
การจัดการมรดกวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยพุทธศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

เจ้�อ�ว�สวัดสุทธิวร�ร�ม กรุงเทพมห�นคร

สัมโมทนียพจน์

โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
กรรมก�รมห�เถรสม�คม

ประธ�นฝ่�ยส�ธ�รณูปก�ร ของมห�เถรสม�คม



การจดัการมรดกวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา

พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2564

คณะที่ปรึกษา

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์	 	 กรรมการมหาเถรสมาคม

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	ของมหาเถรสมาคม

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง	(อ.ป.ก.)

	 	 	 	 	 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 	 กรรมการมหาเถรสมาคม

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ	ของมหาเถรสมาคม

พระธรรมรัตนาภรณ์	 	 	 เจ้าคณะปทุมธานี

	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข

	 	 	 	 	 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต

พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศาสราจารย์	ดร.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 	 	 	 รองเจ้าคณะภาค	5

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้าภาษีเจริญ

พระเทพเวที,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 	 เจ้าคณะภาค	6

	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ประจ�าหนเหนือ

	 	 	 	 	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวศวิศยาราม

พงษ์ศักดิ์	ธงรัตนะ		 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

	 	 	 	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 	 	 	 โครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข

ผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต,	รองศาสตราจารย์	ดร.		 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม



คณะท�างานวิชาการ

พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท	 	 	 นางสาวยอดขวัญ	รุจนกนกนาฎ

อาจารย์	ดร.สายชล	ปัญญชิต	 	 นายภูเบศ	วณิชชานนท์

นางสาวนัชชา	ทากุดเรือ	 	 	 นายพงษ์พัฒน์	ใหม่จันทร์ดี

จัดพิมพ์โดย

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จัดรูปเล่ม

พระมหาเกรียงศักดิ์	อินทปญโญ	และนายวัจน์กร	ขุนทอง

พิมพ์ที่

นิติธรรมการพิมพ์

76/251-3	หมู่ที่	15	ต�าบลบางม่วง	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์:	02	403	4567,	02	449	2525	E-mail:	niti2512@hotmail.com

		

ISBN	978-616-300-758-2	



เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
กรรมก�รมห�เถรสม�คม

ประธ�นฝ่�ยส�ธ�รณูปก�ร ของมห�เถรสม�คม

	 การที่มหาเถรสมาคมมีมติให้ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ได้พัฒนาให้เกิดแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ทั้งนี้
เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาเป็น
ไปตามกรอบของการด�าเนินงานที่มหาเถรสมาคม
ได้ก�าหนดไว้	 การนี้ฝ่ายสาธารณูปการ	 ของมหาเถร
สมาคมได้ท�าหน้าท่ีสนองมหาเถรสมาคมด้วยการรับ
ผิดชอบโครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ	(ระบบการ
เงิน-บัญชี)	 และโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม	๕	 ส		
ซ่ึงถือว่าจะได้มีส่วนต่อการพัฒนาให้พุทธศาสน์มั่นคง	
ด�ารงศีลธรรม	 น�าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน	 กล่าว
ส�าหรับโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม	๕	ส	เป็นการ
ด�าเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่ของวัดได้พัฒนาสู่
การเป็นรมณียสถาน	 และการเป็นพื้นที่ของการพัฒนา
สุขภาวะองค์รวมให้กับสมาชิกในสังคมไทย	 โดยที่
ผ ่านมาคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหา
เถรสมาคม	 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการ
ด�าเนินงาน	 เช่น	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน		

สัมโมทนียพจน์



กรมพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงาน
พระพุ ท ธศ าสนาแห ่ ง ช า ติ 	 ส� า นั ก ง านกอ งทุ น
สนับสนุนการสร ้ าง เสริมสุขภาพ	 มหา วิทยาลัย	
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา	
ลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นต้น	ในการเข้ามาร่วมสนับสนุน
การสนองงานมหาเถรสมาคมครั้งนี้
	 ส� าหรั บการด� า เ นิ น ง านที่ ผ ่ า นมา 	 คณะ
กรรมการฝ่ายสาธารณูปการ	 ของมหาเถรสมาคม	 ได้	
แต่งตัง้ให้มคีณะอนกุรรมการโครงการวดั	ประชา	รฐั	สร้าง
สขุ	เพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิการเผยแพร่
องค์ความรู	้การพฒันาพืน้ทีข่องวดัให้เกดิเป็นเครอืข่ายวัด
สร้างสุขต้นแบบ	ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้
เห็นบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการสร้างให้
เกิดการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้เกิดข้ึนในสังคมไทย		
ซึง่ถอืเป็นพนัธกจิแห่งความสามคัคแีละแสดงให้เหน็ความ
ส�าคัญของการร่วมมือด�าเนินงาน	ดังพุทธพจน์ที่ว่า

“สามคฺยเมว สิกฺเขถ พุทฺเธเหต� ปส�สิต� สามคฺยรโต 
ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธ�สต�”

แปลความว่า
พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้น 

 ท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้ว ผู้ยินดีในความสามัคคี 
ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากผู้รู	้

	

	 จึงขออนุโมทนาแก่องค์กรที่ได้ร่วมพัฒนา

หนังสือ	 “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมพระพุทธ

ศาสนา”	 โดยโครงการพัฒนาเครือข ่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์	 สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

และ	 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 รวมทั้งขอ

อนุโมทนาท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต	 เจ้าอาวาส

วัดสุทธิวราราม	 และคณะ	 ในฐานะผู ้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

เชิงสร้างสรรค์	 ขออ�านวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย		

ผู้มีส่วนต่อการขับเคลื่อนผลงานชิ้นนี้	 รวมทั้งท่านทั้ง

หลายที่จะได้ร่วมมือสนองงานมหาเถรสมาคมร่วม

กับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในนาม

ของโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ต่อไปในอนาคต		

จงบริบูรณ์ด้วย	 อายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ตลอดกาล

นานเทอญฯ
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ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

	



ค�าน�า

	 ส� านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพ	 (สสส . ) 	 ได้ ให้ทุ นอุ ดหนุนแก่ 	
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้พัฒนาและด�าเนินการ	
“โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง
สร้างสรรค์”	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเครือ
ข่าย	 “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ”	 ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย	 ซึ่งมีข้อควรพิจารณาใน	 ๔	 ประเด็น	
คือ	๑)	การพัฒนาองค์ความรู้	เพื่อให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบล	 โครงการของคณะสงฆ์	
เช่น	 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕,	 โครงการวัด	
ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข,	 ได้ให้ความส�าคัญกับการ	
บูรณาการแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ
ในเชิงพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบ	 “องค์กรสุขภาวะ
วิถีพุทธ”	 ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	 ๒)	 การพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธ	 เพื่อให้คณะสงฆ์และ
ภาคีที่เกี ่ยวข้องได้พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรม
สุขภาวะวิถีพุทธที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
สังคมใหม่	 ๓)	 การสร้างพื้นที่องค์กรสุขภาวะ
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วิถีพุทธต้นแบบ	 โดยให้องค์กรในพื้นที่ในระดับ
ต�าบล	 เช่น	 เทศบาล	 อบต.	 รพ.สต.	 ภาคีสุขภาพ	
คณะสงฆ์	และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	
นั้น	ๆ	ด�าเนินการพัฒนารูปแบบ	(Platform)	และ
กิจกรรมด้วยพลังของชุมชนที่ครอบคลุมประเด็น
สุขภาวะในพื้นที่และโครงการของคณะสงฆ์และ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง	และ	๔)	การเสริมสร้างเครือ
ข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ	โดยความร่วมมือของ
คณะสงฆ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และภาคประชาสังคมใน
พื้นที่	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความ
รอบรู้เชิงสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน	 การ
สื่อสารด้านสุขภาวะและเพื่อให้มหาเถรสมาคม	
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภาคีที่
เกี ่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

	 หนังสือเล่มนี้	 จัดพิมพ์ภายใต้ชุดความรู้	
“สุขภาวะวิถีพุทธ”	 เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การที่ส่งเสริมให้วัดและองค์กรพระพุทธศาสนา	
เครือข่ายวัฒนธรรม	 ได้มีความรู้และแนวทาง
การจัดการมรดกวัฒนธรรมของวัดและชุมชน		

เพื่อให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีและการพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์
	 ขออนุ โ มทนา 	 ส� านั ก ง านกองทุ น
สนับสนุนการสร้ าง เสริมสุขภาพ	 (สสส . )
สถ าบั น วิ จั ยพุ ท ธศาสตร์ 	 มหาวิ ทย าลั ย	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และภาคีที่
เ กี ่ ยวข้องที่ ได้ ร่ วมพัฒนาและสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ เพื่ อความมั่นคง
ของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา	 ผ่าน	
การบูรณาการความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา	
สังคมวิทยา	 และศิลปวัฒนธรรม	 ซึ่งมีส่วน
ส�าคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมความยั่งยืนทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และวัฒนธรรมของชาติ
ให้คงอยู่สืบไป

พระสุธีรัตนบัณฑิต
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม	กรุงเทพมหานคร

และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์
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ความเป็นมาของมรดกวัฒนธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 

	 หลังจากทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมา
สมัโพธญิาณและได้แสดงธรรมแก่พุทธบรษิทัอนัได้แก่	
ภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	 อุบาสิกา	 จนท�าให้พระพุทธ
ศาสนารุง่เรอืงในประเทศอนิเดยีเมือ่	๒,๖๐๐	ปีทีผ่่าน
มา	ด้วยความศรทัธาเล่ือมใสในหลักธรรมค�าสอนและ
แนวปฏิบัติของพระพุทธองค์จึงท�าให้พุทธบริษัทได้มี
การถวายสถานทีเ่พือ่เป็น	“อาราม”	แด่พระพทุธองค์
และพระภิกษสุงฆ์เพ่ือเป็นสถานทีพ่กัอาศยัและกลาย
เป็น	 “วัด”	 ในปัจจุบัน	 วัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา	 คือ	 วัดพระเวฬุวันวิหาร	 ที่พระเจ้า
พิมพิสารสร้างถวายเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จไป
โปรดพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองราชคฤห์	 ต่อมา
ก็มีสร้างอาคารเพิ่มเติมเข้ามาเรียกว่า	 “เสนาสนะ”		
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอารามเหมือน	 “วัดเชตวัน”		
ทีอ่นาถบณิฑกิเศรษฐสีร้างถวายพระพทุธองค์	ณ	เมอืง
สาวัตถีซ่ึงอารามหรือสถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับ
นานถึง	๑๙	พรรษา	 และทรงแสดงพระธรรมเทศนา
มากที่สุด	เช่นเดียวกับ	“วัดบุปผาราม”	ที่นางวิสาขา
สร้างถวายพระพุทธองค์และคณะสงฆ์ซึ่งมีเสนาสนะ

ที่เหมาะสมกับการใช้สอยของพระสงฆ์เหมือนวัดใน
ปัจจุบัน
	 “เสนาสนะ”	 น้ันประกอบด้วยกุฎิ	 วิหาร	
อุโบสถ	ศาลา	ศาลาการเปรียญ	 เรือนไฟ	 	 (โรงครัว)	
รวมถึงที่นั่ง	ที่นอน	โต๊ะ	เก้าอี้		บาตร	ฯลฯ	และที่เพิ่ม
เติมเข้ามาภายหลัง	 เช่น	 เจดีย์	 ผ้าห่อคัมภีร์	 หอไตร		
หอระฆัง	ของใช้ต่าง	ๆ 	ทีเ่หมาะสมกับการด�ารงอยูข่อง
พระสงฆ์และที่เก่ียวเนื่องกับพิธีกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา	 โดยมีการแบ่งรายละเอียดออกไปอีก	 เช่น	
เจดีย์	มีอยู่	๔	ประเภท	ได้แก่	
	 ๑ . 	 ธ า ตุ เ จ ดี ย ์ 	 สิ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง ที่ บ ร ร จุ	
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า	
	 ๒.	 บริโภคเจดีย์	 สถานที่บรรจุของใช้หรือ
สังเวชนียสถานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า	
เช่น	 สถานที่ประสูติ	 ตรัสรู้	 แสดงปฐมเทศนา	 และ
ปรินิพพาน	
	 ๓.	 ธรรมเจดีย์	 สถานที่เก็บรักษาหรือบรรจุ
เอกสารพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่มักจารึก
ลงบนใบลาน	
	 ๔.	 อุทเทสิกเจดีย ์ ส่ิงของที่สร ้างขึ้นอุทิศ
พระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าไม่
ก�าหนดว่าจะเป็นอะไร	เช่น	พระแทนวัชรอาสน์ทีเ่จดย์ี
ศรีมหาโพธิพุทธคยา	พระพุทธรูป	เป็นต้น	เจดีย์มีค�า
เรียกที่คล้ายกัน	เช่น	ค�าว่า	สถูป,	พระธาตุ,	พระบรม
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ธาตุ,	 หรือพระปรางค์	 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่
สักการบูชาของพุทธบริษัทในพื้นทีต่่าง	ๆ	
	 สถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะ
เป็น	วัด	 เจดีย์	 เสนาสนะ	 เหล่านี้	ที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งศาสนพิธี	 ประเพณี	
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการเรียนรู้ทาง
พระพทุธศาสนาทีเ่ป็นนามธรรม	เช่น	ประเพณที�าบญุ

ใส่บาตร	การสวดมนต์	การสรงน�้าพระ	งานวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา	 หรืองานบุญที่เกี่ยวข้องซ่ึงเรียก
ว่ามรดกวฒันธรรมเชงินามธรรมหรือมรดกวัฒนธรรม
ทีจั่บต้องไม่ได้	ทัง้หมดรวมเรยีกว่า	“มรดกวฒันธรรม”	
ทางพระพุทธศาสนา
	 เม่ือพระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่ไปยังดินแดน
ต่าง	 ๆ	 ด้วยการส่งพระสมณทูตของพระเจ้าอโศก
มหาราชกษัตริย์อินเดียสมัยนั้น	 ท�าให้เกิดการสร้าง
ศาสนสถาน	 วัดวาอาราม	 	 หรือ	 “พุทธศิลปกรรม”	
ขึ้นจ�านวนมากพร้อมกับการถวายเสนาสนะให้กับ	
พระสงฆ์และวัด	 จากหลักฐานทางโบราณคดีท�าให้

ทราบถึงศาสนสถานและพุทธศิลปกรรมในสถานที	่
ต่าง	 ๆ	 ในเอเชีย	 ทั้งอินเดีย	 เอเชียกลาง	 เส้นทาง
สายไหม	 เอเชียตะวันออก	 จีน	 เกาหลี	 ญี่ปุ่น	 และ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทย	 ลาว	 เมียนมา		
อนิโดนเีชยี	เวยีดนาม	และกมัพชูา	ดงัแผนภาพต่อไปน้ี

ภาพที่	๑.๑	แสดงเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย

ที่มา	:	Buddhistdoor	(๒๐๑๘)
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	 จากแผนที่แสดงเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาในเอเชียดังกล่าว	 ท�าให้พบหลักฐานการสร้าง

วัดและศาสนสถานส�าคัญในเส้นทางนั้น	 ๆ	 โดยเฉพาะ

ตามเส้นทางสายไหมที่มีแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธ

ศาสนาจ�านวนมากในประเทศจีน	 ขยายสู่เกาหลี	 และ

ญี่ปุ่น	 ซึ่งปัจจุบัน	 “มรดกวัฒนธรรม”	 ทางพระพุทธ

ศาสนาในเอเชียตะวันออก	คือ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ได้ขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ�านวนหลายแห่ง	

เช่น	ถ�า้หลงเหมิน	ถ�า้มัว่เกา	ของจนี	วัดในเมอืงเกยีวโต-

นารา	ของญี่ปุ่น	และแหล่งมรดกโลกถ�้าซ็อกกูรัม	และ

วัดพุลกุกซาของเกาหลีใต้	เป็นต้น

	 ส�าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)	
และประเทศไทยน้ัน	 นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้า
มาสู่ดินแดนที่เรียกว่า	 “สุวรรณภูมิ”	 ซ่ึงมีขอบเขต
กว้างขวางในพื้นที่หลายประเทศทั้งพม่า	 เวียดนาม	
กัมพูชา	ลาว	มาเลเซีย	และไทย	ในราวพุทธศตวรรษ
ที่	 ๒-๓	 หรือเมื่อประมาณ	 พ.ศ.๒๓๖	 โดยพระ
เถระ	๒	 รูป	คือ	พระโสณะและพระอุตตระ	นับจาก
น้ันเป็นต้นมา	 “อารยธรรมทางพระพุทธศาสนา”		
ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและอาเซียน	
แนวคิดและวิถีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้
กลายเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและอาเซียน	 มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน
ทุกชนชั้น	 นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึง
ชาวบ้านทัว่ไป		พระพทุธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนรู้ในมิติต่าง	 ๆ	 ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์	 ปรัชญา		
การด�ารงอยู่ในวิถีชีวิต	และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลป
วัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีม่คีณุค่า
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา	 และกระบวนการ
จัดการที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมทาง
สังคม	ในขณะที่สถานที่ส�าคัญหรือวัดในทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่าง	 ๆ	
ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	 ประติมากรรม	
โบราณคด	ีจารตีประเพณ	ี	ฯลฯ	ซ่ึงนบัว่ามคีณุค่าและ
มีบทบาทท่ีส�าคัญยิ่งในการเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติ	

ภาพที่	๑.๒

ที่มา	:	British	Library	(๒๐๒๐)
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ภาพที่	๑.๓	แสดงแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในอินเดียและอาเซียน

ที่มา	:	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(๒๕๖๑)

ความเป็นมาของผู้คนในสังคม	โดยอาเซยีนมีแหล่งโบราณคดทีางพระพทุธศาสนาจ�านวนมากท้ังในไทย	ลาว	เมยีนมา		
อินโดนีเชีย	เวียดนาม	และกัมพูชา	บางแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
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	 ส่วนหลักธรรมที่ส�าคัญของพระพุทธศาสนา	

เช่น	ศีล	๕	อริยสัจ	๔	พรหมวิหาร	๔	มรรคมีองค์	๘	

หลกัปฏจิจสมปุบาท	และหลักไตรสิกขา	คอื	ศลี	สมาธิ	

ปัญญา	 ได้รับการประยุกต์ใช้ไปสู่การพัฒนาบุคคล

และสังคมในมิติต่าง	ๆ	ก่อให้เกิดกระบวนการเรียน

รู้และการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์	โดยมีการประยุกต์

ใช้ทั้งในด้านการพัฒนาบุคคล	การปกครองบ้านเมือง		

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 และการพัฒนาสังคมอย่าง

สร้างสรรค์		หลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธ

ศาสนาได้มีขยายขอบเขตไปสู่การด�าเนินการในมิต	ิ

ต่าง	 ๆ	 เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านความเช่ือ	 ประเพณ	ี

พิธีกรรม	และการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา	

ดงันัน้	การเกดิขึน้ของอารยธรรมทางพระพทุธศาสนา

ก่อให้เกดิการสร้าง	“มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญา”	

ที่มีคุณค่าน�าไปสู ่การสร้างสรรค์	 การท่องเที่ยว		

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ

การพัฒนาสังคมในมิติต่าง	ๆ	

ประเภทของมรดกวัฒนธรรม 

	 องค ์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร ์	 และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้ระบุว่า
มรดกทางวัฒนธรรม	(Cultural	Heritage)	ของมวล

มนุษยชาติ	แบ่งเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่
	 ๑.	มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้	 (Tangi-
ble	Cultural	Knowledge)	เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่แสดงให้เห็นได้ทางกายภาพ	 ครอบคลุมมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนท่ีได้และวัตถุเคลื่อนที่
ไม่ได้	 เช่น	 โบราณวัตถุ	 โบราณสถาน	 และแหล่ง
โบราณคดี	(มรดกวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา	เช่น	
โบสถ์	เจดีย์	วิหาร	กุฎี	หอไตร	พระพุทธรูป	คัมภีร์ใบ
ลาน	ฯลฯ)
	 ๒.	มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้	(Intan-
gible	Cultural	Heritage)	เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
หมายถึง	ความรู้	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	หรือแนว
ปฏิบัติทุกรูปแบบทั้งที่เป็นสากลและเป็นของท้องถิ่น
ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วย
วาจาหรือวิธีการอื่นใด	ผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง	มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่งสม
ความรู้และการประยุกต์ใช้	 (มรดกวัฒนธรรมทาง
พระพทุธศาสนา	เช่น	ประเพณ	ีพธีิกรรม	ไหว้พระสวด
มนต์	ท�าบุญตักบาตร	ฯลฯ)
	 โบราณวัตถุ	 โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมจัดเป ็นส ่วนหนึ่ งของ	 “ทรัพยากร
วัฒนธรรม”	 (Cultural	 Resource)	 ที่มีความหมาย
ที่ครอบคลุมถึงทรัพยากรประเภทต่าง	 ๆ	 ทั้งที่เป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุ	 (Material	 Culture)	 ในรูปของ
วัตถุ	 สิ่งก่อสร้าง	 (Object)	 สถานที่/แหล่ง	 (Sites)	
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และภูมิทัศน์	(Landscape)	และวัฒนธรรมที่ยังด�ารง
อยู่	 (Living	 Culture)	 หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก	
(Expressive	Culture)	 เช่น	ดนตรี	 งานฝีมือ	ศิลปะ	
วรรณคดี	 ประเพณีบอกเล่า	 และภาษา	 เป็นต้น		
ซึง่เป็นความต่อเนือ่งจากอดีตผ่านปัจจบุนัไปสู่อนาคต	
โดยยอมรับว่า	 วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นอินทรีย	์
(Organic)	และสามารถววิฒัน์	(Evolving)	ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง	(สายันต์		ไพรชาญจิตร์,	๒๕๔๘,	น.๑๙-๒๐)	
	 ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นจัดว่าเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทจับต้องได้	(Tangible	Cultural	Resource)		
ในกลุ่มที่เรียกว่า	 มรดก	 (Heritages)	 ในที่นี้หมายถึง		
สถานที่	 สิ่งก่อสร้าง	 และวัตถุส่ิงของที่เก่ียวข้องกับ
มนุษย์และวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่
ในอดตี	เป็นสิง่ทีส่ามารถน�ามาจดัการให้เกดิประโยชน์
ต่อการด�ารงชีวิตของผู ้คนสมัยปัจจุบัน	 ซึ่ง	 โทมัส		
เอฟ	 คิง	 (Thomas	 F.King)	 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมชาวอเมริกัน	 ระบุว่า	 ทรัพยากร
วัฒนธรรม	หมายถึงสิ่งต่อไปนี้
	 ๑.	 ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์	 (Historic	
Properties)
	 ๒.	โบราณวัตถุ	(Artifacts)
	 ๓.	 เอกสาร/จดหมายเหตุ	 (Documents	 /	
Archives)
	 ๔.	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความหมาย

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 (Physical	 Environment)	
ได้แก่	 สถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามและร่วมสมัย	 (Es-
thetic	 Associative	 Places)	 รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น	(Built	Environment)	
	 ๕.	ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม	(Non-	Phys-
ical	Resources)	ได้แก่	แบบแผนวิถีชีวิต	 (Way	of	
life)	แบบแผนพฤติกรรม	(Standard	of	Practice)	
ขนมธรรมเนียม/วิถปีระชา	(Norm)	ค่านิยม	(Values)	
ความเช่ือ	 (Beliefs)	 ศาสนา	 (Religion)	 แบบแผน
ของปฏิสัมพันธ์ในสังคม	 (Pattern	of	 Interaction)		
รูปแบบสถาบัน/องค์กร	(Organizations)
	 สายันต์	ไพรชาญจิตร์	(๒๕๔๘,	น.	๒๐)	กล่าว
ถึงทรัพยากรวัฒนธรรมว่า	 หมายถึง	 ส่วนประกอบ
ของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่
เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้	 และ
ที่เป็นความหมาย	 ความรู ้	 ภูมิปัญญา	 ความเช่ือ		
กฎระเบยีบแบบแผนการปฏบิตั	ิจนิตนาภาพ	และความ
รู้สึกนึกคิดที่ไม่สามารถจับต้องมองเห็นหรือสัมผัสได้		
ซึ่งเป ็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ชุมชน	 แต่ละสังคม	
แต่ละยุคสมัยได้	 และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคม
ปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกสืบทอดมาจาก
อดีตและสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม	่	
เพื่อใช ้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา	
ต่าง	ๆ	ของสังคมและชุมชน	ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น	
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มีปรากฏในสถานที่ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่
โบราณหรือแหล่งอารยธรรมในอดีต	 ซึ่งพบเห็นและ
ศึกษาได้ใน	๓	กลุ่ม	คือ
	 ๑.			ทรพัยากรทางโบราณคด	ี(Archaeolog-
ical	Resources)
	 ๒.	 วัตถุทางชาติพันธุ ์ 	 (Ethnographic		
Material)
	 ๓.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 (Local	 Wisdom)		
ที่มีความสัมพันธ ์กันกับทั้งทรัพยากรโบราณคดี
และทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุทางชาติพันธุ ์		
ซึ่งรวมไปถึงวรรณกรรม	ดนตรี	การละเล่น	การแสดง	
นิทาน	ขนมธรรมเนียม	ประเพณี	ความเชื่อ	ศาสนพิธี	
พิธีกรรมตามความเชื่อ	ภาษา	ศิลปะ	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 ยังสามารถจัดแบ่งทรัพยากร
วัฒนธรรมออกเป็นประเภทต่าง	 ๆ	 ตามแนวทาง	
การศึกษาด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมชุมชน	ได้แก่
	 ๑.	 แหล่งโบราณคดี	 	 (Archaeological	
Site)	หมายถึง	สถานที่ที่เคยมีมนุษย์ในอดีตเข้าไปใช้
ประโยชน์ในการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในการด�ารงชีวิต
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม	ทั้งที่เป็นการถาวร	 หรือ
เป็นครั้งเป็นคราว	 อาจจะมีสิ่งก่อสร้างหรือไม่มีสิ่ง
ก่อสร้างก็ได้	 เช่น	พื้นที่เพาะปลูก	 คอกสัตว์	 เหมือง-
แร่โบราณ	 แหล่งผลิตเครื่องมือหิน	 แหล่งถลุงโลหะ		
บ่อเกลือและเตาต้มเกลือโบราณ	สุสานฝังศพ		โรงงาน

