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การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมจากยู เ นสโก ให้ ไ ด้ รั บ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ที่ ดี ภายใต้
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ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส่าคัญทางวัฒนธรรมของชุมชนแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อ
เป็นต้นแบบที่ส่าคัญในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ชุมชน
อื่นต่อไป
โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ก่าหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบคุณภาพ โดยมีทั้งการสัมภาษณ์
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วัดนารังนกขาดงบประมาณที่เพียงพอต่อการบูรณะ ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การขาด
การสนับสนุนอย่างจริงจังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื่องของชุมชน ประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัดคูเต่าและวัด
นารังนก
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอแนะให้ มี ก ารจัด ตั้ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วัด คู เ ต่ า และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่น
วัดนารังนก รวมถึงการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้มีการบริหาร
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Abstract
The study of local regulation model for archeological site management and
conservation in Mae Tom community, Bang Khlum district, Songkhla province intended
to explore the good management scheme based on the participation of local
community and administrative organization for the archeological sites and sacred areas
reflecting the local culture of Mae Tom sub-district, especially the one hundred years
old sermon hall in a monastery of Khu Tao Temple which was awarded by UNESCO
for cultural conservation prize. Moreover, it intended to establish the local regulation
model for the management and conservation archeological sites, archeological items,
arts, and holy sites representing local culture of Mae Tom community, Bang Khlum
district, Songkhla province which would be the role model of the archeological and
holy sites management and conservation for other communities.
The researchers employed qualitative researching methods to collect the
data. The in- depth interviews were conducted with the related locals including the
abbots of Khu Tao Temple and Na Rang Nok Temple, the managing committee
members of the temples, the representatives of the local administrative organization,
related government agencies, and local residents. The results of the study reveal that
the outstanding problem of the archeological and holy sites and items management
and conservation in Khu Tao Temple and Na Rang Nok Temple is that the two temples
are deficient of the budget for the restoration of the archeological sites and items. The
temples have not been concretely supported by local administrative organization for
the matter. Moreover, there was not consecutively participation from the community
and local residents to drive the management and conservation of the two temples.
It is recommended to found the local museums in Khu Tao Temple and Na
Rang Nok Temple as well as to issue the local regulation for archeological or holy sites
and items conserved in the areas of the museums in order to establish the good and
systemic management and conservation scheme in the area that could maintain the
cultural heritage of the community for people in the next generation and in the
country.
Keywords: Archeological Site, Mae Tom
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178
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181
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191
205
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219
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หน้า
๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา…
5.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา……………………………………
บทที่ 6 ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา..............................................................................................................
6.1 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา…………………………………………….
6.2 การจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคู เต่า
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา.....................
บทที่ 7 สรุปและเสนอแนะ....................................................................................................
7.1 บทสรุป.............................................................................................................
7.2 ข้อเสนอแนะ......................................................................................................
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………..
ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………….
คณะผู้วิจัย...............................................................................................................................
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1 รายชื่อก่านันและผู้ใหญ่บ้าน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา.....................
3.2 จ่านวนประชากรและการนับถือศาสนาอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา..........................................................................................
3.3 สถาบันและองค์การทางศาสนา ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา..............
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา....................................

หน้า
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………………………………………
3.1 แผนที่ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา……………………………………………
3.2 หลวงพ่อช้าง……………………………………………………………………………………………………
3.3 พระอุปัชฌาย์หนู……………………………………………………………………………………………..
3.4 พระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอม ปุญญมาโน…………………………………………
3.5 พระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอม ปุญญมาโน…………………………………………
3.6 พระอธิการถาวร ถาวโร…………………………………………………………………………………..
3.7 พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าปัจจุบัน…………………………………….
3.8 พระอธิการมาโนช กตปุญโญ ให้สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาและการให้รางวัลเพื่อ
การอนุ รั กษ์มรดกทางวัฒ นธรรมภูมิภ าคเอเชีย แปซิ ฟิ ก ปี 2011 (พ.ศ.2554)
แก่ผู้วิจัย……………………………………………………………………………………………..…………
3.9 พระอุโบสถวัดคูเต่า…………………………………………………………………………………………
3.10 พระอุโบสถวัดคูเต่า…………………………………………………………………………………………
3.11 ด้านหน้าพระอุโบสถ……………………………………………………………………………………….
3.12 ด้านหลังพระอุโบสถ…………………………………………………………………………………….....
3.13 ด้านหลังพระอุโบสถ…………………………………………………………………………………….....
3.14 ภายในพระอุโบสถ……………………………………………………………………………………......
3.15 ศาลาการเปรียญ 100 ปี……………………………………………………………………………….
3.16 ศาลาการเปรียญ 100 ปี……………………………………………………………………………….
3.17 ภายในวัดคูเต่า.............………………………………………………………………………………….
3.18 ด้านข้างศาลาการเปรียญ………………………………………………………………………………..
3.19 ด้านหลังศาลาการเปรียญ……………………………………………………………………………….
3.20 ภายในวัดคูเต่า..............………………………………………………………………………………….
3.21 ศาลาโบราณอายุหลายร้อยปี ที่ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี 2011 จากยูเนสโก……………………………………………………
3.22 ศาลาโบราณเก่าแก่ มรดกทางวัฒนธรรมของวัดคูเต่า…………………………………………
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178
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3.23
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3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
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3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
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บริเวณหน้าวัดคูเต่า……………………………………………………………………………………....
สะพานแขวนอายุ 100 กว่าปี………………………………………………………………………..
ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า……………………………………………………….
ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า…………………………………………................
สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า………………………………………………………………
สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า………………………………………………………………
สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า………………………………………………………………
สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า………………………………………………………………
ประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น……………………………………………………………………
ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ในต่านาน……………………………………………………………
ประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น……………………………………………………………………
ประติมากรรมปูนปั้นภายในวัดคูเต่า………………………………………………………………..
ประติมากรรมปูนปั้นภายในวัดคูเต่า………………………………………………………………..
ประติมากรรมปูนปั้นรูปครุฑ…………………………………………………………………………..
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด…………………………………………………………………………..
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด………………………………………………………………..............
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด………………………………………………………………..............
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด………………………………………………………………..............
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด…………………………………………………………………………..
จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด………………………………………………………………..............
ด้านหน้าวัดนารังนก……………………………………………………………………………………...
ป้ายแสดงทางไปวัดนารังนก……………………………………………………………………………
ภายในพระอุโบสถวัดนารังนก………………………………………………………………............
พระอุโบสถวัดนารังนก…………………………………………………………………………………..
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ………………………………………………………………..............
ด้านข้างพระอุโบสถ……………………………………………………………………………………....
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3.49 กุฏิเจ้าอาวาสวัดนารังนก………………………………………………………………………………..
3.50 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………………………
3.51 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………..................
3.52 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………..................
3.53 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………..................
3.54 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………………………
3.55 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก………………………………………………………………..................
3.56 หลวงพ่อลิ้นด่า วาจาสิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนารังนก……………………………………
3.57 หลวงพ่อลิ้นด่า วาจาสิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนารังนก……………………..................
3.58 สะพานแขวนวัดนารังนก………………………………………………………………………………..
3.59 ท่าน้่าวัดนารังนก……………………………………………………………………………………........
4.1 องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ.บางกล่่า จ.สงขลา…………………………………….
4.2 ด้านหน้าเทศบาลต่าบลคูเต่า…………………………………………………………………………….
4.3 เทศบาลต่าบลคูเต่า……………………………………………………………………………………......
4.4 บริเวณรอบเทศบาลต่าบลคูเต่า………………………………………………………………………..
4.5 แผนที่อ่าเภอหาดใหญ่แสดงที่ตั้งของต่าบลคูเต่า………………………………………….........
4.6 แผนที่อ่าเภอหาดใหญ่แสดงที่ตั้งของต่าบลคูเต่า………………………………………….........
4.7 เทศบาลต่าบลคลองแห……………………………………………………………………………………
5.1 ตลาดริมน้่าวัดคูเต่าบริเวณด้านหลังของวัด………………………………………………………..
5.2 การตั้งแผงลอยขายอาหารสดและผลไม้ ซึ่งอยู่ติดกับศาลาของวัด……………………….
5.3 บรรยากาศการค้าภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า…………………………………………..............
5.4 การตั้งแผงลอยเพื่อขายอาหารสด ผลไม้ของชุมชนในบริเวณวัดคูเต่า.......................
5.5 บรรยากาศของตลาดร้อยปีวัดคูเต่า……………………………………………………………….....
5.6 การตัง้ สินค้าเกษตรและอาหารสดของแม่ค้าในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า……………………....
5.7 การจัดวางอาหารของพ่อค้า แม่ค้าภายในบริเวณวัดคูเต่า…………………………………..
5.8 บรรยากาศการค้าขายภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า………………………………………….......
5.9 บรรยากาศการค้าขายภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า………………………………………….......
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5.23
5.24
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5.31

บรรยากาศของพ่อค้า แม่ค้าภายในตลาดร้อยปีของวัดคูเต่า…………………….............
ความไม่เป็นระเบียบของการจัดการจราจรภายในตลาด……………………………………
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตลาด……………………………………………………………
เศษขยะมูลฝอยบริเวณตลาดร้อยปี………………………………………………………………..
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการทิ้งขยะของพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาจ่ายตลาด
ริมคลองอู่ตะเภา………………………………………………………………………………………….
ป้ายแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถานของวัดคูเต่า……………………
ป้ายบอกถึงภูมิหลังของวัดคูเต่า………………………………………………………………........
ป้ายแสดงภูมิหลังของวัดคูเต่า………………………………………………………………..........
ป้ายแสดงภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของโบราณสถานของวัดคูเต่า…………………….
ป้ายแสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวั ดแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ………………………………………………………………………..
ป้ายแสดงประวัติของโบราณสถานวัดคูเต่า…………………………………………..............
ประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า ฉบับภาษาไทย…………………………………………......
ป้ายบอกเขตต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา……………………............
ป้ายบอกทางเขตต่าบลแม่ทอม……………………………………………………………….........
ป้ายบอกทางไปต่าบลคูเต่า……………………………………………………………………………
ป้ายบอกทาง เขตต่าบลแม่ทอม………………………………………………………………......
พระมหาไพศาล วิ ส าโล รั ก ษาการเจ้ า อาวาสวั ด นารั ง นกให้ สั ม ภาษณ์ แ ก่
คณะผู้วิจัย...............................................................................................................
พระอุโบสถวัดนารังนกอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม……………………................
การบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดนารังนก…………………………………………..............
คณะกรรมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่า………………
การบรรยายของครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม..........
ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม กับนักศึกษาสาขาการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครศรีธรรมราช……………………………………………………………….....................
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5.32 ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม ก่าลังบรรยายประวัติ
ความเป็นมาของวัดคูเต่า………………………………………………………………………………….
5.33 การเชิ ญ ชวนร่ ว มท่ า บุ ญ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ อ งค์ พ ระประธานในพระอุ โ บสถของ
วัดนารังนก…………………………………………………………………………………………………..
5.34 พระอุโบสถภายนอกที่ยังรอการบูรณปฏิสังขรณ์………………………………………………
5.35 อาคารให้เช่าพระเครื่องวัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนารังนก…………………
5.36 คณะผู้วิจัยพูดคุยกับชุมชนมุสลิมที่อาศัยบริเวณรอบวัดคูเต่า……………………...........
5.37 ผู้ วิ จั ย เป็ น วิ ท ยากรแนะน่ า ความรู้ ด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โบราณสถาน
โบราณวัตถุแก่ชุมชนวัดนารังนก………………………………………………………………......
5.38 ชุมชนได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน.....
5.39 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชนโดยรอบวัดนารังนก.....……………
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บทที่ ๑
บทน่า
๑.๑ ความเป็นมาและความส่าคัญของปัญหา
โบราณสถานและโบราณวัตถุถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ที่ส่าคัญของประเทศ สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สามารถด่ารงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ทางของ
มนุ ษ ย์ ใ นอดี ต กาล และเป็ น แหล่ ง ความรู้ ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
ประกอบกับ ในปัจจุ บันรัฐ บาลได้มีแนวนโยบายให้ ประชาชนและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่ ว น ได้
ตระหนักและพยายามปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้คงอยู่
โดยเป็ น หลั กฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส่ าคัญ เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ
เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ดังนั้นการบริหารจัดการโบราณสถานและ
โบราณวัตถุจึงถือสิ่งจ่าเป็นอย่างยิ่ง อันน่ามาซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นที่มีมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นฐานทรัพยากรที่ส่าคัญของท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
57 (1) ได้ก่าหนดให้รัฐมีหน้าที่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ
ส่าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด่าเนินการด้วย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มี
แนวคิด นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า งมาก
โดยเฉพาะการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
รวมถึงการจัดให้มีพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุอันเป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งของชุมชนและของชาติด้วย
นอกจากนี้ภาครัฐได้ให้ความส่าคัญกับการอนุรั กษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุโดยได้
มีการตราพระราชบั ญญั ติโ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504 โดยกรมศิล ปากรเป็นหน่ว ยงานหลั กที่มีห น้าที่และรับผิ ดชอบภารกิจการอนุรัก ษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุตามที่กฎหมายก่าหนด แต่จากสภาพการณ์ปัจจุบันการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของไทยมีปัญหาที่
เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่าให้การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุยังไม่
สามารถด่าเนินการได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากโบราณสถาน
และโบราณวั ต ถุ ใ นประเทศไทยมี เ ป็ น จ่ า นวนมากขาดการดู แ ลเอาใจใส่ จ ากหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องหรือการขาดงบประมาณและผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอรวมถึง การขาดการสนับสนุนด้านต่างๆ
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จากองค์กรภาครั ฐ และเอกชนอี กมาก ในอดีตรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 284 ได้ก่าหนดให้มีพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก่าหนดกรอบของสิ ทธิและหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติเอาไว้ โดยให้อ่านาจการ
ดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาและจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งในปัจจุบันมีการ
ออกกฎ คือ ค่าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 ที่อาศัยอ่านาจตามมาตรา 6 1 แห่ง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ประกอบกับมาตรา 126 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ่านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก่าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลมีอ่านาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการป้ องกัน คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
เมื่อพิจ ารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เห็ นได้ว่า กรมศิล ปากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีอ่านาจหน้าที่ในการจัดการพื้นที่บริเวณโบราณสถานและโบราณวัตถุ และ
ต่างใช้อ่านาจของตนเองที่ก่าหนดไว้ในกฎหมาย จึงท่าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทับซ้อนกัน
อีกทั้งชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นยังมิได้เข้ามามีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
ที่ถูกก่าหนดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และจากการศึกษายัง พบว่า มี ประเด็นปัญหาหรือความเสี ยหายที่ก่าลั งเกิดขึ้น กั บ
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายกรณี กล่าวคือ
๑) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของ
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 โดยกฎหมายได้ก่าหนดให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานของรัฐในการดูแลรับผิดชอบ ซึ่ง
นับตั้งแต่มีการก่าหนดภารกิจ ดังกล่าวกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานเดียวในการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกป้อง และฟื้ นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ แต่ใน
ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร
1 พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน

โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 ให้
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรมรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละให้ มี อ่ า นาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ กั บ ออก
กฎกระทรวงก่าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก่าหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้.
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีประกาศค่าสั่งก่าหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ่านาจหน้าที่และสามารถบังคับใช้กฎหมาย โดยถือให้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ด้วย ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวได้ก่าหนดอ่านาจหน้าที่แก่ท้องถิ่นให้เข้าไปมี
ภารกิจและอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน รวมทั้งหน้าที่ในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ จารีตประเพณีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่เป็นภูมิปัญญา
ของท้ อ งถิ่ น และมรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ ด้ ว ย โดยอ่ า นาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ดั ง กล่ า วของ
หน่วยงานทั้งสององค์กรเกิดการทับซ้อนกันซึ่งเกิดจากการให้อ่านาจหน้าที่ของกฎหมายที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะกฎหมายของแต่ละหน่วยงานได้ก่าหนดภารกิจและหน้าที่เช่นเดียวกัน ส่งผล
ท่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการก่าหนดภารกิจในการบริหารจัดการพื้นที่โดยหน่วยงานทั้งสอง
ต่างอาศัย อ่านาจที่กฎหมายก่าหนดให้ ของตนเองมาบังคับใช้กับการบริห ารจัดการโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามที่กฎหมายให้อ่านาจไว้
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น นั้น การที่รัฐได้ก่าหนดบทบาท อ่านาจ
หน้าที่ให้หน่วยงานภาครัฐหลายองค์กรในภารกิจเดียวกัน ท่าให้เกิดปัญหาการทับซ้อนด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุ
มาโดยตลอด ก่อให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรมกับโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติ
ภารกิจตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้อย่างเต็มศักยภาพในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุ
นอกจากกรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ่านาจหน้ าที่ตาม
กฎหมายในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ที่มีบ ทบาทอ่านาจหน้ าที่เช่นเดียวกับกรมศิล ปากรและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เช่น
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีอ่านาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในการบริห ารจัดการ
พื้น ที่โ บราณสถานหรื อ ในบริ เวณโดยรอบโบราณสถานที่ อยู่ ในพื้ นที่ ความดู แลของกรมธนารั ก ษ์
เช่นเดียวกันกับกรมศิลปากรและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลท่าให้เมื่อมีการบุกรุกหรือการ
กระท่าอื่นใดที่เป็นการท่าลายโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของทั้งกรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมธนารักษ์ใช้อ่านาจ
หน้าที่เดียวกันในการบังคับใช้กฎหมาย บางกรณียังเกิดการปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ของกรมศิลปากร
โดยอ้างว่าไม่ใช่อ่านาจหน้าที่ของตนในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เช่นเดียวกัน จากการใช้อ่านาจตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานรัฐ
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ท่าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งถือว่าเป็น
การกระท่าที่ขัดต่อหลักทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคลของรัฐ ส่งผลท่าให้เกิดความเสียหายแก่
โบราณสถานและโบราณวัตถุอย่างมาก ท่าให้การบังคับใช้กฎหมายทีข่ าดประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการ
บุกรุกท่าลายหรือเสื่อมค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วย ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
การคุ้ ม ครองดู แ ลโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และศิ ล ปวั ต ถุ ข องชาติ อ ย่ า งมาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
โบราณสถานบางแห่ง มีแนวโน้มที่จะถูกถอนออกจากทะเบียนแหล่งมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการ คุ้มครอง ปกป้อง
อนุรักษ์ หรือฟื้นฟูโบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศชาติตามที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกเอาไว้
2) ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานและ
โบราณวัตถุตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่าหนดเรื่อง
สิทธิชุมชนด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ กล่าวคือรัฐธรรมนูญให้สิทธิของบุคคล
รวมกัน เป็ น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิม ย่อมมีสิ ทธิอนุรักษ์ห รือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่ว มในการ
จัดการ การบ่ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)
ไม่มีการบัญญัติในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไว้
แต่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีล่าดับศักดิ์ (Hierarchy of Law) ที่สูงกว่า
ได้ ให้ สิ ทธิชุมชนในการอนุ รั กษ์ และบ่ารุงรักษาศิล ปวั ฒ นธรรมอั นดี ข องท้ อ งถิ่น ของตน ดังนั้น
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติ ชุมชนและประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น จึ ง มี สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองดู แ ลโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมายด้วย
จังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมา
หลายร้ อยปี ดังนั้ น ที่นี่ จึ งได้รั บการขนานนามว่าเป็น “เมืองเก่า ” ทรงคุณค่าที่เปี่ยมล้ นไปด้วย
เรื่องราวที่ควรศึกษาและอนุรักษ์ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี รวมถึงมรดกทาง
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีความส่าคัญต่อจิตใจและวิถี
ชีวิตของชาวจังหวัดสงขลานั้นมีอยู่กระจายหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา หนึ่งในโบราณสถานที่ส่าคัญ
ของจั ง หวั ด สงขลาคื อ ศาลาการเปรี ย ญอายุ 100 กว่ า ปี ข องวั ด คู เ ต่ า ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห มู่ 6
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ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ค.ศ. 2011 จากองค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
โดยภายในอาณาบริเวณของวัดประกอบไปด้วยอาคารเสนาสนะต่าง ๆ
อายุรวมได้หลักหลายร้อยปี ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันทรงค่า
โดยเฉพาะอุโบสถวัดนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ซึง่ พระอุโบสถนั้นเป็นถาวรวัตถุเก่าแก่
โดยมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง พ.ศ. 2446 โครงสร้างก่ออิฐถือปูนและไม้รอบ
ด้วยก่าแพงแก้ว มีซุ้มประตู่ก่ออิฐถือปูนขาว ยอดเป็นจัตุรมุขแกะลายกนก และซุ้มสีมาลายกนก
หน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และพระพรหมทรงหงส์ มีลายกนกและรูปสัตว์ประกอบ
ภายในมีจิตรกรรมรูปพระเวสสันดรชาดก ศาลาการเปรียญกว้าง 14.50 เมตร ยาว 21.30
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 กุฏิสงฆ์จ่านวน 7 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และตึก อาคาร
ห้องสมุดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร สร้าง พ.ศ. 2520 ศาลากว้าง 14 เมตร ยาว 53
เมตร สร้าง พ.ศ. 2514 โครงสร้างคอนกรีตเริมเหล็ก ส่าหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ
ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยฤทธิ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 2
โบราณสถานที่ ส่ า คั ญ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของต่ า บลแม่ ท อม อ่ า เภอบางกล่่ า
จังหวัดสงขลานั้นคือ วัดนารังนก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ ที่ 6 ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ริมคลองอู่ตะเภา ช่วงสายน้่าคลองแห วัดนารังนกได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ
พ.ศ. 2387 เป็นวัดที่มีสถานที่ร่มรื่น กว้างขวาง มีลานริมคลองส่าหรับการจัดงานลอยกระทง
และประเพณีส่าคัญอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีสะพานแขวน ข้ามคลองอู่ตะเภา เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 แต่สภาพการณ์ของสะพานในปัจจุบัน ขาดการบูรณะซ่อมแซมท่าให้สะพานอยู่ใน
สภาพที่ช่ารุดไม่สามารถใช้การได้ วัดนารังนกนั้นถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและประชาชนต่าบล
แม่ทอม ชุมชนคลองแห รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป3
ส่าหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้น กล่าวถึงอุโบสถวัดนารังนกว่าสร้างใน
สมั ย ใดนั้ น ไม่ ป รากฏแน่ ชั ด แต่ เ ชื่ อ กั น ว่ า สร้ า งในสมั ย พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
เช่นเดียวกับวัดคูเต่า ในอดีตพระอุโบสถวัดนารังนก สร้างโดยหลังคามุงด้วยสังกะสี ต่อมามุงด้วย
กระเบื้องดินเผาบางๆ สมัยหลวงพ่อยกธมมฺทินโน เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด ท่านได้สร้างพระ
อุโ บสถหลั งปั จจุ บัน กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร หลั งคา 2 ชั้น โดยสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมแบบตะวันตก4
2

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม. สืบค้น 2561, มกราคม 27, จาก http://lekprapai.org/home/view.php?id=563
3 วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม .แหล่งเดิม
4 วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม .แหล่งเดิม
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ในอดีตสมัยพระครูสิริเขมากรเป็นจ้าอาวาสวัดนารังนก ได้บูรณปฏิสังขรณ์
พระอุโบสถโดยท่าช่อฟ้าใบระกาหน้าบันฐานพระประธาน ฉาบผิวด้านใน เขียนภาพพุทธประวัติบน
ฝาผนัง ท่าสี ติดตั้งไฟฟ้า ใส่ประตู หน้าต่าง อุโบสถวัดนารังนกมีจุดเด่นคือ มีลวดลายประดับ
ปูนปั้นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนก อยู่บริเวณหน้าบัน ผนังอุโบสถ วาดภาพจิตรกรรมชุด
พุทธประวัติ ปัจจุบันยังต้องมีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่อีกจ่านวนมาก5
ส่าหรับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุภายในวัดคูเต่าและวัด
นารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง
ของชุมชนชาวต่าบลแม่ทอม ชุมชนคูเต่า และชาวจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งถือเป็นศาสนสมบัติของวัดคูเต่าและวัดนารังนก ซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (2511) ที่มี
วัตถุประสงค์ส่าคัญให้วัดในฐานะนิติบุคคลทางกฎหมาย มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัดให้คงอยู่และสืบต่อไปยัง
อนุ ช นคนรุ่ น หลั ง แต่จ ากสภาพการณ์ปัจจุบัน การบริห ารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัด คูเต่าและวัดนารังนกประสบปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาด้านงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งมี
ความจ่ าเป็ น ต้องใช้เป็ น จ่านวนมากที่ต้องน่ามาใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซม ปฏิสั งขรณ์อาคาร
สิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานเหล่านี้ โดยทางวัดไม่ได้มีงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ
เหล่านี้เพียงพอ ซึ่ง ต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยในปัจจุบันทางวัดคูเต่าและวัดนารังนกพึ่งพาตนเองในการหางบประมาณ มาบูร ณะ
ซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยได้มาจากเงินบริจาค เงินจากการทอดกฐิน การทอดผ้าป่า
จากพุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธา เพื่อน่ามาบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวั ตถุ และ
ศิลปวัตถุอันเป็นศาสนสมบัติต่อไป
นอกจากปัญหาด้านงบประมาณที่ต้องน่ามาบริหารจัดการและการอนุ รักษ์
มรดกทางวัฒ นธรรมของชุมชน ปัญหาด้านการบริห ารจัดการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในศาสนสถาน ถือเป็ นปัญหาส่าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการถูกท่าลาย
การเสื่ อมของโบราณสถานที่มีคุณค่าของวัดเช่นกัน หากโบราณสถานดังกล่ าวถูกท่าลาย หรือ
เสื่อมสภาพ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว การบูรณปฏิสังขรณ์อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถาน
อันเป็นศาสนสมบัติของวัดเหล่านี้ ทางวัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องอาศัยงบประมาณ
จ่านวนมากในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานเหล่านี้เช่นกัน
5

วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม .แหล่งเดิม
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นอกจากนี้วัดคูเต่าและวัดนารังนกยังมี ปัญหาด้านการมีส่ วนร่ว มในการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจากภาคประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จากการลงพื้นที่วิจัยเบื้องต้นพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและประชาชนในพื้นทีค่ ่อนข้างน้อย ท่าให้การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อยู่ภายใต้อ่านาจหน้าที่ของวัด แต่
การบริหารจัดการและการดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมดังกล่าวต้องอาศัยงบประมาณที่มาก และทาง
วัดเองยังขาดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เหล่านี้
ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาแนวทางที่ เ หมาะสมในการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ ชั ด เจน ประชาชน ในพื้ น ที่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ที่ เพื่อให้โบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อั น เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ มี ค่ า ของชุ ม ชน
แม่ทอม และของชาติได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งธ่ารงไว้ซึ่งศาสน
สมบัติของชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้่าค่าให้มั่นคงด่ารงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ชุมชนต่าบลแม่ท อม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาได้รับการบริหารจัดการ
และอนุ รั กษ์โ บราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส่ าคัญทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.2 เพื่อให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส่าคัญทางวัฒนธรรมของชุม ชน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลาอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ให้กับชุมชนเก่าแห่งอื่นต่อไป
1.2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มี
ความส่าคัญทางวัฒนธรรมชุมชนของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลามีแนวทางในการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส่าคัญทางวัฒนธรรม โดยการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน
1.3.2 ชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลามีข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ โบราณสถานและสถานที่สักดิ์สิทธิ์ที่มีความส่า คัญทางวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่ของตน
1.3.3 ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบของชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาเป็น
ต้ น แบบของชุ ม ชนเก่ า ในการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานและสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ มี
ความส่าคัญทางวัฒนธรรมแหล่งอื่นในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
1.4 ค่าถามหลักในการวิจัย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครั ฐ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อบัญญัติท้ อ งถิ่ น
ต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัต ถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาได้อย่างไร
1.5 ระยะเวลาการด่าเนินการวิจัย 365 วัน
1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.6.1.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูล ภาคสนาม โดยมีเนื้ อหาสาระครอบคลุมในประเด็นความเป็นมาและความส่าคัญของ
โบราณสถาน โดยเฉพาะวัดคูเต่า และวัดนารังนกของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ในเรื่องการตั้งถิ่นฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมทั้งแผน โครงการ
ต่าง ๆ ผลกระทบต่อพื้นที่และชุมชนโดยรอบ
1.6.1.2 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการและ
การอนุ รั กษ์ รวบถึงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุของต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน
1.6.1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารจั ดการและการอนุ รั กษ์โ บราณสถานและโบราณวัตถุ ของต่าบลแม่ท อม อ่าเภอบางกล่่ า
จังหวัดสงขลา เช่น พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภา
ต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2537 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.6.2 ข้อมูลด้านบุคคลภาคสนาม
1.6.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
1) พระครูมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา
2) พระมหาไพศาล วิสาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
3) ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา
4) นายชิต เทพอรัญ ไวยาวัจกร วัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา
5) นายชาญวิทูร สุขสว่าง คณะกรรมการบริหารวัดคูเต่า
6) นายฉัตรชัย ธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 6 ฝ่ายประสานงานต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
7) นายพิทยา พาหุ กูล ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ฝ่ ายประสานงานต่าบลคูเต่า
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
8) นางอารี ตรีทอง ฝ่ายกิจกรรมของวัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา
9) นายจรัญ หวานวงศ์ ไวยาวัจกร วัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบาง
กล่่า จังหวัดสงขลา
10) นายจีรพงศ์ แก้วคงบุญ ก่านันต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลา
11) นายโฆษิต ดีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
12) ผู้แทนจากส่านักศิลปากรที่ 13 จังหวัดสงขลา
1.6.2.2 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จากการที่ ค ณะผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) จ่านวน 110 ชุด โดยแบ่งเป็น
1) ชุมชนรอบวัดคูเต่า หมู่ที่ 3 บ้านหัวนอนวัด หมู่ที่ 5 บ้านนารังนก
เหนือ และหมู่ที่ 4 บ้านแม่ทอมออก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา จ่านวน 61
ชุด
2) ชุมชนรอบวัดนารังนก หมู่ที่ 1 บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 6 บ้านนารังนก
ใต้ ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา จ่านวน 49 ชุด
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เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนและทั น ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ได้ ใ ช้
แบบสอบถามข้างต้นประกอบกับการสัมภาษณ์ พูดคุยกับกลุ่มประชากรตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการ
เช่น กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน พ่อค้าแม่ค้า ผู้สูงอายุที่ อาศัยอยู่ใน
พื้นที่วิจัย
1.6.2.3 การจัดเวทีเสวนาชุมชน คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีประชุมชุมชนและประชาชน
โดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก เพื่อต้องการข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดนารังนกและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า รวมถึงการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอมอย่างเป็นรูปธรรม
1.7 ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้ก่าหนดขั้นตอนและกระบวนการศึกษาวิจัย ดังนี้
1.7.1 ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของโบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่ า
จังหวัดสงขลาซึ่งได้แก่ วัดคู่เต่า และวัดนารังนก จากผู้รู้นักปราชญ์ประจ่าต่าบลแม่ทอม ซึ่งได้แก่
พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่า พระมหาไพศาล วิสาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัด
นารังนก และครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม อ่า เภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา อ่าเภอบาง
กล่่า รวมถึงเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ต่าบลแม่ทอม เทศบาลต่าบลคูเต่าและเทศบาลเมืองคลองแห เป็นต้น รวมถึงชุมชนโดยรอบวัดคูเต่า
และวัดนารังนก
1.7.2 ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
โดยศึกษาจากต้นแบบของกฎหมายที่มีการบั งคับใช้โดยท้องถิ่น โดยส่ารวจพื้นที่ และรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาอุปสรรค โอกาสและข้อจ่ากัดของการอนุรักษ์พื้นที่ โดยใช้กระบวนการ
การท่างานกันกับชุมชน ตั้งแต่การก่าหนดประเด็นปัญหา การส่ารวจร่วมกันน่าไปสู่การประเมิน
คุณค่าและสร้างคุณค่าร่วมกันของท้องถิ่นของความเป็นย่านชุมชนเก่า
1.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและด่าเนินการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ จัดการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่โดยกดเวที
เสวนาชุมชน ทั้งวัดคูเต่าและวัดนารังนกซึง่ ตัง้ อยูใ่ นต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่า่ จังหวัดสงขลา
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1.8 นิยามศัพท์เฉพาะงานวิจัย
๑) ข้อบัญญัติต้นแบบ หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของวัดคูเต่าและ
วัดนารังนก ชุมชนต่าบลแม่ทอม และองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลา
2) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนของชุมชนต่าบลแม่ทอม ซึ่งอาศัยอยู่ริมคลอง
อู่ตะเภา อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๓) การบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการด่าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมาย โดยเน้นที่มีการด่าเนินการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4) การอนุรักษ์ หมายถึง การอนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี
คุณค่าต่อชุมชนและสังคมของชุมชน และประชาชนของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลา
5) โบราณสถาน หมายถึง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
เป็นศาสนสมบัติของวัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
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1.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต.- เทศบาล – เมือง

นักวิชาการ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานวิจัยระดับต่างๆ

ส่วนราชการ

ปราชญ์/ผู้ร/ู้ ปัญญาชนท้องถิ่น

ภาคเอกชน

องค์กรการกุศล

ประชาชน
ทั่วไป

ชุมชนท้องถิ่น /หมู่บ้าน/ วัด
การมีส่วนร่วม

การพึ่งตนเอง

การจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

การจัดการร่วมกัน
: Co-Management
: Participative Management

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชาชน
ในท้องถิ่น

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โบราณสถานและโบราณวัตถุถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้่าค่าของชาติที่แสดงถึงภูมิหลัง
และความเป็นมาของชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเป็นมรดกที่ทุกคนในชาติต้องมีหน้าที่ ดูแล
รักษาเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ คือความมั่นคง ความสามัคคีของชาติ นอกจากนี้ยังเป็น
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่ารายได้ด้านเศรษฐกิจ เข้ามาสู่ชุมชนและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม
ปั จ จุ บั น สภาพความเสื่ อ มโทรมของโบราณสถานเกิ ด ขึ้ น หลายสาเหตุ เช่ น การบุ ก รุ ก ท่ า ลาย
โบราณสถานเพื่อหาของมีค่าภายในโบราณสถาน การโจรกรรมโบราณวัตถุเพื่อส่งออกนอกประเทศ
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การขยายตัวของเขตเมืองที่รุกล้่าโบราณสถาน อีกทั้งการที่หน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในความส่าคัญของโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีส่วน
ท่าให้ โ บราณสถานและโบราณวัต ถุถู กท่ าลาย ดังนั้นการอนุรักษ์โ บราณวัตถุ ที่ดีจึ งต้ องเป็ น การ
ด่าเนินการโดยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม คือ มีทั้งการรักษาคุณค่าดั้งเดิมของโบราณสถานนั้นๆ
พร้อมทั้งมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย โดยแนวความคิดที่ว่าโบราณสถานนั้นเป็นหลักฐานอันส่าคัญที่
แสดงถึงอารยธรรมของชาติพันธ์แต่ละท้องถิ่น จึงถือว่าโบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
สมบัติของชาติ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความหมายในการร่วมกันสงวนรักษาอนุรักษ์
โบราณสถานของประเทศต่างๆ ให้การตกลงระหว่างประเทศในความร่วมมือกันคุ้ม ครองอนุรักษ์
โบราณสถาน ได้มีการตกลงก่าหนดหลั กการเพื่อเป็นแนวทางในการสงวนรักษาและการบูรณะ
โบราณสถานให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศของตนตามความเหมาะสมของแต่ล ะประเทศที่มีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทยจึงเป็นภารกิจและ
เป็ น หน้ าที่ของชาวไทยทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์ ท่านุบ่ารุงโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลกร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีอ่านาจตามกฎหมายในการรับผิดชอบด้านการ
อนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานและโบราณวั ต ถุ ดั ง นั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการใช้อ่านาจตามกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศไทยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่และสืบทอดไปยังอนุชนคนรุ่นหลัง
ต่อไป

๑๔

โดยการศึ ก ษาเรื่ อ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยขอน่าเสนอแนวคิดทฤษฎีด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ ดังนี้
๒.๑ แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ
๒.๓ แนวคิดพื้นฐานเรื่องสิทธิและเสรีภาพ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น
๒.๕ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัด
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลของวัดตามกฎหมายมหาชน
2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของศาสนสมบัติของวัด
๒.8 แนวคิดและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
๒.9 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2.10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของ
ประเทศไทย
2.12 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
2.13 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.14 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑๕

2.1 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
รัฐ หมายความถึง สิ่งที่มีสภาพด่ารงอยู่ รัฐเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นโดยประชาชนกลุ่ มหนึ่ง
รวมตัวกันจัดการปกครองตนเองเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยทั่วไปเห็นตรงกันว่าการเป็นรัฐนั้นจะต้องมี
จ่ านวนราษฎรที่แน่ ชัด มี อาณาเขตที่ แน่นอน มีการจัดองค์กรในการปกครอง และมีอิส ระในการ
ปกครองตนเองโดยในรัฐหนึ่ง ๆ จะมีการเก็บภาษีและมีรายได้มาเป็นการคลังของรัฐ และจะมีบุคลากร
ด่าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ รัฐจึงย่อมก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ผูกพันบุคคลต่าง ๆ
ได้ทั้งในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นการคลังของรัฐ และในฐานะผู้มีอ่านาจตามกฎหมายของรัฐที่
จะก่อนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ กับเอกชนในแง่ของกฎหมายปกครองและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่ให้อ่านาจ
แก่รัฐ จากสภาพที่รัฐเป็นผู้ทรงสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ นี้เอง รัฐจึงต้องเป็นบุคคลในกฎหมาย (subject of
law) โดยสภาพ จึงมักกล่าวกันว่า รัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสภาพอันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง (d’ une nature particuliere)1
รัฐถือเป็นสถาบันในทางกฎหมายมหาชนที่ส่าคัญยิ่งเนื่องจากรัฐเป็นองค์การแห่งการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันของมนุษย์ เป็นสังคมที่มีการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองในระดับสูงสุด ดังนั้น
กฎหมายมหาชนสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง
และกฎหมายระหว่างประเทศต่างมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับรัฐทั้งสิ้น โดยทั่วไปแล้วหากพิจารณาในทาง
กฎหมาย รัฐถือเป็นหน่วยในทางกฎหมายหรือเป็นบุคคลทางกฎหมาย ซึ่ งหมายความว่ารัฐเป็นผู้ทรง
สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในทางกฎหมาย รัฐสามารถกระท่าการ
หรื อแสดงเจตนาของรั ฐ นั้ น แยกออกจากการกระท่ า ของราษฎรแต่ล ะคนที่ เป็น สมาชิ ก ของรั ฐ 2
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐจึงมีอยู่มากมายหลากหลายมิติ
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ารัฐเป็นองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลและ
เป็นหน่วยที่มีความสามารถทรงสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดในทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่รัฐสมัยใหม่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แนวความคิดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่แนวความคิดที่ได้รับ
การยอมรับ เพราะในเวลานั้นเฉพาะแต่กษัตริย์เท่านั้นที่เป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมาย
หาใช่รัฐไม่ อาจกล่าวได้ว่าในเวลานั้นรัฐและกษัตริย์ยังหลอมรวมกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่อมา
ได้มีแนวคิดที่จะแยกรัฐกับผู้ปกครองรัฐออกจากกัน ดังจะเห็นได้จากค่าตรัสของพระเจ้าฟรีดดริคที่ 2
กษัตริย์แห่งปรัสเซีย ที่ว่าพระองค์เป็นคนรับใช้คนแรกของรัฐ อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้ในช่วงแรก
ยังไม่ได้รับการอธิบายให้เป็นระบบในทางทฤษฎี3
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ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศาสตร์. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์., น. 61
ภาคีรัตน์. (2555). คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ : โครงการต่าราและเอกสารประกอบการ
สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3 คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (น.55).แหล่งเดิม.
2วรเจตน์
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การแยกรัฐกับผู้ปกครองรัฐออกจากกันเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังเนื่องจากหลักที่ว่า “กษัตริย์ไม่
ทรงท่าอะไรผิด” (the king can do no wrong) ซึ่งหมายความว่า ผู้ปกครองที่เป็นพระมหากษัตริย์
ย่อมได้รับการคุ้มกันมิให้ต้องถูกฟ้องคดีจากราษฎรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์จะกระท่าการอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม การมีหลักดังกล่าวนี้ส่งผลให้ในอีกทางหนึ่งระบบกฎหมายต้องสร้างบุคคล
ขึ้นมารับผิดแทนกษัตริย์ บุคคลดังกล่าวย่อมได้แก่รัฐซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์สมบัติในการชดใช้ค่าทดแทน
ความเสียหายให้แก่ราษฎรได้ ในตอนปลายราชอาณาจักรปรัสเซียได้ตราประมวลกฎหมายทั่วไปแห่ง
ราชอาณาจักรปรัสเซีย (allgemeines landrecht fur die preuBischen staaten 1794) บัญญัติ
ให้ราษฎรของปรัสเซียมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีที่รัฐกระท่าการอันท่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราษฎรผู้นั้นมากกว่าราษฎรผู้อื่น4
แนวความคิดที่ให้รัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกออกต่างหากจากกษัตริย์เริ่มชัดเจนเมื่อได้มีการ
จ่ากัดอ่านาจของกษัตริย์ลง และเป็นที่ย อมรับกันในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์
เป็นประมุขอีกต่อไป กล่าวคือ ในประเทศที่กลายเป็นสาธารณรัฐ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ภายหลังจากที่
มีการปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ. 1789 และเริ่มระบอบสาธารณรัฐในปลาย ค.ศ. 1792 เพราะเมื่อไม่มี
กษัตริย์เสียแล้ว ก็เป็นอันไม่ต้องถกเถียงกันต่อไปถึงหน่วยแห่งความรับผิดในทางกฎหมาย เนื่องจาก
คงมีแต่รั ฐ เท่า นั้ น ที่ยั ง เหลื อ อยู่ เป็ นหน่ว ยที่ รับผิ ด ได้ ในที่สุ ดแล้ ว จึง ยอมรั บ กัน ทั่ว ไปในทางกฤษฎี
กฎหมายให้รัฐเป็นนิติบุคคล5
ในทางทฤษฎี ก ฎหมายยอมรั บ กั น ว่ า ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น
เป็นเรื่องสมมติตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็น เมื่อกฎหมายก่าหนดให้ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายทุก
คนก็ต้องถือปฏิบัติตามนั้น ความเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงโดยมิได้เป็นผลมาจาก
การจัดตั้งของกฎหมาย และการที่กฎหมายกล่าวถึงนิติบุคคลใดเป็นเพียงการรับรู้ความมี อยู่ของสิ่งที่
เป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง กฎหมายนั้ น เท่ า นั้ น และความเป็ น นิ ติ บุ ค คลมิ ใ ช้ เ ป็ น เรื่ อ งองค์ ก ร แต่ เ ป็ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของบุคคลธรรมดา (physical person) กลุ่มหนึ่ง ท่าให้เกิดศูนย์รวมของสิทธิ
หน้าที่ที่ต้องรักษาให้คงอยู่ตามระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนดังกล่าว6
ในแง่องค์ประกอบเห็นกันว่า บุคคลธรรมดาเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายยอมรับในเกียรติภูมิของ
มนุ ษย์ (human dignity) โดยมนุ ษย์เป็นบุคคลในกฎหมายและไม่ อาจปฏิบั ติต่ อมนุ ษย์เช่น อย่ า ง
ทรัพย์สินหรือทาสได้อีกต่อไป แต่นิติบุคคลนั้นก็เหมือนกับบุคคลธรรมดา คือ เป็นบุคคลในกฎหมายซึ่ง
จะมีการยอมรับและมีการคุ้มครองแต่มีสภาพที่แตกต่างไปโดยจะมีองค์ประกอบ คือ7
4

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2555). กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (น. 55). แหล่งเดิม.
6 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (น. 61). แหล่งเดิม.
7 โภคิน พลกุล. (2530). นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง, 6, 283-284.
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(1) มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งเพื่อให้ด่าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(2) มีการจัดองคาพยพให้เกิดการด่าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการ
จัดตั้งโดยมีการจัดการระบบภายใน เช่น มีที่ประชุมใหญ่และมีคณะผู้บริหาร และการแสดงออกของ
องค์กรต่อบุคคลภายนอก
(3) มีปัจจัยในการด่าเนินองค์กร กล่าวคือ มีทรัพย์สินหรือบุคลากรเพื่อเป็นก่าลังใน
การจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(4) มีสิทธิและมีหน้าที่อันเกิดขึ้นจากการด่าเนินงาน และมีสภาพแยกออกเป็น
เอกภาพโดยเฉพาะของตนเอง (distinct entity)
จากทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นเมื่อประกอบเข้ากับรัฐ จะเห็นได้ว่ารัฐเป็นองค์กรที่ประชาชนจัดตั้ง
ร่วมกันให้ด่าเนินงานต่าง ๆ แทนประชาชนทั้งหมด โดยประชาชนสละทรัพย์สินเป็นภาษีให้แก่รัฐและ
รั ฐ จะเป็ น เจ้ าของดิ น แดนแทนประชาชน รัฐ จึงเป็นผู้ ทรงสิ ทธิห น้า ที่ ทั้ ง ในแง่ ทรั พย์สิ นและในแง่
กฎหมายเฉพาะที่ให้อ่านาจแก่รัฐ ทั้งในความสัมพันธ์กับประชาชน หรือคนต่างชาติ หรือรัฐต่างชาติ
ผู้ใดท่าให้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเสียหายรัฐก็ย่อมเป็นเจ้าหนี้ ส่วนถ้าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดรัฐก็เป็นลูกหนี้ การช่าระหนี้ก็ต้องน่ามาจากประชาชนทุกคนที่เป็น
ราษฎรของรัฐ รัฐจึงเป็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงจากความสัมพันธ์ของสิทธิ
หน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ประกอบเข้ามาเป็นรัฐ กลุ่มชนที่มีเอกราชในการปกครองตนเอง (selfdetermination or sovereignty) ก็จะเป็นรัฐเมื่อนั้น เกิดสภาพที่จะทรงสิทธิห น้าที่ต่าง ๆ ตามที่
ประชาชนมอบหมายในการจัดตั้งเป็นรัฐ ส่วนการจัดการรัฐย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น เช่น
มีรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เป็นต้น สภาพเช่นนี้หากเปรียบเทียบกับรัฐใหม่อย่างอิสราเอลหรือ
สิงคโปร์จะเห็นการก่อตัวได้ชัดเจน รัฐเกิดขึ้นแล้วจึงตรากฎหมายต่าง ๆ จัดการปกครองขึ้น รัฐจึงเป็น
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนกฎหมาย โดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ต้องสร้างความเป็นนิติ
บุคคลให้แก่รัฐอีก เพราะเป็นนิติบุคคลโดยสภาพมาพร้อมกับการจัดตั้งรัฐนั้นแล้ว และเมื่อใดเป็นรั ฐ
แล้วนั้นก็เป็นบุคคลในกฎหมาย (subject of law) ทั้งในระบบกฎหมายระหว่างประเทศและระบบ
กฎหมายภายใน และในกฎหมายภายในนั้นก็จะเป็นนิติบุคคลทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน แล้วแต่ว่ารัฐจะมีความสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับรัฐต่างประเทศ เอกชนต่างประเทศ หรือเอกชน
ภายในประเทศ ตามแต่กรณี8 ด้วยความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การเงินและการคลังที่แท้จริงคือรัฐ
สิทธิหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ก็เป็นสิทธิหน้าที่ที่ส่งถ่ายไปผูกพันรัฐในชั้นที่สุด หากหน่วยงานใด
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก การชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง
เท่านั้น เพราะทุกหน่วยงานต่างด่าเนินการแทนรัฐ มิใช่ว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นหนี้ก็ต้อง
ช่าระหนี้เอง รัฐจึงเป็นนิติบุคคลที่แท้จริงไม่ต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรรองรับ เช่นเดียวกับที่ถือ
8
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ปฏิบัติอยู่ในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจึงเป็นเพี ยงนิติบุคคลท่า
ให้หน่วยงานนั้นสามารถมีสิทธิในทรัพย์สิน หรือท่านิติกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อบังคับการตาม
อ่านาจหน้าที่ของตนเองโดยตรง และอาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีในศาลอันเป็นความคล่องตัวระดับหนึ่ง
เท่านั้น นอกจากนั้ น การใช้สิทธิในฐานะนิติบุคคลเหล่ านี้ก็อยู่ในบังคับ กฎหมายมหาชนอีกหลาย
ประการ เช่ น อ่ า นาจท่ า สั ญ ญาก็ มี ร ะเบี ย บการพั ส ดุ บั ง คั บ ไว้อี ก ชั้ น บางกรณี ต้ อ งขออนุ มั ติ จ าก
ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีด้วยจึงจะมีอ่านาจท่าสัญญาผูกพันการเงินของหน่วยงานตนได้ ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช่าระใหม่ พ.ศ. 2535 ได้ตัดการก่าหนดให้หน่ วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐเป็นนิติบุคคลออกไป โดยเห็นว่าเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนมิใช่ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรณีใดจะก่าหนดให้เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ9
การบริการสาธารณะทั้งปวงย่อมมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัด
ด่าเนินงาน เว้นแต่บริการสาธารณะที่ให้เอกชนรับไปท่าแทนฝ่ายปกครอง กฎหมายไทยเรียกนิติบุคคล
ซึ่งจัดท่าบริการสาธารณะที่เป็นราชการว่า ทบวงการเมือง ซึ่งมีอยู่หลายจ่าพวก ดังจะได้อธิบายต่อไป
แต่ก่อนที่จะพูดถึงนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน จะได้กล่าวถึงหลักว่าด้วยนิติบุคคลโดยทั่วไปเสียก่อน
1) ทฤษฎีว่าด้วยสภาพนิติบุคคล
ในเรื่องสภาพของนิติบุคคลนี้มีทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎีซึ่งขัดแย้งต่อกันและเป็นปัญหาที่นัก
นิติศาสตร์เคยโต้เถียงกันมา โดยที่ฝ่ายหนึ่งเห็นว่านิติบุคคลเป็นสิ่งที่กฎหมายสมมติขึ้น แต่อีกฝ่ายหนึ่ง
เห็นว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง มิใช่เป็นแต่เพียงสิ่งสมมติเท่านั้น10
(1) ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลเป็นสิ่งสมมติ ทฤษฎีนี้ถือว่า นิติบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
อ่านาจกฎหมาย หาได้มีความเป็น อยู่อย่างแท้จริงไม่ เป็นแต่เพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติใ ห้ มี ขึ้น
เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ท่านองเดียวกับบุคคลธรรมดา และให้สามารถแสดงเจตนาได้ด้วย แต่เนื่องจาก
นิติบุคคลไม่อาจแสดงเจตนาได้ จึงต้องแสดงออกมาโดยทางผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคลจะมีสิทธิเท่าที่กฎหมายก่าหนดให้เท่านั้น และกฎหมายอาจจะให้สภาพนิติบุคคลหรือถอน
สภาพนิติบุคคลเมื่อใดก็ได้ เพราะเกิดขึ้นด้วยอ่านาจกฎหมาย ทฤษฎีนี้ได้มีผู้ถือตามมาเป็นเวลานาน
แต่บัดนี้ได้เสื่อมความนิยมไปแล้ว เพราะเป็นทฤษฎีที่ไม่สามารถให้ค่าอธิบายอย่างแจ่มแจ้งได้ทุกกรณี
เช่น ไม่อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดรัฐจึงเป็นนิติบุคคล ถ้านิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้แต่โดยอ่านาจกฎหมาย
เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายสร้างสรรค์ขึ้นแล้ว เหตุใดรัฐซึ่งกฎหมายมิได้สร้างขึ้นจึงมีสภาพเป็นนิติบุคคล
นอกจากนี้ เมื่อนิติบุคคลเป็นสิ่งที่กฎหมายสมมติขึ้น ไม่มีตัวตน จะอ้างถึงเจตนาของสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้
อย่างไร
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กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (น. 67). แหล่งเดิม
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ตามทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลเป็นสิ่ งที่กฎหมายสมมติขึ้น นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ ก็
ต่อเมื่อมีกฎหมายสร้ างขึ้น แต่เมื่อมาพิจารณาให้ กว้างออกไป จะเห็ นว่ารัฐ ซึ่งก็เป็นนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนเหมือนกัน แต่รัฐเกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายแล้วรัฐเกิดขึ้นด้วยอะไร อะไรที่สร้างรัฐ
ขึ้น ความเป็นรัฐเกิดขึ้นเมื่อเข้าลักษณะ 4 ประการ คือ มีประชากร ดินแดน อ่านาจอธิปไตย และมี
ระเบียบการปกครอง สังคมมนุษย์ที่เข้าลักษณะทั้ง 4 อย่างนี้ก็เกิดเป็นรัฐขึ้น และเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชนภายในก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน แต่หลักข้อนี้
กฎหมายมหาชนของไทยไม่ได้ถือตาม เพราะถือแต่เพียงว่ารัฐ เป็นนิติบุคคลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายมหาชนภายในไม่ได้กล่าวถึงรัฐ แต่จ่าแนกออกไปว่า กระทรวง ทบวง กรม เป็นนิติ
บุคคล ไม่ได้กล่าวถึงรัฐ แต่หลักกฎหมายมหาชนของต่างประเทศถือว่ารัฐเป็นนิติบุคคล กระทรวง
ทบวง กรม ไม่ได้เป็นนิติบุคคล
(2) ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่ อย่างแท้จริง เนื่องจากทฤษฎีที่ถือว่า
นิติบุคคลเป็นสิ่งสมมติอาจมีข้อโต้แย้งดังได้กล่าวมาแล้ว นักนิติศาสตร์อีกพวกหนึ่งจึงอธิบายให้เหตุผล
เป็นอย่างอื่น โดยกล่าวว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง มิใช่สิ่งสมมติขึ้น ด้วยเหตุนี้
นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยทางส่วนประกอบของนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้
เพราะนิติบุคคลเป็นที่รวมบุคคลธรรม นิติบุคคลมิใช่สิ่งที่กฎหมายสร้างขึ้นตามชอบใจ กฎหมายเป็น
แต่เพียงรับรองสภาพความเป็นอยู่ของนิติบุคคลซึ่งมีอยู่แล้ว และควบคุมนิติบุคคลโดยก่าหนดสิทธิและ
หน้าที่ต่าง ๆ เท่านั้น ถ้ากฎหมายไม่รับรองสภาพของนิติบุคคลก็เท่ากับเป็นการฝืนธรรมชาติ ทฤษฎีนี้
เป็นทฤษฎีที่พิสูจน์ได้ยาก ค่าว่าบุคคลธรรมดานั้นเป็นศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายเพื่อให้หมายความถึงมนุษย์
ซึ่งอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมาย แต่นิติบุคคลมิได้มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดาอย่า งแท้จริง สิทธิและ
หน้าที่บางอย่างก็มิได้เหมือนบุคคลธรรมดา เช่น ความสามารถที่จะท่าการสมรส เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จะ
ถือว่านิติบุคคลมีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติเหมือนกับบุคคลธรรมดาจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง
(3) สภาพอันแท้จริงของนิติบุคคล ความจริงนิติบุคคลมิได้เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
ขึ้น หรือเป็นบุคคลที่มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง นิติบุคคลเป็นที่รวมบุคคลธรรมดาหรือทรัพย์สิน
เพื่อด่าเนินการตามวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลธรรมดา เช่น
บุคคลธรรมดาที่รวมกันเป็นสมาคม เป็นบริษัทจ่ากัด เป็นต้น การให้สภาพนิติบุคคลเป็นวิธีการหรือ
เทคนิ คอัน หนึ่ งของกฎหมาย ซึ่งคิดขึ้นเพื่ออ่านวยความสะดวกในการที่จะให้ บุคคลธรรมดาและ
ทรัพย์สินที่มารวมกันนั้นสามารถด่าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสะดวกโดยนิติบุคคลนั้นเอง
เพราะฉะนั้นการที่จะเถียงกันว่านิติบุคคลเป็นสิ่งที่สมมติขึ้ นโดยกฎหมายหรือเป็นบุคคลที่มีสภาพ
ความเป็นอยู่อย่างแท้จริง จึงไม่มีประโยชน์อย่างไร
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2) นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายไทยอาจจ่าแนกได้ดังนี้11
(1) ทบวงการเมือง หมายความถึง นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่เป็นองค์การของ
ราชการบริหารส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็ น นิ ติบุ คคล องค์การของราชการบริห ารส่ ว นภูมิภ าค อันได้แก่ จังหวัดและองค์การแห่ ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต่าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อันเป็นองค์การที่มีอ่านาจหน้าที่ในทางปกครอง
ทบวงการเมืองเป็นค่าที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
มาแต่เดิมโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 72 และมาตรา 73 แต่ค่านี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 ที่ได้ตรวจช่าระใหม่ พ.ศ. 2535 ได้ตัดมาตรา 72 และมาตรา 73 ออกไปทั้งหมด และไม่ได้
กล่าวถึงทบวงการเมืองเลย ในหมวด 2 ว่าด้วยนิติบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากทบวงการเมืองมิได้มีขึ้นด้วย
อาศัยอ่านาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีขึ้นด้วยอาศัยอ่านาจแห่งบทกฎหมายอื่นอัน
เป็นกฎหมายมหาชน จึงไม่สมควรที่จะบั ญญัติเรื่องทบวงการเมืองไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อันเป็นกฎหมายเอกชน แต่ค่าว่า ทบวงการเมือง ยังคงมีอยู่ในกฎหมายมหาชนที่วางระเบียบ
เกี่ยวกับราชการบริหาร เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรคสอง ที่บัญญัติให้
เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ่านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(ก) กระทรวง ทบวง กรม ตามหลั กกฎหมายปกครองของไทยถือว่า กระทรวง
ทบวง และแม้แต่กรมอันเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงหรือทบวง มีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะ
เป็นส่วน ๆ ไป ซึ่งเท่ากับเป็นการจ่าแนกหน่วยงานของรัฐให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐด้วย
หลั กของกฎหมายไทยในเรื่ องนี้ จึ งแตกต่างกับหลั กของกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งไม่ถือว่ากระทรวง ทบวง กรม มีสภาพเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐ และ
ถือว่ารัฐเท่านั้นที่เป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน กระทรวง หรือกรม เป็นแต่เพียงหน่ วยงานของรัฐ
ซึ่งท่ากิจการในนามของรัฐทั้งสิ้น รัฐจึงเป็นนิติบุคคลใหญ่แต่เพียงนิติบุคคลเดียวผู้ใดจะฟ้องร้องก็ต้อง
ฟ้องร้องรัฐ ไม่ใช่ฟ้องร้องกระทรวง ทบวง หรือกรม และในท่านองเดียวกัน กระทรวง ทบวง หรือกรม
จะฟ้องร้องบุคคลใด ก็ต้องฟ้องร้องในนามของรัฐ แต่ตามหลักกฎหมายของไทย กระทรวง ทบวง หรือ
กรมเป็นโจทก์ จ่าเลย และนิติกรรมต่าง ๆ ได้ในนามของตนเองโดยไม่ต้องอ้างรัฐ
ความจริงถ้าจะพิจารณาให้ลึ กซึ้งลงไปแล้ว กระทรวง ทบวง หรือกรม ที่เป็นนิติ
บุคคลก็มิได้แยกออกเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐอย่างแท้จริง แต่ยังคงรวมอยู่ในรัฐซึ่งเป็นนิติ บุคคล
ใหญ่ เพราะว่างบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ก็รวมอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน
ฉบับเดียวกัน ถ้ากระทรวง ทบวง กรม เป็นนิติบุคคลโดยอิสระ ก็ควรมีงบประมาณของตนเองเป็น
11

คาบรรยายกฎหมายปกครอง (น. 132-140). แหล่งเดิม.

๒๑

ส่ ว นสั ดแยกออกจากงบประมาณของรัฐ เช่น งบประมาณของเทศบาล เป็นต้น ฉะนั้น ถึงแม้ว่า
กฎหมายไทยจะบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรมเป็นนิติบุคคลแต่ละส่วนก็ตาม กระทรวง ทบวง กรม
ก็เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของนิติบุคคลใหญ่คือรัฐนั่นเอง
(ข) จังหวัด ทบวงการเมืองนอกจากกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กล่าวมาแล้ว ยัง
หมายความรวมถึงจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาคด้วย เพราะมาตรา 52
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติว่า ให้รวมท้องที่หลาย ๆ
อ่ า เภอตั้ ง ขึ้ น เป็ น จั ง หวั ด มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด ในฐานะที่ เ ป็ น
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีฐานะเป็นนิติบุคคลนี้ ได้มีมาตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 และกฎหมายจัดระเบียบราชการบริหาร
ที่ประกาศใช้บังคับในสมัยต่อมา คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2515 และแม้แต่พระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 ที่ใช้บังคับ อยู่ ใน
ปั จ จุ บั น ก็ได้บั ญญัติตามให้ จั งหวัด ในฐานะที่เ ป็นราชการบริห ารส่ ว นภูมิภ าคเป็นนิติ บุค คลต่ อ มา
จนกระทั่งทุกวันนี้
การที่กฎหมายบัญญัติให้จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น
นิติบุคคลนี้ นับว่าไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครอง เพราะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นแต่เพียง
สาขาของราชการบริหารส่วนกลางที่ได้แบ่งออกไปท่าในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยราชการบริหาร
ส่วนกลางส่งเจ้าหน้าที่ของตนออกไปประจ่าบริหารราชการในเขตท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง แต่มิได้แยกออกเป็นหน่วยงานอิสระจากราชการบริหาร
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่และงบประมาณก็ใช้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม และงบประมาณแผ่นดิน
ที่ตั้งให้กระทรวง ทบวง กรม อันเป็นองค์การของราชการบริหารส่วนกลางทั้งสิ้น มิได้แยกออกเป็นนิติ
บุคคลต่างหากโดยมีเจ้าหน้าที่และงบประมาณของตนเองเหมือนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
เช่น เทศบาล เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อบทกฎหมายบัญญัติให้จังหวัดในฐานะที่เป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคเป็นนิติบุคคล ก็ต้องถือว่าเป็นนิติบุคคล แม้ว่าไม่เป็นการถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครองก็
ตาม เพราะหลักกฎหมายไทยถือว่า นิ ติบุคคลย่อมมีขึ้นได้ด้วยอาศัยอ่านาจแห่งบทกฎหมาย ตามที่
บัญญัติเป็นหลักการไว้ในมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็
แต่ด้วยอาศัยอ่านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
(ค) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทบวงการเมืองอีกจ่าพวกหนึ่ง ก็คือ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพราะเป็นองค์การที่มีอ่านาจหน้าที่ในการปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบการ
ปกครองเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้ราษฎรมีส่วนมีการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายที่ จั ด ระเบี ย บองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น เช่ น

๒๒

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรคสอง ได้บัญญัติให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง
มีอ่านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหลายแบบด้วยกัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ให้จัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายก่าหนดซึ่งในปัจจุบัน
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และอาจมีกฎหมายก่าหนดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบ
อื่น ๆ ขึ้นอีกได้ ซึ่งในเวลานี้ก็ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต่าบลเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งแล้วโดย
พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2537
(2) องค์การของรัฐบาล นอกจากทบวงการเมืองซึ่งเป็นองค์การฝ่ายปกครองประเภท
ส่าคัญที่มีอ่านาจหน้าที่จัดท่าราชการแล้ว ยังมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามกฎหมายปกครองของ
ไทยอีกจ่าพวกหนึ่งซึ่งมีหน้าที่จัดท่าบริการสาธารณะหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ถือว่าเป็น
ราชการ แต่ไม่รวมอยู่ในจ่าพวกทบวงการเมืองอีกด้วย
องค์การของรัฐบาลนี้มีกฎหมายจัดตั้งและให้สภาพนิติบุคคลเป็นรายๆ ไป เพื่อจัดท่า
บริการสาธารณะหรือบริการเอกชนของฝ่ายปกครองในรูปที่ไม่เป็นราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ของรัฐบาลก็ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ องค์การของรัฐบาลนั้นตามกฎหมายที่มีอยู่ในเวลานี้มีหน้าที่
จัดท่ากิจการในทางศึกษา ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมสงเคราะห์ ทางสาธารณูปโภค หรือจัดท่ากิจการ
ของรัฐบาลบางประเภทที่มิได้ท่าเป็นแบบราชการ และไม่มีอ่านาจหน้าที่ในทางปกครองเหมือนกับ
ทบวงการเมือง การจัดตั้งองค์การของรัฐบาลโดยทั่วไปจัดตั้งด้วยพระราชกฤษฎีกาอาศัยอ่านาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งได้บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า เมื่อ
รัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งองค์การเพื่อด่าเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออ่านาจบริการแก่ประชาชน โดยใช้
เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ก็ให้กระท่าได้โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นรายๆ ไป และให้
องค์การทีจ่ ัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล
นอกจากองค์ ก ารของรั ฐ บาลที่ จั ด ตั้ ง ด้ ว ยพระราชกฤษฎี ก าอาศั ย อ่ า นาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 แล้ว ยังมีองค์การของรัฐบาลองค์การที่
จั ดตั้งขึ้น ด้ว ยพระราชบั ญญัติ องค์การเช่นว่านี้เป็นองค์การที่ได้รับอ่านาจพิเศษบางอย่างในการ
ปกครอง เช่น การเข้าใช้และครอบครองที่ดินของรัฐและของเอกชน การก่าหนดเขตที่จะวางราง ปัก
เสา เดินสาย วางท่อ รวมทั้งอ่านาจที่จะรื้อถอนโรงเรือนหรือท่าลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือท่าขึ้นอันเป็น
การกี ด ขวางหรื อ อาจจะเป็ น อั น ตรายต่ อ ระบบงานขององค์ ก ารนั้ น อ่ า น าจในการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ การใช้อ่านาจพิเศษในทางปกครองดังกล่าวนี้ เป็นการจ่ากัดตัดทอนสิทธิของบุคคล
จึ ง ต้ อ งตราพระราชบั ญ ญั ติใ ห้ อ่ า นาจไว้ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง พ.ศ. 2501

๒๓

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี องค์การที่จัดตั้งด้วยพระราชบัญญัติแม้จะได้รับอ่านาจพิเศษ
บางอย่างในทางปกครองเพื่อประโยชน์ในการด่าเนินกิจการ ก็หามีอ่านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
บริหารเหมือนกับทบวงการเมืองไม่
(3) วัดในพระพุทธศาสนา นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย นอกจากทบวงการเมือง
และองค์การของรัฐบาลแล้ว ยังมีวัดในพุทธศาสนาอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีกฎหมายว่าด้วยคณะ
สงฆ์ อันเป็นกฎหมายมหาชนวางระเบียบไว้โดยเฉพาะ
วัดที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนั้นตามกฎหมายไทยก็มีแต่เฉพาะวัดใน
พระพุทธศาสนาที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ประกาศจัดตั้งเป็นวัด และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนวัดใน
ศาสนาอื่นอาจเป็นนิติบุคคลในกฎหมายเอกชน เมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล
เช่น วัดในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก หรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม เป็นต้น
3) ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ12
(1) ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในต่างประเทศ
ในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาทาง
กฎหมายมหาชนนานนับร้อยปี ได้เป็นที่ยอมรับทั้งในความเป็นจริงและทฤษฎีว่า รัฐเป็นนิติบุคคลโดย
ในแง่หนึ่งรัฐก็คือสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคม รัฐไม่เพียงเป็นนิติบุคคลเท่านั้น หากยัง
สามารถพิจารณาความหมายของรัฐในแง่ชนชั้นทางสังคม ทางระบบเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย ส่วน
ในแง่กฎหมายปกครองจะมองรัฐในแง่ของนิติบุคคลเป็นส่าคัญ มิได้มองที่องค์ประกอบในทางสังคม
วิทยาของรัฐ การที่กล่าวว่ารัฐเป็นนิติบุคคลนั้นก็เพราะรัฐมีองค์ประกอบนิติบุคคลครบถ้วนไม่ว่าจะ
เป็นด้านทรัพย์สิน บุคคลหรือผู้แทน นอกจากนี้ รัฐยังเป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะพิเศษกว่านิติบุคคลอื่น
คือ ในบรรดานิ ติบุคคลทั้งหลายมีรัฐเท่านั้นที่เป็นอธิปัตย์ทั้งในแง่กฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายภายใน รัฐเป็นองค์กรเดียวที่สามารถก่าหนดถึงอ่านาจและหน้าที่ต่าง ๆ ของตนนิติบุคคลอื่น
จะมีขึ้นได้หรือมีอ่านาจหน้าที่ได้เพียงใดและอย่างไรนั้นก็แล้วแต่รัฐก่าหนดทั้งสิ้น รัฐจึงเป็นองค์กรที่
ควบคุมนิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด รัฐมีอ่านาจอย่างกว้างขวางและทั่วไปเหนือเขตดินแดน และสามารถ
กระท่ากิจการได้ทุกอย่าง ซึ่งต่างกับองค์การมหาชนอิสระที่เป็นองค์การกระจายอ่านาจที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อ
ท่ากิจการบางอย่างที่รัฐมอบหมายเท่านั้น13

12

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์. (2545). เอกสารประกอบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.น. 204-206.
13 “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส.” (น. 292-294). แหล่งเดิม.
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อย่างไรก็ตาม แม้นักกฎหมายของฝรั่งเศสจะเห็นฟ้องในประโยชน์แห่งความคิดที่ให้
รัฐนั้นเป็นนิติบุคคล และเห็นว่าเป็นสิ่งจ่าเป็น แต่ก็มีความแตกต่างในเรื่องการตีความว่า การที่รัฐเป็น
นิ ติบุ คคลนั้ น ถือว่าเป็ น เรื่ องของการสมมติขึ้น หมายถึงว่า นิติบุคคลเป็นผลมาจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติซึ่งถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง กฎหมายเป็นแต่เพียงรับ รองสภาพความ
เป็นอยู่ของนิติบุคคลซึ่งมีอยู่แล้วเท่านั้น และแม้จะไม่สามารถหาข้อยุติทางความเห็นได้อย่างแน่นอน
แต่นักกฎหมายฝรั่งเศสก็มีจุดที่พ้องต้องกันว่า รัฐเป็นนิติบุคคลอย่างแน่นอน เมื่อรัฐเป็นนิติบุคคลแล้ว
กระทรวง ทบวง กรมในประเทศฝรั่งเศสจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น การกล่าวว่าจะฟ้องรัฐมนตรี
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ หรือฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดคนนั้นคนนี้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะบุคคล
เหล่านั้นต่างเข้ามาในคดีในฐานะของตัวแทนของรัฐทั้งสิ้น การฟ้องคดีต่าง ๆ ก็คือการฟ้องรัฐนั่นเอง
(2) ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
ในประเทศไทยไม่ยอมรับว่ารัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่กลับยอมรับให้กระทรวง
ทบวง กรม และจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยจะเห็นได้ว่า ความเป็นนิติบุคคลของกระทรวง
ทบวง กรม เริ่มมีขึ้นในสมัยที่ประเทศไทยปกครองภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนจังหวัดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อปี พ.ศ. 2495
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495
การปฏิเสธความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย และยอมรับกระทรวง ทบวง
กรม และจังหวัดเป็นนิติบุคคลนั้น มีสาเหตุมาจากไม่มี แนวความคิดที่จะแยกอ่านาจในการปกครอง
ประเทศของกษัตริ ย์ มาไว้ที่รั ฐ เหมือนกับประเทศในภาคพื้นยุโ รป รวมทั้งมีส าเหตุมาจากแนวค่า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 724/249014ที่ไม่ยอมรับความเป็นนิติบุคคลของรัฐ การไม่ยอมรับให้รัฐมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลย่อม
14

ค่าพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2490 พระยาปรีดานฤเบศร์ เป็นโจทก์ฟ้องรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยอธิบดีกรมอัยการและพนักงานอัยการประจ่ากรมอัยการ ผู้ด่าเนินคดีแทนจ่าเลย โดยฟ้องว่าการกระท่าของญี่ปุ่น เครื่องบิน
ของอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ และการประกาศของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2484 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ซึ่งระหว่างนั้นลูกระเบิดได้ตกถูกเคหะสถานบ้านเรือนของโจทก์ ทั้งเครื่องใช้เครื่อง
ประกอบเสียหายเป็นราคาไม่น้อยกว่า 500,000 บาท การกระท่าของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
โดยตรงและโดยเหตุใกล้ชิดให้อังกฤษและสหรัฐอเมริกา และสหประชาชาติเข้าท่าลายทรัพย์สมบัติของประชาชนชาวไทย ซึ่ง
รวมทั้งโจทก์ได้รับความเสียหายโดยไม่ควรและไม่ชอบ การกระท่าของรัฐบาลเช่นนั้นเป็นการกระท่าละเมิน ซึ่งรัฐบาลจ่าต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ไม่ได้รับตอบ จึงขอให้ศาลบังคับ
ศาลแพ่งวินิจฉัยว่า คู่ความต้องเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 ทบวงการเมืองที่เป็นนิติ
บุคคลนั้น คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล ที่โจทก์ขอให้เรียกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจ่าเลยนั้น รัฐบาลหาใช่
นิติบุคคลตามกฎหมายไม่ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องที่จะรับไว้ จึงให้ยกเสีย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ที่จะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจ่าเลยในศาลนั้น จะต้องเป็นบุ คคล คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ค่า
ว่า รัฐบาล แม้ในความหมายของรัฐอันเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติ หรือหมายถึงคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ด่าเนินนโยบายการปกครอง
รัฐอยู่ในขณะใด ๆ ไม่อาจเป็นนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ส่าหรับกฎหมายอื่นนั้นไม่ปรากฏ
ว่าได้มีบทบัญญัติให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล ที่โจทก์อ้างพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2478 มาตรา 19 ซึ่งบัญญัติให้
พนักงานอัยการมีอ่านาจหน้าที่ด่าเนินคดีแพ่งแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงขึ้นสนับสนุนข้อเถียงของโจทก์ว่า รัฐบาลเป็นนิติบุคคลนั้น
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ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ คือ15
(ก) ปัญหาที่เกิดจากขอบอ่านาจของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งต่างก็มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลแต่ละส่วนไป
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้มีการบัญญัติถึง
ขอบเขตอ่านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งอ่านาจหน้าที่จะมีมากน้อยเพียงใดคงต้อง
ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายให้อ่านาจหน้าที่แค่ไหน การก่าหนดอ่านาจหน้าที่ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา เช่น กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรมใดมีอ่านาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่อ่านาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอ่านาจหน้าที่ของรัฐ ปัญหาที่จะเกิดในกรณีที่โดยภาระหน้าที่บางอย่า ง
ซึ่งโดยสภาพเห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นอ่านาจหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้ชัดแจ้งว่าเป็น
อ่านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมใดโดยเฉพาะ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อเอกชนผู้ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้เพราะอกชนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได้ เนื่องจากรัฐไม่ใช่นิติบุคคล จะฟ้องกระทรวง ทบวง
กรมไม่ได้ เพราะการฟ้องนิติบุ คคลจะต้องฟ้องนิติบุคคลนั้นตามอ่านาจหน้าที่ที่นิติบุคคลนั้ น มีอ ยู่
นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการฟ้องคดีผู้กระท่าผิดโดยเฉพาะในคดี
ความผิดต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องโรงงานน้่าตาลที่ทิ้งน้่าเสียลงไปในล่าน้่าพอง
อันเป็นเหตุให้ปลาในล่าน้่าพองตาย ทั้งนี้เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายว่า กรมประมงหรือ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้เสียหายในเรื่องนี้ ท่าให้ส่านักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถ
เริ่มต้นคดีได้ เนื่องจากผู้เริ่มต้นฟ้องคดีตอ้ งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น
(ข) ปัญหาที่เกิดจากการฟ้องร้องคดีระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง
เนื่ อ งจากกระทรวง ทบวง กรม ในประเทศไทยเป็ น นิ ติ บุ ค คล ดั ง นั้ น เมื่ อ
กระทรวง ทบวง กรมใดได้รับความเสียหายก็สามารถด่าเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ตนได้รับความ
คุ้มครองเช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปได้ แม้กระทั่งความเสียหายที่เกิดจากระทรวง ทบวง กรมด้วยกันเอง

ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้ว ข้อความในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการนี้ เห็นได้ชัดว่ามิใช่บทบัญญัติให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล หากแต่
เป็นเรื่องให้อ่านาจพนักงานอัยการที่จะด่าเนินคดีแทนใครได้บ้าง และเมื่อหลักกฎหมายและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งบัญญัติไว้แล้วว่า คู่ความต้องเป็นบุคคล ค่าว่า รัฐบาลในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการนั้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่า หมายถึง บุคคล
ในรัฐบาลนั้นเอง จะแปลว่าเป็นบทบัญญัติที่ท่าให้รัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้นหาได้ไม่ อนึ่ง รัฐบาลอาจมีความหมายถึงลักษณะ
การปกครองแห่งรัฐอันเป็นนามธรรม หรือหมายถึงรัฐอันเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติหรือคณะบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ด่าเนินนโยบาย
ปกครองรัฐ ฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายในส่วนอาญาบัญญัติวางโทษผู้กระท่าผิดต่อรัฐบาลไว้ การกระท่าของบุคคลนั้น ๆ ก็ย่อมเป็น
ความผิดอาญาได้ ที่โจทก์เสนอว่าที่เป็นความผิดเพราะรัฐบาลเป็นนิติบุคคลนั้น เห็นได้ว่าไม่ถูกต้อง เพราะปัญหาเรื่องจะเป็ นนิติ
บุคคลหรือไม่ อยู่ที่จะเป็นคู่ความได้หรือไม่เท่านั้น แต่สิ่งที่จะต้องถูกกระท่าร้ายในทางอาญานั้น ไม่จ่าเป็นต้องเป็นบุคคล และทั้ง
กฎหมายในส่วนอาญาก็ไม่ท่าให้เป็นบุคคลขึ้นได้ เช่น มีกฎหมายส่วนอาญาบัญญัติเป็นความผิดในการประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือใน
การท่าอันตรายต่อธงของประเทศ ทรัพย์หรือธงนั้นกลายเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลขึ้นมาหาได้ไม่ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าฎีกาโจทก์ในข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น ค่าพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว.
15 เอกสารประกอบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (น. 206207). แหล่งเดิม.
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ก็สามารถฟ้องร้องคดีต่อกันและกันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรให้เกิดขึ้นเพราะเป็นการท่าลายเอกภาพ
ของการบริหารราชการส่วนกลาง
(ค) ปัญหาการฟ้องร้องกระทรวง ทบวง กรม เป็นจ่าเลยของเอกชน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น ผู้ที่จะเป็นคู่ความได้จะต้องเป็น
บุคคลและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนั้น ดังนั้น การฟ้องหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาว่าหน่วยงานของ
รั ฐ นั้ น มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลหรื อ ไม่ ซึ่ ง ถ้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น รั ฐ บาลไม่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ คคล
ประชาชนก็ไม่สามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ตามค่าพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2490
ว่ารัฐบาลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประชาชนต้องฟ้องรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไป
จนครบจ่านวนของคณะรัฐมนตรี ท่าให้ก่อปัญหาในการฟ้องร้องของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐ
เป็นอย่างยิ่ง
(ง) ปัญหาที่เกิดจากความยากล่าบากในการจัดตั้ง และยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม
การจัดตั้ง การยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ในประเทศไทย กฎหมาย
ก่าหนดให้กระท่าโดยการตราเป็น พระราชบัญญัติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงการบริห าร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงให้ ทันกับสถานการณ์โลกยุคปั จจุบัน
ปัญหาดังกล่าว คือ การที่รัฐบาลต้องการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล แต่รั ฐ บาลก็จ ะประสบปัญหาการจัดตั้ง ยุบเลิ ก เปลี่ ยนแปลง กระทรวง ทบวง กรม
เนื่องจากหน่วยงานของต้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงต้องกระท่าโดยการตราพระราชบัญญัติซึ่งจะต้อง
ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการด่าเนินการ
(จ) ปัญหาที่รัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย
การไม่ยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายในนั้น แต่ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศกลับยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุ คคล เช่น รัฐไทยสามารถท่าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญากับ
ประเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีผลเป็นการผูกพันกับต่างประเทศ ดังนั้น การยอมรับว่ารัฐไทยเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ถือเป็นสิ่งแปลก
ประหลาดในระบบกฎหมายมหาชนอย่างยิ่ง โดยคงไม่สามารถอธิบายให้ประเทศอื่น ๆ เข้าใจได้ว่าเป็น
เช่นนี้ แม้ในทางปฏิบัติจะไม่มีปัญหามากขั้น แต่ในทางวิชาการเป็นการสะท้อนให้เห็นความด้อยพัฒนา
ของระบบกฎหมายมหาชนของไทยเป็นอย่างยิ่ง
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ
ค่าสอนหรือทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐไม่ได้มุ่งศึ กษารัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะในการอธิบายภารกิจ
ของรัฐต่าง ๆ ย่อมต้องพิจารณาด้วยว่ารัฐแต่ละรัฐอาจก่าหนดเป้าหมายเอาไว้แตกต่างกัน ภารกิจของ
รัฐจึงอาจแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารัฐที่ยอมรับนับถือคุณค่าของหลักประชาธิปไตย และคุณค่าของ
หลักนิติรัฐแล้ว ย่อมจะเห็นได้ว่ารัฐมีภารกิจที่ส่าคัญ ดังต่อไปนี้16
1) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยของรัฐ
ภารกิจของรัฐในเรื่องนี้ถือว่าเป็นภารกิจดั้งเดิมและภารกิจพื้นฐานของรัฐ เพื่อให้ภารกิจ
ดังกล่าวบรรลุจึงจ่าเป็นที่ระบบกฎหมายจะต้องก่าหนดให้รัฐเป็นผู้ที่ผูกขาดการใช้ก่าลังทางกายภาพ
การผู กขาดการใช้ก่าลังทางกายภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในนั้น อีกด้านหนึ่งก็
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ปัจเจกบุคคลในการที่จะไม่ใช้ก่าลังทางกายภาพในการบังคับการตามสิทธิของตน
ด้วยตนเอง เพราะหากให้ปัจเจกบุคคลบังคับการตามสิ่งที่บุคคลนั้นเห็นว่าถูกต้องแล้ว ความวุ่ นวายก็
จะเกิดขึ้นทั่วไปในรั ฐ นอกจากนี้ รัฐยังผูกขาดการใช้ก่าลังทางทหารในการป้องกันบูรณภาพแห่ ง
ดินแดนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยของรัฐนั้น รัฐย่อมไม่ได้กระท่าเฉพาะการมี
กองทัพไว้ป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังกระท่าโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอี กด้ว ย
ดั ง นั้ น รั ฐ จึ ง ทรงไว้ ซึ่ ง อ่ า นาจในทางการทู ต ตลอดจนความสามารถในการท่ า สนธิ สั ญ ญากั บรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการท่าสนธิสัญญารวมตัวกับประเทศ
ต่าง ๆ เป็นองค์การระหว่างประเทศหรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นองค์การเหนือรัฐเพื่อสร้างสันติ สุ ขใน
ระดับภูมิภาคอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของรัฐอีกทางหนึ่งด้วย
2) การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
การที่ระบบกฎหมายยอมรับสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นย่อมมีผล
จ่ากัดขอบเขตการกระท่าของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ พลเมืองซึ่งถือ
ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ จะก่าหนดเขตแดนแห่งสิทธิของปัจเจกบุคคลซึ่งรัฐไม่
สามารถก้าวล่วงได้หรือหากสามารถก้าวล่วงได้ ก็ย่อมจะต้องท่าตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก่าหนดไว้
อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงผู้ที่จะก้าวล่วงแดนแห่งสิ ทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเท่านั้น ในอีก
ด้านหนึ่งรัฐย่อมมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้นด้วย ภารกิจดังกล่าวนี้ท่าให้รัฐต้องจัด
โครงการ ตลอดจนกระบวนการทางกฎหมายที่เอื้ออ่านวยต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น การ
ก่าหนดให้มีศาลปกครองตรวจสอบการกระท่าของฝ่ายปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ยิ่งไปกว่านั้นรัฐยังมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากการล่วงละเมิด
โดยบุคคลที่สามด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีภยันตรายคุกคามชีวิตหรือความปลอดภัยใน
ร่างกายของบุคคลจากบุคคลที่สามอั นเป็นภยันตรายที่เกิดจากการกระท่าโดยผู้กระท่าไม่มีอ่านาจ
16
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กระท่าได้ รัฐย่อมมีหน้าที่เข้าขัดขวางการกระท่านั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยใน
ร่างกายของบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด อาจกล่าวเป็นหลักได้ว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่จะท่าให้รัฐมีหน้าที่งดเว้นการกระท่าที่จะก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังท่าให้รัฐมีหน้าที่กระท่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการถูก
ล่วงละเมิดโดยบุคคลที่สามอีกด้วย
3) การจัดการศึกษาและการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกิจในการท่าให้ประชาชนสามารถ
แสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละบุคคล การจัดการ
ศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพ การสอนให้รู้จักอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็ นที่
แตกต่างออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ย่อมจะช่วย
ท่าให้คนในสังคมมีความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม
การจัดการศึกษา ตลอดจนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ไม่ใช่ว่ารัฐกระท่าได้โดยไม่มีข้อจ่ากัด ใน
รัฐสมัยใหม่ที่แยกตัวออกจากเป้าหมายทางศาสนาและยอมรับความเป็นพหุนิยมหรือความแตกต่าง
หลากหลายในความคิดความเชื่อนั้น รัฐย่อมต้องเคารพสิทธิในความคิดความเชื่อส่วนบุคคล เคารพใน
สิทธิพื้นฐานของพลเมือง การจัดการศึกษาของรัฐจึงไม่ใช่การยัดเหยียดความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธิ
อันหนึ่งอันใดให้แก่พลเมืองของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชนนั้น รัฐต้อง
ระมัดระวังมิให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นการก่าหนดเนื้อหาของศิลปวัฒนธรรม
หรือบังคับให้บุคคลต้องแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของรัฐ
4) การจัดสวัสดิการสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
การท่าให้ชีวิตของพลเมืองในรัฐเป็นชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นภารกิจส่าคัญประการหนึ่งที่
รัฐมิอาจปฏิเสธไม่กระท่าได้ รัฐย่อมมีหน้าที่ในการจัดการให้พลเมืองสามารถด่ารงชีวิตอยู่ในรัฐได้อย่าง
มีความหมายในฐานะมนุษย์ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงมีหน้าที่ในการจัดท่าบริการ ตลอดจนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ให้แก่พลเมือง เพื่อให้พลเมืองมีมาตรฐานในการด่ารงชีวิตที่ดี เช่น การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การ
จัดให้มีบ่านาญหรือเงินสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น
5) การส่งเสริมและควบคุมก่ากับเศรษฐกิจ
การที่รั ฐ มีภ ารกิจ หลายประการที่กล่ าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในด้าน
สวัสดิการสังคมนั้น ท่าให้รัฐไม่อาจที่จะปฏิเสธการหารายได้เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้แหล่ง
รายได้ที่ส่าคัญที่สุดของรัฐก็คือ ภาษีอากร จนอาจกล่าวได้ว่า รัฐสมัยใหม่เป็นรัฐภาษีอากร การที่รัฐจะ
เข้าไปหารายได้โดยด่าเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพื่อมุ่งแสดงหารายได้ตลอดจนผลก่าไรนั้น มี
ข้อจ่ากัดอยู่มากทั้งในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น รัฐจึง
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ต้องพยายามส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตเพื่อประโยชน์ในทางภาษีอากรอันเป็นแหล่งรายได้ของ
รัฐ
ในการด่าเนินการเพื่อควบคุมก่ากับเศรษฐกิจนั้น รัฐอาจกระท่าได้โดยก่าหนดหลักเกณฑ์
อันเป็นกรอบในการด่าเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการท่าธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ก่าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม เช่น การตรา
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน การผู กขาด นอกจากนี้ รัฐยั งอาจเข้าไปด่าเนินการเชิงรุกเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจหรือก่ากับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกด้วย เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ
เป็นต้น
6) การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ภารกิจทางสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่ส่าหรับรัฐในทางนิติศาสตร์
วิชาการที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คือ วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เป็นวิชาที่ถือก่าเนิด
ขึ้นในราวประมาณ 40 กว่าปีมานี้ ในยุโรปการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายอยู่ที่การรักษา
สภาวะธรรมชาติ ขจัดการกระท่าที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติจ น
อาจเป็นอันตรายต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การพิทักษ์รักษาสภาวะธรรมชาติมีทั้งกรณีที่เจาะจงไปที่
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของสภาวะแวดล้ อ ม เช่ น ดิ น น้่ า อากาศ ภู มิ อ ากาศ ป่ า ไม้ และกรณี ที่ เ ป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในสภาวะแวดล้อมทั้งมวล
2.3 แนวคิดพื้นฐานเรื่องสิทธิและเสรี ภาพ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประเทศที่มีการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้ระบบนิติรัฐจะมีการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นแนวความคิดที่มาจากประเทศ
ตะวันตกที่เกิดจากกระบวนการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพจากชนชั้นผู้ปกครองโดยใช้ข้ออ้างของ
ความชอบธรรมของประโยชน์ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจ่าเป็นต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity)
โดยมีความคิดพื้นฐานมาจากแนวความคิดในเรื่อง สิทธิธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่ให้ได้มาแห่งสิทธิ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากกฎหมายธรรมชาติ โดยแนวความคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีก และมีวิวัฒนาการมา
เรื่อย ๆ และแนวความคิดนี้ได้ปรากฏในงานเขียนของจอห์น ล็อก ในศตวรรษที่ 17 ที่มีผลต่ออิทธิพล
แนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในปัจจุบัน เพราะเป็นแรงผลักดันในการปฏิวัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพของโลกตะวันตกตลอดทั้งการจัดท่าเอกสารเป็นรากฐานที่ส่าคัญในแนวความคิดเรื่องสิทธิ
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มนุษยชน เช่น ค่าประกาศอิสรภาพของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1776 หรือค่าประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองใน ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรั่งเศส17
2.3.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้ นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพจึงจ่าเป็ นที่
จะต้องกล่าวถึงความหมายของค่าทั้งสองค่านี้ก่อน เนื่องจากค่าว่า สิทธิ และ เสรีภาพ โดยทั่วไปมักจะ
ใช้รวม ๆ ไปด้วยกันว่า สิทธิและเสรีภาพ แต่ความจริงแล้วค่าสองค่านี้มีความหมายแตกต่างกัน18คือ
ค่าว่า สิทธิ (right) โดยทั่วไปแล้วหมายถึง อ่านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใน
อันที่จะกระท่าการใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนหรือบุคคลอื่น หรือประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ หรือประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และเป็น
นามธรรม ถ้ากฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองสิทธิใดก็
จะก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเคารพสิทธินั้น ๆ รวมถึง
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ประชาชนที่จะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันด้วย19
ส่วนค่าว่า เสรีภาพ (liberty) นั้นหมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะ
กระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน 20เมื่อรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพใดก็จะ
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ หน่วยงานของรัฐที่จะต้องไม่ละเมิดเสรีภาพนั้น ความมีอิสระที่จะกระท่าการ
หรืองดเว้นกระท่าการนี้เป็นประโยชน์ชนิดหนึ่ง ดั งนั้น เสรีภาพจึงเป็นสิทธิประเภทหนึ่ง เมื่อกล่าวถึง
ค่าว่าสิทธิโดยไม่เจาะจงจึงหมายความรวมถึงเสรีภาพด้วย
ความแตกต่างระหว่างค่าว่า สิทธิและเสรีภาพ จึงอยู่ที่ว่าสิทธิเป็นอ่านาจของบุคคลที่
มีอยู่เพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นหรือองค์กรของรัฐกระท่าการหรือละเว้นการกระท่าอัน ใดอันหนึ่ง โดยเฉพาะ
เจาะจงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สิทธินั้นก่อให้เกิดหน้าที่แก่องค์กร
ของรัฐหรือบุคคลอื่นในการที่จะต้องกระท่าการหรือละเว้นกระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธินั่นเอง แต่เสรีภาพนั้น คือ อ่านาจของบุคคลที่มีอยู่เหนือตนในการที่จะกระท่า
การอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอ่าเภอใจตน ผู้หนึ่งผู้ใดหาอาจเข้ามามีอิทธิพลโน้มน้าวหรือบังคับบัญชาให้
บุคคลกระท่าการเยี่ยงนั้นไม่ และแม้ว่าการมีเสรีภาพจะมีผลให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นหรือองค์กรของ
รั ฐ ก็ตาม แต่ก็เป็ น หน้ าที่ที่จ ะต้องละเว้นจากการกระท่าใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการใช้
17

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.(2549). แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของชนชาวไทย.
กรุงเทพฯ : ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. น. 4
18 ชนิ น ทร์ ติ ช าวั น . (2551). สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในสั ง คมไทย, สื บ ค้ น เมื่ อ 30 กั น ยายน 2560 จาก http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=1236
19 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2538). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. น. 21
20สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 22). แหล่งเดิม.
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เสรีภาพของผู้ทรงเสรีภาพเท่านั้น หาได้มีอ่านาจตามกฎหมายในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่น หรือ
องค์กรของรัฐกระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการใช้เสรีภาพของตนหรือ
เอื้ออ่านวยให้ตนใช้เสรีภาพได้สะดวกขึ้นไม่
2.3.2 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ
ในการพิจารณาถึงการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพ อาจแบ่งแยกออกได้หลาย
ลักษณะ ดังนี้21
1) การแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน สามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ
ประการแรก คือ สิทธิปฏิเสธ (status negativus) หมายถึง สิทธิที่จะป้องกัน
แดนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจากการใช้อ่านาจรัฐ ซึ่งโดยสิทธินี้ราษฎรย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐและเจ้า
พนักงานของรัฐละเว้นที่จะไม่กล้่ากรายหรือล่วงสิทธินี้ สิทธิดังกล่าวนี้ได้แก่ สิทธิตามรัฐธรรมนูญและ
สิทธิมนุษยชน (human right)
ประเภทที่สอง คือ สิทธิกระท่าการ (status activus) หมายถึง สิทธิที่จะเข้ามา
มีส่วนช่วยในการปกครองประเทศซึ่งเป็นสิทธิที่ราษฎรจะมีต่อรัฐ สิทธิประเภทนี้ได้มีการบัญญัติรับรอง
ออกมาในรูปของสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิที่ให้ไว้แก่ราษฎรในการที่จะก่อตั้งชีวิต
ในทางการเมืองของรัฐ
ประเภทที่สาม คือ สิทธิเรียกร้องให้รัฐด่าเนินการ (status positivus) หมายถึง
สิทธิที่การใช้สิทธิของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาด่าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งจากฝ่ายรัฐ สิทธิประเภทนี้แสดงออกมาในรูปของสิทธิประเภทสิทธิเรีย กร้อง สิทธิ
เรียกร้องให้กระท่าการ เช่น สิทธิในการด่าเนินคดี
2) การแบ่ ง โดยพิ จ ารณาจากผู้ ท รงสิ ท ธิ การแยกสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพประเภทนี้
พิจารณาจากผู้ซึ่งได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครอง ซึ่งอาจ
แบ่งได้ดังนี้
(1) สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของทุกคน (menschenrechte หรือ
jedermannrechte)
สิทธิประเภทนี้ ได้แก่ สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทุกคน
โดยมิได้แบ่งแยกว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่
ในขอบเขตอ่ า นาจรั ฐ ที่ ใ ช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศนั้ น บุ ค คลนั้ น ย่ อ มได้ รั บ การคุ้ ม ครองภายใต้
รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจ่าตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นสิทธิและเสรีภาพ
21

