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 จุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง : การด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา. 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม. 196 หน้า.
 
 งานวิจัยศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษารวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญ
ยอแซฟ อยธุยา 2. ศกึษาปัจจยัท่ีท�าให้เกดิการด�ารงอยูท่รพัยากรวฒันธรรมของวดันกับญุยอแซฟ อยธุยา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการศึกษาภาคสนาม โดยใช้วิธีสังเกตการณ์
แบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วมในพธิกีรรมและกจิกรรมของวดัคริสต์นกิายโรมนัคาทอลิก และใช้วธิกีาร
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัด เจ้าหน้าที่วัด คณะกรรม
การสภาภิบาลวัด และชาวบ้านบางส่วนของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
 ผลการวิจัยพบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา มีลักษณะทั้งที่เป็น 
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมีทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ พิธีกรรมและเคร่ืองใช้ในพิธีกรรม 
ทรพัยากรวฒันธรรมเหล่านีม้กีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก การบรหิารงานของวดัครสิต์ นกิายโรมนัคาทอลกิ
เป็นไปตามแนวทางแผนอภบิาลทีก่�าหนดไว้แล้วขององค์กรส่วนกลางและสงัฆมณฑลทีท่างวดัสงักดัโดย
ผูบ้รหิารแต่ละวดัจะรบัมาปฏบัิต ิเจ้าอาวาสวดันกับญุยอแซฟ อยธุยามส่ีวนส�าคญัในการจดัการทรพัยากร
วฒันธรรมภายในวดั โดยมคีณะกรรมการสภาภบิาลของวดั คณะพลมารย์ีและชมุชนชาวครสิตงัวดันกับุญ
ยอแซฟ อยุธยา เข้าร่วมในด้านต่างๆ 
 การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อความ
ศรัทธา และโครงสร้างขององค์กรศาสนาที่มีความแตกต่างกันของแต่ละศาสนา มีผลต่อนโยบายและ 
รปูแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาทีเ่กิดขึน้ หลักค�าสอนเก่ียวกับวถิดี�าเนนิชวีติและศรทัธา
ความเชื่อในสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ พิธีกรรมและเครื่องใช้ในพิธีกรรมของคริสตชนโรมันคาทอลิก 
ที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการมีความชัดเจนในส่วนของนโยบาย งบประมาณและ
ระเบียบขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมจากองค์กรส่วนกลางท่ีเน้นการรักษาคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมและทางจติวญิญาณไว้ให้คงเดมิมากทีส่ดุ เพือ่คงคณุค่าของวดัในการปฏบิตัศิาสนกจิตาม
หลกัศาสนา ตลอดจนการมส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิจากชมุชนเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ทรพัยากรวฒันธรรม
ของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ยังคงด�ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
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 The present research aims to: 1) Compile and study the cultural resources in St. 
Joseph Catholic Church Ayutthaya; 2) Study the factors involved in the continued existence of 
the cultural resources in St. Joseph Catholic Church Ayutthaya. This qualitative research use 
documentary and fieldwork data obtained from participant and non-participant observation of 
Roman Catholic rituals and activities. In-depth interviews were conducted with key informants, 
namely, Father Taveesak Kitcharoen, the abbot of the Church, Church officials, members of the 
Pastoral Council Committee, and certain members of the Church’s surrounding community.
 The research found the cultural resources in St. Joseph Catholic Church Ayut-
thaya to consist of both tangible and intangible cultural resources in the forms of religious 
architectures, relics as well as religious rituals and ritual paraphernalia. These cultural re-
sources have undergone very little changes. The Roman Catholic Church has established 
clear-cut line of command and operations that church administrators at national, regional, 
and individual church have to follow. The abbot of St. Joseph Catholic Church Ayutthaya 
plays important roles in the management of the Church’s cultural resources with the assis-
tance of the Church’s Pastoral Council Committee, the Legion of Mary, and the Christian 
community.
 The present study indicates that the differences in religious faith and beliefs as 
well as the organizational structures of each religion have strong influence over their cul-
tural resource management policies and measures. The underlying Roman Catholic faiths and 
beliefs in the sacredness of religious architectures, relics, rituals and ritual paraphernalia, that 
have been transmitted from past to present, together with the Roman Catholic Church’s 
clear-cut policies, budget allocation and operational steps in the preservation of religious 
cultural resources, with special emphases on the preservation of architectural and spiritual 
values of its cultural resources for the performance of religious rituals and practices, and 
close community participation are the main factors for the continued existences of the cul-
tural resources in St. Joseph Catholic Church Ayutthaya.