ผลติเครือ่งถ้วยชามหม้อไห	(แหล่งเตาโบราณ)	โรงงาน
ผลิตแก้ว	หลุมดักสัตว์	ถ�้าและเพิงผาที่เป็นที่พักอาศัย
หรือประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝังศพ	ย่านตลาด
เก่า	 โรงสีข้าว	 ฯลฯ	 ซึ่งในบริเวณแหล่งโบราณคดีมัก
พบหลักฐานที่เป็นวัตถุ	 สิ่งประดิษฐ์ของผู ้คนสมัย
โบราณ	เช่น	เศษเครื่องปั้นดินเผา	ลูกปัด		เครื่องมือ
หิน	 อิฐ	 หรือในบางพื้นที่อาจจะเป็นเพิงผาที่มีภาพ
เขียน	 ภาพวาด	 หรือภาพแกะสลักที่เป็นงานศิลปะ
เชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบราณปรากฏอยู่	 แหล่ง
โบราณคดีบางประเภทอาจจะจมอยู่ใต้น�้า	 เช่น	 เรือ
ส�าเภาโบราณ	 เรือรบโบราณ	หรือแหล่งโบราณคดีที่
เคยอยู่บนบกแต่ต่อมาน�้าท่วมก็จมอยู่ใต้น�้า	 เรียกกัน
ว่า	 	 แหล่งโบราณคดีใต้น�้า	 ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในทะเล	 ใน
แม่น�า้-ล�าคลอง	หนอง	บงึ	ทะเลสาบธรรมชาต	ิเป็นต้น
	 ๒.	 โบราณสถาน	 (Ancient	 Structures)	
หมายถึง	 สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพและใช้วัสดุคงทนที่
เกิดจากคนสร้าง	 สถานที่ธรรมชาติประเภทถ�้าและ
เพิงผาที่คนสมัยโบราณได้ดัดแปลงก่อสร้างต่อเติม
เป็นอาคาร	 โรงเรือนเพื่อใช้ประโยชน์เป็นบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยเป็นศาสนสถาน	สถานที่ประกอบพิธีกรรม			
โรงเรือนหรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ	(ปั้น
หม้อ	 ทอผ้า	 จักสาน	 หล่อโลหะ	 ท�าลูกปัด	 ตีเหล็ก		
ช�าแหละสัตว์	ฯลฯ)	ที่ประชุม	ถนน	คู	คลอง	ก�าแพง
เมือง	 ป้อมปราการ	 ท่าเรือ	 ป่าช้าเผาศพ	 สวนป่า
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สมุนไพร	 พะเนียดจับช้าง	 อนุสาวรีย์	 โบสถ์	 วิหาร	
หอไตร	กุฏิ	เจดีย์	พระปรางค์	ต้นโพธิ์	ต้นไทร	ต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์	 ศาลเจ้า	 ศาลผีต่าง	 ๆ	 เสาอินทขิล	 เสาใจ
บ้าน	มัสยิด	โบสถ์คริสต์	วัดฮินดู	ปราสาทขอม	ฯลฯ	
ที่มีสภาพติดที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	 โดยในพระ
ราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 (แก้ไขเพ่ิม
เติม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕)	 มาตรา	๔	 ระบุว่า	 โบราณสถาน	
หมายถึง	อสงัหารมิทรพัย์ซึง่โดยอายหุรอืโดยลักษณะ
แห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป	์
ประวัติศาสตร์	หรือโบราณคดี	ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่	
ที่เป็นแหล่งโบราณคดี	 แหล่งประวัติศาสตร์	 และ
อุทยานประวัติศาสตร์ด้วย
	 ๓.	 วัตถุโบราณ	 (Ancient	Objects)	 หมาย
ถึง	 วัตถุสิ่งของ	 เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน	 หรือเกิดจากการดัดแปลงจาก
วัสดุท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติตามภูมิปัญญาความรู้ของ
คนในยคุสมัยต่าง	ๆ 	เพือ่ใช้ประโยชน์ในการด�ารงชวีติ
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	
(การท�ามาหากิน)	การศึกษา	(การอบรมสั่งสอน)	การ
รกัษาพยาบาลและป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บ	การประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อในวาระต่าง	ๆ	ของชีวิตเฉพาะ
บุคคล	 (เกิด–เจริญเติบใหญ่-ป่วยไข้ไม่สบาย-หาย

จากโรค-มีโชคมีเคราะห์-เปลี่ยนวัยได้คู ่ครอง-และ
การตาย)	 และพิธีกรรมของกลุ ่มคน	 ชุมชนและ
สังคม	 การค้าพาณิชย์	 การอุตสาหกรรม	 หัตถกรรม	
การเดินทาง-ขนส่งและการสื่อสาร	 การเพาะปลูก	
การเล้ียงสัตว์	 การขุดแร่	 ถลุงโลหะ	 หล่อเครื่องมือ		
ท�าเครือ่งประดบั	ตเีหลก็ท�ามดีพร้าอาวธุและเครือ่งมอื
การเกษตร	ท�าเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน	ท�าเครื่อง
มือ-ภาชนะ-เครื่องประดับแก้ว	 เครื่องมือจับและดัก
สัตว์บกสัตว์น�า้สัตว์ปีก	 เครื่องมือและผลผลิตในการ
ปั่นด้าย-ทอผ้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์และผลผลิตในการ
ปั้นหม้อ	 การสร้างเตาเผาถ้วยชาม	 งานแกะสลักหิน	
ภาพวาด	ปูนปั้น	หล่อโลหะ	หนังสือ	ศิลาจารึก	คัมภีร์
ใบลาน	 สมุดข่อย	 ปั๊บสา	 ปั๊บหลั่น	 เงินเหรียญ	 วัตถุ
สมมติแทนเงินตรา	ธนบัตร	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	รูป
เคารพในศาสนาและระบบความเชือ่ต่าง	ๆ 	ธรรมาสน์	
อาสนะ	 ยานพาหนะและเครื่องจักรกล	 เครื่องยนต์
กลไกส่วนประกอบ	 รถยนต์	 รถถีบ	 รถลาก	 เรือชนิด
ต่าง	ๆ 	เกวยีน	ล้อลาก	เลือ่น	ราชยาน	คานหาม	เสลีย่ง	
ครกต�าข้าว	 ฯลฯ	 รวมทั้งสิ่งของส�าหรับเด็กเล่นและ	
การกฬีาต่าง	ๆ 	ทีเ่คยมอียูใ่นชมุชนต่าง	ๆ 	ในอดตีทัง้ที่
มีอายุเก่าแก่มากและที่มีมีอายุไม่กี่ปี	หรือไม่กี่เดือนที่
ผ่านมา	ซ่ึงวตัถโุบราณในทีน้ี่หมายรวมถงึ	โบราณวตัถุ
และศลิปวตัถ	ุตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบญัญตัโิบราณ
สถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
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แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ที่ระบุว ่า	 โบราณวัตถ	ุ	
หมายถงึ	สงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นของโบราณ	ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 หรือ
เป็นส่วนใดส่วนหนึง่ของโบราณสถาน	ซากมนษุย์หรอื
ซากสตัว์	ซึง่โดยอายหุรอืโดยลกัษณะแห่งการประดษิฐ์
หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป์	 ประวัติศาสตร์	 หรือ
โบราณคดี	และศิลปวัตถุ	หมายถึง	สิ่งที่ท�าขึ้นด้วยมือ
อย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป์ด้วย			
	 ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าวล้วนมีความ
ส�าคัญ	 จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจัดเป็นทุน
ทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าทาง
ด้านต่าง	 ๆ	 เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าอดีตที่สะท้อน
มาถึงภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเป็นสิ่งที่สามารถน�ามาจัดการให้เกิดประโยชน์
ต่อการด�ารงชีวิตของผู้คนสมัยปัจจุบันได้	 และหาก
เป็น	 “มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา”	 ท่ีมา
จากคติธรรม	 ความเชื่อ	 และพิธีกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาโดยมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งอุโบสถ	 เจดีย์	 วิหาร	
กุฎิ	หอไตร	คัมภีร์ใบลาน	หีบธรรม	สมุดข่อย	ปั๊บสา	
และประเพณี	 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่า
เป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญ	 มีคุณค่าต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย	
	 มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในสังคมไทยถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		
(Traditional	Knowledge)	ทีบ่รรพบรุษุได้สร้างสรรค์
ไว้	โดยแหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ของไทยได้
รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ	(UNESCO)	จ�านวน	๓	แห่ง	
	 ๑.	นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
	 ๒.	เมอืงประวตัศิาสตร์สโุขทยัและเมอืงบรวิาร	
(ศรีสัชนาลัยและก�าแพงเพชร)		
	 ๓.	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	
	 แหล ่ง โบราณคดีทั้ ง เมืองสุ โขทัย	 และ
พระนครศรีอยุธยาล้วนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	 เพราะมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา	 เช่น	 พระพุทธ
รูป	อุโบสถ	เจดีย์	ก�าแพงเมือง	จ�านวนมากที่แสดงถึง
ความเจรญิทางวัฒนธรรมของประเทศไทย	ทัง้น้ี	ยงัไม่
รวมถงึมรดกวฒันธรรมทีเ่ป็นแหล่งโบราณคด	ีโบราณ
สถาน	โบราณวัตถุ	วัดจ�านวน	๔๐,๐๐๐	กว่าวัด	และ
ประเพณ	ีพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาทีม่คีวามส�าคญั
ต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา	
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 นิตยสาร	 CEOWORLD	
แห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับประเทศที่มีอิทธิพล
ทางวฒันธรรมทีด่ทีีส่ดุในโลก	(World’s	Best	Coun-
tries	 for	 Cultural	 Heritage	 Influence	๒๐๒๑)		
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โ ดยวิ เ ค ร า ะห ์ แ ละ เป รี ยบ เที ยบถึ ง ลั กษณะ
และคุณสมบัติทางวัฒนธรรม	 ๙	 ประการ	 ได้แก	่
สถาปัตยกรรม	มรดกทางศิลปะ	แฟชั่น	อาหาร	ดนตรี	
วรรณกรรม	 ประวัติศาสตร์	 สถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม	และการเข้าถึงทางวัฒนธรรม	ซึ่งนิตยสาร	
CEOWORLD	 ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่า	 “เป็น
ประเทศที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม	 ช่ือแรกที่
ปรากฏในใจ	คือ	ประเทศไทย	แม้ว่าประเทศนี้จะเป็น
ท่ีตัง้ของชายหาดทีส่วยงาม	วฒันธรรมทีน่่าสนใจ	และ
สถานบันเทิงยามค�่าคืนที่สนุกสนาน	แต่มรดกของดิน
แดนแห่งนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในแง่ของความสวยงาม	 มี
สถานทีม่ากมายทัว่ประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ด้วย
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และวิถีชีวิตของท้องถิ่น	 ตั้งแต่
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	 พระนครศรีอยุธยา	
จนถึงสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านเชียง	 อุดรธานี	 ซึ่ง
นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหล่ังไหลไปยังสถานท่ีเหล่านี้
เพือ่ชืน่ชมประวตัศิาสตร์อนัเก่าแก่ของวัฒนธรรมไทย	
มรดกวัฒนธรรมเหล่านี้เช่ือกันว่ามีอิทธิพลมากกว่า
อ�านาจทางเศรษฐกิจ	การเมือง	หรือการทหาร”	โดย
นิตยสารได้วิเคราะห์จาก	๑๖๕	ประเทศ	 โดยมองว่า
มรดกวฒันธรรมของประเทศเหล่านีส่้งอทิธิพลต่อโลก
ในวงกว้าง	ดังนี้

ล�าดับ	 ประเทศ	 	 	 	 คะแนน

๑	 อิตาลี	(Italy)	 	 	 ๙๕.๙๙

๒	 กรีซ	(Greece)	 	 	 ๙๕.๖๑

๓	 สเปน	(Spain)	 	 	 ๙๕.๒๓

๔	 อินเดีย	(India)	 	 	 ๙๕.๒๓

๕	 ไทย	(Thailand)	 	 	 ๙๓.๖๗

๖	 โปรตุเกส	(Portugal)	 	 ๙๓.๖๗

๗	 ญี่ปุ่น	(Japan)	 	 	 ๙๒.๘๔

๘	 สหราชอาณาจักร	(United	Kingdom)	 ๙๒.๗๙

๙	 จีน	(China)	 	 	 ๙๒.๗๙

๑๐	 เยอรมนี	(Germany)	 	 ๙๒.๗๓

๑๑	 ฝรั่งเศส	(France)	 	 	 ๙๒.๕๔

๑๒	 อียิปต์	(Egypt)	 	 	 ๙๒.๓๓

๑๓	 เม็กซิโก	(Mexico)	 	 	 ๙๑.๘๕

๑๔	 รัสเซีย	(Russia)	 	 	 ๙๐.๔๓

๑๕	 สหรัฐอเมริกา	(United	States)	 ๙๐.๔

ที่มา	:	Sophie	Ireland	(๒๐๒๑)

	 การจัดอันดับของนิตยสาร	 CEOWORLD	
ดังกล่าว	 ได้รวบรวมจากคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ
สอบข้อมูลที่คัดมาจากแหล่งต่าง	 ๆ	 เช่น	 EIU	 In-
dex,	World	Economic	Forum,	Global	Insight,	
Global	Gender	Gap	Index,	Gini	และ	Gender	
Gap	 index,	 The	Legatum	Prosperity	 Index,	
Transparency	 International,	 Environmen-
tal	 ดัชนีประสิทธิภาพดัชนีชีวิตที่ดีขึ้น	 CIA	World	
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ความส�าคัญและประโยชน์ของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

	 ๑.	 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ยืนยัน
ความเป็นมาของชุมชนและสังคมระดับต่าง	ๆ
	 ๒.	 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์	
(Identity)	และเอกลักษณ์ของชุมชน	ชาติพันธุ์	และ
สังคมในระดับชาติ
	 ๓.	 เป็นวัตถุพยานแสดงศักยภาพของชุมชน
ในการด�ารงวถิชีวีติและการปรบัตวัเข้ากับสิง่แวดล้อม
และสงัคมอ่ืน	ๆ 	ตามสถานการณ์และล�าดับเวลาทีผ่่าน
มา
	 ๔.	 เป็นทุนของชุมชน	 (Community’s	
Capital)	 ที่สามารถน�าไปจัดการให้เกิดประโยชน์ใน
กระบวนการพฒันาชมุชนทัง้ทางด้านการศกึษา	สงัคม	
วัฒนธรม	เศรษฐกิจ	การสาธารณสุข	การเมือง	และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
	 ๕.	 เป็นปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้
และการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปสู่การ
สร้างสรรค์และการจัดประโยชน์ในสังคมรุ่นหลังได้						
	 ส�าหรับมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยนั้น	 เป็นสิ่งที่มีคุณค่าก่อให้เกิดการ	
เรยีนรู	้ การพฒันาจติใจและปัญญา	 ส่งเสรมิการท่อง
เที่ยวและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ	 ซึ่งกรม

Factbook	ธนาคารโลกรายงานประจ�าปีของ	UNDP	
ตลอดจนงานวจิยัของนติยสาร	CEOWORLD	จากน้ัน
ได้ใช้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประเทศที่ดีที่สุดที่ทรง
อิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรมของโลกซ่ึงประเทศไทย
ถือว่ามีคะแนนสูงกว่าประเทศในเอเชีย	คือ	จีนและ
ญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	

	 ด ้ านสถานที่ ท า งพระพุ ท ธศาสนา ใน
ประเทศไทยที่ เป ็นมรดกส�าคัญ	 คือ	 วัด	 พบว่า	
ในปี	 ๒๕๖๑	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 หรือ		
“วัดโพธิ์”	 ได้รับยกย่องว่า	 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมอันดับ	๑๗	ของโลก	อันดับ	๓	ของเอเชีย	
ของเว็บไซต์	TripAdvisor	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยว
รายใหญ่ที่สุดในโลกของสหรัฐอเมริกา	 โดยได้เปิด
เผยผลการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกประจ�าปี	
๒๕๖๑	ปรากฏว่าวัดโพธิ์	ได้รับการจัดอันดับขึ้นเป็น
สถานที่ส�าคัญยอดนิยมของโลกจากอันดับ	๒๔	เมื่อปี	
๒๕๖๐	โดยขยับขึ้นจากอันดับ	๔	เป็นอันดับ	๓	ของ
เอเชีย	 โดยแซงหน้าก�าแพงเมืองจีนของประเทศจีน
ที่เคยครองอันดับ	 ๓	 มาตลอด	 ซึ่งสถานที่ที่นักท่อง
เที่ยวนิยมเข้าชมในวัดโพธิ์มากที่สุด	 คือ	 “พระพุทธ
ไสยาสน์”	 หรือ	 “พระนอน”	 ที่ประดิษฐานในพระ
วิหารวัดโพธิ์	ถือเป็นพระนอนที่สวยและงดงามท่ีสุด
ในโลก
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ศลิปากรได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการอนรุกัษ์โบราณสถาน	พ.ศ.	๒๕๒๘		โดยเสนอวธิกีารอนรุกัษ์โบราณสถาน	เช่น	
ศกึษาค้นคว้าหาหลกัฐานทางประวัติศาสตร์	โบราณคด	ีสถาปัตยกรรม	เพือ่เป็นความรูพ้ืน้ฐานในการก�าหนดแนวทาง	
หลกัการ	และวธิกีารอนรุกัษ์โบราณสถานแต่ละแห่ง	ก�าหนดกรอบการอนรุกัษ์โบราณสถานแต่ละแห่งให้ชัดเจน	สร้าง
รปูแบบ	ก�าหนดวธิกีารและรายละเอียดต่าง	ๆ 	ในการอนรุกัษ์	โบราณสถานนัน้	ๆ 	การด�าเนนิงานในการอนรุกัษ์	และ
ปรบัปรงุสภาพภูมิทศัน์	ได้แก่	การท�าผงับรเิวณพืน้ทีโ่บราณสถานให้สอดคล้องกบัการใช้สอยในปัจจบุนัและส่งเสรมิ
ให้โบราณสถานสง่างาม

แผนผงัแสดงทีม่าของการจดัการมรดกวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา

ความศรัทธาเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา

การรับรองวัดโดยรัฐ

และประชาชน

การดูแลโดยวัดและ

ภาครัฐ

การจัดการโดยวัด	

ภาครัฐ	ชุมชน

ส่งเสริมโดยวัด	ภาค

รัฐ	เอกชน	ชุมชน

สร้างถวายโดย

ประชาชน

วัดท่ีมีพร้อมด้วยพุทธ

ศิลปกรรมเสนาสนะ

และพิธีกรรม		

(มรดกวัฒนธรรม)

การสร้างสรรค์ศลิป

วฒันธรรม	การ

เรยีนรูแ้ละการส่ง

เสรมิการท่องเทีย่ว

การสร้างวัดและ

เสนาสนะถวายใน

พระพุทธศาสนา

การจัดการวัด,พุทธ

ศิลปกรรม,เสนาสนะ

ตามพระธรรมวินัย	

และกฎหมาย
การจดัการมรดก
วฒันธรรมให้เกดิ
ความยัง่ยนืงามสง่า
ด้วยคณุค่าทางศลิป

วฒันธรรม
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บทท่ี ๒
การจัดการ

มรดกวัฒนธรรมภายในวัด
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	 วัด	 โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 และสิ่ง
แวดล้อมทางศิลปกรรมจัดเป็น	 “มรดกวัฒนธรรม”	
ที่มีความหมายครอบคลุมถึงทรัพยากรประเภท	
ต่าง	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นวฒันธรรมทางวตัถแุละนามธรรม	เป็น
มรดกของมนุษยชาติ	 (Heritages)	 ในที่นี้	 หมายถึง		
สถานท่ี	 สิ่งก่อสร้าง	 และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์และวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา	ในมิติ
ทางพระพทุธศาสนาได้นบัรวมสถาปัตยกรรม	(อโุบสถ	
เจดีย์	กุฎี	 วิหาร	หอไตร	หอระฆัง)	จิตรกรรม	 (ภาพ
วาดฝาผนงั	ภาพผ้าพระบฏ)	ประติมากรรม	(พระพุทธ
รูป	 งานปูนปั้น)	 เครื่องสักการะและวัตถุสิ่งของที่
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา	เช่น	คัมภีร์ธรรม	ธรรมมาสน์	ตาลปัตร	ผ้าห่อ
คัมภีร์	โคม	ฯลฯ)	เรียกว่า	“พุทธศิลปกรรม”	ซึ่งเป็น
ผลงานด้านศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสนองตอบ
การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา	 แฝงไว้ด้วยปรัชญา
และหลักธรรมโดยผ่านการแสดงทางวัตถุเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา	 และเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจของ
พทุธศาสนกิชนให้เกดิความศรทัธาประพฤตปิฏบิตัติน
ในแนวทางทีดี่งาม	ดงันัน้	การจดัการมรดกวัฒนธรรม
และพุทธศิลปกรรมภายในวัดจึงเป็นส่ิงส�าคัญ	 โดยมี
กระบวนการจัดการและการอนุรักษ์	ดังนี้	

การวางผังบริเวณและพื้นที่ภายในวัด 

	 ภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม	 (Traditional	
Knowledge)	 ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ไว้ใน
การจัดการมรดกวัฒนธรรมภายในวัดถือว่ามีความ
ส�าคัญนับตั้งแต่การวางผังบริเวณ	 การสร้างสรรค	์
ไปจนถึงการอนุรักษ์	 จนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรม
และทรัพยากรท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับ
โลก	 การวางผังบริเวณน้ันเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่มี
ความส�าคัญในการจัดการมรดกวัฒนธรรมและการ
พัฒนาพื้นที่ภายในวัด	 เป็นการก�าหนดต�าแหน่งท่ีตั้ง
ของอาคาร	 สิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม	 ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ	 เช่น	 ปัจจัย
ด้านสุนทรียภาพความงดงาม	 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม	
ปัจจัยการใช้สอยหรอืการใช้ประโยชน์ของอาคารและ
ทีดิ่น	รวมทัง้ปัจจัยทางธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อสภาพดิน	ฟ้า	อากาศ	ส�าหรับการวางผังบริเวณวัด	
ในประเทศไทยนั้น	 วัดโดยทั่วไปนิยมแบ่งเขตพื้นที่
ภายในออกเป็น	๓	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ	
	 ๑.	เขตพุทธาวาส		
	 ๒.	เขตสังฆาวาส	
	 ๓.	เขตธรณสีงฆ์และพืน้ทีส่าธารณสงเคราะห์
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เขตธรณีสงฆ์
สวนพุทธธรรม/พื้นที่เรียนรู้

เขตธรณีสงฆ์
พื้นที่สาธารณะวัดเพื่อสังคม

เขต
สังฆาวาส

เขต
สังฆาวาส

เขตธรณีสงฆ์/มุมสงบ

เขต
พุทธาวาส

แผนภาพที่	๒.๑	การวางผังบริเวณของวัดในสังคมไทย
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	 ๑.	เขตพทุธาวาส	เป็นพ้ืนทีส่�าหรบัใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนสัญลักษณ์
หรือสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
เพราะค�าว่า	“พทุธาวาส”	มคีวามหมายว่าเป็นสถานท่ี
ประทบัของพระพุทธเจ้า	ในเขตพทุธาวาสมกัประกอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมส�าคัญ	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธ
องค์และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่		
	 ๑)	พระเจดีย์	พระมณฑป	พระปรางค์:	อาคาร
ที่สร้างเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางหลักของวัด
	 ๒)	พระอโุบสถ:	อาคารทีใ่ช้ประกอบพธีิกรรม
ในการท�าสังฆกรรม
	 ๓)	พระวิหาร:	 อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
	 ๔)	เจดีย์	มณฑป	ปรางค์:	อาคารทีใ่ช้บรรจอุฐัิ	
หรือประกอบเพื่อให้ผังรวมสมบูรณ์
	 ๕)	ศาลา	เช่น	ศาลาราย:	อาคารที่ใช้เป็นที่นั่ง
พักของผู้มาเยือน	
	 ๖)	 ศาลาทิศ:	 อาคารที่ใช้ล้อมอาคารส�าคัญ
ส�าหรับให้คฤหัสถ์นั่งพัก	
	 ๗)	 พระระเบียง:	 อาคารที่ล้อมอาคารหลัก
ส�าคัญแสดงขอบเขตแห่งพุทธาวาส
	 ๘)	 หอไตร:	 อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทาง
ศาสนา
	 ๙)	พลับพลาเปลือ้งเครือ่ง:	อาคารทีใ่ช้ส�าหรบั