บรรเจิด สิงคะเนติ.(2555). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
น. 52
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ตามธรรมชาติที่เป็นของมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่า เพราะ
เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีสิท ธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น สิทธิ
ประเภทนี้ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในทางศาสนา เป็นต้น
(2) สิทธิพลเมือง (buergerrechte) สิทธิประเภทนี้ ได้แก่ สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น เช่น ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้
ก่ า หนดให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของ status activus เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ
(freiheitder beruftwahl) และเสรีภาพในการชุมนุม (versammlungsfreiheit) เป็นต้น สิทธิและ
เสรีภาพเหล่านี้เป็นสิทธิของชาวเยอรมันเท่านั้น
การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธินี้ โดยแท้จริงแล้ว
เป็นการพิจารณาจากเนื้อหาของสิทธิว่า สิทธิใดควรจะให้กับบุคคลทุกคน และสิทธิใดควรจะจ่ากัดให้
เฉพาะพลเมืองของชาตินั้นเท่านั้น ซึ่งการแบ่งแยกและเสรีภาพประเภทนี้จะน่าไปสู่การแยกสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองของชาติออกจากสิทธิมนุษยชน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการก่าหนดขอบเขต
ในการคุ้มครองสิทธิแต่ละประเภทนั่นเอง
3) การแบ่ งแยกสิ ทธิและเสรีภ าพโดยพิจ ารณาจากเงื่ อนไขการจ่ ากั ดสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพเป็นการพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพนั้น ๆ เป็นสิทธิที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรื อไม่
หรือหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายในการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพอยู่ในเงื่อนไขประเภทใด ซึ่งมีการ
ก่าหนดรูปแบบของเงื่อนไขของกฎหมายไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพกั บ เงื่ อ นไขของกฎหมายทั่ ว ไป (grundrechte mit
einfachem gesetzesvorbehalt) ในกรณี นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ เพี ย งแต่ เ รี ย กร้ อ งว่ า การจ่ า กั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพนั้นอาจจะกระท่าได้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมาย
ทั่วไปนี้ไม่ได้เรียกร้องเงื่อนไขพิเศษในการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพประการอื่น สิทธิและเสรีภาพกับ
เงื่ อ นไขของกฎหมายทั่ ว ไป เช่ น เสรี ภ าพในเคหสถาน ตามมาตรา 33 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256022
(2) สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพกั บ เงื่ อ นไขของกฎหมายพิ เ ศษ (grundrechte mit
quslifizertem gesetzesvorbehalt) ในกรณีนี้รัฐ ธรรมนูญเรียกร้องว่าการแทรกแซงในสิ ทธิและ
เสรีภาพโดยกฎหมายนั้นจะต้องผูกพันอยู่กับสถานการณ์ใ ดสถานการณ์หนึ่งหรือต้องผูกพันอยู่กับ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือจะต้องด่าเนินการโดยวิธีการที่ก่าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น
เช่น เสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 การจ่ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท่ามิได้เว้นแต่โ ดยอาศัยอ่านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
22รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถาน
โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท่ามิได้ เว้นแต่มีค่าสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่หมายบัญญัติ

๓๓

เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อ
สวัสดิภาพของผู้เยาว์ ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ก่าหนดเงื่อนไขในการจ่ากัดเสรีภาพมากขึ้น
กล่าวคืออาจจะจ่ากัดเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา 38 จะกระท่าได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่
ก่าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากฝ่ายนิติบัญญัติได้จ่ากัดเสรีภาพในการเดินทางนอกเหนือจากที่
ก่าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การจ่ากัดเสรีภาพในการเดินทางดังกล่าวย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ
(3) สิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมาย (grundrechte ohne
gesetzesvorbehalt) เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญได้ก่าหนดสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่อยู่ภายใต้การจ่ากัด
สิทธิโดยกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การแบ่งสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้ สามารถท่าให้เข้าใจถึงประเภทและ
เงื่อนไขของกฎหมายในการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบอ่านาจนิติ
บัญญัติในการบัญญัติกฎหมายเพื่อจ่ากัดสิทธิต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้ก่าหนดไว้
หรื อไม่ กล่ าวคือ มีการจ่ ากัดสิ ทธิและเสรีภ าพที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว้โ ดยปราศจากเงื่อนไขของ
กฎหมายหรือไม่ หรือในกรณีของการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษ ในกรณี
จะต้องตรวจสอบว่าการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก่าหนดหรือไม่
การจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รั ฐธรรมนูญก่าหนดย่อมเป็นการแสดงถึงความไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้
2.3.3 หลักนิติรัฐที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ค่าว่า นิติรัฐ หรือ legal state เป็นค่าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า rechtsstaat
ซึ่งเป็นค่าที่นักวิชาการทางตะวันตกใช้เรียกรัฐประเภทหนึ่งซึ่งยอมรับและรับรองให้ความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อที่ราษฎรจะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่า
นั้นพัฒนาบุคลกิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร การที่รัฐจะกระท่าการใด ๆ ต้อง
มีกฎหมายให้อ่านาจไว้โดยชัดแจ้ง หลักนิติรัฐเรียกร้อ งในเชิงเนื้อหาในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับราษฎรนั้น กฎหมายที่ได้รับการตรา
ขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนแก่นสาระของสิทธิเสรีภาพ กฎหมายจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอน
เพียงพอที่ราษฎรจะเข้าใจได้และใช้บังคับทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นระบบกฎหมายจะต้องคุ้มครองความ
เชื่อถือและไว้วางใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย การตรากฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลทั้ง ๆ ที่
จะต้องคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย และองค์กรของรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการจะต้องปฏิบัติ ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักความเสมอภาค ซึ่ง
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หลักเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาที่รัฐเสรีประชาธิปไตยจะต้องมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง
และคุ้มครอง23
หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความ
เสมอภาคเพราะว่าสิทธิทั้ งสองประการนี้เป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยจึงต้องเคารพขอบเขตของเสรีภาพของปัจเจกชน การที่รัฐจะแทรกแซงในสิทธิและ
เสรีภาพจะพึงท่าได้เมื่อปรากฏว่ามีกฎหมายบัญญัติให้กระท่าได้ และต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านความ
เห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความเป็นธรรมในทางประชาธิปไตยแล้วเท่านั้นโดยมี
หลักการในเรื่องที่ส่าคัญ คือ24
1) หลักการรับรองสิทธิเสรีภาพมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
หลั ก การรั บ รองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพมี ผ ลบั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป หมายความว่ า การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสิทธิตามหลักความเสมอภาคมีผลบังคับทั่วไปแก่องค์กรรัฐทุกประเภทไม่
ว่ า ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ า ยบริ ห าร และฝ่ า ยตุ ล าการ รวมทั้ ง องค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ผลบั ง คั บ ที่
รัฐธรรมนูญรับรองมีผลบังคับทันทีไม่จ่าเป็นต้องมีกฎหมายอื่นมารองรับ และประชาชนทุกคนมีอ่านาจ
อ้างสิทธิเสรีภาพกับองค์กรรัฐได้ สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ชัดแจ้ง และรับรองโดยปริยาย
รัฐธรรมนูญมิได้ประกอบด้วยบรรดาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงหลักการและ
ความคิดพื้นฐานบางประการ ซึ่งผู้มีอ่านาจจัดท่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
เนื่องจากเห็นว่าหลักการและความคิดพื้นฐานเหล่านี้มีความชัดแจ้งในตัวเองและเป็นมูลบทเบื้องต้น
ของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมิได้
บัญญัติรับรองไว้โดยชัดแจ้ง แต่ถือหลักว่าที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยปริยายตามมาตรา 2525 มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปด้วย
2) หลักการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส่าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพมิได้ทั่วไปในการคุ้มครองสาระส่าคัญของสิทธิและเสรีภาพ 26ไว้ว่า กฎหมายที่จ่ากัดหรือให้
23

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2540). ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. น. 1
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 23). แหล่งเดิม.
25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคแรก สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก
ที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ม มหรือจ่ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพที่จะท่าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบ
กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ่ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่ าวต้องไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ่ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกรต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
มิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ่าเป็นในการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ไม่มุ่ งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
24
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อ่านาจฝ่ายบริหารจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องตราขึ้นใช้บังคับเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก่าหนด
ไว้เท่านั้น หากตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับแก่ราษฎรเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากการอันรัฐธรรมนูญ
ก่าหนดไว้แม้การนั้นจะเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะก็ตาม ก็เท่ากับเป็นการจ่ากัดสิทธิและเสรีภาพอัน
เป็นการ ฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายในที่นี้มิได้จ่ากัดเฉพาะกฎหมาย
ที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น ยังรวมถึงกฎหมายล่าดับรองที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารด้วย
3) การรับรองสิทธิและเสรีภาพตามประเภท
หลั กนิ ติรั ฐ จะต้อ งให้ ความส่ า คัญ แก่สิ ทธิและเสรีภ าพของประชาชนมิ ใ ห้ รั ฐ
ล่วงล้่าโดยปราศจากอ่านาจตามกฎหมายโดยชอบและจะล่วงล้่าเกินไปกว่าความจ่าเป็ นเพื่อประโยชน์
ส่วนร่วมเท่าที่รัฐธรรมนูญรับรองและจ่ากัดวัตถุประสงค์ตามประเภทแห่งสิทธิไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพตามประเภทเนื้อหาแห่งสิทธิ
และเสรีภาพ เช่น
(1) สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย มาตรา 27
(2) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย มาตรา 28
(3) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 29
(4) สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา มาตรา 31
(5) สิทธิและเสรีภาพในความคิดและการแสดงความคิดเห็น มาตรา 34-35
(6) สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและชาติ
(7) สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม มาตรา 44
(8) สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง มาตรา 68-69
4) หลักประกันการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการถือเป็นสาระส่าคัญของการให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลั กประกันทั้งหลายจะ
ปราศจากความหมายหากไม่ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการได้แย้งการกระท่าของรัฐ เพื่อให้องค์กรศาล
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางเข้ามาควบคุมตรวจสอบการกระท่าของรัฐที่ถูกโต้แย้งว่าละเมิดต่อ
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถือเป็นหลักพื้นฐานที่ส่าคัญของหลักนิติรัฐ
ทั้งนี้เพราะถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระท่าของรัฐ
ทั้งหลายจึงต้องด่าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุษย์เป็นเป้าหมาย
การด่าเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการด่าเนินการของรัฐ การด่ารงอยู่ของรัฐย่อม
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ด่ารงอยู่เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด่ารงอยู่เพื่อรัฐ ด้วยเหตุนี้สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐานที่ส่าคัญของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบนิติรัฐ
2.3.4 ความหมายของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า อ่านาจสูงสุดนั้นเป็น
ของปวงชนหรือเป็นของประชาชน ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกระบบการปกครองนี้ว่า การปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคนจะเป็น
ผู้ปกครองด้วยตัวเอง เว้นแต่เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กมากหรือในการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กในทาง
ปฏิบั ติในระบอบประชาธิป ไตยจึ ง ต้ องใช้ร ะบบผู้ แทน คือ ให้ ประชาชนเลื อกผู้ แทนไปใช้ อ่ า นาจ
อธิปไตยแทน ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบผู้แทน สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิทาง
การเมื องที่ส่ าคัญที่สุ ดของระบอบประชาธิปไตยแบบผู้ แทน รวมถึงสิ ทธิล งสมัครรับเลือกตั้งและ
เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองเพื่อเสนอนโยบายและด่าเนินการทางการเมืองเพื่อให้นโยบายนั้นไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ คือ สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน แต่ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งทางทวีป ยุ โ รปและทวีปอเมริกาเหนือ มีระบบให้ ประชาชนสามารถใช้อ่านาจ
อธิปไตยได้โดยตรง หรือร่วมใช้อ่านาจอธิปไตยกับผู้แทน ซึ่งมีรูปแบบที่ใช้กันอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่
การเสนอร่างกฎหมาย การท่าประชามติ และการถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยแบบ
นี้เรียกว่า ประชาธิปไตยโดยตรง คือ ประชาชนสามารถใช้อ่านาจอธิปไตยได้ด้วยตนเองโดยตรง เราจึง
เรียกสิทธิประเภทนี้ว่า สิทธิประชาธิปไตยโดยตรง 27แต่การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการใช้อ่านาจ
อธิ ป ไตยได้ นั้ น จะต้ อ งมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง กฎหมายที่ ม ารองรั บ นั้ น ก็ คื อ
รัฐธรรมนูญอันเป็น กฎหมายสูงสุ ดของประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรือผู้มีส่ วนได้เสีย ได้มีโ อกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน่าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก่า หนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสาร
สองทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะเป็นผลสืบเนื่องจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั่นเอง
ค่าว่า การมีส่วนร่วม (participation) นั้น ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด
ได้ให้ค่านิยามไว้ว่า เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระท่าบางอย่างหรือบางเรื่อง ค่าว่าการมี
ส่วนร่วมโดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงกันข้ามกับค่าว่า การเมินเฉย (apathy) ฉะนั้น ค่าว่าการมี
ส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลร่วมกันกระท่าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใน
27

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2544). สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อง สิทธิเสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. น. 8

๓๗

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงความสนใจอย่างจริงจัง
หรือไม่ก็ตาม และไม่จ่าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ เพียงแค่มี
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้28
ค่าจ่ากัดความของการมีส่วนร่วมนั้นมีจ่านวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่
การเมืองการปกครองที่เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชนบทเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันของ ทุกฝ่าย และยังอาจเป็นการปูพื้นฐานความมั่นคงส่าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเอง
ของท้องถิ่นได้ในบั้นปลาย และได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเริ่มต้นจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องและสนใจเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น การสร้างแหล่ง
กักเก็บน้่าฝน การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น ข้อส่าคัญกิจกรรมเหล่านี้จะต้องสัมพันธ์กับปัญหา
และความต้องการของชาวบ้าน
การมีส่วนร่วมยังอธิบายได้ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของมิติความลึกทั้งในเชิงกว้าง29
1) การมีส่วนร่วมในความหมายที่แคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดย
สมัครใจโดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
การพัฒนาชาติแต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ
2) การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึ ก
ตื่น ตัว เพื่อที่จ ะทราบถึงการรั บ ความช่วยเหลื อและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็
สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น
3) ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาชนบท การมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ การให้ ป ระชาชนเข้ า มา
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด่าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
พัฒนานอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ด้วย
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าใจอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า คือ
การที่ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินในต่าง ๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเขา
5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้า
ร่วมในการแก้ปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะส่ารวจตรวจสอบความจ่าเป็นในเรื่องต่าง
ๆ การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและด่ารงรักษา
องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น
6) การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นกระบวนการด่าเนินการอย่างแข็งขัน ซึ่งหมายถึงว่า
บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจนความเป็น
ตัวของตัวเองที่จะด่าเนินการตามความริเริ่มนั้น
28
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ภัทราวุธ มกรเวส. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในอานาจตุลาการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. น. 6-7.
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7) การมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ การที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด การที่ จ ะใช้ ค วามพยายามที่ จ ะเพิ่ ม
ความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้โดยกลุ่ม
ที่ด่าเนินการและความเคลื่อนไหวที่จะด่าเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่ท่าให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ น กระบวนการสื่ อ สารสองทางที่ มี เ ป้ า หมายโดยรวม
เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ดี ขึ้ น และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสาธารณชน ซึ่ ง เป้ า หมายของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการที่น่าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
ส่าหรับทุกคน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อ่านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดยการ
สื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน30
2.3.5 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามเป็นทฤษฎีที่มีนักวิชาการให้ความสนใจน้อย
มาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้น่าที่ดีก็จะมีภาวะผู้ตามที่ดีไปด้วย ซึ่งเป็นการ
มองที่ค่อนข้างแคบเพราะนอกจากจะเป็นการมองปรากฏการณ์เพียงด้านเดียวแล้ว การที่นักวิชาการ
ให้ความส่าคัญแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น พอสรุปสาเหตุได้หลายประการ คือ ประการแรก
นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การมีความจ่าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการที่สอง หากผู้น่ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามเหล่านั้น
ได้แก่ใครบ้าง จะเป็นผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้น่าเท่านั้น และประการ
สุดท้าย หากผู้น่ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
และลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น่า
และผู้ตามอย่างไรบ้าง ทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ31
1) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น่า และถือว่ าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
หรือถอดถอนผู้น่าเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันกับการบริหารงานที่ดี อย่างไรก็ตาม
ทฤษฎีนี้เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างของสถาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วม
30

การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ (น. 6), แหล่งเดิม.
พวงทอง โยธาใหญ่. (2545). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น. 16.
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เท่านั้น เช่น การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งโดยลงคะแนนลับ จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมตามนับ
ทฤษฎีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงานของบรรดาผู้น่าต่าง ๆ ที่เสนอตัว
เข้ามาสมัครรับเลือกตั้ง แต่บรรดาผู้ตามนั้นเป็นเพียงแค่ไม้ประดับเท่านั้น
2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้ การมีส่วนร่วมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะการ
เลือกตั้งหรือถอดถอนผู้น่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย
ยิ่งกว่านั้นทฤษฎีนี้ยังมองว่าการมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษา และพัฒนาการกระท่าทางการเมือง
และสั งคมที่มีความรั บ ผิ ดชอบ และการไม่ยอมให้ ผู้ ตามเข้าไปมีส่ วนร่ว มนับได้ว่าเป็นการคุกคาม
เสรีภาพของผู้ตามอีกด้วย
จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนเกิดความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็น
อิสระ
มีอ่านาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ได้ด้วยตนเอง และสามารถรวมพลังกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและความสามารถในการ
ขายพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น
เงื่อนไขส่าคัญของการท่าให้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีความเป็นไปได้ก็คือ
ความเป็นพลเมืองที่มีเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน อันเป็นหลักการส่าคัญของทฤษฎีประชาธิปไตยที่
เน้นกันมาโดยตลอด หากสังคมใดขาดเสรีภาพ ขาดความเท่าเทียมกัน ประชาชนถูกปฏิบัติจากฝ่ายรัฐ
ในฐานะที่เป็นราษฎรไม่ใช่พลเมืองที่มีสถานภาพเท่าเทียมกัน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็ยังคง
ห่างไกลจากความเป็นจริง เพราะเวทีของการสนทนาแลกเปลี่ยนจะกลายเป็นเวทีของการครอบง่าทั้ง
ประเด็นการหารือและการตัดสินใจโดยผู้ที่มีอ่านาจหรือสถานภาพเหนือกว่าในสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้วหากพิจารณาจากเงื่อนไขเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในประเทศที่ก่าลังพัฒนา รวมทั้ง
ประเทศไทย โอกาสที่จะน่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระยะอันใกล้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก
ทั้งที่ในสั งคมที่มีปั ญหาเรื่ องความยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันนี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กระบวนการทางการเมืองที่ท่าให้นโยบายและการตัดสินใจเอื้ออ่านวยประโยชน์แก่คนส่ว นใหญ่ แต่
กระนั้นก็ตามหากพิจารณาในประเด็นเรื่องความตื่นตัวทางการเมือง เราจะพบว่าประชาชนในประเทศ
ที่ก่าลังพัฒนาเกิดความตื่นตัวทางการเอง ส่วนหนึ่งสังเกตเห็นได้จากการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม (social movement) ที่ด่าเนินการเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิในที่ดิน
ท่ากิน เสรีภาพทางการเมือง เป็นต้น ในขณะที่ฝ่ายรัฐไม่ยินยอมเปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ทางการเมือง
เพื่อให้ ป ระชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ว มตามค่าเรียกร้อง เช่น การท่าประชาพิจารณ์ในสังคมไทยใน
ประเด็นต่าง ๆ กลายเป็นเวทีแถลงนโยบายของฝ่ายรัฐไม่ใช่เวทีของการร่วมหารือกันอย่างจริงจัง
ดังนั้น ในกรณีของการน่าหลักการหรือกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาใช้ โอกาสที่จะ

๔๐

เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเรี ย กร้ องจากฝ่ายประชาชนและกดดันให้ รัฐยินยอมเข้าร่ว มในกระบวนการที่
ประชาชนเป็ น ฝ่ า ยริ เ ริ่ ม ส่ ว นโอกาสทางฝ่ า ยรั ฐ จะเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ นคงเป็ น ได้ ย ากอย่ า งยิ่ ง แม้
กระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจที่
เกิดขึ้นได้ แต่กระบวนการของประชาธิปไตยรูปแบบนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตั้งค่าถาม
ซักถาม โต้แย้ง หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นการปฏิเสธแนวคิดของฝ่ายรัฐได้32
2.3.6 เงื่อนไขและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาต้องเริ่มจากประชาชนและประชาชนต้องช่วยตนเอง ซึ่งประชาชนต้องมี
โอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และต้องมีเงื่อนไขส่าคัญดังนี้ คือ33
1) ประชาชนต้องมีอิส รภาพในการที่ จ ะมีส่ ว นร่ว ม (freedom to participate)
หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูก
บังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
2) ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม (ability to participate) ประชาชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรม
แม้ จ ะก่ า หนดว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี เ สรี ภ าพและเสมอภาค แต่ กิ จ กรรมที่ ก่ า หนดไว้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเกิ น
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (willingness to participate) ประชาชนที่
จะเข้าร่วมในกิจกรรมใดต้องเกิดจากความสนใจที่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น
ในส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้น มีดังนี้34
1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นกันเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัคร หรือการรวมตัว
กันเองเพือ่ แก้ปัญหาของตัวเอง เป็นการกระท่าที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก
2) การมีส่วนร่วมแบบชักน่า เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือการ
สนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะทั่วไปของประเทศก่าลังพัฒนา
3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ เป็นการเข้าร่วมภายใต้การด่าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐภายใต้การจัดการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
ส่งผลให้ผู้กระท่าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาว หรืออาจเกิดผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนในที่สุด
32

บูฆอรี ยีหมะ. (2551). การบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยแนวคิดประชาธิปไตยแบบร่วมปรึกษาหารือ. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น,
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34 แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ปัญหา อุปสรรคและ
ทางออก (น. 5). แหล่งเดิม.
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2.3.7 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้35
1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณชนช่วยให้เกิด
การกระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้เสมอ สาธารณชน
สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิด บังอยู่ บ่อยครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่เคยได้ใช้กันมาในอดีต
2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเต็มรูป แบบมักจะสิ้นเปลื องและเสี ยเวลา แต่ในทางปฏิบัติการมี ส่วนร่ว มของ
ประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้
3) การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่
มั่นคงและยืนยาว รวมทั้งเกิดการยอมรับระหว่างกลุ่มขึ้น
4) การเพิ่มความง่ายต่อการน่าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่าให้บุคคล
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นได้ถูก
น่าไปปฏิบัติ
5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขาและความห่วงกังวลที่ปราศจาก
ความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่าง
รุนแรงที่อาจเป็นไปได้
6) การด่ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการ
ตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน
และประชาชนมีส่วนร่วม
7) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ผู้มีส่วนร่วม
ไม่เพียงแต่เรียนรู้เนื้อหา แต่เขายังได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นของเขาควร
จะเป็นอย่างไร และท่าไมจึงต้องตัดสินใจดังกล่าว
2.3.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ประเทศไทยนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชน
ชาวไทยมิได้เป็นเจ้าของอ่านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยของไทยวนเวียนอยู่ในวงจรแห่ง
การปฏิวัติรัฐประหาร และยกเลิกรัฐธรรมนูญ ซึ่งทุกฉบับให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงแค่
การเลือกผู้แทนเท่านั้น แต่จากความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่าให้
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเลือกผู้แทนและมีอ่า นาจอธิปไตย
35

การมีส่วนร่วมของประชาชนในอานาจตุลาการ (น. 10-11). แหล่งเดิม.
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เพียงแค่ขณะที่กาบัตรเลือกตั้ง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากขึ้น เมื่อเกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองที่น่าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับในปี พ.ศ.
2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาโดยให้ประชาชนมีสิทธิทางการเมืองและ
มีส่วนร่วมในการปกครองมากมายหลายประการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใด
ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ชุมชน และตนเอง36
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาจากการรวมศูนย์อ่านาจในการปกครอง การพัฒนาประเทศ
และการจั ดการสิ่งแวดล้ อมโดยมองข้ามความส่ าคัญของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของ
สังคมไทย ชุมชนท้องถิ่นได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง สูญเสียจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภู มิ ปั ญ ญา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สู ญ เสี ย ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ เ คยมี ม าแต่ เ ดิ ม ในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณชุมชน จึงท่าให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอและล่มสลายซึ่งส่งผลต่อ
ความอ่อนแอของสังคมไทยโดยรวมในทุกวันนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จึงได้พยายามฟื้นฟูให้ชุมชนท้องถิ่นกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ด้วยการรับรองในสิ่งซึ่งปัจจุบันยอมรับกัน
ว่าเป็นสิทธิที่มีมาแต่เดิมของชุมชนท้องถิ่น โดยบัญญัติในมาตรา 66 ให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ่ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวิภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ซึ่งสิทธิประการแรกนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมสามารถ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้หน่วยงานรัฐเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตาม
อ่าเภอใจ ส่วนสิทธิประการที่สองจะให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีส่วนร่วมในการ
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิที่ส่าคัญกว่าสิทธิ
ประการแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพราะเป็นเรื่องปาก
ท้องและการท่ามาหาเลี้ยงชีพของชุมชน37
แนวความคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปแบบหนึ่งของประเทศที่มีการ
ปกครองแบบประชาธิป ไตยเป็ นสิ่งที่เคียงคู่และมีพัฒ นาการมาพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้ ว ว่า
ปัญหาของสิ่งแวดล้อมจะป้องกันหรือแก้ไขได้จะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนเพราะประชาชน
เป็ น ผู้ มี ค วามใกล้ ชิ ดกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และในขณะเดี ย วกั น ประชาชนก็ เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม คือ การเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกัน คิด
ตัดสินใจในเรื่องที่มีความส่าคัญ ในต่างประเทศ รัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐใน
36

สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน (น. 3). แหล่งเดิม.
37 แหล่งเดิม. (น.70).
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การแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมโดยได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่า ประชาชนคือหัวใจส่าคัญของ
การแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อม จึงท่าให้นานาประเทศยอมรับถึงแนวความคิดนี้โดยปรากฏออกมาใน
หลักการข้อที่ 10 ของ the united nations conference on environment and development
: UNCED เมื่อวันที่ 3-14 มิถุนายน ค.ศ.1992 ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล มีหลักการ
ส่าคัญว่า การจัดการสิ่ งแวดล้อมจะท่าได้ดีที่สุดก็ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกคน
ในระดับประเทศ ทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยข้อมูล
ด้ า นวั ต ถุ อั น ตรายและกิ จ กรรมที่ ด่ า เนิ น การในชุ ม ชนได้ ต ามความเหมาะสมและเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ นใจ รั ฐ จะอ่ า นวยความสะดวกและแรงจูง ใจให้
ประชาชนตื่น ตัว และมีส่ ว นร่ ว มด้ว ยการจั ด ท่า ข้ อ มูล ไว้ อ ย่า งกว้ างขวางการเข้า ถึ ง ข้ อ มูล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการทางศาลและฝ่ายบริหาร อันเป็นการแก้ไขและเยียวยาเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัด
ให้38
การประชุมสุ ดยอดเรื่องสิ่ งแวดล้ อมโลกที่กรุงริโ อ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
ดังกล่าวส่งผลให้นานาชาติได้ตระหนักถึงความส่าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น การประชุ ม เพื่ อ การนี้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1998 ที่ ป ระเทศเดนมาร์ ก เพื่ อ
จุดประสงค์ในการหามาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลจาก
การประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป คื อ ได้ มี ก ารร่ า งอนุ สั ญ ญาฉบั บ หนึ่ง เพื่ อ ส่ ง เสริม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม (arhus convention) ส่าหรับเนื้อหาในอนุสัญญาฉบับนี้เน้นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่ว่า
จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (nature environment) และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (cultural
environment) ในฐานะที่สิ่ งแวดล้ อมเป็นสมบัติร่วมกันของทุกคน โดยที่ผ่ านมาสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มทางวัฒ นธรรมเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะพบว่า การ
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มักจะได้รับการคุ้มครองมากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็ได้ละเลยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมไป ซึ่งความเป็นจริงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมกับ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งในระดับนานาชาติแล้ว
การคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมจะให้ ค่าความส่ าคัญของทั้งสองเรื่องอย่างเท่าเทียมกันและถือเป็นเรื่อ ง
เดียวกันด้วย39
นอกจากนี้ ยั งปรากฏอนุสั ญญาอี กฉบับหนึ่ง คือ อนุสั ญญามรดกทางวัฒ นธรรม
( convention for the safeguarding intangible cultural heritage) ซึ่ ง เ ป็ น อ นุ สั ญ ญ า ที่ มี
38

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น. 40.
39 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและกาหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (น. 29-30). แหล่งเดิม.
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วัตถุประสงค์ให้นานาประเทศร่วมกันตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างมากมายทั่วโลก ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก่าลังถูกคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์และวิถีชีวิตร่วมสมัย ซึ่งจ่าเป็นต้อง
มีการแก้ไขช่องว่างทางกฎหมาย และแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
สังคมที่หลากหลายเหล่านี้ ในส่วนของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา มาตรการทางกฎหมายส่าหรับการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน เปิดช่องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกับภาครัฐน้อยมาก สาเหตุส่าคัญนอกจากที่รัฐไม่ตระหนักถึง
ศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนแล้ว แต่ทั้งท้องถิ่นหรือประชาชนเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองในฐานะที่พวกเขาเป็นเจ้าของมรดกของชาติร่วมกัน ซึ่งในความเป็นจริงที่ถูกต้องประชาชนที่มี
ภูมลิ ่าเนาในท้องถิ่นที่โบราณสถานตั้งอยู่ต้องมีหน้าที่โดยตรงในการร่วมกันอนุรักษ์พัฒนา หรือท่าลาย
โบราณสถานนั้น ๆ ด้วย40
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น
แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น คือ
แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ่านาจ (decentralization) ซึ่งหลักการที่รัฐมอบอ่านาจปกครองบางส่วน
ให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางให้จัดท่าบริการสาธารณะ
บางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอ่านาจให้ทั้งในด้านการเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่
ท้องถิ่นมีอ่านาจที่จะก่าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนเอง
ได้ อย่างไรก็ดี แนวคิดและความหมายของการกระจายอ่านาจนี้แม้ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่รับรู้และ
เข้าใจกันอยู่ แต่หากพิจารณาถึงค่าอธิบายและการให้นิยามความหมายต่อค่าดังกล่าว กลับมิได้มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากแต่มีความแตกต่างหลากหลายอยู่ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังถูกใช้หรือกล่าวถึง
ในหลากหลายบริบท หรือแม้กระทั่งการใช้ภายใต้บริบทเดียวกันก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง41
นักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า ค่าดังกล่าวถือเป็นหลักการและค่าในภาษาฝรั่งเศสเป็น
การเฉพาะ โดยมีความหมายตามหลักภาษาคือ การเอาอ่านาจออกไปจากศูนย์กลาง ปัญหาที่ตามมา
ต่อไปก็คือ อ่านาจที่กล่าวถึงนี้หมายถึงอ่านาจอะไร ในอดีตนั้นการกล่าวถึงอ่านาจดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อน่ามาปรับใช้ในบริบททางการเมืองการปกครองของไทยยังคงเป็นไปอย่างสับสน 42และได้
ตั้งข้อสังเกตว่า ค่าดังกล่าวซึ่งเป็นแนวคิดของตะวันตกที่นักวิชาการไทยหยิบยืมมาใช้อธิบายสภาวะ
ทางการเมืองและการบริหารปกครองในประเทศไทย และแปลเป็นภาษาไทยว่า การกระจายอ่านาจ
นั้ น ผู้ คนส่ ว นใหญ่มักตีความค่าว่า อ่านาจ ในค่าว่า กระจายอ่านาจที่ได้แปลมาหมายถึง อ่านาจ
40

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและกาหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504(น. 32). แหล่งเดิม.
41 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (ม.ป.ป). การกระจายอานาจ. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2556 จาก
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php.
42 โภคิน พลกุล. (2538). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค่าแหง. น. 84.
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อธิปไตย ซึ่งมักจะกล่าวกันว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ หรือถ้าตีความตามแบบนักสังคมวิทยาที่มอง
อ่านาจว่าเป็นสภาวะที่บุคคลหรือองค์การหนึ่งมีอิทธิพล (influence) เหนือความคิดหรือพฤติกรรม
ของบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ ซึ่งแบ่งปันหรือกระจายอ่านาจไปให้ใครมิได้เช่นเดียวกัน จึงท่าให้เกิ ด
ความสับสนในความหมายของการกระจายอ่านาจ อันที่จริงความหมายดั้งเดิมของค่าดังกล่าวนั้นมิได้
เน้นเรื่อง อ่านาจ (power) หากแต่เป็นเรื่องของสภาวะศูนย์กลาง (central) และสภาวะกระจาย
อ่านาจ (decentral) เป็นส่าคัญ หากมีเรื่องอ่านาจเข้ามาเกี่ยวข้องก็หมายถึงอ่านาจการตัดสินใจใน
การด่าเนินกิจกรรม ดังนั้น ค่าว่า decentralization จึงควรจะหมายถึงการกระจายอ่านาจในการ
ตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอ่านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ่านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมิใช่การสร้าง
อธิปไตย หากแต่เป็นการให้ยอมรับสิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใต้อธิปไตย
ของชาติหนึ่ง ๆ ร่วมกัน43
เมื่อพิจารณาในแง่นี้จะเห็นได้ว่า การกระจายอ่านาจจึงเป็นเรื่องของสภาวะบางอย่างเพื่อใช้
อธิบ ายถึงลั กษณะของการกระจายตัว จัดสรร แบ่งปันอ่านาจรัฐ ในทางที่ห มายถึงอ่านาจในการ
ตัดสิ น ใจในการด่าเนิ น กิจ กรรมสาธารณะ ดังนั้น การกระจายอ่านาจจึง มีลั ก ษณะดังที่ Samuel
humes44เสนอว่ า มั น ควรจะเป็ น เรื่ อ งของการจั ด สรรแบ่ ง ปั น อ่ า นาจ (distribution of power)
กล่าวคือ เมื่อเราพูดถึงการกระจายอ่านาจภายใต้บริบทของการบริหารปกครองในพื้นที่ที่เรียกว่า
ท้องถิ่น (local govemance) มันควรจะเป็นเรื่องของการจัดสรรหรือแบ่งปันอ่านาจ (distribution)
มิใช่การแบ่งแยกอ่านาจ (division) กล่าวคือ แม้ค่าว่าแบ่งแยกอ่านาจ จะมีการน่าไปใช้อธิบายแนวคิด
ในเรื่องการกระจายตัว ของอ่านาจทางการบริหารปกครองไปสู่ท้องถิ่นก็ตาม แต่โดยลักษณะทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ล้ ว ค่ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมั ก จะน่ า ไปสู่ ค วามสั บ สนหรื อ ปะปนกั บ การใช้ ใ นแนวคิ ด เรื่ อง
รั ฐ ธรรมนู ญกับ การแบ่ ง แยกอ่านาจ (constitutional division of power between nation and
state) ขณะที่ค่าว่าจัดสรรหรือแบ่งปันอ่านาจ ดูจะมีความสอดรับและอยู่ในขอบวงของแนวคิดต่าง ๆ
ในเรื่องการกระจายอ่านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากกว่า
จึงอาจสรุปได้ว่า การกระจายอ่านาจในความหมายกว้าง ๆ ก็คือการจัดสรรหรือแบ่ง ปัน
อ่านาจการตัดสินใจ หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่าการวินิจฉัยสั่งการอันเกี่ยวข้องกับกิจการ
สาธารณะ (public affairs) ของรัฐ ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ การกระจายอ่านาจเป็นการ
ปกครองที่รัฐและรัฐบาลได้สละอ่านาจ หรือมอบอ่า นาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการ
บริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอื่นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ควรที่จะมีการประกาศหลักและแนว
ทางการมอบอ่านาจนั้นไว้เป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายที่ส่าคัญของประเทศ และองค์กรที่สามารถ
รับมอบอ่านาจมาจากรัฐบาลนั้นได้ควรที่จะต้องมีความเป็นอิส ระในการตัดสินใจสามารถมีทรัพย์สิน
43

จรัส สุวรรณมาลา. (2538). ยกเครื่อง: การบริหารการเงินสาหรับองค์กรในภาครัฐ. กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิตการพิมพ์. น. 9-10.
Humes,S. (1961). The structure of local governments throughout the world. (p.3). อ้างถึงในการกระจาย
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มีงบประมาณ มีอ่านาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลากร ตลอดรวมถึงผู้บริหารและสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน โดยท่าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหนึ่ง ที่มีความชัดเจน
แน่นอน องค์กรที่สามารถรับ มอบอ่านาจที่รัฐ บาลสละอ่านาจมาให้นี้ได้ เรียกว่า องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 45การที่รั ฐ บาลสละอ่ านาจหรื อ มอบอ่ านาจในทางปกครองและการบริห ารให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นก็เพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นประโยชน์ว่า ประชาชนนั้นเป็นก่าลังส่าคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการฝึกฝนให้ประชาชนได้มีความคิดและมีการเรียนรู้ที่จะปกครองตนเอง
ในระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้ประชาชนได้เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง
เป็นต้น
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่นตามหลักรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐก่าหนดว่า รัฐต้องด่าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย
กระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการด่าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค่านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 46
ซึ่งในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก่าหนด
ไว้ในหมวด 14 รวม 6 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 249-254 สรุปว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท่าบริการสาธารณะและส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การก่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท่าเท่าที่จ่าเป็น
และมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค่านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบ
ต่อความสามารถในการตัดสินใจด่าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด่าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก
ให้ มี ก ฎหมายก่ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ่ า นาจเพื่ อ ก่ า หนดการแบ่ง
อ่านาจหน้าที่ การจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง
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structure of local governments throughout the world, แหล่งเดิม.
ส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2551). แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) .กรุงเทพฯ : ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี.น. 38-39.
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ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค่านึงถึงการกระจายอ่านาจ
เพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตาม
ลักษณะของภาษีแต่ละชนิด และในกรณีที่มีการก่าหนดอ่านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการจะต้องด่าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก่าหนดอ่านาจหน้าที่ และการจัดสรร
รายได้ที่ได้กระท่าไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องค่านึงถึงการกระจายอ่านาจเพิ่มขึ้นให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นส่าคัญ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแล้วให้มีผลบังคับได้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาพท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นพ้นจากต่าแหน่งและร้อง
ขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ในกรณีที่การกระท่า
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะมีผ ลกระทบต่ อชีวิตความเป็น อยู่ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ใน
สาระส่าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท่า
และต้องรายงานการด่าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท่างบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ด่ า เนิ น งานในรอบปี เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบก่ า กั บ การบริห ารจัด การ ให้ มี
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริห ารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น มีองค์กร
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุ้มครองคณะธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารงานบุคคล มีหน้าที่บ่ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมีส่วนร่ว มในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยค่านึงถึงความสอดคล้ อ งกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และมีอ่านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก่าหนดอ่านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การ
จัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค่านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส่าคัญ และตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก่าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ่านาจและหน้าที่จัดท่าแผนการกระจายอ่านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา
การด่าเนิ น งานให้ เป็นไปตามแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการก่าหนดขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ในขั้นการปฏิบัติงานยังคงมีปัญหาอันเนื่องมาจากระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินและโครงสร้างการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นอยู่ไม่เอื้ออ่านวยจึงเป็นอุปสรรค
อย่ า งมากต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นระบบสู่ ก ารกระจายอ่ า นาจไปให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การ
ด่าเนิ น งานจึ งมีความล่ าช้า ขาดการประสานสั มพันธ์ของกลไกปฏิบัติ และกฎหมายที่น่ ามาใช้ ใ น
ระหว่างที่บังคับใช้แผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติ
การก่าหนดขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลใน
เรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อก่าหนดต่าง ๆ ในแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการก่าหนดขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 33 วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับ คณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการก่าหนดอ่านาจและหน้าที่หรือวันที่
มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก่าหนดอ่านาจและหน้าที่ และ
การจัดสรรรายได้เพื่อกระจายอ่านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
ด่าเนิ น การกระจายอ่านาจเพิ่ม ขึ้น ให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อย่ างต่อ เนื่ องสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการให้ความส่าคัญในระดับนโยบายของชาติโดยก่าหนดให้การ
กระจายอ่านาจเป็นวาระแห่ งชาติ มีอัตราเร่งของการด่าเนินงานที่สอดคล้องคู่ขนานกันของแต่ละ
ภารกิจที่ต้องด่าเนินไปพร้อมกัน มีเจ้าภาพที่ชัดเจนส่าหรับทุกภารกิจที่ต้องมีการจัดกลุ่มภารกิจใหม่
มีความสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีฐานข้อมูลที่
เชื่อมต่อเป็นภาพรวมที่จะท่าให้เห็นภาพใหญ่และสามารถเห็นภาพของการเคลื่อนตัวของการถ่ายโอน
รวมทั้งเร่งเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงระบบสนับสนุนที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ผ่อนคลายกฎระเบียบ นอกจากนี้ ราชกา ร
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรมีแผนบริหารการถ่ายโอนเพื่อให้เกิดความชัดเจนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นพันธมิตรร่วมกันในการก่าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ
เพื่อให้เกิดการผลักดัน ในการบรรลุเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศภายใต้ระบบการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
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และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการที่ตอบสนองความต้องการต่อไป จึงจ่าเป็นต้อง
ทบทวนแผนการกระจายอ่านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ก่าหนดขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่แผนปฏิบัติการก่าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ่านานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรายงานรัฐสภาทราบรวมทั้งมี
ผลบังคับใช้แล้ว หากจ่าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่แผนปฏิบัติการบังคับใช้โดยไม่เสีย
หลักการเดิม ให้คณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนิน การ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
2.3.2 แนวทางการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ก่าหนด
กรอบแนวคิด เป้ าหมายและแนวทางการกระจายอ่า นาจ เพื่อให้ การกระจายอ่า นาจบรรลุ ต าม
เจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย ไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จมีกระบวนการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้ก่าหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน
คือ47
1) ความอิสระในการก่าหนดนโยบายและความบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความ
เป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความ
มั่นคงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยปรั บ
บทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาด่าเนินการ
แทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหภาคและ
ภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล
3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด่าเนินงานและติดตามตรวจสอบ
47

แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (น. 33). แหล่งเดิม.

๕๐

จากกรอบแนวคิดในการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นจะเห็นได้ว่า
การกระจายอ่านาจของไทยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จ ะกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระอย่างเด็ดขาดที่แยกออกจากความเป็นรัฐเดี่ยว แต่
เป็นเพียงการกระจายความเป็นอิสระในการบริหารงานบางประเภทที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับปิดชอบในการบริหารจัดการ
ภารกิจเหล่านั้น และเป็นการกระจายความเป็นอิสระที่มีขอบเขตของอ่านาจ (autonomy within
boundary) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ่านาจทางการคลัง แม้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ่านาจในการจัดเก็บรายได้ของตนเองและมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้น
แต่รัฐบาลก็ยังคงต้องท่าหน้าที่บริหารงานด้านการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมในระดับมหภาคของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความจ่าเป็นต้องรับผิดชอบในการด่าเนิน
ภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณจ่านวนมากและเกินกว่าขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะด่าเนินการด้วยงบประมาณของตนเอง รวมทั้งต้องท่าหน้าที่ก่ากับดูแลการบริหารงาน
คลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพและมี
มาตรฐานเท่าที่จ่าเป็นต่อไปโดยค่านึงถึงความโปร่งใส ความมี ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินกิจกรรมหรือโครงการซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจ่ าวัน ของประชาชนและมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินขอองงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
๒.๕ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัด
ในสภาพการณ์ ปั จ จุ บั น วั ด วาอารามและพระภิ ก ษุ ส งฆ์ มี บ ทบาทเป็ น ผู้ บ ริ ห ารวั ด ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เนื่องมาจากวัดมีทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของสั งคม มีทั้งที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ศาสนสถาน เงิน ศรัทธา ก่อให้เกิดค่าถามว่าท่าอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สั งคมตาม
อุ ด มการณ์ ท างพุ ท ธศาสนา จึ ง จ่ า เป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารบริ ห ารที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การบริหารวัดแม้จะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่หวังผลก่าไรหรือ
ความเป็นเลิศตามแนวทางทุนนิยมแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารขององค์กรภาครัฐ และ
ธุรกิจได้

๕๑

จากลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า “วัด” สามารถก่าหนดลักษณะตามพฤตินัยและนิตินัย
ได้ดังนี้
๒.๕.๑ ความหมายของวัดโดยพฤตินัย
ช่าเลื อง วุฒิ จั น ทร์ และไพโรจน์ กิตติโ ฆษณ์ ได้กล่ าวว่า วัดมีความหมาย ๕
ประการได้แก่ ๑) เป็นที่พ่านักอาศัยของพระภิกษุสามเณร ๒) เป็นที่บวชเรียนของกุลบุตรลูกหลาน
ชาวบ้านเจ้าของวัด ๓) เป็นที่ท่าบุญบ่าเพ็ญกุศลของประชาชนชาวบ้านของวัด ๔) เป็นที่ประชาชน
เจ้าของวัดได้มารับการปลูกฝังศีลธรรม ๕) เป็นศูนย์กลางส่าหรับประกอบกิจกรรมและกิจกรรมทาง
สังคมร่วมกันของประชาชนชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของวัด48
พระเทพปริยัติมุนี (เข็ม อนงฺคโน) ได้กล่าวว่า วัด หมายถึง วัดตั้งแต่สมัยพระ
พุทธกาลโดยส่วนมากสร้างกันในป่าหรือสวน ซึ่งสถานที่เหล่านั้นเป็นเอกเทศจากที่อยู่ของชาวบ้าน
แต่ไม่ไกลจากบ้านนัก พอเป็นที่พักอาศัยละแวกบ้านนั้นเป็นที่โคจรคามเที่ยวบิณฑบาตได้49
พลสัณห์ โพธิ์ครีทอง ได้กล่าวว่า วัดเป็นศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมของชาว
พุทธ เป็นที่อยู่ของบรรพชิต (พระสงฆ์และสามเณร) และฆราวาสที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมตลอดจนการเผยแผ่ศาสนธรรมของชาวพุทธ วัดจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามที่จะ
ก่อให้เกิดความสะอาด ความสว่าง ความสงบ50
สุนทร สุภูตะโยธิน ได้กล่าวว่า วัด หมายถึง ที่ส่านักสงฆ์เป็นที่ประกอบศาสนกิจ
และบ่าเพ็ญกุศล เป็นสถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆ์และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เป็นศูนย์กลางของสมาคมพบปะสังสรรค์ ปรึกษาและบริหารในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน51
กล่าวโดยสรุป ความหมายของวัดโดยทางพฤตินัย คือสถานที่ทางศาสนาซึ่งเป็นที่
พ่านักของพระภิกษุสามเณร เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นที่เผยแผ่ธรรมะ และเป็น
ศูนย์กลางชุมชนที่ประชาชนใช้ในการจัดกิจกรรมชุมชน
๒.๕.๒ ความหมายของวัดทางนิตินัย
๑) ความหมายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
ได้ก่าหนดลักษณะของวัดว่า “วัดที่มีสถานะเป็นวัดอยู่ก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ
ก็ ถื อ ว่ า เป็ น วั ด ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แต่ วั ด ที่ ส ร้ างขึ้ น ภายหลั ง จากกฎหมายนี้ ใช้ บัง คั บ ต้อ งได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด จึงจะมีฐานะเป็นวัดที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒) ความหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
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ช่าเลือง วุฒิจันทร์ และไพโรจน์ กิตติโฆษณ์. (2527). ระเบียบ คาสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการทานุบารุงส่งเสริมและอุปถัมภ์
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49 พระเทพปริยัติมุนี (เข็ม อนงคโน). (2532). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเทพปริยัติมุนี (เข็ม อนงคโน).
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ปรินติ้ง. น. 125-126.
50 พลสัณห์ โพธิ์ครีทอง. (2539). หลักการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: สภาสถาบันราชภัฏ. น. 197.
51 สุนทร สุภูตะโยธิน. (2555). คู่มือสมณศักดิ์สาหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: กรังปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล. น. 42.

๕๒

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราออกใช้เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้ให้ค่านิยามของ “วัด” ไว้เช่นกัน เพียงแต่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ “วัดมี
สองอย่าง52
(๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว
(๒) ส่านักสงฆ์
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การสร้างวัดว่าให้เป็นไปตาม
กฎหมายกระทรวงอันได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ก็ได้ก่าหนดว่า การสร้างวัดต้องขออนุญาตและ
เมื่ อ สร้ า งวั ด แล้ ว จึ ง รายงานการสร้ า งวั ด เพื่ อ ประกาศตั้ ง เป็ น “วั ด ” ในพระพุ ท ธศาสนา โดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งรายงานมหาเถรสมาคม เมื่ อ มหาเถรสมาคมเห็ น ชอบแล้ ว
กระทรวงศึกษาธิการจึงท่าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา
วัดที่ได้มีการจัดตั้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีฐานะเป็นวัดที่ชอบ
ด้วยกฎหมายการเกิดขึ้นของวัดจึงพิจารณาถึงการประกาศตั้งวัดเป็นส่าคัญ ดังศาลฎีกาที่ ๒๙๕/
๒๕๐๑ ได้วินิจฉัยไว้ว่า “เจ้าของที่ดินซึ่งไม่มีหนังสือส่าคัญ (ที่ดินเปล่า) ได้จัดสร้างวัดขึ้นในที่ดินนั้น
แล้วได้ถวายให้เป็นวัดและทางราชการได้ประกาศตั้งให้เป็นส่านักสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
แล้ว ก็ต้องถือเป็นวัดตามกฎหมาย....”
สรุปได้ว่าวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ นี้ ถือว่าวัดที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ได้แก่วัดที่มีสถานะเป็นวัดที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับและ
วัดที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้น53
๓) ความหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายคณะสงฆ์ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ก็ มิ ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของค่าว่า “วัด” ไว้โดยชัดแจ้ง เพียงแต่บัญญัติประเภทของวัดไว้มาตรา ๓๑ “วัดมีสอง
อย่าง
(๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) ส่านักสงฆ์”
๔) ความหมายของวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕54
(๑) วัดเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาและมีสถานที่เป็นที่พ่านักอาศัยของภิกษุ
สงฆ์ดังจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัดก่าหนดว่า “สมควรเป็นที่พ่านักของภิกษุสงฆ์”
และหลักเกณฑ์ในการตั้งวัดก่าหนดว่า “เมื่อได้สร้างเสนาสนะขึ้นเป็นหลักฐานพร้อมที่ จะเป็นที่พ่านัก
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ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2554). คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่านักงานพระพุทธศาสนา. น. 4.
คู่มือพระสังฆาธิการ (น.7). แหล่งเดิม.
54 คู่มือพระสังฆาธิการ (น.21). แหล่งเดิม.
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ของภิกษุสงฆ์ได้แล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน เสนอรายงานการก่อสร้างและ
จ่านวนพระภิกษุที่จะอยู่ประจ่าไม่น้อยกว่าสี่รูป” หลักเกณฑ์ในการยุบเลิกวัดค่า “วัดร้างพระภิกษุไม่
อยู่อาศัย เมื่อส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรยุ บเลิกวัดนั้น ให้รายงานขอรับความ
เห็นชอบเจ้าคณะใหญ่แล้ว น่าเสนอมหาเถรสมาคม”
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การสร้างวัดขึ้นก็ดีการขอ
อนุญาตให้ตั้งวัดก็ดีตลอดจนการยุบเลิกวัดอันท่าให้วัดสิ้นสภาพไปนั้น ภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่พ่านักเป็น
องค์ประกอบของการพิจารณาที่ส่าคัญประการหนึ่งว่า วัดที่สร้างขึ้นต้องสมควรเป็นที่พ่านักอาศัยของ
ภิกษุสงฆ์ และเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็ต้องมีภิกษุสงฆ์อยู่ประจ่าไม่น้อยกว่าสี่รูป จึงจะตั้งเป็นวัดได้55
(๒) พระภิกษุก็เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการพิจารณายุบเลิกวัดว่า วัด
ใดร้างภิกษุไม่อยู่อาศัยก็เป็นเหตุที่จะพิจารณาเพื่อยุบวัดนั้น ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ “วัดจึงถือได้
ว่าเป็นที่พ่านักของภิกษุสงฆ์ อย่างไรก็ตามเมื่อได้จัดตั้งวัดขึ้นแล้ว ” หากต่อมาภายหลังวั ดนั้นร้าง
ภิกษุไม่อยู่อาศัย ก็ไม่ท่าให้เสียสถานะของวัดไปโดยอัตโนมัติ วัดร้างก็ยังคงมีฐานะเป็นวัดอยู่ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายด้วย อีกทั้งตามมาตรา ๖๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก็ได้บัญญัติไว้ว่า“นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายใน
ขอบเขตอ่านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์หรือก่าหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือการจัดควบคุมทบวง
การเมืองกฎหมายจัดตั้ง ” จากนั้นมาก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และใช้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังประกาศค่าพิพากษาฎีกาที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับสถานะความ
เป็นไว้คือ
ค่าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๙/๒๕๑๙ วินิจฉัยว่า
“แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ มิได้บัญญัติถึงวัดร้าง วัดร้างก็หา
ได้เสียสภาพจากการเป็นวัดไม่”
ค่าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔/๒๔๖๔ วางบรรทัดฐานไว้ว่า “ที่วัดร้างจะทิ้งร้างไว้
นานเท่าใดก็หาขาดกรรมสิทธิ์เหมือนที่บุคคลสามัญไม่”
และค่าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๖/๒๔๗๔ เดินตามแนวทางศาลฎีกาฉบับแรก
ว่า “ที่วัดร้างนั้น แม้ผู้ใดจะถืออ่านาจปกครองมานานตั้ง ๒๐ ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ” แสดงว่าวัด
ร้างนั้น ยังมีสภาพเป็นวัดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นของวัดได้
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คู่มือพระสังฆาธิการ (น.29). แหล่งเดิม.
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(3) วัดมีการประกาศจัดตั้งวัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่ อ
พิจารณาหลักเกณฑ์แล้ว จะเห็นว่าแม้จะมีการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุจนสามารถเป็นที่พ่านักของ
พระภิกษุได้แล้วก็ตาม ก็ต้องด่าเนินการขออนุญาตตั้งวัดโดยเสนอนายอ่าเภอ เจ้าคณะอ่าเภอ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด
เจ้าคณะจังหวัดส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าคณะใหญ่ตามล่าดับ
จนถึงมหาเถรสมาคมเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจะประกาศ
ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาในราชกิจานุเบกษา ความเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเริ่มเมื่อมีการ
ประกาศตั้งวัดเป็น ต้น ไป และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ที่บัญญัติให้วัดวาอารามเป็น “นิติบุคคล” เฉพาะวัดที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์เท่านั้นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถานที่ที่จะสร้างขึ้นเป็นที่พ่านักของภิกษุสามเณรที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเรียกว่า ที่พักสงฆ์ จึงไม่มีสถานะเป็นวัดแต่อย่างใด
(4) วัดประเภทที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติ
คือต้องสร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจ่าไม่น้อยกว่า ๕ รูป
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ระยะเวลาห้าปีมิให้ใช้บังคับแก่วัดที่ได้สร้างอุโบสกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ดังนั้นหากวัดใดมีครบถ้วนดังกล่าวแล้ว ต้องด่าเนินการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาโดยผ่านเจ้าคณะต่าบล เจ้าคณะอ่าเภอ นายอ่าเภอ เจ้าคณะจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด
เจ้าคณะภาค ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อส่านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรให้
กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติแล้วเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อน่าความกราบบังคมทูล
ขอรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าต่ อ ไป 56 จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า วั ด ประเภทนี้ ไ ด้
พระราชทานวิสุงคามสี มานั้นต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามเงื่อนไขและเมื่อได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา กล่าวโดยสรุปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น วัด คือที่พ่านักของ
ภิกษุสงฆ์เพื่อประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ตามความเชื่อทางศาสนาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน
และต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือวัดที่ยังไม่ได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เรียกว่า “ส่านักสงฆ์” และ “วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา”
เรียกว่า “วัด”57
สรุปความหมายของวัดได้ว่า วัดได้จัดตั้งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์หรือประชาชนในท้องถิ่นนั้น
ๆ ตามความเชื่อในทางศาสนาเพื่อสนองความต้องการของสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป การตั้งวัด
ก็มีการวิวัฒนาการมาตามล่าดับโดยรัฐมิได้ไปควบคุม ต่อมาภายหลังรัฐเข้าไปยอมรับและก่าหนด
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ฉลอง ช่วยธานี และคณะ. (2551). พระพรหมจริยาจารย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. น. 72.
คู่มือพระสังฆาธิการ (น.124). แหล่งเดิม.
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หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งขึ้น แต่มิได้ให้ ความหมายของวัดไว้โ ดยชัดแจ้ง เนื่องจากรัฐ ต้ องยอมรับ
สถานะดั้งเดิมของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว และมีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันจนยากที่จะก่าหนดลักษณะได้
ดังนั้น รัฐจึงท่าได้แต่เพียงก่าหนดลักษณะของวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลังที่รัฐได้เข้าไปควบคุมแล้ว
เท่านั้น
๒.๕.๓ ประเภทของวัด
วัดมีสถานะทางด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นนิติ บุคคลตามกฎหมายมหาชน ที่ถูก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประดับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ ได้
บัญญัติในหมวด ๕ โดยกฎหมายได้ก่าหนดให้วัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 58ดังนี้
๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้แก่ อาราม ตามที่เคยบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ เป็นวัดที่เลื่อนฐานะมาจาก
ส่านักสงฆ์เพื่อประโยชน์ทางวินัย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว พร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่
ท่าสังฆกรรมตามพระวินัยได้ทุกประการ จึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยฐานะทางกฎหมายและพระวินัย
๒) ส่านักสงฆ์ ได้แก่ วัดที่ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้งเป็นวัด
แล้วรวมถึงวัดที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดขึ้นตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ด้วย และยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่สามารถ
ใช้เป็นที่พ่านักส่าหรับพระภิกษุสามเณรได้ ฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วน
ฐานะทางพระวินัย ยังไม่พร้ อมที่จ ะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสั งฆกรรมตามพระวินัยทุกปร ะการ
เพราะยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
นอกจากการแบ่งประเภทของวัดตามกฎหมายข้างต้นแล้ว ยังมีการแบ่งจ่าแนก
ของวัดตามสภาพฐานะของวัดด้วย โดยสามารถจ่าแนกออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑) พระอารามหลวง
พระอารามหลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดีพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่าศักดิ์
ลงมาหรือแก่วัดเองก็ดี มีจ่านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารทรงสร้าง หรือสร้างขึ้น
หรือทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง
รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้าง หรือปฏิสังขรณ์แล้วทรงรับไว้เป็นพระอาราม59
พระอาราม แบ่งชั้นตามล่าดับความส่าคัญออกเป็น ๓ ชั้นคือ
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ก) ชั้นเอก ได้แก่ วัดเจดียสถานส่าคัญ วัดที่บรรจุบรมอัฐิ หรือวัดที่มีเกียรติ
อย่างสูง มี ๓ ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร
ข) ชั้ น โท ได้ แ ก่ วั ด ที่ มี เ จดี ย สถานส่ า คั ญ ที่ มี เ กี ย รติ มี ๔ ชนิ ด คื อ
ราชวรมหาวิหาร ราชมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรวิหาร
ค) ชั้นตรี ได้แก่ วัดที่มีเกียรติ วัดประจ่าหัวเมือง หรือวัดสามัญ มี ๓ ชนิด
คือ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ
๒) วัดราษฎร์
วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้สร้างวัดและประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท่านุบ่ารุง
วัดสืบ ต่อกันมาตามล่าดับ โดยอีกด้านหนึ่งหมายถึง วัดที่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ
ส่านักสงฆ์ ซึ่งมิได้นับเข้าเป็นพระอารามหลวง60
๓) วัดร้าง
วั ด ร้ า ง ได้ แ ก่ วั ด ที่ ไ ม่ มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ พ่ า นั ก อาศั ย ประจ่ า ซึ่ ง ส่ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจดทะเบียนขึ้นเป็นวัดร้างไว้ และมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษา โดยมอบให้
ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับมอบหมายเป็นผู้ดูแลรักษาที่วัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ รวมทั้งทรัพย์
ของวัดนั้นด้วยตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสภาพวัดร้างยังคงเป็นนิติบุคคลอยู่
โดยสมบูรณ์ และมีโอกาสที่จะยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ หรือยุบเลิกวัด ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์
รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นศาสนสมบัติกลาง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง
ประเภทสุดท้ายคือการจ่าแนกวัดตามที่สังกัดนิกายหรือความเชื่อ กล่าวคือ
วัดในประเทศไทยสามารถจ่ า แนกตามนิ ก ายของคณะสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๔ ก่าหนดให้การปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้น ให้มีเจ้าคณะมหานิกายและ
เจ้าคณะธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชา พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ดังนั้น จึงขอจ่าแนกวัดตาม
สังกัดนิกายได้ ๒ ประเภทคือ
๑) วัดมหานิกาย
วัดมหานิกาย มีเจ้าอาวาสเท่ากับจ่านวนวัด คือ ๓๔,๕๘๒ วัด/รูป เป็น
วัดที่สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ขึ้นสังกัดปกครองกับเจ้าคณะต่าบล/เจ้าคณะแขวง ซึ่งมี ๕,๙๙๙
รูป เจ้าคณะอ่าเภอ/เจ้าคณะเขต มี ๘๘๕ อ่าเภอ/รูป เจ้าคณะจังหวัดมี ๗๘ จังหวัด/รูป เจ้า
คณะภาคมี ๑๘ ภาค/รูป และเจ้าคณะใหม่ของมหานิกายมี ๔ หน/รูป61
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๒) วัดธรรมยุต
วัดธรรมยุต มีเจ้าอาวาสเท่ากับจ่านวนวัดคือ ๒,๗๑๘ วัด/รูป วัดสังกัดคณะ
สงฆ์ธรรมยุตขึ้นสังกัดการปกครองกับเจ้าคณะต่าบล/เจ้าคณะแขวงมี ๗๑๒ ต่าบล/รูป เจ้าคณะ
อ่าเภอ/เจ้าคณะเขตมี ๒๐๔ อ่าเภอ/รูป เจ้าคณะจังหวัดมี ๕๐ จังหวัด/รูป เจ้าคณะภาคมี ๘
ภาค/รูป และเจ้าคณะใหญ่ของคณะธรรมยุตมี ๑ หน/รูป
สรุป วัดเป็นศาสนสถานที่ส่าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดิ นและ
ร่วมกันสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัด อีกทั้ง
ใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา การจัดประเภทของวัดพบว่าสามารถแบ่งได้หลายประเภท
กล่าวคือ แบ่งตามกฎหมายโดยถือเอาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีอยู่ ๒ ประเภท คือวัดที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและวัดประเภทส่านักสงฆ์ แบ่ งตามสภาพของวัดได้ ๓ ประเภทคือ วัด
พระอารามหลวง วัดราษฎร์และวัดร้าง ซึ่งสถานะของวัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการปรับ
สภาพของฐานะ แบ่งตามสังกัดนิกายได้ ๒ ประเภทคือ วัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต
ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุตนั้ นมีสภาพเหมือนกันโดยกฎหมาย วัดจึงเป็นสถานที่
ส่าคัญส่าหรับคนทุกชนชั้นในสังคม และใช้เพื่อการสาธารณะประโยชน์ ย่อมมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นการปกป้องปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชน
๒.6 แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลของวัดตามกฎหมายมหาชน
แนวคิดในการจัดตั้งหรือรับรองนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) นิติบุคคลประเภทรัฐ เกิดจากแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการ
กระท่าของฝ่ายปกครองหรือของรัฐนั่นเอง ให้รัฐมีสิทธิและความรับผิดในฐานะของบุคคล
2) นิ ติ บุ ค คลประเภท องค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น และองค์การมหาชนนั้นเกิดขึ้นจาก
แนวความคิดเรื่องการกระจายอ่านาจในการจัดการท่าบริการสาธารณะ โดยให้ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท่า
บริการสาธารณะโดยทั่วไปในเขตท้องที่ และให้องค์การมหาชนจัดท่าบริการสาธารณะที่มีลั กษณะ
โดยทั่วไปในเขตท้องที่ และให้องค์การมหาชนจัดท่าบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางเทคนิคพิเศษ
เช่น การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
2.6.1 หลักเกณฑ์นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เกิดขึ้นด้วยพื้นฐานแนวความคิดที่ต่างไป
จากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน กับทั้งภารกิจหน้าที่ตลอดจนลักษณะการด่าเนินงาน ก็ต่างไปจาก
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่านิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นมีลักษณะที่
ส่าคัญดังนี้

๕๘

1) การก่อตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เป็นผลมาจากการเข้าแทรกแซง
องค์กรของรัฐ การเข้าแทรกแซงนั้นอาจเป็นไปได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การออกกฎหมายให้จัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ62 เช่นการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ต้องกระท่าโดยพระราชบัญญัติหรือเข้าไปรับการมี
อยู่เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่นรัฐซึ่งต่างไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งเกิดจากเจตนาของ
เอกชนในการรวมตัวกันโดยแท้ รัฐหรือกฎหมายเพียงแต่ก่าหนดเงื่อนไขในการก่อตั้งขึ้นเท่านั้น รัฐมิได้
เข้าไปมีส่วนในการจัดตั้งขึ้นเลย เช่น ห้างหุ้นส่วนบริษัทต่าง ๆ การที่เอกชนเพียงแต่รวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงค์บางประการ แม้จะเพื่อสาธารณะก็ไม่อาจท่าให้องค์การนั้นเป็นนิติบุคคลมหาชนได้เลย
หากปราศจากเจตนาในการจัดตั้งของรัฐ เช่นมูลนิธิต่าง ๆ
การสิ้นสุดของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ก็ต้องเป็นไปด้วยเจตนา
แห่งรัฐ เช่นการออกกฎหมายยกเลิกนิติบุคคลนั้น หรือประกาศยุบเลิกนิติบุคคลนั้นด้วยเจตนาแห่งรัฐ
ซึ่งแตกต่างจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
2) การด่าเนินงานของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น เป็นการด่าเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของมหาชน ตามความประสงค์แห่งรัฐ ดังนั้น การด่าเนินงาน
ดังกล่าวของ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจึงอาจใช้อ่านาจมหาชนได้ จากอ่านาจมหาชนนี้เองที่ท่า
ให้องค์การเจ้าหน้าที่ของนิติบุ คคลมหาชนในฐานะของนิติบุคคลมหาชนสามารถมีอ่า นาจก่า หนด
หน้าที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่จ่าเป็นต้องได้รับความยินยอมก็ได้ ซึ่งนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนย่อม
ไม่มีอ่านาจพิเศษที่จะก่าหนดหน้าที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม เพราะตามกฎหมาย
เอกชนนั้นบุคคลย่อมมีฐานะที่เท่าเทียมกัน “แต่ในทางกฎหมายมหาชนองค์การนิติบุค คลมหาชนใน
ฐานที่มีหน้าที่คุ้มครองประโยชน์มหาชน จึงอาจใช้อ่านาจมหาชนก่าหนดหน้าที่ให้แก่บุคคลอื่นแม้จะ
ไม่ได้รับความยินยอมอันได้แก่การท่านิติกรรมทางปกครอง” นั่นเอง
3) ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะมีฐานะที่
เท่าเทียมกัน นิติบุคคลหนึ่งอาจมี ฐานะเหนืออีกนิติบุคคลหนึ่งได้63และนิติบุคคลที่มีอ่านาจเหนือนี้ก็
สามารถควบคุมดูแลนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนได้ด้วย วิธีการควบคุมก่ากับ 64ซึ่งเป็นการ
ควบคุมที่ไม่เคร่งครัด เช่น การควบคุมบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ภายในนิติบุคคลนั้น เช่น รัฐในฐานะ
นิ ติบุ คคลตามกฎหมายมหาชนย่ อมอยู่ ในฐานะเหนือ นิติบุ คคลตามกฎหมายมหาชนทุกประเภท
ลักษณะเช่นนี้ย่อมต่างไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่มีฐานะตามกฎหมายเท่าเทียมกันและไม่
อาจควบคุมกันได้ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชนอาจร่ ว มมื อ กั น ท่ า กิ จ การ
บางอย่างก็ได้
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4) การเข้าเป็นสมาชิกของนิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชน พฤติการณ์ของแต่
ละบุคคล กล่าวคือเมื่อบุคคลใดซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนก็จะเป็นสมาชิกนิติบุคคลนั้น
ทันทีที่เข้าไปร่วมอยู่ด้วยโดยผลของกฎหมาย เช่น เทศบาล เป็นต้น ต่างจากนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชนที่เข้าเป็นสมาชิกของนิติบุคคลใดเป็นไปโดยความสมัครใจเองของแต่ละคน ปราศจากการบังคับ
ให้บุคคลใดจ่าต้องเป็นสมาชิกของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
5) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน การจัดตั้งนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นการด่าเนินงานของนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะเสมอไป ล่าพังการแสดงหาก่าไรเพียงอย่างเดียว
ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะก่อตั้งนิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชนขึ้นได้ ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ในการ
ด่าเนินงานของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งอาจมีเพื่อหาก่าไร หรืออาจไม่มีวัตถุประสงค์เพื่ อหา
ก่าไรก็ได้
2.6.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับวัด สถานะทางกฎหมายของวัด
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รับฐานะของ “วัด” ซึ่ง
เป็นสถาบันของพระพุทธศาสนาให้เป็นนิติบุคคลนั้น รัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ
วัด และพระพุทธศาสนาให้ด่ารงอยู่ได้ ซึ่งเปรีย บเทียบได้กับการที่รัฐได้บัญญัติกฎหมายเพื่อยกฐานะ
ของ “ทบวงการเมือง” อันเป็นสถาบันของชาติให้เห็นนิติบุคคลเพียงด้วยมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเช่นกัน นอกจากนี้การที่รัฐบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ก็เพื่อให้ความ
อุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ไทย และยกย่องเชิ ดชูพระพุทธศาสนาให้มีฐานะคู่เคียงกับชาติไทยตามนโยบาย
รัฐบาล65ดังนั้น การที่เพิ่งมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รับรองฐานะของวัด ให้
เป็นนิติบุคคลในปี 2468 มิได้หมายความว่าวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่ได้ก่อตั้งขึ้นตั้ งแต่ปี
2468 เท่านั้นไม่ แม้วัดที่ได้ตั้งขึ้นไว้แต่เดิมก่อนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121
ใช้บังคับก็ตาม วัดดังกล่าวเมื่อได้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นแล้ว ก็ถือว่าเป็นวัดที่
ชอบตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเหมือนเช่นบุคคลคนหนึ่งนั้นเอง
แม้ว่าเมื่อมีการตรวจช่าระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ในปี พ.ศ.
2535 โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับโดยพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ที่ได้ช่าระ
มาใหม่พ.ศ.2468 โดยยกเลิกมาตรา 72 เดิม ทั้งมาตรา และตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ช่าระใหม่ พ.ศ.2535 มาตรา 7 66 ได้บัญญัติ
เพียงให้องค์กรหรือหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นทบวงการเมือง ตามความหมายของมาตรา 72
65
66

โชติ ทองประยูร. (2505), คาบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ด่ารงธรรม. น.35 .
คณะวิชาการ. (2549). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร. น. 7.

๖๐

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ คงมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไปเท่านั้นก็ตาม แต่ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เองได้มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเพื่อรับรองสถานะของวัดในความเป็นนิติบุคคลต่อเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ โดยในปี พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญ ญั ติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253567 ความว่า “มาตรา 31 วัดมีสองอย่าง
(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(2) ส่านักสงฆ์
ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป
ดังนั้น ฐานะของวัดตามกฎหมายไทยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงเป็นการรับรองโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มิใช่เป็นการรับรองฐานะความ
เป็นนิติบุคคลโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นแต่เดิม เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 72 ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และมาตรา 7 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ช่าระใหม่ พ.ศ.2535 ซึ่งยังคงรับรองฐานะนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253468
1. การตั้งวัด
การจั ด ตั้ ง วั ด นั้ น แต่ เ ดิ ม ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น วั ด ที่ พ ระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงสร้ า งขึ้ น ที่
เรี ย กว่าพระอารามหลวง และวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นเรีย กว่า อารามราษฎร หรือที่ส่ านักสงฆ์ ต าม
กฎหมายปัจจุบันได้ก่าหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งวัดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 69คือการสร้างวัด
และการตั้งวัด
การสร้างวัด หลักเกณฑ์ในการสร้างวัด กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์แยกพิจารณาได้ดังนี้
1) การริเริ่ม การเริ่มสร้างวัดนั้นพร้อมด้วยรายการและเอกสารดังต่อไปนี้
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การริเริ่มสร้างวัดนั้นหาจ่าต้องเกิดขึ้นจากรัฐไม่ แต่
อาจเป็นการริเริ่มของเอกชนก็ได้ เพราะกฎหมายใช้ค่าว่า “บุคคลใด” ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่ม
บุคคลก็ได้ทั้งสิ้น
(1) หลักเกณฑ์ในการสร้างวัดได้ก่าหนดไว้ว่า “วัดที่จะสร้างซึ่งต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1.1) สมควรเป็นที่พ่านักของภิกษุ
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(1.2) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใน
รัศมี 2 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 คน เว้นแต่มีเหตุจ่าเป็น
(1.3) มีเหตุผ ลที่เชื่อได้ว่า เมื่อตั้งขึ้นแล้ วจะได้รับการ
บ่ารุงส่งเสริมจากประชาชน
(1.4) ต้องตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า 2 กิโ ลเมตร
เว้นแต่จะมีเหตุจ่าเป็น
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัฐมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็น
เกณฑ์ในการจั ดตั้งและหาได้พิจ ารณาประโยชน์ของผู้ ขออนุญาตจัดตั้งไม่ แต่จะพิจารณาเฉพาะ
องค์ประกอบที่ท่าให้สามารถเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์อันได้แก่บุคลากรของวัด และประโยชน์สาธารณะ
เป็นหลักอันเป็นลักษณะที่ต่างไปจากการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น
(2) การใช้อ่านาจแทรกแซงของรัฐ การจัดตั้งวัดนั้นแม้ว่าจะมีการ
เสนอขอตั้งโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตาม หาได้ผูกพันว่ารัฐจะต้องอนุญาตให้ตั้ง
อย่างแน่นอนไม่ แต่ยังเป็นดุลยพินิจของรัฐ ดังที่กฎหมายก่าหนดไว้ว่า
“เมื่ อ นายอ่ า เภอได้ รั บ ค่ า ขออนุ ญ าตสร้ า งวั ด และพิ จ ารณา
เห็นสมควรแล้วให้น่าปรึกษาเจ้าคณะอ่าเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อผู้ ว่าราชการจั ง หวัด พิ จ ารณาเห็ น สมควรแล้ ว ให้ น่าปรึกษาเจ้ า คณะจั งหวั ดแล้ ว ส่ งเรื่ อ งและ
ความเห็นไปยังส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(เดิมกรมการศาสนา) ในการพิจาณาค่าขออนุญาต
สร้างวัด ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจสั่งให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนผัง หรือระงับเรื่อง
การขออนุญาตสร้างวัดได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติพิจารณาเห็ นสมควรให้
สร้างวัดได้แล้วให้รายงานเจ้าคณะใหญ่ เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วน่าเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อ
มหาเถรสมาคมพิจารเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสืออนุญาตให้
สร้างวัด70”
จากกฎหมายดัง กล่ าวจะเห็ น ได้ว่า การสร้างวัดนั้นรัฐ มี อ่ า นาจ
ดุลพินิจในการพิจารณาให้สร้างเริ่มตั้งแต่ นายอ่าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรี และองค์กรฝ่ายคณะสงฆ์ได้แก่ เจ้าคณะอ่าเภอ เจ้าคณะจังหวัด มหาเถร
สมาคม อย่างไรก็ตาม อ่านาจที่แท้จริงจะเห็ นได้ว่าอยู่ที่รัฐ เพราะกฎหมายใช้ค่าว่า “...พิจารณา
เห็นสมควรแล้วให้น่าปรึกษา (เจ้าคณะอ่าเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดแล้ว แต่กรณี) แล้วส่งเรื่องและ
ความเห็นไปยัง...” ย่อมแสดงว่าหากนายอ่าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นสมควรจัดตั้งวัดแล้ว ไม่
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จ่าเป็นต้องน่าปรึกษาเจ้าคณะแต่อย่างใด และย่อ มมีอ่านาจระงับเรื่องได้ ส่วนความเห็นของเจ้ าคณะ
อ่าเภอ เจ้าคณะจังหวัดนั้นเป็นเพียงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของฝ่ายรัฐในล่าดับสูงขึ้นไป
เท่านั้น หามีอ่านาจเช่นนายอ่าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
ในส่ ว นอ่ า นาจส่ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ นั้ น มี ดุ ล พิ นิ จ อย่ า ง
กว้ า งขวางทั้ ง อ่ า นาจให้ เ ปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขและระงั บ เรื่ อ งเสี ย ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น เมื่ อ ส่ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร ายงานขอความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่ และมหาเถรสมาคมแล้ ว
ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น ผู้มีอ่านาจในการออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
การตั้งวัด เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกับการสร้างวัด เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
ก็ด่าเนินการสร้างเสนาสนะตามแบบที่ได้รับอนุญาต เมื่อสร้างขึ้นเป็นหลักฐานพร้อมที่จะเป็นที่พ่านัก
ของภิกษุสงฆ์ได้แล้วก็เสนอรายงานการก่อสร้างและนามวัดเพื่อตั้งเป็นวัดต่อนายอ่าเภอ
การพิจารณาก็คงยึดถือหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกับการสร้างวัด นั้น
ก็คือรัฐยังคงมีอ่านาจดุลยพินิจในการที่จะอนุญาตหรือไม่เช่นเดียวกัน
โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการตั้งวัดนั้น แม้จะเป็นการริเริ่มจากเอกชนได้ก็ตาม
แต่รัฐยังคงมีอ่านาจพิจารณาการจัดตั้งวัดโดยพิจารณาประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก อ่านาจดังกล่าว
มิได้ผูกพันว่าเมื่อครบหลักเกณฑ์เงื่อ นไขแล้วจะต้องอนุญาตเสมอไป ยังคงมีอาจพิจารณาถึงความ
สมควรเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่างจากการจัดตั้งองค์การทางเอกชน เช่น บริษัทจ่ากัด เมื่อขจัดตั้ง
ถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วรัฐก็ย่อมผูกพันที่จะต้องอนุญาตเสมอไป
2. การยุบเลิกวัด
การยุบเลิกวัดนั้น กฎหมายก่าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 2 กรณี71คือ
1) กรณีสภาพเสื่อมโทรม หรือเหตุอื่นอันไม่สมควรเป็นวัดต่อไป เมื่อนายอ่าเภอและ
เจ้าคณะอ่าเภอพิจ ารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้นให้รายงานเจ้าคณะจังหวัด เมื่อเจ้าคณะจั งหวัด
เห็นสมควรให้น่าปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เมื่อเจ้า
คณะภาคเห็ น สมควรแล้ ว ให้ ส่ งเรื่ องและความเห็ นไปยังส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เมื่อ
ส่ านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติเห็ นสมควรแล้ ว น่าเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคม
พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
2) กรณีวัดใดร้ างพระภิกษุไม่อยู่อาศัย เมื่อส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
เห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้รายงานเจ้าคณะใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบ แล้วน่าเสนอมหาเถรสมาคม
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เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราช
กิจจานุเบกษาเช่นกัน
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การยุบวัดนั้นเป็นการริเริ่มจากรัฐโดยแท้มิใช่จากวัดหรือ
บุ ค ลากรภายในวั ด นั้ น เอง ต่ า งจากการยุ บ เลิ ก นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายเอกชนซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ความต้องการของตัวนิติบุคคลหรือบุคคลที่มาร่วมกันเป็นนิติบุคคลนั้นเอง ส่วนอ่านาจในการพิจารณา
ยุบเลิกก็เป็นของรัฐ โดยค่านึงถึงเหตุต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายใช้ค่าว่า “เหตุอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัด
ต่อไป” อันเป็นการให้ดุลยพินิจของรัฐอย่างกว้างขวาง
การรวมวัด นอกจากการสร้าง การตั้ง การยุบเลิกแล้ว ในระหว่างที่สถานะของวัดยังด่ารงอยู่
นั้นก็อาจมีการรวมวัดเข้าด้วยกัน ลักษณะท่านองนี้นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่ประสงค์จะรวมกัน
ก็สามารถกระท่าได้ เช่น การควบบริษัทเข้าด้วยกัน แต่เป็นการริเริ่มและการตัดสินใจของนิติบุคคลที่
จะรวมกันนั้นเอง แต่กรณีการรวมวัดนี้ กฎหมายก่าหนดว่า “เมื่อเจ้าคณะอ่าเภอเห็นสมควรที่จะรวม
วัดตั้งแต่สองวัดซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันเป็นวัดเดียวกัน หรือเพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ให้รายงาน
ต่อเจ้าคณะจังหวัด
เมื่ อ เจ้ า คณะจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น สมควรแล้ ว ให้ ส่ ง เรื่ อ งและความเห็ น ไปยั ง ส่ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ ว ให้รายงานเจ้าคณะใหญ่เพื่อขอความ
เห็นชอบ แล้วน่าเสนอมหาเถรสมาคม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารเห็นสมควรแล้ว ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ประกาศ
รวมวัดในราชกิจจานุเบกษา ตามแบบ ว2 ท้ายกฎกระทรวงนี้72
จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการรวมวัดนั้นเป็นการริเริ่มจากรั ฐรวมทั้งอ่านาจในการ
พิจารณาก็เป็นของรัฐทั้งสิ้น
สรุป การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุดสภาพของวัดล้วนแต่มิได้เกิดจากเจตนาของ
บุคคลที่รวมตัวกันโดยล่าพัง แต่ได้มีอ่านาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องดูแล กล่าวคือการเกิดขึ้นได้แก่การสร้าง
วั ด และการตั้ ง วั ด นั้ น แม้ จ ะเป็ น การเริ่ ม ต้ น ของปั จ เจกชน แต่ อ่ า นาจการตั้ ง เป็ น ของรั ฐ ทั้ ง สิ้ น
การเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การรวมวัด การย้ายวัด ก็มีอ่านาจรัฐ เข้ามาใช้ดุลยพินิจพิจาณาตั้งแต่การ
ริเริ่ม การพิจารณาการสิ้นสุดสภาพวัด ได้แก่ การยุบวัด ก็เป็นผลจากการริเริ่มของรัฐ และการด่าเนิน
โดยรัฐทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุดสภาพบุคคลของวัดมิได้
เกิดจากเจตนาอิสระของปัจเจกชน แต่อ่านาจรัฐเข้าไปดูแลโดยตลอด และการจัดตั้งการยุบเลิกนั้น รัฐ
ต้องประกาศตั้งและยุบเลิกในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้น
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3. อ่านาจมหาชนของวัด
การด่ า เนิ น งานของนิ ติ บุค คลตามกฎหมายเอกชน และนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย
มหาชนนั้นมีลักษณะต่างกัน
ประการที่ห นึ่ ง อ่านาจในการด่าเนินงานของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้ น
เนื่ องจากเป็ น การกระท่าเพื่อประโยชน์มหาชนอันเป็นสาธารณะ จึงย่อมมีอ่านาจมหาชนในการ
ด่าเนินงาน กรณีของวัดนั้นอาจพิจาณาได้ดังนี้
(1) อ่านาจปกครองดูแลวัดโดยทั่วไป ในอาณาเขตของวัดนั้น เจ้าอาวาสมีอ่านาจ
ปกครองดูแลดังจะเห็นจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 มาตรา 13 ก่าหนด
ว่า
“เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้คือ...
ข้อ 3 ที่จะปกครองบรรชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในวัดนั้น
ข้อ 4 ที่จะรักษาความเรียบร้อย...”
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติถึ ง อ่ า นาจของเจ้า อาวาสที่ จ ะบัง คั บ ว่า กล่ า วบรรดา
บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งอยู่ในวัดนั้น73ในท่านองเดียวกัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2548 มาตรา
43 ก่าหนดว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือพ่านัก
อยู่ภายในวัดนั้น ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบในท่านองเดียวกัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันก็ได้บัญญัติถึงหน้าที่ดังกล่าวว่า “ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือ
พ่านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค่าสั่งมหา
เถรสมาคม”
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผลสมความมุ่งหมายรัฐได้ก่าหนดอ่านาจแก่เจ้า
อาวาสไว้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
ประการที่ 1 อ่านาจไล่ออกจากวัด เมื่อเจ้าอาวาสได้สั่งการปกครองโดยชอบแล้ว
บรรพชิตหรือคฤหัสถ์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม หากฝ่า
ฝืนกฎหมายก่าหนดให้อ่านาจเจ้าอาวาสว่า มีอ่านาจให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในอาวาทของ
เจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด อ่านาจดังกล่าวนี้เริ่มมีขึ้นชัดเจน ตั้งแต่เมื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ในพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า “บรรพชิตก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ที่อยู่ในวัดนั้น ถ้าไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจะไม่อยู่ ในวัดนั้นก็ได้” อ่านาจการขับออก
จากวัดกรณีไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสนี้ต่างจากอ่านาจปัพพาชณียกรรมตามพระวินัย เพราะเหตุ
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กรณีนั้ น ต้องเป็ น กรณีละเมิดพระธรรมวินัยเท่านั้น แต่กรณีนี้เป็นอ่านาจโดยเฉพาะ จึงมีผู้ เห็ นว่า
อ่านาจดังกล่าวนี้ เป็นอ่านาจส่าคัญต่อการปกครองคณะสงฆ์ท่าให้การจัดระเบียบคณะสงฆ์เป็นไปโดย
เคร่งครัด74
ประการที่ 2 การลงทัณฑกรรม ทัณฑ์บน หรือขอขมาโทษในกรณีที่บรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์ประพฤติผิดค่าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งสั่งโดยชอบ เจ้าอาวาสมีอ่านาจสั่งให้ลงทัณฑกรรม ได้แก่ การ
ท่างานภายในวัด หรือให้ท่าทัณฑ์บน หรือให้ขมาโทษได้75
นอกจากนั้น เพื่อให้การใช้อ่านาจของเจ้าอาวาสดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ก่าหนดให้ “เจ้าอาวาส” จึงเป็นต่าแหน่งในการปกครองมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 76ซึ่งท่าให้มีทั้ง “อ่านาจ” และ “หน้าที่” ทั้งสองประการ หากเจ้าอาวาสสั่งการ
โดยชอบแล้วบุคคลใด ฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิดฐานขัดค่าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้ว ย ดังเช่น ค่าพิพากษาศาลฎีกาในคดีระหว่างพนั กงานอัยการจังหวัด ฉะเชิงเทรา โจทก์, พระ
ประเสริฐ ญาณเสฎโฐ จ่าเลย, เจ้าอาวาสออกค่าสั่งให้จ่าเลยออกไปเสียจากวัดภายใน 5 วัน จ่าเลย
ทราบค่าสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามค่าสั่งของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 369 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.2505 มาตรา 38 (2), 45 ในทางกลับกันหากเจ้าอาวาสกระท่าผิดในหน้าที่ก็ต้องรับผิดฐานเจ้า
พนักงานกระท่าผิดด้วย
ประการที่ 3 อ่านาจในการห้ ามมิให้ เข้าอยู่อาศัยในวัด เจ้าอาวาสมีอ่านาจห้ าม
บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 77พระภิกษุซึ่งกฎหมาย
บัญญัติว่าต้องสังกัดวัดใดวัดหนึ่ง หรือคฤหัสถ์ที่จะเข้าไปอยู่อาศัยในวัดนั้น การที่จะเข้าไปอยู่ในสังกัด
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
ประการที่ 4 อ่านาจในการพิจารณาอธิกรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 มาตรา 17 ข้อ 2 บัญญัติว่า “อธิกรณ์เกิดขึ้นในวัดใด ถ้าเป็นความตามล่าพังพระ
วินัยเจ้าอาวาสนั้น มีอ่านาจที่จ ะพิพากษาได้ถ้าเป็นความแพ่ง แม้คู่ความทั้งสองฝ่ ายให้ เจ้าอาวาส
เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบได้ ” ตามกฎหมายปัจจุบันก่าหนดให้อ่านาจการลงนิคหกรรมเป็นของเจ้า
คณะผู้ปกครองสงฆ์ตามล่าดับจนถึงมหาเถรสมาคม มีอ่านาจให้ลงโทษถึงสึก และบังคับให้สละสมณ
เพศได้
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การใช้อ่านาจมหาชนดังกล่าวท่าให้สามารถก่าหนดหน้าที่ให้ผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะตกลง
ยินยอมด้วยหรือไม่ อันเป็นลักษณะนิติกรรมทางปกครองนั้นเอง การกระท่าดังกล่าวจึงต้องชอบที่จะ
ตรวจสอบได้ทั้งจากองค์กรภายในและจากศาล การใช้อ่านาจของเจ้าอาวาสนี้ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
สามารถตรวจสอบได้จากองค์กรฝ่ายสงฆ์ คือผู้ได้รับผลจากการกระท่าสามารถอุทธรณ์จ ากเจ้าคณะ
ต่าบล เจ้าคณะอ่าเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาคใต้ตามล่าดับ ดังจะเห็นได้จากก่าหนดอ่านาจ
หน้าที่ของเจ้าคณะต่าบลว่า “ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค่าสั่ งหรือ
ค่าวินิ จ ฉัย ของเจ้ า อาวาส 78” การควบคุมตรวจสอบการใช้อ่ านาจ (นิติกรรมทางปกครอง) ของ
เจ้าอาวาสโดยองค์กรฝ่ายคณะสงฆ์ดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบถึงการใช้ดุลยพินิจได้ทั้งความชอบ
ด้วยกฎหมายและความเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถให้ศาลตรวจสอบการกระท่าดังกล่าวในแง่
ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย
กล่าวโดยสรุป สถานะทางกฎหมายของวัดในฐานะนิติบุค คลจากการศึกษาวิจัยถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลต่าง ๆ การจัดตั้งวัตถุประสงค์การด่าเนินงานแล้วย่อมเห็นได้อย่าง
ชั ด แจ้ ง ว่ า นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชน เช่ น รั ฐ และองค์ ก ารต่ า ง ๆ ที่ รั ฐ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บัติ
ภาระหน้าที่แทนรัฐมีลักษณะต่างไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
เมื่อพิจารณาถึงการจัดตั้งและการด่าเนินการของวัดแล้วเห็นได้ว่ามีลักษณะของนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนโดยครบถ้วน กล่าวคือ
ประการแรก การจัดตั้งวัดนั้น รัฐได้เข้าไปดูแลการจัดตั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์แ ก่
มหาชนโดยส่วนรวม แม้ว่าจะเป็นการริเริ่มจากปัจเจกชนได้ก็ตาม
ประการที่สอง การด่าเนินงานของวัดมิใช่เป็นการด่าเนินงานโดยฐานะที่เท่าเทียมกัน
ในการปฏิบัติภารกิจของวัด ปรากฏว่าวัดมีอ่านาจมหาชนในการด่าเนินงานสามารถก่าหนดหน้าที่แก่
ผู้อื่นฝ่ายเดียวได้ ลักษณะการใช้อ่านาจมหาชนนี้เป็นลักษณะที่ส่าคัญยิ่งในการชี้ให้เห็นถึงความเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของวัดไทย
ประการที่สาม ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น การด่าเนินงานของวัดมิใช่เป็นการ
ด่าเนินงานโดยอิสระ แต่ยังคงต้องอยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่น ในขณะเดียวกันก็ได้การอุปถัมภ์
บ่ารุงได้สิทธิพิเศษบางประการด้วย และ
ในประการสุดท้าย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของวัดป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อตั้งโดยแท้ ดังเช่นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
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๒.7 แนวคิดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศาสนสมบัติของวัด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนสมบัติไว้ดังนี้ โดยใน
มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ79
๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวันหนึ่ง
๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง
ซึ่งการดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติกลางให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของส่านักงาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เพื่ อ การนี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า ส่ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เ ป็ น เจ้ า ของ
ศาสนสมบัตินั้นด้วย” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง
และศาสนสมบัติวัดไว้ดังนี้80
๑) ศาสนสมบัติกลาง
กฎหมายได้ก่าหนดให้ มาตรา ๔๑ ให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัด ท่า
งบประมาณประจ่ าปี ของศาสนสมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้งบประมาณนั้นได้ ดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๔๐ (๑) เป็นการให้ค่าจ่ากัดความของศาสนสมบัติกลางว่า ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา
ซึ่ ง มิ ใ ช่ ข องวั ด ใดวั ด หนึ่ ง คื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นกลางของพระพุ ท ธศาสนาตามพระธรรมวิ นั ย
ทรัพย์สินที่จัดเป็นศาสนสมบัติกลางได้แก่
(๑) วัดร้างที่ได้ประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแล้ว
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนา
(๓) ทรัพย์สินที่คณะสงฆ์จัดซื้อด้วยทุนศาสนสมบัติกลาง
(๔) ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินเหล่านี้ ( ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓)
(๕) ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้
ดังนั้น ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองไว้โดยชัดเจน ด้วย
เหตุนี้ มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติ ค ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงบัญญัติไ ว้ ว่ า
“การดูแลรั กษาและจัดการศาสนสมบัติกลางให้ เป็นอ่านาจหน้าที่ของส่ านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยให้ถือว่า ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย”
ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาถึงปัญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอ่านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์การศาสนาในขณะนั้น

79
80

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. (2505). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 79, ตอนที่ 115 ก ฉบับพิเศษ, น. 29, มาตรา 40.
ส่านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี. (2518). หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/9224. 24 เมษายน 2518.

