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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เ พ่ือศึกษากระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ๒) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีและ ๓) วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๒ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม จ านวน ๘ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียม
แผนการพัฒนาเส้นทางเพ่ือรองรับการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ส่วนความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า มีจ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม มิติความสัมพันธ์
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย และมิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานีผ่านการด าเนินกิจกรรม ๘ ประการ  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ที่ส่งเสริม
ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีเพ่ือ
สร้างจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว  ๓.การจัดการความรูเรื่องทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร 
ความรู้และเทคโนโลยี  ๔. การบริรักษ์จ าเป็นต้องอาศัยความรู้จากกรมศิลปากร  ๕. การสร้าง
เครือข่ายขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน ๖.การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและ
สร้างใหม่อาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและ
ป้องกันโดยการออกข้อบังคับหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นนั้นๆ และ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน
ที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดีโดยเฉพาะการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ให้มากข้ึน 
 

ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการ , แหล่ง โบราณสถาน , กิจกรรมเชิงพุทธ .องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น . 
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Abstract 

 

 This research aims to 1) study the process and mechanism of management of 
archaeological sites for tourism of local administrative organizations in Surat Thani 
Province. 2) The relationship of local administrative organizations and the network in 
tourism promotion in the province. 3) Analyze the management of archaeological 
sites for Buddhist tourism of the administrative organizations. Local Surat Thani. By 
using qualitative research models with 12 in-depth interviews and 8 group 
discussions. Descriptive analysis. The results of the research show that local 
governments must prepare a development plan. The route to support the 
development of ancient sites as cultural sites. The relationship between the local 
government organization and the network of tourism promotion in Surat Thani 
showed that there were six aspects, namely, the social dimension. Dimensions of 
religious and cultural relations Dimension of economic relations Dimensional 
dimension, relationship dimension, legal relationship And the dimension of local 
identity. And The Management of historical sites for Buddhist tourism of local 
administrative organizations in Surat Thani through 8 activities. 1. Research or 
knowledge building to promote cooperation with educational institutions. 2. 
Assessment of value and potential. Of archaeological resources to create a tourist 
attraction. 3. Knowledge management about resources, budget, personnel, 
knowledge and technology. 4. The advocate needs knowledge from the Fine Arts 
Department. 5. The network builds cooperation at the local, governmental and 



 ค 

public sectors. Restoration, reprocessing, and rebuilding may have budgetary 
constraints. 7. Use of rules, regulations, regulations and control regulations. Provisions 
of the local business community and 8. The activities related to archaeological 
resources by promoting community enterprise in areas more. 
Keywords: Management, Archaeological sites, Buddhist Activities, Local Government.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ เรื่อง  “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้กรุณาให้งบประมาณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ 
พระธรรมวิมลโมลี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙ ) ผู้อ านวยการห้องเรียนสุราษฏร์ธานี ที่ได้อนุเคราะห์
อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
ข้อผิดพลาดในงานวิจัยฉบับนี้ และคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยทุก รูป/ท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายประสิทธิ์ พันธวงษ์ เลขาศูนย์วิจัยห้องเรียนสุราษฏร์ธานี ที่ได้ให้ค า
แนะเกี่ยวกับการด าเนินการศึกษาวิจัยในหลายเรื่อง ๆ ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย อ.ดร.สามารถ บุญรัตน์ 
และดร. บัญญัติ แพรกปานที่ได้ช่วยเหลืองานวิจัยฉบับนี้จึงแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ 
และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มีส่วนช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอ
กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องเรียนสุราษฏร์ธานีที่เป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัย
จนส าเร็จไปด้วยดี และผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดท่ีได้มีส่วนในการวิจัย  
 บุญกุศลคุณงามความดีและคุณประโยชน์อันใดอันพึงมี ในงานวิจัยเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา
คุณแด่พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความพ้นทุกข์ของมนุษยชาติต่อไป และขอบูชาคุณ
อุปัชฌาย์ อาจารย์ และปูชนียบุคคลทั้งหลายที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจด้วยดี ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณด้วยความจริงใจและด้วยความเคารพอย่างสูง 
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ภาคผนวก  ง : เครื่องมือการวิจัย                                                              ๑๖๒ 

         ภาคผนวก  จ : รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ                                                            ๑๖๘ 

         ภาคผนวก  ช : ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ             ๑๗๑ 
ประวัติผู้วิจัย                                         ๑๗๙ 
แบบสรุปโครงการ                                         ๑๘๒ 



 

 

ช 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี  
๒.๑ แสดงรายชื่อแหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๔ 
๔.๑  สรุปการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการวางแผน ๘๐ 
๔.๒ สรุปการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการจัดส่วนงาน ๘๖ 
๔.๓  แสดงสรุปการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการจัดบุคลากร ๙๕ 
๔.๔  สรุปการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการอ านวยการ ๑๐๒ 
๔.๕ สรุปการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ซ 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
ตารางท่ี  
๒.๑  แสดงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๗ 
๒.๒ แสดงแผนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๗ 
๒.๓ แสดงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๘ 
๒.๔ แสดงยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๓๑ 
๒.๕ แผนกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๔๒ 
๔.๑ แสดงการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการวางแผน ๘๑   
๔.๒ แสดงการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการจัดส่วนงาน ๘๗     
๔.๓ แสดงการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการจัดบุคลากร ๙๖     
๔.๔ แสดงการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการอ านวยการ ๑๐๓     
๔.๕ แสดงการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ๑๑๒     
๔.๖  การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑๑๔     

 
 



 
๑ 

 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
  ๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
    การพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา
พ้ืนที่ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว
จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดและถ่ายทอดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้  ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
ดังกล่าวจะท าให้เกิดการดึงผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าบ้านกับภาคในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อม ๆ ให้เขามาช่วยกันการอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของทองถิ่น เป็นการยกระดับ
คุณค่าให้เกิดเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
สร้างรายได้ไม่เทียบเท่ากบกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดมวลชน แต่เป็นการสร้างทางเลือกและเปิดโอกาส
ทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการเที่ยวในรูปแบบ๑ ในเชิงวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวทางโบราณสถานในประเทศไทย  
   ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ผนวกมรดกทางวัฒนธรรมทางพระพุทธที่ผ่านมา
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เน้นกระบวนการจัดการโดย
เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัดเป็นองค์กรหลัก อย่างไรก็ตามยังขาดมิติของการเชื่อมโยง
สู่การจัดการความรู้ ทั้งมิติทางกฎหมาย บุคลากร ประวัติศาสตร์และคุณค่าเชิงพระพุทธศาสนา โดย
สามารถแบ่งกระบวนการจัดการท่องเที่ยวออกเป็น ๔ ลักษณะได้แก่ กระบวนการจัดการท่องเที่ยว
ตามเทศกาล กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายชุมชน กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
เครือข่ายผู้ประกอบการ และกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รวมทั้งการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการเป็นชุดองค์ความรู้ ที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งแก่ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระบบเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ดีการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีโอกาสและมีความพร้อมในการพัฒนาให้ก้าวหน้ามาก
ขึ้น โดยต้องอาศัยความร่วมมือเชิงองค์กร ความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมควบคู่กันไป ทั้งนี้สามารถแบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยออกเป็น 
๓ เส้นทางได้แก่เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเชิงมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเชิงการจัดการความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ
เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเชิงพุทธศิลปกรรมความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
                                                 

  ๑ธุรส ปราบไพรี, แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม, รำยงำนกำรศึกษำวิชำกำร
วำงแผนและกำรจัดกำรเชิงท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔. 



