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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.     

 
 

  

Program of Cultural Resource Management Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ……………………………….. Academic Year 2014 

Thesis Advisors’ signature 1. .................................................  2. ................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 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  
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช 

สารบัญ 

           หน.า 
บทคัดย�อภาษาไทย..................................................................................................................... ง 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ................................................................................................................ จ 
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................................... ซ 
สารบัญภาพ ............................................................................................................................... ฌ 
สารบัญแผนภูมิ........................................................................................................................... ฎ 
บทท่ี 
 1 บทนํา......................................................................................................................... 1 
   ท่ีมาและความสําคัญของป<ญหา ......................................................................... 1 
   วัตถุประสงค%ของการวิจัย ................................................................................... 3 
   ขอบเขตการศึกษา ............................................................................................. 3 
   ประโยชน%ท่ีคาดว�าจะได.รับ................................................................................. 4 
 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง ..................................................................... 5 
   แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม.............................................................. 5 
   แนวคิดการอนุรักษ% ............................................................................................ 8 
   แนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ%............................................................................. 12 
   แนวคิดการมีส�วนร�วม......................................................................................... 14 
   การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข.อง............................................................................ 18 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง ............................................................................................ 27 
 3 วิธีดําเนินการวิจัย....................................................................................................... 34 
   ระเบียบวิธีวิจัย................................................................................................... 34 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ................................................................................... 34 
    การวิจัยเชิงปริมาณ.................................................................................... 38 
   เครื่องมือท่ีใช.ในการศึกษา.................................................................................. 38 
   ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ................................................................................... 38 
   การวิเคราะห%และนําเสนอข.อมูล......................................................................... 39 
 4 ผลการศึกษา .............................................................................................................. 40 
   ส�วนท่ี 1 ประวัติ และสภาพป<จจุบันของวัดม�อนจําศีล ...................................... 40 
   ส�วนท่ี 2 การบริหารจัดการวัดม�อนจําศีล ......................................................... 80 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ 

บทท่ี           หน.า 
   ส�วนท่ี 3 ความเห็น และการมีส�วนร�วมของผู.เก่ียวข.องในการอนุรักษ% 
    วัดม�อนจําศีล ..................................................................................... 87 
   ส�วนท่ี 4 แนวทางการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล..................................... 101 
 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข.อเสนอแนะ......................................................... 108 
รายการอ.างอิง ............................................................................................................................ 122 
ภาคผนวก................................................................................................................................... 130 
ประวัติผู.วิจัย............................................................................................................................... 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี           หน.า 
 1 แสดงการใช.พ้ืนท่ีบริเวณวัดม�อนจําศีล ........................................................................ 49 
 2 เจดีย%ทอง ................................................................................................................... 51 
 3 แบบแผนทางสถาป<ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย%ทอง ด.านหน.า ............................ 52 
 4 แบบแผนทางสถาป<ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย%ทอง แผนผังเจดีย%ทอง ................ 53 
 5 สภาพเจดีย%ทองป<จจุบันท่ีได.รับการซ�อมแซมโดยการใช.กระเบื้องสมัยใหม�และปูน....... 54 
 6 นรสิงห%ประดับกระจกแก.ว.......................................................................................... 55 
 7 พระพุทธรูปท่ีบรรจุอยู�ท่ี เจดีย%ทอง ............................................................................. 55 
 8 ซุ.มพระเจ.าทันใจในป<จจุบัน ........................................................................................ 56 
 9 พระเจ.าทันใจ ............................................................................................................. 57 
 10 ซุ.มประตูโขงทางทิศตะวันตก...................................................................................... 58 
 11 ซุ.มประตูโขงทางทิศตะวันตก ซ่ึงเคยใช.เป,นทางข้ันไปนมัสการพระเจดีย%ทอง .............. 59 
 12 ซุ.มประตูโขงทางทิศใต. วัดม�อนจําศีล ป<จจุบันอยู�ในวิทยาลัยสารพัดช�าง ..................... 59 
 13 ซุ.มประตูโขงกลุ�มท่ี2 ท่ีเชื่อมต�อกับกําแพงล.อมรอบเจดีย%ทอง วัดม�อนจําศีล ................ 60 
 14 สภาพซุ.มประตูโขงป<จจุบันมีวัชพืชปกคลุม และปูนแตกร.าว ....................................... 61 
 15 จองคํา หรือ วิหารไม................................................................................................... 62 
 16 บันไดทางเข.าวิหารไม. ทางด.านทิศเหนือ ..................................................................... 63 
 17 แสดงลักษณะทางสถาป<ตยกรรมในการพ้ืนท่ีใช.สอยของตัวอาคารวิหารไม. .................. 64 
 18 พระประธานท่ีวิหารไม.สัก........................................................................................... 65 
 19 ลวดลายซุ.มไม.แกะสลัก............................................................................................... 65 
 20 วิหารไม.ท่ีรอการบูรณะ ล.อมด.วยรั้วสังกะสี ................................................................. 66 
 21 บริเวณด.านหน.าวิหารไม.ท่ีรอการบูรณะ...................................................................... 67 
 22 บันไดทางข้ึนไปวิหารท่ีล.อมด.วยรั้วสังกะสี .................................................................. 68 
 23 แสดงการก�อสร.างอาคารหลังใหม� คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และศูนย%พัฒนา 
   เด็กเล็กบ.านวัดม�อนจําศีล................................................................................... 69 
 24 เจดีย%พระอรหันต%แปดทิศ ........................................................................................... 69 
 25 แบบแผนทางสถาป<ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย%พระอรหันต%แปดทิศ ................... 70 
 26 เจดีย%พระอรหันต%แปดทิศด.านซ.ายอยู�ใกล.เคียงกับสํานักงานเจ.าอาวาส........................ 72 
 27 เจดีย%พระอรหันต%แปดทิศด.านขวาอยู�ใกล.เคียงกับท่ีทําการวิทยุชุมชน ......................... 72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ 

ภาพท่ี           หน.า 
 28 เจดีย%พระอรหันต%แปดทิศอยู�ใกล.กับท่ีทําการวิทยุชุมชนและสิ่งปลูกสร.างใหม� 
   ท่ียังไม�แล.วเสร็จ.................................................................................................................  73 
 29 ซุ.มพระอรหันต%ประจําทิศท้ังแปด................................................................................ 73 
 30 เจดีย%พระฤาษี............................................................................................................. 74 
 31 แบบแผนทางสถาป<ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย%พระฤาษี รูปด.านหน.า................. 75 
 32 แบบแผนทางสถาป<ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีพระฤาษี แผนผังเจดีย%พระฤาษี..... 76 
 33 เจดีย%พระฤาษีจากด.านหลังติดกับชุมชนวัดม�อนจําศีล................................................. 77 
 34 วัชพืชปกคลุมเจดีย%พระฤาษี ....................................................................................... 78 
 35 พระพุทธรูป ภายในซุ.มท่ีเจดีย%พระฤาษี และ เจ.ากุมภัณฑ%ท่ีอยู�ในสภาพ แตกหัก  
   เสียหาย ............................................................................................................. 78 
 36 สภาพด.านหลังเจดีย%พระฤาษีท่ีถูกจัดเป,นท่ีสันทนาการชุมชน ท่ีเก็บของ ท่ีจอดรถ...... 79 
 37 สภาพของเจดีย%พระฤาษีหลังปรับภูมิทัศน% นําดินมาถมปรับพ้ืนท่ีให.เสมอกัน  
   แล.วมีการก�อสร.างพระอุโบสถหลังใหม� กับ ศาลาเอนกประสงค%  
   (หลังคาด.านซ.ายมือ) บดบังเจดีย%พระอรหันต%แปดทิศ ......................................... 79 
 38 แสดงอาคารโบราณสถาน และ สิ่งก�อสร.างใหม�ในบริเวณวัดม�อนจําศีล....................... 83 
 39 แสดงพ้ืนท่ีของวัด พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก และท่ีอนุเคราะห%ให.วิทยาลัยสารพัดช�าง 
   เข.ามาใช.ประโยชน% ............................................................................................. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี          หน.า 
 1 การดูแลรักษาโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง ........................................................................ 88 
 2 การบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง .............................................................................. 89 
 3 การอนุรักษ%และดูแลรักษาตามแนวทางพม�า เพ่ือให.ศิลปะแบบพม�ายังคงอยู� ............... 90 
 4  ความเหมาะสมในการการจัดวางสิ่งปลูกสร.างต�าง ๆ (แปลน) .................................... 91 
 5 การดูแลรักษาความสะอาด ความเป,นระเบียบ ของ สภาพแวดล.อมท่ัวไปภายในวัด ... 92 
 6 การบูรณปฎิสังขรณ% เพ่ือให.นํากลับมาใช.ทํากิจกรรมทางศาสนาได.อย�างต�อเนื่อง 
   ของโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง................................................................................ 93 
 7 การจัดกิจกรรมการอนุรักษ%และพัฒนาสามารถสร.างความสามัคคีระหว�างวัดและชุมชน.. 94 
 8 การพัฒนาวัดเป,นแหล�งท�องเท่ียว และสร.างรายได.ให.แก�ชุมชน................................... 95 
 9 ศักยภาพของชาวบ.านในการรวมกลุ�มจัดต้ังเป,นกลุ�มอนุรักษ%วัดม�อนจําศีล .................. 96 
 10 การมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมต�าง ๆ กับวัด ............................................................ 97 
 11  การมีส�วนร�วมของชาวบ.านในการบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง ............................... 97 
 12 ความต.องการเข.าไปมีส�วนร�วมในการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล ........................ 98 
 13 ความต.องการในการมีส�วนร�วมในการรับรู.ป<ญหา และแสดงความคิดเห็น หรือนําเสนอ 
   ความเห็นด.านการอนุรักษ%และพัฒนาวัดม�อนจําศีล............................................. 99 
 14 ความเห็นต�อการเข.าไปเป,นกรรมการวัด ..................................................................... 100 
 15 ความคิดเห็นว�าวัด พระสงฆ% และชาวบ.านควรมีความสัมพันธ%ร�วมกัน ......................... 101 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

 

บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

 จังหวัดลําปาง มีชื่อเสียงด�านแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ท่ีหลากหลาย เมืองลําปางเป'นเมืองท่ีมีความเก�าแก�มาร�วม 1,300 ป, (ศูนย0การท�องเท่ียว
จังหวัด ลําปาง, 2558) โบราณสถาน โบราณวัตถุ แต�ละแห�งจะแสดงวิถีชีวิตความเป'นอยู�ของชาว
ลําปางแต�ละสมัย รวมถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมายาวนาน
จนถึงป7จจุบัน เช�น วัดพระธาตุลําปางหลวง วัดไหล�หิน และวัดท่ีมีการผสมผสานของศิลปะแบบ
ล�านนา กับสถาป7ตยกรรรมของพม�า ได�ชื่อว�าเป'นดินแดนท่ีเป'นศูนย0กลางของวัดพม�า จนมีคํากล�าว
ท่ีว�า “หากจะชมวัดพม�า ต�องมาท่ีจังหวัดลําปาง” เนื่องจากมีวัดตามแบบสถาป7ตยกรรมพม�าถึง 9 วัด 
(โชติมา จตุรวงค0, 2550: 50) และหากรวมวัดท่ีมีศิลปะของชาวไทใหญ�ด�วยจะมีจํานวนมากถึง 15 วัด 
(นัฐพล สุกิจสุขสวัสด์ิ, 2554: 25-26) ซ่ึงเป'นจํานวนท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย (ศูนย0การท�องเท่ียว
จังหวัดลําปาง, 2558)  
 จากการศึกษาพบว�า วัดม�อนจําศีลมีความสําคัญเทียบเท�ากับวัดพระธาตุลําปางหลวง 
ซึ่งเป'นวัดคู�บ�านคู�เมืองลําปาง การศึกษาประวัติทางเอกสาร พบว�าวัดม�อนจําศีลและวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงมีความเก่ียวข�องกับการเสด็จมาเยือนลําปางขององค0พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ดังท่ีพบ
โบราณสถาน คือ เจดีย0ทองบรรจุพระเกศาธาตุ อีกท้ังยังพบว�าวัดม�อนจําศีลเก่ียวข�องกับวัดม�อนปูJยักษ0 
และวัดพระบาท เพราะมีตํานานเกี่ยวกับการต�อสู�ขององค0พระสัมมาสัมพุทธเจ�ากับยักษ0 ดังที่พบ
รอยพระพุทธบาท และรอยเท�ายักษ0ที่วัดพระบาท ทําให�สันนิษฐานได�ว�าวัดที่ได�กล�าวข�างต�นมี
ความเก่ียวข�องกัน (วิกกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) 
 วัดม�อนจําศีล เป'นวัดท่ีมีความเก�าแก�ต้ังอยู�บนเนินสูง สันนิษฐานว�าสร�างในสมัยพระนาง
จามเทวี ในการเสด็จมาสร�างเมืองเขลางค0นคร และได�ใช�วัดนี้เป'นท่ีจําศีล บําเพ็ญภาวนา จึงได�ชื่อว�า 
ม�อนจําศีล ต�อมาในป, พ.ศ.2428 เมืองลําปางได�กลายเป'นศูนย0กลางในการทําอุตสาหกรรมปJาไม�ของ
ประเทศสยาม รัฐบาลได�ว�าจ�างผู�เชี่ยวชาญด�านการทําปJาไม�ชาวอังกฤษจากพม�า ทําให�มีชาวพม�าย�าย
เข�ามาอยู�ในเมืองลําปางจํานวนมากและประสบความสําเร็จเป'นคหบดี ต�นตระกูลสําคัญหลายตระกูล
ของเมืองลําปางในเวลาต�อมา (อเนก เหล�าธรรมทัศน0, และคณะ, 2555) 
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 ชาวพม�าส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธและมีศรัทธาแรงกล�าในการทําบุญกุศลโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการสร�างวัด ผนวกเข�ากับความเชื่อในเรื่องผีสางนางไม�ท่ีสถิตย0อยู�ตามต�นไม�ใหญ�ในปJาทําให�
ชาวพม�าเหล�านั้นมีความประสงค0จะสร�างวัดวาอารามเพ่ือเป'นการอุทิศส�วนบุญกุศลให�ผีสางเทวดา 
นางไม�ท่ีได�โค�นทําลายลง หรืออย�างน�อยซ�อมแซมปฏิสังขรณ0วัดเดิมท่ีมีอยู�แล�วให�สมบูรณ0ยิ่งข้ึน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ลําปาง, 2552) จนกลายเป'นประเพณีท่ีคหบดีชาวพม�า
เหล�านี้ ได�นําช�างฝ, มือดีมาจากเมืองมัณฑะเลย0เ พ่ือเข�ามาสร�างและซ�อมแซมวัด จนทําให� มี
สถาป7ตยกรรมและศิลปกรรมพม�า (กรมวิชาการ, 2541: 75) และวัดม�อนจําศีลเป'นวัดหนึ่งท่ีชาวพม�า
ได�บูรณะในช�วงเวลาดังกล�าว 
 โบราณสถานท่ีได�รับการบูรณะให�มีศิลปพม�าแบบมัณฑะเลย0 คือ เจดีย0ทองท่ีบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ�า เจดีย0พระอรหันต0แปดทิศ เจดีย0พระฤาษี และซุ�มประตูโขงท่ีใช�เป'นทาง
สัญจรเพ่ือไปนมัสการพระเกศาธาตุท่ีเจดีย0ทองในอดีต พร�อมกันนี้ได�สร�างวิหารไม�สัก เพ่ือใช�เป'น
สถานท่ีประกอบศาสนกิจและกุฏิสงฆ0 ตามแบบสถาป7ตยกรรมพม�ามีหลังคาซ�อนกันเป'นชั้น ๆ ท่ี
เรียกว�า จอง อีกท้ังยังมีพระพุทธรูปพระเจ�าทันใจ ท่ีสร�างตามแบบคติแบบล�านนา เชื่อว�าอาจจะสร�าง
ในช�วงสมัยพระนางจามเทวี จึงนับได�ว�า วัดม�อนจําศีล มีโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเป'นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�าทางประวัติศาสตร0มากมายอยู�ในวัด ซ่ึงสันนิษฐานว�า โบราณสถานบางแห�งอาจ
มีอายุมากกว�า 1,000 ป, แต�เป'นที่น�าเสียดายที่โบราณสถานเหล�านี้ถูกทิ้งไว�ให�รกร�าง ทรุดโทรม 
ขาดการบูรณะซ�อมแซมท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการมาเป'นเวลานาน เนื่องจากวัดพม�าในจังหวัดลําปาง
ท่ีมีจํานวนมากทําให�วัดแห�งนี้ไม�ได�รับการจดจํา 
 ด�านความสัมพันธ0ระหว�างวัดกับชุมชนในพ้ืนท่ี จัดได�ว�าเจ�าอาวาสวัดม�อนจําศีลมีความ 
สัมพันธ0ท่ีไม�ราบรื่นกับชาวบ�านในชุมชน เนื่องมาจากกรณีพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ท่ีดิน โดยชาวบ�าน
กลุ�มหนึ่งท่ีได�อพยพเข�ามาสร�างบ�านเรือนภายในบริเวณวัด ต้ังแต�ป, พ.ศ. 2519 ได�ขยายครอบครัว
ออกไปมากกว�า 80 ครอบครัว กินพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร� จากจํานวนท้ังสิ้น 70 ไร� ด�วยเข�าใจว�า พวกเขามี
กรรมสิทธิ์ในผืนแผ�นดินจึงขอให�ศาลมีคําสั่งให�ออกกรรมสิทธิ์ในรูปแบบโฉนด ซ่ึงต�อมาศาลมีคํา
พิพากษายกฟVอง ทําให�ชาวบ�านไม�พอใจจํานวนมาก เกิดการรวมตัวกันขับไล�เจ�าอาวาส และประกาศ
จะไม�สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใด ๆ ร�วมกับวัด 
 นอกจากพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกไปจํานวน 20 ไร�แล�ว เจ�าอาวาสยังได�อนุเคราะห0ให�หน�วยงานอ่ืน ๆ 
เข�ามาใช�พ้ืนท่ีในบริเวณวัดเพ่ือการสาธารณะประโยชน0 เช�น วิทยาลัยสารพัดช�าง สมาคมวิทยุสมัครเล�น 
สถานสงเคราะห0เด็กปฐมวัยชุมชน ไม�นับรวมสิ่งปลูกสร�างรูปแบบใหม�ท่ีเจ�าอาวาสสร�างข้ึนในเขต
โบราณสถาน เช�น โรงเรียนปริยัติธรรม อุโบสถทรงไทย ศาลาอเนกประสงค0ชั่วคราว กุฏิเจ�าอาวาส 
รวมอีก 20 ไร� จึงทําให�พ้ืนท่ีท่ีเป'นวัดและแนวถนน เหลืออีกเพียง 30 ไร� 
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 แม�ว�าวัดม�อนจําศีลจะต�องเผชิญป7ญหาด�านวิกฤตศรัทธาจากชาวบ�านท่ีอาศัยอยู�รอบ
บริเวณวัด และโบราณสถาน ท่ีต้ังอยู�บริเวณวัดม�อนจําศีลในป7จจุบัน จะมีสภาพชํารุดทรุดโทรม แต�
ยังคงมีความงดงามและมีคุณค�ามหาศาลในฐานะปูมหมายเหตุบอกเล�าเรื่องราวภูมิหลังครั้งเก�าและถือ
เป'นส�วนสําคัญส�วนหนึ่งของประวัติศาสตร0 พัฒนาการของเมืองลําปาง ซ่ึงคนท้ังหลายควรท่ีจะ
ตระหนัก และทํานุบํารุงรักษาไว�ให�คงอยู� เช�นเดียวกับวัดพม�าอ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง เช�น วัดศรีชุม 
วัดศรีรองเมือง ท่ีได�รับการอนุรักษ0และพัฒนาจากคนในท�องถ่ิน ร�วมกับส�วนราชการ เอกชน จน
กลายเป'นศูนย0การเรียนรู� และ แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดลําปาง และได�รับอานิสงค0จาก
การท�องเท่ียวท่ีสร�างรายได�ให�จังหวัดป,ละประมาณ 2,400 ล�านบาทในป, 2556 
 ด�วยที่มาและสภาพป7ญหาดังกล�าวข�างต�น ทําให�ผู�ศึกษาสนใจที่จะศึกษาประวัติ และ
การจัดการวัดม�อนจําศีลในป7จจุบัน เพื่อนําเสนอแนวทางในการอนุรักษ0และพัฒนาวัดม�อนจําศีล 
โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ พร�อมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ร�วมกับการสัมภาษณ0 
ประกอบกับการวิเคราะห0 เพ่ือนําเสนอแนวทางท่ีเป'นประโยชน0เหมาะสมในการท่ีจะอนุรักษ0และ
พัฒนาวัดม�อนจําศีล หรือ ประยุกต0ใช�กับวัดอ่ืน ๆ ต�อไปได�อย�างเหมาะสมต�อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป'นมาและการจัดการวัดในป7จจุบัน ประกอบกับการศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางสําหรับการอนุรักษ0 และพัฒนาวัดม�อนจําศีล 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ศึกษาวัดม�อนจําศีล สํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม�อนจําศีลและ
พ้ืนท่ีโดยรอบ 
 2. ขอบเขตด�านเนื้อหา ศึกษาค�นคว�าวิเคราะห0ข�อมูลจากเอกสารและข�อมูลภาคสนาม 
มีประเด็นสําคัญท่ีศึกษา คือ 
  2.1 ศึกษาและรวบรวมข�อมูลทางด�านประวัติศาสตร0ของวัดม�อนจําศีล 
  2.2 ศึกษาถึงสถานการณ0ของวัดม�อนจําศีลในป7จจุบัน 
  2.3 ศึกษาถึงการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ0ของประชาชนท่ีอาศัยอยู�รอบบริเวณ 
รวมถึงผู�เก่ียวข�อง 
  2.4 นําเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ0และพัฒนา โบราณสถานวัดม�อนจําศีล 
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 3. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ประชากรกลุ�มท่ี 1 พระภิกษุสงฆ0 และผู�ทําหน�าท่ีเป'นตัวแทนวัด จํานวนท้ังหมด 8 คน 
เลือกกลุ�มตัวอย�างนี้อย�างเจาะจง 
  ประชากรกลุ�มท่ี 2 นักวิชาการ จํานวนท้ังหมด 12 คน กลุ�มตัวอย�างนี้เลือกแบบเจาะจง 
  ประชากรกลุ�มท่ี 3 ชาวบ�านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบวัดม�อนจําศีล 
จํานวนท้ังหมด 13 คน โดยเลือกกลุ�มตัวอย�างนี้แบบเจาะจง 
  ประชาชนกลุ�มท่ี 4 นักท�องเท่ียว จํานวนท้ังหมด 2 คน โดยเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบ
เจาะจง 
  ประชาชนกลุ�มท่ี 5 ชาวบ�านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีและบริเวณโดยรอบวัดม�อนจําศีล จากการ
เก็บข�อมูลจากแบบสอบถามโดยเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบสุ�มจากหลักการของ Taro Yamane จํานวน
ท้ังหมด 91 คน 
 
ประโยชน�ท่ีคาดว)าจะได+รับ 

 1. ทําให�ทราบข�อมูลทางประวัติศาสตร0และโบราณคดี เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาความรู�
ท�องถ่ินและใช�ประโยชน0ในการท�องเท่ียว 
 2. ทําให�ประชาชนได�ตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ0และพัฒนาวัดม�อนจําศีลได�
กรอบความคิด แนวทางในการอนุรักษ0เพ่ือท่ีวัดหรือองค0กรท่ีเก่ียวข�องสามารถนําไปใช�ได� ซ่ึงรวมไปถึง
วัดอ่ืน ๆ ท่ีมีสถานการณ0ใกล�เคียงกันได� 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
   
 การศึกษาเรื่อง “ความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล จังหวัดลําปาง” 
เป�นการศึกษาถึงแนวทางความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม ในวัดม!อน
จําศีล เนื่องจากผู�ศึกษาเห็นว!า วัดม!อนจําศีลแห!งนี้เป�นวัดท่ีมีคุณค!าทางประวัติศาสตร� ความเป�นมาท่ี
ยาวนาน สร�างข้ึนในสมัยพระนางจามเทวี และมีโบราณสถานหลายแห!งท่ีมีโครงสร�างสถาป6ตยกรรม
แบบพม!า อันมีลวดลายศิลปะพม!าแบบมัณฑะเลย� เป�นหนึ่งในเก�าวัดท่ียังหลงเหลืออยู!ในจังหวัดลําปาง 
(โชติมา จตุรวงค�, 2550: 50) แต!น!าเสียดายท่ีจากการสํารวจภาคสนาม พบว!า สภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมของวัดม!อนจําศีลชํารุดเสียหาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส!วนหนึ่งเกิดจากการบริหาร
จัดการ การขาดการมีส!วนร!วมของชุมชนโดยรอบ การอนุรักษ�และพัฒนาท่ีไม!ถูกต�องตามหลักวิชาการ 
และขาดการบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับโบราณสถานอย!างเข�มงวด 
 ผู�ศึกษาได�อาศัยกลุ!มแนวคิดเรื่องการอนุรักษ� และกลุ!มแนวคิดเรื่องการมีส!วนร!วมมาเป�น
กรอบในการศึกษา โดยจะใช�กลุ!มแนวคิดเรื่องการอนุรักษ� ซ่ึงประกอบไปด�วย การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม การอนุรักษ� การพัฒนาเชิงอนุรักษ� รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข�องมาเป�นกรอบใน
การวิเคราะห�การบริหารจัดการป6จจุบัน ทําไมวัดม!อนจําศีลถึงได�ถูกท้ิงร�าง และมีสภาพเปลี่ยนไปจาก
เดิม และใช�แนวความคิดการมีส!วนร!วมวิเคราะห�ถึงความต�องการในการมีส!วนร!วมของชุมชนและผู�มี
ส!วนได�ส!วนเสีย ในการอนุรักษ�พัฒนาวัดม!อนจําศีล เพ่ือนําเสนอแนวทางท่ีเป�นไปได� ในการอนุรักษ�
และพัฒนาวัดม!อนจําศีล ต!อไป โดยผู�ศึกษาได�สรุปแนวคิดท่ีจะนํามาเป�นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ดังมี
รายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาพบว!า มีผู�ให�ความหมายของ ทรัพยากรวัฒนธรรม หรือ มรดกวัฒนธรรมไว�
อย!างหลากหลาย ดังต!อไปนี้ 
 พิสิฐ เจริญวงศ� (2543) ให�ความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมว!า มีท้ังของเก!าจากอดีต เป�น
มรดกท่ีเหลือมาถึงคนรุ!นหลัง และมีของใหม!ท่ีเราสร�างข้ึน ในขณะท่ีสายันต� ไพรชาญจิตร� (2550) 
อธิบายถึงทรัพยากรวัฒนธรรมว!า เป�นส!วนประกอบของระบบวัฒนธรรมท้ังหมดในสังคมมนุษย� ท้ังท่ี
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เป�นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก!อสร�างท่ีจับต�องมองเห็นได� และท่ีเป�นความหมาย ความรู� ภูมิป6ญญา 
ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ ความรู�สึกนึกคิดท่ีไม!สามารถจับต�องหรือสัมผัสทาง
กายภาพได� ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีสามารถจัดการให�เกิดประโยชน�แก!การดํารงชีวิตของมนุษย�ในแต!ละชุมชน   
แต!ละสังคมแต!ละยุคสมัยได� และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมป6จจุบันประกอบด�วยสิ่งท่ีเป�นมรดกตก
ทอดมาจากอดีต และสิ่งท่ีมีการสร�างสรรค� ดัดแปลงข้ึนมาใหม!เพ่ือใช�ประโยชน�ในการแก�ป6ญหาด�าน
ต!าง ๆ ของชุมชนและสังคม 
 สอดคล�องกับ ธนิก เลิศชาญฤทธ� (2554) มีความเห็นว!า ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลิตผล
ของวัฒนธรรม หรือลักษณะต!าง ๆ ของระบบวัฒนธรรม ท้ังในอดีตหรือป6จจุบันท่ีมีค!า หรือเป�น
ตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต!าง ๆ ได� ดังนั้น ทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของท่ี
มนุษย�ทําข้ึน รวมถึงสิ่งของท่ีมนุษย� ๆ ไม!ได�ทําข้ึน แต!มีความหมายทางใดทางหนึ่งต!อมนุษย� ท่ีมนุษย�
นํามาใช�ประโยชน� โดยแบ!งประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมโดยอิงกับนิยามของทรัพยากรวัฒนธรรม
และนิยามท่ีองค�การยูเนสโกกําหนดไว� ซ่ึงมีลักษณะอย!างกว�าง ๆ และเห็นภาพชัดเจน แบ!งออกเป�น 
ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� (Tangible) และมรดกภูมิป6ญญาทางวัฒนธรรม (Intangible) 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� (Tangible) หมายถึง ซากสิ่งของ สิ่งก!อสร�าง วัตถุท่ีจับ
ต�องและสัมผัสได�ด�วยมือและมองเห็นด�วยตาของมนุษย� และในบางครั้งด�วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� 
ซ่ึงสิ่งเหล!านี้สัมพันธ�และเป�นตัวแทนมนุษย� วัฒนธรรมของมนุษย� กิจกรรมของมนุษย� และเหตุการณ�
ต!าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในอดีตและป6จจุบัน เช!น ซากเรือจม เครื่องป6Tนดินเผา โบราณสถาน เอกสารทาง
ประวัติศาสตร� เป�นต�น รวมถึง พืช สัตว� และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวข�องกับมนุษย�ในฐานะต!าง ๆ  
 มรดกภูมิป6ญญาทางวัฒนธรรม (Intangible) หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก การ
นําเสนอ ความรู� ทักษะ ซ่ึงกลุ!มผู�คนมีสํานึกว!าเป�นส!วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขา ท่ีถูกส!งผ!าน
หรือถ!ายทอดจากคนรุ!นหนึ่งสู!คนรุ!นหนึ่ง ยังมีการผลิตซํ้า และสร�างทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้ข้ึน
ใหม!เสมอ เพ่ือตอบสนองต!อสภาพแวดล�อม และประวัติศาสตร�ความเป�นมา เพ่ือสร�างอัตลักษณ�ของ
ตนเองให�ยืนยาว เช!น ภาษา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิป6ญญาพ้ืนบ�านต!าง ๆ เป�นต�น 
 ทรัพยากรวัฒนธรรม จําเป�นต�องการมีการวางแผนในดําเนินการ การควบคุม รวมถึงมี
การส!งเสริมสนับสนุนให�มีการอนุรักษ�และดูแลรักษา หรือจัดการข�อมูล สถานท่ี เพ่ือให�บรรลุเปUาหมาย
หรือเกิดประโยชน�จากการใช�ทรัพยากรวัฒนธรรม ซ่ึง ธนิก เลิศชาญฤทธ� (2554) เห็นว!า เปUาหมาย
ของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป�นการค�นหา การรักษา การใช�คุณค!าทรัพยากรวัฒนธรรมให�
ตอบสนองต!อความต�องการของสังคม ชุมชน และความเป�นมนุษย� ตลอดจนการวางแผนปUองกัน เพ่ือ
ปกปUองทรัพยากรวัฒนธรรมร!วมกับการอนุรักษ�และสงวนรักษา เพ่ือให�ประชาชนหรือสาธารณชน
เข�าถึงแหล!งทรัพยากรวัฒนธรรมได�อย!างเท!าเทียม ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตและตระหนักถึงคุณค!า
ทรัพยากรวัฒนธรรม 
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 ดังนั้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จึงเป�นการศึกษาวิจัย การอนุรักษ� การคุ�มครอง 
การฟXTนฟู การดูแล การบํารุงรักษา และการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีมี
วัตถุประสงค�เพ่ือแก�ไขป6ญหา และลดผลกระทบท่ีเกิดจากดําเนินการกิจกรรม หรือโครงการพัฒนา
ด�านกายภาพต!าง ๆ ท่ีก!อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบหรือเกิดความเสียหายต!อทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
 คุณค#าของทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ธนิก เลิศชาญฤทธ� (2554) ให�เหตุผลว!าทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค!าและความหมาย  
หรือประโยชน�ท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู!กับมุมมองและจุดประสงค�ของการนําไปใช�ใน อาจแบ!งคุณค!าได�ใน 
4 ด�านหลัก  ได�แก!  
 คุณค!าเชิงสัญลักษณ� เนื่องจากเป�นเสมือนเครื่องเตือนความทรงจํา หรือสัญลักษณ�ของ
เหตุการณ�ในอดีตท่ีเชื่อมโยงมาสู!ป6จจุบัน อันยากจะเลือนหายตามกาลเวลา และสามารถเป�นสื่อบอก
ความหมายบางอย!างได� และใช�สร�างความรู�สึกร!วมกันทางวัฒนธรรมได� 
 คุณค!าเชิงวิชาการ ทรัพยากรวัฒนธรรมเป�นแหล!งข�อมูล ข!าวสาร และความรู�ท่ีได�มาจาก
ประวัติศาสตร�และผ!านการวิจัยอย!างเป�นระบบ มีวิธีการศึกษาท่ีเหมาะสม ช!วยให�คนรุ!นหลังเข�าใจใน
ความเป�นมาของบรรพบุรุษ แต!คุณค!าทางวิชาการนี้ไม!ใช!สิ่งสมบูรณ�ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได� 
หากมีผลการศึกษาวิจัยใหม!ท่ีมีหลักฐานและการแปลความหมายท่ีน!าเชื่อถือกว!า 
 คุณค!าเชิงสุนทรียะ คุณลักษณะบางอย!างของทรัพยากรวัฒนธรรม มีคุณค!าเชิงความงาม 
ส!งผลต!อจิตใจและเป�นแรงกระตุ�นต!อจิตใจให�มีการสร�างสรรค�สิ่งต!าง ๆ ท่ีเป�นประโยชน�ต!อสังคมได� 
อย!างไรก็ตาม การรับรู�ถึงความงามข้ึนอยู! กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประสบการณ� ทัศนคติ และ
จินตนาการของแต!ละบุคคลด�วย 
 คุณค!าเชิงเศรษฐกิจ เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถช!วยให�มนุษย�มีความเป�นอยู!ดํารง
ชีพได� มีประโยชน�ในการใช�สอยในชีวิตประจําวัน อีกท้ังทรัพยากรบางประเภทยังสามารถเป�นแหล!ง
ท!องเท่ียวท่ีสร�างรายได�ให�ท้ังบุคคลและประเทศได� 
 แนวคิดเรื่องการประเมินคุณค!า เป�นการพิจารณาว!า สิ่งก!อสร�างท่ีต้ังอยู!ภายในบริเวณ วัด
ม!อนจําศีล จะเป�นประโยชน�ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร� หรือ ทางโบราณคดีหรือไม! ในเบื้องต�น
จะต�องมีการค�นคว�าข�อมูลทางเอกสาร ประกอบกับ การลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือเก็บข�อมูล เพ่ือนํามา
ประเมินว!า สิ่งก!อสร�าง หรือ มรดกของสิ่งก!อสร�างต!าง ๆ เหล!านั้น ควรค!าแก!การอนุรักษ�หรือไม! และ
จะอนุรักษ�ไปในทิศทางใด จากการสํารวจข�อมูลทางเอกสาร พบว!า มีนักวิจัยได�ให�ความเห็นเก่ียวกับ
การประเมินคุณค!าไว� ดังต!อไปนี้ 
 กรมศิลปากร (2550: 41) ระบุถึงการประเมินคุณค!าโบราณสถานว!าจะต�องมีคุณค!าในแง!
ของความเป�นมรดกวัฒนธรรมอย!างใดอย!างหนึ่ง อันแสดงถึงความสําคัญของโบราณสถานท่ีจะประกาศ
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ข้ึนทะเบียนตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห!งชาติ พ.ศ. 2504 แบ!งได�เป�น 3 ประเภทหลัก คือ 
 1. คุณค!าทางวัฒนธรรม ได�แก! คุณค!าทางข�อมูลเอกสาร คุณค!าทางประวัติศาสตร� คุณค!า
ทางโบราณคดี คุณค!าทางทัศนียภาพของแหล!ง คุณค!าทางภูมิสถาป6ตย�และนิเวศวิทยา 
 2. คุณค!าทางการใช�สอย ได�แก! คุณค!าเชิงเศรษฐกิจ คุณค!าทางสังคม คุณค!าทางการเมือง 
คุณค!าทางการศึกษา 
 3. คุณค!าทางสุนทรียศาสตร� ได�แก! ความวิจิตรบรรจง ความมหัศจรรย� ความเป�นเอกลักษณ�
สืบเนื่อง 
 โดยคุณค!าในแต!ละด�านจะนํามาพิจารณา และจะนําผลสรุปมาจัดลําดับความสําคัญด�าน
คุณค!าของโบราณสถานได� 4 ระดับ คือ สมบัติของชาติ มรกดทางวัฒนธรรมสําคัญ มรดกทาง
วัฒนธรรม และอาคารสถานท่ีอนุรักษ� ท้ังนี้การจัดลําดับดังกล!าว เพ่ือใช�ในการดูแลปกป6กรักษาและ
ตรวจสอบในระดับท่ีแตกต!างกันไปตามความสําคัญมากน�อย (กลุ!มทะเบียนโบราณสถานและ
สารสนเทศ สํานักโบราณคดี, 2552: 38, อ�างถึงใน ศักด์ิชัย สายสิงห�, 2553: 10) 
 สอดคล�องกับ สมชาติ จึงสิริอารักษ� (ม.ป.ป.: 1-3 - 1-4) เห็นว!า ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมี
คุณค!าความสําคัญท่ีต!างกันจะช!วยจัดลําดับสิ่งท่ีควรทําก!อนหลัง รวมถึงช!วยกําหนดขอบเขตและ
ลักษณะการดําเนินงานในแต!ละโครงงานการอนุรักษ� ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงต�อง
พิจารณาถึงคุณค!าอย!างรอบคอบ ซ่ึงคุณค!านั้น แบ!งได�เป�นคุณค!าทางวัฒนธรรม คุณค!าในการใช�สอย 
และคุณค!าทางอารมณ� 
 ด�วยแนวคิดนี้ จะเห็นว!า วัดม!อนจําศีล มีคุณค!าครบถ�วนท้ังในด�านวัฒนธรรม คุณค!าใน
การใช�สอยและคุณค!าทางสุนทรียศาสตร� ในการท่ีเป�นสถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร�อันยาวนาน มี
สถาป6ตยกรรมและศิลปกรรมท่ีโดดเด!นเป�นหนึ่งในจํานวน เก�าวัดในจังหวัดลําปางท่ียังคงสถาป6ตยกรรม
และศิลปกรรมแบบพม!า ท่ีเห็นแนวทางว!ามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาให�เป�นแหล!งท!องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมได�   
 
แนวคิดการอนุรักษ$ 
 การอนุรักษ� ถือเป�นศาสตร� เป�นหัวใจสําคัญต!อการศึกษาด�านโบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดี เพราะการอนุรักษ�เข�ามามีส!วนช!วยชะลอการเสื่อมสภาพ หรือยืดอายุของหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีถือว!าเป�นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเป�นมา ความรุ!งเรืองของมนุษย�ในอดีต 
จัดเป�นสมบัติท่ีมีคุณค!า ควรแก!การสงวนรักษา เพ่ือท่ีจะได�ให�คนรุ!นป6จจุบันได�ศึกษาและนํามาใช�
ประโยชน�ด�านต!าง ๆ ต!อไปในอนาคต ดังนั้น การศึกษาเรื่องการอนุรักษ� จึงเป�นการศึกษาเพ่ือเลือกใช�
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เทคนิค วิธีท่ีเหมาะสมกับหลักฐานทางโบราณคดีแต!ละประเภท ท่ีผู�ศึกษาได�เลือกใช�เป�นแนวทางใน
การศึกษา การอนุรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล 
 โดยแนวคิดการอนุรักษ� ได�มีผู�ให�ความหมายไว�อย!างหลากหลาย พอจะสรุปได�ดังต!อไปนี้ 
 Feilden (2531: 27-31) อธิบายถึงหลักเกณฑ�การอนุรักษ� ซ่ึงแบ!งระดับการดําเนินงานได�
เป�น 7 ข้ันตอน  
 การปUองกันการเสื่อมสภาพ (Preservation of Deterioration) เป�นการปUองกันทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยการควบคุมสภาพแวดล�อม เพื่อปUองกันการผุพังและความเสียหายต!าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
เช!น ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว!าง รวมถึงปUองกันการละเลยหรือทอดท้ิงด�วย 
 การรักษาสภาพ (Preservation) เป�นการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรมโดยตรง เพ่ือเก็บให�
ทรัพยากรวัฒนธรรมให�คงอยู!สภาพ ด�วยการแก�ป6ญหาและหลีกเลี่ยงตัวการท่ีก!อให�เกิดความเสียหาย 
เช!น รักษาความสะอาดเป�นครั้งคราว เก็บรักษาไว�ในสภาพท่ีเหมาะสม ซ!อมแซมเม่ือจําเป�นเพ่ือปUองกัน
การผุพัง ดูแลตรวจสอบสภาพทรัพยากรวัฒนธรรมอยู!เสมอนับเป�นพ้ืนฐานของการเก็บรักษา 
 การเสริมความแข็งแรง (Consolidation) เป�นการอนุรักษ�โดยตรงเพ่ือเป�นการเสริมทาง
กายภาพ หรือเป�นการใช�วัสดุเชื่อม หรือช!วยพยุง เสริมเข�าไปในเนื้อวัตถุ เพ่ือให�มีความคงทนและมี
โครงสร�างท่ีแข็งแรงต!อไป 
 การบูรณะ (Restoration) เพ่ือฟXTนฟูแนวคิดหรือลักษณะเดิมของทรัพยากรวัฒนธรรมให�
สอดคล�องกับรายละเอียด และรูปร!างลักษณะเป�นสําคัญ ต�องคํานึงถึงวัสดุด้ังเดิม หลักฐานทาง
โบราณคดี และเอกสารท่ีแท�จริง การสร�างเสริมส!วนท่ีหายไปต�องกลมกลืนกับของเดิม ในขณะเดียวกัน
ต�องให�เห็นถึงความแตกต!างระหว!างของใหม!กับของเดิม เพ่ือไม!ให�เป�นการบิดเบือนหลักฐานด้ังเดิม 
 การจําลองแบบ (Reproduction) เป�นการเลียนแบบงานท่ีเหลืออยู! เพ่ือเป�นการต!อเติม
ส!วนท่ีเสียหายไป หากทรัพยากรวัฒนธรรมถูกรบกวนและถูกคุกคามจากสิ่งแวดล�อมอย!างมาก อาจเป�น
สิ่งจําเป�นท่ีจะต�องเคลื่อนย�ายไปไว�ในสภาพแวดล�อมใหม!ท่ีเหมาะสมกว!า และทําการจําลองแบบมาไว�
แทนท่ีของจริงเพ่ือรักษาเอกภาพของสถานท่ีเดิมเอาไว� 
 การสร�างข้ึนใหม! (Reconstruction) ในกรณีท่ีทรัพยากรวัฒนธรรมประสบกับวินาศภัย 
อาจจําเป�นต�องสร�างทรัพยากรวัฒนธรรมข้ึนมาใหม! โดยใช�วัสดุสมัยใหม! ซ่ึงต�องดําเนินการบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต�องและความเป�นจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร�เท!านั้น 
 การประยุกต�ใช�สอย (Re-Evaluation) วิธีการอนุรักษ�สิ่งก!อสร�างท่ีดีท่ีสุด คือ การยังคงใช�
ประโยชน�จากทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นอยู! ซ่ึงจะช!วยรักษาคุณค!าทางประวัติศาสตร�และได�ประโยชน�
ทางเศรษฐกิจด�วย 
 กรมศิลปากร (2550: 59-81) ระบุไว�ว!า ป6จจุบันพระสงฆ�มีบทบาทสําคัญต!อการอนุรักษ� 
เพ่ือธํารงไว�ซึ่งโบราณสถานมิให�เสื่อมสภาพหรือเสื่อมคุณค!าลง โดยเฉพาะโบราณสถานท่ีต้ังอยู!ภายใน
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วัด หลักการเบื้องต�นในการอนุรักษ�โบราณสถานภายในวัด คือ การชะลออัตราเสื่อมสภาพของ
โบราณสถานอันเป�นมาตรการเฉพาะหน�าชั่วคราวก!อนจะดําเนินการอนุรักษ�ข้ันสูงต!อไป หรือภายหลัง
ท่ีได�มีการอนุรักษ�ข้ันสูงแล�ว ข้ันตอนการอนุรักษ�โบราณสถานในการดูแลของพระสงฆ�แบ!งได�เป�น 3 
ลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษารวบรวมข�อมูลเบื้องต�น ซ่ึงพระสงฆ�สามารถดําเนินการได�เอง โดยศึกษา
เรื่องราวของโบราณสถานและทําการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด ท้ังจากหลักฐานทางโบราณคดี 
หลักฐานท่ีเป�นลายลักษณ�อักษร หลักฐานท่ีเป�นภาพ และเก็บรวบรวมไว�เป�นหมวดหมู! เพ่ือความสะดวก
ในการสืบค�น 
 2. การอนุรักษ�ข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค�เพ่ือหยุดหรือชะลอเหตุแห!งการเสื่อมสภาพ
โบราณสถาน โดยไม!มีผลให�ลักษณะทางกายภาพของโบราณสถานเปลี่ยนไปจากเดิม ประกอบด�วย  
  2.1 การดูแลรักษา เป�นข้ันตอนท่ีพระสงฆ�สามารถดําเนินการได�เอง โดยเน�นการดูแล
และทําความสะอาดโบราณสถานและบริเวณโดยรอบ 
  2.2 การปกปUองคุ�มครอง ข้ันตอนนี้พระสงฆ�ดําเนินการได�เอง โดยการควบคุมไม!ให�มี
การบุกรุกทําลายโบราณสถาน หรือ มิให�มีสิ่งท่ีจะบดบังทัศนียภาพ กีดขวางเส�นทางของโบราณสถาน 
รวมถึงการปUองกันสัตว�ไม!ให�เข�ามาอยู!อาศัยหรือทําลายโบราณสถาน  
  2.3 การเสริมความม่ันคง เป�นการปUองกันการเสื่อมสภาพ และการบูรณะโบราณสถาน 
ท่ีจะมีผลต!อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พระสงฆ�ต�องดําเนินการภายใต�คําแนะนําของกรมศิลปากร 
นอกจากนั้นแล�ว พระสงฆ�สามารถดําเนินการได�เอง เช!น การใช�สังกะสีคลุมหลังคาชั่วคราวหากหลังคา
รั่วซึม ทําการคํ้ายันโดยใช�วัสดุคํ้ายันโบราณสถานชั่วคราวท่ีไม!ก!อให�เกิดความเสียหายและไม!บดบัง
ทัศนียภาพ กรณีโบราณสถานอยู!ในสภาพเสี่ยงต!อการพังทลาย และกําหนดให�เป�นพ้ืนท่ีอันตราย 
  2.4 การใช�ประโยชน�โบราณสถาน ท้ังทางตรงและทางอ�อม โดยกําหนดพ้ืนท่ีใช�
ประโยชน�อย!างชัดเจน ไม!เปลี่ยนแปลงรูปแบบโบราณสถาน ใช�สอยพ้ืนท่ีในโบราณสถานอย!างเหมาะสม 
ดูแลรักษาให�สะอาด เรียบร�อย และให�บริการเพ่ือการศึกษา ค�นคว�า วิจัย ในด�านประวัติศาสตร�
โบราณคดี และการอนุรักษ�โบราณสถานเบื้องต�น 
 3. การอนุรักษ�ข้ันสูง ส!วนใหญ!เป�นงานในหน�าท่ีของกรมศิลปากร เนื่องด�วยเป�นงานทาง
วิชาการท่ีมีความซับซ�อน แต!พระสงฆ�ก็มีบทบาทในการประสานงานให�การอนุรักษ�ขั้นสูงสําเร็จไป
ได�ด�วยดี ซ่ึงงานส!วนนี้ ประกอบด�วย การปUองกันการเสื่อมสภาพ (Prevention or Deterioration) 
การสงวนรักษา (Preservation) การเสริมความม่ันคงแข็งแรง (Consolidation) การจําลองแบบ 
(Reproduction) การบูรณะ (Restoration) การปฏิสังขรณ� (Reconstruction) การประกอบคืนสภาพ 
(Anastylosis) การประยุกต�การใช�สอย (Rehabilitation/Renovation) 
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 ส!วนการอนุรักษ�ท่ีเก่ียวข�องกับมรดกวัฒนธรรมตามความเห็นของวิฑูรย� เหลียวรุ!งเรือง 
(2552: 8-9) คือ การรักษาไว�ไม!ให�สูญเสียไปหรือให�อยู!ในสภาพคงเดิม เป�นกระบวนการอนุรักษ�มรดก
วัฒนธรรม อันประกอบด�วยจากการศึกษา ค�นคว�า วิเคราะห� วิจัยในลักษณะสหวิชาการเพ่ือนําไปสู!
การเลือกสรรวิธีการท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการอนุรักษ�แหล!งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม  
 สามารถ สิริเวชพันธุ� (2542: 45) ให�ความเห็นว!า คือ เป�นการกระทําหรือเป�นการใช�
มาตรการต!าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือจะดํารงรักษาสภาพของอาคารและรายละเอียดทางสถาป6ตยกรรมให�
คงรูปแบบเดิมด�วยวัสดุก!อสร�างแบบเดิม และวิธีการสร�างอย!างเดิมท่ีเคยทํามาในอดีต โดยการอนุรักษ�
นี้ต�องมีของเดิมสัก 70-80% อาจเพ่ิมเติมเพียง 20-30% เท!านั้น ซ่ึงเป�นไปในทางเดียวกับความเห็น
ของ ธราพงศ� ศรีสุชาติ (ศักด์ิชัย สายสิงห�, 2553: 189) ท่ีเห็นว!า หลักการอนุรักษ�ท่ีสําคัญหลักการ
เดียว คือ การอนุรักษ�แบบรักษารูปแบบเดิม (authenticity) หากเป�นโบราณสถานท่ียังคงใช�งานอยู!
อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบได�บ�างเล็กน�อย แต!หากเป�นโบราณสถานท่ีไม!ใช�งานแล�ว ต�องรักษา
รูปแบบให�คงความด้ังเดิมไว� โดยไม!มีการต!อเติมส!วนท่ีขาดหายไป สอดคล�องกับ สมชาติ จึงสิริอารักษ� 
(ม.ป.ป.: 4-5 - 4-13) ท่ีเห็นว!า การอนุรักษ�ต�องอยู!บนพ้ืนฐานของการดูแลอย!างต!อเนื่อง สามารถนํา
โบราณสถานมาใช�ประโยชน�ได� แต!ต�องไม!เปลี่ยนแปลงเนื้อหาด้ังเดิมหรือแผนผังบริเวณหรือการ
ตกแต!งใด ๆ ส!วนการบูรณะนั้น คือ การรักษาความเป�นของแท�ให�มากท่ีสุด หากจําเป�นต�องเพ่ิมเติม
ปรับปรุงบางส!วนต�องแสดงให�เห็นความแตกต!างระหว!างของเดิมและของใหม! และสันติ เล็กสุขุม 
(2553: 170-171) ให�ความเห็นว!า การบูรณปฏิสังขรณ�โบราณสถานท่ีอยู!ในศาสนสถานท่ียังคงใช�งาน
อยู! หากมีความจําเป�นเพ่ือใช�งานต!อไปสามารถบูรณะปรับเปลี่ยนไปได�ตามความจําเป�นและความ
เหมาะสม ซ่ึงก!อนการบูรณะจะต�องมีการศึกษารูปแบบ เก็บข�อมูลเดิม บันทึกไว�เป�นหลักฐาน และ
ผ!านความเห็นชอบของนักวิชาการ 
 วิฑูรย� เหลียวรุ!งเรือง (2552) แสดงความเห็นในเรื่องการอนุรักษ�และการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมไว�ว!า การอนุรักษ�และบูรณปฏิสังขรณ�วัด และโบราณสถานส!วนใหญ!อยู!ภายใต�ความ
รับผิดชอบของกรมศิลปากรและกรมศาสนา  มีป6ญหาการอนุรักษ� ประการแรก คือ ป6ญหานโยบายท่ี
เกิดจากระบบราชการที่ขาดความเข�าใจลักษณะการทํางาน และความสําคัญของการอนุรักษ� เช!น 
การเร!งพัฒนาเมือง เน�นด�านเศรษฐกิจโดยไม!ได�ศึกษาผลกระทบท่ีมีต!อการอนุรักษ� อีกท้ัง การวางแผน
ดังกล!าว เป�นลักษณะสั่งการจากส!วนกลาง กรม หรือกระทรวง และไม!ได�ให�อํานาจส!วนท�องถ่ิน และ
ขาดความเข�าใจในความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมท�องถ่ิน จึงเป�นผลให�ทรัพยากรวัฒนธรรมถูก
ทําลาย ประการท่ีสอง คือ ป6ญหาความเข�าใจของชุมชน เกิดจากแนวทางการอนุรักษ�สองแนวทาง คือ 
การอนุรักษ�ท่ีดําเนินการบนพ้ืนฐานแนวคิดจากตะวันตก เน�นการรักษารูปแบบทางกายภาพ แต!ขาด
ข�อมูลด�านภูมิป6ญญา ความรู�วัสดุ และฝvมือช!าง กับแนวคิดจากตะวันออก เน�นการอนุรักษ�ศาสนสถาน
โดยใช�แนวคิดทางพุทธศาสนาเป�นหลัก ความเชื่อ ความศรัทธา และความหมายของคุณค!าในเชิง
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นามธรรมมากกว!า ซ่ึงแนวคิดท้ังสองแนวทางไม!สอดคล�องกัน เช!น ศาสนสถานในแนวคิดตะวันออก 
สิ่งก!อสร�างล�วนเป�นอนัตตาตามหลักไตรลักษณ� ที่ว!างเปล!า และปราศจากตัวตน พระสงฆ�ไม!ยึดถือ
ความสําคัญในการอนุรักษ�โบราณสถาน และสถาป6ตยกรรม ล�วนเป�นอนัตตา ที่ก!อสร�างโดย
บรรพบุรุษ เมื่อท!านได�ล!วงลับไป ปราศจากตัวตน บุตรหลานผู�สืบทอดก็ไม!ควรยึดถือมาเป�นของตน 
การรื้อถอน การบริจาค และการนําไปใช�ประโยชน�อย!างอื่นจึงมีคุณค!าทางจิตใจมากกว!าการอนุรักษ� 
หรือการผาติกรรม เป�นการทําให�เจริญ ดังนั้นเมื่อมีเอกชนจะนําของใหม! เพื่อประโยชน�สงฆ�อย!าง
หนึ่งอย!างใด การรื้อของที่ไม!ดีของเก!าที่ชํารุด การสร�างถวายให�ใหม! เพื่อชดใช�และทดแทนถือว!าทํา
ให�เจริญ เพื่อให�ศาสนสถานนั้นเปลี่ยนสภาพใช�งานอย!างอื่น เป�นการสืบทอดต!อพุทธศาสนาโดยไม!
ปล!อยให� ศาสนสมบัติชํารุดหักพัง และประการที่สาม คือ วิธีการอนุรักษ�และขั้นตอนที่แตกต!างกัน
ของภาคราชการและท�องถิ่น โดยกรมศิลปากรกําหนดรูปแบบแผนโครงการอนุรักษ�และประมูลหา
ผู �ร ับเหมา โดยขาดผู �เชี ่ยวชาญทางสถาป6ตยกรรมพื้นถิ่น ขาดแนวทางที่ช ัดเจนในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมท�องถิ่น ช!างรับเหมาที่ได�อาจมีฝvมือช!าง สกุลช!าง วิธีการทํางานของช!างท่ี
แตกต!างในระหว!างภาค เช!น นักช!างภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี มาซ!อมแซมวิหารในล�านนาหรือใน
ข้ันตอนวิธีการทางเทคนิค เช!น แก�วจืน จะแตกต!างกับกระจกเกรียบ กระจกหุงของภาคกลาง ปูนสะ
ตายจินจะแตกต!างกับปูนตํา ปูนจีนของภาคกลาง การฉาบปูนเรียบในผนังวิหาร เทคนิคการซ!อม
ศิลปกรรมต!าง ๆ การใช�วัสดุก!อสร�างต!าง ๆ เช!น กระเบื้องดินขอที่แตกต!างกับกระเบื้องหางมนของ
ภาคกลาง การแก�ไขป6ญหาการอนุรักษ�ในระดับภูมิภาคหรือท�องถิ่นควรส!งเสริมให�ท�องถิ่นมีความ 
สามารถในการรักษาเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมไว� ส!งเสริมให�ท�องถ่ินมีคุณภาพ สามารถแก�ป6ญหาการ
อนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรมได� 
 ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การอนุรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล ผู�ศึกษาจะได�ใช�แนวคิดเรื่อง
การอนุรักษ�เป�นกรอบในการวิเคราะห�การบริหารจัดการ การอนุรักษ� ท่ีผ!านมา จนถึงป6จจุบัน และ
นําเสนอแนวทางการอนุรักษ�ท่ีเหมาะสมต!อไป 
 อย!างไรก็ตาม ผู�ศึกษาเห็นว!า การศึกษาเรื่องการอนุรักษ�ควรกระทําควบคู!ไปกับการศึกษา
แนวคิดเรื่องการพัฒนาเชิงอนุรักษ� เนื่องจาก โบราณสถานมิได�ต้ังอยู!อย!างโดดเด่ียว แต!จําเป�นต�อง
ศึกษาถึงสภาพ และสิ่งแวดล�อมบริเวณโดยรอบ เพ่ือให�การอนุรักษ�มีผลสําเร็จและเป�นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
แนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ$ 
 ดังท่ีกล!าวไว�ใน แนวคิดเรื่องการอนุรักษ� แล�วว!า โบราณสถานภายในวัดม!อนจําศีล ต้ังอยู!
ใกล�กันเป�นกลุ!มภายในบริเวณพ้ืนท่ีกว�างขวาง อาทิ เจดีย�ทอง เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ เจดีย�พระ
ฤาษี ซุ�มประตูโขง และวิหารไม�สัก ประกอบกับการสํารวจพบว!า วัดม!อนจําศีล อนุญาตให�องค�กร และ 
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บุคคลภายนอกเข�ามาใช�ประโยชน�ภายในพ้ืนท่ีบริเวณวัด อาทิ วิทยาลัยสารพัดช!าง สถานสงเคราะห�
เด็กปฐมวัยชุมชน รวมถึงการอพยพเข�ามาต้ังถ่ินฐานของชาวบ�านภายในพ้ืนท่ีของวัดม!อนจําศีล ดังนั้น 
การจะศึกษาเพียงโบราณสถาน หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพียงอย!างเดียวอาจไม!ครอบคลุมเพียงพอ 
เนื่องจากตัวโบราณสถานมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล�อมรอบบริเวณ ท้ังในด�านกายภาพ คุณค!าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร� จึงจําเป�นต�องศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ควบคู!ไปกับ
การศึกษาเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยผู�ศึกษาจะได�นําแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ�มา
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของอาคารโบราณสถานและสิ่งแวดล�อมโดยรอบ ท้ังนี้ ผู�ศึกษาพบว!า มีผู�ให�
ความหมายของการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ไว�อย!างหลากหลาย ดังต!อไปนี้ 
 ประสงค� เอ่ียมอนันต� (2534: 106-107) ให�ความหมาย การพัฒนาเชิงอนุรักษ� ว!าเป�นการ
พัฒนาชุมชนเมืองควบคู!ไปกับการบูรณะและปฏิสังขรณ�โบราณสถาน ซ่ึงต�องมีการควบคุมความเจริญ
บริเวณท่ีเก่ียวข�อง บริเวณใกล�เคียงกับบริเวณท่ีต้ังโบราณสถานและตัวโบราณสถานตามความ
เหมาะสม ซ่ึงโบราณสถานถือเป�นศิลปกรรมประเภทหนึ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึนและได�รับการยกย!องว!ามี
คุณค!าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร� โบราณคดี และเทคโนโลยี จากผลงานในอดีตและป6จจุบัน 
ต้ังอยู!ในแหล!งศิลปกรรม และมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล�อมโดยรอบท่ีเรียกว!าสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม 
(สุมาลี อยู!ภู!, 2538: 157) 
 สุมาลี อยู!ภู! (2538: 159) กล!าวเพ่ิมเติมว!า การพัฒนาเชิงอนุรักษ�จะต�องแยกพ้ืนท่ีการ
พัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากบริเวณท่ีควรอนุรักษ� ท้ังการอนุรักษ�ทางธรรมชาติและศิลปกรรม แต!
ยังคงแสดงให�เห็นถึงความเชื่อมต!อของการพัฒนาท้ังสองบริเวณ ร!วมกับการควบคุมอาคารและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนให�สอดคล�องกลมกลืนกับบริเวณท่ีมีโบราณสถาน โดยสุมาลี เสนอวิธีการ
ดําเนินการ “การพัฒนาเชิงอนุรักษ�” ไว�ว!า ควรเริ่มจากการกําหนดกรอบการพัฒนาในเขตสิ่งแวดล�อม
ศิลปกรรม และควบคุมการพัฒนาในบริเวณต!าง ๆ ท่ีเชื่อมต!อกับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจอย!างค!อย
เป�นค!อยไป สุดท�ายส!งเสริมให�เขตสิ่งแวดล�อมศิลปกรรมมีความสง!างามและมีบรรยากาศเหมาะสม
กลมกลืนกับศิลปกรรม และ แหล!งศิลปกรรมนั้น ๆ  
 สุมาลี อยู!ภู! (2538: 160) เสนอว!าควรมีมาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให�ได�
สิ่งแวดล�อมศิลปกรรมตามท่ีวางแผนไว� ดังต!อไปนี้  
 มาตรการ จะเป�นเครื่องมือเพ่ือควบคุม บังคับ กํากับ ดูแลเขตสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม ซ่ึง
สามารถทําได�โดยมี มาตรการด�านประชาสัมพันธ� เป�นมาตรการแรกท่ีต�องนําไปใช� เพ่ือให�ประชาชน
เข�าใจ เห็นคุณค!า และให�มีจิตสํานึกถึงงานศิลปกรรมในท�องถ่ินของตน ผ!านกิจกรรมต!าง ๆ ท่ีส!งเสริม
ให�เห็นถึงคุณค!าของงานศิลปกรรม ส!วน มาตรการด�านการบริหารและการจัดองค�กร อาจต�องมีการจัด
กลุ!มบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือทําหน�าท่ีบริหารและจัดการในระดับต!าง ๆ ต้ังแต!ส!วนกลางจนถึงส!วนท�องถ่ิน 
รวมไปถึงมาตรการด�านงบประมาณ และมาตรการด�านเวลา 
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 ส!วนข้ันตอนการปฏิบัติงาน จะเป�นการสร�างจิตสํานึกให�เห็นคุณค!าสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม 
การปกปUองคุ�มครองสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม การเสริมสร�างความสง!างามให�งานศิลปกรรม การบํารุงรักษา
และการกํากับดูแลเขตสิ่งแวดล�อมศิลปกรรม และการประเมินการปฏิบัติงานแต!ละข้ัน โดยจะมีการ
ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป�นข�อมูลในการวางแผนงานครั้งต!อไป หลังการการปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้น 
 กล!าวโดยสรุป การพัฒนาเชิงอนุรักษ� เป�นแนวทางที่จะทําให�โบราณสถานที่มีอายุนับ
ร�อยปvยังคงดํารงอยู!คู!กับสิ่งก!อสร�างและสังคมในป6จจุบัน โดยไม!มีการละทิ้ง แบ!งแยก ให�เป�นสถานท่ี
รกร�างเหมือนอยู!กันคนละสมัย (เสาวลักษณ� แซ!ลี้, 2540: 9) ซ่ึงสอดคล�องกับความเห็นของ ประสงค� 
เอ่ียมอนันต� (2537: 68) ท่ีกล!าวไว�ว!า การอนุรักษ�จริง ๆ แล�วต�องนึกถึงท้ังเรื่องวิชาการ เศรษฐกิจ และ
สังคมด�วย ไม!ใช!จะอนุรักษ�กันชนิดย�อนอดีต 100 % 
 โดยผู�ศึกษาจะได�นําแนวคิด การพัฒนาเชิงอนุรักษ� มาวิเคราะห�ความเชื่อมโยง และ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมภายในบริเวณวัดม!อนจําศีล กับสิ่งแวดล�อมโดยรอบ 
ทําอย!างไรท่ีจะอนุรักษ�และพัฒนา โบราณสถานท่ีมีสถาป6ตยกรรม และศิลปกรรมแบบพม!า ท่ีมีอายุ
นับพันปv ท่ีต้ังอยู!ภายในบริเวณวัดม!อนจําศีล ควบคู!ไปกับการเจริญของชุมชนและสังคม ท่ีป6จจุบัน
ต้ังอยู!ประชิด ปะปนกับทรัพยากรวัฒนธรรมเหล!านี้ ให�มีความผสมกลมกลืน เพ่ือช!วยควบคุม
สภาพแวดล�อมทางวัฒนธรรมของกลุ!มโบราณสถานกับชุมชนเหล!านี้ 
 