๖๘

ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามหนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดังนี้81
“..เมื่ อได้ พิ จารณามาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ที่บัญญัติว่า “การดูแลรักษาและการจัดการศาสนาสมบัติกลางให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของส่านักงานพระ
พุทธศาสนแห่งชาติ (เดิมกรมการศาสนา) เพื่อการนี้ให้ถือว่าส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
เจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย” ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ย่อมเห็นไดว่า กฎหมายมีหลักการ
ให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้มีอ่านาจหน้าที่ดูแลรักษาละจัดการศาสนสมบัติกลาง แต่
เนื่องจาก ศาสนสมบัติกลางไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสองดังกล่าว
จึงให้ถือว่า ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนาสมบัติกลางเสียด้วย ในฐานะที่เป็น
ผู้จัดการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการท่านิติ
กรรม และการด่าเนินคดีทางศาลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง แต่ก็หาได้มุ่งหมายที่จะให้ส่านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางอย่างแท้จริงไม่ ดังเห็นได้จากการที่กฎหมายใช้
ถ้อยค่าว่า “เพื่อการนี้ ให้ถือว่าเป็นส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลาง
นั้นด้วย” ฉะนั้น จึงเห็นว่า ศาสนสมบัติกลางไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส่านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติหรือของกรมการศาสนาในขณะนั้น
ประกอบกับมาตรา ๔๑ ให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติจัดท่างบประมาณ
ประจ่าปีของศาสนสมบัติก ลางไม่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณ
รายรับรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด่าเนินการในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจ่าปีนั้น ๆ
และตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก่าหนดให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ่านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุ
ทะศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธสาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะ
สงฆ์ และอ่านาจหน้าที่ตามที่ก่าหนดไว้ในกฎหมาย ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการโอนอ่านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๒ ก่าหนดว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้
แก้ไขค่าว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เป็น “ส่านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ” จึงเป็นผู้จัดท่างบประมาณประจ่าปีของศาสนสมบัติกลางในนามส่านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ82
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๖๙

ดังนั้นเจ้าของที่แท้จริงของศานสมบัติกลาง คือพระพุทธศาสนาอัน ได้แก่ สถาบัน
คณะสงฆ์ ซึ่งมีเถรสมาคมเป็ น ผู้ ป กครองและด่าเนินกิจการของคณะสงฆ์ตามมาตรา ๑๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งบัญญัติว่า มหาเถรสมาคมมีอ่านาจหน้าที่ปกครองคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ให้มีอ่านาจตามกฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือ
ออกค่าสั่ งโดย ไม่ขัดหรื อแย้ ง กับ กฎหมายและพระธรรมวิ นัย ใช้บัง คั บได้ ” การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติซึ่งเป็นอ่านาจหน้าที่ของส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามกฎหมาย ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมด้วย83
ส่วนการบริหารจัดการและการจัดประโยชน์ศาสนาสมบัติกลาง กฎหมายให้เป็น
อ่านาจหน้าที่ของส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ โดยให้ถือว่าส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วย (และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕) และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังระบุว่า “ให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท่า
งบประมาณประจ่าปีของศาสนสมบัติกลาง84 ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและเมื่อประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ ใช้ งบประมาณนั้น ได้ ” นอกจากนี้ กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอ่านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ได้ร ะบบอ่ านาจหน้า ทีห นึ่ง ของส่ า นัก งานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติเ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ศาสนสมบัติกลาง คือ “ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติกลาง(และวัดร้าง)” ดังนั้น ส่านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ก่าหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดการศาสนสมบัติกลางดังนี้
(๑) จัดประโยชน์ในที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างทั่วราชอาณาจักรให้บังเกิด
ผลประโยชน์เพิ่มพูนเป็นทรัพย์สินศาสนสมบัติกลางมากยิ่งขึ้นตามล่าดับ
(๒) เก็บค่าเช่า ดอกผลรายได้ต่าง ๆ จากการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติที่จัดอยู่แล้ว
ให้ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยและพัฒนาการจัดประโยชน์เหล่านั้นให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
(๓) จัดให้ส่วนราชการ องค์การ เอกชน เช่าปรับปรุงที่ดิ นศาสนสมบัติกลางและ
ที่ดินวัดร้างทั่งราชอาณาจักร เพื่อการศึกษากิจกรรมสาธารณะ ที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติ ส่งเสริมกิจการสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมเพื่อ ความ
สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบของบ้านเมืองและเพื่อช่วยเหลื อประชาชนผู้ยากไร้ให้ มีที่อยู่อ าศั ยที่
ประกอบอาชีพตามสมควรแก่กรณี
สรุปได้ว่าการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางนั้น ตามมาตรา ๔๐ วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติไว้ว่า “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง
ให้ เ ป็ น อ่ า นาจหน้ า ที่ ข องส่ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เพื่ อ การนี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า ส่ า นั ก งาน
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๗๐

พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย” ซึ่งเป็นเพียงบทบัญญัติในการก่าหนด
ถึงองค์กรผู้มีอ่านาจจัดการศาสนสมบัติกลาง85 กล่าวคือ ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้
มีอ่านาจในการดูแลรั กษา และจั ดการศาสนสมบัติ กลางโดยให้ ถือว่าส่ านักงานพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ มี ก รรมสิ ท ธิ์ใ นทรั พ ย์ สิ น นั้ น เท่า นั้ น มิ ไ ด้ มี ก ารก่ า หนดถึ ง วิ ธีก าร หลั ก เกณฑ์ ใ นการจัด
ประโยชน์ในส่วนศาสนสมบัติกลางไว้ ไม่เหมือนกรณีของศาสนสมบัติของวัด ซึ่งก่าหนดบัญญัติเป็น
กฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนั้นในส่วน
วิธีการจัดการ ดูแล รักษา ศาสนสมบัติกลางของส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น เมื่อมิได้มี
การก่าหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้ก่าหนดไว้ในกฎหมาย
เอกชนทั่วไป เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น86
๒) ศาสนสมบัติของวัด
ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพย์สินของวัดทุกชนิด รวมถึงปูชยีสถานที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณวัด เช่น พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชทั่วประเทศมีวัด
อยู่ ๓๗,๓๓๒ วัด จึงมีทรัพย์สินจ่านวนมากเช่นเดียวกัน
โดยการท่าทะเบียนทรัพย์สินและการเก็บเอกสารส่าคัญ บัญญัติไว้ในกฎข้อที่ ๑
ใจความว่า เมื่อได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัดให้ลงทะเบียนหลักฐาน แต่ละวัดต้องมีทะเบียน
ทรัพย์สินตามแบบของส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจดทะเบียนที่มีอยู่แล้ วและทรัพย์สินที่
ได้มาใหม่ เมื่อต้องจ่าหน่ายไปด้วยเหตุใดก็ลงทะเบียนว่าได้จ่าหน่ายไปพร้อมทั้งระบุเหตุที่จ่าหน่ายไว้
ที่บัญญัติไว้เช่นนี้ เพื่อให้เป็นหลักฐานควบคุมศาสนสมบัติของวัด
การเก็บรักษาเอกสารส่าคัญ เมื่อได้ที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินมา และได้จด
ทะเบียนการได้มาพร้อมกับหนังสือส่าคัญ เช่น โฉนด น.ส. ๓ ส.ค. ๑ ไปเก็บรักษาไว้ที่ส่านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่าหรับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ส่าหรับวัดในต่างจังหวัด เหตุที่ก่าหนดไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้หลักฐานการได้มาและหนั งสือส่าคัญ
สูญหายเก็บไว้ในที่วัดไม่ค่อยปลอดภัย เพราะไม่มีที่เก็บเอกสารโดยเฉพาะ เจ้าอาวาสผู้เก็บรักษาก็มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินและสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ต้องท่า
เป็นหนังสือและจดทะเบียน นิติกรรมจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย ท่ากันเองใช้ไม่ได้เป็นโมฆะ
การจัดหาผลประโยชน์จากที่ดินและอาคาร วัดใดมีพื้นที่มากมีอุปจารที่ธรณีสงฆ์
ให้จัดหาผลประโยชน์จากที่ดินเหล่านี้ โดยให้เจ้าอาวาสตั้งไวยาวัจกร หรือผู้จัดผลประโยชน์ของวัด
ขึ้นด่าเนินการ การแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร มาตรา ๒๓ บัญญัติไว้ว่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก่าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคมซึ่งได้ตราออกใช้แล้ว คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘
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๗๑

(พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอนไวยากร มีใจความว่า คฤหัสถ์ผู้ด่ารงต่าแหน่งไวยาวัจกร
ต้องเป็นชายมีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา อายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง มี
ความรู้ มีความสมารถ ปฏิบั ติห น้าที่ได้ เลื่ อมใสการปกครองตามระบอบรัฐ ธรรมนูญและไม่ มี
คุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับสุขภาพและความประพฤติ ก่อนแต่งตั้งให้เจ้าอาวาสปรึกษาสงฆ์และ
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นไวยาวัจกรของวัดได้และให้ขออนุมัติอ่าเภอ เมื่อเจ้าคณะ
อ่าเภออนุมัติก็ตั้งบุคคลนั้นเป็นไวยาวัจกรได้ เหตุที่ต้องตั้งไวยาวัจกรเพราะการจัดหาผลประโยชน์
เป็นเรื่องของธุรกิจทางด้านการค้าและการเงินไม่เหมาะสมกับเจ้าอาวาสที่ต้องจัดการด้วยตนเอง
กฎหมายจึงให้ตั้งไวยาวัจกรเป็นผู้แทนเจ้าอาวาสและเป็นตัวแทนของเจ้าวัด วัดต้องรับผิดชอบในการ
กระท่าและสัญญาต่าง ๆ ที่ไวยาวัจกรกับบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการตัวแทน กฎหมาย
ก่าหนดวิธีจัดการไว้ ๒ อย่าง คือ
(๑) การกันที่ดินวัดออกจัดหาประโยชน์ ที่วัด คือที่ตั้งวัดตลอดถึงเขตวัดนั้นแต่เดิม
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ตั้งปูชนียสถาน เช่น พระพุทธรูป พระเจดีย์ เป็นเขตพุทธาวาส
ส่ ว นเขตที่บ รรพชิ ต อยู่ อ าศัย เป็ น เขตสั งฆาวาส ตามพระธรรมวินั ย ปัจจุบันมีความจ่ าเป็ น ทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญของท้องถิ่น ยอมให้วัดออกจัดหาผลประโยชน์ และกัปปิยภัณฑ์ บ่ารุงวัด
หรือเพื่อความเจริญของท้องถิ่นได้ เช่น จัดที่ดินวัดบางส่วนเป็นศูนย์การค้า การศึกษา สาธารณสุข
แต่ต้องท่าเรื่ องขอความเห็นชอบจากส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับอนุมัติจากมหาเถร
สมาคมก่อนจึงจะจัดการได้ตามกฎกระทรวงข้อ ๒ เรื่องนี้ส่าคัญมากคงไม่ได้รับอนุมัติง่าย ๆ เว้นแต่
จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีผลเสียแก่วัดแก่ความสงบสุขของสมณะ และวัดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
คุ้มค่า
(๒) การให้เช่าที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ กัลปนาอาคาร ให้ไวยาวัจกรของวัด จัดท่า
ทะเบียนทรัพย์สินให้เช่า ทะเบียนผู้เช่าและผู้เช่าและผู้อาศัยให้ถูกต้อง เก็บรักษาไว้ที่วัดหรือฝากเก็บ
ไว้ที่ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เช่าไม่เกินสามปีท่าสัญญาไปได้เลย หากจะให้เช่าเกินสามปี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อน วัดต้องท่าเรื่องขอความเห็นชอบ
ไปยังส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับความเห็นชอบแล้วก็ให้เช่าได้ ตามกฎกระทรวงข้อ ๓๔ เนื่องจากที่ดินอาคารที่ให้เช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลายมือชื่อคู่สัญญา
เช่าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่า ผู้ให้เช่า ศาลจึงจะรับบังคับคดีให้ ถ้าให้ช่าโดยตกลงกันด้วยวาจา
ฟ้องให้บังคับตามสัญญาเช่าไม่ได้ แต่ฟ้องขับไล่ฐานเข้าอาศัยโดยไม่มีสิทธิผู้เช่าด้วยวาจาจะต่อสู้ด้วย
ว่าเช่าไม่ได้เพราะการต่อสู้เช่นนั้นเท่ากับเอาสัญญาที่ไม่ได้ท่าเป็นหนังสือเข้าต่อสู้ ศาลไม่บังคับให้
เช่นเดียวกันต้องพิพากษาขับไล่ผู้ให้เช่าออกไป ถ้าเช่นนั้นเกิ นสามปี นอกจากต้องท่าสัญญาเช่าเป็น
หนังสือแล้วต้องจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็ฟ้องบังคับคดี
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ได้เพียงสามปี ฉะนั้นนอกจากจะขอรับความเห็นชอบจากส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว
ต้องท่าให้ถูกต้องตามกหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวด้วย
การเก็บรักษาเงินวัด เงินวัดที่ได้มาจากทรัพย์สิน เก็บไว้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ส่วนที่เหลือให้เก็บรักษาโดยผ่านส่านักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด อ่าเภอ ธนาคาร หรือ
นิติบุคคลที่ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ความเห็นชอบโดยในนามของวัด เงินการกุศลที่ มีผู้
บริจาคให้ดูแลรักษาและจัดการไปตมความประสงค์ของผู้บริจาคตามกฎหมายกระทรวงข้อ ๕ เจ้า
อาวาสต้องจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดผลประโยชน์ของวัด จัดท่าบัญชีรายรับรายจ่ายไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้ท่าบัญชี งบดุลรับ – จ่าย และเงินคงเหลือ โดยเจ้าอาวาสต้องตรวจดูแลให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยตามกฎหระทรวงข้อ ๖
กล่าวโดยสรุป ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งและเนื่องจากวัด
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการ
เป็นอ่านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นตัวแทนนิติบุคคล คือ วัด แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการ
ทรั พย์ สิ น ของวัดใด ๆ จะเป็ น อ่านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตาม การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้าอาวาสจะกระท่าได้นั้น ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจ่าต้องเป็นไปตาม
วิธีการที่ก่าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งก่าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็น
แม่บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การ
จ่าหน่ายออกจากทะเบียนการท่าทะเบียนที่ จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท่าได้โดย
เรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการด่าเนินงานที่ชัดเจนตามที่ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก่าหนด
ไว้
สรุปสถานะทางกฎหมายของวัด
จากการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัตถุประสงค์ และ
การด่าเนินการย่อมเห็นได้ชัดว่านิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เช่น รัฐ และองค์การต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนรับมีลักษณะที่แตกต่างไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัดซึ่งถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น องค์กรภาครัฐได้เข้าไปบริ หารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การของรัฐโดยภาพรวม แม้ว่าการจัดตั้งวัดนั้นรัฐได้เข้าไปดูแลการจัดตั้งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาชนโดยส่วนร่วม แม้ว่าจะเป็นการริเริ่มจากปัจเจกชนได้ก็ตาม โดยการด่าเนินงาน
ของวัดมิใช่เป็นการด่าเนินงานโดยมีฐานะเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติภารกิจของวัดปรากฏว่าวัดมี
อ่านาจมหาชนในการด่าเนินงานสามารถก่าหนดหน้าที่แก่ผู้อื่นฝ่ายเดียวได้ ลักษณะการใช้อ่านาจ
มหาชนนี้เป็นลักษณะที่ส่าคัญยิ่งในการชี้ให้เห็นถึงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของวัดไทย
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นอกจากความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น การด่าเนินงานของวัดมิใช่เป็นการด่าเนินงานโดย
อิสระ แต่ยังคงต้องอยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่น ในขณะเดียวกันก็ได้การอุปถัมภ์บ่ารุงได้สิทธิ
พิเศษบางประการด้วย และวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของวัด เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อตั้งโดยแท้ ดังเช่นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนแทน
๒.8 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโบราณและโบราณวัตถุ
การบริหารอนุรักษ์โบราณสถานของไทยในยุคปัจจุบันนั้นอาจถือได้ว่ามีช่วงเริ่มต้นตั้งแต่การ
ประกาศใช้กฎหมายประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ. ๑๔๖๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่สมเด็จกรมพระยาด่ารงราชานุภาพทรง
แสดงปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ซึ่งเป็นการประกาศแนวความคิดและ
วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานตามแบบสากลอย่างเต็มตัว 87 ในขณะที่สังคมไทยยังยึดถือการอนุรักษ์
โบราณสถานแบบประเพณี คือ รื้อแก้ไขตามใจชอบอย่า งที่ ครู บาศรีวิชัย ท่ าอยู่ใ นหลายจั ง หวั ด
ภาคเหนือ ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมศิลปากรก็ยังหาผู้ที่เข้าใจในทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในการอนุรักษ์แบบสากลไม่ได้ ความอ่อนแอในทุกส่วนของสังคมไทยในเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน
แบบสากลตั้งแต่เริ่มต้นในประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ เป็นเงื่อนไขส่าคัญที่ส่งผลให้ การ
อนุรักษ์โบราณสถานของไทยขาดรากฐานที่เข้มแข็งและมั่นคง88 ซึ่งประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการ
ให้ประชาชนเข้าใจในโบราณสถานและการบูรณะตามทัศนะสากลซึ่งยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ผลที่ตามมา
คือ ลักษณะการอนุรักษ์ของไทยมีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย เช่น การท่างานที่มีระบบระเบียบถี่ถ้วน
อย่างกรณีการบูร ณะปราสาทหิน พิมาย หรือการบูรณะเพื่อให้ กลับคืนสภาพความงดงามแข็ งแรง
ดั ง เดิ ม อย่ า งวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม หรื อ วิ ธี ก ารกึ่ ง สร้ า งใหม่ กึ่ ง สงวนรั ก ษาแบบอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และอยุ ธ ยา เป็ น ต้ น วิ ธี ป ฏิบั ติ ทั้ง หลายนี้ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่า คนไทยยั ง อนุ รักษ์
โบราณสถานในลักษณะพหุนิยม ด้านหนึ่งน่าจะเป็นเพราะรากเหง้าความเชื่อของคนไทยที่มีต่อปูชนีย
สถานหักพัง คือ ต้องฟื้นฟูสภาพที่งดงามให้หวนคืนมาเพื่อบุญกุศลบารมีแบบจารีตประเพณี ดังที่
เห็นกันในงานที่เกี่ยวข้องกับปูชนียสถาน ตลอดจนสถาบัน พระมหากษัตริย์ อีกด้านหนึ่งก็พยายาม
ที่จะรักษาหลักฐานวัสดุ และรูปแบบดั้งเดิมตามทฤษฎีสากล ในงานบางประเภทที่อยู่นอกวัฒนธรรม
ไทย เช่น ปราสาทหิน และแบบสุดท้ายเป็นแบบที่ไม่ใช่ทั้งงานอนุรักษ์และงานปฏิสังขรณ์ เป็นงาน
อนุรักษ์ปนจิตนาการอย่างเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น ที่น่าสังเกต คือวิธีต่าง ๆ กัน
นี้ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติตอนแรกเริ่มเป็นส่าคัญ กล่าวคือ เมื่อเริ่มอนุรักษ์กันมาด้วยวิธีจะท่าวิธีนั้นต่อไป
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ศิลปากร. น. 87-89.

๗๔

เรื่อย ๆ แม้จนทุกวันนี้ที่กรมศิล ปากรมีระเบียบการอนุรักษ์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามแบบแผนสากลแล้ว
แต่ในขั้นตอนปฏิบัติยังปฏิบัติตามระเบียบได้ในทุกกรณี89

๒.๙.๑ ความหมายของโบราณสถานและโบราณวัตถุ
๑) ความหมายของโบราณสถาน
โบราณสถาน เป็นค่าที่มีมานานแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการจัดท่าพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถานเล่มแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ ปรากฏค่าว่า โบราณสถาน ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึง สถานที่ก่อสร้างซึ่งเป็นของโบราณ ต่อมามีการช่าระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ค่าว่าโบราณสถาน จึงได้เปลี่ยนความหมายไปเป็น สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้
เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป และเพิ่มความหมายทางกฎหมายไว้ด้วยว่า
หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้
ให้ ร วมถึงสถานที่ที่เป็ นแหล่งโบราณคดี แหล่ งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย
ความหมายของค่าว่าโบราณสถานดังกล่าวยังคงใช้อยู่จนปัจจุบันนี้ตามที่ปรากฏในพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒90
ส่ าหรั บ ค่าจ่ ากัด ความเฉพาะที่ใช้ ในบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายที่ป รากฏอยู่ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน ศิ ล ปวั ต ถุ โบราณวั ต ถุ และการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ได้ให้ค่านิยามค่าว่าโบราณสถานไว้ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือซากปรักหักพังแห่งอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือ
ความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันมีอยู่สิ่งในสิ่งนั้น เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
หรื อ ศิ ล ปกรรม แต่ ใ นการตราพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการแก้ไขนิยามค่าว่าโบราณสถานเสียใหม่ โดยให้
ความหมายว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี และเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ก ารแก้ ไ ขนิ ย ามค่ า ว่ า โบราณสถานอี ก ครั้ ง โดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง เป็ น ความหมายที่ ใ ช้ ม าจนทุ ก วั น นี้ ไ ด้ แ ก่ โบราณสถาน หมายความว่ า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
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๗๕

อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึง
สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย91
จากความหมายดั ง กล่ า ว การพิ จ ารณาว่ า สิ่ ง ใดเป็ น โบราณสถานจะต้ อ ง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่
(๑.๑) ที่ดิน ทั้งที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์และเจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครอง
(๑.๒) ทรั พ ย์ อั น ติ ด กั บ ที่ ดิ น ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด หรื อ ติ ด กั บ ที่ ดิ น โดย
ธรรมชาติ เช่น ไม้ยืนต้นทรัพย์ที่ติดกับที่ดินโดยมีผู้น่ามาติด เช่น ตึก อนุสาวรีย์ เจดีย์ ทรัพย์ที่
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้่า ล่าครอง
(๑.๓) สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท
คือ สิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิใช้สอยและได้ มา
ซึ่งดอกผลสิทธิจ่าหน่ายจ่ายโอน สิทธิติดตามทวงคืน เป็นต้น และสิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดย
อ้อมเป็นสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งติดอยู่กับที่ดินอีกทอดหนึ่ง เช่น สิทธิจ่านอง
(๒) โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี โดยมีหลักการ
ส่าคัญในการพิจารณา ได้แก่
(2.1) อายุของอสังหาริมทรัพย์
(2.2) ลักษณะการก่อสร้างของอสังหาริมทรัพย์
(2.3) หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากหลักการใดหลักการหนึ่งในสามข้อนี้จะต้องเป็นประโยชน์
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งจึงจะถือได้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้น
เป็นโบราณสถาน
๒) ความหมายของโบราณวัตถุ
ค่าว่าโบราณวัตถุ ถือได้ว่าเป็นค่าที่อยู่ควบคู่กับค่าว่าโบราณสถานเสมอตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ให้ความหมายของค่าว่าโบราณวัตถุไว้ว่า
หมายถึ ง ของโบราณ แต่ ค วามหมายดั ง กล่ า วก็ เ ปลี่ ย นไปตามที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า สิ่ ง ของโบราณที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ เช่ น
พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึกมีอายุเก่าแก่ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป พร้อมทิ้งให้ความหมายทางกฎหมาย
ไว้ด้ว ยว่า สั งหาริ มทรั พย์ ที่เป็ น ของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่ งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นตาม
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๗๖

ธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุ หรือ
โดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ซึ่งความหมายดังกล่าวก็ยังใช้อยู่ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อเปรียบเทียบความหมายของค่าว่าโบราณวัตถุตามพจนานุกรมแล้วจะเห็น
วิวัฒนาการของค่านี้อย่างหนึ่งว่า พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้น่าเรื่องการเคลื่อนที่ได้หรือไม่ และสิ่งของต้องมี
อายุ เก่าแก่ ๑๐๐ ปี ขึ้น ไป มาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าสิ่ งใดคือโบราณวัตถุ ซึ่งหลั กการดังกล่าว
สอดคล้องกับความหมายของค่าว่าโบราณสถานที่ต้องเป็นสิ่งที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ มีอายุเก่าแก่ ๑๐๐ ปี
ขึ้นไปเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความหมายในทางกฎหมายไว้ในพจนานุกรมอีกด้วย
ส่าหรับค่าจ่ากัดความเฉพาะที่ใช้ในบทบัญญัติของกฎหมายปรากฏนิยามค่าว่า
โบราณวั ต ถุ ค รั้ ง แรกในพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการส่ ง โบราณและศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนนอก ประเทศ
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งให้หมายความว่า สังหาริมทรัพย์โบราณอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นของเกิดใน
ประเทศนี้เองก็ดี ฤาได้มาจากประเทศอื่นก็ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ความรู้ฤาประโยชน์แก่การศึกษา
ในทางพงศาวดารและโบราณคดี ก่อนหน้านี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ แต่ยังมิได้ใช้ค่าว่า
โบราณวัตถุโดยตรง แต่ใช้ค่าว่าของโบราณ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในประกาศจัดการตรวจรักษา ขอ
โบราณ พุทธศักราช ๒๔๖๖ ต่อมามีการบัญญัตินิยามค่าว่าโบราณวัตถุใหม่โดยพระราชบัญญัติว่า
ด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุ ทธศักราช ๒๔๗๗ ได้
นิยามค่าว่าโบราณวัตถุไว้ หมายความว่า ของโบราณอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นของเกิดในประเทศ
สยามหรือต่างประเทศก็ดี ซึ่งให้ความรู้หรือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี และในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ นิยามค่าว่า โบราณวัตถุ ก็มีการเปลี่ ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง โดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ได้ก่าหนดให้หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดย
อายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น
ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ความหมายของค่าว่า โบราณวัตถุมีส่ ว นคล้ า ยคลึ งกับค่าว่า โบราณสถาน
ตรงที่มุ่งไปที่ศาสตร์ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี แต่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ
โบราณสถานกฎหมายก่าหนดไว้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ส่วนโบราณวัตถุนั้นกฎหมายก่าหนดว่าเป็น
สังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ของบางอย่างแม้เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถานแต่เมื่อหลุดหรือ
แยกจากโบราณสถานก็อาจจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้
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๒.๙.๒ แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาและคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งจัดเป็น
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนั้น เป็นการท่าให้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมคงอยู่รับใช้สังคมหรือท่าให้สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมมีชีวิตอยู่ ไมว่าศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่รอบ ๆ นั้น สามารถบ่งบอกพื้นเพ
ความเป็นมาของชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี หลายแห่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็นสื่อที่ท่าให้เกิด
พลังมวลชลในการท่ากิจกรรมจ่าง ๆ ทั้ งทางด้านพัฒนา พักผ่อนหย่อนใจ ศาสนา วันส่าคัญของ
ชาติ และวัฒนธรรมประเพณีหลายกิจกรรมใช้แหล่งของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นสื่อทั้งสิ้น โดยต้อง
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถล่าดับความส่ าคัญของการอนุรักษ์ก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในปัจจุบันจะมุ่งไปยังพื้นที่ที่ท่าการอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มี
ความส่าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการท่องเที่ยวโดย
การเชิ ญ ผู้ รู้ ข องท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น ศึ ก ษาความเป็ น มาความส่ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และความส่าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนโยบายของชาติ นโยบายของ
จั ง หวั ด แนวขององค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ประชากรที่ อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
หลากหลายกระบวนการเหล่านี้ก็จะท่าให้รู้ถึงความต้องการว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่
แท้จริงตามล่าดับความส่าคัญ92
การรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและป้องกันเพื่อไม่ให้มี
สิ่งต่าง ๆ ที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบแหล่งศิลปกรรมมีสภาพ
เสื่อมโทรม ถูกทอดทิ้ง และถูกท่าลาย ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มมากขึ้นจึ งมีความต้องการที่จะน่า
ที่ดินมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งการน่าที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อสนองความต้องการมนุษย์นั้น
อาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะแรกอาจเป็นการท่าลายโดย
ไม่ค่านึงถึงหรือขาดความรู้ แต่ระยะหลังมีการศึกษาสภาพแวดล้อมกั นมากเพื่อหาสาเหตุการท่าลาย
สิ่งแวดล้อมพบว่า การท่าลายสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นความตั้งใจของบุคคลบางกลุ่ม และไปสร้าง
แรงจูงใจบุคคลกลุ่ มอื่นที่ขาดความรู้ให้เป็นแนวร่วมซึ่งผู้ล งมือท่าลายสภาพแวดล้ อมจะก่อให้ เ กิด
ผลกระทบในอนาคตอย่างใหญ่หลวง ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากการท่าลายโบราณสถาน แหล่งประวัติ
สาสตร์ และโบราณคดีต่าง อีกประการหนึ่ง ปัจจุบันผู้ท่าลายสิ่งแวดล้อมได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึ่งสามารถท่าลายสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วและปริมาณมาก เช่น การขุดหาทรัพย์สิน จึงท่าให้มีการ
ท่าลายโบราณสถาน ถมดินทับโบราณสถาน บุกรุกคูเมือง ก่า แพงเมืองเก่า ขยายถนนขนาดใหญ่
เกินไป ท่าลายแบบแผนเมืองเก่า ก่องสร้างอาคารใหญ่เกินไปในเมืองเก่า จึงมีการท่าลายขนาดและ
พื้นที่ของเมือง
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การที่สิ่งแวดล้อมถูกท่าลายซึ่งบุคคลบางคนถือว่าเป็นการพัฒนา การพัฒาที่ถูกต้อง
ต้องมีความรอบคอบและมองหลายด้านเพื่อป้องกันผลกระทบระยะยาวเนื่องจากสิ่งแวดล้อมบาง
ประเภทเมื่อท่าลายไปแล้ ว ไม่สามารถแก้ไขหรือแม้แก้ไขได้ต้องเสี ยค่าใช้จ่ยสูงมาก การปกป้อง
คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อ มจึ งจ่ าเป็ น ต้ อ งได้รั บ ความร่ว มมื อกั น ทุก ฝ่ าย แม้ว่าประเทศไทยจะได้ มี ก าร
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้เหมาะสมกับสถาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่การปล่อยปละละเลยในการท่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และการ
นิ่งเฉยของประชาชนเอง เป็นเหตุผลส่าคัญประการหนึ่งที่ท่าให้การลักลอบท่าลายโบราณสถานและ
โบราณวัตถุจนได้รับความเสียหายยังคงมีพบเห็นกนอยู่อย่ างต่อเนื่อง ดังนั้น การเข้ามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุร่วมกับหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตาม
กฎหมาย ย่อมเป็นพัฒนาการใหม่ในการอนุรักษ์ที่จะช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้ไม่ถูก
ท่าลาย และคงอยู่สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป
2.9 แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2.9.1 ความหมายของวัฒนธรรม
ค่าว่า “วัฒนธรรม” ได้มีนักวิชาการจ่านวนมากได้ให้ความหมายไว้หลากหลายจน
ยากจะน่าค่าอธิบายของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งมาใช้ในการอธิบายว่าวัฒนธรรมคืออะไร แต่เมื่อ
พิจารณาถึงที่มาของค่าว่า “วัฒนธรรม” แล้ว เป็นค่าที่แปลงมาจากค่าว่า “Culture” ในภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ค่าว่า “Cultura” ที่หมายถึง การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง 93 โดย
ในทางสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ “culture” ไว้กว้างๆ ว่าเป็น “social heritage” หรือ มรดก
ทางสังคม กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เ รียนรู้ ถ่ายทอดกันมาทางสังคม เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับมาใน
ฐานะเป็นสมาชิกของสังคม จึงแตกต่างจากมรดกทางพืชพันธุ์ หรือ Germinal Heritage ซึ่งถ่ายทอด
กันทางสายโลหิต94
นอกจากนั้นยังมีนักมานุษยวิทยาหลายท่านที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไว้95 เช่น
คลั๊คคอฮัน และเคลลี่ นิยามวัฒนธรรมว่า คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อ
ใช้ในการด่ารงชีวิตของมนุษย์ อาจเป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของมนุษย์
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ไวท์ (White) นิ ย ามวั ฒ นธรรมว่ า คื อ การจั ด ระเบี ย บของปรากฏการณ์ ต่ า งๆ
กล่าวคือ เป็นการจัดระเบียบของการกระท่าต่างๆ หรือแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ การจัดระเบียบของ
ความคิดต่างๆ เช่น ทัศนคติ การจัดระเบียบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สัญลักษณ์วัฒนธรรมเริ่มมีขึ้นเมื่อ
มนุษย์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ เพราะสัญลักษณ์ส่าคัญอันนี้นี่
แหละ (การที่มนุษย์ใช้สัญลักษณ์) ท่าให้วัฒนธรรมถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้
คูน (Coon) นิยามวัฒนธรรมว่า คือ ผลรวมทั้งหมดของวิธีการต่าง ๆ ที่ท่าให้มนุษย์มี
ชีวิตอยู่ได้ และมีการถ่ายทอดจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งโดยการเรียนรู้
เฮอร์สโกวิทล์ (Herskonvits) นิยามวัฒนธรรมสั้นๆ ว่า คือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมา
ลิ น ตั้น (Linton) นิยามวัฒ นธรรมว่า คือ กลุ่ มคนที่จัดระเบียบแล้ ว ที่มีแบบแผน
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้อันเป็นลักษณะของสังคมที่เฉพาะสังคมหนึ่ง
โครเบ้อร์ (Crober) นิยามวัฒนธรรมไว้ค่อนข้างยาวและได้รวมลักษณะต่างๆ ของ
วัฒนธรรมไว้มากกว่าคนอื่นว่า “วัฒนธรรมประกอบไปด้วยแบบแผนพฤติกรรมที่ได้มาโดยการเรียนรู้
และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยใช้ระบบสัญลักษณ์นั้น เป็นผลส่าเร็จที่แตกต่างกันไปใน
กลุ่มชนต่างๆ วัฒนธรรมยังรวมถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ส่วนประกอบส่าคัญของ
วัฒนธรรมยังประกอบไปด้วย ความคิดตามประเพณี (ที่มีประวัติศาสตร์และมีการเลือกมาจากหลาย ๆ
อย่าง) และค่านิยามที่ติดตามมาในระบบวัฒนธรรมนั้นอาจพิจารณาในแง่หนึ่งว่าเป็นผลผลิตของการ
กระท่า และในอีกแง่หนึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่จะท่าให้เกิดการกระท่าต่อ ๆ ไป”
บิดนีย์ (Bidney) นิยามวัฒนธรรมว่า เป็นเรื่องที่มนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้หรือเป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน รวมทั้งความคิดของปัจเจกชนต่างๆ ภายในสังคมนั้นและความ
ฉลาดเฉลียว ศิลปะ ความคิดทางสังคมและสถาบันที่สมาชิกของสังคมมักยอมรับร่วมกัน และที่สมาชิก
พยายามปฏิบัติตาม
ซูเบอร์ (Cuber) นิยามวัฒนธรรมว่า คือ แบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และยังรวมผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม สิ่งของ
ต่างๆ ที่คนท่าขึ้น และความรู้ที่มี อยู่ร่วมกันในกลุ่มชนหนึ่งๆ และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกคนอื่นๆ
ในสังคม
ในการอธิบายความหมายของค่าว่า วัฒนธรรม ในสมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม พระมหาหรุ่น วัดมหาธาตุ ได้แปลค่าว่า “cultural” ว่า “ภูมิธรรม” อย่างไรก็ตาม กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงเห็นว่าค่าว่า “cultural” ควรเรียกว่า “วัฒนธรรม” เนื่องจากเป็นการรวมค่า
สองค่าเข้าด้วยกัน คือ ค่าว่า “วัฒนะ” ที่หมายถึง ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” ที่หมายถึง กฎ
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เพื่อใช้แทนค่าว่า “ภูมิธรรม” ทั้งนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงแบบแผน ข้อปฏิบัติของคนใน

๘๐

สังคมที่มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความงอกงามให้เกิดขึ้นแก่
คนในสังคม อย่างไรก็ตาม การอธิบายความหมายทางวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาและนักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมนั้น ยังมีการน่าเสนอที่แตกต่างกันไป 96 เช่น ศาสตราจารย์ชาร์ล เอฟ คายส์ ได้อธิบาย
ความหมายของค่าว่า วัฒนธรรมโดยพิจารณาและสรุปจากความเห็นของนักวิชาการโดยแบ่งออกเป็น
๕ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
๑) วัฒนธรรมคือรูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่ได้สังเกตเห็น (pattern
of observe events)
๒) วัฒนธรรมในฐานะบุคลิกภาพ
๓) วัฒนธรรมคือการรับรู้
๔) วัฒนธรรมคือโครงสร้างพื้นฐานของจิตใจมนุษย์
๕) วัฒนธรรมคือความหมาย (อันเป็นที่รู้กันทั่วไปหรือเป็นสาธารณะ)
โกรเบอร์ และคลิ๊กคอฮัน ได้สรุปและแบ่งนิยามของค่าว่าวัฒนธรรมออกเป็น ๖ กลุ่ม
ได้แก่
๑) นิยามความหมายในเชิงพรรณนา (deseriptive)
๒) นิยามความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ (historical)
๓) นิยามความหมายในเชิงบรรทัดฐาน(normative)
๔) นิยามความหมายในเชิงจิตวิทยา (phychological)
๕) นิยามความหมายในเชิงโครงสร้าง (structural)
๖) นิยามความหมายในเชิงประวัติความเป็นมา (genetic)
นอกจากนี้ คลิฟฟอร์ด เกียซ ได้อธิบายว่า การพิจารณาลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรม
จะประกอบด้วยลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้97
๑) เป็ น ความคิดร่วม หมายถึง สมาชิกแทบทุกคนในสังคมนั้นเข้าใจความหมาย
ร่วมกันและใช้ร่วมกัน สมาชิกของสังคมเดียวกันสามารถสื่อความหมายในสิ่งที่กระท่าต่อกันได้ มี
สั ญลั กษณ์ใช้ร่ ว มกัน สมาชิกของสั งคมเดี ยวกันสามารถสื่ อความหมายในสิ่ งที่กระท่าต่อกันได้ มี
สัญลักษณ์ใช้ร่วมกัน สมาชิกทุกคนถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานเดียวกัน
๒) เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณทารกที่เกิดมาทุกคน
ต้องเรียนวัฒนธรรม เพราะไม่ได้เข้าใจลักษณะของความเป็นมนุษย์จากท้องแม่โดยก่าเนิด
๓) มี พื้ น ฐานมาจากการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ร่ ว มกั น การที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถเรี ย นรู้ แ ละ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ต้องอาศัยสัญลักษณ์เป็นสื่อกลาง เช่น ภาษา การแสดงท่าทางต่างๆ ที่สมาชิก
รับรู้ร่วมกัน (เช่น ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้แสดงว่ายอดเยี่ยม)
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วัฒนธรรมคือความหมาย ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (น.74). แหล่งเดิม.
วัฒนธรรมคือความหมาย ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (น.73). แหล่งเดิม.

๘๑

๔) เป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา วัฒนธรรมเป็นการสะสมความรู้ของสังคม
มนุษย์ วัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้เท่านั้น แต่เป็นการสั่งสมและถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ แม้จะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องอาศัยองค์ความรู้เดิมเป็นรากฐาน
ทั้งสิ้น
๕) เป็ น กระบวนการที่ ม นุ ษ ย์ ก่ า หนดนิ ย ามความหมายให้ กั บ ชี วิ ต และสิ่ ง ต่ า งๆ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ท่าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งจะต้องอาศัยการท่างานร่วมกัน ในการท่างานร่วมกันจ่าเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เพราะฉะนั้นการก่าหนดหรือนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งของรอบตัวจึงเป็นสิ่งจ่าเป็นเบื้องต้น
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม
๖) เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะมนุษย์สามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
ต่างๆ ให้เหมาะกับตนเองตลอดเวลา วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ช้าหรือ
เร็ว มากหรือน้อย ขึ้นกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละสังคม และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอาจท่าให้
สังคมเจริญขึ้นหรือไม่ก็ได้
ฉะนั้น อาจสรุปความหมายตามหลักสังคมศาสตร์ได้ว่า วัฒนธรรมคือระบบความคิด
ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ บรรทัดฐาน ประเพณีและเทคโนโลยีที่ทุกๆ คนในสังคมใช้ร่วมกัน คิด
ร่วมกัน รับรู้ร่วมกัน และเป็นระบบที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ด่ารงอยู่ในปัจจุบันและจะ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว พัฒนาต่อไปในอนาคตตามลักษณะของมนุษย์และวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม
นั้นๆ
วัฒ นธรรม ในความหมายของค่าทั้ งสองจึงหมายถึง แบบแผนของการประพฤติ
ปฏิบั ติของผู้ คนในสั งคมที่ได้รั บ การสั่ งสมจากรุ่นต่ อรุ่นซึ่งแสดงออกในรูปสั ญลั ก ษณ์ ที่บ่งบอกถึ ง
ความคิด สติปัญญา รวมทั้งระบบคุณธรรม ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้
เช่น ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริย าท่าทาง เป็นต้น และในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ เช่น
ความคิด ความเชื่อ ค่านิ ย ม เป็ น ต้น อย่างไรก็ตาม สั ญลั กษณ์ทั้งที่จับต้องได้ และจั บต้ องไม่ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสิ่งที่จับต้องได้มักมีความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่เบื้องหลัง
ต่อมาเมื่อประกาศใช้ บังคับพระราชบัญญัติบ่ารุงวัฒนธรรมแห่ งชาติพุทธศั ก ราช
๒๔๘๓98 จึงปรากฏค่าว่า “วัฒนธรรม” ในกฎหมายเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นค่าที่มีรากฐานที่มาจากภาษา
บาลีและสันสกฤต ค่าว่า วัฒน มาจาก ค่าว่า “วฑฺฒน” ซึ่งแปลว่า เจริญงอกงามค่าว่า “ธรรม” เป็น
ต้นเหตุให้เจริญหรือธรรมคือความเจริ ญ99 อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวก็มิได้อธิบายความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช ๒๔๘๕ ขึ้น จึงได้มี
การอธิบายความหมายของวัฒนธรรมไว้ในมาตรา ๔ โดยได้ก่าหนดบทบาทเพื่ออธิบายความหมายของ
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วัฒนธรรมคือความหมาย ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (น.75). แหล่งเดิม.
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2485). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 59, ตอนที่ 63 ก., น. 1744.

๘๒

“วัฒนธรรม” ไว้ว่า หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
กลมเกลียวก้าวหน้าของชนชาติ และศีลธรรมอันดีองประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง
สิ่งที่ท่าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้มีการ
แก้ไขบทนิ ย ามของค่าว่า “วัฒ นธรรม” ให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบัญญัติความหมายของค่าว่า
“วัฒ นธรรม” ไว้ห มายความว่า วิถีการด่าเนิน ชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี
พิธีกรรม และภูมิปั ญญา ซึ่งกลุ่ มชนและสั งคมได้ร่ว มสร้ างสรรค์ สั่ งสม ปลู กฝั ง สื บทอด เรียนรู้
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและ
ยั่งยืนจึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม (Cultural) เป็นวิถีชีวิตหรือแนวทางการด่าเนินชีวิตของคนใน
สังคมที่ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน โดยเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมของตนหรือ
สังคมอื่น เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม เช่น ความรู้ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย วรรณคดี ดนตรี
ปรั ช ญา ความเชื่ อ ภาษา การละเล่ น ศี ล ธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่ างๆ ดั ง นั้น
วัฒนธรรมจึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังเช่น น้่าตก ภูเขา ป่าไม้ หรือทะเล แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการสร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่วิธีใหม่ที่ใช้แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งท่าให้คนในสังคมเลิกความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้
วัฒนธรรมเดิม ด้วยเหตุนี้ การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ได้จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรื อ
พัฒนาวัฒนธรรมนั้นให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามยุคสมัย และจากความหมายที่กล่าวมา สามารถ
แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมได้100 ดังนี้
๑) เป็นสิ่งบ่งชี้ความต้องการของคนในสังคม ที่น่ามาซึ่งวิถีชีวิตหรือแนวทางการ
ด่าเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น อาทิ ในสังคมไทยสมัยก่อนนิยมให้บุตรหลานรับราชการ เพราะเป็น
อาชีพที่มีเกียรติ และเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป จนมีสุภาษิตที่ว่า “สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยา
เลี้ยง” ด้วยเหตุนี้ คนที่มีฐานะทางการเงินจึงมักส่งบุตรหลานให้เรียนหนังสือและเมื่อส่าเร็จการศึกษา
แล้ ว ก็มักจะเข้ารั บ ราชการเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่คนส่ ว นใหญ่ต้องการอาชี พ ที่
สามารถหาเงินได้จ่านวนมาก จึงมุ่งเน้นไปที่งานบริษัทเอกชนมากกว่างานราชการ จึงเห็นได้ว่าความ
ต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งไปตามยุ ค สมั ย เป็ น เหตุ ใ ห้ วั ฒ นธรรมในการเลื อ กอาชี พ แตกต่ า งไปจากเดิ ม
นอกจากนี้ ในเรื่องวัฒนธรรมการกินก็เช่นกัน คนไทยสมัยก่อนมักอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มี
แม่บ้านรับผิดชอบดูแลท่าอาหารให้และกลับมารับประทานอาหารเย็นร่วมกันแต่ในปัจจุบันขนาดของ
ครอบครัวที่เล็กลง มีลักษณะความเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปท่างาน
100

หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (น.1-3). แหล่งเดิม.

๘๓

ด้วยความเร่งรีบและการท่างานที่ต้องแข่งขัน ความต้องการที่จะกลับมารับประทานอาหารร่วมกันจึงมี
น้อยลง ต่างคนต่างซื้ออาหารนอกบ้านมารับประทาน และไม่นิยมท่าอาหารเพื่อรับประทานร่วมกันใน
บ้านดังเช่นแต่ก่อน ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมการกินของคนไทยจึงเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ความ
ต้องการของคนในสังคมอาจจะแตกต่างกันไป ซึ่ งจะน่ามาสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายของ
แต่ละสังคม
๒) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือคิดค้นขึ้นเองจากการเรียนรู้และถ่ายทอด วัฒนธรรมมิใช่
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการได้รับรู้หรือเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวใน
สังคมของตนเองหรือสังคมอื่น หรือได้รับการถ่ายทอดจากคนในสังคมโดยน่ามาสร้างหรือคิดค้นขึ้น
แล้วน่ามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในสังคมของตนการรับรู้หรือการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัฒนธรรมนี้ อาจเกิดขึ้นจากการได้รับการสั่งสอนโดยตรงจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือจากการได้เห็นตัวอย่าง
ของคนในสังคม ตลอดจนการรับรู้หรือเรียนรู้จากภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม เป็นต้น
๓) เป็นสิ่งที่คนในสังคมประพฤติปฏิบัติร่วมกันหรือประพฤติปฏิบัติตามกันมา หาก
เป็ น เรื่ อ งที่ ค นใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิบัติ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บการยอมรับ จากสั ง คม และมิ ไ ด้ มี ใ คร
ประพฤติปฏิบัติตามด้วยแล้ว สิ่งนั้นก็มิใช่วัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมต้องเป็นเรื่องที่คนในสังคม
ส่วนใหญ่ให้การยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ควรค่าแก่การประพฤติ
ปฏิบัติตาม และสามารถน่ามาซึ่งเอกลักษณ์ของสังคม หรือความเจริญงอกงามของสังคมตนได้
๔) เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นหรื อ เปลี่ ย นแปลงได้ ต ามกาลเวลา เนื่ อ งจาก
วัฒนธรรมเกิดจากการสร้างหรือคิดค้นโดยมนุษย์จากการรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสังคม ด้วยเหตุนี้
เมื่ อ กาลเวลาเปลี่ ย นแปลงไป มนุ ษ ย์ ไ ด้ มี ก ารรั บ รู้ แ ละเรี ย นรู้ จ ากสิ่ ง ใหม่ ๆ จึ ง น่ า มาซึ่ ง การส ร้ า ง
วัฒนธรรมใหม่ที่สามารถน่ามาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าวัฒนธรรม
เดิม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมิใช่กฎธรรมชาติที่จะต้องมีความแน่นอนตายตัวหรือต้องด่ารงอยู่ต่อไป
2.9.๒ การเกิดขึ้นของวัฒนธรรม
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาได้ ท่ า การศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ม าเป็ น เวลานานโดย
การศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ไปพร้อมกันในแต่ละยุคด้วย ซึ่ง
ตั้งแต่การเกิดขึ้นของมนุษย์ในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นการสั่งสมและปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติของแต่ละยุค การอธิบายการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมอาจท่าความเข้าใจได้
ยาก เนื่องจากวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของมนุษย์มาโดยตลอด อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณาบริบทของวัฒนธรรมแล้วจะเห็นได้ว่า การด่าเนินชีวิตของมนุษย์ต้องการด่ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิกของสังคม ซึ่งการด่ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
นั้นมีเรื่องส่าคัญที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันแบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ได้แก่ ระบบโครงสร้างของสังคมหรือ
ความจ่าเป็นทางสังคม (Social needs) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การแบ่งเพศระหว่าง

๘๔

ชายหญิง การก่าหนดช่วงอายุ เช่น ทารก วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และการก่าหนดแบบแผน
แบบปฏิบัติและกติกาที่มีต่อกันเพื่อแสดงสถานะความเป็นอยู่และจัดระเบียบของแต่ละบุคคลในสังคม
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน หรือประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือความจ่าเป็นทางวัตถุสิ่งของต่างๆ (Bio
needs) เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยให้ชีวิตด่ารงอยู่ได้101 เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค และระบบความเชื่อหรือความจ่าเป็นทางด้านจิตใจ (Psychological needs) ซึ่งเป็นผลจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความกลัวต่อสรรพสิ่งทั้งปวง การด่ารงชีวิตจึงต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจและเป็ นการควบคุมความเรียบร้อยของสังคมทางด้านจิตใจ ซึ่งเครื่องยึดเหนี่ยวหรือควบคุม
ทางด้านจิตใจดังกล่าว ได้แก่ ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ผีสาง เทวดา เทพเจ้าหรือความเชื่อทางศาสนา
การพิจารณาว่าวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างไรนั้น งามพิศ สัตย์สงวน ได้ให้แนวทางไว้ว่าต้อง
พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ ม าอยู่ ร วมกั น เป็ น สั ง คม และมี ก ารหล่ อ หลอมขั ด เกลาและ
ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งสู่ รุ่นหนึ่ง ซึ่งการอยู่ร่วมกันก่อให้ เกิดปัญหาพื้นฐานต่างๆ ในสังคมซึ่งการจะ
พิจารณาว่าวัฒนธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงต้องพิจารณาจากหนทางหรือวิธีการต่างๆ ที่มนุษย์ใน
สังคมสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน โดยปัญหาพื้นฐานเหล่านี้มาจากปัญหาหลัก ๙ ด้าน102
ได้แก่
๑) ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศและการควบคุมทางเพศ ท่าให้เกิดวัฒนธรรม
ของระบบเครือญาติหรือสถาบันครอบครัว
๒) ปัญหาเรื่องปากท้อง ท่าให้เกิดระบบเศรษฐกิจ การแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยน
อาหารระหว่างกัน
๓) ปัญหาเรื่องความขัดแย้งและการควบคุมทางสังคม ท่าให้เกิดระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบกฎหมาย
๔) ปัญหาเรื่องการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ของสังคมท่าให้ เกิดการขัดเกลาทาง
สังคมและการศึกษา
๕) ปัญหาเรื่องอ่านาจลี้ลับเหนือธรรมชาติ ท่าให้เกิดระบบศาสนาความเชื่ อและ
พิธีกรรมต่างๆ
๖) ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ท่าให้เกิดระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
๗) ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างกัน ท่าให้เกิดระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี
และการสร้างสัญลักษณ์ของการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๘) ปัญหาเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ท่าให้เกิดศิลปะแขนงต่างๆ
๙) ปัญหาเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ ท่าให้เกิดการนันทนาการและกีฬา
๒.9.๓ ประเภทของวัฒนธรรม
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หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (น.4-6). แหล่งเดิม.
หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (น.6-7). แหล่งเดิม.

๘๕

ความจ่าเป็นพื้นฐานทั้งสามด้าน ได้แก่ ระบบโครงสร้างทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ
และระบบความเชื่อหรือปัญหาพื้นฐาน ๙ ด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมซึ่งท่า
ให้มนุษย์ได้คิดและสร้างการติดต่อสื่อสารในการแสดงออกถึงความเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันเพื่อใช้เป็นวิถี
การด่าเนิ น ชีวิตของตนที่เรี ย กว่า “วัฒ นธรรม” ซึ่งการแสดงออกทางวัฒ นธรรมนั้นอาจหมายถึง
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา หรือการ
แสดงออกซึ่งผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งในรูปของผลงานทางศิลปะต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม การแสดง ดนตรี หรือกีฬา ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวมาแล้วว่าด้วย
ความแตกต่ า งของสภาพแวดล้ อ ม พื้ น ที่ และภู มิ อ ากาศจึ ง ท่า ให้ วั ฒ นธรรมอั น เกิ ดจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนในสังคมมีความหลากหลายแตกต่างกันไปด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมแล้ว อาจสรุปได้ว่ามี
วิธีการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกได้เป็น ๒ ลักษณะ103 ดังนี้
๑) การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามระดับความสัมพันธ์ เช่น
๑.๑) วัฒนธรรมราษฎร์และวัฒนธรรมหลวง
“วัฒนธรรมราษฎร์” อันเป็นวัฒนธรรมระดับล่างของบรรดากลุ่มชน
ที่ด่ารงชีวิตอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ในชนบท หรือไม่ก็เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในสังคมเมือง
และ
“วัฒนธรรมหลวง” อันเป็นวัฒนธรรมระดับบนที่สร้างขึ้นโดยบรรดา
กลุ่มชนชั้นปกครองหรือรัฐ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อบูรณาการบรรดาวัฒนธรรมราษฎร์ตามท้องถิ่นและ
ตามกลุ่มอาชีพที่หลากหลายให้มีความเหมือนกัน สื่อสารกันรู้เรื่องและเกิดส่านึกว่าเป็นพวกเดียวกัน
เช่น เป็นคนของเมือง ของชาติ หรือของประเทศขึ้น
๑.๒) วัฒ นธรรมหลั กและวัฒ นธรรมรองหรือวั ฒ นธรรมย่อยซึ่งระดั บ ของ
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) วัฒนธรรมในความหมายหรือระดับกว้างที่สุด (generic) หมายถึง
วิถีชีวิตที่ต้องเรียนรู้ของมนุษย์ทุกสังคมไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมในความหมายทั่วไป
คือความเป็นจริงในทุกสังคม
(๒) วัฒนธรรมเฉพาะ (specific) หมายถึง วิถีชีวิตของสังคมหนึ่งสังคม
ใดโดยเฉพาะ เช่น วัฒนธรรมของสังคมไทย สังคมจีน สังคมญี่ปุ่น หรือสังคมอเมริกัน
(๓) วั ฒ นธรรมย่ อ ย (subspecific หรื อ subculture) วั ฒ นธรรมใน
ความหมายนี้ หมายถึง ความแตกต่างในวิถีชีวิตของกลุ่ มคนที่อยู่อาศัยในสังคมเดียวกั น เช่น ใน
สังคมไทยมีวัฒนธรรมย่อยเชิงชนชั้นสูง กลาง หรือต่่า วัฒนธรรมย่อยของพวกชาวเขา ชาวเล ชาวจีน
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ชาวมอญคนแก่ และเด็ก เป็นต้น
(๔) วัฒนธรรมเฉพาะที่มีลักษณะร่วมกัน (interspecific) บางส่วนของ
วัฒนธรรมอาจเป็นวัฒนธรรมที่เฉพาะ หมายถึง เป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกันอยู่ใ น ๒ วัฒนธรรมหรือ
หลายวัฒนธรรม ไม่มีวัฒนธรรมย่อยของสังคมใดที่เป็นอิสระต่อวัฒนธรรมย่อยของสังคมอื่นแม้แต่
สังคมดั้งเดิมที่แตกต่างโดดเดี่ยวไปจากสังคมอื่นๆ ก็ยังมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนวัฒนธรรมของ
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ บางส่วนของวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสากล (culture universal) คือ มีอยู่ใน
ทุกสังคมโดยไม่มีข้อยกเว้น104
๒) การแบ่งตามรูปแบบของวัฒนธรรม เช่น
๒.๑) วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ
วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน
เพื่อความสุขทางกาย อันได้แก่ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเครื่องป้องกันตัวให้รอดพ้นจาก
อันตรายทั้งปวง
วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
เพื่อให้เกิดปัญหาและมีจิตใจที่งดงาม อันได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คติธรรม ตลอดจนศิลปะ
วรรณคดี และระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี105
๒.๒) วัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และวัฒนธรรม
ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Intangible Cultural Heritage) โดยวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ (Tangible Cultural
Heritage) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ทางกายภาพ โดยครอบคลุมทั้ งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัต ถุ
เคลื่อนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย
ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้รับการยอมรับว่ามี
คุณค่าในทางวัฒนธรรมและสมควรได้รับการสงวนรักษา
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) เริ่มมีการ
อภิปรายกันอย่างแพร่หลาย เมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้ จั ด ท่ า อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ซึ่งเน้นให้ความส่าคัญ
กับชุมชนมากกว่าอนุสัญญามรดกโลก โดยความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาดังกล่าว
ได้แก่ แนวทางปฏิบัติ การน่าเสนอ การแสดงออก ทักษะ รวมไปถึงเครื่องมือวัตถุ โบราณวัตถุ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ชุมชนหรือกลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม
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หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (น.255). แหล่งเดิม.
มรดกโลก : มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย พิมพ์เนื่องในโอกาส ๘๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร (น.50).
แหล่งเดิม.
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ของตนเอง106 โดย UNESCO มองว่าวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม
และให้ความหมายของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ว่า หมายถึงความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่ง
สมความรู้และประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมา
จากรุ่ น สู่ รุ่ น และถู ก สร้ า งใหม่ อ ยู่ เรื่ อ ยๆ โดยชุ ม ชนเพื่ อ ตอบสนองกั บสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ ช่วยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง
๒.9.๔ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)
๑) ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมคือมรดกทางสังคมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีความเจริญและมีการ
สะสมวิถีการด่ารงชีวิต มีการรับมรดกที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ มีการปรับปรุง และถ้าหมดสมัยแล้วก็ต้อง
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่เป็นมาในอดีตที่ใช้ได้ก็ปรับปรุงให้เข้ากับสมัยปัจจุบันและการถ่ายทอดต้อง
สืบต่อให้คนรุ่นหลัง ต้องเผยแพร่สั่งสอนกัน อั นจะท่าให้วัฒนธรรมเจริญยั่งยืน ก็โดยที่จะต้องรักษา
วัฒนธรรมเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดและปรับปรุงอดีตให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
พระยาอนุมานราชธนได้อธิบายไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมเป็นการสืบต่อทาง
วัฒนธรรมซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค่าว่า “Tradition” ซึ่งมีความหมายเท่ากับค่าว่า “Culture” หรือ
“วัฒนธรรม”107
อ ง ค์ ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า โ ล ก ( World Intellectual Property
Organization) ได้อธิบายความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่าหมายถึงองค์ความรู้ที่มีการสั่งสมและ
สื บ ทอดกั น มาจากคนรุ่ น หนึ่ ง สู่ ค นอี ก รุ่ น หนึ่ ง โดยใช้ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ รี ย กว่ า “Tradition
Knowledge”
ศรีศักร วัลลิโภดม ได้อธิบายความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่าหมายถึง
แบบแผนหรือเนื้อหาของวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ การท่ามาหากิน การตั้ง
แหล่งที่อยู่อาศัย การพักผ่อนหย่อนใจ การป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ระบบความเชื่อ เครื่องนุ่งห่ม
การคมนาคม การศึกษา และการปกครอง แบบแผน หรือเนื้อหาของวัฒนธรรมที่เกิดในอดีตเหล่านี้
บางอย่างก็หมดหน้าที่ความส่าคัญไป แต่บางอย่างก็ยังคงมีความส่าคัญสืบเนื่องอยู่เพราะมนุษย์ใน
สังคมนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติต่อมา108
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กามินี่ วิเจสุริยา. ความรู้ทางสถาปัตยกรรมในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้. ใน รายงานการประชุมสัมนา
นานาชาติการบริหารมรดกทางวัฒนธรรม. วันที่ 6-8 สิงหาคม 2551 โดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. น. 4-5.
107 มรดกโลก : มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย พิมพ์เนื่องในโอกาส ๘๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร (น.
260). แหล่งเดิม
108 พิพิธภัณฑ์กับการศึกษานอกระบบโรงเรียน. วารสารเมืองโบราณ. แหล่งเดิม.
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กามิ นี่ วิ เ จสุ ริ ย า ได้ อ ธิ บ ายสรุ ป ได้ ว่ า มรดกทางวั ฒ นธรรมประกอบด้ ว ย
สถาปัตยกรรมและความรู้ที่ใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรม109
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นถึงบริบททางวัฒนธรรมในภาพรวมแล้วว่า วัฒนธรรม
หมายถึง วิถีการด่าเนินชีวิตของคนในสังคมซึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา ดังนั้น
เมื่อมีการคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น มา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากคนในสังคมนั้น
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมก็อาจถูกมองว่าล้าสมัยและอาจมีผลให้วัฒนธรรมนั้นเสื่อมลงจนเลิกใช้ไปในที่สุด
หรือหากวัฒนธรรมนั้นไม่เสื่อมลงก็อาจถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการและความเปลี่ ย นแปลงของผู้ ค นในยุคสมัยนั้น ๆ และแม้จะเป็นที่ย อมรับ กั น ว่ า
วัฒนธรรมต้องมีการผันแปรและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งเป็นผลมาจากการ
ติดต่อสมาคมระหว่าชนชาติต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
เมื่อพิจารณาความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการ
รักษาสมดุลทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหาย
เพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมนั้นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่มีความจ่าเป็นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่วัฒนธรรมดั้งเดิมนั้ น โดยเริ่มต้นจากคนในชุมชนที่จะต้องมีความภาคภูมิใจและ
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส่ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมของตน เพื่ อ ให้ มี จิ ต ส่ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง การให้ความส่าคัญกับวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของตน
จะท่าให้คนในชุมชนนั้นยอมรับว่าเป็นมรดกแห่งสังคม และสังคมมีหน้าที่ต้องรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้ได้รับการยอมรับกันในแต่ละชุมชนและมีการ
ยกย่องในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรมและเอกลั กษณ์ ข อง
ชุมชนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อปูทางไปสู่การ
อนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ จึงมีความจ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับวัฒนธรรมเหล่านั้นใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานความเจริญของชาติบ้านเมือง
กล่ าวโดยสรุป มรดกทางวัฒ นธรรม คือ วัฒ นธรรมที่เป็นเอกลั กษณ์และมี
คุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานและความเป็นมาของชาติบ้านเมืองซึ่งสมควรที่จะ
ช่วยกันดูแลรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกของคนในชาติใช้ประโยชน์และเพื่อให้คนในโลกได้ชื่นชม ดังนั้น
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่อยู่ที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
มรดกทางวัฒนธรรมนั้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งอาจสรุป
ลักษณะที่ส่าคัญของสิ่งซึ่งควรได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ดังนี้110
(๑) ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ หรือศิลปะ และหาได้ยากยิ่ง
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รายงานการประชุมสัมมนานานาชาติการบริหารมรดกทางวัฒนธรรม (น.2). แหล่งเดิม
สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมปิ ัญญาและการศึกษาไทย ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส่านักนายกรัฐมนตรี.
(2552). แนวคิวและกรณีศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ทีพีพรินท์. น. 20-21.
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(๒) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุ่มชนใน
สมัยนั้นๆ
(๓) มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบค้นถึงที่มาในอดีตได้
(๔) มีลักษณะบ่งบอกถึงชุมชนท้องถิ่น
(๕) หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้จะสูญหายไปในที่สุด
2) ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือคิดค้น
ขึ้น มาตั้งแต่ในอดีต และได้ตกทอดหรือสื บทอดจากชนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง เช่น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ เพลงพื้นบ้าน ภาษา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ด้วยเหตุนี้ค่าว่า “มรดกทาง
วัฒนธรรม” จึงมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าว่า “วัฒนธรรม” โดยทั่วไปตรงที่มีเรื่องของระยะเวลาใน
การด่ารงอยู่และการตกทอดหรือสืบทอดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสังคมนั้นๆ โดยน่ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของคนในสังคม และพร้อมที่จะรักษาและธ่ารงไว้ ตลอดจนตกทอดหรือสืบทอดให้แก่
ชนรุ่นหลังต่อไป ลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรม จึงประกอบด้วย
(1) เป็นสิ่งบ่งชี้ความต้องการของคนในสังคม
(2) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือคิดค้นขึ้นเองจากการเรียนรู้และถ่ายทอด
(3) เป็นสิ่งที่คนในสังคมประพฤติปฏิบัติร่วมกันหรือประพฤติปฏิบัติตามกันมา
(4) เป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
(5) เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและด่ารงอยู่ตั้งแต่ในอดีตและตกทอดหรือสืบทอดมา
สู่คนรุ่นหลังในปัจจุบัน
องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชา ติ
(UNESCO) ได้แบ่งมรดกทางวัฒนธรรมออกเป็นสองประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือ
Tangible Cultural Heritage และมรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือ Intangible Cultural
Heritage โดยมีสาระส่าคัญดังนี้111
๒.๑) มรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นได้ทางกายภาพ โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้ และที่เป็นวัตถุ
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปั ตยกรรม รวมทั้งวัตถุที่มนุ ษย์ส ร้างขึ้นซึ่ งได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าในทางวัฒนธรรมและ
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สมควรได้รับการสงวนรักษา ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทของมรดกโลกตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of World
Cultural and Natural Heritage : the World Heritage Convention) อนุสั ญญานี้มีผ ลบังคับใช้
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และประเทศไทยเข้าเป็นภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๓๐ โดยอาจก่าหนดความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้สองความหมาย ได้แก่
ความหมายที่ห นึ่ง มรดกทางวัฒ นธรรม หมายความถึง สถานที่ซึ่ง เป็ น
โบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทาง
ธรรมชาติ เช่น ถ้่า หรือกลุ่มสถานที่ก่อสร้างยกหรือเชื่อมต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่ง
สถานที่ส่ าคัญอัน อาจเป็ น ผลงานฝี มือมนุษย์ห รือเป็นผลงานร่ว มกัน ระหว่างธรรมชาติกับมนุ ษย์
รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่าความล้่าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
มานุษวิทยา หรือวิทยาศาสตร์
ความหมายที่สอง มรดกทางธรรมชาติ หมายความถึง สภาพธรรมชาติที่มี
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความล้่าเลิศ วิทยาศาสตร์ หรือสถานที่ซึ่งมี
สภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและ
สัตว์ ซึ่งถูกคุกคามหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่หายาก เป็นต้น
๒.๒) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ ได้อธิบายความหมายของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ว่า หมายถึง การปฏิบัติ การสื่อสาร การแสดงออก ความรู้ทักษะ รวมทั้ง
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกชนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม โดยได้มีการสืบทอด
กั น มาหลายรุ่ น โดยชุ ม ชนหรื อ กลุ่ มบุ ค คลได้ มี ก ารสร้ างขึ้ นใหม่ อ ย่า งสม่่ าเสมอในลั ก ษณะที่เป็น
ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และมีการแสดงออกซึ่งอัต
ลักษณ์และมีความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยัง
มี ก ารก่ า หนดคุ้ ม ครองสิ่ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม เช่ น มุ ข ปาฐะ การแสดงออก ภาษา
ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง แนวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยชุ มชนเพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ

๙๑

ประวัติศาสตร์ ช่วยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องถือเป็นลักษณะส่าคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้112
ตัวอย่างมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของกรรมวิธีส่าหรับการรักษาโรค
บางอย่างหรือส่วนผสมของยารักษาโรคที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในชุมชน
(๒) ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการแพทย์แผนไทย
(๓) ความรู้ในการน่าพืชสมุนไพรมาท่าอาหารหรือขนม เช่น การ
ท่าต้มย่าที่มีส่วนผสมของตะไคร้ซึ่งมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ และหอมแดงซึ่งมีสรรพคุณไล่หวัด การ
ท่าแกงส้มดอกแคซึ่งมีสรรพคุณในการลดไข้
(๔) ความรู้ เ ชิ ง อุ ด มคติ ที่ น่ า มาสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านด้ า น
สถาปัตยกรรม เช่น การสร้างเจดีย์ที่ต้องสร้างให้มีฐานโค้งครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ เนื่องมาจากความรู้
เชิงอุดมคติที่ว่า เป็นการแสดงถึงการลดความยึดมั่นในตัวตน ช่วยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพ
สิ่งและแสดงถึงอ่านาจทางการเมืองและสภาพสังคมของช่วงเวลาที่สร้างเจดีย์ และที่ส่าคัญเป็นการ
สะท้อนอุดมคติของศาสนาที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเจดีย์นั้นด้วย
(๕) การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้า การเล่นเพลงเรือ
(๖) ประเพณีท้องถิ่น
(๗) ภาษาประจ่าชาติ ภาษาพื้นเมือง และการแสดงออกทางภาษา
(๘) พิธีกรรม ความเชื่อ เช่น พิธีบวชต้นไม้ พิธีแห่นางแมว
(๙) พิธีการทางสั งคม เช่น การค่านับ การกราบแบบเบญจาง
คประดิษฐ์ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพ
(๑๐) วัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง สาขางานฝีมือดั้งเดิม สาขา
วรรณกรรมพื้น บ้ านและสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่ งเป็นการแสดงให้ เห็ นถึงอัตลักษณ์และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ควรสืบทอดให้รุ่นต่อๆ ไปได้รับรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่อาจสูญหายไป
ได้
(๑๑) ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาพูด ดนตรี การ
ฟ้อนร่า ประเพณี งานเทศกาล ความเชื่อ ความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความรู้เชิงช่าง
ข้ อ แตกต่ า งระหว่ า งมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ละมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ คือ ความเป็นนามธรรมและไม่มีตัวตนถาวรหรือด้านวัตถุและจิตใจซึ่งอาจเข้าใจ
ชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างศิลปะภาพวาดกับศิลปะการเต้นร่า กล่าวคือ เมื่อมีการสร้างงานที่
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เป็นภาพวาดขึ้นผลของงาน (ภาพนั้น) มีตัวตนอยู่ต่อไปและเป็นสิ่งเดิมเสมอเปรียบเสมือนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ ในขณะที่มีการสร้างงานที่เป็นศิล ปะการเต้นร่าศิล ปะนั้ นปรากฏตัว ตนขึ้น
เพียงชั่วคราว ไม่ได้ด่ารงอยู่ถาวร แต่ศิลปะการเต้นร่าก็ไม่ได้สูญสลายไปซึ่งเปรียบได้กับมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าการแบ่งแยกว่าสิ่งใดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้ องไม่ได้นั้น ไม่อาจตัดสินได้โดยเด็ดขาด
แม้แต่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว โดยเฉพาะแหล่งโบราณสถานและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีพื้นฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น แนวคิด ความเชื่อ
หรือทักษะความรู้วิชาช่างในท้องถิ่น113
นอกจากนี้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งบางอย่ า ง เช่ น ศาลเจ้ า อิ เ สะในนิ ก ายชิ นโตของ
ประเทศญี่ปุ่นมีธรรมเนียมในการรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ทุกยี่สิบปี ในขณะที่มีธรรมเนียมศาลเจ้าอาจถือ
ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ แต่ประเพณีความเชื่อในทางศาสนาและความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ก่อสร้างทีถ่ ่ายทอดเฉพาะช่างไม้ในชุมชน ย่อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตราบเท่าที่มีการ
รักษาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ออก
จากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพเท่านั้น คุณค่าที่ จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการสร้างสรรค์ การแสดงออกและการสัมพันธ์กันของมนุษย์โดย
ไม่สามารถตัดสินคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ผ่านทางชิ้นส่วนที่จับต้องได้ หากเป็นแต่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยใจ
และมีเพียงชุมชนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้ ด้วยเหตุนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้และมรดกทางวั ฒ นธรรมที่จั บ ต้ องไม่ ได้ จึง เป็น สิ่ ง ที่ แยกจากกัน ไม่ ได้ และรวมกัน เป็ นเอกภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for The Safeguarding of The Intangible
Cultural Heritage 2003) ที่ได้ก่าหนดความหมายของค่าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ”
(intangible cultural heritage) หมายความว่า การปฏิบัติ การสื่อสาร การแสดงออก ความรู้ ทักษะ
รวมทั้งเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งชุมชน กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกชนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม โดยได้มีการสืบ
ทอดกันมาหลายรุ่น โดยชุมชนหรือกลุ่มบุคคลได้มีการสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่่าเสมอในลักษณะที่เป็น
ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และมีการแสดงออกซึ่งอัต
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Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage : The world heritage
convention(pp.6-7). แหล่งเดิม.
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ลักษณ์และมีความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์
2.9.๕ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก
มรดกโลก คือ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็น
เลิศในระดับสากล เมื่อได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกไม่ว่าจะมีที่ตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดน
ของประเทศใดก็ตาม ถือได้ว่าแหล่งนั้นเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งปวง แหล่งมรดกโลกสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้114
(1) แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็น
โบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดี
ทางธรรมชาติ เช่น ถ้่า หรือกลุ่มสถานที่ก่อสร้างหรือแยกเชื่อมต่อกันที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือ
แหล่งสถานที่ส่าคัญที่อาจเป็นผลงานฝีมือมนุษย์ หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์
รวมทั้งพื้นที่ที่น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่าล้่าเลิศในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์
(2) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (natural heritage) หมายถึง สภาพธรรมชาติ
ที่มีลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความล้่าเลิศ หรือวิทยาศาสตร์หรือ
สถานที่ซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยา และภูมิประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
พันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งถูกคุกคามหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่หายาก เป็นต้น
(3) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (cultural landscape) หมายถึง พื้นที่ประวัติศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมเกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มี
ความส่าคัญเท่ากับตัว อาคารรวมทั้งองค์ประกอบทางที่ว่างและสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ โดยเป็นการ
ออกแบบภูมิทัศน์ที่สร้างขึ้นโดยความตั้งใจของมนุษย์ หรือเป็นผลมาจากสังคม เศรษฐกิจ และความ
เลื่อมใสในศาสนา รวมถึงซากสัตว์โบราณ และอาจเกิดจากกลุ่มวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติที่เป็นผลจากการเจริญเติบโต มีบูรณภาพทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ความสมบูรณ์ทาง
วัตถุ และสภาพที่ไม่มีข้อบกพร่องของวัตถุหรือที่ตั้ง ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่าแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
แต่เฉพาะอนุสรณ์สถานที่ส่าคัญ บริเวณประวัติศาสตร์และสวนประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวพันกับคุณค่าของ
แหล่ งมรดกทางวัฒ นธรรมนั้ น ๆ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่ จ ะจ่ าแนกลั ก ษณะของแหล่ ง มรดกทาง
114กรมศิลปากร,

ส่านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา.(2543). มรดกไทย – มรดกโลก.
กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์). น. 64.
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วัฒ นธรรมเพื่อจะได้ทราบถึงคุณค่าความส่ าคัญที่เ กี่ยวข้อ ง และยังเป็นประโยชน์แก่การก่าหนด
ขั้นตอนนโยบายเพื่อป้องกันและการปฏิบัติรักษาที่ชัดเจน
1) ความหมายของมรดกโลก
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกได้นิยามความหมายของแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรมไว้ในมาตรา 1 โดยให้มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้115
(1) อนุ ส รณ์ส ถาน (monuments) หมายถึง ผลงานทางสถาปัตยกรรม
ผลงานประติ ม ากรรม หรื อ จิ ต รกรรมขนาดใหญ่ ส่ ว นประกอบหรือ โครงสร้ า งของหลั ก ฐานทาง
ธรรมชาติ ทางโบราณคดี จารึก ถ้่าที่อยู่อาศัย และร่องรอยหลากหลายผสมผสานกันที่สะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาของคนในอดีต ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ใน
ระดับสากลโลก
(2) กลุ่ ม อาคาร (groups of buildings) หมายถึ ง กลุ่ ม อาคารที่ มี ค วาม
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อมต่อกัน หรือแยกจากกันเพราะลักษณะของสถาปัตยกรรม หรือ
ความเข้ากันสนิทเป็นเนื้อเดียวกันหรือการจัดวางในด้านภูมิทัศน์ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ในระดับสากลโลก
(3) แหล่ ง (sites) หมายถึง ผลงานการกระท่าของมนุษย์ หรือผลผนวก
ระหว่างผลงานของธรรมชาติและของมนุษย์ และบริเวณที่รวมถึงแหล่งโบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่น
จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยาในระดับสากลโลก
ค่ า ว่ า อนุ ส รณ์ ส ถานและแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นทางสากล ตรงกั บ ค่ า ว่ า
monuments and sites หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมของคนในอดีต ซึ่งสภาระหว่างประเทศว่า
ด้ ว ยโบราณสถานและแหล่ ง โบราณคดี (international council on monuments and sites :
ICOMOS) ได้บัญญัติความหมายเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าด้วยการสงวน
รักษาและบูรณะอนุสรณ์สถานและแหล่งที่ตั้งหรือเรียกสั้น ๆ ว่า กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิส ที่ได้ให้
ค่าจ่ากัดความเอาไว้ว่าอนุสรณ์สถานและแหล่งประวัติศาสตร์นั้นมิได้หมายถึงเฉพาะแต่งานก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งของเมืองหรือชนบท ซึ่งพบหลักฐานของ
อารยธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ ณ ที่นั้น และเป็นหลักฐานของความเจริญก้าวหน้าที่ส่าคัญ
หรื อเป็ น หลั กฐานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ส่าหรับความหมายนี้มิได้น่ามาใช้กับงานศิลปะที่
ยิ่งใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ยังใช้กับผลงานธรรมดาสามัญที่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นในอดีตที่มีความส่าคัญทาง
วัฒนธรรมขึ้นเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปอีกด้วย116
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สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ.(2556). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : ส่านักเลขาธิการวุฒิสภา. น. 20.
116 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites .(1964) Article l.

๙๕

ส่วนค่าว่า อุทยานประวัติศาสตร์นั้น กฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ได้ ให้ ค่า
นิยามไว้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์ คือ ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภูมิทัศน์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในมุมมองด้านประวัติศาสตร์หรือศิลปะ ดังนั้น จึงให้ถือว่าเป็นโบราณสถาน
ด้วย117โดยอุทยานประวัติศาสตร์จะประกอบด้วยส่วนของสถาปัตยกรรมที่มีส่วนประกอบที่ส่าคัญ คือ
พันธุ์ไม้มาตั้งแต่ดั้งเดิมและสิ่งที่มีชีวิตซึ่งสามารถที่ จะเสื่อมสลายและฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ รูปลักษณ์ของ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง สะท้ อ นถึ ง ความสมดุ ล อย่ า งยั่ ง ยื น ระหว่ า งวั ฏ จั ก รแห่ ง ฤดู ก าลกั บ การ
เจริญเติบโต และเสื่อมสลายของธรรมชาติ รวมทั้งความปรารถนาดีของศิลปินและช่วงฝีมือในอันที่จะ
รักษาสภาพเดิมของอุทยานให้คงไว้อย่างถาวรตลอดไป อุทยานประวัติศาสตร์ยังรวมถึงสวนสาธารณะ
ขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสวนที่จัดขึ้นเป็นระเบียบแบบแผนหรือเป็นเพียง
ภูมิประเทศ (landscape) เท่านั้น
นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงเมืองประวัติศาสตร์เมืองเก่าเอาไว้ว่าจะต้องมี
ช่วงอายุอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เมืองเหล่านี้จะมีหลายลักษณะและแตกต่างกันตามขนาดเนื้อหาทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานและการ
ใช้ประโยชน์ของเมืองนั้น โดยหากจะแบ่งประเภทของเมืองได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้118
(1) เมืองร้าง (dead city) หมายถึง เมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตก่อนจะ
ถูกทิ้งร้างไปจนถึงปัจจุบัน เช่น นครวัด ปอมเปอี เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวที่ตัวเมืองยังคงความ
สมบูรณ์เช่นในอดีต
(2) เมืองที่มีพัฒนาการจากอดีตมาถึงปัจจุบัน หรือเมืองเก่าที่มีชีวิต (living
city) หมายถึง เมืองที่มีการใช้งานอย่างสืบเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบันโดยไม่ขาดสาย แสดงถึงความ
รุ่งเรือง ความตกต่่า การฟื้นฟู และชีวิตของเมืองที่พัฒนาการมาตามเวลา เป็นเมืองที่ยังคงมีกิจกรรม
โดยเฉพาะกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ อยู่ เช่น โรม ปารีส เวนิส อยุธ ยา โดยเมืองลั กษณะนี้ผ จญกั บ
ความเสื่อมโทรมหรือถูกท่าลายตัวเองทางประวัติศาสตร์ หรือหลายลักษณะ เช่น
(ก) การขาดการน่าทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมท่าให้ประชาชนอพยพเข้าหรือ
ออกเมืองจึงท่าให้เมืองเสื่อมสภาพ
(ข) ระบบเศรษฐกิจที่คล่องเกินไปเป็นสาเหตุให้มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใน
อดีตลง เพื่อสร้างอาคารใหม่ โดยไม่ค่านึงถึงความสอดคล้อง และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเมือง
(ค) จ่านวนประชากรที่ไม่คงที่ และสาเหตุจากความไม่ส ะดวกสบายใน
ระบบจราจรและอื่น ๆ ท่าให้ ป ระชาชนหนีออกจากศูนย์กลางเมือง ทิ้งให้ ศูนย์กลางเมืองซึ่งเป็น
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองอยู่ในลักษณะเสื่อมสภาพ
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เนื่ อ งจากกฎบั ต รแห่ ง เมื อ งฟลอเรนซ์ ไ ด้ ก ล่ า วเอาไว้ ว่ า 119 อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานที่มีชีวิต ดังนั้น ในการส่งเสริมการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ และ
เมืองเก่าจึงต้องค่านึงถึงเครื่องมือทางการเมืองที่ยังคงมีพลวัด (dynamic political instruments)
มากกว่าวิธีการที่หยุดนิ่งหรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (static or technical means) ซึ่งจะท่าให้
เมืองหยุดการเจริญเติบโต และให้ผลร้ายกับพื้นที่อนุรักษ์ไปด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการเมืองเก่าที่
ยังมีชีวิตอยู่จะต้องให้ ความส่าคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเน้ นทางด้ าน
กายภาพ แต่ส่าหรับเมืองที่ตายแล้ว วิธีการจะเน้นที่การสร้างสรรค์ หรือจัดเตรียมที่ว่าง (space) และ
ลักษณะภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีการอนุรักษ์ การควบคุม ควรจะให้ความส่าคัญกับการ
พัฒนาทางด้านกายภาพมากกว่าการพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม120
2) การขึ้นทะเบียนมรดกโลก
การพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการจัดว่ามีมาตรฐานในระดับ
สากลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนั้น แหล่งมรดกนั้นจะต้องมีคุณค่าและก่อให้เกิดความส่าคัญในระดับ
สากล และแหล่งมรดกนั้นเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นซึ่งต้องใช้การบ่ารุงรักษาอยู่บนมาตรฐานที่ชัดเจนและ
แน่ น อน ดังนั้ น เพื่อเป็ น การประกันว่าจะมีการน่ามาตรการที่มีประสิทธิภ าพมาใช้ในการปกป้อง
อนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์และจัดแสดงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งมรดกนั้นจะต้องอยู่ในดินแดนของ
ประเทศสมาชิกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้อย่างเหมาะสมมิให้เกิดการลดถอยความเป็นของ
ดั้งเดิมหรือเกิดการท่าให้เสื่อมคุณค่าไป จึงต้องมีการประเมินเพื่อให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้นขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อเป็นรากฐานที่ส่าคัญจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแหล่งมรดกนั้น และยัง
สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความส่าคัญของโบราณสถานของประเทศชาติ และท่าให้องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการด่าเนินการและความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
๒.1) เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่121
(1) เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม
หรือตัวแทนของความงดงามที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการสร้างสรรค์อัน
ชาญฉลาดยิ่งจากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง หรือ
(2) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดรูปแบบและพัฒนา
สืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม ศิลปะ ถาวรวัตถุ สวน
การวางผังเมือง และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
119

The Florence Charter .(1982). Article 3.
ส่านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.(2550). แนวทางปฏิบัติและมาตรการอนุรักษ์ พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่โดยรอบ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. น. 15.
121 กรมศิลปากร. (2538). แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.น.
64.
120

๙๗

ของมนุ ษย์ ซึ่งการพัฒ นาเหล่ า นั้ น เกิด ขึ้ นในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง หรือบนพื้นที่ ห นึ่ ง พื้น ที่ ใ ดทาง
วัฒนธรรมของโลก หรือ
(3) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรืออย่างน้อย
ต้องเป็นพยานหลักฐานอย่างพิเศษที่แสดงขนมธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึ่งยังหลงเหลืออยู่
หรืออาจสูญหายไปแล้ว หรือ
(4) เป็นตัวอย่างของลักษณะโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของ
การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรื อภูมิทัศน์
ซึ่งแสดงภาพขั้นตอนที่มีความส่าคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ หรือ
(5) เป็ น ตั ว อย่ า งของลั ก ษณะอั น เด่ น ชั ด เจนของขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หรือการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมที่มีความเปราะบางด้วยตั วมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ ไ ม่ส ามารถกลั บ คืน ดั งเดิม ได้ หรือการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือในสภาวะแวดล้อมพิเศษหรือไปรวมกับมาตรการอื่น ๆ หรือ
(6) มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวโดยตรงกับเหตุการณ์ห รือจารีต
ประเพณีที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ หรือกับแนวความคิดหรือความเชื่อกับผลงานศิลปกรรมและวรรณกรรม
หรือบุคคลที่มีความส่าคัญหรือความโดดเด่นยิ่งประวัติศาสตร์สากลโลก
นอกจากเกณฑ์มาตรฐานดังที่กล่าวมาแล้ว แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่ส่าคัญอีก 2 ข้อ ซึ่งแหล่ งมรดกที่ได้รับการเสนอชื่อจ่าเป็นต้องมี
ดังนี้122
(1) ได้ รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ค วามเป็ น ของแท้ ดั้ ง เดิ ม ( test of
authenticity) ในเรื่องของการออกแบบ วัสดุก่อสร้าง และฝีมือช่าง ในกรณีของสภาพแหล่งที่ตั้งและ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมจะรวมถึงลักษณะพิเศษที่โดดเด่น และองค์ประกอบต่ าง ๆ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์
ว่าแหล่งมรดกนั้นเป็นของแท้ดั้งเดิม มิใช่ของที่ท่าขึ้นมาใหม่ซึ่งลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น
(2) แหล่ งมรดกนั้นต้อ งได้รั บความคุ้ม ครองพอสมควร ซึ่งประเทศ
สมาชิกที่เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้พิจารณานั้นต้องแสดงความตั้งใจ (political will) ใน
การสงวนรักษา โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมรองรับ และมีการปกป้องแหล่งนั้นโดยการน่า
มาตรการดั้งเดิมที่มีอยู่มาใช้ในการด่าเนินงาน เพื่อเป็นหลักประกันว่าได้มีการด่าเนินการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นให้ได้รับการคุ้มครองอย่างถาวร ดังนั้น พระราชบัญญัติที่ใช้ในการปกป้องแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งมาตรการเพื่อการปกป้องดั้งเดิมที่มีอยู่
จึงเป็นส่วนที่จ่าเป็นและต้องได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดแจ้ง ในขณะด่าเนินการเสนอชื่อเพื่อขึ้นบัญชี
122แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

(น. 65). แหล่งเดิม.

