช้ใน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จนมองได้ว่าทั้งการท่องเที่ยวและศาสนสถานต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ดังนั้น จึงต้องมีการวิจัยปัญหาต่างๆ ที่ทําให้ศาสนาสถานเสื่อมโทรมลง เช่น ปัญหา
การเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย
เข้าวัด การปีนป่ายศาสนาสถาน การทําลายศาสนสถานในรูปแบบต่างๆ ปัญหาการบรรยายให้
ความรู้นักท่องเที่ยว ปัญหาป้ายสื่อความหมาย ปัญหาภูมิทัศน์ภายในวัด ปัญหาขยะ เป็นต้น
สุดท้ายปัญหาการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ มีปัญหาในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ไม่ ว่า จะเป็ นวั ด กรมศิลปกร ภาครัฐ ต่า งๆ และภาคเอกชน ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่ อทํ า นุ
บํารุงศาสนสถาน๓ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป
เมื่อวัด เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิง ทางพระพุท ธศาสนา ศาสนสถานต่า งภายในวัด ก็
พัฒนาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชม และวัดก็ต้องมีความพร้อมในการต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด โดย
ต้องทําให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งเป็นศาสนาสถานมีความสวยงาม ไม่ชํารุดทรุดโทรม และต้อง
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับนักท่องเที่ยว แต่วัดต่างๆ ซึ่งมีกิจวัตรเพื่อบวร
พระพุทธศาสนาไม่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว จึงไม่สามารถบริการจัดการวัดให้มีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งการจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ จะต้องมีลักษณะความกลมกลืนกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

๓

พัชรี ลินิฐฎา, “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสูส่ ากล”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
๒๕๕๕), หน้า ๑๘๕.
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และต้องไม่ก่อผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจนเป็นปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน๔

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑ เพื่อวิจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
๒ เพื่ อ วิ จั ย สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร
๓ เพื่ อ นํ า เสนอรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุ ท ธศาสนาในเขตกรุ ง เทพมหานคร”ผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนดรู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary) และการวิจัยภาคสนาม (Field
Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In – Depth Interview) และการสั ง เกตการณ์
(Observation) โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
ใช้ วิธี การวิ จัย เอกสาร (Documentary) โดยวิจั ยจากเอกสาร เช่ น หนั งสื อตํา รา
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุม งานวิชาการ รายงานผลการวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้
ขั้นตอนที่ ๒
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) โดยใช้คําถามปลายเปิด โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สัม ภาษณ์ จํานวน ๒๑ รูป/คน ได้แก่ พระภิกษุ เจ้าหน้าที่รัฐหรือ
เอกชน มัคคุเทศก์ และนักวิชากรท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ ๓

๔

ณัฎฐพงศ์ ถือดํา และ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์, “ระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์
โบราณสถาน ศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”, รายงานการวิจัย,
(มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ.
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ใช้วิธีการการสังเกตการณ์ (Observation) โดยลงพื้นที่วัดกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๕ วัด
โดยใช้วิธีสังเกตเชิงประจักษ์
ขั้นตอนที่ ๔
เมื่ อรวบรวมข้อมู ลได้ ทั้ ง หมด ก็จะดํ าเนิน การวิเคราะห์ข้อมู ลเชิ งคุณภาพโดยใช้
เหตุผลตามหลักตรรกะ (Logical Reasoning) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครเชิงเนื้อหา และสรุปผลการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ ที่ได้ตั้งไว้ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิจัยจึงสามารถให้ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่า “ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