แนวคิดการมีส#วนร#วม 
 ความหมายของการมีส!วนร!วมของชุมชนนั้น ได�มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมายไว�
ต!าง ๆ กัน ดังจะรวบรวมเสนอเป�นแนวคิดดังนี้ 
 ทวีทอง หงส�วิวัฒน� (2527: 21) ได�สรุปความหมายของการมีส!วนร!วมเอาไว�ว!า การมีส!วน
ร!วมคือการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช�และ
กระจายทรัพยากรท่ีมีอยู!เพ่ือประโยชน�ต!อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป�นอย!าง
สมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส!วนร!วมประชาชนได�พัฒนาการรับรู�และภูมิป6ญญาใน
การแสดงออกในรูปแบบการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย!างเป�นตัวของตัวเอง 
 อคิน ระพีพัฒน� (2527: 41) ได�ให�ความหมายของการมีส!วนร!วมว!า เป�นการให�ประชาชน
เป�นผู�คิดค�นป6ญหาเป�นผู�ท่ีทําทุกอย!าง ซ่ึงไม!ใช!การกําหนดจากภายนอกแล�วให�ประชาชนเข�ามาร!วมใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแต!ทุกอย!างจะต�องเป�นเรื่องของประชาชนท่ีจะคิดข้ึนมา 
 นิรันดร� จงวุฒิเวศย� (2527: 16) ได�สรุปความหมายของการมีส!วนร!วมว!า การมีส!วนร!วม 
หมายถึง การเก่ียวข�องทางด�านจิตใจและอารมณ�ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ�กลุ!ม ซ่ึงผลของการ
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เก่ียวข�องดังกล!าวเป�นเหตุเร�าใจให�กระทําการให�บรรลุ จุดมุ!งหมายของกลุ!มนั้น กับท้ังทําให�เกิดความ
ส!วนร!วมรับผิดชอบกับกลุ!มดังกล!าวด�วย 
 ปรัชญา เวสารัชช� (2530: 14) ให�ความหมาย การมีส!วนร!วมของประชาชนในการพัฒนา
ท�องถิ่นและชนบทว!า หมายถึง การที่ประชาชน หรือชุมชน หรือองค�กรของประชาชนได�เข�ามามี
ส!วนร!วมในการดําเนินงานพัฒนาท�องถิ่นและชนบทในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนใน
รูปแบบของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตตน โดยมีจุดมุ!งหมายเพื่อที่จะพัฒนาหรือยกระดับขีด
ความสามารถของตนในการกําหนดชีวิตตนในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร และป6จจัยการผลิตที่มี
อยู!ในสังคมเพ่ือประโยชน�ต!อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด�านของตนท่ีเป�นอยู!ให�ดีข้ึนกว!าเดิม 
 วันรักษ� ม่ิงมณีนาคิน (2531: 10) สรุปการมีส!วนร!วมของประชาชน ไว�ว!า เป�นการเข�าร!วม
อย!างแข็งขันและอย!างเต็มท่ีของกลุ!มบุคคลผู�มีส!วนได�เสียในทุก ข้ันตอนของโครงการหรืองานพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะอย!างยิ่งการมีส!วนร!วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน�าท่ีความรับผิดชอบ การมีส!วน
เข�าร!วมจะเป�นเครื่องประกันว!าสิ่งท่ี ผู�มีส!วนได�เสียต�องการท่ีสุดนั้น จักได�รับการตอบสนองและทําให�มี
ความเป�นไปได�มาก ข้ึนว!าสิ่งท่ีทําไปนั้นจะตรงกับความต�องการท่ีแท�จริง และม่ันใจมากข้ึนว!าผู�เข�าร!วม 
ทุกคนจะได�รับประโยชน�เสมอหน�ากัน 
 ณรงค� ณ เชียงใหม! (2545: 1-7) แสดงความเห็นว!า การมีส!วนร!วมของประชาชนเป�นการ
เปwดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส!วนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาในทุกข้ันตอน เริ่มจากร!วมรับรู� 
รับทราบป6ญหานโยบายแผนงาน ร!วมคิด ร!วมตัดสินใจแก�ป6ญหา ร!วมดําเนินการ ร!วมประเมินผล และ
ร!วมรับผลประโยชน� 
 นรินทร�ชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ได�สรุปความหมายของการมีส!วนร!วมว!า การมีส!วนร!วม 
คือ การท่ีฝxายหนึ่งฝxายใดท่ีไม!เคยได�เข�าร!วมในกิจกรรมต!าง ๆ หรือเข�าร!วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข�า
ร!วมด�วยเล็กน�อยได�เข�าร!วมด�วยมากข้ึน เป�นไปอย!างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช!มีส!วนร!วมอย!างผิวเผิน
แต!เข�าร!วมด�วยอย!างแท�จริงยิ่งข้ึนและ การเข�าร!วมนั้นต�องเริ่มต้ังแต!ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท�ายของ
โครงการ  
 ปาริชาติ สถาปwตานนท� และคณะ (2549: 18) เห็นว!า การมีส!วนร!วมของประชาชนเป�น
เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับความสัมพันธ�เชิงอํานาจ จากการถ!ายโอนอํานาจของบุคคลผู�มีอํานาจลงไปสู!สมาชิก
ในชุมชน และเพ่ิมอํานาจให�กับสมาชิกในชุมชนในการร!วมกันคิด ร!วมกันตัดสินใจ ในเรื่องราวต!างๆ 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนร!วมปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชนให�เป�นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 
 จากการให�ความหมายของการมีส!วนร!วมข�างต�น สรุปได�ว!า การมีส!วนร!วมของชุมชน
หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในฐานะเป�นส!วนหนึ่งของชุมชนและท�องถ่ินได�เข�าไปเก่ียวข�อง โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

ร!วมแสดงความคิดเห็น และกระทําในสิ่งที่เห็นพ�องต�องกันตลอดจนร!วมพิจารณากําหนดป6ญหา 
ความต�องการของประชาชน เพ่ือร!วมพัฒนาชุมชนให�เป�นประโยชน�ในทิศทางท่ีเหมาะสมร!วมกัน 
 กระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชน 
 ตามความเห็นของอคิน รพีพัฒน� (2525: 78-85) กระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชนมี 
5 ระดับ ดังนี้  
 1. ประชาชนมีส!วนร!วมในการค�นหาป6ญหา และความต�องการของชุมชน ตลอดจนจัด
เรียงลําดับความสําคัญของป6ญหา  
 2. ประชาชนมีส!วนร!วมในการวิเคราะห�หาสาเหตุแห!งป6ญหา และแนวทางต!าง ๆ ท่ีอาจ
นํามาใช�ในการแก�ป6ญหา 
 3. ประชาชนมีส!วนร!วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใช�ในการแก�ป6ญหาและ
วางแผนเพ่ือแก�ป6ญหาร!วมกัน 
 4. ประชาชนมีส!วนร!วมในการดําเนินงานตามแผน เพ่ือแก�ป6ญหา 
 5. ประชาชนมีส!วนร!วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 ส!วนณรงค� ณ เชียงใหม! (2545: 1-7) ให�ความเห็นว!าการมีส!วนร!วมของประชาชน มี 4 
ข้ันตอน คือ  
 1. ร!วมรับรู� ได�แก! รับรู� รับทราบป6ญหาของตนเอง เป�นข้ันตอนแรกท่ีสําคัญต!อการเริ่มต�น
ของการมีส!วนร!วมอย!างแท�จริง 
 2. ร!วมคิด ได�แก! ร!วมกันคิด ร!วมกันแก�ป6ญหา ร!วมกันตัดสินใจ เป�นการมีส!วนร!วมในการ
แสดงออกด�านความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบ การประเมินป6ญหาหรือทางเลือกท่ีเป�นไปได�ในการ
ปฏิบัติ 
 3. ร!วมทํา ได�แก! การมีส!วนร!วมในการปฏิบัติ เป�นการดําเนินการตามโครงการและ
แผนงาน และก!อให�เกิดความรู�สึกร!วมในการเป�นเจ�าของ 
 4. ร!วมรับผลประโยชน� ได�แก! การมีส!วนร!วมในผลประโยชน�ในโครงการหรือกิจกรรมด�าน
วัตถุ ด�านสังคม และด�านบุคคล 
 Rifkin (1990, อ�างถึงใน ณรงค� ณ เชียงใหม!, 2545: 1-7) แบ!งระดับการมีส!วนร!วมของ
ชุมชนไว� 5 ระดับ ได�แก! 
 ระดับท่ี 1 ประชาชนมีส!วนร!วมรับผลประโยชน�จากโครงการโดยท่ีไม!ได�มีส!วนร!วมใน
กิจกรรมใด ๆ  
 ระดับท่ี 2 ประชาชนมีส!วนร!วมในกิจกรรมเป�นบางส!วน เพ่ิมเติมจากระดับท่ี 1 แต!ยังไม!ได�
ร!วมงานอย!างแท�จริง 
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 ระดับท่ี 3 ประชาชนมีส!วนร!วมในการกําหนดกิจกรรมต!าง ๆ แต!เปUาหมายหรือ
วัตถุประสงค�ของโครงการยังถูกกําหนดโดยผู�จัดทํานโยบาย 
 ระดับท่ี 4 ประชาชนมีส!วนร!วมในการควบคุม กํากับ และประเมินผลว!าเป�นไปตาม
วัตถุประสงค�หรือไม! แต!ยังไม!ได�เข�าไปมีส!วนร!วมในการกําหนดนโยบาย 
 ระดับท่ี 5 ประชาชนมีส!วนร!วมในการวางแผน เป�นผู�ตัดสินใจและกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค� รวมถึงกิจกรรมต!าง ๆ ด�วยตนเอง ในระดับนี้ประชาชนดําเนินการเองท้ังหมด โดยมี
หน!วยงานรัฐเป�นผู�ให�การสนับสนุน 
 White (1994, อ�างถึงใน ปาริชาติ สถาปwตานนท� และคณะ, 2549: 21) แบ!งการมีส!วน
ร!วมของประชาชนในการพัฒนาออกเป�น 2 ลักษณะ ประกอบด�วย การมีส!วนร!วมอย!างแท�จริง คือ 
การร!วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น การร!วมเป�นพันธมิตร การส!งตัวแทนเข�าไปร!วมใช�สิทธิการตัดสินใจ 
และการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง และการมีส!วนร!วมแบบเทียม คือ ความร!วมมือของ
ประชาชนกับองค�กรต!าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น การร!วมเป�นพันธมิตร การส!งตัวแทนเข�าไป
ร!วมใช�สิทธิการตัดสินใจ และการควบคุมการตัดสินใจ 
 Cohen (1996, อ�างถึงใน ปาริชาติ สถาปwตานนท� และคณะ, 2549: 21-22) เห็นว!า   
การมีส!วนร!วมในงานพัฒนาอธิบายได�ใน 4 ลักษณะ คือ  
 1. การมีส!วนร!วมในเชิงการกระทํา คือ บุคคลในชุมชนได�ลงแรงกายในการดําเนินงานให�
สําเร็จ 
 2. การมีส!วนร!วมในเชิงเงินตรา คือ บุคคลในชุมชนได�สนับสนุนเงินในการทํากิจกรรมต!าง ๆ  
 3. การมีส!วนร!วมในเชิงความรับผิดชอบ เก่ียวกับการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบ 
แบ!งหน�าท่ีให�คนกลุ!มต!าง ๆ ในชุมชนได�ร!วมรับผิดชอบ 
 4. การมีส!วนร!วมในเชิงตัดสินใจ สมาชิกในชุมชนมีส!วนร!วมในการวางแผนและตัดสินใจ
ในโครงการ สะท�อนถึงการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการตัดสินใจ 
 สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัด
ประเภทของการมีส!วนร!วมของประชาชนด�วยภารกิจ 5 ประการ ได�แก! 
 ภารกิจท่ี 1 การมีส!วนร!วมในการวางแผน คือ ประชาชนมีบทบาทในการทํากิจกรรมต!าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนโครงการ ท้ังการวิเคราะห�ป6ญหา การลําดับความสําคัญของป6ญหา การ
กําหนดเปUาหมาย การกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน และการกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
 ภารกิจท่ี 2 การมีส!วนร!วมในการดําเนินกิจกรรม คือ การสนับสนุนด�านทรัพยากร และ
การให�ความร!วมมือในการจัดกิจกรรม 
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 ภารกิจท่ี 3 การมีส!วนร!วมในการใช�ประโยชน� คือ การนําเอากิจกรรมมาใช�ให�เกิดประโยชน� 
เพ่ือเพ่ิมระดับการพ่ึงตนเอง และการควบคุมทางสังคม 
 ภารกิจท่ี 4 การมีส!วนร!วมในการได�รับผลประโยชน� คือ การแจกจ!ายผลประโยชน�ในการ
พัฒนา 
 ภารกิจท่ี 5 การมีส!วนร!วมในการประเมินผล คือ ให�ประชาชนรับรู�ถึงป6ญหาและอุปสรรค 
เพ่ือร!วมมือกันหาทางแก�ไขต!อไป (สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, 2545, อ�างถึงใน ปาริชาติ สถาปwตานนท� และคณะ, 2549: 14-23) 
 การเปwดโอกาสให�ประชาชนมีส!วนร!วมมีความสําคัญ คือ จะส!งผลให�ประชาชนยอมรับใน
แผนงานเนื่องด�วยเป�นแผนท่ีตรงกับป6ญหาและความต�องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนย!อมให�
ความร!วมมือในการดําเนินงานตามแผน ซ่ึงช!วยลดความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนได� ยังสร�างความรู�สึก
ผูกพัน ความเป�นเจ�าของให�กับประชาชน และช!วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน (ณรงค� ณ 
เชียงใหม!, 2545: 4) 
 กล!าวโดยสรุป การมีส!วนร!วมอย!างแท�จริงของประชาชนไม!ได�อยู!แค!เพียงการปรากฏตัวให�
ข�อคิด หรือดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเท!านั้น แต!อยู!ท่ีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของประชาชน จากผู�รับบริการต!าง ๆ ไปสู!การมีส!วนร!วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบเก่ียวกับ
ภารกิจต!าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนแบบเคียงบ!าเคียงไหล!กับกับหน!วยงานรัฐ  (ปาริชาติ สถาปwตานนท� 
และคณะ 2549 : 24) 
 ท้ังนี้ ผู�ศึกษาจะได�ใช�แนวความคิดการมีส!วนร!วมนี้ไปใช�เป�นกรอบในการศึกษาถึงความ
ต�องการในการมีส!วนร!วมของประชาชน ชุมชน ผู�เก่ียวข�อง ผู�มีส!วนได�ส!วนเสีย ในการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัดม!อนจําศีล ว!า พวกเขามีความต�องการท่ีจะมีส!วนร!วมในการอนรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล 
มากน�อยเพียงใด และไปในทิศทางใด 
 
การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 การบังคับใช�กฎหมายเป�นมาตรการหนี่งในการคุ�มครองและปกปUองทรัพยากรวัฒนธรรม
ให�คงอยู!สืบไป ในการวิจัยนี้ผู�ศึกษาได�ศึกษากฎหมาย 3 ฉบับท่ีเก่ียวข�อง ดังต!อไปนี้ 
 กฎบัตรระหว!างประเทศเพ่ือการอนุรักษ� และบูรณะโบราณสถานและสถานท่ีต้ัง (The 
Venice Charter, 1964) เป�นหลักการสากลว!าด�วยการอนุรักษ�โบราณสถาน ร!างข้ึนในการประชุม
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 ของสถาปนิกและผู�เชี่ยวชาญการอนุรักษ�โบราณสถาน ประกอบด�วย บทนํา 1 บท 
และเนื้อหา 16 มาตรา กล!าวถึง นิยามของโบราณสถาน จุดประสงค�ในการอนุรักษ� การอนุรักษ� 
การบูรณะ แหล!งท่ีตั้งประวัติศาสตร� การขุดค�น และการพิมพ�เผยแพร! 
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 ระเบียบกรมศิลปากรว!าด�วยการอนุรักษ�โบราณสถาน พ.ศ.2528 เป�นระเบียบท่ีกรม
ศิลปากรอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห!งพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ท่ีให�
อํานาจออกระเบียบนี้เพ่ือให�การอนุรักษ�โบราณสถานเป�นไปด�วยความถูกต�อง เนื้อหาเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป�นรูปธรรมในการดูแลรักษาโบราณสถาน ประกอบด�วย 21 ข�อ กล!าวถึง การอนุรักษ� 
โบราณสถาน ข้ันตอนการอนุรักษ� วิธีการอนุรักษ� 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห!งชาติ พ.ศ. 
2504 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห!งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 เป�นกฎหมายการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศไทย ท่ีได�รับ
การปรับปรุงแก�ไขครั้งสุดท�ายในปv พ.ศ.2535 ประกอบด�วย 5 หมวด ได�แก! หมวด 1 โบราณสถาน 
หมวด 2 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หมวด 3 พิพิธภัณฑสถานแห!งชาติ หมวด 4 กองทุนโบราณคดี 
หมวด 4 ทวิ การพักใช�และการเพิกถอนใบอนุญาต หมวด 5 บทกําหนดโทษและบทเฉพาะกาล 
 วัตถุประสงค$ของการออกกฎหมาย 
 กฎบัตรระหว!างประเทศฯ เป�นหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว!า การอนุรักษ�โบราณสถานและ
มรดกวัฒนธรรมของโลกได�ก�าวเข�าสู!แนวทางของยุคใหม!ท่ีเปลี่ยนจากแนวคิดการอนุรักษ�เดิมทีมุ!งเน�น
การอนุรักษ�เพ่ือประโยชน�เฉพาะตน ไม!ว!าจะเป�นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง มา
เป�นการอนุรักษ�ด�วยเหตุผลท่ีว!า โบราณสถานเป�นมรดกของมวลมนุษยชาติ (ยงธนิศร� พิมลเสถียร, 
2549: 36-37) ท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเต็มไปด�วยเรื่องราวท่ีส!งผ!านกาลเวลา เป�นหลักฐานท่ี
แสดงถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค!า เม่ือผู�คนตระหนักถึงคุณค!าและให�ความสําคัญกับโบราณสถานใน
ฐานะท่ีเป�นมรดกของมนุษยชาติ จึงยอมรับถึงความรับผิดชอบนี้พร�อมกับอนุรักษ�โบราณสถานให�คง
อยู!ต!อไป 
 ระเบียบกรมศิลปากรฯ เพ่ือกําหนดให�วิธีการอนุรักษ�โบราณสถานโดยกรมศิลปากรเป�นไป
ด�วยความถูกต�องตามหลักวิชาการแบบสากล และให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ วางหลักเกณฑ� แนวทาง วิธีการ ปกปUอง คุ�มครอง 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป�นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้ังท่ีเป�นทรัพย�สินของแผ!นดิน 
และทรัพย�สินส!วนบุคคล 
 สรุปได�ว!าตามกฎบัตรระหว!างประเทศฯ ถือว!าโบราณสถานเป�นมรดกตกทอดของมนุษยชาติ 
โบราณสถานไม!ได�มีความสําคัญเฉพาะแต!บุคคลหนึ่งหรือประเทศหนึ่งเท!านั้น แต!ตามระเบียบฯ และ
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯไม!ได�ระบุว!าเรื่องดังกล!าวไว� 
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 คํานิยาม โบราณสถาน 
 ในกฎบัตรระหว!างประเทศฯ ไม!ได�คํานิยามหรือให�ความหมายของโบราณสถานไว�โดยตรง 
แต!จากนิยามสรุปได�ว!า โบราณสถาน หมายถึง โบราณสถานท่ีตั้ง อาคารหลังหนึ่ง รวมไปถึงสถานท่ีต้ัง
และสภาพโดยรอบของเมืองหรือชนบท ซ่ึงมีหลักฐานของอารยธรรมอย!างใดอย!างหนึ่งโดยเฉพาะ ท่ี
แสดงความเจริญก�าวหน�าและเรื่องราวทางประวัติศาสตร� ผ!านผลงานศิลปะท่ียิ่งใหญ! หรือผลงาน
ธรรมดาท่ีมีผู�สร�างสรรค�ข้ึนในอดีต และเม่ือเวลาล!วงเลยไปยิ่งมีคุณค!าทางวัฒนธรรมมากข้ึน 
 ส!วนความหมายของโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯและระเบียบกรม
ศิลปากรฯสอดคล�องกัน โดยโบราณสถานต�องมีองค�ประกอบ 2 ประการ  
 1. ต�องเป�นอสังหาริมทรัพย�  
 2. โดยอายุของอสังหาริมทรัพย� หรือลักษณะการก!อสร�างอสังหาริมทรัพย� หรือหลักฐาน
เก่ียวกับประวัติศาสตร�อสังหาริมทรัพย� ต�องมีประโยชน�ในแง!ศิลปะ หรือประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี 
อย!างใดอย!างหนึ่ง  
 โบราณสถานยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงแหล!งโบราณคดี แหล!งประวัติศาสตร� และ
อุทยานประวัติศาสตร� ตลอดจนศิลปวัตถุท่ีติดต้ังประจําอสังหาริมทรัพย� 
 กล!าวโดยสรุป การให�ความหมายโบราณสถานของกฎหมายท้ัง 3 ฉบับมีความหมาย
ใกล�เคียงกัน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก!อสร�างท่ีบ!งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร� หรือศิลปะ หรือ
โบราณคดี ส!วนท่ีแตกต!างกัน คือ กฎบัตรระหว!างประเทศฯได�ระบุว!าการอนุรักษ�โบราณสถานไม!จํากัด
เฉพาะผลงานศิลปะท่ียิ่งใหญ! ยังรวมถึงผลงานธรรมดา แต!ตามระเบียบฯ และพระราชบัญญัติ
โบราณสถานฯไม!ได�กําหนดเช!นนี้ 
 การอนุรักษ$และบูรณะโบราณสถาน 
 สรุปใจความสําคัญของการอนุรักษ�ตามกฎบัตรระหว!างประเทศฯได�ว!า การอนุรักษ�
โบราณสถานต�องทําอย!างต!อเนื่อง ซ่ึงการใช�ประโยชน�จากโบราณสถานนับเป�นการอนุรักษ�วิธีหนึ่ง แต!
การอนุรักษ�ต�องไม!เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือตกแต!งโบราณสถานเพ่ิมเติม อีกท้ังการ
อนุรักษ�โบราณสถานหมายรวมถึงสภาพโดยรอบตัวโบราณสถานด�วย ไม!สามารถแยกโบราณสถาน
ออกจากประวัติศาสตร� และสภาพโดยรอบได� และโดยหลักไม!ให�เคลื่อนย�ายงานศิลปกรรมท่ีเป�น
องค�ประกอบโบราณสถาน ยกเว�น หากเป�นวิธีเดียวท่ีจะรักษาโบราณสถานไว� ให�เคลื่อนย�ายงาน
ศิลปกรรมได� (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-1-4-9) 
 ส!วนใจความหลักของการบูรณะตามกฎบัตรระหว!างประเทศฯ คือ การบูรณะเป�น
กระบวนการพิเศษ ท่ีเริ่มต�นด�วยการค�นคว�าทางประวัติศาสตร�และโบราณคดีก!อนและภายหลังการ
บูรณะ เพ่ือคงไว�ซึ่งคุณค!าทางสุนทรียภาพ และคุณค!าทางประวัติศาสตร�โบราณสถาน โดยต�องเคารพ
ในวัสดุด้ังเดิม และหลักฐานท่ีเป�นของแท� หากเริ่มต�นการคาดเดาต�องหยุดการบูรณะลง หากต�อง
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เพ่ิมเติมงานบางส!วน ต�องแสดงให�เห็นถึงความแตกต!างระหว!างงานเก!ากับงานใหม! และให�รู�ว!างานใหม!
เป�นงานร!วมสมัย ให�ความเคารพในประวัติศาสตร�ทุกยุคทุกสมัยอย!างเท!าเทียมกันในโบราณท่ีมีงาน
หลายยุคหลายสมัยปรากฏอยู! และรูปแบบเอกภาพไม!ใช!จุดประสงค�ของการบูรณะ ส!วนการทํา
ชิ้นส!วนทดแทนชิ้นส!วนท่ีสูญหายไปต�องให�ดูกลมกลืนกับส!วนท้ังหมด แต!ในขณะเดียวกันต�องดู
แตกต!างจากของด้ังเดิมด�วย และการบูรณะโบราณสถานต�องรักษาคุณค!าทางประวัติศาสตร�เท!ากับ
หลักฐานทางศิลปกรรม (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-1-4-9) 
 ระเบียบกรมศิลปากรฯ แบ!งการอนุรักษ�ออกเป�น 3 ลักษณะ เป�นลําดับข้ันจากเคร!งครัด
ในการอนุรักษ�มากไปน�อยตามลําดับ ประกอบด�วย การสงวนรักษา หมายถึง การรักษาตามแบบให�คง
สภาพของเดิมตามสภาพท่ีเป�นอยู! และปUองกันไม!ให�เสียหายต!อไป ส!วนการปฏิสังขรณ� หมายถึง การ
ทําให�กลับคืนสู!สภาพเดิมท่ีเคยเป�นมา ขณะท่ีการบูรณะ หมายถึง การซ!อมแซมปรับปรุงให�มีรูปทรง
ลักษณะกลมกลืนเหมือนเดิม แต!แสดงความแตกต!างระหว!างของเดิมกับของใหม!อย!างชัดเจน (สมชาติ 
จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-10-4-15) 
 ประเด็นสําคัญเรื่องการบูรณะในระเบียบกรมศิลปากรฯ คือ หากเป�นโบราณสถานท่ีมีการ
บูรณะ แก�ไขหลายครั้ง ให�พิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป�นหลัก เพ่ือให�โบราณสถานมีคุณค!า
และความสําคัญมากท่ีสุด อีกท้ังให�พิจารณาว!าโบราณสถานมีคุณค!าและลักษณะสําคัญในด�านใดบ�าง 
แล�วจึงวางแผนรักษาคุณค!าเด!นท่ีสุดเป�นหลัก แต!ก็ไม!ละท้ิงคุณค!ารองลงมา และอนุญาตให�รื้อส!วนต!อ
เติม แก�ไขท่ีทําให�คุณค!าเดิมเสียไปได� (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-10-4-15) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ไม!ได�ระบุถึงหลักเกณฑ�การอนุรักษ�และการบูรณะ
โดยเฉพาะไว�ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯแต!อย!างใด 
 โดยสรุป การอนุรักษ�ในกฎบัตรระหว!างประเทศฯเป�นคําท่ีใช�ครอบคลุมการปกปUอง
ท้ังหมด แต!ไม!ใช!วิธีการปฏิบัติ โดยให�หลักการสําคัญไว� (ยงธนิศร� พิมลเสถียร, 2549: 41) แต!ระเบียบ
กรมศิลปากรฯได�แบ!งการอนุรักษ�เป�น 3 ลักษณะ คือ การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ� และการบูรณะ 
ตามลําดับข้ันจากเคร!งครัดในการอนุรักษ�มากไปน�อย ซ่ึงการปฏิสังขรณ�ในระเบียบกรมศิลปากรฯ คือ 
การทําให�กลับคืนสู!สภาพเดิม แตกต!างจากความหมายการปฏิสังขรณ�ของกฎบัตรนานาชาติฯ ท่ีว!าต�อง
เคารพในวัสดุด้ังเดิมและหลักฐานท่ีเป�นของแท� หากเริ่มต�นคาดเดาต�องหยุดการทํางาน หากเพิ่มเติม
งานบางส!วนต�องแสดงให�เห็นความแตกต!างของงานเก!าและงานใหม! และทําให�รู �ว!าเป�นงานใหม! 
(สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-14 - 4-19) ข�อแตกต!างอีกประการ คือ ตามระเบียบกรมศิลปากรฯ 
การบูรณะให�พิจารณาคุณค!าโบราณสถานแต!ละด�านได� โดยรักษาคุณค!าที่โดดเด!นที่สุดเป�นหลัก 
แต!กฎบัตรนานาชาติฯให�ความสําคัญในเรื่องศิลปกรรมเท!าเทียมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร� 
(สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-14 - 4-19) ข�อแตกต!างประการต!อมา คือ ระเบียบกรมศิลปากรฯ
อนุญาตให�รื้อส!วนต!อเติมท่ีทําให�คุณค!าเดิมเสียออกไปได� แต!กฎบัตรนานาชาติฯให�ความเคารพใน
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ประวัติศาสตร�โบราณสถานทุกยุคสมัย (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-14 - 4-19) และข�อแตกต!าง
ประการสุดท�วย ระเบียบกรมศิลปากรฯระบุว!าหากเป�นโบราณสถานท่ีบูรณะแก�ไขมาแล�วหลายครั้งให�
พิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการอนุรักษ� แต!กฎบัตรนานาชาติฯระบุว!ารูปแบบเอกภาพไม!ใช!
จุดประสงค�ของการบูรณะโบราณสถาน (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-1 - 14-19) 
 จากท่ีกล!าวมาข�างต�น เห็นได�ว!า กฎบัตรระหว!างประเทศฯ และระเบียบกรมศิลปากรฯ มี
ความแตกต!างในสาระสําคัญหลายประการ อีกท้ังมีข�อวิพากษ�วิจารณ�กฎหมายท้ังสองฉบับถึงป6ญหา
การนํากฎหมายมาใช� เช!น กฎบัตรนานาชาติฯ เป�นการพยายามให�การอนุรักษ�ท่ัวโลกเป�นไปอย!าง
เดียวกัน แต!จะเป�นไปได�อย!างไรในเม่ือการอนุรักษ�เก่ียวข�องกับวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายในแต!
ละพ้ืนท่ี ประกอบด�วยหลักการท่ีเน�นแต!เทคนิค เน�นความแท�ทางด�านกายภาพ และมีพ้ืนฐานมาจาก
โบราณสถานประเภทหินในยุโรป จึงไม!อาจนํามาใช�กับโบราณสถานในเอเชียท่ีส!วนใหญ!เป�นงานไม� ไม!
เพียงเท!านั้นสาเหตุหลักของการทําลายมรดกวัฒนธรรมของประเทศในยุโรปเกิดจากสงคราม แต!
สาเหตุหลักการทําลายมรดกวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย คือ ความต�องการพัฒนาสืบเนื่องจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรเมือง เม่ือสาเหตุต!างกัน แนวคิด กระบวนการแก�ป6ญหา และวิธี
พิจารณาคุณค!ามรดกวัฒนธรรมน!าจะแตกต!างกันด�วย ดังนั้น จึงมีคนกล!าวว!ากฎบัตรระหว!างประเทศ
ฯไม!ตอบสนองต!อความต�องการของสังคมในป6จจุบัน ควรให�หลักการและวิธีการในการอนุรักษ�
กว�างขวางและหลากหลายมากข้ึน (ยงธนิศร� พิมลเสถียร, 2549: 43-44)  
 ส!วนระเบียบกรมศิลปากรฯมีข�อวิพากษ�วิจารณ�ว!า แม�รับเอาแนวคิดการอนุรักษ�แบบ
สากลจาก กฎบัตรระหว!างประเทศ มาปรับใช� แต!ยังคงแนวคิดการอนุรักษ�ตามวิถีไทย มีเอกลักษณ�
ความเลื่อมใสในศาสนา ความเชื่อ และทัศนคติในการดํารงวิถีชีวิตอย!างไทย เช!น ข�อ 11 การอนุรักษ�
งานศิลปกรรมให�ใช�วิธีการสงวนรักษา ยกเว�น หากเป�นปูชนียวัตถุท่ีเป�นรูปสักการบูชา เนื่องจากคุณค!า
ไม!ได�จํากัดเฉพาะด�านประวัติศาสตร� โบราณคดี หรือศิลปะเท!านั้น (วสุ โปษยะนันท�, 2549: 52) แต!
ขณะเดียวกันมีความคิดเห็นเป�นความพยายามในการประสานสองแนวทางการอนุรักษ�ท่ีแตกต!างกัน
ให�เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกท้ังระเบียบกรมศิลปากรฯหลีกเลี่ยงการระบุสาระสําคัญใน กฎบัตร
นานาชาติฯ สามประการ คือ การเคารพในวัสดุดั้งเดิม หลักฐานท่ีเป�นของแท� และการไม!ใช�การบูรณะ
แบบคาดเดา เพ่ือไม!ให�เกิดป6ญหากับผู�ปฏิบัติงาน จึงขัดแย�งกับแนวปฏิบัติการอนุรักษ�ของประเทศไทย 
และทําให�เกิดคําถามในการปฏิบัติงานตามมา (สมชาติ จึงสิริอารักษ�, ม.ป.ป.: 4-14 - 4-19) 
 ในการศึกษานี้ทําการศึกษาถึงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห!งชาติ พ.ศ. 2504 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห!งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษากรณีวัดม!อน
จําศีล ดังนี้ 
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 มาตรา 4 “โบราณสถาน”หมายความว!า อสังหาริมทรัพย�ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห!ง
การก!อสร�าง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย�นั้น เป�นประโยชน�ในทางศิลป 
ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี ท้ังนี้ ให�รวมถึงสถานท่ีท่ีเป�นแหล!งโบราณคดี แหล!งประวัติศาสตร� และ
อุทยานประวัติศาสตร�ด�วย 
 ตามมาตรา 4 กําหนดหลักเกณฑ�ในการพิจารณาความหมายและความสําคัญของ
โบราณสถาน ประกอบด�วย 1. ต�องเป�นอสังหาริมทรัพย� 2. โดยอายุของอสังหาริมทรัพย� หรือลักษณะ
การก!อสร�างอสังหาริมทรัพย� หรือหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย� และจะต�องเป�น
ประโยชน�ทางศิลปะ หรือประวัติศาสตร� หรือโบราณคดีอย!างใดอย!างหนึ่ง ถึงจะครบองค�ประกอบเป�น
โบราณสถาน เม่ือพิจารณาแล�วเห็นได�ว!ากฎหมายให�คํานิยามถึงความหมายโบราณสถานว!าเป�น
อสังหาริมทรัพย�ท่ีมีประวัติศาสตร�อย!างยาวนาน บ!งบอกถึงประเพณี วัฒนธรรม ไม!เพียงเท!านั้น
โบราณสถานยังให�ความหมายรวมไปถึงสถานท่ี ๆ เป�นแหล!งโบราณคดี แหล!งประวัติศาสตร� และ
อุทยานประวัติศาสตร�ด�วย 
 โดยตามความหมายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯสามารถแบ!งโบราณสถาน
ออกได�เป�น 2 ประเภท (กรมศิลปากร, 2548: 49)  
 1. แบ!งแยกโดยพิจารณาตามหลักกรรมสิทธิ์ แบ!งเป�น โบราณสถานท่ีมีเจ�าของหรือผู�
ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมาย และโบราณสถานท่ีไม!มีเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วย
กฎหมาย 
 2. แบ!งแยกโดยพิจารณาจากหลักการข้ึนทะเบียน แบ!งเป�น โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
และโบราณสถานท่ีไม!ได�ข้ึนทะเบียน 
 ซ่ึงโบราณสถานแต!ละประเภทจะได�รับความคุ�มครองและการอนุรักษ�ท่ีแตกต!างกันออกไป 
 ดังนั้น หากสิ่งก!อสร�างใดเข�าองค�ประกอบเป�นโบราณสถานตามคํานิยาม “โบราณสถาน” 
ตามมาตรา 4 คือ เป�นสิ่งก!อสร�างท่ีโดยอายุ หรือโดยลักษณะหรือเป�นหลักฐานเก่ียวกับประวัติการ
ก!อสร�าง มีประโยชน�ทางศิลปะ หรือประวัติศาสตร� หรือโบราณคดีอย!างใดอย!างหนึ่ง ย!อมถือได�ว!าเป�น
โบราณสถานท่ีจะได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯนี้ และกรมศิลปากรซ่ึงเป�น
หน!วยงานท่ีมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการทํานุบํารุงดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมมีอํานาจ
หน�าท่ีตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ กําหนดไว�ในการควบคุมดูแลโบราณสถานทุกแห!งท่ีต้ังอยู!
ในประเทศไทย ไม!ว!าจะเป�นโบราณสถานท่ีได�รับการข้ึนโบราณสถานหรือไม!ก็ตาม แต!มาตรการในการ
ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานและบทลงโทษผู�กระทําความผิด
จะสูงกว!าโบราณสถานท่ียังไม!ได�รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
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 โบราณสถานท่ียังไม#ได�รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
 โบราณสถานท่ียังไม!ได�รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจะได�รับการควบคุมดูแลรักษาตาม 
มาตรา 10 ห�ามมิให�ผู�ใดซ!อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต!อเติม ทําลาย เคลื่อนย�ายโบราณสถาน
หรือส!วนต!าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค�นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร�างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน 
เว�นแต!จะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือได�รับอนุญาตเป�นหนังสือจากอธิบดี และถ�าหนังสืออนุญาตนั้น
กําหนดเง่ือนไขไว�ประการใดก็ต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นด�วย 
 สาระสําคัญตามมาตรา 10 คือ เป�นการควบคุมสิ่งก!อสร�างในบริเวณโบราณสถาน ไม!ให�
ทุกคนซ!อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต!อเติม ทําลาย เคลื่อนย�ายโบราณสถานหรือส!วนต!าง ๆ 
ของโบราณสถาน หรือขุดค�นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร�างอาคารในบริเวณโบราณสถาน เว�นแต!ได�รับอนุญาต
จากอธิบดีและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด การท่ีห�ามไม!ให�ทุกคนเข�าไปแตะต�องโบราณสถาน 
เพ่ือเป�นการปUองกันไม!ให�เกิดความเสียหายต!อโบราณสถาน เพราะการกระทําตามมาตรา 10 ย!อม
ส!งผลกระทบต!อโบราณสถานโดยตรง อาจทําให�โบราณสถานทรุดโทรม ชํารุด หรือเสื่อมค!าลง 
 ส!วนบทลงโทษผู�ฝxาฝXนตามมาตรา 10 เป�นไปตามบทบัญญัติตาม มาตรา 35 ผู�ใดฝxาฝXน
มาตรา 10 หรือไม!ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไว�ในหนังสืออนุญาตตามมาตรา 10 ต�องระวาง
โทษจําคุกไม!เกินสามปv หรือปรับไม!เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หลักการตามมาตรา 35 คือ หากผู�ใดซ!อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต!อเติม ทําลาย 
เคลื่อนย�าย ขุดค�นโบราณสถาน หรือปลูกสร�างอาคารในบริเวณโบราณสถาน หรือไม!ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไว�ในหนังสืออนุญาต จะต�องระวางโทษจําคุกไม!เกินสามปv หรือปรับไม!เกินสาม
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 อีกท้ังยังมีบทลงโทษตาม มาตรา 32  ผู�ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําให�เสียหาย ทําลาย 
ทําให�เสื่อมค!าหรือทําให�ไร�ประโยชน�ซึ่งโบราณสถาน ต�องระวางโทษจําคุกไม!เกินเจ็ดปv หรือปรับไม!เกิน
เจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หลักการตามมาตรา 32 คือ หากผู�ใดบุกรุก ทําให�เสียหาย ทําลาย หรือทําให�เสื่อมค!า 
หรือทําให�ไร�ประโยชน�ซ่ึงโบราณสถาน หากเป�นโบราณสถานท่ียังไม!ได�ข้ึนทะเบียน ต�องระวางโทษ
จําคุกไม!เกินเจ็ดปv หรือปรับไม!เกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป�นการกระทําต!อโบราณสถานท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกไม!เกินสิบปv หรือปรับไม!เกินหนึ่งล�านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 อนึ่ง มีข�อสังเกตว!าบทลงโทษนั้นเป�นบทลงโทษทางอาญา เม่ือมีผู�กระทําความผิดเกิดข้ึน 
จําต�องพิจารณาถึง “เจตนา” ในการกระทําความผิดด�วย หากผู�กระทําความผิดไม!รู�ว!าสถานท่ีนั้น ๆ 
เป�นโบราณสถานท่ีได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย ถือว!าผู�กระทําความผิดไม!รู�ข�อเท็จจริงอันเป�น
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องค�ประกอบความผิด ถือว!าผู�กระทําผิดขาดเจตนาในการกระทําความผิดตามมาตรา 59 แห!งประมวล
กฎหมายอาญา จึงไม!อาจลงโทษผู�กระทําผิดได� (พณิชพงษ� พลับผล, 2552: 62-63)   
 โบราณสถานท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
 สําหรับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานนั้น เป�นมาตรการทางกฎหมายท่ีต�องการคุ�มครอง
โบราณสถานไม!ให�ถูกทําลาย ทําให�เสียหาย (นิคม มูสิกะคามะ, 2542: 71) โดยมีวัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให�การรับรองว!าสถานท่ีก!อสร�าง หรือสิ่งก!อสร�างนั้นมีความสําคัญและมีคุณค!าทาง
ศิลปะ ประวัติศาสตร� โบราณคดี และวัฒนธรรมของชาติ 
 2. เพ่ือคุ�มครองปUองกันทางกฎหมายต!อทรัพย�สิน และสภาพแวดล�อมของสถานท่ีหรือ
สิ่งก!อสร�างนั้น มิให�ถูกทําลายโดยทางตรงและทางอ�อมสําหรับเป�นหลักฐานทางราชการ 
 3. เพ่ือจะได�ทราบทรัพย�สินมรดกทางวัฒนธรรมของท�องถ่ินและของชาติ และสงวน
รักษาไว�เพ่ือเอกลักษณ�และเกียรติภูมิของท�องถ่ินนั้น 
 4. เพ่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะได�คัดเลือกสําหรับการจัดทําโครงการ เพ่ือระดมทรัพยากร 
เช!น งบประมาณ มาใช�ในการทะนุบํารุงรักษาบูรณซ!อมแซมไว�ตามสภาพเดิม 
 5. เพ่ืออนุรักษ�และพัฒนาให�เกิดประโยชน�ทางการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ  
 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตาม มาตรา 7 เพ่ือประโยชน�ในการดูแลรักษาและการ
ควบคุมโบราณสถานให�เป�นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให�อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได� และให�มีอํานาจกําหนดเขตท่ีดินตามท่ี
เห็นสมควรเป�นเขตของโบราณสถาน โดยให�ถือว!าเป�นโบราณสถานด�วยก็ได� ประกาศดังกล!าวนี้ อธิบดี
จะเพิกถอนหรือแก�ไขเพ่ิมเติมก็ให�กระทําได�โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก!อน ถ�าโบราณสถานนั้นมีเจ�าของหรือมีผู�
ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมาย ให�อธิบดีแจ�งเป�นหนังสือให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองทราบ ถ�า
เจ�าของหรือผู�ครอบครองไม!พอใจ ก็ให�มีสิทธิร�องต!อศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแต!วันท่ีอธิบดีแจ�ง
ให�ทราบ ขอให�ศาลมีคําสั่งให�อธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนและหรือการกําหนดเขตท่ีดินให�เป�น
โบราณสถานแล�วแต!กรณีได� ถ�าเจ�าของหรือผู�ครอบครองมิได�ร�องขอต!อศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงท่ีสุด
ให�ยกคําร�องขอของเจ�าของหรือผู�ครอบครอง ให�อธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได� 
 หลักเกณฑ�การข้ึนทะเบียน คือ อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาตามท่ีเห็นสมควร จึงต�องมีการประเมินคุณค!าของโบราณสถานตาม
มาตรา 4 (กรมศิลปากร, 2550: 41) โบราณสถานต�องมีความหมายในแง!ใดแง!หนึ่งของความเป�น
มรดกวัฒนธรรม ท่ีแบ!งออกเป�น 3 ประเภท ประกอบด�วย คุณค!าทางวัฒนธรรม คุณค!าทางการใช�สอย 
และคุณค!าทางสุนทรียศาสตร� เม่ือพิจารณาการประเมินคุณค!าแล�ว จะนําผลมาจัดลําดับความสําคัญ
ด�านคุณค!าของโบราณสถาน 4 อันดับ เพ่ือประโยชน�ในการคุ�มครอง ดูแล รักษาท่ีแตกต!างกันมากน�อย
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ตามลําดับ (กลุ!มทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สํานักโบราณคดี, 2552: 38, อ�างถึงใน ศักด์ิชัย 
สายสิงห�, 2553: 10) ได�แก!  
 1. สมบัติของชาติ 
 2. มรดกทางวัฒนธรรมสําคัญ 
 3. มรดกทางวัฒนธรรม 
 4. อาคารสถานท่ีอนุรักษ� 
 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามมาตรา 7 นั้น นอกจากจะข้ึนทะเบียนโบราณสถาน
โดยตรงแล�ว ยังรวมไปถึงการกําหนดพ้ืนท่ีโดยรอบโบราณสถานนั้นให�ได�รับความคุ�มครองโดยให�ถือว!า
เป�นโบราณสถานท่ีได�ข้ึนทะเบียนด�วย ซ่ึงกฎหมายให�อํานาจอธิบดีกรมศิลปากรท่ีอาจกําหนดเขตท่ีดิน
เป�นเขตโบราณสถานได� ส!งผลให�การคุ�มครองครอบคลุมไปยังตัวโบราณสถาน และท่ีดินในบริเวณ
รอบๆ โบราณสถานท่ีได�รับกําหนดให�เป�นเขตโบราณสถาน ซ่ึงเป�นข�อแตกต!างกับโบราณสถานท่ียัง
ไม!ได�ข้ึนทะเบียน ท่ีได�รับความคุ�มครองเฉพาะตัวโบราณสถานเท!านั้น แต!พ้ืนท่ีโดยรอบโบราณสถาน
ไม!ได�รับความคุ�มครองด�วย 
 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานเป�นเพียงมาตรการคุ�มครองโบราณสถานไม!ให�ถูกทําลาย ทํา
ให�เสียหาย ทําให�เสื่อมค!า แต!กฎหมายไม!ได�มีเจตนารมณ�ท่ีจะยึดครองโบราณสถานท่ีมีเจ�าของหรือผู�
ครอบครองมาเป�นของรัฐเอง โดยกฎหมายยังให�ความเคารพในสิทธิของเอกชน ไม!ว!าจะเป�นเจ�าของ
หรือผู�ครอบครองก็ตาม หากข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีมีเจ�าของหรือผู�ครอบครอง เจ�าของหรือผู�
ครอบครองยังคงสามารถดําเนินการทํานิติกรรมได�ตามปกติ ตามหลักการท่ีมาตรา 7 วรรค 2 กําหนด
ไว�  (พณิชพงษ� พลับผล, 2552: 56)   
 มาตรการในการควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนจะเป�นไปตาม
มาตราต!าง ๆ ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ ซ่ึงจะรับความคุ�มครองมากกว!าโบราณสถานท่ียัง
ไม!ได�ข้ึนทะเบียน ได�แก!  
 มาตรา 10 เรื่องการซ!อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต!อเติม ทําลาย เคลื่อนย�าย ขุด
ค�น และปลูกสร�างอาคารในบริเวณโบราณสถาน 
 มาตรา 7 ทวิ เรื่องการปลูกสร�างอาคารภายในเขตโบราณสถาน 
 มาตรา 9 เรื่องการแจ�งการชํารุด หักพัง หรือเสียหายของโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนไว�ท่ีมี
เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมาย 
 มาตรา 12 เรื่องการโอนโบราณสถานข้ึนทะเบียนท่ีมีเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบ
ด�วยกฎหมาย 
 มาตรา 13 ทวิ เรื่องการเข�าไปดําเนินกิจการหาผลประโยชน�ในโบราณสาถนท่ีข้ึนทะเบียน   
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 ส!วนบทลงโทษเป�นไปตามมาตรา 32 วรรค 2 มาตรา 34 และมาตรา 35 ซ่ึงหากการ
กระทําดังกล!าวได�กระทําต!อโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน ผู�กระทําผิดต�องระวางโทษหนักกว!าการ
กระทําต!อโบราณสถานท่ียังไม!ได�ข้ึนทะเบียน (พณิชพงษ� พลับผล, 2552: 62)   
 อนึ่ง มีข�อสังเกตว!าบทลงโทษนั้นเป�นบทลงโทษทางอาญา เม่ือมีผู�กระทําความผิดเกิดข้ึน 
จําต�องพิจารณาถึง “เจตนา” ในการกระทําความผิดด�วย หากผู�กระทําความผิดไม!รู�ว!าสถานท่ีนั้น ๆ 
เป�นโบราณสถานท่ีได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย ถือว!าผู�กระทําความผิดไม!รู�ข�อเท็จจริงอันเป�น
องค�ประกอบความผิด ถือว!าผู�กระทําผิดขาดเจตนาในการกระทําความผิดตามมาตรา 59 แห!ง
ประมวลกฎหมายอาญา จึงไม!อาจลงโทษผู�กระทําผิดได� (พณิชพงษ� พลับผล, 2552: 62-63)   
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการศึกษาเรื่อง ความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล จังหวัดลําปาง 
พบว!ามีผู�ศึกษาด�านการอนุรักษ�และพัฒนา และการมีส!วนร!วมของชุมชน ไว�มากพอสมควรในระดับ
ต!าง ๆ กัน ในกรณีศึกษาท่ีแตกต!างกัน ผู�ศึกษาจึงได�เลือกงานวิจัยบางฉบับท่ีมีความคล�ายคลึงเพ่ือ
นํามาปรับใช�ในงานวิจัยชิ้นนี้ 
 งานวิจัยด�านการอนุรักษ�และพัฒนาส!วนใหญ!พบว!า อุปสรรคสําคัญในการอนุรักษ� คือ 
ความเข�าใจในการอนุรักษ�ท่ีคลาดเคลื่อน ไม!ถูกต�องตามหลักวิชาการ ประกอบกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�คนในชุมชนไม!สนใจ เรื่องการอนุรักษ� และทําลายมรดก
ทางวัฒนธรรมไปอย!างไม!รู�ตัว 
 บทความของ อัษฏางค� โบราณานนท� (2542) เรื่อง “การอนุรักษ$และพัฒนาวัด” อธิบาย
อุปสรรคของการอนุรักษ�ท่ีสอดคล�องกับสถานการณ�ป6จจุบันของวัดม!อนจําศีลเป�นอย!างมาก โดย 
อัษฏางค� แสดงความเห็นไว�ว!า วัดมีความสัมพันธ�กับชุมชนอย!างแน!นแฟUนต้ังแต!อดีตจนถึงป6จจุบัน 
เนื่องจากเป�นแหล!งประวัติศาสตร�การเรียนรู� เป�นสถานท่ีรวบรวมสถาป6ตยกรรม ศิลปกรรม และเป�น
สถานท่ีประกอบศาสนพิธี แต!ความเจริญทางด�านสังคม เศรษฐกิจ ทําให�วัดด�อยคุณค!าลงเนื่องจากมี
การรื้อทําลายของเก!า ปลูกสร�างของใหม! ทําลายบรรยากาศความเป�นวัด อัษฏางค� จึงแนะนําแผนการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัด ท่ีครอบคลุมด�านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ท่ีสามารถนํามาปรับใช�กับวัด
ม!อนจําศีลได�ด�วย โดยมีข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน คือ 
 1. การเก็บรวบรวมข�อมูล เก่ียวกับประวัติศาสตร� ความเป�นมา ข�อมูลเก่ียวกับมรดกทาง
วัฒนธรรม และจัดลําดับความสําคัญโดยระบุตําแหน!งท่ีตั้งให� 
 2. การจัดทําแผนการใช�ท่ีดินของวัด โดยพิจารณาจากลักษณะขอบเขต การใช�ท่ีดิน
ป6จจุบันและคาดหมายการใช�ท่ีดินในอนาคตไว�ด�วย โดยกําหนดการใช�ท่ีดินตามบทบาทหน�าท่ี
ประกอบด�วย เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตบริการชุมชนและสาธารณะ  
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 3. การจัดทําแผนเพ่ือยกระดับสภาพของวัดเพ่ือเสริมบทบาทและคุณค!าของวัด โดยการ
พัฒนาในอนาคตต�องสอดคล�องกับแผนการใช�ท่ีดินท่ีได�กําหนดไว�แล�ว ซ่ึง อัษฏางค� เชื่อว!าจะช!วย
ควบคุมการใช�ท่ีดิน และอาคารสิ่งก!อสร�างไม!ให�ทําลายคุณค!าความสวยงามของวัดได� 
 นักอนุรักษ� และ นักวิจัยหลายท!านเสนอให�มีการบังคับใช�กฎหมาย และมาตรการต!าง ๆ 
ในการคุ�มครอง มรดกวัฒนธรรม เพ่ือชะลอการถูกรบกวน อันสืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของ
ชุมชนเมืองท่ีเป�นสาเหตุทําให�ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกทําลาย ดังงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือเป5น
แนวทางในการอนุรักษ$ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเก#าลพบุรี ของ อุดม สกุลพาณิชย� (2553) ท่ีพบว!า 
ป6ญหาสําคัญของการอนุรักษ� เกิดจากฝvมือมนุษย�และธรรมชาติ การข้ึนทะเบียน และ มาตรการทาง
กฎหมาย อาทิ กฎหมายผังเมือง และการควบคุมการใช�ท่ีดินอาจช!วยยับยั้งการถูกทําลายได�ในระดับ
หนึ่ง ซ่ึงต�องดําเนินการร!วมกับการอนุรักษ� การสงวนรักษา เพ่ือปกปUองอาคารสถาป6ตยกรรมโบราณท่ี
ถือว!าเป�นแหล!งโบราณคดี และมีคุณค!าทางประวัติศาสตร�ไว� โดยงานวิจัยของ อุดม เสนอให�มีการ
กําหนดขอบเขตการใช�พ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการพัฒนา แบ!งเป�น 2 ระดับคือ 1. การพัฒนาระดับเทศบาล
เมือง ท่ีควรเร!งสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานบริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย 2. การพัฒนาระดับชุมชนเมืองเก!า
ลพบุรี โดยศึกษาวิธีการอพยพชุมชนแออัดออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ ร!วมกับแก�ป6ญหาแรงสั่นสะเทือน
ของการเดินรถไฟ เพ่ือคุ�มครองอาคารโบราณสถานท่ีอาจถูกรบกวน เป�นไปในทางเดียวกันกับ 
งานวิจัยของ สุวรรณี เครือปาน (2534) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ืออนุรักษ$อาคารท่ีพักอาศัย บริเวณ
ถนนสุขาภิบาล อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว!า ประวัติศาสตร� ชาติพันธุ� และ สังคม สะท�อน
ออกมาในรูปแบบของอาคาร สถาป6ตยกรรม และวัฒนธรรม งานวิจัยของสุวรรณีเสนอให�นํานโยบาย
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง อาทิ เทศบัญญัติเก่ียวกับการก!อสร�างอาคารของท�องถ่ิน และ นโยบาย
อนุรักษ�แม!น้ําจันบุรี มาประยุกต�ใช�ร!วมกันเพ่ือกําหนดเป�นแนวทางในการอนุรักษ�ประวัติศาสตร�และ
วัฒนธรรม 
 ในขณะท่ีผลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย ในการอนุรักษ�
โบราณสถาน พบว!า มาตรการทางกฎหมายไม!สามารถนํามาใช�บังคับได�อย!างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ล�าสมัยและไม!เหมาะกับสภาพของประเทศไทย  
 งานวิจัยของ วิชญา ตียะไพบูลย�สิน (2551) เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ$แหล#งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร$พระนครศรีอยุธยา พบว!า การใช�หลักเกณฑ�
การอนุรักษ�สากลและวิธีการอนุรักษ�ของประเทศไทยเป�นไปอย!างไม!มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม!มีการ
ออกกฎหมายมารองรับการอนุรักษ�อย!างเพียงพอ หน!วยงานท่ีรับผิดชอบยังขาดการประสานงานกัน 
คล�ายคลึงกับข�อค�นพบของ ตฤน แม!นมาตย� (2551) ในการศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ�มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยองค$กรปกครองส#วนท�องถ่ิน เพ่ือหามาตรการทางกฎหมาย
ให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินในการเข�ามามีบทบาท อํานาจ หน�าท่ีในการคุ�มครองโบราณสถาน 
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โบราณวัตถุภายในท�องถ่ิน และพบว!า กฎหมายเรื่องอํานาจ หน�าท่ีขององค�การหลายฉบับไม!ชัดเจน 
และไม!สัมพันธ�กัน นํามาซ่ึงป6ญหาการบังคับใช�กฎหมายท่ีกฎหมายแม!บทยังไม!ให�อํานาจองค�การ
ปกครองส!วนท�องถ่ินมีอํานาจ และหน�าท่ีกระทําการต!าง ๆ ในการอนุรักษ�และคุ�มครองโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ เป�นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการรักษา 
คุ�มครองโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห#งชาติ พ.ศ. 2504 ของ สุนทร เพชรทอง (2548) ท่ีศึกษาข�อจํากัดทางกฎหมาย
และการบังคับใช�มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือการคุ�มครองและการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรมใน
ป6จจุบัน และพบว!า มาตรการทางกฎหมายท่ีใช�บังคับไม!เหมาะสมและไม!สอดคล�องกับสภาพป6ญหา
ป6จจุบัน ผู�วิจัยเสนอแนะให�ปรับปรุงและแก�ไขบทบัญญัติกฎหมายท่ียังบกพร!อง เพ่ือให�เหมาะสมและ
สอดคล�องกับหลักการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรม และปรับปรุงบทบาทองค�กรท่ีเก่ียวข�องให�
สอดคล�องกับหลักการกระจายอํานาจสู!ท�องถ่ิน สอดคล�องกับงานวิจัยของ พณิชพงศ� พลับผล (2552) 
เรื่อง การอนุรักษ$โบราณสถานในประเทศไทย ท่ีนอกจากจะพบว!า ประเทศไทยยังไม!มีการออก
กฎหมายรองรับและสนับสนุนการอนุรักษ�โบราณสถานตามแนวสากลท่ีดีพอแล�ว กฎหมายท่ีใช�บังคับ
ในป6จจุบันเป�นกฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิทําให�ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีสูญเสียโอกาสในการพัฒนา 
อีกด�วย นอกเหนือไปจากการขาดความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง และการขาดการประสานการทํางาน
จากหน!วยราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 ในขณะท่ีผลของงานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ�โบราณสถานใน
ประเทศไทย” ของกรรณิการ� สุธีรัตนาภิรมย� (2548) สนับสนุนแนวคิดเรื่องมาตรการทางกฎหมายใน
ป6จจุบันไม!เหมาะกับการอนุรักษ�โบราณสถานในประเทศไทย และเสนอแนะว!า ควรต�องมีการแก�ไข
แนวคิดการอนุรักษ�ให�ทันสมัยตามแบบไทย โดยเน�นการสร�างจิตสํานึกของคนในชาติ พร�อมกับ
ปรับปรุงการทํางานของหน!วยงานท่ีรับผิดชอบให�สอดคล�องกัน  
 ผู�ศึกษายังค�นพบอีกว!าผู�นําทางศาสนาและผู�นําชุมชน ท่ีเป�นท่ีเคารพมีบทบาทสําคัญใน
การกระตุ�นให�ชุมชนเกิดการอนุรักษ�และพัฒนา ซ่ึงงานวิจัยของ พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ (2553) เรื่อง 
บทบาทพระสงฆ$และการมีส#วนร#วมของประชาชนในการอนุรักษ$โบราณวัตถุสถาน: กรณีศึกษา
ชุมชนโบราณบ�านควนลูกป@ด อําเภอคลองท#อม จังหวัดกระบ่ี พบว!า พระสงฆ�มีบทบาทเป�นผู�ริเริ่ม 
และทําให�เกิดกระบวนการอนุรักษ�โบราณสถานร!วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี และการอนุรักษ�จะสําเร็จได� 
เพราะประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต!อพระสงฆ� ให�การยอมรับนับถือ จนก!อให�เกิดความร!วมมือในการ
อนุรักษ�ตามมา สอดคล�องกับงานวิจัยของ ป6ญญา สวัสดิเสรี (2539) ในการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตจอมทองท่ีมีต#อบทบาทผู�นําชุมชนกับการมีส#วนร#วมในการพัฒนาชุมชน และ
พบว!า แม�ว!าประชาชนในชุมชนจะมีส!วนร!วมในการพัฒนาชุมชนในระดับค!อนข�างน�อย และเป�นไปใน
ลักษณะการขอความร!วมมือ ร!วมแรงงาน ร!วมสละทรัพย�สิน แต!ผู�นําชุมชนท่ีมีความสัมพันธ�กับชุมชน
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ในระดับดีมีบทบาทอย!างมากในการเชื่อมให�เกิดการมีส!วนร!วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
คล�ายคลึงกับงานวิจัย เรื่อง ความต�องการมีส#วนร#วมในการจัดแหล#งท#องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ประชาชนตําบลแม#ทราย อําเภอร�องกวาง จังหวัดแพร# ของ กฤษดา ยะการ (2543) ท่ีพบว!า ผู�นํา
ชุมชนมีบทบาทอย!างมากในการบริหารจัดการ การมีส!วนร!วม เพราะตัวสมาชิกของชุมชนเองแม�จะมี
ความต�องการเข�าไปมีส!วนร!วมอย!างมาก แต!มีส!วนร!วมในการตัดสินใจ หรือ การบริหารจัดการ การ
วางแผนค!อนข�างน�อย 
 เม่ือค�นคว�างานวิจัยท่ีเก่ียวกับการมีส!วนร!วมของประชาชนพบว!า การมีส!วนร!วมของ
ประชาชนมีหลายระดับ แตกต!างกันไป ข้ึนอยู!กับรายได� การศึกษา อาชีพ รวมถึงมีลักษณะ รูปแบบใน
การมีส!วนร!วมในระดับน�อย ธรรศพงศ� โสภณพันธานนท� (2554) ศึกษา ป@จจัยที่มีผลต#อตัวแบบ
การมีส#วนร#วมของประชาชนในการอนุรักษ$ส่ิงแวดล�อมตามแนวลําคลองแสนแสบ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว!า ระดับการมีส!วนร!วมของประชาชนในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมตามแนวลํา
คลองแสนแสบแตกต!างไปตามระดับรายได�ต!อเดือน ได�แก! กลุ!มท่ีมีรายได�ต!อเดือนมากกว!า 10,001-
30,000 บาทมีส!วนร!วมในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมตามแนวลําคลองแสนแสบมากกว!ากลุ!มท่ีมีรายได�
เฉลี่ยน�อยกว!า 10,000 บาทต!อเดือน และหน!วยงานภาครัฐและหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องควรให�ความ
สนใจและเข�ามามีบทบาทโดยจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค�ให�ประชาชนได�ตระหนักถึงความสําคัญของคลอง 
สร�างจิตสํานึก จัดต้ังเครือข!ายและเปwดโอกาสให�ประชาชนเข�าร!วมกิจกรรมอย!างสมํ่าเสมอและต!อเนื่อง 
เพ่ือสร�างความเข�มแข็งในการอนุรักษ�แม!น้ําลําคลองมากข้ึน สอดคล�องกับงานวิจัยของทรงยศ สาโรจน� 
(2551) เรื่อง การมีส#วนร#วมในการอนุรักษ$คลองบางบัวของประชาชน ชุมชนบางบัว เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของสมรักษ� ก่ิงรุ!งเพชร (2541) เรื่อง การมีส#วนร#วมของชาว
สมุทรสงครามในการอนุรักษ$แม#น้ําแม#กลอง พบว!า รายได�มีความสัมพันธ�หรือส!งผลในทางบวกต!อ
การมีส!วนร!วมของประชาชนในการอนุรักษ�คลองบางบัว และแม!น้ําแม!กลอง  
 งานวิจัยของ กนกวรรณพร ภัคมาน (2551) เรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอแนะการอนุรักษ$
และฟDEนฟูย#านพาณิชยกรรมเก#าชุมชนเมืองฉะเชิงเทราบนพ้ืนฐานการมีส#วนร#วมของประชาชน 
พบว!า ประชาชนในพ้ืนท่ีไม!เคยร!วมกิจกรรมในการอนุรักษ� และขาดความเข�มแข็งในการรวมกลุ!ม 
เนื่องจากประชาชนส!วนใหญ!มุ!งเน�นแต!การค�าขาย ประกอบอาชีพ ขาดการสนทนา ปฏิสัมพันธ�กับ
เพ่ือนบ�าน แต!ประชาชนมีความพร�อมและยินดีท่ีจะให�ความร!วมมือในการอนุรักษ�และฟXTนฟูเพราะมอง
เป�นประโยชน�ในเรื่องของรายได�ที่เพิ่มขึ้นหลังการฟXTนฟู เป�นไปในทางเดียวกันกับ งานวิจัยของ มยุรี 
สุภังคนาช (2545) เรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ$วัดในชุมชนริมคลองอ�อม จังหวัด
นนทบุรี พบว!า โบราณสถานส!วนใหญ!ในชุมชนได�รับการปฏิสังขรณ�ให�อยู!ในสภาพดี แต!ประชาชนใน
ท้ิงถ่ินไม!ตระหนักถึงความเป�นเจ�า เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปจากสังคมชนบทท่ี
พ่ึงพาอาศัย เป�นสังคมเมืองท่ีต!างคนต!างอยู! เน�นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทําให�คนในชุมชนไม!มี
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บทบาทหรือส!วนร!วมในการกําหนดแนวทางการอนุรักษ�โบราณสถาน สอดคล�องกับผลการศึกษา 
ป@จจัยความต�องการด�านกายภาพของผู�มีส#วนได�เสียท่ีมีผลต#อการพัฒนาเชิงอนุรักษ$ตลาดเก#า
นางเล้ิง ของ อลงกรณ� เอ่ียมสกุลวิวัฒน� (2550) โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษาความคิดเห็นและการ
มีส!วนร!วมของผู�มีส!วนได�เสียต!อรูปแบบการพัฒนาด�านกายภาพย!านตลาดเก!านางเลิ้งในอนาคต 
ผลการวิจัยพบว!า ประชาชนผู�มีส!วนได�เสียมีบทบาทเพียงแค!การให�ข�อมูล ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะ
ต!าง ๆ ต!อหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง แต!ยังไม!มีส!วนร!วมในการตัดสินใจ แต!อย!างใด ซ่ึง จงรักษ� อินทยนต� 
(2545) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส#วนร#วมของประชาชนในการจัดการท#องเท่ียว:กรณีศึกษาบ�าน
โปHงร�อน ตําบลใหม#พัฒนา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบว!า การมีส!วนร!วมของประชาชนในการ
จัดการท!องเท่ียวอยู!ในระดับน�อยถึงระดับปานกลาง และจงรักษ� ได�เสนอแนวทางให�ประชาชน
สามารถเข�าไปมีส!วนร!วมในการจัดการแหล!งท!องเท่ียว ในการกําหนดมาตรฐาน การชี้วัดการประเมิน
ในระดับบุคคล ชุมชนและสภาพแวดล�อม รวมท้ังการจัดระบบหรือมาตรฐานในการจัดการ การแบ!ง
หน�าท่ี การจัดสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โปร!งใส ตรวจสอบได� เพ่ือให�เป�นการอนุรักษ�แหล!งท!องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน 
 การศึกษากลุ!มงานวิจัยด�านแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนา การมีส!วนร!วมของชุมชน อาทิ 
กนิษฐ�กานต� ป6นแก�วและคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด�าน
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ#มชาติพันธุ$ในชุมชนรอบวัดศิลปะพม#า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มี
วัตถุประสงค�ในการศึกษาเพ่ือหาความหลากหลายทางชีวภาพด�านศิลปวัฒนธรรมของกลุ!มชาติพันธุ�
ชุมชนรอบวัดศิลปะพม!า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว!า ชุมชนรอบวัดศิลปะพม!า 9 วัด ส!วนใหญ!
เป�นคนไทยและยังมีคนพม!าอาศัยอยู!บ�างแต!น�อยมาก สื่อสารด�วยภาษาเหนือ รับประทานอาหารเหนือ 
แต!ยังคงอนุรักษ�และสืบสานประเพณีพม!า เช!น การตักบาตรเป�งปุ~ด และประเพณีต!างข�าวซ!อมต!อ 
นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีพฤติกรรมไปวัด เพราะต�องการไปร!วมกิจกรรมทางประเพณีทางศาสนา 
แสดงให�เห็นว!า แม�ว!าสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม กายภาพจะเปลี่ยนไป แต!ความเป�นชาติพันธุ� 
ประเพณี ความเชื่อ ยังคงเป�นสิ่งดึงดูดให�คนหันมาสนใจด�านการอนุรักษ�และอยากสืบทอดให�คนรุ!น
ต!อไปได�ปฏิบัติสืบต!อไป สอดคล�องกับ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทขององค$กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในการส#งเสริมและอนุรักษ$วัฒนธรรมไทยทรงดํา กรณีศึกษา องค$การบริหารส#วนตําบล
ดอนมะนาว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ ปรียานันท� ฤทธิเผ!าพันธุ� (2555) ท่ีพบว!า 
ป6จจัยสําคัญในการส!งเสริมและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทยทรงดํา ท่ีประกอบด�วย วัฒนธรรมการแต!งกาย 
วัฒนธรรมการใช�ภาษาลาวโซว!ในการติดต!อสื่อสาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร รวมถึง วัฒนธรรม
ด�านวิถีชีวิตเรื่องเครื่องมือเครื่องใช�จากภูมิป6ญญา ไว�ได�คือ ความเข�มแข็งของชุมชน การปลูกฝ6งความ
เชื่อและค!านิยมผ!านประเพณีและพิธีกรรม และปฏิบัติเป�นแบบอย!างให�ลูกหลานเห็น และองค�กร
บริหารส!วนตําบลมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ� ส!งเสริมการจัดกิจกรรมและประเพณีในวันสําคัญต!าง ๆ 
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อย!างต!อเนื่องเพ่ือฟXTนฟูวัฒนธรรมและประเพณีท่ีจะสูญหายไป เป�นไปในทางเดียวกับ งานวิจัยของ ป6ติ
มา โฆษิตเกษม (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ$งานช#างศิลปIไทยของ
วิทยาลัยช#างศิลปะสุพรรณบุรี ค�นพบว!า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในท�องถ่ินให�เป�นแหล!งเรียนรู� 
โดยร!วมกับสถานศึกษาต!าง ๆ กับช!าง ศิลปwนในท�องถ่ิน เปwดเป�นหลักสูตรให�มีการเรียนการสอน เป�น
แนวทางหนึ่งในการฟXTนฟู สืบทอดและอนุรักษ�งานช!างศิลป�ไทยให�มีบทบาทต!อการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม
กับสภาพสังคมป6จจุบัน เช!นเดียวกันกับผลของการวิจัยเรื่อง การอนุรักษ$และรื้อฟDEนกระบวนการ
ถ#ายทอดวัฒนธรรมด�านศิลปะการต#อสู�ล�านนา (เชิงไทยวน) กรณีศึกษา: อําเภอแม#แจ#ม จังหวัด
เชียงใหม# ของ ตรีภพ นาคปฐม (2556) พบว!า ศิลปะการต!อสู�ของชาวไทโยนก (ไทยวน) หรือท่ีเรียกว!า 
เชิงไทยวน กําลังจะสูญหายไปด�วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ศิลปะการต!อสู�แบบโบราณไม!
สอดคล�องกับการดําเนินชีวิตของคนในป6จจุบันอีกต!อไป ทําให� กรมส!งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมประกาศข้ึนทะเบียนเชิงไทยวน เป�นมรดกภูมิป6ญญาวัฒนธรรม ประเภทศิลปะการต!อสู�
ปUองกันตัวปv 2555 ซ่ึงต�องอาศัยการจัดการ โดย ตรีภพ เสนอว!า ควรให�มีการรื้อฟXTนกระบวนการ
ถ!ายทอดวัฒนธรรมด�านศิลปะการต!อสู�ล�านนาเพ่ือสืบทอดให�ลูกหลาน สังคมภายนอกได�เห็น
ความสําคัญต!อไป และงานวิจัยของ เจือจันทร� วงศ�พลการนันท� (2554) ท่ีได�ศึกษาเรื่อง วัดท่ีมีศิลปะ
แบบพม#าในจังหวัดลําปางกับการท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป�นการศึกษาบริบทด�านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองท่ีส!งผลต!อการกําเนิดข้ึนและดํารงอยู!ของวัดพม!าในจังหวัดลําปาง และศึกษาอิทธิพลด�าน
สถาป6ตยกรรมและศิลปกรรมแบบพม!าท่ีปรากฏในศาสนสถาน เพ่ือนําไปสู!การสํารวจศักยภาพชุมชนใน
พ้ืนท่ี ท่ีเป�นท่ีต้ังของวัด ในการจัดการท!องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบว!าองค�ความรู�เก่ียวกับ
วิวัฒนาการวัดท่ีมีอิทธิพลศิลปสถาป6ตยกรรมแบบพม!าจากช!างฝvมือชาวมัณฑะเลย� ในยุครุ!งเรืองการทํา
ไม�สักขอนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีบทบาทด�านศาสนา ในการบูรณะวัด สร�างวัดข้ึนใหม! 
ปรากฏในพระวิหาร อุโบสถ เจดีย� และพระพุทธรูป พบในเบื้องต�นว!าวัดศรีชุมและวัดม!อนสันฐาน มี
ศักยภาพด�านการท!องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได� ซ่ึงเป�นการต!อยอดการอนุรักษ�ให�มีความยั่งยืนมากข้ึน 
 จากการทบทวนแนวคิด งานวิจัย บทความต!าง ๆ ในบทนี้ ทําให�ผู�ศึกษาเกิดความความรู�
ความเข�าใจในเรื่องการอนุรักษ�และพัฒนา การมีส!วนร!วมมากยิ่งข้ึน โดยผู�ศึกษาสามารถสรุปประเด็น
สําคัญจากแนวคิดต!าง ๆ ไปใช�ในการวางกรอบการวิจัย เพ่ือรวบรวมข�อมูล และนําไปสู!การวิเคราะห�
เพ่ือตอบคําถามท่ีนําสู!การวิจัย ดังต!อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และ คุณค!าของทรัพยากรวัฒนธรรม 
จะนําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านเอกสาร ประวัติของวัด ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดม!อนจําศีล 
ประวัติของชุมชน เพ่ือใช�ในการเชื่อมโยง วิเคราะห� หาแนวทางในการอนุรักษ�และพัฒนาท่ีเหมาะสม
และเป�นไปได�ต!อไป  
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 2. แนวคิดด�านการอนุรักษ� แนวคิดด�านการพัฒนาเชิงอนุรักษ� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
จะนําไปใช�ในการรวบรวมข�อมูลเพ่ือต้ังคําถาม ออกแบบสอบถาม การเก็บข�อมูลภาคสนาม และเป�น
กรอบในการวิเคราะห�ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ของผู�เก่ียวข�อง เพ่ือจะได�นําเสนอ
แนวทางท่ีเหมาะสมกับวัดม!อนจําศีลและชุมชนโดยรอบต!อไป 
 3. แนวคิดด�านการมีส!วนร!วม จะนําไปใช�เป�นกรอบในการต้ังคําถาม และออกแบบ
สอบถาม ด�านการมีส!วนร!วมของชุมชน เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท�จริงของการท่ีวัดม!อนจําศีลถูกท้ิงร�าง ทําไม
ชุมชนถึงไม!สนใจ และหาวิธีการท่ีเหมาะสมและเป�นไปได�ในการดึงดูดให�ชุมชนเข�ามามีส!วนร!วมในการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดม!อนจําศีล 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง “ความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล จังหวัดลําปาง”   

ผู�ศึกษาเลือกใช�วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�มีความเข�าใจต"อสภาพปFจจุบัน และปFญหาการ

จัดการวัดม"อนจําศีล รวมถึงเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและการมีส"วนร"วมของผู�ท่ีมีส"วนเก่ียวข�องในการ

อนุรักษ�วัดม"อนจําศีล และเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเหมาะสมกับการกําหนดแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนา

โบราณสถานวัดม"อนจําศีล ให�วัด ชุมชน หรือ หน"วยราชการท่ีเก่ียวข�องในการนําไปประยุกต�ใช�ให�

ได�ผลจริง อย"างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังต"อไปนี้ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

             1. การศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

  ค�นคว�ารวบรวมข�อมูลท้ังปฐมภูมิ  (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากงานวิจัย บทความทางวิชาการ สื่อข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� ตําราทางวิชาการ วารสาร และเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนแนวคิดและหลักการต"าง ๆ โดยรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับประวัติของวัดม"อนจําศีล 

และทรัพยากรวัฒนธรรมต"าง ๆ เช"น วิหารไม�สัก เจดีย�พระฤาษี เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ เจดีย�ทอง

บรรจุพระเกศาธาตุ ซุ�มประตูโขง และพระเจ�าทันใจ ซ่ึงเป�นการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช�วิธีการ

สังเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิเคราะห� และนํามาเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล โดยผู�ศึกษาเข�าไปค�นคว�า

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ท่ีหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห"งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร� หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ห�องสมุดประชาชนในจังหวัดลําปาง เพ่ือสืบค�น

ข�อมูลประกอบทางสื่อออนไลน�ต"าง ๆ เช"น เว็บไซต�ของการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทย เป�นต�น เพ่ือนํา

ข�อมูลมาวิเคราะห�ถึงสภาพปFญหาปFจจุบันของวัดม"อนจําศีลต"อไป 
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 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research)  

  สํารวจเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนามโดย 
  1. การศึกษาวัดม"อนจําศีล สํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม"อนจําศีลและพ้ืนท่ีโดยรอบ 
โดยเป�นการสํารวจทางโบราณคดีเพ่ือศึกษาสภาพปFจจุบัน และปFญหาการจัดการ เพ่ือช"วยในการ
ประเมินคุณค"า ของทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม"อนจําศีล และนําเสนอแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนา 
ต"อไป  
  2. การสัมภาษณ�แบบไม"เป�นทางการ หรือการพูดคุยแบบเป�นกันเอง (Informal 
interview) กับหน"วยงานราชการ พระภิกษุ ชาวบ�าน และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําผลการสํารวจท่ี
ได�มาเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห�ประกอบแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยผู�
ศึกษาได�ลงพ้ืนท่ีภาคสนามจํานวน 11 ครั้ง  
   ครั้งท่ี 1 สัมภาษณ�เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีล และตัวแทนวัด ประธานชุมชนป^า
ขาม และชาวบ�านท่ีอยู"อาศัยใกล�วัดม"อนจําศีลเพ่ือแนะนําตัวและบอกวัตถุประสงค�ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2555 
   ครั้งท่ี 2 สัมภาษณ� ปราชญ�ชาวบ�าน นักวิชาการ ถึงปFญหา อุปสรรค หรือ
ความสําเร็จในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดพม"า เพ่ือนํามาเป�นตัวอย"างในการศึกษาถึงแนวทางการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีลและชาวบ�านท่ีอยู"อาศัยใกล�วัดม"อนจําศีลเพ่ือทราบถึงความคิดเห็นท่ีมี
ต"อวัด เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2555 
   ครั้งท่ี 3 สัมภาษณ� ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 น"าน และนักโบราณคดี
ชํานาญการถึงสภาพปFจจุบันของวัดม"อนจําศีล แนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัดท่ีควรจะเป�นเม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2556   
   ครั้งท่ี 4 สัมภาษณ� พระผู�ดูแลวัดพม"าและวัดไทยอ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง และ
นักวิชาการถึงแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัดท่ีประสบความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2556 
   ครั้งท่ี 5 สัมภาษณ� ผู�อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนา จังหวัดลําปาง และรอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2556 
   ครั้งท่ี 6 สัมภาษณ�ผู�อํานวยการและอาจารย�วิทยาลัยสารพัดช"าง และถ"ายรูปซุ�ม
ประตูโขงทิศใต�ท่ีต้ังอยู"ในบริเวณวิทยาลัยสารพัดช"าง สัมภาษณ�เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีลเพ่ิมเติม และ
พบประธานชุมชนป^าขาม ผู�นําชุมชน ให�ผู�นําชุมชนช"วยในการประสานชาวบ�าน อํานวยความสะดวก
ในการเข�าไปพูดคุยและแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีชุมชนป^าขาม ท่ีอาศัยอยู"บริเวณรอบวัดม"อนจําศีล  
เนื่องจากกรณีพิพาทระหว"างวัดและชุมชนทําให�ชาวบ�านไม"กล�าสนทนา และไม"ไว�ใจคนแปลกหน�าใน
การเข�าไปสอบถาม หรือตอบคําถาม เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2556 
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   ครั้งท่ี 7 สัมภาษณ�เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีลเพ่ิมเติม พบชาวบ�านเพ่ือพูดคุยใน
พ้ืนท่ีชุมชนป^าขาม ท่ีอาศัยอยู"บริเวณรอบวัดม"อนจําศีล และสัมภาษณ�ไวยาวัจกรวัดไหล"หิน เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ� 2556 
   ครั้งท่ี 8 สัมภาษณ�ผู�ช"วยเจ�าอาวาสวัดปงสนุก และนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญ
การถึงแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัดให�ประสบความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2556 
   ครั้งท่ี 9 ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ถ"ายรูปโบราณสถานวัด
ม"อนจําศีลเพ่ิมเติม รวมถึงสัมภาษณ�ชาวบ�านเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2556 
   ครั้งท่ี 10 สัมภาษณ�เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีล และตัวแทนวัดม"อนจําศีลถึงสภาพ
และสถานการณ�ล"าสุดเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2558 
   ครั้งท่ี 11 สัมภาษณ�ชาวบ�านและทายาทผู�อุปถัมภ�วัดเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2558 
 โดยมีคําถามประกอบการสัมภาษณ�ท่ีมีประเด็นท่ีครอบคลุมถึงเนื้อหา สภาพปFจจุบัน และ
ปFญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดม"อนจําศีลเป�นอย"างไร รวมถึงทัศนคติความต�องการใน
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม"อนจําศีล เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเพ่ืออนุรักษ�และพัฒนาวัด
ม"อนจําศีล โดยเก็บข�อมูลจากกลุ"มประชากรท่ีทําการศึกษา 4 กลุ"ม ประกอบด�วย 
 ประชากรกลุ"มท่ี 1 พระภิกษุสงฆ� 6 รูป และ ผู�ทําหน�าท่ีเป�นตัวแทนวัด 2 คน รวมเป�น 8 
คน โดยเลือกสัมภาษณ�พระผู�ดูแลวัดท้ังวัดพม"าและวัดไทยท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ� เพ่ือให�
ได�ข�อมูลในประเด็นการอนุรักษ� และพัฒนาวัด ปFญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัด รวมถึงการมี
ส"วนร"วมของชุมชนในการอนุรักษ�และพัฒนาของแต"ละวัด ประกอบด�วย 
 1. พระครูพิศาลสุภัทรกิจ เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีล 
 2. พระราชจินดานายก เจ�าคณะจังหวัด 
 3. พระอธิการชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต เจ�าอาวาสวัดศรีรองเมือง 
 4. พระพิษณุพล สุวณณรูโป รักษาการเจ�าอาวาสวัดป^าฝาง 
 5. พระสุรพล ขันติสโน พระลูกวัด วัดศรีชุม 
 6. พระน�อย นรุตฺตโม ผู�ช"วยเจ�าอาวาสวัดปงสนุก 
 7. รังษี เมืองใจ ผู�ทําหน�าท่ีเป�นตัวแทนวัดม"อนจําศีล 
 8. ทรงศักด์ิ แก�วมูล ไวยาวัจกรวัดไหล"หิน และประธานสภาวัฒนธรรม 2 สมัย 
 ประชากรกลุ"มท่ี 2 นักวิชาการ จํานวน 12 คน เพ่ือให�ได�ข�อมูลแนวทางการอนุรักษ�และ
พัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม และวัดม"อนจําศีลท่ีควรจะเป�น โดยเลือกสัมภาษณ�นักวิชาการท่ีมีบทบาท 
หน�าท่ี ความรับผิดชอบในด�านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาท่ีเก่ียวข�องกับวัดม"อนจําศีล สัมภาษณ�
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หน"วยงานส"วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ทราบถึงความร"วมมือในการดูแล สนับสนุนงานด�านวัฒนธรรม และ
สัมภาษณ�ปราชญ�ชาวบ�าน เพ่ือให�ได�ข�อมูล ประวัติ ความเป�นมาแต"ดั้งเดิมในอดีต  
 1. แสงจันทร� ไตรเกษม ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 น"าน 
 2. สิริพัฒน� บุญใหม" นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี 7 น"าน 
 3. อุบลพรรณ ขันผนึก ผู�อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนา จังหวัดลําปาง 
 4. สายฝน นาถพรายพันธ� วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
 5. ทินกร สุริกัน ผู�อํานวยการส"วนส"งเสริมศิลปวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม 
 6. พรทิวา ขันทะมาลา นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม 
 7. ศิริศาสตร� สมิตินันท� ผู�อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช"าง ลําปาง 
 8. ชัยพร นาคะพงศ� อาจารย�วิทยาลัยสารพัดช"าง ลําปาง 
 9. ประสงค� แสงแก�ว หน"วยอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมศิลปกรรมท�องถ่ินจังหวัดลําปาง 
 10.  ธาราเงิน จันทร�คํา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร 
 11.  ประดิษฐ� สรรพช"าง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
 12.  ศักด์ิ รัตนชัย ปราชญ�ชาวบ�าน 
 ประชากรกลุ"มท่ี 3 ชาวบ�าน เป�นชาวบ�านในพ้ืนท่ีวัดม"อนจําศีลและบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ
วัดม"อนจําศีล โดยเลือกสัมภาษณ�ท้ังผู�ท่ีเห็นด�วยและสนับสนุนการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล และผู�ท่ีไม"เห็น
ด�วยและไม"สนับสนุนการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล จํานวน 13 คน เพ่ือให�เป�นตัวแทนชาวบ�านจะทําให�
ทราบถึงความคิดเห็นต"อการอนุรักษ�และพัฒนา ตลอดจนการมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัด
ม"อนจําศีล จากผู�ท่ีอยู"อาศัยมานานและเพ่ิงเข�ามาในชุมชนได�ไม"นาน  ได�แก" 
 1. สมบัติ นันตา รับทําเตาอบเครื่องเซรามิค 
 2. สมพิศ ปทุมวัน ประธานชุมชนป^าขาม 
 3. จิตติรัตน� นันตา ขายอาหาร 
 4. ลุงเสาร� เขียวปFญญา ชาวบ�านชุมชนป^าขาม 
 5. ปiาเรียง กันทะวงษ� ชาวบ�านชุมชนป^าขาม 
 6. อรวรรณ ศรีวรรณบุตร อาจารย�โรงเรียนแม"สันวิทยา จังหวัดลําปาง 
 7. อารีย� ค"าทอง แม"บ�าน 
 8. สงวน กุลแปง ชาวบ�านชุมชนป^าขาม 
 9. บัวไหล จิตวิไล ค�าขาย 
 10.  อิงอร ท�าวศรีชัย ชาวบ�านชุมชนป^าขาม 
 11.  ศรีจันทร� เพชรพ ชาวบ�านชุมชนป^าขาม 
 12.  วนิดา รัตนบุตร นักธุรกิจ 
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 13.  ภัทรียา ประเทศรัตน� ข�าราชการบํานาญ 
 ประชากรกลุ"มท่ี 4 นักท"องเท่ียว จํานวน 2 คน สําหรับความคิดเห็นในการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัด เป�นการเลือกโดยการพบปะโดยบังเอิญ เพ่ือทราบทัศนคติของนักท"องเท่ียวท่ีสนใจวัดพม"า
ในลําปาง ว"าเคยรู�จัก ได�ยินชื่อวัดม"อนจําศีลหรือไม" และทราบแนวทางการทําประชาสัมพันธ�สําหรับ
นักท"องเท่ียว ได�แก" 
 1. นุสรัตน� อนันตรัตน� พนักงานบริษัท 
 2. โอภาส พุทธะเจริญ นายแพทย�อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 
 ในการสัมภาษณ�จะพิจารณาบุคคลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบหรือมีส"วนร"วมในการจัดการวัด
ม"อนจําศีล ท้ังจากหน"วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน รวมท้ังสิ้นจํานวน 35 คน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 1. การกําหนดประชากรกลุ"มตัวอย"าง เป�นการกําหนดขนาดประชากรกลุ"มตัวอย"างท่ีใช�
ในการวิจัยตามหลักการของ Taro Yamane (ณรงค� โพธิ์พฤษานันท�, 2550: 169) โดยคิดคํานวณจาก
ประชากรท่ีอาศัยอยู"ในชุมชนป^าขาม ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีบริเวณรอบวัดม"อนจําศีล ต.พระบาท จ.ลําปาง มี
จํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,093 คน (สมพิศ ปทุมวัน 2555) อยู"ในขนาดประชากรท่ี 1,000 คน เทียบ
กับขนาดตัวอย"างความคลาดเคลื่อน เพ่ือทราบถึงความคลาดเคลื่อนของประชากร ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ค"าความคลาดเคลื่อน 10% ได�ขนาดประชากรกลุ"มตัวอย"าง 91 คน 
 2. การเก็บรวมรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม ในการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้ผู�ศึกษาได�
แจกแบบสอบถามท้ังหมด 100 ชุด แต"สามารถเก็บแบบสอบถามกลับมาได�จํานวน 91ชุด เนื่องจาก
ประสบปFญหาในการติดตามทวงถามแบบสอบถาม ประกอบกับระยะเวลาในการสํารวจภาคสนามมี
จํากัด ทําให�ไม"สามารถเก็บข�อมูลได�ครบถ�วน จึงทําให�เก็บข�อมูลได�จํานวน 91 ชุด ซ่ึงเท"ากับขนาด
ประชากรกลุ"มตัวอย"างท่ีได�กําหนดไว� 
 
เครื่องมือท่ีใช?ในการศึกษา  
 1. แนวคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ�และแบบสอบถามสําหรับเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ 
เพ่ือให�ทราบถึงข�อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
 2. เครื่องมือและอุปกรณ�ในเก็บข�อมูล เช"น สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ เพ่ือใช�ในการจด
บันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ� และการสังเกตของผู�ศึกษา ส"วนเครื่องบันทึกเสียง ใช�ในการ
บันทึกข�อมูลจากการสัมภาษณ� และกล�องถ"ายรูป ใช�ในการบันทึกภาพบุคคล ทรัพยากรวัฒนธรรม
ภายในวัดม"อนจําศีล และสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบวัดม"อนจําศีล 
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ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 
 ผู�ศึกษาได�ทําการศึกษาวิจัยแบบเอกสาร ศึกษาข�อมูลภาคสนามรวมถึง ศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห�และนําเสนอข�อมูล รวมระยะเวลาสาม
ปpตั้งแต"ช"วงปp 2555-2558 
 

การวิเคราะหBและการนําเสนอข?อมูล 

 การนําเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา รวมถึงการนําเสนอแนวทางความ
เป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล โดยนําข�อมูลท่ีได�ท้ังหมดจากการศึกษาเอกสาร ผล
ของการเก็บข�อมูลจากการศึกษาภาคสนาม และผลจากแบบสอบถามมาสังเคราะห� วิเคราะห� และ
เขียนพรรณนาเชิงเหตุผล เพ่ือนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม และปฏิบัติได�จริง ในการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัดม"อนจําศีล เพ่ือส"งให�หน"วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน วัดม"อนจําศีล ชาวบ�าน และผู�เก่ียวข�อง
ได�นําไปประยุกต�ใช� เพ่ือให�เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนในวงเสวนาเพ่ือนําไปสู"การกําหนด
ทิศทาง หรือแนวทางในการอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีสําคัญของประเทศต"อไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
  
 ในการศึกษาเรื่อง “ความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล จังหวัดลําปาง” 

ผู�ศึกษาได�ใช�วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ� และสนทนากับนักวิชาการ พระสงฆ� 