๙๘

มรดกโลก นอกจากนี้ ต้องมีการสงวนรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งวัฒ นธรรมโดยเฉพาะในแหล่งที่
เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นจ่านวนมากนั้น ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการ การ
อนุรักษ์ และการเข้าถึงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประชาชนด้วย
โดยผลที่ประเทศสมาชิกจะได้รับหลังจากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาตินั้นได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกแล้ว ดังนี้123
(1) เกิดจิตส่านึกในการร่วมกันยกย่องและปกป้องแหล่งมรดกที่ส่าคัญ
ของโลก
(2) ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์และน่าเสนอแหล่งมรดกโลกนั้น
ต่อนานาชาติรวมทั้งมีการตั้งคณะท่างานควบคุมและก่าหนดแนวทางในการด่าเนินงานที่เหมาะสม
(3) เกิดการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
(4) ได้รับความช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม
(5) มีสิทธิติดตั้งเครื่องหมายมรดกโลก (the emblem) ณ แหล่งที่ตั้ง
๓) การถอดถอนจากบัญชีการเป็นมรดกโลก
ตามมาตรา 11 ของอนุสั ญญาคุ้มครองมรดกโลกได้ให้ ค่านิยามของบัญชี
รายชื่อ มรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราเอาไว้ว่า ให้ความหมายรวมถึงแหล่งมรดกโลกที่ได้รับอันตราย
อย่างรุนแรงในองค์ประกอบบางส่วน หรือมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วรุนแรง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
แหล่งมรดกโลกนั้นเสื่อมสลายหายไป หรือเป็นแหล่งมรดกที่มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาขนาดใหญ่
ของรัฐหรือเอกชนเพื่อขยายเมือง หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือมีการท่าลายอันมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเกิดจากความผิดของเจ้าของที่ดิน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากอันหาสาเหตุมิได้ หรือมีการปล่อยปละละทิ้งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือเกิดการจลาจล หรือ
สงคราม หรือความหายนะ หรือกลียุค อันได้แก่ อัคคีภัยที่ร้ายแรง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ ม ภูเขาไฟ
ระเบิด การเปลี่ยนแปลงระดับน้่า น้่าท่วม และกระแสคลื่น โดยในกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมการมรดก
โลกอาจบรรจุแหล่งมรดกโลกดังกล่าวไว้ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ภาวะอันตรายและจะมีการเผยแพร่
สาธารณะในทันทีเมื่อใดก็ได้ ซึ่งแหล่งมรดกโลกที่มีชื่ออยู่ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายนั้น
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ถือว่าแหล่ งมรดกโลกนั้ น มีความจ่ าเป็นต้องได้รับการด่าเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ห รือได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน124
เห็นได้ว่าในกรณีที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในบัญชีรายชื่อมรดกโลกได้รับ
การคุกคามจากการด่าเนินการใด ๆ เช่น โครงการพัฒนาต่าง ๆ สงคราม ฯลฯ จนมีแนวโน้มอย่าง
ชัดเจนหรืออย่างแอบแฝงว่าแหล่งมรดกโลกนั้นก่าลังเผชิญหน้ากับภาวะอันตราย และมีการก่าหนด
ขั้นตอนหลังจากการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังประเทศเจ้าของแหล่งมรดกโลกแล้ว ถ้าปรากฏว่าเจ้าของ
แหล่งมรดกโลกนั้นยังคงเพิกเฉยหรือท่าการปรับปรุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร อนุสัญ ญาคุ้มครองมรดกโลกได้
ก่าหนดให้มีการพิจารณาขึ้นทะเบียนให้แหล่งมรดกโลกนั้นอยู่ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย
ได้ ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาก่าหนดแผนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในการคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่ ง
มรดกโลกนั้นอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลกนั้นไว้ด้วย ตามปกแล้วการพิจารณาให้แหล่งมรดกโลกแหล่งใดเป็นแหล่งมรดกโลกที่
อยู่ในภาวะอันตราย ควรได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิกซึ่งมีอ่านาจอธิปไตยเหนือแหล่งมรดก
โลกนั้น ๆ โดยคณะกรรมการมรดกโลกต้องท่าการหารือกับประเทศสมาชิ กซึ่งมีอ่านาจอธิปไตยเหนือ
แหล่งมรดกโลกนั้น ๆ หากไม่ให้ความร่วมมือในการด่าเนินการใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
มรดกโลก คณะกรรมการมรดกโลกก็อาจมีมติให้ แหล่งมรดกโลกนั้นเป็นแหล่ งมรดกโลกในภาวะ
อันตราได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากประเทศสมาชิกแต่อย่างใด โดยในขั้นตอนก่อนที่จะถอดถอน
แหล่ งมรดกโลกใดออกจากบั ญชีร ายชื่อมรดกโลกนี้ ประเทศสมาชิกนั้น ๆ สามารถร้องขอความ
ช่วยเหลือจากทางคณะกรรมการมรดกโลกได้ ทั้งด้านค่าแนะน่าในการจัดการ รวมไปถึงการขอเงิน
ช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนของเงินช่วยเหลือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกนั้น กองทุนมรดกโลกจะ
พิจารณาให้แก่เฉพาะสมาชิกที่ก่าลังประสบปัญหาวิกฤตอย่างหนักเท่านั้น
ข้อก่าหนดในการคัดชื่อแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก
คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจ ารณาคัดชื่อแหล่ งมรดกโลกออกจากบัญชีแหล่ งมรดกโลกได้ต าม
ระเบียบที่ว่าไว้ในกรณี125
(1) แหล่งมรดกโลกนั้นได้รับความเสียหายจนสูญเสียลักษณะที่ชัดเจนของ
ตนเอง
(2) แหล่ ง มรดกโลกนั้ น ได้ รั บ การบุ ก รุ ก ท่ า ลายโดยมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งการ
พิจารณา หรือไม่ได้รับการจัดการตามมาตรการหรือโครงร่างแผนงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ประเทศ
สมาชิกนั้น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
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ในกรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่แหล่งมรดกโลก ประเทศสมาชิกที่เป็น
เจ้าของแหล่งมรดกโลกจะต้องให้ฝ่ายเลขานุการมรดกโลกทราบทันที เมื่อเลขานุการได้รับแจ้งถึงความ
เสียหายที่มีต่อแหล่งมรดกโลกนั้น ๆ ว่าทราบจากประเทศสมาชิกหรือจากแหล่งข้อมูลใดก็ตาม ก็จะ
ท่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับประเทศสมาชิกแล้ วจะแจ้งให้คณะท่างานตรวจสอบข้อมูล
เพิ่มเติม ยกเว้นแต่จะมีความเห็นจากประธานคณะกรรมการมรดกโลกว่าไม่ควรด่าเนินการพิจารณา
ต่ อ ไป รวมทั้ ง ต้ อ งขอความเห็ น จากองค์ ก รที่ ป รึ ก ษาต่ า ง ๆ คื อ สภาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี (the international council on monuments and sites หรือ
ICOMOS) ศูนย์ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษา การอนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (the
international centre for the study of the preservation and restoration of the cultural
property หรือ ICCROM) และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติแ ละทรัพยากรธรรมชาติ
(international union for conservation of nature and natural resources หรื อ IUCN) เพื่ อ
มอบให้คณะท่างานน่าไปประกอบการพิจารณา ในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลกจะตรวจสอบข้อมูล
และความเห็นของคณะท่างาน แล้วจึงพิจารณาออกเสียงโดยถือตามจ่านวนเสี ยง 2 ใน 3 ของที่
ประชุมพิจารณาเพื่อคัดชื่อแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีมรดกโลกดังกล่าว แต่จะต้องเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกนั้น ๆ ได้แสดงเหตุผลและตอบค่าถามต่าง ๆ รวมด้วย และต้องผ่านการตรวจสอบการ
มีคุณลักษณะตามที่ก่าหนดไว้อย่างแท้จริง
ดังนั้น การยกเลิกสิทธิของการเป็นแหล่งมรดกโลกจึงไม่ ใช่เรื่องง่าย เพราะ
ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมายนับตั้งแต่การตักเตือนไปยังประเทศเจ้าของแหล่งมรดกโลก เพราะแม้
จะได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายแล้ว แต่สิทธิในการจัดการแหล่งมรดกโลก
นั้นยังเป็นของเจ้าของประเทศนั้น โดยยูเนสโกจะเข้ามาเกี่ยวข้องในหน้าที่ของการเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการพิจารณาเท่านั้นเพื่อช่วยดูแลในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือเท่าที่
จ่าเป็น
3) การจัดการและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ในแหล่งมรดกโลก
การอนุรักษ์โบราณสถานนั้น กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสได้ให้ค่านิยามเอาไว้
ในข้อ 6 ว่าหมายความรวมถึง การสงวนรักษาบริเวณแหล่งที่ตั้งในขอบเขตที่เหมาะสมกับขนาดของ
โบราณสถานด้วย ที่ใดก็ตาม แหล่งที่ดั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏอยู่จะต้องเก็บรักษาไว้จะยินยอมให้มีสิ่ง
ปลูกสร้างใหม่ มีการรื้อท่าลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ของมวลและสี
ในแหล่งที่ตั้งโบราณนั้นไม่ได้126
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การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นการจัดการที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัย
ความช่านาญในหลักการและแนวทางสากลในการอนุรักษ์ นักอนุรักษ์จึงต้องได้รับการฝึกฝนอบรม
อย่างเข้มงวดในเรื่องวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม การวางโครงการอนุ รักษ์ในแต่ละโครงการ
จึงควรได้รับการศึกษาและประเมินผลโดยละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ คุณค่าของแหล่ง
มรดก และการประเมินผลทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบของวิธีการอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ที่
ส่าคัญที่สุดในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก คือ การพยายามคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานนั้น ๆ
จึงจ่าเป็นที่จะต้องสร้างขั้นตอนซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนั้นขึ้นมาโดยล่าดับ
แรกต้องสร้างพื้นฐานการปกป้องและการรักษาคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อให้แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วิ ธีการอนุรักษ์ต้องประกันได้ว่าจะ
ป้องกันความเป็นของแท้ดั้งเดิมของแหล่งมรดกโลก วิธีการอนุรักษ์ต้องประกันได้ว่าจะป้องกันความ
เป็นของแท้ดั้งเดิมของแหล่งมรดกได้ โดยสามารถยึดระยะเวลาสภาพความสมบูรณ์ของโบราณสถาน
นั้นได้ รวมทั้งควรให้แหล่งมรดกโลกนั้นได้ท่าหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยตามประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดย
ต้องมีการควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อความสมบูรณ์ของโบราณสถานนั้นได้ หากการใช้งานของ
แหล่งมรดกโลกนั้นไม่อาจกระท่าได้อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมโดยขึ้นกับแผนงาน
หรือโครงการที่วางไว้ โดยต้องจัดการให้เกิดการยอมรับถึงลักษณะเด่น ๆ ในด้านคุณค่าสากล และ
ตระหนักถึงบทบาทของการศึกษาของแหล่งมรดกนั้นด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณค่าของแหล่งมรดกโลกที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่า
ควรเลือกใช้วิธีการอนุ รักษ์ที่ต่างกันในแต่ล ะแหล่ งมรดกโลกให้ เหมาะสม ซึ่งคุณค่าบางอย่างอาจ
น่าไปสู่การบูรณปฏิสังขรณ์ที่เกิดขอบเขต และการเร่งรัดการพัฒนาจะส่งผลให้เกิดการท่าลายความ
เป็นของดั้งเดิมได้ ดังนั้น การวิวัฒนาการอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จ่าเป็นอย่างยิ่งส่าหรับวิธีการ
อนุรักษ์และยุทธวิธีในการอนุรักษ์ที่เหมาะสม
๓.1) แนวคิดและหลักการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ที่ดีต้องด่าเนินไป โดยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม คือ มี
ทั้งการรักษาคุณค่าดั้งเดิมของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งในกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสเองก็ได้ก่าหนดแนวทางใน
การอนุรักษ์ไว้ในข้อ 2 - 5 ไว้ว่า การอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานจะต้องน่าเอาวิทยาการและ
เทคนิ คในทุกสาขาที่อาจน่ ามาใช้ในการศึกษาและคุ้มครองมรดกทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในการ
ด่าเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานอยู่ที่การคุ้มครองโบราณสถาน
เหล่านั้นในความที่เป็นงานศิลปะ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพื้นฐาน
ในการอนุรักษ์นั้น โบราณสถานจ่าเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถาวร การอนุรักษ์โบราณสถาน
จะด่าเนินการสะดวก หากโบราณสถานนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์บางประการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย จึงควรสนับสนุนการใช้สอยในลักษณะนี้แต่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแต่ง
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ของอาคาร โดยที่ความต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้สอยเปลี่ยนไปอาจได้รับอนุญาตให้กระท่าได้
ภายในขอบเขตข้างต้นนี้เท่านั้น127
กฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ก็ได้มีการก่าหนดแนวทางในการอนุรักษ์
อุทยานประวัติศาสตร์เอาไว้ว่า การอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับการระบุชี้ชัดลักษณะเฉพาะ
และการประเมินคุณค่าเพื่อขึ้นบัญชีโบราณสถาน และต้องมีการด่าเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่
การบ่ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการบูรณะ ซึ่งในบางกรณีที่มีความจ่าเป็นอาจแนะน่าให้มีการสร้าง
รูปแบบขึ้นมาใหม่ ส่วนการคงไว้ซึ่งการเป็นของแท้ดั้งเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่
ได้รับการจัดสัดส่วนส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการตกแต่ง และการเลือกสรรพันธุ์พืชหรือ
วัสดุอื่น ส่วนการด่าเนินการเกี่ยวกับการรักษา การอนุรักษ์ การบูรณะ หรือการสร้างรูปแบบใหม่
ขึ้นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอุทยานนั้นต้ องค่านึงถึงลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของอุทยานทั้งหมดไปพร้อมกัน การแยกด่าเนินการไปทีละขั้นตอนอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เอกภาพของโบราณสถานนั้นได้128
การอนุรักษ์จึงไม่เป็นเพียงการเก็บรักษาสิ่งเก่าแก้โบราณเท่านั้น หาก
ยังต้องศึกษาค้นคว้าและน่าคุณค่าที่ได้รั บมาเผยแพร่กลับไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางอีกครั้ง เป็นการ
ยกระดับสังคมให้หันมาสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้น การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
จึงต้องเป็นการอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพศิลปกรรมให้พ้นจากการเสื่อมสลายโดยธรรมชาติและกาลเวลา
พร้อมทั้งพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบันให้ได้โดยการศึก ษา
โครงสร้าง ชนิด และส่วนประกอบของโบราณสถานและโบราณวัตถุ หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการช่ารุด
ก่ า จั ด สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความช่ า รุ ด เสี ย หายโดยไม่ ท่ า ให้ โ บราณสถานและโบราณวั ต ถุ นั้ น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง คิดหาวิธีการรักษาโบราณสถานและหาโบราณวัตถุนั้น ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อท่าให้
อยู่ในสภาพคงทนต่อไปได้ การเก็บรักษาและการจัดแสดงซึ่งเป็นส่วนส่าคัญที่จะรองรับโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่ได้รับการสงวนรักษาไว้เป็นขั้นสุดท้าย
แนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโกลกทางวัฒนธรรมที่ส่าคัญ
ในทางสากลนั้นจะเน้นให้การอนุรักษ์ต้องค่านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ซึ่งปรากฏอยู่ในแนว
ทางการปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอนุสัญญามรดกโลก (operational guidelines for the
implementation of the world heritage convention) ได้แก่129
(1) ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (authenticity)\
127

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ :
ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(น. 32). แหล่งเดิม.
128ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ :
ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (น. 33).แหล่งเดิม.
129 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ :
ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(น. 34 – 37). แหล่งเดิม.
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แนวทางการปฏิบัติได้ก่าหนดให้แหล่งมรดกที่ได้รับการเสนอชื่อ
จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขแห่งความเป็นของแท้ดั้งเดิมด้วย โดยต้องมีเอกสารประกอบในการแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมซึ่งสามารถน่ามาใช้ในการตรวจสอบแหล่งมรดกแต่ละแหล่งได้ การที่
จะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ของความเป็ น มรดกโลกนั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ แหล่ ง มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและที่จะมีในภายหน้าด้วย สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นความจ่าเป็นพื้นฐานในการ
เข้าถึงลักษณะต่าง ๆ ของความเป็นของแท้ดั้งเดิม
(2) ความเป็นเอกลักษณ์ (identity)
แนวทางการปฏิบัติได้ก่าหนดให้แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการเสนอ
ชื่อในการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกนั้น จะต้องแสดงให้เห็นถึงความส่าคัญทางวัฒนธรรมหรือทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีความพิเศษและมีความส่าคัญต่อมนุษยชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต การปกป้องแหล่ง
มรดกให้มีความมั่นคงภาวะเป็นความส่าคัญสูงสุด ประเทศสมาชิกจะต้องน่าเสนอคุณค่าของแหล่ง
มรดกทั้งในด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาในส่วนของความ
เป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาในส่วนของความ
เป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงค่าอธิบายในส่วน
ของความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นกุญแจส่าคัญในการอ้างอิงเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคตและ
สามารถก่าหนดวิธีการจัดการแหล่งมรดกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
(3) ความกลมกลื น หรื อ บู ร ณภาพกั บ สภาพแวดล้ อ มโดยรอบ
(integrity)
แนวทางการปฏิบัติได้ ก่าหนดให้แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการเสนอ
ชื่อในการการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขแห่งความกลมกลืน ซึ่งความ
กลมกลื น นี้ จ ะเป็ น ตั ว วั ด ถึ ง ความสมบู ร ณ์ แ ละมั่ น คงของแหล่ ง มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและทาง
ธรรมชาติการตรวจสอบเงื่อนไขของความกลมกลืนนั้น แหล่งมรดกนั้นจะต้อง
(ก) รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่จ่าเป็นในการแสดงถึงความโดดเด่นเป็น
สากลของแหล่งมรดกนั้น
(ข) เป็ น ขนาดที่ เ หมาะสมต่ อ การรั บ รองในการเป็ น ตั ว แทนที่
สมบูรณ์ของลักษณะและกระบวนการซึ่งถ่ายทอดความหมายของแหล่งมรดกนั้น
(ค) ทนทานต่ อ ผลกระทบอั น เลวร้ า ยจากการพั ฒ นาและการ
ทอดทิ้ง
๓.2) แนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ในแหล่งมรดกโลก
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ในปัจจุบันได้มีการน่าแนวทางในการอนุรักษ์โ บราณสถานที่ อ ยู่ ใ น
แหล่งมรดกโลกมาใช้มีอยู่หลายวิธีด้วย ได้แก่130
(1) การป้องกันทางกฎหมาย (protection)
เป็ น การกระท่ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ภาพต่ า ง ๆ ของ
โบราณคดีหรือบริเวณประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นคงสภาพอยู่ต่อไปอย่าง
ยั่ ง ยื น รวมถึ ง การป้ อ งกั น ทางกายภาพของแหล่ ง มรดกโลกเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าปลอดภัย จากการถูก
โจรกรรมหรื อการถูก ท่าลาย และการถูกบุกรุก พื้น ที่ ที่ก่ าหนดให้ เ ป็นแหล่ งมรดกโลกซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น ในการจัดให้มีบริเวณพื้นที่กันชน (buffer zones) จึงสามารถป้องกัน
บริเวณประวัติศาสตร์จากการถูกรุกล้่าได้เป็นอย่างดี131
จากกฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ข้อ 23 ได้ก่าหนดให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบมีภาระในการน่ามาตรการทางกฎหมายและระเบียบการปกครองที่เหมาะสมมาใช้ใน
การระบุรายละเอียดและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองอุทยานประวัติศาสตร์
ภายใต้ค่าแนะน่าของผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ การสงวนรักษาอุทยานประวัติศาสตร์นั้นต้องจัดท่า
ภายในกรอบของแผนการใช้ที่ดิน โดยจะต้องระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังมีภาระในการน่าเอามาตรการ
ทางการเงินมาช่วยในการบ่ารุงรักษา อนุรักษ์ และบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์หรือสร้างรูปแบบขึ้นมา
ใหม่ในกรณีที่จ่าเป็น132
ตามแนวทางการปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสนั บสนุนอนุสัญญา
มรดกโลกได้มีการก่าหนดมาตรการป้องกันทางกฎหมายเอาไว้ โดยก่าหนดให้แหล่งมรดกที่ได้ขึ้นบัญชี
มรดกโลกแล้วจะต้องมีการบัญญัติกฎหมาย การออกข้อก่าหนด การจัดตั้งและการวางแนวทางการ
ป้องกันทางกฎหมาย รวมถึงการก่าหนดเขตแดนที่เหมาะสม โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะ
แสดงถึงมาตรการป้องกันที่เพียงพอในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นตาที่แหล่งมรดกนั้น ๆ ตั้งอยู่ โดย
ในการเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนนั้นต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาสาระส่าคัญให้มีถ้อยค่าที่ชัดเจน
ซึ่งสามารถแสดงถึงแนวทางการป้องกันทางกฎหมายที่จะน่ามาใช้ในการปกป้องแหล่งมรดกได้ และ
สามารถป้องกันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลในแง่ลบต่อคุณค่าความโดดเด่นสากล หรือ
ความสมบูรณ์หรือคุณค่าดั้งเดิมของแหล่งมรดกนั้นได้ นอกจากนั้น ต้องมีการวางแผนการป้องกันทาง
กฎหมายโดยการก่าหนดเขตแดนซึ่งโครงร่างของเขตแดนนั้นถือว่าเป็นสิ่งส่าคัญในการสร้างมาตรการ
ในการป้องกันทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการขอเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
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โดยเขตแดนจะต้องได้รับการร่างขึ้นมาเพื่อเป็นการประกันถึงการแสดงออกซึ่งความโดดเด่นเป็นสากล
รวมทั้งความสมบูรณ์และคุณค่าดั้งเดิมของแหล่งมรดกนั้นด้วย ส่าหรับเขตแดนของแหล่ งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมนั้นจะต้องร่างขึ้นมาโดยแสดงทั้งพื้นที่และคุณลักษณะที่ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดแจ้งถึง
ความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกนั้นเพื่อให้พื้นที่นั้น ๆ เป็นแนวทางในการวิจัยที่จะช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการป้ อ งกั น ทางกฎหมายจะเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมาตรการที่ก่าหนดไว้ในกฎหมายและการวางแผนซึ่งมุ่งที่จะเป็น
หลักประกันในการป้องกันแหล่งมรดกโลกนั้นจากการถูกท่าลายซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการกระท่าของคน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ หรือจากการพัฒนาและการ
ขยายตัวของเมืองการป้องกันทางกฎหมายจึงถือเป็นแนวทางที่สนับสนุน ให้มีการกระท่าที่ถูกต้อง
เหมาะสม และสร้างขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ อ่านาจในการลงโทษผู้ กระท่าผิ ด ส่วนการป้องกัน ทาง
กายภาพจะรวมถึงการควบคุมดูแล การต่อเติมโบราณสถาน หรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายวั ตถุที่อาจเป็น
อันตรายไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย133
(2) การสงวนรักษา (preservation)
การสงวนรักษานั้นเป็นการกระท่าหรือกระบวนการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อจะด่ารงรักษาสภาพของอาคารและองค์ประกอบส่วนอื่นที่ละเอียดประณีต
หรือเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมให้คงรูปแบบเดิมไว้ด้วยวัสดุก่อสร้างแบบเดิม และวิธีการสร้างอย่างเดิม
เช่นที่เคยท่ามาในอดีต เช่น การก่ออิฐโดยใช้ปูนหนังหรือปูนน้่าอ้อย การใช้รักในการประดับหน้า
บรรณเก่าแบบเดิม ฯลฯ โดยวิธีการปฏิบัติงานแบบนี้อาจมีการเสริมสร้างความมั่นคงของฐานหรือส่วน
ต่าง ๆ ในเบื้องต้นเท่าที่จ่าเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ โดยการอนุรักษ์นี้ต้องมีของเดิม 70 – 80%
และอาจเพิ่มเติมเพียง 20 – 30% เท่านั้น วัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาวิธีที่จ่าเป็นในการรักษาแหล่ง
มรดกโลกนี้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมที่เคยเป็นอยู่ ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสข้อ 8 ที่
ก่ า หนดให้ ง านประติ ม ากรรม งานจิ ต รกรรมหรื อ สิ่ ง ตกแต่ ง ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ร วมเข้ า เป็ น
โบราณสถานจะถูก แยกออกจากโบราณสถานได้ ในกรณีที่เป็นวิธีเ ดียวเท่ านั้ นซึ่ งจะสงวนรั ก ษา
องค์ประกอบนั้นไว้ได้ ซึ่งมาตรการในการสงวนรักษานี้รวมถึงการหมั่นตรวจตราอย่างสม่่าเสมอและ
การบ่ารุงรักษาแบบหมุนเวียนและแบบประจ่า นอกจากนี้ ยังหมายรวมทั้งการซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ
ซึ่งจะต้องกระท่าเพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติหมายถึง
ต้องเป็นการรักษาโบราณสถานให้พ้นจากการท่าลายและการเสื่อมสภาพ รวมไปถึงการถูกกระท่าโดย
น้่า สารเคมีต่าง ๆ แมลง สัตว์ วัชพืช และแหล่งมรดกโลกนั้นต้องได้รับการดูแลรักษาเมื่อตรวจพบและ
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ท่าให้คืนสู่สภาพดีดังเดิม ดังนั้น การสงวนรักษาศิลปกรรมเพื่อให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เป็นการหยุด
การเสื่อมสลายอันเกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอื่นโดยจะไม่มีการต่อเติมให้ผิดแผกไปจากเดิม134
(3) วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ (science for conservation)
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ หมายถึ ง วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการรักษาโบราณสถาน แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหรือเมืองประวัติศาสตร์ โดยมุ่ง
หมายเพื่อการสงวนรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความสมบูรณ์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้รวมถึงการบ่ารุงรักษา การซ่อมแซม การท่าให้
มั่นคงแข็งแรง และการผนึกก่าลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณในเมืองหรือภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการผสมผสานซึ่งน่า ไปสู่การด่าเนินการจัดการ ซึ่ง
ต้องพิจารณาควบคุมไปกับ คุณค่าและความเป็นของแท้ดั้งเดิม นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์เพื่ อ การ
อนุรักษ์ยังใช้ส่าหรับการอนุรักษ์ส่วนประกอบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัสดุต่าง ๆ วิธีการ
อนุ รั ก ษ์ จ ะหมายความถึ ง การป้ อ งกั น รั ก ษาวั ส ดุ ดั้ ง เดิ ม การท่ า คว ามสะอาด และการท่ า ให้
โบราณสถานมีความมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น ทั้งนี้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ยังรวมถึงการปรับแต่งให้
กลมกลืนเข้ากับของเดิมหรือของที่มีอยู่แล้ว และยังสามารถน่ามาปรับใช้ในชีวิตประจ่าวันหรือวิถีชีวิต
ของสังคมในปัจจุบันหรืออาจเป็นการสร้างสรรค์ของใหม่ให้มีความกลมกลืนและส่งเสริมกับของเก่าที่มี
อยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ในแง่กายภาพ เช่น โบราณสถานหรือโบราณวัตถุแล้วอาจเป็นการ
อนุรักษ์ในแง่ของคติความเชื่อหรือเทคโนโลยีความรู้ ความสามารถดั้งเดิมให้ด่ารงอยู่ต่อไป แต่อาจมี
การประยุกต์หรือมีการพัฒนาให้ร่วมสมัยมากขึ้น โดยมีพื้นฐานจากของที่มีอยู่เดิมอย่างไรก็ตาม ใน
บางครั้งการอนุรักษ์ก็อาจหมายถึงการท่าลายด้วย แต่เป็นการท่าลายสิ่งปกคลุมบางอย่างเพื่อเปิดเผย
ให้คุณค่าแท้จริงของสิ่งนั้นปรากฏออกมา
(4) การเสริมความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรม (consolidation)
การกระท่ า หรื อ กระบวนการต่ า ง ๆ ในการใช้ ม าตรการที่
เหมาะสมเพื่อท่าให้สถานที่ส่าคัญในทางประวัติศาสตร์มีความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
สภาพทางภูมิศาสตร์ หรือท่าให้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่แข็งแกร่งหรือเสื่อมสภาพมีความ
แข็งแรง ปลอดภัยและมั่นคงด้วยการใช้ค้่ายัน ตั้งให้ได้รูปทรงตามสภาพเดิมดังที่เคยปรากฏมาแต่ใน
อดีต โดยกฎบัตรสากลแห่งเวนิสได้ก่าหนดแนวทางในการเสริมความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรม
เอาไว้ในข้อ 10 โดยในกรณีที่เทคนิคที่ใช้มาดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมความมั่นคง
แข็งแรงของโบราณสถานอาจสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เทคนิคสมัยใหม่ ในการอนุรักษ์และการก่อสร้าง
ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเทคนิคจะต้องมี่ข้อมูลทางวิชาการยืนยัน และมีประสบการณ์น่ามาใช้เป็นเครื่อง
พิสูจน์ จะเห็นได้ว่าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรมนั้นจึงเป็นวิธีการเพิ่มเติมทางกายภาพ
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หรื อเป็ น การเพิ่มติดเข้าไปใหม่ หรือค้่าจุนวัส ดุ ต่าง ๆ ตรงตัว โบราณสถานนั้นในแหล่ งมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสภาพของโบราณสถานนั้นจะสามารถทนทานอยู่ต่อได้ หรือท่าให้
เกิดความสมบูรณ์ในทางโครงสร้างของโบราณสถาน แต่วิธีเสริมความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็สามารถส่งผล
ในทางลบได้ โดยส่งผลกระทบทางกายภาพในระยะสั้ นและระยะยาว คือ เกิดความเปลี่ยนแปลงกับ
วัสดุดั้งเดิม และหากจะท่าให้คืนสู่สภาพเดิมก็จะท่าได้ยาก ถ้าหากกระท่าไปโดยไม่มีความเข้าใจในวิธี
ดังกล่าวที่ชัดเจน135
(5) การบูรณะ (restoration)
การบูรณะ คือ การกระท่าหรือกระบวนการที่ท่าให้รูปทรงของ
โบราณสถานหรือรายละเอียดส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรม และบริเวณพื้นที่ตั้งซึ่งเคยมีอยู่
ในประวัติศาสตร์นั้นกลับคืนมาสู่รูปแบบเดิมที่เคยเป็นมา การบูรณะจึงเป็นการท่าให้วัตถุที่เคยสูญเสีย
รูปร่างปรากฏคืนสู่สภาพเดิมตามค่านิยามที่ปรากฏในข้อ 9 แห่งกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิส โดย
อาจจะต้องเอาส่ วนซึ่งต่อเติมในภายหลั งออกหรือเสริมส่วนอื่นเพื่อทดแทนส่วนดั้งเดิมที่หายตาม
บันทึกหรือจดหมายเหตุจากประวัติศาสตร์ หรือจากข้อสันนิษฐานของร่องรอยเดิมที่ยังอยู่ โดยวิธีการ
เช่นนี้ของดั้งเดิมอาจมีเพียงซากหรือฐานของอุโบสถหรือวิหารเพียง 20 – 30% เท่านั้น ส่วนบูรณะ
นั้นอาจมากถึง 70 – 80% วัตถุประสงค์ของการบูรณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อจะอนุรักษ์ความสมบูรณ์
ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังจะท่าให้คุณค่าทางวัฒนธรรมมีความชัดเจนขึ้นและช่วย
ท่าให้ลักษณะรูปแบบดั้งเดิมดีขึ้นด้วย136กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสได้ก่าหนดขั้นตอนของการบูรณะ
เอาไว้ในข้อ 9 ต้องเป็นการด่าเนินการที่ต้องอาศัยความช่านาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมุ่งที่จะสงวน
รักษาและแสดงคุณค่าแห่งสุนทรียภาพและประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเคารพต่อวัสดุดั้งเดิมและเอกสารที่เป็นของแท้ การบูรณะจะต้องหยุดทันที ณ จุดที่เราต้อง
คาดคะเนสันนิษฐานในกรณีที่มีความจ่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปจะต้องระบุให้ชัดเจนสามารถแยก
ออกได้จากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิมของโบราณสถาน และมีการประทับตราระบุเวลาที่
ด่าเนินการซึ่งการบูรณะในกรณีใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศ าสตร์
เกี่ยวกับโบราณสถานก่อนเสมอ137ดังนั้น การบูรณะจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์ขั้นที่สูงขึ้นไปกว่าการ
สงวนรักษาอีกขั้นหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการเก็บรวบรวมเอาชิ้นส่วนเสียหายแตกท่าลายมาต่อเติมหรือท่า
ให้ดูดีขึ้นมาใหม่ โดยยึดหลักท่าให้เหมือนเดิมมากที่สุด อาจมีการเสริมโครงสร้างภายในให้แข็งแรงขึ้น
ตลอดจนวิธีอื่น ๆ
(6) การสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมา (reconstruction)
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การปรับปรุงโบราณสถานขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เป็นกระบวนการสร้าง
หรือท่าโดยเลียนแบบขึ้น มาใหม่ทั้งหมด โดยมีรูปทรงและรายละเอียดต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม
เหมือนของเดิมที่เคยมีมาในอดีตแต่ได้สูญหายไปและมีเ ค้าของเดิมจากรูปถ่ายในอดีต ประกอบกับข้อ
สันนิษฐานแสดงความเป็นไปได้ของรูปแบบในอดีตจากประวัติศาสตร์การสร้างโบราณสถานนั้น ๆ การ
สร้างขึ้นใหม่จะต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องทางข้อมูลและหลักฐานด้านโบราณคดีและสถาปัตยกรรม
มิใช่การคาดคะเน แม้ว่าการสร้างขึ้นใหม่จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องโบราณสถาน โดยเมื่ อ น่ า มาใช้ เ ป็ น มาตรการในการย้ า ยที่ ตั้ ง ของ
โบราณสถาน หรื อบางส่ ว นของโบราณสถานไปยังสถานที่ใหม่ก็ย่อมจะมีการสร้างขึ้นใหม่ แต่จะ
น่ามาใช้ได้เพีย งเท่าที่จ่ าเป็น เท่านั้นเพื่อปกป้องแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมจากความเสี ยหายทาง
ธรรมชาติ ซึ่ ง ได้ มี ก ารก่ า หนดเอาไว้ ใ นกฎบั ต รแห่ ง เมื อ งฟลอเรนซ์ ข้ อ 13 ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมหรือการตกแต่งทั้งที่เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ซึ่งผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จ ะเคลื่ อ นย้ า ยได้ แ ละไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ผนวกเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์จะเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนที่ได้เฉพาะกรณีที่มีความจ่าเป็นในการอนุรักษ์หรือการบูรณะ
เท่านั้ น 138ในกฎบั ตรสากลแห่ งเมืองเวนิสเองก็ได้มีการก่าหนดเอาไว้ในข้อ 11 ว่าจะต้องเคารพ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในทุ ก ยุ ค สมั ย ของโบราณสถาน เพราะเอกภาพของรู ป แบบเพี ย งยุ ค ใดยุ ค หนึ่ ง ไม่ ใ ช่
เป้าหมายของการบูรณะโบราณสถาน เมื่ออาคารประกอบด้วยการก่อสร้างของยุคต่าง ๆ ซ้อนทับกัน
ไว้ การเปิดเผยให้เห็นชั้นล่างที่ซ่อนอยู่กระท่าได้กรณีพิเศษเท่านั้นโดยมีข้อแม้ว่าชั้นที่รื้อออกไปนั้นมีสิ่ง
ที่น่าสนใจอยู่เพียงเล็กน้อย และวัสดุ ส่วนล่างที่น่าเสนอจะต้องมีคุณค่าอย่างสูงทางด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและสุนทรียภาพ และอยู่ในสภาพที่ดีพอที่จะด่าเนินการได้การประเมินความส่าคัญของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจที่อาจเป็นการท่าลายจะขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบการท่างาน
เพียงผู้เดียวมิได้ ดังนั้ น การด่าเนินการสร้างขึ้นมาใหม่ดังกล่าวจึงมีความส่าคัญท่าให้สามารถรักษา
แนวทางความถูกต้องของประวัติศาสตร์เอาไว้ได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนนั้นด้วย139
(7) วิ ธี ก ารซ่ อ มแซมแบบจั ด ขึ้ น ส่ ว นเก่ า ใส่ ต ามรู ป แบบเดิ ม
(anastylosis)
ในการประกอบขึ้นใหม่ของชิ้นส่วนที่มีอยู่ แต่แยกออกจากกันโดย
วิธีการซ่อมแซมแบบอนัสติโลซิส มักจะใช้กับโครงสร้างของโบราณสถานที่สามารถบอกได้ชัดว่ามี
องค์ประกอบส่วนใดบ้าง เช่น อิฐก่อ หินก่อ หรือไม่ขอนสัก และมิใช่โครงสร้างประเภทเสาหินเดี่ยว ซึ่ง
วิธีซ่อมแซมแบบจัดขึ้นส่วนเก่าใส่ตามรูปแบบเดิมถือว่าเป็นการบู รณปฏิสังขรณ์ชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังท่า
ให้เห็นลักษณะโครงสร้างของซากอาคารให้ชัดเจน โดยการน่ากลับสู่รูปแบบเดิมโดยใช้วัสดุดั้งเดิมที่
138
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เหลืออยู่ซึ่งอยู่ในสภาพเหมาะที่จะใช้การได้และมีอยู่ที่แหล่งมรดกโลกนั้นอยู่แล้วในกฎบัตรสากลแห่ง
เมืองเวนิสได้ก่าหนดแนวทางเอาไว้ในข้อ 15 ไว้ว่า อย่างไรก็ตาม อย่างอื่นควรงดเว้นการปฏิสังขรณ์
นอกจากจะใช้ วิ ธี ก ารซ่ อ มแซมแบบอนั ส ติ โ ลซิ ส ซึ่ ง เป็ น การน่ า ชิ้ น ส่ ว นที่ มี อ ยู่ก ระจั ด กระจายมา
ประกอบใหม่เท่านั้น วัสดุที่น่ามาใช้ประสานชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจะต้องแตกต่างจากวัสดุเดิมเสมอ และ
จะต้องใช้น้อยที่สุดเท่าที่จ่า เป็นต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน และการท่าให้รูปทรงของโบราณสถาน
กลับสู่สภาพเดิม140
(8) การซ่อมบ่ารุง (maintenance)
การกระท่าหรือกระบวนการในการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการ
น่าสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีการอนุรักษ์ส่วนส่าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมของเดิม ณ สถานที่นั้น เช่น ต้องมีของเดิมอย่างน้อย 50 – 60% จะฟื้นฟูเพียง 40 –
50% เท่านั้น เพื่อที่จะท่าให้โบราณสถานนั้น ๆ มีชีวิตขึ้นมาใหม่และคงไว้ซึ่งลั กษณะสภาพตาม
แบบเดิมที่เคยเป็นมาในอดีต กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสได้ก่าหนดเอาไว้ในข้อ 12 ว่าการซ่อมแซม
แทนที่ส่วนที่ขาดหายไปต้องมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวมแต่ในขณะเดียวกันจะต้องเห็นได้ถึง
ความแตกต่ า งไปจากส่ ว นดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ที่ จ ะว่ า การบู ร ณะจะไม่ ส ร้ า งหลั ก ฐานด้ า นศิ ล ปะหรื อ
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ น เท็จ ส่ ว นการต่อเติมใด ๆ ไม่ส ามารถท่า ได้ ยกเว้นแต่ส่ ว นที่ต่อเติม นั้ น ไม่ มี
ผลกระทบต่อส่วนที่เป็นจุดสนใจของอาคารโบราณสถาน แหล่งที่ตั้งเดิมของโบราณสถาน สมดุลของ
องค์ประกอบและความส่าคัญของโบราณสถานนั้นต่อสิ่งแวดล้อม 141และในกฎบัตรสากลแห่งเมือง
ฟลอเรนซ์เองก็ได้ก่าหนดเอาไว้ใน ข้อ 16 ว่าในการซ่อมแซมจะต้องเคารพต่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องกัน
มาของอุทยานประวัติศาสตร์นั้น ซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องไม่มีการด่าเนินขั้นตอนใดเป็นพิเศษก่อน
ขั้นตอนอื่น ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ระดับของความเสียหายหรือการที่บางส่วนของอุทยานถูกท่าลายไป
กรณีนี้จะส่งผลให้สามารถตัดสินใจที่จะท่าการซ่อมแซมได้จากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่หรือจาก
เอกสารหลั กฐานที่เชื่อถือได้ โดยอาจด่าเนินการเฉพาะในบางส่ ว นของอุ ทยานที่ อยู่ใ กล้ เคี ย งกั บ
สิ่ งก่อสร้ างที่ตั้งอยู่ ในอุทยานเพื่อที่จะเผยให้ เห็ นความส่ าคัญของการออกแบบที่สั มพันธ์ระหว่าง
อุทยานกับสิ่งก่อสร้างนั้น142
(9) การสงวนรักษาซากโบราณสถาน (ruin treatments)
ซากโบราณสถาน คือ สิ่ งก่อสร้างที่ได้สูญเสียรูปร่างดั้งเดิมและ
องค์ประกอบ ส่วนใหญ่และได้สูญเสียความเป็นเอกภาพของรูปแบบโครงสร้างโบราณสถานนั้นไป
หมดแล้ว อย่างไรก็ตามซากโบราณสถานอาจจะยังคงมี ความส่าคัญและเป็นตัวแทนของคุณค่าเฉพาะ
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ทางวัฒนธรรมได้เนื่องจากโบราณสถานได้สูญเสียความสมบูรณ์ทางกายภาพไปแล้ว ดังนั้น จึงเกิด
ปัญหาในเรื่องการผุพัง จึงควรได้รับการอนุรักษ์และสงวนรักษาเป็นกรณีพิเศษ143การอนุรักษ์ขอบเขต
และสถานที่ของซากโบราณสถานทุกแห่งจึงต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพราะ
อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะทางประวัติศาสตร์ของแหล่งมรดกโลกนั้น แม้จะเป็นเพียงการต่อ
เติมเพื่อเสริมความมั่นคง ป้องกันหรือเป็นการรักษาโบราณสถานนั้น ๆ ก็ตาม ในกฎบัตรแห่งสากล
แห่งเมืองเวนิสได้ก่าหนดในข้อ 15 ว่าจะต้องบ่ารุงรักษาซากโบราณสถานและจะต้องมีมาตรการที่
จ่าเป็นส่าหรับ การอนุรักษ์อย่างถาวร มีการปกป้องคุ้มครองรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวัตถุที่
ค้นพบ ยิ่งกว่านั้นจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเอื้ออ่านวยต่อการท่าความเข้าใจโบราณสถานและ
น่าเสนอโบราณสถานโดยไม่บิดเบือนความหมายใด ๆ144ดังนั้น การศึกษาและประเมินคุณค่าของซาก
โบราณสถานนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ สถานที่ตั้งและบริเวณที่โบราณสถานสูญเสียความสมบูรณ์ทางกาย
ภายไปโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว ในส่วนของการอนุรักษ์ด้วยวิธีการจัดการชิ้นส่วนใส่ในรูป
แบบเดิมนั้นควรค่านึงถึงวัสดุดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ที่โบราณสถานนั้นว่ามากพอที่จะซ่อมได้หรือไม่ และ
ถ้าการอนุรักษ์นั้นจะไม่ท่าให้เสียสมดุลของสภาพโบราณสถานโดยทั่วไปและคุณค่าของแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม
4) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรือ
“อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก” (the world heritage convention) เป็นความตกลงระหว่างรัฐภาคี
(states parties) ในการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด่าเนินการต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองและ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั้งที่มีอยู่ในประเทศตนและประเทศอื่นให้
ด่ารงอยู่เป็นมรดกของมวลมนุษย์ชาติตลอดไป 145วัตถุประสงค์ส่าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้คือการ
ส่ งเสริ มความร่ ว มมือระหว่างประเทศในการคุ้ม ครอง และอนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมและทาง
ธรรมชาติให้ด่ารงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดไป
อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองจากรัฐสมาชิกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็น
ต้นมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญานี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 ประเทศที่เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
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มรดกไทย – มรดกโลก (น. 68). แหล่งเดิม.
International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Article 15.
145 กระทรวงศึกษาธิการ, ส่านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.(ม.ป.ป.). เรื่องน่ารู้ : มรดกโลก.
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. น. 9.
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คุ้มครองป้องกัน การสงวนรักษา และการบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ที่อยู่ในประเทศของตน รวมทั้งต้องยอมรับว่าจะด่าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวโดยใช้ทรัพยากรในประเทศ
ของตนหรื ออาจได้รั บ ความช่ว ยเหลื อจากนานาชาติ เ พื่อ ให้ แหล่ ง มรดกโลกนั้น ได้รับ การปกป้ อ ง
คุ้มครองอย่างเหมาะสมและดีที่สุ ด มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม
(cultural heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage)146
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกในอนุสั ญญาคุ้มครองมรดกโลกมี พันธกรณีที่จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตามดังที่ระบุในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 6 ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยถือเป็น
ภารกิจของประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญา ในการจ่าแนกรายละเอียดและวิเคราะห์แยกแยะความต่าง
ของทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สินในขอบเขตดินแดนแห่งรัฐของตนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และมาตรา
2 รวมทั้งพึงรับเป็นภาระหน้าที่ในการด่าเนินงานจ่าแนกรายละเอียด คุ้มครอง ป้อ งกัน อนุรักษ์ และ
น่าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และมาตรา 2
ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของตนเพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต ประเทศสมาชิกจะด่าเนินการโดย
ตลอดอย่างเหมาะสมเท่าที่จะกระท่าได้ด้วยทรัพยากรของรัฐเอง หรืออาจรับการสนับสนุ นจากความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศ
๒.10 แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แนวความคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มีนักวิจัยได้ศึกษาไว้เป็นจ่านวนมาก เพื่อให้
ได้กรอบแนวความคิด ผู้วิจัยจึงน่าเสนอแนวความคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้ดังนี้
๒.10.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการน่าเอาการ
ตัดสิ น ใจและน่ านโยบายไปปฏิบั ติ ส่ ว นการบริห ารรัฐกิจนั้น หมายถึง เกี่ยวข้องกับการน่าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ147
บุญทัน ดอกไธสง ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร หรือประเทศหรือการ
จัดการเพื่อผลก่าไรของทุกคนในองค์การ148
ปธาน สุ ว รรณมงคล ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห าร หมายถึ ง กระบวนการซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีเกี่ยวข้องสั มพันธ์กันในอันที่จะน่าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การบริหารเป็นศิลปะของการท่างานให้เสร็จโดยอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ท่าการบริหารเป็นงานของ
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แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (น. 13). แหล่งเดิม.
ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2550). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 8
148 บุญทัน ดอกไธสง. (2537). การจัดการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 10.
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นักบริหารที่มีอยู่ทุกระดับ 149 ทุกองค์การที่จะต้องท่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การ
บริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อ งกับจุ ดมุ่งหมาย (Goal) ทรัพยากรที่มีจ่ากัด (Limited Resources)
และคน (Man)
ปีเตอร์เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง
ศิลปะในการท่างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท่างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็น
ผู้ท่าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา
ร่วมกันท่างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์
วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ่าหน่ายและตอบสนอง
ความพอใจให้กับสังคม150
แฮร์ โ รลด์ คู น ตซ์ (Harold Koontz) ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห าร หมายถึ ง การ
ด่าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ
เป็นอุปกรณ์ในการบริหารเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ151
กล่ าวสรุ ป ได้ว่า การบริห ารงาน หมายถึง ระบบที่ใช้ในการด่าเนินการน่าเอา
ทรัพยากรทั้งคนและวัตถุสิ่งของ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ่านวยการ การบังคับ การรายงาน การงบประมาณ การประสานงาน
ควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย
๒.10.๒ ทฤษฎีการบริหารจัดการ
๑) ทฤษฎีการบริหารงาน
กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ควรจะมีการวางแผน
หรือโครงการส่าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก่าหนดงานที่จะท่า
วิธีการ และวัตถุประสงค์ ของงานนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าได้มีวิชาการได้ศึกษากระบวนการบริหาร ดังนี้
เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้กล่าวว่า ได้เสนอทฤษฎีการบริหารโดย มี
ความเชื่ อ ว่ า เป็ น ไปได้ ที่ จ ะหาทางศึ ก ษาถึ ง ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร (Administrative) ซึ่ ง
สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมี
สาระส่าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร
๕ ประการ152 คือ
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(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท่า
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก่าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติ
งานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท่างานในอนาคต
(๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ่าต้องจัด
ให้ มีโ ครงของงานต่ าง ๆ และอ่านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้ เ ครื่ องจั ก สิ่ งของ และตัว คน อยู่ใ น
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส่าเร็จได้
(๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการ
งานต่าง ๆ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท่าให้ผลส่าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท่าตน
เป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท่างานของคนงาน และ
องค์การที่ มี อยู่ ร วมถึง จะต้ อ งมี ก ารติด ต่ อสื่ อสารกับผู้ ใ ต้บั ง คั บบั ญชาอย่า งใกล้ ชิด ทั้ง ขึ้ นและล่ อ ง
นอกจากนี้ยังต้องท่าการประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ่าอีก
ด้วย153 หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ่าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก่าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็
จะเป็นสิ่งจ่าเป็นต้องท่า
(๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยง
งานของทุกคนให้เข้ากันได้ และก่ากับให้ไปสู่จุดหมายเดียวกัน
(๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก่ากับ
ให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว
ส่วนหลักการในการบริหารจัดการมี ๙ ประการ เป็นส่วนประกอบส่าคัญใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้
(๑) การแบ่งงานกันท่า (Division of Labor) ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงาน
ควรจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ใน
ผลลัพธ์ของงานมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้
(๒) อ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
แวปเบอร์และฟาโย ได้ให้ความส่าคัญของอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ่านาจหน้าที่แบบเป็น
ทางการของแวปเบอร์จะได้มาจากต่าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ่านาจ
หน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช่านาญงานบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการ
น่า (Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ่านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน
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(๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่า
ค่าสั่งสอนค่าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท่างาน เช่น การรายงานจะมี
ความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค่าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท่าให้เกิดการ
สับสนในบางสถานการณ์ ค่าสั่งสองค่าสั่งนี้ท่าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท่าให้เกิดการ
สับสนในล่าดับขั้นของอ่านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การ
ประเมินอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก
และผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บั งคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือใน
อนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง
(๔) สายการบังคับบัญชาตามอ่านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสาย
การบังคับบัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการ
จ่ากัดความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ่านวนของระดับในล่าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ่านวนที่ดีที่สุดในล่าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning)
และการจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ่ากัดจ่านวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท่าให้
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ล ะแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดย
ผู้ บ ริ ห ารในระดับ กลางและระดับ ต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ล ะแผนกต้องมีปฏิสั มพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอื่น ๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส่าหรับการท่างานข้ามแผนกหรือ
การท่างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น่าของแต่ละทีม
(๕) การรวมอ่านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ่านาจของการบังคับ
บัญชาไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ่านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย
การบังคับบัญชา แต่เป็นการก่าหนดว่า ควรมีการรวมอ่านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร
และมี ก ารกระจายอ่ า นาจให้ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและคนงานในระดั บ ล่ า งอย่ า งไร สิ่ ง นี้ ถื อ ว่ า มี
ความส่าคัญเนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ
(๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือ
ก่าหนดแผนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี
การวางแผนจะท่าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่ม
หรือกิจกรรมของบุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท่างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ของ
องค์การ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากร

๑๑๕

ขององค์การอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและแผนเดียวกัน
(๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม
(Justice) ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส่าหรับสมาชิกทุกคน
ภายในองค์การซึ่งในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัด การที่ใช้หลัก
ความเท่าเทียมกัน
(๘) การออกค่าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต่าแหน่งนั้นในการจัดหา
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด และเป็ น การจั ด หางานให้ แ ก่ พ นั ก งานโดยใช้ ผั ง องค์ ก าร
(Organization Chart) เพื่อแสดงให้เห็นถึงต่าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการ
ชี้วัดว่าต่าแหน่งของพนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ
ได้รับความสนใจมากขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ่าเป็นที่จะต้อง
ให้การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาก่าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก่าหนด
ต่าแหน่งหน้าที่ส่าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต่าแหน่งหน้าที่ของตน
(๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท่าสิ่ง
ต่าง ๆ โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม
ซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท่าให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้
วัดผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน
ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลเออร์วิค (Luther Gulick and LyndallUewrick)
ได้กล่าวว่า แนวคิดกระบวนการบริหารว่า กระบวนการบริหารประกอบด้วยขั้นตอนที่ส่าคัญ ๗
ประการ154 ดังนี้
(๑) Planning หมายถึ ง การวางแผนงาน โดยค่ า นึ ง นโยบาย (Policy)
เพื่อให้แผนงานที่ก่าหนดขึ้นมามีความหมายสอดคล้องกันในการด่าเนินงาน การวางแผนเพื่อก่าหนด
ทิศทางองค์การในอนาคตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผน
เกี่ยวข้องกับการก่าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนายุทธวิธีและแนวทางการ
กระท่าการจัดท่านโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ส่าหรับการปฏิบัติการวางแผนเป็น
ความพยายามในการบูรณาการทรัพยากรบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่องค์การมีอยู่
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อย่างจ่ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและเตรียมพร้อมที่จะรับมือ
กับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก่าหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพื่อให้
การด่าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
(๒) Organizing หมายถึง การจัดส่ ว นราชการหรื อ องค์ การ รวมถึ ง การ
ปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) การจัดแบ่งส่วนงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพงานหรือจัดตามลักษณะเฉพาะอย่าง (Specialization) และยังพิจารณา
ในแง่การควบคุม (Control) และหรือหน่วยงาน (Organization) เช่น หน่วยงานหลัก (Line)
หน่วยงานที่ปรึกษาหรือหน่วยแนะน่า (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงานอนุกร (Auxiliary)
นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องและการปรับปรุงองค์การบริหารให้
ดีขึ้นด้วย
(๓) Staffing หมายถึ ง การจั ด หาบุ ค คลและเจ้ า หน้ า ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด แบ่ ง หน่ ว ยงานที่ แ บ่ ง ไว้ หรื อ หมายถึ ง การจั ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารบุ ค คล
(Personnel Administration) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Put
the Right Man on the Right Job) รวมถึงการเสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ่งสั มพันธภาพในการ
ท่างานของคนงานและพนักงาน นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการวาง
นโยบาย การวางแผนโครงการ ระเบียบและวิธีด่าเนินงานเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ
เพื่อให้ได้มาและได้ประโยชน์ การบ่ารุงรักษา รวมถึงการสรรหา การรับคนเข้าท่างาน และการพ้น
จากหน้าที่
(๔) Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ่านวยการ การควบคุมงานและ
การนิเทศก์งาน การใช้ศิลป์ในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น่า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การ
วินิจฉัยสั่งการ
(๕) Coordinating หมายถึ ง ความร่ ว มมื อ ประสานงาน เพื่ อ ให้ ก าร
ด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการประสานงานที่ดีขึ้น เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องกระท่าในทุกระดับของงาน การประสานงาน
ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้น ท่าให้การบริหารงานมีประสิทธิภา พ
ยิ่งขึ้น
(๖) Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร การรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม ซึ่งรายงานจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริง
(๗) Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและ
กรรมวิธีในการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน วิธีการใช้งบประมาณและแผนงาน เป็นเครื่องมือ

๑๑๗

ในการควบคุมการด่าเนินงาน ส่าหรับวิธีการบริหารงบประมาณมักมีวงจรงบประมาณ (Budget
Cycle) ประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมัติ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ การด่าเนินการ และการตรวจสอบ
สรุปได้ว่า แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโดยทั่วไปทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย การวางแผนด่าเนินการ การจัดโครงสร้างขององค์กรในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยงานหรือบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบของงานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก่าหนดไว้
๒.๑๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนั้นมีหลายฉบับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส่าคัญต่อการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติไว้ทั้งสิ้น ได้แก่
๑) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕155
๑.๑) ความหมายของโบราณสถาน
“โบราณสถาน” หมายความตามนิยามในมาตรา ๔ ว่า “อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดย
อายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็น
ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย”
จากนิยามความหมายดังกล่าว อาจแยกพิจารณาองค์ประกอบของโบราณสถาน
ได้ดังนี้
(๑) โบราณสถานต้องเป็นอสั งหาริมทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะเห็นได้ว่า ครอบคลุมถึงที่ดิน ทรัพย์สิน
อั น ติ ด กั บ ที่ ดิ น ซึ่ ง อาจแยกได้ เ ป็ น กรณี ท รั พ ย์ ที่ เ กิ ด หรื อ ติ ด กั บ ที่ ดิ น โดยธรรมชาติ เช่ น ไม้ ยื น ต้ น
ทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินโดยมีผู้น่ามาติดตั้งไว้ เช่น อาคาร อนุสาวรีย์ เจดีย์ นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินที่
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้่า ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น
(๒) มีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาริมทรัพย์
นั้น อันท่าให้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ปัจจัย
สามประการดังกล่าว ได้แก่
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(ก) อายุของอสังหาริมทรัพย์
(ข) ลักษณะการก่อสร้างของอสังหาริมทรัพย์
(ค) หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ใดปั จ จั ย หนึ่ ง ในสามประการนี้ ที่ เ กี่ ย ว กั บ
อสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วพบว่า เป็นประโยชน์ในทางศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง กล่าวคือ
ศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จึงจะจัดว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเข้าองค์ประกอบของโบราณสถาน
(๓) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค รอบคลุ ม ถึ ง สถานที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง โบราณคดี แหล่ ง
ประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์
ตัวอย่าง สะพานอันเป็นทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ หากสะพาน
นั้นมีคุณค่าทางศิลปะ ก็เป็นโบราณสถานได้ ดังเช่น สะพานบางแห่งในกรุงเทพมหานครที่ก่อสร้างใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประโยชน์ทางศิลปะ อธิบดีจึง
มีประกาศก่าหนดให้สะพานบางแห่งเป็ นโบราณสถาน เช่น สะพานพิทยเสถียร สะพานด่ารงสถิต
สะพานชมัยมรุเชฐ สะพานมัฆวาฬรังสรรค์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ156 เป็นต้น
ดั ง นั้ น เมื่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใดที่ เ ข้ า องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า ว ก็ จ ะถื อ ว่ า เป็ น
โบราณสถานอย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาต่อไปว่า โบราณสถานนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่
ทั้งนี้เนื่องจากโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ดังจะได้อธิบายต่อไป
1.๒) ประเภทของโบราณสถาน
หากใช้หลักกรรมสิทธิ์ในการพิจารณา จะสามารถแบ่งประเภทของโบราณสถาน
ได้สองประเภทคือ
(๑) โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
หากใช้ ห ลั ก การขึ้ น ทะเบี ย นในการพิ จ ารณา จะสามารถแบ่ ง ประเภทของ
โบราณสถานได้สองประเภท คือ
(๑) โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
(๒) โบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียน
1.๓) การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
หลั กการขึ้น ทะเบียนโบราณสถานนั้น ปรากฏตั้งแต่กฎหมายฉบับก่อนหน้ า
(พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗) นั้น
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ใช้ค่าว่า “จั ดท่าบั ญชี ”157 ส่ าหรั บกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น (พระราชบัญญัติโ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) เรียกว่า “ขึ้นทะเบียน” โดยมี
หลักการขึ้นทะเบียนดังนี้158
“เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติให้อธิบดีมีอ่านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่
อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ่านาจก่าหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดย
ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้กระท่า
ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
การขึ้น ทะเบี ย นโบราณสถานตามความในวรรคก่ อ น ถ้าโบราณสถานนั้ น มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก่าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค่าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก่าหนดเขตที่ ดินให้
เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ 159 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค่าสั่ง
คดีถึงที่สุดให้ยกค่าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด่าเนินการขึ้นทะเบียนได้”
โบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิล ปากรได้จัด ท่าบั ญชีและประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๔๗๗) ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๐๔) ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันนี้
ด้วย
อย่างไรก็ตาม โบราณสถานบางแห่งได้มีการ “จัดท่าบัญชี” ตามกฎหมายเดิม
(พ.ศ. ๒๔๗๗)แต่ยังมิได้ก่าหนดเขตที่ดินไว้ว่าครอบคลุมพื้นที่บริเวณใด ขนาดเท่าใด อธิบดีจึงใช้
อ่ า นาจตามกฎหมายฉบั บ ใหม่ (พ.ศ. ๒๕๐๔) เพื่ อ ก่ า หนดเขตที่ ดิ น โบราณสถานนั้ น ได้ เช่ น
โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง ต่าบลสวนพริก อ่าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการ
“จั ด ท่ า บั ญ ชี ” ตามกฎหมายเดิ ม แต่ ไ ด้ รั บ การประกาศก่ า หนดเขตที่ ดิ น โบราณสถานให้ มี พื้ น ที่
ประมาณ ๖๒ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามกฎหมายปัจจุบัน160
หลักการในการประกาศขึ้นทะเบียนจ่าแนกพิจารณาได้สองกรณี คือ
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วางหลักว่า “อธิบดีจัดท่าบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศสยามขึ้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของเป็น
ของเอกชนคนใดหรือไม่มีเจ้าของ หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน รวมทั้งโบสถ์ วัดวาอารามและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นอันเกี่ยวแก่
ศาสนา”
158 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 7.
159 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 8.
160 กรมศิลปากร. (2552). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ก่าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552.

๑๒๐

กรณีแรก การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย การขึ้นทะเบียนกรณีนี้ มีหลักที่ส่าคัญดังนี้
(1) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นต้ อ งเป็ น โบราณสถานตามนิ ย าม
ความหมายของมาตรา ๔
(2) อธิ บ ดี มี อ่ า นาจประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน โดยอธิ บ ดี ส ามารถ
ประกาศขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามนิยามความหมายของโบราณสถาน
(3) อธิบดีมีอ่านาจประกาศก่าหนดเขตของโบราณสถาน โดยก่าหนดเขตที่ดิน
ตามที่เห็นสมควร ให้เป็นเขตของโบราณสถาน
(4) การประกาศดังกล่าว อธิบดีต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศ
ไปแล้ ว อธิ บ ดี ส ามารถเพิ ก ถอน หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ โดยต้ อ งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เช่นเดียวกัน161
กรณีที่สอง การขึ้นทะเบี ยนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย การขึ้นทะเบียนกรณีนี้ มีหลักที่ส่าคัญดังนี้
(1) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นต้ อ งเป็ น โบราณสถานตามนิ ย าม
ความหมายของมาตรา ๔
(2) หากอสังหาริมทรัพย์ที่อธิบดีจะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนั้น มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทราบ
(3) ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก่าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค่าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้น ทะเบียนและหรือการ
ก่าหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้
(4) ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค่าสั่งคดีถึงที่สุด
ให้ยกค่าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด่าเนินการขึ้นทะเบียนได้162
(5) อธิ บ ดี มี อ่ า นาจประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน โดยอธิ บ ดี ส ามารถ
ประกาศขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามนิยามความหมายของโบราณสถาน
(6) อธิบดีมีอ่านาจประกาศก่าหนดเขตของโบราณสถาน โดยก่าหนดเขตที่ดิน
ตามที่เห็นสมควร ให้เป็นเขตของโบราณสถาน
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 7.
162 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980 มาตรา 7 วรรค 2.

๑๒๑

(7) การประกาศดังกล่าว อธิบดีต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศ
ไปแล้ ว อธิ บ ดี ส ามารถเพิ ก ถอน หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ โ ดยต้ อ งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เช่นเดียวกัน163
ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) เมื่ออสังหาริมทรัพย์ใดได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว อสังหาริมทรัพย์
นั้นจะมีสถานะพิเศษ บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่ตามกฎหมายอันเกี่ยวกับการดูแล
รักษาอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่า หรับโบราณสถานซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น ศาลฎีกาได้เคย
วินิจฉัยไว้ว่า “ที่ดินบริเวณใดที่ทางราชการขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานแล้วไม่มีผลท่าให้ ที่ดิน
บริเวณนั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งหมด เพียงแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองถูกจ่ากัดสิทธิ
บางอย่างในที่ดินของตนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโบราณสถานฯเท่านั้น ” (ค่าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๐๕๐/๒๕๒๘) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โบราณสถานซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น แม้ว่าการ
ขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานจะไม่ ท่ า ให้ ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น สู ญ สิ้ น ไป แต่ อ่ า นาจแห่ ง
กรรมสิทธิ์จะถูกจ่ากัดลงด้วยหน้าที่บางประการตามกฎหมายนี้
ตัวอย่าง นาย ก เป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง และที่ดินบ้านนั้นตั้งอยู่ด้วยอ่านาจ
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย ก อาจตัดสินใจซ่อมแซมบ้าน หรือไม่ซ่อมแซม
หรือดัดแปลงต่อเติมใดๆ ได้ แต่หากบ้านดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว นาย ก
จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายก่าหนด เช่น มีหน้าที่แจ้งการช่ารุด หน้าที่ซ่อมแซม หน้าที่งดเว้น
การดัดแปลงต่อเติม164 เป็นต้น ซึ่งจะได้พิจารณาหน้าที่ต่างเหล่านี้ในหัวข้อถัดไป
(๒) อ่านาจการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เป็นอ่านาจของอธิบดี กรมศิลปากร จึง
อาจมีปัญหาว่า อาคารหรื อสิ่ งปลู กสร้างบางแห่ งที่อาจมีคุณค่าในทางศิล ปะ ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี ในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจยังไม่เข้าเกณฑ์ของกรมศิลปากร จะไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายนี้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ว่า มีการก่าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติเพื่ออนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ได้
1.๔) ผลของการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
เมื่อโบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะเกิดผลทางกฎหมายตามมาหลาย
ประการตัว อย่ างเช่น การกระท่าการบางประการเกี่ยวกับโบราณสถานนั้นจะต้องอยู่ ภ ายใต้การ
ควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานจะต้องมีหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก่าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ่านาจหน้าที่บางประการเกี่ยวกับโบราณสถาน ในส่วนต่อไปนี้จะ
อธิบายถึงผลของการขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยแยกพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
163

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980. มาตรา 7.
164 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอื่นด้วย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

๑๒๒

1.๔.๑) หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถาน
เมื่ อ โบราณสถานได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว หากเป็ น โบราณสถานที่
เอกชนมีกรรมสิ ทธิ์หรื อเป็ นเจ้าของ ก็จะต้องมีห น้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ๕ ประการ
ดังต่อไปนี้
(๑) หน้าที่แจ้งการช่ารุดหักพังหรือเสียหาย
โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากช่ารุด หักพัง หรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้น มีหน้าที่แจ้งการช่ารุดหักพังหรือเสียหายเป็นหนังสือไปยังอธิบดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดช่ารุดหักพังหรือเสียหายนั้น165 ผู้ฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ่าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ166
(๒) หน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วน
โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น หากจัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นเป็น
ปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น กฎหมายก่าหนดหน้าที่ให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่
อธิบดีก่าหนด
การก่าหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโบราณสถานดังกล่าว ให้อธิบดี
แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองร่วมเป็น
กรรมการด้วย167
ตัวอย่าง บ้านของนาย ก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดย
นาย ก เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยคิดค่าบริการ ดังนี้ นาย ก ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกรมศิลปากรก่าหนด
ข้อสังเกต กรณีโบราณสถานนั้น เป็นของรัฐบาลซึ่งไม่มีหน่วยราชการ
ใดครอบครองดูแลโดยตรง กรมศิลปากรจะเป็นผู้ตั้งงบประมาณจากรัฐบาลในการด่าเนินการ แต่หาก
โบราณสถานนั้ น อยู่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง หน่ ว ยงานราชการครอบครอง หน่ ว ยราชการนั้ น จะเป็ น ผู้ จั ด หา
งบประมาณในการบูรณะตามที่กรมศิลปากรก่าหนด ส่าหรับกรณีโบราณสถานที่เอกชนเป็นเจ้าของ
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๑๒๓

หรื อครอบครองซึ่งมิใช่กรณีมีการเรียกเก็บค่าเข้าชม อธิบดีกรมศิล ปากรมีอ่านาจใช้งบประมาณ
แผ่นดินในการบูรณะได้
(๓) หน้าที่งดเว้นกระท่าการบางอย่าง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งโบราณสถาน ไม่
สามารถกระท่าการดังต่อไปนี้
(ก) ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท่าลาย เคลื่อนย้าย
โบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน168
(ข) ขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน
อย่ า งไรก็ ต าม มี ข้ อ ยกเว้ น ว่ า เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาจ
สามารถกระท่าการดังกล่าวข้างต้นต่อโบราณสถานได้ ถ้าเป็นการกระท่าตามค่าสั่งของอธิบดี หรือ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก่าหนดเงื่อนไขไว้ประการใด ก็ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้ นด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก่าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ169
(ค) ปลูกสร้างอาคารอื่นใดในเขตโบราณสถาน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี170
(๔) หน้าที่ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติมโบราณสถาน
โดยอธิบดีอาจมีค่าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน หรือ
กระท่าการใดๆ ต่อโบราณสถานได้171
(๕) หน้าที่ยินยอมให้ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ ซึ่งท่าการตาม
ค่ า สั่ ง ของอธิ บ ดี เข้ า ท่ า การซ่ อ มแซมหรื อ กระท่ า ด้ ว ยประการใดๆ อั น เป็ น การบู รณะหรือ รั กษา
โบราณสถานให้คงสภาพเดิม อย่างไรก็ตาม ก่อนการเข้าซ่อมแซมหรือบูรณะดังกล่าวนั้น อธิบดีต้องมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้นทราบก่อน172
ข้ อ สั ง เกต หากพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกฎหมายไทยกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศจะพบว่า หลั กการคุ้มครองโบราณสถานอันเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
168

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 10.
169 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 35.
170 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 7 ทวิ.
171 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 10.
172 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 11.
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(Heritage site) ในกรณีโบราณสถานซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของนั้น พบได้ในกฎหมายต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายระดับสหรัฐว่าด้วยการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งวางระบบการขึ้น
ทะเบียนสถานที่ประวัติศาสตร์ รวมทั้งจัดตั้งส่านักอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ระดับมลรัฐ เมื่อพิจารณา
มาตรการในการอนุรักษ์โบราณสถานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาพบว่า ประกอบด้วยมาตรการหลาย
ชนิด173 เช่น
(ก) มาตรการเชิงควบคุม เช่น การส่ารวจและประกาศให้อาคาร
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของท้ องถิ่น การควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่ออาคารที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
(ข) มาตรการช่วยเหลือ เช่น เงินให้เปล่า (Grants) หรือเงินอุดหนุน
แบบร่วมสมทบ (Matching grant) รวมทั้งการให้กู้เพื่อซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
(ค) มาตรการจูงใจเพื่อให้เจ้าของอาคารด่าเนินการอนุรักษ์อาคาร
สถานอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ
ทางภาษี เช่น เจ้าของอาคารได้รับสิทธิหักลดภาษีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
(Rehabilitation Tax Credit) การลดภาษีอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่บ่ารุงรัก ษา
อาคารดังกล่าวตามเงื่อนไข การเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์คงที่ (Property Tax Abatement) การโอน
กรรมสิทธิ์บางส่วนของอาคารเพื่อการอนุรักษ์ (Preservation Easements)174
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแล้วจะเห็น ได้ว่า
มาตรการตามกฎหมายไทยนั้นมุ่งเน้นเพียงในส่ว นของมาตรการเชิงควบคุม กล่าวคือ การขึ้นทะเบียน
และควบคุมการกระท่าใดๆ อันส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงต่ออาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่
มิได้มีมาตรการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือการสร้างแรงจูงใจ ดังเช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
อ่านาจการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามกฎหมายไทยนั้นยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง คือ อธิบดีกรม
ศิลปากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจก่าหนดขึ้นทะเบียนโบราณสถานในท้องถิ่นของตนได้ ซึ่ง
แตกต่างกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ให้อ่านาจรัฐบาลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นสามารถขึ้นทะเบียนแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของตนเองได้ รวมทั้งเอกชนสามารถเสนอ (Nominate) อาคารสถานที่ซึ่งเห็ นว่ ามี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาอีกด้วย
1.๔.๒) การปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน
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รัฐบัญญัติอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาติ (National Historical Preservation Act of 1966, Public law 89-555;
U.S.C.470)
174 Tyler, N.(2000). Historic Preservation : An Introduction to its History, Principles and Practice. New York.
W.W.Norton; Schuster, J.M. (1997). Preserving the Built Heritage :Tools for Implementation. Hanover and
London : University Press of New England.
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ผลทางกฎหมายที่ ต ามมาอี ก ประการหนึ่ ง ของการขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานคือ ผลกระทบต่อการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ซึ่งมาตรา ๗ ทวิ วางหลักไว้ว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในเขตของ
โบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี”
ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอ่านาจสั่ง
ระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้น ภายในก่าหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับ
ค่าสั่ง
ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคาร
ตามค่าสั่งอธิบดี มีความผิดฐานขัดค่าสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีด่าเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วน
อาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด่าเนินคดีแก่ผู้
รื้อถอนไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น
สั ม ภาระที่ รื้ อ ถอนถ้ า เจ้ า ของไม่ ข นย้ า ยออกไปจากเขตโบราณสถาน
ภายในก่าหนดสิบห้าวันนับแต่วันรื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีจัดการขายทอดตลอดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จาก
การขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของสัมภาระนั้น
1.๔.๓) อ่านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่ อ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานแล้ ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้ง มีอ่านาจหน้าที่อันเกี่ยวกับโบราณสถานดังต่อไปนี้
(๑) อ่านาจตรวจตราโบราณสถาน
มาตรา ๑๐ ทวิ วางหลักไว้ว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ่านาจเข้าไปใน
โบราณสถานเพื่อตรวจดูว่าได้มีการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท่าลาย เคลื่อนย้าย
โบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดค้นสิ่งใดๆ หรื อปลูกสร้างอาคารภายใน
บริเวณโบราณสถานหรือไม่”
(๒) อ่านาจยึดหรืออายัดวัตถุ
เมื่อพนักงานมีอ่านาจเข้าไปตรวจโบราณสถานแล้วพบว่า มีวัตถุอัน
ควรสงสัยว่าจะได้มาจากการขุดค้นโบราณสถาน มาตรา ๑๐ ทวิ ให้อ่านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเป็นวัตถุที่ได้มาจากการขุดค้นในบริเวณโบราณสถานได้
อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้วางเงื่อนไขการใช้อ่านาจตรวจตราและการ
ยึดวัตถุไว้ว่า การตรวจ ยึด หรืออายัดนั้น ให้กระท่าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และ
เมื่อด่าเนินการตรวจ ยึด หรืออายัด แล้ว ในเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานต่ออธิบดี ในเขตจังหวัด
อื่นให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ
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(๓) อ่านาจซ่อมแซมโบราณสถาน
แม้ว่าโบราณสถานนั้นจะมีเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ก็ตาม แต่
เมื่อเป็ น โบราณสถานที่ได้ขึ้น ทะเบียนโดยชอบด้ว ยกฎหมายแล้ ว อธิบดีมีอ่านาจสั่ งให้ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ท่ า การซ่ อ มแซมหรื อ บู ร ณะได้ ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ จ ากมาตรา ๑๑ ที่ ว างหลั ก ไว้ ว่ า
“โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอ่านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ ท่าการซ่อมแซมหรือกระท่า
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทราบก่อน”
1.๔.๔) การโอนโบราณสถาน
เมื่อมีการขึ้นทะเบียนอสั งหาริมทรัพย์ใดเป็นโบราณสถานแล้ ว แม้ว่า
เจ้าของจะยังมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้ น ซึ่งสามารถจ่าหน่ายจ่ายโอนได้อยู่ก็ตาม แต่การโอน
โบราณสถานจะต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ด้วย โดยมาตรา ๑๒ ก่าหนดเงื่อนไข
ส่าหรับการโอนโบราณสถานไว้ดังนี้
(ก) ผู้โอนจะต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
โอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันโอน
(ข) ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทางมรดก
หรือโดยพินัยกรามต้องแจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับกรรมสิทธิ์
(ค) ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อได้ มี
การมอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์และผู้ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติการแจ้งนั้นภายในก่าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้ปฏิบัติการแจ้ง
นั้นแล้วด้วย
ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรา ๑๒ ดังกล่าวนี้ จะต้องระวางโทษจ่าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ175
1.๔.๕) หน้าที่ส่าหรับบุคคลทั่วไป
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ส่งผลต่อบุคคลทั่วไปด้วย กล่าวคือ เกิด
หน้าที่แก่บุคคลทั่ว ในการงดเว้นจากการบุกรุก ท่าให้เสียหาย ท่าลาย ท่าให้เสื่อมค่าหรื อท่า ให้ ไร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานนั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้ าน
บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ176
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66 ก, น. 980, มาตรา 34.
176 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66 ก, น. 980, มาตรา 32.

๑๒๗

ข้อสังเกต การเข้าไปในโบราณสถานซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น หากเข้า
ไปเพื่อถือการครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปเพื่อกระท่าการใดๆ อันเป็นการรบกวน
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข อาจเข้าองค์ประกอบความผิดฐานบุกรุกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ การท่าให้เสียหาย ท่าลาย ท่าให้เสื่อมค่า ซึ่งโบราณสถานอาจเข้า
องค์ประกอบความผิดฐานท่าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตามการกระท่าที่ผิด
กฎหมายอาญาดังกล่ าว หากเป็นการกระท่าต่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ก็จะต้องพิจ ารณา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย อันเป็นการกระท่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
1.๔.๖) การเปิดโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา พระราชบัญญัตินี้ เปิด
โอกาสให้มีการเปิดโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยอาจจ่าแนกพิจารณาได้สองกรณี
(๑) โบราณสถานที่เอกชนไม่ได้เป็นเจ้าของ กล่าวคือ โบราณสถานที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ กรณีนี้มีเงื่อนไขตามที่มาตรา ๑๓ วรรคแรก ที่ก่าหนดไว้ว่า
“เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอ่านาจออกกฎกระทรวงก่าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติใน
ระหว่างเข้าชมได้ และจะก่าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นด้วยก็ได้”
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ วรรคแรก ดังกล่าว ได้
ก่าหนดหน้าที่อันเป็นข้อปฏิบัติส่าหรับผู้เข้าชมดังนี้177
(ก) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ภายในโบราณสถาน
(ข) ไม่ขีด เขียน หรือท่าให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ
หรือรูปรอยใดๆ ลงบนโบราณสถาน
(ค) ไม่ น่ า อาวุ ธ วั ต ถุ ร ะเบิ ด วั ต ถุ เ ชื้ อ เพลิ ง หรื อ สารเคมี อั น จะ
ก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน
(ง) ไม่ปืนป่ายโบราณสถานหรือกระท่าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เกิดความช่ารุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน
(จ) ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของ ณ ที่ใดๆ ภายใน
บริเวณโบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดไว้
(ฉ) ไม่กระท่าการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่ารังเกียจ
หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความร่าคาญแก่ผู้
เข้าชมอื่นๆ
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กระทรวงวัฒนธรรม.(2539). กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. 26 มิถุนายน 2539.

๑๒๘

การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีโทษจ่าคุกไม่เกินหนึ่ ง
เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ่ า ทั้ ง ปรั บ 178 ตั ว อย่ า ง นายน้ อ ยเข้ า ไปเที่ ย วชม
โบราณสถานแห่ งหนึ่ ง และท่าการขีดเขีย นตัว อัก ษรพร้ อมวาดภาพบนก่า แพงของโบราณสถาน
ดังกล่าว ดังนี้ ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ
นอกจากมาตรา ๑๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา
ดังกล่ าวที่ก่าหนดข้อปฏิบั ติในการเข้าชมโบราณสถานแล้ ว ยังมีห ลั กที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
ภาพยนตร์ในโบราณสถาน ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๑๓ ทวิ ซึ่งวางหลักว่า “เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอ่านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดเข้าไป
ด่าเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและมิใช่เป็นโบราณ
สถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินกิจการทั้งสิ้น และผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอื่นให้แก่กรม
ศิ ล ปากรเพื่ อ สมทบกองทุ น โบราณคดี ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก่ า หนดในราชกิ จ จา
นุเบกษา” ระเบียบที่อธิบดีประกาศโดยอาศัยอ่านาจตามมาตรา ๑๓ ทวิ คือ ระเบียบกรมศิลปากรว่า
ด้วยการขออนุญาตถ่ายท่าภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งวางหลัก
ให้ ผู้ ที่ป ระสงค์จ ะถ่ายท่าภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตในโบราณสถานต้องขออนุญาตก่ อ น
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อพิจารณา ดังนี้179
(ก) แม้ ชื่ อ ของระเบี ย บฉบั บ นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ “การถ่ า ยท่ า
ภาพยนตร์” แต่จากนิยามความหมายนั้นครอบคลุมทั้ งการถ่ายภาพยนตร์ และภาพนิ่ง (Still image)
ด้วย
(ข) แม้ว่าการถ่ายวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง จะอยู่ภายใต้การควบคุม ของ
ระเบียบนี้ แต่ข้อยกเว้นที่ส่าคัญก็คือการถ่ายท่าของนักท่องเที่ยวเพื่อดูเป็นการส่วนตัวจะได้รับยกเว้น
กล่ าวคือ กฎหมายนี้ มุ่งควบคุมเฉพาะการถ่ายภาพยนตร์ในเชิงการค้าเท่านั้น ดั งนั้น ในส่ ว นของ
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วอาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ ใน
โบราณสถานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายนี้ หากเป็นการถ่ายภาพเพื่อความบันเทิงหรื อ
สื่อสารข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางสังคมและความสัมพันธ์ส่วนตัว
(๒) โบราณสถานที่มีเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 34.
179 กรมศิลปากร. (2547). ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน.ลง
วันที่ 28 กันยายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายท่าภาพยนตร์ในโบราณสถาน
หรือเขตโบราณสถาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548.

๑๒๙

ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ว่ า แม้ ว่ า เจ้ า ของโบราณสถานที่ ไ ด้ รั บ การประกาศขึ้ น
ทะเบียนนั้น ยังมีกรรมสิทธิ์ แต่ก็จะต้องมีหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย ส่าหรับในประเด็นที่ว่า เจ้าของ
โบราณสถานนั้นจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้หรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา ๑๓ วรคคสอง ที่
วางหลักว่า
“การจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบก่อนและต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา”180
ส่าหรับประกาศที่อธิบดีก่าหนดตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสองดังกล่าว
คือ ประกาศกรมศิลปากรเรื่องก่าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้เข้าชมโบราณสถาน
ที่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่ าบริการอื่น ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๓๕
(ก) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจัดให้
มีการเข้าชมโบราณสถานโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบให้
อธิบดีกรมศิลปากรทราบก่อนวันเปิดให้เข้าชมพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ภาพถ่ายแสดงให้
เห็นชัดถึงสภาพของโบราณสถานที่จะจัดให้มีการเข้าชม พร้อมแผนผังแสดงที่ตั้งโบราณสถานนั้น
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. ๓ หรือ
สั ญ ญาเช่ า ค่ า อธิ บ ายข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานหรื อ ประวั ติ เกี่ ย วกั บ โบราณสถานอั ต ราค่ า เ ข้ า ชมหรือ
ค่าบริการอื่น
(ข) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดให้
มีป้ายอธิบายประวัติของโบราณสถาน และให้รายงานสถิติผู้เข้าชมให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบปีละ
ครั้ง
(ค) เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องจัดให้มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้
เข้าชมบางประเภทไม่ต้องเสียค่าเข้าชมหรือลดค่าเข้าชม เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ
พระภิกษุ สามเณร
(ง) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องแจ้งให้
ผู้เข้าชมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ก่าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมโบราณสถานโดยอนุโลม
กล่าวคือ ในการเข้าชมโบราณสถานดังกล่าว นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามข้อก่าหนดเช่นเดียวกับการ
เข้าไปในโบราณสถานที่เป็นของรัฐดังกล่าวมาข้างต้นดังนั้น จะเห็นได้ว่า เจ้าของโบราณสถานสามารถ
เปิ ดให้ นั กท่องเที่ย วเข้าชมโดยเรี ย กเก็บค่าบริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่ า ว ส่ าหรับ
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2504). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 78,
ตอนที่ 66ก, น. 980, มาตรา 13 วรรคสอง.

๑๓๐

นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมโบราณสถาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเช่นเดียวกับโบราณสถานที่
เอกชนมิได้เป็นเจ้าของ
1.๕) โบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียน
เมื่อโบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะเกิดผลทางกฎหมายตามมาหลาย
ประการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อสังหาริมทรัพย์ใดที่มีลักษณะตามค่านิยามของโบราณสถาน
แม้ว่ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่ก็เกิดผลบางประการ เช่น มาตรา ๓๔ วางหลักว่า ผู้บุกรุก หรือท่า
ให้โบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียนเสียหาย ท่าให้เสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ จะต้องระวางโทษจ่าคุกไม่
เกิน เจ็ ดปี หรื อปรั บ ไม่เกิน เจ็ ดแสนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ จะเห็ นได้ว่า มาตรา ๓๔ จ่าแนกโทษ
เกี่ยวกับการบุกรุกหรือท่าให้เสียหายซึ่งโบราณสถานออกเป็นสองกรณี กล่าวคือ วรรคแรกเป็นกรณี
โบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน วรรคสองเป็นกรณีการกระท่าต่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วซึ่ง
จะมีโทษหนักกว่าวรรคแรก
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วโบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียนจะได้รับการคุ้มครอง
ในระดับที่น้อยกว่าโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่มิได้ขึ้น
ทะเบียนก็มีหน้าที่น้อยกว่ากรณีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
ตัวอย่าง นายเอก เป็นเจ้าของบ้านโบราณหลังหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะและ
ประวัติศาสตร์แต่มิได้ขึ้นทะเบียน ต่อมาบ้านดังกล่าวช่ารุด นายเอก ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใด
ทราบ จากนั้นนายเอก โอนขายบ้านดังกล่าวให้ นายโท ได้โดยไม่มีหน้าที่แจ้งการโอนไปให้อธิบดีกรม
ศิลปากร จะเห็นได้ว่า การกระท่าของนายเอก ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากบ้าน
ของนายเอก ไม่ใช่โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จึงไม่มีหน้าที่แจ้งการช่ารุดตามมาตรา ๙ และไม่มี
หน้าที่แจ้งการโอนตามมาตรา ๑๒
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การลักทรัพย์บางประเภท เช่น พระพุทธรูป
หรือวัตถุในทางศาสนาอันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน ประมวลกฎหมายอาญาก่าหนดเป็นฐาน
ความผิ ด ไว้ โ ดยเฉพาะในมาตรา ๓๓๕ ทวิ นอกจากนี้ ถ้ า การลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว กระท่ า ใน
“โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ” จะเป็นเหตุให้ผู้กระท่าต้องรับโทษหนักขึ้น จะเห็นได้ว่า
“โบราณสถานอันเป็ นทรั พย์ สิ นของแผ่นดิน ” ตามกฎหมายอาญานั้น มิได้ก่าหนดนิยามและมิได้
ก่าหนดว่าจะต้องเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า หากมีการลักทรัพย์
ดั ง กล่ า วในโบราณสถานอั น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น แม้ ว่ า จะยั ง ไม่ ขึ้ น ทะเบี ย น ก็ ส ามารถเข้ า
องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญาให้
ตัวอย่าง นายเสือ ลักพระพุทธรูปอันเป็นที่สักการะของประชาชนที่ประดิษฐาน
อยู่ในโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน แต่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ดังนี้ นาย
เสือกระท่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง

๑๓๑

1.๖) โบราณสถานกับมรดกโลก
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน นอกจากปรากฏในกฎหมาย
ภายในแล้วยังปรากฏในระดับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย จะเห็นได้จากอนุสัญญาคุ้มครองมรดก
วั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ข องโลก (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage) มรดกโลกตามอนุสัญญานี้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท181 คือ มรดก
โลกทางวั ฒ นธรรม (World Cultural Heritage) และมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural
Heritage) ส่าหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็น
แหล่งมรดกโลก (Cultural criteria) ๖ ประการ182 ดังนี้
(๑) เป็ น ตัว แทนซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ ง ความเป็น เอกลั ก ษณ์ด้ านศิล ปกรรมหรื อ
ตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดท่าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
(๒) เป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลยิ่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสื บ ต่ อ มาในด้ า นการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม ส่วนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนา
ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือบนพื้นที่ใดของโลกอันทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม หรือ
(๓) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่
ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
(๔) เป็ น ตัว อย่างของลั กษณะโดยทั่ว ไปของประเภทของสิ่ ง ก่ อสร้า งอั น เป็ น
ตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หรือ
(๕) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแ ห่ง
สถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือ
เสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
(๖) มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดด
เด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
ทั้ ง นี้ สภาการโบราณสถานระหว่ า งประเทศ (International Council on
Monuments and Sites ห รื อ ICOMOS) จ ะ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ ป รึ ก ษ า ( Advisory body) ข อ ง
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United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1972). Convention concerning
the protection of the world cultural heritage, UNESCO. Retrive from http://whc.unesco.org/en
/conventiontext.
182 มรดกโลกทางวัฒนธรรมยังอาจจ่าแนกเป็น 2 รูปแบบ คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ( Tangible Cultural Here) และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Untangible Cultural here)

๑๓๒

คณะกรรมาธิการมรดกโลก183 (World Heritage Committee) ในการประเมินคุณค่าและศักยภาพ
ของโบราณสถานที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก่อนจะน่าเสนอต่อ UNESCO เพื่อ
ประกาศขึ้นทะเบียน184
ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีโบราณสถานที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ๓
แห่ง ได้แก่
(๑) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก่าแพงเพชร
(๒) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(๓) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตดังนี้
(๑) การอนุรักษ์พื้นที่ตามกฎหมายภายในของไทย กับการอนุรักษ์ตามหลักเกณฑ์
ขององค์ ก รระหว่า งประเทศ อาจมีความสั ม พั นธ์ กัน ดั งจะเห็ น ได้ จากการที่ พื้ นที่ บ างแห่ ง เป็ น ทั้ ง
โบราณสถานตามกฎหมายไทย และเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรระหว่างประเทศ
ด้วย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์
ก่าแพงเพชร ซึ่งได้รับการประกาศก่าหนดเขตโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ของ
ไทย และได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก (World Heritage Site) ตามเกณฑ์ ข ององค์ ก ร
UNESCO
(๒) แม้ว่าสถานที่บางแห่งจะเป็นโบราณสถานตามกฎหมายไทยและจัดเป็นมรดก
โลกด้วยดังกล่าวข้างต้น แต่การพิจารณานั้นแยกต่างหากจากกัน กล่าวคือ สถานที่แห่งใดจะเป็น
โบราณสถานตามกฎหมายไทยหรือไม่ จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่ในประเด็นที่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมด้วยหรือไม่ ดังนี้ จะต้องพิจารณาเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการมรดกโลก
๒) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรั กษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
มาตราที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
สาระส่ า คั ญ ของมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรม
ประกอบอยู่ในหมวดที่ ๓ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ในมาตรา ๓๒ ไม่ได้มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมโดยตรง แต่มี
ช่องทางในหัวข้อ (๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ และมีการขยายความในมาตรา ๓๓
ดังนี้
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๑๓๓

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติมีอ่านาจ
ก่าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก่าหนดตาม มาตรา
๓๒ เป็นพิเศษ ส่าหรับในเขตอนุรักษ์ หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่
ตาม มาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๙ และมีเนื้อหาที่ส่าคัญในส่วนที่ ๓ ในมาตราที่
เกี่ยวข้องกับ เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาตามมาตราที่เกี่ยวข้อง185 ดังนี้
มาตรา ๔๒ การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๓๕ และตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้่าล่าธาร หรือมี
ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบ นิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจ
ถูกท่าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจาก กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่
มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก่าหนดให้
เป็ น เขตอนุ รั กษ์ ให้ รั ฐ มนตรี โดยค่าแนะน่าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ่านาจออก
กฎกระทรวงก่าหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตาม มาตรา ๔๓ ให้ ก่ า หนดมาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(๑) ก่ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ห รื อ มี ใ ห้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(๒) ห้ามการกระท่าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้ นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(๓) ก่ า หนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จ กรรมของส่ ว น ราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะท่าการก่อสร้างหรือด่าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) ก่าหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะส่าหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการก่าหนด ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรักษา สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (2535). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 37 ก, น.1.
มาตรา 33, 42,43,44 และ 59.