หมายถึง สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมภายในวัด แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนได้แก่
ส่วนที่ ๑ ทรัพ ยากรการท่ องเที่ยวหลัก คือ ศาสนสถานที่นักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการจะเป็นเยี่ยมชมเนื่องจากเป็นศาสนาสถานที่มีความโดดเด่ นหรือมีชื่ อเสียงจึ งมีความ
ต้องการไปเยี่ยมชมอันดับแรก และมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก โดย ถือเป็นแม่เหล็ก
ในการดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยววัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ ๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวรอง คือ ศาสนสถานอื่นที่ไม่ใช่ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่ภายในวัดและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชม และมีความสํา คัญในการ
ช่วยเติมเต็มอรรถรสในการท่องเที่ยววัดในเขตกรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมต่อจากทรัพยากร
การท่องเที่ยวหลัก”
โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ย วภายในวัด ที่ มาช่ วยส่ งเสริม ให้นั กท่ องเที่ยวมีความสะดวกสบายเมื่ อมา
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด
๒. สภาพปัญหาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาแล้วมามาสรุปสาเหตุของปัญหาที่มีต่อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ปั ญ หาจากสภาพแวดล้ อม คื อ สภาพปั ญ หาจากปั จ จั ย ทางธรรมชาติ รอบๆ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น ๆ ทํ า ให้ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
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พระพุทธศาสนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพไปซึ่งอาจเกิดจากลม ฝน แดด ที่ทําปฏิกิริยาทาง
กายภาพ หรือทางเคมีกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจนเกิดการเสื่อมสภาพและ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วไม่ อ าจใช้ ส อยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอาจเกิ ด อั น ตรายแก่
นักท่องเที่ยวได้
ปัญหาจากมนุษย์ คือ การกระทําโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของมนุษย์ และทําให้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกิดความเสียหาย เช่น การสัมผัส จับต้อง ล่วงแคะ ศาสนสถานต่างๆ
การปีนป่ายศาสนสถาน การกางเต็นท์ ทําให้พื้นศาสนสถานเป็นชํารุดรอย การจุดธูปเทียน ทําให้
เขม่าควันไปจับตามผิวภาพจิตกรรมและทําให้ภาพหมองดํา การใช้แฟลชในการถ่ายภาพ จะทําให้
ภาพจิตรกรรมเสียหายอย่างมาก และการก่อสร้างต่างๆ
ปัญหาจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ ปัญหาที่ทําให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักและรอง
เสื่อมสภาพจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสัตว์ต่างๆ เช่น นก หนู เป็นต้น รวมถึง
รากของต้นไม้ หรือกิ่งของต้นไม้ซึ่งสมารถหักทับศาสนสถานเสียหายได้ เป็นต้น
ปัญหาด้านกฎหมาย คือ กระบวนการขออนุญาตเป็นเวลานาน กว่าจะได้รับอนุญาต
ศาสนาสถานที่เริ่มเสื่อมสภาพก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณในการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ
ปัญหาผลกระทบจากสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว คือ ปัญหาซึ่งเกิด
จากมนุษย์เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างตรงที่ไม่ได้ก่อผลกระทบโดยตรงทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนา แต่ส่งกระทบในทางอ้อมเช่น ปัญหาทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น
๓. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากการวิ จั ย จะพบว่ า รู ป แบบการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาภายวัดกลุ่มตัวอย่าง ๕ วัด จะลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
นํามาเป็นรูปแบบตัวอย่างสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
ภายในวัดเขตกรุงเทพมหานครและวัดอื่นๆ ได้ดังนี้
๓.๑ รูปแบบการบริการจัดการปัญหาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