ชาวบ�าน นักท"องเท่ียว ร"วมกับ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการออกแบบสอบถาม จํานวน 91 ชุด แล�วนํา

ข�อมูลท้ังหมดมาประมวลผลเพ่ือวิเคราะห� ถึงป;ญหาในการบริหารจัดการ และนําเสนอแนวทางการ

อนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล จังหวัดลําปาง ซ่ึงผู�ศึกษาจะได�นําเสนอผลการศึกษาโดยแบ"ง

ออกเป�น 4 ส"วนให�สอดคล�องตามวัตถุประสงค�การวิจัย ดังมีรายละเอียดต"อไปนี้ 

 ส"วนท่ี 1 ประวัติ และสภาพป;จจุบันของวัดม"อนจําศีล 

 ส"วนท่ี 2 การบริหารจัดการวัดม"อนจําศีล 

 ส"วนท่ี 3 ความเห็น และการมีส"วนร"วมของผู�เก่ียวข�องในการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล 

 ส"วนท่ี 4 แนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล 

  

ส�วนท่ี 1 ประวัติ และสภาพป�จจุบันของวัดม�อนจําศีล 

 วัดม"อนจําศีล ป;จจุบัน ต้ังอยู"เลขท่ี 212 ถนนปAาขาม บ�านม"อนจําศีล หมู"ท่ี 1 ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ�มหานิกาย ท่ีดินท่ีต้ังวัดมีเนื้อท่ี 70 ไร" 3 งาน 89 

ตารางวา ตราจองเลขท่ี 109 

 อาณาเขต 

 ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน�และลําเหมืองชลประทาน 

 ทิศใต�จดท่ีดินว"างเปล"าและลําเหมืองชลประทาน 

 ทิศตะวันออกจดท่ีว"างเปล"า 

 ทิศตะวันตกจดลําเหมืองชลประทาน 

 การศึกษาประวัติศาสตร�เมืองลําปางมีป;ญหาการขาดแคลนหลักฐานประเภท “พ้ืนเมือง

ลําปาง” หรือตํานานเมืองซ่ึงเขียนเรื่องราวของราชวงศ�และบ�านเมือง ตํานานท่ีมีอยู"ในสถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม"เป�นตํานานพระธาตุ ท่ีมีโครงเรื่องเน�นการเสด็จมาของพระพุทธเจ�า  
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 และทรงทํานายอนาคตท่ีนั้นจะเกิดเป�นบ�านเป�นเมือง ตํานานพระธาตุของลําปางไม"ได�

อธิบายให�เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร�ท่ีผ"านยุคสมัยต"าง ๆ อย"างสืบเนื่อง ความเป�นมาของนคร

รัฐเขลางค�จึงต�องอาศัยตํานานประวัติศาสตร�สากลของพระพุทธศาสนามาเทียบเคียงนับแต"การสร�าง

เมืองในราวพุทธศตวรรษท่ี 14 โดยพระนางจามเทวี และสิ้นสุดยุคนครรัฐในช"วงต�นพุทธศตวรรษท่ี 19 

(สรัสวดี อGองสกุล, 2539: 66-71)  

 จากการค�นคว�าข�อมูลทางเอกสารไม"พบปNในการสร�างวัดม"อนจําศีล ท่ีแน"ชัด และปรากฏ

ตํานานเก่ียวกับวัดม"อนจําศีล ท่ีมีความแตกต"างกัน อย"างไรก็ตามผู�ศึกษาเลือกท่ีใช�ตํานานของวัดม"อน

จําศีลท่ีปรากฏในหนังสือสวดมนต�วัดม"อนจําศีล นครลําปาง (2555: ง) ซ่ึงสอดคล�องกับ แบบฟอร�ม

ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล (2555: 4) ท่ีกล"าวถึงตํานานวัดม"อนจําศีล ไว�ว"า ในสมัย

พุทธกาลมียักษ�ตนหนึ่งสถิตอยู" ณ ม"อนปูAยักษ� ได�เท่ียวจับผู�คนในเมืองละกอนกินเป�นอาหาร จึงทําให�

ชาวบ�านเดือนร�อนเป�นอย"างมาก เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงทราบด�วยพระญาณ จึงได�เสด็จมา

โปรด และทรมานยักษ�โดยการแสดงอิทธิฤทธิ์ให�ยักษ�เห็น จนยักษ�ต�องขอเรียนวิชชาด�วย แต"พระพุทธ

องค�ให�ยักษ�รับศีลก"อนจึงจะสอนวิชชาให� ในท่ีสุดยักษ�ตนนี้ยอม (รักษาศีล, จําศีล) สถานท่ีแห"งนี้จึงชื่อ

ว"า ม"อนจําศีล หรือ ม"อนป;Sนศีล จากนั้นเป�นต�นมา ยักษ�ก็เลิกฆ"าผู�คน ชาวเมืองละกอนจึงอยู"เป�นสุข

ตลอดมา และพระพุทธองค�ได�ยกมือข้ึนลูบเศียร ได�พระเกศา 1 เส�น มอบให�เทวดารับไว� และเนรมิต

ผอบทองบรรจุพระเกศา และเนรมิตบ"อลึกลงไปในดิน 80 ศอก เพ่ือบรรจุผอบเกศาไว� ณ ท่ีแห"งนี้ 

พระพุทธองค�ตรัสว"า สถานท่ีแห"งนี้ต"อไปภายภาคหน�าจะเป�นพุทธสถานท่ีเจริญรุ"งเรืองเพ่ือให�ผู�คน

ได�มากราบไหว� ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมของตถาคต 

 ซ่ึงวัดม"อนจําศีล ต้ังอยู"บนเนินดินท่ีสูง ตามคติจักรวาล อันเป�นสัญลักษณ�แทนเขาพระ

สุเมรุ ซ่ึงเป�นศูนย�กลางของจักรวาล ตามคติการสร�างวัดของชาวมอญแต"โบราณ ท่ีเข�ามามีอิทธิพลต"อ

ลําปาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ในการเสด็จมาสร�างเมืองเขลางค�นคร (เทศบาลนครลําปาง, 2558) 

ของพระนางจามเทวี เพ่ือจําศีลบําเพ็ญภาวนา ชาวมอญ เรียกเนินดินท่ีใช�ในการสร�างวัดนั้น ว"า 

“โหมกตอก” ซ่ึงเป�นคําเดียวกับชื่อของ “พระธาตุมุเตา” แห"งเมืองหงสาวดีของมอญในอดีต ซ่ึง

ป;จจุบันคือประเทศพม"า และคติการสร�างวัดอยู"บริเวณเนินดินสูง ท่ีคนล�านนาเรียกว"า “ม"อน” นั้น ก็

เป�นไปเพ่ือไม"ให�บริเวณของวัดอันถือเป�นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ให�มาอยู"ปะปนกับท่ีอยู"อาศัยของชาวบ�าน 

วัดแห"งนี้จึงได�ชื่อว"า “วัดม"อนจําศีล” (เอนก เหล"าธรรมทัศน� และคณะ, 2555) 

 ต"อมา พระมหาปAาเมืองแปง ซ่ึงเป�นพระกรรมฐาน ได�ธุดงค�มาพบเจดีย�ซ่ึงบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ�าและซุ�มพระเจ�าทันใจ ซ่ึงเป�นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ประจําวัด มีกําแพงล�อมรอบ

บริเวณเจดีย�และซุ�มประตู เห็นว"าวัดนี้เป�นวัดท่ีเก"าแก"และเป�นท่ีอันสงบวิเวก เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติธรรม 

จึงได�พํานักประจําเพ่ือเจริญกรรมฐานอยู"ท่ีนี่ ต"อมาก็ได�มีผู�คนได�ทราบข"าวก็พากันข้ึนไปฟ;งธรรม เจริญ
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กรรมฐาน รักษาศีล ถวายทาน และก็ได�เกิดศรัทธาเลื่อมใสศรัทธา ได�ช"วยกันสร�างวิหารหน�าซุ�มพระ

เจ�าทันใจข้ึนใหม" เพ่ือเป�นท่ีบําเพ็ญกุศล และได�ช"วยกันบูรณะองค�เจดีย�ให�อยู"ในสภาพท่ีดี และได�ก"อหุ�ม

องค�เดิม เพ่ือให�มีขนาดใหญ"ข้ึน อีกหลายครั้ง (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) 

 หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาว�ริ่งระหว"างอังกฤษกับไทยในพ.ศ. 2398 อังกฤษและคนใน

บังคับ ได�แก" พม"า เง้ียว และมอญได�เข�ามาดําเนินธุรกิจการทําปAาไม�สักในภาคเหนือของประเทศไทย

มากข้ึน ในปN พ.ศ. 2410 ได�มีชาวพม"าย�ายเข�ามาอยู"ท่ีเมืองลําปางเพ่ือทําอุตสาหกรรมปAาไม�เป�น

จํานวนมากเนื่องจาก รัฐบาลไทยได�ว"าจ�างผู�เชี่ยวชาญด�านการทําไม�ชาวอังกฤษ ชื่อ นาย เอช.สเลด ท่ี

เดินทางเข�าไปทําปAาไม�ในประเทศพม"าเป�นเวลานาน ให�เข�ามาดําเนินงานการปAาไม�ในเมืองไทย และ

นายเอช.สเลด ก็ไม"ได�เดินทางเข�ามาเพียงลําพัง แต"ได�นําลูกน�องชาวพม"าท่ีมีความชํานาญการทําไม� 

และค�าไม� เข�ามาช"วยทํางานปAาไม�ในประเทศไทยพร�อมกันด�วย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล�านนา ลําปาง, 2552) 

 ชาวพม"าท่ีได�เข�ามาทําไม�ในยุคดังกล"าวได�กลายเป�นผู�มีบทบาทในการทําไม� และกลายเป�น

คหบดี ต�นตระกูลสําคัญหลายตระกูลของเมืองลําปางในเวลาต"อมา ซ่ึงคหบดีเหล"านี้ ได�นําช"างจาก

เมืองมันฑะเลย� เข�ามาประเทศสยามพร�อมกับพวกเขา ซ่ึงต"อมาช"างเมืองมันฑะเลย�เหล"านี้ ได�บูรณะ

วัดม"อนจําศีล โดยเปลี่ยนรูปทรงของเจดีย� กําแพง ซุ�มประตูวัดม"อนจําศีลให�เป�นศิลปแบบพม"า และได�

สร�างจองไม�สักข้ึนอีก 1 หลังเม่ือปN พ.ศ.2424 ตามสถาป;ตยกรรมพม"า มีหลังคาซ�อนกันข้ึนไปเป�นชั้น ๆ 

ด�วยฝNมือในการตกแต"งลวดลายติดกระจก (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) 

 โดยการสร�างวัดในศิลปแบบพม"าหลาย ๆ วัดในจังหวัดลําปางช"วงนั้น มาจากคติความเชื่อ

ของชาวพม"าท่ีว"า ต�นไม�ทุกต�นมีเทวดาอาศัยอยู" ชาวพม"าจึงได�สร�าง และบูรณะวัดข้ึนเพ่ือเป�นการขอ

ขมาลาโทษต"อรุกขเทวดา (เอนก เหล"าธรรมทัศน� และคณะ, 2555) 

 ทําให� ในช"วงระหว"างปN พ.ศ.2411-พ.ศ.2453 ในรัชสมัยของรัชการท่ี5 มีวัดพม"าท่ีสร�างใน

จังหวัดลําปางท้ังสิ้น 9 วัด และ “วัดม"อนจําศีล” เป�นวัดหนึ่งท่ีชาวพม"าได�บูรณะข้ึนมาใหม" โดยสร�าง

ข้ึนตามรูปแบบสถาป;ตยกรรมของตนในช"วงเวลาดังกล"าว (โชติมา จตุรวงค�, 2550: 50, 64) คือมี

ลักษณะทางสถาป;ตยกรรม และศิลปกรรมพม"าแบบมัณฑะเลย� (เทศบาลนครลําปาง, 2558) 

 ใน พ.ศ. 2460 ได�ทําการบูรณะเจดีย�องค�ใหญ"อีกครั้งหนึ่ง ต้ังแต"ทรงระฆังขึ้นไปลงรักปXด

ทองสวยงาม และประกอบพิธียกฉัตรข้ึนอยู"ยอดองค�เจดีย�ด�วย (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว

, ม.ป.ป.: 70) 

 ใน พ.ศ. 2460 ได�มีศรัทธา สร�างเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ เป�นเจดีย�ทรงแปดเหลี่ยม มี

ซุ�มพระอรหันต�ประจําทิศท้ังแปด มีลวดลายประดับสวยงาม มีสัตว�ประจํายาม (แบบฟอร�มข้ึน

ทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 2555: 5) 
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 พ.ศ. 2470-2474 มีฤาษีอูส"วยหล"า เม่ือท"านเดินทางมา ณ สถานท่ีแห"งนี้ ทําให�เกิดนิมิต
และได�อธิษฐานจิตท่ีจะสร�างเจดีย�ข้ึน ซ่ึงเป�นหมอยารักษาโรคต"าง ๆ ด�วยเวทมนตร� โดยท"านให�ผู�ท่ีจะ
มารักษาถือศีลเว�นจากการทานเนื้อสัตว� กําหนดเวลา 9 วัน 15 วัน 39 วัน 49 วัน ตามอาการของโรค
ท่ีจะรักษา แล�วฤาษีท"านเสกหัวเผือกหัวมันให�ท"านดิบ ๆ ทําให�ชื่อของฤาษีอูส"วยหล"า ดังไปท่ัว
ภาคเหนือตอนบนและผู�ท่ีรักษาหายแล�วก็ช"วยกันด�วยกําลังทรัพย�บ�าง กําลังกายบ�าง จากศรัทธา
ร"วมกันสร�างเจดีย�ข้ึนโดยท"านฤาษีได�ลงมือก"อสร�างด�วยตนเอง จนสําเร็จในปN พ.ศ. 2474 จึงเป�นท่ีรู�จัก
กันในนาม เจดีย�พระฤาษี (แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 2555: 5) 
 จนกระท่ังในปN พ.ศ. 2492 พระอาจารย�ไพฑูรย� โกสลโล ได�เริ่มสอนวิป;สสนากรรมฐาน 
สายสติป;ฏฐาน ทําให�มีผู�คนเข�ามาปฏิบัติ และต"อมาสร�างกุฏิกรรมฐาน เป�นหลัง ๆ มีห�องนอน ห�องน้ํา 
มีระเบียงหน�า รวมท้ังหมดจํานวน 25 หลัง (แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 
2555: 5) 
 พ.ศ. 2492 วัดม"อนจําศีล ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมา กว�าง 49 
เมตร ยาว 50 เมตร (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 70) 
 พ.ศ. 2505 ได�สร�างศาลาอบรมธรรมะ ก"ออิฐถือปูน พ้ืนปูด�วยไม�กระดาน ป;จจุบันใช�เป�น
ห�องสมุด และห�องธุรการของโรงเรียนปริยัติธรรม (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.:
70) 
 พ.ศ. 2517 พระอาจารย�ไพฑูรย� โกสลโล ได�ทําการรื้อวิหารไม�สักไปส"วนหนึ่ง แล�วสร�าง
กุฏิเจ�าอาวาสข้ึนแทน เป�นตึก 2 ชั้น ขนาดกว�าง 8 เมตร ยาว12 เมตร ซ่ึงทําการรื้อถอนในปN พ.ศ. 
2545 เพ่ือบูรณะวิหารไม�ให�คืนสภาพเดิม (แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 
2555: 5) 
 พ.ศ. 2528  ได�เกิดพายุและฟYาผ"ายอดเจดีย�ทองหักพังลงมา ต"อมาได�ทําการบูรณะในปN
พ.ศ. 2532 ซ่ึงได�กระเทาะปูนเดิมออกแล�วก"อฉาบใหม" ตรงรูปทรงระฆังคว่ําได�ติดกระจกโค�งสีทอง 
ตรงยอดลงรักปXดทอง เปลี่ยนยอดฉัตรใหม"พร�อมติดสายล"อฟYาเพ่ือกันฟYาผ"า และได�ประกอบพิธียก
ฉัตรข้ึนในปN พ.ศ.2533 (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 76) 
 พ.ศ. 2533 ได�บูรณะเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ พร�อมปรับฐานใหม"ให�เป�นแปดเหลี่ยม 
(แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 2555: 5) 
 พ.ศ. 2534 ได�ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ�อุโบสถ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2534 โดยมีพ"อเลี้ยง
ศรีรัตน� โพต๊ิดพันธุ� เป�นเจ�าภาพ เพ่ืออุทิศส"วนกุศลไปให�แก"บรรพบุรุษ โดยจ�างเหมาจนแล�วเสร็จ และ
ได�ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2535 (แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัด
ม"อนจําศีล, 2555: 6) 
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 วัดม"อนจําศีล มีการบริหารและปกครองโดยเจ�าอาวาสจํานวน 9 รูป ประกอบด�วย พระ

มหาปAา เมืองแปง, พระอู สุมะนะ, พระอู สุรินต[ะ, พระอู ป;ณณะวะ, พระอู จันโท, พระณรงค� เขมินฺ

โท, พระอาจารย� ไพฑูรย� โกสลฺโล, พระอธิการกําธร นนฺทิโย, และ พระครูพิศาลสุภัทรกิจ (กรมการ

ศาสนา, 2525: 214) 

 

 ประวัติเจ&าอาวาสวัดม�อนจําศีลองค(ป�จจุบัน 

 วัดม"อนจําศีล อยู"ภายใต�การบริหารจัดการ และปกครองโดย พระครูพิศาลสุภัทรกิจ ท่ี

ได�รับแต"งต้ังให�เป�นเจ�าอาวาส ต้ังแต" 15 ธ.ค. พ.ศ.2530 เป�นต�นมา โดยป;จจุบันมีพระภิกษุจําวัด

จํานวน 2 รูป คือ เจ�าอาวาส และ พระลูกวัดท่ีเป�นคนสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีสามเณร จํานวน 40 

รูป ซ่ึงอยู"ประจําท่ีวัด โดยวัดคัดเลือกมาจากครอบครัวท่ียากจน มีลูกมาก ไม"สามารถดูแลได�ท่ัวถึง วัด

จึงเอามาดูแล (รังษี เมืองใจ, 2558)  

 พระครู พิศาลสุภัทรกิจ มีภู มิลํ า เนาเป�นคนอําเภอแจ�ห"ม จั งหวัดลําปาง เ กิดปN

พ.ศ. 2500 อุปสมบทเม่ือปN พ.ศ. 2521 ด�านการศึกษาจบอภิธรรมบัณฑิตเทียบเท"าปริญญาตรีจากวัด

มหาธาตุ ท"าพระจันทร� และปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา มี

ประสบการณ�สอนอภิธรรมแก"พระสงฆ�ท่ีจิตตภาวันวิทยาลัย และช"วยงานมูลนิธิวัดมหาธาตุ และมูลนิธิ

วัดระฆัง และวัดใหญ" ท้ังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต"าง ๆ ก"อนรับตําแหน"งเจ�าอาวาส วัดม"อนจํา

ศีลได�เข�ารับการอบรมการบริหารจัดการวัดในภาคปฏิบัติท่ีสอนท้ังวิป;สสนา กรรมฐาน การประพฤติ

ตัวกับญาติโยม การดูแลเอกสาร การทําความสะอาดวัด รวมถึงการดูแลโบราณสถานภายในวัด โดยมี

เจ�าหน�าท่ีให�ความรู�ด�านกฎหมาย และสอนถึงข้ันตอนการก"อสร�างอาคารสิ่งปลูกสร�างภายในวัดว"าต�อง

ขออนุญาตใคร และข�อห�ามต"าง ๆ ด�วย 

 พระครูพิศาลสุภัทรกิจ ได�รับแต"งต้ังให�มาดํารงตําแหน"งเจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีล ใน

วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 เพ่ือเข�ามาบริหารจัดการวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากถึง 70 ไร" (เมธาพร ผมขาว, 

ม.ป.ป.: 47) และด�วยประสบการณ�การทํางานเก่ียวกับการศึกษา ท"านจึงได�เปXดให�มีโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมสอนท้ังธรรมะและวิชาสามัญ สํานักเรียนอภิธรรม และ มีการอบรมวิป;สสนากรรมฐาน 

การบวชสามเณรภาคฤดูร�อน อนุญาตให�มีการต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กก"อนปฐมวัย และเริ่มการก"อสร�าง

อาคารต"าง ๆ ภายในบริเวณวัดม"อนจําศีล ด�วยความหวังจะทําให�วัดม"อนจําศีลเป�นแหล"งให�ความรู� ให�

การศึกษา เป�นท้ังโรงเรียน โรงยา(สวนสมุนไพร) และโรงนอน (เมรุ) เพ่ือให�บริการและเป�นท่ีพ่ึงของ

ญาติโยม แต"ป;จจุบัน พระครูพิศาลสุภัทรกิจได�หยุดการก"อสร�างทุกอย"างลงแล�ว เพราะกรมศิลปากร

อยู"ระหว"างการสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนวัดม"อนจําศีลเป�นโบราณสถาน 
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 ด�วยเหตุท่ีกล"าวมาข�างต�น ประกอบกับก"อนหน�าท่ี พระครูพิศาลสุภัทรกิจ จะมาเป�นเจ�า
อาวาสท่ีวัดนี้ วัดม"อนจําศีล ได�มีกรณีพิพาทกับชุมชนเรื่องการบุกรุกท่ีดิน ท่ีชาวบ�านขอให�ศาลมีคําสั่ง
ให�ชาวบ�านได�รับกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจากการครอบครองปรป;กษ�ในปN พ.ศ.2528 แต"ท�ายสุดศาลฎีกาได�มี
คําสั่งให�วัดชนะคดี (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2556) ทําให� วัดเกิดความไม"เข�าใจกันและกัน ระหว"างวัด
กับชุมชน เม่ือเจ�าอาวาสพยายามบูรณะ หรือมีกิจกรรมใด ๆ ทําให�ชาวบ�านบางส"วนขัดขวาง (พระครู
พิศาลสุภัทรกิจ, 2556) จนถึงข้ันรวมตัวกันประท�วงขับไล"เจ�าอาวาสออกจากวัดแต"ไม"เป�นผล ทําให�เกิด
ความไม"เข�าใจตลอดมา 
 ประวัติ ความเป)นมาของชุมชน ป+าขาม 
 จากการศึกษาประวัติความเป�นมาของชุมชนปAาขาม โดยศึกษาจากเอกสารและข�อมูลสื่อ
อิเล็คทรอนิคส� ร"วมกับการสัมภาษณ�ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู"บริเวณโดยรอบวัดม"อนจําศีล พอสรุปได�ว"า 
 นับแต"ช"วง พ.ศ. 2439 เป�นต�นมา ท่ีรัฐบาลไทยได�จ�างนายเอช สเลด ผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ทําไม�ชาวอังกฤษให�เข�ามาช"วยงานการทําไม� ซ่ึงนายเอช สเลดได�นําลูกน�องชาวพม"าท่ีเคยทํางาน
ด�วยกันมาพร�อมกัน ประกอบกับรัฐบาลได�ให�สัมปทานการทําไม�กับบริษัทต"างชาติ ลําปางจึงเป�นศูนย�
รวมของบริษัททําไม� ได�แก" ห�างบอมเบย� เบอร�มา ห�างบริติส บอร�เนียว ห�างหลุยส�เลียวโนเวนส� ห�าง
อีสต�เอเชียติก ห�างสยามฟอเรสต� และห�างปAาไม�ของฝรั่งเศส (ลานนาโพสต�, 2558) บริษัทเหล"านี้ได�นํา
กลุ"มทําไม�ของชาวพม"าเข�ามาทํางานด�วยดังท่ีปรากฎสร�างบ�านใหญ"โตบริเวณท"ามะโอ หรือการสร�าง
วัดแบบศิลปะแบบพม"าและไทใหญ"บริเวณปAาขามเป�นจํานวนมาก รวมถึงชาวจีนซ่ึงเข�ามาค�าขายใน
นครลําปางสมัยนั้น ยุคนี้จึงถือเป�นการเปXดหน�าประวัติศาสตร�ของระบบทุนนิยมเข�าสู"นครลําปาง 
(Warmram, 2549) 
 ดังนั้นการต้ังถ่ินฐานในยุคดังกล"าว จึงมีความหลากหลายและซับซ�อน เนื่องจากกลุ"มชาติ
พันธุ�แต"ละกลุ"ม ได�แก" ชาวอังกฤษ และ ชาวพม"า ต"างก็มีความเชื่อ ในเรื่องท่ีอยู"อาศัย การใช�ชีวิต ท่ี
แตกต"างกัน (Warmram, 2549) บางกลุ"มต้ังถ่ินฐานบริเวณท"ามะโอ ใกล�แม"น้ําวัง เพ่ือใช�เป�นท่ีชักลาก
ซุงข้ึนมา ขณะท่ีชาวจีน ก็เลือกทําเลบริเวณตลาดจีน(กาดกองต�า) ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีตํ่าใกล�แม"น้ําในการเป�น
ท"าเทียบเรือสินค�า โกดัง ท่ีอยู"อาศัย และห�างไปในตัว ส"วนชาวไทใหญ"-พม"า เลือกพ้ืนท่ีบริเวณปAาขาม
และใกล�เคียงเป�นย"านท่ีอยู"อาศัย เนื่องจากมีบริเวณม"อนท่ีมีความสูงสอดคล�องกับคติการสร�างวัด 
(Warmram, 2549) 
 จากการสํารวจเอกสาร ยังพบอีกว"า ชุมชนปAาขาม เดิมเรียกกันว"า บ�านปAาขาม เนื่องจาก 
บริเวณรอบ ๆ นี้เป�นปAาต�นมะขาม ด�วยเหตุท่ีมีต�นมะขามมากนี้เอง ทําให�บรรดาพ"อค�าชาวพม"าในสมัย
นั้น พากันอพยพมาต้ังรกรากเป�นท่ีอยู"อาศัย และ ใช�ปAาแห"งนี้เป�นท่ีเลี้ยงช�างโดยเอาไว�ใช�ลากซุง โดย
ปล"อยให�ช�างหากินอาหารเอง เพราะมะขามก็เป�นอาหารของช�าง นอกจากนั้นมะขามเปNยกยังสามารถ
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นําไปเป�นยารักษาอาการปAวยของช�างได� ด�วยเหตุนี้ชาวบ�านจึงเรียกชุมชนนั้นว"า “ชุมชนบ�านปAาขาม” 
(ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 63) 
 ด�วยเหตุดังกล"าว ทําให�ประชาชนด้ังเดิมท่ีบริเวณ ชุมชนบ�านปAาขาม มีเชื้อสายพม"าส"วน
ใหญ" ซ่ึงต"อมามีคนพ้ืนเมืองจากมอญ ไทใหญ" ย�ายเข�ามามาต้ังบ�านเรือนอาศัยอยู"ในชุมชนบ�านปAาขาม 
ทําให�ชุมชนท่ีนี่มีความหลากหลายในเชื้อชาติ (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 64) 
และต"อมาได�บูรณะวัด และ สร�างวัด ในบริเวณดังกล"าวให�มีสถาป;ตยกรรม ปฎิมากรรมลวดลายศิลปะ
แบบพม"า ซ่ึงวัดในบริเวณนี้ประกอบด�วย วัดม"อนจําศีล วัดม"อนปูAยักษ� และวัดจองคํา (ธิรดา เฉียบแหลม 
และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 66) โดยชาวบ�านชุมชนปAาขามในยุคนั้นจะเก่ียวข�องในการเป�นศรัทธา
ของวัดต"าง ๆ และจะเดินทางลัดปAาดงตามเส�นทาง เพ่ือไปร"วมกิจกรรม งานวัดต"าง ๆ หากวัดใดจัด
งานชาวบ�านก็จะร"วมแรงร"วมใจกันจัดงาน หรือหากมีงานบุญใด ๆ ก็จะไปร"วมทําบุญกัน (ธิรดา 
เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 66) 
 จากการสัมภาษณ�วนิดา รัตนบุตร ซ่ึงได�รับการบอกเล"าเรื่องราวจากยายและตาท่ีเป�นชาว
พม"า ทําให�ทราบว"าในช"วงก"อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีคนพม"าหลบหนีการเป�นทหารเกณฑ�ของพม"าเข�า
มาอยู"ในชุมชนปAาขาม และมาประกอบอาชีพตีมีด เริ่มต�นเข�ามา 3-4 คนก"อน ภายหลังจึงชักชวน
เพ่ือนจากพม"ามาอยู"เพ่ิมเติม นอกจากอาชีพตีมีดแล�ว ชาวพม"าบางคนป;bนหม�อขาย ชาวพม"าท่ีเข�ามา
อยู"ท่ีลําปางมี 2 บริเวณ คือ ปAาขาม และท"ามะโอ ในช"วงเวลานั้นวัดและพระพม"ามีความสําคัญมาก 
เพราะพระเป�นครูสอนวิชาต"าง ๆ ให�คนท่ัวไป หากชาวบ�านมีป;ญหาอะไรก็นําไปปรึกษาพระ เพราะให�
ความนับถือพระพม"ามาก ท่ีประพฤติตัวสมถะ และภายหลังสงครามโลกจบลง อิทธิพลทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการทําไม�ของชาวพม"าได�หมดลงไป คนพม"าบางส"วนท่ีมาอยู"ก"อนช"วงสงคราม ก็กลับพม"าไป 
(สงวน กุลแปง, 2558) และเริ่มมีคนลําปางจากถิ่นอื่นอพยพเข�ามาอยู"บริเวณปAาขามมากขึ้น เช"น 
ยายบัวไหล จิตวิไล ย�ายมาอยู"ท่ีปAาขามหลังจากแต"งงานแล�วในปNพ.ศ. 2498 ยายบัวไหลเล"าว"าช"วงท่ี
ย�ายมาอยู"ตอนนั้นยังมีคนเชื้อสายพม"าอยู"กันเยอะ แต"พวกพ"อแม"ท่ีเป�นพม"าแท� ๆ เสียชีวิตไปหมดแล�ว 
แต"ประเพณีพม"ายังคงมีอยู"ในพ้ืนท่ี เช"น การสวดศพเป�นภาษาพม"า เป�นเพราะสมัยก"อนเอาศพไว�ท่ี
บ�าน เพราะวัดพม"าไม"มีศาลาไว�ศพ และพระพม"าในพ้ืนท่ียังมีอยู"หลายวัด ประเพณีสวดศพเป�นภาษา
พม"านี้ยังคงมีต"อมาจนถึงราวพ.ศ. 2521 เป�นการสวดศพสองภาษา คือ ภาษาพม"า และภาษาไทย โดย
มีพระพม"า 2 รูป และพระไทย 2 รูป ภาษาพูดพม"ายังพอได�ยินคนบ�านข�างเคียงพูดสนทนากันบ�าง 
ส"วนการสวดศพสองภาษายังมีต"อมาอีกราว 3-4 ปN ราวพ.ศ. 2526 ไม"มีการสวดศพสองภาษาแล�ว 
(อรวรรณ ศรีวรรณบุตร, 2558) 
 การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีปAาขาม เดิมเป�นการตีมีดและป;bนหม�อ กลายเป�นการทําไส�บุหรี่
ข้ีโย เป�นช"างก"อสร�าง และรับจ�างเป�นแรงงานในโรงถ�วย (เซรามิค) ในปNพ.ศ. 2508 โรงงานเซรามิค
ธนบดีได�เริ่มเปXดดําเนินการ และมีโรงงานเซรามิคอีกประมาณ 5-6 โรง เปXดทําการในพ้ืนท่ีนี้ด�วย 
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เนื่องจากสมัยก"อนโรงถ�วยใช�เตาฟcนเป�นเชื้อเพลิง ซ่ึงบริเวณนี้ยังมีปAาไม�ปAาไผ"สําหรับทําเป�นเชื้อเพลิง
ได�สะดวก จนถึงปNพ.ศ. 2542 ชุมชนปAาขามมีคนอยู"อาศัยหนาแน"นข้ึนและได�รับผลกระทบจากกลิ่น
และควันของการเผาเซรามิคด�วยฟcน ประกอบกับไม�ไผ"ท่ีเคยใช�เป�นเชื้อเพลิงเริ่มหายากและมีราคาแพง
ข้ึน โรงงานเซรามิคจึงเปลี่ยนจากการใช�เตาฟcนเป�นเตาแก[สและเตาไฟฟYาแทน ต"อมาโรงงานเซรามิค
ในพ้ืนท่ีทยอยปXดกิจการลง จนเหลือเพียงโรงงานธนบดีเพียงแห"งเดียวท่ียังเปXดทํากิจการต"อไป 
 ป;จจุบันคนเก"าคนแก"ท่ีเป�นคนพม"าจริง ๆ เสียชีวิตไปหมดแล�ว หรือย�ายออกไปต้ังถ่ินฐาน
ท่ีอ่ืน หลงเหลือเพียงรุ"นหลาน รุ"นเหลนท่ีมีเชื้อสายพม"า แต"มีความเป�นพม"าน�อยลง และ พูดภาษาพม"า
ไม"ได�อีกต"อไป นอกจากนี้ยังมีชาวบ�านท่ีย�ายมาจากถ่ินอ่ืนมาต้ังบ�านเรือนในบริเวณวัด ต้ังแต"ปN
พ.ศ. 2519 ทําให�ชุมชนบริเวณนี้ในป;จจุบันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ถ่ินท่ีมา และความเชื่อ 
มากข้ึน (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) ประกอบกับความเจริญทางด�านคมนาคมเข�ามามีการสร�าง
ถนนตัดผ"านหมู"บ�าน ทําให�การเดินทางสะดวกข้ึนแต"ต�องอาศัยพาหนะในการเดินทาง เป�นเหตุให�
ชาวบ�านเลือกทําบุญในวัดใกล�บ�านมากกว"าการร"วมใจกันไปทําบุญตามวัดต"าง ๆ เหมือนในอดีต 
(ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 75) 
 การสํารวจเอกสาร ยังพบอีกว"า ชุมชนหมู"บ�านปAาขามมีประเพณีท่ีเป�นเอกลักษณ�ของวัด
พม"า หลายประเพณี เช"น ประเพณีตานข�าวซ"อมต"อ ประเพณีบวงสรวงผีเจ�าวัด บวงสรวงเจ�าพ"อมหา
ยักษ� การทําบุญเสาหลักเมือง ประเพณีหอเสื้อบ�าน การเลี้ยงผีปูAย"า การฟYองผีมดผีเม็ง เป�นต�น แต"
ประเพณีท่ียังปฏิบัติกันอยู"หรือ พยายามฟcbนฟูในวัดพม"า คือ ประเพณี “ตานข�าวซ"อมต"อ” (ต"างข�าว
ซ"อมต"อ) โดยประเพณีนี้เป�นการทําบุญถวายข�าวมธุปยาส (ข�าวทิพย�) จะทําก"อนวันออกพรรษา โดย
ชาวบ�านจัดเตรียมข�าวป;bน ขนมหวาน ดอกไม� จัดถวายแก"พระพุทธเจ�า นอกจากนั้นยังมีการนําภาชนะ 
ถ�วย ชาม แก�ว ใส"ข�าวตอกดอกไม� ธูปเทียนในของท่ีจะถวาย โดยจะทําบุญท่ีวัดสองวัน ในวันแรก
ชาวบ�านจัดเตรียมสถานท่ีและข�าวปลาอาหาร สําหรับพระสงฆ�และเลี้ยงผู�มาร"วมงาน ส"วนตอนเย็น
ชาวบ�านจะทําพิธีกวนข�าวมธุปยาส (ข�าวทิพย�) และจัดแต"งของถวาย เพ่ือเตรียมถวายในเช�าวันรุ"งข้ึน
ในวันท่ีสอง ชาวบ�านจะนําเครื่องถวายจัดต้ังบนโต[ะ เพ่ือถวายแด"พระพุทธเจ�า (กนิษฐ�กานต� ป;นแก�ว 
และคณะ, 2558: 57) จากการสัมภาษณ�ชาวบ�านพบว"าหลายคนเคยเข�าร"วมประเพณีข�าวซ"อมต"อ ท้ัง
อารีย� ค"าทอง, บัวไหล จิตวิไล, อิงอร ท�าวศรีชัย และวนิดา รัตนบุตร โดยวนิดา รัตนบุตรให�ข�อมูล
เพ่ิมเติมว"า ประเพณีข�าวซ"อมต"อจะเริ่มพิธีก"อนวันออกพรรษาหนึ่งวัด โดยชาวบ�านจะนําข�าวสาร 
อาจจะเป�นข�าวเจ�าหรือข�าวเหนียว ถ่ัว น้ําผึ้ง งาใส"ถ�วยหรือแก�วถวายพระท่ีวัด พอรุ"งเช�าพระจะสวด
มนต� แล�วสาวพรหมจรรย�หรือแม"ชีหรือเณรจะมากวนส"วนผสมต"าง ๆ เป�นข�าวมธุปยาส แล�วถวายพระ
ฉัน เม่ือพระฉันเสร็จจะแจกชาวบ�าน ซ่ึงจุดประสงค�ของประเพณีนี้ คือ ให�ชาวบ�านได�ทําบุญกุศล
ร"วมกัน 
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 ป;จจุบัน ชุมชนบ�านปAาขาม อยู"ภายใต�การบริหารงานของ เทศบาลเขลางค�นคร ได�จัดให�มี
ชุมชนย"อยข้ึน ประกอบกับการสร�างถนนใหญ"ผ"าน ทําให�มีการแยกชุมชนบ�านปAาขามเดิม เป�น ชุมชน
ปAาขาม 1 ชุมชนปAาขาม 2 และ ชุมชนบ�านปAาขามหล"ายเหมือง ซ่ึงเป�นภาษาเหนือ หมายถึงหมู"บ�านท่ี
อยู"ตรงข�ามฝ;dงคลอง (เพราะว"ามีคลองชลประทาน ตัดผ"านหมู"บ�าน) (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร 
สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 66) 
 ถึงแม�จะโดนแยกจากกันแต"ชาวบ�านบางกลุ"มยังมีการติดต"อถึงกัน ให�ความช"วยเหลือกัน
เวลามีงานประเพณี หรือติดต"อกันไปช"วยงานทําบุญท่ีวัดม"อนจําศีล วัดปAาขาม วัดม"อนปูAยักษ� และ
วัดจองคํา (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 75) 
 แผนพัฒนาเทศบาลเขลางค�นครสามปN (พ.ศ. 2557-2559) ได�กําหนดยุทธศาสตร�การ
ท"องเที่ยว ให� วัดม"อนจําศีล เป�นหนึ่งในแหล"งท"องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ ตําบลพระบาท 
(กองวิชาการและแผนงาน, 2558) โดยชาวบ�านในชุมชนบ�านปAาขามในป;จจุบัน ส"วนใหญ"ประกอบ
อาชีพรับจ�างท่ัวไป และอาชีพค�าขาย และชุมชนนี้มีจุดอ"อน คือ ยังมีการประชาสัมพันธ�ไม"ท่ัวถึง 
บางครั้งก"อให�เกิดความแตกแยก เพราะไม"เข�าใจในจุดประชาสัมพันธ� และการสื่อสาร ทําให�เกิดการ
ตีความผิด ๆ ประกอบกับ คนในชุมชนท่ีไม"ใช"คนด้ังเดิม จึงละเลยในการทํากิจกรรมร"วมกัน (เทศบาล
นครลําปาง, 2558) 
 จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ วัดม"อนจําศีล ผู�ศึกษาพบว"ามีโบราณสถาน และ โบราณวัตถุท่ี
สําคัญประกอบด�วย เจดีย�ทอง เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ เจดีย�พระฤาษี วิหารไม� ซุ�มประตูโขง ซุ�มพระ
เจ�าทันใจ พระเจ�าทันใจท่ีสภาพชํารุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา บางแห"งมีลักษณะเหมือนได�รับการ
บูรณะต"อเติมด�วยกระเบื้องสมัยใหม" ในขณะท่ีวิหารไม�โบราณอายุมากกว"าร�อยปN ถูกสังกะสีล�อมไว� รอ
การบูรณะ ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ชาวบ�านบอกว"า วิหารไม�หลังนี้ไม"ได�ใช�งานมานานแล�ว และในการลง
พ้ืนท่ีสํารวจครั้งนี้ ผู�ศึกษายังพบอีกว"า วัดม"อนจําศีลอนุญาตให�หน"วยงานภายนอกเข�ามาใช�ประโยชน�
ในท่ีดินของวัด มีการสร�างอาคารสิ่งก"อสร�างหลังใหม" ปะปนกับกลุ"มอาคารโบราณสถาน ประกอบด�วย 
พระอุโบสถ ศาลาเรียนพระปริยัติธรรม กุฏิเจ�าอาวาส ศาลาเอนกประสงค� วิทยาลัยสารพัดช"าง 
ลําปาง ต้ังอยู"ปะปนกับอาคารโบราณสถานในวัดม"อนจําศีล แห"งนี้ 
 กล"าวโดยสรุปวัดม"อนจําศีลมีทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด�วย ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับ
ต�องได� ประกอบด�วย เจดีย�ทองบรรจุพระเกศาธาตุ พระเจ�าทันใจ ซุ�มประตูโขง วิหารไม� เจดีย�พระ
อรหันต�แปดทิศ เจดีย�พระฤาษี และมรดกภูมิป;ญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด�วย ประวัติศาสตร�และ
ความเชื่อในการสร�างวัด โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตการเข�ามาต้ังถ่ินฐานของชาว
พม"าบริเวณวัดม"อนจําศีล แสดงให�เห็นคุณค"า ความสําคัญของวัดม"อนจําศีลและทรัพยากรวัฒนธรรมท่ี
อยู"รอบบริเวณ ไม"ว"าจะเป�นคุณค"าทางสุนทรียศาสตร� ท่ีรวบรวมงานสถาป;ตยกรรม ศิลปกรรมแบบ
พม"าท่ีมีฝNมือประณีตบรรจง คุณค"าทางประวัติศาสตร� การเมือง การปกครอง สังคม ในยุครุ"งเรืองของ
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กิจการค�าไม�จนเกิดการเข�ามาต้ังถ่ินฐานของชาวพม"า รวมถึงความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนา
นํามาซ่ึงการสร�างวัดและโบราณสถานต"าง ๆ จนเป�นประเพณีการสร�างวัด และประเพณีอ่ืน ๆ ตามมา
ในการทํากิจกรรมต"าง ๆ ในวัดตามแบบความเชื่อพม"า เช"น ประเพณีข�าวซ"อมต"อ 
 ท้ังนี้ ผู�ศึกษาได�จัดทําแผนท่ี ท่ีได�จากประมวลผลข�อมูลจากการสํารวจ ร"วมกับ การศึกษา
ข�อมูลจากเอกสารต"าง ๆ และการสัมภาษณ�เจ�าอาวาสและตัวแทนวัด แสดงการใช�พ้ืนท่ีบริเวณวัดม"อน
จําศีล ดังต"อไปนี้ 
 

 
 

o แทนสิ่งก"อสร�างท่ีเป�นโบราณสถานและโบราณวัตถุ เรียงลําดับตามปNการก"อสร�าง หรือ ค�นพบ 
¨ แทนสิ่งก"อสร�างท่ีเป�นอาคารสร�างใหม" เรียงลําดับตามปNการก"อสร�าง 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการใช�พ้ืนท่ีบริเวณวัดม"อนจําศีล 
 (จากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณ�เจ�าอาวาสและตัวแทนวัด) 
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 หมายเลข 1 เจดีย�ทอง ไม"ปรากฏข�อมูลหลักฐานการก"อสร�าง แต"สันนิษฐานจากประวัติ
การสร�างวัดท่ี พระมหาปAาเมืองแปง เดินธุดงค�มาพบเจดีย� ซุ�มพระเจ�าทันใจ และ ซุ�มประตูโขง จึง
น"าจะเป�นเจดีย�องค�แรกของวัดม"อนจําศีล (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) 
 หมายเลข 2 ซุ�มพระเจ�าทันใจ ไม"ปรากฏข�อมูล ประวัติการก"อสร�าง แต"สันนิษฐานจาก
ประวัติการสร�างวัดท่ี พระมหาปAาเมืองแปง เดินธุดงค�มาพบเจดีย� ซุ�มพระเจ�าทันใจ และ ซุ�มประตูโขง 
จึงน"าจะก"อสร�างข้ึนในช"วงเวลาเดียวกับเจดีย�ทอง ป;จจุบันใช�ประกอบศาสนกิจแทนพระอุโบสถท่ีอยู"
ระหว"างการซ"อมแซมหลังคา (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) 
 หมายเลข 3 ซุ�มประตูโขง ไม"ปรากฏปNท่ีสร�างแน"ชัด แต"สันนิษฐานจากประวัติการสร�างวัด
ท่ี พระมหาปAาเมืองแปง เดินธุดงค�มาพบเจดีย� ซุ�มพระเจ�าทันใจ และ ซุ�มประตูโขง จึงน"าจะก"อสร�าง
ข้ึนในช"วงเวลาเดียวกับเจดีย�ทอง (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) 
 หมายเลข 4 วิหารไม� สร�างข้ึนในปNพ.ศ. 2424 โดยคหบดีชาวพม"า สร�างข้ึนพร�อมกับ
บูรณะเจดีย�ทอง ซุ�มประตูโขง และ ซุ�มพระเจ�าทันใจ (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, 
ม.ป.ป.: 69) 
 หมายเลข 5 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ สร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2460 โดยศรัทธาชาวพม"า 
(ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 80) 
 หมายเลข 6 เจดีย�พระฤาษี สร�างเม่ือปN พ.ศ. 2470 โดยฤาษีอู"ส"วยหล"า (ธิรดา เฉียบแหลม 
และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 70) 
 ส"วนสิ่งปลูกสร�างใหม" มีอายุไม"ถึง 50 ปN ท่ีสร�างในพ้ืนท่ีวัดม"อนจําศีลปะปนกับโบราณสถาน 
 หมายเลข 7 วิทยาลัยสารพัดช"าง ลําปาง ประกาศจัดต้ังเม่ือปNพ.ศ. 2524 ป;จจุบันยังคง
เปXดสอน โดยมีซุ�มประตูโข"งฝ;dงใต�ของวัดม"อนจําศีล ต้ังอยู"ภายในวิทยาลัยแห"งนี้ (วิทยาลัยสารพัดช"าง
ลําปาง, 2558) 
 หมายเลข 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม สร�างข้ึนเม่ือพ.ศ. 2531 เปXดสอนวิชา นักธรรม-
บาลี วิชาสามัญ สร�างอยู"ด�านหน�าวิหารไม� (โรงเรียนปริยัติ์วัดม"อนจําศีล, 2558)  
 หมายเลข 9 อุโบสถ สร�างข้ึนในปNพ.ศ. 2533 เพ่ือใช�ประกอบศาสนกิจ แทนวิหารไม� 
ขณะนี้กําลังทําการซ"อมแซมหลังคาอุโบสถ (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) 
 หมายเลข 10 กุฏิเจ�าอาวาส สร�างข้ึนในปNพ.ศ. 2538 ติดกับเจดีย�อรหันต�แปดทิศ 
 หมายเลข 11 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านวัดม"อนจําศีล สร�างข้ึนเม่ือปNพ.ศ. 2540 อยู"ภายใต�
การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ป;จจุบันย�ายออกไปดําเนินการท่ีอ่ืนแล�ว 
 หมายเลข 12 ศาลาอเนกประสงค� สร�างข้ึนในปNพ.ศ. 2542 ใช�ประกอบกิจกรรม การ
ทําบุญ สร�างอยู"ด�านหน�าเจดีย�พระฤาษี และ เจดีย�อรหันต�แปดทิศ (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) 
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 หมายเลข 13 สมาคมวิทยุสมัครเล"น สร�างในปNพ.ศ. 2544 ตอนนี้ปXดทําการแล�ว แต"ยังมี
อาคารทําการต้ังอยู"ติดกับ เจดีย�อรหันต�แปดทิศ (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) 
 ดังจะเห็นแล�วว"า วัดม"อนจําศีล จังหวัดลําปาง มีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค"าทาง
ประวัติศาสตร�ประกอบด�วย เจดีย�ทอง ซุ�มพระเจ�าทันใจ พระเจ�าทันใจ ซุ�มประตูโขง วิหารไม� เจดีย�
อรหันต�แปดทิศ และ เจดีย�พระฤาษี โดยผู�ศึกษาจะนําเสนอสภาพป;จจุบันของทรัพยากรวัฒนธรรม ดัง
รายละเอียดต"อไปนี้ 
 
  เจดีย(ทอง 
 

 
 
ภาพท่ี 2 เจดีย�ทอง 
 
 จากการสํารวจภาคสนาม ผู�ศึกษาสังเกตเห็นว"า สภาพเจดีย�ทองป;จจุบัน มีสภาพทรุดโทรม 
มีต�นหญ�าวัชพืชข้ึนปกคลุม ลวดลายปูนป;bน บนองค�เจดีย� และ สัตว�ประจํายามเลือนหายไปตาม
กาลเวลา พระพุทธรูปท่ีประจําในซุ�มขององค�เจดีย�มีลักษณะแตกหักเสียหาย สันนิษฐานว"าน"าจะถูกท้ิง 
ไม"ได�รับการสนใจมาเป�นเวลานาน 
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 จากการศึกษาข�อมูลทางเอกสารเก่ียวกับประวัติของวัดม"อนจําศีล ทําให�สันนิษฐานได�ว"า 

เจดีย�ทอง น"าจะเป�นเจดีย�องค�แรกท่ีสร�างข้ึนท่ีวัดม"อนจําศีล ตามตํานานม"อนจําศีล ท่ีผู�ศึกษาได�กล"าว

ไว�ข�างต�น (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2555: ง) ประกอบกับประวัติการสร�างวัดท่ี พระมหาปAาเมืองแปง 

เดินธุดงค�มาพบเจดีย� ซุ�มพระเจ�าทันใจ และซุ�มประตูโขง จึงตัดสินใจพักนักและได�ซ"อมแซมบูรณะ 

องค�พระเจดีย� (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) ในช"วงเวลาท่ีท"านจําพรรษาอยู"ท่ี

วัดม"อนจําศีลแห"งนี้  

 เจดีย�ทององค�นี้ ได�รับการบูรณะ ช"วงต�นพุทธศตวรรษท่ี 25 ในยุคท่ีชาวพม"าเข�ามาทํา

การค�าไม�ในลําปาง และพระครูพิศาลสุภัทรกิจ เจ�าอาวาสองค�ป;จจุบัน เล"าว"า เจดีย�องค�นี้ได�รับการ

บูรณะครั้งใหญ"เม่ือปN พ.ศ. 2460 โดยได�ทําต้ังแต"ทรงระฆังข้ึนไป ด�วยการลงรักปXดทองอย"างสวยงาม

และประกอบพิธียกฉัตรข้ึนสู"ยอดองค�เจดีย�ด�วย และได�มีการบูรณะองค�เจดีย� โดยก"อหุ�มองค�เดิม 

เพ่ือให�มีขนาดใหญ"ข้ึนอีกหลายครั้ง (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 76) 

 เม่ือปNพ.ศ. 2528 ได�เกิดพายุและฟYาผ"ายอดเจดีย�ทองหักพังลงมา และได�ทําการบูรณะ

เม่ือปNพ.ศ. 2532 โดยได�กะเทาะปูนเดิมออก แล�วก"อฉาบใหม" องค�ระฆังคว่ําได�ติดกระจกเกรียบสีทอง 

ส"วนปลียอดได�ลงรักปXดทอง เปลี่ยนยอดฉัตรใหม" พร�อมติดสายล"อฟYาเพื่อกันฟYาผ"า และได�ประกอบ

พิธียกฉัตรข้ึนในปN พ.ศ. 2533 (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 76) 

 จากการสังเกต ร"วมกับการค�นคว�าเอกสารพบว"า รูปแบบของเจดีย�องค�นี้ เป�นรูปแบบ

ของเจดีย�พม"าศิลปะมอญ มีฐานบัวลูกแก�ว อกไก"ทรงสี่เหลี่ยมเป�นฐานล"างสุด รับเจดีย�ประธานและ

เจดีย�ขนาดเล็กรายรอบอีกสิบสององค�ลักษณะของเจดีย�องค�ใหญ"มีฐานสี่เหลี่ยมย"อมุมยี่สิบแปดซ�อน

กันสามชั้นลดหลั่นกัน มุมท้ังสี่ของชั้นแรกประดับด�วยรูปป;bนนรสิงห� และตรงกลางของแต"ละด�านของ

ชั้นท่ีสามประดับด�วยงานปูนป;bนลอยตัวรูปหม�อปูรณฆฏะ ส"วนการประดับตกแต"งเจดีย�องค�ประธาน

นั้น ใช�เทคนิคฉาบปูนแล�วป;bนปูนด�วยลวดลายศิลปะแบบพม"า ทาสีขาวใส ส"วนขององค�ระฆังจนถึง

ปลียอด ใช�เทคนิคติดกระเบื ้องโมเสคสีทอง และส"วนปลียอดมีการลงรักปXดทองจนถึงยอดฉัตร  

(ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 77) 
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ภาพท่ี 3 แบบแผนทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย�ทอง ด�านหน�า  
ท่ีมา: ชาญคณิต อาวรณ�, แบบแผนทางสถาป�ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย(ทรงพม�า เมือง
ลําปาง (เชียงใหม": ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปg มหาวิทยาลัยเชียงใหม", 2546), 92. 
 