๑๓๔

(๕) ก่าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม แก่สภาพของ
พื้นที่นั้น มาตรา ๔๕ ในพื้นที่ใดที่ได้มีการก่าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง
เฉพาะเขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิ ษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่ง
จ่าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ่านาจตามกฎหมายหรือไม่
สามารถที่จะท่าการแก้ไขปั ญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้า ด่าเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจ่าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
นั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
ก่าหนดพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ คุ้มครองและก่าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครอง
ดังกล่าวในพื้นที่นั้น การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระท่าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท่าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎหมายฉบับนี้ได้ให้อ่านาจแก่รัฐมนตรี (ว่าการกระทรวงมหาดไทย) มีอ่านาจออก
กฎกระทรวง (มาตรา ๘) หรือ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ่านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา ๙) ใน
เรื่องต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.ควบคุมอาคารได้ โดยมีตัวอย่างเช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
4) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
ประกอบไปด้วยมาตราที่เกี่ยวข้องกับ “พื้นที”่ ที่อยู่ในข่ายของโบราณสถาน ได้แก่
มาตรา ๗ “...ให้ อ ธิ บ ดี มี อ่ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้และให้มีอ่านาจก่าหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควร เป็น
เขตของโบราณสถานโดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้...”
มาตรา ๑๐ “...ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโบราณสถานหรือขุดค้น
สิ่งใดๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน...”
มาตรา ๓๒ “ผู้ใดท่าให้เสียหาย ท่าลาย หรือบุกรุก หรือท่าให้เสื่อมค่า หรือท่าให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท หรือ
ทั้งจ่าทั้งปรับ”

๑๓๕

5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕
โดยมีสาระส่าคัญที่ก่าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เช่นเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต่าบลมีอ่านาจในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับนี้ เพื่อรักษาบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่มีผลต่อการอนุรักษ์เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่เน้นการท่าความสะอาดและฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของตน
6) กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการอนุรักษ์โบราณสถาน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งและผ่ า นประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามส่ า คั ญ ต่ อ การ
ก่าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นแบบในการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆ ซึ่งเป็น
กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าว และน่ามา
ปรับใช้เป็นลักษณะของกฎหมายภายในการบังคับใช้ ซึ่งเป็นแนวทางตามกรอบกฎหมายสากล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมือง
การอนุรักษ์เมือง ( Urban Conservation ) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ด้านมรดกทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นเวลาครึ่งกว่าศตวรรษมาแล้วที่เมืองประวัติศาสตร์ ( Historic
towns) และพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ ( Historic Urban Areas) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่
ความพยายามก่าหนดหลั กการและแนวทางในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาจากการบูรณะโบราณสถาน จนถึงการบูรณะแหล่งที่ตั้งที่
รวมถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีกฎบัตรและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
เมือง ( Urban conservation) ดังนี้
(๑.๑) กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน
แ ล ะ แ ห ล่ ง ที่ ตั้ ง ( Internatuional charter for the conservation and Restoration of
Monuments and sites) หรือ กฎบัตรเวนิส ( Venice charter) ( ค.ศ. ๑๙๖๔)
กฎบัตรเวนิสเป็นกฎบัตรที่มีผลต่อการอนุรักษ์โบราณสถานและ
แหล่ ง ที่ ตั้ ง (Historic Moments and sites) เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ( Historic towns) เป็ น แหล่ ง
ประวัติศาสตร์( Historic sites) ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมภายหลัง
กฎบัตรเวนิสได้นิยามความหมายของโบราณสถาน ( Historic Moments ) ว่าไม่ได้หมายถึงเพียง
แค่สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริเวณเมืองหรือชนบทที่พบหลักฐาน

๑๓๖

ของอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งพัฒนาการส่า คัญหรือเหตุการณ์ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ และได้
ขยายความหมายของโบราณสถานว่า ไม่ได้จ่ากัดเพียงเฉพาะผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่แต่ยังหมายรวมถึง
ผลงานจากอดีตที่ธรรมดากว่านั้นซึ่งสมคุณค่าวัฒนธรรมจากการเวลาที่ผ่านไป นอกจากนี้กฎบัตรเวนิส
ยังได้ก่าหนดหลัก การในการอนุรักษ์การบูร ณะและการขุ ดค้นโบราณสถานและแหล่งที่ตั้งและการ
จัดพิมพ์รายงานด้วย
(๑.๒) กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง
บัตรเวนิสอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกฎบัตรและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองโดยตรง ได้แก่
(ก) มติเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่ตั้งเมืองประวัติศาสตร์ ( Resolutions on
the Regenertion of Historic Urban Sites) เป็นผลมาจากการประชุมของอโคโมสที่ประเทศเซค
โกสโลวาเกีย ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ( ค.ศ. ๑๙๙๖ ) มติดังกล่าวระบุว่า การ
อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกประเทศการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ของนัก
ผังเมืองสถาปนิกวิศวกรและนักอนุรักษ์โบราณสถาน ดังนั้นในการสอนวิชาชีพเหล่านี้จึงจ่าเป็นต้อง
ปลูกฝังส่านึกความรับผิดชอบที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ออกมาปฏิบัติวิชาชีพ นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังระบุถึง
ความส่าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในฐานนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและ
เรียกร้องให้ทุกประเทศจัดท่ารายชื่อเมืองประวัติศาสตร์ที่ควรจะอนุรักษ์
(ข) มติ แ ห่ ง บรู ก ส์ : หลั ก การบู ร ณะเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ( The
Resolutions of Bruges : principles Governing the Rehabilitation of Historic Towns)
เป็นหลักการที่น่าเสนอในที่ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ที่
เมืองบูรกส์ ( Bruges) ประเทศออสเตรียเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ( ค.ศ. ๑๙๗๕)
ระบุถึงความส่าคัญและความจ่าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ เมืองประวัติศาสตร์ ( Historic towns) โดย
กล่ า วว่ า คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมและความงามเป็ น สิ่ ง ส่ า คั ญ ของเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ แต่ สิ่ ง ส่ า คั ญ
ยิ่งกว่านั้นคือบทบาทหน้าที่ทางสังคมในฐานะเป็นสถานที่พบปะของสังคมเมืองและเป็นถิ่นที่อยู่ที่มี
ความหลากหลาย การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ การบูรณะและการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งส่าคัญของนโยบายด้านที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ในการด่าเนินการ
ดังกล่ าวจะต้องให้ ให้ ความเอาใจใส่ต่อสิ ทธิของผู้ อยู่อาศัยในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ ด้อยโอกาสจะต้อง
สามารถอยู่อาศัยในที่ดินเดิมได้ต่ อไป เมืองประวัติศาสตร์จะต้องได้รับการอนุรักษ์ภายใต้กรอบของ
การวางแผนภาคและเมืองในการอนุรักษ์เมืองอาจจ่าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
ตอบสนองต่อชีวิตในปัจจุบัน แต่จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างและประวัติศาสตร์ของ
เมือง การวางผังความหนาแน่น และสัดส่วนของเมืองจะต้องได้รับการเก็บรักษาความเป็นของแท้
ดั้งเดิมของโบราณสถานและกลุ่มอาคารจะต้องได้รับการอนุรักษ์ตามหลักของกฎบัตรเวนิส
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(ค) มติจากการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมือง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข น า ด เ ล็ ก ( Resolutions of the International Symposium on the
Conservation of Smaller Historic Towns) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๔ ของอิโคโมส ระหว่าง
วันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ( ค.ศ. ๑๙๗๕) ที่ประชุมได้ผ่านมติการประชุมสัมมนาระหว่าง
ประเทศเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ข นาดเล็ ก ( Resolutions of the International
Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns) มติ ดั ง กล่ า วเป็ น การขยาย
หลั ก การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ข นาดเล็ ก ( Smaller Historic Town) โดยระบุ ว่ า เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ ขนาดเล็ ก จ่ า แนกออกได้ห ลายรูป แบบตามลั ก ษณะของปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้น และตาม
ลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดบริบททางสังคมและบทบาททางเศรษฐกิจ
มาตรการในการฟื้นฟูและปรับ ปรุ งเมืองเหล่านี้จะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิประเพณีและความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัย ตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชนมติดังกล่าวเรียกร้องให้บรรจุ
ประเด็นปัญหาและความจ่าเป็นของเมืองประวัติศาสตร์ขนาดเล็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท่า
นโยบายระดับภาคให้มีการประสานแผนของหน่วยงานสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อเมือง เช่น การ
ก่าหนดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โครงข่ายการจราจรและสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ขณะที่
การวางแผนระดั บ ท้องถิ่นให้ ค่านึงถึงการรักษาคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์และดูแลขนาดของ
สิ่งก่อสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเมืองอาคารส่าคัญและภูมิทัศน์ของเมืองที่มีอยู่เดิม
รั ก ษามุ ม มองทางสายตาและความเชื่ อ มโยงของที่ ว่ า งถนนและจุ ด ต่ า งๆหลี ก เลี่ ย งการรื้ อ ถอน
องค์ประกอบที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์แนะน่าให้เอาอาคารเก่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แทนการรื้อ
ถอน และเสนอแนะให้มีการพัฒนาวิธีการส่ารวจประเมิน และการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ขนาด
เล็กรวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภูมิใจและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจดูแลเอาใจใส่
เมืองประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
(ง) ข้อแนะน่าของยูเนสโกเกี่ยวกับการปกป้องและบทบาทร่วมสมัยของ
พื้น ที่ป ระวัติศาสตร์ ( UNESCO’s Recommendation concerning the safeguarding and
contemporary Role of Historic Areas) ข้อแนะน่าของยูเนสโกเกี่ยวกับการปกป้องและบทบาท
ร่วมสมัยของพื้น ที่ป ระวัติศาสตร์ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญของยูเนสโกที่เมือง ไนโรบี
( Nairobi) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ( ค.ศ. ๑๙๗๖) สาระส่าคัญคือการให้ค่าจ่ากัด
ความของพื้นที่ประวัติศาสตร์ (Historic Area ) และอธิบายถึงหลักการและมาตรการทั่วไปในการ
ปกป้องพื้นที่ดังกล่าว มาตรการที่แนะน่าประกอบไปด้วยมาตรการทั่วไปทางกฎหมายและการบริหาร
จัดการ เช่น การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง และนโยบายด้านการเคหะ การ
จั ดท่าระบบในการอนุ รั กษ์ พื้น ที่ป ระวัติ ศาสตร์ การจัดท่ามาตรการสนับสนุน ทางการเงิน ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานการจัดท่าแผนการอนุรักษ์และ
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เอกสารการจั ด ท่ า ทะเบี ย นพื้ น ที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ การส่ า รวจข้ อ มู ล ทางด้ านสถาปั ตยกรรม สั ง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และข้อมูลทางเทคนิค รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและภาคในระดับกว้าง การ
จัดท่าแผนการด่าเนินงาน การศึกษาวิจัย การให้ศึกษาในโรงเรียน และการสร้างความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ
(จ) กฎบั ต รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งและพื้ น ที่ เ มื อ งประวั ติ ศ าสตร์
( Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas ) หรื อ กฎ บั ต ร
วอชิงตัน ( Washington charter) ในการประชุมครั้งที่ ๖ ของอิโ คโมสในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ( ค.ศ.
๑๙๘๑) ที่กรุงโรม ( Rome) ที่ประชุมได้ผ่านมติให้มีการร่างกฎบัตรเพื่อการอนุรักษ์เมืองและพื้นที่
เมืองประวัติศาสตร์ หรือ กฎบัตรวอชิงตัน ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมสามัญของ อิโคโมสที่กรุง
วอชิงตันดีซี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ (๑๙๘๗) เป็นเอกสารที่ก่าหนดหลักการ วัตถุประสงค์และ
วิ ธี ก ารในการอนุ รั ก ษ์ ชุ ม ชนเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ใ นภาพกว้ า ง โดยให้ ค วามสนใจกั บ พื้ น ที่ เ มื อ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง เมื อ งใหญ่ แ ละเมื อ งเล็ ก และศู น ย์ ก ลางเมื อ ง หรื อ ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ รวมถึ ง
สิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
กฎบัตรดังกล่าวระบุถึงความจ่าเป็นในการบูรณาการการอนุรักษ์เมือง
เข้ากับนโยบายการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและการวางแผนภาคและเมืองไทยทุกระดับรวมทั้ง
คุณลักษณะของเมืองที่ต้องสงวนรักษาประกอบด้วยลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของเมืองหรือ
พื้นที่เมือง ( Historic character of the town or urban Area) และองค์ประกอบทางด้านวัตถุ
และทางด้านจิตใจที่แสดงถึงลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้
(ก) รู ป แบบของเมื อ ง (Urban pattern) ซึ่ ง ก่ า หนดแปลงที่ ดิ น
และถนน
(ข) ความสัมพันธ์ ของอาคารกับพื้นที่สี เขียวและพื้นที่โล่งรูปหน้า ตา
อาคารทั้งภายนอกและภายในซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนขนาดการก่อสร้างวัสดุสีและการตกแต่ง
(ค) ความสัมพันธ์ของเมืองหรือพื้นที่เมืองกับที่ตั้งอยู่โดยรอบทั้งที่เป็น
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
(ง) บทบาทหน้ า ที่ ห ลากหลายของเมื อ งหรื อ พื้ น ที่ ที่ สั่ ง สมมาตาม
กาลเวลา
นอกจากนี้ยังระบุถึงความส่าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ในการ
อนุรักษ์และการให้ความส่าคัญกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นอันดับแรก ในด้านวิธีการและเครื่องมือนั้น
กฏบัตรดังกล่าวแนะน่าให้ใช้การวางแผนแบบสหสาขาวิชา โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ซึ่ง
รวมถึงโบราณคดี ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เทคนิค สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์มีการระบุ
วัตถุประสงค์หลักของแผนอนุรักษ์ รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย การบริหารและการเงินที่จ่าเป็น
ตลอดจนการก่าหนดเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ส อดคล้องระหว่างพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์
และพื้นที่เมืองโดยรอบ รวมทั้งการก่าหนดอาคารที่ต้องการอนุรักษ์ และการเก็บบันทึกข้อมูล ใน
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ด้านการก่อสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุงอาคารเดิมนั้นจะต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบอาคารเดิม
โดยเฉพาะสัดส่วนและขนาดของแปลงที่ดิน นอกจากนี้ยังแนะน่าให้มีการจัดระเบียบการจราจรและที่
จอดรถ ให้เหมาะสมควบคุมไม่ให้มีการสร้างทางด่วนผ่านเข้ามาในเมือง มีการปกป้องกันผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ มลพิษ และแรงสั่นสะเทือนรวมทั้งแนะน่าให้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและมี
การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์
๒) แนวคิดหลักการของการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
๒.๑) ความหมายของการอนุรักษ์ (Definition)
การอนุ รั ก ษ์ ในค่ า ภาษาอั ง กฤษ นั้ น มี ค่ า อยู่ ๒ ค่ า คื อ Historic
Preservation ที่นิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนค่าว่า Conservation นิยมใช้ในประเทศ
อังกฤษ ปัจจุบัน Conservation เป็นค่าที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตาม
ในการอนุรักษ์ยังมีค่าที่มีความหมาย เฉพาะในการอนุรักษ์ที่แตกต่างกันอยู่หลายค่า คือ
(๑) Restoration (การปฏิสังขรณ์) การปฏิสังขรณ์เป็นการซ่อมแซม
อาคารให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมโดยการสร้างทดแทนของเดิมที่สูญหายไป และรื้อถอนส่วนที่เพิ่มเติมหรือ
ติดต่อใหม่ออก
(๒) Rehabilitation (การฟื้ น ฟู บู ร ณะและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ) เป็ น การ
ซ่อมแซมอาคารเดิมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก อาจเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการในปัจจุบัน
(๓) Conservation (การสงวนรักษา) เป็นการสงวนรักษาทรัพยากร
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นานต่อไปอีกในอนาคต ปัจจุบัน อาจหมายถึงการอนุรักษ์โดยทั่วไป
(๔) Replication, Reconstruction (การจ่าลองหรือสร้างขึ้นใหม่ให้
เหมือนเดิม) เป็นการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ขึ้ นใหม่ให้มีสภาพเหมือนกับอาคารเดิมที่ถูก
ท่าลายไปทุกประการ
(๕) Relocation (การเคลื่อนย้ายไปตั้งในที่ใหม่) เป็นการย้ายอาคาร
เดิมไปสร้างในที่ตั้งใหม่ให้มีสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด
๒.๒) แรงจูงใจที่ท่าให้เกิดการอนุรักษ์ (Motivation for Condervation)
การอนุรักษ์เกิดจากการแรงจูงใจหลายประการที่ผลักดันและน่าไปสู่
การด่าเนินการ186 แรงจูงใจเหล่านั้นได้แก่
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(๑) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ ม รดกของสั ง คม (Protect our Legacy/Heritage)
การอนุรักษ์เป็นการพิทักษ์มรดกที่ได้รับมาจากอดีตไว้ให้ผู้ในปัจจุบันและอนาคตได้ชื่นชมกับมรดกที่
บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้
(๒) เพื่อสร้างความหลากหลายมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในเมือง (Ensure
Variety in Urban Fabric) ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ที่ผสมผสานกัน
อย่างเหมาะสมย่อมมีชีวิตชีวาน่าอยู่อาศัยมากกว่าชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
(๓) เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) การอนุรักษ์
มักจะให้ ผ ลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายผลตอบแทนเหล่ านั้นมักจะมาจากกิจกรรม
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายหลังการอนุรักษ์
(๔) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) การอนุรักษ์เป็นการรักษาสิ่งที่
เคยมีในอดีตไว้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักรับทราบและเกิดความภาคภูมิใจ
๒.๓) ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์ (Categories of Conservation)
สิ่งที่ควรอนุรักษ์มีอยู่หลายประเภท ทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพมี
ตั้งแต่ ขนาดใหญ่ เช่นเมืองพื้นที่บางส่วนของเมืองหรือบริเวณไปจนถึงขนาดเล็กวัตถุหรือชิ้นส่วนของ
อาคารและอาจรวมถึงสิ่งทีเป็นนามธรรมเช่น ประเพณีวิถีชีวิตเป็นต้น ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์มี
อยู่หลากหลายตัวอย่าง 187 ได้แก่
(๑) บริ เ วณธรรมชาติ (Natural Areas) บริ เ วณธรรมชาติ ที่ ค วร
อนุรักษ์ คือ พื้นทีบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตแวดล้อมตามธรรมชาติเช่น ป่าภูเขา ทะเลชายหาด หรือ
แม่น้่าล่าคลองที่สวยงาม หรือมีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์
(๒) เมืองเล็กและหมู่บ้าน (Town and Villages) เมืองเล็กและ
หมู่บ้านแสดงให้เห็นการผสมผสานในทุกๆด้านของวิถีชีวิตได้ชัดเจน บ้าน ที่ ท่างาน วัด โรงเรียน ร้า
ค้า ไร่นา สวน อาคารสาธารณะ ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่ าคัญของชุมชนที่ท่าให้เกิด ความ
น่าสนใจ
(๓) เส้ น ขอบฟ้ า และช่ อ งมองทิ ว ทั ศ น์ ( Skylines and View
Corridor) เส้นขอบฟ้าเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของเมืองอาจนอนุรักษ์โดยการจ่ากัดความสูงของอาคาร
ช่องมองทิวทัศฯช่ว ยให้ผู้คนได้มองเห็นตัวอาคาร อนุสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง บริเวณหรือสถานที่
ส่าคัญของเมืองรวมไปถึงบริเวณที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่นทิวเขา แม่น้่า หรือทะเลที่ตั้งอยู่
ไกลออกไป
(๔) ย่ า นและชุ ม ชนย่ อ ย (Districts and Neighborhoods) ใน
เมื อ งทุ ก เมื อ งมั ก จะมี ย่ า นที่ มี ค วามส่ า คั ญ ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ มี ค วามสวยงามทางด้ า น
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สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารหรือภูมิทัศน์ของชุมชนย่อยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนบางกลุ่มที่มีเชื้อ
ชาติลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากบริเวณอื่นๆ
(๕) ภู มิ ทั ศ น์ ถ นน (Streetscapes) ถนนเป็ น โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบที่ส่าคัญอย่างหนึ่งของชุมชนแต่ละชุมชนมักจะมีถนนสายส่าคัญที่แสดงเอกลักษณ์ด้วย
ส่วนประกอบของภูมทัศน์ถนน เช่น ต้นไม้อาคารสองข้าง อุปกรณ์ประกอบถนน ฯลฯ
(๖) รู ป ด้ า นหน้ า อาคาร (Façade) รู ป ด้ า นหน้ า อาคารเป็ น
ส่วนประกอบที่ส่าคัญของภูมิทัศน์ถนน ลานโล่งหรือที่ว่างของชุมชน (urban space/plaza)
(๗) อาคาร (Building) อาคารมั ก มั ก จะได้ รั บ ความสนใจที่ จ ะ
อนุรักษ์เป็นล่าดับแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หลายข้อปัจจุบันมักจะรวมบริเวณที่ตั้งและ
บริเวณข้างเคียงให้เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมาอีก
(๘) วั ต ถุ แ ละชิ้ น ส่ ว น (Objects and Fragment) นอกเหนื อ จาก
อาคารแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างและชิ้นส่วนของอาคารสิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ถูกท่าลายมีความส่าคัญ
ควรได้รับการอนุรักษ์เช่นกัน
(๙) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) มรดกทางวัฒนธรรม
อาจประกฎเป็ น รู ป ร่ างที่ชัดเจน เช่น อาคารสิ่ งก่อสร้างสถานที่ห รือเป็นนามธรรม เช่นประเพณี
พิธีกรรมวิถีชีวิต
ปั จ จุ บั น มรดกทางวั ฒ นธรรมหรื อ Cultural Heritage เป็ น ค่ า ที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย มีความหมายลึกซึ้ง กว้างขวางและครอบคลุมสิ่งที่สมควรได้รับการอนุรักษ์
เกือบทุกประเภทซึ่งในความหมายที่ครอบคลุ มนี้ สามารถสร้างกรอบของการอนุรักษ์ในมิ ติด้ าน
กายภาพและไม่ใช่ภายภาพ อีกทั้งยังรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายภาพกับสิ่งที่จับต้องได้ยากท่าให้
มิติของการอนุรักษ์เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีชีวิตชีวาและมีพลวัตมากขึ้น
๒.๔) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่ออนุรักษ์ (Criteria for Conservation)
หลักเกณฑ์ที่นักอนุรักษ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นิยมน่าไปใช้
ในการพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินใจเพื่ออนุรักษ์ 188ได้แก่
(๑) สุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetic) ความสวยงามแบบอย่ า ง (Style)
ความส่ าเร็ จ ในการออกแบบหรื อ การก่ อสร้า งในสมัยหนึ่ง ความพิเศษ มีคุณค่าทางด้านศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
(๒) ตัว แทน (Typical) อาคารหรือสิ่ งก่อสร้างที่เป็นตัว แทนของ
รูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่แพร่หลาย เช่น บ้านไทยภาคกลาง
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(๓) หายาก (Scarcity) อาคารหรื อสิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ มีลั ก ษณะพิ เ ศษ
แปลกไม่มีที่อื่นในโลกหรือยังเหลืออยู่เพียงหลังเดียว
(๔) ความส่ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historic Role) อาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องและมีความส่าคัญในสมัยใดสมัยหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์
(๕) ส่งเสริมบริเวณข้างเคียง (Enhancement of Adjacent Area)
อาคาร กลุ่มอาคารหรือบริเวณที่ช่วยส่งเสริมให้บริเวณนั้นโดยรวมทั้งหมดมีคุณค่า หากขาดส่วนใด
ส่วนหนึ่งจะท่าให้คุณค่าลดลง
(๖) ความเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่ง (Superlatives) อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างที่มีความเป็นเลิศหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น อาคารหลักแรกเก่าที่สุด สูงที่สุด
ยาวที่สุด ใหญ่ที่สุด ฯลฯ
(๗) ความส่าคัญทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Significance) อาคาร
สถานที่ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แนวปฏิ บัติ วิถีชีวิตของผู้ ค นกลุ่ มเชื้ อชาติ การสั ก การบูช า และ
พิธีกรรมทางศาสนาอาจมีความส่าคัญทางด้านวัฒนธรรมส่าหรับชุมชนในชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ
จากบทบัญญัติตามกฎหมายภายในของประเทศไทยและกฎบัตรของต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายหรือข้อบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ส่าคัญในการก่าหนดกติกา
แนวทางเพื่อให้การดูแลรักษา คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้มีความยั่งยืนและถาวรสืบไป
ยังอนุชนคนรุ่นหลัง และเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชนชาติไว้
2.12 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
กระบวนการการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการกระจายอ่านาจ
ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุม ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
ด่าเนินการ เรียนรู้ควบคู่กันไป ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจกระท่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งโดยล่าพัง
แต่เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สร้างความเข้าใจ จนมั่นใจว่า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะท่าให้ชุมชนบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการ และหั ว ใจในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น
การผลักดันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าบลทาเหนือ อ่าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ให้เกิดเป็นข้อบัญญัติต่าบลทาเหนือว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นั้นถือได้ว่าเป็นการศึกษารูปแบบ วิธีการ แนวคิด ที่ได้ด่าเนินการออกข้อบัญญัติต่าบลว่าด้วยเรื่อง
การจัดการป่าชุมชน ซึ่งทางผู้น่าชุมชน รวมไปถึงเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติต่าบลทาเหนือ เห็นว่า
เป็นกระบวนการดังกล่าวนั้นจะท่าให้เกิดการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีความ
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พยายามผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต่าบลมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
รวมไปถึงการหาช่องทางเรียนรู้และส่งเสริมการท่างานร่วมกัน จนน่าไปสู่ การออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต่าบลว่าด้วยเรื่อง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าบลทาเหนือ จากรายละเอียด
ดังกล่าวพบว่ามีขั้นตอนกระบวนการที่ส่าคัญ189 ดังนี้
1) การทบทวนต้นทุนระบบข้อมูล การจัดการกลไกการท่างาน ทั้งต้นทุนที่มีอยู่เดิม
กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น ด้าน
ต้นทุนฐานข้อมูล (Data Base) ที่แสดงถึงพัฒนาการการจัดการทรัพยากรของชุมชน เช่น การจัดการ
ป่าชุมชน การจัดการไฟป่า การจัดการแหล่งน้่า การจัดการเหมืองฝายและระบบการผลิต ด้านต้นทุน
กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน (Functional Base) มีกลไกที่ส่าคัญ 2 ส่วน คือ กลไก
คณะกรรมการที่ด่าเนินงานในระดับ และกลไกคณะกรรมการที่ด่าเนินการในระดับต่าบล และต้นทุน
ของสั ง คม (Social Capital Base) เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ส่ า คั ญ ในการท่ า ให้ ก ระบวนการท่ า งานในพื้ น ที่
ด่าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนทางสังคมทาเหนือที่ส่าคัญไม่ว่าจะเป็นต้นทุนกลไกคณะกรรมการที่
เสียสละในการท่างานให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ในขณะที่ชุมชนให้การสนับสนุนแกนน่าที่เข้ามาท่างาน
กับชุมชนผ่านตัวแทนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หรือตัวแทนกลุ่ม
ต่าง ๆ ในระดับต่าบล
2) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากร ป่าชุมชน และการบริหาร
จัดการโบราณสถานภายในต่าบล โดยฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการท่างานของเครือข่ายป่าชุมชนที่ได้
รวบรวมมาทีละประเด็นหลายขั้นตอนโดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าไปสนับสนุน
การด่าเนินการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความชัดเจนในตัวฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็น
ตัวเปิดประเด็นกับสมาชิกในชุมชนในการประเมินทิศทางที่ชุมชนต้องการให้เดินหน้า กับยุทธศาสตร์ที่
คณะท่างานต้องการผลักดัน
3) การเรียนรู้ขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ่า เป็นที่คณะท่างานที่ต้อง
เรี ย นรู้ ให้ เข้าใจเป็ น ล่ าดั บ ถั ดมา เนื่องจาก ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อ งกฎหมายและขั้ นตอนการ
ด่าเนินการตามบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการของกฎหมาย และการ
เชื่อมโยงกันของกฎหมาย โดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกรอบหลักในการเรียนรู้
4) การจัดท่าระบบฐานข้อมูลชุมชนและทรัพยากร การจัดท่าข้อมูลการจัด การ
ทรัพยากรของชุมชน เป็นการจัดท่าขึ้นเพื่อต้องการจะสื่อสารกับภาคีต่าง ๆ ภายนอก
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5) การตรวจสอบข้อมูลมีความส่าคัญเพราะเป็นการตรวจสอบความชัดเจนของ
ข้อมูลที่ได้จัดท่าเป็นขั้นแรกว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์หรือไม่ ประการ
ส่าคัญยังถือเป็นการตรวจสอบว่ากฎระเบียบ กติกาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวด้วย
6) การยกร่ างข้อบัญญัติกระบวนการยกร่างข้อบัญญัติ มีวิธีการที่ต้องการการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์เนื่องจากสาระส่าคัญที่ ต้องมีการเรียนรู้ ตั้งแต่หลักคิด/
หลักการของ(ร่าง) ข้อบัญญัติ เนื้อหารายละเอียด กลไก วิธีการด่าเนินการ จะต้องท่าไปพร้อมกับการ
เรียนรู้กฎหมายที่ให้อ่านาจ บทบาทหน้าที่ต่อองค์การบริหารส่วนต่าบลตั้งแต่ กฎหมายสูงสุด คือ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
7) การประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติ และการสนับสนุนร่างข้อบัญญัติของชุมชน
ประเด็น การจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติฯ เป็นการกระท่าเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสี ย ได้
รั บ ทราบรายละเอีย ดและได้แสดงความคิดเห็ นในเนื้อหาของร่างฯ เพื่อให้ คณะท่างานได้ท่าการ
ปรั บ ปรุ งตามความเห็ น ที่เ ป็ น ประโยชน์ ก่ อ นน่ าเข้ าสู่ กระบวนการขั้ นตอนการพิจ ารณาของสภา
ประเด็นส่าคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือ การให้การสนับสนุนร่างข้อบัญญัติของประชาชนในชุมชน โดย
การลงรายชื่อในแบบการเข้าชื่อ พร้อมทั้งแนบส่าเนาบัตรประชาชน ส่าเนาทะเบียนบ้านให้ท่าการ
รวบรวมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8) การน่ าเข้าสู่ กระบวนการของสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล ปรากฏให้ เห็น
หลากหลายขั้นตอน ดังนี้ หนึ่ง การยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ขั้นตอนการเสนอร่างข้อบัญญัติต่าบลยื่น
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล สอง การตรวจสอบรายชื่อ เมื่อประธานสภารับร่างข้อบัญญัติ
แล้ว จะมอบให้เลขานุการสภา ไปท่าการตรวจสอบความถูกต้องและจ่านวนผู้เข้าชื่อว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน โดยมีเวลาก่าหนดภายใน 20 วัน เมื่อท่าการตรวจสอบในกรอบเวลาดังกล่าว หากมีผู้ร้องขอ
ถอนรายชื่อ สามารถท่าได้ในช่วงนี้เช่นกัน สาม การพิจาณาร่างและลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลจะเริ่มจากวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เป็นการพิจารณาของสมาชิก
สภาโดยพิจารณาว่า ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน วาระที่ 2
ขั้นตอนแปรญัตติ เป็นการพิจารณาลงรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา ในขั้นนี้ สภาสามารถ
ด่าเนินการแปรญัตติเต็มสภา โดยวิธีการก็คือ ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลจะเชิญหน่วยงานที่มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย ในพื้นที่ และองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ และที่ส่าคัญคือตัวแทนผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ
เข้าร่วม วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบการลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ
9) ขั้นตอนการขออนุมัติต่อนายอ่าเภอ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลได้รับ
มอบร่างบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบ พร้อมบันทึกการประชุมสภา จากประธานสภาแล้ว ก็จะด่าเนิน
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จัดท่าหนังสือขออนุมัติ ตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต่าบล กรณีขออนุมัติ-รับรองข้อบัญญัติพร้อม
กับแนบร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบ พร้อมบันทึกการประชุมสภา แล้วส่งให้นายอ่าเภอพิจารณา
จากลักษณะกระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการน่าชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และองค์การบริหารส่วนต่าบลทาเหนือ อ่าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สามารถน่ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ ายในชุ ม ชนต่ า บลแม่ ท อม อ่ า เภอบางกล่่ า จั ง หวั ด สงขลาได้ แต่ เ พื่ อ ให้
กระบวนการออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามขั้ น ตอนและกระบวนการที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังนี้
1) แนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค่านิยามไว้
มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส่าคัญคล้ายคลึงกันจะต่างกันบ้างก็คือ
ส่านวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
เดเนียล วิท190 นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล
กลางให้อ่านาจ หรือกระจายอ่านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีอ่านาจการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการ
ที่ว่าถ้าอ่านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นจึงจ่าเป็นต้องมีองค์กร
ของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ่านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอ่านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ่านาจของตน
วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์191 นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มี
อาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก่าหนดไว้ มีอ่านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลัง
ของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
อุทัย หิรัญโต192 นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบ
อ่านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด่าเนินกิจการบางอย่างโดยด่าเนิน
กันเองเพื่อบ่าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่รัฐบาล ต้อง
ควบคุมด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท่าให้เกิดขึ้น
วินเลี่ยม เอ. ร๊อบสัน 193 นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ
ปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ่านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal
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Rights) และต้องมีองค์กรที่จ่าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้
สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
โดยสรุปสาระส่าคัญของหลักการปกครองท้องถิ่นมีดังนี้
1. อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่าง
ของความเจริญ ประชาการ หรือขนาดพื้นที่
2. ต้องมีอ่านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด่าเนินการปกครอง
ตนเองโดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ
3.1 สิ ท ธิ ที่ จ ะตรากฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น
3.2 สิทธิในการก่าหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอ่านาจหน้าที่ที่
มีอยู่
4. มีองค์กรทีจ่ ่าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหาร
และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
5. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
1.1) องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น
ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ
คือ194
(1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศ
ใดก่าหนดเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
นั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่นเพราะข้อความที่ก่าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ่านาจอย่างแท้จริง
(2) พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส่าคัญต่อการ
ก่ า หนดพื้ น ที่ แ ละระดั บ ของหน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น มี ห ลายประการด้ ว ยกั น เช่ น ปั จ จั ย ทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติและความส่านึกในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงได้มี
กฎเกณฑ์ที่จะก่าหนดพื้นที่และระดับของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส่าหรับขนาดของพื้นที่การศึกษาขององค์ การ
สหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และส่านักกิจการสังคม (Bureau of Social
Affair) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ าหน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถให้ บ ริก ารและบริ ห ารงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และบุคลากรเป็นต้น
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(3) การกระจายอ่ านาจหน้า ที่ การที่จะก่าหนดให้ ท้ องถิ่น มี อ่ า นาจ
หน้าที่มาน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส่าคัญ
(4) องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง
หรื อ รั ฐ บาลแห่ ง ชาติ มี ข อบเขตการปกครองที่แ น่ น อน มี อ่ า นาจในการก่ า หนดนโยบาย ออกกฎ
ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ
(5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง
(6) อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการ
ปฏิบัติกิจการในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับ
บัญชาของหน่วยงานราชการ
(7) งบประมาณของตนเอง มีอ่านาจในการจัด เก็บรายได้ การจัดเก็บ
ภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ่านาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบ่ารุง
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
(8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังอยู่ในการ
ก่ากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระใน
การด่าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป
รัฐต้องสงวนอ่านาจในการควบคุมดูแลอยู่195
1.2) วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
(1) ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของรั ฐ บาล ทั้ ง ทางด้ า นการเงิ น ตั ว บุ ค คล
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด่าเนินการ
(2) เพื่อสนองตอบต่ อความต้ องการของประชาชนในท้ อ งถิ่น อย่ า ง
แท้จริง
(3) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
1.3) ความส่าคัญของการปกครองท้องถิ่น
(1) การปกครองท้องถิ่นถือได้ ว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนท่าให้ประชาชนเกิด
ความคุ้ น เคยในการใช้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง อั น จะน่ า มาสู่ ค วามศรั ท ธาเลื่ อ มใสในระบอบ
ประชาธิปไตย
(2) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
(3) การปกครองท้องถิ่นจะท่าให้ ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง
เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท่าให้ประชาชนเกิดส่านึกของ
ตนเองต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของ
ตน
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(4) การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
(5) การปกครองท้ อ งถิ่ น จะเป็ น แหล่ ง สร้ า งผู้ น่ า ทางการเมื อ ง การ
บริหารของประเทศในอนาคต
(6) การปกครองท้องถิ่น ถือได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
ชนบทแบบพึ่งตนเอง
1.4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ซึ่งควรจะต้อง
พิจาณาถึงก่าลังเงิน ก่าลังงบประมาณ ก่าลังคัน ก่าลังความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่ าภาระ
หรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่น
ด่าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การก่าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นด่าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1) งานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและงานที่เกี่ยวกับการอ่านายความสะดวกใน
ชีวิตความเป็นอยู่ ให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ การจัดท่าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ
การก่าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
2) งานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยและรักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
3) งานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ซึ่งงานด้านนี้มีความส่าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น
4) งานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น ซึ่งงานด้านนี้หากปล่อยให้ประชาชนด่าเนินการเอง
อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงจ่าน่า การจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้โดยสามารถ
เรียกค่าบริการจากประชาชน196
2. แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ่านาจ
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่น
โดยทั่วไปหลักการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลัก คือ หลักการรวม
อ่านาจ ปกครอง (Centralization) หลั กการแบ่ง อ่ านาจการปกครอง (Deconcentration) และ
หลักการกระจายอ่านาจปกครอง (Decentralization)
1) หลักการรวมอ่านาจปกครอง (Centralization) หมายถึง หลักการจัดวาง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอ่านาจในการปกครองไว้ให้แก่การบริหารราชการส่วนกลางอัน
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองต่าง ๆ ของรัฐและมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนกลาง โดยให้ขึ้นตรงต่อกันตามล่าดับชั้นการบังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ด่าเนินการปกครอง
ตลอดทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ
1.1) ลักษณะส่าคัญของหลักการรวมอ่านาจปกครอง
(1) มี ก ารรวมทั้ ง ก่ า ลั ง ทหารและก่ า ลั ง ต่ า รวจให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
ส่วนกลางเพื่อให้การบังคับบัญชาเป็นไปอย่างเด็ดขาดและทันท่วงที
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(2) มีการรวมอ่านาจวินิจฉัยสั่งการไว้ในส่วนกลาง
(3) มีการล่าดับขั้นของการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ลดหลั่นกันไป
(Hierarchy)
1.2) จุดแข็งของหลักการรวมอ่านาจปกครอง
(1) การที่ รั ฐ บาลมี อ่ า นาจแผ่ ข ยายไปทั่ ว ราชอาณาเขตท่ า ให้
นโยบาย แผน หรือค่าสั่งเกิดผลได้ทั่วประเทศอย่างทันที
(2) ให้ บ ริ ก ารและประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนโดยเสมอหน้ าที่ ให้
นโยบาย แผน หรือค่าสั่งเกิดผลได้ทั่วประเทศมิได้ท่าเพื่อท้องถิ่นใดโดยเฉพาะ
(3) ท่ า ให้ ป ระหยั ด เพราะสามารถหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
เครื่องมือเครื่องใช้ไปยังจุดต่าง ๆ ของประเทศได้โดยไม่ต้องจัดซื้อจัดหาประจ่าทุกจุด
(4) มีความเป็นเอกภาพในการปกครองและการบริหารงานการ
ปกครองในท้องถิ่นที่เป็นไปในแนวเดียวกัน
(5) มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถมากกว่า เจ้า หน้ า ที่ใน
ท้องถิ่นท่าให้บริการสาธารณะด่าเนินไปโดยสม่่าเสมอและเป็นไปตามระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน
1.3) จุดอ่อนของหลักการรวมอ่านาจปกครอง
(1) ไม่สามารถด่าเนินกิจกรรมทุกอย่างให้ได้ผลดีทั่วทุกท้องที่ใน
เวลาเดียวกันเพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่จึงไม่อาจสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทั่วถึง
(2) การปฏิบัติงานมีความล่าช้าเพราะมีแบบแผนและขั้นตอน
มากมายตามล่าดับขั้นการบังคับบัญชา
(3) มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
(4) ไม่อาจตอบสนองความต้องการของแต่ล ะท้องถิ่ นได้ อ ย่ า ง
แท้จริงเพราะความหลากหลายของความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น
2) หลักการแบ่งอ่านาจปกครอง (Deconcentration) หมายถึง หลักการที่
การบริหารราชการส่วนกลางได้จัดแบ่งอ่านาจวินิจฉัยและสั่งการบางส่วนไปให้ข้าราชการในส่ ว น
ภูมิภาค โดยให้มีอ่านาจในการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนเริ่มได้ในกรอบแห่งนโยบาย
ของรัฐบาลที่ได้วางไว้
2.1) ลักษณะส่าคัญของหลักการแบ่งอ่านาจปกครอง
(1) เป็ น การบริ ห ารโดยใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
ส่วนกลางไปประจ่าตามเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ได้แก่ ภาค มณฑล จังหวัด อ่าเภอ กิ่ง
อ่าเภอ ต่าบล และหมู่บ้าน เป็นต้น และเจ้าหน้าที่เหล่ านี้ก็อยู่ในระบบการบริหารงานบุคคลของ
รัฐบาลกลางอันเดียวกัน
(2) เป็นการบริหารโดยใช้งบประมาณซึ่งส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติ
และควบคุมให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน
(3) เป็นการบริหารภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ ของรัฐบาล
กลาง
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2.2) จุดแข็งของหลักการแบ่งอ่านาจปกครอง
(1) หลักการนี้เป็นก้าวแรกที่จะน่าพาไปสู่การกระจายอ่านาจการ
ปกครอง
(2) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ขึ้นในการมาติด ต่อ ใน
เรื่องที่ราชการส่วนภูมิภาคมีอ่านาจวินิจฉัยสั่งการเพราะไม่ต้องรอให้ส่วนกลางมาวินิจฉัยสั่งการ
(3) เป็นจุดเชื่อมระหว่างส่ ว นกลางและส่ ว นท้องถิ่นท่ าให้ ก าร
ติดต่อประสานงานระหว่างทั้ง 2 ส่วนดีขึ้น
(4) มีประโยชน์ต่อประเทศที่ประชาชนยังไม่รู้จักการปกครอง
ตนเอง
2.3) จุดอ่อนของหลักการแบ่งอ่านาจปกครอง
(1) เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาประชาธิปไตย เพราะการที่ ส่ ง
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปบริหารงานในท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่เชื่อในความสามารถ
ของท้องถิ่น
(2) เกิดความล่าช้าในการบริหารงานเพราะต้องผ่านระเบียบแบบ
แผนถึง 2 ระดับ คือ ระดับส่วนกลางและระดับส่วนภูมิภาค
(3) ท่าให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ
(4) ท่าให้ทรัพยากรที่มีค่าบางอย่างในท้องถิ่นไม่เกิดประโยชน์
เช่น บุคลากร เจ้าหน้าที่เพราะถูกส่งมาจากที่อื่น
(5) บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติในท้องถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่อาจจะเนื่องมาจากไม่ใช่คนในพื้น ที่จึงไม่เข้าใจพื้นที่ และอาจเกิดความขัดแย้งกับ
คนในพื้นที่
3) หลักการกระจายอ่านาจปกครอง (Decentralization) หมายถึง หลักการ
ที่รัฐมอบอ่านาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนกลางให้จัดท่าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอ่านาจให้ทั้งในด้าน
การเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นมีอ่านาจที่จะก่าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนเองได้
3.1) ลักษณะส่าคัญของหลักการกระจายอ่านาจปกครอง
(1) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายให้มีส่ วนเป็นนิติบุคคล
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่านี้มีหน้าที่ งบประมาณและทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหากและไม่ขึ้น
ตรงต่อหน่วยการปกครองส่วนกลาง ส่วนกลางเพียงแต่ท่าหน้าที่ก่ากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเท่านั้น
(2) มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
(3) มีอ่านาจอิสระในการบริหารงาน จัดท่ากิจกรรมและวินิจฉัย
สั่งการได้เองพอสมควร ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง
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(4) หน่ว ยการปกครองท้องถิ่น จะต้องมีอ่านาจในการจัด เก็ บ
รายได้ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่รัฐอนุญาต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินกิจการ
ต่าง ๆ
3.2) จุดแข็งของหลักการกระจายอ่านาจปกครอง
(1) ท่ า ให้ มี ก ารสนองความต้ อ งการของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ได้ ดี ขึ้ น
เพราะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่า
(2) การแบ่งเบาภาระงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง
(3) เป็นการส่งเสริมและพัฒนา ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการกระจายอ่านาจท่าให้ประชาชนในท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
เพราะการกระจายอ่านาจท่าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น
3.3) จุดอ่อนของหลักการกระจายอ่านาจปกครอง
(1) อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การแก่ ง แย่ ง แข่ ง ขั น ระหว่ า งท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อเอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจมุ่ง
แต่ประโยชน์ของท้องถิ่นตนไม่ให้ความส่าคัญกับส่วนร่วม
(2) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอาจใช้อ่านาจบังคับกดขี่คู่แข่งหรือประชาชน
ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายตนเอง
(3) ท่าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะต้องมีเครื่องมือ
เครื่องใช้และบุคลากรประจ่าอยู่ทุกหน่วยการปกครองท้องถิ่น ไม่มีการสับเปลี่ย นหมุนเวียนเหมือน
การบริหารราชการส่วนกลาง
3.4) แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายอ่านาจ
การกระจายอ่ า นาจ (Decentralization) คื อ การโอนกิ จ การ
บริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ
ของประเทศหรื อ หน่ ว ยงานบางหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท่ า อย่ า งเป็ น อิ ส ระจากองค์ ก รปกครอง
ส่วนกลาง ดังนั้นเห็นว่าการกระจายอ่านาจมี 2 รูปแบบ คือ
(1) การกระจายอ่านาจสู่ ท้องถิ่นหรือการกระจายอ่านาจตาม
อาณาเขต หมายถึง การมอบอ่านาจให้ท้องถิ่นจัดท่ากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขต
ของแต่ละท้องถิ่นและท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร
(2) การกระจายอ่านาจตามบริการหรือการกระจายอ่านาจทาง
เทคนิค หมายถึง การโอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลางให้
หน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท่าแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระโดยปกติแล้วจะเป็นกิจการ
ซึ่งการจั ดท่าต้องอาศัย ความรู้ ความช่านาญทางเทคโนโลยีแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การสื่ อสาร
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
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ธเนศวร์ เจริญเมือง197ได้เขียนไว้ในบทความเรื่องกระจายอ่านาจ
สู่ท้องถิ่นโดยมีแนวความคิดหรื อทัศนะต่อการกระจายอ่านาจไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ การกระจาย
อ่านาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริห ารประเทศที่เปิดโอกาสให้ ท้องถิ่นต่าง ๆ มี
อ่านาจในการดูแลกิจการหลาย ๆ ด้านของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ่านาจในการ
จั ด การกิ จ การแทบทุ ก อย่ า งของท้ อ งถิ่ น กิ จ การที่ ท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ จั ด การดู แ ลมั ก ได้ แ ก่ ระบบ
สาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูชีวิตทรัพย์สินและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วน
กิจการใหญ่ 2 อย่างที่รัฐบาลกลางควบคุมไว้เด็ดขาดก็คือการทหารและการต่างประเทศขอบเขตของ
การดูแลกิจ การในท้ องถิ่น แต่ล ะประเทศต่า งกัน ไปในรายละเอียดตามลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
ประเทศแต่ส่วนที่เหมือนกันและมีความส่าคัญอย่างยิ่งก็คือ รัฐบาลกลางมิได้รวมศูนย์อ่านาจการดูแล
จั ดการแทบทุก อย่ า งไว้ที่ ตัว เองแต่ ปล่ อยให้ ท้ อ งถิ่ นมีบ ทบาทและอ่า นาจในการก่า หนดกิจ กรรม
ลักษณะต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนในแง่นี้การจัดการบริหารประเทศดังกล่าวก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผล
ทั้งนี้เพราะประเทศหนึ่ง ๆ มีชุมชนมากมายรวมกัน มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ มีประชากรจ่านวนมาก
และแต่ละชุมชนก็มีปัญหาต่าง ๆ มากมายต่างกัน ยากนักที่คนในท้องถิ่นอื่นจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
สามารถจัดเวลาไปดูแลและแก้ไขกิจการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดโอกาสให้แต่ล ะ
ท้องถิ่นดูแลจัดการปัญหาระดับท้องถิ่นจึงมีคุณประโยชน์ส่าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง
2) ท่าให้ปัญหาในแต่ละท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ค นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ได้ แ สดงความสามารถพั ฒ นา
บทบาทตนเองในการดูแลรับผิดชอบท้องถิ่นของตน
4) เป็นพื้นฐานส่าคัญของคนในท้องถิ่นในการก้าวขึ้นไปดูแลแก้ไข
ปัญหาระดับชาติ
5) เสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและทั้งประเทศ
เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขสังคมมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพและ
มีบทบาทในการจัดการดูแลสังคมของตัวเอง
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น198
ประเด็นที่น่าเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย
หัวใจของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กล่าวให้ถึงที่สุดแล้วก็คือค่าถาม
ที่ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่ างไรกับระบบประชาธิปไตย การจัดสรรอ่านาจระหว่าง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางควรเป็นไปอย่างไรและการปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
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ความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนั่นเองในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก มีแนวคิดที่แตกต่างกันถึง 3
ส่านักว่าด้วยประเด็นนี้ ผิดกับในสังคมไทยที่มีเพียงความเห็นเดียว คือ ทุกๆฝ่ายชอบที่จะกล่าวว่า
การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่จะต้องให้
ความส่าคัญอย่างยิ่ง แต่ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่มีลักษณะเช่นนั้น ส่านักแรกเป็นแนวความคิดขแง
ฝ่ายคัดค้านการปกครองตนเองของท้ องถิ่นโดยเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นหลักการที่ขัดขวาง
ระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
ส่านักที่สองเห็นว่าหลักการประชาธิปไตยได้แก่ การปกครองโดยเสียง
ข้างมาก (Majority Rule) และความเสมอภาค (Equality) นั้นไม่อาจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของ
การปกครองท้องถิ่ น ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นมีลั กษณะคับแคบเห็ นแก่ท้องถิ่นตนเป็ นหลั ก
(Parochial) หลากหลาย (Diverse) มีแนวโน้มจะเป็นคณาธิปไตย (Potentially Oligarchic) มี
ลักษณะฉ้อฉลอ่านาจ (Corrupt)
ส่ ว นส่ านักที่ส ามเห็ นว่ าระบอบประชาธิป ไตยกั บ การปกครองท้ อ งถิ น
เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง ประชาชนต้องมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษีต้องมีสิทธิมีเสียงในการบริหาร
บ้านเมือง ต้องรู้ว่าผู้บริหารจะท่าอะไร ผู้บริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการสาธารณะ
ต่ า งๆ และไม่ ว่ า ประชาชนจะอยู่ ใ นเมื อ งหรื อ หมู่ บ้ า นล้ ว นมี เ สรี ภ าพในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น เอง การที่ส่ านักแรกเห็ นว่าการปกครองท้องถิ่นกับระบบประชาธิปไตย
ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงและไม่อนุญาตให้มีการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ ผลที่ตามมาก็คือระบบการ
บริหารประเทศบนพื้นฐานแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นระบบการรวมศูนย์อ่านาจไว้ที่ส่วนกลางไม่มีการ
ปกครองตนเองในท้องถิ่นต่างๆ
ส่านักที่สองเห็นว่าอนุญาตให้มีการปกครองท้องถิ่นได้แต่ต้องมีการควบคุม
จากรัฐบาลกลางอย่างมากเพราะหัวใจของการบริหารประเทศ ขึ้นอยู่ที่ส่วนกลางต้องฟังความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ จึงก่าหนดให้ การปกครองท้องถิ่นในทุกระดับมีฐานะโครงสร้างการ
บริหารและโครงสร้างนาจหน้าที่เหมือนกัน ทัศนะเช่นนี้เป็นของนักคิดฝรั่งเศส เช่น จอร์ช ล็องโกร
ซึ่งกล่าวว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นไม่จ่าเป็นต้องมีการปกครองท้องถิ่นก็ได้ เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นเพียงกลไกการบริหารด้านเทคนิคและไม่มีความจ่าเป็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น
จะยอมรับค่านิยมแบบประชาธิปไตย เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นอาจจะแตกแยกกัน (Decisive) ไม่
นิยมความเสมอภาค (In egalitarian) และขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของส่วนรวม (Contrary to the
public will) นอกจากนี้บางท้องถิ่นอาจคิดถึงการแบ่งแยกดินแดนออกไปเป็นอิ สระอีกด้วย ทัศนะ
เช่นนี้มีผลต่อระบบการบริหารและการจัดการการแกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสก่อนที่จะเกิดการปฏิรูป
การปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2525 นักคิดชาวเบลเยี่ยม เช่น ลี โอ มูแลง (Leo Molin) ก็
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มีความเห็นเช่นนี้โดยกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้ องถิ่นของประชาชนนั้นในทางปฏิบัติ
ต้องถือวว่ามีข้อจ่ากัดมาก199
การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเพียงแหล่งฝึกอบรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนท้องถิ่น ที่คับ แคบและมองข้ามผลประโยชน์ที่สู งกว่าในระดับชาติ ในขณะที่ ก าร
บริหารระดับชาติมีขนาดใหญ่แตกต่างจากระดับท้องถิ่ นมาก จนกระทั่งประสบการณ์และความรู้ใน
การจัดการท้องถิ่นนั้นไม่อาจน่าไปใช้ได้กับกิจการระดับชาติ นอกจากนี้ผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น
และความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองก็ไม่เหมาะกับระบบประชาธิปไตย
สมัยใหม่ ความคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ การจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศเบลเยี่ยม
เช่นกัน
ส่ า นั ก ที่ ส าม เห็ น ว่ า การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามจ่า เป็ น ในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะมันช่วยให้คนในท้องถิ่นต่างได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งงานเช่นนี้ไม่
อาจท่าให้รัฐบาลกลางท่า จอห์น สจ๊วด มิลล์ (John Stuart Mill) ให้ความเห็นว่า การปกครอง
ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาทางด้านการเมืองและเป็นแหล่ง สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นปัจจัยส่าคัญอันดับต้นๆ ของปะชาธิปไตยในทัศนะของแพนเทอร์ -บริ๊ก (Panter Brick)
การปกครองท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่จ่าเป็นส่าหรับประชาธิ ปไตยระดับชาติ (a necessary condition
of national democracy) เพราะมั น เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ อ อกความคิ ด เห็ น (creating a
democratic climate of oppiann) ท่าให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของเขาเอง200
2) บทบาทการปกครองท้องถิ่น
บทบาทการปกครองท้องถิ่นก่ อนให้ เ กิด การพัฒ นาประชาธิป ไตยทั้ ง
ระดับชุมชนและระดับประเทศ แนวคิดต่อการปกครองท้องถิ่นที่มีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนั่นก็คือ
การมองว่าการปกครองท้องถิ่นไม่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการปกครอง
ระดับชาติ ซึ่งมักเป็นฝ่ายที่นิยมระบบรวมศูนย์หรือฝ่ายนิยมรัฐบาลกลาง ซึ่งก็เห็นว่าในปัจจุบัน
เกือบจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว
ส่าหรับในปัจจุบันฝ่ายที่เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตย
โดยพื้นฐาน ผู้น่าท้องถิ่นควรมาจากการเลือกตั้งและการปกครองท้องถิ่นเช่นนี้จะมีส่วนส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ ซึ่ งเป็นความคิดเชิงบวกที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปและ
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เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการแล้วบทบาทการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดกระบวนการพัฒ นา
ประชาธิปไตย
(1) ก่อให้เกิดและกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(Greater Political Participation by the people) การปกครองท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ผู้ น่ า มาจากการ
เลือกตั้งมีประโยชน์เรอ่มต้นตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจของประชาชนและการที่ผู้น่าเหล่านั้นมาจาก
การเลือกตั้งเสนอนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบ ได้คิดถกเถียงและตัดสินใจเลือก ย่อมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
(2) ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของผู้น่า ที่มีต่อประชาชน (Account
ability) ที่ผ่านมาค่าว่า Accountability เป็นค่าที่ไม่ค่อยปรากฏในสั งคมไทย แต่เป็นค่าที่รู้จั ก กัน
อย่ างกว้างขวางในสั งคมประชาธิป ไตยตะวันตก เพราะว่าค่านี้ห มายถึงพันธะสั ญญาหรื อ ความ
รับผิดชอบในทางการเมืองที่ผู้มาจากการเลือกตั้งมีต่อผู้เลือกตั้ง เนื่องจากว่าประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง
ตัวแทนของตน ตัวแทนเหล่านั้นจึงจะต้องมีความรับผิดชอบในแง่ที่ว่า ตัวเขาเข้าไปท่างานอะไร ผล
ของงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือส่วนตัว ต้องอธิบายให้ได้ว่าท่าไมต้องท่าเช่นนั้น
(3) การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะขจัดระบบเผด็จการของรัฐบาล
กล่าวคือ เมื่อมีการกระจายอ่านาจมากขึ้น ท้องถิ่นเข้มแข็ง หารยึดอนาจและการใช้อ่านาจเผด็จการ
จากส่วนกลางอาจจะเป็นไปได้ยาก
(4) การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ การเรียนรู้
ทางการเมืองในท้องถิ่นท่าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น
(5) การสร้างประชาธิปไตยหรือการพัฒนาทางการเมืองที่มั่นคงจะต้อง
เริ่มจากการสร้างประชาธิไตยในระดับท้องถิ่นก่อน จากนั้นจึงขยายไประดับประเทศ
(6) การปกครองท้องถิ่นท่าให้เกิดการเข้าสู่ทางการเมืองของประชาชน
(Politicization) เมื่อมีการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น ท่าให้ มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเมืองและ
ประชาชนก็เกิดความผูกพันและใส่ใจการเมืองมากขึ้นเพราะการบริหารกิจการท้องถิ่นมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชน
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3) ข้อนิติบัญญัติท้องถิ่นและกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภททั่วไปและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประเภทชั่วคราว
3.1) ข้อบัญญัติจังหวัด
ข้อบัญญัติจังหวัดเป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราขึ้นเพื่อใช้บังคับใน
เขตจังหวัด นอกเขตเทศบาลและองค์การบริ หารส่วนต่าบล ข้อบัญญัติจังหวัดจะตราขึ้นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก่าหนดไว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พุ ท ธศั ก ราช 2540 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2542201
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้ มี
อ่านาจตราข้อบัญญัติ
(3) การด่าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์
ในข้อบัญญัติจะก่าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก่าหนดโทษจ่าคุ กเกิน 6 เดือน
หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้ เสนอร่ างข้อบัญญัติได้แก่ นายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ว นจั งหวัด หรือราษฎร์ผู้มีสิ ทธิเลื อกตั้งในเขตองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ก็ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้ว ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 202 ร่างข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค่ารับรองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1) ผู้พิจารณาได้ แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) ผู้อนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ผู้ตรา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) การประกาศใช้โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยจัด
ให้มีข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับไว้แล้ว ณ ที่ ท่าการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมการ
ปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง จะเรี ย กประชุ ม สภาจั ง หวั ด ให้ ทั น ท่ ว งที ไ ม่ ไ ด้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะออกข้อบัญญัติชั่วคราวได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สามัญประจ่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท่าการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แล้ ว ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ ในการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
คราวต่อไปให้น่าข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อ
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สภาองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดอนุมัติแล้ว ใหใช้ข้อบัญญัติชั่ว คราวเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไป
3.2) ข้อบัญญัติต่าบล
ข้อบัญญัติต่าบลเป็น กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนต่าบลออกเพื่อใช้บังคับใน
ต่าบล ทั้งนี้อาศ่ยอ่านาจตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พุทธศักราช
2537 ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติต่าบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล หรือสมาชิกสภาการ
บริหารส่วนต่าบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ในข้อบัญญัติจะก่าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
ก่าหนดโทษด้วยก็ได้ แต่มิให้ก่าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท203
(1) ผู้พิจารณา ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
(2) ผู้อนุมัติ ได้แก่ นายอ่าเภอ
(3) ผู้ตรา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล
(4) การประกาศใช้ ณ ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบล
3.3) เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติเป็นกฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาล ทั้งนี้อาศัย
อ่านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496204
(1) ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พุทธศักราช 2542 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค่ารับรองของนายกรัฐมนตรี
(2) ผู้พิจารณาได้แก่ สภาเทศบาล
(3) ผู้ตรา ได้แก่ นายกเทศมนตรี
(4) การประกาศใช้ ณ ที่ท่าการส่านักงานเทศบาล
ในกรณีฉุกเฉินซึง่ จะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ ให้คณะเทศมนตรี
มีอ่านาจออกเทศบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล คราวต่อไปถ้าสภาเทศบาล
อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็จะเป็นเทศบัญญัติติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติ
ชั่ว คราวก็เป็ น อัน ตกไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจ การที่ไ ด้เป็นไประหว่างใช้เทศบั ญ ญั ติ
ชั่วคราวนั้น
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3.4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครออกเพื่อใช้บังคับใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร เหตุ ที่ จ ะตราข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น ไปตามมาตรา 97 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528205
(1) ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญ่ติว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 โดยกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะ
เสนอได้ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจ่านวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ่านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้นจะก่าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ได้ห้ามก่าหนดโทษ
จ่าคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(2) ผู้พิจารณา ได้แก่ สภากรุงเทพมหานคร
(3) ผู้ตรา ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ่าเป็น
เร่งด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะให้ทันท่วงทีไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกข้อก่าหนดกรุงเทพมหานครใช้บังคับข้อบัญญัติ
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(4) การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
3.5) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
ข้อบัญญัติเมืองพัทยาเป็นกฎหมายที่เมืองพัทยาออกบังคับใช้ในเมืองพัทยามาตรา
70 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542 ข้อบัญญัติเมือง
พัทยาจะก่าหนดโทษจ่าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ่าทั้งปรับผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะก่าหนด
โทษจ่าคุกเกิน 6 เดือน และโทษปรับเกิน 10,000 บาท
(1) ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ได้แก่ นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือ
ราษฎรผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งในเขตเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พุทธศักราช 2542 และหากเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเสนอได้ก็
ต่อเมื่อมีค่ารับรองของนายกเมืองพัทยา
(2) ผู้พิจารณา ได้แก่ สภาเมืองพัทยา
(3) ผู้อนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ผู้ตรา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา
(5) การประกาศใช้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
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4) สิทธิของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในระดับท้องถิ่นเพื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกกฎหมาย
เพื่อใช้บังคับในเขตท้องถิ่นได้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 254 ซึ่งมีเนื้อความ ดังนี้
“ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ”
ค่าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย206
ต่ อ มาได้ มี ก ารจั ด ท่ า พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
พุทธศักราช 2542 ขึ้นเพื่อวางหลักเกณฑ์และวิธีการของการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
4.1) ประเภทของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอได้
ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ทุกประเภท โดยกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ให้ค วามหมายของค่าว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ว่า “กฎซึ่ง
ออกโดยอาศัยอ่านาจนิติบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น อันได้แก่
ข้อบัญญัติจังหวัดซึ่งตราขึ้นโดยสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งตราขึ้น
โดยสภากรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติเมืองพัทยาซึ่งตราขึ้นโดยสภาเมืองพัทยา
4.2) กระบวนการใช้สิทธิและการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ่านวนไม่น้อย
กว่ากึ่งกนึ่งของจ่านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเข้ าชื่อกันยื่นค่า
ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยค่าร้องดังกว่าวต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่และลายมื อชื่ อของผู้ เ ข้าชื่ อทุ ก คน พร้อมทั้งส่ าเนาบั ต ร
ประจ่าตัวประชาชน บัตรประจ่าตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ
ที่มีรูปถ่ายที่สามารถแสดงตนได้
(2) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อก่าหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความ
ประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในการนี้ อาจมี ส รุ ป สาระส่ า คั ญ และค่ า ชี้ แ จงความมุ่ ง หมายของการก่ า หนดหลั ก การในแต่ ล ะ
ข้ อ ก่ า หนดของร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ สนอให้ เ พี ย งพอที่ จ ะเข้ า ใจเหตุ ผ ลที่ ก่ า หนดไว้ ใ นแต่ ล ะ
ข้อก่าหนดด้วยก็ได้
(3) รายชื่อของผู้เข้าชื่อที่มีอ่านาจด่าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
และพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น
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(4) ค่ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (ค) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็น ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง
ผู้ที่ร่วมเข้าชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังไม่ได้
4.3) การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ค่ า ร้ อ งและเอกสารตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
ประธานสภาท้องถิ่น จะต้องตรวจสอบความครบถ้ว นของเอกสารดังกล่ าว หากเห็ นว่าครบถ้ว น
ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อของผู้เข้าชื่อไว้ ณ ที่ท่าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นและเขตชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ผู้มีชื่อเป็นผู้
เข้ า ชื่ อ โดยไม่ ไ ด้ ร่ ว มเข้ า ชื่ อ ด้ ว ยจริ ง มายื่ น ค่ า ร้ อ งคั ด ค้ า นต่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ บุ ค คลที่
ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง เพื่อขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่ อดังกล่าวภายยใน 20
วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศรายชื่อ
หากพ้นก่าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการคัดค้าน ถือว่ารายชื่อของผู้
เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้านนั้นเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าจ่านวนครบตามที่กฎหมายก่าหนด คือ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ่านวนผู้ มีสิทธิเลื อ กตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ประธานสภาท้องถิ่น
จะต้องด่าเนินการให้มีการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ามีจ่านวนไม่ครบ ประธานสภา
ท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อทราบ เพื่อด่าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อให้ครบภายใน 30
วั น ถ้ า พ้ น ก่ า หนดดั ง กล่ า ว ไม่ มี ก ารเสนอการเข้ า ชื่ อ จนครบตามจ่ า นวนที่ ก ฎหมายก่ า หนด
ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องสั่งจ่าหน่ายเรื่อง
4.4) กระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญ ญัติ
ท้องถิ่นไม่ได้ให้สิทธิประชาชนในท้องถิ่นที่จะเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ได้โ ดยตรงเหมื อนการเสนอร่า งข้ อ บัญ ญัติ ท้อ งถิ่น กล่ าวคือ กระบวนการพิจารณาร่ า ง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทต่างๆ ยังคงอยู่ในอ่านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งกระบวนการ
ขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะเดียวกับการพิจารณา
ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในสภาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เสนอโดยสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
อย่างไรก็ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ก็มีบทบัญญัติที่ มีหลักการและสาระส่าคัญซึ่งน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สิทธิเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามที่สภาฯ ลงมติรับหลักการแล้วในวาระที่หนึ่งหรือพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สภาส่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วจะส่งให้ประธาน
ท้องถิ่นเพื่อด่าเนินการต่อไป
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บทบั ญญัติดังกล่ าวเป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชนที่เป็นเจ้าของร่างข้อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นหรือผู้ที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณ าร่าง
ข้อบัญยัติท้องถิ่นได้ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้น และเมื่อ
พิจารณาถึงข้อบั งคับการประชุ มสภาท้องถิ่นบางประเภท เช่น องค์การบริหารส่ว นจังหวัด ซึ่ง
ก่าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิแถลงประกอบรายงาน หรือข้อสังเกตของตน ตลอดจนแก้ไขข้อสงสัย
ใดๆ ในที่ประชุมสภาได้แล้ว หากบทบัญญัติของกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับสิทธิในการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ประชาชนในท้องถิ่นก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพิจ ารณาร่ างข้ อบั ญญั ติท้ อ งถิ่น ได้อี ก ก้าวหนึ่ง นอกเหนือจากการใช้สิ ทธิเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
2.13 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.13.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ์
สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ207 (International Council of Museums)
หรือ ICOM ได้ให้ค่าจ่ากัดความของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า
“พิพิธภัณฑ์ หรือ Museum เป็นสถาบันถาวรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลก่าไร
เพื่อให้บริการแก่สังคมและเพื่อพัฒนาสังคม และเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าใช้บริการโดยพิพิธภัณฑ์
ท่าหน้าที่ในการรวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ค้นคว้า การศึกษาวิจัย สันทนาการ วัตถุทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม”208
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ได้ให้ความหมายของ “พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบันที่ตั้งขึ้น
เพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความส่าคัญทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน โดยรวมถึงหอศิลป์ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตว์น้่าและสถานที่อื่น ๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต”209
2.13.2 ประเภทของพิพิธภัณฑ์
สภาการพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานระหว่ า งชาติ หรื อ ICOM ได้ จ่ า แนกประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ออกเป็นสาขาต่าง ๆ 9 สาขา ดังนี้
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สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หรือ ICOM เป็นสถาบันที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ UNESCO ได้ส นับ ให้จัด ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2489 เพื่อใช้เป็น ศูน ย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ต่าง ๆ ระหว่างผู้
ด่าเนินงานพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก
208 ICOM. (1946 – 2001), Development of the Museum Definition according to ICOM Statues. rerived March
24, 2018, from http://icom.museum/his_def_eng.html.
209 สายันต์ ไพรชาญจิตร. (ม.ป.ป.). การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตุและพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น. 10-15.
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1) พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางศิลปะ
2) พิพิธ ภัณฑสถานศิล ปะร่ว มสมัย (Gallery of Contemporary Arts)
เป็นพิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ ท่าหน้าที่รวบรวมศิลปะร่วมสมัย
3) พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (natural History Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ได้พัฒนามาจากการรวบรวมวัตถุในแบบต่าง ๆ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์
มานุษยวิทยา ฯลฯ
4) พิพิธ ภัณฑสถานทางวิ ทยาศาสตร์ และเครื่ องจั กรกล (Museum of
Science and Technology) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวการคิดค้นเกี่ยวกับการหาเครื่องผ่อนแรง
และการวิเคราะห์เรื่องราวของจักรวาลอันกว้างใหญ่ วงการพิพิธภัณฑสถานเรียกพิพิธภัณฑสถานชนิด
นี้ว่า “พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเครื่องจักรกล”
5) พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา (Museum of
Anthropology and Ethnology) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขอบเขตงานกว้างขวาง มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
มนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ได้เข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย
5.1) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยา (Ethnological
Museum)
5.2) พิพิธภัณฑสถานศิลปะพื้นเมือง (Folk Arts Museum)
5.3) พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง (Open Air Museum)
6) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี (Museum of
History and Archaeology) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต
ทางสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติถือว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานที่สร้างความเข้าใจทางสังคมมนุษย์
ที่ส่าคัญยิ่ง แยกออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้
6.1) พิพิธภัณฑสถานประจ่าเมืองหรือท้องถิ่น
(Regional Museum/City Museum)
6.2) พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ (Historical Museum)
6.3) พิพิธภัณฑสถานประจ่าโบราณสถาน (Site Museum)
7) พิพิธภัณฑสถานประจ่าเมืองหรือท้องถิ่น (Regional Museum – City
Museum) เป็นพิพิธภัณฑสถานที่แสดงเรื่องราวของท้องถิ่น
8) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแบบพิ เ ศษ (Specialized Museum) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประเภทนี้ ส่ ว นใหญ่เกี่ย วข้องกับ การศึ กษา เช่น ศิล ปะประยุกต์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
การศึกษาด้านสังคมต่าง ๆ
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9) พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา(University
Museum) พิพิธ ภัณฑ์ป ระเภทนี้ จั ดตั้งขึ้นโดยสถาบั นการศึกษา มีวัตถุประสงค์เฉพาะตามความ
ต้องการของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนทางด้านสถานภาพว่าองค์กร หรือสถาบันได้มี
คุณสมบัติของ “พิพิธภัณฑ์” หรือไม่ ดังนั้นสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ ได้อธิบายเงื่อนไข
และจ่าแนก “สถาบัน” ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติของพิพิธภัณฑ์ไว้อีก 9 ข้อ ดังนี้
1) แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธุ์วรรณา
แหล่งและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
2) สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เช่น
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตวศาสตร์ สถานที่แสดงสัตว์น้่า และศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์
3) ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ่าลอง
4) หอศิลป์ที่จัดแสดงงานโดยไม่แสวงหาก่าไร
5) สถานที่ตามธรรมชาติซึ่งเป็นที่สงวน
6) องค์กรพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับท้องถิ่น กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเอกชนใดก็ตามทั้งที่มีส่วนในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์
หรือมีคุณสมบัติตามข้อก่าหนด
7) สถาบัน หรือองค์กร ซึ่งไม่แสวงหาผลก่าไร ที่ท่างานด้านการอนุรักษ์
การค้นคว้าวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การจัดท่าเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์และวิชาพิพิธภัณฑ์วิทยา
8) ศูนย์วัฒนธรรม และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ด่าเนินการด้านการอนุรักษ์ การ
สืบสวน และการบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นมรดกที่จับต้องได้และมรดกที่จับต้องไม่ได้ (มรดกที่มี
ชีวิต และกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดิจิตอล)
9) สถาบันใด ๆ อย่างเช่น สภาบริหาร ซึ่งหลังจากการ้องขอค่าวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว ได้รับการพิจารณาว่ามีคุ ณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์
หรือมีส่วนในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และบุคลากรที่ท่างานด้านพิพิธภัณฑ์เป็นอาชีพตลอดจนการ
สนับสนุนงานวิจัย การศึกษา หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานครตามการจ่าแนกประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หรือ
ICOM ได้ก่าหนดไว้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในประเภทพิพิธภัณฑสถานประจ่าเมือง
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หรือท้องถิ่น (Regional Museum-City Museum) ที่มีรูปแบบการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นส่าคัญ
2.13.3 บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
การด่าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ต้องมีการค่านึงถึงหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ (Museum
Functions) ซึ่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้กลายมาเป็นสถาบันของประชาชน ที่ มีบทบาทในการเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนและให้บริการแก่ชุมชนทุกกลุ่มคน เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ให้ทั้งความรู้
ความสนุกเพลิดเพลินและความบันเทิงใจ อีกทั้งบทบาทของพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่าง
ชัดเจนในฐานะที่เป็นกลไกส่าคัญเพื่อการศึกษานอกระบบอีกด้วย
นายดักกลาส เอ.อเลน ได้เขียนบทความเรื่อง The Organization to Museums
Practical Advice ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2503 โดย ดักกลาสได้จ่าแนกหน้าที่ของ
พิพิธภัณฑ์ไว้ดังนี้
1) การรวบรวมวั ต ถุ (Collection) คื อ การรวบรวมวั ต ถุ ถ้ า ไม่ มี ก าร
รวบรวมวัตถุก็ไม่เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นได้ การรวบรวมสะสมสิ่งของเป็นนิสัยของมนุษย์มาตั้งแต่ดั้งเดิม
รู้จัก สะสมอาหาร อาวุธ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม และมีพัฒนาการเป็นล่าดับ โดยสามารถจ่าแนก
การรวบรวมวัตถุ (Collecting) ได้ดังนี้
ก. การรวบรวมวัตถุจากการได้รับบริจาคจากประชาชน
ข. การรวบรวมวัตถุจากการขุด ค้น ทางโบราณคดี ซึ่งเป็นการ
ปฏิ บั ติ ง านภาคสนามของนั ก ธรรมชาติ วิ ท ยา นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา และเกิ ด จากการประดิ ษ ฐ์ ข อง
นักวิทยาศาสตร์
ค. การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ศิล ปะ
และหอศิลป์มีการรวบรวมวัตถุจากการจัดซื้อเป็นจ่านวนมาก
2) หน้ าที่ตรวจสอบ จ่าแนกแยกประเภทและศึกษาวิจัย (Identifying,
Classifying and Research) คือ งานหน้าที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องตรวจสอบ จ่าแนกแยก
ประเภท ก่าหนดอายุ แบบสมัยและที่มาของวัตถุ หน้าที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์จึงมีความส่าคัญ
มาก ภัณฑารักษ์หรือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีความรู้ ความช่านาญและเชี่ยวชาญที่จะสามารถ
ตรวจสอบวัตถุได้
3) การท่าบันทึกหลักฐาน (Recording) คือ การจัดท่าทะเบียนวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ในพิพิธ ภัณฑ์ การท่าหลั กฐานวัตถุถือว่าเป็นงานที่ส่ าคัญส่ าหรับหน้าที่ของพิพิธ ภัณฑ์
เพื่อให้ วั ตถุไม่เกิดการสู ญหายหรื อการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ และเป็นหลั กฐานทางวิชาการเพราะ
ทะเบียนวัตถุเป็นหลักฐานที่แสดงถึงที่มาของวัตถุ การตรวจสอบ จ่าแนกแยกประเภท ก่าหนดอายุ
สมัย ซึ่งมีความส่าคัญส่าหรับการศึกษาค้นคว้า
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4) หน้าที่ซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) ซึ่ง
เป็นหน้าที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์จะต้อง “สงวนรักษา” วัตถุที่รวบรวมไว้ให้คงทนถาวร
ไม่ให้มีการเสื่อมสภาพ โดยใช้หลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจึงต้องมี
ห้องปฏิบัติการสงวนรักษา (Conservation Laboratory) ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ท่าหน้าที่ดูแล ซ่อม
สงวนรักษา และปกป้องคุ้มครองวัตถุไม่ให้เกิดการเสื่ อมสภาพ วัตถุทุกชิ้นที่เก็บรวบรวมรัก ษาไว้
จะต้องให้เจ้าหน้าที่สงวนรักษา (Conservator) ตรวจสภาพ ท่าความสะอาด หรือปฏิบัติการป้องกัน
การเสื่อมสภาพก่อนส่งเข้าจัดแสดงหรือเก็บรักษาในคลัง วัตถุที่ช่ารุดจะต้องซ่อมรักษาเสียก่อน
5) หน้ าที่รักษาความปลอดภัย (Museum Security) ได้แก่ การสงวน
รั กษาให้ ป ลอดภั ย จากการเสื่ อมช่ ารุ ดตามสภาพกาลเวลา และคุ้มครองความปลอดภัยจากการ
โจรกรรมและอัคคีภัย พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย (Security System)
6) การจัดแสดง (Exhibition) เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของภัณฑารักษ์และผู้
ที่เกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์ที่ใดจัดแสดงได้ดีก็จะดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ วัตถุประสงค์ของการ
จัดแสดง คือ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและความเพลิดเพลิน การจัดแสดงนิทรรศการนั้นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมเบื่อหน่าย นอกจากการแสดงแบบถาวรแล้วพิพิธภัณฑ์
อาจจัดแสดงพิเศษหรือชั่วคราวเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนเข้าใช้บริการตลอดเวลา
7) หน้าที่ให้การศึกษา (Museum Education) พิพิธภัณฑ์มีบทบาทหน้าที่
ในการให้การศึกษาแก่คนทุกระดับ ทุกประเภท และทุกวัย ปัจจุบันการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์จะต้อง
ให้ความรู้ และความเพลิดเพลินและเหมาะสมแก่คนทุกระดับการศึกษา พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีกิจกรรม
และบริการด้านการศึกษา มีเจ้าหน้าที่การศึกษา (Museum Education Officer) เป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน นอกจากนั้นยังขยายกิจกรรมบริการแก่บุคคลประเภท
พิเศษ เช่น คนพิการ หูหนวก ตาบอด และแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันก็เน้นหนักในหน้าที่จัด
กิจกรรมการศึกษาแก่ชุมชนอย่างมาก นอกจากจะบริการในพิพิ ธภัณฑ์แล้วยังจัดกิจกรรมน่าวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์ออกไปแสดงให้ความรู้ความเพลิดเพลินแก่ชุมชนในชนบทที่ห่างไกลอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า
พิพิธภัณฑ์ได้พัฒนามาถึงขั้นเป็นศูนย์บริการศึกษา (Educational Center) ที่ส่าคัญของชุมชน
8) หน้าที่ทางสังคม (Social Function) เป็นหน้าที่ที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับงานในหน้าที่การศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นสถาบันที่เปลี่ยนแปลงปรับตัวตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ด่าเนินกิจการตามความต้องการของสังคม จัดบริการแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้พัฒนาบริการแก่ประชาชน ซึ่งมีผลท่าให้พิ พิธภัณฑ์กลายเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน (Community Center)
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กล่าวโดยสรุป ความหมายของพิพิธภัณฑ์ตามที่สภาการพิพิธภัณฑ์สถานระหว่าง
ประเทศ หรื อ ICOM ได้ ใ ห้ ค่ า นิ ย ามไว้ คื อ สถาบั น ถาวรที่จั ดตั้ ง ขึ้ นโดยไม่แ สวงหาผลก่ า ไร เพื่ อ
ให้ บ ริ การแก่ป ระชาชนและสั ง คม โดยพิพิธ ภัณฑ์ ตามความหมายมีม ากมายหลายประเภท เช่น
พิพิธ ภัณฑ์ทางศิล ปะ พิพิธ ภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา พิพิธ ภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พิพิธ ภัณฑ์ทาง
มานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ประจ่าเมือง
หรือท้องถิ่น เป็นต้น การจ่าแนกประเภทพิพิธภัณฑ์ไว้อย่างหลากหลายก็เพื่อให้ง่ายต่อการด่าเนินงาน
และการบริหารจัดการ แต่โดยรวมแล้วพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่ส่าคัญในการวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย
และจัดแสดงเรื่องรวมซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความส่าคัญแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีความหมายเพื่อ
การค้นคว้า การศึกษา และความเพลิดเพลิน ซึ่งสิ่ง ที่สงวนรักษาและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่
เฉพาะแค่วัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทส่าคัญทางด้านสั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกร่วมของคนในสังคมให้ เกิดความเป็นเอกภาพ
และการส่านึกร่วมกันถึงความเป็นชาติ อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังมีส่วนส่าคัญในการสร้างเสริมความรู้สึ ก
ภาคภูมิใจและความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของชุมชนและพิพิธภัณฑ์อย่างแท้จริง ท่าให้คนในชุมชน
หรือในชาติหันมาให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากการด่าเนินงานของพิพิ ธภัณฑ์ในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวซึ่งสามารถเป็นการส่งเสริมรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชนตลอดจนปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ยังมี
บทบาทส่าคัญเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะของการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ (Center of Learning)
และการส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติในฐานะของการเป็นสถาบันเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Identity Institute) อีกด้วย
2.13.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่าหนดสาระส่าคัญ
ที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยได้ก่าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ใน มาตรา 81 มาตรา 289
และ มาตรา 290 ก่าหนดบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้อย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า รัฐต้องให้ความส่าคัญต่อการ
ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องชาติ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึ ก ษา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ
ภูมิปัญญาที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง คัดสรร และวิจัยแล้วมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และการจัดการศึกษา
บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วย นอกจากนั้นมาตรา 46 เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นว่า
บุ คคลซึ่งร่ ว มกัน เป็ น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิ ทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และของชาติ และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ

๑๖๗

การบ่ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ
อีกทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่าหนดไว้ในมาตรา 25 ว่า
รัฐต้องส่งเสริมการด่าเนินงานและการจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยก่าหนดให้ มีศูน ย์การเรียนรู้ ได้แก่ สถานที่เรียนที่ห น่ว ยงานจัดการศึกษานอก
โรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน และ
สถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด และในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็น
ต้ น มาได้ ก่ า หนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการจั ด การศึ ก ษา โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน สนับสนุนความคิดริเริ่มของชาวบ้าน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งประสานการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอก
ระบบให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างเต็มที่
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีนโยบายที่ชัดเจนมุ่งเน้นการ
สนับสนุนและส่งเสริมความส่าคัญของการให้มีแหล่ งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัยเพื่อน่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุ กต์ปรั บใช้ในวิถีชีวิต แหล่งข้อมูลและแหล่ งการเรี ยนรู้อื่น ๆ อย่างพอเพียงและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ แนวทางส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการจั ด การศึ ก ษา โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน สนับสนุนความคิดริเริ่มของชาวบ้าน ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเห็นได้ว่า รั ฐมีนโยบายให้ความส่าคัญในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี และการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และหนึ่งในนั้น คือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งมุ่งเน้นในการจัดแสดงเรื่องราว
ของท้องถิ่น กว้างกว่าระดับชุมชนทั้งในแง่ของความเป็นมา ประวัติ วิถีชีวิต ประเพณี สภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ตลอดจนเรื่องราวอื่น ๆ ของท้องถิ่น ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต นับว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ส่าหรับสังคมไทย ซึ่ง
โดยปกติแล้ว คนไทยจะคุ้นเคยและติดอยู่กับภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภายใต้การดูแล
ของกรมศิ ล ปากร ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น นั้ น มี อ ยู่ ใ นสั ง คมไทยนานแล้ ว แต่ ถู ก จั ด รวมแฝงอยู่ กั บ
พิพิธภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตามแม้พิพิธภัณฑ์ท้อ งถิ่น จะปรากฏอยู่ในสังคมไทยมานานแล้ว แต่เพิ่งมี
การตื่นตัวเพื่อการจัดตั้งอย่างเป็นจริงเป็นจัง เมื่อประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมาหลังจากการจัดตั้งศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ในปี พ.ศ. 2530 นับได้ว่าเป็นการเริ่มเปิดตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อ
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สังคม และได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดม่วง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นการเริ่ม
จุดประกายความคิด การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในที่ต่าง ๆ มากขึ้น210 และเริ่มตื่นตัวอย่างจริงจังอีก
ครั้งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการบังคับให้กฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น เป็นต้น
ท่าให้ชุมชนในท้องถิ่นเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวของตัวเองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการต้องการสร้าง
แหล่งเรียนรู้เพื่อน่ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นของตน รวมถึงสามารถพั ฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงนับเป็นกลไกส่าคัญ ในการสร้างความรู้และ
ความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นรวมถึงการให้การศึกษานอกระบบ เพื่อให้เกิดองค์ ความรู้และความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตความเป็น อยู่ ของท้องถิ่น ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การด่าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่าง ๆ แล้วยัง
จ่าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างสืบเนื่อง ซึ่งจ่าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบ
2.13.5 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ศรีศักร วัลลิโภดม ให้ค่านิยามของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ มิติ
ของพื้นที่และดินแดน ดินแดนในประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีอายุเก่าแก่และมีความเป็นมาที่ยาวนานมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ท่าให้มีผู้คนหลายกลุ่มหลาย
แหล่งเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายพันปี เพราะฉะนั้นผู้คนในแต่
ละท้องถิ่นจึงมีอดีตเป็นของตนเอง เห็นได้จากซากปรักหักพังทางโบราณคดี หรือโบราณวัตถุที่ยัง
หลงเหลืออยู่เป็นจ่านวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นฐานและส่านึกท้องถิ่นมักเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เป็นอันดับแรก211
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ชุมชนว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชน
หมายถึง แหล่งหรือสถานที่รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้
วัตถุทางวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นสถานที่ บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณที่โดยอายุ รูปแบบทางศิล ปะ สถาปัตยกรรม หรือ
ประวัติความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวของชุมชนนั้น ๆ ที่รวมเรียกว่าโบราณสถาน
แหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้จัดแสดงข้อมูล หลักฐานทางโบราณคดี
และทรัพยากร วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน212
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ซึ่งรู ป แบบของพิพิธ ภั ณฑ์ ท้ องถิ่นนั้น มีรูปแบบที่ ไ ม่จ่า กัด ขึ้นอยู่กับประเภทของ
วัฒนธรรม วัตถุสิ่งของ หรือสิ่งที่ต้องการแสดง
โดยภาพรวมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ทั่วไป ดังนี้
1) ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่ม จัดท่าและด่าเนินการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แท้จริง
จะต้องเกิดจากความต้องการหรือเกิดจากการริเริ่มของชาวบ้าน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอก
มาร่วมช่วยเหลือบ้างแต่ชาวบ้านจะท่าหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และด่าเนินการเอง
2) เนื้อหาที่น่าเสนอ เป็นเรื่องราวของชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน การท่ามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชน
หรือท้องถิ่นเป็นส่าคัญ อาจมีการกล่าวถึงสังคมอื่นก็เฉพาะในส่วนที่ท้องถิ่นมีการติดต่อสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเท่านั้น
3) มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ท่าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ช่วยลดทอนการหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยามอันน่าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ของสังคม
4) เน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน สิ่งของที่จัดแสดงมีอยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่จ่าเป็นต้องเป็นของมีค่า อาจเป็นศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว้
หรือศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
จากความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เกิดจากความต้องการหรือการริเริ่มของชาวบ้าน โดยอาจมีการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ค่าแนะน่าปรึกษาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จากนั้น
เมื่อด่าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จก็ให้ชุมชนบริหารจัดการและดูแลกันเอง ท่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจึงท่าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถด่ารงอยู่ได้
2.13.6 บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศรีศักร วัลลิโภดม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นไว้ว่า บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เริ่มโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนในฐานะที่เป็นกลไกที่ส่าคัญ
เพื่อการศึกษานอกระบบ ซึ่งท่าให้คนคิดเป็นไม่ใช่ศึกษาแต่ในโรงเรียนอย่างเดียว ตรงนี้เป็นสิ่งจ่าเป็น
และเห็ น ว่ า เป็ น วิ วั ฒ นาการของสั ง คมมนุ ษ ย์ ด้ ว ย แต่ ก่ อ นนี้ สั ง คมไทยตกอยู่ ใ นกระบวนการจั ด
พิพิธภัณฑ์เพื่อชาติ เพื่อการโอ้อวดว่าเรามีอารยธรรม แต่บัดนี้สังคมได้เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมาก
ขึ้น เราจะเน้ น วัฒนธรรมส่วนกลางให้ เห็ นว่าเป็นชาติอย่างเดียวนั้นไม่พอ เนื่องจากกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกขณะนี้ ได้ล งไปถึง ท้ องถิ่น ถ้า ชาติ ไม่ เข้ ม แข็ งท้ อ งถิ่ นก็ อ ยู่ไ ม่ ได้ เพราะฉะนั้ น
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จ่ าเป็ น ต้องลงไปถึงท้องถิ่น ปลุ กจิ ตส่ านึกท้องถิ่นให้ เข้มแข็งให้ รู้จักคิดเป็น ท่าเป็น ซึ่งพิพิธ ภัณฑ์
ท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส่าคัญที่สุด213
นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังมีบทบาทและความส่าคัญในเรื่องของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการเริ่มต้นจากความส่านึกของชุมชนในท้องถิ่นโดย
ชุมชนในท้องถิ่นต้องมีการสร้างความส่านึกร่วมกัน โดยการรวบรวมวัฒนธรรมที่เป็นของท้องถิ่นขึ้นมา
จั ดแสดง โดยริ เริ่ มจากผู้ น่ าท้องถิ่น เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน ก่านัน หรือนายกองค์การบริห ารส่ วนต่าบล
(อบต.) หรื อครู อาจารย์ รวมถึงผู้ น่าทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ จึงไม่ได้มีอ่านาจหน้าที่ตามตัวบท
กฎหมาย แต่เป็นผู้น่าทางธรรมชาติที่ท่าให้เกิดศูนย์รวมทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งผู้น่าทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในแต่ละแห่งที่จะไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเน้นในเรื่องการแสดงวัฒนธรรมภายในชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้อง
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยตรง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องเกิดจากการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้พิพิธภัณฑ์หรือวัฒนธรรมในชุมชนเป็นตัวดึงดูดความ
สนใจของคนภายนอกให้อยากมาชมมาศึกษาเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทุกชนิดที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถก่อให้เกิดการท่องเที่ยวได้ ซึ่งเมื่อเกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมที่มีคุณภาพ ย่ อมน่ ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชนโดยรอบ ท่าให้ ฐ านทางเศรษฐกิจของชุมชน
ประชาชน ที่อาศัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมี
ความยั่งยืนสืบต่อไปได้
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สามารถ
น่ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัดนารังนก เพื่อให้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยน่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอันจะน่ามาสู่การพัฒนาบทบาททางสังคมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
เกิดการส่ านึ กในคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลั กษณ์ทางวัฒ นธรรมของชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดจนการก่อคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกับชุมชนด้วยการขยายอาชีพ เช่น การขาย
สิ น ค้าเกษตรพื้น บ้ าน การขายหั ตถกรรมจากชุมชน เนื่องจากปัจจุบันภายในชุมชนท้องถิ่นมีการ
รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าชุมชน เห็นได้จากการจัด แสดงนิทรรศการของในแต่ล ะพิพิธภัณฑ์จะมี การ
น่าเสนอเกี่ยวกับสินค้าของชุมชน และเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่าคัญของชุมชน ทั้งแหล่งการค้า
หรือแหล่งท่องเที่ยวส่าคัญต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน รวมถึง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีทั้งส่วนที่ถาวรและส่วนที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เห็นชีวิตความเป็นอยู่เดิมและความเปลี่ยนแปลง การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส่าคัญ โดยต้องมีการ
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วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เพื่อให้สามารถน่าความรู้นั้นไปพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรมีเครือข่ายต้องมีความสัมพันธ์ติดต่อกัน
๒.๑4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่าหรับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถน่ามาใช้ประกอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางในการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา มีดังนี้
จิรศักดิ์ โพธิ์ข่า ได้วิจัย เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัด
ตามพระราชบั ญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕๕” พบว่า การจัดการอสั งหาริมทรัพย์ของวัดให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนา และการจัดการรายได้เพื่อพัฒนาบ่ารุงรักษาวัดและกิจการทาง
ศาสนายังประสบปัญหาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งด้านการเป็นผู้แทนวัดของเจ้าอาวาส และการ
จัดการศาสนสมบั ติของวัด ด้านการแต่งตั้งผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด ด้านผลผูกพันของวัด เจ้า
อาวาสและผู้ รั บ มอบอ่านาจ ในการท่านิติกรรมสั ญญาเกี่ยวกับอสั งหาริมทรั พย์ข องวัด ด้านการ
ควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลอ่านาจในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัด ด้านความเป็นส่านัก
สงฆ์หรือวัด และวัตถุที่ประสงค์ของวัดในฐานะนิติบุคคลในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้น ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในเรื่องอ่านาจ
หน้าที่ของเจ้าอาวาส และความผูกพันกับวัด และผู้รับมอบอ่านาจในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ
วัดเรื่องคุณประโยชน์สมบัติและอ่านาจหน้าที่ของผู้รับมอบหมายในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของ
วัดเรื่ องการควบคุมตรวจสอบและถ่ว งดุล อ่านาจในการจั ดการอสั งหาริ มทรัพย์ ข องวัด และเรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ของวัดในฐานะนิติบุคคล214
สุนีย์ ทองจันทร์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหาร
จั ด การโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ : ศึ ก ษากรณี เ กาะเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)นั้น เป็นกฎหมายที่ก่าหนดอ่านาจหน้าที่
ให้กรมศิลปากรในการบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่
ในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง แต่พื้นที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ นั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา (Core Zone) เป็นพื้นที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น คื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
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จิรศักดิ์ โพธิ์ข่า. (2543). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ..
2505. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัญฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง.

๑๗๒

พระนครศรี อยุ ธ ยา และองค์การบริหารส่วนต่าบล 215 ซึ่งมีห น้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยกรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมี
อ่านาจในการบริหารจัดการพื้นที่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใน
เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต่างฝ่ายได้ใช้อ่านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ทับซ้อนกันจึงท่าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียหาย ถูกท่าลาย
สูญหายและภูมิทัศน์โดยรอบเกิดทัศนอุจาด "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ที่
ได้จ ด ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกจากองค์ก ารศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ ยูเนสโก: UNESCO)
อาจจะถู ก ถอดออกจากการเป็ น มรดกโลกได้ ใ นอนาคตเพราะการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ นเขต
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาการคุ้มครอง
มรดก โลก (The World Heritage Convention) ก่าหนดไว้
โดยผู้วิจัยมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว กล่าวคือ ก่าหนดโทษทางแพ่งและทางอาญาส่าหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และพิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2535)และก่าหนดโทษเนรเทศส่าหรับคนต่างด้าวออกนอกประเทศถ้าท่าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และประชาชนมีสิทธิฟ้องพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา
9 (3) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 10 นอกจากนี้ควร
ตั้ ง หน่ ว ยงานพิ เ ศษเข้ า มาบริ ห ารจั ด การมรดกโลก เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารมรดกของชาติ
คณะกรรมการมรดกท้องถิ่นและหน่วยงานมรดกของโลก โดยก่าหนดอ่านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงาน
พิเศษที่ตั้งขึ้นนั้นอย่างชัดเจนและให้งบประมาณในการบริหารอย่างเพียงพอและบุคลากรต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามหลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการตลอดจน
การก่าหนดนโยบายในการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือสร้างความพร้อม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร งบประมาณเพื่อรองรับกับแผนกระจายอ่านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและของชาติและผลักดันนโยบายที่เชื่อมประสานขององค์ความรู้ในหลายๆ ระดับเพื่อเป็น
แรงขับเคลื่อนในการสร้างความเชื่อมั่นและการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการกระจายอ่านาจขององค์กร
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สุนีย์ ทองจันทร์และคณะ. (2556). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: ส่านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

๑๗๓

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบและมีความเป็นอิสระในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นและของชาติ
นิสา พิมพิเศษ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ”216 พบว่า
ปัญหาการจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ขาดการสนับสนุนและ
พัฒนาด้านการศึกษาและวิชาการ 2) ขาดการพัฒนาด้าน การเข้ าถึงแหล่ง 3) ขาดการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 4) มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของ แหล่งจากธรรมชาติ และ 5) มีความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของแหล่งจากการกระท่าของมนุษย์
โดยผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการจัดการ โบราณสถาน ส่าหรับภาครัฐและภาคประชาชนนั้น
การศึกษาครั้งนี้เห็นว่าควรมี 5 แนวทาง ส่าหรับปัญหาแต่ละประการ ดังนี้ แนวทางที่ 1 เพื่อ พัฒนา
ด้านการศึก ษาและวิ ช าการประกอบด้ว ยกิจ กรรมที่เสริม สร้า งความรู้ค วามเข้ าใจ โบราณสถาน
การเก็บข้อมูลโบราณสถานเพิ่มเติม เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล บรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับโบราณสถานในหลักสูตรการเรียน รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยระดับท้องถิ่น แนวทางที่ 2
เพื่อพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาและดูแลรักษาเส้นทางคมนาคมเพื่ อ
ความสะดวกและปลอดภัย แนวทางที่ 3 เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบด้วยกิจกรรม
สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม แนวทางที่ 4 เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพจากธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลรักษาโบราณสถานอย่าง
ต่อเนื่อง แนวทางที่ 5 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพจากมนุษย์ ประกอบด้วยกิจกรรมดูแล
รักษาโบราณสถาน เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปลูกฝังจิตส่านึกให้เห็นคุณค่าและความส่าคัญของโบราณสถาน
พระครูไบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส(มณีจันทร์) ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ” พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในอ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิล ปวัตถุ (๒) ด้านการให้ ค วามรู้ ในการอนุรักษ์โ บราณสถาน โบราณวัตถุ และศิล ปวัตถุแก่
ประชาชน และ (๓) ด้าน ความร่วมมือในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
ซึ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ ในอ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยเสนอแนวทาง คือ 1) ด้านการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดตั้งกองอาสาสมัครชุมชนเฝ้า
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นิสา พิมพ์พิเศษ. (2554). การจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

๑๗๔

ระวั ง การโจรกรรมโบราณวั ตถุ แ ละศิ ล ปวัต ถุร่ ว มกั บ พระสงฆ์ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ดเพื่อ
สามารถติ ด ตามภาพเหตุ ก ารณ์ โ จรกรรมที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ แ ละควรประสานความร่ ว มมื อ กั บ
กรมศิลปากรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ใน
การจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุแก่ พระสงฆ์
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งพระสงฆ์ ในสั งกัดวัดซึ่งเป็นที่ตั้งหรือเก็บรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ 2) ด้านการให้ความรู้ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุแก่ประชาชน
มีข้อเสนอแนะว่าพระสงฆ์ควรรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส่าคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุและศิล ปวัตถุ ปลู กจิ ตส่ านึกการอนุรักษ์ แก่ประชาชนและควรมุ่ง กลุ่ มเป้าหมายไปที่
เยาวชนโดยการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในฐานะมรดกทาง
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนและควรจั ด อบรมหลั ก สู ต รบุ ค ลากรเฉพาะด้ า น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ประจ่าท้องถิ่นแล้วคัดเลือก/แต่งตั้งบุคลากรผู้มีความสามารถที่ผ่านการ
อบรมให้ เ ป็ น นั ก วิ ช าการด้ า นการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ป ระจ่ า ชุ ม ชน
3) ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตฤกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะว่าทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วัดและชุมชน ควรท่า
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในการท่ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุ โดยคณะสงฆ์และภาครัฐควรให้อ่านาจรับผิดชอบแก่พระภิกษุผู้มีต่าแหน่งเป็นผู้ ดู แล
โบราณสถานให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบได้โดยตรง โดยข้ามขั้นตอนของ
สายการบังคับบัญชาบางส่วนที่ไม่จ่าเป็น เพื่อให้ทันการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น217
อภิชัย อาวจ่าปา ศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของ
ไทย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะการกระท่าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานในสอง
ลักษณะ คือ การกระท่าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานโดยตรงได้แก่ การบุกรุก การขุด
ค้น หาโบราณวัตถุในเขตโบราณสถาน การก่อสร้างอาคารทับลงบนก่าแพงเมือง คูเมือง เป็นต้น
กั บ การกระท่ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ โ บราณสถานโดยอ้ อ มซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น การกระท่ า ให้
โบราณสถานเสื่อมเสียคุณค่าความสง่างาม เกิดทัศนอุจาดแก่โบราณสถานได้แก่ การสร้างอาคาร หรือ
โรงเรือนประชิดหรือบดบังโบราณสถาน การทาสีอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่กลมกลืนกับโบราณสถาน
เป็นต้น และเมื่อวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแล้วพบว่ามี
มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องและคุ้มครองโบราณสถาน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
สิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถาน มาตรการทางกฎหมายในการก่าหนดโทษและบังคับ มาตรการจูงใจ
ให้เกิดการอนุรักษ์โบราณสถาน ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
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พระครูไบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส (มณีจันทร์). (2555). บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุในอ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี. คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

๑๗๕

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดสากลในการอนุรักษ์โบราณสถานและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการรักษาและคุ้มครองโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมโบราณสถานในต่างประเทศ คือ ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษแล้ว พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันยังมีความไม่
ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในเรื่องการขยายความคุ้มครองความหมายของ
ค่าว่า “โบราณสถาน” การก่าหนดเขตโบราณสถานที่ต้องค่านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่น
การจ่ า ยค่ า บ่ า รุ ง อาคารแก่ ก รณี ที่ มี ก ารก่ า หนดเขตโบราณสถานทั บ ซ้ อ นกั บ ที่ ดิ น ของเอกชน
การเพิ่มเติมมาตรการจูงใจให้เอกชนเกิดการอนุรักษ์โบราณ นอกจากนี้ควรก่าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น มีส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์โ บราณสถานโดยการตราข้ อ บั ญญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในการควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานให้มีลักษณะกลมกลืนกับโบราณสถาน การรับรองสิทธิชุมชนในการ
ร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานมีความชัดเจน มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง มีมาตรการจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ โบราณสถาน และการ
มีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดความรักและหวงแหนในโบราณสถาน
มิให้โบราณสถานซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต้องถูกท่าลาย สูญหายหรือท่าให้เสื่ อม
คุณค่าลง218
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บทที่ ๓
สภาพทั่วไปและภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื้นที่ศึกษา
โบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส่าคัญทางโบราณดีและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะวัดนารังนก และวัดคูเต่าของ
ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ถือเป็น แหล่งโบราณสถานที่ส่าคัญเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดนารังนกและวัดคู
เต่า เป็นสถานที่ส่าคัญในการพบปะสังสรรค์และประกอบพิธีส่าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วัน มาฆบู ช า และวัน อาสาฬหบู ช า เป็นต้น อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่ าคัญทางวัฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงามของชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษาวิจัย
๓.๑ ประวัติความเป็นมา
โบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่ า จังหวัดสงขลานั้นปรากฏแหล่ ง
โบราณสถานที่ส่าคัญด้วยกัน ๒ แหล่งคือ วัดนารังนกและวัดคูเต่า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ส่าคัญของจังหวัดสงขลา โดยมีลักษณะที่ตั้ง
และเขตการปกครองดังนี้1
ประวัติศาสตร์ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
“ ค่าขวัญต่าบลแม่ทอม
แม่ทอมเรืองนาม ข้าวหลามลือไกล
แหล่งใหญ่ส้มโอหวาน ปูชนียสถานค่าล้่า
หลวงพ่อลิ้นด่าวาจาสิทธิ์ ”
เมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา มีหนองน้่าแม่ทอมมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ตั้งอยู่กลาง
หมู่บ้านหมู่ที่ ๒ – ๔ บ้านแม่ทอมออกและแม่ทอมตก เป็นหนองน้่าที่ใสสะอาด และศักดิ์สิทธิ์มี
ผู้คนในต่าบลใกล้เคียง เช่น ต.คูเต่า หรือ คนในหมู่บ้านแม่ทอม เมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มา
เอาน้่าในหนองน้่าไปกินก็หายไข้ได้ป่วย ริมหนองน้่ามีต้นแซะใหม่ขนาด ๓ คนโอบ และพันธ์ไม้
อื่ น ๆ มากมาย 2 เช่ น ต้ น สาคู เป็ น ป่ า พรุ ริ ม หนองน้่ า มี ล านเตี ย นเป็ น รู ป วงกลมขนาด
1

องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม. ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561, จาก
http://www.meatom.go.th/content/board/
2วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม. แหล่งเดิม.