 
๒ 

 

ท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นพบว่า การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาได้ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของวัด การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและการท านุบ ารุงพุทธศิลปกรรมภายในวัด รวมทั้งมีส่วนต่อการสนับสนุน
ให้เกิดรายได้กับวัด ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีผลกระทบที่เป็นข้อควร
ระวังคือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้งในมิติพระพุทธศาสนาและคุณค่าของท้องถิ่น อีกทั้งการไม่
ป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากลายเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวเกินไป ตลอดจน
ควรพัฒนาการจัดการความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาด้วย 
ดังนั้น หน่วยงานทั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและเครือข่าย
ผู้ประกอบการ ควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในองค์กรสงฆ์ ตลอดจนต้องสร้างความร่วมมือเชิง
เครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการท างานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความ
พร้อม ด้านผลกระทบที่จะเกิดจากขยายตัวของการข้ามย้ายพรมแดนของนักท่องเที่ยวซึ่งหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา มีความจ า เป็นต้องประเมินผลกระทบในระยะยาว จึงจะ
สามารถพัฒนาให้การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมาตรฐานอยู่ในระดับ
สากลได้๒ 
   นอกจากปัญหาเชิงกระบวนการและการบูรณาการภาคการท่องเที่ยวทางศาสนายังมีปัญหาที่
เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานซึ่งไม่มีแตกต่างมากนัก เช่น ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งให้อ านาจแก่กรมศิลปากรในการก ากับดูแลทั้งหมดท า
ให้ท้องถิ่นขาดความคิดในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเชิงการท่องเที่ยว ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ตัวโบราณสถานและ โบราณวัตถุ ซึ่งการพัฒนาเมืองที่เน้นความทันสมัย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การลักขโมย การบุกรุกพ้ืนที่ในการค้าขาย ความขัดแย้งในเชิงการบริหารจัดการ และการท่องเที่ยวที่
ไม่ค านึกถึงคุณค่าและความเป็นดั้งเดิมของท้องถิ่น และปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากการขยายตัวของ
กลุ่มประชากรและการใช้วัสดุที่ก าจัดยากท าให้เกิดผลกระทบต่อกลิ่น และอากาศเกิดมลพิษโดยรอบ
บริเวณพ้ืนที่โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุต่าง ๆ ๓ อีกทั้งอุปสรรคต่อการจัดการแหล่ง
โบราณสถาน คือ การไมมีข้อมูลอาจจะเกิดจากไมเคยมีการส ารวจตรวจค้นหามาก่อน โบราณสถาน 

                                                 

  ๒พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน) นายสายชล ปัญญชิตและนายภูเบศ วณิชชานนท์, การจัดการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, รำยงำนกำรวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 
  ๓ส านักวิ ชาการ ส านั กงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร , พุกำม : เส้นทำงสู่ มรดกโลก ,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 



 
๓ 

 

ศาสนสถานรกรา้งที่ส ารวจพบ ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานไวแล้วแต่ยังไมมีการศึกษาวิจัย หรือไมมีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์น ามาใช้ประโยชน ถูกปล่อยทิ้งไวเฉยๆ ขาดการดูแลจัดการท านุบ ารุงรักษาและใช้
ประโยชนอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นยังขาดคนที่มีความรู้ในบางเรื่อง อีกทั้งยังขาดนักวิชาการทางด้านใน
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีเพราะมีจ านวนมาก๔ ดังนั้น การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน
จึงต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขยับขับเคลื่อนโดยความเป็นท้องถิ่นที่ผนวกกับอัต
ลักษณ์ของตนเองซึ่งต้องเร่งสร้างกระบวนการ กลไกต่าง  ๆ รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เหมาะสมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่พร้อมกับการ
รับมือการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างมหาศาลก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เพ่ิมรายได้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมอย่างยั่งยืน และเหมาะสม
ต่อคุณค่าท่ีตกทอดมาอย่างยาวนาน 
  แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น วัดเขำศรีวิชัย 
(เขาพระนารายณ์)  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโบราณสถานที่วัดเขาศรีวิชัย  ที่ค้นพบ
บริเวณที่ราบเชิงเขายังปรากฏร่องรอยเนินโบราณสถานและศาสนวัตถุ๕ วัดพระบรมธำตุไชยำรำช
วรวิหำร  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานส าคัญ
คู่บ้านคู่เมือง และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักด์ิสิทธิ์ของภาคใต้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ วัดถ  ำสิงขร เป็นวัดที่เก่าแก่ อยู่ที่บ้านถ้ า ต าบลสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม ด้านหลัง
วัดเป็นถ้ าขนาดใหญ่ วัดถ้ าสิงขรเป็นวัดที่มีปูชนียสถานโบราณวัตถุเก่าแก่มากคือมีถ้ าพระจัดสร้าง
อย่างประณีต ส่วนฝาผนังเพดานถ้ าประดับด้วยถ้วยชามโบราณลวดลายโบราณ ภาพโบราณที่ ฝาผนัง 
และท้องถ้ าอันวิจิตรบรรจงสวยงามมาก ถ  ำขมิ น พบร่องรอยและอุปกรณ์ต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ 
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นถ้ าใหญ่โตมโหฬารที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม 
และเป็นที่ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี ศาสนา ธรณีวิทยาและสัตว์วิทยา วัดถ  ำคูหำ ศาสนสถานใน
พุทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมานับพันปี ในระยะแรกคงเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานโดยดูจาก
พระพุทธรูปดินดิบที่ปั้นประดับอยู่บนผนังและเพดานถ้ าด้านบนก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-
๑๕ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณลุ่มน้ าคลองท่าทองมาตั้งแต่
สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นและคงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนภายนอกในย่านชายฝั่ง

                                                 

  
๔ สายันต ไพรชาญจิตร, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แกน จันทร์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๗-๘๐. 
  ๕ ท่องเที่ยว ทัวร์ศึกษาธรรมชาติ , โบรำณสถำน วัดเขำศรีวิชัย อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี , 
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/394816 [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๔ 

 

ทะเลตั้งแต่อ่าวบ้านดอนไปถึงแหลมญวน อันเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในพ้ืนถิ่นลุ่มน้ าส าคัญต่างๆ
ของไทยไล่ไปตั้งแต่ลุ่มน้ าหลวง ลุ่มเจ้าพระยา ไปจนถึงลุ่มแม่น้ าโขง๖   
  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติที่ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
ดังนั้น แผนและการก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ 
๑ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการเองทั้งหมด หมายถึง เป็นเจาของ
เรื่อง (เจ้าภาพ/ผู้จัดสรรงบประมาณ) หรือผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ แลวขอให้
กรมศิลปากรเป็นเจาของเรื่อง (เจ้าภาพ) รับผิดชอบด าเนินการด้านวิชาการและเทคนิค และกรณีที่ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมไดเป็นผู้จัดสรรงบประมาณแต่วัด โบสถ์ มัสยิด หรือเอกชนผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในโบราณสถาน หรือกรมศิลปากรที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเป็นผู้จัดสรร
และบริหารงบประมาณเอง๗ท าให้เห็นว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถกระท าได้และมีส่วนที่ส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ อันมา
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดระบบ และกลไกต่าง ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบัน
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติ ธรรม ศึกษา
ประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ แต่ยังมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างวัด ชุมชน สังคม ภาค
ธุรกิจค่อนข้างน้อย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การท านุบ ารุงศาสนากับธุรกิจควรจะด าเนินไป
ด้วยกันอย่างสมดุลและไม่เสียภาพลักษณ์ เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง อบต. และ อบจ. เข้า
มามีส่วนร่วม รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ท าความสะอาดบริเวณวัด และด าเนินการอยู่
ในขอบเขตธุรกิจที่เหมาะสม๘ในท่ามกลางความก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะมาถึงในต้นปี

                                                 

  ๖ สุ ร า ษ ฎ ร์ เ ซ็ น เ ต อ ร์ , วั ด โ บ ร ำ ณ ส ถ ำ น  ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ , [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 
http://www.suratcenter. com/t0102/index.php?tpid=0179 [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
  ๗ วุฒิสาร ตันไชย, กำรกระจำยภำรกิจหน้ำที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ , [ออนไลน์],
แหล่งข้อมูล : http://www.local.moi.go.th/webst/botfam1.htm [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
  ๘ สายชล ปัญญชิต, กำรพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำใน
ประเทศไทย, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.komchadluek.net/detail/20130808/165421/สกว.
หนุนมจรชงวิจัยจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ.html [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๕ 

 

หน้าที่จะต้องปรับตัวลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดอัตลักษณ์ที่น่าดูน่าชมของชาวต่างชาติที่เข้ามาเก็บ
เกี่ยวและทัศนาจรโบราณสถานในวัดทางพระพุทธศาสนาที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถ
ประกันความเสื่อมทางศิลปวัฒนธรรมไทย และป้องกันความเสื่อม ความถดถอยวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
   จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณสถานซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรจ านวนหลายวัดและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัด
สุราษฏร์ธานีที่ยังมีอุปสรรคเชิงการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถน าไปสู่การก าหนด
กลไก กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับเครือข่ายการท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพแห่ง
การพัฒนาความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงมาผนวกกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจนสามารถสร้างให้เกิดความส าเร็จและเพ่ิมพูนมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับประชาชนใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างไร 
 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
   ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษากลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

  ๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ 
บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ดังนี้ 
 



 
๖ 

 

  ๑. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการ 
  ๒. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการจัดการแหล่งโบราณสถาน 
   ๓. ขอบเขตเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
  ๔. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญเชิงคุณภำพ 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ได้แก่  
  ๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ด้วยการออก
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) รวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คนได้แก่  
   ๑) พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 
    ๒) พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี 
   ๓) นายวิชวุธ ชินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
    ๔) นายปิยพงศ์ วรรณนุช นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี
   ๕)ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  ชอบตรง อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
    ๖).  นางศรัณฉัตร สมชาติ , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา               
จ.สุราษฏร์ธานี,  
   ๗) ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่  
    ๘) นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์
ธานี  
   ๙) นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี  
   ๑๐) นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 
   ๑๑) นายสมชาย เสมมณ,ี รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี  
   ๑๒) นายมาโนช ธนอารักษ์, กรรมการชมรมพระเครื่อง จ.สุราษฏร์ธานี  
   ๑๓) สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี  
  ๒. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ที่ เป็นพระนักพัฒนาสังคมในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีจ านวน ๒ รูป กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๒ ท่าน และกลุ่มนัก
ประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการวัฒนธรรมและนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์จ านวน ๒ ท่าน กลุ่มภาคี
เอกชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน ๑ ท่าน รวมทั้งหมด ๗ รูป/คน 
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   ขอบเขตด้ำนสถำนที่ มุ่งศึกษาแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนใน
เขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๑.๔ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรูปการวิจัย
ประกอบด้วย ๒ เทคนิค ได้แก่ ๑.เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๑๓ 
รูป/คนและ๒. เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๗ รูป/คนโดยได้
ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อดังต่อไปนี้ 
  ๑. วิเคราะห์องค์ความรู้เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ กลไก และ
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญด้วยการวิเคราะห์ กระบวนการ 
กลไก และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยใช้การวิเคราะห์แบบการจ าแนก การจัดข้อมูล และการบรรยาย
ความจากเนื้อหาตามกรอบวัตถุประสงค์  
  ๓. การสนทนากลุ่มเพ่ือน าองค์ความรู้ไปประกอบเป็นกระบวนการ กลไก และรูปแบบ
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานีโดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปสังเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ กลไก และรูปแบบที่
ชัดเจนเพ่ือประกอบใช้เป็นข้อมูลในน าองค์ความรู้ และบทเรียนจากการวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ๔. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ก่อนที่สรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  ๕. การสรุปผลการวิจัยเป็นการตรวจสอบให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และครบถ้วน น า
ผลการวิจัยสรุปเป็นข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
  ๖. จัดท าเป็นรูปเล่มที่ ฉบับสมบูรณ์น าส่งผลการวิจัยที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๑.๕ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๕.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
   การบริหารนั้น (Administration) มาจากภาษาลาตินว่าการบริหาร (Administrate) 
ซึ่งแปลว่า การรับใช้ การจัดการ การปฏิบัติภารกิจ การอ านวยการ (to serve, to manage, to 
conduct, to direct) ในทางการบริหารเรามักจะเน้นความหมายของค าว่า (Administration) ไปใน
แง่ของการใช้เพราะถือว่าข้าราชการต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชน มิใช่เป็นเจ้านายของประชาชน ๙การ
ร่วมมือด าเนินหรือปฏิบัติงานในองค์การใดๆ๑๐ รวมทั้งการใช้ศาสตร์และศิลป์โดยการน าเอาทรัพยากร 
(Administration Resource) มาประกอบเป็นกระบวนการของการบริหารเป็น (Process of 
Administration) ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อันเดียวกัน  โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ค าว่าการบริหารหมายถึง
การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
เอาไว้ร่วมกัน หรือหมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งสามารถมองได้ในเรื่องของโครงสร้าง เป็น
ความส าคัญระหว่างบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา  ใน
หน้าที่เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่เด่นชัด มีความรับผิดชอบ และเป็นเครื่องอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายหรือทางการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการบริหาร
ด าเนินการในสถานการณ์ท่ีบุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือการร่วม
ท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันส่วนความหมายของการบริหารนั้น หมายถึงการแก้ปัญหาให้บรรลุ
เป้าหมายตามลักษณะของการแก้ปัญหาอาจด าเนินไปในรูปของการตัดสินใจและการปฏิบัติงานก็ได้๑๑  
   กระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดของ เฮ็นรี  ฟาโยล (Henry Fayol) กล่าวไว้ ๕ 
ประการ๑๒ เช่นเดียวกันการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) ด้านการวางแผน (P=Planning) หมายถึงหน้าที่ส าคัญของนักบริหารที่จะต้องท า
ส าหรับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด ความส าเร็จของการวางแผนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การ
ตัดสินใจในปัจจุบันและการประเมินสภาพแวดล้อมของอนาคต 
                                                 

 ๙อิสระ สุวรรณบล, ปทำนุกรมกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๑๔), หน้า ๗. 
 ๑๐ชุป กาญจนปกร, รัฐประศำสนศำสตร์, ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ (กรุงเทพหานคร 
: โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 
 ๑๑กมล รอดคล้าย, คู่มือกำรบริหำรศูนย์ในวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า 
๙๙. 
  ๑๒เฮ็นรี  ฟาโยล (Henry Fayol),  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, กำรบริหำรเมืองหลวงและกำรบริหำรทองถิ่น : 
สหรัฐอเมริกำ อังกฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปนุ และไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ โฟร เพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 
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  ๒) ด้านการจัดองค์การ (O=Organizing) หมายถึงการจัดระเบียบโดยการน าเอาส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมกันในรูปของส่วนรวม เพ่ือให้การใช้อ านาจบริหารงานและเป็นศูนย์
อ านวยการ ให้งานด าเนินลุล่วงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ด้านการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) หมายถึง กระบวนการจัดหาคนให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ด้วยมุมมองขององค์การและข้อก าหนดของการสรรหาบุคคลากร 
โดยใช้ข้อมูลการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน ามาตัดสินใจที่จะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกจ้าง
ที่ดีเข้ามาท างานให้กับองค์การ 
  ๔) ด้านการอ านวยการ (D=Direction) หมายถึง การเลือกทางออกที่ดีที่สุด เพ่ือน าไป
ปฏิบัติเป็นหลักส าคัญของการวางแผน นักบริหารเห็นว่าเป็นงานที่ต้องท าเป็นประจ า เพราะจะต้องหา
ทางเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าจะท าอะไร ใครเป็นคนท า ท าที่ไหน เมื่อไร และบางครั้งก็ต้องคิดว่าท า
อย่างไร 
  ๕) ด้านการควบคุม (C=Controlling) หมายถึง วิธีการใช้ส าหรับการควบคุมเพ่ือที่จะ
เน้นให้ความส าคัญกับการใช้กลไกด้านการตลาด เช่น ราคาและส่วนแบ่งการตลาด เพ่ือให้ควบคุม
กิจกรรมในการด าเนินงานของหน่วยเศรษฐกิจและสามารถใช้สร้างเป็นมาตรฐานในการควบคุมระบบ
ได้ ผู้บริหารที่ด าเนินการกับหน่วยเศรษฐกิจเหล่านี้อาจถูกประเมินได้จากพ้ืนฐานด้านก าไรและ
ขาดทุน๑๓  
   แนวคิดการบริหารจัดการแม้ว่าจะมีลักษณะการน าไปใช้ในองค์กรก็ตามแต่หากจะมองมิติของ
การพัฒนาแหล่งโบราณสถานย่อมมีคุณค่าต่อกระบวนการที่ช่วยให้การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะการจะพัฒนา อนุรักษ์ การปกป้อง และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
ย่อมชาดความดูแลรักษาที่ดี รวมงบประมาณในการจัดภาครัฐที่เข้าไปอัดฉีดระบบการท่องเที่ยวเชิง
อารยธรรมที่น ามาซึ่งงบประมาณจ านวนมาก เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการทั้งองค์กร ทั้งบุคลากร 
การเงิน การอ านวยการ และการตรวจตรวจสอบ ติดตามผลการประเมินผลย่อมท าให้ทราบถึงจัด
แก้ไขและเพ่ิมเติมในส่วนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากยิ่ง แต่หากในทางกลับหากไม่มีการน าเสนอใน
ลักษณะ อีกท้ังการน าเสนอต่อนักท่องเที่ยวก็ขาดความชัดเจนด้วยเช่นกัน 
  ๑.๕.๒ แนวคิดกำรจัดกำรแหล่งโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
   โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องได มี
ฐานะเป็น “ทรัพย์สินของแผ่นดิน” ประเภทหนึ่ง และในทางวิชาการเรียกรวมๆวา ทรัพยากรทาง
โบราณคดี ซึ่งหมายถึงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และวัฒนธรรมใน

                                                 

  ๑๓วิเชียร วิทยอุดม, องค์กำรและกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓-
๕๐.  