 โดยเจดีย�ทององค�นี้ มีลักษณะเด"นทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมท่ีสําคัญ (ชาญ
คณิต อาวรณ�, 2546: 87-88) 
 1. ฐานเขียง เจดีย�นี้ต้ังอยู"ในกําแพงแก�ว เจดีย�มีขนาดใหญ" ฐานกว�างประมาณ 30 เมตร 
ยาวประมาณ 30 เมตร สูงประมาณ 60 เมตร สร�างเป�นฐานเขียงขนาดใหญ"แบบ 4 เหลี่ยมจัตุรัส ฐาน
เขียงแบ"งออกเป�น 2 ส"วน ส"วนแรกเป�นฐานเขียงแบบเรียบ รองรับฐานเขียงอีกชั้นหนึ่ง ฐานชั้นท่ี 2 นี้ 
สร�างแบบมีมุขด�านละ 4 มุขฐานรอบ บนฐานมุขนี้ประดับเจดีย�ทิศไว�ท้ัง 4 ด�าน ด�านละ 4 องค� โดย
ด�านทิศเหนือและทิศตะวันออกประกอบด�วยซุ�มคูหาประจําทิศ เป�นคูหาแบบมณฑปย"อมุมด�านบน
เป�นฐาน 4 เหลี่ยมย"อมุม 12 รองรับองค�เจดีย�แบบพม"าขนาดเล็ก ภายในซุ�มด�านทิศเหนือประดิษฐาน
พระพุทธรูปแบบพม"า ปางมารวิชัย ส"วนซุ�มคูหาประจําทิศตะวันออกสร�างเชื่อมต"อกับวิหารพระเจ�า
ทันใจ ซ่ึงสร�างข้ึนภายหลัง ระหว"างพ้ืนท่ีว"างมุมบนฐานเชียงชั้นท่ี 2 ประดับตัวนรสิงห�ขนาดใหญ"ติด
กระจกแก�วไว�ท้ัง 4 มุม  
 2. ฐานป�ทม( สร�างเป�นฐาน 4 เหลี่ยม เป�นฐานแบบยอเก็จลูกแก�วอกไก" เป�นฐานย"อมุม
ฐาน 12 ซ�อมนชั้นลดหลั่นกัน 3 ชั้น จนถึงชั้นฐานบัวปากระฆัง และบนฐานป;ทม�ชั้นท่ี 3 ประดับหม�อ
น้ําดอกขนาดใหญ"ไว�ท้ัง 4 ด�าน  
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 3. ฐานปากระฆัง เป�นฐานแบบวงแหวนประดับกลีบบัวหงายซ�อนชั้นกัน 3 ชั้นรองรับ
องค�ระฆัง 
 

 
 
ภาพท่ี 4 แบบแผนทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย�ทอง แผนผังเจดีย�ทอง 
ท่ีมา: ชาญคณิต อาวรณ�, แบบแผนทางสถาป�ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย(ทรงพม�า เมือง
ลําปาง (เชียงใหม": ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปg มหาวิทยาลัยเชียงใหม", 2546), 93. 
 
 4. องค(ระฆัง เป�นระฆังคว่ําทรงสูงปากผายออก ต้ังแต"องค�ระฆังไปจนถึงยอดสุดประดับ
กระจกแก�วสีทอง มีสายรัดอดองค�ระฆัง ด�านบนประดับลวดลายบัวคว่ําโค�งสลับฟ;นปลาแบบพม"า 
 5. ส�วนยอด เป�นปล"องไฉนแบบลวดบัวกลมแบบซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 9 ชั้น รองรับส"วน
ปลียอด ส"วนปลียอดแบ"งออกเป�น 2 ส"วน คือ ส"วนแรกเป�นปลียอดแบบบัวคว่ําบัวหงายมีกลีบสะบัด
ออก มีขนาดเล็ก ส"วนท่ีสองเป�นปลียอดแบบเรียวรองรับฉัตร ฉัตรเป�นโลหะฉลุซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 7 
ชั้น และฉัตรชั้นแรกแขวนระฆังขนาดเล็กไว�โดยรอบ 
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ภาพท่ี 5 สภาพเจดีย�ทองป;จจุบันท่ีได�รับการซ"อมแซมโดยการใช�กระเบื้องสมัยใหม"และปูน 
 
 จากการศึกษาเอกสาร ปรากฏว"า เจดีย�ทองได�รับการบูรณะซ"อมแซมหลายครั้ง แต"ผู�
ศึกษาพบว"า มีการนํากระเบื้องสมัยใหม"มาใช�ซ"อมแซมบริเวณฐานองค�เจดีย� และส"วนผสมของปูนขาว
ในการซ"อมแซมองค�เจดีย� ทําให�ลบลวดลายบนองค�เจดีย�เลือนหายไป เสียคุณค"ามรดกทางวัฒนธรรม 
โดยการซ"อมแซมนี้ไม"ได�เข�ากันกับศิลปะด้ังเดิมแบบพม"า กลายเป�นทัศนะอุจาด ไม"มีความผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมของอาคารโบราณสถาน 
 ในขณะท่ีการเดินสํารวจยังพบอีกว"า มีการเทปูนทําทางเดินรอบองค�เจดีย� และก"อสร�าง
ศาลาพระเจ�าทันใจหลังใหม"ท่ีมีขนาดใหญ" ใกล�กับองค�เจดีย�ทําให�บดบังทัศนียภาพ ความสง"างามของ 
เจดีย�ทอง ซ่ึงเป�นเจดีย�หลักของวัดม"อนจําศีล ท่ีควรต้ังเด"นเป�นสง"าเนื่องจากเป�นเจดีย�ท่ีเชื่อว"าบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ�ามีอายุยาวนานกว"าพันปN   
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ภาพท่ี 6 นรสิงห�ประดับกระจกแก�ว 
 
 ส"วนรูปป;bนนรสิงห� ท้ังสี่ทิศ ท่ีเป�นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ีคอยปกปYองศาสนสถานหรือสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ของพม"า มีความทรุดโทรมไปตามเวลาเช"นกัน ลวดลายท่ีใช�ประดับตกแต"งบนตัวหรือตาม
ส"วนต"าง ๆ ของสิงห� ส"วนใหญ"เป�นลายประเภทพันธุ�พฤกษา หรือ ลายเก่ียวกับเครือพันธุ�ไม�ต"าง ๆ ท้ัง
ในส"วนหน�า ขอบตา ขอบปาก หน�าอก แผงคอ หรือแม�กระท่ังขาสี่ขา เลือนหายไป นรสิงห�บางตัวมี
สภาพของปูนท่ีกะเทาะหลุดไป หรือเสื่อมไปตามอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  
 

  
 
ภาพท่ี 7 พระพุทธรูปท่ีบรรจุอยู"ท่ี เจดีย�ทอง 
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 ซุ&มพระเจ&าทันใจ 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ซุ�มพระเจ�าทันใจในป;จจุบัน 
 
 จากการสํารวจเอกสาร ไม"ปรากฏข�อมูล ประวัติการก"อสร�าง หรือท่ีมาให�สืบค�นได�เลย แต"
จากข�อมูลการสร�างวัดม"อนจําศีลพบว"า ซุ�มพระเจ�าทันใจและพระพุทธรูปพระเจ�าทันใจ น"าจะสร�างใน
เวลาไล"เลี่ย หรือ พร�อม ๆ กับเจดีย�ทอง และ ซุ�มประตูโขง เนื่องจากถูกค�นพบโดยพระมหาปAาเมือง
แปง ในเวลาเดียวกัน (ธิรดา เฉียบแหลม และธนากร สิงห�แก�ว, ม.ป.ป.: 69) และได�รับการบูรณะจาก
คหบดีชาวพม"า มาพร�อม ๆ กัน 
 และเม่ือเดินสํารวจภาคสนาม พบว"า ซุ�มพระเจ�าทันใจ ได�รับการบูรณะด�วยช"างฝNมือพม"า 
จากศิลปะติดกระจกแบบพม"า พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในซุ�มพระเจ�าทันใจมีลักษณะแบบแบบพม"า 
สันนิษฐานว"าน"าจะสร�างหลังจากท่ีคหบดีชาวพม"าเข�ามาบูรณะซ"อมแซมพร�อมกับการซ"อมแซมเจดีย�
ทอง ซุ�มประตูโขง และ สร�างวิหารไม�สักเพ่ิม แต"เป�นท่ีน"าเสียดายท่ี ผู�ศึกษาสํารวจแล�วพบว"า สภาพ
ภายในโบราณสถานและโบราณวัตถุ ถูกท้ิงให�รกร�าง มีสภาพทรุดโทรม เพราะมีอายุยาวนานแล�ว 
ประกอบกับความชื้นจากพ้ืนดิน ทําให�สภาพพ้ืนท่ีดิน และพ้ืนซุ�มแห"งนี้ไม"เท"ากัน ลวดลายประดับ
กระจกหลุดร"อน ป;จจุบันซุ�มพระเจ�าทันใจแห"งนี้ ถูกนํากลับมาใช�งานด�านศาสนพิธีอีกครั้ง หลังจากท่ี
วัดม"อนจําศีล ต�องปXดการใช�งานท่ีพระอุโบสถระหว"างการซ"อมแซมหลังคา 
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 พระเจ&าทันใจ 
 พระเจ�าทันใจ ถือว"า เป�นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ประจําวัดม"อนจําศีล เนื่องจากการมีประวัติ
และหลักฐานทางเอกสารแสดงว"า พระเจ�าทันใจ ถูกค�นพบพร�อมกับวัดร�างแห"งนี้ โดยป;จจุบันพระเจ�า
ทันใจ และ พระพุทธรูปศิลปะพม"า ท่ีประดิษฐานอยู"ในซุ�มแห"งนี้ มีลักษณะของการชํารุด จากการ
สังเกตด�วยตามองเห็นการหลุดลอกของสี และปูนบางแห"ง ไม"ได�รับการดูแลเรื่องความสะอาด
เท"าท่ีควร เพราะสังเกตเห็นฝุAน หยากไย"เกาะอยู"ตามองค�พระ ผนังซุ�ม และมุมต"าง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 9 พระเจ�าทันใจ 
 
 เม่ือค�นคว�าข�อมูลทางเอกสาร ทําให�ทราบถึง ตํานานการสร�างพระเจ�าทันใจ (เจือจันทร� 
วงศ�พลกานันท�, 2556: 23-24) มีความศักด์ิสิทธิ์มาก หากอยู"ในศีลในธรรม ขอสิ่งใดได�สิ่งนั้นแทบไม"
น"าเชื่อ พระเจ�าทันใจเป�นพระพุทธรูปท่ีต�องสร�างให�สําเร็จภายใน 1 วัน โดยพิธีจะเริ่มต้ังแต"เวลา
ประมาณหกโมงเย็น และต�องสร�างให�สําเร็จก"อนพระอาทิตย�ตกดิน (18.00 น.) ของวันถัดไป ถ�าสร�าง
ไม"เสร็จจะถือเป�นพระพุทธรูปธรรมดาท่ัวไป เนื่องจากการสร�างพระพุทธรูปมีข้ันตอนและพิธีกรรมท่ี
ละเอียด ซับซ�อน ถ�าสามารถสร�างและทําพิธีพุทธาภิเษกได�เสร็จภายในวันเดียวจะนับเป�นเรื่อง
มหัศจรรย� จึงเชื่อกันว"าเป�นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห"งเทวดาท่ีบันดาลพิธีกรรมสําเร็จ
โดยปราศจากอุปสรรค พุทธศาสนิกชนจึงถือว"าพระเจ�าทันใจ เป�นพระพุทธรูปท่ีจะดลบันดาล
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ความสําเร็จให�แก"ผู�อธิษฐานขอพรได�อย"างทันอกทันใจ นอกจากนี้ การสร�างพระพุทธเจ�าทันใจยังมี
ลักษณะท่ีแปลกกว"าการสร�างพระพุทธรูปอ่ืน ๆ กล"าวคือ จะมีการบรรจุหัวใจพระเจ�าคล�ายกับหัวใจ
มนุษย� ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของไว�ข�างในองค�พระพุทธรูปด�วย และ ในช"วงระยะเวลาท่ี
กําลังป;bน จะต�องมีการเจริญพระพุทธมนต�ของพระสงฆ�ตลอดท้ังคืนจนสว"างด�วย (จังหวัดลําปาง, 2558) 
  ซุ&มประตูโขง 
 ซุ�มประตูโขงวัดม"อนจําศีล ต้ังอยู"สองทิศ คือ ด�านทิศตะวันตกและด�านทิศใต� โดยให�เจดีย�
ทองเป�นจุดศูนย�กลาง ในแต"ละด�านจะมีซุ�มประตูโขงด�านละ 2 ซุ�ม ซ�อนกันเป�นช"วง ๆ ซ่ึงประวัติความ
เป�นมาของซุ�มประตูโขงท้ัง 4 ซุ�มนี้ ไม"ทราบปNท่ีสร�างแน"ชัด แต"จากหลักฐานทางวิชาการ ทําให�
สันนิษฐานได�ว"า น"าจะสร�างในปNเดียวกันหรือ ไล"เลี่ยกันกับเจดีย�ทอง เพราะต�องใช�เป�นทางเดินไป
นมัสการเจดีย�ทองท่ีบรรจุพระเกศาธาตุขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�า และได�รับการบูรณะโดยคหบดี
ชาวพม"าท่ีนําช"างจากมัณฑะเลย� มาบูรณะและปรับปรุงรูปลักษณะของเจดีย�ทอง ซุ�มพระเจ�าทันใจ 
และซุ�มประตูโขงให�เป�นศิลปะแบบพม"า (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 95) 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ซุ�มประตูโขงทางทิศตะวันตก 
 
 ข�อมูลจากการสํารวจเอกสาร ประกอบกับการเดินสํารวจ และสนทนากับชาวบ�านท่ีอาศัย
อยู"รอบบริเวณ ทําให�ทราบว"า ซุ�มประตูโขงวัดม"อนจําศีล มีจํานวน 4 ซุ�ม และสามารถแบ"งตาม
ตําแหน"งท่ีตั้งออกเป�น 2 กลุ"ม กล"าวคือ (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 96-98) 
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 1. ซุ�มประตูโขงท่ีอยู"ทางทิศตะวันตก และทิศใต� โดยซุ�มประตูโขงกลุ"มนี้จะเป�นซุ�มประตู
โขงท่ีเชื่อมต"อด�วยบันไดทางข้ึน เพ่ือข้ึนไปนมัสการเจดีย�ทองท่ีบรรจุพระเกศาธาตุขององค�พระ
สัมมาสัมพุทธเจ�า มีการเชื่อมต"อของระเบียงราวบันไดเข�ากับซุ�มประตูโขง เนื่องจากท่ีต้ังของวัดมี
สภาพเป�นเนินบนเขา จึงต�องสร�างซุ�มและบันได เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะซุ�มประตู
โขงทางด�านทิศตะวันตก ซ่ึงเป�นซุ�มท่ีต้ังอยู"ทางหน�าวัดม"อนจําศีล ตรงทางเข�าวิหารไม� จะนําข้ึนไปสู"
ทางเข�าซุ�มประตูโขงกลุ"มท่ี2 ท่ีเป�นกําแพงก้ันเจดีย�ทองเอาไว� ส"วนซุ�มประตูโขงทางทิศใต�จะนําข้ึนไปสู"
เจดีย�ทองด�านหลัง 
 

  
 
ภาพท่ี 11 ซุ�มประตูโขงทางทิศตะวันตก ซ่ึงเคยใช�เป�นทางข้ันไปนมัสการพระเจดีย�ทอง 
 

  
 
ภาพท่ี 12 ซุ�มประตูโขงทางทิศใต� วัดม"อนจําศีล ป;จจุบันอยู"ในวิทยาลัยสารพัดช"าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 61 

 2. ซุ�มประตูโขงกลุ"มท่ีสอง อยู"ห"างจากซุ�มประตูโขงกลุ"มแรกประมาณ 100 เมตร มี
ลักษณะของรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับส"วนแรก มีตําแหน"งท่ีต้ังในทิศเดียวกัน แต"ส"วนด�านข�างของซุ�ม
ประตูโขงนั้นจะเชื่อมต"อกับกําแพงยาว ซ่ึงเป�นกําแพงล�อมรอบองค�พระธาตุเจดีย�ทอง เอาไว�อีกชั้นหนึ่ง 
 

  
 
ภาพท่ี 13 ซุ�มประตูโขงกลุ"มท่ี2 ท่ีเชื่อมต"อกับกําแพงล�อมรอบเจดีย�ทอง วัดม"อนจําศีล 
 
 โดยข�อมูลจากเอกสารทางวิชาการ อธิบาย ลักษณะทางสถาป;ตยกรรมของซุ�มประตูโขงวัด
ม"อนจําศีลไว�ว"า เป�นซุ�มก"ออิฐถือปูนแบบซุ�มโค�ง (Arch) ทรงปราสาทสามยอด โดยรอบของตัวซุ�ม
ท้ังหมดตกแต"งด�วยงานปูนป;bนแบบศิลปะพม"าไว�อย"างสวยงาม ลักษณะทางสถาป;ตยกรรมของซุ�มส"วน
ของฐานล"างเป�นฐานสี่เหลี่ยม ต"อด�วยเรือนธาตุโดยใช�เสาสี่เหลี่ยมเป�นโครงสร�าง ด�านหน�าและ
ด�านหลังเป�นซุ�มโค�ง ประดับมุมด�วยลายพันธุ�พฤกษา รวมถึงงานปูนป;bนรูปเทวดาและแม"ธรณีท่ีประดับ
ในส"วนของเสาซุ�มประตูโขงท้ังสองด�าน เพ่ือปกป;กรักษาองค�พระธาตุเจดีย� ช"องทางเข�าและทางออก
เป�นวงโค�ง (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 98) 
 จากเสาสี่เหลี่ยมเป�นโครงสร�างของเรือนธาตุ จะเป�นชั้นหลังคารูปทรงสี่เหลี่ยมซ�อนชั้น
ลดหลั่นกันไปเป�นทรงปราสาท โดยลดขนาดและมุมล�อไปกับตัวเรือนธาตุ ฐานของยอดปราสาทตรง
กลางก"อเป�นซุ�มจระนํา ภายในประดับงานปูนป;bนรูปเทวดาทั้งด�านหน�าและด�านหลัง ส"วนยอดของ
ปราสาทจะซ�อนชั ้นกัน 5 ชั ้น โดยมุมของแต"ละชั ้นจะประดับด�วยลายกาบเชิงบัวคว่ําบัวหงาย 
เทคนิคงานปูนป;bนศิลปะแบบพม"า ซึ่งยอดของปราสาทจะประดับด�วยฉัตรตกแต"งด�วยการลงรักปXด
ทอง (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 98) 
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ภาพท่ี 14 สภาพซุ�มประตูโขงป;จจุบันมีวัชพืชปกคลุม และปูนแตกร�าว 
 
 จากการท่ีผู�ศึกษาได�เดินสํารวจซุ�มประตูโขง ร"วมกับการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ�
ทําให�พบว"า ซุ�มประตูโขงได�ถูกเปลี่ยนหน�าท่ีการใช�งาน จากในอดีตท่ีใช�เป�นเส�นทางเดินข้ึนไปสักการะ
พระธาตุ (ฐาปกรณ� เครือระยา, ม.ป.ป.: 127) ป;จจุบัน จากการสํารวจภาคสนาม ผู�ศึกษาสังเกตเห็น
ว"า ซุ�มประตูโขงทรุดโทรมลงมาก มีวัชพืชข้ึนปกคลุม ส"วนท่ีเป�นซุ�มโค�ง (Arch) ทรงปราสาทสามยอดมี
รอยแตกอย"างเห็นได�ชัด ทางเดินท่ีเป�นการก"ออิฐถือปูน รวมถึง ระเบียงยาว ถูกปกคลุมด�วยวัชพืชจน
ไม"เห็นร"องรอยของระเบียง หรือทางเดินอีกต"อไป เข�าใจว"าเป�นทางเนินเท"านั้น  
 ต"อมาทางวัดสร�างถนนลูกรังทางด�านซุ�มประตูโขงฝ;dงทิศตะวันตก เพ่ือใช�สัญจรข้ึนไปข�างๆ 
กับซุ�มประตูโขงเดิม จากการสัมภาษณ�ชาวบ�าน เล"าให�ฟ;งว"า ทางวัดให�พระ เณร เข�ามาซ"อมแซม ด�วย
ตัวเองโดยใช�ปูน และ สีสมัยใหม"ทาทับลวดลาย ศิลปกรรมของพม"าท่ีมีมาแต"เดิม ประกอบกับการ
สร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านวัดม"อนจําศีลติดกับซุ�มประตูโข"งด�านนี้ทําให�เป�นการรบกวน
โบราณสถาน และมองไม"เห็นซากอิฐ หรือระเบียงปูนท่ีสร�างไว�ในอดีตอีกต"อไป ส"วนพ้ืนท่ีบริเวณ
ทางเข�าหน�าซุ�มประตูโข"งด�านทิศตะวันตก (ด�านหน�าวัด) กลายเป�นท่ีจอดรถของชาวบ�าน ทําให�ผู�ท่ีผ"าน
ไปมา นักท"องเท่ียวไม"รู�ว"าซุ�มประตูโขงนี้เป�นส"วนหนึ่งของโบราณสถานท่ีสําคัญของวัดม"อนจําศีล  
 นอกจากนี้ การสํารวจภาคสนาม ยังพบอีกว"า ซุ�มประตูโขงแห"งนี้ มีชิ้นส"วนงานปูนป;bน หัก
พังลงมาหลายชิ้นโดยเฉพาะซุ�มประตูโขงชั้นแรกในด�านทิศตะวันตก (ด�านหน�าวัด) ท่ีมีสภาพท่ีแตกร�าว
ท้ังหลัง เสาซุ�มเกิดรอยแตกหลายจุด และซุ�มประตูโขงชั้นแรกในด�านทิศใต� (ฝ;dงวิทยาลัยสารพัดช"าง 
ลําปาง) มีวัชพืชแทรกข้ึนมา จากบริเวณฐาน ซ่ึงซุ�มประตูโขงหลังนี้ ป;จจุบันอยู"ในพ้ืนท่ีของวิทยาลัย
สารพัดช"าง ซ่ึงถูกบุกรุกไปบ�างในบางส"วนทําให�งานศิลปกรรมด�วยคุณค"าลง นอกจากนี้ ทางวิทยาลัย
สารพัดช"างดําเนินการซ"อมแซมซุ�มประตูโขงท่ีอยู"ในบริเวณใหม" ด�วยการใช�อิฐมอญ เข�าไปซ"อมแซม 
แต"ด�วยการซ"อมแบบสมัยใหม" ทําให�ดูไม"กลมกลืนกับศิลปกรรมแบบพม"าท่ีเป�นของเดิม  
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 วิหารไม& 
 

 
 
ภาพท่ี 15 จองคํา หรือ วิหารไม� 
 
 จากการสํารวจเอกสาร ประวัติการสร�างวัดม"อนจําศีล พบว"า วิหารไม�แห"งนี้ คหบดีชาว
พม"า นําช"างจากเมืองมันฑะเลย�มาสร�างข้ึนในปN พ.ศ. 2424 พร�อม ๆ กับการบูรณะเจดีย�ทอง ซุ�มพระ
เจ�าทันใจ และซุ�มประตูโขง ให�เป�นศิลปะแบบพม"า โดยสร�างวิหารให�มีหลังคาซ�อนกันเป�นชั้นตาม
ศิลปะแบบพม"า มีลักษณะเด"นท่ีเป�นอาคารยกพ้ืนสูง สร�างด�วยไม�ท้ังหลัง ยกเว�นในส"วนของบันไดและ
ฐานพระประธานเท"านั้นท่ีสร�างด�วยการก"ออิฐถือปูน โดยบันไดด�านหน�าจะต้ังอยู"ทางทิศเหนือของ
อาคาร และมีหลังคาคลุมไว�ต้ังแต"หน�าบันได เชื่อมต"อหลังคาของชั้นท่ีสอง หลังคาบันไดนี้สร�างเป�น
หลังคาแบบซ�อนชั้นลดหลั่นตามระดับของบันได มีการประดับตกแต"งในส"วนเชิงชายหรือแปYนน้ําย�อย
ด�วยงานไม�แกะสลักซ่ึงป;จจุบันทรุดโทรมหมดแล�ว นอกจากนั้นประดับด�วยช"อฟYาไม�แกะสลักแบบพม"า
และมุงหลังคาด�วยกระเบื้องซีเมนต�และแผ"นสังกะสี (พงฐ�วิวัฒน� ชัยรัต, 2552) 
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ภาพท่ี 16 บันไดทางเข�าวิหารไม� ทางด�านทิศเหนือ 
 
 โดยท่ีชั้นท่ีสองของวิหารไม� เม่ือเดินเข�าไปด�านในถัดจากหลังคาของบริเวณบันไดจะเป�น
บริเวณโถงชั้นแรกเป�นระเบียงด�านหน�ามีหลังคาคลุม เชื่อว"าน"าจะเป�นพ้ืนท่ีสําหรับอุบาสิกา เข�ามาทํา
พิธีกรรมบนวิหารไม�นี้ ส"วนท่ีถัดเข�ามาเป�นโถงกลางจะมีลักษณะหลังคาซ�อนข้ึนเป�นสองชั้นเป�น
สี่เหลี่ยมทรงสูง 2 หลังติดกัน ใช�พ้ืนท่ีสําหรับพระภิกษุ และอุบาสกเข�ามาทําพิธีเช"นกัน ส"วนท่ีสามเป�น
ส"วนท่ีเดินตรงจากส"วนท่ีสองเข�าไปด�านในสุดทางทิศใต� ตรงข�ามกับบันไดทางข้ึน เป�นส"วนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของอาคารไม� คือ ห�องพระประธาน ซ่ึงเป�นห�องท่ีก"ออิฐถือปูนจนถึงชั้นล"างสุด เพ่ือประดิษฐาน
องค�พระประธานสามองค�บนฐานชุกชี ในแนวเดียวกันซ่ึงประดับตกแต"งด�วยลายคํา ลายหม�อปู
รณฑฏะ งานไม�แกะสลักและงานป;bนรักประดับกระจกสี จะพบว"าหลังคาบริเวณนี้มีความสูงท่ีสุดใน
กลุ"มหลังคา มีลักษณะซ�อนกัน 3 ชั้นเป�นทรงสูง แต"ละชั้นมีลักษณะเป�นสี่เหลี่ยมผืนผ�า ทําให�เห็นถึง
การให�ความสําคัญกับพ้ืนท่ีบริเวณองค�พระประธาน ซ่ึงแสดงถึงความเลื่อมใสในตัวผู�สร�างอาคาร จึง
แสดงออกคล�ายกับเป�นเทวลัยท่ีพระพุทธเจ�าทรงประทับอยู" ถัดมาทางด�านทิศตะวันตกจะเข�าสู"ส"วนท่ี
สี่ซึ่งอยู"ด�านซ�ายมือของพระประธานเป�นท่ีจําวัดของพระภิกษุ สามเณร และ ห�องน้ําบริเวณท่ีเป�นชาน 
ถัดออกมาเป�นส"วนท่ีใช�เป�นลานอเนกประสงค� รวมไปถึงใช�ในการฉันภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสงฆ� 
ในส"วนนี้มีงานประดับลายคําเป�นลายพันธุ�พฤกษา ท่ีไม"ละเอียดเท"ากับส"วนท่ีเป�นห�องโถงพระประธาน 
(พงฐ�วิวัฒน� ชัยรัต, 2552) 
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ภาพท่ี 17 แสดงลักษณะทางสถาป;ตยกรรมในการพ้ืนท่ีใช�สอยของตัวอาคารวิหารไม�  
ท่ีมา: พงฐ�วิวัฒน� ชัยรัต, ความทรงจําแห�งวิหารไม&วัดม�อนจําศีล (ม.ป.ท.: อาทิตย�ชิงดวง, 2552), 17. 
 
 งานศิลปกรรมประดับวิหารไม� และลวดลายท่ีประดับตกแต"ง ได�รับการแบ"งตามหน�าท่ี 
การใช�งาน โดยอาจแบ"งอาคารตามลักษณะทางศิลปกรรมออกเป�นส"วนต"าง ๆ 5 ส"วน ดังนี้ (พงฐ�วิวัฒน� 
ชัยรัต, 2552: 9) 
 พ้ืนท่ีส"วนท่ี 1 ซ่ึงเป�นโถงชั้นแรกติดกับประตูทางเข�าของวิหาร พบลวดลายไม�แกะประดับ
กระจกบนเพดาน และลวดลายกระจกประดับเสาอาคาร 
 พ้ืนท่ีส"วนท่ี 2 เป�นโถงกลางของวิหารพบลวดลายไม�แกะประดับกระจกบนเพดาน และ
ลวดลายไม�แกะเป�นรูปคนข่ีม�า ลวดลายรูปคนทําท"าฟYอนรําซ�อนอยู"บนลวดลายเครือเถาใบเทศ 
ลวดลายปูนป;bนประดับโคนเสา ลวดลายกระจกประดับเสา ลวดลายปูนป;bนประดับตัวเสาและลายคํา
ประดับหัวเสา 
 
 
 
 

 
ส"วนท่ี 3 พ้ืนท่ีประดิษฐานพระประธาน 

 
ส"วนท่ี 2 พ้ืนท่ีโถงกลาง 

 
ส"วนท่ี 1 พ้ืนท่ีโถงชั้นแรก 
 

 
ส"วนท่ี 4 พ้ืนท่ีจําวัด 

 
ส"วนท่ี 5 พ้ืนท่ีบริเวณ หอฉัน 

 
ส"วนท่ี 6 ระเบียง 
  ห�องน้ํา 

(ต"อเติม) 

ทางเข�า ทิศเหนือ 
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ภาพท่ี 18 พระประธานท่ีวิหารไม�สัก 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ลวดลายซุ�มไม�แกะสลัก  
ท่ีมา: พงฐ�วิวัฒน� ชัยรัต, ความทรงจําแห�งวิหารไม&วัดม�อนจําศีล (ม.ป.ท.: อาทิตย�ชิงดวง, 2552), 43. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 67 

 พ้ืนท่ีส"วนท่ี 3 เป�นบริเวณของท่ีประดิษฐสถานองค�พระประธาน พบซุ�มไม�แกะลักษณะ
ของลวดลายพรรณพฤกษาท่ีโก"งค้ิว ลักษณะใบเป�นใบไม�ฝรั่ง และพบนกปรากฏอยู"บนตัวลาย 
ลวดลายท่ีฐานอาสนสงฆ� ลวดลายประดับหัวเสาเพ่ิมรูปสัตว�คล�ายสิงห� นอกจากนี้ในส"วนท่ีสาม ยังมี
พระประธานซ่ึงแท"นแก�วนั้นเป�นลวดลายปูนป;bนประดับกระจกท้ังหมด และด�านบนเพดานในส"วนท่ี
สามยังประดับด�วยลายคําซ่ึงเป�นลายหม�อดอกและลายเครือเถา 
 พ้ืนท่ีส"วนท่ี 4 เป�นพ้ืนท่ีท่ีเป�นบริเวณหอฉัน พบลวดลายไม�แกะมีลักษณะเครือเถาแบบ
ฝรั่งและบนเพดานมีลายไม�แกะเป�นลายปNกค�างคาวใบเทศ และช"องลมมีลักษณะลวดลายเครือเถาใบ
เทศแบบฝรั่งม�วนเข�าหาจุดศูนย�กลางท่ีอยู"ในกรอบสี่เหลี่ยม  
 พ้ืนท่ีส"วนท่ี 5 เป�นพ้ืนท่ีภายนอกโดยรอบอาคารท้ังหมด ลวดลายบริเวณด�านนอกอาคาร
พบลายป;bนรักประดับกระจกมีลายคําคล�ายกับลายเครือเถาประกอบอยู"ด�านข�าง และยังพบไม�แกะสลัก
ลายเครือเถา และมีลายคําตีเป�นกรอบอยู"ในส"วนของหลังคาในแต"ละชั้น ชิ้นส"วนทางศิลปกรรมบริเวณ
ด�านหน�าประตูทางเข�า มีลักษณะของลวดลายด�านบนซุ�มเคล็กพบลวดลายแบบเครือเถาใบเทศฝรั่ง 
และลวดลายด�านข�างก็เป�นลวดลายเครือเถาใบเทศฝรั่งเช"นกัน ช"อฟYามีลักษณะของลวดลายดอกพุดตาน
อยู"ท่ีอกของตัวช"อฟYา และปYานลมมีลักษณะของลวดลายเป�นลายเครือเถาแบบฝรั่งขดเรียงตัวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 20 วิหารไม�ท่ีรอการบูรณะ ล�อมด�วยรั้วสังกะสี 
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 จากการสํารวจเอกสาร พบว"า วิหารไม� ได�รับการบูรณะมาแล�วหลายครั้ง โดยในปN พ.ศ. 
2517 พระอาจารย�ไพฑูรย� โกสโล ได�รื้อวิหารไม�สักบางส"วนแล�ว สร�างกุฏิเจ�าอาวาสข้ึนแทน เป�น
อาคารสองชั้น หลังจากนั้นก็รื้อกุฏิดังกล"าวและเริ่มการบูรณะวิหารไม�ให�คืนสภาพเดิมอีกครั้ง  
(พงฐ�วิวัฒน� ชัยรัต, 2552: 10) จากการเดินสํารวจสภาพวิหารไม� ร"วมกับข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�ท่ี
อาศัยอยู"บริเวณรอบวิหารไม� พบว"า วิหารไม� ไม"ได�ถูกใช�งานมานานแล�ว แต"เพ่ิงถูกล�อมด�วยรั้วสังกะสี
มามาระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเตรียมการซ"อมแซม โดยชาวบ�านให�ข�อมูลว"า ในอดีต วิหารไม�แห"งนี้ จะถูกใช�
ในการประกอบ ศาสนพิธีต"าง ๆ และเป�นบริเวณท่ีชาวบ�านเรียกว"าเป�นวัดม"อนจําศีล ต"อมา เจ�าอาวาส
องค�ป;จจุบันย�ายกุฏิ ข้ึนในอยู"รวมกับเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ และสร�างพระอุโบสถ สําหรับ
ประกอบศาสนพิธี และสร�างศาลาอเนกประสงค�ข้ึนใหม" สําหรับทํากิจกรรมต"าง ๆ ในความรู�สึกของ
ชาวบ�าน พวกเขาบอกว"าวัดได�ย�ายท่ีไปแล�ว และวิหารไม�แห"งนี้ก็ไม"ได�รับความสนใจ ทําให�ชาวบ�านท่ี
เคยมาทําบุญท่ีวิหารไม�นี้ หันไปทําบุญวัดอ่ืน ประกอบกับวัดมีป;ญหาข�อพิพาทเรื่องท่ีดินกับชาวบ�าน 
ทําญาติโยมค"อย ๆ หายไป 
 

 
 

ภาพท่ี 21 บริเวณด�านหน�าวิหารไม�ท่ีรอการบูรณะ 
 
 ระหว"างท่ีเจ�าอาวาสท่ีได�ย�ายไปสร�างกุฏิหลังใหม"บนเนินใกล�กับ เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ 
เจ�าอาวาส ได�ดําเนินการสร�างพระอุโบสถซ่ึงมีศิลปกรรมแบบไทย (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2556) ใน
บริเวณใกล� ๆ กันเพ่ือประกอบศาสนกิจแทนวิหารไม� ทําให�วิหารไม�จากท่ีเคยทําหน�าท่ีเป�นสถานท่ี
ต�อนรับ ทําบุญ ของอุบาสก อุบาสิกา และเป�นท่ีพักสงฆ�ถูกท้ิงให�ร�างและเสื่อมคุณค"าลง เขตท่ีเคยเป�น
วัดม"อนจําศีล ได�ย�ายจากวิหารไม� ข้ึนไปอยู"บนเนินท่ีต้ังอุโบสถทรงไทยหลังใหม"ใกล� ๆ กับเจดีย�พระ
อรหันต�แปดทิศ และเจดีย�พระฤาษี  
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 เม่ือย�ายสถานท่ีตั้งของวัด ทางข้ึนวัดก็เปลี่ยนไปส"งผลให� บันไดด�านหน�า เพ่ือนําไปสู"วิหาร
หารไม�ถูกปล"อยปละละเลย ไม"ได�รับการดูแลรักษาด�วยเช"นกัน จากการสํารวจภาคสนาม พบว"า 
ป;จจุบันบันไดแห"งนี้ไม"ได�ถูกใช�งาน และมีต�นหญ�า วัชพืชข้ึนปกคลุม ทําให�ชาวบ�านกังวลเรื่องอันตราย
จากสัตว�มีพิษ แต"ชาวบ�านท่ีต้ังบ�านเรือนอยู"ในบริเวณดังกล"าวก็มิได�ดูแล แต"ยังใช�สถานท่ีบริเวณ
ทางเข�าด�านหน�าบันไดในการเป�นท่ีเก็บอุปกรณ� และจอดรถของชาวบ�านด�วย 
 ส"วนบันไดทางข้ึนวิหารไม� ก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ผู�ศึกษาสังเกตเห็นมี
การซ"อมแซมโดยการเทปูนบันไดทางข้ึนข้ึนใหม" ทําลายศิลปกรรมแบบพม"า รวมถึงกาลเวลาท่ีขาดคน
สนใจก็ทําลายลวดลายบนตัวปูนป;bนรูปนรสิงห�ท่ีตั้งอยู"ตรงบันไดทางข้ึนวิหารไม�ด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 22 บันไดทางข้ึนไปวิหารท่ีล�อมด�วยรั้วสังกะสี 
 
 ต"อมาเจ�าอาวาสอนุญาตให�สร�างโรงเรียนปริยัติธรรมในปNพ.ศ.2531 (โรงเรียนปริยัติ์วัด
ม"อนจําศีล, 2558) และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านวัดม"อนจําศีลในปNพ.ศ. 2540 (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 
2558) ในพ้ืนท่ีใกล�กับวิหารไม� มีการวางเครื่องเล"นเด็ก และเป�นที่จอดรถของผู�ปกครอง และบุคคล
ท่ัวไปท่ีมาติดต"ออาคารสองหลังนี้ อาคารสองหลังนี้ เป�นสถาป;ตยกรรมแบบใหม"ตั้งอยู"ติดกับโบราณ
สถานที่อายุเกือบ 150 ปN โดยไม"ได�มีการกั้นรั้ว หรือทําขอบเขตโบราณสถานระหว"างกันแต"อย"างใด 
ดังภาพที่ 1 จึงเป�นที่น"าเสียดายที่อาคารสองหลังนี้ได�บดบังทัศนียภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่ง
อดีตเคยเป�นวัดท่ีมีชาวบ�านนิยมเข�ามาทําบุญมากท่ีหนึ่ง  
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ภาพท่ี 23 แสดงการก"อสร�างอาคารหลังใหม" คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
บ�านวัดม"อนจําศีล 

 
 เจดีย(อรหันต(แปดทิศ 
 “เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ” เป�นเจดีย�ทรงแปดเหลี่ยม มีซุ�มพระอรหันต�ประจําทิศท้ังแปด 
และประดับตกแต"งอย"างสวยงามด�วยลายสัตว�ประจํายาม สร�างเม่ือ พ.ศ. 2460 โดยศรัทธา ญาติโยม 
ซ่ึงเป�นช"วงเดียวกับการบูรณะเจดีย�ทองครั้งใหญ" และถือเป�นเจดีย�องค�ท่ีสองของวัดม"อนจําศีล  
(ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 77) 
 

 
 

ภาพท่ี 24 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ 
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 รูปแบบของเจดีย�นี้ เป�นแบบเจดีย�พม"าศิลปะมอญ มีฐานเขียงทรงแปดเหลี่ยมเป�นฐาน
ล"างสุดรับเจดีย� ลักษณะของเจดีย�มีฐานบัวลูกแก�วอกไก"แปดเหลี่ยมทรงสูงท้ังแปดด�านมีซุ�ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป;bนศิลปะมัณฑะเลย�เป�นพระพุทธรูปประจําทิศ มุมท้ังแปดประดับด�วยรูป
ป;bนนรสิงห� ตรงกลางของแต"ละด�านของชั้นท่ีสอง ประดับด�วยปูนป;bนลอยตัวรูปหม�อปูรณฆฏะ ส"วน
การประดับตกแต"งเจดีย�นั้น ใช�เทคนิคการฉาบปูนแล�วป;bนด�วยลวดลายศิลปะแบบพม"า ทาสีขาว ใน
ส"วนของระฆังจนถึงปลียอดมีการลงรักปXดทอง จนถึงยอดฉัตร (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 78) 
 

  
 
ภาพท่ี 25 แบบแผนทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ  
ท่ีมา: ชาญคณิต อาวรณ�, แบบแผนทางสถาป�ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย(ทรงพม�า เมือง
ลําปาง (เชียงใหม": ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปg มหาวิทยาลัยเชียงใหม", 2546), 97-98 
 
 โดยเจดีย�อรหันต�แปดทิศนี้ มี ลักษณะเด"นทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมประดับ
บนเจดีย� สรุปได�ดังนี้ (ชาญคณิต อาวรณ�, 2546: 94) 
 1. ฐานเขียง เป�นฐาน 8 เหลี่ยมขนาดเต้ียรองรับเรือนธาตุ องค�เจดีย�ต้ังอยู"บนฐาน 8 
เหลี่ยมขนาดใหญ"อีกชั้นหนึ่ง ในฐานชั้นนี้ มีบันไดนาคขนาดเล็กเชื่อมต"อกับกรอบซุ�มคูหาประจําทิศ 
บันไดนาคนี้ตั้งอยู"ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต� และทิศเหนือ  
 2. เรือนธาตุ เรือนธาตุเป�น 8 เหลี่ยมขนาดสูง ทุกด�านทําซุ�มคูหาแบบสีหนาดบัลลังก�ใน
กรอบซุ�มประดับลวดลายท่ีแตกต"างกัน ด�านบนกรอบซุ�มทําเป�นยอดปราสาทซ�อนชั้นกัน 3 ชั้น 
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ด�านล"างปราสาทนี้ประดับรูปป;bนสัตว�ประจําวันเกิดท้ัง 8 วัน ประดับไว�ท้ัง 8 ทิศ ส"วนบนเรือนธาตุ
ประดับกลีบบัวหงายไว�โดยรอบ และประดับตัวนรสิงห�ไว�ท้ัง 8 มุม 
 3. ฐานปากระฆัง แบ"งเป�น 2 ส"วน ส"วนแรกเป�นฐานยอเก็จลูกแก�วอกไก" 8 เหลี่ยมแบบ
หักมุม ด�านบนชั้นนี้ประดับกลีบบัวหงายไว�โดยรอบ อีกส"วนหนึ่งเป�นฐาน 8 เหลี่ยมรองรับฐานบัวอีก
ชั้นหนึ่ง ด�านบนชั้นนี้ประดับกลีบบัวหงายไว�โดยรอบ 
 4. องค(ระฆัง เป�นระฆังคว่ําทรงสูงปากผายออกและสอบเข�าถึงชั้นปลียอด มีสายรัดอก
องค�ระฆัง แบ"งพ้ืนท่ีออกเป�น 2 ส"วน ส"วนล"างประดับตัวราหู ด�านบนประดับลวดลายบัวคว่ําโค�งสลับ
ฟ;นปลาแบบพม"า 
 5. ส�วนยอด เป�นปล"องไฉนแบบลวดบัวกลมแบบซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 11 ชั้น รองรับส"วน
ปลียอด ส"วนปลียอดแบ"งออกเป�น 2 ส"วน คือ ส"วนแรกเป�นปลียอดแบบบัวคว่ําบัวหงายมีกลีบสะบัด
ออก มีขนาดเล็ก ค่ันกลางด�วยเม็ดลูกแก�ว ส"วนท่ีสองเป�นปลียอดแบบเรียวรองรับฉัตร ฉัตรเป�นโลหะ
ฉลุซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 7 ชั้น และฉัตรชั้นแรกแขวนระฆังขนาดเล็กไว�โดยรอบ 
 จากการเดินสํารวจ เจดีย�อรหันต�แปดทิศ พบว"า เจดีย�องค�ท่ีสองของวัดม"อนจําศีลแห"งนี้ 
ต้ังอยู"ตรงกลางระหว"างเจดีย�ทองและเจดีย�พระฤาษี ตามหลักฐานทางวิชาการ เดิมเจดีย�พระอรหันต�
แปดทิศจะอยู"สูงกว"าเจดีย�ทอง แต"ตํ่ากว"าเจดีย�พระฤาษี ต"อมา เจ�าอาวาสองค�ป;จจุบัน ให�นําดินมาถม
เพ่ือปรับพ้ืนท่ี ทําให�เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศอยู"ในดับเดียวกับเจดีย�พระฤาษี และมีการสร�างอาคาร
วิทยุชุมชน โรงครัวของวัด และท่ีพักเจ�าอาวาส เพ่ิมเข�ามาในบริเวณใกล�เคียง (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 
2556) ร"วมกับการเทปูนปรับฐานใหม"บริเวณฐานเขียงของเจดีย�อรหันต�แปดทิศ ให�เป�นแปดเหลี่ยมใน
ปN พ.ศ. 2533 (แบบฟอร�มข้ึนทะเบียนโบราณสถาน วัดม"อนจําศีล, 2555: 5) ทําให�สภาพของเจดีย�
อรหันต�แปดทิศในป;จจุบัน สูญเสียความสง"างาม ความวิจิตรของความอ"อนช�อยของโครงสร�างอาคาร
โบราณสถานเพราะพ้ืนปูนซีเมนต�ท่ีทําเพ่ิมมาใหม" และบดบังทัศนียภาพของกลุ"มเจดีย�ท้ังสามองค� ท่ี
เคยเรียงตัวกันงดงามมาต้ังแต"อดีต  
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ภาพท่ี 26 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศด�านซ�ายอยู"ใกล�เคียงกับสํานักงานเจ�าอาวาส 
 

 
 
ภาพท่ี 27 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศด�านขวาอยู"ใกล�เคียงกับท่ีทําการวิทยุชุมชน 
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ภาพท่ี 28 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศอยู"ใกล�กับท่ีทําการวิทยุชุมชนและสิ่งปลูกสร�างใหม"ท่ียังไม"แล�วเสร็จ 
 
 จากการเดินสํารวจ และเปรียบเทียบภาพถ"ายในอดีต พบว"า เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศมี
สภาพทรุดโทรม ปูนป;bนมีลักษณะกะเทาะ แตกหักเสียหาย เนื่องจากไม"ได�รับการดูแลตามหลักวิชาการ
แล�ว นักท"องเท่ียว ผู�ท่ีมาเยี่ยมเยือน ใช�พ้ืนท่ีบริเวณรอบองค�พระเจดีย�เป�นท่ีจอดรถ หรือเป�นวงเวียนท่ี
กลับรถอีกด�วย ซ่ึงเป�นการรบกวนโบราณสถาน ท้ังท่ีเจดีย�องค�นี้ควรจะมีการก้ันเป�นเขตโบราณสถาน 
และต้ังเด"นเป�นสง"าคู"กับ เจดีย�ทองและเจดีย�พระฤาษีท่ีสร�างในยุคเดียวกันกับการบูรณะครั้งใหญ"ของ
วัดม"อนจําศีล 
 

  
 
ภาพท่ี 29 ซุ�มพระอรหันต�ประจําทิศท้ังแปด 
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 จากการสังเกตยังพบอีกว"า ด�านตัวซุ�มพระอรหันต�แปดทิศ รูปป;bนนรสิงห�ได�แตกหัก 
บางส"วนมีลักษณะของเนื้อปูนท่ีฉาบไว�ด�วยเทคนิคปูนป;bนปาทีสาวได�กะเทาะ หลุดออกมา เห็นเป�นอิฐ
แดงอยู"ด�านใน ส"วนลวดลายรูปสัตว�ปูนป;bนประจํายามท้ังแปดทิศ ประกอบด�วย หนู ได�ลบเลือนหายไป
ตามกาลเวลา ทําให�ไม"ปรากฏเห็นชัดว"ารูปสัตว�ปูนป;bนประจํายามนั้นมีสัตว�อะไรบ�าง 
 เจดีย(พระฤาษี 
 “เจดีย�พระฤาษี” สร�างเม่ือ พ.ศ. 2470 โดยฤาษีอู"ส"วยหล"า ท่ีได�เดินทางมา ณ ท่ีแห"งนี้ 
และเกิดนิมิตจึงได�อธิษฐานจิตท่ีจะสร�างเจดีย�ข้ึน ซ่ึงในขณะนั้นท"านเป�นหมอยารักษาโรคด�วยเวท
มนตร� โดยให�ผู�ท่ีจะมารักษาต�องถือศีลละเว�นจากการรับประทานเนื้อสัตว� กําหนดเวลา 9 วัน 15 วัน 
39 วัน และ 49 วัน ตามแต"อาการของโรคท่ีจะรักษา แล�วฤาษีท"านเสกหัวเผือก หัวมันให�รับประทาน
ดิบ ๆ โรคต"าง ๆ ท่ีผู�คนได�หลั่งไหลกันมารักษานั้นก็หายอย"างน"าอัศจรรย� ทําให�ฤาษีอูส"วยหล"ามีชื่อ
เสียไปทั่วภาคเหนือตอนบน และผู�ที่ได�รับการักษา เมื่อหายแล�วก็ช"วยกันบริจาคกําลังทรัพย�บ�าง 
กําลังกายบ�าง ท"านฤาษีได�ลงมือก"อสร�างเจดีย�ด�วยตนเอง และการก"อสร�างสําเร็จลุล"วงด�วยดีในปN
พ.ศ. 2474 (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 79) 
 

 
 
ภาพท่ี 30 เจดีย�พระฤาษี 
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 รูปแบบของเจดีย�องค�นี้ เป�นรูปแบบของเจดีย�ทรงพม"า มีฐานเขียงทรงสี่เหลี่ยมซ�อนกัน
สองชั้น เป�นฐานล"างสุดรับเจดีย�ขนาดเล็กรายรอบอีก 16 องค� โดยฐานเขียงชั้นแรกรองรับเจดีย�ขนาด
เล็ก 12 องค� และสิงห�ปูนป;bนศิลปะพม"าด�านละ 2 ตัว ซุ�ม ฐานเขียงชั้นท่ีสองรองรับเจดีย�ขนาดเล็ก 4 
องค� และซุ�มท้ังสี่ด�านมีพระพุทธรูปปูนป;bนศิลปะมัณฑะเลย�ประดิษฐานเป�นพระพุทธรูปประจําทิศ 
สําหรับการประดับตกแต"งเจดีย�องค�นี้ ใช�เทคนิคฉาบปูนแล�วป;bนปูนด�วยลายศิลปะแบบพม"า ทาสีขาว 
ในส"วนของปลียอดจนถึงยอดฉัตรนั้นทาสีเหลืองทอง (ฐาปกรณ� เครือระยา, 2553: 79) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 แบบแผนทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย�พระฤาษี รูปด�านหน�า  
ท่ีมา: ชาญคณิต อาวรณ�, แบบแผนทางสถาป�ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย(ทรงพม�า เมือง
ลําปาง (เชียงใหม": ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปg มหาวิทยาลัยเชียงใหม", 2546), 97-98 
 