๑๗๗

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ เมตร ไม่มีหญ้าขึ้นในบริเวณนั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้บริเวณนั้นเห็นว่าลาน
เตียนเป็นรูปวงกลมก็ได้น่าเอาข้าวเปลือกไปตากแดดก่อนจะน่าไปต่าให้ เป็นข้าวสาร พอถึงเวลาไป
เก็บตอนเย็น ปรากฏว่าข้าวเปลือกที่ตากแดดอยู่บนเสื่อถูกกระพืออออกจากเสื่อหมดกองอยู่บนลาน
ดิน ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านไม่กล้าเอาข้าวไปตากแดดในบริเวณนั้นอีก วันไหนอากาศร้อนมาก ๆ มีไห
อยู่ ๒ ใบมีโซ่ล่ามติดต่อกันได้ขึ้นมาวางอยู่ในบริเวณรู ปลานวงกลมอยู่เป็นประจ่า เมื่อชาวบ้าน
ออกไปเห็นก็เคลื่อนตัวลงสู่หนองน้่าทันที ชาวบ้านเขาเรียกว่าไหเงิน ไหทอง และเรียกชื่อหนองน้่า
แม่ทอม
ในหนองน้่ าแม่ทอม ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ได้น่าผ้ าไปซักในหนองน้่า ก็มีอัน
เป็นไปต่าง ๆ มา เช่น เจ็บไข้ได้ป่วยทันทีทั นใดเมื่อซักผ้าเสร็จ ต่อมาชาวบ้านได้เล่าขานต่อ ๆ ไป
ก็ไม่มีใครน่าผ้ามาซักในหนองน้่าอีกเลย ริมฝั่งหนองน้่าแม่ทอมที่มีต้นแซะใหญ่และเป็นรูโพรงที่โคน
ต้นก็มีรูปโคนต้นก็มีรูปทวดและเป็นสระหลักเป็นเนื้อไม้อยู่ที่โคนต้นแซะใหญ่ ก็มีคุณลุงพร้อม กับ
คุณลุงคล้าย คุณป้าห้อง ได้ก่อสร้างศาลาขึ้นที่ริมทางเดินสัญจรไปมาของคนในหมู่บ้านต่าบล เป็น
ทางเดิ น เท้ า ก็ ไ ด้ เ ชิ ญ ทวดที่ อ ยู่ ใ นโพรงไม้ แ วะมาไว้ ที่ ศ าลาเพื่ อ ให้ ค นกราบไหว้ บ นบานตาม
วัตถุป ระสงค์ของแต่ละคน เมื่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่บนบานเอาไว้ก็น่าประทัดมาจุดเพื่อแก้บน
จนถึงปัจจุบัน3
ต่าบลแม่ทอม เมื่อเริ่มก่อตั้งมีผู้มาอาศัยจ่านวน ๘ ครัวเรือนและก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
มากพอสมควร จึ ง จั ด ตั้ ง ก่ า นั น ขึ้ น ปกครอง ก่ า นั น คนแรกชื่ อ ก่ า นั น เหม ไม่ ท ราบนามสกุ ล
รับผิดชอบดูแลตั้งแต่บ้านหนองม่วง บ้านแม่ทอมตกและออกถึงนารังนก ก่านันคนที่ ๒ ชื่อก่านัน
สีพุท กุลนิล ปกครองแบบยังไม่แยกเป็นหมู่บ้าน สมัยวัดคูเต่า เจ้าอาวาสชื่อพ่อท่านหนู เป็นเจ้า
อาวาส มีพระมากมาย แต่ในส่วนของหมู่ ๔ กับหมู่ ๒ มีพระบิณฑบาต ๓ รูป คือ แม่ทอมออก
๒ รูป แม่ทอมตก ๑ รูปเป็นประจ่า ก่านันคนที่ ๓ ชื่อก่านัน ลุย แก้วกุลนิล ก่านันเห็นว่า
นามสกุล กุลนิลมากจึงเปลี่ยนนามสกุลเป็นแก้วกุลนิล ก่านันลุย แก้วกุลนิลเป็นบุตรของก่านัน สี
พุท กุลนิล ก็ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองม่วง บ้านหนองหิน
หมู่ที่ ๒ บ้านทอมตก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนอนวัด หมู่ที่ ๔ บ้านทอมออก หมู่ที่ ๕ บ้านนารังนก
เหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านนารังนกใต้ ก่านันคนที่ ๔ ชื่อก่านัน เฟื่อง กุลนิล ก่านันคนที่ ๕ ชื่อก่านัน
เจือ ธรรมชาติ ซึ่งเป็นก่านันคนปัจจุบัน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้านโดยไม่มี
วาระ (เกษียณอายุ ๖๐ ปี)

3

วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม. แหล่งเดิม.

๑๗๘

๓.2 แผนที่ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา

ภาพที่ ๓.๑ แผนที่ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ที่มา : กูเกิ้ล (2561)
๓.3 ที่ตั้งและเขตการปกครอง
ที่ตั้งและอาณาเขต ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการ
อ่าเภอบางกล่่า ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างไกลจากอ่าเภอหาดใหญ่ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
สงขลา ๓๕ กิโลเมตร และอาณาเขตติดต่อดังนี้4
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ต่าบลตูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ต่าบลตลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ต่าบลบ้านหาร และต่าบลบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า
พื้นที่ต่าบลแม่ทอม มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๒,๖๒๐ ตารางกิโลเมตรหรือ ๘,๓๕๓ ไร่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มเลียบคลองอู่ตะเภา

4

ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง. แหล่งเดิม.

๑๗๙

ส่าหรับเขตการปกครองนั้น ต่าบลแม่ทอมแบ่งเขตการปกครองเป็น ๖ หมู่บ้านดังนี้
ตารางที่ ๓.๑ รายชื่อก่านันและผู้ใหญ่บ้าน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อบ้าน
บ้านหนองหิน
บ้านแม่ทอมตก
บ้านหัวนอนวัด
บ้านแม่ทอมออก
บ้านนารังนกเหนือ
บ้านนารังนกใต้

ผู้ใหญ่บ้าน/ก่านัน
นายเฉวียง ด่ารัตนา
นายเจตธวัช กุลนิล
นายทิม เทพอรัญ
นายเจือ ธรรมชาติ
นายสุชาติ ลัภกิตโร
นายจิรพงค์ แก้วคงบุญ

ต่าบลแม่ทอม มีประชากรดังนี้ มีครัวเรือน ๕๒๙ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิน ๒,๒๕๕
คน แยกเป็ น ชาย ๑,๐๔๒ คน แยกเป็นหญิง ๑,๒๑๓ คน ความแน่นหนาของประชากร
ต่อพื้นที่ต่าบล ๒๕๒ ต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ ๒.๗๗ คน/ปี
นับถือศาสนาพุทธ ๙๐ % นับถือศาสนาอิสลาม ๑๐ %
ตารางที่ ๓.๒ จ่านวนประชากรและการนับถือศาสนาอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา5
ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ จ่านวน ชาย
หญิง จ่านวน ไทยพุทธ ไทย
ครัวเรือน
ราษฎร
อิสลาม
๑ บ้านหนองหิน
๑
๙๒
๑๘๖ ๒๑๕ ๔๐๑ ๑๐๐ %
๒ บ้านแม่ทอมตก
๒
๕๐
๑๑๗ ๑๑๐ ๒๒๗
๙๙ %
๑
๓ บ้านหัวนอนวัด
๓
๖๙
๑๔๗ ๑๖๔ ๓๑๑
๙๙ %
๑%
๔ บ้านแม่ทอม
๔
๖๖
๑๑๔ ๑๔๑ ๒๕๕
๙๐ %
๑%
ออก
๕ บ้านนารังนก
๕
๑๐๐
๑๘๗ ๒๐๔ ๓๙๑
๕๐ % ๕๐ %
เหนือ
๖ บ้านนารังนกใต้
๖
๑๕๒
๒๘๑ ๓๐๘ ๕๘๙
๙๗ %
๓%
๕๒๙ ๑,๐๓๒ ๑,๑๔๒ ๒,๑๗๔
-

5

ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง. แหล่งเดิม.

๑๘๐

๓.4 สภาพเศรษกิจสังคมของชุมชนต่าบลแม่ทอม
ประชาชนส่วนใหญ่ของต่าบลแม่ทอม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐
- อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๕
- อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๕
- อาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
ธุรกิจชุมชน
- อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒ แห่ง
- ร้านขายย่อย ๑๙ แห่ง
- โรงผลิตน้่าดื่ม ๓ แห่ง
นอกจากนี้อาชีพของชาวบ้านหมู่ที่ ๑ - ๒ ตั้งกลุ่มจักรสาน ใบเตยหนาม, ต้นล่าเจียก
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้มาเป็นผู้รับไปจ่าหน่าย กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บ
เสื้อผ้า ไข่เค็ม รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ของชาวแม่ทอม ปี ๒๕๕๔ จ่านวน ๔๒,๐๕๐.๕๕ บาท
สภาพทางสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือ ๖ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา ฯลฯ
- วัด/ส่านักสงฆ์ ๓ แห่ง
- มัสยิด ๒ แห่ง
ตารางที่ ๓.๓ สถาบันและองค์การทางศาสนา ต่าบลแม่ทอม
ล่าดับที่
ชื่อ
๑
วัดม่วงหอม
๒
วัดคูเต่า
๓
วัดนารังนก
๔
มัสยิดบ้านนารังนก
๕
มัสยิดบ้านทอมออก

อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
สถานที่ตั้ง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑
บ้านหัวนอนวัด หมู่ที่ ๓
บ้านนารังนกใต้ หมู่ที่ ๖
บ้านนารังนกเหนือ หมู่ที่ ๕
บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ ๔

๑๘๑

๓.5 สภาพวัฒนธรรมชุมชนของต่าบลแม่ทอม
ประเพณีที่ส่าคัญของต่าบลแม่ทอม ได้แก่6
- ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
- ประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านจะนัด
พบปะกัน โดยจะจัดขึ้นในแรม ๑ ค่่า เดือน ๑๑
- ประเพณีวัดเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจัดขึ้นทุกปี มีการตักบาตร
และแห่เทียนพรรษา
- ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน
ของทุกปี
- ประเพณีท่าบุญวันสารทเดือนสิบ โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๑๐
ของทุกปี ความเชื่อของชาวบ้านที่ว่า บรรพบุรุษซึ่งได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป
แล้ว หากท่าความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่่าเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะ
กลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่่าเดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตจึงน่าอาหารไปท่าบุญ
ที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที มีศิลปะพื้นที่
ส่าคัญได้แก่เพลงเรือแหลมโพธิ์
3.6 โบราณสถานส่าคัญของต่าบลแม่ทอม
๑) ต่านานของวัดคูเต่า
วัดคูเต่า ถือเป็นวัดเก่าวัดแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ภายในอาณาบริเวณ
ของวัดประกอบไปด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆ อายุรวมได้หลักหลายร้อยปีซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะอุโบสถวัดคูเต่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
ศิลปากรแล้ว เป็นความภาคภูมิใจของชาวต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ส่าหรับประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่านั้น จากการสืบค้นพบว่ามีทั้งหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ พงศาวดารและต่านานทั้งของทางราชการ ชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่มากมาย
กล่าวคือ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของวัดคูเต่าเอาไว้ใน
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หน้า ๓๘๗ – ๓๘๘ สรุปได้ว่า7 วัดคูเต่า
ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑ บ้านแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้ง
6
7

ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง . แหล่งเดิม.
วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม. แหล่งเดิม.

๑๘๒

วัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา น.ส. ๓ ก เลขที่ ๑๖๙๑ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๓
เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับคลองอู่ตะเภา ทิศใต้ยาว ๓ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศ
ตะวันออกยาว ๔ เส้น ๔ วา ติดต่อกับคลองอู่ตะเภา ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๑๙ ว่า ติดต่อ
กับถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ต ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตาราวา น.ส. ๓ เลขที่
๑๕๙๖ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลองใกล้ทะเลทราบสงขลา อาคารเสนาสนะต่าง มีอุโบสถกว้าง
๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๖ โครงสร้างก่ออิฐถือปูนและไม้รอบด้วยก่าแพงแก้ว
มีซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนขาว ยอดเป็นจัตุรมุข แกะลายกนก และซุ้มสีมาลายกนก หน้าบันเป็นรูปพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระพรหมทรงหงส์ มีลายกนกและรูปสัตว์ประกอบ ภายในมีจิตรกรรมรูป
พระเวสสันดรชาดก 8 ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๓๐ เมตร สร้าง พ.ศ.
๒๔๘๐ โครงสร้างไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎีสงฆ์จ่านวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และ
ตึก อาคารห้องสมุดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลาการกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ส่าหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปหล่ อด้ว ย
ผลสัมฤทธิ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยพระอุปัชฌาหนู เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ได้จ้างนายช่างชื่อ
นายหมู พระพุทธรูปด้วยไม้ประทับยืนสูง ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เจดีย์บนก่าแพงแก้ว
๔ มุม วัดคูเต่าสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๙๙ ที่ดินเป็นของนายส้าม เดิมวัดตั้งอยู่ ที่บ้าน
คลองหิน บริเวณโดยรอบวัดเป็นที่ลุ่ม ไม่สะดวกในการสัญจรในฤดูฝน ต่อมาจึงได้ย้ายเสนาสนะมา
ส ร้ า ง ขึ้ น ริ ม ค ล อ ง อู่ ต ะ เ ภ า ติ ต่ อ กั บ วั ด คู เ ต่ า ที่ ช า ว บ้ า น ไ ด้ ขุ ด ใ ห้ เ รื อ ผ่ า น ไ ป ไ ด้
วัดคูเต่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตร
ยาว ๓๒ เมตร ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๒ เกี่ยวกับการศึกษา ได้เปิดให้มีการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นต้นมา นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทาง
ราชการตั้งอยู่ในวัดด้วย เจ้าอาวาสมี ๔ รูป คือ พระอุปัชฌาย์แก้ว พ.ศ. ๒๒๙๙ – ๒๓๙๕ รูปที่
๒ พระอุปัชฌาย์หนู พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๖๗ รูปที่ ๓ พระครูสุคนธศีลาจาร (หอม) พ.ศ. ๒๔๖๗
– ๒๕๐๕ รูปที่ ๔ พระอธิการหวั่นเซี้ย คุณปาโล ด่ารงต่าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นมา
วัดคูเต่ามีพระภิกษุจ่าพรรษา ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป9
บรรจง วงศ์วิเชียร ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของวัดคูเต่าเอาไว้ใน การศึกษา
ลวดลายหน้าบันอุโบสถในจังหวัดสงขลา (ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๗๕) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้า
๓๙ – ๔๐ ว่า วัดคูเต่า ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ บ้านแม่ทอม กิ่งอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย วัดคูเต่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๙ ที่ดินเป็นของนายล้วน เดิมวัดตั้งอยู่ที่บ้าน
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๑๘๓

หนองหิน บริเวณโดยรอบวัดเป็นที่ลุ่ม ไม่สะดวกในการสัญจรในฤดูฝน ต่อมาจึงย้ายเสนาสนะมา
สร้างขึ้นริมคลองอู่ตะเภา ติดต่อคูเต่าที่ชาวบ้านได้ขุดให้เรือผ่านไปมาได้ วัดคูเต่า ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตร ยาว 32 เมตร ผูกพัทธสีมา
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๔ วัดคูเต่ามีศาสนสถานที่ส่าคัญคืออุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร
ส่าหรับการก่อสร้างมีประวัติความจารึกที่ผนังอุโบสถกล่า วไว้ว่า พระอธิการแก้ว เป็นผู้สร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ สร้างได้สูงเพียงแค่เอว (ประมาณ ๑.๐๐ เมตร) และค้างไว้เป็นเวลา ๑๕
ปี จนต่อมาพระอธิการหนู ได้สร้างต่อจนเสร็จในปี ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) โดยก่อสร้างต่อเติม
อุโบสถหลังเดิม โครงสร้างก่ออิฐถื อปูนล้อมรอบด้วยก่าแพงแก้ว หน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ (หน้าบันทางทิศตะวัน ตก ปัจจุบันไม่มีแล้ว จากค่าบอกเล่าของพระครูคุณสารพิสุ ทธิ์
ทราบว่า หน้าบันด้านนี้ช่ารุดและพังลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๒) และเทวดาทรงหงส์มีลายกนกและรูป
บุคคล รูปสัตว์ประกอบภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก10
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม ได้กล่าวสรุปถึงประวัติความเป็นมา
ของวัดคูเต่าเอาไว้ในหน้า ประวัติวัดคูเต่า สรุปเนื้อความได้ว่า เดิมวัดคูเต่าตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต่าบลแม่
ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในเขตการปกครองของ
อ่าเภอบางกล่่า วัดคูเต่าเป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ก่อนออกสู่ทะเลสาบ ก่อสร้าง
ก่อนปี พ.ศ. ๒๓๙๙ (ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด) โดยพระอุปัชฌาแก้ว11 และเมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๓๙๙ พระพระอุปัชฌาแก้วมรณภาพเสียก่อน หลังจากนั้นได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ในปี
พ.ศ. ๒๔๔๕ พระอุปัชฌาหนู ได้ท่าการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังพระ
เวสสันดรชาดก โดยช่างภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในสมัยนั้น และภายในวัดยังมีใบเสมา มณฑปวัด ศาลา
การเปรียญ ศาลาท่าน้่า หอระฆัง กูมไม้ทรงไทย วัดคูเต่าตั้งอยู่ในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๑๓
ตารางวา บริจาคโดย นายสร้าง (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในต่าบลคูเต่า
ต่อมา พระอุโบสถวัดคูเต่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร โดยได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่ อปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ นับได้ว่าคูเต่าเป็นโบราณสถานที่เชิดชูหน้าชูตาอย่างภาคภูมิใจของชาวต่าบลแม่ทอม
ซึ่งหากมีผู้สนใจที่จะเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดคูเต่าก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ณ วัดคูเต่า
หมู่ ๓ ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา12
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๑๘๔

นิรันดร์ พีระเสถียร ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของวัดคูเต่า เอาไว้ใน
บทความชุดพระครูสุคนธศีลาจาร (หอม ปุญมาโน) ใน นิตยสารกระแสพระ ฉบับที่ ๔๙ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หนา ๔๑ – ๔๒ พอที่จะสรุปได้ว่า วัดคูเต่า ตั้งอยู่ที่เลข ๑ หมู่ ๓ ต่าบล
แม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของภาคใต้ โดยมีเจ้าอาวาส
รูปแรกชื่อหลวงพ่อช้าง เป็นผู้บุกเบิกร่วมกับชาวต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า สร้างวัดคูเต่าขึ้น
เดิมสร้างอยู่ใกล้ป่าช้าหนองหินชื่อ “วัดสระเต่า” ลักษณะวัดเป็นที่ราบลุ่ม เป็นอยู่อาศัยของเต่าเป็น
จ่านวนมาก หลวงพ่อช้างได้ย้ายวัดสระเต่า มาตั้งในที่ใหม่ในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวจีน และชาวจีน
ได้บริจาคที่ดินถวายพ่อช้าง ท่านได้ร่วมกับชาวจีนและคนไทยช่วยกันสร้าง วัดคูเต่าขึ้นในในปี พ.ศ.
๒๒๙๙ ในชื่อและที่มาของ “คูเต่า” นี้เองที่จะสืบประวัติความเป็นมาได้ ในขณะที่ชาวบ้านได้ถ่าง
ป่าขุดตอไม้เพื่อปลูกผลไม้ ส้มจุก ไม่มีไม้ใช้ต้องขุดคูล่องเรือไปตัดไม้เสม็ดมาท่า เป็นไม้ค้่าต้นส้มจุก
ลิ้มรั้วรอบสวนส้มจุก บรรดาเต่าจากสระได้ไต่ขึ้นลงตามสายคูน้่า ออกมาวางไข่ตลอดสายคูน้่า ซึ่งมี
ความยาวสิบกิโลเมตร คูน้่าแห่งนี้จึงมีชื่อว่า “คูเต่า” เป็นที่มาของชื่อ “วัดคูเต่า”13
อุษณีย์ ทองลิ้มป์ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเอาไว้ใน การศึกษาประวัติชื่อหมู่บ้านใน
อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้า ๕๒ – ๘๓ โดยเป็นการกล่าวอ้างจากค่าพูด
ของ นายทองชุม สุขสร้าง หมู่ที่ ๖ ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาว่าบ้านคูเต่า เดิม
มีคูเล็ก ๆ มีเต่าชุกชุมมาก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ได้มีคนจีนกลุ่มหนึ่งเข้ามา
บุกเบิกที่ดินท่ามาหากินที่นี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า คูเต่า ต่อมาคูแห่งนี้ได้มีผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้น เต่า
ซึง่ แต่เดิมมีอยูม่ ากก็ค่อย ๆ หมดไป คือลงไปอยู่ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งการเรียกชื่อหมู่บ้านหรือวัดใน
ลักษณะดังกล่าวมานี้จัดอยู่ในประเภท และประวัติชื่อหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมตามชื่อของสัตว์
ประวัติวัดคูเต่าในทรรศนะของ พระอธิการถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดคูเต่า
รูปที่ ๖ ได้เคยเล่าให้บรรพบุรุษของพระครูมาโนช กตปุญโญ ถึงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่าใน
ทรรศนะของท่านพอที่จ ะสืบทราบความเป็นมาได้ดังนี้คือ 14 เดิมทีวัดคูเต่า มีชื่อว่า วัดสระเต่า
เนื่องด้วยมีเต่าอาศัยอยู่ในบริเวณสระของวัดเป็นจ่านวนมาก และวัดมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ตั้งใน
ปัจจุบัน (เลขที่ ๑ หมู่ ๓ ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) แต่วัดคูเต่าเดิม หรือวัด
สระเต่า นั้นตั้งอยู่ในบริเวณผืนดินตรงข้ามป่าช้าหนองหิน หรือโศกวัดในปัจจุบัน เหตุที่ต้องย้าย
สถานที่ตั้งวัดนี้เพราะบริเวณเดิมเป็นที่ราบลุ่ม มักมีน้่าหลากในฤดูฝน จึงท่าให้สภาพของโบราณสถาน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงพระ ภิกษุ ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก ประการ
หนึ่ ง เชื่ อ กั น ว่ า แต่ เ ดิ ม คนในพื้ น ที่ คู เ ต่ า เป็ น ชาวจี น ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง เดิ น ทางข้ า มน้่ า ข้ า มทะเลมาจาก
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๑๘๕

ผืนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ และชาวไทยในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งต่างช่วยกันร่วมมือร่วมใจ
ในการสร้างวัดคูเต่าขึ้น
โดยครั้งหนึ่งชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพในการท่าสวนส้มโอ ส้มเขียว ส้มเช้ง
ส้มแป้น (ส้มจุก) ต้องการไม้มาเพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับค้่ายันต้น ส้ม เนื่องด้วยเชื่อกันว่าดินที่ท่า
การปลูกส้มชนิดต่าง ๆ ที่ถือเป็นดินที่ดีที่สุดในจังหวัดสงขลานั้นต้องเป็นดินที่บ้านคูเต่า จึงไม่แปลกที่
ชาวบ้านคูเต่า (จีน)สามารถกอบโกยผลผลิตจากการท่าสวนส้มได้ผลก่าไรเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เนื่องด้วย
เป็นดินดีปุ๋ยดีต้นส้มของที่นี่จึงมีล่าต้นและให้ผลผลิตที่สูง ส้มมีผลใหญ่และแต่ละช่อมีปริมาณหลายผล
แต่ปัญหาส่าคัญของชาวสวนที่นี่คือ ปัญหาเรื่องที่ต้นส้มมักจะกิ่ งหักเพราะผลที่ดกเป็นพิเศษเป็น
ประจ่า วิธีแก้ปัญหาของชาวบ้านก็คือการไปตัดไม้ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนส้มของพวกเขาน่ามาท่า
เป็นไม้ค้่ายันซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ต่อมาในระยะหลังเมื่อมีการท่าสวนส้มกันมากขึ้น ๆ จึงเป็นเหตุ
ให้ไม้ที่น่ามาท่าเป็นตัวค้่ายันหมดลง ครั้งชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินทางไปตัดไม้ในป่าซึ่งเป็นไม้เสม็ด ที่
บริเวณทุ่งเกาะไหล ขากลับมักประสบความล่าบาก พบปัญหาคือไม่สามารถน่าพาไม้เสม็ด จ่านวน
มากกลับมาได้ทั้งหมด ท่าให้เสียเวลาในการเดินทางไกลโดยใช่เหตุและได้ไม้เสม็ดไม่คุ้มกับห้วงเวลาที่
สูญเสียไป มีชาวจีนในพื้นที่หลายกลุ่มเล่าว่าขาไปในช่วงเข้ามักไม่มีปัญหา แต่ตอนช่วงขากลับมักเจอ
สัตว์ร้าย ๆ อาทิ งู หมี เสือและอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นสัตว์มีอัน ตรายเข้ามาท่าร้ายได้ เป็นต้น อนึ่ง มี
ความเชื่อเดิมของคนในพื้นที่เล่าว่าอีกเหตุผลที่มีความต้องการขุดสระ และย้ายวัดสระเต่ามาเป็นวัดคู
เต่ามาในปัจจุบันนั้นเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าอาจจะเป็นเพราะความกลัวสถานที่ตั้งเดิมซึ่งมีอาณาบริเวณ
เป็นป่ารกทึบมีสัตว์ร้ายนานาพันธุ์ บ้างก็เล่าสืบทอดกันมาว่าเคยมี เสือสมิง อาศัยอยู่ใกล้บริเวณวัด
ได้เข้าท่าร้ายสามเณรจนมรณภาพ ๑ รูป คือสามเณรถูกกัดจนศีรษะขาดและถูกกินเป็นที่เล่าลื อ
อย่างสยดสยองต่างๆ นานา (เสือสมิง คือ เสือร้ายที่เชื่อกันว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณร้ายที่
แปลงร่างขึ้นมา) ช่วงนั้นเองประจวบเหมาะกับที่ชาวบ้านต้องการจะย้ายวัดคูเต่าเดิม (วัดสระเต่า)
ไปอยู่ในบริเวณตั้งวัดในปัจจุบันเพื่อหนีปัญหาน้่าท่วมในฤดูน้่าหลาก ทั้งชาวจีน และชาวไทยจึงร่วม
แรงร่วมใจกันขุดขึ้นมาแห่งหนึ่งทอดยาวไปยังสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ซึ่งในตอนที่ขุดคูนี้เองส่งผลให้
เต่าที่แต่เดิมอาศัยอยู่ในบริเวณสระของวัดสระเต่าได้เคลื่อนย้ายอพยพท่าเลที่อยู่อาศัยใหม่คือย้ายไปที่
วัดคูเต่าปัจจุบันและค่อย ๆ หมดไป ซึ่งชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าพวกเต่าได้ย้ายท่าเลที่อยู่อาศัยคือย้าย
ไปลงทะเลแล้ว
นับแต่เริ่มมีการขุดคูจนแล้วเสร็จชาวบ้านจึงมีเส้นทางคมนาคมทางน้่าที่ดีขึ้น
มีเส้นทางล่าเลียงไม้เสม็ดจากทุ่งเกาะไหลมายังสวนส้มได้ง่ายขึ้น ท่าให้มีผลผลิตส้มที่เสียหายจาก
กรณีกิ่งหักในปริมาณที่ลดลง เพื่อระลึกถึงบรรดาเต่าทั้งหลายที่เคยมีมากในพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้าน
จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อคูที่ใหม่ว่า วัดคูเต่า และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมาแทนวัดสระเต่า จนแล้ว
เสร็จให้ชื่อว่า วัดคูเต่า ดังปัจจุบัน ผลพลอยได้จากการขุดคูเต่านอกจากจะได้เส้นทางล่าเลียงไม้จาก
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ทุ่งเกาะไหล และได้สถานที่สร้างวัดคูเต่าที่น้่าไม่ท่วมเหมือนวัดเดิมแล้ว อีกสิ่ งหนึ่งที่ได้ตามมาก็คือ
ตลาดน้่าคูเต่าซึ่งได้รับการตกทอดมาจนถึงชนรุ่นปัจจุบัน ชาวบ้านจะน่าสินค้าต่าง ๆ ขนถ่ายลงเรือ
จากสถานที่ต่าง ๆ น่ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตลาดน้่าแห่งนี้ซึ่งมีอาณาบริเวณอยู่ที่ท่าน้่าของวัด
คูเต่า ตลาดน้่าในยุคแรก ๆ หรือในราวปี พ.ศ. ๒๒๙๙ นั้นถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่ง
และรุ่งเรืองสูงสุดในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๕๐๕ ซึ่งมีพระครูสุคนธศีลาจาร (หลวงพ่อหอม
ปุญญาโน) เป็นเจ้าอาวาส ถือเป็นศูนย์กลางตลาดน้่าที่ใหญ่เป็นอับดับต้น ๆ ของจังหวัดสงขลา จวบ
จนในยุคหลัง ๆ หรือราวประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ในยุคพระคุณสารพิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อหวั่นเซี้ย
คุณปาโล) ได้เริ่มมีการใช้เรือยนต์ในการคมนาคมเพิ่มมากขึ้น การค้าขายในตลาดน้่าคูเต่าเริ่มซบเซา
ลง ประกอบกับการค้าขายในตลาดที่โคกเสม็ดชุน กลับดีวันดีคืนจึงเป็นผลท่าให้ตลาดน้่าที่คูเต่าเริ่ม
เสื่อมลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นตลาดที่ไม่ใหม่มากนักในปัจจุบัน
3.7 ประวัติเจ้าอาวาสวัดคูเต่า ประกอบด้วย ๗ รูป ได้แก่
รูปที่ ๑ หลวงพ่อช้าง ด่ารงต่าแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๒๙๙ – ๒๓๔๘
หลวงพ่ อ ช้ า งเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก และถื อ เป็ น ศู น ย์ร วมจิต ใจของชาวบ้ านคู เต่ า ทั้ งชาวจี นจากผื น
แผ่ นดิน ใหญ่ รวมถึงชาวไทยในพื้นที่เดิม ให้ มีความผสมผสานแนวแน่นสามัคคีกลมเกลี ยวเป็น
ปึกแผ่นกัน ร่วมกันขุดคูเต่าขึ้นมา จวบจนท่าการย้ายวัดสระเต่าในผืนดินใหม่บริเวณปัจจุบัน

ภาพที่ 3.2 หลวงพ่อช้าง
รู ป ที่ ๒ พระอาจารย์แก้ว ด่ารงต่าแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๓๔๘ –
๒๓๙๙ ท่านได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวัดคูเต่าจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน
รู ป ที่ ๓ พระอุปัขฌาย์ห นู ด่ารงต่าแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๓๙๙ –
๒๔๕๑ พระอุปัชฌาย์หนูเป็นทวดของพระอธิการถาวร ถาวโร (เจ้าอาวาสวัดคูเต่ารูปปัจจุบัน)
กล่าวกันว่าพระอุปัชฌาย์หนูถือเป็นพระที่ชาวบ้านในพื้นที่ชาวคูเต่าให้การนับถือศรัทธาเป็นอันมาก
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และในยุคของท่านนี่เองที่เริ่มมีการออกแบบสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นมา ชาวบ้านเชื่อว่าท่าน
เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ คือ หากท่านพูดหรือว่ากล่าวสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงขึ้นมา ประการหนึ่งเชื่อกัน
ว่าท่านมักใช้การปกครองคนโดยยึดหลัก การปกครองคนโดยอิทธิฤทธิ์ ซึ่งก็คือการใช้วาจาสิทธิ์ใน
การปกครองนั้นเอง

ภาพที่ 3.3 พระอุปัชฌาย์หนู
รูปที่ ๔ พระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอม ปุญญมาโน ด่ารงต่าแหน่ง
เจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๕๐๕ กล่าวกันว่าพระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอมนั้นท่าน
เป็นพระที่ไม่ค่อยพูด บ้างก็ว่าท่านนั้นเป็นพระที่มีความนิ่งสูง เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ า เจ้ า อาวาสรู ป อื่ น ๆ เนื่ อ งด้ ว ยท่ า นเป็ น พระที่ ไ ม่ ค่ อ ยพู ด จึ ง มั ก เห็ น ท่ า นแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ให้ชาวบ้านด้วยสติปัญญาและความนิ่งมานักต่อนัก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องลักเล็กขโมยน้อย
ท่านมักจะชอบพูดว่ากล่าวเทศนาธรรมเป็นประจ่าเกี่ยวกับเรื่องท่าดีได้ดีท่าชั่วได้ชั่ว ส่งผลให้โจร
หลายคนกลับใจมาเป็นคนดี บ้างก็ว่าท่านนั้นมีวาจาสิทธิ์ มีเรื่องเล่าสืบทอดมาว่าครั้งหนึ่งมีโจรมา
ขโมยเรือของทางวัดคูเต่า หลวงพ่อหอม ท่านพูดออกมาประโยคหนึ่งว่า “ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะ
เอาเรือมาคืนเอง” ปรากฏว่าอีกเพียงไม่กี่วันท่านก็ได้เรือของท่านคืนสมดังวาจาที่ท่านกล่าวไว้
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ภาพที่ 3.4 พระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอม ปุญญมาโน
รูปที่ ๕ พระคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อหวั่นเซี้ย คุณปาโล) ด่ารงต่าแหน่งเจ้า
อาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๔๗ สถานะเดิมชื่อ หวั่นเซี้ย แซ่ตัน เกิด ๑ กันยายน ปี พ.ศ.
๒๔๖๒ บ้านเดิมอยู่ที่ ๒๔๖๒ บ้านเดิมอยู่ที่ บ้านคูเต่า ต่าบลคูเต่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
บิดาชื่อ ขั้น แซ่ตัน มารดาชื่อ เห้ง แซ่ตัน ประกอบอาชีพกสิกรรม พระคุณสารพิสุทธิ์ หรือหลวง
พ่อหวั่นเซี้ย ถือเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาในด้านการเป็นพระนักพัฒนา ตลอดเวลาที่ท่านด่ารง
ต่าแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันท่านุบ่ารุงศาสนสถานภายในวัดคู เต่าเป็นอันมาก
อาทิ ร่วมกับชาวบ้านสร้างสะพาน กุฏิพระ ศาลาพักร้อน กุฏิเจ้าอาวาส โรงครัว เจดีย์ ซุ้มประตู
เมรุเผาศพ และงานซ่อมแซมด้านต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังถือเป็นผู้ทรงซึ่งพุทธาคมไสยเวท
อันสืบทอดมาจากพระคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อหวั่นเซี้ย คุณปาโล) และเกจิผู้มีชื่อของทางภาคใต้อีก
หลายรูป พระคุณสารพิสุทธิ์ได้มรณภาพด้วยอาการสงบลงเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา
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ภาพที่ 3.๕ พระครูสุคนธศีลาจาร หรือหลวงพ่อหอม ปุญญมาโน
รูปที่ ๖ พระอธิการถาวร ถาวโร เดิมชื่อ ถาวร กุลนิล บ้านเดิมอยู่ที่ เลขที่
๓๓ หมู่ ๒ ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา มีพี่น้อง ๖ คน โดยท่านเป็นที่ ๕
จวบจนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอ
บางกล่่า จังหวัดสงขลา ก็เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ จากนั้นจึงสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก กรุงเทพมหานครจนได้ติดยศสิบเอก กาลเวลา
ล่วงเลยผ่านมาจนเข้าวัย ๓๕ ขวบปีก็เริ่มเบื่อหน่ายทางโลกมุ่งเสาะแสวงหาทางธรรมสุขสว่างให้แก่
ตน โดยเข้าสู่พิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณโยมบิดา – มารดา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ที่วัดหน้าพระลาน อ่าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวง
พ่อหวั่นเซี้ย คุณปาโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ จ่าพรรษาที่วัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม อ่า เภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลาเรื่อยมา พระอธิการถาวร ถาวโร ยังเป็นผู้ฝึกและศึกษาปริยัติธรรมอย่างเคร่งครัด
ท่านสอบนักธรรม ตรี โท เอก ได้ในห้วงเวลาต่อมา ในทางวิชาพุทธาคม และไสยเวท เชื่อกันว่า
พระอธิการถาวร ถาวโร เป็นผู้สืบทอดทางวิชาพุทธาคม และไสยเวทมาจากอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕
(หลวงพ่อหวั่นเซี้ย คุณปาโล) รวมทั้งจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงไปด้วยสรรพวิชาจากทั่วภาคใต้ จน
ท่านเป็นผู้ช่านาญด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาด มิใช่เพียงแค่ขาวไทยในพื้นที่ หรือชาวไทย
จากต่างถิ่นเท่านั้นที่เลื่อมใสศรัทธาท่าน แต่ยังรวมไปถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย อันเรียกตนว่า
“ไทยสยาม” อั น มี แ หล่ ง พ่ า นั ก ในรั ฐ ทางตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย (ไทรบุ รี กลั น ตั น
และเปร์ลิส) ยังให้ความนับถือท่านเป็นอันมากอีกด้วย โดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
ได้แต่งตั้งให้ท่านได้รับต่าแหน่งเจ้าอาวาสคูเต่าเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๙๐

ภาพที่ 3.6 พระอธิการถาวร ถาวโร

ภาพที่ 3.7 พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าปัจจุบัน

๑๙๑

3.8 วัดคูเต่ากับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากสถาบันอาศรมศิลป์ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามในบริ เวณ
ลุ่มทะเลสงขลา จากการลงพื้นที่ สถาบันอาศรมศิลป์ได้ พบกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้ อมที่
งดงามของวัดคูเต่า แม้ว่าอาคารบางหลังจะมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาก็ตาม หลังจากได้
สอบถามความคิดเห็น ของชุมชนและประชาชนโดยรอบวัดคูเต่า พบว่า ชุมชนต้องการด่าเนินการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่วัดคูเต่าไว้เพื่อให้อาคารคงอยู่และใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้
ลูกหลานได้ศึกษาถึงอดีตของท้องถิ่นตนเอง แต่เนื่องจากทางวัดขาดความรู้ความช่านาญในการ
อนุรักษ์อย่างถูกต้อง จึงยังไม่ได้ด่าเนินการใด ๆ ในขณะเดียวกันทางสถาบัน ฯ มีความสนใจที่ จะน่า
โครงการนี้มาใช้เป็นงานเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และให้งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือในการฟื้นฟูสิ่งดี ๆ ที่มีในชุมชน โดยไม่
ปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจใด ๆ หากการพัฒนานั้นไม่ส่งผลเสียต่อคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่15
ต่อมาสถาบันฯและแกนน่าชุมชนเห็นว่าควรด่าเนินการซ่อมแซมศาลาหลังแรก
ก่อน เนื่องจากมีอายุถึง ๘๖ ปีและอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก ซึ่งศาลาหลังนี้มีคุณค่าทางด้านจิตใจ
ต่อคนท้องถิ่น16 เพราะเป็นอาคารเรียนหลังแรกในท้องถิ่นและเป็นพื้นที่รองรับงานประเพณีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตจากแนวทางและเป้าหมายดังกล่าว ในช่วง ๘ เดือนที่ผ่านมา
ทางสถาบัน ฯ และชุมชนจึงด่าเนินการโดยร่วมกับหลายกิจกรรม โดยเริ่มต้นจาก (๑) การอยู่กับ
ชาวชุมชนอย่างเป็นลูกเป็นหลาน (๒) ท่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้ นที่ ประวัติศาสตร์ของวัด
และคุณค่าของชุมชน โดยศึกษาจากการบอกเล่าของชาวบ้าน (๓) การร่วมจัดแสดงนิทรรศการใน
งานบุญวันว่าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหวนระลึกถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ (๔) การเชิญผู้รู้ในด้าน
ต่าง ๆ มาพูดคุยในเวทีชาวบ้าน (๕) เปิดเวทีพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อก่าหนดรูปแบบในการซ่อมแซม
ศาลา และ (๖) ร่ ว มกับ แกนน่ าท่าเสื้ อขายเพื่อหาทุนเริ่มต้นในการซ่อมแซมศาลาและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
นอกจากนี้ทางสถาบัน ฯ ยังได้จัด “ค่ายการเขียนแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
วัดคูเต่า ” เพื่อเป็ น การสร้ างเครื อข่ายงานอนุ รักษ์ให้ เกิดขึ้นในท้องถิ่น 17 โดยประสานงานไปยัง
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ๒ แห่งที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนสงขลา
เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นอกจากนี้ทางมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีได้เข้า
มาร่วมเป็นเครือข่ายโดยให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานและงบประมาณบางส่วนเพื่อการ
บูรณะโบราณสถานดังกล่าว

15

วัดคูเต่ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม. แหล่งเดิม.
พระครูมาโนช กตปุญโญ. เจ้าอาวาสวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2561.
17 เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561.
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๑๙๒

กิจกรรมดังกล่าวนี้ใช้เวลาประมาณทั้งหมด ๑๔ วัน ชุมชนสามารถร่วมกัน
สร้างงานศิลปะ สามารถปลูกจิตส่านึกและสร้างเครือข่ายในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
เกิดความกลมเกลียวและความสนุกสนานร่วมกัน งานเขียนแบบทุกแผ่นก็ยังใช้เป็นหลักฐานและ
บันทึกทางประวัติศาสตร์ของอาคารก่อนท่าการบูรณะได้อีกด้วย นอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษา
ท้องถิ่นสองแห่ง ได้เห็นถึงคุณค่า และจะน่ากิจกรรมนี้ไปด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกิจ กรรม
ประจ่าปีด้วย
หลังจากบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญอายุ 100 กว่าปีของวัดคูเต่าเสร็จ
อาจารย์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ได้แนะน่าให้น่าภาพศาลาการเปรียญอายุ 100 ปี ภาพเขียนภายใน
พระอุโบสถ และรวมถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆภายในวัดคูเต่าไปจัดนิทรรศการที่กรุงเทพ
จนได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยาม18
ต่อมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ส่านักงานกรุงเทพฯ แจ้งว่ายูเนสโกประจ่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประกาศยกย่องรางวัลเพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2011 (พ.ศ. 2554) จ่านวน 9 แห่ง ผลปรากฏ
ว่ า มรดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศไทยได้ รั บ 3 รางวั ล ได้ แ ก่ หอไตรวั ด เทพธิ ด าราม
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลการอนุรักษ์ดีเด่น ศาลาโบราณสถานวัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม จังหวัด
สงขลา และอาคารโบราณหน้าพระลาน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ได้รับรางวัลเกียรติยศ การ
ได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นสิ่งภาคภูมิใจกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยศาลาโบราณวัดคูเต่า กรมศิลปากรได้เข้าไปท่าการอนุรักษ์เป็นประจ่า และทางเจ้าอาวาสมี
แนวทางในการอนุรักษ์วัดเป็นอย่างดี และใช้วัดเป็นศูนย์กลางโดยให้กลุ่มชาวบ้านเข้ามาสร้างงาน
ฝีมือภายในบริเวณ ดังกล่าว เช่น ท่าดอกไม้จันทน์ในงานศพ ศูนย์ออมทรัพย์ของชุมชน และอาคาร
โบราณหน้าถนนพระลาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะโดยส่านักงาน
ทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์
โดยวัตถุป ระสงค์ส่ าคัญของยูเนสโกที่มอบรางวัล เพื่อ การอนุรั กษ์ มรดกทาง
วัฒธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี 2511 (พุทธศักราช 2554) แก่วัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม จังหวัด
สงขลานั้นยูเนสโกให้เหตุผลว่าต้องการปกปักรักษาศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติและของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก แทนที่จะไปรอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเลย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก
มนุษยชาติต้องช่ว ยกันรักษามรดกของตนไว้ด้วยการให้รางวัล เป็นการให้ก่าลังใจประเทศในเอเชีย
แปซิฟิก เมื่อได้รับรางวัลก็คล้ายๆกับการได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และ
ชุมชนจะได้ช่วยกันดูแลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นก่าลังใจแก่หน่วยงานที่ดูแลในการอนุรักษ์ เพื่อให้เ กิด
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ชาญวิทูร สุขสว่าง. กรรมการวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2561.
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ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในประเทศนั้นๆที่ได้รับรางวัล ในโอกาสนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
ซึ่งหลังจากที่วัดคูเต่าได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ปี 2011 (พ.ศ. 2554) แล้ว พระอธิการมาโนช กตปุญโญ ได้ท่าการปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการบริหารและชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบถึงความส่าคัญของรางวัลดังกล่าว โดย
ได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า ส่าหรับปัจจัยที่น่ามาบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญอายุร้อยกว่าปี พระอุโบสถ
นั้นเป็นเงินท่าบุญจากชุมชน ประชาชนมี จิตศรัทธาทั้งภายในเขตต่าบลแม่ทอม ต่าบลคูเต่า ชุมชน
คลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ต่างเดินทางมาท่าบุญในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดด้วย เช่นกัน
พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่ายังกล่าวไปอีกว่าศาลาการ
เปรียญอายุ 100 กว่าปี เป็นศาลาหลังแรกที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัด ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของ
วัด รวมถึงเป็นสถานที่สอนหนังสือ โดยของเดิมศาลาจะมีผนังล้อมรอบ อายุกว่า 100 ปี นอกจาก
ศาลาที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีโบราณสถานเก่าแก่ของวัดหลายอย่าง ที่อยู่ระหว่างเตรียมการบูรณะใน
อนาคต เช่น หอบาตร นอกจากนี้ทุกวันพฤหัสบดี ที่วัดจะมีตลาดนัด 100 ปี เป็นตลาดนัดแบบ
โบราณ อยู่ริมคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองแบ่งเขตระหว่าง อ.หาดใหญ่ กับ อ.บางกล่่า

ภาพที่ 3.8 พระอธิการมาโนช กตปุญโญ ให้สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาและการให้รางวัลเพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011 (พ.ศ.2554) แก่ผู้วิจัย

๑๙๔

นอกจากศาลาการเปรียญอายุร้อยกว่าปีของวัดคูเต่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานจนได้รับ
รางวัล เพื่อการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกปี 2011 จากองค์การยูเนสโก
ประจ่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ววัดคูเต่ายังมีส ถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรมที่งดงาม
ประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถของวัด ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชุมชนริมคลองอู่ตะเภาตั้งแต่
อดีตมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ ดังปรากฎตาม
ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3.9 พระอุโบสถวัดคูเต่า

ภาพที่ 3.10 พระอุโบสถวัดคูเต่า

๑๙๕

ภาพที่ 3.11 ด้านหน้าพระอุโบสถ

ภาพที่ 3.12 ด้านหลังพระอุโบสถ

ภาพที่ 3.13 ด้านหลังพระอุโบสถ

ภาพที่ 3.14 ภายในพระอุโบสถ

๑๙๖

ภาพที่ 3.15 ศาลาการเปรียญ 100 ปี

ภาพที่ 3.16 ศาลาการเปรียญ 100 ปี

ภาพที่ 3.17 ภายในวัดคูเต่า

๑๙๗

ภาพที่ 3.18 ด้านข้างศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 3.19 ด้านหลังศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 3.20 ภายในวัดคูเต่า

๑๙๘

ภาพที่ 3.21 ศาลาโบราณอายุหลายร้อยปี ที่ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี 2011 จากยูเนสโก

ภาพที่ 3.22 ศาลาโบราณเก่าแก่ มรดกทางวัฒนธรรมของวัดคูเต่า

ภาพที่ 3.23 บริเวณหน้าวัดคูเต่า

๑๙๙

ภาพที่ 3.24 สะพานแขวนอายุ 100 กว่าปี

ภาพที่ 3.25 ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า

ภาพที่ 3.26 ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า

๒๐๐

ภาพที่ 3.27 – 3.28 สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า

ภาพที่ 3.29-3.30 สถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดคูเต่า

๒๐๑

ภาพที่ 3.31 ประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น

ภาพที่ 3.32 ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ในต่านาน

ภาพที่ 3.33 ประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น

๒๐๒

ภาพที่ 3.34-3.35 ประติมากรรมปูนปั้นภายในวัดคูเต่า

ภาพที่ 3.36 ประติมากรรมปูนปั้นรูปครุฑ

๒๐๓

ภาพที่ 3.37 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

ภาพที่ 3.38 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

ภาพที่ 3.39 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

๒๐๔

ภาพที่ 3.40 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

ภาพที่ 3.41 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

ภาพที่ 3.42 จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังวัด

๒๐๕

3.10) วัดนารังนกกับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
โบราณสถานที่ส่าคัญอีกแห่งหนึ่งของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่าจังหวัด
สงขลา คือ วัดนารังนก ซึ่งวัดนารังนกนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ริมคลองอู่ตะเภา ช่วงสายน้่าคลองแห วัดนารังนกสร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2310 และได้รับพระราชกานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2347 ในอดีตพระอุโบสถวัดนารังนก
สร้างโดยหลังคามุงสังกะสี19 ต่อมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาบางๆ
สมัยหลวงพ่อยาธมมฺทินโน เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด ท่านได้สร้างพระ
อุโบสถหลังปัจจุบันมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคา 2 ชั้น โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก20 ภายในพระอุโ บสถนั้ นมีล วดลายประดับปูนปั้นรูปเทพพนมล้ อมรอบด้วยลายกนกอยู่
บริเวณหน้าบันภายในผนังอุโบสถวาดภาพจิตรกรรมชุดพุทธประวัติ ส่วนศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ
พ.ศ. 2445 หน้าบันเป็นลวดลายรูปสัตว์และดอกไม้ต่างๆ และกุฏิสงฆ์ทรงไทยสร้างด้วยไม้มีหลังคา
กระเบื้องสีแดงแบบโบราณ วัดนารังนก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2387
วัดนารังนกถือเป็นวัดที่มีสถานที่กว้างขวาง ร่มรื่น มีลานจอดรถริมคลอง
ส่าหรับการจัดงานลอยกระทง และประเพณีส่าคัญอื่นๆ อีกทั้งยังมีสะพานแขวนข้ามคลองอู่ตะเภา
เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ขาดการบูรณะซ่อมแซมท่าให้สะพานอยู่ในสภาพช่ารุด21
ไม่สามารถใช้การได้ นากจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนารังนก คือ หลวงพ่อทวดลิ้นด่าซึ่งเป็นที่
เคารพสักการะของชุมชนโดยรอบวัดนารังนก ชุมชนแม่ทอมและคูเต่าชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงชาวจีนในประเทศมาเลเซีย22 ที่มาเคารพสักการะอยู่สม่่าเสมอ

ภาพที่ 3.43 ด้านหน้าวัดนารังนก
19

ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง. แหล่งเดิม
พระมหาไพศาล วิสาโล. รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก. สัมภาษณ์. 15 มีนาคม 2561.
21 ทาเลที่ตั้งและเขตการปกครอง. แหล่งเดิม
22 พระมหาไพศาล วิสาโล. รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก. สัมภาษณ์. 15 มีนาคม 2561.
20

๒๐๖

ภาพที่ 3.44 ป้ายแสดงทางไปวัดนารังนก

ภาพที่ 3.45 ภายในพระอุโบสถวัดนารังนก

ภาพที่ 3.46 พระอุโบสถวัดนารังนก ภาพที่ 3.47 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ

๒๐๗

ภาพที่ 3.48 ด้านข้างพระอุโบสถ

ภาพที่ 3.49 กุฏิเจ้าอาวาสวัดนารังนก

ภาพที่ 3.50 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก

๒๐๘

ภาพที่ 3.51 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก

ภาพที่ 3.52 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก

ภาพที่ 3.53 ศิลปวัตุของวัดนารังนก

๒๐๙

ภาพที่ 3.54 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก

ภาพที่ 3.55 ศิลปวัตถุของวัดนารังนก

ภาพที่ 3.56 หลวงพ่อลิ้นด่า วาจาสิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนารังนก

ภาพที่ 3.57 หลวงพ่อลิ้นด่า วาจาสิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนารังนก

๒๑๐

ภาพที่ 3.58 สะพานแขวนวัดนารังนก

ภาพที่ 3.59 ท่าน้่าวัดนารังนก

บทที่ ๔
บทบาทอ่านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
การศึกษาบทบาทอ่านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจั ดการและการอนุ รั ก ษ์โ บราณสถานของต่าบลแม่ท อม อ่าเภอบางกล่่ า จังหวัดสงขลา
ถือเป็นประเด็นส่าคัญในการขับเคลื่อนและก่าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ที่ชัดเจน
ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีบทบาทและอ่านาจหน้าที่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการ
ก่าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การอนุ รั กษ์มรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานและโบราณวัต ถุ ข อง
ประเทศที่มีความส่าคัญทั้งในเชิงคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ประชาชนที่อาศัยวัดเป็นสถานที่ส่าคัญต่อการด่ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่น ด้านการศึกษาความรู้ ด้านการค้าขายและท่ามาหากิน และเป็นแหล่ง
สันทนาการและบันเทิง ซึ่งถือเป็ นสถานที่ที่มีความส่าคัญอย่างยิ่งของท้องถิ่น ส่งผลให้รัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการความรู้กับการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานเหล่านั้นภายใต้บริบทและอ่านาจหน้าที่ขององค์กร
ดังกล่าว โดยบทบาทอ่านาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ระดับคือ
๔.๑ องค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบล
แม่ทอมโดยตรง
๔.๒ องค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบล
แม่ทอมโดยอ้อม

๒๑๒

๔.๑ องค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้า ที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โ บราณสถานต่า บล
แม่ทอมโดยตรง
การบริ ห ารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัด
สงขลานั้นมีหน่วยงานที่มีอ่านาจหน้ าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานโดยตรง
ซึ่งได้แก่ วัดคูเต่าและวัดนารังนก
วัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาที่มีโบราณสถาน
ส่าคัญ คือ ศาลาการเปรียญและพระอุโบสถ เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของวัดคูเต่าและ
วัดนารังนก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นถือเป็นศาสนสมบัติของ
วัด ซึ่งตามกฎหมายแล้วศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ รวมถึงกุฏิ หอระฆัง โรงฉันท์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้นเป็นทรัพย์สินของวัด ทั้งนี้เนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการดูแลรักษาและจัดการเป็นอ่านาจหน้าที่
ของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล คือ วัด แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใด ๆ
จะเป็นอ่านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตาม แต่การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่
เจ้าอาวาสจะกระท่าได้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจ่าต้องไปตามวิธีการที่ก่าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งก่าหนด
วิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่ง
การจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ่าหน่ายออกจากทะเบียน การท่า
ทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท่าได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการ
ด่าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อื่น ๆ กรมศาสนาก็ได้
ก่าหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ
วัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนา และการจัดหารายได้เพื่อท่านุบ่ารุงรักษาวัด ยังมี
ประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งถือเป็นศาสนสมบัติของวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฎหมายเถรสมาคม บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ
เหล่ า นี้ มี พื้ น ฐานมาจากพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๑๔๘๔ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่ยังมีลักษณะบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป คือ
๑) การเป็นผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด
วั ด มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

๒๑๓

และพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นวัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เช่น เรื่องสถานะนิติบุคคลของวัด ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้นเจ้า
อาวาสจึงเป็นทั้งผู้ปกครองของวัด ตามมาตรา ๓๗ (๒) และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ วรรค
สาม ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา ๔๕ ต่าแหน่งเจ้า
อาวาส จึงเป็นต่าแหน่งที่มีความส่าคัญยิ่ง หน้าที่ที่ส่าคัญอย่างหนึ่งของเจ้าอาวาส คือ บ่ารุงรักษา
วัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา ๓๗ (๑) การจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในปัจจุบันจ่าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้าน
ศาสนาและด้านรายได้ของวัด เจ้าอาวาสในฐานะผู้แทนของวัดมีทั้งบทบาทของสงฆ์ที่จะต้องจรรโลง
พระพุทธศาสนา รวมไปถึงการปกครองสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในวัดและปกครองสอดส่อง
คฤหั ส ถ์ที่มีที่อยู่ ห รื อพ่านั กพักอาศัยอยู่ในวัดอีกทั้งยังท่าหน้าที่ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะในฐานะผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศา
สนสมบัติของวัด เจ้าอาวาสต้องมีผลผู กพันทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ และกฎหมายอื่ น ๆ แต่การก่าหนดคุ ณสมบั ติ ข องเจ้า อาวาส ตาม
กฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
เป็นการให้ความส่าคัญในการปกครองคณะสงฆ์เท่านั้นไม่ได้ก่าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาในทาง
โลกเอาไว้ด้วย การจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นศาสนสมบัติของวัด กรณีนี้มีประเด็นที่
ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น นิติกรรมสัญญา เป็นต้น รวมไปถึงศาสตร์ในการบริหารจัดการ ซึง่
หากขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ จะเป็นผลเสียถึงการมอบอ่านาจให้บุคคลอื่นที่จะ
เข้ามารองรับอ่านาจของเจ้าอาวาสในฐานะผู้รับมอบอ่านาจ รวมไปถึงการวางมาตรการหรือการมอบ
อ่านาจให้บุคคล คณะกรรมการ หรือคณะบุคคล ด่าเนินการบริหารจัดการฯ แทนเจ้าอาวาส อาจ
เกิดผลเสีย และไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ต่าแหน่งเจ้าอาวาสมาตรา ๔๕
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 1 ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้แทนเจ้าอาวาสหรือผู้แทน
เจ้าอาวาสหรือผู้จัดประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด่าเนินการจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบ โดยหลัก
ปฏิบัติดังกล่าวทั้งรู้และไม่รู้เท่าถึงการณ์ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หากขาด
การบริ ห ารจั ดการอสั งหาริ ม ทรั พย์ข องวัด ที่เหมาะสม เจ้าอาวาสอาจจะมีความผิ ดในฐานะเจ้ า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้

1

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. (2505). ราชกิจจานุเบกษา. มาตรา 45.

๒๑๔

๒) การแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือผู้ จัดประโยชน์ของวัด เป็นผู้ จัดการศาสนสมบัติ
ของวัด
ตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน
ไวยาวัจ กร ทั้งนี้ ค่าว่า “ไวยาวัจ กร 2” หมายถึง คฤหั ส ถ์ผู้ ได้รับการแต่งตั้งให้มีห น้าที่เบิกจ่าย
“นิตยภัต” และมีอ่านาจดูแลทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ นิตยภัตตาม
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๕ หมายถึง เงินงบประมาณที่
กรมการศาสนาได้รับเป็นประจ่าปีเพื่อจ่ายถวายอุปถัมภ์ ให้แก่พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือพระภิกษุ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่ก่าหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัต พระภิกษุผู้มีต่าแหน่งหลายต่าแหน่ง ทาง
ราชการจะถวาย นิตยภัตในต่าแหน่งที่สูงกว่าเพียงต่าแหน่งเดี ยว พระภิกษุผู้ได้รับแจ้งการถวายนิตย
ภัต ในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ไวยาวัจกร ไปขอเบิกนิตยภัตที่
กรมการศาสนา ในเขตจังหวัดอื่นให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกนิตยภัตที่จังหวัดซึ่งพระภิกษุรูปนั้น สังกัด
อยู่ภายในเดือนกันยายนของปี
การจัดหาประโยชน์จากศาสนสมบัติวัด ในกรณีที่วัดมีที่ดินมากพอจะน่ามาหา
ประโยชน์ได้ ก็ให้วัดเหล่านั้นจัดหาประโยชน์เข้าวัดจากที่ดินเหล่านั้นได้ โดยการตั้งไวยาวัจกรเป็น
ตั ว แทนของเจ้ า อาวาส หรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด หาประโยชน์ ข องวั ด ขึ้ น ด่ า เนิ น การ เหตุ ที่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
ไวยาวัจกร ก็เพราะว่าการจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องธุรกิจ
การค้าเชิงพาณิชย์ และการเงิน ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าอาวาสเข้ามาจัดการด้วยตนเอง กฎหมาย
จึงตั้งให้ไวยาวัจกรเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสและเป็นตัวแทนของวัด ซึ่งวัดต้องรับผิดชอบในการกระท่า
นั้น ถ้าได้กระท่าภายในของเขตอ่านาจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ต่าแหน่งไวยาวัจกรจึงเป็นต่าแหน่ง
ที่ส่าคัญส่าหรับกิจการของคณะสงฆ์ต่าแหน่งหนึ่ง ตามบทบัญญัติก่าหนดให้ช่วยงานเจ้าอาวาส หรือ
แทนเจ้าอาวาสเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าอาวาส จึงจะมีอ่านาจโดยสมบูรณ์ในการดูแลรักษา
และจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร ยังไม่ได้
ก่าหนดคุณสมบั ติบ างประการของไวยาวัจกรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เช่น คุณสมบัติของ
ไวยาวัจกร วาระในการด่ารงต่าแหน่ง และกระบวนการการสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมกั บกิจการที่
ได้รับมอบอ่านาจเฉพาะเรื่องอ่านาจในการแต่งตั้งไวยาวัจกรนั้น คือ เจ้าอาวาสของวัดนั้นปรึกษาสงฆ์
ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้ มีคุณสมบัติตามที่ก่าหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วเจ้าอาวาสมั กจะ
แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม คุ้ น เ ค ย ห รื อ ญ า ติ พี่ น้ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
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ศาสนสมบัติของวัด และในการจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์บางประการจะต้องเกี่ยวข้องกับตัว
กฎหมาย เช่น การท่านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ซึ่งต้องรู้เรื่องกฎหมายอย่างเพียงพอ ดังนั้นหาก
ไวยาวัจกรไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมย่อมท่าให้เกิดผลเสียในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นศาสนสมบัติของวัดได้
๓) การควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลย์อ่านาจของผู้เกี่ยวข้อง
จากกรณีผู้มอบอ่านาจและผู้รับมอบอ่านาจ ในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ตามความในมาตรา ๓๗ (๑) เจ้าอาวาสมีหน้าที่ด่าเนินการดูแลรักษาประโยชน์ในศาสนสมบัติของ
วั ด และเจ้ า อาวาสมี อ่ า นาจในการแต่ ง ตั้ ง ไวยาวั จ กร ได้ ต ามกฎมหาเถรสมาคม ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ซึ่งอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕3
ผู้แทนและตัวแทนในการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติในอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าอาวาส และไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ต้องดูแลรักษาและจัดการ
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ซึ่งข้อ ๓ ก่าหนดให้การเช่า
ที่ดินหรืออาคาร เจ้าอาวาสต้องจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด กรณีของวัดคูเต่าคือการ
ให้เช่าที่ดินภายในวัดเพื่อขายของในตลาดที่วัดคูเต่าก่าหนด ส่วนวัดนารังนกนั้นการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้
เป็นสถานที่เช่าพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการบูชา ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท่าทะเบียนทรัพย์สินที่จัด
ประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้
เป็นหลักฐาน โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๓ นี้ไม่ได้บัญญัติการควบคุม
ตรวจสอบของเจ้าอาวาสไว้4 และในข้อ ๖ ก่าหนดให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์
ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท่าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้ท่าบัญชีเงินรับจ่ายและ
คงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง โดยตรวจได้เสมอในเมื่อ
มีความประสงฆ์จะตรวจ แต่ไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป และอาจมอบหมายให้ภิกษุรูปอื่นที่มี
ความรู้ทางบัญชีที่มีความรู้ทางบัญชีท่าการตรวจแทนได้ อันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าอาวาส
ซึ่งถ้าพบว่าไวยาวัจกรทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
หรือประมาณเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่วัดอย่างร้ายแรง เจ้าอาวาสอาจสั่งถอด
ถอนไวยาวัจกรผู้นั้นออกจากหน้าที่ได้ โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ่าเภอตามกฎหมายมหาเถรสมา คม
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกรส่าหรับผู้จัดประโยชน์เป็นอ่านาจ
3

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2). (2535). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 16 ก. , น. 5 ,มาตรา 15 ตรี.
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505). (2511). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 85 ตอน
ที่ 98 ก.
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๒๑๖

ในการแต่งตั้งของเจ้าอาวาส จึงอาจถอนคืนการจัดประโยชน์จากผู้นั้นได้ โดยแจ้งการถอนคืนแก่ผู้นั้น
เป็ น หนั ง สื อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน อั น เป็ น การควบคุ ม ตรวจสอบของเจ้ า อาวาสได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
แต่ส่าหรับเจ้าอาวาสซึ่งมีหน้าที่บ่ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้ว ยดี
ตามมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น ในบทก่าหนดโทษ หมวด
๗ กรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายจึงไม่อาจควบคุมตรวจสอบได้โดยตรง อีกทั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ในการดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัด ไม่ได้ก่าหนด
อ่านาจให้ผู้ใดในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังนั้นถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติในการ
ควบคุมตรวจสอบ แต่ผู้ บั งคับ บั ญชาตามล่ าดับขั้นอาจใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.
๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ในหมวด ๔ จริยาพระสังฆาธิการ ในข้อ ๔๓
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “พระสังฆาธิการต้องเอื้อเฟื้อต่อพระราชบั ญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค่าสั่ง ประกาศ พระราชบัญญัติสมเด็จพระสังฆสังวร และปฎิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ” ในการควบคุมดูแลแนะน่า ชี้แจง หรือสั่งให้เจ้าอาวาสผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการได้ เนื่องจากการดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของเจ้า
อาวาสนั้นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎกระทรวง
๔) การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก่าหนดในกฎกระทรวง”5
ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ อ าศั ย อ่ า นาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ออก
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ว่าด้ว ยการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด
ซึ่งผูกพันให้วัดต้องปฎิบัติตามวิธีการที่ก่าหนด และบางกรณีการด่าเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาก่อน ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)
ข้อ ๒ ก่าหนดว่า “การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัด ให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระท่าได้ก็ต่อเมื่อกรมการ
ศาสนาเห็ น ชอบและได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากมหาเถรสมาคม” ในข้ อ ๔ “การให้ เ ช่ า ที่ ธ รณี ส งฆ์
ที่กัลปนา หรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ที่มีก่าหนดระยะเวลาการเช่าเกินสามปี จะกระท่าได้ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา” และฝนข้อ ๕ “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่
เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ่าเภอ หรือ ธนาคาร หรือนิติ
บุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด ” ข้อก่าหนดดังกล่าวในประเด็น
นี้ผู้วิจัยเห็นว่าไม่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศาสนสมบัติของวัด เกิดความล่าช้า
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๒๑๗

และไม่ ส ะดวกในการลงทุ น เพื่ อ ประโยชน์ ต อบแทนของวั ด 6 อี ก ทั้ ง ไม่ มี ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ดทั้ ง ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎกระทรวง เป็นบทลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติ ดังนั้นถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืน
กรมศาสนาก็ไม่มีอ่านาจบังคับ แต่วัดอาจทีปัญหาทางกฎหมายในสัญญาเช่าเกินสามปีในธรณีสงฆ์
ที่กัลปนา หรือที่จัดประโยชน์กับผู้เช่าได้ นอกจากนั้นกฎกระทรวงก็ไม่ได้บัญญัติถึงรายละเอียด และ
วิธีการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัดอย่างชัดแจ้ง ให้เป็นอ่านาจของเจ้าอาวาสหรือตัว
แทนที่จะจัดการหาประโยชน์ที่ดินของวัดไปโดยล่าพัง ไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานทาง
ราชการ ซึ่งถ้าเจ้าอาวาสไม่สอดส่องดูแลไวยาวัจกร ผู้จัดประโยชน์อย่างทั่วถึง หรือตัวแทนที่แต่งตั้ง
ท่าหน้าที่ได้ไม่ดีพอ เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด
อาจสูญเสียผลประโยชน์เป็นจ่านวนมากได้
๕) ความผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และผลผูกพันตามกฎกระทรวง ฉบับที่
๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อผู้มอบอ่านาจและ
ผู้รับมอบอ่านาจ
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของวัด ในฐานะที่วัดมีสถานภาพ
เป็นนิติบุคคลตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความชอบธรรมที่จะบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ของวัด กิจการบางอย่างที่ต้องอาศัยรูปการ
บริหารจัดการในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวเนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ของวัดตามกฎหมายมีรูปแบบการ
จัดการตามกฎหมายในเรื่องของ นิติกรรมสัญญาเช่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าที่ดิน หรืออาคาร
ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด หรืออาคาร ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด ดังนั้นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนของ
วัดจึงมีผลผูกพันตามกฎหมายในอันที่จะลงนามในฐานะคู่สัญญาที่เข้าผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
ของวัด จากความไม่เหมาะสม รวมถึงข้อจ่ากัดในด้านวัฒนธรรมประเพณีสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน
พระภิกษุสงฆ์ จึงให้อ่านาจเจ้าอาวาสที่จะมอบอ่านาจให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาด่าเนินการแทนเจ้า
อาวาสได้ กฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่เนื่องจากเจ้าอาวาสในฐานะตัวการผู้มอบอ่านาจเฉพาะ ซึ่งได้กระท่าไปในขอบเขต
ชองอ่านาจตามกฎหมายอันจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเข้ามาเป็นคู่สัญญากับวัดผลผูกพัน
ดังกล่าวระหว่างผู้มอบอ่านาจ และผู้รับมอบอ่านาจ กรณีนี้เห็นว่ายังมิได้การก่าหนดไว้อย่างเด่นชั ด
ในพระราชบัญญัติพระสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นอุปสรรคอย่างอื่นในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ในการ
จัดการดูแลรักษา และหาประโยชน์ในศาสนสมบัติ เนื่องจากวัดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ที่ดิน ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ได้ก่าหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดประโยชน์ใน
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๒๑๘

ศาสนสมบัติของวัดหลายฝ่ายด้วยกัน ซึ่งอาจจะอยู่ในฐานะ "ผู้แทน" หรือ “ตัวแทน” ของวัด
ถ้ า ได้ ก ระท่ า กิ จ การใด ๆ ในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยชอบด้ ว ย กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒
แล้วก็ถือว่าได้กระท่าภายในกิจการเพื่อประโยชน์แก่วัดโดยชอบด้วยกฎหมาย7
๖) อ่านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์ในการควบคุมดูแลการจัดประโยชน์
ในศาสนสมบัติของวัด
การปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ได้ก่าหนดไว้ในมาตรา ๒ “คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม” และ
มาตร ๒๐ ทวิ8 ได้บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ” ส่าหรับการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
ได้จัดแบ่งเขตปกครองเป็ นภาค จังหวัด อ่าเภอ และต่าบล โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะอ่าเภอ
และเจ้าคณะต่าบลเป็นผู้ปกครองตามล่าดับชั้น การปกครองคณะสงฆ์มีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด่าเนินการค่อนข้างยาวนาน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแลในปกครองของสงฆ์ได้
โดยเฉพาะการบริหาร จัดการผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด อีกทั้งไม่มี
ข้ อ บั ญ ญั ติ ถึ ง อ่ า นาจและหน้ า ที่ ข องพระสั ง ฆาธิ ก ารที่ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของเจ้ า อาวาส ในการ
ควบคุมดูแลการจัดประโยชน์ ในศาสนสมบัติของวัดกฎกระทรวงก่าหนไว้เป็นเพียงการเสนอเรื่ อง
ตามล่าดับขั้นถึงกรมศาสนา
กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนก
ในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นสามารถบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานภายใน
อ่านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก่าหนด โดยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบกติกาที่ก่าหนดให้วัดสามารถบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุได้ภายในวัด โดยมีเจ้าอาวาสซึ่งถือเป็นผู้แทนนิติบุคคลในการบริหารจัดการ
ดังกล่าว และแม้ว่าด้วยข้อจ่ากัดด้านความรู้ ความสามารถด้านทางโลกของเจ้าอาวาส กฎหมายได้
เปิดช่องให้เจ้าอาวาสในฐานะตัวแทนของวัดสามารถตั้งไวยาวัจกร หรือคณะกรรมการวัดในการ
ช่วยเหลือเพื่อให้การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ศาสนสมบัติของวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505). (2511). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 85 ตอน
ที่ 98 ก.
8 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. (2505). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 79, ตอนที่ 115 ก ฉบับพิเศษ, น. 29.
มาตรา 20 ทวิ.

๒๑๙

๔.๒ องค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบลแม่
ทอมโดยอ้อม
องค์กรภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานต่าบลโดย
อ้อมนั้นมีด้วยกันหลายองค์กรที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก สามารถด่าเนินการไปได้ด้วยความมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่
ก่าหนดไว้ ซึ่งองค์กรภาครัฐที่กล่าวมานั้นได้แก่
๑) องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๒) องค์การบริหารส่วนต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3) เทศบาลต่าบลคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4) ที่ว่าอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
5) ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา อ่าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑) องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการ
อ่าเภอบางกล่่า ๑๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากอ่าเภอหาดใหญ่ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
สงขลา ๓๘ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ มีส่านักงานองค์การ
บริหารส่วนต่าบล ๑ หลัง มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ เขตต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดกับ เขตต่าบลคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตต่าบลบางกล่่า ต่าบลท่าช้างและต่าบลบ้านหาร
อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 4.1 องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ.บางกล่่า จ.สงขลา

๒๒๐

องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมมีเนื้อที่รับผิดชอบโดยประมาณ ๑๓,๖๒๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๘,๓๕๓.๖๐ ไร่9
หมู่ที่ ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๕๑๙.๘๖ ไร่
หมู่ที่ ๒ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๖๐ ไร่
หมู่ที่ ๓ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๗๘.๑๒ ไร่
หมู่ที่ ๔ มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๘๓.๗๕ ไร่
หมู่ที่ ๕ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๗๐.๖๒ ไร่
หมู่ที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๔๑.๒๕ ไร่
โดยพื้นที่ของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้่าเลียบ
คลองอู่ ต ะเภา และมี จ่ า นวนหมู่ บ้ า นในเขตองค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นต่ า บล อยู่ ๖ หมู่ บ้ า นได้ แ ก่
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหิน
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทอมตก
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนอนวัด
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ทอมออก
หมู่ที่ ๕ บ้านนารังนกเหนือ
หมู่ที่ ๕ บ้านนารังนกใต้
ส่ าหรั บ องค์การบริการส่ว นต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่ า จังหวัดสงขลามีพันธกิจ
ดังนี้10
(๑) พัฒ นาโครงการสร้า งพื้นฐานให้ ครอบคลุ ม และมีร ะบบการป้ องกันภั ย ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
(๒) ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี
(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิด
ความยั่งยืน
(๕) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร
โดยพันธกิจดังกล่าวถูกก่าหนดไว้ในแผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งเป็นการ
จัดท่าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริห ารส่วนต่าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก่าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต่าบลของทุกจังหวัด รวมทั้งในเขตจังหวัดสงขลา จัดท่าแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว โดยองค์การ
บริหารส่วนต่าบลแม่ทอมมีอ่านาจหน้าที่ในการจัดท่าแผนพัฒนาสามปีของตนด้วย ส่าหรับในส่วน
ของการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานภายในพื้นที่ของตนนั้น ทางองค์การบริหารส่วน
9

องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม. (2561). องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทอม. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2561, จาก
http://www.maetom.go.th/content/board
10 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทอม. แหล่งเดิม.

๒๒๑

ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นได้มีการจัดท่าแผนอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึง
ปัจจุบัน โดยส่าหรับในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) นั้นทางองค์การบริหารส่วนต่าบล
แม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาได้ก่าหนดโครงการ ๑๑ โครงการ11 ได้แก่
ตารางที่ 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์/โครงการ
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. คก.เยี่ยมเยียนผู้น่าศาสนาและประชาชนในช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน)
๕,๖๗๔
๒. คก.สืบสานวัฒนธรรมอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์)
๒๙,๔๖๙
๓. คก.หล่อเทียนพรรษาและ/หรือแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา
๑๘,๑๖๙
๔. คก.อุดหนุนวัดในต่าบลแม่ทอมในการด่าเนินโครงการกิจกรรมวันออกพรรษา
ประดิษฐ์เรือพระทางน้่า
- วัดคูเต่า
๕,๐๐๐
- วัดม่วงหอม
๕,๐๐๐
๕. คก.จัดกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา
๒๒,๘๖๐
๖. คก.สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ่าปี ๒๕๕๗
๑๘๕,๒๙๓
๗. คก.รดน้่าผูส้ ูงวัย ฉ่่าใจวันสงกรานต์ ประจ่าปี ๒๕๕๘
๑๙,๙๓๒
๘. คก.อุดหนุนที่ท่าการอ่าเภอบางกล่่าตามโครงการรัฐพิธีของอ่าเภอบางกล่่า
๕,๐๐๐
๙. คก.หน้าบ้านน่ามอง
๑๙,๒๐๐
๑๐. คก.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๗,๙๓๕
๑๑. คก.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่าจัดขยะที่ถูกวิธี
๔,๖๑๗
รวม
๓๒๘,๑๔๙

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต่า บลแม่ ท อม อ่ า เภอบางกล่่ า จั ง หวั ด สงขลาดั ง กล่ า วเห็ น ได้ ชัด ว่า แผน
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาต่าบลระยะสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นยังเป็นแผนที่มีวัตถประสงค์ในการอนุรักษ์ประเพณี
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ม าแต่อ ดี ต จนถึ งปั จ จุบั นให้ ยัง คงอยู่คู่ กั บ ชุม ชน ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม แต่ยุทธศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานที่ส่าคัญทางศาสนาทั้งหมดของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้นยังคงให้ทางวัดคูเต่า
และวัดนารังนกท่าหน้าที่ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการตามอ่านาจหน้าที่ของวัดในฐานะนิติ
บุคคลที่มีอ่านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดอยู่แล้ว
11

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทอม. แหล่งเดิม.
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๒) องค์การบริหารส่วนต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เทศบาลต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ
อ่าเภอหาดใหญ่ จุดศูนย์กลางของต่าบลอยู่ห่างจากที่ว่าการอ่าเภอประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จุดไกล
สุด คือ บ้านเกาะนก ระยะห่าง ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้12
ทิศเหนือ
จด ทะเลสาบสงขลา
ทิศใต้
จด ต่าบลคลองแห
ทิศตะวันออก
จด ต่าบลน้่าน้อย
ทิศตะวันตก
จด ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า

ภาพที่ 4.2 ด้านหน้าเทศบาลต่าบลคูเต่า

ภาพที่ 4.3 เทศบาลต่าบลคูเต่า

ภาพที่ 4.4 บริเวณรอบเทศบาลต่าบลคูเต่า

เทศบาลต่าบลคูเต่า มีพื้นที่ ๔๕.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๘,๑๓๒ ไร่
เป็นพื้นที่สาธารณะประมาณ ๖๘๙ ไร่ โดยมีจ่านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล ต่าบลคูเต่าจ่านวน ๑๐
หมู่บ้าน ดังนี้
12

เทศบาลต่าบลคูเต่า. (2560). เทศบาลตาบลคูเต่า. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2561, จาก http://www.kutao.go.th.
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หมู่ที่ ๑ บ้านบางโหนด
หมู่ที่ ๒ บ้านบางโหนดใน
หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมโพธิ์
หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะนก
หมู่ที่ ๕ บ้านควน
หมู่ที่ ๖ บ้านคูเต่า
หมู่ที่ ๗ บ้านใต้
หมู่ที่ ๘ บ้านดอน
หมู่ที่ ๙ บ้านหัวควาย
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางโทง
และมีจ่านวนประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตพื้นที่เทศบาลต่าบลคูเต่า มีจ่านวน
ทั้งสิ้น ๑๐,๖๕๖ คน แยกเป็นชาย ๕,๒๒๗ คน หญิง ๕,๔๒๙ คน ประชากรส่วนใหญ่ของ
ต่าบลคูเต่าร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย
และธุรกิจส่วนตัว13
ประวัติความเป็นมาของชุมชนคูเต่า
ชุมชนคูเต่าเป็นชุมชนโบราณมีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์ จากประวัติศาสตร์วัด
คูเต่าในสารานุกรมวัฒ นธรรมภาคใต้กล่าวว่า “จากประวัติค่าบอกกล่าวว่าวัดคูเต่า ตั้งขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2299 เดิมอยู่ที่บ้านหนองหิน ต่าบลแม่ทอม ปัจจุบันยังมีป่าช้าหนองหินเหลื อ
เป็ น หลั กฐานอยู่ ร อบๆวัด เป็ น ที่ลุ่ มและเป็นที่อาศัยของเต่าจ่ านวนมาก ชาวบ้านเรียกกันว่ า
“วัดสระเต่า” ต่อมามีชาวจีนเข้าไปตั้งบ้านท่ามาหากินบริเวณสองฟากฝั่งคลองอู่ตะเภามากขึ้น จน
บริเวณริมน้่าเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นที่ตั้งวัดเดินทางสัญจรไม่สะดวกจึงย้ายมายังที่ตั้ งปัจจุบัน เหตุที่
เรียกว่าวัดคูเต่านั้นเนื่องจากชาวบ้านร่วมใจกันขุดขึ้นทางทิศเหนือของเชื่อมกับล่าคลองยาวไปทาง
ทิศตะวันตกเรือขนาดเล็กผ่านไปมาได้ ต่อมามีเต่าขึ้นลงคูนี้บ่อยๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่าคูเต่าและ
เรี ย กวัดสระเต่าว่าวัดคูเต่า จากค่าบอกเล่ าของพระอธิการหวั่ นเชี้ย คุณปาโล ว่าวัดนี้ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณพ.ศ.2443 และครั้งสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรม
พระยาภานุ พัน ธุว งศ์ว รเดช ทรงบันทึกไว้ในหนังสื อ “ชีวิวัฒ น์ ” เล่ าถึงการเสด็จวัดคูเต่ า ของ
พระองค์ท่านเมื่อ พ.ศ.2427 ว่าตรงกับวันเสาร์ที่ 9 เดือน 10 ขึ้น 3 ค่่า14 จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าคูเต่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 200 ปี

13
14

เทศบาลต่าบลคูเต่า. (2560). เทศบาลตาบลคูเต่า. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2561, จาก http://www.kutao.go.th.
พรศักดิ์ พรหมแก้ว. (2529). นิทานพื้นบ้านภาคใต้ ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ (เล่มที่ 5). น. 1779-1781.
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ภาพที่ 4.5 แผนที่อ่าเภอหาดใหญ่แสดงที่ตั้งของต่าบลคูเต่า
ที่มา : เอกสารเผยแพร่ของพัฒนาชุมชน ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2534

ภาพที่ 4.6 แผนที่อ่าเภอหาดใหญ่แสดงที่ตั้งของต่าบลคูเต่า
ที่มา : เอกสารเผยแพร่ของพัฒนาชุมชน ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2534
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ที่ตั้งและอาณาเขต
ต่าบลคูเต่าเป็นต่าบลหนึ่งในจ่านวน 15 ต่าบลของอ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่าเภอหาดใหญ่ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย
10 หมู่บ้าน คือบ้านบางโหนด บ้านแหลมโพธิ์ บ้านเกาะนก บ้านควน บ้านคูเต่า บ้านใต้
บ้านวัดดอน บ้านหัวควาย และบ้านบางโหง มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ทะเลสาบสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อ
ต่าบลคลองแห
ทิศตะวันออก ติดต่อ
ต่าบลน้อย
ทิศตะวันตก ติดต่อ
ต่าบลแม่ทอม,ต่าบลบางกล่่า กิ่งอ่าเภอ
บางกล่่า
สภาพภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศของต่าบลคูเต่าเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบมีคลองไหลผ่าน เพื่อลงสู่
ทะเลสาบสงขลาทางด้านทิศเหนือ ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทรายเหมาะกั บ
การท่านาและเกษตรกรรมทั่วไป ภูมิอากาศมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคใต้ทั่วไปคือ มี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อนและฤดูฝน ด้านริมฝั่งทะเลสาบโดยตลอดเหมาะส่าหรับการท่าประมงชายฝั่งและท่านากุ้ง
ครอบครัวและประชากร
ต่าบลคูเต่ามีเนื้อที่ทั้งหมด 10,970 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่ม ประชากรที่อาศัยอยู่มี
ครัวเรือนทั้งหมด 1,224 ครัวเรือน ประชากร 7,332 คน แยกเป็นชายจ่านวน 3,507 คน
หญิงจ่านวน 3,925 คน ลักษณะการรวมตัวกันอยู่ เป็นกลุ่มคือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 ส่วน
ในกลุ่มที่สองจะมีลักษณะอยู่กระจาย ๆได้แก่หมู่ที่ 8,9 และ 10
การปกครอง
ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะการปกครองเช่นเดียวกับต่าบล
อื่นๆในประเทศไทยมีก่านันเป็นหัวหน้าต่าบลและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น่าหมู่บ้าน นอกจากนั้นในต่าบล
คูเต่ายังประกอบไปด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสถาต่าบล 21 คน
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จ่านวน 90 คน
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับสากล จ่านวน 20 คน
4. คณะท่างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนระดับต่าบล จ่านวน 7 คน
5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน จ่านวน 70 คน
6. ผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชน จ่านวน 20 คน
7. คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ จ่านวน 28 คน
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การศึกษา
ต่ า บลคู เ ต่ า เป็ น สั ง คมชนบท ประชากรส่ ว นใหญ่ ยัง มี ร ายได้ น้ อ ย มี อ าชี พ ทางการ
เกษตรกรรม ผู้ที่อยู่ในวัย 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา แม้ว่าปัจจุบันจะมี
โรงเรียนมัธยมระดับต่าบลก็ตาม เด็กรุ่นใหม่นิยมไปศึกษาต่างต่าบล เช่นในตัวอ่าเภอหาดใหญ่และ
กรุงเทพฯ คงเหลือแต่คนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใหญ่ที่
การศึกษาสูงไม่นิยมอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มักจะไปท่างานต่างถิ่นจะกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อมีกิจจ่าเป็น
งานหรือเทศกาลงานบุญเท่านั้น
ปัจจุบันต่าบลคูเต่าก่าลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะระบบการศึ กษาได้เข้าถึงในทุกระดับ เช่น
ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ ประถามศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ประกอบกั บ มี วั ด ใน
พระพุทธศาสนาและมัสยิด/สุเหร่า ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้าน ท่าให้ชาวบ้านในต่าบลคูเต่ามี
การศึกษาที่เจริญก้าวหน้าขึ้น
ศาสนา
ประชากรในต่าบลคูเต่ามีการนับ ถือศาสนาอยู่ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนา
อิส ลาม จะมีชุมชนอิส ลามอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านใต้และบ้านควน โดยสรุปนับถือศาสนาพุ ท ธ
ประมาณ 60% และอิสลาม 40% มีวัด 4 แห่ง ส่านักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง
การคมนาคม
ทางบก การเดินทางเข้าต่าบลมีถนนลาดยางเข้าต่าบลผ่านหมู่ บ้านต่างๆ 1 สาย ถนน
ลูกรัง 14 สาย ทางสาธารณะประโยชน์อีกหลายสาย มีรถโดยสารเล็กสองแถวเข้าหมู่บ้านต่างๆ มี
จักรยานยนต์รับจ้าง ชาวบ้านมีรถยนต์ส่งสินค้าและมีรถจักรยานยนต์ใช้เกือบทุกครัวเรือน
ทางน้่า มีท่าเรือติดต่อกับชุมชนภายนอก สามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียง ท่าเรือใน
คลองอู่ตะเภา เช่น ชุมชนต่าบลคลองแห คอหงส์ หาดใหญ่ ท่าเรือริมทะเลสาบ เช่น เกาะยอ
สิงหนครและสทิงพระ เป็นต้น
ประเพณีและวัฒนธรรม
ชาวบ้านต่าบลคูเต่ามีวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนผ่านทางประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาโดย
ตลอด ดังนี้
1. งานประเพณีชักพระ
งานนี้จะตรงกับวันแรม 1 ค่่าเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ต่าบลคูเต่าจะจัด
งานนี้ เป็ น เวลา 2 วัน ณ บริ เวณแหลมโพธิ์ กิจกรรมที่จัดให้ มีคือ การแข่งขันเล่ นเพลงเรื อ และ
ประกวดเรือพระ ซึ่งยังคงเป็นชุมชนที่มีประเพณีชักพระต่างจากที่อื่น คือ มีการประกวดเรือพระทาง
น้่าและมีการเล่นเพลงเรือที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นโดยเฉพาะ
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2. ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่่า เดือน 12 ชาวบ้านจะไปลอยกระทงและ
ท่าบุญที่วัดอู่ตะเภาและวัดใหม่ริมคลองอู่ตะเภาในบางปีก็จะมีการจัดงานรื่นเริง มีมหรสพ ซึ่งความ
เชื่อในเรื่องลอยกระทงก็เช่นเดียวกับในถิ่นอื่นคือการลอยเอาความทุกข์ให้ลอยไปกับแม่น้่า
3. ประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีวันกตัญญูขึ้นบ้านใหม่
ประเพณีสงกรานต์ที่ต่าบลคูเต่านิยมเรียกว่าวันกตัญญูหรือวันท่าบุญเดือน 5 จะมี
การท่าบุญตักบาตรที่ศาลาที่ตั้งอยู่ริมน้่า มีการลอยแพสะเดาะเคราะห์ที่คลองอู่ตะเภา มีการอาบน้่า
คนแก่ ประกอบพิธีบังสุกุลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
4. ประเพณีท่าบุญเดือนสิบหรือชิงเปรต
ต่าบลคูเต่ามีการจัดงานท่าบุญสารทเดือนสิบเช่นเดียวกับที่อื่นๆในภาคใต้ ซึ่งแต่ละ
ปีจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเรียกว่าวันรับเปรต ตรงกับแรม 1 ค่่าเดือน 10 และครังหลังเรี ยกว่าวันส่ง
เปรต ตรงกับวันแรม 15 ค่่าเดือน 10 ซึ่งจัดกันตามความเชื่อที่สืบเนื่องมาแต่บรรพบุรุษ โดยเชื่อว่า
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายไปจะสามารถกลับมาเยี่ยมลูกหลานได้ปีละครั้งๆละ 15 วัน ลู กหลาน
จึงมีหน้าที่จัดเตรียมส่ารับอาหารต่างๆตามความเชื่อ เพื่อน่ามาเลี้ยงดู บรรดาญาติที่ตายไปแล้วซึ่ง
อาจจะอดอยากจะได้มีกินมีใช้
5. ประเพณีการเกิด
เมื่อมีเด็กคลอดใหม่ เป็นสมาชิกของชาวต่าบลคูเต่าจะจัดพิธีต้อนรับเด็กที่เกิดใหม่
ตามความเชื่อเก่าแก่ว่าเด็กนั้นยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ ชาวบ้านจึงจะต้องจัดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ส่าหรับเด็ก เพื่อเป็นการหลอกผีว่าเด็กคนนั้นไม่น่ารักแต่น่าชังไม่ควรจะรับกลับไป ให้เขาได้อยู่ต่อไป
ซึ่งแต่ละบ้านจะมีลักษณะการจัดที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงรายละเอียด แต่มักไม่ท่ากัน
เอิกเกริก คงท่ากันแต่ในครอบครัวและหมู่ญาติใกล้ชิดเท่านั้น
6. ประเพณีการบวช
ชายไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นิยมบวชเพื่อรับใช้
ศาสนาและรักษาประเพณีกันอย่างเคร่งครัด งานบวชมักจะเป็นงานใหญ่มีการชุมนุมญาติพี่น้อง การ
จัดงานบวชนิยมท่ากันในช่วงก่อนเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่เดือน 6 เป็นต้นไป ส่าหรับล่าดับขั้นตอนของ
ประเพณีก็จะกระท่าเช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆในภาคใต้
7. พิธีเข้าสุหนัต
พิธีเข้าสุหนัตเป็นพิธีทางศาสนาอิสลาม ซึ่งปรากฏอยู่ในบ้านควนและบ้านใต้ของ
ต่าบลคูเต่า โดยเด็กชายอิสลามทุกคน เมื่อย่างเข้าอายุ 12-13 ปี จะต้องเข้าพิธีนี้ นับเป็นพิธี
ส่าคัญของชาวมุสลิม
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8. ประเพณีการตาย
8.1 ชาวไทยพุทธ ชาวบ้านต่าบลคูเต่านิยมจัดพิธีศพที่บ้าน มีหมออาบน้่าศพ
หรือสัปเหร่อ เป็นผู้คอยจัดการพิธีศพรวมทั้งการก่าหนดวันและเวลาในการฌาปนกิจ แต่ละคืนจะมี
พิธีสวดบ่าเพ็ญบุญกุศลศพ และก่อนวันเผา 1 คืน มักนิยมให้พระแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ใน
วันเผาจะมีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์แล้วจึงเคลื่อนศพไปเผา มีการทอดผ้าบังสุกุล และนิยม
เผาในช่วงบ่าย ประมาณเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และในเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการเก็บกระดูกผู้ตายไว้
ส่าหรับบ่าเพ็ญกุศาลต่อไป
8.2 ชาวไทยมุสลิม จะประกอบพิธีตามหลักศาสนาคือจะไม่เก็บศพไว้เกิน 24
ชั่วโมง มีการอาบน้่าแล้วน่าศพไปฝังยังกุโบซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หละงจัดพิธีศพแล้วมักมีธรรมเนียม
นิ ย มพิ ธี ส วด ถ้ า มี ฐ านะดี ก็ จ ะท่ า พิ ธี ส วด 7 วั น ถ้ า ด้ ว ยกว่ า นั้ น ก็ จ ะลดจ่ า นวนวัน ลงตามความ
เหมาะสมแล้วแต่ญาติพี่น้องจะก่าหนด
ส่าหรับประวัติความเป็นมาของต่าบลคูเต่ามีดังนี้ คนเฒ่า คนแก่เล่าว่าแต่เดิมการตั้งถิ่น
ฐานของผู้คนในชุมชนต่าบลคูเต่าได้ยึดเอาแนวคลองอู่ตะเภาตลอดแนวเป็นที่ตั้งบ้านเรือน เพราะ
ริมคลองมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่คู่คลองอู่ตะเภา เป็นต้นว่า สัตว์น้่า
พื ช น้่ า ที่ ใ ช้ ป ระกอบอาหารและคลองอู่ ต ะเภายั ง เป็ น เส้ น ทางคมนาคมติ ด ต่ อ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ
นอกจากนั้นผู้คนยังอาศัยน้่าจากคลองอู่ตะเภาในการอุปโภคและบริโภค เพราะสมัยก่อนน้่ายัง
สะอาด ชุมชนเล็ก ๆ ที่อาศัยรวมกันอยู่ละแวกบ้านต่าง ๆ ตลอดแนวคลอง และละแวกบ้านที่ห่าง
จากคลองแต่มีการตั้งบ้านเรือนโดยยึดเอาเรื่องการท่ามาหากินเป็นหลักในการตั้งบ้านเรือนได้แก่
ละแวกบ้านต่าง ๆ ดังนี้ บ้านท่าหลา บ้านหัวควาย บ้านโอ บ้านโคกเสน บ้านโคกคาเหนือ
บ้านดอน บ้านอู่ตะเภา บ้านหลวงนา บ้านหนองบัว บ้านหัวสะพานปูน บ้านคู บ้านหัวสะพาน
บ้านจีน บ้านคูเต่า บ้านควนเหนือ บ้า นควนใต้ บ้านคดหม้อ บ้านทอนโหมลง บ้านเกาะนก
บ้านปากบาง บ้านปลายแหลม บ้านหัวทุ่ง บ้านบางใหญ่ บ้านบางโหนดใน และบ้านบางโหนด
นอก ซึ่งละแวกบ้ านที่กล่าวถึงนี้ ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนแถบริมคลองอู่ตะเภาเกือบทั้ง หมด
มีเพียงบางละแวกบ้านเท่านั้นที่ตั้งบ้านเรือนห่างจากคลองแต่ในวิถีชีวิตก็ยังมีส่วนสัมพันธ์กับคลองอู่
ตะเภาทั้งสิ้น15
ชุมชนต่าบลคูเต่า ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มตอนปลายของคลองอู่ตะเภาและส่วนหนึ่งติด
ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา มีที่ราบลุ่มผืนใหญ่เป็นพื้นที่ท่านาในอดีต และมีพื้นที่ท่าสวนอยู่เล็กน้อยจาก
สภาพการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ดังกล่าวจึงท่าให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพท่าการเกษตร ท่านา ท่าสวน
และการประมงหาปลา แต่ในอดีตผู้คนจะท่ามาหากินเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลี้ยงวัวไว้
ไถนา เลี้ ย งหมู เลี้ ย งไก่ไว้กิน เศษอาหารในครัวเรือน ท่านาเก็บข้าวไว้กิน ปลู กพืช ผั กไว้กินใน
15
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๒๒๙

ครัวเรือน แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีผลผลิตที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในครัวเรือน หาปลาแลกข้าว เลี้ยงหมู
ไว้แบ่งปันกันกิน เป็นต้น ท่าให้วิถีชีวิตของผู้คนจะอยู่แบบเรียบง่าย 16 มีการพึ่งพาอาศัยกันสูงมาก
ฐานะของคนในชุมชน จึงเป็นลักษณะพออยู่พอกิน
ต่ า บลคู เ ต่ า มี ส ถานที่ ส่ า คั ญ และมี โ บราณสถานที่ มี ค วามส่ า คั ญ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีลักษณะเดียวกับต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ทั้งนี้
เนื่องจากในอดีตวิถีชีวิตชุมชนของทั้งสองต่าบลมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และเชื่อมโยงกันโดยมีคลองอู่
ตะเภาเป็นแม่น้่าหลักในการท่าให้ประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่สองต่าบลมีความใกล้ชิดและสัมพันธ์
กัน ดังนั้นท่าให้ความสัมพันธ์ของชุมชนของประชาชนทั้งสองต่าบลจึงเป็นเสมือนเครือญาติ โดยมีวัด
คูเต่าและวัดนารังนกเป็นศูนย์รวมกันของชุมชนและประชาชนสองต่าบล ดังนั้นต่าบลคูเต่าจึงเป็น
เสมือนแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ท่ามาหากินของชุมชนริมคลองอู่ตะเภาในอดีต โดยมีสถานที่ส่าคัญ 17
ได้แก่
(๑) ท่าหลา ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ ๑๐ ต่าบลคูเต่าซึ่งมีศาลาเป็นที่พักของผู้รอ
เรือยนต์ เรือหางยาว ที่จะเดินทางไปหาดใหญ่ – สงขลาในอดีต ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์แ ละสร้าง
ศาลาหลังใหม่ขึ้น และเป็นชื่อของละแวกบ้านท่าหลามาจนถึงปัจจุบัน
(๒) บางโทง เป็นชื่อปลายล่าน้่าสาขาของคลองอู่ตะเภาจะเป็นทางน้่าไหลหลากจาก
คลองอู่ตะเภาออก ไปยังทุ่งนาที่ราบลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๐ ต่าบลคูเต่า และเป็นชื่อของระแวง
บ้านบางโทง ในปัจจุบันและมีมัสยิดบ้านบางโทน
(๓) ท่าควาย ตั้งอยู่ ริมคลองอู่ตะเภาหมู่ที่ ๙ ต่าบลคูเต่าเป็นสถานที่ที่ผู้ คนน่าวัว
ควายลงกินน้่า ในคลองอู่ตะเภาปัจจุบันไม่มีสภาพให้เห็นเพราะได้พัฒนาเป็นถนนไปแล้ว
(๔) วัดชลธารประสิทธิ์ ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ ๙ ต่าบลคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่วัด
หนึ่งของต่าบลคูเต่า
(๕) โคกคาเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต่าบลคูเต่าโคก คือ ที่สูงและผู้คนจะยึดเป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนที่สูงโคกคาเหนือ เป็นที่สูงบริเวณที่ราบลุ่มกลางทุ่งนา ปัจจุบันเป็นชื่อของละแวกบ้านโคก
คาเหนือ
(๖) โคกเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต่าบลคูเต่าโคก คือ ที่สูงและผู้คนจะยึดเป็นที่ตั้งบ้านเรือน
ที่สูงโคกเสนเป็นที่สูงบริเวณทุ่งนา ปัจจุบันเป็นชื่อของละแวกบ้านโคกเสน
(๗) ท่าโอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต่าบลคูเต่า เดิมเป็นท่าเรือส่าเภา แวะซ่อมเรือ ซึ่งวิ่งใน
คลองอู่ตะเภาไปส่งสินค้าในอ่าเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่อนุรักษ์ไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์
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(๘) วัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต่าบลคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่สุดสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาคือสร้างเพื่อ พ.ศ. ๒๐๑๐ มีโบราณวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในชุมชน คือ วัตถุ
โบราณและสลักไม้เป็นรูปหนุมาน ชาวบ้านเรียกว่า “ตาหมาน” และบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้เดิมเป็นที่
จอดเรือส่าเภาของพ่อค้า
(๙) วัดดอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต่าบลคูเต่า “ดอน” เป็นชื่อเรียกที่สูงบริเวณที่ราบลุ่ม
วัดดอนเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของต่าบลคูเต่า คือ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๒๑๐ วัดนี้ได้ให้ธรณีสงฆ์
หน้าวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดดอน และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชน เก็บ
รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้และวัตถุโบราณในชุมชน
(๑๐) หลาทวด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต่าบลคูเต่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือ
กันมาตั้งแต่สมัยคนจีนรุ่นแรก ๆ ที่อพยพเข้ามาอยู่ในแถบนี้ และจะมีพิธีไหว้ทวดประจ่าปีทุกปี ใน
เดือน ๓ แรม ๙ ค่่า
จากข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ให้
ข้อมูลว่า เดิมชุมชนริมคลองอู่ตะเภานั้นมีพื้นที่กว้างขวางมาก วัดคูเต่าและวัดนารังนกเองก็ถือเป็น
ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ริมคลองอู่ตะเภาเช่นกัน ดังนั้นการสัญจรไปมาระหว่างชุมชนริมคลองอู่ตะเภา โดย
มีวัดคูเต่าและวัดนารังนก เป็นศูนย์กลางของชุมชนริมคลองอู่ตะเภา ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งทางศาสนา18 เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันพระ หรือวันส่าคัญทางศาสนาอื่น ๆ
ชุมชนริมคลองอู่ตะเภาต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับทางวัดทั้งสิน รวมไปถึงวัดคูเต่า
และวัดนารังนกยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายหรือการพบปะระหว่างพ่อค้าชาวต่างชาติและชาว
ไทยในอดีต จะเห็นได้จากหลักฐานที่ปรากฏในอดีตที่มีเรือส่าเภาจากประเทศจีน หรืออินเดียมาจอด
เทียบท่า หรือรอรับซื้อสินค้าจากชุมชนคนไทย เช่น ของป่า หรือเครื่องหนั ง19 ต่อมาแม้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองท่าให้มีการแบ่งเขตการปกครอง ส่งผลให้วัดคูเต่า และวัดนา
รังนกอยู่ในเขตการปกครองของต่าบลแม่ทอมก็ตาม แต่วัดคูเต่าและวัดนารังนกยังถือเป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจที่ส่าคัญของชุมชนริมคลองอู่ตะเภาเสมอจากอดีตจวบจนปัจจุบัน20
จากลักษณะพื้นที่ของต่าบลคูเต่าเป็นชุมชนริมน้่า กล่าวคือเป็นชุมชนที่อาศัยริมคลองอู่
ตะเภาเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งท่ามาหากินมานาน ท่าให้ชุมชนและประชาชนต่าบลคูเต่ามีความ
ผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งอย่างมาก ประกอบกับวัดคูเต่าและวัดนารังนกซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมคลอง
อู่ตะเภาเช่นกัน ท่าให้วิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนต่าบลคูเต่ามีความผูกพันและใกล้ชิดกับวัดคูเต่า

18

พิทยา พาหุกุล. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, ฝ่ายประสานงานต่าบลคูเต่า, กรรมการวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561.
ฉัตรชัย ธรรมชาติ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6, ฝ่ายประสานงานต่าบลคูเต่า, กรรมการวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2561.
20 เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561.
19

๒๓๑

และวัดนารังนกเช่นเดียวกับชุมชนในเขตต่าบลแม่ทอม เพราะตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและมีแหล่งท่ามาหา
กินบริเวณริมคลองอู่ตะเภา ด้วยเช่นกัน
จากลักษณะของชุมชนในเขตต่าบลคูเต่าที่อยู่ริมคลองอู่ตะเภา และมีความผูกพันกับวัด
คูเต่าและวัดนารังนก ท่าให้เทศบาลต่าบลคูเต่าซึ่งเป็นหน่วยปกครองที่มาจากประชาชนในพื้นที่ให้
ความส่าคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อคลองอู่ตะเภา รวมถึงวัดคูเต่าและวัดนา
รังนกซึ่งเป็นสถานที่ที่ชุมชนริมคลองอู่ตะเภาให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ในฐานะศูนย์รวมทาง
จิตใจของชุมชน ดังนั้นเทศบาลต่าบลคูเต่าจึงได้ให้ ความส่ าคัญในการก่าหนดไว้ในวิสั ยทัศ น์ ข อง
เทศกาลต่าบลคูเต่าที่ว่า
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต่าบลคูเต่า
“เป็นต่าบลแห่งการเรียนรู้ คู่การท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ”
รวมถึงได้ก่าหนดการอนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต่าบลคูเต่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต โดยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานนั้น เทศบาลคู
เต่าถือเป็นพันธกิจที่ส่าคัญล่าดั บสองรองจากยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลต่าบลคูเต่า นอกจากที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาล
ต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
โบราณสถาน โบราณวัตถุและสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ได้รับการคุ้มครองดูแล
และอนุรักษ์เพื่อชนรุ่นหลังสืบต่อไป
๓) เทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองคลองแห
คลองแหเดิมเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองแห ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองแหเป็นเทศบาลต่าบลคลองแห ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ก เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ และปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต่าบลคลองแหเป็น เทศบาลเมืองคลองแห โดยให้มี
ผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา21
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เทศบาลต่าบลคลองแห. (2561). สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองคลองแห. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน
2561, จาก http://klonghaecity.go.th

๒๓๒

ภาพที่ 4.7 เทศบาลต่าบลคลองแห
โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองคลองแห ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต่าบลคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๔ (ถนน
ลพบุรีราเมศวร์ ) ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร และห่างจากตัว อ่าเภอหาดใหญ่ไปทางถนนลพบุรี ราเมศวร์ (ตอนเข้าเมืองหาดใหญ่ ) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๔.๕๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕,๓๑๒ ไร่โดยประมาณ แบ่งเขตการปกครองต่าบลคลองแหทั้งต่าบล จ่านวน
๑๑ หมู่บ้าน (๓๙ ชุมชน)
โดยเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะที่ตั้งกล่าวคือ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ่าเภอหาดใหญ่ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ใกล้เคียง22 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตเทศบาลต่าบลคูเต่า อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เทศบาลต่าบลน้่าน้อย และเทศบาลเมืองคอหงส์
อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์
อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.แม่ทอม และเทศบาล
ต่าบลบ้านหาร อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ส องล่ า น้่ า คลองอู่ ต ะเภาเป็ น เส้ น แบ่ ง
เขตแดน
ซึ่งรวมพื้นที่กว่า ๒๔.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕,๓๑๒ ไร่โดยประมาณ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองคลองแห. แหล่งเดิม.