 
๑๐ 

 

อดีตทุกยุคทุกสมัย และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าความส าคัญสามารถน ามาจัดการให้เป็นคุณประโยชนต่อการ
ด ารงชีวิตของคนสมัยปัจจุบันและส่งผ่านไปให้คนรุ่นต่อๆไปไดใช้ประโยชนในอนาคตได๑๔ 
  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ต่อไปนี้ 

“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการกอ    
สร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชนทางศิลป์ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร ์ 

“โบราณวัตถุ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไมว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซาก
สัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็นประโยชนทางศิลป์ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคด ี

“ศิลปวัตถุ” หมายความว่า สิ่งที่ท าด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป์ 
  พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงตรัสไว้ว่า “ในประเทศสยามนี้ มีของโบราณ เช่น เจดียสถานและวัตถุต่างๆ 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแลช่างผู้ช านาญศิลปะศาสตร์ได้สร้างไว้แต่ปางก่อนเป็นอันมากของโบราณ
เช่นกล่าวมาย่อมเป็นหลักฐานในพงศาวดารและเป็นเครื่องอุปกรณ์การตรวจตราหาความรู้โบราณคดี
ต่างๆอันเจริญประโยชน์ และเกียรติยศของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นบรรดาอาริยะประเทศ จึงถือว่าเป็น
น่าที่ของรัฐบาล จะต้องเอาเป็นธุระเก้ือกูลการตรวจตรารักษาของโบราณ อันมีอยู่ในประเทศของตน... 
.โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจ าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า
ในทางประวัติศาสตร์ศิลปโบราณคดี เป็นการแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต 
ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล...””๑๕  
  แนวคิดและหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และฟ้ืนฟูเมืองเก่าเป็นความรู้ใน
การอนุรักษ์ โดยเฉพาะหลักการส าหรับการอนุรักษ์พัฒนา และฟ้ืนฟูเมืองเก่า เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการเมืองเก่า ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานจังหวัด
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                 

  ๑๔สายันต ไพรชาญจิตร, กำรจัดกำรโบรำณสถำน โบรำณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๘, หน้า ๙. 
  ๑๕พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖, อ้างใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ชุดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ 
พัฒนำและบริหำรจัดกำรเมืองเก่ำเล่มที่  ๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเมืองเก่ำในประเทศไทย , (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๔), (เอกสารอันส าเนา). 



 
๑๑ 

 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และกลุ่มชุมชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าองค์กรเอกชน และองค์กรสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบหลักการและ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเมืองเก่าที่สอดคล้องกับกระบวนการในการอนุรักษ์และอ านวย
ประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แนวคิดและหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา และฟ้ืนฟูเมืองเก่า ได้แก่  

๑. การวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่าประกอบด้วยขั้นที่  ๑ การระบุ ขั้นที่ ๒ วิธีการ
รักษา และข้ันที่ ๓ การน ามาปฏิบัติ 

๒. การรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟ้ืนฟูเมืองเก่าประกอบด้วย หลักการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า การฟ้ืนฟูชุมชนเมืองเก่าและการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า 

๓. ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าใน
ประเทศไทย เป็นความรู้ในการอนุรักษ์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของผู้ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเมืองเก่า ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดส านักงานจังหวัด คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าระดับเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน
ที่อาศัยอยู่ภายในเมืองเก่า ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานกฎหมาย และกลุ่มผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ใน
เล่มจะน าเสนอกฎบัตรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการอนุรักษ์ และรวบรวม
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองเก่าได้รวมทั้ง 
การน าเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ง
ภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเมืองเก่าในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงสามารถด าเนินการได้ 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายต่าง ๆ เช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 

๔. กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์และบูรณะ โบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง อาท ิ 
กฎบัตรฟลอเรนซ์ว่าด้วยการสงวนรักษาสวน ประวัติศาสตร์ กฎบัตรเพ่ือการปกป้องคุ้มครองและการ
จัดการมรดกทางโบราณคดี และกฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่นเป็นต้น๑๖  
  แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในท้องถิ่นของสายันต์ ไพรชาญจิตร กล่าวว่า เป็น
กระบวนการหรือชุดของการกระท าหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถานแหลงโบราณ

                                                 

  ๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ก-ช. 



 
๑๒ 

 

คดี โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนอย่างน้อย ๘ ประการ๑๗ ได้แก่  
  ๑. กำรศึกษำวิจัยหรือกำรสร้ำงควำมรู เพ่ือให้เกิดความรูที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรทาง
โบราณคดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งในเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประวัติศาสตร์ ประโยชนใช้
สอยในอดตี กิจกรรมการศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรูเป็นสิ่งจ าเป็นล าดับแรก 
  ๒. กำรประเมินคุณค่ำและศักยภำพของทรัพยำกรทำงโบรำณคดี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้
สามารถทราบว่าทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดต่างๆที่มีอยู่นั้นมีคุณค่าทางด้านใดบ้าง และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุนลงแรงด าเนินการใดๆต่อไปหรือไม 
  ๓. กำรจัดกำรควำมรูเรื่องทรัพยำกร โดยการสร้าง จัดระบบ จัดแสดงโบราณวัตถุ ข้อมูล 
ประสบการณในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถาน หรือพัฒนาหลุมขุดค้นในแหล่งโบราณคดีเปนพิพิธภัณฑ์
แหล่งโบราณคด ี(site museum) เพ่ือเผยแพรความรู้ให้แกคนในท้องถิ่น คนต่างถิ่น และสาธารณชน 
ไดทราบและไดเรียนรู กิจกรรมการจัดการความรูเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการเรียนรู้และให้
การศึกษา 
  ๔. กำรบริรักษ์ เป็นการคงไวซึ่งสภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรทางโบราณคดี 
เพ่ือประโยชนในการศึกษา การทัศนะศึกษาหรือการทองเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ตามความ
เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภทแต่ละแหง เช่น การเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุ การบูรณะ การจ าลอง การท าเทียม การถอดพิมพ์ การสร้างขึ้น
ใหม ่การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์รวมไปถึงการสร้างและการบังคับใช้กฎเกณฑข้์อปฏิบัติและข้อห้ามตา่งๆ 
  ๕. กำรสร้ำงเครือขำ่ยขยำยควำมร่วมมือ ด้วยเหตุที่ทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นสมบัติของ
ส่วนรวม มีผู้คนเกี่ยวข้องเป็นเจาของร่วมกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายทั้งคนในชุมนทองถิ่น คนในภาครัฐ 
และภาคส่วนอ่ืนๆ ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีจ า เป็นต้องแสวงหาความ 
ร่วมมือจากสถาบัน กลุ่ม ชุมชน องค์กรอ่ืนๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ภาค
ประชาชน) โดยการสร้างเครือขา่ยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน เป็นกระบวนการเสริมพลังซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเกิดประโยชนอย่าง
กว้างขวางและยั่งยืน 
  ๖. กำรฟื้นฟู ผลิตซ  ำและสร้ำงใหม่ เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า และก าหนดบทบาท
และหน้าที่ใหม่ให้กับทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยู่แต่อาจจะไมไดท าหน้าที่ดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็นใน
อดีต และมีการน าเอาทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชนในบทบาท
ใหม่ (re-functioning) เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนของชุมชน

                                                 

  ๑๗ สายันต์ ไพรชาญจิตร, กำรจัดกำรโบรำณสถำน โบรำณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๔๘), ๖๙-๗๕. 