เป็นที่พระมหากษัตริย์เปลี่ยนชุดฉลองพระองค์ใน
วาระที่ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อบ�าเพ็ญพระราช-
กุศล	
	 พระเจดีย์	 พระปรางค์	 และพระมณฑป	 ถือ
เป็นอาคารที่ส�าคัญที่สุดในฐานะหลักประธานของวัด	
จึงมักถูกวางต�าแหน่งลงในผังตรงส่วนที่ส�าคัญที่สุด
ของเขตพทุธาวาส	เช่น	บรเิวณก่ึงกลาง	ศนูย์กลางหรือ
แกนกลางของผัง	 อาคารส�าคัญรองลงมากลุ่มแรกคือ	
พระอุโบสถและพระวิหาร	 ซึ่งอาคารทั้ง	 ๒	 ประเภท
นี้	มักใช้ประกอบคู่กันกับพระเจดีย์เสมอ	หรืออาจใช้
ประกอบร่วมกันทั้ง	๓	ประเภท	คือ	พระอุโบสถ	พระ
เจดีย์	และพระวิหาร	

แผนภาพที่	๒.๒	ผังบริเวณของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา-	

รามราชวรมหาวิหาร
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	 ๒.	 เขตสังฆาวาส	 เป็นบริเวณพ้ืนที่ส ่วน

หนึ่งของวัดที่ก�าหนดไว ้ให ้เป ็นที่อยู ่อาศัยของ	

พระภิกษุสงฆ์	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

ทีไ่ม่เกีย่วเนือ่งกบัพธิกีารใดทางศาสนา	พืน้ทีบ่รเิวณ

นี้ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่สัมพันธ์เฉพาะกับ
กิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เป็นวิถีแห่งการด�าเนิน
ชีวิตของเพศสมณะ	เช่น
	 ๑)	กุฏิ:	อาคารที่ใช้ส�าหรับพักอาศัย

	 ๒)	กัปปิยกุฎี:	โรงเก็บอาหาร

	 ๓)	หอฉัน/โรงครัว:	 อาคารที่ใช ้เป็นที่ฉัน

ภัตตาหาร

	 ๔ ) ศ า ล า ก า ร เ ป รี ย ญ :	 อ า ค า ร ที่

ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์	 	

	 ๕)	ชันตาฆร:	โรงรักษาไฟและต้มน�้า

	 ๖)	ห้องสรงน�้า/เวจกุฎี:	อาคารส�าหรับสรงน�้า

และใช้ขับถ่าย

	 ลักษณะการวางต�าแหน่งอาคารในผังเขต
สังฆาวาส	 กุฏิ	 ถือเป็นอาคารหลักส�าคัญ	 โดยมี
อาคารประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ที่เกี่ยวเนื่องกัน	 ส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผัง
มากนัก	 นอกจากบางประเภทของวัด	 ชั้นของวัด	
ที่ตั้ง	รวมท้ังขนาดยังมีผลต่อการจัดวางผังของเขต
นี้	กล่าวคือ	หากเป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในแถบ	

ถิ่นชนบท	 นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลัง	 ๆ	
อาคารที่เป็นองค์ประกอบรองหลังอื่น	 ๆ	 ก็จะจัด
วางอยู ่ในต�าแหน่งท่ีสะดวกต่อการใช้สอยของ	
พระภิกษุ

ภาพที่	๒.๑	แสดงหมู่กุฎิของวัด
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	 ๓.	 เขตธรณีสงฆ์และและพื้นที่สาธารณ
สงเคราะห์	 หมายถึง	 เขตพื้นที่ในอารามที่ก�าหนด
พื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัดแบ่งเขตส�าคัญ	
คือ	 เขตพุทธาวาส	 และเขตสังฆาวาส	 ให้เป็นเขต
พื้นที่ส�าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ในลักษณะต่าง	ๆ	ของวัด	เช่น	

	 ๑)	ธรรมศาลา:	อาคารหรือโรงเทศนาธรรม

	 ๒)	 หอระฆัง:	 อาคารที่ใช้เป็นเครื่องตีบอก

เวลาส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

	 ๓)	 พื้นท่ีสีเขียว:	 พื้นที่เชื่อมระหว่างเขต

พุทธาวาสและสังฆาวาส	หรือบริเวณหลังวัด

	 ๔)	พพิธิภณัฑ์:	อาคารทีเ่กบ็รกัษาและแสดง

วัตถุโบราณหรือสิ่งของส�าคัญของวัด

	 ๕)	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน:	อาคารที่ประชุมและ

สถานที่ท�ากิจกรรมของวัดและชุมชน

	 ๖)	ศาลาอเนกประสงค์:	อาคารทีใ่ช้ประโยชน์

ได้หลายอย่าง	แล้วแต่ความต้องการ

	 ๗)	 เมรุ:	 อาคารที่ใช้ในการจัดการเผาศพ	

เป็นต้น

	 เขตธรณีสงฆ์ดังกล่าว	 ใช้เป็นพื้นที่เปิด
โล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด	 หรือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารอืน่	ๆ 	เช่น	สร้างเมรสุ�าหรบัฌาปนกิจ
ศพชมุชน	ศนูย์เรยีนรูช้มุชนหรอืการตัง้โรงเรยีนเพ่ือ

ให้การศึกษาแก่สังคม	โดยเป็นพ้ืนทีใ่ห้คฤหสัถ์เข้ามา
เรียนรู้	พักผ่อน	เป็นต้น	การแบ่งพื้นที่วัดออกเป็น	๓	
ส่วนนี	้ในเชงิการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมคีวาม
หมาย
	 ส่วนหนึ่ง	คือ	เขตพุทธาวาส	ใช้เป็นพื้นที่กึ่ง
สาธารณะ	(Semi-public	Zone)	
	 ส่วนสอง	คือ	เขตสังฆาวาส	ใช้เป็นพ้ืนทีส่่วน
ตัว	(Private	Zone)	เฉพาะของพระสงฆ์	
	 ส่วนสาม	คือ	 เขตธรณีสงฆ์	 เป็นเสมือนเขต
พื้นที่สาธารณะ	(Public	Zone)	ส�าหรับประชาชน
ทั่วไป
	 การวางผังบริเวณภายในวัดดังกล่าวมีความ
จ�าเป็นต่อการพัฒนาวัด	 การบูรณปฏิสังขรณ์	 และ
การจดัการสิง่แวดล้อมภายในวดัให้มคีวามเหมาะสม
กบัคตคิวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนา	สถาปัตยกรรม	
ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทย

ภาพที่	๒.๒	พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ภายในวัด
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หลักการออกแบบผังบริเวณและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามหลัก 

ภูมิสถาปัตยกรรม

	 ๑.	การจัดท�าผังแม่บท	เป็นการก�าหนดพื้นที่
ใช้สอยให้เอ้ือส�าหรับการท�ากิจกรรมในวัดผสมผสาน	
เรือ่งประโยชน์ใช้สอยและความงามเข้าด้วยกนั	ภายใต้
บรบิทของสภาพทีต่ัง้	ผูใ้ช้และกจิกรรม	เพือ่ท�าให้เกดิ
สภาวะน่าสบาย	น่าอยู	่น่าใช้งาน	เป็นการวางแผนการ
ใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	ประหยัด	ปลอดภัย	
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 มีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกครบถ้วนเพือ่รองรบัการใช้งาน	มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
	 ผังแม่บทจะเป็นเครือ่งมือช่วยในการวางแผน
และบริหารจัดการกายภาพของวัดให้สามารถใช้สอย
พืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นระบบ	มทีศิทาง	
ท้ังการก่อสร้างอาคาร	 การวางระบบสาธารณูปโภค	
และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้อยู่ในต�าแหน่ง
และมีรูปแบบที่เหมาะสม	 น�าไปสู่การจัดท�าแผนการ
พัฒนาตามผังแม่บท	 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ	 	 จัดเตรียมพื้นที	่
บุคลากร	 และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง	 การวางผัง
แม่บทจะประกอบด้วยรายละเอียดการพัฒนาสภาพ

กายภาพในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	
	 ๑)	การจัดแบ่งเขตการใช้ที่ดิน	(Zoning)	
	 ๒)	การจัดวางอาคารและสิง่ก่อสร้าง	(Building)	
	 ๓)	ระบบการสัญจร	(Circulation)	
	 ๔)	พื้นที่เปิดโล่ง	(Open	Space)	
	 ๕)	พื้นที่สีเขียว	(Green	Area)	
	 ๖)	ระบบสาธารณูปโภค	(Utilities	&	Infra-
structures)	
	 ๗)	การแบ่งระยะการพัฒนา	(Phasing)

	 ๒.	งานภูมิทัศน์	คือ	สภาพทางธรรมชาติและ
สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เฉพาะภายนอกอาคาร
หรือพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร	ทั้งสิ่งก่อสร้าง	องค์
ประกอบภูมิทัศน์	 และบรรยากาศ	 เช่น	 สวนบริเวณ
พื้นท่ีเว้นว่างระหว่างอาคาร	 พื้นท่ีสีเขียว	 พืชพันธุ	์	
ก้อนหิน	 กรวด	 สระน�้า	 น�้าพุ	 งานศิลปะกลางแจ้ง	
ศาลา	ผนังก�าแพง	ม้านั่ง	รั้ว	ที่จงกรม	ที่นั่งวิปัสสนา	
ลานสนทนาธรรม	ฯลฯ	งานออกแบบภมูทิศัน์ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาท�าความเข้าใจเพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติเดิม	 พยายามรบกวนหรือเปลี่ยนแปลง
ให้น้อยที่สุด	 และตอบสนองต่อการเข้าไปใช้สอย
พื้นที่ของมนุษย์	 เป็นกระบวนการออกแบบ	 การ
วางแผน	 การจัดการ	 การสร้างสรรค์การปรับใช้หรือ
พัฒนาพื้นที่ภายนอกอาคาร	 เพ่ือสนองต่อประโยชน์
ใช้สอย	มีความงาม	กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม		
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รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	
	 องค ์ประกอบส� าคัญของงานภู มิ ทัศน 	์
คือ	 พืชพันธุ์	 ทั้งไม้ยืนต้น	 (Tree)	 ไม้พุ่ม	 (Shrub)		
ไม้คลมุดิน	(Groundcover)	ไม้น�า้	(Aquatic	plants)	
ไม้เลื้อย	(Vines	or	climbers)	ซึ่งมีการเจริญเติบโต	
ออกดอก	 ออกผล	 ผลัดใบ	 อาจมีความแตกต่างใน
แต่ละฤดูกาล	 พืชต้องการการดูแลรักษา	 จึงท�าให้
งานภูมิทัศน์เป็นงานที่ไม่หยุดนิ่ง	 มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลา	 และยังต้องท�าความเข้าใจปัจจัยที่มี
ผลต่อพืชพันธุ์	 ไม่ว่าจะเป็น	 สภาพอากาศ	 สภาพดิน			
สภาพน�้า	แสงแดด	อากาศ	ธาตุอาหาร	อุณหภูมิ	และ
ระบบนเิวศ	ฯลฯ	โดยหลกัการออกแบบสถาปัตยกรรม	
ภมูสิถาปัตยกรรมและการวางผงัให้กบัวดันัน้	จะค�านึง
ถึงเรื่องต่อไปนี้
	 ๑)	 ส่งเสริมความเป็น	 “ศูนย์รวมทางจิต
วิญญาณ”	ของชุมชนและสังคมพัฒนากายภาพวัดให้
ส่งเสริมความเป็น	“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”	ที่สงบ	สัปปายะ	
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณของชุมชนและ
สงัคมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทางจติวญิญาณ	ทัง้
บุญกริยา	ทาน	ศีล	ภาวนา	และไตรสิกขา	ศีล	สมาธิ	
ปัญญา	โดยการออกแบบกายภาพ	พืน้ทีก่จิกรรมและ
การบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม	สร้างความรูส้กึร่วมเป็น
เจ้าของวัดร่วมกันกับชุมชน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สมัพนัธ์ทีเ่ข้มแขง็	การเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนทีว่ดั	และ

การร่วมดูแลรักษาร่วมพัฒนาวัดต่อไป	 โดยให้ความ
ส�าคญักับกระบวนการมส่ีวนร่วมในการออกแบบและ
พัฒนาวัด
	 ๒)	 การออกแบบด ้วยความสมถะ	 สม
ประโยชน์	การน�าปัจจัยมาใช้จึงต้องค�านึงและยดึหลกั
ทีว่่า	“ประโยชน์สงู	ประหยดัสดุ”	ประโยชน์สงูสดุ	โดย
การออกแบบกายภาพวัดให้ตอบสนองการใช้งานและ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้โดยสะดวก	มีประสิทธิภาพ	
เป็นสัดส่วน	ประหยัดโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว	
หรือหามาได้เพื่อน�ามาใช้ร่วมกับการออกแบบให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด
	 ๓)	การออกแบบให้กลมกลนืกบัประวตัศิาสตร์	
สนุทรยีภาพของวดั	วถิชีวีติชมุชน	ทัง้รปูแบบและการ
ใช้งานให้ผูใ้ช้งานจรงิ	เช่น	คณะกรรมการวดั	ญาติโยม	
ชุมชน	 หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ท�างานใกล้ชิดกับวัด	
มีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบอาคารและการใช้
งาน	 การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับพื้นที่	 ความเข้าใจ
ในความงามและคุณค่าของแต่ละพื้นที่มีความต่างกัน
ความงามเกิดจากการใช้งานน�าไปสู่รูปแบบที่เหมาะ
สม	สอดคล้อง	น�าหลักสัปปายะมาใช้ในการออกแบบ	
เพ่ือส่งเสริมบทบาทหลัก	 คือ	 การเผยแผ่ธรรมะอาจ
สอดแทรกภาพปริศนาธรรมในอาคารเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน	ประชาชนในพื้นที่	
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แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด

	 กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน	
พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 โดยเสนอวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน	
โบราณวัตถุ	และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	อันเป็นมรดก
วฒันธรรม	ซึง่ตัง้อยูส่ถานทีต่่าง	ๆ 	และภายในวัด	ดงัน้ี
	 ๑.	 หลักการอนุรักษ ์ โบราณสถานและ
วัฒนธรรม	 การดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อให้คง
คุณค่าไว้	 รวมถึงการป้องกัน	 	 การรักษา	 การสงวน	
การปฏิสังขรณ์	 และการบูรณะที่รวมเรียกว่า	 “การ
อนุรักษ์“	การอนุรักษ์	คือ		การดูแลรักษาตัวโบราณ
สถานมใิห้ช�ารดุหรือถกูท�าลายลงไปกว่าทีเ่ป็นอยู	่การ
อนุรักษ์มีการปฏิบัติงานหลายระดับซึ่งแต่ละระดับ
เป็นไปตามค่านิยมของแต่ละท้องถิ่นและมีวิธีการที่
แตกต่างไปตามวสัดทุีใ่ช้ก่อสร้างเป็นโบราณสถาน	โดย
การอนุรักษ์จ�าแนกออกได้	๓	ระดับได้แก่
	 ๑)	การสงวนรักษา	หมายถึง	การดูแลรักษา
ไว้ตามสภาพเดิมเท่าทีเ่ป็นอยูแ่ละป้องกนัมใิห้เสยีหาย	
จากรูปทรงเดิมหรือเอกลักษณ์อันเดิม
	 ๒)	การปฏสิงัขรณ์	หมายถงึ	การท�าให้กลบัคนื
สู่สภาพที่เคยเป็นมาเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปะนั้นให้มีความ
คงทนและอยู่ในรูปแบบเดิม

	 ๓)	 การบูรณะ	 หมายถึง	 การซ่อมแซมและ
การปรับปรุงให้มีรูปทรงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้	
แต่ต้องแสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีอยู่เดิมและสิ่ง
ที่ท�าขึ้นใหม่
	 การอนุรักษ์โบราณสถานโดยหลักการที่ถูก
ต้อง	 ต้องก�าหนดกรอบการอนุรักษ์ไว้ให้ชัดเจนว่า	
จะท�าการอนุรักษ์ในระดับใดเป็นหลัก	 หากเป็น
โบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วนต้องก�าหนด
กรอบลงไปให้ชัดเจนว่าจะท�าการอนุรักษ์ส่วนไหน
ระดับใด	เป็นต้น	การก�าหนดกรอบดังกล่าว	เรียกว่า	
การก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรการการ
อนุรักษ์โบราณสถาน
	 ๒.	วิธีการอนุรกัษ์โบราณสถานและทรพัยากร
วัฒนธรรม	โดยมีขั้นตอนและวิธีการอนุรักษ์	(สายันต์		
ไพรชาญจิตร์,	๒๕๔๖)	ดังนี้
	 ๑) 	 ศึกษาค ้นคว ้าหาข ้อมูล	 หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศิลปกรรม	 และ
สถาปัตยกรรมเพื่อเป็นความรู้พ้ืนฐานในการก�าหนด
แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานแต่ละแห่ง
	 ๒)	 ก�าหนดกรอบการอนุรักษ์โบราณสถาน
แต่ละแห่งให้ชัดเจน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์	 พร้อมทั้งก�าหนดนโยบาย	 วัตถุประสงค์			
เป้าหมาย	และการเลือกใช้วิธีการอนุรักษ์
	 ๓)	การสร้างรูปแบบ	ก�าหนดวิธีการและราย
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ละเอยีดในการอนรุกัษ์	ตลอดจนการก�าหนดวัสดุท่ีน�า
มาใช้		โดยใช้แนวคิด	๓	E-Model	ได้แก่	
	 Education	 ให้การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เห็น
คุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม
ภายในวัด	
	 Engineering	 การสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และประดิษฐ์นวัตกรรมในการจัดการ	 โดยใช้
ประเพณีในการส่งเสริมการอนุรักษ์	 เช่น	 การสรงน�้า
พระธาตุ	 ประเพณีของแต่ละวัด	 เป็นต้น	 เพื่อให้คน
ระลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าในโบราณสถานนั้น	ๆ			
	 Enforcement	การบงัคบัใช้กฎระเบยีบ	เช่น	
การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ	 และโบราณสถานที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
	 ๔)	 การด�าเนินงานในการอนุรักษ ์	 โดย
ทั่วไปงานอนุรักษ ์โบราณสถานเป ็นหน้าที่ของ	
กรมศิลปากร	 โดยการมีส่วนร่วมของวัด	 ชุมชน	และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๕)	 การปรับปรุงภูมิทัศน์	 ได้แก่	 การท�า
ผั งบริ เวณพื้นที่ โบราณสถานให ้สอดคล ้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยปัจจุบันและส่งเสริมให้โบราณ
สถานสง่างาม	 ตามที่พื้นที่สามารถรองรับได้การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถด�าเนินการได้
โดยความร่วมมือของภาครัฐ	 ชุมชนท้องถ่ิน	 โดยมี
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม	๗	ประการ	คือ		
(สายันต์	ไพรชาญจิตร์,	๒๕๔๖)

	 (๑)	 การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความ
รู้	 (Resource	 Research)	 เพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้
จริงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในเชิง
กายภาพและคณุลกัษณะทางนามธรรม	ประวตัศิาสตร์		
ประโยชน์ใช้สอยในอดตี	ศกัยภาพคณุค่าและข้อจ�ากดั
ของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้น	ๆ	ต่อชุมชนปัจจุบัน
ในระดับต่าง	ๆ

	 (๒)	 การประเมินคุณค่าและศักยภาพของ
ทรัพยากรทางโบราณคดี	 (Resource	 Assessment	
and	 Evaluation)	 การประเมินคุณค่าจะช่วยให้
สามารถทราบข้อมูลของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และโบราณคดีนั้น	ๆ	ว่า	มีคุณค่าทางด้านใดบ้าง	และ
มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุนลงแรง
ด�าเนินการใด	ๆ 	ต่อไปหรอืไม่	เพราะหากพจิารณาแล้ว
พบว่ามีคุณค่าน้อย	หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ
การอนุรกัษ์หรอืพฒันาก็อาจจะตดัสนิใจไม่ด�าเนนิการ
ใด	 ๆ	 ต่อไปก็ได้	 หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและโบราณคดีน้ัน	 ๆ	 มีคุณค่าและมี
คณุสมบตัเิหมาะสมอย่างยิง่ต่อการด�าเนินการอนุรกัษ์
และใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จะสามารถตัดสินใจและวางแผนว่าจะท�า
อย่างไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
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	 ( ๓ )	 ก า ร ส ง ว น แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์		
(Preservation)	 หมายถึง	 การคงไว้ซึ่งสภาพทาง
กายภาพและคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และโบราณคดีเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา	 การ
ทศันศกึษาหรอืการท่องเทีย่วโดยใช้เทคนคิวิธีการต่าง	
ๆ	ตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรพัยากร
วฒันธรรมแต่ละประเภทแต่ละแห่ง	เช่น	การเสรมิสร้าง
ความแขง็แรงของสิง่ก่อสร้างหรอืวตัถ	ุการบรูณะ	การ
จ�าลอง	 การท�าเทยีม	 การถอดพมิพ์	 การสร้างขึน้ใหม่	
การจดัแสดงพพิธิภัณฑ์	 	 รวมไปถงึการสร้างและการ
บังคับใช้กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่าง	 ๆ	 เพื่อ
สนองต่อความประสงค์ทีจ่ะให้ทรพัยากรวฒันธรรมคง
อยูใ่ห้นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้	

	 (๔)	การด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัทรพัยากรวฒันธรรม	(Resource	Based	Commu-
nity	Business)	ในปัจจบุนัเป็นกจิกรรมทีป่ฏเิสธไม่ได้
ว่ามีความจ�าเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดการ	 เนื่องจากเราอยู่ในกระแสการพัฒนาแบบ
ทุนนิยมเสรีที่มีการคิดเรื่องลงทุน-ขาดทุน-ก�าไรอยู่
ตลอดเวลา	 แม้ว่าในกรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายาม
ไม่ให้คิดเรื่องก�าไร-ขาดทุนมากนัก	 แต่ในการจัดการ
จะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา	 ในระยะเริ่มต้นคงจะ
ไม่มีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมโดยไม่มทีนุทีเ่ป็นเงนิหรอืวัตถสุิง่ของได้เป็น
เวลานาน	ๆ	ดงัน้ัน	กิจกรรมเชงิธุรกิจจึงมคีวามส�าคญั
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	 ซึ่งจะสามารถ
สร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ	 เอกสาร	 ภาพ
โปสต์การ์ด	 จัดท�าของท่ีระลึก	 ผลิตสินค้าเอกลักษณ์
ของแหล่งโบราณคดีและชุมชนออกจ�าหน่าย	 การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการน�าชม	 การให้
บริการท่องเที่ยว	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก็บ	
ค ่าธรรมเนียมจากผู ้ เข ้าร ่วมและการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรการกุศล	 ภาคธุรกิจเอกชน	
องค์กรพัฒนาเอกชน	 และองค์กรระหว่างประเทศ	
ด้านวัฒนธรรม	เป็นต้น

	 (๕) 	 การเผยแพร ่องค ์ความรู ้ 	 ข ้อมูล	
ประสบการณ์ให้แก่คนอ่ืน	 ๆ	 ทั้งในและนอกชุมชน		
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้และ
ให้การศกึษาอาจจะจัดให้มสีิง่พมิพ์หรอืส่ือต่าง	ๆ 	ออก
เผยแพร่โดยการจ�าหน่ายหรือให้เปล่าซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของกลุม่คนทีจั่ดการในการจ�าหน่ายสือ่	
สิ่งพิมพ์หรือข้อมูลต่าง	 ๆ	 จะเชื่อมโยงกับการจัดการ
เชงิธุรกิจ
	 (๖)	 การบังคับใช้กฎเกณฑ์	 ข้อปฏิบัติ	 ข้อ
บญัญตั	ิ (Enforcement)	 ซ่ึงอาจจะเป็นข้อตกลงของ
ชมุชน	กลุม่	ชมรม	สมาคม	มลูนิธิ	องค์กรประชาชน
หรือข้อกฎหมายที่ก�าหนดโดยรัฐก็ได้	 แต่การบังคับ
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ใช้จะต้องด�าเนินไปในรูปแบบที่เอื้ออ�านวยต่อการ
จดัการทรพัยากรวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื	และเป็นคณุต่อ	
ท้ังชมุชนและต่อทรพัยากรวฒันธรรม