๒๓๓

สภาพภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อมเขตเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบ
ลุ่มทุ่งนา สลับเนินสวนยางพารา มีล่าคลองตัดผ่านชุมชน ๒ สายคือ คลองแห และคลองอู่ตะเภา
สภาพทั่วไปมักจะประสบภาวะน้่าท่วมในฤดูฝน การใช้ที่ดินภายในชุมชนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการ
ก่อตั้งบ้านเรือน และการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม และการอุตสาหกรรม
จ่านวนหมู่บ้านและชุมชน มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านท่าไทร
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแห
หมู่ที่ ๔ วัดคลองแห
หมู่ที่ ๕ บ้านป่ากัน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนายขุ้ย
หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งปาน
หมู่ที่ ๘ บ้านท่าช้าง
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งน้่า
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทราย
โดยมีประชากรในเขตเทศบาลเมืองคลองแหทั้งสิ้นรวม ๓๖,๕๐๐ คน ประชากร
ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพค้าขายและอีกจ่านวนร้อยละ ๓๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไป
ส่าหรับประวัติของชุมชนคลองแหนั้นมี ต่านานกล่าวว่า ในสมัยที่ก่อสร้างพระบรม
ธาตุที่นครศรีธรรมราช เมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีการเฉลิมฉลอง ได้
มีการส่งข่าวไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น กลันตัน ไทรบุรี ตรังกานู เปอริสก็ได้จัดขบวนมาร่วมพิธีมหา
บุญ บ้างก็ไปทางน้่าใช้เรือ ทางบกใช้ม้า ใช้เกวียนเดินเท้า ฯลฯ หัวเมืองกลันตันเดินทางทางเรือ
พร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทองของมีค่าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อน่าไปบรรจุในเจดีย์เพื่อถวายเป็น
พุทธบู ช า สิ่ งของมีค่าได้บ รรจุ ไว้ในไหบ้าง หี บบ้าง ที่มีค่ามากบรรจุในนกคุ่มเงิน นกคุ่มทอง
มีความเชื่อว่านกคุ่มเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภและเพื่อพรางตาจากโจรผู้ร้ายเพราะดูคล้ายเครื่องประดับ
สวยงามบนเรือ23 ตลอดทางได้ตีฆ้องร้องเป่าให้ผู้คนได้ร่วมโมทนาบุญ24
เมื่อล่องเรือมาถึงทางแยกส่าคัญผิดคิดว่าเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุด พอล่องเรือมายิ่ง
ไกลคลองยิ่งแคบจึง รู้ว่าหลงทิศผิดทางจึงหาที่หยุดพักค้างคืน มาเจอพื้นที่เหมาะเป็นเกาะแก่งอยู่
23
24

โฆษิต ดีเมฆ. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2561.
อารี ตรีทอง. กรรมการวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2561.

๒๓๔

กลาง มีแม่น้่าสามสาย สายหนึ่งมาจากทิศใต้สายหนึ่งมาจากทิศตะวันตกมาบรรจบกันเป็นสายน้่าไป
ทางทิศตะวั น ออก รุ่ งเช้าเตรี ย มเดิ นทางต่ อ บัง เอิญ มี ข บวนม้า ผ่ า นมาและทราบว่ าเขากลั บ จาก
นครศรีฯ พิธีเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถน่าทรัพย์สมบัติบรรจุในองค์พระธาตุได้อีก สร้างความเสียอก
เสียใจให้กับนักบุญได้มีการประชุมกันเรื่องทรัพย์สมบัติว่าจะท่าอย่างไร บ้างก็ให้คืนเจ้าของ บ้างก็ว่า
แบ่งกัน เสียงส่วนใหญ่จะไม่น่าทรัพย์สินกลับ จึงสมมติที่ตรงนี้เป็นประหนึ่งเจดีย์ และฝังสิ่งของมีค่า
ทุกอย่างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในไหเต็มไปด้วยของมีค่า นกคุ่มเงินนกคุ่มทองบรรจุแก้วแหวนเงิน
ทอง มีการบู ช าพระรั ตนตรั ย สวดสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สั งฆคุณเพื่อระลึ กถึง คุ ณ ของ
พระพุทธเจ้า หลังจากนั้นมีการชุมนุมเทวดาเพื่อเชิญเทพเทวามาปกปั กรักษาสิ่งของมีค่าอย่าให้มีใคร
น่าไปใช้ส่วนตัวเพราะทุกอย่างถวายเป็นของสงฆ์แล้ว25
คุณยายคนหนึ่งหยิบผ้าม้วนทูนขึ้นมาอธิษฐานและจิตเพ่งไปที่ผ้าม้วนทูนประหนึ่งจะ
ให้ผ้าม้วนทูนปิดปากไหเพื่อป้องกันสิ่งของที่อยู่ในไห มีชายคนหนึ่งน่าข้าวสารมาเสกแล้วหว่านไป
รอบๆ หลุม มีผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งเสกน้่ามนต์แล้วประพรมไปรอบๆ หลังจากฝังสิ่งของทั้งหมดก็
กรวดน้่าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วมปกปักรักษาทรัพย์ เช่นทวดขุนพิทักษ์ ณ เชียงใหม่ ทวดชี ทวด
ด่า ทวดโจรหลังจากนั้นได้น่าฆ้องที่ชี้เป็นสัญญาณบอกบุญ มาอธิษฐานเป็นพุทธบูชาแล้วก็จมฆ้ องลง
ในแม่น้่านั้น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตรงนั้นว่า “คลองฆ้องแห่ ” บริเวณที่ฝังนกคุ่มเงิน นกคุ่มทอง
ด้านบนมีสุมทุมพุ่มไม้ปกคลุมหนาแน่น คล้ายนกคุ่มชาวบ้านจึงว่า “โคกนกคุ่ม” ต่อมาข่าวการฝัง
ทรัพย์สมบัติ ได้ทราบไปถึงฝรั่งนักล่าสมบัติ โดยใช้ลายแทงในการสืบค้น เมื่อมาถึงบริเวณที่บ่งบอก
ก็ลงมือขุดพอขุดได้พักหนึ่งก็เจอมดคันตัวใหญ่ออกมาเต็มไปหมดไม่สามารถขุดต่อได้ จึงให้หมอมาท่า
พิธี มดที่เห็นกลับกลายเป็นข้าวสาร เมื่อขุดต่อก็เจองูม้วนตัวอยู่ที่ปากไห เมื่อหมอมาแก้งูกลายเป็น
ผ้าม้วนทูน ชาวบ้านเรียกผ้าม้วนทูนยาย หลังจากนั้นท่าการขุดต่ออีกปรากฏว่าฟ้ามืด ลมกระโชก
แรงเกิดฝนห่าแก้วตกลงใส่พวกฝรั่งท่าให้เกิดการเจ็บปวดน้่าฝนได้ชะเอาดินที่ขุดขึ้นมาไหลกลับไปใน
หลุมตามเดิม หมอพยายามแก้ฝนห่าแล้วแต่ไม่ส่าเร็จจึงล้มเลิกการขุดและกลับไป26
ต่อมา พ.ศ. ๒๒๖๐ มีการสร้างวัดบริเวณใกล้ กับ สถานที่ฝั งทรัพย์ส มบัติ คือ
บริเวณแม่น้่าที่มาจากทิศใต้ (คลองเตย) มาประจบกับแม่น้่าที่มาจากทิศตะวันตก (คลองลาน) ไป
ทิศตะวันออก (คลองแห) หลังจากที่ชาวบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจ่านวนมาก ทางอ่าเภอให้มีการส่ารวจ
เพื่อให้ตั้งชื่อหมู่บ้าน โดยผู้ที่มาส่ารวจมาจากเมืองกรุ งพูดภาษากลาง เมื่อสอบถามชาวบ้าน ๆ พูด
ส่าเนียงปักใต้ว่า “คลองฆ้องแห่” จึงเขียนตามค่าพูดว่า “คลองฆ้องแห” นานวันเข้าคนใต้พูดเร็ว
ท่าให้เสียงคลองกับฆ้อง กล้่ากัน เมื่อพูดเร็วจะได้ยินว่า “คลองแห” ต่อมามีการตั้งชื่อว่าหมู่บ้าน
คลองแห มาจนปัจจุบัน27
25

โฆษิต ดีเมฆ. แหล่งเดิม.
เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561.
27 เปลื้อง สุขสวัสดิ์. แหล่งเดิม.
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เทศบาลเมืองคลองแห ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ถนนคลองแห-คูเต่า ต่าบลคลองแห อ่าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลต่าบลคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองคลองแห ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๔ (ถนนลพบุรี
ราเมศวร์) ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวอ่าเภอหาดใหญ่ไปทางถนนลพบุรี -ราเมศวร์
(ตอนเข้าเมืองหาดใหญ่) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
เขตการปกครอง “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลต่าบลคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๔.๕๐ ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ต่าบลคลองแหทั้งต่าบล จ่านวน ๑๑ หมู่บ้าน (๓๙ ชุมชน)
ประวัติชุมชนคลองแหข้างต้น พระครูมาโนช กตปุญโญได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า คลอง
แหถือเป็นแม่น้่าสายหนึ่งที่มีความส่าคัญต่อคลองอู่ตะเภาและชุมชนริมคลองอู่ตะเภา ทั้งนี้เนื่องจาก
ในสมัยก่อนการเดินทางมานมัสการและสักการะพระสารีริกธาตุของคนไทยในอดีตที่อาศัยอยู่บริเวณก
ลันตัน ตรังกานู และไทรบุรี ของประเทศมาเลเซียนั้นต้องอาศัยการเดินทางหรือการสัญจรทางน้่า
จึงถือว่ามีความสะดวกและปลอดภัยกว่าสัญจรทางบก ทั้งนี้เนื่องจากการสัญจรทางบกนั้นอาจเจอ
อุปสรรคด้านสัตว์ป่าและโจรผู้ร้าย และยังเจอไข้ป่าด้วย ดังนั้นการเดินทางหรือสัญจรทางน้่าจึง
ปลอดภัยกว่าการสัญจรทางบก ท่าให้ชุมชนชาวไทยในประเทศมาเลเซียในอดีตจึงมักเดินทางคลอง
แหมาเข้าคลองอู่ตะเภา เพื่อเดินทางไปสักการะพระสารีริกธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช28
ดังนั้นชุมชนคลองแหจึงถือเป็นชุมชนที่ส่าคัญที่มีการค้าขาย จุดพักของผู้เดินทาง
หรือจุดเทียบท่าก่อนเดินทางหรือสัญจรทางเรือมายังนครศรีธรรมราช ดังนั้นท่าให้ชุมชนริมคลองแห
และชุมชนริมคลองอู่ตะเภาจึงผูกพันกันโดยปริยาย จากความส่าคัญของคลองแหในฐานะชุมชนหน้า
ด่านก่อนที่จะเดินทางสัญจรไปมาระหว่างสงขลาและนครศรีธรรมราช ท่าให้คลองแหจึงถือเสมือน
เป็นแม่น้่าที่ส่าคัญสายหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นลุ่มน้่าคลองอู่ตะเภา นอกจากนี้ความส่าคัญ
ของคลองแหที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน และขนบธรรมเนียมต่อชุมชนริมคลองอู่ตะเภา รวมถึงวัดคูเต่า และ
วัดนารังนก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชุมชนริมคลองอู่ตะเภา รวมไปถึงชุมชน
คลองแหด้วย ดังนั้นท่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่คลองแห ได้ให้ความส่าคั ญต่อการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งได้แก่วัดคูเต่าและวัดนารังนกด้วย29
4) ที่ว่าการอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
เนื่องด้วยท้องที่อ่าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก
ท้องที่บางต่าบลอยู่ห่างไกลจากอ่าเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง ซึ่งสภาพ
28
29

พระอธิการมาโนช กตปุญโญ. เจ้าอาวาสวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561
เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2561.
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ท้องที่โดยทั่วๆไปเชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายหน้า จึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่ง
เขตท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอ่าเภอ เรียกว่า “กิ่งอ่าเภอบางกล่่า” โดยมีเขตการปกครองรวม 4 ต่าบล คือ
ต่ า บลบางกล่่ า ต่ า บลท่ า ช้ า ง ต่ า บลแม่ ท อมและต่ า บลบ้ า นหาร ตั้ ง ที่ ว่ า การอ่ า เภอที่ ต่ า บล
บางกล่่า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2529 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอ่าเภอ เรียกว่า
“อ่าเภอบางกล่่า” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 253830
ส่ า หรั บ ประชาชนในอ่ า เภอบางกล่่ า จั ง หวั ด สงขลานั้ น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมร้อยละ 70 โดยเฉพาะอาชีพชาวสวนยางพารา ท่านาและประมงชายฝั่ง นอกจากนั้น
ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายในเขตอ่าเภอบางกล่่าและอ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งมีพื้นที่
ติดกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยระดับปานกลาง ประกอบกับทางอ่าเภอยังขาดปัจจัยขั้น
พื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกอยู่มาก ดังนั้นในการพัฒนาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรก ท่าให้การพัฒนาขาดความสมดุล ดังนั้นควรได้รับการพัฒนาด้าน
อื่นๆไปพร้ อมกัน เช่นการพัฒนาคนและสภาพแวดล้ อมของสั งคมให้ อยู่ในสภาพตั้งรับและแก้ไ ข
ปัญหาได้ทันการและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและการพัฒนาอ่าเภอที่ยั่งยืน
การพัฒนาอ่าเภอที่ผ่านมาของอ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นได้ก่าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาอ่าเภอ ทั้งหมด 13 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. เสริ มสร้ างการมีส่ ว นร่ว มขององค์ก รเอกชน ภาคประชาชน และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความขัดแย้งในพื้นที่
2. เสริ มสร้ างความมั่น คงภายใน ความสงบเรียบร้ อยและความเข้ม แข็ ง ของพลั ง
แผ่นดินมาแก้ไขทุกปัญหาในพื้นที่
3. เพิ่มศักยภาพความเข้มแข้งของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดช่องว่างของการกระจาย
รายได้
5. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริการประชาชน
6. ท่างานร่วมกันเชิงบูรณาการ-พบปะยามเช้าระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่
7. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
8. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
จากยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาอ่าเภอบางกล่่ าข้างต้น เห็ นได้ว่ าอ่าเภอบางกล่่ าให้
ความส่าคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าด้านการศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะ
30
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ยากจน มีรายได้ระดับต่่าจนถึงปานกลาง ระบบสาธารณูปโภคยังขาดแคลนอีกมาก ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับทางอ่าเภอเห็นว่าวัดคูเต่าและวัดนารังนกอยู่
ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม เทศบาลต่าบล
คูเต่าและเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนเมืองในอ่าเภอหาดใหญ่มากกว่า31 การให้
ความคุ้มครองดูแลโบราณสถานดังกล่าว ทางวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถ
บริ ห ารจั ด การได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานส่วนนี้ไว้
5) ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา
ส่ า นั ก ศิ ล ปากรที่ 13 สงขลานั้ น มรส่ า นั ก งานตั้ ง อยู่ ณ จั ง หวั ด สงขลา มี เ ขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีหน่วยงานในความดูแล
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สงขลา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ตติ์
พระบรมราชินีน าถ ยะลา หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัด
สงขลา หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา32
โดยส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ธ่ารงจารีตประเพณี พระราชพิธี
และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
(2) สิบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(3) ปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการบรหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม
(4) บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว
(5) จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาอย่ าง
ยั่งยืน
ส่าหรับการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถานในเขตวัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้นก็อยู่ในความดูแลของส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลาเช่นเดียวกัน
แต่ด้วยเหตุที่ว่าโบราณสถานของวัดคูเต่า นั้นได้แก่ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ซึ่งอยู่ ในเขตวัด
ส่วนโบสถ์ของวัดนารังนกเองก็อยู่ในเขตวัดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถานดังกล่าว จึงมอบหมายให้วัดโดยมีคณะกรรมการวัดเป็นผู้บริหารจัดการอีกทั้งเป็นศาสน
สมบัติของวัดตามกฎหมายอีกด้วย โดยทางส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลานั้น เป็นหน่วยงานที่คอย
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ส่งเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบูรณะซ่อมแซมที่ถูกต้อง และให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ทางวัดและชุมชนในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานดังกล่าว รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม เพื่อให้ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถมีสภาพที่ แข็งแรงและให้คง
สภาพไว้นานที่สุดเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไป
กล่ าวโดยสรุ ป การศึกษาถึงบทบาทอ่านาจหน้าที่ของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีอ่านาจในการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้น
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะคือ หน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานโดยตรง ซึ่งได้แก่ วัดคูเต่าและวัดนารังนกในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานโดย
อ้อม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา เทศบาลต่าบลคูเต่า
อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ว่าการ
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา และส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้น
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้วัดคูเต่าและวัดนารังนกในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดโดยตรง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณและความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นจะมาเสริมให้วัดคูเต่าและวัดนารังนกมี
ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกประสบ
ความส่าเร็จ

บทที่ ๕
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ทอมต่อการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์โบราณสถาน ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ถื อ เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ต่ อ ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิหลัง วิถีชีวิตขนมธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสภาพความเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ท่าให้สังคมไทยปล่อยปละละเลยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าจ่านวนมาก
ให้ทรุดโทรมลงไปขาดการบูรณะซ่อมแซม แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ รับผิดชอบแล้วก็ตาม
หรือบางกรณีการท่ากิจกรรมของชุมชนหรือสังคมก่ อให้เกิดความเสื่อมโทรมของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทั้งสิ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท่าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุของประเทศไทย
จ่านวนมากทรุดโทรม หรืออยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมของโบราณสถาน โบราณวัตถุอย่าง
มาก โบราณสถานในเขตต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จั งหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ ศาลาการเปรียญ
อายุ ๑๐๐ กว่ า ปี พระอุ โ บสถ วั ด คู เ ต่ า และโบสถ์ เ ก่ า สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาของวั ด นารั ง นก ก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการทรุดโทรมลงจากกิจกรรม และความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างมาก
ดังนั้นกรณีดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเสนอถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของโบราณสถานภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนก ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ดังนี้
๕.๑ สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนา
รังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคู
เต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
5.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของต่าบล
แม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
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๕.๑ สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารัง
นก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๑) วัดคูเต่า ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
วัดคูเต่านั้นได้รั บรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมภูมิภ าคเอเชียแปซิ ฟิ ก ปี
๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) โดยศาลาโบราณอายุ ๑๐๐ กว่าปีและพระอุโบสถของวัดซึ่งเป็นโบราณสถานส่าคัญที่ทาง
ยูเนสโกได้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งหลังจากได้รับรางวัลจากทางยูเนสโกแล้ว ทางคณะกรรมการวัดได้
มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบ่ารุงรักษาและการอนุรักษ์ศาสนสถานที่ส่าคัญของวัดอย่าง
สม่่าเสมอ โดยอย่างยิ่งการผลักดันให้ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าและความ
จ่าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการและการบ่ารุงรักษาโบราณสถานที่ส่าคัญภายในวัดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการพยายามที่จะให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ่านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พระครูมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่า ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์
ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม และกรรมการบริหารจัดการวัดคูเต่าได้ให้ข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาของวัดคูเต่าดังนี้
(๑) ปัญหาด้านงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของวัด
หลังจากที่วัดคูเต่าได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิ ก ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จากองค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) นับเป็นระยะเวลากว่า ๗ ปี ที่ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ต่าบลแม่ทอม ต่าบลคูเต่า และใกล้เคียง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ได้เสียสละทรัพย์สิน เพื่อร่วมกันบริจาคเงินในการบูรณะซ่อ มแซมศาลาการเปรียญอายุนับ ๑๐๐ ปี
พระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงสะพาน ๑๐๐ ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันให้คงอยู่และมี
สภาพที่งดงามดังเดิม 1 โดยการร่ ว มแรงร่วมใจของชุมชนต่าบลแม่ทอมครั้งนั้นท่าให้ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ตระหนักและให้ความส่าคัญกั บโบราณสถานที่ส่าคัญของชุมชนและ
ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาอย่างจริงจัง2
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากโบราณสถานของวัดคูเต่าได้รับ
รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานที่ส่าคัญของวัดคูเต่าอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน3
1

พระอธิการมาโนช กตปุญโญ. เจ้าอาวาสวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561.
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3 เปลื้อง สุขสวัสดิ์. แหล่งเดิม.
2

๒๔๑

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท่าให้เจ้าอาวาสวัดคูเต่าในฐานะผู้แทนนิติบุคคล
(วัด) และคณะกรรมการบริหารวัดมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของวัด
วัดคูเต่าที่ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก โดยทางคณะกรรมการบริหาร
จัดการวัดได้ท่าหนังสือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางจังหวัดสงขลา อ่าเภอบางกล่่า
องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม เทศบาลวัดคูเต่า เพื่อขอตั้งงบประมาณประจ่าปีในการสนับสนุน
การบูรณะซ่อมแซมและการบ่ารุงรักษาโบราณสถานของวัดคูเต่า แต่ทางหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
ไม่ได้ให้ความส่าคัญสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานเท่าที่ควร4 โดยให้เหตุผลว่า
พื้น ที่ของต่าบลแม่ทอมประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณูปโภคยังขาดแคลนอยู่เป็นอย่างมาก เช่น ไฟฟ้า น้่าประปา
เป็นต้น5
โดยทางหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้
เหตุผลว่ามีความจ่าเป็นต้องสร้างและพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคให้กับประชาชน
ชุมชนในพื้นที่เป็นล่าดับแรกแต่ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดคูเต่าตาม
สมควร เช่น งบประมาณด้านการจัดกิจกรรมวันส่าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา เป็นต้น ส่วนงบประมาณด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน
ของวัดคูเต่านั้นเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของวัดหรือกรมศิลปากรในการบ่ารุงรักษาดูแลมากกว่า6
(๒) ปัญหาด้านการบริหารจัดการเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดคูเต่า
วัดคูเต่านั้นนอกจากมีโบราณสถานที่ส่าคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ริมคลองอู่ตะเภาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ในอดีตวัดคูเต่าถือเป็นที่ชุมชนพบปะค้าขายระหว่าง
ชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ดังนั้นวัดคูเต่าจึงมีตลาดน้่าวัดคู เต่า ซึ่งได้รับการตกทอด
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยตลาดน้่ายุคแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๒๙๙ และรุ่งเรืองสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๐๕ โดยมีพระครูสุคนธศีลาจาร (หลวงพ่อหอม ปุญญาโณ) เป็น
เจ้าอาวาส ถือเป็นตลาดน้่าที่เป็นศูนย์กลางที่ใหญ่เป็นล่าดับต้น ๆ ของจังหวัดในสมัยนั้น แต่ปัจจุบัน
ได้ถูกย้ายขั้นเป็นตลาดบกแล้ว7
ซึ่งในสภาพปัจจุบัน ตลาดริมน้่าของวัดคูเต่าซึ่ง มีการค้าขายทุกวันพฤหัส ซึ่งมี
อาหารทะเลสด สินค้าเกษตรจากขาวบ้าน ชุมชนในพื้นที่ต่าบลแม่ทอมและใกล้เคียงเดินทางมา
ค้าขายในตลาดดังกล่าวอย่างหนาแน่น รวมถึงประชาชนทั้งในพื้นที่และในเขตอ่าเภอบางกล่่าและ
อ่าเภอหาดใหญ่ นิยมเดินทางมาซื้ออาหารทะเลสดและสินค้าเกษตร โดยมีคณะกรรมการบริหารวัด
4
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๒๔๒

เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์และรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการตลาดริมน้่าของวัดคูเต่ายังประสบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาด แม้ว่าหลังจากตลาดริมน้่าวาย(เลิก)แล้ว และทางวัดได้มีการบริหารจัดการในการท่าความ
สะอาดตลาดแล้ ว ก็ตาม แต่ปั ญหาด้านขยะมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล ยังคงเป็นปัญหาที่ส่าคัญในการ
บริหารจัดการของวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจ่านวนมากกระจัดกระจาย
โดยรอบศาลาการเปรียญ อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ส่าคัญอันเป็นศาสนสมบัติของวัดที่
ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกและที่ตั้งของโบราณสถานดังกล่าวอยู่ใกล้
ตลาดริมน้่ามีลักษณะท่าลายภูมิทัศน์ของศาลาการเปรียญอายุ ๑๐๐ กว่าปี พระอุโบสถของวัดคูเต่า
และส่งผลต่อการเสื่อมสภาพหรือการถูกท่าลายจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมาก

ภาพที่ 5.1 ตลาดริมน้่าวัดคูเต่าบริเวณด้านหลังของวัด

๒๔๓

ภาพที่ 5.2 การตั้งแผงลอยขายอาหารสดและผลไม้ ซึ่งอยู่ติดกับศาลาของวัด

ภาพที่ 5.3 บรรยากาศการค้าภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.4 การตั้งแผงลอยเพื่อขายอาหารสด ผลไม้ของชุมชนในบริเวณวัดคูเต่า

๒๔๔

ภาพที่ ๕.๕ บรรยากาศของตลาดร้อยปีวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.6 การตั้งสินค้าเกษตรและอาหารสดของแม่ค้าในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.7 การจัดวางอาหารของพ่อค้า แม่ค้าภายในบริเวณวัดคูเต่า

๒๔๕

ภาพที่ 5.8 บรรยากาศการค้าขายภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.9 บรรยากาศการค้าขายภายในตลาดร้อยปีวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.10 บรรยากาศของพ่อค้า แม่ค้าภายในตลาดร้อยปีของวัดคูเต่า

๒๔๖

ภาพที่ 5.11 ความไม่เป็นระเบียบของการจัดการจราจรภายในตลาด

ภาพที่ 5.12 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตลาด

ภาพที่ 5.13 เศษขยะมูลฝอยบริเวณตลาดร้อยปี

๒๔๗

ภาพที่ 5.14 ขยะมูลฝอยทีเ่ กิดจากการทิ้งขยะของพ่อค้า แม่ค้าและประชาชน
ที่มาจ่ายตลาดริมคลองอู่ตะเภา

จากสภาพการค้าขายอาหารทะเลและสินค้าเกษตรของชุมชนภายในและบริเวณ
ตลาดริมน้่าของวัดคูเต่าตามที่น่าเสนอข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของศาลาการ
เปรียญอายุ ๑๐๐ กว่าปี พระอุโบสถ และสถานโบราณสถานอื่น ๆ ภายในวัดคูเต่าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารวัดต้องมีแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการตลาด
ร้อยปีให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในตลาดและบริเวณโดยรอบตลาด
ดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือส่งผลกระทบต่อโบราณสถานของวัดที่ได้รับรางวัล
เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกด้วย
(๓) ปัญหาด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต่าบล
แม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
หลังจากที่วัดคูเต่าได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิ ก ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จากองค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยู เ นสโก) วั ด คู เ ต่ า โดยคณะกรรมการบริ ห ารวัด ได้มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะพั ฒ นาวัด
เพื่อให้ศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนและอินเดียในประเทศมาเลเซีย
ได้เข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดคูเต่า 8 โดยทางวัดได้จัดสรรงบประมาณจากเงินบริจาคเงิ น
ท่าบุญของวัด9เพื่อมาจัดท่าป้ายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานภายในวัดคูเต่าที่ได้รับ
รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกดังปรากฏตามภาพ
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๒๔๘

ภาพที่ 5.15 ป้ายแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถานของวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.16 ป้ายบอกถึงภูมิหลังของวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.17 ป้ายแสดงภูมิหลังของวัดคูเต่า

๒๔๙

ภาพที่ 5.18 ป้ายแสดงภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของโบราณสถานของวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.19 ป้ายแสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ภาพที่ 5.20 ป้ายแสดงประวัติของโบราณสถานวัดคูเต่า

๒๕๐

ภาพที่ 5.21 ประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า ฉบับภาษาไทย
จากการจัดท่าป้ายแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับโบราณสถานของวัดคูเต่านั้น แสดงถึงความตั้งใจและความภาคภูมิใจของชุมชนต่าบล
แม่ ท อมและต่ า บลคู เ ต่ า ที่ ต้ อ งการแสดงให้ ชุ ม ชน ประชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดที่รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า และโบราณสถาน
ที่เก่าแก่ของวัดจนได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก
อย่างไรก็ตามความภาคภูมิใจของวัดคูเต่าและชุมชนต่าบลแม่ทอม ชุมชนต่าบลคู
เต่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลานั้น ยังไม่สามารถน่าออกสู่การรับรู้จากสาธารณชนได้อย่ าง
กว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องด้วยมีสาเหตุที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการน่าเอาความเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่า
ของวัดคูเต่า ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนแม่ทอม
ชุมชนคูเต่าและจังหวัดสงขลา โดยมีสาเหตุส่าคัญ ดังนี้
(๑) การขาดการประชาสัมพันธ์ของหน่วยภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ยังมิได้มีการวางแผนหรือจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อให้โบราณสถานของวัดคูเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เห็น
ได้จากการเดินทางสู่อ่าเภอหาดใหญ่ไปยังวัดคูเต่า อ่าเภอบางกล่่าระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
ไม่ปรากฏป้ายหรือเครื่องหมายบอกเส้นทางสัญจรไปยังวัดคูเต่าที่ชัดเจน10

10

เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2561.

๒๕๑

ภาพที่ 5.22 ป้ายบอกเขตต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 5.23 ป้ายบอกทางเขตต่าบลแม่ทอม

ภาพที่ 5.24 ป้ายบอกทางไปต่าบลคูเต่า

๒๕๒

ภาพที่ 5.25 ป้ายบอกทาง เขตต่าบลแม่ทอม
ซึ่งการเดินทางไปยังวัดคูเต่านั้นต้องอาศัยวิธีการสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านหรือ
ชุมชนข้างทาง ซึ่งถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปไหว้พระ หรือเยี่ยม
ชมโบราณสถานวัดคูเต่านั้นจะมีความยากล่าบากยิ่งนัก11 เพราะเนื่องจากป้ายบอกการเดินทางไปยัง
วัดคูเต่านั้นไม่ปรากฏเป็นภาษาต่างประเทศตลอดระยะทางเลย12
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่า การบริห ารจัด การและการอนุ รักษ์
โบราณสถานของวัดคูเต่านั้นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ซึ่งได้แก่ ส่านักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา และที่ว่าการอ่าเภอบางกล่่า และองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในพื้น ที่ คือ องค์การบริ ห ารส่ ว นต่าบลแม่ทอม ที่ต้องมีการวางแผน ก่าหนดนโยบาย
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณของวัดคูเต่าอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๒) วัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
วัดนารังนกเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่ง
มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเช่นเดียวกับวัดคูเต่า ส่าหรับปัญหาอุปสรรคใน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พระอุโบสถ ซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่ส่าคัญของวัดนารังนกนั้นมี
ปัญหาลักษณะเดียวกันกับวัดคูเต่า คือปัญหาด้านงบประมาณที่วัดนารังนกต้องน่ามาบูรณะซ่อมแซม
พระอุโบสถอายุ ๑๐๐ กว่าปี
ซึ่งพระมหาไพศาล วิส าโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนกได้ ให้ สั มภาษณ์ผู้ วิ จั ย
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่าคัญของวัดนารังนก ว่ามีปัญหาส่าคัญอยู่ ๒ ประการในการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่
11
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พระอธิการมาโนช กตปุญโญ. เจ้าอาวาสวัดคูเต่า. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561
เปลื้อง สุขสวัสดิ์. ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2561

๒๕๓

(๑) ปัญหาด้านงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ
วั ด นารั ง นก ต่ า บลแม่ ท อม อ่ า เภอบางกล่่ า จั ง หวั ด สงขลา เป็ น วั ด เก่ า แก่
เช่นเดียวกับวัดคูเต่า ซึ่งอยู่ในเขตอ่านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม
พระครูไพศาล รักษาการเจ้าอาวาสให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยว่า วัดนารังนกนั้นเดิม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาพระอุโบสถจากชุมชน ประชาชน บริเวณโดยรอบ
วัดและชุมชน ประชาชนในเขตอ่าเภอหาดใหญ่เป็นอย่างดี ต่อมาประสบปัญหาเรื่องความเสื่อม
ศรัทธาในตัวอดีตเจ้าอาวาสและพระที่จ่าพรรษาในวัดนารังนก จึงท่าให้ประชาชนมีความศรัทธาวัดนา
รังนกน้อยลงไปมากท่าให้ไม่มีเงินบริจาคเพียงพอเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถเก่าแก่13
ส่วนองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ไม่ได้ตั้งงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการดูแลรักษา บูรณะ
ซ่อมแซมพระอุโบสถของวัดนารังนกเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของวัดที่ต้องบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โดยวัดเอง จึงท่าให้การบูรณะซ่อมแซมและการดูแลรักษาท่าได้ตามก่าลังทรัพย์ของญาติโยม หรือ
ประชาชนที่น่าเงินมาบริจาคให้วัด หรือการใช้เงินจากการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่าของวัด เพื่อการ
บูรณะซ่อมแซม รวมถึงการดูแลรักษาพระอุโบสถดังกล่าว14

ภาพที่ 5.26 พระมหาไพศาล วิสาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนกให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัย
ซึ่งท่าให้การบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดนารังนกยังคงต้องอาศัยปัจจัยจากญาติโยม และ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ่านวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังคงรองบประมาณ
แผ่นดินอยู่ ดังปรากฎตามภาพ
13
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พระมหาไพศาล วิสาโล. รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก. สัมภาษณ์. 12 มิถุนายน 2561.
พระมหาไพศาล วิสาโล. รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก. สัมภาษณ์. 12 มิถุนายน 2561.

๒๕๔

ภาพที่ 5.27 พระอุโบสถวัดนารังนกอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

ภาพที่ 5.28 การบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดนารังนก

๒๕๕

(๒) ปั ญหาความร่ ว มมือจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่และหน่ว ยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากปัญหาด้านงบประมาณที่ทางวัดนารังนกต้องการน่ามาเพื่อสนับสนุนให้
ทางวัดนารังนกได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ รวมถึงกุฏิ โรงฉันภายในวัดแล้ว ปัญหาที่ส่าคัญ
อีกประการหนึ่งของวัดนารังนกคือ หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือส่วน
ท้องถิ่นยังให้ความส่าคัญต่อการบ่ารุงรักษาและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดนารังนกน้อยมาก
ทั้งนี้เห็นว่าพระอุโบสถซึ่งเป็นศาสนสถานที่ส่าคัญของวัดนารังนกอยู่ในอ่านาจหน้าที่ของวัดซึ่งมีหน้าที่
ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์อยู่แล้ว 15 โดยให้เหตุผลว่าการบูรณะซ่อมแซม การบ่ารุงรักษาพระ
อุโบสถอันเป็นโบราณสถานที่ส่าคัญของวัดรวมถึงศาสนสถานอื่น ๆ ภายในวัด วัดควรบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง ส่วนหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ดูแลรักษา
ตามที่ทางวัดนารังนกร้องขอแต่ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต่าบล
แม่ทอมด้วย
ดังนั้นในทางปฏิบัติการบูรณะซ่อมแซม ดูแลรักษาพระอุโบสถซึ่งเป็นโบราณสถาน
เก่าแก่ของวัดนารังนกนั้น ทางวัดต้องจัดหางบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมบ่ารุงรักษาพระอุโบสถ
ด้วยตัววัดเองโดยอาศัยการบริจาคเงินของชุมชน ประชาชนในการร่วมบูรณะซ่อมแซม ดูแลรักษา
พระอุโบสถซึ่งได้จ่านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการบูรณะซ่อมแซม16
๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่า
และวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
วัดคูเต่าและวัดนารังนกซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรี
อยุธยา ซึ่งมีความส่าคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ประชาชนริมคลองอู่
ตะเภา และชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันโบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารัง
นกอยู่ในสภาพที่ต้องการบูรณะซ่อมแซม บ่ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ ทั้งนี้จากสภาพของ
โบราณสถานที่ส่าคัญทั้งหลายเหล่านั้นได้ผุพังและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ซึ่งทางวัดคูเต่าและวัดนา
รังนกได้ก่าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานที่ส่ าคัญ
เพื่อให้โบราณสถานที่ส่าคัญของวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้น
สามารถก่าหนดได้เป็น ๓ แนวทางคือ
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พระมหาไพศาล วิสาโล. รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก. สัมภาษณ์. 12 มิถุนายน 2561.
จิรพงศ์ แก้วบุญคา. ก่านันต่าบลแม่ทอม. สัมภาษณ์. 21 ตุลาคม 2561.

๒๕๖

๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและ
วัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการบริหารวัด
๒) แนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ ท อม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โ บราณสถานชุมชนต่าบลแม่
ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและ
วัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการบริหารวัด
โบราณสถานที่ ส่ า คั ญ ของวั ด คู เ ต่ า ซึ่ ง ได้ แ ก่ ศาลาการเปรี ยญอายุ ๑๐๐ กว่ า ปี
พระอุโบสถของวัดซึ่งมีความเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา จากความ
งดงามตามศิลปะและวัฒนธรรมในยุคนั้น จนท่าให้ศาลาการเปรียญดังกล่าวได้รับรางวัลเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมภู มิ ภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิ ก ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จากองค์ ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) น่ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับ
ชุมชนรอบวัดคูเต่า ชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาอย่างมาก
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๗ ปีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทางคณะกรรมการบริหารวั ดและ
ชุมชนต่าบลแม่ทอมได้ร่วมมือกันในการบ่ารุงดูแลรักษาศาลาการเปรียญอายุ ๑๐๐ กว่าปี และพระ
อุโบสถภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด วัดคูเต่าโดยคณะกรรมการบริหารวัดได้ก่าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัด ดังปรากฏตามภาพ

ภาพที่ 5.29 คณะกรรมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่า

๒๕๗

โดยคณะการรมการบริหารวัดคูเต่าข้างต้นมีจ่านวน 18 คน ประกอบด้วย
1. พระธีรพงศ์ ธีระวังโส
ท่าหน้าที่ฝ่ายจัดการทั่วไปภายในวัด
2. นายชิต
เทพอรัญ
ท่าหน้าที่ไวยาวัจกร
3. ครูวัน
รัตนชัย
ท่าหน้าที่ประธานกรรมการ/พิธีสงฆ์
4. ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์
ท่าหน้าที่พิธีกร/ฝ่ายกิจกรรม
5. นายชาญวิทูร สุขสว่าง
ท่าหน้าที่เลขานุการกรรมการ
6. นายทิน
เทพอรัญ
ท่าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/งานทั่วไป
7. นายสิน
พาหุกูล
ท่าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/งานทั่วไป
8. นายฉัตรชัย ธรรมชาติ
ท่าหน้าทีฝ่ ่ายประสานงานต่าบลแม่ทอม
9. นายพิทยา พาหุกูล
ท่าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่าบลคูเต่า
10. นายทอง ไชยภูมิ
ท่าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโรงครัว
11. นายสมยศ เพชรสุวรรณ ท่าหน้าที่ฝ่ายประสานงานอาคารสถานที่
12. นายหนูเรียง บิลลาโอ๊ะ ท่าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/แม่ค้า
13. นางสาวอามร ฉันทกูล
ท่าหน้าที่ฝ่ายแม่ครัวต่าบลคูเต่า
14. นางอารี ตรีทอง
ท่าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม/แม่ครัว
15. นายเพียร นิลรัตน์
ท่าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับพระภิกษุสงฆ์
16. นางสิ้ม ช่วยชูสกุล
ท่าหน้าที่ฝ่ายแม่ครัวต่าบลแม่ทอม
17. นางต้อง บัวทอง
ท่าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายแม่ครัวต่าบลแม่ทอม
18. นางเผี้ยง นวลจันทร์
ท่าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บและบริการทั่วไป
โดยมีพระครูมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าเป็นผู้มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การออกค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดคูเต่าดังกล่าว
ซึ่งจากการให้ สั มภาษณ์ของพระครูมาโนช กตปุ ญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าได้กล่ า วว่ า
คณะกรรมการบริหารวัดคูเต่าดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้น่าชุมชนบริเวณรอบวัดคูเต่าและเขตต่าบลคู
เต่าและต่าบลแม่ทอม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก่าหนดทิศทางการ
บริหารจัดการและการอนุรั กษ์โบราณสถานของวัดคู เต่า โดยการบริหารจัดการและการอนุ รัก ษ์
โบราณสถานที่ส่าคัญของวัดคูเต่าโดยคณะกรรมการบริหารวัดคูเต่าที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการหา
รายได้ เงินบริจาคมาบูรณะบ่ารุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญอายุ 100 กว่าปี พระอุโบสถและ
ศาสนสถานของวัดอื่น ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่
ทอมซึ่งเป็ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดสรรงบประมาณเพื่องบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซม บ่ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ17 โดยบางปีงบประมาณไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้
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๒๕๘

ให้ส่าหรับการบูรณะซ่อมแซม ท่าให้ทางวัดโดยคณะกรรมการบริหารวัดมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งในการ
จั ด หางบประมาณเผื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประมาณมาเพื่ อ การบู ร ณะซ่ อ มแซม รวมถึ ง การบ่ า รุ ง รั ก ษา
โบราณสถานของวัดคูเต่า ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริหารวัดได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระดม
เงินในการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วม
ท่าบุญในการบูรณะซ่อมแซมและบ่ารุงรักษาโบราณสถานที่ส่าคัญของวัดคูเต่า โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง วัดคูเต่ากับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก
ประเพณีแห่ เรื อของชุมชนแม่ท อม อ่าเภอบางกล่่ า จังหวัดสงขลา โดยมีครูเปลื้ อง สุ ขสวัส ดิ์
ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั้งในพื้นที่
จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง18

ภาพที่ 5.30 การบรรยายของครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม

ภาพที่ 5.31 ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม กับนักศึกษาสาขาการ
จัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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๒๕๙

ภาพที่ 5.32 ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม ก่าลังบรรยาย
ประวัติความเป็นมาของวัดคูเต่า
ส่วนเงินที่ได้จากการบรรยายของครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่
ทอม นั้นถูกน่าไปสมทบทุนเพื่อการบูรณะซ่อมแซมบ่ารุงรักษาโบราณสถานวัดคูเต่าด้วย
นอกจากวั ด คู เ ต่ า จะเป็ น แหล่ ง ความรู้ ด้ า นโบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ต ลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีให้กับนักเรี ยนนักศึกษาและผู้ที่สนใจแล้ว คณะกรรมการ
บริหารวัดคูเต่ายังได้จัดการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือจัดงานการกุศลอื่น ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น เพื่อน่าเงินรายได้มาส่าหรับการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่มี
ความส่าคัญต่าง ๆ ภายในวัด
ส่วนการบริหารจัดการตลาดนัดร้อยปีของทางวัดคูเต่าซึ่งมีมานานนั้น ทางคณะกรรมการ
บริหารวัดได้ตั้งคณะกรรมการบริหารวัดให้เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของทางวัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเก็บค่าหัวตลาดนัดของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาค้าขายภายในวัด ซึ่งในแต่ละสัปดาห์มีรายได้
เข้าวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 400 – 500 บาท19 แม้จะเป็นรายได้ของวัดคูเต่าที่ไม่มากนั กแต่
สามารถน่าเงินรายได้นั้นมาบริหารจัดการภายในวัด โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในวัดหลังจากที่ตลาดนัดเลิกแล้ว
ส่วนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ครูเปลื้อง
สุขสวัสดิ์ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า วัดคูเต่ามีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งในการ
พัฒนานั้นเริ่มต้นโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านใน
ชุมชนบางกล่่าเพื่อน่าข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดคูเต่า
และยั ง เสนอแนะว่ า ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด คู เ ต่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ ด้ า น
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๒๖๐

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการ
และการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรมคงไว้สืบต่อไปยังลูกหลานต่อไป
อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าดังกล่าวยังเป็นแหล่งข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเป็นการสื่อสาร
โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลั กษณ์ของชุมชน
ดั้งเดิม ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองอู่ตะเภานั้น มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีที่ส่าคัญตามความ
เชื่อแต่โบราณของชาวบ้าน เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ
เดือน 11 เป็นต้น ซึ่งประเพณีเหล่านี้มีคุณค่า และความส่าคัญ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ และ
ส่ ง เสริ ม เป็ น จุ ด เด่ น ในการจั ด ท่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม สื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ว่ า
วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะในปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก และควรส่งต่อ
ให้คนรุ่นหลังได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชน เพื่อไม่ให้วัฒนธรรม
ที่ดีงามเหล่านี้สูญหายไปตามยุคสมัย รวมถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยการจัดแสดงการละเล่น
พื้นบ้านของชุมชนในสมัยก่อนที่ดูได้ยากในยุคปัจจุบัน เช่น การละเล่นหมาชิงเสา จระเข้ฟาดหาง
เตย เป็นต้น ซึ่งการละเล่นเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านและเด็กนิยมเล่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการท่างาน
อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาวั ด คู เ ต่ า ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมหรื อ การจั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่านั้นทางองค์ การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องเข้ามาร่วมด่าเนินการกับทางวัดและชุมชนด้วย เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
ส่วนวัดนารังนกนั้นพระมหาไพศาล สาวิโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนกได้ให้สัมภาษณ์
กับคณะผู้วิจัยว่า การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พระอุโบสถอายุ 100 กว่าปี ซึ่งถือเป็นโบราณ
สถานที่ส่าคัญของวัดนารังนกให้มีความคงทน ถาวร สืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังเป็นสิ่งจ่าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทางวัดนารังนกต้องด่าเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาทางวัดนารังนกก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาในวั นส่าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้ที่สนใจร่วม
ท่าบุ ญบริ จ าคเงินหรือวัสดุ อุป กรณ์ต่างๆที่จ่าเป็นต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ดังกล่าว
รวมถึงการจัดทอดกฐิน ทอดผ้าป่าเพื่อน่าเงินดังกล่าวมาสนับสนุนการบูรณะซ่อ มแซมพระอุโบสถ
รวมถึงการที่ทางคณะกรรมการวัดให้เอกชนมาด่าเนินการเปิดให้เช่าพื้นที่ภายในวัดเพื่อเปิดแผงให้เช่า
พระเครื่อง โดยเฉพาะหลวงพ่อทวดลิ้นด่า ซึ่งเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ
จากชุมชนแม่ทอม ชาวอ่าเภอบางกล่่า อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้ เคียง
รวมถึงพุทธศาสนิกชนจากประเทศมาเลเซียอีกด้วย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้ภาคเอกชนเช่าพื้นที่
เพื่อให้เช่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคล ภายในวัดนารังนกนั้น จะน่ามาเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์
พระประธานและพระอุโบสถ รวมกับใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคภายในวัด เช่น ค่าน้่าประปา ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น
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ภาพที่ 5.33 การเชิญชวนร่วมท่าบุญบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระประธาน
ในพระอุโบสถของวัดนารังนก

ภาพที่ 5.34 พระอุโบสถภายนอกที่ยังรอการบูรณปฏิสังขรณ์

ภาพที่ 5.35 อาคารให้เช่าพระเครื่องวัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนารังนก
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ส่าหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมพระอุโบสถภายในวัดรวมถึง
อาคารสิ่ งปลู กสร้ างอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่นั้น พระมหาไพศาล วิส าโล
รั กษาการเจ้ าอาวาสวัดนารั งนกได้ให้ สั มภาษณ์กับคณะผู้ วิจัยว่า ทางองค์การบริห ารส่ ว นต่าบล
แม่ทอมซึ่งเป็ นหน่ว ยงานภาครัฐส่ว นท้องถิ่นในเขตต่าบลแม่ทอมนั้นสนับสนุนงบประมาณในการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัดน้อยมาก บางปีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่อย่างใด ท่าให้วัดต้องหางบประมาณ
มาด่าเนินการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์เอง แต่ถ้าหากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ประเพณีของชุมชนแม่ทอม ชุมชนคูเต่าแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมจะให้งบประมาณ
สนับสนุนทุกปี ซึ่งได้แก่ งานประเพณีแข่งเรือยาวในคลองอู่ตะเภา งานประเพณีลอยกระทง โดย
ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลในพื้นที่จะเข้าร่วมในการบริหารจัดการงานประเพณีดังกล่าวร่วมกับทาง
วัดนารังนก
กล่าวโดยสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้น มีการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการบริหารวัดจะเป็นผู้ด่าเนินการโดยอาศัยชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ที่มี
จิ ตศรั ทธาร่ วมกัน บริ จาคเงิน เพื่อสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถและโบราณสถานอื่นๆ
ภายในวัด ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากการทอดกฐิน การทอดผ้าป่า หรือการบริจาคของ
พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมี
อ่านาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานตามที่กฎหมายก่าหนดนั้นมีบทบาท
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับทางวัดตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบูรณปฏิสังขรณ์
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5.๒ แนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ถือเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต่ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต่ า บล พ.ศ.2537 ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจ พ.ศ. 2542 ที่อนุวัติขึ้นตามมาตรา
25q ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก่าหนดให้หน่วยงานราชการที่มี
อ่านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยตรง ซึ่งได้แก่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด่าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต่ า บลแม่ ท อมโดยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต่ าบล
แม่ทอมทราบถึงความส่าคัญของโบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกจึงได้ก่าหนดนโยบายและ
แผนการด่าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนกทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยเฉพาะการ
จัดท่างบประมาณแผ่นดินที่ตั้งงบประมาณไว้บางส่วนเพื่อการดูแล บ่ารุงรักษา โบราณสถานวัดคูเต่า
และวักนารังนก ตลอดจนการเตรียมแผนระยะยาวในการจัดให้โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารัง
นกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่าคัญของต่าบลแม่ทอม เพื่อเป็น การพัฒนาชุมชนและพื้นที่
ของต่าบลแม่ทอมให้ มีความเจริ ญขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและฐานะความเป็น อยู่ของประชาชน
ชุมชนในพื้น ที่ อัน เป็ น อานิ ส งส์ ของโบราณสถานที่มีความส่ าคัญระดับชาติของวัดคูเต่าและวัดนา
รังนก
อย่างไรก็ตามการบ่ารุงรักษาดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
นั้นต้องอาศัยให้วัดโดยคณะกรรมการวัดทั้งสองแห่งเป็นหน่วยงานที่มีอ่านาจโดยตรง 20 เนื่องจาก
โบราณสถานนั้นอยู่ในความดูแลและการบริหารจัดการภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนก ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนต่าบลแม่ทอมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่คอยสนับสนุนการบริห ารจัดการและการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่ส่าคัญของท้องถิ่น ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของต่าบลแม่ทอมนั้น ชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงและรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยาก
จนถึงระดับปานกลาง อีกทั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้่าประปาซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของ
ชุมชนนั้นยังบริการอย่างไม่ทั่วถึงอีกหลายพื้นที่ในต่าบลแม่ทอม
20
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ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.2537 มีความจ่าเป็นต้องบริห าร
จัดการด้านสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชุมชนก่อน แต่ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้บางส่วนเพื่อ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของวั ด คู เ ต่ า และวั ด นารั ง นกเสมอมาเช่ น กั น งานประเพณี เ จ้ า พรรษา
งานประเพณีชักพระทางน้่า งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและ
วัดนารังนกสามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีค่าของชุมชนแม่ทอมได้
ซึง่ ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของเทศบาลต่าบลคู
เต่า และเทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง เป็นพื้นที่ติดริมคลองอู่ตะเภา
เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมในการวางแผนร่วมกันพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนริมคลองอู่ตะเภา โดยความร่วมมือกันทั้งสามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า เทศบาลต่าบลคูเต่า
อ่าเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา21
รวมถึงการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา และทางจังหวัดสงขลารวมถึงภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน
ต่างๆที่จะผลักดันให้โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน้่าคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาด้วย
5.3 การมีส่วนร่ วมของชุม ชนต่ อ การบริ หารจั ดการและการอนุรั กษ์โ บราณสถานของต่ า บล
แม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน ต่ า บลแม่ ท อม อ่ า เภอบางกล่่ า
จังหวัดสงขลานี้เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องมุ่งเน้นในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ชุมชน ประชาชนมีส่วนในการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่า และ วัดนารังนก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต่าบลแม่
ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความต้องการของชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ ของการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่าสูงต่อชุมชนและสังคมของ
วัดคูเต่า และวัดนารังนก ทั้งความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ชุมชน ตลอดจนความภาคภูมิใจในชุมชน โดยมีความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เสนอ
ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนในลักษณะจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) เพื่อเป็นความ
เห็นที่สะท้อนมาจากประชาชนระดับล่างอย่างแท้จริง การวิจัยนี้หวังว่าจะเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นให้คน
21
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ในชุมชนเป็นศูนย์กลาง เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยสะท้ อนความต้องการของ
ชาวชุมชนเอง เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน และจากบทสรุปจาก
แบบสอบถามดังกล่าวน่าไปสู่การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต้นแบบขององค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
มีวัดคูเต่าและวัดนารังนกตั้งอยู่
ในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว มีข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน วัดตูเต่าและวัดนารังนก ในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุภายในวัดอยู่แล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้การอนุรักษ์คุ้มครองดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดอย่างมีส่วนร่วมระหว่างวัด
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการท่าวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงอาศัยเครื่องมือที่ส่าคัญคือ
๑) การใช้แบบสอบถาม และ ๒) การจัดเสวนาชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งผู้วิจัยได้ท่าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สมาชิกชุมชน โดย
ไม่ให้ทราบว่าเป็นการสัมภาษณ์เพื่องานวิจัย อาทิ แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว ประชาชนที่มาปฏิบั ติธรรม
เยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าวัด พระ ครู แม่ค้าในตลาดนัด เป็นต้น เพื่อน่าข้อมูลมาประมวล
ประกอบงานวิ จั ย ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ารสั ม ภาษณ์ ผลการวิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน แสดงตามวิธีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
จากผลการวิ จั ย จากแบบสอบถามพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามแบ่ ง เป็ น ช่ ว งอายุ ไ ด้
๕ กลุ่มคือ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งจากกลุ่มช่วงอายุออกเป็น ๗ กลุ่ม จากจ่านวนแบบสอบถาม
๑๐๒ ชุด โดยประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดมีอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี คิดเป็น ๒๙.๑๓ รองลงมาเป็น
ประชากรที่มีอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี จ่านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ และอันดับที่ ๓
คือประชากรที่มีอายุ ร ะหว่าง ๕๐-๕๙ ปี จ่านวน ๓๕ คน เท่ากับอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี
ร้อยละ ๑๕.๒๑ ส่วนประชากรวัย ๗๐ ปีขึ้นไป มีจ่านวนน้อยที่สุด คือ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๖ และอายุระหว่าง ๖๐-๖๙ ปี มีจ่านวนน้อยรองลงมา คือ ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕
และวัยเด็กอายุต่ากว่า ๒๐ ปี มีจ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕
ส่าหรับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑
ส่ ว นผู้ ที่ยั งโสด จ่ านวน ๕๖ คน ร้อยละ ๒๔.๓๔ และไม่ระบุ ส ถานภาพ จ่านวน ๒๔ คน
ร้อยละ ๑๐.๔๓
ส่วนระดับการศึกษานั้นพบว่า ผลการศึกษายังพบอีกว่า ร้อยละ ๔๖.๙๕ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ๑๐๘ คน รองลงมา
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่่ากว่า ร้อยละ ๒๖.๙๕ หรือ ๖๒ คน ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ ๑๙.๑๓ หรือ ๔๔ คน ระดับอนุปริญญา ร้อยละ ๔.๓๔ หรือ ๑๐ คน ระดับสูงกว่า
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ปริญญาตรีร้อยละ ๑.๗๓ หรือ ๔ คน นอกนั้นไม่ระบุระดับการศึกษาจ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๐.๘๖
ส่าหรับภูมิล่าเนาของถิ่นที่อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น กลุ่มประชากรส่วนใหญ่คือร้อย
ละ ๖๐.๙๕ เป็นคนพื้นเพของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา อีกจ่านวนร้อยละ
๓๓.๐๔ คน เป็นคนที่มีพื้นเพเดิมจากต่างอ่าเภอหรือต่างจังหวัดเข้ามาท่ามาหากิน หรือย้ายตาม
ครอบครัวเข้ามาในเขตพื้นที่ต่าบลแม่ทอม
ด้านอาชีพนั้น ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างหรือท่างานในบริษัทเอกชน
จ่านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓ รองลงมาเป็นอาชีพต่างพื้นที่ หรือต่างอ่าเภอ ประมง
พื้นบ้านหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจประมง จ่านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๖ อันดับ
ที่สามเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพส่วนตัว ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๘ เป็นพ่อบ้านหรือ
แม่บ้าน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ ส่วนอาชีพรับราชการหรือท่างานในรัฐวิสาหกิจมีจ่านวน
น้อยที่สุดคือ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๗ ตามล่าดับ
ในด้านศาสนาที่นับถือ ประชากรร้อยละ ๗๙.๑๐ นับถือศาสนาพุทธ และประชากรอีก
จ่านวน ๒๐.๙๐ นับถือศาสนาอิสลาม
ในด้านรายได้ครัวเรือนต่อเดือน ผลการส่ารวจพบว่า รายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สูงนัก
คือระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาทร้อยละ ๔๕.๖๕ รายได้ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาทร้อยละ
๓๐.๔๓ ส่วนรายได้ครัวเรือนที่ค่อนข้า งสูง คือมากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทนั้น น้อยกว่าในกลุ่มแรก
คือ รายได้ระหว่าง ๒๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทร้อยละ ๑๖.๐๘ รายได้ระหว่าง ๕๐,๐๐๐-๗๕,๐๐๐
ร้อยละ ๔.๓๔ รายได้ระหว่าง ๗๕,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๑๗ และรายได้มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๑๗ และรายได้มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๓
ส่วนระยะเวลาในการอาศัยในชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาพบว่า
ประชากรส่วนใหญ่มีจ่านวนร้อยละ ๓๕.๒๑ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต่าบลแม่ทอมระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี
กลุ่มที่อาศัยระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ่านวนร้อยละ ๒๓.๐๔ กลุ่มที่อาศัยระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี
มีจ่านวนร้อยละ ๖.๙๕ กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี มีจ่านวนร้อยละ ๖.๕๒ และกลุ่ม
ที่ส่าคัญที่สุดในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของวัดคูเต่า และวัดนารังนกคือ
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ในเขตพื้น ที่ต่าบลแม่ท อมซึ่งมีอยู่ร้อยละ ๕.๒๑ ซึ่งอาศัยในเขตพื้นที่ในเขตต่า บล
แม่ทอมมากกว่า ๕๐ ปี
สรุปจากข้อมูลเบื้องต้นของประชากรในชุมชนพบว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างวัย
ท่างาน คือเมื่อรวมประชากรอายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปีแล้ว มีจ่านวนมากถึงร้อยละ ๖๕.๕๔ ของ
ประชากรทั้งหมด แต่รายได้ครัวเรือนกลับไม่สูงมากนักคือ รายได้น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือนมีมากถึง ร้อยละ ๗๖.๐๘
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จากข้อมูลจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัญหาด้านการท่ามาหากิน
และค่าครองชีพของประชาชนในชุมชนต่าบลแม่ทอม มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุม ชน หรือ
การให้ความส่าคัญต่อการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่
ส่วนที่ ๑ การรับรู้ภูมิหลังของชุมชน
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ที่มีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์และชุมชนที่มีมาแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนก ที่มีความผูกพันอย่าง
ลึกซึ้งกับวิถีชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชนภายในต่าบลแม่ทอม อ่าเภอ
บางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยจึงได้น่าประเด็นภูมิหลังของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
เพราะหากสมาชิกชุมชนรู้จักภูมิหลังของชุมชนเป็นอย่างดี ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน มีความ
รักและหวงแหน และส่งผลต่อการก่าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป
ประเด็นภูมิหลังของชุมชนที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนที่เป็นภูมิหลังทั่วไปของชุมชน หมายถึง เป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เช่น พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่ศรัทธาของสาธุชน เป็นต้น
๒. ส่วนที่เป็นภูมิหลังระดับลึก หมายถึง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกไว้ใน
พงศาวดาร ทางระบายน้่าในปัจจุบันซึ่งเคยเป็นเส้นทางน้่ามาก่อน เป็นต้น
ผลการวิจัยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๓.๑๐ รู้จักวัดคูเต่าและวัดนารังนก และ
อีกร้อยละ ๖.๙๐ ไม่รู้จักวัดคูเต่าและวัดนารังนก ประชากรร้อยละ ๗๑.๘๐ ทราบว่าวัดคูเต่าได้รับ
รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ๒๐๑๑ และประชากรร้อยละ
๑๘.๒๐ ไม่ทราบว่าวัดคูเต่าได้รับรางวัลดังกล่าว
ส่วนที่ ๒ ความผูกพันกับชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า วัดเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ประชากรในชุมชนรู้จักมากที่สุด คือร้อย
ละ ๘๘.๑๐ รู้จักวัดคูเต่า ร้อยละ ๘๘.๑๑ รู้จักวัดนารังนก ผลการวิจัยพบอีกว่าประชากรส่วน
ใหญ่มีบ้านใกล้วัดคูเต่ามากที่สุดคือร้อยละ ๖๐.๘๙ และวัดนารังนก ร้อยละ ๗๑.๖๒
ส่ ว นประวัติของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้น ประชากรส่ ว นใหญ่คือร้อยละ ๗๐.๔๓
ไม่ทราบประวัติของวัดในชุมชน ส่วนอีก ๒๙.๕๖ ทราบ ในด้านของความสัมพันธ์กับสมาชิกหน่ว ย
อื่นในชุมชนนั้น ผลการวิจัยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๒.๖ รู้จักเพื่อนบ้านของตนเป็นอย่าง
ดี ส่ ว นร้ อยละ ๗.๓๙ ไม่รู้ จั ก ในภาพรวมแล้ ว ประชากรส่ ว นใหญ่เห็ นว่าสมาชิ กในชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในระดับดี ร้อยละ ๖๗.๙๐ และมีความใกล้ชิดกันมาก ร้อยละ ๓๓.๑๐
เห็นว่าชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันน้อย ในด้านการเข้าไปใช้บริการสาธารณะจากวัด ซึ่งนอกจาก
พิธีกรรมทางศาสนาแล้วประชากรส่วนใหญ่ยังได้เข้าไปใช้พื้นที่วัดในกิจกรรมอื่น ๆ มากถึงร้อยละ
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๘๐.๔๓ และไม่ใช้ร้อยละ ๑๙.๕๖ ซึ่งกิจกรรมที่เข้าไปใช้พื้นที่ของวัด อันดับหนึ่งคือ การร่วมงาน
ประจ่าปีของวัด ร้อยละ ๔๔.๘๔ รองลงมา คือ ค้าขายภายในวัดร้อยละ ๖๑.๒๙
นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัดอยู่เสมอ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ
๗๐.๐๔ เคยเห็ น นั กท่องเที่ย วเข้ามาเยี่ยมชมวัด นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็น
ชาวไทยร้อยละ ๕๕.๒๙ และเป็นชาวต่างประเทศร้อยละ ๔๔.๗ ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไปท่าบุญที่วัดคูเต่า ร้อยละ ๗๔.๖๒ รองลงมาคือวัดนารังนก ร้อยละ ๖๑.๔๒ ท่าบุญ
น้อยที่สุดคือร้อยละ ๑๔.๑๗ และประชากรร้อยละ ๘๐.๔๓ ทราบว่าวัดใกล้บ้านหรือวัดในชุมชนมี
เทศกาลประเพณีป ระจ่ าปี ส่ ว นร้ อยละ ๑๙.๕๖ ไม่ทราบว่าวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีเทศกาล
ประจ่าปี เช่น งานวันออกพรรษา งานวันลอยกระทง เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๒.๖ ชอบมีบ้านอยู่ใกล้วัด ส่วน
ร้อยละ ๑๗.๓๙ ไม่ชอบ
ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน
ส่ ว นแบบสอบถามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภูมิ ทั ศ น์แ ละเอกลั ก ษณ์ท างวัฒ นธรรมชุม ชน แบ่ ง
ออกเป็น ๒ หมวดคือ ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์และเอกลั กษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน และความ
คิดเห็นต่อการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(๑) ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน : ความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์ต่าง ๆ ที่
แวดล้อมชุมชน เช่น แม่น้่าล่าคลอง วัด โบราณสถาน เป็นต้น
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า วัดและสายน้่าล่าคลองมีความส่าคัญต่อชุมชน
มาก คือร้อยละ ๗๖.๐๖ รองลงมาเห็นว่าวัดและล่าคลองมีความส่าคัญต่อชุมชนมากที่สุดร้อยละ
๒๙.๑๐ และร้อยละ ๒๔.๗๘ เป็นอันดับสามที่เห็นว่าวัดและสายน้่าล่าคลองมีความส่าคัญต่อชุมชน
ส่วนกลุ่มที่เห็นว่าสายน้่าล่าคลองมีความส่าคัญต่อชุมชนน้อย มีเพียงร้อยละ ๖.๕๒ และน้อยที่สุด
ร้อยละ ๐.๘๖
ด้านความต้องการให้วัดมีสภาพที่สวยงาม และล่าคลองมีความใสสะอาด สงบร่ม
รื่นนั้นประชากรส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๒ รองลงมามีความต้องการ
มากร้อยละ ๒๕.๖๕ ส่วนกลุ่มประชากรที่มีความต้องการเป็นอันดับสามคือกลุ่มที่ต้องการน้อยและ
น้อยที่สุด กลุ่มละ ร้อยละ ๐.๔๓
เช่นเดียวกับแบบสอบถามในเรื่องการปรับปรุงชุมชน วัด ล่าคลอง ถนน ทางเท้า
ให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว ผลการส่ารวจพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๖๐.๔๓ รองลงมาเห็นว่าควรปรับปรุงในระดับมาก ร้อยละ ๓๐.๔๓ และระดับปาน
กลางร้อยละ ๘.๒๖ ส่วนระดับน้อย และน้อยที่สุดมีจ่านวนเท่ากันคือร้อยละ ๐.๔๓
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ผลการส่ารวจใน ๓ ประเด็นแรกสอดคล้องกับความเห็นของชุมชนในประเด็นที่
๔ เรื่องความภูมิใจที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัด โบราณสถาน ในชุมชน เพราะประชากรส่วน
ใหญ่มีความภูมิใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๐ รองลงมาภูมิใจมาก ร้อยละ ๔๐.๘๖ ปาน
กลางร้อยละ ๑๔.๗๘ และภูมิใจน้อยร้อยละ ๑.๗๓ น้อยที่สุดร้อยละ ๐
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน
(๒) ความคิดเห็นของชุมชนต่อปัญหาในปัจจุบัน : การส่ารวจความคิดเห็นของชุมชน
ต่อปั ญหาในปั จ จุ บั น เป็ น การส่ ารวจความคิดเห็ นที่ประชาชนมีต่อสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนและชุมชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ปัญหาด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน : ปัญหาด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั่วไปของประชาชน เช่น ปัญหาการสัญจรไปมาในชุมชน
ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
เป็นต้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการส่ารวจความคิดเห็น พบว่า ประชากรร้อยละ ๓๖.๕๒ คิดว่าชุมชนมีปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๔.๓๔ คิดว่าชุมชนมีปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยในระดับมาก และร้อยละ ๑๗.๓๙ คิดว่าเป็นระดับมากที่สุด ส่วนผู้ที่คิดว่ามี
ปัญหาน้อยอยู่ที่ระดับร้อยละ ๘.๖๙ และระดับน้อยที่สุดร้อยละ ๓.๐๔
ด้ า นปั ญ หาการเข้ า ถึ ง ยากของชุม ชน เช่ น ถนนแคบ ขาดทางเท้ า นั้น ร้ อ ยละ
๓๓.๙๑ คิดว่าเป็ น ปั ญหาในระดั บปานกลาง ร้อยละ ๒7.๕๖ คิดว่าเป็นปัญ หาในระดั บ มาก
และร้อยละ ๒๔.๗๘ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับมาก และร้อยละ ๒๔.๗๘ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับ
มากน้อย ส่วนร้อยละ ๗.๘๖ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย และร้อยละ ๓.๙๑ คิดว่าเป็นปัญหา
ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนปัญหาความสกปรก ขยะตกค้าง หรือปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะนั้น ร้อยละ ๓๔.๓๔
คิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาในระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ ๒๗.๘๒ คิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาระดั บ มาก และ
ร้อยละ ๒๑.๗๓ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมากน้อย ร้อยละ ๑๕.๒๑ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อย และ
ร้อยละ ๐.๘๖ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อยที่สุด
ส่วนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
ร้อยละ ๓๙.๑๓ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๔.๗๘ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมาก
และร้อยละ ๑๖.๐๘ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยและร้อยละ ๕.๒๑ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับ
น้อยที่สุด
นอกจากนี้ชุมชนยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องระบบสาธารณูปโภค ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ กล่าวคือ ความคิดเห็นด้านไฟฟ้า
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ส่องสว่างในชุมชน ร้อยละ ๒๙.๑๓ คิดว่ายังเป็นปัญหาของชุมชนในระดับมาก ร้อยละ ๒๖.๙๕
คิดว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๓.๔๗ คิดว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด ร้อยละ
๑๔.๗๘ เป็นปัญหาในระดับน้อย และร้อยละ ๕.๖๕ เป็นปัญหาในระดับน้อยที่สุด
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชน : จากการส่ารวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของชุมชนในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนในด้านเศรษฐกิจนั้นมีประเด็นที่ส่าคัญ
คือ ปัญหาเรื่องการท่ามาหากินฝืดเคือง ร้อยละ ๔๑.๗๓ คิดว่าเป็นปัญหาระดับปานกลาง ร้อยละ
๒๖.๐๘ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมาก ร้อยละ ๑๓.๐๔ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อย ร้อยละ ๑๒.๑๗
คิดว่าเป็นปัญหาระดับมากที่สุด และร้อยละ ๖.๙๕ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมากที่สุด
ส่วนปัญหาเรื่องรายได้ของครอบครัวลดลง ร้อยละ ๓๖.๕๒ คิดว่าเป็นปัญหาระดับ
ปานกลาง ร้อยละ ๒๖.๙๕ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมาก ร้อยละ ๑๕.๒๑ คิดว่าเป็นปัญหาระดับ
น้อย ร้อยละ ๑๔.๗๘ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมากที่สุด และร้อยละ ๖.๕๒ คิดว่าเป็นปัญหาระดับ
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเรื่องรายจ่ายของครอบครัวมีมากขึ้น ร้อยละ ๔๐ คิดว่าเป็น
ปัญหาระดับปานกลางเท่านั้น ร้อยละ ๒๗.๘๒ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อย ร้อยละ ๑๗.๓๙ คิดว่า
เป็นปัญหาระดับน้อยที่สุ ด ร้อยละ ๘.๒๖ คิดว่าเป็นปัญหาระดับมาก ร้อยละ ๖.๕๒ คิดว่าเป็น
ปัญหาระดับมากที่สุด
ส่วนปัญหาการมีนักท่องเที่ยวน้อยลงนั้น ร้อยละ ๓๖.๕๒ คิดว่าเป็นปัญหาระดับ
ปานกลาง ร้อยละ ๑๙.๑๓ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๑๗.๘๒ คิดว่าเป็นปัญหา
ระดับมาก ร้อยละ ๑๖.๐๘ คิดว่าเป็นปัญหาระดับน้อย และร้อยละ ๑๐.๔๓ คิดว่าเป็นปัญหา
ระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ได้มีการส่ารวจเรื่องความต้องการให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในการเข้าชม
วัดคูเต่าและวัดนารังนกพบว่า ร้อยละ ๔๘.๖๙ มีความต้องการระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๑.๗๓
มีความต้องการระดับน้อย ร้อยละ ๑๓.๙๑ มีความต้องการระดับมาก ร้อยละ ๑๑.๗๓ มีความ
ต้องการระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๓.๙๑ มีความต้องการระดับมากที่สุด
ส่วนด้านความต้องการในการปรับปรุงชุมชน วัด คลอง ถนน ทางเท้า ตรอก
ซอย เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร้อยละ ๔๒.๖ คิดว่าควรปรับปรุงในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๖.๙๕
คิดว่าควรปรับปรุงในระดับมาก ร้อยละ ๑๗.๘๒ คิดว่าควรปรับปรุงในระดับปานกลาง และร้อยละ
๑.๓๑ คิดว่าควรปรับปรุงในระดับน้อย และน้อยที่สุดเท่ากัน
เมื่อถามความเห็นในการมีสิ่งปลูกสร้างส่วนกลาง เช่น ลานกิจกรรม ลานกีฬา
ร้อยละ ๔๗.๓๙ คิดว่ามีความต้องการในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๘๖ มีความต้องการในระดับ
มาก ร้อยละ ๑๙.๑๓ คิดว่ามีความต้องการในระดับปานกลาง ร้อยละ ๑.๓๑ มีความต้องการใน
ระดับน้อย และน้อยที่สุดเท่ากัน
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ส่วนความต้องการให้คงความสวยงามของวัดและชุมชน ร้อยละ ๖๑.๗๓ มีความ
ต้องการในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๘.๖๙ มีความต้องการระดับมาก ร้อยละ ๗.๘๒ มีความ
ต้องการระดับปานกลาง ร้อยละ ๑.๗๓ มีความต้องการระดับน้อยที่สุด และร้อยละ ๐ มีความ
ต้องการระดับน้อยที่สุด
ส่าหรับประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกและความสวยงามของล่าคลองหน้าวัดคูเต่า
และวัดนารังนกพบว่า ความต้องการของประชาชนที่มุ่งเน้นความสวยงามของล่าคลองคงอยู่ ร้อยละ
๖๕.๒๑ มีความต้องการมากที่สุด ร้อยละ ๒๗.๓๙ มีความต้องการมาก ร้อยละ ๖.๙๕ มีความ
ต้องการระดับปานกลาง ร้อยละ ๐.๔๓ มีความต้องการระดับน้อย และร้อยละ ๐ มีความต้องการ
ระดับน้อยที่สุด
ขณะที่ความต้องการให้ความสวยงามของต้นไม้ต่าง ๆ ในชุมชนคงอยู่และให้ความ
ร่มรื่น ร้อยละ ๖๑.๓๑ ต้องการในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๔๓ ต้องการในระดับมาก ร้อยละ
๗.๓๙ ต้องการในระดับปานกลาง ร้อยละ ๐.๘๖ ต้องการในระดับน้อย และร้อยละ ๐ ต้องการ
ในระดับน้อยที่สุด
รวมถึงการที่ต้องการให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ร้อยละ ๖๐.๘๖ มีความ
ต้องการระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๐ มีความต้องการระดับมาก ร้อยละ ๘.๒๖ มีความต้องการ
ระดับปานกลาง ร้อยละ ๐.๘๖ มีความต้องการระดับน้อย และร้อยละ ๐ มีความต้องการระดับ
น้อยที่สุด
นอกจากนี้ชุมชนยังต้องการให้การรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้่าล่าคลอง ร้อยละ ๓๖.๕๒
ต้องการระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๖.๙๕ ต้องการระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๕.๖๕ ต้องการระดับ
มาก ร้อยละ ๖.๐๘ ต้องการระดับน้อยที่สุด และร้อยละ ๔.๗๘ ต้องการระดับน้อย
ส่วนที่ ๕ ความพร้อมของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองดูแลโบราณสถานของ
วัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
จากแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถาน ภายในวัดคู
เต่าและวัดนารังนก ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สิทธิประชาชน
ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ให้ สิ ท ธิ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว ม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนของเราเองมาตั้งแต่ปี
๒๕๔๐ ร้อยละ ๕๖.๙๕ ไม่ทราบ และร้อยละ ๔๓.๐๔ ทราบ ชุมชนท้องถิ่นเห็นว่าตนเองสามารถ
จัดการเพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท่านเองได้หรือไม่ ร้อยละ ๙๑.๓๑ ตอบว่า

๒๗๒

เห็นด้วย และร้อยละ ๘.๖๙ ไม่เห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความต้องการมีชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนด้วยความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมา ส่วนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนรูปแบบต่างๆ นั้น ร้อยละ ๙๕.๖๕ เห็นด้วยต่อการฟื้นฟูภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมและร้อยละ ๔.๓๔ ไม่เห็นด้วย อีกทั้งชุมชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรใน
ชุมชนขึ้นมาเพื่อท่าหน้าที่ในการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ร้อยละ ๙๐.๔๓
เห็นด้วยกับการพัฒนาชุมชน และร้อยละ ๙.๕๖ ไม่เห็นด้วย นอกจากนีช้ ุมชนรวมถึงประชาชนเห็นว่า
การให้ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนนั้น ร้อยละ
๙๖.๐๘ เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม และร้อยละ ๓.๙๑ ไม่เห็นด้วย รวมถึงการให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
ร้อยละ ๙๖.๕๒ เห็นด้วย และร้อยละ ๓.๔๗ ไม่เห็นด้วย สุดท้ายชุมชนและประชาชนเห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งว่าการที่ชุมชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
โดยเสนอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณมาให้ชุมชนถึงร้อยละ ๙๒.๖๑ เห็นด้วย และร้อยละ ๗.๓๙ ไม่
เห็นด้วย
ส่วนที่ ๖ การเสวนาชุมชนโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก
การเสวนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้แก่สมาชิกชุมชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบรวมถึงภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกของชุมชน
ของตน ในการจัดเสวนาชุมชนแต่ละครั้งมีสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งการพัฒนาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต นอกจากนี้สมาชิกยังได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ก่าลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนโดยรอบวัดคูเต่า
และวัดนารังนกอีกด้วย
การจัดประชุมเสวนาดังกล่าว ผู้วิจัยและทีมงานได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดคู
เต่าและรักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก ที่ได้อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อด้านสถานที่จัดการเสวนาร่ ว มกับ
ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม ผู้น่าชุมชน ชาวบ้านโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก โดยการ
เสวนาเริ่มจากผู้วิจัยร่วมกับสมาชิกของชุมชน เช่น พระภิกษุ ครู ข้าราชการบ่านาญ เป็นต้น ซึ่ง
ล้ ว นแต่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนมานานกว่ า ๓๐ ปี น่ า เสนอภู มิ ห ลั ง และความส่ า คั ญ ของชุ ม ชนซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยภาคประวั ติ ศ าสตร์ และภาควั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน จากนั้ น กล่ า วถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความเจริญด้านอาคารบ้านเรือนต่างๆที่เข้ามาสู่ชุมชน และจะมี
ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชุ ม ชนในอนาคต โดยในระหว่ า งนั้ น สมาชิ ก ชุ ม ชนสามารถร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในชุม ชนได้ เนื้อหาการเสวนาในช่วงนี้เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความรักและเห็น
คุณค่าของชุมชนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เข้ามาร่วมเสวนาและการเสวนาผู้วิจัยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ ส่วนผู้วิจัยเป็น
เพียงผู้น่าให้การเสวนาด่าเนินไปตามกรอบที่วางไว้ และมุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมแสดงความเห็น ดังภาพ
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ภาพที่ 5.36 คณะผู้วิจัยพูดคุยกับชุมชนมุสลิมที่อาศัยบริเวณรอบวัดคูเต่า

ภาพที่ 5.37 ผู้วิจัยเป็นวิทยากรแนะน่าความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน
โบราณวัตถุแก่ชุมชนวัดนารังนก

ภาพที่ 5.38 ชุมชนได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน
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ภาพที่ 5.39 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชนโดยรอบวัดนารังนก
คณะผู้วิจัยได้ก่าหนดประเด็นน่าเสนอเพื่อให้ชุมชนและประชาชนโดยรอบวัดคูเต่าและวัด
นารังนกได้แสดงความคิดเห็นและทัศนคติในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ชุ ม ชนโดยรอบวัด คู เต่ า และวัด นารั ง นกที่
สะท้อนถึงประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่าหรับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทุกภาคส่วนทั้งวัด ชุมชนโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก
รวมถึงองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าวัดคูเต่าและวัดนารังนกเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติ ความเป็นมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่บรรพบุรุษของชุมชนและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนและประชาชนริมคลองอู่ตะเภาให้ความ
เคารพนับถือ ดังนั้นวัดคูเต่าและวัดนารังนกจึงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและประชาชนของ
ต่าบลแม่ทอม ต่าบลคูเต่าและใกล้เคียง ดังนั้นหากวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีกิจกรรมทางศาสนาหรือ
กิจ กรรมทางประเพณีใ ด ชุมชนโดยรอบทั้งวัดคูเต่ าและวั ดนารั งนกมีความพร้ อ มในการให้ ก าร
สนับสนุนกิจกรรมใดๆของวัดทั้งสองแห่งทั้งด้านงบประมาณและแรงงงาน
ประเด็นที่สอง การเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของ
วัดคูเต่าและวัดนารังนกอย่ างมีส่วนร่วมของวัด ชุมชนโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ส่าหรับประเด็นนี้ ชุมชนส่วนใหญ่ที่อาศัยและท่ามาหากินโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก
เห็นว่า วัดคูเต่าและวัดนารังนกเป็นศาสนสถานที่ส่าคัญและเป็นสถานที่ที่ชุมชนให้ความเลื่ อมใส
เคารพศรัทธาอยู่แล้ว การมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความ
ดูแลรักษาของวัดถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างศาลาการเปรียญวัดคูเต่าอายุร้อยกว่าปี ที่
ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ถือ เป็นรางวัลที่มีเกียรติและ
ทรงคุณค่าของทางวัดและทางชุมชนต่าบลแม่ทอมและต่าบลคูเต่าด้วย
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ดังนั้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานที่ส่าคัญดังกล่าวให้เป็นหน้าที่โดยตรง
ของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้นเหมาะสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ
พระอุโบสถหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่
ทอมและชุ ม ชนโดยรอบวั ด ทั้ ง สองแห่ ง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและ
ทรัพย์สินใดๆตามฐานะในการสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวัดและหากว่าการที่วัดคูเต่าและวัด
นารังนกต้องการจะพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนโดยรอบวัด คู เต่ า และวั ดนารั งนกมี ความพร้ อ มและสนั บสนุน กิจ กรรมใดๆภายใต้ ก าร
ด่าเนินการของวัดคูเต่าและวัดนารังนกในการพัฒนาโบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดทั้ง
สองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเด็นที่สาม การเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดนารังนก เพื่อให้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถบริหารจัดการและ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประด็นดังกล่าว วัดคูเต่าและวัดนารังนกโดยคณะกรรมการบริหารวัด ชุมชนโดยรอบวัดคู
เต่าและวัดนารังนก รวมถึงองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม เทศบาลต่าบลคูเต่าและเทศบาลเมือง
คลองแห เห็นว่าการจัดตั้งพิ พิธภัณฑ์ชุมชนหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัดนารังนกเป็นสิ่งที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการและการอนุรักษ์โ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์มีการดูแลที่ดีและมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ท่าให้การดูแลรักษาโบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารัง นกมี
บุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลรักษาอย่างจริงจัง
อีกทั้งท่าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่
เช่น องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมสามารถท่าโครงการหรือจัดตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อการ
พัฒนาหรือบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท่าให้การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในชุมชนต่าบล
แม่ทอมได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งจากวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และชุมชนเองก็ได้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสมารถสร้างรายได้และน่าชื่อเสียงมายังชุมชนต่าบลแม่ทอมต่อไป