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 ผู้วิจัยขอขอบคุณความเมตตาของผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแล 
ใส่ใจ ให้ก�าลงัใจยามทีรู่ส้กึท้อแท้ และให้ความช่วยเหลอื ค�าปรกึษาและรบัฟังกบัลกูศษิย์คนนีใ้นทกุเรือ่ง
เสมอจนวิทยานิพนธ์ส�าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณ รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และรศ.ชนัญ วงษ์วิภาค 
ที่กรุณาและสละเวลามาเป็นคณะกรรมการสอบท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาแนะน�าอัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะโบราณคดี สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ที่มอบโอกาส 
และช่วยประสทิธิป์ระสาทความรู ้และมอบประสบการณ์การเรยีนรู ้ค�าแนะน�า ก�าลงัใจแก่ลกูศษิย์ตลอด
เวลาที่ศึกษา และสามารถน�าความรู้มาใช้ในงานวิจัยในการท�าวิทยานิพนธ์จนส�าเร็จ
 งานวทิยานพินธ์เล่มนีจ้ะไม่ส�าเร็จเลยถ้าไม่ได้รบัความรกั ก�าลงัใจ สนบัสนนุ คอยช่วยเหลอื
ทกุอย่างและผูท่ี้เป็นแรงบันดาลใจคอืคณุพ่อ(เลีย้ง)วฑิรูย์ ช�านาญธรรม ทีแ่ม้วนันีจ้ะไม่ได้เหน็ความส�าเรจ็
ของผู้วิจัยจนงานส�าเร็จ เพราะท่านได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าดั่งที่ท่านศรัทธาเสมอ และเชื่อว่าท่าน
ได้รับรู้ถึงความส�าเร็จของผู้วิจัยท่ีท่านรอคอยที่แม้จะนาน รวมทั้งคุณพ่อที่เสียชีวิตที่ให้อิสระทางความ
คิด โดยผู้วิจัยจะระลึกถึงท่านทั้งสองด้วยความรักเสมอไป 
 ขอขอบคณุด้วยความรกัแก่ครอบครวั คณุแม่ทีใ่ห้ความรักความเข้าใจ ก�าลังใจ ทนุสนบัสนนุ 
รับฟังและให้อิสระในการใช้ชีวิตกับลูกคนนี้ทุกเรื่อง รวมทั้งพี่ชาย น้องชายของผู้วิจัยที่ให้ก�าลังใจและ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อระหว่างที่ท�าวิทยานิพนธ์ และครอบครัวพี่เ(ลี้ยง)ที่ส่งก�าลังใจให้ผู้วิจัย
 ขอขอบคุณคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส พี่ตั้ม เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯวัดนักบุญ
ยอแซฟ พีเ่กต ุคณุตาโสภ ีคณุยายยพุนิ รวมทัง้ผูใ้หญ่บ้าน ชาวบ้านชมุชนโดยรอบวดัทีใ่ห้ข้อมลูและตอบ
ค�าถามทุกเรื่องและให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาและคอยถามไถ่ให้ก�าลังใจกับผู้วิจัยตลอดระยะ
เวลาที่ท�าวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณพี่พุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุที่ให้ความกรุณาช่วยค้นคว้าตอบ
ค�าถามกับผู้วิจัยเสมอ
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ CRM 3 พี่ต่อ พี่ชัย พี่แอ๋ว พี่ธีร์ พี่พงษ์ พี่นัท พี่แซม บี ปิ่น ปุ๋ย อิ๊บ มั่ม 
อรรถ กิ๊ก และคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถพิมพ์ชื่อได้หมด ที่คอยเป็นก�าลังใจให้กันสม�า่เสมอ โดยเฉพาะพี่เป้ 
พีแ่กว นกยงู ท่ีคอยรบัโทรศพัท์และผลดักนัปลอบใจทกุครัง้ทีเ่กดิปัญหาทางจติใจระหว่างท�าวทิยานพินธ์
 ขอขอบคุณเจ้านาย คุณยอดยิ่ง โสภณ พี่ปุ๊ก พี่ติ้ง พี่แตง พี่ออน ป้าจุก และพนักงานบริษัท
บพธิจ�ากดัท่ีให้ก�าลงัใจและช่วยเหลอืกบัผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา จนวทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ และ
เพื่อนโอ๋ ที่ให้ก�าลังใจเสมอมา
 ขอขอบคณุ พีจ่นิ และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทกุท่านทีใ่ห้ความกรณุาในการตอบค�าถาม 
และขอขอบคุณพี่หมี ที่ช่วยเหลือ จนกระทั่งจบการศึกษา
 ประโยชน์และคุณค่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้ผู ้มีพระคุณทุกท่าน หากผิดพลาด 
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดแด่เพียงผู้เดียว 
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