๓.๑.๑ การตรวจสอบทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วจากเจ้ า หน้ า ที่ วั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการวิ จั ย จึ ง พบว่ า การตรวจสอบทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยให้วัดต่างๆ ทราบสภาพปัญหาของทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๔๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระพุทธศาสนาว่ามีความชํารุดบกพร่องอย่างไร ซึ่งการทราบความชํารุดบกพร่องต่างๆ จะช่วย
ให้วัดสามารถวางแผนและขออนุมัติเพื่อการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว
๓.๑.๒ การตรวจสอบทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
จากการลงพื้นที่วิจัย พบว่า ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวก็สามารถมี
ส่วนร่วมเพื่อสํารวจตรวจสอบว่ามีศาสนสถานใดได้รับความเสียหาย หากพบสามารถแจ้งไปยังวัด
เจ้าของสถานที่ได้ ซึ่งอาจเป็นการแจ้งกล่องรับเรื่องรายร้องทุก การแจ้งทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
เป็นต้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๓.๑.๓ การจัดทําพิมพ์เขียนศาสนาสถาน
จากการวิจัยพบว่า วัดต่างๆ สามารถจัดทําพิมพ์เขียวโบราณสถานต่างๆ
ภายในวัดได้ เมื่อจัดทําเรียบร้อยก็ส่งให้ทางกรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลโบราณสถานภายในวัด ซึ่งเวลาขออนุญาตบูรณะจะเป็นการหย่อนระยะเวลาเรื่องการ
เขียนแบบของนายช่างกรมศิลปากร การให้อนุญาตบูรณะซ่อมบํารุงจะใช้เวลาน้อยลง ดังนั้น การ
จัดทําพิมพ์เขียวแบบโบราณสถานภายในวัดจะทําให้การขออนุญาตใช้เวลาน้อยลง
๓.๒. รูปแบบการบริการจัดการปัญหาจากมนุษย์
๓.๒.๑ การห้ามจุดธูปเทียน
จากการวิจัยพบว่า ทั้งห้าวัดที่ลงพื้นที่วิจัย ไม่จัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวบูชา
พระพุทธรูปต่างๆ ด้วยการจุดธูปเทียนภายในพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ โดยบางวัดจัดให้มี
การบูชาด้านหน้าพระอุโบสถและพระวิหาร
๓.๒.๒ ทําพลาสติกครอบป้องกันการสัมผัสและเหยียบลายที่ได้มี การลงรัก
ปิดทองไว้
จากการวิจัยพบว่า การทําพลาสติกครอบประตูทางเข้าและธรณีประตูพระ
วิหารและพระอุโบสถได้ป้องกันสัมผัสลายแกะสลักที่มีการลงรักปิดทองไว้เสียหายมีการลงรักปิด
ทอง ซึ่งสามารถป้องกันการเหยียบและสัมผัสได้
๓.๒.๓ การจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต้องกลมกลื นกับศาสนสถาน
และไม่บดบังทัศนียภาพ
จากการวิจัยพบว่า การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจะต้องมีลักษณะ
กลมกลืนกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา เช่น ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
ลักษณะของหลังคาไม่สูงเกินหลังคาศาลาหรือพระวิหารอื่นๆ หรือสร้างในที่ลับตา เช่น ห้องสุขาก็
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อยู่หลังพระวิหารคด หลังคาพื้นเรียบ จุดจําหน่ายตั๋ว ศูนย์พยาบาลวัดโพธิ์ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
อยู่ในลักษณะที่กลมกลืน และไม่บดบังทัศนียภาพของศาสนสถานภายในวัด
วัดต่างๆ ไม่ควรมีการกางเต็นท์ เพราะจะทําให้เต็นท์บดบังทัศนียภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ย วทางพระพุทธศาสนา หากมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่องานแล้ว
เสร็จก็ควรรีบเก็บเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของวัด เช่นเดียวกันกับโต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ
หรือกระถางธูปต่างๆ
๓.๒.๔ การจัดทํากฎระเบียบในการเยี่ยมชมและข้อห้ามต่างๆ
การออกกฎระเบียบก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เข้าไปกางเต็นท์ซึ่งจะเป็นการ
ทําลายพื้นพระอุโบสถ และป้องกันการทําอาหารต่างๆ ซึ่งกลิ่นหรือควันจะไปทําลานภาพจิต
กรรมหรือไปจับตามองค์พระพุทธรูป ดังนั้นวัดควรมีการสร้างกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
วัด รวมถึงมีการสร้างกฎระเบียบเพื่อการเข้าชมวัดด้วย เช่น กฎการแต่งกายเข้าชมวัด กฎข้อควร
ปฏิบัติต่างๆ เช่น การห้ามถ่ายภาพจิตรกรรมโดยการใช้แฟลต การห้ามปีนป่าย หรือการงดใช้
เสียงภายในพระวิหารและพระอุโบสถ การห้ามให้อาหารสัตว์ เป็นต้น
๓.๓. รูปแบบการบริการจัดการปัญหาจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
๓.๓.๑ การฉีดปลวกทุกเดือน
จากการวิจัยพบว่า มด ปลวก และแมลงต่างๆ เป็นสาเหตุทําให้ภาพจิต
กรรมเสียหายจากการกัดกินภาพจิตกรรม การฉีดปลวกทุกเดือน จึงน่าจะสามารถเพื่อป้องกัน
ปลวกได้ ส่วนมด และแมลงต่างๆ เท่าที่สังเกตไม่ปรากฏตามพื้นและผนังพระอุโบสถและพระ