	 (๗)	 การฟื้นฟู	 ผลิตซ�้า	 และสร้างใหม่	 (Re-
source	Rehabilitation	/	Revitalization)		เป็นการ
สร้างความหมาย	 คุณค่า	 และก�าหนดบทบาทและ
หน้าที่ใหม่ให้กับทรัพยากรทางโบราณคดีที่อาจจะไม่
ได้ท�าหน้าทีด้ั่งเดิมอย่างทีเ่คยเป็น	 (De-Functioned	
resource)		และมีการน�าเอาทรพัยากรทางโบราณคดี
นัน้มาปรบัปรงุและพัฒนาเพือ่ใช้ประโยชน์ในบทบาท
ใหม่	 (Re-functioning)	 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของ
ชมุชน	หรอืสร้างประโยชน์ใหม่ให้กบัชมุชน	เช่น	การ
ฟื้นฟูประเพณี	 พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปฏิบัติกันใน
สถานทีโ่บราณบางแห่งขึน้มาเพือ่ใช้เป็นวิธีการในการ
ระดมพลงัของชมุชนในการพฒันาชมุชน		หรอืการน�า
เอาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากกรุใต้พระเจดีย์
หรอืสถปูโบราณทีพ่งัทลายไปประดิษฐานในพระสถปู	
พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมดั้งเดิมที่พบ	 	 นอกจากนี้ยังมีการน�า
เอารูปแบบโบราณสถาน	 สัญลักษณ์ลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีต่าง	 ๆ
ไปดดัแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพือ่การประชาสัมพันธ์	
ตราสญัลกัษณ์ประจ�าจงัหวดั	เครือ่งหมายการค้าและ
ตราประจ�าองค์กรต่าง	ๆ	เป็นต้น		

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเชิง
นามธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

	 ปัจจุบันมีการละเมิดมรดกทางวัฒนธรรมเชิง
นามธรรมของวดัและชมุชนในหลายกรณ	ีโดยมกีารน�า
พุทธศิลปกรรมและส่วนประกอบของเคร่ืองสักการะ
ภายในวัด	อาทิ	ช่อฟ้า	ใบระกา	ธรรมาสน์	พระพุทธ
รูป	 เศียรพระ	 ฯลฯ	 ไปประดับโรงแรม	 หรือสถานที่
ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจนมีการร้องเรียนทั้งในและต่าง
ประเทศ
	 ส�าหรับแนวทางการส่งเสริม	 สืบสานและ
ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรมและ
วัฒนธรรมพืน้บ้านน้ัน	มหีลกัการส�าคญั		๔	ส่วน	ได้แก่	
(จุมพล	ภิญโญสินวัฒน์,	๒๕๕๑,	น.๓๒-๔๐)			
	 ๑.	 การศึกษาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคุ้มครอง	 ปกป้องมรดกวัฒนธรรม	 เช่น	 การข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน	
	 ๒.	 การเฝ ้าระวังกรณีการน�ามรดกทาง
วัฒนธรรมไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	 เช่น	 การน�า
พระพุทธรูป	 สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา	 หรือ
การน�าประเพณี	 พิธีกรรมไปใช้ในทางที่เหมาะสมกับ
ความเชื่อของคนในท้องถิ่น			
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	 ๓.	ก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของวัด	ชุมชน
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการดูแล	เพราะว่า	
เป็นผูท่ี้ใกล้ชดิกับมรดกวฒันธรรมในสถานทีต่่าง	ๆ 	ซ่ึง
หมายถงึรวมกงึการบรูณะปฏิสังขรณ์ของชุมชนทีเ่ป็น
ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก�าหนด		
	 ๔.	 การก�าหนดนโยบายและการจัดตั้งกลไก
ต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ
ภาคประชาชน	หน่วยงานวฒันธรรม	ศนูย์วชิาการทาง
วัฒนธรรม	 รวมทั้งเครือข่ายจิตอาสาในการปกป้อง	
คุ้มครองมรดกวัฒนธรรม

	 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและพุทธ
ศิลปกรรม	 ดังกล่าว	 สามารถด�าเนินการได้โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 วัด	 และชุมชน	 ซ่ึง
เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม
ที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตของวัดและชุมชน	 รวมเรียกว่า	
มรดก	 (Heritage)	 ซึ่งอาจเป็นแหล่งโบราณคดีสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์	 เมืองและชุมชนโบราณ	 แหล่ง
เตาผลิตเครื่องถ้วยชาม	 วัดวาอาราม	 	 โบราณสถาน		
โบราณวตัถ	ุ	ศลิปวตัถ	ุรวมทัง้ภมูปัิญญา	ความรู	้ความ
เชื่อ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นต้น	โดยมีแนวทาง
การจัดการและการอนุรักษ์ตามที่กล่าวแล้ว

ภาพที่	๒.๓	ตู้ใส่คัมภีร์ใบลานจัดเป็นโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
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บทท่ี ๓
การจัดการ

พุทธศิลปกรรมภายในวัด



การจัดการพุทธศิลปกรรมภายในวัด

	 “วดั”	มคีวามสมบรูณ์ในด้านพทุธศิลปกรรม	
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	 และ
ประติมากรรม	 ที่สร้างข้ึนด้วยความศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพทุธศาสนาและน�าศลิปะของชนชาตมิาสร้าง
สรรค์หรอืประดบัตกแต่งให้เกดิความสวยงามเพือ่ให้
สอดคล้องกับพระธรรมวินัย	 กฎหมาย	 และคุณค่า
ทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนความเชื่อและแนวปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา	 ดังนั้น	 การจัดการสิ่งแวดล้อม
พุทธศิลปกรรมภายในวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม	
ร่มรื่น	เป็นรมณียสถานเหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การปฏิบัติจึงมีหลักการที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑.	 สถาปัตยกรรม	 สถาปัตยกรรมภายใน
วัดนั้นประกอบด้วยเขตพุทธาวาส	 สังฆาวาส	 และ
เขตพื้นที่ธรณีสงฆ์	 ในเขตพุทธาวาส	 ถือว่าเป็น
ส่วนบริเวณที่ส�าคัญที่สุดของวัดที่ก�าหนดไว้ให้เป็น
พื้นที่ส�าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา	 ซึ่ง
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลัก	ได้แก่	วิหาร	พระ
อุโบสถ	พระสถูปพระเจดีย์	พระมณฑป	พระปรางค์	
พระอุโบสถ	พระวิหาร	เจดีย์ราย	เจดีย์ทิศ	หอระฆัง		
เป็นต้น	 และอาคารประกอบพิธีที่ภายในต้องมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยเสมอ	 เป็นเขตแดน
อนัศกัดิส์ทิธิท์ีเ่สมอืนมพีระพทุธองค์สถติอยูเ่พือ่เป็น

ประธาน	 ส่วนเขตสังฆาวาสจะเป็นขอบเขตก�าหนด
บริเวณพ้ืนทีส่่วนหน่ึงของวัดทีก่�าหนดไว้ให้เป็นทีอ่ยู่
อาศยัของพระภกิษสุงฆ์เพือ่ให้สามารถปฏบัิตภิารกิจ
ส่วนตวั	และเขตธรณสีงฆ์เป็นเขตพืน้ทีใ่นพระอาราม
ที่วัดก�าหนดขึ้น	พื้นที่บางส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียน
รู้และวัฒนธรรมชาวพุทธ	โดยมีแนวทางการจัดการ	
ดังนี้
	 ๑)	 การออกแบบภูมิสถาป ัตยกรรมที่
สอดคล ้องกับบริบททางสถาป ัตยกรรมและ	
วิถีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
	 ๒)	 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความ
สะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม
	 ๓)		การวางแผนการอนรัุกษ์	บรูณปฏสัิงขรณ์	
ให้อยู่ในสภาพดี
	 ๔)	 การจัดพื้นที่เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม
และสภาพภูมทิศัน์	ให้เป็นพืน้ทีใ่ช้สอยเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ในลักษณะต่าง	ๆ	ของวัด	เช่น	การใช้เป็น
พืน้ทีเ่ปิดโล่งช่วยสร้างความร่มรืน่ให้วดั	ใช้เป็นสถาน
ที่ก่อสร้างอาคารอื่น	 ๆ	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้	 การสร้าง
โรงเรียนเพื่อการศึกษาแก่สังคม
	 ๕)	การจดัการระบบสิง่อ�านวยความสะดวก	
แสงสว่าง	รวมทั้งความปลอดภัยภายในวัด
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๒.	 ประติมากรรม	 เป็นงานศิลปะที่สื่อความหมาย
ด้วยการเหน็	สามารถสมัผสัรูส้กึถงึความกว้าง	ความ
ยาว	 และความสูง	 รวมทั้งความลึกและความนูน
ได้	 การสร้างงานประติมากรรมเน่ืองในพระพุทธ
ศาสนา	เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดคติ	ความเชื่อ	
และแนวคดิทางศาสนาให้เป็นรปูธรรม	สมัผสัได้ด้วย
ตา	ก่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจเรื่องราวในศาสนา
ตลอดจนความประทับใจอันน�าไปสู่ความเล่ือมใส
ศรัทธา	 (สุรศักดิ์	 เจริญวงศ์,	 ๒๕๓๕)	 สามารถจัด
ประเภทได้	๒	ประเภท	คือ	
	 ๑)	 ประติมากรรมรูปเคารพที่สร ้างขึ้น
ในพระพุทธศาสนา	 เพื่อเป็นตัวแทนในสิ่งเคารพ
นับถือของพุทธศาสนิกชน	 เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก
ความรู้สึกอุดมคติและความเชื่อที่เป็นนามธรรมให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม	 มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวม
แห่งศรัทธาในศาสนา	 ได้แก่	 พระพุทธรูป	 และรูป
สัญลักษณ์	
	 ๒)	ประตมิากรรมตกแต่งสถาปัตยกรรม	การ
สร้างประตมิากรรมเพือ่ตกแต่งสถาปัตยกรรมทีส่ร้าง
ขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อน
คติความเช่ือทางศาสนา	 ด้วยการพรรณนาหรือ
บรรยายด้วยการเล่าเรือ่งด้วยภาพประตมิากรรมทัง้
ยังเป็นการประดับตกแต่งศาสนสถานให้เกิดคุณค่า	
ความงาม	 อลังการ	 อันก่อให้เกิดความเข้าใจและ

ความเล่ือมใสศรัทธา	 ซ่ึงอาจจะเป็นประติมากรรม
เล่าเรื่อง	 ลวดลายประดับและตกแต่ง	 งานปูนปั้น	
เป็นต้น	ดังนั้น	จึงมีหลักการจัดการ	ดังนี้
	 (๑)	 การจัดวางให้เหมาะสมกับเครื่องสักกา
ระและการเคารพนับถือ
	 (๒)	 การออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความ
งดงามทางศิลปกรรม
	 (๓)	การจัดพื้นที่เรียนรู้	ป้าย	สัญลักษณ์เพื่อ
แสดงความหมายของประติมากรรม
	 (๔)	 การขึ้นทะเบียนประวัติประติมากรรม	
	เฝ้าระวงัรกัษาให้อยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม
	 (๕)	 การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักศรัทธา
เพื่อให้เกิดปัญญา		

	 ๓.	 จิตรกรรมภายในวัด	 “จิตรกรรม”	 คือ
ภาพวาดระบายสีบนพ้ืนแผ่นราบ	 เส้น	 สี	 เป็นองค์
ประกอบหลักส�าคัญที่ประกอบกันเป็นภาพ	มีหลาย
ประเภท	เช่น	จิตรกรรมฝาผนัง	(Mural	Painting)	
ที่มีอยู่ตามวัดต่าง	ๆ	มักจะเขียนอยู่ที่	อุโบสถ	วิหาร	
ศาลา	หอไตร	ฯลฯ	โดยเรื่องที่เขียนส่วนใหญ่	ได้แก่	
พุทธประวตั	ิเทพชมุนุม	ไตรภมู	ิชาดกต่าง	ๆ 	เป็นต้น	
และจิตรกรรมที่เคล่ือนที่ได้	 (Eassel	 Painting)	
เป็นจิตรกรรมที่เขียนลงบนวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่
ได้	เช่น	สมุดข่อย	พระบฏ	ตู้พระธรรมต่าง	ๆ	ส่วน
ใหญ่เป็นภาพที่เขียนด้วยเร่ืองราวเช่นเดียวกับภาพ
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จิตรกรรมฝาผนัง	มีแนวทางการจัดการ	ดังนี้
	 ๑)	 จัดท�าสมุดภาพจิตรกรรมของวัดเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาและเผยแพร่
	 ๒)	 การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม	 ดิน	 ฟ้า	
อากาศที่มีผลกระทบต่อจิตรกรรม
	 ๓)	 การด�าเนินการอนุรักษ์จิตรกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของวัด
	 ๔)	การส่งเสรมิการเรยีนรู้เรือ่งราวหรอืความ
หมายของภาพจิตรกรรม
	 ๕)	 การประเมินคุณค่าของศิลปะในมิติต่าง	
ๆ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศิลปกรรม

	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดการสภาพแวดล้อม
พทุธศลิปกรรมนัน้	มหีลกัการวเิคราะห์และประเมนิ
ศิลปะใน	๓	มิติ	คือ	
	 ๑)	การวเิคราะห์และประเมนิด้านความงาม	
เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านทักษะ
ฝีมือ	 การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ	 และการจัดองค์

ประกอบศิลปะ	 แสดงถึงผลงานความงามของศิลปะได้
อย่างเหมาะสม	 สวยงาม	 และส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความ
ชื่นชมในสุนทรียภาพ	ลักษณะการแสดงออกทางความ
งามศลิปะจะแตกต่างกนัออกไปตามรปูแบบของยคุสมยั	
ผูว้เิคราะห์และประเมนิคณุค่า	จงึต้องศกึษาให้เกดิความ
รู้ความเข้าใจ	
	 ๒)	ด้านสาระ	ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะ
แต่ละชิ้นว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	
ตลอดจนจุดประสงค์ต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยาให้สาระอะไร
กับผู ้ชม	 ซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ	 สังคม	
ศาสนา	การเมือง	ปัญญาความคิดและจินตนาการ	หรือ
ความฝัน	
	 ๓)	 ด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์
และประเมนิคุณค่าในด้านคุณสมบตัขิองวสัดทุีส่ามารถ
กระตุน้อารมณ์ความรู้สึกและส่ือความหมายได้อย่างลกึ
ซึ้ง	 ซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิด
พลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงาน

สถาปัตยกรรม

ประติมากรรม

จิตรกรรม

แนวคิดการจัดการ

-	องค์ธรรม/ความรู้

-	ความงดงาม

-	การอนุรักษ์

-	คุณค่าทางศิลปะ

การจัดการพุทธศิลปกรรม

-	การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

-	การขึ้นทะเบียน

-	การพัฒนาสภาพแวดล้อม

-	การอนุรักษ์

-	การสื่อคุณค่าวิถีพุทธ

-	การส่งเสริมการเรียนรู้

แผนภาพที่	๓.๑	

แสดงการจัดการ

พุทธศิลปกรรม

ภายในวัด
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หลักการออกแบบผังบริเวณ
และการปรับปรุงภูมิทัศน์

ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม

	 ๑.	การจัดท�าผงัแม่บท	เป็นการก�าหนดพืน้ที่
ใช้สอยให้เอือ้ส�าหรบัการท�ากจิกรรมในวัดผสมผสาน	
เรือ่งประโยชน์ใช้สอยและความงามเข้าด้วยกนั	ภายใต้
บรบิทของสภาพท่ีตัง้	ผูใ้ช้และกจิกรรม	เพือ่ท�าให้เกดิ
สภาวะน่าสบาย	น่าอยู	่น่าใช้งาน	เป็นการวางแผนการ
ใช้งานพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ	ประหยัด	ปลอดภัย	
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 ม	ี
สิง่อ�านวยความสะดวกครบถ้วนเพือ่รองรบัการใช้งาน	
มบีรรยากาศทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม
	 ผงัแม่บทจะเป็นเครือ่งมอืช่วยในการวางแผน
และบรหิารจดัการกายภาพของวดัให้สามารถใช้สอย
พืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเป็นระบบ	มทีศิทาง	
ทัง้การก่อสร้างอาคาร	 การวางระบบสาธารณปูโภค	
และการออกแบบปรบัปรงุภมูทิศัน์ให้อยูใ่นต�าแหน่ง
และมรูีปแบบทีเ่หมาะสม	น�าไปสูก่ารจดัท�าแผนการ
พัฒนาตามผังแม่บท	 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา	 เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ	 	 จัดเตรียมพื้นที	่
บุคลากร	 และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง	 การวางผัง
แม่บทจะประกอบด้วยรายละเอียดการพฒันาสภาพ

กายภาพในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	
	 ๑)	การจดัแบ่งเขตการใช้ทีด่นิ	(Zoning)	
	 ๒)	การจดัวางอาคารและสิง่ก่อสร้าง	(Building)	
	 ๓)	ระบบการสัญจร	(Circulation)	
	 ๔)	พ้ืนท่ีเปิดโล่ง	(Open	Space)	
	 ๕)	พ้ืนท่ีสีเขยีว	(Green	Area)	
	 ๖)	ระบบสาธารณูปโภค	 (Util it ies	 &		
Infrastructures)	
	 ๗)	การแบ่งระยะการพัฒนา	(Phasing)

	 ๒.	งานภมูทัิศน์	คอื	สภาพทางธรรมชาตแิละ
สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เฉพาะภายนอกอาคาร
หรือพ้ืนทีใ่ช้สอยภายนอกอาคาร	ทัง้ส่ิงก่อสร้าง	องค์
ประกอบภมูทิศัน์	และ	บรรยากาศ	เช่น	สวนบริเวณ
พื้นที่เว้นว่างระหว่างอาคาร	 พื้นที่สีเขียว	 พืชพันธุ	์	
ก้อนหิน	 กรวด	 สระน�้า	 น�้าพุ	 งานศิลปะกลางแจ้ง	
ศาลา	ผนังก�าแพง	ม้าน่ัง	ร้ัว	ทีจ่งกรม	ทีน่ั่งวปัิสสนา	
ลานสนทนาธรรม	ฯลฯ	งานออกแบบภมิูทศัน์ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาท�าความเข้าใจเพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติเดิม	 พยายามรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงให้
น้อยที่สุด	 และตอบสนองต่อการเข้าไปใช้สอยพ้ืนท่ี
ของมนษุย์	 เป็นกระบวนการออกแบบ	 การวางแผน	
การจัดการ	 การสร้างสรรค์การปรับใช้หรือพัฒนา
พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร	 เพือ่สนองต่อประโยชน์ใช้สอย	
มคีวามงาม	 กลมกลืนกบัสภาพธรรมชาตเิดมิ	 รักษา
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สิง่แวดล้อมและทรัพยากร	
	 องค ์ประกอบส�าคัญของงานภูมิทัศน	์
คือ	 พืชพันธุ์	 ทั้งไม้ยืนต้น	 (Tree)	 ไม้พุ่ม	 (Shrub)		
ไม้คลมุดนิ	(Groundcover)	ไม้น�า้	(Aquatic	plants)		
ไม้เล้ือย	(Vines	or	climbers)	ซึง่มีการเจริญเตบิโต	
ออกดอก	 ออกผล	 ผลัดใบ	 อาจมีความแตกต่างใน
แต่ละฤดูกาล	 พืชต้องการการดูแลรักษา	 จึงท�าให้
งานภมูทิศัน์เป็นงานทีไ่ม่หยดุน่ิง	 มกีารเปลีย่นแปลง
ไปตามกาลเวลา	 และยงัต้องท�าความเข้าใจปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพชืพนัธุ	์ ไม่ว่าจะเป็น	 สภาพอากาศ	สภาพดนิ			
สภาพน��า้	แสงแดด	อากาศ	ธาตอุาหาร	อณุหภูม	ิระบบ
นิเวศ	 ฯลฯ	 โดยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม		
ภมิูสถาปัตยกรรมและการวางผังให้กบัวดันัน้	จะค�านึง
ถงึเร่ืองต่อไปนี้
	 ๑)	 ส่งเสริมความเป็น	 “ศูนย์รวมทางจิต
วญิญาณ”	ของชุมชนและสงัคมพฒันากายภาพวดัให้
ส่งเสรมิความเป็น	“พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์	ทีส่งบ	สปัปายะ	
เพือ่เอ้ือต่อการเรียนรูท้างจติวญิญาณของชมุชนและ
สงัคมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาทางจติวญิญาณ	ทัง้
บุญกริยา	ทาน	ศลี	ภาวนา	ไตรสกิขา	ศลี	สมาธ	ิและ
ปัญญา	โดยการออกแบบกายภาพ	พืน้ทีก่จิกรรมและ
การบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม	สร้างความรูส้กึร่วมเป็น
เจ้าของวดัร่วมกนักับชมุชน	 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความ
สมัพนัธ์ทีเ่ข้มแขง็	การเข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ทีว่ดั	และ

การร่วมดแูลรักษาร่วมพฒันาวดัต่อไป	 โดยให้ความ
ส�าคญักบักระบวนการมส่ีวนร่วมในการออกแบบและ
พัฒนาวดั
	 ๒ ) 	 ก า รออกแบบด ้ ว ยคว ามสมถะ		
สมประโยชน์	 การน�าปัจจยัมาใช้จงึต้องค�านงึและยดึ
หลักที่ว่า	 “ประโยชน์สูง	 ประหยัดสุด”	 ประโยชน์
สูงสุด	 โดยการออกแบบกายภาพวัดให้ตอบสนอง
การใช้งานและด�าเนนิกจิกรรมต่าง	 ๆ	 ได้โดยสะดวก	
มีประสิทธิภาพ	 เป็นสัดส่วน	 ประหยัดโดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว	 หรือหามาได้เพื่อน�ามาใช้ร่วม
กับการออกแบบให้มปีระสิทธผิลสูงสุด
	 ๓)	การออกแบบให้กลมกลนืกบัประวตัศิาสตร์	
สุนทรยีภาพของวดั	วถิชีวิีตชมุชน	ทัง้รปูแบบและการ
ใช้งานให้ผูใ้ช้งานจรงิ	เช่น	คณะกรรมการวดั	ญาตโิยม	
ชมุชน	หรือหน่วยงานในพ้ืนทีท่ีท่�างานใกล้ชดิกบัวดั	
มีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบอาคารและการใช้
งาน	การเลือกวสัดุให้เหมาะสมกับพ้ืนที	่ ความเข้าใจ
ในความงามและคณุค่าของแต่ละพ้ืนทีม่คีวามต่างกัน
ความงามเกดิจากการใช้งานน�าไปสูรู่ปแบบทีเ่หมาะ
สม	สอดคล้อง	น�าหลักสัปปายะมาใช้ในการออกแบบ	
เพือ่ส่งเสรมิบทบาทหลัก	 คอื	 การเผยแผ่ธรรมะอาจ
สอดแทรกภาพปรศินาธรรมในอาคารเพือ่การเรยีนรู้
ของเดก็นักเรียน	ประชาชนในพ้ืนท่ี	
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การจัดการพุทธศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

	 การจัดการพุทธศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีแนวทางการจัดการ	๓	ประการ	คือ

วางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	ไม่พัฒนา

ไปอย่างสะเปะสะปะ					

	 ๓)	 การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และการ

จัดการพ้ืนที่สีเขียว-พื้นที่สาธารณะ	 โดยมุ่งเน้นการ

จัดการพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีพื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นที่ท�ากิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา	 มุ่งเน้นการเรียนรู ้ทางพระพุทธ

ศาสนา	 การเดินทางพักผ่อนเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ของวัด

เป็นพื้นที่ของทุกคน

	 ๑.	 การจัดการพื้นที่ทางกายภาพ	 	 คือ	 การ

จัดการพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีสภาพแวดล้อม

สะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม	 เหมาะสมกับการเรียนรู้ตาม

หลักภูมิสถาปัตยกรรม	โดยมีแนวทาง	ดังนี้		

	 ๑)	 การออกแบบผังแม่บทและการปรับปรุง

ภูมิทัศน์เพื่อฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์	สัปปายะ	และความ

ศรัทธาในพื้นที่วัดทั่วประเทศ

	 ๒)	 การออกแบบผังแม่บทและจัดท�าแผน

พัฒนากายภาพของวัด	 เพื่อให้วัดมีการใช้ประโยชน์

ในพืน้ทีแ่ละอาคารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้	มีการ

การจัดการพื้นท่ีทางกายภาพตามหลัก
ภูมิสถาปัตยกรรม
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	 ๔)	การจดัการอาคารอนรุกัษ์-สถาปัตยกรรม	ให้
วดัมกีารจดัการเพือ่อนรุกัษ์อาคารอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม

ของวัดเพื่อทรงไว ้ซึ่งคุณค่าของอาคารแบบดั้งเดิม	

โดยมีการออกแบบการปรับปรุง	 การใช้เทคนิคและ

กระบวนการอนรุกัษ์ตามแนวคดิของอาคารแต่ละยคุสมยั	

เป็นต้น

	 ๕)	 การปรับปรุงวิ ธีการบริหารจัดการการ

ก่อสร้างภายในวัด	 เกิดการจัดสรรงบประมาณของวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามผังแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๖)	การจดัการสิง่แวดล้อมในมติต่ิาง	ๆ 	เช่น	ขยะ	

