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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาประวัติ และการบริหารจัดการวัดม�อนจําศีล 
ร�วมกับกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือนําเสนอแนวทางการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล ด.วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด.วยการสํารวจภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพป<จจุบันทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม�อนจําศีล และ
สัมภาษณ%ประชากรจํานวน 4 กลุ�ม ได.แก� 1. พระภิกษุสงฆ%และตัวแทนวัด 2. นักวิชาการ 3. ชาวบ.าน
พ้ืนท่ีในวัดและบริเวณใกล.เคียง 4. นักท�องเท่ียว ส�วนการวิจัยเชิงปริมาณ ได.แก� การสํารวจทัศนคติ
ของชุมชนเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล ด.วยการแจกแบบสอบถาม 
จากนั้นประมวลผลข.อมูลร�วมกับการสํารวจเอกสาร วิเคราะห%ข.อมูลท่ีได.จากการสังเคราะห% แล.วจึง
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว�า วัดม�อนจําศีลเป,นวัดท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร% สุนทรียศาสตร% 
สถาป<ตยกรรมศาสตร% เป,นมรดกวัฒนธรรมตามแนวคิดการประเมินคุณค�าของกรมศิลปากร         
เจ.าอาวาสวัดม�อนจําศีลใช.อํานาจในการบริหารจัดการ บูรณะ ซ�อมแซม ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยไม�
สอดคล.องกับแนวคิดการอนุรักษ%และไม�ได.เปBดโอกาสให.ชุมชนมีส�วนร�วม ชุมชนวัดม�อนจําศีลมี     
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และมีกรณีพิพาทกับวัดเรื่องท่ีดินต�อมาศาลฎีกา
พิพากษาให.วัดชนะคดีชาวบ.านท่ีไม�พอใจรวมตัวกันคัดค.านไม�ร�วมกิจกรรมกับวัดอีก อย�างไรก็ตาม
วัดม�อนจําศีลยังมีการอนุรักษ%และพัฒนาตามแบบวิถีชีวิตของชุมชน ทายาทผู.สืบเชื้อสายชาวพม�า  
ผู.บูรณะวัด ชาวบ.านในท.องถ่ิน ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย ยังร�วมในกิจกรรมทางศาสนาและให.การสนับสนุน
กิจกรรมต�างๆของวัดตามวาระโอกาส การสํารวจความเห็นของชาวบ.านในชุมชนพบว�าอยากมีส�วน
ร�วมในการอนุรักษ%และต.องการพัฒนาวัดให.เป,นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพราะเห็นถึงประโยชน%
ท่ีวัดและชุมชนจะได.รับ ท่ีสําคัญกิจกรรมการอนุรักษ%อาจช�วยแก.ป<ญหาเรื่องกรณีพิพาทและจะช�วย
สร.างจิตสํานึกความเป,นเจ.าของเพ่ือต�อยอดการอนุรักษ%และพัฒนาท่ียั่งยืนต�อไป 
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 This research aims to study history and management of Wat Mon Cham Sin 

together with the relevant laws for the purpose of proposing recommendations of 

conservation and development of Wat Mon Cham Sin. The qualitative research is 

implemented through field survey to study current cultural resources of Wat Mon Cham Sin 

and interview with four groups of population comprising 1) monks and the temple’s 

representatives; 2) scholars; 3) villagers residing adjacent to the temple and vicinity; 4) 

tourists. In the meantime, the quantitative research is applied through attitude survey of the 

communities participating in the conservation and development of Wat Mon Cham Sin. The 

tool of this survey is questionnaire. Subsequently, the data is processed together with the 

literature review. The analysis is conducted for data derived from synthesis. And eventually, 

the findings are concluded. 

 The findings indicated that Wat Mon Cham Sin was a historic temple with aesthetic 

and architectural values. It was a cultural heritage in line with the value assessment of the 

Fine Arts Department. Unfortunately, the abbot of Wat Mon Cham Sin has exercised his 

power for management and renovation of the cultural heritage irrelevant to the conservation 

concept. Also, he did not give opportunity to the nearby communities to participate in the 

process. As a result, they had conflicts with the abbot about the land. Finally, the Supreme 

Court handed down judgment favorable to the temple. Villagers were discontented with the 

judgment. As the Wat Mon Cham Sin communities consisted of diversified ethnics and 

cultures, they have continued conducting conservation and development according to their 

own lifestyle. The descendants of Burmese, villagers and all stakeholders have continued 

participating in the religious activities and also promoting various activities of the temple. 

Referring to the attitude survey of villagers, it was found that they desired to participate in the 

conservation and aimed to develop the temple as a cultural tourism attraction. Meanwhile, the 

conservation activities may play an important role to solve the conflicts and raise community 

awareness, and eventually lead to sustainable conservation and development.     
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 การจัดทําวิทยานิพนธ% “ความเป,นไปได.ในการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล จังหวัด
ลําปาง” ผู.ศึกษาได.รับความกรุณาจากผู.เก่ียวข.อง ต้ังแต�อาจารย%ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ% รองศาสตราจารย% 
ดร. รัศมี ชูทรงเดช และรองศาสตราจารย%สุรพล นาถะพินธุ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ%     
เจ.าอาวาสวัดม�อนจําศีล ระยะเวลาเก็บข.อมูลลงพ้ืนท่ีตั้งแต� พ.ศ.2555 ได.สัมภาษณ% บุคคลหลากหลาย 
ทั้งข.าราชการ ชาวบ.านในบริเวณวัด และพื้นที่ใกล.เคียง นักปกครองท.องถิ่น และผู.นําหมู�บ.าน      
ได.เก็บข.อมูลเพ่ิมเติมเป,นระยะ ๆ ตลอดมา จนกระท่ังวิเคราะห% สรุปข.อมูลท้ังหมด นําเสนอเป,นรูปเล�ม
ในพ.ศ. 2558 
 ระยะเวลาท่ีผ�านมาผู.ศึกษาได.ติดตามเก็บข.อมูลเพ่ิมเติมให.สมบูรณ%ท่ีสุด และนํามาวิเคราะห% 
เม่ือสมบูรณ%แล.วจึงได.จัดทําเป,นรูปเล�มท้ังหมดนี้ ได.รับความเมตตาให.ความช�วยเหลือจากคุณภานุพันธ% 
และคุณสุดา ชัยรัตท่ีให.กําลังใจและสนับสนุนทุกข้ันตอนของการศึกษานี้ ขอบคุณ ผู.ช�วยศาสตราจารย%
สุพจน% และผู.ช�วยศาสตราจารย%สุนีย% เอ่ียมอดุลย% คุณสุภาวดี คุณศันสิดา เอ่ียมอดุลย% และขอบคุณ
เพ่ือน ๆ ร�วมรุ�นทุกท�านท่ีได.ร�วมกําลังกาย และกําลังใจฝ<นฝMาอุปสรรค นานัปการ ช�วยเหลือกันมา
ต้ังแต�เริ่มการศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 กําลังใจและความช�วยเหลือจากทุกท�านรวมท้ังผู. ท่ีมิได.กล�าวนาม ทําให.การศึกษา   
“ความเป,นไปได.ในการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล จังหวัดลําปาง” สําเร็จเป,นรูปเล�ม ผู.ศึกษา
ซาบซ้ึงและขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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