บทที่ 6
ข้อบัญญัติท้องถิน่ ต้นแบบ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน
ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชนแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ถือเป็นภารกิจส่าคัญของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้แก่ วัดคูเต่า วัดนารังนก องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม เทศบาลต่าบลคูเต่า เทศบาล
เมืองคลองแห ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา และชุมชน ประชาชนในพื้นที่ต่าบลแม่ทอม ต่าบลคูเต่า
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของวัดคูเต่า และวัด
นารังนก ให้คงอยู่สืบต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ประกอบกับจากการลงพื้นที่วิจัยของผู้วิจัยทั้งแบบสอบถาม
จากชุมชน ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบวัดคูเต่า วัดนารังนกและใกล้เคียง และจากการสัมภาษณ์
เจ้าอาวาสวัดคูเต่า รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม รองนายก
องค์การบริ ห ารส่ วนต่าบลแม่ทอม และต่าบลคูเต่า ผู้แทนจากส่ านักศิลปากรที่ 13 สงขลา และ
คณะกรรมการบริหารวัดคูเต่า และวัดนารังนก มีความคิดเห็นและทรรศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า
การที่ท่าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนต่าบล
แม่ทอมที่ส ะท้อนออกมาถึงวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ชุมชนริมคลองอู่ตะเภา
มีพลวัตรที่มั่นคงและยั่งยืน สืบต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่องนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ซึ่งวัดคูเต่า วัดนารังนก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชน ชุนชน
ที่อาศัย บริ เวณโดยรอบวั ดคู เต่า และวั ดนารังนก ต้องอาศัยเครื่ องมื อ ที่ส่ า คัญ นั้นคือ การจัด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดคูเต่าและวัดนารังนก รวมถึงการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก
ซึ่งมีส่วนส่าคัญท่าให้การบริหารจัดการและการอนุ รักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีระบบมาตรฐาน
และรูปแบบที่ดี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น และการจั ด ท่ า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลานั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึ กษา ค้นคว้า แนวความคิดและกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดคูเต่า และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก และการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหาร
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จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ภายในวัดคูเต่า และวัดนา
รังนก ดังนี้
6.1 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
6.2 การจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก อ่าเภอ
บางกล่่า จังหวัดสงขลา
6.1 การจั ด ตั้ งพิพิธ ภัณ ฑ์ท้องถิ่น วัดคูเ ต่า และพิพิธ ภัณ ฑ์ท้องถิ่น วัดนารั งนก ต่า บลแม่ ท อม
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
แนวคิด และวิธีป ฏิบั ติในการจัดการทรั พยากรทางโบราณคดี ในประเทศไทยที่ผ่ า นมามี
ลั กษณะที่เป็ น แบบแผนการจั ด การที่ยัง ให้ ความส่ า คัญต่ อ การอนุรั กษ์ส งวนทรั พยากรเอาไว้ มิ ใ ห้
เสียหายหรือถูกท่าลาย แต่ในยุคปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ของโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแผนใน
การจัดการอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดการแบบรวมศูนย์โดยหน่วยราชการส่วนกลางที่มีอ่านาจ
ตามกฎหมาย และให้ความส่าคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่โบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีนั้นตั้งอยู่น้อยมาก
อีกทั้งผู้ที่มีอ่านาจหน้าที่เป็นผู้บริ หารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี มักเป็นนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความช่านาญด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิล ปะ วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ ภูมิส ถาปัตยกรรม ซึ่งการจัดการ
ทรั พยากรทางโบราณคดีในกระแสความคิด ดังกล่ าวให้ความส่ าคัญกับการอนุรักษ์และพัฒ นาตัว
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุและศิลปวัตถุมากกว่าการพัฒนาตัวคนและชุมชนในพื้นที่
นั้น ๆ ให้มีความสามารถ ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแบบแผนการจัดการ
ลักษณะเช่นนี้กลายเป็นแบบแผนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีกระแสหลักหรือแบบแผนจารีตที่
ผูกติดอยู่กับแบบแผนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 1 และมุ่งเน้นสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณมากกว่าการพัฒนาเชิงคุณภาพของมิติอื่น ๆ ในสังคม และก่าลังก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ เกิดจากการจัดการโบราณสถานและทรัพยากรทาง
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โบราณคดี รวมทั้งการมีบทบาทส่าคัญในการจัดการโบราณสถานและทรัพยากรทางโบราณคดีที่อยู่ใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมศิลปากรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่2
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่มีพระราชบัญญัติ
สภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ่ า นาจ 2542 ที่ อ นุ วั ติ ขึ้ น ตามมาตรา 299 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ที่ก่าหนดให้ ห น่ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ซึ่งได้แก่ กรมศิล ปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ด่าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรมศิลปากร ต้องก่าหนดการถ่ายโอนภารกิจส่าคัญ 2 ด้าน3
(1) การจัดการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ และ
(2) การจั ดการดูแลพิพิธ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ให้ กับองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2546 กรมศิ ล ปากรก็ ไ ด้ ด่ า เนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ ด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
โบราณสถาน 2 ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ภารกิจการบ่ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการรักษาความ
สะอาด ถากถางวั ช พื ช และก่ า จั ด สิ่ ง กี ด ขวาง และการปกป้ อ งคุ้ ม ครองรั ก ษาความปลอดภั ย
โบราณสถานทั้งโบราณสถานที่มีความส่าคัญระดับชาติและระดับท้องถิ่น และ
(2) ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรม
ศิลปากรก่าหนด โดยอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด่าเนินการกิจกรรมการซ่อมแซม
เบื้องต้นตามรูปแบบ วัสดุ และวิธีการดั้งเดิม การค้่ายันโบราณสถาน การสงวนรักษา การเสริมความ
มั่ น คงแข็ ง แรง การบู ร ณะ การปฏิ สั ง ขรณ์ การประกอบคื น สภาพด้ ว ยวิ ธี อ นั ส ติ โ ลซี ส และการ
ประยุ กต์ใช้ส อยเฉพาะโบราณสถานที่มี ความส่ า คัญในระดับท้ องถิ่นเท่ านั้น มิได้ถ่ายโอนภารกิ จ
เกี่ยวกับโบราณสถานที่มีความส่าคัญในระดับชาติให้ด้วย4
โดยกรมศิลปากรได้จัดท่าคู่มือส่าหรับปฏิบัติภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน
คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และจัดการอบรมวิธีการท่างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าไปปฏิบัติมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แต่มิได้ถ่ายโอนภารกิจการจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด โดยให้เหตุผลว่าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่มี
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อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรเป็นสถาบันระดับชาติ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดการหลักฐานส่าคัญของชาติไม่ใช่ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ และในการดูแลจัดการต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์หลาย
สาขา ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจทั้งสองส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความพร้อมด้าน
ประสบการณ์และไม่มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปจัดการโดยล่าพัง ซึ่งถ้าหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในความรับผิดชอบของตนเองขึ้นมาก็สามารถด่าเนินการตาม
แนวทางและวิธีการที่ก่าหนดไว้ในคู่มือที่กรมศิลปากรจัดท่าให้ได้5
จากลักษณะดังกล่าว เห็นได้ว่าประเด็นปัญหาส่าคัญ คือ กรมศิลปากรยังไม่เชื่อมั่นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุได้มีประสิทธิภาพเท่ากับที่กรม
ศิลปากรด่าเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังไม่มีความพร้อมด้านวิชาการและคนท่างาน
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
แต่ด้ว ยเหตุที่การถ่ ายโอนภารกิจ ด้า นนี้ มีกฎหมายบัง คับ ให้ ด่า เนิน การ ดังนั้นในปี พ.ศ.
2546 กรมศิลปากรจึงเริ่มถ่ายโอนภารกิจเฉพาะการท่านุบ่ารุงรักษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่โบราณสถาน
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น การรักษาความสะอาด ถากถางวัชพืชและก่าจัดสิ่งกีดขวางใน
บริเวณโบราณสถาน และการปกป้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัยโบราณ แม้ว่ากรมศิลปากรจะมอบ
ถ่ายโอนภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานที่มีความส่าคัญระดับท้องถิ่นให้อีกภารกิจหนึ่งที่ให้องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถด่าเนินการในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซมเบื้องต้น
การค้่ายันโบราณสถาน การสงวนรักษา การเสริมความมั่นคงแข็งแรง การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ และ
การประยุกต์ใช้สอยในโบราณสถานที่มีความส่าคัญระดับท้องถิ่นได้ แต่ก็ได้ก่าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติมากมายและสลับซับซ้อน6
ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะด่ า เนิ น การในลั ก ษณะบริ ห ารจั ด การและการอนุ รักษ์
โบราณสถานได้ยากล่าบากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่ก่าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาโบราณสถานใด ๆ ได้ ต่าแหน่งบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
กรมศิ ล ปากรก่ า หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ใ ห้ ค รบจึ ง จะสามารถบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางโบราณคดีได้ ประกอบด้วย นักโบราณคดี สถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ
ช่ า งศิ ล ป์ ช่ า งส่ า รวจ ช่ า งศิ ล ปกรรม ช่ า งโยธา และช่ า งเขี ย นแบบ ที่ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละ
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ประสบการณ์ในการท่างานอนุรักษ์โบราณสถาน และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมท้องถิ่นอีก
ต่าแหน่งหนึ่งด้วย7
ดังนั้น โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความส่าคัญของท้องถิ่นหรือของชาติก็ตาม ถ้าหากอยู่ใน
พื้นที่ชนบท หรืออยู่ห่างไกลจากเขตเมือง ประกอบกับอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณน้อยในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนโบราณสถาน โบราณวัตถุ
รวมถึงขาดบุ คลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริห ารจัดการและการอนุรักษ์โ บราณสถาน
โบราณวั ต ถุ เ หล่ า นั้ น ด้ ว ยแล้ ว ย่ อ มเป็ น อุ ป สรรคส่ า คั ญต่ อ การบริห ารจั ดการและการดู แ ลรั กษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นนั้นให้คงทนถาวรสืบต่อไป
ส่ า ห รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น วั ด คู เ ต่ า แ ล ะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด น า รั ง น ก นั้ น
พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่า พระมหาไพศาล วิสาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัด
นารังนก ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม กรรมการบริหารวัดคูเต่าและวัด
นารังนก และคณะผู้วิจัยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของวัดคูเต่าและวัดนารังนก เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ส่าคัญในการพัฒนาชุมชนต่าบล
แม่ทอม ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงโดยเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ศักยภาพและฟื้นฟูพลังของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง
ส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิ่น ชาวบ้าน สมาชิกของชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ ตั้งแต่
การศึกษาวิจัย การส่ารวจค้นคว้าและทะเบียนทรัพยากรทางโบราณคดี และทรัพยากรวัฒนธรรม
อื่น ๆ การพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก่าหนดแนวทางและวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ การ
สงวนและ การบูรณปฏิสังขรณ์ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ การเผยแพร่ การฟื้นฟู และการ
จัดการเชิงธุรกิจชุมชนร่วมกัน ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนซึ่งรวมทั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ร่วมกับนักวิชาการและนักพัฒนาจาก
ภายนอก และระหว่างสมาชิกในชุมชนที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความเสียสละ ความเอื้ออารีเกื้อกูลแก่กัน
และกั น ในหมู่ ส มาชิ ก ของชุ ม ชน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ท่ า ให้ ช าวบ้ า นมี ค วาม
ภาคภูมิใจในชุมชน รักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นพื้นที่แสดงความเป็นตัวตนของคนในชุมชนให้คนทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนได้เห็นและยอมรับ ท่าให้คนในชุมชนรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรี และประการส่าคัญที่สุ ดคือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์วัดนารังนก ถือเป็นเครื่องมือส่าคัญในกระบวนการสร้ าง
ความรู้และฟื้นฟูภูมิปัญญาที่น่าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในแง่สังคมและ
เศรษฐกิจอีกด้วย
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การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์การปกครองท้องถิ่น (น.4-5).
แหล่งเดิม.
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6.2 การจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ดคูเ ต่า และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ดนารั งนก
อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
จากการที่คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสอบถามชุมชนโดยรอบที่อาศัยบริเวณวัดคูเต่า
และวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ประกอบกับบทสรุปจากการสัมภาษณ์
พระอธิการมาโนช กุตปุ ญโญ เจ้ าอาวาสวัดคูเต่ า พระไพศาล รักษาการเจ้ า อาวาสวัด นารั ง นก
ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม และกรรมการบริหารวัดคูเต่าและวัดนา
รังนก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่มีอ่านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุชุมชนวัดคูเต่าและวัดนา
รังนก มีแนวความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น วั ด นารั ง นก รวมถึ ง การจั ด ท่ า ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดคูเต่าและวัดนารังนก ถือเป็น
แนวทางและวิธีการที่มีความส่าคัญและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดคูเต่า ซึ่งได้รับรางวัลเพื่อ การ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปี 2011 (พ.ศ. 2554) จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ด้วยแล้ว สิ่งส่าคัญและจ่าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องด่าเนินการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านนั้นหลังจากวัดคูเต่าได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทาง
วั ฒ นธรรมจากยู เนสโกกว่า 7 ปี ม าแล้ ว ที่ ก ารบริ ห ารจัด การและการอนุ รัก ษ์ โ บราณสถาน และ
โบราณวัตถุภายในวัดคูเต่านั้น กระท่าโดยอาศัยคณะกรรมการบริห ารวัดเท่านั้น ขาดการมีส่ ว น
ร่วมกับชุมชน ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แม้ว่าคณะกรรมการบริหารวัด
คูเต่าเองจะมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วน
ต่าบลแม่ทอมและเทศบาลต่าบลคูเต่าก็ตาม แต่การบริห ารจัดการและการอนุรักษ์ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุนั้นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนโดยรอบวัดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน ถื อ เป็ น หั ว ใจส่ า คั ญ ที่ ท่ า ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณ สถาน
โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีความยั่งยืน สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
ยังชุมชนคนรุ่นหลังได้
จากการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีคณะผู้วิจัยวัด ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ เห็นว่าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกนั้นเป็นสิ่งที่ต้อง
ท่า โดยเร่ ง ด่ว น โดยคณะวิ จั ย ได้ น่ า เสนอรูป แบบและกระบวนการจัด ตั้ งพิ พิธ ภัณ ฑ์ท้ องถิ่น หรื อ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด คุ้ ง ตะเภา อ่ า เมื อ งเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบในการจั ด ตั้ ง
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนางรังนก รวมถึงการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์วัดนารังนกด้วย กล่าวคือ
6.2.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นโดยวัด ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญภายในวัดคุ้งตะเภา ใกล้
กับจุดตัดสี่แยกคุ้งตะเภา ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ก่อนเดินทางไปจังหวัดแพร่ โดยมี
ประวัติความเป็นมาประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ดังนี้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นโดยด่าริของพระสมุห์สมชาย จีรปุญโญ (แสง
สิน) และพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี เนื่องจากท่านสังเกตเห็นโบราณวัตถุและเอกสารโบราณ
ต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษากระจัดกระจายไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสาร
โบราณ เช่น ใบลาน สมุดไทย สมุดข่อย จ่านวนมาก (มากกว่า 100 ผูก/เล่ม) ซึ่งมีทั้งต่ารายาแผน
โบราณ ต่าราบทพระอัยการ จินดามณี และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแล
อย่างที่ควรจะเป็น ท่านจึงได้ริเริ่มเก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ ในวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนในปี
พ.ศ. 2549 จึงสามารถน่าเอกสารโบราณต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ประชาได้ชม โดยใช้พื้นที่ชั้นสองของ
กุ ฏิ ปั้ น หยา เป็ น อาคารส่ า หรั บ จั ด แสดงเพื่ อ ที่ พ ระสงฆ์ จ ะได้ ดู แ ลรั ก ษาเอกสารและวั ต ถุ โ บราณ
ต่าง ๆ ที่น่ามาจัดแสดงได้โดยสะดวก ซึ่งสิ่ งของที่น่ามาจัดแสดงให้ชมยังมีจ่านวนไม่มากนัก และ
เอกสารโบราณและวัตถุโบราณที่ส่าคัญส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้โดยมิได้น่ามาออกแสดง8
เดิมนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา เป็นเพียงส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณเพียงแห่ง
เดียวของต่าบลคุ้งตะเภา (พ.ศ. 2554) และเนื่ องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคราชการ ท่าให้ส่วนตู้จัดแสดงสามารถวางสิ่งของจัดแสดงได้น้อย เพราะ
ตู้จัดแสดงมีอย่างจ่ากัด ในขณะที่โบราณวัตถุและเอกสารโบราณที่สมควรน่าออกจัดแสดงที่ท่านเจ้า
อาวาสวัดคุ้งตะเภารวบรวมไว้มีจ่านวนมาก ในปี พ.ศ. 2555 วัดคุ้งตะเภาได้จัดสร้างห้องพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา โดยความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชนบ้านคุ้งตะเภา โดยการน่าของเจ้าอาวาส
คณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา และนายสมชาย ส่าเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา สร้างพื้นที่จัดแสดงบนอาคาร
ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภาหลังใหม่ (อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญ) และได้ย้าย
สถานที่จัดแสดงจากอาคารกุฏิปั้นหยาซึ่งมีขนาดเล็ก มาจัดแสดงบนพื้นที่ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีตู้จัดแสดง
รวมมากว่า 20 ตู้ บนเนื้อที่กว่า 300 ตารางเมตร เต็มพื้นที่อาคารศาลาทิศตะวันออก มีการน่า
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ และเครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณของคนคุ้งตะเภา
ในอดีตมาจัดแสดง รวมมากกว่า 500 สิ่งมาจัดแสดง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ด่าเนินการโดยวัด
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เอกสารการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา. สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561, จาก http://site.google.com/site/
watkungtaphao/kitchakam/kungtaphomuseum/rules
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และชุมชน ที่มีวัตถุจัดแสดงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่าหรับอาคารที่ตั้งพิพิธภัณฑ์นั้น
อยู่ในพื้นที่ด้านตะวันออกของศาลาประธานวัดคุ้งตะเภา ซึ่งเป็นอาคารทรงโรงเครื่องสับแบบภาค
กลางโบราณ ที่มีอายุมากกว่าสองร้อยปี จากประวัติหลักฐานการสถาปนาวัดคุ้งตะเภา กล่าวว่าในสมัย
ธนบุรี จุลศักราช 1132 ปีขาล โทศก วัดคุ้งตะเภามีศาลาการเปรียญเก่าแก่อยู่หลังหนึ่ง ตั้ งอยู่ริม
แม่น้่าน่าน ชาวบ้านคุ้งตะเภาได้ย้ายโครงสร้างศาลาดังกล่าวมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2472 โดย
คงรูปแบบเก่าแต่ครั้งธนบุรีไว้ด้วย จากรูปแบบภูมิสถาปัตย์ของอาคารหลังนี้ เป็นรูปแบบศาลาโบราณ
ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีโครงสร้างคล้ายกับศาลาการเปรียญวัดใหญ่ท่าเสาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานส่าคัญของชาติ โดยความเก่าแก่ของโครงสร้างและรูปแบบศาลาลักษณะนี้ อาจารย์
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจ่ากรมศิลปากรกล่าวว่าเป็นรูปแบบโครงอาคารศาลาการ
เปรียญที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาศาลาการเปรียญหลังนี้ไดรับการบูรณะในปี พ.ศ.
2549 และส่วนจัดแสดงอาคารหอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่
กว่า 300 ตารางเมตร มีโบราณวัตถุ -ศิลปวัตถุ จัดแสดงจ่านวนกว่า 1,000 สิ่งจัดแสดงโดยจัดทิศ
ทางการเข้าชมตามความเหมาะสมของพื้นที่อาคาร9
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา แบ่งพื้นที่ห้องจัดแสดงออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนจัด
แสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและวัดคุ้งตะเภา ส่วนจัดแสดงเอกสารโบราณและส่วนจัดแสดง
โบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาโบราณของท้องถิ่น นอกจากนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดคุ้งตะเภา ยังมีห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระไตรปิฎก อรรถกถา ต่าราและหนังสือทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งหนังสือวิชาการและงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นรวมมากว่า 3,000 เล่ม ในส่วนของรูปแบบการจัดแสดงให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภานั้น
ส่วนใหญ่ได้มาจากชาวบ้านคุ้งตะเภาทุกคน ผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งใจอุทิศให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน โดยมีวัดคุ้งตะเภาเป็นผู้ดูแลในรูปแบบของกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ซึ่งวัตถุจัดแสดงทั้งหมด เริ่มด่าเนินการจัดหา รวบรวม จากทั้งภายในวัดคุ้ง
ตะเภาและจากการรับบริจาคของคนในชุมชนคุ้งตะเภาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และจัดแสดงครั้งแรกใน
อาคารปั้นหยาสองชั้นจนถึงปี พ.ศ. 2554 ต่อมาวัตถุจัดแสดงมีจ่านวนมาก จังได้หาทุนจัดสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์จากศรัทธาในชุมชน และย้ายมาจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์ท้ องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
(อาคารเฉลิมพระเกียรติอสิติวัสสายุมงคล) จนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุจัดแสดงส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์จึง
เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นคนคุ้งตะเภาในอดีต
ช่วงร้อยกว่าปีก่อน และจากหลักฐานเอกสารโบราณที่ ประกอบไปด้วยทั้งอักษรไทย (สมัยอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์) และอักษรตัวเมืองบางส่วน (อักษรธรรมลานนา) รวมทั้งเสาหงส์โบราณ (คดีมอญ)
ท่าให้ทราบว่าหมู่บ้านคุ้งตะเภาในอดีตเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่มีการปะทะสังสรรค์ท าง
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วั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต่ โ บราณกาล เป็ น หมู่ บ้ า นพหุ วั ฒ นธรรมที่ ค วรค่ า แก่ ก ารศึ ก ษาส่ า หรับ ผู้ ส นใจ
โดยเฉพาะวัตถุที่จัดแสดงบางชิ้นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งค้นพบในบริเวณ
ที่ตั้งหมู่บ้านคุ้งตะเภา แม้จะไม่ได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดี แต่เชื่อได้ว่า หมู่บ้านคุ้งตะเภา เป็น
ถิ่นฐานที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือมากว่า 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว
1) ประเภทของโบราณวัตถุที่น่ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา มีลักษณะเป็นอาคารโถงสองชั้น หลังคาทรงไทย
ภายในอาคารจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ตามมุมต่ าง ๆ และที่ตู้จัดแสดงกว่า 20 ตู้ จ่าแนก
เป็นกลุ่มได้ 13 กลุ่ม10 คือ
1.1) กลุ่มเอกสารโบราณ ประกอบด้ว ย สมุดไทย ใบลาน วรรณคดีไทย และ
วรรณคดีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ต่าราแพทย์แผนไทย สมุนไพร บทพระอัยการลักษณะต่าง ๆ
กฎหมายตราสามดวง สมุดฝรั่งสมัยรัชการที่ 4-5 ความเก่าแก่ของเอกสารโบราณมีความเก่าแก่ที่สุด
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
1.2) กลุ่มพระพุทธรู ปและเครื่ องใช้ทางศาสนา เช่น พระพุทธรูปโบราณสมัย
เชียงแสน-สุโขทัย อายุกว่า 800 ปี, ยอดพระเกศสัมฤทธิ์, ฉัตรเก่า, แผงพระไม้แกะสลัก, พระพุทธรูป
ทรงเครื่ องสมัย รั ตนโกสิ น ทร์ , พระพุทธรูปแกะสลั ก, หงส์ ยอดเสาโบราณ, ตาลปัตร พัดยศ และ
ธรรมาสน์ไม้ฝีมือช่างพื้นบ้าน เป็นต้น
1.3) กลุ่มเครื่องมือในการท่านา เช่น ระหัดวิดน้่า, คันไถและคราดที่ท่าด้วยไม้
และโลหะ, คานและแอกไม้ประกอบคันไถ, เครื่องสีฝัดข้าว, ขอฉาย, สากต่าข้าว, ครกต่าข้าวท่าจากไม้
และเครื่องสีข้าวแบบแรงมือและคันโยก เป็นต้น
1.4) กลุ่มยานพาหนะ เช่น เกวียนเทียมวัวและควาย, เรือส่าเภาจ่าลอง, ใบพาย
เรือ และจักรยานโบราณ เป็นต้น
1.5) กลุ่มเครื่องมือช่าง เช่น เลื่อยสั้น-ยาว, มีดพร้า-ปลอกมีด, สว่านมือ, กบมือ
ไสไม้ และขวานโยน เป็นต้น
1.6) กลุ่มเครื่องมือในการจับสัตว์ เช่น ลอบ, สุ่ม, ข้อง, ไซ, เบ็ด, ฉมวกเหล็ก-ไม้,
เครื่องดักสัตว์ที่ท่าจากไม้ เป็นต้น
1.7) กลุ่มเครื่องมือในงานเกษตรกรรมและเหล็ก เช่น เครื่องปั่นด้าย, เครื่องบีบ
เมล็ดข้าวโพด, อุปกรณ์ตากยาสูบ, สูบลม, หลอดสูบน้่าดับเพลิงโบราณ และเครื่องมือช่างตีเหล็ก
โบราณ เป็นต้น
1.8) กลุ่มของใช้ในครัวเรือน เช่น กระด้ง, โม่, สาแหรก, ถังไม้, หม้อ -ไหดินเผา,
เตารีด, คนโท, ตะกร้าหวาย, ปิ่นโต, ชุดส่ารับกับข้าวท่าจากแก้ว, ถาดกระเบื้อง-สังกะสี, ถ้วยชาม,
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ตะเกียงโบราณ, เครื่องบดยาท่าจากไม้-หิน, กระเบื้องหลังคาดินเผา, หีบเหล็ก, คานหาบ, กระบุง และ
กระจาด เป็นต้น
1.9) กลุ่มเครื่องใช้ที่ท่าจากโลหะทองเหลืองและเงิน เช่น ชุดเชี่ยนหมากโบราณ,
กล้องยาสูบ, ขัน, ทัพพี, พาน ผอบ และตลับ เป็นต้น
1.10) กลุ่มเครื่องใช้ที่ท่าจากเครื่องลายครามและเครื่องเบญจรงค์ เช่น โถ, ถ้วย
, หม้อใส่ข้าว, ช้อน, ผอบ และพานเบญจรงค์โบราณ เป็นต้น
1.11) กลุ่มอาวุธ เช่น มีด, ดาบ, มีดสั้น, ดาบเหล็กน้่าพี้, ก้อนสินแร่เหล็กน้่าพี้
ขนาดใหญ่ และดาบเหล็กทอง เป็นต้น
1.12) กลุ่มพระเครื่อง เหรียญกษาปณ์ และเงินโบราณ เช่น เงินพดด้วงโบราณ,
สตางค์รู, เหรียญเงินรัชการที่ 5, ธนบัตร เหรียญกษาปณ์เก่า รวมทั้งพระเครื่องทั้งที่ท่าจากดิน และที่
ท่าจากเหรียญโลหะ จ่านวนมาก เป็นต้น
1.13) กลุ่ ม วั ต ถุ ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ เช่น กลองมโหระทึ กส่ าริ ด รูปแบบ
สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ใ นกลุ่ ม วั ฒ นธรรมดองซอน (Dongson Culture), ขวานหิ น ขั ด สมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ และเศษเครื่องใช้ท่าจากดินเผา เป็นต้น
2) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา อ่าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ด่าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ บริหาร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา โดยมาจากการแต่งตั้งของเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ตามค่าสั่งเจ้าอาวาส
วัดคุ้งตะเภา ที่ 2/2555 เรื่อง จัดตั้ งพิพิธภัณฑ์วัดคุ้งตะเภา ภายใต้ค่าขวัญ “พิพิธภัณฑ์ของชุมชน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ทั้ง 411 ข้อ
ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของชุมชนท้ องถิ่น
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เครื่ องมือ เครื่องใช้ในการด่าเนินวิถีชีวิตของบรรพบุรุษหรือบุคคลส่าคัญของ
ชุมชนท้องถิ่นบ้านวัดคุ้งตะเภา
(2) จัดหาอาคารสถานที่ส่าหรับจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา รวมทั้งการ
ออกแบบอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ศิลปวัตถุที่จะจัดแสดง และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
(3) จั ดเตรี ย มข้อมูล รวบรวมศิล ปวัตถุ โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัด
แสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
(4) บ่ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีพร้อมอยู่เสมอ
เพื่อเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ด่าเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งหมดจาก
ศรัทธาของพระสงฆ์และประชาชนในชุมชน
หลังจากการด่าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาอย่างเป็นรูปธรรมได้เพียง
2 ปี (พ.ศ. 2555) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ท่าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาได้รับคัดเลือกเป็น
1 ใน 4 พิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ และได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ต้นแบบการเรียนรู้ ประเภทวัดและ
ชุมชน” จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย
ส่าหรับข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา อ่าเภอเมือง
จั งหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็ น ข้อบั ญญัติท้องถิ่นต้นแบบที่ส่าคัญในการที่คณะผู้ วิจัยได้น่าเสนอต่อที่
ประชุมชุมชน องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม และคระกรรมการบริหารวัดคูเต่าและวัดนางรังนก
นั้น ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาที่ 2/2555 ซึ่งมีดังนี้
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ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
ที่ 2/2555
เรื่อง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดคุ้งตะเภา
พ.ศ. 2555
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยชุ ม ชนคุ้ ง ตะเภา เป็ น ชุ ม ชนโบราณ มี ค วามเป็ น มาของหลั ก ฐานทางประวั ติ ศาสตร์
การเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชน ที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณี วิถี
การด่ารงชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ และสุนทรียภาพของภาษาถิ่น ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี
ท้ อ งถิ่ น และความสวยงามทางธรรมชาติ ที่ ถู ก รั ง สรรค์ ใ ห้ ค งอยู่ คู่ ชุ ม ชนชาวคุ้ ง ตะเภา ซึ่ ง นั บ วั น
เอกลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ก่าลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ใน
ปัจจุบันชุมชนคุ้งตะเภา จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์จัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต เรื่องราว เหตุการณ์ และวิถีชีวิตที่มีความส่าคัญ เพื่อจัดแสดงข้อมูล สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนคุ้ ง ตะเภา เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถสร้ า งความรู้
ความเข้าใจถึงวิถีบรรพชนได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจ และเป็นแหล่งศึกษา
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน เป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้หันมาทบทวน
อดีตเพื่อสามารถก้าวไปสู่กระแสแห่งพลวัฒน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
และโดยที่วัดคุ้งตะเภา เป็นวัดโบราณที่มีอายุยาวนานที่สุดในเขตต่าบลคุ้งตะเภา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนามวัดคุ้มตะเภา เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่มาของชื่อ
ชุมชนต่าบลคุ้งตะเภามาตั้งแต่สมัยธนบุรี ล้อมรอบด้วยชุมชนบ้านคุ้งตะเภา ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มี
เอกลั ก ษณ์ สื บ ทอดมาอย่ า งยาวนานกว่า 300 ปี วั ด คุ้ ง ตะเภา จึ ง นั บ ว่ า เป็ นศู น ย์ก ลางทางด้าน
ประเพณีและวัฒ นธรรมของต่า บลคุ้ งตะเภา ควรที่จะมีการส่ งเสริม ให้ วัด คุ้ง ตะเภาเป็นที่ ตั้ ง ของ
พิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาทางวัฒนธรรมอันมีที่ตั้งถาวร เพื่อให้ผู้สนใจได้
เรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ส่าหรับเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการแก่ประชาชน และเป็นสถานที่อันควรภาคภูมิใจและเกียรติประวัติของวัดและชุมชนต่าบล
คุ้งตะเภาสืบไป
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภาจึงออกค่าสั่ง
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ดังนี้
ข้อ 1 ค่าสั่ งนี้ เรี ย กว่า “ค่าสั่ งเจ้าอาวาสวัดคุ้ งตะเภา เรื่อง จัดตั้งพิพิธ ภัณฑ์ท้ องถิ่ น วั ด
คุ้งตะเภา พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ค่าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภาเป็นต้นไป
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ข้อ 3 ในค่าสั่งนี้
“พิพิธภัณฑ์”
“คณะกรรมการ”

หมายถึง
หมายถึง

“ทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์” หมายถึง

พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามค่าสั่งนี้
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ตามความใน
หมวด 4 แห่งประกาศนี้
บรรดาสังหาริมทรัพย์อันเป็น
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ รวมทั้ง
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อื่ น อั น จั ด เข้ า เก็ บ
รั ก ษาหรื อ จั ด แสดงเพื่ อ ประโยชน์ ใ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องวั ด
คุ้งตะเภา

หมวด 1
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
ข้อ 4 ให้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ ให้ใช้สถานที่อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญเป็นสถาน
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา มีดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของชุมชนท้ องถิ่น
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการด่าเนินวิถี ชีวิตของบรรพบุรุษหรือบุคคลส่าคัญของ
ชุมชนท้องถิ่น
(2) จัดหาอาคารสถานที่ส่าหรับจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา รวมทั้งการ
ออกแบบอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ศิลปวัตถุที่จะจัดแสดง และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
(3) จั ดเตรี ย มข้อมูล รวบรวมศิล ปวัตถุ โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัด
แสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
(4) บ่ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภาให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีพร้อมอยู่เสมอ
เพื่อเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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หมวด 2
ตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์
ข้อ 6 ให้มีตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ส่าหรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ตรงตามความในวรรคหนึ่ง เป็นรูปหลังคาเรือนไทยคลุมรูปพระหัตถ์ปางจีบพระองคุลี ของ
พระพุทธเจ้า ด้านล่างเป็นอักษรไทยว่า “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา” และอักษรภาษาอังกฤษว่า
“Wat Kungtaphao Local Museum” ดังภาพต่อไปนี้

ข้อ 7 ตราสัญลักษณ์ตามข้อ 6 มีความหมายดังนี้
(1) รูปหลังคาเรือนไทย น่ามาจากลักษณะที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ภายใน
อาคารอสี ติ วั ส สายุ ม งคลมหาศาลาการเปรีย ญวั ด คุ้ ง ตะเภา สื่ อ ความหมายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
พิพิธภัณฑ์ ที่มุ่งการอนุรักษ์ปกป้องรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
หมู่บ้านคุ้งตะเภา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งวัด ประชาชนในชุมชน และสถานศึกษา
(2) รูปพระหัตถ์ปางจีบพระองคุลี อันเป็นกิริยาแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า สื่อ
ความหมายถึงวัดคุ้งตะเภา ที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่พระธรรมค่าสั่งสอง ในขณะที่สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมขนได้โดยชุมชนเป็นประการส่าคัญที่สนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรื่อง อีกนัยหนึ่ง สื่อ
ความถึงตัวโบราณวัตถุและศิล ปวัตถุ อันมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดคุ้งตะเภา ว่าเป็นสิ่งอันควรป้องกันรักษา
และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังชั่วกาลนาน
หมวด 3
ทรัพย์สินของพิพิธภัณฑ์
ข้อ 8 พิพิธภัณฑ์อาจได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรืออื่นใด ที่มี
ผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ ที่ปราศจากหนี้สิน หรือภาระติดพัน เพื่อประโยชน์แก่การ
เก็บรักษาอนุรักษ์ และการพิพิธภัณฑ์
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ข้อ 9 บรรดาสังหาริมทรัพย์อันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดคุ้งตะเภา
และห้ามผู้ใด ให้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งทรัพย์สินอันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ออกจากวัด
คุ้งตะเภา
ข้อ 10 การยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเท่านั้นที่ยืมได้
ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นการชั่วคราว และก่าหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน
เท่านั้น
การยืมนั้น ผู้ยืมต้องมีหนังสือขอยืมอย่างเป็นทางการยังเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา คระกรรมการ
จึงจะพิจารณาการอนุญาตให้ยืมหรือไม่ได้ และการยืมทุกครั้ง ต้องท่าเป็นหนังสือระบุรายละเอียด
รูปพรรณ ของทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืมในหนังสือให้ชัดเจน ลงนามเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ภัณฑารักษ์
ผู้ดูแล และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 5 คน เป็นผู้ให้ยืม และลงนามผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรภาครัฐ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยืมเท่านั้น และการให้ยืมทุกครั้งให้คณะกรรมการ
ประกาศรายละเอี ย ดการให้ ยื ม ติ ด ไว้ ณ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และทางเว็ บ ไซต์
อิเล็กทรอนิกส์ของวัด
การคืนทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืม หากมีความช่ารุดเสียหายเพราะความผิดของผู้ยืมแม้เพียง
เล็กน้อย ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าเสียหายเป็น 3 เท่า ของราคาประเมินทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ซึ่งให้ระบุในการท่า
สัญญายืมทุกครั้ง
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ยืมพระพุทธรูป เครื่องพุทธบูชา และโบราณวัตถุส่าคัญของวัด
หมวด 4
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์
ข้อ 11 ให้ มีคณะกรรมการพิ พิธ ภัณ ฑ์ท้ องถิ่นวัด คุ้งตะเภา ประกอบด้ว ยเจ้าอาวาสวั ด
คุ้ ง ตะเภาเป็ น ประธาน และภั ณ ฑารั ก ษ์ ผู้ ดู แ ล เป็ น บรรพชิ ต 1 รู ป และคฤหั ส ถ์ 1 คน และ
คณะกรรมการจ่านวนตามแต่เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภาจะเห็นสมควร
ข้อ 12 คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา มีอ่านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และองค์ ก รเอกชน เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ การขอขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
เพื่อประกาศเป็นโบราณวัตถุส่าคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้ความสนับสนุนก่าลังกาย
ก่าลังทรัพย์ และค่าเสนอแนะ หรืออื่นใด เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ตามความใน
ข้อ 5
(2) รับบริจาค ท่าทะเบียน บันทึกประวัติ และอนุรักษ์ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับ
บริจาคจากประชาชน ที่ยกเป็นสิทธิ์ขาดให้เป็นทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์
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(3) รับฝาก ท่าทะเบียน และบันทึกประวัติ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับฝากจาก
ประชาชน ที่ยกให้พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นการชั่วคราว เวลาตามแต่จะตกลงกับผู้ฝาก
(4) จั ดภูมิทัศน์ จัดท่าตู้ส่ าหรับเก็บรักษา และจั ดท่าตู้ส่าหรับแสดงนิทรรศการ
ชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(5) จั ดหาอาคารสถานที่ ออกแบบอาคารสถานที่ จัดเตรียมข้อมูล จัดภูมิทัศน์
บ่ารุงรักษา จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(6) พิจารณาอนุมัติ การให้ยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ตามความในข้อ 10
อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามความในวรรคต้น ข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ
(6) คณะกรรมการจะมีอ่านาจหน้าที่ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นหนังสือ
ข้ อ 13 คุณสมบั ติ การได้มา และสิ้ นสุ ดการด่ารงต่ า แหน่ง ของภัณ ฑารั กษ์ผู้ ดูแล และ
คณะกรรมการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
ข้อ 14 การแต่งตั้งภัณฑารักษ์ผู้ดูแล และคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปโดย
ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการให้กระท่าเมื่อมีค่าสั่งประชุมจากเจ้าอาวาสเพื่อพิจารณา
วาระได้วาระหนึ่ง
การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปโดยเอกฉันท์
ข้อ 16 ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีข้อขัดแย้ง หรือมีการด่าเนินการใดที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภามีอ่านาจเต็มที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พระสมุห์สมชาย จีรปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ค่าสั่งฉบับนี้ คือ มีการปรารภจากพระมหาเทวประภาส วชิร
ญาณเมธี ว่าวัดคุ้งตะเภามีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเก็บรักษาไว้เป็นจ่านวนมาก อีกประการหนึ่ง
ต่าบลคุ้งตะเภา ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานของชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของ
ประชาชนขึ้น วัดคุ้งตะเภาจึงควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของวัดขึ้นโดยให้การด่าเนินการเป็นไปในรูปแบบ
คณะกรรมการ เพื่ออนุเคราะห์แก่ชุมชนและให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์
ร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และจักได้อนุรักษ์รักษาสิ่งของส่าคัญล้่าค่าต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านและวัดให้ด่ารงอยู่สืบไป เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา โดยการสนับสนุนจากคณะศรัทธาและโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวัดคุ้งตะเภา จึงประกาศใช้ค่าสั่งนี้
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จากการที่คณะผู้วิจัยได้น่าเสนอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์วัด
คุ้งตะเภา อ่าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ให้กับคณะกรรมการ
บริหารวัด ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วนั้น
ซึ่งผลปรากฏว่า คณะกรรมการบริหารวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าบลแม่ทอม เทศบาล
คูเต่า รวมถึงประชาชนและชุมชนที่อาศัยโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก เห็นด้วยกับการจัด ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า และพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดนารังนก โดยให้เหตุผลส่าคัญว่า ต้องให้มีการสืบ
สานมรดกทางวัฒ นธรรมของชุมชนต่าบลแม่ทอม โดยผ่านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายในวัด
เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไปซึ่งลูกหลาน อีกทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส่าคัญของชุมชนต่าบลแม่ทอม
และอ่าเภอบางกล่่ าด้ว ย นอกจากนี้ยังเป็นหนทางที่ท่าให้ชุมชนแม่ทอมมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้ น อันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันน่ามาซึ่งรายได้ และท่าให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของชุมชนต่าบลแม่ทอมดีขึ้นด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ คณะผู้วิจัยยกร่างข้อบัญญัติท้ องถิ่น
ต้นแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่ าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก รวมถึงบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก อ่าเภอแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา โดย
อาศัยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา อ่าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นแบบ ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด
นารังนก รวมถึงข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่ง ดังนี้
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(ร่าง)
ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคูเต่า
ที่.. /....
เรื่อง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
พ.ศ.
ด้วยชุมชนต่าบลแม่ทอม เป็นชุมชนโบราณริมคลองอู่ตะเภา อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา มี
ความเป็นมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การอาศัยของชุมชน มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีการด่ารงชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ และสุนทรียภาพของภาษาถิ่น
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและความสวยงามทางธรรมชาติซึ่งอยู่คู่ ชุมชนแม่ทอมอย่าง
ยาวนาน จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมมีความยั่งยืนสู่อนุชนรุ่นหลัง ชุมชนต่าบล
แม่ ท อม จึ ง มี ค วามจ่ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี บ ริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานจั ด เก็ บ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต เรื่องราว เหตุการณ์ และวิถีชีวิตที่มีความส่าคัญ เพื่อ
จัดแสดงข้อมูล สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ที่สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงวิถีบรรพชนได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้ งยังเป็นการสร้างความภูมิใจ และเป็นแหล่ง
ศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน เป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้หันมา
ทบทวนอดีตเพื่อสามารถก้าวไปสู่กระแสแห่งพลวัฒน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
อี ก ทั้ ง ศาลาการเปรี ย ญอายุ 100 กว่ า ปี ข องวั ด ได้ รั บ รางวั ล เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒ นธรรมภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟิก ปี 2011 (พ.ศ. 2554) จากองค์การศึกษาวิท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ด้วย วัดคูเต่าถือว่าเป็นรางวัลที่ส่าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนแม่ทอม จึงเห็นสมควรให้วัดคูเต่าเป็นที่ตั้ง
ของพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาทางวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ อัน
เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส่ า หรั บ เป็ น ประโยชน์ ท างวิช าการแก่ ชุ ม ชนและประชาชน อี ก ทั้ ง เป็ น สถานที่ อั น ควร
ภาคภูมิใจและเกียรติประวัติของวัดคูเต่าและชุมชนต่าบลแม่ทอมสืบต่อไป
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เจ้าอาวาสวัดคูเต่าจึงออกค่าสั่ง จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า ดังนี้
ข้อ 1 ค่าสั่ งนี้ เรี ย กว่า “ค่าสั่ งเจ้าอาวาสวัดคูเต่า เรื่อง จัดตั้งพิพิธ ภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
พ.ศ. 2555”
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ข้อ 2 ค่าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคูเต่าเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในค่าสั่งนี้
“พิพิธภัณฑ์”
หมายถึง
พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามค่าสั่งนี้
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ตามความใน
หมวด 4 แห่งประกาศนี้
“ทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์” หมายถึง

บรรดาอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์อันเป็นโบราณสถาน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้อื่นอันจัดเข้าเก็บ
รักษาหรือจัดแสดงเพื่อประโยชน์ในการ
พิพิธภัณฑ์ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
วัดคูเต่า

หมวด 1
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
ข้อ 4 ให้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า โดยให้ใช้วัดคูเต่าเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า มีดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของชุมชนท้ องถิ่น
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการด่าเนินวิถีชีวิตของบรรพบุรุษหรือบุคคลส่าคัญของ
ชุมชนท้องถิ่น
(2) จั ดหาอาคารสถานที่ส่ าหรั บจัด เป็น พิ พิธ ภั ณ ฑ์ท้ อ งถิ่ นวัด คูเต่ า รวมทั้งการ
ออกแบบอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ศิลปวัตถุที่จะจัดแสดง และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
(3) จั ดเตรี ย มข้อมูล รวบรวมศิล ปวัตถุ โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัด
แสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
(4) บ่ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีพร้อมอยู่เสมอ เพื่อ
เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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หมวด 3
ทรัพย์สินของพิพิธภัณฑ์
ข้อ 6 พิพิธภัณฑ์อาจได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรืออื่นใด ที่มี
ผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ ที่ปราศจากหนี้สิน หรือภาระติดพัน เพื่อประโยชน์แก่การ
เก็บรักษาอนุรักษ์ และการพิพิธภัณฑ์
ข้อ 7 บรรดาสังหาริมทรัพย์อันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดคูเต่า และ
ห้ามผู้ใด ให้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งทรัพย์สินอันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ออกจากวัด
คูเต่า
ข้อ 8 การยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเท่านั้นที่ยืมได้
ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นการชั่วคราว และก่าหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน
เท่านั้น
การยืมนั้น ผู้ยืมต้องมีหนังสือขอยืมอย่างเป็นทางการยังเจ้าอาวาสวัดคูเต่า คณะกรรมการ
บริหารวัดมีอ่านาจพิจารณาการอนุญาตการให้ยืมตามความเหมาะสม และการยืมทุกครั้ง ต้องท่าเป็น
หนังสือระบุรายละเอียด รูปพรรณ ของทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืมในหนังสือให้ชัดเจน ลงนามเจ้าอาวาส
วัดคูเต่า ภัณฑารักษ์ ผู้ดูแล และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 5 คน เป็นผู้ให้ยืม และลงนาม
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาครัฐ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยืมเท่านั้น และการให้ยืมทุกครั้ง
ให้คณะกรรมการบริหารวัดประกาศรายละเอียดการให้ยืม ติดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์
และทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของวัด
การคืนทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืม หากมีความช่ารุดเสียหายเพราะความผิดของผู้ยืมแม้เพียง
เล็กน้อย ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าเสียหายเป็น 3 เท่า ของราคาประเมินทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ซึ่งให้ระบุในการท่า
สัญญายืมทุกครั้ง
ทั้งนี้ วัดคูเต่าไม่อนุญาตให้ยืมพระพุทธรูป เครื่องพุทธบูชา และโบราณวัตถุส่าคัญของวัด
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หมวด 4
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดคูเต่า ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดคูเต่าเป็นประธาน
ภัณฑารักษ์ผู้ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นบรรพชิต 1 รูป และคณะกรรมการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวัดคูเต่าจ่านวน 19 คน ได้แก่
1. พระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่า
ประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
2. พระธีรพงศ์ ธีระวังโส
ฝ่ายจัดการทั่วไปภายในวัด
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
3. นายชิต เทพอรัญ
ไวยาวัจกร
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
4. ครูวัน
รัตนชัย
ประธานกรรมการ/พิธีสงฆ์
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
5. ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์
พิธีกร/ฝ่ายกิจกรรม
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
6. นายชาญวิทูร สุขสว่าง
เลขานุการกรรมการ
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
7. นายทิน เทพอรัญ
ฝ่ายการเงิน/งานทั่วไป
กรรมการบริการพิพิธภัณฑ์
8. นายฉัตรชัย ธรรมชาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต่าบลแม่ทอม กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
9. นายพิทยา พาหุกูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต่าบลคูเต่า กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
10. นายทอง ไชยภูมิ
ฝ่ายประสานงานโรงครัว
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
11. นายสมยศ เพชรสุวรรณ ฝ่ายประสานงานอาคารสถานที่ กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
12. นายหนูเรียง บิลลาโอ๊ะ ฝ่ายอาคารสถานที่/แม่ค้า
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
13. นางสาวอามร ฉันทกูล ฝ่ายแม่ครัวต่าบลคูเต่า
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
14. นางอารี ตรีทอง
ฝ่ายกิจกรรม/แม่ครัว
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
15. นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
16. นายกเทศมนตรีเทศบาลต่าบลคูเต่าหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
17. นายกเทศบาลเมืองคลองแหหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
18. ผู้แทนจากส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
19. นางเผี้ยง นวลจันทร์
ฝ่ายจัดเก็บและบริการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการบริหารพิพิธภัณฑ์
ข้อ 10 คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า มีอ่านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และองค์ ก รเอกชน เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ การขอขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
เพื่อประกาศเป็นโบราณวัตถุส่าคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้ความสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพย์ และค่าเสนอแนะ หรืออื่นใด เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
(2) รับบริจาค ท่าทะเบียน บันทึกประวัติ และอนุรักษ์ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับ
บริจาคจากประชาชน ที่ยกเป็นสิทธิ์ขาดให้เป็นทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์
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(3) รับฝาก ท่าทะเบียน และบันทึกประวัติ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับฝากจาก
ประชาชน ที่ยกให้พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นการชั่วคราว เวลาตามแต่จะตกลงกับผู้ฝาก
(4) จั ดภูมิทัศน์ จัดท่าตู้ส่ าหรับเก็บรักษา และจัดท่าตู้ส่าหรับแสดงนิทรรศการ
ชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าตามที่กฎหมายก่าหนด
(6) จั ดหาอาคารสถานที่ ออกแบบอาคารสถานที่ จัดเตรียมข้อมูล จัดภูมิทัศน์
บ่ารุงรักษา จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(7) พิจารณาอนุมัติ การให้ยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ตามความในข้อ 10
อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามความในวรรคต้น ข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ
(6) คณะกรรมการจะมีอ่านาจหน้าที่ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นหนังสือ
ข้ อ 11 คุณสมบั ติ การได้มา และสิ้ นสุ ดการด่ารงต่ าแหน่ง ของภัณ ฑารั กษ์ผู้ ดูแล และ
คณะกรรมการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาสวัดคูเต่า
ข้อ 12 การแต่งตั้งภัณฑารักษ์ผู้ดูแล และคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปโดย
ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดคูเต่า
ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการให้กระท่าเมื่อมีค่าสั่งประชุมจากเจ้าอาวาสเพื่อพิจารณา
วาระได้วาระหนึ่ง
การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปโดยเอกฉันท์
ข้อ 14 ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีข้อขัดแย้ง หรือมีการด่าเนินการใดที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้
เจ้าอาวาสวัดคูเต่ามีอ่านาจเต็มที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

พระอธิการมาโนช กตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดคูเต่า
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ส่วนวัดนารังนกนั้น คณะผู้วิจัยได้ปรึกษาหารือกับพระมหาไพศาล วิสาโล รักษาการเจ้า
อาวาสวัดนารังนก นายจรัญ หวานวงค์ ไวยาวัจกร วัดนารังนก และก่านันจิรพงษ์ แก้วบุญคา
ก่านันต่าบลแม่ทอม รวมถึงชุมชนรอบวัดนารังนก โดยทุกภาคส่วนให้ความเห็นชอบว่าวัดนารังนกเอง
เป็นวัดที่สร้างขึ้นและมีอายุเก่าแก่เช่นเดียวกับวัดคูเต่า ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา
มีพระอุโ บสถซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ที่ ชุมชนรอบวัด นารัง นกให้ ความเคารพนับ ถื อ รวมถึงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์คือ หลวงพ่อลิ้นด่าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและประชาชนรอบวัด รวมถึงประชาชน
ในจังหวัดสงขลาด้วย อีกทั้งวัดนารังนกเองก็มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุ ณค่าสูงยิ่ง เช่นเดียวกับวัดคู
เต่า ดังนั้นจึงมีความจ่าเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าด้วย เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนโดยรอบวัดนารังนกและประชาชนจังหวัดสงขลาที่มีจิตศรัทธา ร่วมมือ
กันในการฟื้นฟู ทะนุบ่ารุงโบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้มีความ
มั่นคงยั่งยืนและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวไปยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบวัดให้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น หากมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารัง
นกขึ้น ท่าให้หน่วยงานภาครัฐ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในจังหวัดสงขลา จะเดินทางมาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก ท่าให้ชุมชน ประชาชนโดยรอบวัด
ได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกด้วย
ดั ง นั้ น ทางพระมหาไพศาล วิ ส าโล รั ก ษาการเจ้ า อาวาสวั ด นารั ง นก ได้ ม อบหมายให้
คณะผู้วิจัยยกร่างการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกดังกล่าวเช่นเดียวกับวัดคูเต่า โดยคณะวิจัยได้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ต้นแบบในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก และข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริห าร
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ดังนี้
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(ร่าง)
ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดนารังนก
ที่.. /....
เรื่อง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
พ.ศ.
ด้วยชุมชนต่าบลแม่ทอม เป็นชุมชนโบราณริมคลองอู่ตะเภา อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา มี
ความเป็นมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การอาศัยของชุมชน มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีการด่ารงชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ และสุนทรียภาพของภาษาถิ่น
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและความสวยงามทางธรรมชาติซึ่งอยู่คู่ชุมชนแม่ทอมอย่าง
ยาวนาน จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมมีความยั่งยืนสู่อนุชนรุ่นหลัง ชุมชนต่าบล
แม่ ท อม จึ ง มี ค วามจ่ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี บ ริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานจั ด เก็ บ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต เรื่องราว เหตุการณ์ และวิถีชีวิตที่มีความส่าคัญ เพื่อ
จัดแสดงข้อมูล สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ที่สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงวิถีบรรพชนได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจ และเป็นแหล่ง
ศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน เป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้หันมา
ทบทวนอดีตเพื่อสามารถก้าวไปสู่กระแสแห่งพลวัฒน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนแม่ทอม จึงเห็นสมควร
ให้วัดนารังนกเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาทางวัฒนธรรมเพื่อให้
ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ อันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิ ล ปวั ต ถุ ส่ า หรั บ เป็ น ประโยชน์ ท างวิช าการแก่ ชุม ชนและประชาชน อี ก ทั้ ง เป็ น สถานที่ อั น ควร
ภาคภูมิใจและเกียรติประวัติของวัดนารังนกและชุมชนต่าบลแม่ทอมสืบต่อไป
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เจ้าอาวาสวัดนารังนกจึงออกค่าสั่ง
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก ดังนี้
ข้อ 1 ค่าสั่งนี้เรียกว่า “ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดนารังนก เรื่อง จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ค่าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดนารังนกเป็นต้นไป
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ข้อ 3 ในค่าสั่งนี้
“พิพิธภัณฑ์”
“คณะกรรมการ”

หมายถึง
หมายถึง

“ทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์” หมายถึง

พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามค่าสั่งนี้
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ตามความใน
หมวด 4 แห่งประกาศนี้
บรรดาอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์อันเป็นโบราณ และ
ศิลปวัตถุ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อื่น
อันจัดเข้าเก็บรักษาหรือจัดแสดงเพื่อ
ประโยชน์ในการพิพิธภัณฑ์ อันเป็น
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ข อ ง วั ด น า รั ง น ก แ ล ะ
โบราณวัตถุ

หมวด 1
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
ข้อ 4 ให้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
โดยให้ใช้วัดนารังนกเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกมีดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของชุมชนท้ องถิ่น
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการด่าเนินวิถีชีวิตของบรรพบุรุ ษหรือบุคคลส่าคัญของ
ชุมชนท้องถิ่น
(2) จั ด หาอาคารสถานที่ ส่ า หรั บ จั ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด นารั ง นก รวมทั้ ง
การออกแบบอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ศิลปวัตถุที่จะจัดแสดง และเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
(3) จั ดเตรี ย มข้อมูล รวบรวมศิล ปวัตถุ โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัด
แสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
(4) บ่ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีพร้อมอยู่เสมอ
เพื่อเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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หมวด 3
ทรัพย์สินของพิพิธภัณฑ์
ข้อ 6 พิพิธภัณฑ์อาจได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรืออื่นใด ที่มีผู้
ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ ที่ปราศจากหนี้สิน หรือภาระติดพัน เพื่อประโยชน์แก่การเก็บ
รักษาอนุรักษ์ และการพิพิธภัณฑ์
ข้อ 7 บรรดาสั งหาริมทรัพย์อันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนารังนก
และห้ามผู้ใด ให้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งทรัพย์สินอันจัดเข้าในพิพิธภัณฑ์ ออกจากวัด
นารังนก
ข้อ 8 การยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเท่านั้นที่ยืม ได้
ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นการชั่วคราว และก่าหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน
เท่านั้น
การยืมนั้น ผู้ยืมต้องมีหนังสือขอยืมอย่างเป็นทางการยังเจ้าอาวาสวัดนารังนก คณะกรรมการ
บริหารวัดมีอ่านาจพิจารณาการอนุญาตการให้ยืมตามความเหมาะสม และการยืมทุกครั้ง ต้องท่าเป็น
หนังสือระบุรายละเอียด รูปพรรณ ของทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืมในหนังสือให้ชัดเจน ลงนามเจ้าอาวาส
วัดนารังนก ภัณฑารักษ์ ผู้ดูแล และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 5 คน เป็นผู้ให้ยืม และลง
นามผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาครัฐ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยืมเท่านั้น และการให้ยืมทุก
ครั้งให้คณะกรรมการบริห ารวัดประกาศรายละเอียดการให้ยืม ติดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข อง
พิพิธภัณฑ์ และทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของวัด
การคืนทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่ยืม หากมีความช่ารุดเสียหายเพราะความผิดของผู้ยืมแม้เพียง
เล็กน้อย ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าเสียหายเป็น 3 เท่า ของราคาประเมินทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ซึ่งให้ระบุในการท่า
สัญญายืมทุกครั้ง
ทั้งนี้ วัดนารังนกไม่อนุญาตให้ยืมพระพุทธรูป เครื่องพุทธบูชา และโบราณวัตถุส่าคัญของวัด
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หมวด 4
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดนารังนก ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดนารังนกเป็น
ประธาน ภั ณ ฑรั ก ษ์ ผู้ ดู แ ลโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ซึ่ ง เป็ น บรรพชิ ต 1 รู ป และ
คณะกรรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวัดนารังนกจ่านวน 19 คน
ได้แก่
1. พระมหาไพศาล วิสาโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก
ประธานกรรมการบริหารพิพธิ ภัณฑ์
2. นายจิรพงศ์ แก้วบุญคา
ก่านันต่าบลแม่ทอม
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
3. ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์
ประธานสภาวัฒนธรรมต่าบลแม่ทอม
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
4. นายฉัตรชัย ธรรมชาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต่าบลแม่ทอม
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
5. นายพิทยา พาหุกูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต่าบลคูเต่า
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
6. ผู้แทนจากส่านักศิลปากรที่ 12 สงขลา
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
7. นายทอง ไชยภูมิ
ท่าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโรงครัว
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
8. นายสมยศ เพชรสุวรรณ ท่าหน้าที่ฝ่ายประสานงานอาคารสถานที่ กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
9. นายหนูเรียง บิลลาโอ๊ะ
ท่าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/แม่ค้า
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
10. นางสาวอามร ฉันทกูล
ท่าหน้าที่ฝ่ายแม่ครัวต่าบลคูเต่า
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
11. นางอารี ตรีทอง
ท่าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม/แม่ครัว
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
12. นายเพียร นิลรัตน์
ท่าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับพระภิกษุสงฆ์
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
13. นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
14. นายกเทศมนตรีเทศบาลต่าบลคูเต่าหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
15. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแหหรือผู้แทน
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
16. ผู้แทนส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
17. นายเจริญ หวานวงศ์
ไวยาวัจกร
กรรมการและเลขานุการพิพธิ ภัณฑ์
ข้อ 10 คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกมีอ่านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และองค์ ก รเอกชน เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ การขอขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
เพื่อประกาศเป็นโบราณวัตถุส่าคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้ความสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพย์ และค่าเสนอแนะ หรืออื่นใด เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
(2) รับบริจาค ท่าทะเบียน บันทึกประวัติ และอนุรักษ์ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับ
บริจาคจากประชาชน ที่ยกเป็นสิทธิ์ขาดให้เป็นทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์
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(3) รับฝาก ท่าทะเบีย น และบันทึกประวัติ ซึ่งโบราณวัตถุใด ๆ อันได้รับฝากจาก
ประชาชน ที่ยกให้พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นการชั่วคราว เวลาตามแต่จะตกลงกับผู้ฝาก
(4) จั ดภูมิทัศน์ จัดท่าตู้ส่ าหรับเก็บรักษา และจัดท่าตู้ส่าหรับแสดงนิทรรศการ
ชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกตามที่กฎหมายก่าหนด
(6) จั ดหาอาคารสถานที่ ออกแบบอาคารสถานที่ จัดเตรียมข้อมูล จัดภูมิทัศน์
บ่ารุงรักษา จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
(7) พิจารณาอนุมัติ การให้ยืมซึ่งทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ตามความในข้อ 10
อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามความในวรรคต้น ข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ
(6) คณะกรรมการจะมีอ่านาจหน้าที่ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นหนังสือ
ข้ อ 11 คุณสมบั ติ การได้มา และสิ้ นสุ ดการด่ารงต่ าแหน่ง ของภัณ ฑารั กษ์ผู้ ดูแล และ
คณะกรรมการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาสวัดนารังนก
ข้อ 12 การแต่งตั้งภัณฑารักษ์ผู้ดูแล และคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปโดย
ค่าสั่งเจ้าอาวาสวัดนารังนก
ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการให้กระท่าเมื่อมีค่าสั่งประชุมจากเจ้าอาวาสเพื่อพิจารณา
วาระได้วาระหนึ่ง
การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปโดยเอกฉันท์
ข้อ 14 ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีข้อขัดแย้ง หรือมีการด่าเนินการใดที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้
เจ้าอาวาสวัดนารังนกมีอ่านาจเต็มที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

พระมหาไพศาล วิสาโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก
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หลังจากที่คณะวิจัยได้จัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
และวัดนารังนก และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัดนารัง
นกเสร็จแล้ว
เนื่องจากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัดนารังนกดังกล่าวทางวัดต้องจัดเตรียม
สถานที่ และมีงบประมาณส่าหรับการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในวัด เพื่อใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งพระอธิการมาโนช กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคูเต่าและพระมหาไพศาล วิสาโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนกในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารวัดเห็นว่า สมควรน่าเรื่องการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดคูเต่าและวัดนารังนก รวมถึงข้อบัญญัติท้องถิ่นต้น แบบเพื่อการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก
ดังกล่าวเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม นายอ่าเภอบางกล่่าและผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา เพื่อจัดสรรงบประมาณและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการจัด ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดคูเต่า และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป เพื่อ
ประโยชน์ต่อการก่าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น น่ า มาซึ่ ง การพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด คู เ ต่ า และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกให้มีความมั่นคง ยั่งยืนสืบต่อไป

บทที่ 7
สรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 บทสรุป
ประเทศไทยได้ให้ความส่าคัญกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมีการตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยก่าหนดให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
มีอ่านาจหน้ าที่ตามกฎหมายในการบริห ารจัดการและการอนุรักษ์โ บราณสถาน และโบราณวัต ถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีคุณค่าของ
ชาติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์
ของความเป็นชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ได้ก่าหนดให้บุคคลและชุมชนรวมตัวในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นคงสืบสานต่อไปของอนุชนคนรุ่นต่อไป
จากการศึกษาวิจัย พบว่า โบราณสถานของต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่ า จังหวัดสงขลา
ที่ส่าคัญประกอบด้วย โบราณสถานของวัดคูเต่า ได้แก่ ศาลาการเปรียญอายุ 100 กว่าปี พระอุโบสถ
หอระฆัง สะพานแขวนโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศาลาการเปรียญ อายุ 100 กว่าปีนี้ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อปี 2011 (พ.ศ. 2554)
รวมถึ ง พระอุ โ บสถวั ด นารั ง นกเป็ น โบราณสถาน ขาดการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ที่ ดี
โดยเฉพาะอบ่างยิ่งขาดการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนกที่ยังมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความส่าคัญ
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดทั้งสอง ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนก ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลานั้น ประกอบไปด้วยศาลาการเปรียญอายุ 100 ปี พระอุโบสถ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้น จึงถือเป็นศาสนสมบัติของวัดตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 ให้อ่านาจหน้าที่แก่เจ้าอาวาสวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล (วัด) ในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัด ซึ่งทั้งเจ้าอาวาสวัดคู เต่าและรักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนกได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัด เพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการบริหารวัดคู
เต่าและคณะกรรมการบริหารวัดนารังนกนั้นแต่ งตั้งตามความเหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของเจ้า
อาวาสวัดคูเต่าและรักษาการเจ้าอาวาสวัดนารังนก
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แต่ในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกยังมีข้อจ่ากัดอยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขาดแคลนงบประมาณจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบู ร ณะซ่ อ มแซม บ่ า รุ ง รั ก ษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มีความคงทนถาวรสืบต่อไปได้ ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกนั้นใน
การบูรณะซ่อมแซม การดูแลรักษาโบราณสถานของวัดทั้งสองมิได้อาศัยเงินงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการบูรณซ่อมแซม ดูแลรักษาโบราณสถาน เช่น ส่านักศิลปากรที่ 13
สงขลา หรือองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม เทศบาลต่าบลคูเต่า และที่ว่าการอ่าเภอบางกล่่าแต่
ประการใด แต่การบู ร ณะซ่ อ มแซมบ่ารุ งรั ก ษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์นั้นอาศัยเงินบริจาค เงินจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่าของทางวัด หรือผู้มีจิตศรัทธารวมตัว
เงินช่วยเหลือจากชุมชนและประชาชนโดยรอบวัดคูเต่าและวัดนารังนก ส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก
มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมาก นอกจากปัญหา
ด้านงบประมาณที่ได้ในการบูร ณะซ่อมแซม บ่ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้ว ปัญหาที่ส่าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ทั้งทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่จะเป็นผู้แนะน่าหรือช่วยเหลือการบูรณะซ่อมแซม บ่ารุงรักษาให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความแข็งแรงมั่นคง และทรัพย์สินที่ส่าคัญและทรงคุณค่าของ
ชาติต่อไป
ดังนั้น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัดนารังนกและการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและสถานที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์
ภายในวัดคูเต่าและวัดนารังนกถือเป็นกลไกส่าคัญในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่น ที่พัฒนามาจากรูปแบบของการสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมมาสู่รูปแบบการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ในกระบวนการจั ดตั้งและด่าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอันน่าไปสู่ การเชื่อมโยงกั บการ
พัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและเป็นสิ่งส่าคัญ
และจ่าเป็นต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบาง
กล่่า จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ วั ด ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึง
การจั ด ท่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่า และวัดนารั งนกเพื่อให้คงอยู่และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมอันล้่าค่าของชุมชนแม่ทอมและของชาติให้สืบต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป
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7.2 ข้อเสนอแนะ
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะวิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้า
แนวความคิดทฤษฎี ทางกฎหมายและทางสั ง คมเกี่ยวข้อ งกับ การบริห ารจัด การและการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นศาสนสมบัติของวัด การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ประชาชน ในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงบทบาทอ่านาจหน้าที่และ
แนวทางด่ า เนิ น การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา เป็น 3 แนวทาง ดังนี้
1. การพัฒนาวัดและเสริมสร้างศักยภาพวัดและโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถานที่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ ายในวั ด ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มด้ า นกายภาพ ความพร้ อ มด้ า นนโย บาย
ความพร้อมด้านบุคลากร และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ โดยความพร้อมทั้ง 4 ด้านข้างต้น
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการท่างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมุ่งเน้นการปรึกษาหารือและร่ วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้
1) ความพร้อมด้านกายภาพ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของวัดคูเต่าได้รับรางวัลเรื่ องการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การวิทยาศาสตร์ศึกษา วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งเป็น
รางวัลที่สร้างคุณค่าให้กับวัดและชุมชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในวัดถือเป็นสิ่งส่าคัญและจ่าเป็นอย่างยิ่ง โดยอาคารและสิ่งปลู กสร้างได้รับการดูแล
รักษา สามารถรักษาความเก่าแก่ และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้ รวมทั้งโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ และมีค่าอธิบายประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน
เพื่อให้ทุกคนเข้ามาท่ากิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
2) ความพร้ อ มด้ า นนโยบาย เป็ น การสนั บ สนุ น ด้ า นนโยบายการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพวัดและศาสนสถาน มีการก่าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานหรือ
องค์กรมารองรับอย่างเป็นระบบ
3) ความพร้อมด้านบุคลากร เป็นการเตรียมบุคลากรทั้งบรรพชิตกับคฤหัสถ์เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวัดและศาสนสถาน
4) ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ เป็นการจัดการโครงสร้างการบริหารที่เป็น
ระบบ มีการแบ่ งโครงสร้ างออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบในภารกิจของวัด ถือเป็นการ
กระจายอ่านาจในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แนวทางการส่งเสริมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
และวัดนารังนกเป็นแหล่งเรียนรู้
เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด คู เ ต่ า และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด นารั ง นกและมี
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า
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และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนกตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทางวัด
คูเต่าและวัดนารั งนกเองต้องมีองค์ความรู้ การน่าเสนอความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันไป โดยองค์ความรู้นั้นจะอยู่ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้างศาสนวัตถุ และศิลปวัตถุภายในวัด
เช่ น โบสถ์ วิ ห าร หอไตร ศาลาการเปรี ย ญ จิ ต รกรรม ฝาผนั ง ตู้ พ ระธรรม ธรรมเสน์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ยังรวมถึงต้นไม้และพรรณไม้ต่าง ๆ ภายในวัด และสภาพแวดล้อมภายนอกวัดอีกด้วย ส่วน
รูปแบบการน่าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและวัด
นารังนกสามารถท่าได้หลายวิธีดังนี้
1) การจั ด ทั ศ นศึ ก ษาน่ า ชมวั ด และศาสนสถานเป็ น การน่ า ชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในวัดโดยมีวิทยากรเป็นผู้น่าชม
2) การจัดท่าเอกสารเผยแพร่ เป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ
วั ด ตลอดจนกิ จ กรรมและผลงานต่ า ง ๆ ที่ วั ด จั ด ขึ้ น และมอบเป็ น อภิ นั น ทนาการให้ แ ก่
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชมวัด รวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
3) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเป็นศูนย์กลาง
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
การถ่ายทอดและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพัฒนาศาสนสถานวัดคูเต่าและวัดนารังนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศาสนสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกที่สามารถอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่
ศาสนวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีคุณค่า รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับคติ
ความเชื่อท้องถิ่น ได้นั้น สามารถใช้เป็นทรัพยากรในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ชุมชน โดยแนวทางการจัดการสามารถแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1) แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่เน้นการรักษาสมดุล
ของเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยยึดหลักว่าการท่องเที่ยวต้องไม่
ท่าลายทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของพื้นที่นั้น ๆ โดยการท่องเที่ยวจะเน้น
ไปที่การเข้าใจวัดและศาสนสถาน ประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ รวมถึงการกระจายรายได้
สู่ชุมชน
2) แนวคิดการท่ อ งเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์ เป็นแนวคิดที่เ น้น การมีส่ ว นร่ว มของ
นักท่องเที่ยวในวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทางกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้น
การพัฒนาการและสร้างเครือข่ายซึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน
ส่าหรับการจัดการวัดและศาสนสถานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะ
ค่านึงถึงการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างรายได้
โดยต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาวัดและศาสนสถานที่เหมาะสม มีการ
วางแผนโครงการพัฒนาวัดและศาสนสถานด้ านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เส้นทางคมนาคม และ
การเตรียมบุคลากร เป็นต้น ส่าหรับการรองรับนักท่องเที่ยว และมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อก่าหนด
ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นที่การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ด้วย
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก(Indept Interview)
ส่าหรับคณะกรรมการบริหารวัดคูเต่าและวัดนารังนก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ..........................................สกุล.......................................อายุ..............ปี
อาชีพ(ต่าแหน่ง)..........................................................................................
หน่วยงาน....................................................................................................
อายุการท่างาน............................................................................................
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของวัดคูเต่า
และวัดนารังนก
2.1 ท่านทราบประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก
2.2 ท่านคิดว่าโบราณสถานของวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีความส่าคัญต่อชุมชนอย่างไร
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายของหน่ว ยงานภาครัฐที่เกี่ยงข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริ หารจั ด การและการอนุรั กษ์โ บราณสถานชุมชนต่า บลแม่ทอม อ่า เภอบางกล่่า
จังหวัดสงขลา
3.1 หน่วยงานของท่านได้จัดสรรงบประมาณ บุคลากร เพื่อการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอมหรือไม่ อย่างไร
3.2 หน่วยงานของท่านได้ก่าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการอนุ รัก ษ์ โ บราณสถานชุม ชนต่ าบลแม่ ทอมหรือไม่
อย่างไร
3.3 หน่ ว ยงานของท่านได้จัดท่าแผนหรือมี โ ครงการพัฒ นาโบราณสถานชุมชนต่าบล
แม่ทอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร

๓๑๘

ส่วนที่ 4 การบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใดบ้างที่บังคับใช้ส่าหรับการบริห าร
จัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอมหรือไม่ อย่างไร
4.2 หน่วยงานของท่านมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอมหรือไม่ อย่างไร
4.3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางการออกกฎหมายหรือข้อบั ญญัติท้องถิ่นใดบ้างเพื่อให้
ในการบริ ห ารจั ดการและการอนุ รั กษ์โ บราณสถานชุม ชนต่ า บลแม่ ท อมหรื อ ไม่
อย่างไร
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมระหว่างวัด ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5.1 ท่านคิดว่าการบริหารจัดการและการอนุรั กษ์โบราณสถานชุมชนต่าบลแม่ทอมมี
ความจ่าเป็นต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนหรือไม่ อย่างไร
5.2 หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนต่าบล
แม่ทอมร่วมกับชุมชนหรือไม่ อย่างไร
5.3 หน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงานหรือกิจกรรมใดที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่ ว มของวัดและชุมชนเพื่ อบริห ารจัด การและอนุรั กษ์โ บราณสถานชุ มชนต่ า บล
แม่ทอมหรือไม่ อย่างไร

--- ขอบคุณ---

๓๑๙
ผู้สัมภาษณ์........................................
วันที่..................................................
ชุมชน................................................

แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์ ....................................................................................................................
สถานที่ : ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่........ซอย......................ต่าบล..................อ่าเภอ...............
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์............................... e-mail................
กรุณาขีดเครื่ องหมาย  ลงใน  และ/หรือ เติมข้อความลงใน........ที่ตรงกับข้อมูลหรื อ ความ
คิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ สถาภาพการอยู่อาศัย
 ๑. เจ้าของ

 ๒. ผู้เช่า

 ๓. ผู้อาศัย

 ๔. อื่นๆ ระบุ..................

๑.๒ อายุ
 ๑. ต่่ากว่า ๒๐ ปี  ๒. ๒๐-๒๙ ปี  ๓. ๓๐-๓๙ ปี
 ๕. ๕๐-๕๙ ปี

 ๔. ๔๐-๔๙ ปี

 ๖. ๖๐-๖๙ ปี  ๗. ๗๐ ปี ขึ้นไป

๑.๓ สถานภาพ
 ๑. โสด

 ๒. แต่งงาน

 ๓. หย่าร้าง

 ๑. ประถมศึกษาหรือต่า่ กว่า

 ๒. มัธยมศึกษา/ปวช.

 ๓. อนุปริญญา(ปวส./ปวท.)

 ๔. ปริญญาตรี

 ๕. สูงกว่าปริญญาตรี

 ๖. อื่นๆ ระบุ.........................

 ๒. ต่าบลคูเต่า

 ๒. ต่าบลอื่นๆ(ระบุ)..................

๑.๔ ระดับการศึกษา

๑.๕ ภูมิล่าเนาของท่านคือ
 ๑. ต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า
๑.๖ อาชีพ
 ๑. เจ้าของกิจการ/อาชีพส่วนตัว

 ๒. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ๓. รับจ้าง/พนักงานเอกชน

 ๔. พ่อบ้าน/แม่บ้าน

 ๕. อื่นๆ ระบุ....................................................................

๓๒๐

๑.๗ การนับถือศาสนา
 ๑. พุทธ

 ๒. อิสลาม

 ๓. คริสต์

 ๔. อื่นๆ ระบุ.........................

๑.๘ สมาชิกใครครัวเรื่องของท่าน (รวมท่านด้วย) มีจ่านวน..................คน
 ๑. ผู้ใหญ่ชาย........คน ๒. ผู้ใหญ่หญิง.......คน  ๓. เด็ก.......คน  ๔. คนชรา.........คน......
๑.๙ ระดับรายได้รวมของครอบครัว
 ๑. ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท  ๒. ๑๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐.- บาท

 ๓. ๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๔. ๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐บาท ๕. ๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ๖. > ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๑.๑๐ ลักษณะที่ท่านอาศัยเป็นแบบใด
 ๑. บ้านเดี่ยว

 ๒. บ้านแฝด

 ๓. ทาวน์เฮาส์

 ๔. ตึกแถว

 ๕. อาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเมนต์, แฟลต, คอนโดมิเนียม)

 ๖. อื่นๆ ระบุ....................................................
๑.๑๑ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนนี้
 ๑. ต่่ากว่า ๑๐ ปี

 ๒. ๑๑ - ๒๐ ปี

 ๓. ๒๑ - ๓๐ ปี

 ๔. ๓๑ – ๔๐ ปี

 ๕. ๔๑ – ๕๐ ปี

 ๖. ๕๐ ปีขึ้นไป

ส่วนที่ ๒ การรับรู้ภูมิหลังของชุมชน
๒.๑ ท่านทราบหรือไม่ว่าพื้นที่บริเวณชุมชนของท่านเป็นแหล่งคมนาคมและเส้นทางการค้าที่ส่าคัญของจังหวัด
สงขลาในอดีต
 ๑. ทราบ

 ๒. ไม่ทราบ

๒.๒ ท่านทราบหรือไม่ว่าคลองอู่ตะเภาเป็นเส้นทางคมนาคมเก่าแก่ของไทย
 ๑. ทราบ

 ๒. ไม่ทราบ

๒.๓ ท่านทราบหรือไม่ว่าคลองอูต่ ะเภามีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา
 ๑. ทราบ

 ๒. ไม่ทราบ

๓๒๑

๒.๔ ท่านทราบหรือไม่ว่าวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีจิตรกรรมที่มีความเก่าแก่ งดงามและมีชื่อเสียง
 ๑. ทราบ

 ๒. ไม่ทราบ

ส่วนที่ ๓ ความผูกพันกับชุมชน
๓.๑ บ้านท่านอยู่ในหมู่ใด ........................ต่าบล..........................................................อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
๓.๒ ท่านทราบประวัติความเป็นมาและความส่าคัญของวัดในชุมชนของท่านหรือไม่
 ๑. ทราบ
 ๒. ไม่ทราบ
ถ้าทราบ ขอเล่าความเป็นมาของวัดและชุมชนในอดีตว่ามีสภาพอย่างไรโดยสังเขป...........................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
๓.๓ ขอให้ท่านเล่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเรื่องอื่นๆ ของชุมชน นอกเหนือจากประวัติ เช่น คลอง, พระ
อุโบสถ, พระเครื่อง, ต่านาน, เรื่องกล่าวขวัญ เป็นต้น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
๓.๔ ท่านรู้จักเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันหรือไม่  ๑. รู้จัก
 ๒. ไม่รู้จัก
๓.๕ ท่านรู้จักผู้น่าชุมชนเหล่านี้หรือไม่
 ๑. เจ้าอาวาส (ที่ท่านรู้จัก) คือ................................................... วัด
.........................................................
 ๒. ผู้น่าชุมชน ชื่อ ..................................................ที่ตั้งบ้าน
(โดยประมาณ)............................................
 ๓. มัคนายก ชื่อ ..................................................ที่ตั้งบ้าน
(โดยประมาณ)............................................
๓.๖ ท่านคิดว่าวัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพียงใด
 ๑. มาก
 ๒. ปานกลาง
 ๑. น้อย
๓.๗ ท่านได้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาจากวัดหรือไม่
 ๑. ไม่ใช้

 ๒. ใช้ โปรดระบุ

 ๒.๑ จอดรถ

 ๒.๒ ลานกีฬาวัด

 ๒.๓ ร่วมงานวัดประจ่าปี

 ๒.๔ นั่งพักผ่อน

 ๒.๕ ค้าขาย

 ๒.๖ อื่นๆ ระบุ.........................

๓๒๒

๓.๘ ท่านชอบมีบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดหรือไม่
 ๑. ชอบ

 ๒. ไม่ชอบ

เพราะเหตุใด .......................................................................................................................................................
๓.๙ มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัดและชุมชนหรือไม่
 ๑. ไม่มี

 ๒.มี

 ๒.๑ ชาวไทย  ๒.๒ ชาวต่างประเทศ

๓.๑๐ ท่านทราบหรือไม่ว่าพระภิกษุที่บิณฑบาตในชุมชนของท่านนั้นจ่าวัดอยู่วัดใด
 ๑. ทราบ ระบุวดั .......................................

 ๒. ไม่ทราบ

๓.๑๑ ท่านและครอบครัวโดยปกติแล้วมักจะไปท่าบุญ/อุปสมบท/ร่วมงานศพที่วัดใดมากที่สดุ
............................................................................................................................................................................
๓.๑๒ ในรอบ ๑ ปี ท่านท่าบุญ /ถวายสังฆทาน ฯลฯ ที่วัด............ครัง้ ตักบาตร...................ครั้ง
๓.๑๓ ท่านทราบหรือไม่ว่าวัดใกล้บ้านมีเทศกาลประเพณีประจ่าปีอะไรบ้าง
 ๑. ทราบ ระบุ..............................................  ๒. ไม่ทราบ
๓.๑๔ ท่านทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นในย่านชุมชนบริเวณนีม้ ีต้นอะไรบ้าง
 ๑. ทราบ ระบุ............................................................................  ๒. ไม่ทราบ
๓.๑๕ ชุมชนของท่านมีองค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ หรือไม่  ๑. มี

 ๒. ไม่มี

 ๑. ต่ารวจบ้าน

 ๒. อาสาฯ อปพร.

 ๓. สภาวัฒนธรรม

 ๔. สภากาแฟ

 ๕. อื่นๆ ระบุ............................................

๓๒๓

ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และปัญหาชุมชน
ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
มากที่สุด
๔.๑ วัดและสายน้่าล่าคลองมีความส่าคัญกับ
ท่าน
๔.๒ ท่านต้องการให้วัดมีสภาพที่สวยงาม ล่า
คลองยังคงใสสะอาด และมีความสงบร่มรื่นอยู่
ใกล้บ้านท่าน
๔.๓ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงชุมชน/วัด/ ล่า
คลอง/ถนน/ ทางเท้า ฯลฯ ให้เกิดความงดงาม
สะดวกสบาย
๔.๔ ท่านภูมิใจที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
วัด โบราณสถานในชุมชน
ปัญหากายภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔.๕ ท่านคิดว่าชุมชนมีปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
๔.๖ ท่านคิดว่าชุมชนมีปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
๔.๗ ท่านคิดว่าชุมชนมีปัญหาความสกปรก/ขยะ
ตกค้าง/ไม่มีที่ทิ้ง หรือที่รวมขยะ
๔.๘ ท่านคิดว่าชุมชนมีปัญหาน้า่ ท่วมขังเวลาฝน
ตก/ การระบายน้า่ ไม่ดี
๔.๙ ท่านคิดว่าชุมชนมีปัญหาน้า่ เน่าเสีย
๔.๑๐ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หายุงชุกชุม
๔.๑๑ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาไฟฟ้าส่องสว่าง
ในที่สาธารณะ
๔.๑๒ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมและ
มลพิษอื่นๆ
๔.๑๓ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาน้า่ ประปา
๔.๑๔ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาเสียงดังจากเรือ
หางยาว
๔.๑๕ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาขาดความร่มรื่น
เพราะขาดร่มเงาต้นไม้
๔.๑๖ ท่านคิดว่าชุมชนท่านพบเห็นการท่าลาย
โบราณสถาน
๔.๑๗ ท่านเคยพบเห็นการทิ้งขยะหรือน้่า
โสโครกในที่ที่ไม่ควรทิ้ง เช่น ล่าคลอง ข้างถนน
ในวัด เป็นต้น

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๓๒๔

ความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
มากที่สุด
ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
๔.๑๘ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาหาบเร่แผงลอย
๔.๑๙ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หามีนักท่องเที่ยว
น้อยลง
๔.๒๐ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาท่ามาหากิน
ฝืดเคือง
๔.๒๑ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หารายได้ของ
ครอบครัวลดลง
๔.๒๒ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หารายจ่ายของ
ครอบครัวมากขึ้น
๔.๒๓ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาทีซ่ ื้อของใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันอยูไ่ กล
ปัญหาสังคมในชุมชน
๔.๒๔ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาคนตกงานไม่มี
อาชีพ
๔.๒๕ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หายาเสพติดใน
ชุมชน
๔.๒๖ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาโรงเรียน
ห่างไกล
๔.๒๗ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาวัดห่างไกล
๔.๒๘ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาน้า่ โรงพยาบาล/
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐห่างไกล
๔.๒๙ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาจากคนที่เข้ามา
อยู่ใหม่ในชุมชน
๔.๓๐ ท่านคิดว่าชุมชนมีปญ
ั หาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๓๒๕

ความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
๔.๓๑ ท่านพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
๔.๓๒ ท่านต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือคน
แปลกหน้าเข้ามาในชุมชนมากน้อยแค่ไหน
๔.๓๓ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงชุมชน/วัด/
ล่าคลอง/ถนน/ทางเท้า/ตรอก/ซอย ฯลฯ ให้เกิด
ความงดงาม สะดวกสบายหรือไม่
๔.๓๔ ท่านอยากให้มสี ิ่งปลูกสร้างส่วนกลางที่
เป็นสมบัติสาธารณะ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น
๔.๓๕ ท่านต้องการให้คงความสวยงามของวัด
และชุมชนอย่างยั่งยืน
๔.๓๖ ท่านต้องการให้ความสวยงามของแม่น้่า
ล่าคลองคงอยู่ตลอดไป
๔.๓๗ ท่านต้องการให้ความสวยงามของต้นไม้
ต่างๆในชุมชนคงอยู่ และให้ความร่มรื่น
๔.๓๘ ท่านต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น
๔.๓๙ ท่านอยากให้มีการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุก
ล้่าล่าคลอง
๔.๔๐ ท่านอยากให้มีเส้นทางสัญจรเชื่อมโยง
ระหว่างวัดคูเต่า – วัดนารังนก ได้โดยสะดวก
และสวยงามหรือไม่

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๓๒๖

ส่ข้วอนที
ดในการมี
่วนร่วมของประชาชนในการบริ
หารจัดการและการอนุฐ รักษ์โบราณสถานของชุมชน
คิด่ ๕เห็นแนวความคิ
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วสมของประชาชนในชุ
มชนต่อโครงการสาธารณะของรั
5.๑ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุมชนหรือโครงการต่างๆของหน่วยงาน
ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมหรือไม่
 ๑. เคยเข้าร่วม

 ๒. ไม่เคยเข้าร่วมเลย

5.๒ ท่านเคยให้ความร่วมมือกับการพัฒนาชุมชนและการปรับปรุงโบราณสถานในย่านชุมชนของท่านแก่หน่วยงาน
ราชการหรือองค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอมหรือไม่
 ๑. เคยให้ความร่วมมือ

 ๒. ไม่เคยให้ความร่วมมือเพราะ...............................................

.............................................................................................................................................................................
5.๓ หากภาครัฐด่าเนินโครงการเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา เช่น ถนนขนาดใหญ่ ควรให้ประชาชน
ในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่
 ๑. เห็นควร

 ๒. ไม่เห็นควร

เพราะ..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.๔ ท่านเห็นด้วยกับการที่ภาครัฐควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูล ค่าชี้แจงและ
เหตุผลของหน่วยงานของรัฐก่อนด่าเนินโครงการในย่านชุมชนของท่านหรือไม่
 ๑. เห็นด้วย

 ๒. ไม่เห็นด้วย

เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

๓๒๗

5.๕ ท่านเห็นด้วยกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนของท่านเอง
หรือไม่
 ๑. เห็นด้วย

 ๒. ไม่เห็นด้วย

เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5.๖ ท่านเห็นด้วยกับการให้หน่วยงานกลาง เช่น กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมผังเมือง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและอนุรกั ษ์โบราณสถานชุมชนของท่านหรือไม่
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ก. ชุมชนมีความเป็นไปได้หรือมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการและอนุรกั ษ์โบราณสถานของ
ชุมชนหรือไม่
5.๗ ท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชนของเราเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐
 ๑. ทราบ
 ๒. ไม่ทราบ
5.๘ ท่านเห็นด้วยกับการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของท่านได้
เองหรือไม่
 ๑. เห็นด้วย

 ๒. ไม่เห็นด้วย

เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓๒๘

5.๙ ท่านเห็นด้วยกับการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนด้วยความภาคภูมิใจในประวัตคิ วามเป็นมา
โดยท่านเองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชนในรูปแบบต่างๆหรือไม่
ได้เองหรือไม่
 ๑. เห็นด้วย

 ๒. ไม่เห็นด้วย

เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.๑๐ ท่านเห็นด้วยกับการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนขึ้นมาเพือ่ ท่าหน้าที่เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชน รวมถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ หรือไม่
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรประกอบด้วยใครบ้างในกลุ่มหรือองค์กรประจ่าชุมชน.............................................................
.............................................................................................................................................................................
5.๑๑ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถาน
ของชุมชนของท่านเอง
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5.๑๒ ท่านเห็นด้วยกับการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์โบราณสถานของชุมชน
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

๓๒๙

ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.๑๓ ท่านเห็นด้วยกับการที่ชุมชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชน
ของท่าน โดยเสนอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณมาให้ชุมชนหรือไม่
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
เพราะ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ถ้าไม่เห็นด้วยควรท่าอย่างไร ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.๑๔ หากมีการจัดประชุมประชาชนเรื่องการบริหารจัดการและอนุรักษ์โบราณสถานของชุมชนของท่าน ท่าน
สนใจและสะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง/แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
 ๑. ต้องการ
 ๒. ไม่ต้องการ
5.๑๕ ถ้าท่านสนใจเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น กรุณาให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม
 ๑. ฟังบรรยายแบบชั้นเรียนและร่วมเสนอความคิดเห็นกลุม่ ใหญ่
 ๒. ฟังบรรยายแบบชั้นเรียนและร่วมเสนอความคิดเห็นกลุม่ ย่อย
 ๓. การจัดประชุมแบบโต๊ะกลม โดยวิทยากรน่าเสนอ และร่วมเสนอความคิดเห็นกลุ่มใหญ่
 ๔. การจัดประชุมแบบโต๊ะกลม โดยวิทยากรน่าเสนอ และร่วมเสนอความคิดเห็นกลุ่มย่อย
 ๕. อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
5.๑๖ สถานที่ใดที่เหมาะส่าหรับการประชุมประชาชนมากที่สดุ
 ๑. โรงเรียน
 ๒. วัด
 ๓. อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................

๓๓๐

ส่วนที่ 6 ศึกษาความเป้นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่าและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก เพื่อการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนแม่ทอม อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา
ก. ข้อคิดเห็นของชุมชนต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดคูเต่าและวัดนารังนก
6.1 ท่านเห็นว่าการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานทีศ่ ักดิ์สิทธิ์
ของวัดคูเต่าและวัดนารังนกมีความเหมาะสมหรือไม่
 ๑. เหมาะสม
 ๒. ไม่เหมาะสม
ตอบข้อ 1. เพราะ.......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
ตอบข้อ 2. เพราะ........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ท่านคิดว่าการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ภายในชุมชนของท่าน หน่วยงานใดควรมีอ่านาจหน้าที่รับผิดชอบ
 ๑. วัด
 2. องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ทอม
 3. ส่านักศิลปากรที่ 13 สงขลา
 4. อ่าเภอบางกล่่า
 5. อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................
6.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการสมควรให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแม่ทอมโดยมีส่วนร่วมระหว่างวัด ชุมชน องค์การบริการส่วน
ต่าบลแม่ทอม รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่มีอ่า นาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในชุมชนของท่าน
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
6.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคูเต่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนารังนก เพื่อเป็น
สถานที่เรียนรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนต่าบลแม่ทอม อ่าเภอบาง
กล่่า จังหวัดสงขลา
 ๑. เห็นด้วย
 ๒. ไม่เห็นด้วย
ตอบข้อ 1. เห็นด้วย เพราะ...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………..
ตอบข้อ 2. ไม่เห็นด้วย เพราะ......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ
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คณะผู้วิจัย
1. ชื่อ- สกุล
การศึกษา

สถานที่ท่างาน

2. ชื่อ-สกุล
การศึกษา

สถานที่ท่างาน
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