มลพิษ	น�้าเสีย	เป็นต้น	

	 ๒.	การจดัการพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรู	้การ

เรียนรู้ทางสังคมเป็นสิ่งส�าคัญ	ดังนั้น	วัดและชุมชนควรมี

แนวทางการจัดการพืน้ท่ีทางสงัคมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้

และกิจกรรมเชิงพุทธที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในวัด	

โดยพัฒนากิจกรรมทางสังคม	ได้แก่	

	 ๑	)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ	เช่น	การ

ท�าจิตอาสาของคนในชุมชน	 การจัดการพื้นท่ีส่งเสริมสุข

ภาวะเป็นลานวัด	ลานกีฬา	ลานวัฒนธรรม	ลานกิจกรรม

ตอ่ต้านยาเสพติด	การจดักจิกรรมเชงิประเพณีของสังคม

ไทย	การท�าบุญตักบาตร	เป็นต้น	

	 ๒)	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมภายในวัดและชุมชน	 เช่น	 การบวชป่า	 การ

อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้า	 การจัดพื้นที่อนุรักษ์ของวัดและ

ชุมชน	เป็นต้น	

	 ๓)	การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	เช่น	การส่ง

เสริมประเพณีสงกรานต์	ลอยกระทง	และประเพณีอื่น	ๆ 	

ของแต่ละชมุชน/ท้องถิน่	ให้เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่

แวดล้อม

	 ๓.	 การจัดการพื้นที่ทางจิตวิญญาณและปัญญา	

โดยการจัดให้พื้นที่ของวัด	 เช่น	 อุโบสถ	 วิหาร	 ศาลา

การเปรียญ	เป็นสถานทีแ่สดงธรรมเทศนา	บรรยายธรรม	

ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธ	เช่น

	 ๑)	การจัดกิจกรรมบรรยายธรรมประจ�าวันพระ

และวันส�าคัญทางศาสนา

	 ๒)	 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มุ่งเน้น

การพฒันาจติใจและปัญญา	เช่น	การท�าบญุตกับาตร	การ

สนทนาธรรมตามกาลเวลา	

	 ๓)	 ส่งเสริมการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 โดยมี

การจดัหลกัสตูรฝึกอบรมวปัิสสนากรรมฐานประจ�าเดอืน	

หรือมีการก�าหนดสถานทีใ่ห้ประชาชนได้ปฏบิติักรรมฐาน

ด้วยตนเอง

	 ๔)	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ	เช่น	การ

จดัมหรสพทางวญิญาณ	การแสดงพทุธศลิปกรรมเพือ่การ

เรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญา	

	 ๕)	 การจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้ทางจิตใจ	 และ

ปัญญาผ่านระบบออนไลน์	หรอืการจัดท�าชดุความรูท้ีเ่กิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา	

การจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
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	 หลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมมีแนวคิด

การบริหารจัดการมรดกทางวฒันธรรมหลายมติทิัง้ทีเ่ป็น	

แบบทวินิยม	 (Dual	 Track)	 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหาร

จดัการในลักษณะทีเ่น้นการมวีตัถปุระสงค์ใน	๒	แนวทาง

ตรงข้ามกันให้ด�าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน	ได้แก่	

	 ๑.	 การกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นควบคู่กับให้

อ�านาจรวมที่ศูนย์กลาง	 โดยให้หน่วยงานภาครัฐส่วน

กลางมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดแนวคิดและหลักการ

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วกระจายอ�านาจไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 วัด	 และชุมชน	 เป็นผู้ดูแล

บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง

ถ่ินด้วยตนเองภายใต้หลักการที่หน่วยงานส่วนกลางได้

วางแนวปฏิบัติไว้	ดังนั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วัด	

และชมุชนจะเป็นองค์กรทีม่คีวามรู	้ความเข้าใจ	ในมรดก

ทางวัฒนธรรมของตนอย่างดีท�าให้บริหารจัดการอย่างมี

ความเข้าใจ	

	 ๒.	 การด�าเนินการอนุรักษ์ควบคู ่ไปกับการ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 การบริหารจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมในรูปแบบนี้ให้ความส�าคัญในการรักษา		

ส่งเสริม	 สืบสาน	 และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม	 โดย

มิได้ห้ามใช้หรืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้นไว้เพียง

อย่างเดียว	 แต่สนับสนุนให้น�ามรดกทางวัฒนธรรมและ

วัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อย่างเหมาะสม	 เช่น	น�าไปผลิตสินค้าวัฒนธรรม	OTOP	

ท�าเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการ	

ท่องเท่ียว	เนือ่งจากวฒันธรรมเกดิจากวถิชีวีติและการใช้

ชีวิตของมนุษย์ในสังคม	 หากวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง	

ปรับตัว	 วัฒนธรรมก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ

สังคมและกาลเวลา	 การห้ามใช้มรดกทางวัฒนธรรม	

จะเป็นการสร้างระยะห่างระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม

นั้น	ๆ	ซึ่งสุดท้ายอาจส่งผลให้วัฒนธรรมดังกล่าวสูญหาย

และสิ้นไป	 ดังนั้น	 การส่งเสริมให้เกิดการใช้มรดกทาง

วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสมถือว่าเป็นการ	

ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไปในตัว	 โดยจะต้อง

ตระหนักถึงความสมดุลของการรักษา	 ส่งเสริม	 สืบสาน	

และปกป้องกับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	

	 จากหลักการดังกล่าว	 ภาครัฐ	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 วัด	 และชุมชนสามารถด�าเนินการจัดการ

มรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ	ดังนี้	(จุมพล	

ภิญโญสินวัฒน์,	๒๕๕๑)			

	 ๑.	 การจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

ในระดบันโยบาย	กรณนีีห้มายถึงภาครัฐ	ได้แก่	กระทรวง

วัฒนธรรมและกรมศิลปากร	 ซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ตาม	

พระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง	มีรูปแบบการบริหารจัดการควบคุมดูแลการ

อนุรักษ์	 	 สืบสาน	 คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม	 โดยมี

ความรู้ความเข้าในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง	 ในการที่

จะก�าหนดทิศทางและแนวความคิดในอนุรักษ์	 สืบสาน	

คุม้ครอง	ภมูปัิญญาท้องถ่ินและมรดกทางวฒันธรรม	รวม
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ทัง้การกระจายอ�านาจให้องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่และ

ชุมชนได้น�าแนวความคิดไปปฏิบัติต่อไป	กระบวนการส่ง

เสริมประกอบด้วย	๓	องค์ประกอบหลัก	ดังนี้

	 ๑)	 การส่งเสริมสนับสนุน	 (Support)	 ปัจจัย

ส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ

มรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นั้นต้องประกอบไป

ด้วย	องค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องมรดกวัฒนธรรม

ทุนในการบริหารจัดการ	 บุคลากรท่ีมีความรู ้ความ

สามารถในการด�าเนินการ	และเครื่องมือต่าง	ๆ 	ที่จะช่วย

ในการบริหารจัดการ

	 ๒)	 การสร้างภาคีความร่วมมือ	 การบริหาร

จัดการของภาค รัฐ 	 รวมถึ งองค ์กรบริหารส ่ วน	

ท้องถิ่นจ�าเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

สังคมซึ่งมีสถาบันหลัก	 ๓	 สถาบันส�าคัญในการช่วยกัน

บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น	 ๆ		

ได้แก่	บ้าน	(ภาครัฐ)	วัด	และโรงเรียน

	 ๓)	การก�าหนดวธิกีารในการบรหิารจดัการมรดก

วัฒนธรรมก็เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะส่งเสริม	 	 สนับสนุนและ

จงูใจคนในท้องถิน่ให้เกดิการปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่งและเป็น

พลวัตร	 โดยภาครัฐต้องมีการวางขั้นตอนในการบริหาร	

จัดการ	ควบคุมและดูแล	ดังนี้	

	 (๑)	อนุมัติ	คือ	การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม

ต่าง	ๆ 	ทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์	พฒันา	ส่งเสรมิ	สบืสาน	และ

ใช้ประโยชน์ในมรดกวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

	 (๒)	จัดหา	ได้แก่	การสนับสนุนปัจจัยต่าง	ๆ	ใน

การด�าเนินโครงการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการ

อนุรักษ์	 พัฒนา	 ส่งเสริม	 	 สืบสาน	 และใช้ประโยชน์ใน

มรดกวัฒนธรรม

	 (๓)	 ติดตาม	 เมื่อกิจกรรมหรือโครงการทาง

วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ได้ด�าเนินการไปภาครัฐต้องมีการ

ติดตามผลการจัดกิจกรรมและการด�าเนินโครงการเพื่อ

ที่จะเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลต่อไป

	 (๔)	 ประเมินผล	 การประเมินผลเป็นขั้นตอน

ส�าคัญในการส�ารวจว ่ากิจกรรมหรือโครงการทาง

วัฒนธรรมที่ได้ด�าเนินมาบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด	รวม

ทัง้จะเป็นข้อมลูส�าคญัทีจ่ะน�ามาปรบัปรงุพฒันาโครงการ

หรือกจิกรรมทางวฒันธรรมให้เกดิการด�าเนนิการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

	 ๒.	 การจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

ในระดบัท้องถิน่	ภาครัฐในพ้ืนทีแ่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่จ�าเป็นต้องมนีโยบายและกลไกการบรหิารจดัการ

มรดกวัฒนธรรมของตนเอง	 โดยองค์การบริหารส่วน	

ท้องถ่ิน	 จะต้องมีระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งกลไกการบริหารจัดการ

ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่จะมีแนว

ความคิดในการปฏิบัติใน	๔	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ๑)	การฟื้นฟู	ให้มรดกวัฒนธรรมอยู่ในสภาพที่ดี	

	 ๒)	การอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืน

	 ๓)	การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์	มีคุณค่าต่อชุมชน
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และสังคม

	 ๔)	 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนา

สินค้าของชุมชนและการท่องเที่ยว

	 หลักการทั้ง	 ๔	 ขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีความ

สมดุลกล่าวคือจะต้องมีการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมและมี

การอนุรักษ์ให้คงอยู่	 มีการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม

เชิงสร้างสรรค์เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซ่ึง

ถือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและเจ้าของภูมิปัญญาท้อง

ถิน่และมรดกทางวฒันธรรม	ได้ฟ้ืนฟ	ูอนุรกัษ์	รกัษามรดก

ของตนไว้โดยทีส่ามารถใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนและ

จะต้องมีการรักษาสมดุลโดยชุมชน	 เพื่อไม่ให้เกิดการหา

ประโยชน์และใช้มรดกวัฒนธรรมในทางที่ไม่เหมาะสม	

นอกจากนี้	องค์กรปกครองและองค์การบริหารส่วนท้อง

ถิ่น	 สามารถพัฒนากระบวนการในการรักษา	 ส่งเสริม	

สืบสาน	และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมได้		๕	ประการ	

คือ	

	 ๑)	 กระบวนการเสริมสร ้างจิตส�านึกด ้าน

วัฒนธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น	 เช่น	กลุ่มจิตอาสา

อนุรักษ์วัฒนธรรม	

	 ๒)	 กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลป

วัฒนธรรมให้กับคนในท้องถิ่น

	 ๓)	 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรม

ท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ

	 ๔)	กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น�าและคนใน

ท้องถิ่นในการจัดการมรดกวัฒนธรรม	

	 ๕)	กระบวนการใช้สื่อสาธารณะด้านวัฒนธรรม

และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์	

	 กระบวนการรกัษา	ส่งเสรมิ	สบืสาน	และปกป้อง

มรดกทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดัง

กล่าว	เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่น	 เป็นการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมที่มาจากความร่วมมือ	 ร่วมใจและการสร้าง

พลังให้กับชุมชน	 ซึ่งจะเป็นการรักษา	 ส่งเสริม	 สืบสาน	

และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในระยะยาว

	 ๓.	 การจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

ในระดับชุมชน	 คนในชุมชนส่วนใหญ่มองว่า	 มรดกทาง

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนั้นเป็นความสัมพันธ์

เชิงวัฒนธรรมท่ีแสดงออกมาในรูปของกฎเกณฑ์ท่ีเรียก

ว่า	 “จารีตประเพณี”	 	 และ	 “กฎเกณฑ์พื้นบ้าน”	 โดย

เป็นการน�าเอาคุณค่ามาสะท้อนเป็นแนวทางให้คนใน

ชุมชนหรือในสังคมได้ปฏิบัติตาม	 อีกประการหนึ่งมอง

ว่า	มรดกวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นเป็น

เร่ืองของสทิธท้ัิง	“สิทธส่ิวนบคุคล”	และ	“สิทธส่ิวนรวม”		

หมายถงึสิทธิของชนุชนในการสร้างสรรค์และการด�ารงอยู่

ร่วมกันอย่างเกื้อกูลที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษและได้การ

ยอมรับจากผู้คนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ส่วนรวม	 โดยชุมชนมีสิทธิในการจัดการใช้ทรัพยากร

และการบริหารจัดการอ�านาจของส่วนรวมร่วมกัน	 ซึ่ง
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ส่วนใหญ่จะมาจากความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันทาง

ด้านจารีตประเพณขีองคนในชมุชน	โดยมแีนวทางในการ

รักษา	ส่งเสริม	สืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม	

ดังนี้

	 ๑)	 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และการ

ให้การศึกษา	 (Education)	 ชุมชนและองค์กรชุมชนที่

ด�าเนนิการในด้านการรกัษา	ส่งเสรมิ	สบืสาน	และอนุรักษ์

มรดกวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความรู้	 ความ

เข้าใจในวิถีชีวิตและมรดกวัฒนธรรมท่ีชุมชนด�าเนิน

การอยู่	 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีมาจากการปฏิบัติ	

งานจรงิในชมุชนและการส่งเสรมิให้ผูค้นเข้ามามส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน	ซึ่งรูปแบบของการ

รักษา	ส่งเสริม	สืบสาน	และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนั้น	

ชุมชนจะด�าเนินการในลักษณะที่ส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	

	 (๑)	 รูปแบบศูนย์การเรียนรู ้ของชุมชนและ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน	

	 (๒)	 รูปแบบในฐานะหน่วยที่ให้การบริการทาง

วัฒนธรรมของชุมชน	และ	

	 (๓)	 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

สืบสานวัฒนธรรมชุมชน	

	 ๒)	 การสร้างสรรค์	 สืบสาน	 และประดิษฐ์

นวัตกรรมทางวัฒนธรรม	 ชุมชนและองค์กรชุมชนจะ

ด�าเนินการเพื่อการสร้างสรรค์	 สืบสาน	 และประดิษฐ์

นวัตกรรมทางวัฒนธรรม	 	 ซึ่งหมายถึง	 การคิดค้นรูป

แบบวิธีวิทยาและเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการอนุรักษ	์

(Conservation)	การสงวนรักษา	(Preservation)	และ

รปูแบบการพฒันา	(Development	Pattern)	รวมไปถงึ

การสร้างเงือ่นไข	(Conditions)		กฎเกณฑ์หรอืข้อบญัญตัิ	

(Rules)		และกฎหมาย	(Acts)		เพื่อใช้ในการการจัดการ

ทรพัยากรวฒันธรรมให้เกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชมุชน

ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	โดย

รปูแบบของการรกัษา	ส่งเสรมิ	สบืสาน	และอนรุกัษ์มรดก

วฒันธรรมในมติขิองการสร้างสรรค์	สบืสาน	และประดษิฐ์

นวตักรรมทางวฒันธรรมในระดบัชุมชนนัน้	มลีกัษณะการ

ด�าเนินการที่ส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	

	 (๑)	การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน	

	 (๒)	 การเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่

แตกต่างกัน		

	 (๓)	 การอนุรักษ์	 ท�านุบ�ารุง	 และการฟื ้นฟู

วัฒนธรรม		

	 หน้าที่ในการสร้างสรรค์	 สืบสาน	และประดิษฐ์

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนนี้	 เป็นเงื่อนไขที่

ส�าคัญต่อการอนุรักษ์	 การสงวนรักษา	 และการสร้าง

รูปแบบการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม	 ถ้าชุมชนใดยัง

มีการสร้างสรรค์	 สืบสาน	 และประดิษฐ์นวัตกรรมทาง

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 ชุมชนนั้นก็สามารถที่จะรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้	

		 ๓)	 การเสริมสร้างพลังและทุนทางสังคมให้

กับชุมชน	 	 ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมเป็นวิถีการด�าเนินชีวิต

ของสังคม	 เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการ
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แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่มี

การสั่งสม	 เลือกสรร	 ปรับปรุง	 แก้ไข	 จนถือว่าเป็นสิ่งดี

งามเหมาะสมส�าหรับสังคม	 รวมท้ังเป็นเครื่องมือหรือ

เป็นแนวทางในการป้องและแก้ไขปัญหาในสังคม	ดังนั้น	

การที่ชุมชนได้มีการรักษา	ส่งเสริม	สืบสาน	และปกป้อง

มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นการเสริมสร้างพลังและ	

ทุนทางสังคมให้กับชุมชน	ซึ่งมีรูปแบบการด�าเนินการใน	

๓	ลักษณะ	คือ	

	 (๑)		การเสรมิสร้างพลงั	และทนุทางสงัคมชมุชน

เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน	

	 (๒)	 การเสริมสร้างพลังชุมชนในการร่วมมือกับ

เครือข่ายและภาครัฐ		

	 (๓)	 การเสริมสร้างพลังชุมชนเพ่ือพิทักษ์สิทธิ

ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน		

	 ๔ ) 	 การบั งคับ ใช ้กฎระเ บียบของชุมชน	

(Enforcement)	 การน�าเอาเงื่อนไข	 	 กฎเกณฑ์			

ข้อบัญญัติ	 	 และกฎหมายที่ชุมชนและสังคมร่วมกัน

ก�าหนดขึ้นมาบังคับใช้นั้น	 ก็เพื่อคุ้มครอง	 ป้องกัน	 และ

เอื้ออ�านวยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

เป็นไปอย่างเหมาะสม	ไม่ถูกละเมิดให้เสื่อมค่าหรือเสื่อม

สภาพไปด้วยเหตุอันไม่สมควร	การใช้ข้อบังคับต่าง	ๆ 	ทั้ง

ทีเ่กิดขึน้ในชมุชนกด็	ีเกดิขึน้จากบทบญัญตัติามกฎหมาย

ในระดบัประเทศก็ด	ีจะเป็นเครือ่งมอืและกลไกทีส่�าคญัใน

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะกฎระเบียบ

ของชุมชนนั้น	จะท�าให้ชุมชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึง

แนวทางที่ชุมชนร่วมกันก�าหนดขึ้นมาเพื่อรักษา	ส่งเสริม	

สืบสาน	และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ตัวอย่�งก�รจัดก�รมรดกวัฒนธรรมใน

ระดับท้องถ่ิน : กรณีวัดสูงเม่น อำ�เภอ

สูงเม่น จังหวัดแพร่ 

	 วัดสูงเม่น	 อ�าเภอสูงเม่น	 จังหวัดแพร่	 เป็นวัดที่

มีการเก็บรวบรวมคัมภีร์ธรรมใบลานภาษาล้านนามาก

ที่สุดในประเทศไทย	 โดยมีคัมภีร์ธรรมมากกว่า	 ๘,๘๔๕	

ผูก	 นับเป็นใบลานได้มากกว่า	 ๘๔,๕๐๐	 ใบลาน	 และ

สามารถจัดเป็นมัดได้มากกว่า	 ๑,๑๙๓	 มัด	 ซึ่งสามารถ

น�ามาจ�าแนกคัมภีร์เป็นประเภทต่าง	 ๆ	 ได้	 ๑๘	 หมวด	

คัมภีร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในวัดสูงเม่นเท่าท่ีจะตรวจสอบ

ได้	คือ	“คัมภีร์อัตถกถาอุปริปัณณาส”		ซึ่งรจนาขึ้นในปี

จุลศักราช	๙๑๒	หรือ	ปี	พ.ศ.	๒๐๙๓	หรือเมื่อประมาณ	

๔๕๘	 ปีที่ผ่านมา	 การเก็บรวบรวมคัมภีร์ธรรมดังกล่าว

มีสืบเนื่องมาตั้งแต่มีการสร้างวัดสูงเม่นเมื่อเกือบ	 ๓๐๐	

ปีที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะในสมัยครูบากัญจนอรัญญวาสี	

(พ.ศ.๒๓๓๒	-	๒๔๑๒)	ที่ท่านได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ธรรม

จากวัดและสถานที่ต่าง	ๆ	ทั้งที่หลวงพระบาง	 เชียงใหม่	

ล�าพูน	พม่า	แพร่	เป็นต้น	โดยมีกระบวนการในการเก็บ

รวมรวมคัมภีร์ท่ีเป็นเอกลักษณ์	 คือ	 การห่อคัมภีร์	 การ

สร้างหีบธรรมบรรจุคัมภีร์	 การสร้างหอไตรเป็นที่เก็บ
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รักษา	 และการใช้	 “ประเพณีตากธรรม”	 ซึ่งเป็นการน�า

คมัภร์ีมาควบคุมอุณหภมูใิห้อยูใ่นสภาพทีด่	ีเพือ่รกัษาคมัภร์ี	

ต่าง	 ๆ	 เอาไว้	 จึงท�าให้วัดสูงเม่นเป็นที่รวบรวมคัมภีร์ใบ

ลานไว้มากดังกล่าว	นอกจากนี้วัดสูงเม่นยังมีอุโบสถศิลปะ

ล้านนาที่สร้างขึ้นราว	๒๐๐	กว่าปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม		

กาลเวลาผ่านไปท�าให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมหรือ

คัมภีร์ธรรมของวัดสูงเม่นมีความเสื่อมลงไปทั้งอาคาร

สถานท่ีและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คัมภีร์

ธรรมอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของสังคมไทย

ภาพที่	๓.๑	ภาพอุโบสถและหอไตรวัดสูงเม่น	จังหวัดแพร่
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กระบวนการจัดการมรดกวัฒนธรรม 
วัดสูงเม่นแบบมีส่วนร่วม

	 หลังจากที่ชุมชนได้ละเลยประเพณีตากธรรมซึ่ง
เป็นประเพณีที่เก่าแก่ใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมและ
มรดกวฒันธรรมไปช่วงระยะเวลาหนึง่	(ประมาณ	๑๐๐	ปี)	
ตามยุคสมยัของการเปลีย่นแปลงในล้านนาและสงัคมไทย	
คณะสงฆ์วดัสงูเม่น	 ชมุชนท้องถิน่	 และสถาบนัการศกึษา	
คือ	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั	 ได้ร่วมกนัรือ้ฟ้ืนกจิกรรมการอนรุกัษ์คมัภร์ี
ใบลานและการจัดการมรดกวัฒนธรรมข้ึนมาใหม่	 โดยมี
กระบวนการทีส่�าคญั	ดงัน้ี
	 ๑.	 การจัดท�าทะเบียนรายช่ือคัมภีร์และมรดก
วฒันธรรม
	 ๒.	 การจัดท�าหอไตรและพิพิธภัณฑ์ส�าหรับเก็บ
รกัษามรดกวฒันธรรม
	 ๓.	 การปริวรรตและวิเคราะห์เอกสารโบราณ	
คัมภีร์ธรรม	เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่
	 ๔.	การร้ือฟ้ืนประเพณตีากธรรมเพือ่ส่งเสรมิการ
จดัการมรดกวัฒนธรรมแบบมส่ีวนร่วม
	 ๕.	 การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
วฒันธรรม
	 ๖.	การพฒันาเป็นพืน้ทีเ่รยีนรูด้้านวฒันธรรมและ
การจัดการมรดกวฒันธรรมในระดบัชาติ
	 ๗.	 การจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและ

มรดกวฒันธรรมท้องถิน่		

	 ๑.	 การจัดท�าทะเบียนรายชื่อคัมภีร์และมรดก

วัฒนธรรม

	 วัดสูงเม่นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

จัดท�าทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ธรรมและมรดกวัฒนธรรมที่

เป็นโบราณวตัถ	ุและโบราณสถานของวดั	ซึง่เป็นขัน้ตอน

แรกของการจัดการมรดกวัฒนธรรม	เพื่อให้ทราบว่า	วัด

มีมรดกวัฒนธรรมจ�านวนเท่าใด	 มีที่มาอย่างไร	 เป็นการ

ประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จะท�าให้การอนุรักษ์มี

แนวทางทีเ่หมาะสม	ซ่ึงวดัและมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ได้