 โดยเจดีย�พระฤาษี มีลักษณะเด"นทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรม พอจะสรุปได�ดังนี้ 
(ชาญคณิต อาวรณ�, 2546:99) 
 1. ฐานเขียง เจดีย�มีขนาดใหญ" ฐานกว�างประมาณ 35 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร สูง
ประมาณ 65 เมตร สร�างเป�นฐานเขียงขนาดใหญ"แบบ 4 เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเขียงแบ"งออกเป�น 3 ส"วน 
ส"วนแรกเป�นฐานเขียงแบบเรียบ รองรับฐานเขียงอีกชั้นหนึ่ง ในชั้นนี้ประดับรูปป;bนคนหรือยักษ�เฝYา
เจดีย�ไว�ท้ัง 4 มุมของฐาน ส"วนฐานชั้นท่ี 2 นี้ ด�านบนฐานมุขนี้ประดับเจดีย�ทิศไว�ท้ัง 4 ด�าน ด�านละ 4 
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องค� และอีกชั้นหนึ่งท้ัง 4 ด�าน ประกอบด�วยซุ�มคูหาประจําทิศ ซุ�มคูหาเป�นแบบกรอบ 3 เหลี่ยม
ด�านบนกรอบประดับลวดลายเครือเถาพันธุ�พฤกษา ด�านบนทําเป�นยอดปราสาทซ�อนชั้นกัน 3 ชั้น 
ภายในซุ�มประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพม"า ปางมารวิชัย และด�านข�างท้ัง 2 ของซุ�มคูหาประดับสิงห�ไว�  
 2. ฐานป�ทม( สร�างเป�นฐาน 4 เหลี่ยม เป�นฐานแบบยอเก็จลูกแก�วอกไก" ด�านบนประดับ
กลีบบัวโดยรอบ เป�นฐานย"อมุมฐาน 12 ซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 3 ชั้น จนถึงชั้นฐานบัวปากระฆัง บนฐาน
ชั้นป;ทม�ชั้นท่ี 1 ประดับตัวนรสิงห�ไว�ท้ัง 4 มุม และบนฐานป;ทม�ชั้นท่ี 3 ประดับหม�อน้ําดอกขนาดใหญ"
ไว�ท้ัง 4 มุม 
 

 
 
ภาพท่ี 32 แบบแผนทางสถาป;ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีพระฤาษี แผนผังเจดีย�พระฤาษี  
ท่ีมา: ชาญคณิต อาวรณ�, แบบแผนทางสถาป�ตยกรรมและงานศิลปกรรมเจดีย(ทรงพม�า เมือง
ลําปาง (เชียงใหม": ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปg มหาวิทยาลัยเชียงใหม", 2546), 97-98 
 
 3. องค(ระฆัง เป�นระฆังคว่ําทรงสูงปากผายออกมากและสอบเข�าถึงชั้นปลียอด มีสายรัด
อกองค�ระฆัง ซ่ึงทําเป�นร"องลึกเข�าไปในองค�เจดีย� ด�านบนประดับลวดลายบัวคว่ําโค�งฟ;นปลาแบบพม"า 
 4. ส�วนยอด เป�นปล"องไฉนแบบลวดบัวกลมแบบซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 9 ชั้น รองรับส"วน
ปลียอด ส"วนปลียอดแบ"งออกเป�น 2 ส"วน คือ ส"วนแรกเป�นปลียอดแบบบัวคว่ําบัวหงายมีกลีบสะบัด
ออก มีขนาดเล็ก ค่ันกลางด�วยเม็ดลูกแก�ว ส"วนท่ีสองเป�นปลียอดแบบเรียวรองรับฉัตร ฉัตรเป�นโลหะ
ฉลุซ�อนชั้นลดหลั่นกัน 7 ชั้น และฉัตรชั้นแรกแขวนระฆังขนาดเล็กไว�โดยรอบ และมีก�านฉัตรยึดไว�กับ
ปลียอด ในบนยอดฉัตรประดับช"อธงและเม็ดน้ําค�างไว� 
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ภาพท่ี 33 เจดีย�พระฤาษีจากด�านหลังติดกับชุมชนวัดม"อนจําศีล 
 
 จากการสํารวจ พบว"า เจดีย�พระฤาษี ในป;จจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเป�นอันมาก ด�วย
สาเหตุหลายประการ ส"วนหนึ่งเกิดจากการท่ีชาวบ�านอพยพเข�ามาอาศัยในพ้ืนท่ี เข�ามาต้ังบ�านเรือน
ใกล�กับตัวเจดีย�มากเกินไป เป�นการรบกวนโบราณสถาน และทางวัดเองไม"ได�กําหนดอาณาเขตการต้ัง
บ�านเรือนท่ีอยู"อาศัย ประกอบกับทางเจ�าอาวาสทําการปรับสภาพพ้ืนท่ี – พ้ืนดิน โดยการนํา
รถบรรทุกขุดดินใกล�กับฐานขององค�เจดีย� เพ่ือนําดินไปปรับสภาพบนเนินให�มีพ้ืนท่ีท่ีเรียบเสมอกัน 
 การกระทําดังกล"าวทําให�เป�นการเปลี่ยนแปลงโบราณสถาน จากท่ีเจดีย�พระฤาษีเคยอยู"
บนเนินสูงท่ีสุด ต้ังเด"นเป�นสง"า กลับมีทัศนียภาพท่ีเปลี่ยนไป และการปรับทัศนียภาพนี้เองส"งผลต"อ
องค�เจดีย� ทําให�ปูนท่ีฉาบหุ�มองค�เจดีย�กะเทาะ ลวดลายปูนป;bนแตกชํารุด และพบรอยร�าวรอบองค�
เจดีย� ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู"รอบบริเวณดังกล"าวมีความกังวลว"า ตัวเจดีย�อาจมีความเสี่ยงท่ีจะพังทลายคง
มาเม่ือไหร"ก็ได� 
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ภาพท่ี 34 วัชพืชปกคลุมเจดีย�พระฤาษี 
 
 นอกจากนี้ ผลจากการสํารวจเอกสารร"วมกับการสํารวจทางกายภาพ พบว"า ทางวัดไม"ได�
กําหนดขอบเขตบริเวณโบราณสถานทําให�คนสามารถปNนข้ึนไปเดินบนเจดีย�ได� จึงมีความกังวลว"า 
เจดีย�พระฤาษีอาจจะทรุดลง ประกอบกับดินบริเวณฐานรากท่ีโดนขุดออกไปทําให�ฐานรากขององค�
พระเจดีย�มีฐานท่ีแคบลง  
 เม่ือผู�ศึกษาได�ทําการเดินสํารวจเดินรอบบริเวณเจดีย�พบว"า ถูกปล"อยปละละเลยไปมาก มี
ขยะ เศษขวดเครื่องด่ืมชูกําลัง น้ําอัดลม เศษพลาสติก ร"องรอยการเผาขยะ และมีหญ�าข้ึนรกรุงรังท่ัว
บริเวณ มีรอยเป�นทางเท�า และมีร"องรอยของการปNนข้ึนไปบนตัวเจดีย�ด�วย ฉัตรบนยอดเจดีย�ขนาดเล็ก
หักและสูญหายเหลือเป�นเสาเหล็ก เช"นเดียวกับสภาพพระพุทธรูปในซุ�ม และกุมภัณฑ�ท่ีรายรอบเจดีย�
มีสภาพเสื่อมโทรม แตกหัก เสียหาย ลวดลายงานปูนป;bนเลือนหายไปตามกาลเวลาและสภาพอากาศ 
 

  
 
ภาพท่ี 35 พระพุทธรูป ภายในซุ�มท่ีเจดีย�พระฤาษี และ เจ�ากุมภัณฑ�ท่ีอยู"ในสภาพ แตกหัก เสียหาย 
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ภาพท่ี 36 สภาพด�านหลังเจดีย�พระฤาษีท่ีถูกจัดเป�นท่ีสันทนาการชุมชน ท่ีเก็บของ ท่ีจอดรถ 
 
 นอกจากนี้ ทางวัดยังปรับพ้ืนท่ีด�านหลังเจดีย�ด�วยการเทปูนคอนกรีตสร�างทางรถวิ่ง เป�นท่ี
จอดรถ เป�นสนามฟุตบอล เป�นส"วนสันทนาการสําหรับชุมชน รวมถึงสร�างห�องน้ํา และท่ีเก็บของ
ด�านหลัง ซ่ึงเป�นการรบกวนโบราณสถาน ชาวบ�านท่ีอยู"บริเวณดังกล"าวสังเกตเห็นว"า ยอดเจดีย�มี
ลักษณะเอียงและกลัวว"าตัวเจดีย�จะพังลงมา 
 

  

 
ภาพท่ี 37 สภาพของเจดีย�พระฤาษีหลังปรับภูมิทัศน� นําดินมาถมปรับพ้ืนท่ีให�เสมอกัน แล�วมีการ

ก"อสร�างพระอุโบสถหลังใหม" กับ ศาลาเอนกประสงค� (หลังคาด�านซ�ายมือ) บดบังเจดีย�
พระอรหันต�แปดทิศ 
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 จากการเดินสํารวจ ร"วมกับ การสัมภาษณ�ชาวบ�านรอบบริเวณเจดีย�พระฤาษี พบว"า ส"วน

ด�านหน�าของเจดีย�พระฤาษีหลังจากถูกปรับภูมิทัศน�นําดินมาถมปรับพ้ืนท่ีให�เรียบเสมอกันแล�ว เจ�า

อาวาสทําการสร�างพระอุโบสถหลังใหม"ทรงไทย (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2556) และศาลาเอนก 

ประสงค�ชั่วคราว (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) ขนาบองค�เจดีย�อายุนานกว"าร�อยปNแห"งนี้อีกด�วย  

 จากการเดินสํารวจ ร"วมกับ การสัมภาษณ�ชาวบ�านรอบบริเวณเจดีย�พระฤาษี พบว"า ส"วน

ด�านหน�าของเจดีย�พระฤาษีหลังจากถูกปรับภูมิทัศน�นําดินมาถมปรับพ้ืนท่ีให�เรียบเสมอกันแล�ว เจ�าอาวาส

ทําการสร�างพระอุโบสถหลังใหม"ทรงไทย (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2556) และ ศาลาเอนกประสงค�

ชั่วคราว (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) ขนาบองค�เจดีย�อายุนานกว"าร�อยปNแห"งนี้อีกด�วย  

 

ส�วนท่ี 2 การบริหารจัดการวัดม�อนจําศีล 

 ผลการศึกษาในส"วนของการบริหารจัดการนี้ ได�มาจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจภาคสนาม 

สัมภาษณ�ผู�เก่ียวข�อง ร"วมกับการค�นคว�าข�อมูลจากเอกสาร ทําให�ผู�ศึกษาพอจะสรุปความเห็นเก่ียวกับ

การบริหารจัดการของวัดม"อนจําศีล ซ่ึงจะนําเสนอใน 3 ประเด็นดังต"อไปนี้ 

 1. การเป�นทรัพยากรวัฒนธรรม โดยอาศัยแนวคิดการประเมินคุณค"ามาเป�นกรอบในการ

นําเสนอผลการศึกษา 

 2. บทบาทพระสงฆ�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล ในส"วนนี้ผู�ศึกษาจะได�ใช�

แนวคิดในการอนุรักษ�และพัฒนาร"วมกับผลท่ีได�จากการทบทวนงานวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาท

พระสงฆ�ในการอนุรักษ�และพัฒนาโบราณสถาน มาเป�นกรอบในการนําเสนอผลการสํารวจ ได�แก" 

บทบาทพระสงฆ�ในการบริหารจัดการทางกายภาพ 

 3. ผู�มีส"วนได�เสียจากการบริหารจัดการ โดยท่ีผู�ศึกษาจะได�ใช�แนวความคิดเก่ียวกับการมี

ส"วนร"วม มาเป�นกรอบในการนําเสนอผลการสํารวจ – ชาวบ�าน เทศบาล นําไปสู"การอนุรักษ� และ 

พัฒนาโดยวิถีชาวบ�าน 

 4. การศึกษากฎหมายท่ีใช�ในการปกปYอง คุ�มครองทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัด

ม"อนจําศีล 

 1. การเป)นทรัพยากรวัฒนธรรม  
  ดังท่ีได�กล"าวไว�ในบทท่ี 2 แล�วว"า ในการจะพิจารณาว"าโบราณสถาน หรือ โบราณวัตถุ

ใดมีคุณค"าท่ีจะเป�นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีควรค"าแก"การอนุรักษ�หรือไม" ต�องผ"านข้ันตอนการประเมิน

คุณค"าซ่ึงได�มาจากการสืบค�นประวัติ จากสํารวจเอกสาร การสํารวจภาคสนาม การจดบันทึก ถ"ายรูป 

ทําแผนท่ี เพ่ือนํามาประมวลผล และประเมินคุณค"าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ๆ  
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  จากการศึกษาเอกสาร และ สัมภาษณ�ชาวบ�านพบว"า ข�อมูลประวัติศาสตร�เมืองลําปาง

จึงมีป;ญหาขาดแคลนหลักฐานประเภท “พ้ืนเมืองลําปาง” ข�อมูลเก่ียวกับวัดม"อนจําศีล มีค"อนข�าง

จํากัด โดยเฉพาะไม"ปรากฏข�อมูลในส"วนท่ีเป�นหลักฐานทางวิชาการ ทําให�การสํารวจ และการสืบค�น

ด�านโบราณคดี ประวัติความเป�นมาของวัด เป�นไปได�ยาก จึงยังขาดการประเมินความสําคัญของ

โบราณสถานวัดม"อนจําศีล ในขณะท่ีข�อความท่ีเป�นลายลักษณ�อักษรบางแห"งเก่ียวกับประวัติวัดม"อน

จําศีลก็ขัดแย�งกัน เป�นผลทําให�ขาดข�อมูลข"าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนท่ัวไปเข�าใจไป

ในทางเดียวกัน เพ่ือทําให�เห็นคุณค"าของวัดม"อนจําศีล และโบราณสถานในบริเวณวัดม"อนจําศีล  

  อย"างไรก็ตาม ผู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีมองเห็นความสําคัญจากประวัติความเป�นมาของวัดม"อน

จําศีล ต�องการให�หน"วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง เข�ามาประเมินคุณค"า อย"างเป�นทางการ เพ่ือท่ีจะให�ให�

ข�อมูลความรู�ท่ีถูกต�องกับพระสงฆ� และประชาชนสําหรับการประชาสัมพันธ�เผยแพร"ต"อไป 

  จากการศึกษาถึงประวัติ วัดม"อนจําศีล พบว"า วัดม"อนจําศีลมีทางด�านวิชาการ 

ประวัติศาสตร�และโบราณคดีท่ีน"าสนใจ เพราะเป�นวัดท่ีแฝงคติความเชื่อ ตํานานการสร�างวัดม"อนจํา

ศีล โดยการอ�างถึงการเสด็จมาเยือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าในแผ"นดินนี้ และการท่ีพระองค�ทรงลูบ

พระเกศามอบใส"ผอบให�หนึ่งเส�น คล�ายกับ ตํานานการสร�างวัดพระธาตุลําปางหลวง ซ่ึงเป�นวัด

คู"บ�านคู"เมือง เก่ียวข�องกับการสร�างเมืองลําปาง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) นอกจากนี้ วัดม"อน

จําศีล ยังมีคุณค"าในการเป�นแหล"งศึกษาหาความรู�เ ก่ียวกับ การสร�างวัด และ บูรณะวัด ให�มี

สถาป;ตยกรรม ศิลปกรรมแบบพม"า ในยุคท่ีพม"าย�ายเข�ามาต้ังถ่ินฐานในนครลําปาง ท่ีวัดพม"าในยุค

ดังกล"าว เหลือเพียง 9 วัดในจังหวัดลําปาง (เมธาพร ผมขาว, ม.ป.ป.: 44-45) ได�แก" วัดจองคํา วัด

ม"อนจําศีล วัดศรีชุม วัดปAาฝาง วัดท"ามะโอ วัดจองคา วัดม"อนปูAยักษ� วัดศรีรองเมือง และวัดปAารวก 

  ด�านคุณค"าด�านเศรษฐกิจ จัดหวัดลําปางเป�นเมืองท่ีมีชื่อเสียงด�านการท"องเท่ียวใน

ภาคเหนือท่ีเป�นแหล"งอารยธรรมล�านนา มีวัดวาอารามและสถาป;ตยกรรมท�องถ่ิน โดยเฉพาะ รถม�า 

เป�นจุดขายท่ีทําให�ลําปางไม"เหมือนใคร ทําให�อัตราการเติบโตของนักท"องเท่ียวยังเป�นไปในทิศ

ทางบวก เป�นผลมาจากการท"องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม"มีความอ่ิมตัวและหนาแน"นโดยเฉพาะช"วง

เทศกาลทําให�นักท"องเท่ียวบางส"วนกระจายตัวไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ และลําปางเป�นจังหวัดหนึ่งท่ีได�รับ

ความสนใจด�วยความท่ีไม"ไกลจากจังหวัดเชียงใหม" โดยในปN พ.ศ. 2556 จังหวัดลําปางต�อนรับผู�มา

เยือนถึง 761,823 คน สร�างรายได� 2,345 ล�านบาทในปNนั้น ดังนั้น หากสามารถประชาสัมพันธ�ให�

นักท"องเท่ียว ได�รู�จักวัดม"อนจําศีล ซ่ึงเป�นหนึ่ง ในวัดท่ีมีสถาป;ตยกรรมและศิลปะพม"าท่ีเหลืออยู"เพียง 

9 แห"งในจังหวัดลําปาง เชื่อว"า จะสามารถสร�างรายได�ทางเศรษฐกิจให�กับชุมชน และทําให�เกิดการ

กระจายรายได� และกระตุ�นการท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได�อีกทางหนึ่ง ท่ีสําคัญจะช"วยให�ชุมชนช"วยกัน

ดูแลรักษาและอนุรักษ�วัดให�อยู"ในสภาพท่ีดี ตามความเห็นของประดิษฐ� สรรพช"าง รองประธานสภา
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วัฒนธรรมลําปาง “.. การอนุรักษ�จะก"อให�เกิดการช"วยกันดูแลรักษา และส"งผลทําให�วัดเป�นท่ีรู�จักมาก

ข้ึน ซ่ึงจะส"งผลดีต"อการท"องเท่ียว และย"อมเป�นการกระตุ�นให�เกิดการอนุรักษ�มากยิ่งข้ึนตามไปด�วย...”  

  จากการศึกษาประวัติศาสตร�ของชุมชนบ�านปAาขาม ทําให�เห็นชัดว"า วัดม"อนจําศีล มี

คุณค"าในการเป�นแหล"งเรียนรู�ด�านความหลากหลายทางชาติพันธุ� ความเป�นเอกลักษณ� การอพยพเข�า

มาของผู�ทําไม�ชาวพม"า เนื่องจากวัดพม"าในจังหวัดลําปาง สร�างโดยคหบดีชาวพม"าท่ีมีจิตศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา และยังได�รับการอุปถัมภ�จากสมาชิกในครอบครัวท่ียังมีชีวิตอยู" 

  “ป;จจุบัน วัดม"อนจําศีลยังมีการตักบาตรข�าวซ"อมต"อ ท่ีเป�นประเพณีท่ีปฏิบัติกันใน

เฉพาะวัดพม"าอยู" แต"ชุมชนพม"าเดิมน"าจะเหลือน�อยแล�ว คนเชื้อสายพม"าน"าจะเป�นรุ"นหลานรุ"นเหลน 

ท่ีมีความเป�นพม"า ลดน�อยไปมาก บางคนพูดภาษาพม"าไม"ได�เลย” (พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, 2558) 

 2. บทบาทพระสงฆ(ในการอนุรักษ(และพัฒนาวัดม�อนจําศีล  

  จากการศึกษาพบว"า วัดม"อนจําศีล มีการบริหารจัดการภายในเด็ดขาดโดยเจ�าอาวาส 

และคณะกรรมการวัดประกอบไปด�วยครูท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเท"านั้น ไม"ได�มีกรรมการท่ีเป�น

ตัวแทนชาวบ�านหรือผู�มีส"วนได�เสีย เข�ามาร"วม มีผลทําให�เจ�าอาวาสเป�นผู�ตัดสินใจท่ีจะซ"อม สร�าง 

บูรณะ อาคารโบราณสถาน หรือ สิ่งก"อสร�างอ่ืน ๆ โดยไม"ได�แจ�งให�ชุมชน หรือ ชาวบ�านร"วมรับรู�หรือ 

ตัดสินใจ เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับวัดปงสนุก ซ่ึงชาวบ�านเข�ามามีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนา

อย"างมาก โดยร"วมบริจาคป;จจัย ทอดกฐิน ผ�าปAา เม่ือมีการซ"อมแซมพระวิหาร ผู�เฒ"าผู�แก"ได�บอกเล"า

ถึงรูปแบบเดิมของพระวิหาร และได�นํารูปถ"ายในอดีตมาให�ดูพร�อมร"วมปรึกษาว"าควรซ"อมแซมอย"างไร 

ทําให�ชาวบ�านเกิดความรู�สึกผูกพัน หวงแหนเป�นเจ�าของ และผลจากการทบทวนงานวรรณกรรมใน

บทท่ี 2 ช"วยให�ผู�ศึกษาวางกรอบในการนําเสนอบทบาทพระสงฆ�ในการอนุรักษ�และพัฒนา คือ การ

บริหารจัดการทางกายภาพ  

  บทบาทพระสงฆ(ในการบริหารจัดการทางกายภาพ  

  จากการศึกษาพบว"า เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีลมีแนวคิดในการพัฒนาวัดให�เป�นวัด

พัฒนา โดยมีโครงการบูรณะ ต"อเติม เพ่ิมอาคาร ศาสนสถานใหม" แต"อาจขาดความรู�ความเข�าใจตาม

หลักวิชาการในเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรม และศิลปกรรมแบบพม"า การก"อสร�างศาสน

สถานเพ่ิมเติมจึงไม"สอดคล�องกับสถาป;ตยกรรมเดิม นอกจากนั้นการก"อสร�างอาคารปริยัติท่ีล"าช�า การ

รื้อหลังคาแล�วไม"สามารถซ"อมแซมได� ทําให�คณะสงฆ�ในจังหวัดลําปาง และชาวบ�านท่ีอาศัยอยู"รอบ

บริเวณวัดต้ังข�อสังเกตว"า โครงการก"อสร�างหลายอย"างของเจ�าอาวาสเห็นเป�นผลสําเร็จได�ช�า ทําให�เกิด

ความสงสัยในด�านความสามารถการบริหารจัดการวัดม"อนจําศีลของเจ�าอาวาส อาจเป�นเพราะเจ�า

อาวาสมีแนวความคิดมุ"งเน�นการศึกษา เพราะมีประสบการณ�ด�านการศึกษามาก ประกอบกับเคย

ช"วยงานในวัดใหญ"ท้ังในกรุงเทพฯ และจัดหวัดต"าง ๆ ทําให�เห็นความแตกต"างของสภาพวัดและการ
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บริหารจัดการของวัดแต"ละแห"ง จึงได�นําแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีวัดตามรูปแบบของวัดทางภาคกลาง

มาใช� เจ�าอาวาสยังไม"เข�าใจวิถีชีวิตชุมชนท่ีเติบโตมากับโบราณสถาน และประวัติศาสตร�ท่ียาวนาน 

เพราะเจ�าอาวาสมีภูมิลําเนาจากแจ�ห"ม ซ่ึงมีวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ๆ แตกต"างกัน ทําให�ไม"เข�าใจเรื่อง

สุนทรียภาพของโบราณสถาน นํามาสู"การทําลายโบราณสถานด�วยความรู�เท"าไม"ถึงการณ� เช"น 

ซ"อมแซม ปรับสภาพพ้ืนท่ีตั้งของแหล"งโบราณสถาน ทําให�มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปกรรมไปจาก

เดิม โดยใช�รถบรรทุกเข�ามาถมดินบริเวณเจดีย�พระฤาษี และทําถนนข้ึนโดยรอบ หรือ การบูรณะซุ�ม

ประตูโขง โดยใช�ปูนสมัยใหม"ทาสีใหม" 

  การรื้อทําลายโบราณสถานเดิมเพ่ือสร�างสิ่งปลูกสร�างใหม" โดยอ�างว"าเกิดประโยชน�

มากกว"า หรือการสร�างศาสนสถานหลังใหม"บนพ้ืนท่ีโบราณสถานเดิม เช"น การสร�างอุโบสถหลังใหม" 

ใกล�กับแหล"งโบราณสถานเดิม และอุโบสถหลังใหม"ไม"ได�เข�ากับโบราณสถานเดิมท่ีมีอยู"แล�ว คือ เจดีย�

พระฤาษี และ เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ จึงเป�นการทําลายแนวความคิดในการออกแบบของ

สถาป;ตยกรรม ศิลปกรรมท่ีมีมาแต"เดิม อย"างไม"ได�ต้ังใจ การอนุญาตให�หน"วยงานราชการและเอกชน

เข�ามาใช�พ้ืนท่ีในบริเวณวัด มีปลูกสร�างอาคารใหม"ปะปน ใกล�กับอาคารโบราณสถาน ทําให�ไม"เกิด

ความผสมกลมกลืนของทรัพยากรวัฒนธรรม ทําลายบรรยากาศและคุณค"าของโบราณสถานในพ้ืนท่ี 

เช"น การสร�างศาลาอเนกประสงค� หรือ การอนุญาตให�มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก วิทยุชุมชน เข�ามาก"อสร�าง

ติดกับพ้ืนท่ีโบราณสถาน นอกจากนั้น ยังเกิดการเสื่อมค"าของโบราณสถานจากการไม"ใช�งาน ทําให�

โบราณสถานขาดการดูแล รักษา และเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา เป�นการทําลายคุณค"าความเป�นของ

เก"าท่ีควรอนุรักษ� เช"น วิหารไม� ท่ีขาดการดูแลรักษา 
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ภาพท่ี 38 แสดงอาคารโบราณสถาน และ สิ่งก"อสร�างใหม"ในบริเวณวัดม"อนจําศีล 
 
  ดังนั้น วัดม"อนจําศีลควรการกําหนดขอบเขต ของพุทธาวาส สังฆาวาส เขตชุมชน เขต
โบราณสถาน และดูแลเรื่องการรักษาความเป�นระเบียบเรียบร�อย ถางหญ�าท่ีข้ึนรกรุงรังบริเวณซุ�ม
ประตูโขงด�านหน�าวัด ซ่ึงถูกท้ิงร�างกลายเป�นท่ีจอดรถของชาวบ�าน เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเป�นสัดส"วนตาม
บทบาทหน�าท่ีการใช�ประโยชน� 
 3. ผู&มีส�วนได&เสียจากการบริหารจัดการ 
  ผู�ท่ีมีส"วนได�เสียจากการบริหารจัดการวัดม"อนจําศีล ในท่ีนี้จะหมายถึง ทายาทท่ีมีเชื้อ
สายพม"าผู�ท่ีบูรณะวัดม"อนจําศีลเม่ือปNพ.ศ. 2424 ผู�ท่ีเข�ามาใช�ประโยชน�ในท่ีดินของวัด ชาวบ�าน 
วิทยาลัยสารพัดช"าง ลําปาง เจ�าหน�าท่ีจากส"วนราชการท่ีเก่ียวข�อง โดยผู�ศึกษาจะได�ใช�แนวความคิด
เก่ียวกับการมีส"วนร"วม มาเป�นกรอบในการนําเสนอผลการสํารวจ 
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  จากการศึกษาและสัมภาษณ� พบว"า วัดม"อนจําศีลได�รับการบูรณะเริ่มแรกโดยนายประ
กาศิริ ชาวไทใหญ" และนางอุษา ภรรยาผู�เป�นคนไทยวน ซ่ึงอาศัยอยู"ท่ีบ�านปAาขาม ลําปาง บุตรหลาน
ของนายประกาศิริได�สืบทอดดูแลและบูรณะวัดตราบมาจนกระท่ังป;จจุบัน เช"น บุตรสาวของนายประ
กาศิริ ชื่อนางบุญเปง และบุตรเขยคือ พ"อเลี้ยงมินโมง (มินโหม") ชาวไทใหญ" ท่ีอพยพมาจากประเทศ
พม"า และหลานสาวของนายประกาศิริ ชื่อ แม"ส"วยอ๊ิน (ส"วยอ่ิง) ท่ีสมรสกับพ"อเลี้ยงโพต๊ิด ชาวพม"า 
เมืองมะละแหม"ง และได�สร�างอุโบสถวัดม"อนจําศีล ต"อมาบุตรชายของพ"อเลี้ยงโพต๊ิด คือ พ"อเลี้ยงศรี
รัตน� โพต๊ิดพันธ� เป�นผู�อุปถัมภ�วัดม"อนจําศีลต"อจากบิดา (โชติมา จตุตวงศ�, 2550: 52) 
  พ"อเลี้ยงศรีรัตน� โพต๊ิดพันธ�ถึงแก"กรรมเม่ือพ.ศ. 2547 ป;จจุบันบุตรสาว คือ นางภัทรี
ยา ประเทศรัตน� เป�นผู�สืบทอดการอุปถัมภ� ซ่ึงผู�ศึกษาได�สัมภาษณ�คุณภัทรียา ประเทศรัตน�และทราบ
ว"าพ"อเลี้ยงโพต๊ิด อพยพจากพม"ามายังลําปาง ได�ทํางานปAาไม�กับบริษัทอีสต� เอเชียต๊ิค เพราะพ"อเลี้ยง
โพต๊ิดสามารถพูดภาษาอังกฤษได� และได�อาศัยท่ีบ�านปAาขามนี้มาตลอด พ"อเลี้ยงโพต๊ิดเป�นโยมอุปถัมภ�
วัดม"อนจําศีลเพียงวัดเดียว ส"วนพ"อเลี้ยงมินโหม"ซ่ึงเป�นพ"อตาของพ"อเลี้ยงโพต๊ิดเป�นโยมอุปถัมภ�วัด
ม"อนจําศีลเช"นกัน วัดนี้จึงเหมือนเป�นวัดประจําตระกูล กระดูกบรรพบุรุษเก็บไว�ท่ีวัดนี้ ล"าสุดคุณแม"
สร�อยแก�วเสียชีวิตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 นํากระดูกไปทําพิธีและเก็บรวมไว�กับกระดูกบรรพบุรุษ 
  สําหรับการอุปถัมภ�วัดม"อนจําศีล คุณภัทรียาจะทําบุญให�บรรพบุรุษเป�นประจําทุกปNท่ี
วัดม"อนจําศีล และหากวัดบอกบุญก็ร"วมทําบุญด�วยเสมอมา แต"ไม"ได�เป�นกรรมการวัด สําหรับการ
พัฒนาวัดอยากให�อนุรักษ�วัดแบบเดิม เพราะเป�นศิลปะแบบพม"าท่ีหาได�ยากในสมัยนี้ และเห็นว"าวัด
น"าจะกลับมารุ"งเรืองเหมือนในอดีตได� โดยการรวมกลุ"มของคนท่ีมีความชอบตรงกันในเรื่องการ
อนุรักษ� และควรมีบุคคลหรือองค�กรท่ีน"าเชื่อถือ เช"น กรมศิลปากร เป�นผู�เข�ามารับผิดชอบ และบูรณะ
ให�ใกล�เคียงของเก"า ของเดิมมากท่ีสุด และควรข้ึนทะเบียนวัดเป�นโบราณสถาน เพ่ือให�เข�าระบบ ให�
กรมศิลปากรเข�ามาดูแล 
  การศึกษาพบว"า วัดและชุมชน มีประเด็นข�อพิพาทกรณีท่ีดินระหว"างวัดและชุมชนกัน
มาเป�นเวลานาน หลังจากท่ีชาวบ�านจํานวนหนึ่งได�บุกรุกเข�าไปยึดครองท่ีดินของวัดเพ่ือสร�างบ�านเรือน
เป�นเวลายาวนานกว"า 30 ปN และขยายครอบครัวออกไปถึง 80 ครอบครัว กินพ้ืนท่ีของวัดประมาณ 
20 ไร"จากจํานวนท้ังหมด 70 ไร" โดยชาวบ�านกลุ"มนี้ยังได�สร�างบ�านเรือนขยับกินเข�ามาในพ้ืนท่ีวัดเรื่อย ๆ 
ซ่ึงต"อมายื่นฟYองต"อศาลเพ่ือขอกรรมสิทธิ์ครอบครอง แต"ศาลฎีกาตัดสินให�ชาวบ�านเป�นฝAายแพ�ไม"
สามารถมีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินของวัดได� 
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ภาพท่ี 39 แสดงพ้ืนท่ีของวัด พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก และท่ีอนุเคราะห�ให�วิทยาลัยสารพัดช"างเข�ามาใช�

ประโยชน� 
 
  จากป;ญหาความด�านความขัดแย�งดังกล"าวข�างต�น เป�นเหตุให�ชาวบ�านเกิดทัศนคติด�าน
ลบกระทบความสัมพันธ�ระหว"างวัดกับชุมชน ชาวบ�านจํานวนหนึ่งมีการรวมตัวกันขับไล"เจ�าอาวาส 
และไม"สนับสนุนการทํากิจกรรมใด ๆ กับวัดม"อนจําศีล โดยผู�ท่ีเก่ียวข�องต้ังข�อสังเกตว"า ป;ญหาการไม"มี
ส"วนร"วมของชุมชนเป�นเรื่องท่ีควรแก�ไข โดยต�องให�มีการทําความเข�าใจ และทําข�อตกลงเรื่องกรณี
ท่ีดินร"วมกัน 
  ในขณะเดียวกัน วัดม"อนจําศีล มีความพยายามใช�กิจกรรมทําวัตร สวดมนต� ทําบุญ
ประเพณีต"าง ๆ ทําโครงการปฏิบัติวิป;สสนาร"วมกับโรงเรียน สถาบันการศึกษาต"าง ๆ เพ่ือเป�นจุดเริ่มต�น
ดึงดูดให�คนกลับเข�ามาร"วมกิจกรรมในวัด จากการค�นคว�าเอกสารพบว"า มีนักเรียนจากวิทยาลัยสารพัด
ช"าง ลําปาง เข�ามาร"วมทํากิจกรรมทําความสะอาด เก็บขยะ ในวัดม"อนจําศีล 
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  ในขณะท่ี ตระกูล โพต๊ิดพันธุ� ผู�ท่ีสืบเชื้อสายมาจากคหบดีชาวพม"าท่ีเข�ามาบูรณะวัด
ม"อนจําศีลต้ังแต"ปN พ.ศ.2424 ยังคงให�ความสําคัญกับวัดม"อนจําศีล และเข�ามาทําบุญท่ีวัดตามปกติ  
  จากการศึกษาพบว"า ผู�เก่ียวข�อง อันได�แก" สํานักศิลปากรท่ี 7 สํานักพระพุทธศาสนา 
ส"วนปกครองส"วนท�องถ่ิน วิทยาลัยสารพัดช"าง ลําปาง ยินดีเข�ามาดูแลให�ความช"วยเหลือด�านการ
อนุรักษ� พัฒนา รวมถึงแก�ป;ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว"างเจ�าอาวาสกับชุมชน 
  จากผลการศึกษา ดังท่ีนําเสนอแล�ว จะเห็นว"า วัดม"อนจําศีล มีความสําคัญในเชิง
วิชาการ เพราะยังไม"มีการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนท่ัวไปได�รับรู� ในขณะท่ีการบริหาร
จัดการเองก็มีป;ญหา อันเนื่องมาจากสาเหตุหลักคือความขัดแย�งของชุมชนกับวัดกรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน 
ทําให�ชาวบ�านจํานวนหนึ่งไม"ยินดีท่ีจะมาร"วมกิจกรรมใด ๆ กับวัด ประกอบกับ เจ�าอาวาส ให�อํานาจ
เด็ดขาดในการบริหารจัดการ ในการื้อสิ่งก"อสร�างเดิม และปลูกสร�างสิ่งก"อสร�างใหม" ภายในบริเวณวัด 
แต"ไม"ได�แจ�งให�ชุมชนทราบ หรือร"วมแสดงความคิดเห็น ส"วนหนึ่งมาจาก วัดนี้ไม"มีคณะกรรมการท่ีมา
จากชาวบ�าน 
  อย"างไรก็ตาม ยังมีชาวบ�านจํานวนหนึ่ง ท้ังท่ีเป�นคนในชุมชนบริเวณวัดม"อนจําศีล 
และ ท่ีมาจากท่ีอ่ืน รวมถึงครอบครัวอุปถัมภ�ท่ีสืบเชื้อสายมาจากพม"า ยังคงมาทําบุญท่ีวัดอย"าง
ต"อเนื่อง รวมถึง วัดม"อนจําศีล แห"งนี้ยังได�รับการสนับสนุนจากผู�มีส"วนได�เสีย ได�แก" หน"วยงานราชการ
ต"าง ๆ ท่ีเห็นคุณค"า ความสําคัญของวัด ยินดีท่ีจะให�ความช"วยเหลือในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อน
จําศีล รวมถึงเป�นตัวกลางในการช"วยแก�ไขป;ญหาข�อพิพาทกับชุมชนท่ีมีมาเป�นเวลายาวนาน 
 4. การศึกษากฎหมายท่ีใช&ในการปกป?อง คุ&มครองทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัด
ม�อนจําศีล  
  คือ การศึกษาพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห"งชาติ พ.ศ. 2504 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห"งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
  จากการศึกษาเจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีลมีแนวคิดในการพัฒนาวัดให�เป�นวัดพัฒนา โดยมี
โครงการบูรณะต"อเติม เพ่ิมอาคาร ศาสนสถานใหม" เช"น สร�างอุโบสถหลังใหม" เพ่ือใช�ประกอบกิจทาง
สงฆ� แต"ไม"กลมกลืนกับโบราณสถานเดิมท่ีมีอยู" และดําเนินการซ"อมแซมปรับสภาพพ้ืนท่ีต้ังของ
โบราณสถาน เช"นถมดินทําถนน อีกท้ังยังบูรณะซุ�มประตูโขง โดยใช�ปูนสมัยใหม"และทาสีทับ 
  โดยท่ัวไปการบริหารจัดการวัดเป�นอํานาจของเจ�าอาวาส แต"หากวัดนั้น เป�นโบราณสถาน
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห"งชาติ พ.ศ. 2504 
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห"งชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 การท่ีเจ�าอาวาสบริหารจัดการกิจการภายในวัด ไม"ว"าการซ"อมแซม แก�ไข 
เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต"อเติม ทําลาย เคลื่อนย�าย วัดท่ีเป�นโบราณสถานหรือส"วนต"าง ๆ ของวัด หรือ
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ขุดค�นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร�างอาคารภายในบริเวณวัด จะไม"สามารถทําได� เว�นแต"จะเป�นการกระทํา
ตามคําสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร หรือได�รับอนุญาตเป�นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถ�า
หนังสืออนุญาตกําหนดเง่ือนไขอย"างใดไว� ต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นด�วย เป�นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
10 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ  
  จากการศึกษายังพบอีกว"า ชาวบ�านจํานวนหนึ่งได�บุกรุกเข�ายึดครองท่ีดินของวัด เพ่ือ
สร�างบ�านเรือน เป�นเวลานานกว"า 30 ปN และขยายครอบครัวออกไปถึงกว"า 80 ครอบครัว กินพ้ืนท่ี
ของวัดประมาณ 20 ไร"จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 70 ไร" โดยชาวบ�านกลุ"มนี้ยังได�สร�างบ�านเรือนขยับเข�ามาใน
พ้ืนท่ีวัดเรื่อย ๆ เป�นป;ญหาในส"วนของการรุกล้ําของชาวบ�านโดยเฉพาะการก"อสร�างอาคารสิ่งปลูก
สร�างในพ้ืนท่ีของวัด เพ่ือเป�นท่ีอยู"อาศัย หรือทํามาหากิน ซ่ึงหากจะให�มีการเคลื่อนย�ายชุมชนใน
บริเวณพ้ืนท่ีวัด เชื่อว"าจะเกิดการต"อต�านจากชาวบ�านท่ีอยู"อาศัยในพ้ืนท่ีเดิม เพราะชาวบ�านต"างหวง
แหนพ้ืนท่ี ๆ ตนอยู"อาศัยมาต้ังแต"อดีต ซ่ึงตามบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
ฯ กําหนดไว�ว"า หากผู�ใด ซ"อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต"อเติม ทําลาย เคลื่อนย�าย วัดท่ีเป�น
โบราณสถานหรือส"วนต"าง ๆ ของวัด หรือขุดค�นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร�างอาคารภายในบริเวณวัด จะไม"
สามารถทําได� เว�นแต"จะเป�นการกระทําตามคําสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร หรือได�รับอนุญาตเป�น
หนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถ�าหนังสืออนุญาตกําหนดเง่ือนไขอย"างใดไว� ต�องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขนั้นด�วย  
  ท้ังนี้ ผู�ศึกษา ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นต"อการมีส"วนร"วม และแนวทางในการ
อนุรักษ�และพัฒนา ของชาวบ�านท่ีอาศัยรอบบริเวณวัดม"อนจําศีล ในส"วนต"อไป 
 
ส�วนท่ี 3 ความเห็น และการมีส�วนร�วมของผู&เก่ียวข&องในการอนุรักษ(วัดม�อนจําศีล 
 การศึกษาทัศนคติและการมีส"วนร"วมของบุคคลท่ีเก่ียวข�องในการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล 
เป�นการศึกษาข�อมูลจากจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ขณะลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ�ในพ้ืนท่ี
บริเวณรอบวัดม"อนจําศีล ซ่ึงแบบสอบถามมีท้ังคําถามปลายปXด และคําถามปลายเปXด เพ่ือทราบถึง
ทัศนคติของชาวบ�านต"อสภาพป;จจุบัน และ การมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล 
รวมถึงการเปXดโอกาสให�ชาวบ�านได�แสดงความเห็นเก่ียวกับสภาพป;ญหาของวัดม"อนจําศีล และ 
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล โดยเป�นการเลือกแบบสุ"ม มีระยะเวลาใน
การเก็บข�อมูลต้ังแต"เดือน กุมภาพันธ�ถึงเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 3 ครั้ง ซ่ึงได�รับแบบสอบถาม
กลับมาท้ังหมดจํานวน 91 ชุด เนื่องจากประสบป;ญหาในการติดตามทวงถามแบบสอบถาม ประกอบ
กับระยะเวลาในการสํารวจภาคสนามมีจํากัด ทําให�ไม"สามารถเก็บข�อมูลได�ครบถ�วน 
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 โดยแบบสอบถามจะแบ"งออกเป�นสามตอน ประกอบด�วย 
 1. ข�อมูลส"วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 2. สภาพป;ญหาของโบราณสถานวัดม"อนจําศีล 
 3. การมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล 
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข&อมูลส�วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม 
 ข&อมูลท่ัวไปของชาวบ&านป+าขาม 
 ผู�ศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถามให�กับกลุ"มตัวอย"าง ซ่ึงเป�น ชาวบ�านชุมชนปAาขาม ท่ี
อยู"อาศัยรอบบริเวณวัดม"อนจําศีล จํานวน 100 คน แต"ได�แบบสอบถามกลับมาจํานวน 91 ชุด 
เนื่องจากประสบป;ญหาในการติดตามทวงถามแบบสอบถาม ประกอบกับระยะเวลาในการสํารวจ
ภาคสนามมีจํากัด ทําให�ไม"สามารถเก็บข�อมูลได�ครบถ�วน 
 จากการวิเคราะห�แบบสอบถามส"วนแรกซ่ึงเป�นส"วนของข�อมูลท่ัวไป ผู�ตอบแบบสอบถาม
มีสัดส"วนหญิงและชายใกล�เคียงกัน โดยผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เป�นคนสูงอายุ และมีระดับ
การศึกษาไม"สูง ส"วนใหญ"ประกอบอาชีพรับจ�าง หรือว"างงาน และมีรายได�ตํ่า ความสนใจจึงให�แต"
เฉพาะการหาเลี้ยงชีพมากกว"าการร"วมมือกับสังคมในด�านการอนุรักษ�หรือพัฒนาวัด 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสถานการณ(ป�จจุบัน 
 แบบสอบถามส"วนท่ีสองเป�นเรื่องสถานการณ�ป;จจุบันของวัดม"อนจําศีล สํารวจทัศนคติ
ของชาวบ�านชุมชนปAาขามท่ีอาศัยอยู"รอบวัดม"อนจําศีล จํานวน 91 คน ในเรื่องสภาพของวัดม"อนจํา
ศีล รวมถึงโบราณสถานภายในวัด การดูแล การรักษา และการพัฒนาวัดและโบราณสถาน 
 การดูแลรักษาโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 การดูแลรักษาโบราณสถานท้ัง 5 แห"ง 
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 สําหรับสถานการณ�ป;จจุบันของวัดม"อนจําศีล ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เห็นว"า การ
ดูแลรักษาวัดมีน�อยมาก เจ�าอาวาสไม"สนใจปล"อยให�โบราณสถานในวัดถูกท้ิงร�าง มีวัชพืชปกคลุม
โดยท่ัวไป อย"างไรก็ตามผู�ศึกษาได�สังเกต พบว"า ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู"ใกล�บริเวณท่ีต้ังโบราณสถานก็
ไม"ได�ดูแล รักษาสภาพแวดล�อมตามสมควร โดยอ�างว"าตนเองไม"มีเวลา เพราะต�องทํางานเลี้ยงชีพหา
เช�ากินคํ่า การดูแลรักษาวัดม"อนจําศีลในป;จจุบันเกิดจากศรัทธาญาติโยมสูงอายุท่ีเข�าไปทําบุญ ฟ;ง
ธรรม ท่ีวัดในวันพระ หรือศรัทธาญาติโยมท่ีมาจากชุมชนรอบนอกวัด หรือนักเรียนจากวิทยาลัย
สารพัดช"างท่ีตั้งอยู"บริเวณใกล�เคียงตามวาระและโอกาส 
 การบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 2 การบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห"ง 
 
 สําหรับคําถามการบูรณะโบราณสถานในวัดผู�ตอบสอบถามส"วนใหญ"คิดว"า โบราณสถาน
ท้ัง 5 แห"ง ไม"ค"อยได�รับการบูรณะในช"วงท่ีผ"านมา โดยมองว"าเจ�าอาวาสไม"ได�ให�ความสนใจ เอาใจใส" 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป�นเหตุผลสําคัญท่ีทําให�โบราณสถานมีความเสื่อมค"าลงตามกาลเวลา และ
หากจะให�ชาวบ�านจะเข�าไปดําเนินการบูรณะเองเป�นไปได�ยากเนื่องจาก ชาวบ�านมองว"าความเห็นของ
เจ�าอาวาสและชาวบ�านแตกต"างกัน คงจะคุยกันไม"รู�เรื่อง แต"ท้ังสองฝAายต"างมีความเห็นท่ีเหมือนกันคือ 
วัดแห"งนี้น"าจะพัฒนาให�เป�นสถานท่ีท"องเท่ียวท่ีสร�างรายได�ให�กับวัดและชุมชนโดยรอบได�เป�นอย"างดี 
สามารถสร�างอาชีพ สร�างรายได�เข�าวัดและชุมชนได� แต"เม่ือขาดการบูรณะทําให�ไม"สามารถดึงดูด
นักท"องเท่ียวให�เข�ามาเยี่ยมเยียนได� 
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 การอนุรักษ(และดูแลรักษาตามแนวทางพม�า เพ่ือให&ศิลปะแบบพม�ายังคงอยู� 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 การอนุรักษ�และดูแลรักษาตามแนวทางพม"า เพ่ือให�ศิลปะแบบพม"ายังคงอยู" 
 
 คําถามเรื่องการอนุรักษ�และดูแลรักษาวัดม"อนจําศีล ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" เห็นว"า 
ควรมีการอนุรักษ�และดูแลรักษาวัดให�มีศิลปะแบบพม"าคงอยู"ต"อไป 
 มีข�อถกเถียงกันในหมู"นักวิชาการฝAายอนุรักษ� นักวิชาการฝAายศาสนา และ พระสงฆ� เรื่อง
การอนุรักษ�และดูแลรักษาศิลปะแบบพม"า ในประเทศไทยในข�อท่ีว"า วัดพม"าควรให�พระพม"าหรือชาว
พม"าเป�นผู�ดูแลและบูรณะ แต"อีกฝAายหนึ่งมองว"านั่นจะเป�นการเปXดโอกาสให�เกิดการแทรกแซงคณะ
สงฆ�ไทย ในขณะท่ีช"างของไทยก็มีฝNมือดีหลายคนพอท่ีสามารถซ"อมแซมวัดพม"าในไทยได� แต"อาจจะ
ขาดความรู�ความเข�าใจในคติความเชื่อการสร�างศาสนสถานตามแบบความเชื่อของชาวพม"า ทําให�เป�น
ข�อกังวลว"า การบูรณะโดยพระสงฆ�ไทยจะทําให�เกิดความผิดเพ้ียนและทําลายศิลปกรรมท่ีมีลวดลาย
แบบพม"าไปจนหมดสิ้น แต"อย"างไรก็ตามในการบูรณะซ"อมแซมวัดม"อนจําศีลท่ีผ"านมา เจ�าอาวาส
ดําเนินการบูรณะด�วยตัวเอง ด�วยท"านเห็นว"าท"านพอจะมีความรู�ในการก"อสร�างอยู"บ�างและขาดป;จจัย
ในการจ�างแรงงานฝNมือดีมาซ"อมแซม ต"างจากวัดพม"าในลําปางวัดอ่ืน ท่ีพอจะมีป;จจัยในจ�างช"างฝNมือดี
มาซ"อมแซม ดูแลสถาป;ตยกรรมศิลปกรรมพม"าได� จึงทําให�การบูรณะซ"อมแซมท่ีผ"านมาของวัดม"อนจํา
ศีลไม"เป�นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ�การบูรณะโบราณสถาน ส"งผลให�โบราณสถานถูกทําลายและ
ลดคุณค"าลงไป 
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 ความเหมาะสมในการการจัดวางส่ิงปลูกสร&างต�าง ๆ (แปลน)  
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4  ความเหมาะสมในการการจัดวางสิ่งปลูกสร�างต"าง ๆ (แปลน)  
 
 ในเรื่องการจัดวางสิ่งปลูกสร�างต"าง ๆ ภายในวัดม"อนจําศีล เช"น ศูนย�เด็กเล็ก โรงเรียน
ปริยัติธรรม อาคารวิทยุชุมชน ศาลาการเปรียญ ในความเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เห็นว"า 
ไม"เหมาะสม เพราะการจัดวางสิ่งปลูกสร�างนับว"าเป�นสิ่งสําคัญ ควรมีการวางแผนจัดวางรูปแบบให�มี
ความเหมาะสม มีความผสมกลมกลืนกันของหมู"อาคารอย"างลงตัว แต"ในความเห็นของเจ�าอาวาสมอง
ว"า ใครอยากจะสร�างอาคารแบบไหนท"านก็จะอนุญาต จะสร�างศาลาแบบภาคกลาง ภาคใต� แบบจีน 
แบบไทยก็ได� เพราะวัดมีพ้ืนท่ีมากไม"เหมือนวัดในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีค"อนข�างจํากัด ไม"สามารถขยายหรือ
ก"อสร�างอาคารเพ่ิมเติมได� ซ่ึงต"างจากชาวบ�านท่ีมองว"า การก"อสร�างโดยไม"มีการปรึกษา หรือวางแผน
มันดูรก ไม"สวยงาม ไม"ดูเป�นวัดท่ีพึงจะเป�น ท่ีควรจะมีความสวยงามของหมู"อาคารท่ีดูผสมกลมกลืน 
และมองว"าการท่ีเจ�าอาวาสอนุญาตให�มีการก"อสร�างอาคารสมัยใหม"ในบริเวณโบราณสถานเป�นสิ่งท่ีไม"
เหมาะสม 
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 การดูแลรักษาความสะอาด ความเป)นระเบียบ ของ สภาพแวดล&อมท่ัวไปภายในวัด 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 5 การดูแลรักษาความสะอาด ความเป�นระเบียบ ของ สภาพแวดล�อมท่ัวไปภายในวัด 
 