 
๑๓ 

 

ท้องถิ่น หรือสร้างประโยชน ใหม่ทางด้านการเป็นแหล่งเรียนรู ส าหรับการจัดการศึกษาในทุก 
รปูแบบ เช่น การฟ้ืนฟปูระเพณี พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปฏิบัติกันในสถานที่โบราณบางแห่งขึ้นมาเพ่ือ
ใช้เป็นวิธีการในการฟ้ืนฟูพลังและศรัทธาของชุมชนในการพัฒนาชุมชน (การบวชป่า การบวชดอย 
บวชแม่น้ า) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (archaeological site-museum) การน าเอาพระ
บรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากกรุใต้พระเจดีย์หรือสถูปโบราณที่พังทลายไปประดิษฐานในพระสถูป
เจดีย์ที่สร้างข้ึนใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมท่ีพบในการศึกษา 
  ๗. กำรใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในกำรควบคุมและป้องกันในบางกรณีที่มีความ
จ าเป็นจะต้องด าเนินการปกป้องคุ้มครองหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
โบราณคดีที่มีอยู่ ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคลองกับจารีตและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะร่วมกับชุมชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
ก าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมน าเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติที่ไม
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆเพ่ือบังคับใช้เฉพาะในพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แต่
การบังคับใช้จะต้องด าเนินไปในรูปแบบที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีอย่าง
ยั่งยืน เป็นคุณตอ่ทั้งชุมชนท้องถิ่นและต่อตัวทรัพยากรทางโบราณคดีมากที่สุด 
 ๘. กำรด ำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยำกรทำงโบรำณคดี ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไมไดว่ามีความจ าเป็นต้องเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการจัดการ เนื่องจากเราอยู่
ในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี ที่มีการคิดเรื่องลงทุน-ขาดทุน-ก าไรอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าใน
กรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไมให้คิดเรื่องก าไร-
ขาดทุนมากนัก แต่ในการจัดการจะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา ในระยะเริ่มต้นคงจะไมมีใครเสียสละ
ลงทุนลงแรงในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยไมมีทุนท่ีเป็นเงิน หรือวัตถุสิ่งของไดเป็นเวลานานๆ 
 
   ๑.๕.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน  โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติที่ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย  
ดังนั้น แผนและการก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ กรณี ได้แก่ ๑.การ



 
๑๔ 

 

จัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน และ๒.การจัดการดูแล
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ๑๘ ท าให้เห็นว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานจึงมีส่วนที่ส าคัญ
ต่อการตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่อันมาพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดระบบ 
และกลไกต่าง ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบันการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจ
มากขึ้น ทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ แต่ยังมีการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการระหว่างวัด ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจค่อนข้างน้อย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การท านุ
บ ารุงศาสนากับธุรกิจควรจะด าเนินไปด้วยกันอย่างสมดุลและไม่เสียภาพลักษณ์ เช่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. และ อบจ. เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ 
ท าความสะอาดบริเวณวัด และด าเนินการอยู่ในขอบเขตธุรกิจที่เหมาะสม๑๙ในท่ามกลางความก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะมาถึงในต้นปีหน้าที่จะต้องปรับตัวลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดอัต
ลักษณ์ที่น่าดูน่าชมของชาวต่างชาติ 

 นอกจากนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมศิลปากรร่วมกันด าเนินการใน
ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรก าหนด โดยใน
การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีแม้วากรมศิลปากรอนุญาตให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการกิจกรรมการซ่อมแซมเบื้องต้นตามรูปแบบ วัสดุและวิธีการ
ดั้งเดิม การค้ ายันโบราณสถาน การสงวนรักษา การเสริมความมั่นคงแข็งแรง การบูรณะ การ
ปฏิสังขรณ์ การประกอบคืนสภาพด้วยวิธีอนัสติโลซีส และการประยุกต์ใช้สอยเฉพาะโบราณสถานที่มี
ความส าคัญในระดับท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมศิลปากรก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเจาหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายต าแหนง และต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆที่ยุง่ยากซับซ้อนอีกมากมายก็เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานด้วยตัวเองทั้งหมดในทุกขั้นตอน เพราะจะเป็นภาระที่
เกินก าลังความสามารถ และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่กรมศิลปากรก าหนดไดครบถ้วนแต่ในท้ายที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไมมีอ านาจ
ตัดสินใจว่าแบบแปลนแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไวนั้นจะท าไดหรือไม เพราะตอ้งส่งให้กรมศิลปากร
พิจารณาอนุมัติแบบ และต้องไดรับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีกรมศิลปากรผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไมมีความจ าเป็นต้องลงทุนจ้าง
เจาหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่กรมศิลปากรก าหนดไวเป็นพนักงานประจ าเพ่ือด าเนินงาน

                                                 

  ๑๘วุฒิสาร ตันไชย, กำรกระจำยภำรกิจหน้ำที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ , [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : http://www.local.moi.go.th/webst/botfam1.htm [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
  ๑๙สายชล ปัญญชิต, กำรพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำใน
ประเทศไทย, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.komchadluek.net/detail/20130808/165421/สกว.
หนุนมจรชงวิจัยจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ.html [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๑๕ 

 

เฉพาะกิจเช่นนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กรมศิลปากรถ่ายโอนภารกิจการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ กลุ่ม
โบราณสถาน หรือแหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคัญที่จะต้องจัดการอย่างต่อเนื่องในลักษณะงานประจ า
ก็อาจจะต้องพิจารณาลงทุนในเรื่องนี้แต่ในขณะนี้ยังไมมีการถ่ายโอนภารกิจลักษณะดังกล่าวแต่อย่าง
ใด และก็ยังไมมีแนวโน้มว่ากรมศิลปากรจะถ่ายโอนภารกิจอุทยานประวัติศาสตร์หรือกิจการ
โบราณสถาน (รวมทั้งกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ที่สร้างรายไดจากการเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการอ่ืนๆให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด๒๐ 

แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องท าการซ่อมแซมเบื้องต้น การค้ ายัน
โบราณสถาน การสงวนรักษา การเสริมความมั่นคงแข็งแรง การบูรณะ การปฏิสังขรณ์  การประกอบ
คืนสภาพด้วยวิธีอนัสติโลซีส และการประยุกต์ใช้สอยโบราณสถานแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
ปกครองทั้งโบราณสถานที่มีความส าคัญในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ (ไม จ ากัดเฉพาะ
โบราณสถานระดับท้องถิ่นตามที่กรมศิลปากรก าหนดให้เทา่นั้น) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถ
ด าเนินการร่วมกับกรมศิลปากรที่เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญไดโดยตรง ซึ่งสามารถด าเนินการไดใน ๒ 
กรณี ไดแก่ 

กรณีที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการเองทั้งหมด 
หมายถึง เป็นเจาของเรื่อง (เจ้าภาพ/ผู้จัดสรรงบประมาณ) หรือผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ แล้วขอให้กรมศิลปากรเป็นเจาของเรื่อง (เจ้าภาพ) รับผิดชอบด าเนินการด้านวิชาการ
และเทคนิค มีกรณีตัวอย่างการด าเนินงานในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมาย เช่น การบูรณะและปรับปรุง
ก าแพงเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ โดยในกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจา
ของงบประมาณ และขอให้ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่ กรม
ศิลปากร(ในขณะนั้น) เข้าไปเป็นกรรมการและรับผิดชอบด้านการก าหนดคุณลักษณะงานวิชาการ
โบราณคดีว่าจะต้องขุดค้นขุดแต่งศึกษาตรงไหนอย่างไรก่อนการบูรณะ ออกแบบการบูรณะ ควบคุม
การด าเนินงานทางโบราณคดีและการบูรณะเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าว
เทศบาลนครเชียงใหม่ด าเนินการโดยวิธีจ้างเหมาบริษัทเอกชนที่มีประสบการณในการอนุรักษ์
โบราณสถานเข้าไปด าเนินงาน หรือในกรณีที่กรุงเทพมหานครด าเนินการบูรณะป้อมพระสุเมรุ ที่
บางล าพู กรุงเทพมหานครก็เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และขอให้ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร
รับผิดชอบด้านการก าหนดคุณลักษณะงานขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี งานบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ และเป็นคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและ
ในปัจจุบันก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด าเนินการในลักษณะเช่นนี้เป็นจ านวนมาก เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลลอ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการขุดค้นศึกษา 

                                                 

  
๒๐สายันต์ ไพรชาญจิตร, กำรจัดกำรโบรำณสถำน โบรำณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น, , ๒๕๔๘, ๙๒-๙๕. 