จัดท�าทะเบียนและแบ่งหมวดหมู่ไว้ดังนี้

	 ๑)	หมวดพระวินัย	 	 ๔๖					มัด

	 ๒)	หมวดพระสุตตันตะ	 	 ๒๑๖			มั ด	

	 ๓)	หมวดพระอภิธรรม	 	 ๓๙					มัด

	 ๔)	หมวดคมัภร์ีภาษาบาล	ี 	 ๒๕๙			มั ด

	 ๕)	หมวดบทสวดมนต์	 	 ๒							มัด

	 ๖)	หมวดอานิสงส์ต่างๆ	 	 ๔							มัด

	 ๗)	หมวดชาดก	 	 	 ๑๖๙			มัด

	 ๘)	หมวดโอวาทค�าสอน	 	 ๘							มัด

	 ๙)	หมวดประเพณีพิธีกรรม		 ๓๘					มัด

	 ๑๐)	หมวดธรรมทั่วไป	 								 ๒๔๗			มัด

	 ๑๑)	หมวดนิยายธรรม	 	 ๒๒					มัด

	 ๑๒)	หมวดนิทานพื้นบ้าน		 		๑					มัด

	 ๑๓)	หมวดต�านานพุทธศาสนา		 ๑๙					มัด

	 ๑๔)	หมวดกฎหมาย/ต�านานราชวงศ์			๔						มัด
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	 ๑๕)	ต�าราอักษรศาสตร์	 	 	 ๑๗				 	มัด

	 ๑๖)	หมวดกวีนิพนธ์ร้อยกรอง	 			 ๒			 	มัด

	 ๑๗)	หมวดต�ารายาสมุนไพร	 	 ๒			 	มัด

	 ๑๘)	หมวดอื่น	ๆ	เช่น	โหราศาสตร์		 ๒๕	 	มัด

	 รวมทั้งหมด	๑,๑๙๓	มัด	(มัดหนึ่งอาจมีมากกว่า	๑๐	ผูก	และหลายเรื่อง)

ภาพที่	๓.๒	ภาพแสดงป้ายชื่อคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น	จังหวัดแพร่
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	 ๒.	การจัดท�าหอไตรและพิพิธภัณฑ์ส�าหรับเก็บรักษามรดกวัฒนธรรม

	 วัดสูงเม่นได้มีการจัดท�าหอไตร	ตู้หีบธรรม	 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวม	จัดหมวดหมู่และอนุรักษ์คัมภีร์

ธรรมและมรดกวฒันธรรมของวดัเอาไว้	รวมทัง้ได้สร้างพพิธิภัณฑ์ของวัดขึน้มาใหม่เพือ่รองรบัการเรียนรู้ด้านคมัภร์ี

และมรดกวัฒนธรรมของชุมชน	การมีสถานที่เก็บรักษาและสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมก่อให้เกิดการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ซึ่งในสังคมไทยพบว่า	มีการรักษามรดกวัฒนธรรมไว้	ณ	หอไตร	และพิพิธภัณฑ์

จ�านวนมาก

	 ๓.	การปริวรรตและวิเคราะห์เอกสารโบราณ	คัมภีร์ธรรม	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

	 วัดสูงเม่นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเครือข่ายวัฒนธรรม	 ได้มีการปริวรรต

คัมภีร์ธรรมใบลานวัดสูงเม่นที่มีจ�านวนมาก	โดยมีการวิเคราะห์และจัดท�าเป็นชุดความรู้เพื่อสืบสาน	ส่งต่อความ

รูข้องท้องถิน่สูว่รรณกรรมร่วมสมยั	โดยมกีารปรวิรรต	แปล	และจดัพมิพ์สูส่งัคมปีละ	๒	เรือ่ง	รวมทัง้มกีารจ�าลอง

ศลิาจารกึโบราณมาแสดงเพือ่ให้คนเข้าถงึเรยีนรูไ้ด้ง่าย	ซ่ึงการวเิคราห์และจัดการมรดกวฒันธรรมดงักล่าว	ก่อให้

เกดิการเรยีนรูร่้วมสมยัทีท่�าให้สังคมได้รบัรูถ้งึประวตัคิวามเป็นมา	และคณุค่าของภาษา	วรรณกรรมในสงัคมไทย

ภาพที่	๓.๓	ภาพหอไตรและพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น
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	 ๔.	การรื้อฟื้นประเพณีตากธรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

	 วัดสูงเม่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รื้อฟื ้นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนข้ึนมาใหม่	 เพ่ือสืบสาน	 อนุรักษ์ประเพณีตากธรรมอันเป็นการ

จัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมนั้นจะช่วยสร้างคุณค่า

ทางจิตใจและกระบวนการความร ่วมมือในการจัดการมรดกวัฒนธรรม	 โดยวัดสูงเม ่นได ้รื้อฟ ื ้น	

“ประเพณีตากธรรม”	 ที่หมายถึงการน�าคัมภีร์ธรรมใบลานเก่าแก่มาตากแดดเพ่ือควบคุมเชื้อราและ

ความชื้นที่อาจจะส่งผลต่อคัมภีร ์ใบลานให้เสียหายได้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ถึงปัจจุบัน	 นับว่าเป็น	

กระบวนการจัดการมรดกวัฒนธรรมโดยใช้ประเพณีท้องถิ่นในการจัดการแบบสร้างสรรค์

ภาพที่	๓.๔	แสดงการปริวรรตคัมภีร์โบราณเพื่อสร้างความรู้ใหม่
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ภาพที่	๓.๕	ภาพประเพณีตากธรรมวัดสูงเม่น	จังหวัดแพร่
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ภาพที่	๓.๖	ภาพความร่วมมือการจัดการมรดกวัฒนธรรมของวัดสูงเม่น

	 ๕.	การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม

	 วัดสูงเม่น	ได้ตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าจึงต้องสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม

ในการจัดการร่วมกัน	 โดยสร้างความร่วมมือกับภาคีวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ	 เป็นต้นว่า	

กระทรวงวัฒนธรรม	 สถาบันการศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การจดัการความรูแ้ละการจดัการมรดกวฒันธรรม	ผลทีเ่กดิขึน้ท�าให้เกดิการขยายผลการจดัการมรดกวัฒนธรรม

ไปสู่พื้นที่อื่น	ๆ	ในสังคมไทย

50 การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา



	 ๖.	การพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการจัดการมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติ

	 วัดสูงเม่นมีความมุ่งม่ันการพัฒนาวัดและสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

และการจัดการมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติ	จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายต่าง	ๆ	ในการพัฒนาและสร้างสรรค์	โดยในปี		

พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้มีการกราบบังคมทูลขอพระราชทานวโรกาส	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ	เสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดอาคารหอไตร	(หลงัใหม่)	และพพิธิภณัฑ์วดัสงูเม่นเพือ่เป็นสถานทีเ่รยีนรู้

ด้านวัฒนธรรมและการจัดการมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติ	ต่อมาได้มีกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการมรดก

วัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง

ภาพที	่๓.๗	สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ		

เสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดอาคารหอไตร	(หลงัใหม่)	และพพิธิภณัฑ์วดัสงูเม่น
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	 ๗.	การจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น		

	 วัดสูงเม่นได้มีการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสมบัติของ

แผ่นดิน	โดยมีการตั้งคณะกรรมการ	ที่ปรึกษา	การพัฒนากิจกรรม	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	และการจัด

กิจกรรมอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์	สืบสาน	ปกป้องมรดกวัฒนธรรม	โดยเฉพาะการเสนอชื่อคัมภีร์ธรรมวัด

สูงเม่นเป็นมรดกความทรงจ�าของโลก	(Memory	of	the	World)	ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับจากคณะกรรมของ	

UNESSCO	ให้คัมภีร์ธรรมวัดสูงเม่นเป็นมรดกความทรงจ�าของโลกในส่วนของประเทศไทย

ภาพที่	๓.๘	การจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเอกสารมรดกความทรงจ�าของโลก

	 กรณีตัวอย่างของวัดสูงเม่น	 อ�าเภอสูงเม่น	 จังหวัดแพร่ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 สังคมไทยมีมรดก

วฒันธรรมจ�านวนมากทัง้มรดกวัฒนธรรมทีจ่บัต้องได้	ซึง่หมายถงึโบราณสถาน	โบราณวตัถ	ุวดั	แหล่งโบราณคด	ี

และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 เช่น	 วัฒนธรรม	ประเพณีของท้องถิ่น	 ซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนาจิตใจและ

สังคม	ดังนั้น	หากมีแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่เหมาะสม	จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์	สืบสาน	ปกป้อง

มรดกวัฒนธรรม	 และที่ส�าคัญสามารถน�าไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสังคม

ไทย
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สรุปการจัดการมรดกวัฒนธรรมและพุทธศิลปกรรมภายในวัด

วัด	หน่วยงานภาครัฐ	และชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการจัดการมรดกวัฒนธรรมและพุทธศิลปกรรมภายใน

วัดได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดและภายใต้อ�านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส	โดยมีขั้นตอนส�าคัญ	ดังนี้

๑.	 การก�าหนดผังบริเวณ

และพื้ นที่ ภายในวัด ให ้

สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมในภูมิภาค

๒.	การออกแบบผังบริเวณ

และการปรับปรุงภูมิทัศน์

ตามหลกัภมูสิถาปัตยกรรม

ที่สอดคล้องกับบริบททาง

วัฒนธรรมในพื้นที่

๓.	 การบูรณปฏิสังขรณ์

สถานที	่อาคาร	และโบราณ

สถาน	 โบราณวัตถุตามเป้า

หมายหรือแผนที่ก�าหนดไว้

๔.	 การส่งเสริมการเรียน

รู ้ เ พ่ือให ้เห็นคุณค่าและ

ความส�าคัญของทรัพยากร

วัฒนธรรมภายในวัด	

๕ . 	 การสร ้ า งสรรค ์ ด ้ านพุทธ

ศิลปกรรม	 ประเพณี	 พิธีกรรมที่

สอดคล้องกับหลักความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย	 รวมถึงการผลิตสินค้าที่เป็น	

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

๖ . 	 การบั งคับใช ้กฎระเบียบ

และการเฝ้าระวังการน�ามรดก

วัฒนธรรมไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะ

สม	 เช่น	 การข้ึนทะเบียนเป็น

โบราณวัตถุ	 และโบราณสถานที่

ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือกติกา

ของวัดและชุมชนในการจัดการ

มรดกวัฒนธรรม

๗.	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการมรดกวัฒนธรรมขององค ์กร

วัฒนธรรม	 ภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 และภาคประชาชน	 เพื่อให้

วัด	 โบราณสถาน	 และส่ิงแวดล้อมพุทธ

ศลิปกรรมเป็นทีส่ง่างาม	เป็นรมณยีสถาน

เหมาะสมกับการเรียนรู้และการพัฒนา

จิตใจและปัญญา
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บทท่ี ๔
การจัดการ

สิ่งแวดล้อมภายในวัด



การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด

	 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดเป็นจุดเริ่ม

ต้นในการดูแลสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ	 มุ่งเน้น

การจัดการ	การดูแล	และการปรับปรุงสภาวะต่าง	ๆ	

ควบคู่กับการให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�าในเรื่อง

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมศักยภาพในการ

ปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมติและ	

สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและสังคม	

	 แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในวัดมี

เป้าหมายเพื่อให้วัดและชุมชน	 มีความสะอาดร่มรื่น	

สวยงาม	 เป็นรมนียสถาน	 เหมาะสมกับการเรียน

รู้และการปฏิบัติธรรม	 โดยแนวทางการจัดการนั้น		

มุ่งเน้นให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติ

ดูแลรักษาความสะอาด	 การปลูกต้นไม้	 การคัดแยก

ขยะ	การบ�าบัดน�า้เสีย	และการดแูลสุขอนามยัภายใน

วัด	 ควบคู่กับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมด�าเนินงานนับตั้งแต่การวางแผน	 การออกแบบ

พุทธศิลปกรรมภายในวัด	การด�าเนินการ	การติดตาม

ประเมินผลและการสรุปเพื่อให้บรรลุเป ้าหมาย

ของการจัดการตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ	 ดังนั้น		

การจดัการสิง่แวดล้อมภายในวดัจงึควรมแีนวทางการ

จัดการที่เหมาะสม	

	 ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม		

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้

ก�าหนดแนวทางการจัดการสิง่แวดล้อมภายในวดัไว้เพือ่

ประโยชน์ต่อการมคีณุภาพสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม	มี

สขุภาพอนามยัทีด่	ีโดยมสีิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องจ�านวน	

๙	ประเดน็	ได้แก่

	 ๑.	การจดัการพ้ืนทีส่เีขยีว

	 ๒.	การจดัการอาคารและสถานที่

	 ๓.	การจดัการขยะ

	 ๔.	การจดัการน�า้เสยี

	 ๕.	การจดัการเตาเผา/เมรุ

	 ๖.	การป้องกนัเพลงิไหม้

	 ๗.	การลดมลพษิ/ควนัธปู

	 ๘.	 การป้องกันปัญหาอบายมุข	 สุราและ	

ยาเสพตดิ

	 ๙.	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจัดการ

	 ๑.	 การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	 พื้นที	่

สเีขยีว	(Green	Space)	หมายถึง	พืน้ทีก่ลางแจ้ง	และ

กึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วน

หรืออาจมีอาคารตั้งอยู่บางส่วน	 เป็นพื้นที่สาธารณะ

ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้	 ภายในวัด

ควรประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและ	
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ความงามทางภูมิทัศน์ซึ่งต้ังอยู่ภายในวัดหรือบริเวณ

รอบวัด	โดยมีแนวทางด�าเนินการดงัน้ี

	 ๑)	การปลกูต้นไม้เพือ่ความสวยงาม	ดแูลรกัษา

ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวอยู่เป็นประจ�า	 เพื่อสร้างความ

ร่มรืน่และสวยงามในเขตพืน้ทีต้ั่งวัด	 เช่น	 การปลูกไม้

ยนืต้น	 ไม้พุ่ม	 ไม้ดอก	 ไม้ประดบั	และไม้กระถาง	 เช่น	

บรเิวณลานจอดรถ	พ้ืนทีร่กร้าง	พืน้ที	่สองข้างทางเดนิ

เท้าและรมิถนน	ควรเป็นชนดิพนัธ์ุเดยีวกัน	เพือ่ให้เกดิ

ความสม�า่เสมอและดแูลจดัการได้ง่าย

	 ๒)	 การปลูกต้นไม้ในพระพุทธศาสนาหรือ

ต้นไม้ตามทีป่รากฏในคมัภร์ีและความเชือ่ทางพระพทุธ

ศาสนา	 มป้ีายชือ่ชนดิต้นไม้และความส�าคญัทางพุทธ

ศาสนา	 โดยมีการดูแลบ�ารุงรักษาต้นไม้ในพระพุทธ

ศาสนาอย่างสม�า่เสมอ

	 ๓)	การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ภายในวัด	(อาย	ุ๓๐	

ปีขึน้ไป)	 แนวคดิและหลักการของพระพทุธศาสนาใน

การอนรุกัษ์ต้นไม้ใหญ่	คอื	“การไม่ท�าลายป่าและต้นไม้

ในทุกมิติ”	ดังนัน้	พระสงฆ์ทีมี่บทบาทในการอนรุกัษ์ป่า

และสิง่แวดล้อม	จงึพยายามทีจ่ะหาวิธีและแนวทางทีจ่ะ

รกัษาป่าไว้ไม่ให้ถกูท�าลาย	ขณะเดียวกนักพ็ยายามเพิม่

พืน้ทีป่่ามากข้ึน	ด้วยแนวคดิและวิธีการต่าง	ๆ 	ทีเ่หมาะ

สม	เช่น	การบวชต้นไม้	การขึน้ทะเบยีนต้นไม้	เป็นต้น

	 ๔)	การปลกูพชืสมุนไพร/การปลูกผักพืน้บ้าน	

ประโยชน์พชืสมนุไพร	คอื	พชืทีใ่ช้ท�าเป็นเครือ่งยาช่วย

ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค	จึงควรส่งเสริมการ

ปลูกและการบริโภคผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรของ

ไทย	 โดยใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการ

ขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านที่หายากเพื่อเป็นแหล่งเรียน

รู้ให้แก่ชุมชนและวัด	 และควรมีการบ�ารุงรักษาพืช

สมุนไพรและผักพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่	๔.๑	ภาพสมุนไพรประจ�าบ้าน

การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 57



	 ๒.	 การจัดการอาคารและสถานที่หรือ	 การ

สุขาภิบาลอาคารและสถานที่	 หมายถึง	 การจัดการ	

ควบคมุดแูลอาคารและสถานทีใ่ห้สะอาดถูกสขุลกัษณะ	

เพือ่ให้วดัมีสุขาภบิาลท่ีด	ีมคีวามปลอดภยั	และไม่เป็น

แหล่งก�าเนดิโรคระบาด	โดยมวิีธีด�าเนนิการ	ดงันี้

	 ๑)	การก�าหนดแผนผังการใช้พืน้ที	่โดยก�าหนด

พื้นที่ภายในวัดเป็นสัดส่วนชัดเจน	 วัดโดยทั่วไปนิยม

แบ่งเขตพืน้ทีภ่ายในออกเป็น	๓	 ส่วนใหญ่	ๆ	คอื	 เขต

พทุธาวาส	เขตสังฆาวาส	เขตธรณสีงฆ์	ตามท่ีกล่าวแล้ว	

เพือ่ให้มีความเป็นระเบยีบ	เรยีบร้อย	สวยงาม

	 ๒) 	 การรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบ	 โดยเริ่มจากบริเวณรอบวัด	 (ถนน		

ทางเดิน	 ลานวัด	 ที่จอดรถ	 พื้นที่เปิดโล่ง)	 ศาลา

การเปรียญ/อุโบสถ/อาคาร	 บริเวณกุฎิ	 หรือที่พัก

ห้องครวั	 ห้องน�า้	 ห้องสุขาสาธารณะ	ร้านค้า	สามารถ	

น�าหลัก	 ๕ส	 มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการจัดการ

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบภายในวัด

	 ๓)	การดูแลบรเิวณห้องครวั	ให้มีความสะอาด	

มรีะบบการจัดเก็บทีป่ลอดภยั	 มแีสงสว่างทีเ่หมาะสม	

เป็นต้น

	 ๔)	การจัดการร้านค้า/สงัฆทานภายในวัด	โดย

มกีารดแูลความสะอาด	บรเิวณร้านค้า	มถีงัขยะรองรับ

ขยะอย่างเพยีงพอ	มฝีาปิด	มกีารคดัแยกขยะทีเ่หมาะ

สม	

	 ๕)	 ห้องน�้า	 ห้องสุขาสาธารณะ	 โดยการ

จัดการห้องน�้า	 ห้องสุขาสาธารณะให้ได้มาตรฐาน	

ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ	 และสร้างความพึง

พอใจของผูใ้ช้บรกิาร	 จะเน้นการพัฒนาเรือ่ง	 สะอาด		

เพียงพอ	 และปลอดภัย	 โดยครอบคลุมในประเด็น		

พืน้	 ผนัง	 เพดาน	 โถส้วม/โถปัสสาวะ	ทีก่ดโถส้วม/โถ

ปัสสาวะ	สะอาด	ไม่มคีราบสกปรก	อยู่ในสภาพด	ีใช้งานได้		

มนี�า้ใช้	สะอาด	เพยีงพอ	และไม่เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ	

รวมถงึภาชนะเกบ็กกัน�า้	ขนัตกัน�า้	สะอาด	อยูใ่นสภาพ

ด	ีใช้งานได้	เป็นต้น

	 ๓.	 การจัดการขยะ	 การจัดการขยะและ

พวงหรดีภายในวดั	การใช้พวงหรีดดอกไม้สด	พวงหรดี

พลาสติก	โฟม	เมือ่เสรจ็งานแล้วจะมขียะจ�านวนมากที่

วดัจะต้องก�าจัด	ดงันัน้	วดัควรมแีนวทางในการจัดการ

ขยะทัว่ไปและขยะจากพวงหรดีทีเ่กิดขึน้	 และรณรงค์

ให้มกีารใช้พวงหรดีชนิดทีส่ามารถก่อให้เกิดประโยชน์
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หลังเสรจ็สิน้งานศพ	โดยมีแนวทางดงันี้

	 ๑)	การลดขยะให้เหลอืน้อยท่ีสดุ	เพือ่ให้สะดวก

กับการบรหิารจดัการ	

	 ๒)		การรณรงค์	ให้พุทธศาสนกิชนช่วยกนัลด

ปรมิาณขยะ	หรอืหนัมาใช้บรรจภุณัฑ์ทีย่่อยสลายได้ง่าย	

	 ๓)	 การคัดแยกขยะตามประเภทขยะ	 ได้แก่	

ขยะทั่วไป	 ขยะรีไซเคิล	 ขยะอินทรีย์	 เศษใบไม้	 และ

ขยะอนัตราย	 รวมถงึการก�าจดัอย่างถกูต้องเหมาะสม	

และเกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด	 เช่น	 การ

จัดการขยะรีไซเคิล	 ถ้าวัดมีการคัดแยก	 สามารถน�า

ไปขายเพือ่สร้างรายได้	 ขยะประเภทนีไ้ด้แก่	 กระดาษ		

ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	เป็นต้น	

	 	๔)	การสร้างความเข้าใจให้แก่พทุธศาสนกิชน

ถงึปัญหาปรมิาณขยะทัว่ไปและขยะจากพวงหรดี	เพ่ือ

ให้พุทธศาสนิกชนเลือกใช้พวงหรดีที่สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์หลงัเสร็จงานศพได้	และลดปรมิาณขยะท่ีวดั

ต้องจดัการ	เช่น	พวงหรดีต้นไม้	พวงหรดีจากเครือ่งครวั

ทัง้จาน	ช้อน	ถ้วย	ชาม	จกัรยาน	เก้าอ้ี	ผ้าห่ม	เคร่ืองใช้

ไฟฟ้า	เช่น	พดัลม	กาน�า้ร้อน	เครือ่งป่ันอาหาร	นาฬิกา	

หม้อหงุข้าว	เป็นต้น	ส�าหรบัพวงหรดีดอกไม้สด	ดอกไม้

อาจน�าไปท�าปุย๋หมกั	ส่วนโครงฟางพวงหรดีสามารถน�า

กลบัมาเป็นโครงใหม่	หรือแยกจ�าหน่าย

ภาพที่	๔.๓		การจัดการขยะ
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	 ๔.	 การจัดการน�้าเสีย	 ปัญหาน�้าเสียภายใน
วัดส่วนใหญ่เกิดจากการซักล้างท�าความสะอาด	 การ
ประกอบอาหาร	และส่ิงขบัถ่าย	ซึง่มกีารปนเป้ือนของ
สารอินทรีย์	 และอาจมีเชื้อโรคท่ีแพร่กระจายออกสู่	
สิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นน�้าเสียเหล่านี้ควรผ่านการบ�าบัด
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	 เพื่อลดความ
สกปรก	 และความเป็นพิษของน�้าเสีย	 รวมถึงทางวัด
ควรมีมาตรการการประหยดัน�า้	 ซึง่จะช่วยลดปรมิาณ
น�า้เสยีทีเ่กิดข้ึนจากกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การล้างภาชนะ	
การช�าระล้างท�าความสะอาด	 เป็นต้น	 รวมถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ส�าหรบัการบ�าบดัน�า้เสียในแต่ละแหล่งก�าเนดิ	มีแนวทาง
การจัดการ	ดังนี้	
	 ๑ ) 	 การจัดการ เศษอาหาร	 และกาก	
ไขมัน	 โดยการส�ารวจปรมิาณน�า้เสียทีเ่กิดขึน้	 เพือ่หา
ขนาดถงัดกัไขมนัให้เหมาะสมกบัปรมิาณน�า้เสีย	และ
ลดการใช้น�า้มนัในการปรงุอาหาร	เทเศษอาหารออกจาก
ภาชนะก่อนน�าไปล้าง	ไม่เทน�า้มนัทีใ่ช้แล้วลงน�า้ทิง้หรอื
ท่อระบายน�า้	 ควบคมุน�า้เสยีจากกิจกรรมต่าง	ๆ	 และ	
น�าไปจดัการอย่างเหมาะสม
	 ๒)	การจดัการน�า้เสยีจากส้วม	น�า้เสยีจากส้วม	
เป็นน�า้เสยีท่ีมีสิง่ปฏกิลูและแอมโมเนยีเจอืปนอยู	่ซึง่น�า้
เสียท่ีเกิดข้ึนควรบ�าบดัโดยให้น�า้เสียไหลผ่านถงัเกรอะ
ก่อนโดยบ่อเกรอะจะมลีกัษณะเป็นบ่อปิด	น�า้ซมึไม่ได้	