 สําหรับการดูแลรักษาความสะอาด ความเป�นระเบียบ ของสภาพแวดล�อมท่ัวไปภายในวัด
จากการ ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"คิดว"าสภาพแวดล�อมท่ัวไปภายในวัดมีความร"มรื่น ความสะอาด 
ความเป�นระเบียบอยู"ในระดับปานกลาง ค"อนข�างน�อย 
 ท้ังนี้ชาวบ�านส"วนใหญ"ท่ีเป�นผู�สูงอายุให�ความเห็นว"า วัดม"อนจําศีลในอดีตมีความสวยงาม 
ร"มรื่น มีความสะอาดและเป�นระเบียบมากกว"านี้ นายสมบัติ นันตา เล"าว"าเม่ือก"อนวัดมีต�นไม�เยอะ มี
ความเป�นระเบียบ สะอาด ตนข้ึนไปทําความสะอาดท่ีวิหารไม�ให�แม"ชีอยู"เป�นประจํา และทางข้ึนก็ไม"มี
หญ�าข้ึนรกรุงรังแบบนี้ แต"จะเป�นสวนดอกไม�สวยงามท่ัววัด สอดคล�องกับ นางจิตติรัตน� นันตา ท่ีเล"า
ว"าสภาพวัดม"อนจําศีลเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากท่ีเคยสวยงามกว"านี้ ป;จจุบันรกมาก ตนเองเคยไป
กวาดบันไดทางข้ึนวัดทุกวัน มีต�นไม�เยอะ ร"มรื่น แต"ป;จจุบันมีแต"ขยะวางระเกะ ระกะ ไม"มีคนดูแลเอา
ใจใส"เหมือนก"อน โดยชาวบ�านท่ีตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"อยากให�วัดม"อนจําศีล กลับไปเป�นวัดท่ีมี
ความร"มรื่น สะอาด สวยงามเหมือนเดิม แต"ท้ังหมดนี้จะเกิดข้ึนจากส"วนชาวบ�านฝAายเดียวไม"ได� อยาก
ให�ทางวัดดูแลเรื่องการรักษาสภาพของโบราณสถาน อย"าปล"อยให�ต�นหญ�า หรือวัชพืช เข�ามาปกคลุม
จนไม"น"ามอง 
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 การบูรณปฎิสังขรณ( เพ่ือให&นํากลับมาใช&ทํากิจกรรมทางศาสนาได&อย�างต�อเนื่องของ
โบราณสถานท้ัง 5 แห�ง 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 6 การบูรณปฎิสังขรณ� เพ่ือให�นํากลับมาใช�ทํากิจกรรมทางศาสนาได�อย"างต"อเนื่องของ

โบราณสถานท้ัง 5 แห"ง 
 
 สําหรับการบูรณะ ปฏิสังขรณ�โบราณสถานท้ังภายในวัดม"อนจําศีลเพ่ือให�นํากลับมาใช�ทํา
กิจกรรมทางศาสนาได�อย"างต"อเนื่อง ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"ต�องการให�บูรณะ ปฏิสังขรณ�ให�นํา
กลับมาใช�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได�ดังเช"นในอดีต โดยเฉพาะอย"างยิ่ง วิหารไม�สัก 
 จากสภาพป;จจุบันท่ี โบราณสถานท้ัง 5 แห"งถูกท้ิงให�ต้ังไว� ไม"ได�รับการซ"อมแซมตามหลัก
วิชาการ โดยชาวบ�านมองว"า โบราณสถานเหล"านั้นยังสามารถซ"อมแซมเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน�ได�
อีก เช"น วิหารไม� ท่ีชาวบ�านท่ีเป�นผู�สูงอายุรู�สึกผูกพัน เนื่องจากได�เคยข้ึนไปทําบุญ ฟ;งธรรม ท่ีนั่นมา
ก"อน อยากจะให�มีการบูรณะ เสร็จโดยเร็ว โดยคาดหวังว"า หลังการบูรณะแล�วจะได�กลับมาใช�ดังเดิม 
ดังเช"นวิหารไม�ในวัดท"ามะโอ วิหารไม�วัดศรีชุม วิหารไม�วัดศรีรองเมือง เป�นท่ีน"าเสียดายท่ีการบูรณะ
วิหารไม�ใช�เวลานาน และถูกล�อมด�วยรั้วสังกะสีเป�นเวลานาน เช"นเดียวกับประตูโขงท่ีเคยใช�เป�น
ทางเดินเข�าไปสักการะเจดีย�ทองในอดีตป;จจุบันมีวัชพืชปกคลุมและประชาชนก็หันไปใช�ถนนลูกรังท่ี
วัดสร�างข้ึนใหม"เพ่ือข้ึนไปสักการะเจดีย�ท้ังสามองค� 
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การจัดกิจกรรมการอนุรักษ(และพัฒนาสามารถสร&างความสามัคคีระหว�างวัดและชุมชน 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 7 การจัดกิจกรรมการอนุรักษ�และพัฒนาสามารถสร�างความสามัคคีระหว"างวัดและชุมชน 
 
 จากการสํารวจพบว"า ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เห็นว"าหากมีการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดจะสามารถสร�างความสมานสามัคคีให�เกิดข้ึนระหว"างวัดและชุมชนในระดับมาก  
 ซ่ึงจากข�อพิพาทเรื่องท่ีดิน ทําให�ความสัมพันธ�ระหว"างเจ�าอาวาส และ ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู"
ในชุมชนบริเวณรอบวัดห"างเหินหรือเป�นไปในทางท่ีไม"ค"อยดี มีการสร�างข"าวลือด�านเสียหายเกิดข้ึน
ตลอดเวลา ทําให�ชาวบ�านบางกลุ"มไม"อยากท่ีจะเข�าร"วมกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีจัดโดยวัด และหันไป
สนับสนุนวัดอ่ืนแทน โดยชาวบ�านผู�ตอบคําถามส"วนมากให�ความเห็นว"า การจัดกิจกรรมการอนุรักษ�
และพัฒนา อาจเป�นโอกาสอันดีท่ีจะทําให� วัด และ ชาวบ�านจะได�ปรับความเข�าใจกัน เนื่องจากท้ัง
สองฝAายต"างมีจุดหมายเดียวกันคือการอนุรักษ� นําไปสู"การปรองดอง และสร�างสามัคคีได�ในท่ีสุด 
 โดยชาวบ�านได�เสนอให�ผู�นําชุมชน ผู�ท่ีชาวบ�านให�ความเคารพ นับถือ เป�นตัวประสานให�
ชาวบ�านกลับเข�ามาทํากิจกรรมร"วมกับวัดในวันสําคัญทางศาสนา โดยใช�โบราณสถานเป�นสื่อในการทํา
กิจกรรม เช"น การจัดตักบาตรวันข้ึนปNใหม"ท่ีเจดีย�พระฤาษี แล�วใช�บรรยากาศท่ีดีในการจัดต้ังกลุ"ม
อนุรักษ�และพัฒนาให�มีชาวบ�านเป�นตัวแทน และมีตัวแทนจากทางวัด ร"วมปรึกษากันว"า วัดและชุมชน
จะจัดกิจกรรมต"อเนื่องในการอนุรักษ�อย"างไร 
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 การพัฒนาวัดเป)นแหล�งท�องเท่ียว และสร&างรายได&ให&แก�ชุมชน 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 8 การพัฒนาวัดเป�นแหล"งท"องเท่ียว และสร�างรายได�ให�แก"ชุมชน 
 
 จากการสํารวจพบว"า ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เห็นด�วยมากท่ีสุด ท่ีจะพัฒนาวัดม"อน
จําศีลเป�นแหล"งท"องเท่ียวและสร�างรายได�ให�กับชุมชน โดยผู�ตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดตระหนัก
ถึงคุณค"าทางเศรษฐกิจ หากวัดม"อนจําศีลได�รับการพัฒนาให�เป�นแหล"งท"องเท่ียว 
 โดยชาวบ�านผู�ตอบสอบถามเห็นว"า การพัฒนาวัดม"อนจําศีลให�เป�นสถานท่ีท"องเท่ียว จะ
สามารถสร�างรายได�ให�กับชุมชน ซ่ึงส"วนใหญ"เป�นคนสูงอายุท่ีมีรายได�น�อย มีอาชีพรับจ�าง หรือไม"มี
รายได�เลย ให�มีอาชีพเสริมสําหรับครอบครัว สังเกตจากวัดพม"าในเมืองเช"น วัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง 
วัดท"ามะโอ มีนักท"องเท่ียวไปเยี่ยมชมเป�นจํานวนมากในแต"ละปN เป�นท่ีน"าเสียดายท่ีนักท"องเท่ียว
เหล"านั้นรู�จักวัดม"อนจําศีลน�อยมาก เนื่องจากขาดข�อมูลเก่ียวกับวัด ทําให�ไม"รู�จักและเดินทางไปวัดไม"ถูก  
 ชาวบ�านกลุ"มดังกล"าวยังเห็นว"าการพัฒนาวัดเพ่ือเป�นสถานท่ีท"องเท่ียวนี้ จะช"วยทําให�เกิด
การอนุรักษ�ท่ีแท�จริง จากพระ และ กลุ"มชาวบ�านเองท่ีเห็นค"า และหวงแหนโบราณสถานท่ีมี
สถาป;ตยกรรม และ ศิลปกรรมแบบพม"า โดยเฉพาะอย"างยิ่งในเวลาท่ีประชาชนนิยมเดินทางไปวัดเพ่ือ
ไหว�พระขอพร 
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 ศักยภาพของชาวบ&านในการรวมกลุ�มจัดตั้งเป)นกลุ�มอนุรักษ(วัดม�อนจําศีล 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 9 ศักยภาพของชาวบ�านในการรวมกลุ"มจัดต้ังเป�นกลุ"มอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล 
 
 ผลการสํารวจพบว"า ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"ยังไม"ม่ันใจว"า ชาวบ�านจะมีศักยภาพใน
การรวมกลุ"มกันจัดต้ังเป�นกลุ"มอนุรักษ� เพ่ือพัฒนาวัดม"อนจําศีลด�วยตัวเอง  
 แนวคิด การจัดต้ังกลุ"มอนุรักษ� คือ การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนเพ่ือดําเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมด�วยตนเอง นักวิชาการเป�นเพียงพ่ีเลี้ยงและหน"วยงานราชการ
เป�นเพียงท่ีปรึกษา ทําให�คนในชุมชนรู�สึกว"าพวกเขาเป�นส"วนหนึ่งของการตัดสินใจท่ีจะเป�นผู�เลือกสิ่งท่ี
ดีท่ีดีท่ีสุดให�ชุมชนและนั่นจะทําให�พวกเขารู�สึกเป�นส"วนหนึ่งท่ีจะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน 
เป�นการสร�างศรัทธาในการรักและหวงแหนได�ดีว"าให�ภาครัฐ หรือ เอกชนเข�ามาดําเนินการให�  
 กลุ"มอนุรักษ�ท่ีมีชื่อเสียงและเข�มแข็งมากท่ีสุดในจังหวัดลําปางคือ “เครือข"ายคนตัวเล็ก” 
ท่ีวัดปงสนุก ท่ีประสบความสําเร็จอย"างมากท่ีชุมชนเข�ามาบริหารจัดการการอนุรักษ�พัฒนาวัดปงสนุก
จนสามารถทําให�วัดปงสนุกไม"เป�นเพียงพิพิธภัณฑ�แต"เป�นศูนย�การเรียนรู�ทางสถาป;ตยกรรม และมรดก
ทางวัฒนธรรม จนกลายเป�นตัวอย"างของแบบจําลองในการสร�างความเข�าใจของชุมชนต"าง ๆ ท่ัวประเทศ 
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการอนุรักษ(และการมีส�วนร�วม 
 แบบสอบถามส"วนท่ีสามเก่ียวกับการอนุรักษ�และการมีส"วนร"วม การศึกษาส"วนนี้เป�นการ
สํารวจพฤติกรรม การมีส"วนร"วมของชุมชน ในการมีส"วนร"วมในการทํากิจกรรมการอนุรักษ�และพัฒนา
ทางทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม"อนจําศีล 
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 การมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมต�าง ๆ กับวัด 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 10 การมีส"วนร"วมในการทํากิจกรรมต"าง ๆ กับวัด 
 
 จากการศึกษาพบว"า ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" ไม"ค"อยมีส"วนร"วมในการทํากิจกรรม
ต"าง ๆ กับวัดม"อนจําศีล เนื่องจากข�อพิพาทเรื่องท่ีดินท่ีกล"าวมาข�างต�น จนถึงการรวมตัวกันต"อต�านขับ
ไล"เจ�าอาวาส โดยกลุ"มตัวอย"างกลุ"มนี้เดินทางไปทําบุญและมีกิจกรรมร"วมกับวัดอ่ืนท่ีอยู"บริเวณใกล�เดียง 
 อย"างไรก็ตามยังมีชาวบ�านจํานวนหนึ่งท่ียังไปทําบุญท่ีวัดม"อนจําศีลอยู"บ�างเป�นครั้งคราว 
โดยเฉพาะอย"างยิ่งช"วงวันสําคัญทางศาสนา หรือ เวลาท่ีวัดมีกิจกรรมเช"น งานกฐิน งานผ�าปAา ซ่ึงส"วน
ใหญ"มาจากคนต"างพ้ืนท่ีและชาวบ�านได�จัดการแสดง เช"น กลองยาว กลองสะบัดชัย ไปร"วมในการ
ทําบุญด�วยเป�นครั้งคราว โดยมีประธานชุมชน แกนนําชาวบ�านบางส"วนท่ีทําหน�าท่ีเป�นตัวประสาน
ระหว"างวัดกับชุมชนให�กิจกรรมต"าง ๆ เกิดข้ึน 
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 การมีส�วนร�วมของชาวบ&านในการบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห�ง 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 11 การมีส"วนร"วมของชาวบ�านในการบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห"ง 
 
 เม่ือถามถึงเรื่องการมีส"วนร"วมในการบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห"งในวัดม"อนจําศีล ผู�ตอบ
แบบสอบถามส"วนใหญ" ระบุว"าไม"ค"อยมีส"วนร"วมในการบูรณะโบรณสถานท้ัง 5 แห"ง  
 เ ม่ือพิจารณาจะเห็นได�ว"า ชาวบ�านท่ีตอบแบบสอบถามมีส"วนร"วมในการบูรณะ
โบราณสถานน�อยมากหรือแทบจะไม"มีเลย โดยชาวบ�านกลุ"มตัวอย"างนี้ให�เหตุผลว"า เจ�าอาวาสไม"ค"อย
ได�บูรณะของเก"าเท"าใดนัก หรือหากจะบูรณะท"านก็จะลงมือทําเอง ทําเลย ไม"ได�ปรึกษาหรือสอบถาม
ชาวบ�านคิดอย"างไรเห็นด�วยไหม หรือเชิญชวนให�ชาวบ�าน และ ชุมชน เข�ามามีส"วนร"วมในการบูรณะ
โบราณสถาน ท้ังท่ีจริงแล�ว ประเด็นการมีส"วนร"วม ถือว"าเป�นประเด็นสําคัญในการผลักดันทําให�เกิด
การอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมท่ียั่งยืน แม�ว"าการผลักดันให�เกิดการมีส"วนร"วมในการบูรณะโบราณ
สถานท่ีวัดม"อนจําศีล อาจจะพบอุปสรรค และ อาจประสบป;ญหาต"อความขัดแย�งเดิม ระหว"าง เจ�า
อาวาส และ ชาวบ�าน แต"การมีส"วนร"วมจากชุมชนนอกจากจะช"วยส"งเสริมเรื่องการเห็นคุณค"าของ
มรดกทางวัฒนธรรมแล�ว ยังจะช"วยเรื่องการปลูกจิตสํานึกในการสงวน รักษา รวมไปถึงการบุกรุก
ทําลายสภาพแวดล�อม จากประชาชนหรือหน"วยงานราชการอ่ืนอีกด�วย 
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 ความต&องการเข&าไปมีส�วนร�วมในการอนุรักษ(และพัฒนาวัดม�อนจําศีล 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 12 ความต�องการเข�าไปมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล 
 
 ชาวบ�านกลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ" มีความคิดว"า พวกเขาต�องการเข�าไปมีส"วนร"วมในการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีลในระดับมาก  
 โดยชาวบ�าน มองว"า การมีส"วนร"วมของชุมชนจะช"วยกําหนดทิศทางในการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัดม"อนจําศีล ได�อย"างยั่งยืนมากกว"าปล"อยให�เจ�าอาวาส ส"วนราชการ หรือเอกชนอย"างมูลนิธิ
วทัญmู ทําแต"เพียงฝAายเดียว เพราะบางครั้ง เจ�าอาวาส และองค�ท้ังจากรัฐ – เอกชน ก็ทําอะไรโดย
ไม"ได�ปรึกษาชาวบ�าน เนื่องจากการสื่อสารท่ีอาจไม"ท่ัวถึง โดยชาวบ�านกลุ"มตัวอย"างแสดงความกังวล
เป�นอย"างมากเรื่องท่ีเจ�าอาวาสอาจทําอะไรโดยพลกาล และส"งผลกระทบต"อ โบราณสถานซ่ึงเป�น
มรดกทางวัฒนธรรมของวัดม"อนจําศีลได�  
โดยชาวบ�านส"วนใหญ"เห็นตรงกันว"า การมีส"วนร"วมของชุมชน จะช"วยแก�ไขการสื่อสารท่ีอาจขาดตก
บกพร"อง และเปXดโอกาสให�มีการสนทนา แก�ไขข�อข�องใจในอดีต และทําความเข�าใจให�ตรงกัน เพ่ือ
จุดมุ"งหมายในการอนุรักษ�โบราณสถาน และพัฒนาให�เป�นแหล"งเรียนรู�ทางวัฒนธรรมท่ีจะสามารถ
ดึงดูดเป�นสถานท่ีท"องเท่ียวสําคัญ เป�นวัดพม"าท่ีควรต�องมาเคารพสักการะอีกแห"งหนึ่งของจังหวัด
ลําปางในอนาคตได� 
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 ความต&องการในการมีส�วนร�วมในการรับรู&ป�ญหา และแสดงความคิดเห็น หรือนําเสนอ
ความเห็นด&านการอนุรักษ(และพัฒนาวัดม�อนจําศีล 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 13 ความต�องการในการมีส"วนร"วมในการรับรู�ป;ญหา และแสดงความคิดเห็น หรือนําเสนอ

ความเห็นด�านการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล 
 
 จากการสํารวจ ชาวบ�านกลุ"มตัวอย"าง พบว"าชาวบ�านส"วนใหญ"ต�องการมีส"วนร"วมในการ
รับรู�ป;ญหา และแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก�ไขป;ญหา หรือนําเสนอความเห็นด�านการอนุรักษ�และพัฒนา
วัดม"อนจําศีล  
 เป�นท่ีน"าสังเกต ท่ีชาวบ�านส"วนใหญ"ต�องการท่ีจะเข�ามารับรู�ป;ญหา และแสดงความเห็น
เพ่ือแก�ไขป;ญหาในอดีต และเริ่มต�นท่ีจะนําเสนอความเห็นท่ีจะเป�นการอนุรักษ�โบราณสถาน เพ่ือท่ีจะ
พัฒนาวัดต"อไปในอนาคตได� ชาวบ�านเข�าใจว"า สถานการณ�ความสัมพันธ�ระหว"าง เจ�าอาวาส กับ 
ชาวบ�านเป�นไปไม"ค"อยดี แต"สามารถแก�ไขได�ด�วยการปรับความเข�าใจ โดยเฉพาะอย"างยิ่งเรื่องการใช�
ประโยชน� ท่ีดิน กรรมสิทธิ์ ท่ี ดินของวัด และท้ังสองฝAายควรต�องมีการเจรจาพูดคุยกันอย"าง
ตรงไปตรงมา ทางวัดเองก็ควรจะแสดงความโปร"งใส ความจริงใจในการรับฟ;งชาวบ�าน กระบวนการ
ทําความเข�าใจ การอนุรักษ� และพัฒนาวัดม"อนจําศีล จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได� ท่ีผ"านมาเพียงแต"
พูดฝากกันไป-มา อาจทําให�เกิดความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อน แต"ถ�าได�มีการประชุมร"วมกันแล�วเปXดใจ
พูดคุยกันเรื่องป;ญหาและทางแก�ไข จะเป�นการเริ่มต�นการพัฒนาท่ีดี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 103 

 ความเห็นของชาวบ&านในการเข&าไปเป)นกรรมการวัด 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 14 ความเห็นต"อการเข�าไปเป�นกรรมการวัด 
 
 สําหรับการเป�นกรรมการวัดม"อนจําศีล ผู�ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เห็นว"า วัดควรเปXด
โอกาสให�ชาวบ�านในชุมชนเข�าไปเป�นคณะกรรมการวัด และคอยดูแลบริหารจัดการวัดม"อนจําศีล 
ร"วมกันเจ�าอาวาส 
 สืบเนื่องจากป;ญหาท่ีผ"านมา วัดม"อนจําศีล ไม"มีคณะกรรมการวัด ท่ีเป�นตัวแทนของชุมชน
บริเวณรอบวัด ทําให�ไม"มีผู�ประชาสัมพันธ�งานกิจกรรมของวัด รวมถึงการประสานความเข�าใจระหว"าง
วัด ตัวเจ�าอาวาส และ ชุมชน ทําให�ต"างฝAายต"างหาข�อมูล และสนทนากันเองทําให�เกิดความเข�าใจ
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย"างยิ่งเรื่องการดูแลผลประโยชน�ของวัด เงินรายได�จากผ�าปAา กฐิน เงิน
บริจาคต"าง ๆ ทําให�เกิดทัศนคติด�านลบระหว"าง เจ�าอาวาส และ ชุมชน  
 ผู�ท่ีตอบแบบสอบถาม เห็นว"า วัด ควรเปXดโอกาสให�ชาวบ�านได�มีการคัดเลือกกันเองเข�าไป
เป�นกรรมการวัด เพ่ือช"วยทํางานด�านการบริหารจัดการวัดและสื่อสารกับชุมชนโดยรอบ เพ่ือ
แก�ป;ญหาเรื่องความโปร"งใสเป�นอันดับแรกก"อน เพราะหากปล"อยให�เจ�าอาวาสต"อไปทําคนเดียวการ
ปรองดอง ความสามัคคีระหว"างวัดกับชุมชนอาจเกิดข้ึนได�ยาก ประกอบกับ หากวัดม"อนจําศีลต้ัง
วัตถุประสงค�ท่ีจะดําเนินการอนุรักษ�และพัฒนาให�เป�นแหล"งท"องเท่ียวแล�ว ก็มีความจําเป�นอย"างยิ่งท่ี
จะให�ชาวบ�านมาเป�นคณะกรรมการ ทํางานร"วมกับ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และ กลุ"มอนุรักษ�เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต"าง ๆ ในการประชาสัมพันธ� เพราะเจ�าอาวาสไม"สามารถทําเรื่องนี้
ให�สําเร็จได�โดยลําพัง  
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 ความคิดเห็นว�าวัด พระสงฆ( และชาวบ&านควรมีความสัมพันธ(ร�วมกัน 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 15 ความคิดเห็นว"าวัด พระสงฆ� และชาวบ�านควรมีความสัมพันธ�ร"วมกัน 
 
 ชาวบ�านกลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ" เห็นว"า วัด พระสงฆ� และ ชาวบ�าน ควรมีความสัมพันธ�อัน
ดีร"วมกันในระดับท่ีมากท่ีสุด โดยการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีต"อกัน สามารถดําเนินการผ"านกิจกรรม
ทางศาสนา การทําบุญตามประเพณีต"าง ๆ โดยผู�นําชุมชนร"วมกับเจ�าอาวาสจัดกิจกรรมเพ่ือสร�าง
ความปรองดอง สามัคคีในวัดม"อนจําศีล เพ่ือเปXดโอกาสให�ชาวบ�านและเจ�าอาวาส พระภิกษุรูปอ่ืนใน
วัดได�มีความใกล�ชิด ทํางานร"วมกัน ได�เห็นสิ่งแวดล�อมและสภาพวัด สลายพฤติกรรมและอคติในใจ
ก"อน แล�วจึงค"อยมีการพูดจากปรับความเข�าใจกัน เพราะสถานการณ�ระหว"างเจ�าอาวาส กับ ชุมชน 
ตอนนี้น"าอึดอัด ชาวบ�านเองก็มีท้ังกลุ"มท่ีสนับสนุนและกลุ"มคัดค�าน ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาท
เรื่องท่ีดินวัดท้ังสิ้น สอดคล�องกับทางเจ�าอาวาส ก็อยากจะปรองดองกับชุมชนรอบวัดเช"นเดียวกัน แต"
ไม"รู�ว"าจะทําอย"างไร เพราะเจ�าอาวาสอ�างว"าท"านเคยพยายามมาอธิบาย ให�เหตุผล แต"ชาวบ�านท่ี
ต�องการท่ีดินก็ไม"รับฟ;งและไม"ยอมเข�าใจ อยากได�กรรมสิทธิ์ท่ีดินอย"างเดียว เป�นท่ีน"ายินดีท่ีผู�นําชุมชน
คนป;จจุบันพยายามประสานให�ชาวบ�านกลับข้ึนไปทําบุญ มีกิจกรรมท่ีวัดเหมือนเดิม ในขณะท่ีขอให�
เจ�าอาวาสพยายามน�อมลงมาหาชาวบ�านเช"นเดียวกัน 
 
ส�วนท่ี 4 แนวทางการอนุรักษ(และพัฒนาวัดม�อนจําศีล 
 ผลจากการสํารวจความคิดเห็นท่ีได�จากการสัมภาษณ�อย"างเป�นทางการ และไม"เป�น
ทางการ ร"วมกับการแจกแบบสอบถาม ผู�ศึกษาสามารถสรุปแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจํา
ศีล ได�ว"า ทุกฝAายเห็นถึงคุณค"า ความงาม ความเป�นอัตลักษณ�ของวัดม"อนจําศีล และอยากให�มีการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีลโดยเร็ว เนื่องจากหากปล"อยให�ช�าเกินไป อาจเกิดการบุกรุก ทําลาย 
สร�างความเสียหายให�โบราณสถาน โบราณวัตถุ มากไปกว"านี้ 
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 โดยนักวิชาการฝAายพระพุทธศาสนา เห็นว"า การอนุรักษ�ต�องเกิดการความร"วมมือจากทุก
ฝAาย พระสงฆ� และประชาชนในชุมชนจะเป�นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีจะทําให�เกิดการอนุรักษ�ได� แต"
งานอนุรักษ�ท่ีต�องทําเป�นลําดับแรก คือ การสํารวจพ้ืนท่ี หาข�อมูล และเร"งจัดทําเขตแดนของวัด ก้ัน
เขตโบราณสถาน เพ่ือปYองกันการบุกรุกทําลายเพ่ิม และหยุดการก"อสร�างทุกประเภทไว�ก"อน จนกว"า
การจัดทําเขตจะประสบความสําเร็จ สอดคล�องกับความเห็นของ นายรังษี เมืองใจ ผู�ทําหน�าท่ีเป�น
ตัวแทนวัดม"อนจําศีลท่ีอยากให�มีนักวิชาการโบราณคดี เข�ามาตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดี 
เนื่องจากยังไม"เคยมีการเข�ามาตรวจสอบอย"างจริงจังมาก"อน แล�วประเมินคุณค"าโบราณสถานเพ่ือ
สร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องกับชาวบ�านว"าพ้ืนท่ีนี้มีความสําคัญ แล�วกําหนดเป�นเขต Zoning ในการใช�
พ้ืนท่ี ซ่ึงเป�นไปในแนวทางเดียวกับ เจ�าอาวาสวัดม"อนจําศีล ท่ีเห็นว"า การจัดทําแผนท่ี แผนผัง การ
แบ"งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส จะทําให�เกิดความชัดเจนในการก้ันพ้ืนท่ีเพ่ือให�ประชาชนใช�เป�นท่ีอยู"
อาศัย และขออนุมัติกับมหาเถระสมาคมในการทําสัญญาเก็บค"าเช"าได� อย"างถูกกฎหมาย ในขณะท่ี 
นายอุบลพรรณ ขันผนึก ผู�อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาย้ําว"า วัดและชุมชนวัดม"อนจําศีล น"าจะ
อยู"ร"วมกันต"อไปได� แต"จะต�องมีการจัดทําแผนผัง แสดงแผนท่ีกําหนดขอบเขตของบริเวณโบราณสถาน 
โดยแยกออกจากพ้ืนท่ีท่ีจะให�ชุมชนเช"าให�ชัดเจน ซ่ึงถ�าได�ข�อตกลงเรื่องท่ีดินให�ชัดเจน ชาวบ�านและ
วัดเห็นพ�องต�องกันก็น"าจะอยู"ร"วมกันได� 
 ทางด�าน นายธาราเงิน จันทร�คํา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร สนับสนุนการ
จัดการท่ีดินและเสริมว"า สํานักพระพุทธศาสนา สภาวัฒนธรรม และคณะสงฆ�จังหวัดน"าจะเป�นคน
กลางในการจัดการข�อพิพาทเรื่องท่ีดิน และเขตแดน ส"วนนายศิริศาสตร� สมิตินันท� ผู�อํานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช"างเสนอความเห็นว"า จังหวัดลําปาง กรมศิลปากรควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน� เพราะโครงสร�างเป�นเรื่องสําคัญ ต�องใช�เงิน 
 อย"างไรก็ตาม ในการจัดการเรื่องการกําหนดเขตพ้ืนท่ีประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผู�ท่ีมี
กรณีพิพาทเห็นว"าเขาควรจะมีส"วนร"วมในการรับรู�ป;ญหา แก�ไขป;ญหา ไม"อย"างนั้นอาจเกิดการต"อต�าน 
คัดค�าน โดยประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในบริเวณเสนอว"าน"าจะมีการสอบถามความเห็นก"อนดําเนินการ โดย
ต้ังเป�นคณะกรรมการไกล"เกลี่ยข�อพิพาท แล�วให�ชาวบ�านมีส"วนร"วมรับรู� ทํางานร"วมในการกําหนดเขต 
โดยนายประดิษฐ� สรรพช"าง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง เห็นว"า ควรต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนมารับฟ;งความเห็นของประชาชน เพ่ือจัดการป;ญหากรณีท่ีดินพิพาทระหว"างวัดและชุมชน สอดคล�อง
กับความเห็นของชาวบ�านท่ีมีกรณีพิพาทกับวัด เห็นว"า ควรจะมีคนกลาง ท่ีจะทําหน�าท่ีประสานงาน
ระหว"างวัดกับชาวบ�าน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีตรงกันในเรื่องการกําหนดเขต โดย นางสมพิศ ปทุมวัน 
ประธานชุมชนปAาขาม เสนอว"า คนกลางน"าจะประกอบด�วย ตัวแทนชาวบ�าน ตัวแทนวัด กรมศาสนา 
วัฒนธรรม การท"องเท่ียว เพ่ือแก�ป;ญหาและยุติความขัดแย�ง สอดคล�องกับ นายรังษี เมืองใจ แนะนํา
ว"า ควรจะมีคณะกรรมการเยียวยาจิตใจ ดําเนินการด�านการสร�างความเข�าใจท่ีดีระหว"างวัดกับชุมชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 106 

 ด�านการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล นักวิชาการด�านวัฒนธรรม หลายฝAายเห็นตรงกันว"า จะให�
ชุมชน วัด หรือ ส"วนราชการ ดูแลฝAายเดียวคงไม"ได� แต"ต�องให�เกิดความช"วยเหลือและถ"วงดุลกันอย"าง
สมดุล ด�วยการเปXดให�มีการอบรม อาสาสมัครมีหน�าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม เป�นการปลุก
จิตสํานึกในการรักและหวงแหนสิ่งท่ีเขาเคารพบูชา ซ่ึงเขาก็จะเกิดเป�นพฤติกรรมการอนุรักษ�ของเขา
เองอย"างถูกหลักวิชาการ ซ่ึงเป�นไปในทางเดียวกับความต�องการของคณะสงฆ�ในจังหวัดลําปางและ
ชาวบ�านท่ีอาศัยบริเวณวัดม"อนจําศีล 
 โดยพระราชจินดานายก เจ�าคณะจังหวัด เห็นว"า การอนุรักษ�ท่ีเกิดจากความต�องการของ
คนในชุมชนจะทําให�เกิดความสามัคคี และมีความยั่งยืน จึงควรให�วัดและชุมชน ร"วมกันในการดูแล
และพัฒนาโบราณสถานจึงจะเป�นไปด�วยดี ส"วนพระอธิการชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต เจ�าอาวาสวัดศรีรอง
เมือง และ พระน�อย นรุตฺตโม ผู�ช"วยเจ�าอาวาสวัดปงสนุก เห็นว"า ควรมีการสร�างเครือข"ายการอนุรักษ� 
โดยเปXดโอกาสให�ชุมชนมีส"วนร"วมทํากิจกรรมกับวัด เพราะจะทําให�เกิดความร"วมมือและช"วยเหลือกัน
ระหว"างกลุ"มอนุรักษ� ก"อให�เกิดการสนับสนุนการทํางานด�านอนุรักษ�ท่ีเข�มแข็งยิ่งข้ึน ให�ชาวบ�านเข�ามา
มีส"วนร"วมในการรับรู� รับฟ;ง แก�ไขป;ญหา ชาวบ�านเกิดความรัก ความรู�สึกเป�นเจ�าของ ความผูกพัน 
ความหวงแหนในทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 ด�านชาวบ�านเสียงส"วนมากสนับสนุนแนวคิดการสร�างเครือข"ายการอนุรักษ� และเชื่อม่ัน
พวกเขามีศักยภาพในการรวมตัวกันเป�นกลุ"มอนุรักษ� โดยจะเชิญนักวิชาการ คณะสงฆ� ตัวแทน
สถาบันการศึกษา และผู�เชี่ยวชาญด�านการอนุรักษ� มาเป�นท่ีปรึกษา ร"วมรับรู�และให�คําแนะนําในการ
ทํากิจกรรมด�านการอนุรักษ� 
 ท้ังนี้ นางสาวแสงจันทร� ไตรเกษม ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 น"าน แนะนําว"า ควร
จะมีกิจกรรมการสัมมนาให�ความรู�กับประชาชนได�ทราบและเข�าใจถึงการมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และ
พัฒนา สอดคล�องกับนายประสงค� แสงแก�ว หน"วยอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมศิลปกรรมท�องถ่ินจังหวัดลําปาง 
ท่ีเสริมว"าควรจะเปXดเป�นเวทีอภิปรายเพ่ือสร�างความเข�าใจ โดยหลายฝAายประกอบด�วย ท้ังวัด 
ชาวบ�าน เจ�าท่ีฝAายวัฒนธรรม คณะสงฆ� สํานักงานพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสารพัดช"าง จะได�ถกกัน
ถึงป;ญหา และหาข�อสรุปร"วมกันว"าวัดม"อนจําศีลควรดําเนินการอนุรักษ�และพัฒนาในไปในทิศทางใด 
โดยเวทีสัมมนาอาจเริ่มต�นด�วยการฉายวิดีทัศน�ให�เห็นสภาพวัดในอดีต คุณค"า ความงาม และศรัทธา
ในพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับสภาพป;จจุบัน เพ่ือให�มีความเห็นท่ีเป�นไปในแนวทางเดียวกันในเรื่อง
การอนุรักษ�ก"อน เม่ือทุกฝAายเข�าใจตรงกันแล�ว ก็จะเดินหน�าในการแก�ป;ญหา และ เกิดแนวคิดการ
อนุรักษ�ในทิศทางเดียวกัน ไม"แตกแยก ขัดแย�งกัน การอนุรักษ�ท่ียั่งยืนจึงจะเกิดข้ึน 
 จากผลการศึกษา พบว"า คณะสงฆ� นักวิชาการ และ ชาวบ�านต"างเห็นตรงกันว"า อยากให�
กรมศิลปากรมาเป�นผู�ควบคุมดูแลการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล โดยแก�ไขให�วัดจําศีล ท่ีถูกแปลงสภาพไป 
ให�ไปกลับสู"สภาพเดิม แต"อาจจะยังมีความเห็นท่ีไม"สอดคล�องกันในแง"รายละเอียดถึงคนบริหารจัดการ 
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การอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล โดยนางสาวแสงจันทร� ไตรเกษม ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 น"าน เชื่อ
ว"า กรมศิลปากรจะสามารถดําเนินการอนุรักษ�และจัดการให�วัดม"อนจําศีลกลับสู"สภาพเดิมโดยให�เกิด
ความเสียหายน�อยท่ีสุด ขณะท่ี ชาวบ�านคิดว"า อยากให�วัดมีการต้ังคณะกรรมการวัดท่ีคัดเลือกโดย
ชาวบ�านให�เข�ามาช"วยกํากับดูแล การบริหารจัดการ และการอนุรักษ�พัฒนาให�เป�นไปตามแผนงาน 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน�ของวัดในส"วนการหารายได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาด�วย 
 แต"หากจะกล"าวโดยสรุปถึงรูปแบบการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล ทุกฝAายเห็นพ�อง
ต�องกันว"าอยากให�มีการบูรณะวัดม"อนจําศีลกลับไปเป�นวัดท่ีมีสถาป;ตยกรรม และศิลปกรรมแบบพม"า
เหมือนเดิม เหมือนดังเช"นวัดพม"าอ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง ท่ีเจ�าอาวาสต"างก็พยายามดูแลและอนุรักษ�
ศิลปะแบบพม"าเอาไว� เช"น พระอธิการชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต เจ�าอาวาสวัดศรีรองเมือง พระพิษณุพล 
สุวณณรูโป รักษาการเจ�าอาวาสวัดปAาฝาง พระสุรพล ขันติสโน พระลูกวัดในวัดศรีชุม ต"างให�
ความเห็นว"า แนวทางอนุรักษ�ท่ีดีท่ีสุดของวัดพม"า คือ การดูแล และ บูรณะ โบราณสถานให�คงอยู"
ยั่งยืนตามสภาพเดิม คือ ศิลปะแบบพม"า ปรับปรุงสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน�ให�สวยงาม รื้อฟcbนประเพณี
พม"าศิลปวัฒนธรรมแบบพม"า เช"น ข�าวซ"อมต"อ ตักบาตรเท่ียงคืน เพ่ือให�ทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยู" ไม"
เสียหายไปกว"านี้ สอดคล�องกับชาวบ�านในชุมชนวัดม"อนจําศีล ท่ีสนับสนุนให�บูรณะวัดม"อนจําศีลให�
เหมือนวัดพม"าอ่ืน ๆ และ รักษาเอกลักษณ�ความเป�นวัดพม"าไว� โดยนางสมพิศ ปทุมวัน ประธานชุมชน
ปAาขาม เห็นว"า เม่ือซ"อมแซมให�วัดมีศิลปะแบบพม"าดังเดิมแล�ว จะสามารถพัฒนาวัดให�เป�นแหล"ง
ท"องเท่ียวท่ีจะสร�างรายได�ให�ชุมชนต"อไปได� 
 ท้ังนี้ประเด็นการพัฒนาวัดม"อนจําศีลให�เป�นแหล"งท"องเท่ียวนั้น ได�รับการตอบสนอง และ
สนับสนุนจากหลายฝAาย อาทิ นายธาราเงิน จันทร�คํา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร ท่ีกล"าวว"า 
เทศบาลเมืองเขลางค�นคร มีแนวทางในการพัฒนาวัดนี้ให�เป�นแหล"งท"องเท่ียวควบคู"กับวัฒนธรรม อยู"
แล�ว ในขณะท่ีนายประดิษฐ� สรรพช"าง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง เห็นว"า หากมีการ
ท"องเท่ียวเกิดข้ึน ย"อมเป�นการกระตุ�นให�เกิดการอนุรักษ�มากยิ่งข้ึนตามไปด�วย สอดคล�องกับ นายศิริ
ศาสตร� สมิตินันท� ผู�อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช"าง เห็นว"า การพัฒนาให�วัดม"อนจําศีลเป�นแหล"ง
ท"องเท่ียวทางวัฒนธรรมก็มีความสําคัญ เพราะจะนําพาเรื่องอ่ืน ๆ ตามมาด�วย เช"น เรื่องความสะอาด 
ภูมิทัศน� มีการบํารุงรักษาเพ่ิมข้ึน ทําให�ชาวบ�านเริ่มเห็นด�วยกับการอนุรักษ�เพราะจะได�รับประโยชน�
จากการมีนักท"องเท่ียวเข�ามา ช"วยให�เศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนดีข้ึน และยังจะช"วยให�
โบราณสถานมีความยั่งยืน ทําให�ชาวบ�านตระหนักถึงความสําคัญของโบราณสถาน 
 และเพียงแค"การนําเสนอแนวคิดการพัฒนาให�วัดม"อนจําศีล ให�เป�นแหล"งท"องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ก็ได�กระตุ�นให�ชาวบ�านได�เห็นคุณค"าของโบราณสถานแห"งนี้แล�ว โดยชาวบ�านกลุ"มหนึ่งเริ่ม
ท่ีพูดคุยกันถึงการอนุรักษ�วัดม"อนจําศีล และศิลปะแบบพม"า การประชาสัมพันธ�วัดม"อนจําศีล ทํา
อย"างไรให�วัดเป�นท่ีรู�จักในวงกว�าง โดยนางสมพิศ ปทุมวัน ประธานชุมชนเล"าว"า ชาวบ�านรู�สึกต่ืนเต�น
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เม่ือได�คิดว"าจะสามารถพัฒนาวัดให�เป�นสถานท่ีท"องเท่ียวได� ทําให�พวกเขาอยากเข�ามาเป�นส"วนร"วม 
และ คิดกิจกรรมต"าง ๆ เช"น อาจให�ผู�เฒ"าผู�แก"ขายของ การอนุรักษ�และพัฒนาจะทําให�หมู"บ�านมี
ชีวิตชีวาข้ึนอีกครั้ง และเม่ือมีการท"องเท่ียวเข�ามาจริง ก็จะเป�นการสร�างรายได�ให�แก"ชุมชน ทําให�
เศรษฐกิจชุมชนโตข้ึนอีกด�วย 
 กล"าวโดยสรุป จาการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ� ร"วมกับการ
ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ� ตลอดจนการแจกแบบสอบถามแก"ชาวบ�านกลุ"มตัวอย"างท่ีอาศัยอยู"รอบบริเวณ
วัดม"อนจําศีล ผู�ศึกษาได�รับข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นท่ีต�องการศึกษา ผู�ศึกษาพบว"า วัดม"อนจําศีล 
มีความสําคัญเทียบเท"ากับวัดพระธาตุลําปางหลวง ซ่ึงเป�นวัดสําคัญคู"บ�านคู"เมืองของจังหวัดลําปาง 
ต"อมาได�รับการบูรณะให�มีศิลปกรรมแบบพม"า-ไทใหญ" ท่ีหลงเหลืออยู"เพียง 9 วัด ในจังหวัดลําปาง จึง
ทําให�เป�นวัดท่ีมีคุณค"าควรแก"การอนุรักษ�และพัฒนา แต"มีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีผิดพลาด 
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมท้ังจากฝNมือมนุษย�และธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม บางส"วนถูกรื้อ
ทําลายไป เช"น การเทปูนรอบฐานของเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ การขุดดินจากฐานเจดีย�พระฤาษี 
แล�วนํามาถมปรับสภาพเพ่ือสร�างอาคารเอนกประสงค� และ พระอุโบสถหลังใหม" กุฏิไม�หลังเก"า หรือ 
การอย"างน"าเสียดาย ขัดกับหลักการอนุรักษ�ท่ีควรจะต�องรักษารูปแบบเดิม (Authenticity) ตาม
ความเห็นของธราพงศ� ศรีสุชาติ (ศักด์ิชัย สายสิงห�, 2553: 189) ให�มากท่ีสุด หรือ อาจเปลี่ยนแปลง
ได�นิดหน"อย แต"ควรทําเพ่ิมเติมเพียง 20-30% เท"านั้น (สามารถ สิริเวชพันธุ�, 2542: 45) ทําให�
ทรัพยากรวัฒนธรรมเสื่อมค"าโดยความรู�เท"าไม"ถึงการณ� ท้ังนี้เป�นเพราะเจ�าอาวาส ผู�นําชุมชน ชาวบ�าน
ท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีไม"มีข�อมูลทางประวัติศาสตร� เพราะไม"เคยมีการสํารวจและประเมินคุณค"าของ
โบราณสถานเหลานี้มาก"อน ทําให�ไม"รู�หลักการอนุรักษ�โบราณสถานท่ีถูกต�อง 
 การบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไม"ประสบความสําเร็จ เนื่องจากวัด และพระสงฆ� 
ใช�อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารจัดการ และไม"เปXดโอกาสให�ชาวบ�าน หรือ ผู�เก่ียวข�องมีส"วน
รับรู�ในการบริหารจัดการ ไม"จัดให�มีกรรมการวัดจากทางฆราวาสหรือตัวแทนชาวบ�าน ประกอบกับเจ�า
อาวาสเข�าใจความหมายการอนุรักษ�และพัฒนาท่ีคลาดเคลื่อน พยายามจะเปลี่ยนแปลงวัดท่ีมี
ประวัติศาสตร�ยาวนานให�เป�นวัดพัฒนา ขัดกับแนวปฏิบัติของกรมศิลปากร (2550: 59-81) ท่ี
กําหนดให�พระสงฆ�มีหน�าท่ีในการดูแลรักษาโบราณสถาน เนื่องด�วยป;จจุบันพระสงฆ�มีบทบาทสําคัญ
ต"อการอนุรักษ� เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงโบราณสถาน โดยเฉพาะโบราณสถานท่ีต้ังอยู"ภายในวัดให�อยู"ในสภาพดี 
ไม"ถูกทําลาย หรือถูกทําให�เสื่อมค"าลง ซ่ึงข้ันตอนการอนุรักษ�โบราณสถานในการดูแลของพระสงฆ�
เบื้องต�น คือ การชะลออัตราเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ให�พระสงฆ�ศึกษารวบรวมข�อมูลเบื้องต�น 
จากการศึกษาเรื่องราวของโบราณสถานและทําการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด ท้ังจากหลักฐาน
ทางโบราณคดี หลักฐานท่ีเป�นลายลักษณ�อักษร หลักฐานท่ีเป�นภาพ และเก็บรวบรวมไว�เป�นหมวดหมู" 
เพ่ือความสะดวกในการสืบค�น จากนั้นจึงทําการอนุรักษ�ข้ันพ้ืนฐาน เช"น การดูแลรักษา การปกปYอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 109 

คุ�มครอง ซ่ึงข้ันตอนเบื้องต�นนี้พระสงฆ�สามารถดําเนินการได�เอง เพ่ือหยุดหรือชะลอเหตุการณ�
เสื่อมสภาพของโบราณสถาน 
 อุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม"อนจําศีล คือ กรณีท่ีวัดมีข�อ
พิพาทกับชุมชนเรื่องท่ีดิน อันเนื่องมาจาก มีชาวบ�านกลุ"มหนึ่งอพยพเข�ามาสร�างบ�านเรือนในเขตท่ีดิน
ของวัดและต�องการกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น ซ่ึงต"อมาศาลได�ตัดสินไม"ออกกรรมสิทธิ์ให�ชาวบ�าน นอกจาก
จะไม"มีการบังคับใช�กฎหมายโดยให�ชาวบ�านอพยพออกจากเขตของวัดแล�ว ชาวบ�านกลับรวมตัวกันใน
การขับไล"เจ�าอาวาสออกจากวัด และประกาศไม"ทําสังฆกรรม หรือ ร"วมกิจกรรมใด ๆ กับวัดอีกเลย 
จากเหตุการณ�นี้ทําให�เป�นการยากท่ีปลูกฝ;งทัศนคติท่ีเอ้ือต"อการสงวนรักษา รวมถึงการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัดม"อนจําศีล 
 จากสถานการณ�ดังกล"าว ผู�ศึกษามองว"า มีความจําเป�นอย"างเร"งด"วนท่ีวัดจะร"วมกับหน"วย
ราชการในการจัดการกําหนดขอบเขตของโบราณสถาน เป�นพุทธาวาส สังฆาวาส และชุมชน แล�ว
ดําเนินการก้ันพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยู"อาศัย และเขตโบราณสถาน ร"วมกับการปรับภูมิทัศน�โบราณสถาน
ภายในวัดม"อนจําศีล ไม"ให�โบราณสถานถูกรบกวนอีก ในกรณีนี้การบังคับใช�กฎหมาย หรือมาตรการ
ทางกฎหมายอาจไม"ประสบความสําเร็จ และอาจทําให�เรื่องราวลุกลามใหญ"โต แต"อาจจะใช�วิธีการ
เจรจา ซ่ึงผลจากการสํารวจและสัมภาษณ� พบว"า ท้ังสองฝAาย คือ ทางวัดและทางชาวบ�าน ยินดีท่ีจะ
เจรจาพูดคุยในการแก�ป;ญหาพิพาทเรื่องท่ีดิน โดยทางวัดเองไม"ได�มีเจตนาท่ีจะไล"ชาวบ�านให�ไปหาท่ีอยู"
ใหม" แต"อยากให�ทําสัญญาเช"าท่ีกับวัด สอดคล�องกับทางชาวบ�านบางส"วนท่ียินดีจะทําสัญญาเช"าพ้ืนท่ี 
โดยผู�ศึกษาเห็นว"า ทางวัดควรใช�สถานการณ�นี้ในการกําหนดขอบเขตการใช�ท่ีดินทันที หากเป�นไปได� 
 ผู�ศึกษายังพบอีกว"า ท่ีผ"านมาชาวบ�านมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล
น�อยมาก เนื่องจากไม"มีกรรมการวัดในส"วนของฆราวาส ในขณะท่ีเจ�าอาวาสเป�นผู�ตัดสินใจแต"เพียงผู�
เดียวในการดําเนินการบูรณะ ซ"อมแซม และก"อสร�าง สิ่งต"าง ๆ ไม"เคยถามความเห็นหรือให�ชาวบ�านมี
ส"วนร"วมในการดําเนินการแต"อย"างใด ประกอบกับกรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน ทําให�ชาวบ�านจํานวนหนึ่ง
ตัดสินใจไปทําบุญท่ีวัดอ่ืน แต"ยังมีชาวบ�านในท�องถ่ินอีกจํานวนหนึ่งรวมถึงตระกูลผู�สืบเชื้อสายจาก
พม"าท่ีเป�นผู�บูรณะวัดม"อนจําศีล ยังคงร"วมกิจกรรมทางศาสนา และได�รับการสนับสนุนในการอนุรักษ�
และพัฒนาจากผู�มีส"วนได�ส"วนเสียในการใช�ประโยชน�ท่ีดินของวัดม"อนจําศีล และส"วนราชการท่ี
เก่ียวข�อง ในขณะท่ีเจ�าอาวาสได�พยายามฟcbนฟูประเพณีชาวพม"าแบบเดิม หรือ โครงการวิป;สสนา เพ่ือ
ดึงดูดให�คนกลับเข�ามาทําบุญท่ีวัดเหมือนเดิม ซ่ึงประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
 อย"างไรก็ตาม ผลจากการสอบถามความเห็นจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ� พบว"า 
ชาวบ�านส"วนใหญ"อยากมีส"วนร"วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล และเชื่อว"าชาวบ�านมี
ศักยภาพเพียงพอในการจัดต้ังกลุ"มอนุรักษ� โดยชาวบ�านส"วนใหญ"อยากให�มีการอนุรักษ�ให�วัดกลับไป
เป�นแบบพม"า มีศิลปกรรมแบบพม"าเหมือนในอดีต เพ่ือจะได�พัฒนาให�เป�นแหล"งท"องเท่ียวทาง
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วัฒนธรรม เพ่ือชุมชนจะได�ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจในการส"งเสริมอาชีพ และรายได�ให�ชุมชนจาก
การท"องเท่ียวดังกล"าว และเชื่อว"าจะทําให�สถานการณ�ความขัดแย�งระหว"างวัดและชุมชนดีข้ึน 
 อย"างไรก็ดี การอนุรักษ�และพัฒนาวัดม"อนจําศีล จะสําเร็จไม"ได�หากขาดการมีส"วนร"วม
สําคัญจากประชาชนท่ีเก่ียวข�อง สอดคล�องกับงานวิจัยของ ณรงค� ณ เชียงใหม" (2545: 4) ท่ีพบว"า 
การเปXดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส"วนร"วม จะส"งผลให�ประชาชนยอมรับในแผนงานเนื่องด�วยเป�น
แผนท่ีตรงกับป;ญหาและความต�องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนย"อมให�ความร"วมมือร"วมใจใน
การดําเนินงานตามแผน ซ่ึงช"วยลดความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนได� ยังสร�างความรู�สึกผูกพัน ความเป�น
เจ�าของให�กับประชาชน และช"วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการอนุรักษ�และพัฒนา
หลักฐานทางโบราณคดีได�อีกด�วย 
 ดังตัวอย"างจากวัดปงสนุก ท่ีถึงแม�จะวัดไม"ได�รับการข้ึนทะเบียนจากกรมศิลปากรแต"เจ�า
อาวาสและผู�มีส"วนเก่ียวข�องสามารถดึงศักยภาพของชุมชนข้ึนมาทําให�เกิดการรวมตัวจัดต้ังเป�น
เครือข"ายคนตัวเล็กท่ีมีหน�าท่ีในการทํางานด�านอนุรักษ� จนได�รางวัลจากยูเนสโก ด�านการอนุรักษ�จาก
ชุมชน (พระน�อย นรุตตตโม, 2556) และถึงแม�จะไม"ใช"วัดพม"าแต"วัดและชุมชนสามารถต้ังตัวเองเป�น
ศูนย�กลางการเรียนรู�ของชุมชน ในการเผยแพร"ภูมิป;ญญาท�องถ่ิน โดยพระสงฆ�จะทําหน�าท่ีในการสอน
เยาวชน ประชาชน ในการทําบายศรี หรือ เครื่องถวายสักการะพระในโอกาสและประเพณีต"าง ๆ ซ่ึง
ท้ังหมดนี้จะขับเคลื่อนไม"ได�ถ�าปราศจากแรงสนับสนุนจากคนในชุมชน 
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บทท่ี 5 