 
๑๖ 

 

ขุดแต่งโบราณสถานในพ้ืนที่เมืองโบราณเวียงลอ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดท ารูปแบบรายการ
คุณลักษณะงานว่าจะต้องท าอะไรบ้าง และ อบต. ลอ เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนที่มี
ประสบการณในการรับจ้างเหมางานขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี และมีนักวิชาการโบราณคดีของกรม
ศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบการด าเนินการในลักษณะนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีโอกาสไดเรียนรูแบบแผนขั้นตอนการท างาน งานวิชาการและงานเทคนิคเฉพาะทางจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรไปในระหว่างการประสานงานและการท างานตลอดโครงการหรือกิจกรรม
นั้น แต่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นอาจจะไมไดมีโอกาส
ไดเรียนรูกระบวนการท างานทางวิชาการโดยตรง เนื่องจากเป็นการด าเนินการโดยนักวิชาการสังกัด
บริษัทธุรกิจเอกชนที่มักจะไมค่อยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนๆ ที่ไมไดเป็นลูกจ้างของบริษัทไดเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท างานวิชาการมากนัก รวมทั้งมีข้อจ ากัดด้านก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างที่บริษัทธุรกิจ
เอกชนต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ จึงไมมีเวลาถ่ายทอดความรูหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก
ท้องถิ่นได แต่ในกรณีเช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคูสัญญาในฐานะผู้จ้างอาจจะก าหนด
คุณลักษณะงานเพ่ิมเติมให้บริษัทธุรกิจเอกชนผู้รับจ้างต้องถ่ายทอดเทคนิควิธีการท างานให้กับเจา
หน้าที่ขององค์กร และประชาชนในท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไปในระหว่างการ
ท างานด้วยก็ได 
  กรณีที่ ๒ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไมไดเป็นผู้จัดสรรงบประมาณแต่วัด โบสถ์ มัสยิด หรือ
เอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโบราณสถาน หรือกรมศิลปากรที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเป็น
ผู้จัดสรรและบริหารงบประมาณเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจาของพ้ืนที่สามารถเข้าไป 
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานจัดการใดๆเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนั้นๆได ทั้งนี้ในการ
ร่วมงานกับกรมศิลปากรและองค์กรอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนด้าน
ต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะขนส่ง แรงงาน ตามแต่ความสามารถขององค์กรนั้นๆจะท าได
แต่สิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท าก็คือ การสนับสนุนให้ข้าราชการและเจาหน้าที่ใน
องค์กรไดมีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนรูกระบวนการท างานจัดการโบราณสถานนั้นๆเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพรอมในการรับภารกิจดังกล่าวมาด าเนินการเองในอนาคต๒๑ 
  เพราะฉะนั้น ภารกิจด้านการบ ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย กิจกรรมการ
รักษาความสะอาด ถากถางวัชพืชและก าจัดสิ่งกีดขวาง และการปกป้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัย
โบราณสถานทั้งโบราณสถานที่มีความส าคัญระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นงาน
ขั้นพ้ืนที่ฐานที่ตอ้งการเจ้าหน้าที่ในระดับที่ไมตองมีความช านาญสูง เช่น คนงานคนสวน ภารโรง และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะด าเนินการโดยใช้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
แลวออกไปด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ไดแก ถากถางท าความสะอาดโบราณสถานเดือนละ

                                                 

  ๒๑ สายันต์ ไพรชาญจิตร, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓-๙๔. 



 
๑๗ 

 

สถาบันพระปกเกล้าการจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ครั้ง จัดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพพ้ืนที่โบราณสถานเป็นระยะตามความ
เหมาะสม หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่
มอบหมาย หรือมีงบประมาณส าหรับภารกิจดังกล่าวเพียงพอก็สามารถจ้างเหมาเอกชน หรือว่าจ้าง
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด าเนินการในภารกิจนี้ก็ได ทั้งนี้การด าเนินงานให้อยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่องคก์รอย่างใกล้ชิด๒๒  
   กล่าวได้ว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู รักษา แลพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมอ่ืน ๆ แต่กระนั้น องค์ความรู้ต่อสิ่งเหล่านี้ยังเห็นบทบาทของท้องถิ่นน้อย
มาก อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจและความพร้อมของท้องถิ่นที่ยังขาดความ
เข้าใจ และยังคงอาศัยองค์ความรู้ของหน่วยงานอ่ืน ๆจึงท าให้ไม่สามารถจะพัฒนาแหล่งโบราณสถาน
ต่าง ๆไปสู่กิจกรรมภาคการท่องเที่ยวให้เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก อีกทั้งภาระงานของท้องถิ่นที่มี
บุคลากรอย่างจ ากัด งบประมาณ และอ่ืน ๆ ยังเป็นอุปสรรค และปัญหานานัปประการ จึงต้อง
แสวงหาความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชน กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการจะพัฒนา
ไปสู่การรับมือของเหล่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ยากต่อการควบคุมต่อผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมา 
  ๑.๕.๔ แนวคิดกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 
   รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการน าเสนอแนวคิดให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความสนใจ
และให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากอาทิ
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพะ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ถือว่าได้รับผลการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งโบราณ จึงปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งร่องรอยเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเที่ยวชมได้ที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดทางพุทธศาสนา๒๓เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อกลไกการพัฒนาประเทศ
ไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่ งน้ามาสู่
การสร้างอาชีพ การจ้างงานทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงาน ในภาคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามมา เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้ว จะน้าไปสู่การสร้าง

                                                 

  ๒๒ สายันต์ ไพรชาญจิตร, หน้า ๙๑. 
  ๒๓วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์, ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม , 
วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๕๔). 



 
๑๘ 

 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา นั้น ถือเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการชมหรือสัมผัสสถาปัตยกรรมด้าน
ศาสนา การท่องเที่ยววัด ศาสนสถาน และสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงปัจจุบันการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพ่ือ
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลายไป
ในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา
จะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนได้เล็งเห็นผลประโยชน์จึงเริ่มมีการ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้อง หรือเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพดังกล่าวมากขึ้น๒๔ 
   ๑.๕.๖ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ๒๕ วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์: ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕) เป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กรมศิลปากรในการ
บริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยตรงแต่พ้ืนที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Core Zone) เป็นพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลพระนครศรีอยุธยาและองค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
จากการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรตั้งหน่วยงานพิเศษเข้ามา
บริหารจัดการมรดกโลก เช่นคณะกรรมการบริหารมรดกของชาติ คณะกรรมการมรดกท้องถิ่นและ
หน่วยงานมรดกของโลก โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานพิเศษท่ีตั้งขึ้นนั้นอย่างชัดเจนและให้
งบประมาณในการบริหารอย่างเพียงพอและบุคคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักสากล
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ 

                                                 

 ๒๔จุฑาภรณ์ หินซุย, แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวัดประชาคมวนารามอ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด , วำรสำรวิชำกำรกำรท่องเที่ยวไทยนำนำชำติ , วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑/ ๒๕๕๗. 
  ๒๕สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ :  ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , รำยงำนกำรวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๑-๒. 



 
๑๙ 

 

  สุวิภำ จ ำปำวัลย์และธันยำ พรหมบุรมย์๒๖ วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวน้อยพบว่า
ประชาชนในชุมชน โดยภาพรวมชุมชนยังไม่เกิดความตระหนักในการพัฒนา ส่วนหนึ่ งเกิดจากสภาพ
สังคมที่ใกล้ชิดกับสังคมเมือง ชุมชนขาดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท าให้เกิดความต้องการฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ที่เชื้อว่าสืบเชื้อสายมาแต่สมัยหริภุญไชย เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และการสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง โดยเริ่มจากการฟ้ืนฟูศิลปะการแสดงการฟ้อนมอญวงปี่พาทย์
มอญ สู่เยาวชนชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่บ้านบ่อคาวรวมทั้ งเยาวชนที่สนใจในบริเวณใกล้เคียง
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยนี้โดยภาพรวม คือ การสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ้านเรือนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว การสร้างความตระหนักในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญและยอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความโดดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว เพ่ือสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้
ต่อไป 
   พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนำ๒๗ วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก ๑) การวางแผนชุมชนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่จะปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตาม
สภาพ เห็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นสัญลักษณ์ของอดีต แต่มิได้น ามาใช้ประโยชนในปัจจุบัน ให้คุณค่าใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ ๒) การจัดองค์การ: เจ้าอาวาสวัดกรรมการวัดจะได้รับความ
ไว้วางใจให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วน
ใหญ่มักจะคงสภาพเดิมไว้เนื่องจากองค์กรในระดับท้องถิ่น ยังขาดความพร้อมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม ๓) การควบคุม :สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและผู้น ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

                                                 

  ๒๖สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์, แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน , รำยงำนกำร
วิจัย, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 
 ๒๗พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออก, วำรสำรกำรศึกษำและพัฒนำสังคม, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๑, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๓๓. 