โดยให้มกีารดแูลอย่างต่อเนือ่ง
	 ๓)	การจดัการน�า้เสยีจากกิจกรรมอืน่ๆ	จะต้อง
มกีารจัดการ/ระบบบ�าบดัน�า้เสยีท่ีเหมาะสมต่อขนาด
และกิจกรรมของวัด	 สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ	 และมกีารดแูลบ�ารงุรกัษาระบบจัดการ
น�า้เสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ	เช่น	ถ้าวดัมนี�า้เสยีจากการ
อาบน�า้	และการซักล้าง	จ�านวนมาก	ควรให้น�า้เสยีไหล
ผ่านบ่อเกรอะเพือ่ก�าจดัสารอนิทรย์ี	เศษไขมนั	คราบสบู่	
แล้วผ่านไปยงับ่อกรองไร้อากาศต่อไป	หรอืบ�าบดัน�า้เสยี
โดยตดิตัง้ถงับ�าบดัน�า้เสยีส�าเรจ็รปู	ระบบการท�างานของ
ถงับ�าบดัน�า้เสยีส�าเรจ็รปู	 ใช้หลกัการ	 “จลุนิทรย์ีก�าจดั
จลุนิทรย์ี”	 โดยกากของเสยีซึง่ไหลลงสูถ่งับ�าบดัน�า้เสยี	
จะตกตะกอนอยูก้่นถงัทีเ่ตม็ไปด้วยจุลนิทรย์ีคอยย่อย
สลาย	ท�าให้ไม่มกีลิน่เนือ่งจากไม่มตีะกอนตกค้างในถัง
และไม่ต้องพึง่การระบายน�า้ของบ่อซมึ	ส�าหรบัน�า้ทีผ่่าน
การบ�าบดัแล้วจะปล่อยลงสูท่่อระบายน�า้สาธารณะ	
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	 ๕.	การจัดการเตาเผาศพ	(เมรุ)	“การเผาศพ”	

ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่ยึดถือ

ปฏิบัติกันมาช้านาน	 อาจจะมีพิธีกรรมที่อาจแตก

ต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเชื่อของพุทธศาสนิกชนใน

ท้องถิน่	เมรเุผาศพจะเป็นแหล่งก่อมลพษิทางอากาศ	

ประเภทฝุ ่นละออง	 ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์		

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 เขม่าและข้ีเถ้าจากการเผา

ศพ	แต่ถ้ามีการน�าวัสดุ	สิ่งของใส่รวมลงไปในการเผา

ศพ	เช่น	การใส่วัสดุประเภทพลาสติก	ใยสังเคราะห์

อุปกรณ์ตกแต่งโรงศพที่เป็นวัสดุพลาสติก	พวงหรีด	

กระดาษเงินกระดาษทอง	เทพพนม	เพราะมีสารพิษ

ประเภท	“ไดออกซิน/ฟิวแรนส์”(Dioxins	/Furans)	

ซึง่ไดออกซนิฟิวแรนส์	เพยีง	๐.๐๐๐๐๐๐๑	มลิลกิรัม	

สามารถส่งผลต่อร่างกายมนุษย์	 และหากได้รับพิษ

สะสมเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลานาน	 ก็อาจจะ

ส่งผลออกมาในรูปของ	 น�้าหนักลด	 โรคผิวหนัง	 ตับ

อักเสบ	 ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 อัณฑะมีรูปร่างผิด

ปกติ	 การสร้างอสุจิลดลง	ตัวอ่อนหรือทารกผิดปกติ	

ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง	โดยมีแนวทางการจัดการ	ดังนี้

	 ๑)	 วัดควรมีการด�าเนินการเพ่ือก่อให้เกิด

มลพิษน้อยที่สุด	 โดยหลีกเลี่ยงการใส่วัสดุประเภท

พลาสติกลงไปในโลงศพ	 การเกิดมลพิษทางอากาศ

จากเตาเผาศพมสีาเหตุหลกัจาก	เชือ้เพลงิทีใ่ช้	เตาเผา

ศพที่ใช้ไม้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงมักจะเกิดปัญหา

ภาพที	่๔.๔	การตดิตัง้บ่อดกัไขมนับรเิวณพืน้ทีล้่างจาน
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ภาพที	่๔.๕	ภาพเมรุ

มลพิษมากกว่าการใช้น�้ามันหรือก๊าซ	รูปแบบของเตา

เผาศพ	เตาเผาศพแบบ	๒	ห้องเผา	จะมีห้องเผา	๒	ห้อง	

ห้องแรก	เป็นห้องเผาศพ	จะต้องออกแบบให้เกิดการ

เผาไหม้ที่สมบูรณ์

	 ๒)	หากมีแผนงานปรับปรุงเมรุใหม่	ควรเป็น

เตาเผาศพแบบ	 ๒	 หัวเผาหรือเตาเผาไร้มลพิษ	 เตา

เผาแบบนี้เป็นเตาเผาที่ออกแบบและมีเทคนิคการ

เผาทันสมัย	 โดยแบ่งห้องเผาไหม้	 ออกเป็น	 ๒	 ห้อง		

เตาเผาแบบนี้จะใช้เหล็กกล้าเป็นผนังและบุด้วยอิฐ

ทนไฟ	นยิมใช้น�า้มันดเีซล	หรอืก๊าซ	LPG	เป็นเชือ้เพลงิ	

มหีวัเผา	๒	หัว	โดยหวัเผาใหญ่ส�าหรบัห้องเผาศพ	ส่วน

หัวเผาเล็กส�าหรับห้องเผาควันและกล่ิน	 เพื่อก�าจัด

มลพษิให้หมดไปหรอืให้เหลอืน้อยทีส่ดุก่อนปล่อยออก

ไปทางปล่องควันและอาจจะมีระบบควบคุมมลพิษ

ทางอากาศอื่น	 ๆ	 ที่จ�าเป็นเพื่อควบคุมการระบาย

มลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 ๓)	 ก�าหนดให้พนักงาน	 (สัปเหร่อ)	 จะต้อง

เดินระบบเตาเผา	 เดินระบบการเผาไหม้	 ตามเกณฑ์

ท่ีเหมาะสม	และคอยตรวจระบบการเผาไหม้อยูเ่สมอ

	 ๔)	มีการดูแลรกัษาเตาเผาอย่างสม�า่เสมอ	เช่น	

การซ่อมบ�ารงุปีละ	๒	ครัง้	รวมทัง้ความสะอาดบรเิวณ

เตาเผาศพอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที	่๔.๖	ภาพสญัญาณเตอืนภยัแบบต่าง	ๆ	และถงัดบัเพลงิ

	 ๖.	การป้องกันเพลิงไหม้	วัดควรจัดท�าวิธีการ

ป้องกนัและแผนระงบัเหตฉุกุเฉนิ	พร้อมทัง้มกีารตรวจ

สอบวัสดุและอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	 ในวัด	 เช่น	 สายไฟและ

อปุกรณ์อยูใ่นสภาพด	ีเพือ่เตรยีมรบักรณฉีกุเฉนิทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์	โดยมีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑)	 ส�ารวจสายไฟและอุปกรณ์ว่ายังอยู่ใน	

สภาพดี	ไม่ช�ารดุ	หรือเสีย่งต่อการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร	

	 ๒)	 จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน	 รวมทัง้ระบุต�าแหน่งเพือ่

สะดวกต่อการใช้งาน	 ได้แก่	 สญัญาณเตอืนภยั	 ถงัดับ

เพลิง	(Fire	Extinguishers)	โดยตดิตัง้อปุกรณ์บรเิวณ

จดุเสีย่งหรอืจดุทีม่สีามารถหยบิใช้งานได้อย่างสะดวก	

เช่น	ครวั	กุฏ	ิศาลาการเปรยีญ	เป็นต้น	โดยถงัดบัเพลงิ

ให้ติดต้ังตามมาตรฐานที่ก�าหนดและสะดวกกับการ	

น�ามาใช้		

	 ๓)	 จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์หน่วย

งานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 สถานีดับเพลิง	 สถานีต�ารวจ		

ส�านกังานไฟฟ้า	เป็นต้น
	 ๗.	 การลดมลพิษจากควันธูป	 ผลการวิจัย

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 พบสารก่อมะเร็งใน

ควันธูป	 ๓	 ชนิด	 คือ	 เบนซิน	 บิวทาไดอีน	 และเบน

โซเอโพรีม	 เน่ืองจากส่วนประกอบของควันธูปมา

จากกาว	 ขี้เลื่อย	 น�้ามันหอม	 และสารเคมีที่ใช้ใน	

อุตสาหกรรมน�้าหอม	 โดยสารก่อมะเร็งเกิดจากการ

เผาไหม้ของกาวและน�้าหอมเป็นส�าคัญ	ดังนั้น	ธูป	๑	

ดอก	 จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ๓๒๕	 กรัม	

และก๊าซมีเทน	 ๗	 กรัม	 ซ่ึงมีศักยภาพเท่ากับการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง	๒๓	เท่า	นอกจาก

นี้	ยังมีสารพิษอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ซึ่งมีส่วนในการก่อ

ให้เกิดมะเร็งชนิดต่าง	 ๆ	 อาทิ	 มะเร็งเม็ดเลือดขาว		
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มะเร็งในระบบเลือด	 มะเร็งปอด	 และมะเร็งใน

กระเพาะปัสสาวะ	นอกจากนี	้ยงัพบว่าปรมิาณสารก่อ

มะเรง็ทีพ่บในวดัมคีวามเข้มข้นสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

ดังนั้น	 เพื่อสุขภาพดีของพระสงฆ์	 เจ้าหน้าที่	 และ

พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด	ควรมีมาตรการลดปริมาณที่

ต้องสูดควันธูป	โดยมีวิธีการจัดการ	ดังนี้

	 ๑)	ลดจ�านวนกระถางธูปตามความเหมาะสม

เหลือเพียงจุดส�าคัญ	

	 ๒)	ควรตัง้กระถางธปูไว้นอกอาคาร	ส�าหรบัใน

กรณทีีจ่ดุธปูในอาคาร	ควรตดิตัง้พดัลมระบายเพือ่ดงึ

ควันธูปออกสู่ภายนอกให้เร็วที่สุด	

	 ๓)	 รณรงค์ลดมลพิษจากควันธูปในงานบุญ

ประเพณี

ภาพที	่๔.๗	ภาพควนัธูป

	 ๘.	 การส่งเสริมให้วัดเป็นเขตปลอดอบายมุข	

บหุรี	่ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	 วัดและชมุชนควรรณรงค์

ส่งเสรมิให้วดัเป็นเขตปลอดอบายมขุ	 บหุรี	่ เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	 ยาเสพตดิ	 เน่ืองจากอบายมขุ	 เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	รวมถงึยาเสพตดิก่อให้เกดิปัญหาสงัคมและ

เศรษฐกจิ	ปัญหาอาชญากรรม	สร้างความเดอืดร้อนให้

แก่สงัคมและประเทศชาติ	และเพือ่ให้สอดคล้องกบัการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปตามนัยแห่งพระ

ราชบัญญตัคิวบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ซึง่ห้ามขาย	และบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในวดั	โดย

มีบทลงโทษคือต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	

หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	โดยมี

วธิดี�าเนนิการ	ดงันี้	

	 ๑)	 	 การไม่จ�าหน่าย	 ถวาย	 เลี้ยง	 ดื่ม	 เสพ	

สูบ	 บุหรี่ 	 ยาเสพติด	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน	

เขตพ้ืนทีว่ดั	

	 ๒)	 มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

ให ้แก ่พุทธศาสนิกชนถึงการส ่งเสริมให ้วัดเป ็น	

เขตปลอดอบายมุข	บหุรี	่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยวธีิ

ต่าง	ๆ 	เช่น	มป้ีายรณรงค์ห้ามในเรือ่งเหล้า	บหุรี	่ยาเสพ

ตดิ	การพนนั	

	 ๓)	ควรมกีารอบรม	เทศน์	สอน	บอกกล่าวหรอื

ฝึกปฏิบตัธิรรมในเรือ่งอบายมขุและสิง่เสพตดิ
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	 ๙.	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจัดการสิง่

แวดล้อม	และภยัพิบตั	ิ ปัญหาสิง่แวดล้อมเกดิจากการ

เพิม่ของประชากร	 (Population	Growth)	 เมือ่ผูค้น

มากขึน้ความต้องการบรโิภคทรพัยากรก็เพิม่มากไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองอาหาร	ทีอ่ยูอ่าศยั	พลงังาน	และเกิดจาก

การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลย	ี	(Economic	Growth	&	Technological	

Progress)	ความเจรญิทางเศรษฐกจินัน้ท�าให้มาตรฐาน

ในการด�ารงชวิีตสงูตามไปด้วย	มกีารบรโิภคทรพัยากร

จนเกินความจ�าเป็นขัน้พ้ืนฐานของชีวติ	มคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้พลงังานมากขึน้	 ในขณะเดยีวกนัความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการน�าทรัพยากร

มาใช้ได้ง่ายข้ึนและมากข้ึน

	 การให้ความรู ้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาต	ิ	

สิง่แวดล้อม	และภยัพบิตั	ิแก่พทุธศาสนกิชนจงึเป็นเรือ่ง

ทีส่�าคญั	ทัง้ปัญหาภยัแล้ง	 โลกร้อน	 อุทกภยั	 วาตภยั		

น�า้เน่าเสยี	ขยะล้นเมอืง	พืน้ทีป่่าลดลง	เพือ่ให้ประชาชน

ทราบและเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง	

การจัดการขยะ	น�า้เสยี	 การอนุรกัษ์ดนิ	 น�า้	 ป่า	 และ	

การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 จึงมีความส�าคัญเพราะเป็น	

กระบวนการทีท่�าให้ประชาชนในชมุชนร่วมมอืร่วมใจ

	 ๔)	 การจัดกิจกรรมเพื่อให ้ วัดเป ็นเขต

ปลอดอบายมุข	 บุหรี่ 	 เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ์		

ยาเสพติด	เช่น	งานศพปลอดอบายมุข	เป็นต้น

ภาพที	่๔.๘	ภาพป้ายห้ามสบูบหุร่ีในวดั
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เป็นอันหนึ่งอันเดียว	 น�าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและ

ยั่งยืน	 การมีส่วนร่วมนั้นมีเป้าหมายให้บุคคลหรือ

คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการพัฒนา		

ช่วยเหลือ	 สนับสนุนในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมถึงการ

จดัการสิง่แวดล้อมของวดั	 ตัง้แต่ร่วมคดิ	 ร่วมตดัสนิใจ	

ร่วมด�าเนนิการ	 ร่วมรบัผลประโยชน์และร่วมประเมนิ

ผลเพือ่ให้เกดิการยอมรบั	 และก่อให้เกดิผลประโยชน์

สูงสุดทุกฝ่าย	โดยวธิกีารด�าเนนิการร่วมกนัของหลาย	ๆ 		

ภาคส่วน	ได้แก่	วดั	ชมุชน	โรงเรียน	หน่วยงานท้องถ่ิน	

ตามแนวทางทีเ่รยีกว่า	“บวร”	(บ้าน	วัด	โรงเรยีน)		โดย

มแีนวทางการด�าเนนิการ	ดงันี้

	 ๑ ) 	 ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 หรือ	 ภัยพิบัติ	

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ติดป้ายรณรงค์		

ตดิบอร์ด	เวบ็ไซต์	รวมถงึการใช้เสยีงตามสาย	หรอืการ

เทศนาในวนัส�าคญัเพ่ือถ่ายทอดหรอืบอกข่าวสารให้แก่

ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและรบัรูอ้ย่างเท่าเทยีม

กัน	และมีกิจกรรมเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ		

ส่ิงแวดล้อม	และภัยพบิตัร่ิวมกบัชุมชน

	 ๒)	มกีารร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดล้อมใน

วดั	จัดอันดับความส�าคญัของปัญหา

	 ๓)	 มีการร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์และ	

เป้าหมายในการด�าเนินการตามปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

เกดิข้ึน	

	 ๔)	 มีการร่วมกันก�าหนดมาตรการ	 แนวทาง

ในการด�าเนนิการ	และรบัผิดชอบเพ่ือให้บรรลตุามเป้า

หมายท่ีตัง้ไว้	

	 ๕)	มกีารร่วมกนัก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ	

และวธีิการตดิตามประเมินผล

	 ๖)	มกีารร่วมกนัด�าเนินการตามแผนการด�าเนนิ

การท่ีวางไว้

	 ๗)	มกีารร่วมกนัตดิตามผลการด�าเนนิงาน	และ

ปรับปรุง/พัฒนาหากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์	เป้าหมายท่ีก�าหนด
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การส่งเสรมิความรูด้้านสขุภาพภายในวัด 

	 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภายในวดัเป็นสิง่ส�าคัญ	เพราะว่า	การทีพ่ระสงฆ์	หรอื

ประชาชนมีสุขภาพดีนั้น	หมายถึง	การมีสภาวะความ

สมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย	 จิตใจ	

อารมณ์	 สังคม	 รวมทั้งมีสภาวะที่ปราศจากโรค	และ

มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมอย่างปกติสุข	

ดังนั้น	 วัดจึงควรมีการส่งเสริมเพื่อให้พระสงฆ์และ

ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และ

สังคม	 ในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับมิติสุขภาพ	 เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติ

ในการส่งเสริมสุขภาพ	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติในการ	

ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

	 แนวทางการส่งเสริมการสร้างความรอบรู ้

ด้านสุขภาพภายในวัด	 (วัดรอบรู้สุขภาพ)	 ทางกรม

อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้ก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติการจัดการพื้นที่และบริบท	เพื่อให้เกิดการ

ขบัเคลือ่นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

แบบบูรณาการ	โดยมีแนวทางดังนี้

	 ๑ . 	 การส ่ ง เ สริ มสุ ขภาพและอนามั ย	

สิ่งแวดล้อม	 วัดมีระบบหรือฐานข้อมูลสุขภาพพระ

สงฆ์	สามเณร	และนักบวช	จากการคัดกรองประเมิน

สุขภาพประจ�าปีของทีมสาธารณสุขในพื้นที่	 (อย่าง

น้อยร้อยละ	 ๖๐	 )	 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็น	

รายบุคคล	รายวัดที่สถานบริการสาธารณสุขด้วย	

	 ๒.	การสือ่สารภายใน	วดัมช่ีองทางให้พระสงฆ์	

สามเณรและนักบวชในการเข้าถงึข้อมลู	เพือ่สนับสนนุ

การเกิดความรอบรูด้้านสขุภาพ	เช่น	มป้ีาย	บอร์ดหรอื

มุมในเชิงการส่งเสริมสุขภาพภายในวัด	ที่สามารถน�า

ไปสู่การเฝ้าระวังโรคได้อย่างเป็นองค์รวม

	 ๓.	พฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์	พระสงฆ์	สามเณร

และนักบวช	 มีพฤติกรรมด้านการฉันอาหาร	 การ

บริหารขันธ์ที่เหมาะสม	 การดูแลส่งเสริมสุขภาพกาย

สุขภาพทางจิตใจ	รวมถึงการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภายในวัด	

	 ๔.	วัดมกีารส่งเสรมิและสนับสนุน	ให้พระสงฆ์	

สามเณร	 และนักบวชน�าองค์ความรู้	 ภูมิปัญญา	 มา

ปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	และมีการประยุกต์

ในธรรมะเทศนาเกีย่วกบัเชงิส่งเสรมิสขุภาพ	เช่น	การ

ตักบาตรให้ได้บุญ	 การเลือกฉันอาหารสุขภาพโดย	

มุ่งเน้นลดหวาน	ลดมัน	ลดเค็ม	

	 ๕.	 วัดมีการส่งเสริม	 สนับสนุนให้พระสงฆ	์

สามเณรและนักบวช	มคีวามรูใ้นระบบบรกิารสขุภาพ

และสทิธิการรกัษา	(สทิธิหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต)ิ		

	 ๖.	วัดมส่ีวนสนับสนุนโครงการพระคลิานุปัฏ-
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ฐากด้วยการส่งพระสงฆ์เข้ารบัการอบรมภายใต้หลกัสตูร

พระคิลานุปัฏฐาก	 เพื่อเป็นผู้น�าทางสุขภาวะของชุมชน	

(ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติประจ�าปี	๒๕๖๐)	ที่

สามารถขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนด้วยพลังบวร	(บ้าน	วัด	

โรงเรียนและส่วนราชการ)	

	 ๗.	 การจัดการสถานที่และกิจกรรมที่เอื้อต่อ

การส่งเสริมสุขภาพ	 เช่น	 มีตู้ยาสามัญประจ�าวัด	 ตาม	

พระราชด�าริของสมเด็จพระมหาธีราจารย์	 (ปสฤทธิ์		

เขมงักโร)	หรอืห้องพยาบาลส�าหรบัพระสงฆ์	และมีสถาน

ทีส่่งเสรมิกิจกรรมทางสุขภาพส�าหรบัพระสงฆ์	สามเณร	

นักบวช	และชุมชน	เช่น	ลานกีฬา	ลานที่โล่งแจ้ง

	 ๘.	นวัตกรรมสุขภาพ	ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

เช่น	ทางเดินกะลา	ทางเดินหินกรวดส�าหรับนวดฝ่าเท้า	

การหมักปุ ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหาร	 	 การบ�าบัด	

ล�ารางด้วยน�้าหมักชีวภาพ	เป็นต้น		

	 ๙.	วัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านต่าง	ๆ		วัด

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	 และ

สืบสานวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงการส่ง

เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างช่อง

ทางสื่อสารที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้	 	 เช่น	 เฟสบุ๊ค

ของวัด	QR	code	ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นต้น	

	 ๑๐.	 วัดสามารถเป็นท่ีจัดการอบรม	ประชุม

สัมมนา	 การเข้าค่าย	 ในด้านส่งเสริมสุขภาพ	 และ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 มีพื้นที่ภายในวัดที่สามารถ

ใช้ในการอบรมประชุมสัมมนาหรือเข้าค่ายด้านส่ง

เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมตามบรบิทของวดั

ในแต่ละพื้นที่
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การพัฒนาวัดอุทยานการศึกษา
และวัดพัฒนาตัวอย่าง

	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ด�าเนิน

การส่งเสริมให้วัดเป็นวัดอุทยานการศึกษาและวัด

พัฒนาตัวอย่าง	 โดยมีหลักการและวิธีการในการส่ง

เสริมวัดอุทยานการศึกษา	คือ	

	 ๑.	 วัดมีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู ้แก่

ประชาชน	เช่น	การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน	พิพิธภัณฑ์

พืน้บ้าน	ศนูย์การเรยีนรูช้มุชน	หรอืแหล่งการการเรยีน

รู้ในรูปแบบอาคารส่ิงปลูกสร้าง	 อุทยานการเรียนรู้	

หรือมุมใดมุมหนึ่งภายในวัด	เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ

เสริมสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไป

หรือเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอันทรง

คุณค่าของชุมชน

	 ๒.	 วัดมีการส่งเสริม	 พัฒนาระบบการจัด

กิจกรรมทางการศึกษา	 และการเผยแพร่ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาแก่พระภิกษุ	สามเณร	

และประชาชน	 เช่น	 การจัดการเรียนการสอนพระ

ปรยิตัธิรรม	การจดัตัง้ศนูย์การศกึษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์	 การจัดสอนธรรมศึกษาแก่เด็กนักเรียน	

การจัดต้ังศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	 การจัดตั้ง

ศูนย์ฝึกอาชีพแก่ประชาชนในวัด	 และการจัดสอน	

วิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชน	

	 ๓.	 วัดมีการพัฒนาระบบและจัดสถานที่เผย

แพร่ข้อมูล	ข่าวสาร	นิทรรศการ	ป้ายคติธรรม	พุทธ

ภาษิต	 หรือความรู ้ทางวิชาการ	 ห้องสมุดหรือมุม

หนังสือ	ป้ายบอกชื่อต้นไม้	และหอกระจายข่าวในวัด	

และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัดผ่านทางส่ือ

สังคมออนไลน์	เช่น	เว็บไซต์	เว็บเพจ	เฟซบุ๊ก	เป็นต้น	

เพือ่สร้างกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละแนวปฏบิตัติามหลกั

พระพุทธศาสนา

	 ๔.	เป็นวดัทีม่กีารส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	

หรือเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน	 โดยด�าเนินการเป็น

โครงการพฒันาคณุธรรม	จรยิธรรมแก่ประชาชนอย่าง

น้อย	๑	โครงการ/ปี		

	 ๕.	 การจัดการสิ่งแวดล้อมและบริเวณวัดมี

ความสะอาด	 สงบ	 ร่มรื่น	 สวยงาม	 โดยมีการจัดท�า

แผนผังวัดแสดงพื้นที่บริเวณวัด	และอาคารเสนาสนะ

ต่าง	ๆ	ในวัด	และติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถเห็นได้

ชัดเจน	เป็นต้น

	 ส�าหรบัวัดพฒันาตวัอย่าง	มหีลกัการส�าคัญ	คอื

	 ๑.	 วัดมีการจัดการสิ่งแวดล้อม	 บริเวณวัด	

ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นสัดส่วน	 สะอาด	 สงบ	 ร่มร่ืน	

สวยงาม	อาคารเสนาสนะมัน่คง	เป็นระเบยีบแบ่งพืน้ที่

เป็นสดัส่วน	เขตพทุธาวาส	เขตสงัฆาวาส	และเขตธรณี
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สงฆ์หรอืเขตสาธารณสงเคราะห์	และเป็นวัดทีเ่ข้าร่วม

โครงการ	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุขของคณะสงฆ์	

	 ๒.	 วัดมีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ทั้งในด้านพระปริยัติธรรม	 พระพุทธศาสนา	 และ

ภมูปัิญญาแก่พระภกิษ	ุสามเณร	และประชาชน	ตลอด

จนการสอนฝึกอาชพีแก่ประชาชน	โดยมแีนวทางการ

ด�าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมบนพืน้ฐานวถิวีฒันธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