 
อภิปรายผล สรุปผลการศึกษา และข�อเสนอแนะ 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล จังหวัดลําปาง ทํา

ให�ทราบว า วัดม อนจําศีล มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค าทางโบราณคดีท่ีสําคัญท้ังทรัพยากร

วัฒนธรรมท่ีจับต�องได� (Tangible)  และมรดกภูมิป<ญญาทางวัฒนธรรม (Intangible)  ท่ีเลือนหายไป

ตามกาลเวลา เกิดจากฝ@มือของมนุษย� และธรรมชาติ  

 จากการสํารวจสภาพทรัพยากรวัฒนธรรม ร วมกับการศึกษาป<ญหาของการบริหารจัดการ

วัดม อนจําศีล ตามท่ีกรมศิลปากร (2550) กําหนดบทบาทของพระสงฆ�ในการอนุรักษ�ให�ดูแล รักษา 

และชะลอการเสื่อมสภาพของโบราณสถานให�คงไว� โดยหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยให�พระสงฆ�

ดําเนินการได�เองส วนหนึ่งในการรักษา ปกปHองคุ�มครองมิให�ถูกบุกรุกรบกวน เสริมความม่ันคงเพ่ือ

ปHองกันการเสื่อมสภาพ และประสานให�กรมศิลปากรเข�ามาจัดการในส วนการอนุรักษ�ข้ันสูงต อไป 

พบว า เจ�าอาวาสวัดม อนจําศีลดําเนินการซ อมแซม บูรณะ ทุกอย างด�วยตนเอง โดยไม ได�มีการศึกษา

รายละเอียดเรื่องราวของทรัพยากรวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาป<ตยกรรม ท่ีเป�นแบบพม าและสร�างจาก

ศรัทธาชาวพม าในอดีต ร วมกับการรื้อของเก า สร�างอาคารใหม ในเขตโบราณสถาน ทําให�คุณค าทาง

โบราณสถานลดลง เม่ือพิจารณาตามแนวคิดอนุรักษ�และพัฒนา พบว า ทัศนคติของเจ�าอาวาสในการ

พัฒนาวัดให�เป�นวัดสมัยใหม เหมือนในภาคกลางเพ่ือบริการสาธารณะ และแบ งพ้ืนท่ีให�คนนอกเข�ามา

ใช�ประโยชน�ในท่ีดินของวัด เช นการเปJดให�มีวิทยุชมชน การสร�างศาลาอเนกประสงค� สํานักงานเจ�า

อาวาส การเทปูนรอบเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ ขุดดินจากฐานเจดีย�พระฤาษีแล�วนํามาถมเพ่ือปรับ

พ้ืนดินบนเนินให�ราบเท ากันรองรับการสร�างอุโบสถทรงไทยบนเนินโบราณสถานท่ีต้ังเจดีย�เก าทรงพม า

ท้ังสามองค� ทําให�ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค าทางสุนทรียศาสตร� ประวัติศาสตร� และเศรษฐกิจ 

ลดลง ความเสียหายหลักๆท่ีเกิดข้ึนคือ มีการแปรสภาพทรัพยากรวัฒนธรรม ทําให�ถูกรบกวน การขุด

ดินจากฐานเจดีย�พระฤาษีทําให�ฐานเจดีย�แคบลง มีลักษณะเอียงและไม ม่ันคงแข็งแรง การนําดินมาถม

บนเนินเจดีย�ทําให�ทัศนียภาพของเจดีย�เก าทรงพม าสามองค�ท่ีต้ังเรียงเฉียงกันบนเนินเปลี่ยนไป 

ท้ังหมดนี้ไม เป�นไปตามแนวคิดการอนุรักษ�ของ Feilden (2531: 27-31) ท่ีอธิบายถึงหลักเกณฑ�การ

อนุรักษ� แบ งระดับการดําเนินงานเป�น 7 ข้ันตอน ประกอบด�วย การปHองกันการเสื่อมสภาพ 
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(Preservation of Deterioration) การรักษาสภาพ (Preservation) การเสริมความแข็งแรง 

(Consolidation) การบูรณะ (Restoration) การจําลองแบบ (Reproduction) การสร�างข้ึนใหม  

(Reconstruction) การประยุกต�ใช�สอย (Re-Evaluation) โดยการดําเนินงานต�องคํานึงถึงความเป�น

จริงของหลักฐานโบราณคดี ความกลมกลืน เพ่ือช วยรักษาคุณค าทางประวัติศาสตร� เพราะหัวใจของ

การอนุรักษ�คือ การรักษารูปแบบเดิม (authenticity) หากเป�นโบราณสถานท่ียังคงใช�งานอยู อาจมี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบได�เล็กน�อย (ศักด์ิชัย สายสิงห�, 2553) 

 การบุกรุกเข�ามาต้ังบ�านเรือนของชาวบ�านในพ้ืนท่ีของวัด จนเป�นกรณีพิพาทระหว างวัด

กับชุมชน เป�นป<ญหาเรื่องการจัดการด�านการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ท่ีมีผลต อการวางแผนการอนุรักษ�และ

พัฒนา จากแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ท่ีต�องพิจารณาวางแผนการควบคุมความเจริญบริเวณท่ี

เก่ียวข�อง ใกล�เคียงกับบริเวณท่ีตั้งโบราณสถานและตัวโบราณสถานตามความเหมาะสม แต วัดม อนจํา

ศีล จากอดีตจนถึงป<จจุบัน ไม เคยมีการกําหนดเขตการใช�ประโยชน�จากท่ีดินในเนื้อท่ีจํานวน 70 ไร  

เนื่องจากวัดมีพ้ืนท่ีมากเกินไป ทําให�พระสงฆ�ดูแลไม ท่ัวถึง ทําให�มีประชาชนจากถ่ินอ่ืนย�ายเข�ามาสร�าง

บ�านเรือนในพ้ืนท่ีของวัดมาตลอดต้ังแต ป@พ.ศ.2519 ซ่ึงต อมาชาวบ�านกลุ มหนึ่งได�รวมตัวกันร�องต อ

ศาลขอกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง แต ศาลฎีกามีคําสั่งให�กรรมสิทธิ์เป�นของวัด ชาวบ�านแพ�คดี จนถึง

ป<จจุบันยังไม มีชาวบ�านย�ายออกตามคําพิพากษาศาลฎีกาแต กลับขยายครอบครัวและสร�างบ�านเรือน

ออกไปอีกจนชิดกับตัวโบราณสถาน เช น ชาวบ�านใช�พ้ืนท่ีหน�าซุ�มประตูโขงในการจอดรถ และ เก็บ

อุปกรณ�ในการประกอบอาชีพ เช นเดียวกันกับชาวบ�านอีกจําวนหนึ่งสร�างบ�านเรือนประชิดฐานเจดีย�

พระฤาษี ขัดแย�งกับแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาวัด ดังท่ี อัษฏางค� โบรานนท� (2542) ท่ีเสนอให�มี

การแบ งพ้ืนท่ีวัดตามบทบาท หน�าท่ี การใช�งานเป�น 3 ส วน คือ 1.เขตสังฆาวาส ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีพัก

อาศัยของพระสงฆ� ควรเป�นพ้ืนท่ีร มรื่น และให�ความเป�นส วนตัวแต พระสงฆ� 2.เขตพุทธาวาส เป�น

พ้ืนท่ีท่ีต้ังของอาคารสิ่งก อสร�างสําหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของท้ังพระและฆราวาส 3.เขต

บริการชุมชน หรือ เขตบริการสาธารณะ เป�นพ้ืนท่ีท่ีต้ังของอาคารสิ่งก อสร�างและกิจกรรมต างๆท่ี

ให�บริการแก ประชาชนและนักท องเท่ียว เช น ท่ีตั้งของร�านค�า ตลาดนัด ท่ีเล นกีฬา นอกเหนือจากนี้จึง

เป�นเขตชุมชนท่ีพักอาศัยของชาวบ�านท่ีอยู ห างออกไป ซ่ึงวัดม อนจําศีลมีการใช�ท่ีดินและอาคาร

สิ่งก อสร�างท่ีต้ังอยู ปะปน ไม ได�แยกเขตอย างชัดเจน และไม มีการใช�มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ

การการอนุรักษ�และการบังคับใช�กฎหมายหลังจากศาลมีคําพิพากษาให�ชาวบ�านแพ�คดี เนื่องจากขาด

การประสานการทํางานจากหน วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องในการบังคับใช�กฎหมายต างๆ จากป<จจัย

ดังกล าว ทําให�เป�นการยากท่ีจะคุ�มครองทรัพยากรวัฒนธรรม จากความเจริญและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมเมืองท่ีจะเข�ามารบกวน ทําลาย ทรัพยากรวัฒนธรรม 
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 การอนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีลในป<จจุบันเป�นไปในแบบวิถีชุมชน ท่ีชาวบ�านจํานวน

หนึ่งและผู�มีส วนได�ส วนเสียเข�ามาร วมกิจกรรมทางศาสนา ทําบุญในวันพระ นักเรียนเข�ามาร วม

โครงการทําความสะอาด เก็บขยะ และโครงการปฏิบัติธรรม แต แนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จําเป�นต�องมีส วนร วมจากประชาชนในการร วมรับรู� รับทราบป<ญหา เกิดการ

รวมกลุ มในการกําหนดทิศทางและร วมกิจกรรมการอนุรักษ�และพัฒนามากกว านี้ แต เนื่องจากสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�ชาวบ�านส วนใหญ สนใจแต เรื่องการประกอบอาชีพ การหา

รายได�เลี้ยงปากเลี้ยงท�อง ไม สนใจเรื่องการอนุรักษ�และพัฒนา ประกอบกับกรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน และ

ไม พอใจการบริหารจัดการวัดของเจ�าอาวาส ทําให�ชาวบ�านส วนหนึ่งไม สนใจจะร วมกิจกรรมใดๆกับวัด

ม อนจําศีล แม�ว าการสํารวจความต�องการของประชาชนท่ีอาศัยอยู รอบบริเวณวัดม อนจําศีลพบว า 

ประชาชนจํานวนมากถึงมากท่ีสุดต�องการมีส วนร วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล แต ไม 

อยากเข�าร วมเพราะทัศนคติท่ีไม ดีกับเจ�าอาวาส สอดคล�องกับผลงานวิจัยของ พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ  

(2553) ท่ีพบว า งานอนุรักษ�จะสําเร็จได�เพราะประชาชนมีทัศนคติท่ีดี มีศรัทธาต อพระสงฆ� ทําให�เกิด

ความร วมมือท่ีดีตามมา ตัวอย างการอนุรักษ�และพัฒนาท่ีชุมชนวัดศรีรองเมืองและวัดไหล หิน จังหวัด

ลําปาง เป�นตัวอย างท่ีพระสงฆ�มีบทบาทอย างมากในการบริหารจัดการการอนุรักษ�และพัฒนา       

เจ�าอาวาสวัดศรีรองเมืองใช�ประสบการณ�จากการบริหารจัดการวัดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมี

โบราณสถานเก าแก  มาประยุกต�ใช�กับการบริหารจัดการวัดพม า ขณะท่ีเจ�าอาวาสวัดไหล หินใช�ศรัทธา

เป�นตัวขับเคลื่อนทําให�เกิดการรวมพลังให�เกิดกิจกรรมอนุรักษ�จากชุมชน แต หากจะพิจารณาการ

ดําเนินการอนุรักษ�และพัฒนาแบบชุมชนมีส วนร วมในการขับเคลื่อน ชุมชนวัดปงสนุก เป�นตัวอย างท่ี

พระสงฆ�และผู�เก่ียวข�องดึงศักยภาพชุมชนให�เกิดการรวมตัวจัดต้ังเครือข ายในการอนุรักษ� จนได�รางวัล

จากยูเนสโก ด�านการอนุรักษ�จากชุมชน 

 เม่ือเปรียบการบริหารจัดการของวัดม อนจําศีล กับ แนวทางการอนุรักษ�ของวัดปงสนุก 

จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาพบว าจุดเหมือนของชุมชนท้ังสองวัดนี้คือ ชาวบ�านต�องการให�เกิดการอนุรักษ�ท่ี

อยากจะรักษารูปแบบเดิมของสถาป<ตยกรรม ศิลปกรรม ให�อยู ได�นานๆ โดยพระสงฆ�และประธาน

ชุมชนวัดปงสนุกพยายามอธิบายความหมายของคําว าอนุรักษ�ให�ชาวบ�านเข�าใจไปในทางเดียวกัน 

ในขณะท่ีเจ�าอาวาสวัดม อนจําศีลพยายามทําวัดม อนจําศีลให�เป�นวัดพัฒนาแบบภาคกลางหรือภาค

อีสานโดยอ�างอํานาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ ซ อมแซม บูรณะวัดด�วยตนเอง โดยอาศัย

ประสบการณ�ช างส วนตัว ต างจากทัศนคติของพระสงฆ�ท่ีวัดปงสนุกท่ีเห็นว า พระสงฆ�ทํางานด�านการ

อนุรักษ�โดยลําพังไม ได�หากปราศจากการสนับสนุนจากชาวบ�าน เพราะชาวบ�านมีส วนสําคัญในการ

ช วยต้ังแต เรื่องความคิด เรื่องเงิน และเรื่องการใช�ประโยชน�หลังการอนุรักษ� ด�วยเห็นว าเม่ืออนุรักษ�

แล�วก็ต�องใช�งานต อเนื่องไม ใช บูรณะแล�วเก็บไว�ไม ใช�งาน ทําให�การรวมกลุ มอนุรักษ�ของชาวบ�านท่ี
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ได�รับการสนับสนุนจากพระสงฆ�และนักวิชาการ เกิดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู� กิจกรรม

การเรียนรู�โดยมีวัดเป�นศูนย�กลางการเรียนรู�เพ่ือสานสัมพันธ�และความเข�าใจอันดีระหว างวัดกับชุมชน 

พระสงฆ�ทําหน�าท่ีเป�นพ่ีเลี้ยงร วมกับนักวิชาการในการถ ายทอดความรู� แลกเปลี่ยนความคิด ใช�วัดเป�น

ห�องเรียนในการสืบทอดวัฒนธรรมต างๆ เช นการทําบายศรี หรือสิ่งประดิษฐ� หัตถกรรม เครื่องถวาย

สักการะพระในโอกาสต างๆ รวมถึงภูมิป<ญญาท�องถ่ินอ่ืนๆ เกิดการขยายเครือข ายการอนุรักษ�ทําให�

เกิดการอนุรักษ�ท่ีเข�มแข็ง ชุมชนเข�มแข็ง เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว างวัดและชุมชน และ

ระหว างชุมชนวัดปงสนุกและชุมชนอนุรักษ�ชุมชนอ่ืน ซ่ึงวัดจําศีลไม สามารถดําเนินการเช นนั้นได� จาก

กรณีพิพาทเรื่องท่ีดินท่ีไม ราบรื่นนัก ท่ีแม�ว าศาลจะมีคําพิพากษาไปแล�วแต ชาวบ�านก็รวมกลุ มต อต�าน 

ประกอบกับการบริหารจัดการของเจ�าอาวาสท่ีไม เปJดโอกาสให�ชาวบ�านมีส วนร วมทําให�เกิดความไม 

พอใจในการทํางาน ยิ่งทําให�การสื่อสารระหว างวัดกับชุมชนเป�นไปด�วยความยากลําบาก เพราะ

พระสงฆ�กับชาวบ�านจํานวนหนึ่งไม ต�องการมีปฏิสัมพันธ�กัน ทําให�การอนุรักษ�แบบประชาชนมีส วน

ร วมแบบวัดปงสนุกเกิดได�ยาก ป<จจุบัน กลุ มการอนุรักษ�วัดปงสนุก เป�นท่ีรู�จักในชื่อ เครือข ายคนตัว

เล็ก ท่ีกลายเป�นแบบอย างในการทํางานด�านอนุรักษ�และพัฒนาวัดอ่ืนๆท้ังในจังหวัดลําปางและจังหวัด

ใกล�เคียง 

 จากการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบว าทุกฝoาย ต้ังแต เจ�าอาวาสวัดม อนจําศีล ชาวบ�านรอบ

บริเวณ คณะสงฆ�ในจังหวัดลําปาง และผู�เก่ียวข�องทุกภาคส วน ต�องการให�มีการอนุรักษ�และพัฒนาวัด

ม อนจําศีล เพราะเห็นถึงศักยภาพและประโยชน�ท่ีวัดและชุมชนจะได�รับ รวมถึงเป�นแนวทางในการ

เริ่มต�นการปรองดองระหว างวัดและชุมชน เพียงแต รอคอยคนกลางท่ีได�รับการยอมรับจากทุกฝoายท่ีจะ

เข�ามาเป�นคนเจรจา ไกล เกลี่ยข�อพิพาทกรณีท่ีดินท่ีเกิดข้ึน และเสนอทางออกท่ียอมรับได�จากทุกฝoาย 

 ผู�ศึกษาเห็นว า แนวทางท่ีเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล ในเบื้องต�นหา

คนกลางท่ีเป�นท่ียอมรับจากทุกฝoายเข�ามาไกล เกลี่ยข�อพิพาทต างๆ แล�วเปJดโอกาสให�ประชาชนเข�ามา

มีส วนในการบริหารจัดการ อนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล แนวทางระยะแรกคือ การรื้อฟqrน

วัฒนธรรมประเพณีท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตชุมชน เช น ข�าวซ อมต อ สรงน้ําพระธาตุ เพ่ือกระตุ�นให�เกิด

จิตสํานึกการมีส วนร วม และสอดคล�องกับวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความหลากหลายในป<จจุบัน ในระยะ

ยาวควรกระตุ�นให�เกิดการรวมกลุ มของชาวบ�านในการอนุรักษ�และพัฒนา โดยร วมกับนักวิชาการ ผู�

เก่ียวมีส วนได�ส วนเสียอธิบายความหมายของคําว าอนุรักษ�ให�ตรงกัน แล�วกําหนดทิศทาง กิจกรรมการ

อนุรักษ�แบบมีส วนร วม 
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สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความเป�นไปได�ในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล จังหวัดลําปาง 
สามารถสรุปผลการศึกษาได� ดังนี้ 
 1. ความสําคัญของวัดม&อนจําศีล 

  ไม ปรากฏหลักฐานว า วัดม อนจําศีล สร�างข้ึนเม่ือใด สันนิษฐานว า วัดม อนจําศีล เป�น
วัดท่ีมีความสําคัญในระดับเดียวกับวัดพระธาตุลําปางหลวง ซ่ึงเป�นวัดคู บ�านคู เมืองจังหวัดลําปาง 
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงถึงประวัติการเสด็จมาเยือนนครลําปางขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ดังท่ี
พบโบราณสถาน คือ เจดีย�ทองบรรจุพระเกศาธาตุ ท้ังนี้ ผู�ศึกษาได�อาศัยแนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม ในการแบ งประเภททรัพยากรวัฒนธรรมในวัดม อนจําศีล ออกเป�น 2 ประเภท 
ประกอบด�วย ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� (Tangible) และมรดกภูมิป<ญญาทางวัฒนธรรม 
(Intangible) 
  ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต�องได�  (Tangible)  ประกอบไปด�วย วัดม อนจําศีล เจดีย�
ทองบรรจุพระเกศาธาตุ เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ เจดีย�พระฤาษี ซุ�มพระเจ�าทันใจ พระเจ�าทันใจ ซุ�ม
ประตูโขง วิหารไม�สัก 
  มรดกภูมิป<ญญาทางวัฒนธรรม (Intangible) ประกอบไปด�วย ประวัติศาสตร�และ
ความเชื่อในการสร�างวัด รวมถึงประวัติของทรัพยากรวัฒนธรรมแต ละชิ้น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิตการเข�ามาต้ังถ่ินฐานของชาวพม า ความเชื่อในการสร�างบ�านเรือน การสร�างวัด รวมไปถึง
ประเพณีต างๆ 
  วัดม อนจําศีล และ ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดม อนจําศีลได�รับการบูรณะให�มีศิลปะ
แบบพม า ในยุคท่ีอุตสาหกรรมค�าไม�เจริญรุ งเรืองมาก จนทําให�มีคนพม าเข�ามาทํากิจการปoาไม�และ
สร�างวัดและบูรณะวัดเพ่ือขอขมาต อรุกขเทวดา และถวายเป�นพุทธบูชา จนทําให�เมืองลําปาง
กลายเป�นศูนย�กลางของวัดท่ีมีศิลปะแบบพม า ท่ีป<จจุบันหลงเหลืออยู เพียง 9 วัด 
 2. สภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดม&อนจําศีล 

  สภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต�องได�ในวัดม อนจําศีล พบว า มีลักษณะชํารุด
เสียหาย และเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมเนื่องจากการบุกรุกของชุมชน การกระทําของพระสงฆ� และ
จากธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 เจดีย�ทอง มีการนํากระเบื้องสมัยใหม เข�ามาซ อมแซมบริเวณฐานเจดีย� และใช�
ปูนซีเมนต�เทรอบฐานเจดีย�เพ่ือทําทางเดิน องค�เจดีย�มีสภาพทรุดโทรม ลวดลายปูนป<rนเลือนหาย ยอด
ฉัตรท่ีประดับตามมุมหักล�มและมีต�นวัชพืชปกคลุม 
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  2.2 ซุ�มพระเจ�าทันใจ มีสภาพทรุดโทรม พ้ืนลาดเอียงเนื่องจากความชื้นของพ้ืนดิน 
นอกจากนี้พระพุทธรูปปูนป<rนศิลปะพม ามีลักษณะชํารุด กระจกติดตามเสาหลุดร อน มีขยะ หยากไย 
ในมุมต างๆ ไม สะอาดเรียบร�อย  
  2.3 พระเจ�าทันใจ ไม ได�รับการดูแลเรื่องความสะอาด มีฝุoนและหยากไย เกาะอยู ตาม
ผนังซุ�ม และมุมต างๆ องค�พระมีการหลุดลอกของสี และปูนกระเทาะ 
  2.4 ซุ�มประตูโขง ถูกเปลี่ยนสภาพการใช�งานจากเดิมใช�เป�นทางข้ึนไปนมัสการเจดีย�
ทองแต ป<จจุบันชาวบ�านเข�ามาต้ังบ�านเรือนประชิดและใช�พ้ืนท่ีบริเวณซุ�มเป�นท่ีจอดรถ สภาพทางเดิน
และกําแพงซุ�มหายไป ซุ�มประตูโขงฝ<tงทิศใต�ได�รับการบูรณะจากวิทยาลัยสารพัดช างโดยใช�อิฐแดงมา
เสริมความแข็งแรง ในขณะท่ีซุ�มประตูฝ<tงทิศตะวันตกไม เหลือสภาพทางเดิน อิฐจมหายไปในดิน มี
วัชพืชปกคลุม และหลังคาซุ�มมีรอยแตกแยกของปูน 
  2.5 วิหารไม� ถูกแปรสภาพการใช�งานจากอดีตท่ีเคยเป�นท่ีต้ังของวัดเพราะใช�เป�น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป�นท่ีพักสงฆ�และท่ีประดิษฐานพระประธาน ป<จจุบันถูกล�อม
ด�วยสังกะสีเป�นเวลาหลายป@ บันไดทางข้ึนวิหารไม�มีสภาพทรุดโทรม ลวดลายของสิงห�เลือนหาย ปูน
กะเทาะ มีวัชพืชปกคลุม และชาวบ�านใช�พ้ืนท่ีบริเวณทางข้ึนบันไดสิงห�เป�นท่ีเก็บอุปกรณ�ประกอบ
อาชีพและจอดรถ 
  2.6 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ ถูกปรับสภาพฐานด�วยการเทปูนและยกพ้ืนสูง      
ลวดลายนรสิงห�แตกหัก ปูนป<rนหลุดกะเทาะ ลวดลายรูปสัตว�ประจํายามเลือนหายไปตามกาลเวลา ใน
อดีต เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศจะเป�นเจดีย�องค�กลางท่ีเรียงกันตามแนวลาดของเนินระหว างเจดีย�ทอง 
และเจดีย�พระฤาษี แต ด�วยการปรับสภาพพ้ืนท่ีท่ีทําให�เรียบเสมอกันเพ่ือสร�างท่ีพักเจ�าอาวาสและ
อุโบสถทรงไทยหลังใหม  รวมถึงอาคารอเนกประสงค�ชั่วคราว ทําให�บดบังทัศนียภาพของกลุ มอาคาร
โบราณสถาน  
  2.7 เจดีย�พระฤาษี มีสภาพทรุดโทรมมาก ฐานของเจดีย�แคบลงเพราะเจ�าอาวาสใช�
รถบรรทุกขุดดินบริเวณฐานเพ่ือเอามาปรับสภาพเนินให�เรียบเสมอกัน ประกอบกับชาวบ�านบุกรุกเข�า
มาสร�างบ�านเรือนใกล�เจดีย�มากเกินไป ตัวองค�เจดีย�มีรอยร�าว มีวัชพืชปกคลุม ยอดฉัตรหักพัก บาง
แห งเหลือแต แท งเหล็ก รูปป<rนสัตว� พระพุทธรูปและกุมภัณฑ�ประจําจุดชํารุด ปูนหลุดกะเทาะ 
นอกจากนี้ยังพบเศษขยะบนองค�เจดีย�เป�นขวดแก�วและกล องน้ําอัดลม และการเผาขยะบริเวณฐาน
ของเจดีย� รวมถึงมีร องรอยการป@นและการเดินเท�ารอบฐานด�านบนขององค�เจดีย�  
   สภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมในมิติท่ีเป�นมรดกภูมิป<ญญาทางวัฒนธรรม พบว า
ลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป ประกอบกับความหลากหลายทางเชื้อชาติ ท่ีชาวพม า
กลุ มเดิมท่ีอพยพเข�ามาต้ังถ่ินฐานล�มหายตายจากหรือย�ายออกจากพ้ืนท่ีหลงเหลือแต ลูกหลานท่ีไม 
หลงเหลือความเป�นพม าอีกต อไป และมีชาวบ�านจากท่ีอ่ืนรวมถึงแรงงานนอกพ้ืนท่ีย�ายเข�ามาต้ังรกราก
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มากเพ่ิมข้ึน ทําให�ชุมชนป<จจุบันไม มีความผูกพันกับวัดม อนจําศีลด�านการมีส วนร วมในประวัติศาสตร�
ความเป�นมา การสืบทอดประเพณี ความเชื่อต างๆท่ีเป�นมรดกภูมิป<ญญาทางวัฒธรรมถูกลบเลือนไป 
เพราะคนสนใจเรื่องการประกอบธุรกิจและการหาเลี้ยงคนในครอบครัวก อน 
 3. การประเมินคุณค&าของทรัพยากรวัฒนธรรม  

  พบว าทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค าในการบอกเล าเรื่องราวความเป�นมา การ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงพัฒนาการของสังคม ชุมชน การปกครองท่ีเป�นเอกลักษณ�ท่ีควรดํารงรักษาไว� 
สอดคล�องกับแนวคิดการประเมินคุณค า ของ ธนิก เลิศชาญฤทธ� (2554) และกรมศิลปากร (2550: 
41) ระบุถึงการประเมิณคุณค าโบราณสถานว าจะต�องมีคุณค าในแง ของความเป�นมรดกวัฒนธรรม
อย างใดอย างหนึ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 เจดีย�ทอง มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงสัญลักษณ� เนื่องจาก เป�นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ในคราวท่ีเสด็จมาเยือนนครลําปางและปราบยักษ�ท่ีม อนจําศีลแห งนี้ 
เจดีย�องค�นี้จึงเป�นหลักฐานการมาเยือนของพระองค� และมีความเชื่อมโยงกับวัดพระธาตุลําปางหลวง
วัดคู บ�านคู เมืองจังหวัดลําปางท่ีมีเจดีย�ทองบรรจุพระเกศาธาตุเช นเดียวกัน จากตํานานการเสด็จมา
ปราบยักษ�ท่ีม อนจําศีลแห งนี้ทําให�วัดม อนจําศีล และเจดีย�ทององค�นี้มีประวัติท่ีเก่ียวข�องกับการสร�าง
วัดพระบาท และ วัดม อนปูoยักษ�ท่ีอยู ในบริเวณใกล�เคียงกัน ดังนั้น เจดีย�ทองจึงเป�นสัญลักษณ�ของ
เหตุการณ�ในอดีตท่ีเชื่อมโยงมาถึงป<จจุบัน โดยท่ีเราสามารถใช�ความสําคัญนี้ในการสร�างความรู�สึกร วม
ทางวัฒนธรรม ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตลอดจนรักษาประเพณีการสรงน้ําพระธาตุ 
  3.2 ซุ�มพระเจ�าทันใจ มีคุณค าท่ีโดดเด นด�านประโยชน�การใช�สอย เป�นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปศักด์ิประจําวัด ท่ีคนนิยมเข�ามากราบไว�บูชา ขอพร อันเป�นการแสดงถึงความเชื่อความ
ศรัทธา คุณค าทางสังคม ในการบอกเล าเรื่องราวทางประวัติศาสตร�การสร�างวัดม อนจําศีล การบูรณะ
วัดให�มีศิลปแบบพม า ผ านพระพุทธรูปปูนป<rนแบบพม าท่ีประดิษฐานอยู ในซุ�มพระเจ�าทันใจ  ป<จจุบัน
ซุ�มพระเจ�าทันใจได�ถูกนํากลับมาใช�ประกอบพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาอีกครั้ง ทําให�เป�นแหล งเรียนรู�
ถึงการเปลี่ยนของสังคม วัฒนธรรม ของชุมชนวัดม อนจําศีล ในการใช�ประโยชน�จากมรดกวัฒนธรรม
แห งนี้ 
  3.3 พระเจ�าทันใจ มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงเศรษฐกิจ และ สัญลักษณ� ด�วยมีความเชื่อว า
พระเจ�าทันใจเป�นพระพุทธศักด์ิสิทธิ์ประจําวัด ขอพรใดแล�วจะสมประสงค�ในเวลาอันรวดเร็ว ทําให�
ชาวบ�านนิยมมาขอพรท่ีนี่เป�นจํานวนมาก จึงเป�นโอกาสอันดีท่ีจะใช�ความเชื่อนี้ในการให�ความรู�เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร� สังคม ของชุมชน หรือการพัฒนาให�เป�นแหล งท องเท่ียวทางศาสนาวัฒนธรรมต อไป 
  3.4 ซุ�มประตูโขง มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงสัญลักษณ�และการใช�สอย เพราะเป�นเครื่อง
สะท�อนประวัติศาสตร�และสังคมในการบูรณะวัดให�มีลักษณะเป�นแบบพม าช วงท่ีชาวพม าเข�ามาทํา
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กิจการปoาไม� รวมท้ังในอดีตซุ�มประตูโขงแห งนี้เคยถูกใช�เป�นทางสัญจรเพ่ือไปนมัสการพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ�า 
  3.5 วิหารไม� มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงสุนทรียะและวิชาการ เนื่องจากวิหารไม�เป�นอาคาร
ท่ีสร�างข้ึนมาใหม ให�มีศิลปแบบพม าโดยเฉพาะ มีหลังคาซ�อนกันเป�นชั้นๆท่ีแสดงถึงความสําคัญในการ
แบ งส วนการใช�สอย โถงท่ีใช�ประดิษฐานพระประธานจะมีการยกพ้ืนสูง รับกับหลังคาท่ีซ�อนกันสูงท่ีสุด
ของตัวอาคาร สอดคล�องกับลวดลายไม�ฉลุรูปสัตว�และเถาวัลย� การประดับตกแต งด�วยกระจกตัดท่ี
สวยงาม แตกต างกับพ้ืนท่ีการใช�งานในส วนอ่ืน วิหารไม�แห งนี้เคยถูกเปรียบเหมือนเป�นท่ีต้ังวัดม อนจํา
ศีล ในอดีต เพราะเป�นสถานท่ีรับแขกและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป�นท่ีพักสงฆ� ท่ีประดิษฐาน
พระประธาน พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ และท่ีฉันภัตตาหาร จึงมีคุณค าเชิงวิชาการในการเป�นสถานท่ี
เรียนรู�ประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรม ประเพณีต างๆ ของชุมชนแห งนี้ 
  3.6 เจดีย�พระอรหันต�แปดทิศ มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงสุนทรียะ เพราะเป�นเจดีย�องค�
กลางระหว างเจดีย�ทองบรรจุพระเกศาธาตุ ซ่ึงอยู บนเนินตํ่ากว า และเจดีย�พระฤาษีท่ีอยู บนเนินสูงกว า  
ทําให�วัดม อนจําศีลมีเนินโบราณสถานท่ีมีเจดีย�สําคัญสามองค�ต้ังเรียงต อกันไปไล ระดับบนเนินสูง 
โดยเฉพาะเจดีย�พระอรหันต�แปดทิศเป�นเจดีย�พม าศิลปะแบบมอญ มีฐานเขียงทรงแปดเหลี่ยม และซุ�ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป<rนศิลปะมัณฑะเลย�เป�นพระพุทธรูปประจําทิศท้ังแปด ประดับคู ด�วยรูป
ป<rนนรสิงห� ทําให�เจดีย�องค�นี้มีลักษณะเด นเชิงสุนทรียศาสตร�ท่ีช างฝ@มือต้ังใจทําถวายเป�นพุทธบูชา  
  3.7 เจดีย�พระฤาษี มีคุณค าท่ีโดดเด นเชิงสัญลักษณ� เพราะเจดีย�องค�นี้ถูกสร�างด�วย
ความเชื่อ ความศรัทธาต อฤาษีอู ส วยหล า ท่ีเป�นหมอยาเข�ามารักษาจนทําให�ชาวบ�านหายปoวยจากโรค
ต างๆ พระฤาษีและชาวบ�านจึงช วยกันสร�างเจดีย�นี้ข้ึนเพ่ือเป�นพุทธบูชาและรู�จักกันในนามเจดีย�พระ
ฤาษี ท่ีสามารถพัฒนาให�เป�นแหล งเรียนรู�ทางวิชาการด�านสมุนไพร และเป�นแหล งท องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม กระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนได� 
  สรุปได�ว า วัดม อนจําศีล และ ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดม อนจําศีล มีคุณค าเชิง
สัญลักษณ� ทางประวัติศาสตร� วัฒนธรรม การใช�สอย มีคุณค าเชิงวิชาการในการเป�นแห งเรียนรู�
เ ก่ียวกับสังคม ชาติพันธุ�  ประเพณี วิ ถีชีวิตความเป�นอยู  รวมถึงสถาป<ตยกรรม คุณค าเชิ ง
สุนทรียศาสตร� ต อความงามของลวดลายทางศิลปกรรมแบบพม า แบบขอม แบบไทใหญ  ลวดลาย
ประดับกระจก รวมท้ังการมีเจดีย�สําคัญต้ังอยู ในวัดเดียวกันถึงสามองค� และคุณค าเชิงเศรษฐกิจท่ี
สามารถพัฒนาให�เป�นแหล งท องเท่ียวเพ่ือสร�างรายได�ให�ชุมชน ท้ังหมดนี้ครบถ�วนตามข�อกําหนด
มาตรา 7 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห งชาติ ควรแก 
การอนุรักษ� 
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 4. การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมวัดม&อนจําศีล  

  พบว ามีป<ญหาเนื่องจากเจ�าอาวาสใช�อํานาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการวัดโดยไม เปJด
โอกาสให�ชุมชนเข�ามามีส วนร วมรับรู� รับฟ<ง หรือ แก�ป<ญหา  เจ�าอาวาสเลือกดําเนินการบูรณะ 
ซ อมแซมทรัพยากรวัฒนธรรมด�วยตนเองโดยอาศัยประสบการณ�ช างในอดีต ด�วยความท่ีเจ�าอาวาสมี
ความคิดท่ีจะพัฒนาวัดให�เหมือนวัดสมัยใหม ในภาคกลางทําให�มุ งสร�างของใหม ทําลายของเก าท่ีมีอยู 
เดิม สร�างความไม พอใจกับชาวบ�าน ประกอบกับเจ�าอาวาสไม เข�าใจวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายของชาติพันธุ� ทําให�ความสัมพันธ�กับชุมชนไม ค อยสนิทกัน โดยเฉพาะกรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน
ระหว างวัดและชุมชน ทําให�เกิดกระแสต อต�าน ไม ให�ความร วมมือในการทํากิจกรรม ทําให�การบริหาร
จัดการ การอนุรักษ�และพัฒนาเป�นไปได�ยาก 
 5. การบังคับใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ3และพัฒนา 

  พบว าไม มีการบังคับใช�กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ� 
คุ�มครอง ทรัพยากรวัฒนธรรม ท่ีผ านมาศาลฎีกามีคําสั่งให�วัดชนะคดีท่ีชาวบ�านฟHองขอกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
ของวัด แต จนถึงป<จจุบันยังไม มีการบังคับคดีให�ชาวบ�านย�ายออกจากพ้ืนท่ี ในทางกลับกันชาวบ�าน
กลับรวมกลุ มประท�วงเจ�าอาวาสให�พ�นไปจากวัด ส วนราชการท่ีเก่ียวข�อง องค�การส วนท�องถ่ิน ไม ได�
บังคับใช�ระเบียบและแนวทางด�านกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ�เนื่องจากกลัวเรื่องผลกระทบด�าน
คะแนนนิยม และขาดการประสานกันระหว างส วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 6. แนวทางการอนุรักษ3และพัฒนาวัดม&อนจําศีล จังหวัดลําปาง  
  พระครูพิศาลสุภัทรกิจ และคนในชุนชนวัดม อนจําศีล รวมถึงนักวิชาการ คณะสงฆ�
จากวัดพม าในจังหวัดลําปาง ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ได�เสนอแนวทางการอนุรักษ�วัดม อนจําศีล สรุปได�ดังนี้ 
  6.1 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรวัฒนธรรม เสนอให�มีการเก็บรวบรวมข�อมูล บันทึก 
จัดทํารายละเอียดของทรัพยากรวัฒนธรรมแต ละแห ง โดยเฉพาะอย างยิ่งกําหนดขอบเขตการใช�
ประโยชน�จากท่ีดินเป�นเขตพุทธวาส สังฆาวาส เขตโบราณสถาน เขตบริการชุมชน และเขตสาธารณะ
อย างชัดเจน โดยต้ังเป�นคณะทํางานด�านการอนุรักษ�โดยเชิญผู�มีความรู� ตัวแทนชาวบ�าน และ
หน วยงานท่ีเก่ียวข�องมาเป�นท่ีปรึกษาและตัวกลางให�ความรู� กําหนดทิศทางในการอนุรักษ�วัดม อนจํา
ศีล โดยคนส วนใหญ เสนอว าควรอนุรักษ�วัดม อนจําศีลให�มีศิลปะแบบพม าอย างเดิม รื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร�างสมัยใหม ท่ีทําลายบรรยากาศมรดกทางวัฒนธรรม และกลับไปใช�วิหารไม�เป�นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ร วมกับการปรับปรุงภูมิทัศน�ให�น าอยู ร มรื่น เหมือนในอดีต 
  6.2 ด�านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล�อม เสนอให�มีการจัดต้ังคณะทํางานด�านการไกล เกลี่ย
ข�อพิพาทระหว างวัดและชุมชนกรณีท่ีดิน โดยเชิญคนกลางท่ีเป�นส วนราชการหรือบุคคลท่ีได�รับการ
ยอมรับท้ังสองฝoาย เช น การเคหะแห งชาติ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง องค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน ในการเก็บรวมรวมข�อมูลด�านประวัติศาสตร�ชุมชน การอพยพเข�ามาต้ังถ่ินฐาน การสร�าง
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บ�านเรือน การบันทึกข�อมูลด�านประชากรศาสตร� เพ่ือให�เป�นไปตามการใช�ประโยชน�ท่ีดิน แลกเปลี่ยน
พูดคุยกับชาวบ�านเพ่ือหาข�อสรุปกรณีพิพาทเรื่องท่ีดินกับวัด และหาท่ีอยู ใหม ให�กับผู�ท่ีบุกรุกท่ีดินอยู  
ณ ตอนนี้ว าจะอยู ท่ีไหน หรือจะจัดเก็บเป�นค าเช าจํานวนเท าไหร  และเสนอให�ชาวบ�านรวมกลุ มกัน
เพ่ือเสนอแนวคิดการอนุรักษ� ส งเสริมให�ชาวบ�านเห็นคุณค าการอนุรักษ� มีทัศนคติท่ีดี และมีส วนร วม
ในกิจกรรมต างๆ โดยการให�ความรู� จัดกิจกรรมด�านการอนุรักษ�ร วมกับวัด และกลุ มกิจกรรมอ่ืนๆ 
  6.3 ด�านการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม เสนอให�จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ประวัติศาสตร� 
ชาติพันธุ� และพัฒนาเป�นแหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รื้อฟqrนขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชาวพม าในอดีต เช น ประเพณีข�าวซ อมต อ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เป�นต�น เพ่ือสร�างรายได�ให�กับวัด
และชุมชน เหมือนวัดพม าอ่ืนๆในบริเวณใกล�เคียงกัน โดยทํางานร วมกับชุมชน หรือกลุ มอนุรักษ�ของ
ชาวบ�านเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดทิศทางการทํางานร วมกัน เพ่ือจะได�เก็บเก่ียว
ผลประโยชน�ร วมกัน 
  6.4 ด�านสังคม ชุมชน  สิ่งแวดล�อม เสนอให�กลุ มอนุรักษ�จัดกิจกรรมในการสนับสนุน 
ส งเสริมการพัฒนาวัดม อนจําศีลให�เป�นแหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ให�ชาวบ�านรื้อฟqrน ฝvกซ�อมการ    
ตีกลองยาว กลองสะบัดชัย หรือ ฟHองผีมดผีเม็ง เพ่ือสร�างจิตสํานึกการมีส วนร วมโดยชี้ให�เป�น
ประโยชน�จากการพัฒนาวัดให�เป�นแหล งท องเท่ียวท่ีจะสามารถเพ่ิมรายได�ให�กับครอบครัว ชุมชน เพ่ือ
กระตุ�นให�สมาชิกในชุมชนสนใจเรื่องอนุรักษ�และพัฒนามากกว าการหาเลี้ยงปากท�องแต เพียงอย าง
เดียว 
  6.5 ผลักดันให�สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช าง ลําปางท่ีเช าท่ีวัดม อนจําศีลอยู  มีส วน
ร วมในการอนุรักษ�และพัฒนา ในการจัดให�มีกิจกรรมทําความสะอาด กิจกรรมการออกแบบแผนท่ี 
การทําแผ นปHายให�ข�อมูลทรัพยากรวัฒนธรรม กิจกรรมสร�างแผนท่ีเพ่ือปรับภูมิทัศน�วัดม อนจําศีล เพ่ือ
ปลูกฝ<งความรู�และกระตุ�นจิตสํานึกของเยาวชนในการอนุรักษ�และพัฒนา 
  ทุกฝoายมีความเห็นไปในทางเดียวกันว าแนวทางการอนุรักษ�และพัฒนาดังกล าว จะ
ช วยบรรเทาความรุนแรงความขัดแย�งกรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน และจะช วยทําให�ชาวบ�านหันมาให�ความ
สนใจเรื่องการอนุรักษ�และพัฒนามากข้ึน หากชาวบ�านเห็นประโยชน�ท่ีจะได�จากการพัฒนาให�เป�น
แหล งท องเท่ียวร วมกัน และจะเป�นการอนุรักษ�และพัฒนาท่ียั่งยืนต อไป 
 
ข�อเสนอแนะ 

 1. ข�อเสนอแนะจากงานวิจัยสําหรับวัดม อนจําศีล ควรเร งให�มีการข้ึนทะเบียนวัดม อนจํา
ศีลเป�นโบราณสถาน เพ่ือให�มีมาตรการคุ�มครองทรัพยากรวัฒนธรรม ไม ให�ถูกรบกวน และควรหาคน
กลางท่ียอมรับได�จากท้ังสองฝoาย เช นนักวิชาการ มาเป�นคนประสานความเข�าใจระหว างวัดกับชุมชน 
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 2. ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต อไป ควรศึกษาเรื่องทัศนคติของชาวบ�านท่ีมีต อการ
อนุรักษ�และพัฒนาวัดม อนจําศีล เพ่ือหาข�อมูลเชิงลึกท้ังด�านคุณภาพและปริมาณในการกําหนดทิศ
ทางการอนุรักษ�และพัฒนาท่ีชาวบ�านต�องการอย างแท�จริง 
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สาขาการจัดการทรัพยาการวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบสอบถามเพ่ือทําการศึกษาวิจัย 

เรื่อง การอนุรักษ"และพัฒนาวัดม อนจําศีล จังหวัดลําปาง 
แบบสอบถามนี้แบ งออกเปOน 3 ตอน ตามหัวข�อดังต อไปนี้ 

  
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข:อมูลส&วนบุคคลของผู:ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวสถานการณ�ป;จจุบัน 
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการอนุรักษ�และการมีส&วนร&วม 
  
 
วันท่ี ……………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน (   ) หรือกรอกข:อความตามจริง 
 
1. ชื่อ...........................................................นามสกุล............................................................................ 
2. เพศ  
 (   )  ชาย  (   )  หญิง 
3. อายุ  
 (   )  ตํ่ากว&า 20 ปy  (   )  21-30 ปy (   )  31-40 ปy 
 (   )  41-50 ปy (   )  51-60 ปy  (   )  มากกว&า 60 ปy  
4. ระดับการศึกษา 
 (   )  ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษาตอนต:น (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (   )  ปวช. หรือ ปวส. (   )  ปริญญาตรี (   )  สูงกว&าปริญญาตรี 
 (   )  อ่ืน ๆ  
5. อาชีพ 
 (   )  รับราชการ  (   )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   )  รับจ:าง (   )  ค:าขาย (   )  เกษตรกร 
 (   )  อ่ืน ๆ  
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6. รายได:เฉลี่ยต&อเดือน 
 (   )  ตํ่ากว&า 1,000 บาท (   )  1,001 - 5,000 บาท (   )  5,001 - 10,000 บาท  
 (   )  10,001 - 15,000 บาท (   )  15,001 - 20,000 บาท (   )  20,001 - 25,000 บาท 
 (   )  25,001 - 30,000 บาท (   )  มากกว&า 30,000 บาท 
 
7. ท&านเป{นคนในพ้ืนท่ี(ท:องถ่ิน)หรือไม& 
 (   )  ใช& (   )  ไม&ใช& มาจากจังหวัด................................................................ 
 
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสถานการณ"ปFจจุบัน 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช&องว&างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท&าน 
 

ลําดับ คําถาม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

น:อย 
 

น:อย 
ท่ีสุด 

1. ท&านคิดว&า ท่ีผ&านมาโบราณสถานท้ัง 5 แห&ง ได:แก& 
เจดีย�ทอง เจดีย�พระฤาษี เจดีย�พระอรหันต� 8 ทิศ ซุ:ม
ประตูโขง และวิหารไม: มีการดูแลรักษามากน:อย
เพียงใด 

     

2. ท&านคิดว&า ท่ีผ&านมา โบราณสถานท้ัง 5 แห&ง ได:แก& 
เจดีย�ทอง เจดีย�พระฤาษี เจดีย�พระอรหันต� 8 ทิศ ซุ:ม
ประตูโขง และวิหารไม: เคยมีการบูรณะบ:างไหม 

     

3. 
 

ท&านคิดว&า วัดม&อนจําศีล ซ่ึงเป{นวัดท่ีมีศิลปกรรมแบบ
พม&า ควรได:รับการ การอนุรักษ� และดูแลรักษา ตาม
แนวทางแบบพม&า เพ่ือให:ศิลปะแบบพม&ายังคงอยู& มาก
น:อยเพียงใด 

     

4. ท&านคิดว&า สิ่ งปลูกสร:างต&างๆ อาทิ ศูนย� เ ด็กเล็ก 
โรงเรียนปริยั ติธรรม อาคารวิทยุชุมชน ศาลาการ
เปรียญ มีการจัดวางรูปแบบ (แปลน) ถูกต:องเหมาะสม 
สวยงาม มากน:อยเพียงใด 

     

5. 
 

ท&านคิดว&า สภาพแวดล:อม ท่ัวไปภายในวัด ความร&มรื่น 
ความสะอาด ความเป{นระเบียบ มากน:อยเพียงใด 
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ลําดับ คําถาม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

น:อย 
 

น:อย 
ท่ีสุด 

6. ท&านคิดว&า โบราณสถานท้ัง 5 แห&งได:แก& เจดีย�ทอง 
เจดีย�พระฤาษี เจดีย�พระอรหันต� 8 ทิศ ซุ:มประตูโขง 
และวิหารไม: ควรได:รับการบูรณปฏิสังขรณ� เพ่ือให:นํา
กลับมาใช:ทํากิจกรรมทางศาสนาได:อย&างต&อเนื่อง มาก
น:อยเพียงใด 

     

7. การจัดกิจกรรมการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีล 
สามารถสร:างความสมานสามัคคี ให:เกิดข้ึนระหว&าง วัด
และชุมชน 

     

8. ถ:าวัดม&อนจําศีล ได:รับการอนุรักษ� สามารถพัฒนาเป{น
แหล&งท&องเท่ียว และสร:างรายได:ให:กับชุมชนได: 

     

9. ชาวบ:านมีศักยภาพ ในการรวมกลุ&มกันเพ่ือจัดต้ังเป{น
กลุ&มอนุรักษ�เพ่ือพัฒนาวัดม&อนจําศีล ด:วยตัวเอง 

     

 
1. ท&านคิดว&าป;ญหาและอุปสรรคของการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีลในป;จจุบัน .คืออะไร และ

จะแก:ไขได:ด:วยวิธีใด  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท&านมีข:อเสนอแนะใดบ:างต&อการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการอนุรักษ"และการมีส วนร วม 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช&องว&างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท&าน 
 

ลําดับ คําถาม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

น:อย 
 

น:อย 
ท่ีสุด 

1. ท&านเคยเข:าไปมีส&วนร&วมในการทํากิจกรรมต&างๆ กับวัด      

2. ท&านเคยมีส&วนร&วมในการบูรณะโบราณสถานท้ัง 5 แห&ง 
ได:แก& เจดีย�ทอง เจดีย�พระฤาษี เจดีย�พระอรหันต� 8 ทิศ 
ซุ:มประตูโขง และวิหารไม: มากน:อยเพียงใด 

 
 

    

3. ท&านมีความต:องการเข:าไปมีส&วนร&วมในการอนุรักษ�และ
พัฒนาวัดม&อนจําศีล 

 
 

    

4. ชาวบ:านควรมีส&วนร&วมในการรับรู:ป;ญหาและการแสดง
ความเห็นเพ่ือแก:ไขป;ญหา หรือ นําเสนอความเห็นด:าน
การอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีล 

  
 

   

5. ชาวบ:าน ป^าขาม หมู&ท่ี 1 ต.พระบาทควรเข:าไปเป{น
กรรมการ  กรรมการวัดหรือไม& 

 
 

    

6. ท& าน คิดว& า  วั ด  พระส งฆ�  และชาวบ: าน  คว ร มี
ความสัมพันธ�ร&วมกันมากน:อยเพียงใด 

 
 

    

 
1. ท&านคิดว&ามีวิธีการใดท่ีจะทําให:ประชาชนเข:ามามีส&วนร&วมในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีล  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ช&วยเสนอแนะแนวทางการทํากิจกรรมของชาวบ:านในชุมชน ท่ีจะช&วยให:เกิดการอนุรักษ�และ

พัฒนาวัดม&อนจําศีล  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท&านคิดว&าป;ญหาและอุปสรรคในการมีส&วนร&วมของชุมชนคืออะไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท&านคิดว&าการมีส&วนร&วมของชุมชนในการอนุรักษ�และพัฒนาวัดม&อนจําศีลจะสําเร็จได:ด:วยอะไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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