 
๒๐ 

 

  ปรำณี ตันประยูรและล ำยอง ปลั่งกลำง๒๘ วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมีสวนร่วมของชุมชน 
กรณีตลาดโบราณลาดชะโดอ าเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ชุมชนตลาดโบราณลาด
ชะโดเป็นชุมชนริมคลองลาดชะโดเคยเป็นแหล่งค้าขายทางน้า มาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายต่อมาสร้างเป็นตลาดบกมีอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมอยู่ในตลาดด้วย อาคารของตลาดเป็น
รูปแบบที่สวยงามและได้รับรางวัลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรมแต่ซบเซาลง ต่อมาในปี๒๕๕๒ 
ชุมชนจึงฟ้ืนฟูเป็นตลาดย้อนยุค ขึ้น ด้านความเชื่อซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมคือ การนับถือบรรพบุรุษ
โดยท าผีหม้อไว้ที่เสาเรือน และ พิธีไหว้พ่อแก่ทุกปีด้านประเพณีส าคัญ คือการแห่เทียนพรรษาทางน้า 
ที่เป็นเอกลกัษณ์และทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักของชุมชน ส าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
และเป็นธรรม คือรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่บูรณาการการท่องเที่ยวกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้การด าเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน แบ่งหน้าที่ให้บริการตามความถนัด
และความพร้อมของกรรมการ จัดท ารายการน าเที่ยวตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในชุมชนและการพัก
โฮมสเตย์ของชุมชน 
   กำนต์รวี ชมเชย๒๙ วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและ
พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์ สัน พบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ คือ แนว discovery 
museum ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้เยี่ยมชม ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
อย่างสนุกสนานมิวเซียมสยามได้ประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการบริหารจัดการ เช่น การส ารวจความ
ต้องการของผู้เยี่ยมชมก่อนการจัดท านิทรรศการการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจการพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) และการสร้างแบรนด์เป็นต้น ส่วนพิพิธภัณฑ์บ้าน
ไทยจิม ทอมป์ สันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน มีจุดเด่นตรงที่มีตัวอาคารเป็นบ้านทรงไทยที่มีความร่มรื่น
มีชีวิตชีวา อีกทั้งสถานที่ตั้งสะดวกแก่การเดินทางมาเยี่ ยมชมของนกท่องเที่ยว และมีการบริหาร
จัดการที่เน้นการให้บริการเป็นเลิศ ส่วนตัวแบบหรือโมเดลพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ที่ได้จากการ
ประมวลองค์ความรู้คือ มีรูปแบบนิทรรศการในแนว Discovery Museum เพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดใจและ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชมมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการ
บริหารจัดการ และเน้นการสร้างความพึงพอใจด้านการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชม 

                                                 

  ๒๘ปราณี ตันประยูรและล ายอง ปลั่งกลาง, การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน กรณีตลาดโบราณลาดชะโดอ าเภอผัก
ไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รำยงำนกำรวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 
๒๕๕๗), หน้า ๑. 
 ๒๙กานต์รวี ชมเชย, การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม 
ทอมป์ สัน, รำยงำนกำรวิจัย, (สถาบันวัฒนธรรมและศลปะ  ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๗), หน้า ข. 



 
๒๑ 

 

 ณัฐพร ดอกบุญนำค และฐำปกรณ์ ทองค ำนุช๓๐ วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที ที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้านของสิ่งอ านวยความสะดวก
นั้นชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ ต้องการหรือไม่ต้องการ แต่ไม่ได้เข้ามาส่วนใน
การวางแผนคิดนโยบาย หรือการจัดการมากแต่อย่างใด และด้านบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชน
นั้น มีส่วนร่วมมากแต่ในส่วนของการจัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการท่องเที่ยวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้ น 
คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คือกฎที่ได้
ปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว 
  วุฒิชำติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชำติ๓๑ วิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า กลุ่มชุมชน
และตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย มี
ความสนใจ และเข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านสมุนไพรและ
การบ าบัดเพ่ือสุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต่อการรวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึง
ปลายน้ าซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและท าให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน
รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจชุมชน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
   

 ๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๖.๑ กำรบริหำรจัดกำรแหล่งโบรำณสถำน หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างการการ
จัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการด้านก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังเครื่องมือ โดยการขออนุญาตในการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งโบราณสถานผ่านการขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลและเป็นเจ้าของแหล่ง
โบราณสถานนั้นๆที่มีความรับผิดชอบด าเนินการด้านวิชาการและเทคนิค 

                                                 

  
๓๐ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

กรณีศึกษา ชุมมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , รำยงำนกำรวิจัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 
  

๓๑ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ , รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัด
ปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, วำรสำรสมำคมนักวิจัย, ปีท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๓, (กันยายน 
– ธันวาคม), ๒๕๕๙ : ๑๖๗. 



 
๒๒ 

 

 ๑.๖.๒ แหล่งโบรำณสถำน หมายถึง สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากร 
และท่ียังไม่ข้ึนทะเบียนในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๑.๖.๓ กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น าไปสู่การพัฒนา 
การอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การดูแลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือดึงดูดความ
สนใจ ความประทับใจในการน าเสนอสาระส าคัญที่ เชื่อมโยงทางค าสอนเกี่ยวข้องกับ แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๑.๖.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานย่อยของรัฐบาลที่ให้ความเป็นอิสระ
ทางการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว และมีบทบาทในการจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รักษา แลพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไปพร้อมๆ กับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๑.๖.๕ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี หมายถึง จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคใต้ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๖๔๕ กิโลเมตรมีเนื้อที่มากเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ ที่มี
แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจะอยู่ตามวัด อารามต่าง ๆ เพ่ือท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายและศักยภาพสูงในการท่องเที่ยว  อาทิเช่น  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น สวนโมกขพลาราม  วัดพระบรมธาตุ
ไชยา หมู่บ้านทอไหมพุมเรียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และอุทยานแห่งชาติเขาสก 
เป็นต้น  
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบกระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๑.๗.๔ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้ 



บทท่ี ๒ 
 

กลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  
  แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีจุดที่น่าสนใจอย่างมากต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
สามารถน ามาซึ่งรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย อีกยังสามารถสร้างความภูมิใจให้กับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น วัดพระบรมธาตุไชยา พระสวนโมกขพลาราม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีได้มี
นักท่องเที่ยวได้มาเยือน มาศึกษาและท ากิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้เศรษฐกิจที่ส่งผลไปยังประชาชน แต่
กระนั้น การจัดการบริหารแหล่งโบราณสถานก็ยังมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย และงบประมาณที่จะเข้าไป
บูรณะซ่อมแซมทั้งนี้อาจจะรวมไปถึงองค์ความรู้ ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติต่อแหล่งโบราณสถานเหล่านั้น 
บางสถานที่ถูกปล่อยทิ้งไปอย่างน่าเสียดายที่เป็นเสมือนสิ่งไร้ค่า บางสถานที่ถูกกีดกัดทางกฎหมายที่
ประชาชนไม่สามารถจะเข้าบริหารจัดการได้ด้วยชุมชน เพราะฉะนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
เป็นองค์กรของรัฐน่าจะบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเชิงกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดเพราะมีทั้ง
งบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐ และเป็นผู้ชี้น าได้ดีท่ีสุดจึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
 