	 ๓.	 วัดมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อ

ส ่งเสริมศีลธรรม	 จริยธรรม	 กิจกรรมวันส�าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา	 วันส�าคัญของชาติ	 สถาบัน	

พระมหากษตัรย์ิ	และวัดตามเทศกาลต่าง	ๆ 	และการจดั

กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน	

	 ๔.	วดัทีม่กีารจดัการปกครองพระภกิษ	ุสามเณร	

และศษิย์วัด	อย่างมรีะเบยีบและปฏิบตัติามกฎ	ระเบยีบ	

ค�าสั่งของมหาเถรสมาคม	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 ๕.	 กิจกรรมการพัฒนาสังคม	 โดยจัดท�าแผน

งานหรือโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 หรือ	

เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย	๒	โครงการ

ภาพที	่๔.๑๑	ภาพป้ายวัดพฒันาตวัอย่าง
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แนวทางการพัฒนาวัด
เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

	 วดัเป็นสถานท่ีประกอบกจิกรรมทางศาสนา	และ
เป็นศนูย์รวมจติใจของชาวพุทธ	อกีทัง้เป็นศนูย์กลางพฒันา
ท่ีจะก่อให้เกดิความเข้มแขง็ของชมุชนอย่างยัง่ยนื	 เพือ่ให้

วดัเป็นศนูย์กลางพฒันาชมุชนนัน้	สามารถท�าได้ดงันี	้

	 ๑.	สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชมุชน	โดยมี

กจิกรรมร่วมกบัชาวบ้าน	 มีความพร้อมทีจ่ะให้บรกิารแก่

ชาวบ้านทีต้่องการจะเข้าวัด	 เพือ่ประกอบกจิกรรมทาง

ศาสนา	หรอืกิจกรรมอืน่	ๆ	พฒันาวดัให้เกดิความรูส้กึแก่

พทุธศาสนกิชนในชมุชนว่า	วดัเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	และ

เป็นหน้าทีข่องตนในการช่วยกนัดแูลรกัษา

	 ๒.	 ก�าหนดกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนา

ชมุชนด้านสงัคม	ประเพณ	ีวฒันธรรม	เช่น	ศนูย์พฒันา

ชมุชน	ชมรมผูส้งูอาย	ุ ทีป่ระชมุประชาคม	 ศนูย์กลาง

วฒันธรรมท้องถิน่	เป็นต้น	

	 ๓.	 สร้างความเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนัระหว่าง

วัดกับชุมชน	 ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมจากความร่วมมือของวัด/ชุมชน/

โรงเรยีน/หน่วยงานท้องถ่ิน	ฯลฯ	 เพือ่พฒันา/ปรบัปรงุ	

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ฟื ้นฟู

แม ่น�้ าคูคลอง	 กิจกรรมรณรงค ์การจัดการสิ่ ง

แวดล้อมชุมชน	 กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภายในวัดเพิ่มเติม	 กิจกรรมรณรงค์การเพิ่มพื้นที่

สีเขียว	 เช ่น	 การปลูกต้นไม้	 การปลูกป่า	 การ

รักษาป่า	 เป็นต้น	 กิจกรรมการท�าฝายชะลอน�้า		

การพัฒนาคูคลอง	การจัดการขยะ
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บทท่ี ๕
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



	 มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน	 เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้

ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาและการ

พัฒนาสังคมไทย	จนกลายเป็นเป็นวิถีชีวิต	ความเชื่อ	

ขนบธรรมเนยีม	จารีตประเพณ	ีทีใ่ห้คณุค่าและความ

งดงามทั้งด้านความสุนทรีย์และคุณค่าทางด้านจิตใจ

เพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 การพิจารณา

ถงึมรดกทางวัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ในฐานะ

ปัจจุบันมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดก

วัฒนธรรมหลายฉบับ	 เช่น	 พระราชบัญญัติโบราณ

สถาน	 โบราณวัตถุศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 แก้ไข	 พ.ศ.๒๕๓๕	 พระราช

บญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผน

ไทย	พ.ศ.๒๕๔๒	เป็นต้น	ส�าหรับวัดและคณะสงฆ์ก็มี	

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	เป็นแนวทาง

ในการจัดการมรดกวัฒนธรรม

	 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ก็

มีพระราชบัญญัติว่าด้วยอ�านาจหน้าที่ขององค์การ	

ต ่ า ง 	 ๆ 	 เกี่ ยวกับการ	 “บ� า รุ งรั กษา	 ศิลปะ		

จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และวัฒนธรรมอัน

ดีของท้องถิ่น”	 	 ซึ่งเป็นการก�าหนดขอบเขตในการ

บ�ารุงรักษา	ศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น	

ปัญหา อุปสรรคการจัดการมรดก

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

	 จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา	 อุปสรรคการ

จัดการมรดกวัฒนธรรมพบว่า	มีปัญหาหลายประการ	

ดังนี้

	 ๑.	ปัญหาการรกัษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม	

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นับว่าเป็นจุดขายที่ส�าคัญ

ของวัฒนธรรมไทย	 แต่ปัจจุบันวัดอยู่ในสภาวะล่อ

แหลมต่อการสญูเสยีเอกลกัษณ์วฒันธรรม	เพราะได้มี

การท�าลายศาสนสถานและสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ	

ท�าให้ขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	และสูญเสียเสน่ห์

ในแบบฉบับของตนเอง	 เพราะวัดบางแห่งได้สร้าง

วัฒนธรรมใหม่ที่ไม่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิม	และ

บิดเบือนความหมายอันดีงามท่ีมีมาตั้งแต่สมัยก่อน	

เช่น	การก่อสร้างพระอุโบสถด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

ร่วมสมัย	 การจัดสร้างอาคารด้วยสถาปัตยกรรมสมัย

ใหม่	 ดังนั้น	 การอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึง

เป็นได้ยาก	หากพระสงฆ์และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องยงัขาด

ความเข้าใจทีจ่ะรกัษามรดกทางวัฒนธรรมของวัดและ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	

	 ๒. 	 ป ัญหาความเสื่ อมโทรมของมรดก
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วัฒนธรรม	วัดในฐานะที่เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม	มี

ปัญหาความสื่อมโทรมของแหล่งมรดกวัฒนธรรมทั้ง

ด้านกายภาพและประเพณี	อันเนื่องมาจากการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกิจและจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา

เยือนมีจ�านวนมากเกินไป	 ท�าให้วัดที่เป็นแหล่งมรดก

วัฒนธรรมเส่ือมโทรม	 เช่น	 	 ปัญหาทัศนอัปลักษณ	์

อันเกิดจากสถาปัตยกรรมแปลกปลอม	หรือมีสิ่งปลูก

สร้างบดบังทัศนียภาพของศาสนสถานซึ่งเป็นแหล่ง

โบราณสถานทางประวัติศาสตร์	แต่มีอาคารสมัยใหม่

ตั้งอยู่ปะปนกัน	ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากการขาดการ

วางแผนผังวัดอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	ท�าให้พื้นที่

ในวัดมีสภาพไร้ระเบียบและเกิดความแออัด	 จนเป็น	

ผลเสียต่อทัศนียภาพของความเป็นโบราณสถาน

ส�าคญั	นอกจากนี	้ความเสือ่มโทรมของวดัทีเ่ป็นแหล่ง

มรดกวัฒนธรรมบางแห่ง	ยังเกิดขึ้นจากการดัดแปลง

สภาพดั้งเดิมของศาสนสถานด้วยความรู ้ เท ่าไม	่

ถึงการณ์	และการขาดระบบการจัดการมลภาวะที่ดี

	 ๓.	ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

ของท้องถิ่น	 ความพยายามที่จะกระจายการบริหาร

การจัดการวัฒนธรรมประเพณีให้แก่ท้องถิ่น	 ในขณะ

ที่ศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นยังไม่เป็น

ที่ประจักษ์ชัด	 ส่งผลให้การจัดการของหน่วยงาน

ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ	 ไม่สามารถยับยั้งความ

เสื่อมโทรมของมรดกวัฒนธรรม	 ท�าให้เกิดการขาด

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจึงเป็นปัญหาส�าคัญที่

ท�าให้การจัดการและบ�ารุงรักษามรดกวัฒนธรรมไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 ๔.	ปัญหานิติบุคคลซ�้าซ้อน	การจัดการมรดก

วัฒนธรรมภายในวัด	 มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก	

ภาครัฐและวัด	 คือ	 นิติบุคคลซ้อนนิติบุคคลแหล่ง

มรดกวัฒนธรรมที่เป็นสถานที่โบราณ	 มีหน่วยงาน

เกี่ยวข้องในการจัดการหลายหน่วยงานประกอบด้วย

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 กรมศิลปากร	

และวัดซ่ึงเป็นเจ้าของสถานที	่ปัญหาทีพ่บคอื	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	วดั	และกรมศิลปากรขาดความเป็น

เอกภาพ	ทั้ง	๓	ฝ่ายล้วนเป็นนิติบุคคล	ถือเป็นความ

ยุ่งยากในการพัฒนาแหล่งโบราณสถาน	 และมรดก

วัฒนธรรมที่มีอยู ่ภายในวัด	 กรมศิลปากรมีหน้าที่

อนุรักษ์โบราณสถานให้คงเดิม	 ฝ่ายของเทศบาลหรือ

ท้องถิ่นประสงค์จะท�าให้ดีขึ้นให้สะดวกสะอาดทัน

สมัย	 ทางวัดมีแนวคิดการปรับปรุงให้อิงกับหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา	 ในขณะที่ร้านค้าและชาวบ้าน

ก็หวังประโยชน์ในการมีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะ

กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ	และระเบียบการ

ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เช่ือมกับองค์กรหลายฝ่าย	 เช่น	 ส�านักงานพระพุทธ
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ศาสนามีส่วนในการดูแลพระพทุธศาสนายงัมส่ีวนงาน

ท่ีเกีย่วข้องทีเ่ป็นส่วนราชการทีม่ายุง่เกีย่วกับศาสนาก็

คือกรมศิลปากร	 อ�านาจแต่ละส่วนไม่ได้ไปด้วยกันมี

ปัญหาในทางปฏิบัติเช่น	 วัดและสถานที่ของวัด	 เป็น

นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ	วัดมีอ�านาจ	เจ้าอาวาส

เป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด	 แต่บางครั้งมีกฎหมาย

ว่าถ้าเป็นการปรับปรุงวัดท่ีเป็นลักษณะขึ้นทะเบียน

โบราณสถาน	 เจ้าอาวาสจะด�าเนินการโดยตรงไม่ได	้

ต้องรอกรมศิลปากร	 และกรมศิลปากร	 ได้ถ่ายโอน

งานส่วนหนึ่งให้ท้องถิ่น	 ถือว่าเป็นพันธกิจถ่ายโอน	

ซึ่งท้องถิ่นไม่มีความรู้	เช่น	โบราณสถาน	ท้องถิ่นต้อง

ดูแลรักษา	ก�ากับ	ท�านุบ�ารุง	แต่ไม่ได้รับมารักษาหรือ

ด�าเนินการทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง	 จะเห็นได้ว่า	

นโยบายที่สับสนส่งผลให้ชาวบ้านไม่ทราบ	ซึ่งเกิดขึ้น

ในหลายพื้นที่	

	 ในส่วนของกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐมีหน้าท่ีดูแลวัดที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ

และยึดถือกฎหมายหลักในการดูแลพระราชบัญญัติ

โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๐๔	 และฉบับปรับปรุงคือ	

พ.ศ.๒๕๓๕	 กรมศิลปากรมีขั้นตอนในการเตือนวัดที่

บูรณะหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ในโบราณสถานโดย

ไม่แจ้งกรมศลิปากร	อนัดบัแรกคอืการใช้รฐัศาสตร์ใน

การแก้ปัญหาโดยเข้าไปเจรจาอธิบายหลักการวิธีการ

ในการบูรณะและท�าความเข้าใจกับทางวัดอธิบายให้

เห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์วัตถุโบราณ	 บางสิ่งที่

พระสงฆ์ก�าลังด�าเนินการอยู่นั้น	 เป็นเพราะไม่ทราบ

กระบวนการทางกฎหมายโบราณสถานโบราณวัตถุ	

ถ้าพระสงฆ์ยอมรับฟังเหตุผลนั้นเป็นเรื่องที่ดี	 แต่ถ้า

ยังด�าเนินการต่อ	 ทางกรมศิลปากรจะออกจดหมาย

แจ้งเตือนชี้แจงด้วยหลักกฎหมาย	 ท้ายสุดน�าไปสู่

กระบวนการนิติศาสตร์	 แต่ถ้ากรมศิลปากรปล่อยให้

วัดด�าเนินการต่อไปกรมศิลปากรก็ผิดแท้ที่จริงแล้ว	

กรมศิลปากรไม่ประสงค์ที่จะมีความขัดแย้งกับวัดใน

การจัดการ

											๕.	ปัญหาการบริหารจัดการ		ปัญหาเรื่อง

การบรหิารจัดการภายในวัดและชมุชน	รวมทัง้	ปัญหา

เรื่องการขาดงบประมาณ	 ที่ผ่านมาพระสงฆ์ส่วน

หนึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่

ของวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการมรดก

วัฒนธรรม	 ประกอบกับนโยบายของมหาเถรสมาคม

และส�านักงานพระพุทธศาสนายังไม่มีความชัดเจนใน

การส่งเสริมการจดัการมรดกวฒันธรรม	ขาดการจดัท�า

แผน	นโยบายในการจัดการ

	 ๖.	ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ของวัดและ

ชุมชนในการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส�านึกของการ
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จัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ	 โดยเฉพาะ

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและจิตส�านึกของ

ประชาชนให้มีความรัก	 ความหวงแหน	 และรับผิด

ชอบต่อมรดกวฒันธรรม	รวมถงึการพึง่พากนัในความ

ต้องการและตอบสนองอย่างรูค้ณุค่าของการใช้ไปและ

การฟื้นฟู	รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน	

	 ๗.	ปัญหาอื่น	ๆ 	เช่น		ประชาชนในชุมชนท้อง

ถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูล	 ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยว

กับการจัดการทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรมที่

มีอยู่ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง	 	 รวมทั้งยังไม่มอง

เห็นคุณค่าและส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม	 จึง

ละเลยไม่สนใจที่จะร่วมกันรักษา	 ส่งเสริม	 สืบสาน	

และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม	 การขาดความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นับต้ังแต่องค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ิน	 ภาครัฐ	 นักวิชาการ	 และคนใน

ชุมชน	 จึงท�าให้กระบวนการรักษา	 ส่งเสริม	 สืบสาน	

และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ยาก

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการมรดกวฒันธรรม

	 จากประเด็นปัญหา	อปุสรรคและกระบวนการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมในระดับต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ของวัดและชุมชน	ดังนี้

		 ๑.	 การจัดการมรดกวัฒนธรรมในระดับวัด

และชุมชน

	 ๑)	 ชุมชนควรมีการส่งเสริมและจัดต้ังอาสา

สมคัร	ชมรม	หรอืคณะกรรมการชมุชนด้านการจดัการ

มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อร่วมกัน

ก�าหนดบทบาทหน้าที	่และจัดท�าระเบยีบในการรกัษา	

ส่งเสริม	สืบสาน	และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมใน

ระดับวัดและชุมชน	

	 ๒)	 ชุมชนควรเสริมสร้างและประสานเครือ

ข่ายในชุมชนต่าง	 ๆ	 เพื่อร่วมจัดการ	 รักษา	 ส่งเสริม	

สบืสาน	และปกป้องมรดกทางวฒันธรรม	อนัเป็นพลงั

ในการขับเคลื่อนในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

	 ๓)	 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่

ประชาชนในชมุชนเก่ียวกับการจัดการทรพัยากรและ

มรดกทางวัฒนธรรม	 โดยอาจใช้ประโยชน์จากเสียง

ตามสายในหมู่บ้าน	 หรือมีการประชุมประจ�าเดือน

ในหมู่บ้าน	ในวัด	ในวันพระที่ชาวบ้านมาท�าบุญ	เพื่อ

สร้างความรู้		ให้เกิดการตระหนัก	ร่วมมือกันส่งเสริม	

สืบสาน	และปกป้องมรดกวัฒนธรรม		

	 ๔)	 จัดท�าโครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์

และปกป ้ อ งมรดกทาง วัฒนธรรมในวั ดและ

ชุมชน	 รวมทั้งอาจของบประมาณสนับสนุนจาก	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาครัฐ
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	 ๕)	 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่

จัดการมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเอง		

	 ๖)		จดัต้ังกองทนุหรอืศนูย์วัฒนธรรมชุมชนเพือ่

สนบัสนนุกจิกรรมของปราชญ์ชาวบ้านและการจัดการ	

รกัษา	สบืสาน	 ส่งเสรมิ	และปกป้องมรดกวัฒนธรรมใน

ระดบัวดัและชมุชน	

	 ๗)	 ร่วมกันจัดการและปกป้องมรดกทาง

วฒันธรรม	โดยช่วยกนัสอดส่อง	และไม่ให้ใครฉกฉวยน�า

ไปเพือ่ประโยชน์ของตนเอง	 รวมทัง้ช่วยกนักวดขนัดแูล	

ให้ประชาชนในชมุชนได้ปฏบิติัตามกฎหมายพืน้บ้านและ

จารตีประเพณีของท้องถิน่	 และอาจก�าหนดบทลงโทษ

ทางสงัคมหากไม่ปฏบัิตติาม	

			 ๘)	 ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม	 ประเพณีที่

เก่ียวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม	 โดยจดัการหลกัสตูร

ท้องถิน่	และการสอนภมูปัิญญาให้กบับตุรหลานหรอืเป็น

วทิยากรในหมู่บ้านและโรงเรยีนและหน่วยงานอืน่	ๆ

	 ๒.	 การจัดการมรดกวัฒนธรรมระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ๑)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการ	 รักษา	 ส่งเสริม	 สืบสานและ

ปกป้องมรดกวฒันธรรมในท้องถ่ินของตนอย่างจรงิจัง	

ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

	 ๒)	 ควรมีการก�าหนดมาตรการ	 โดยก�าหนด

โทษความผิดไว ้ในข ้อบัญญัติขององค ์กรอย ่าง

ชัดเจน	 ซึ่งมีผลทางกฎหมายแก่ผู้ที่ฉกฉวยหรือแสวง	

ผลประโยชน์จากวัฒนธรรม	โดยองค์กรปกครองส่วน	

ท้องถิ่น	 ควรเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ทางด้าน

กฎหมายเพื่อปกป้องภูมิปัญญาและทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เก่ียวข้องกับการค้าและการบริการ	 ตลอด

จนพัฒนาข้อบัญญัติต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพ	 การอนุรักษ์	 การใช้ประโยชน์และพัฒนา	

ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรม

	 ๓)	 ควรมีการส�ารวจรวบรวมองค์ความรู้ของ

ท้องถิ่นทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี		โบราณวัตถุ	

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ภูมิปัญญา	 วัฒนธรรมพื้น

บ้านและวฒันธรรมของชนเผ่าต่าง	ๆ 	จัดท�าเป็นระบบ	

มีการจดบันทึก	ท�าบัญชีจดทะเบียน	และรวบรวมท�า

เป็นเอกสาร	เพือ่สะดวกในการค้นคว้า	วางแผนในการ

ทะนุบ�ารุง	สืบสานและปกป้อง	

	 ๔)	 ทะนุบ�ารุง	 ดูแล	 บูรณะทรัพย์สินทาง

ประวัติศาสตร์	 โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 อย่าง	

ต่อเน่ืองและสอดคล้องกบัวฒันธรรมในท้องถิน่	โดยมี

การควบคุมดูแลทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์	 โบราณ

สถาน	 โบราณวัตถุ	 ให้คงสภาพดังเดิม	 เพื่อเป็นการ
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อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 มิให้แปรสภาพเป็น

สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่	

	 ๕)	 ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงความส�าคัญ	

ประโยชน์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ตลอดจนการ	

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาดูแล

และมีรางวัลส�าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสบุคคลที่ฉกฉวย

น�ามรดกวัฒนธรรมไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

	 ๖)	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ

เก่ียวกับการจัดการ	 รักษา	 ส่งเสริม	 สืบสานและ

ปกป้องมรดกวัฒนธรรมของชุมชน	 เพื่อส่งเสริมให้	

ชุมชมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ของตน

	 ๗)	จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นเวที

ในการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชน

ในทุกระดับทั้งนักเรียน	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	

เพื่อส่งเสริม	 กระตุ้น	 ให้ชุมชนจัดกิจกรรมการรักษา		

ส่งเสรมิ	สบืสาน	และปกป้องวฒันธรรม	รวมทัง้ยกย่อง

บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลหรือชุมชนที่มีการส่งเสริม	

สืบสานและปกป้องวัฒนธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างใน

การส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น

	 ๙) 	 ควรส ่ ง เสริมให ้ชุมชนท่ี มีการผลิต	

ศิลปหัตถกรรม	ประติมากรรม	อาหาร	สมุนไพร	ฯลฯ	

ได้พัฒนารูปแบบของสินค้าทางวัฒนธรรม	 และการ

บริหารจัดการให้ทันสมัย	เพื่อสร้างรายได้กับชุมชน

	

	 ๓.	 ระดับหน่วยงานภาครัฐหรือในระดับ

นโยบาย

	 ๑)	 ภาครัฐควรมุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลง

แบบแผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจากเดิมที่มี

ภาครัฐเป็นศูนย์กลาง	มาเป็นการจัดการโดยให้ความ

ส�าคญักับการจัดการโดยชาวบ้านและชมุชนโดยมภีาค

ประชาชน		นักวิชาการ		ผู้น�าชุมชน	และองค์กรอื่น	ๆ	

ในท้องถิ่นร่วมกันจัดการ		

	 ๒)	แนวคิดการจัดการรักษา	ส่งเสริม	สืบสาน	

และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม	 ควรตั้งอยู่บนพื้น

ฐานความเป็นจริงของคนในชุมชนที่เป็นเรื่องของ	

การให้	การรับ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และตั้งอยู่บน	

พื้นฐานของสิทธิชุมชนที่ถือว่า	 มรดกทางวัฒนธรรม

เป็นสมบัติของส่วนรวมที่ทุกควรต้องร่วมมือช่วยกัน

รักษา	 ส่งเสริม	 สืบสาน	 และปกป้องให้มรดกทาง

วฒันธรรมด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนืและสามารถสร้างสรรค์

คุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชน

	 ๓)	 ควรมีการส่งเสริมการศึกษาและการ

จัดการทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน

ท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นองค์รวม	 โดยใช้ชุมชนเป็น

หน่วยปฏิบัติการเชิงพื้นที่	 และมุ่งท�าการศึกษาเรื่อง
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ราวในอดตีและปัจจุบนัทกุมิติของชุมชนนัน้ๆ	ทัง้เร่ือง

ภูมิศาสตร์	 	ป่าไม้	 	แหล่งน�้า	ภูมิอากาศ	 	 เศรษฐกิจ		

สังคม	 	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 การเมืองการปกครอง	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		และ

การท่องเที่ยว	 ตลอดจนผลกระทบของแต่ละส่วนที่มี

ต่อกันและกันบนหลักการพื้นฐานที่ว่าทุกภาคส่วนใน

ชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกัน

	 ๔)	 การยอมรับและส่งเสริมความแตกต่าง

หลากหลายทางวัฒนธรรม	 รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ

ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ๕)	 	 การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบ

เปิด	 (Participative	 Openness-inquiry)	 	 โดย

การเปิดให้ผู ้ที่สนใจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น		

นักโบราณคดี	นักอนุรักษ์	นักวิชาการ	นักพัฒนา	และ

คนในชุมชนท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้รู้	 ปราชญ์ท้องถิ่น	

ผู้สูงอายุ	 เยาวชน	 พระสงฆ์	 ครู	 นักเรียน	 นักศึกษา	

เกษตรกร	 ช่างฝีมือ	 ฯลฯ	 เข้ามาท�างานร่วมกันใน

ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน	 เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนได้ชุด

ความรูแ้ละกระบวนการทางวฒันธรรมอย่างเหมาะสม		

	 ๖)	 เสริมสร ้างกระบวนเครือข ่ายทาง

วัฒนธรรมในระดับประเทศ	 เพื่อการจัดการรักษา		

ส่งเสริม	สืบสาน	และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมนั้น	

และมุง่สร้างความประทบัใจในคุณค่าและความส�าคัญ

ของแหล่งทรพัยากรวฒันธรรมทัง้ในระดบัมหภาคและ

ในระดับชุมชน

	 ๗)	 ส่งเสริมกระบวนการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนในการด�าเนินงานด้านการรักษา	 ส่งเสริม

สบืสาน	และปกป้องมรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรม

และวัฒนธรรมพืน้บ้าน	รวมทัง้ภูมปัิญญาท้องถิน่อย่าง

ต่อเน่ือง	โดยให้ความส�าคญักับงบประมาณด�าเนินการ	

ความรู	้ความเข้าใจ	การเสรมิสร้างความตระหนักและ

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
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บรรณานุกรม

ภาษาไทย
จุมพล	ภิญโญสินวัฒน์.	 (๒๕๕๑).	 รายงานการศึกษา	
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