วิหาร
๓.๓.๒ การห้ามให้อาหารนก และแมว
จากการวิจัยพบว่า ในวัดต่างๆ ยังพบว่า มีหมา แมว ปรากฏให้พบเห็น
หลากหลาย และพบมัคคุเทศก์นําอาหารแมวมาเลี้ยงแมวในเขตพุทธาวาสเพื่อโชว์นักท่องเที่ยว
ปัญหานี้ทางวัดควรออกกฎระเบียบแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการห้ามให้อาหาร
สัตว์ และทําหมันหมา แมว เพื่อมิให้เพิ่มจํานวนประชากร และขอความร่วมมือจากญาติโยมไม่ให้
นําหมา แมว มา ปล่อยภายในวัด นกพิราบนอกจากการถ่ายมูลลงพื้นถนนและหลังคาทําให้
ศาสนาเสื่อมโทรมไวกว่าปกติแล้ว มูลนกพิราบยังเป็นที่น่ารังเกียจแก่นักท่องเที่ยว ทางวัดต้องขอ
ความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครเพื่อให้มาจับนกเพื่อลดปริมาณนกพิราบ
๓.๓.๓ การเลือกพันธ์ไม้ การเจริญเติบโตของระบบรากต้นไม้จนทําให้ฐาน
รากหรือระบบอาคารที่อยู่ใต้ดินพังทลาย วัดโพธิ์จะไม่ปลูกไม้ใหญ่
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จากการวิจัยพบว่า การจัดสร้างภูมิทัศน์ของวัดด้วยการปลูกต้นไม้ ทางวัด
ต่างๆ ควรพิจารณาพันธ์ไม้ที่ จะไม่ก่อผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
หรือการใช้ไม้กระถางชนิดต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสวยงาม เช่น ไม่ดัด ด้วนชวนชม เป็นต้น
๓.๓.๔ การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันสัตว์ต่างๆ
ในปั จ จุ บั น นก หนู เป็ น อี ก สาเหตุ ข องความเสื่ อ มของทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการป้องกันนก หนู เช่นการ
ใช้คลื่นอิเลคโทรนิคส์ การใช้เจลกันนก เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้สามารถไล่ นก หนู เพื่อ
ป้องกันทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๓.๔ รูปแบบการบริการจัดการปัญหาด้านกฎหมาย
จากการวิจั ยพบว่า ปั ญหาข้อกฎหมายเพื่อการอนุมัติซ่ อมบํารุงโบราณสถาน
ต่างๆ ทําให้การขออนุญาตเป็นไปโดยล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการขออนุญาต เขียนแบบ ตรวจ
แบบ เป็ นขั้น ตอนที่กรมศิล ปากรต้องดํา เนิน การขั้นตอน ซึ่งในปัจ จุบัน กรมศิล ปากรร่ว มกับ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีการทํางานรวมกัน ทั้งการสํารวจโบราณสถานต่างๆ
รวมกับวัดเจ้าของสถานที่ เขียนแบบโบราณสถานต่างๆ จึงทําให้การอนุมัติเป็นไปโดยรวดเร็ว
ดังนั้น เพื่ อการลดขั้นตอนวัด ต่างๆ สามารถจ้างภาคเอกชนเขียนแบบโบราณสถานช่ว งก่อน
โบราณสถานเสียหาย แล้วส่งให้กรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ขั้นตอนทางด้าน
กฎหมายลดลงและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว
๓.๕. รู ป แบบการสร้ า งความเข้ า เรื่ อ งการดู แ ลทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนา
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการดู แ ลทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาจะเป็นพื้นฐานเพื่อการบริการจั ดการเรื่องการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาสําหรับผู้บริหารวัด และเป็นความรู้เพื่อการพึงปฏิบัติและไม่พึ่งปฏิบัติเพื่อการ
ดู แ ลเรื่ อ งการดู แ ลทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาในกลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป
นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้ประกอบการนําเที่ยว ซึ่ง ถ้ากลุ่มคนดังกล่าวข้างต้นได้เรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาก็จะสามารถช่วยให้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้รับการดูแลและได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวน้อยลง
๓.๖. รูปแบบการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว
จากการวิ จั ย พบว่ า สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และวัดต่างๆก็มีการจัดสร้างสิ่งอํานวยความ

ดุลยภาค กรณฑ์แสง และคณะ
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สะดวกต่างๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ ระลึก การจัดที่พักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยว การจัดการด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การจัดทําป้ายสื่อความหมาย การจัดการขยะ เป็นต้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ทางภูมิทัศน์และทัศนียภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาภายในวัด โดยทาง
วัดต้องคํานึงถึงทรัพยากรการท่องเที่ ยวทางพระพุทธศาสนาและสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมี
ความกลมกลืน
๓.๖.๑ ห้องสุขา ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก การ
จัดการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรสร้างหลังคาไม่สูงเกิน การสร้างหลังคาพื้นต่ําจะกระทบ
ภูมิทัศน์และทัศนียภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาภายในวัดน้อยสุด หรือ
การสร้างในที่ลับตาหลังศาสนาสถานต่างๆ โดยทางวัดต้องคํานึงถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีความกลมกลืนกัน
๓.๖.๒ การจัดที่พักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยว ควรจัดให้เพียงพอในพื้นที่ที่มี
เหมาะสม
๓.๖.๓ การจัดทําป้ายสื่อความหมาย การจัดการขยะ ต้องจัดทําในลักษณะ
กลมกลืนกับโบราณสถาน การใช้สีที่เหมาะสม จะต้องไม่ส่งผลกระทบทางภูมิทัศน์และทัศนียภาพ
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาภายในวัด โดยทางวัดต้องคํานึงถึงทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีความกลมกลืนกัน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. วัดในเขตกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหารวัดด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๒. วั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครควรสํ า รวจทรั พ ยากรการท่ องเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาภายในวัดว่ามีอะไรบ้าง และศึกษาประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และในการจัดทําป้ายสื่อความหมาย รวมถึงใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาต่อนักท่องเที่ยว
๓. วั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครควรสํ า รวจทรั พ ยากรการท่ อ งเ ที่ ย วทาง
พระพุ ทธศาสนาภายในวัดว่า มีอะไรบ้าง และถอดแบบและเขียนแบบพิมพ์ เขียวศาสนสถาน
ภายในวัดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขออนุญาตซ่อมบํารุง
๔. วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรสร้างความร่วมมือระหว่างวัดกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อความมือมือในการบริหารจัดการวัด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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๕. วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๖. วั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครควรสร้ า งความเข้ า เรื่ อ งการดู แ ลทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาให้แก่มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว และนักท่องเที่ ยว
ทั่วไป

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑. วั ด ในเขตกรุง เทพมหานครควรนํ า รูป แบบการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ปรับใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
การท่ องเที่ย วทางพรพุ ทธศาสนา เพื่อการดูแ ลและการอนุ รักษ์ ทรัพยากรการท่ องเที่ย วทาง
พระพุ ท ธศาสนา รวมถึ ง การจั ด การสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนและไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๒. วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรดําเนินการจัดทํากฎข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
เยี่ยมชมวัด
๓. วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรดําเนินการให้นักท่องเที่ยวแต่งกายให้สุภาพตั้งแต่
เข้าชมวัด
๔. วั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครควรดํ า เนิ น การแจ้ ง เตื อ น ขอความร่ ว มมื อ จาก
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ให้ทราบข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของวัด และให้ดําเนินการ
ชี้แจงนักท่องเที่ยวต่อไป
๕. วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรดําเนินการสร้างความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวใน
การแจ้งเตือนศาสนาสถานชํารุดบกพร่อง

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๑. จากการวิจัยพบว่าการทํางานระหว่างวัดและภาครัฐมีปัญหาบางประการ จึงควร
มีการวิจัยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธในโอกาสต่อไป
๒. ควรวิ จั ย รู ป แบบการจั ด การสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๓. ควรวิจัยแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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