 ๒.๑ แนวคิดการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  จังหวัดสุราษฎรธานี (ข้อมูลจาก สวจ.สุราษฎร์ธานี ๒๓) ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใตหางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๖๔๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๐๗๙.๖๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๘,๑๗๔,๗๕๘.๖๑ ไร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดใน
ภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร มีเกาะใหญ่ 
ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ ๒๒๗.๒๕ ตารางกิโลเมตร เกาะพะงันมีเนื้อที่ ๑๙๔.๒ ตารางกิโลเมตร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี   มีประชากรจ านวน  ๑,๐๒๙,๒๐๕ คน จ าแนกเป็นชาย๕๐๘,๕๑๙ คน  หญิง ๕๒๐,๖๘๖ 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) แบ่งการปกครองเป็น ๑๙ อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานีอ าเภอพุนพินอ าเภอคีรีรัฐนิคมอ าเภอพนม   อ าเภอกาญจนดิษฐ์อ าเภอเกาะสมุยอ าเภอดอน
สักอ าเภอไชยาอ าเภอท่าชนะอ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านนาสารอ าเภอพระแสงอ าเภอเวียงสระอ าเภอเคียน
ซาอ าเภอบ้านตาขุน  อ าเภอเกาะพะงันอ าเภอบ้านนาเดิมอ าเภอชัยบุรีและอ าเภอวิภาวดี สภาพภูมิศาสตร์
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ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณร้อยละ ๔๙ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีเทือกเขาสูง
ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพ้ืนที่จังหวัด  ลักษณะภูมิประเทศ ดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน้ าน้อยใหญ่ รวม 
๑๔ ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ลุ่มน้ าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้นแม่น้ าล าคลองทุก
สายไหลลงสู่อ่าวไทย 
  รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการน าเสนอแนวคิดให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความ
สนใจและให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก
อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพะ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ถือว่าได้รับผลการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากคนไทยส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งโบราณ จึงปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งร่องรอยเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเที่ยวชมได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และวัดทางพุทธศาสนา๑เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อกลไกการพัฒนาประเทศไทย การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งน้ามาสู่การสร้างอาชีพ การจ้างงาน
ทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงาน ในภาคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมา เกิดการกระจายรายได้
ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้ว จะน้าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา นั้น ถือเป็นการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการชมหรือสัมผัสสถาปัตยกรรมด้านศาสนา การท่องเที่ยววัด ศาสนสถาน และสถานที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันการท่องเทีย่วเชิงพุทธ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มี
นักท่องเที่ยวจ้านวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจาก
การเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนในท้องถิ่นบางส่วน
ได้เล็งเห็นผลประโยชน์จึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาใช้พ้ืนที่ของวัดในการประกอบ
อาชีพดังกล่าวมากขึ้น๒ 

                                                        
  ๑วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์ , ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม , 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๕๔). 
 ๒จุฑาภรณ์ หินซุย, แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวัดประชาคมวนารามอ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี 
๑๐ ฉบับท่ี ๑/ ๒๕๕๗. 
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  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า "สุราษฎร์" ใช้อักษรย่อ "สฎ" เป็นจังหวัดใน
ภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของประเทศ และมีประชากรหนาแน่นอันดับ ๖๔ ของ
ประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่ 
และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของ
ภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลายหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่
ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์มีทั้งขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเช่นเกาะสมุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทอง เนื่องจาก
ท าเลที่ตั้งจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราว
เนื่องจากจะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัด
ระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของ
ลมมรสุมดังกล่าว ในทางกลับกันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นส่วนใหญ่ มรสุตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีมีช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ในการท าการเกษตรประมาณร้อย
ละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการ
ท าเหมืองแร่ด้วย ส่วนการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถไฟ 
เครื่องบิน รถโดยสารประจ าทาง เรือ และรถยนต์ส่วนบุคคล 
  สถานที่ส าคัญภายในจังหวัดนั้น มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุ ไชยา พระธาตุศรี 
สุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ าตก เกาะ 
แม่น้ า เขื่อน วัด และพระอารามหลวง เป็นต้นและยังเป็นแหล่งสืบสานประเพณีที่ส าคัญของชาวใต้ คือ
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลิตผล และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา หอยนางรม และเงาะโรงเรียน ดังที่ปรากฏในค า
ขวัญของจังหวัด๓ 
  กล่าวได้ว่า การพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นผลพวงจากศิลปกรรมหลายแขนงที่ถูกเก็บรักษาและการอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับท้องถิ่น
นั้นๆ โดยเฉพาะความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยสร้างอารยธรรมไว้มากมาย รวมทั้งการผลิตคิดค้น
                                                        
  ๓ www.thaibizcenter.com, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุราษฏร์ธานี , [ออนไลน์ ], แหล่งข้อมูล : 
http://www.thaibizcenter.com/ province.asp?provid=65 [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

http://www.thaibizcenter.com/%20province.asp?provid=65
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นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตจากยุคอดีตเป็นต้นมา แต่กระนั้นการพัฒนาแหล่งโบราณสถานก็ไม่ได้
ง่ายอย่างที่ผู้คนภายนอกจาเข้าใจยังมีเงื่อนที่จ าเป็นหลายประการต่อยกระดับการท่องเที่ยวให้กับผู้สนใจ
หนึ่งในนั้นก็คือ องค์ความรู้ของประชาชนทั้งในด้านรูปแบบการพัฒนาแหล่งโบราณสถาน ความรู้ในเรื่อง
ประวัติท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจึงมีความจ าเป็นในอันดับ
ต้นที่จะท าให้เกิดความส าเร็จผ่านความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่ง แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น  
  วัดเขาศรีวิชัย (เขาพระนารายณ์)  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโบราณสถานที่วัด
เขาศรีวิชัยที่ค้นพบบริเวณที่ราบเชิงเขายังปรากฏร่องรอยเนินโบราณสถานและศาสนวัตถุ และที่
ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ ชาวบ้านเรียกเขาแห่งนี้ว่าเขาพระนารายณ์ แต่ปัจจุบันนี้เทวรูปพระ
นารายณ์ถูกย้ายเข้ากรุงเทพฯ  จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และยังปรากฏหลักฐาน
ต่างๆเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ได้แก่ เทวรูปนารายณ์ ๓ องค์ ศิวลึงค์ ฐานโยนี พระพิมพ์  สถูปจ าลอง ชิ้นส่วน
สถาปัตยกรรมศิลา  และโบราณวัตถุต่างๆ เช่น ลูกปัดแก้วและหิน ต่างหูดโลหะ แม่พิมพ์ต่างหู ตรา
ประทับหิน ขวานหินขัด เครื่องถ้วยจีน และเศษภาชนะดินเผาแบบพื้นเมือง๔ 
  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เป็นปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมือง และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้ 
สร้างข้ึนเมื่อประมาณพุทธศตรรษที่ ๑๓-๑๔ ไม่ปรากฏประวัติของผู้สร้างรอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ ๔ 
ทิศล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท้ัง ๔ ด้านนับเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนา
ที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์...  
  วัดถ้ าสิงขร เป็นวัดที่เก่าแก่ อยู่ที่บ้านถ้ า ต าบลสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม ด้านหลังวัดเป็นถ้ า
ขนาดใหญ่ วัดถ้ าสิงขรเป็นวัดที่มีปูชนียสถานโบราณวัตถุเก่าแก่มากคือมีถ้ าพระจัดสร้างอย่างประณีต ส่วน
ฝาผนังเพดานถ้ าประดับด้วยถ้วยชามโบราณลวดลายโบราณ ภาพโบราณที่ ฝาผนัง และท้องถ้ าอันวิจิตร
บรรจงสวยงามมาก และมีพระพุทธรูปองค์น้อยใหญ่ประดิษฐานเรียงรายอยู่ภายในถ้ าสิงขร เป็นถ้ าในภูเขา
หินปูนลูกโดดเรียกว่าเขาสิงขร ปากถ้ าอยู่สูงจากพ้ืนเบื้องล่างประมาณ ๓ เมตร ส่วนที่เป็นโพรงถ้ าแบ่ง
ออกเป็นสองตอนคือคูหาปากถ้ าและคูหาโพรงถ้ า เป็นคูหากว้างลึกมีซอกเล็กซอกน้อยอาศัยแสงสว่างจาก
รูส่องแสงที่เพดานถ้ าเป็นบางตอน 

                                                        
  ๔ ท่องเที่ยว ทัวร์ศึกษาธรรมชาติ , โบราณสถาน วัดเขาศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี , 
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/394816 [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 



 
๒๗ 

 

  ถ้ าขมิ้น พบร่องรอยและอุปกรณ์ต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นถ้ าใหญ่โตมโหฬารที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และเป็นที่ศึกษาวิจั ยทางด้าน
โบราณคดี ศาสนา ธรณีวิทยาและสัตววิทยาถ้ าขมิ้นเป็นถ้ าประเภท Solutioncave ที่เกิดในภูเขาหิน
คาร์บอเนตและซัลเฟต โดยเกิดจากน้ าฝนและน้ าใต้ดินที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับไอออนของน้ า
ท า ปฏิกิริยากัน กลายเป็นกรดคาร์บอนิกอย่างอ่อนไหลผ่านตามรอยแตกของชั้นหินที่อยู่ใต้ดินโดยจะ
ละลายหินที่มีส่วนประกอบของแร่แคลไซต์ หรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนตให้เป็นรอยแตกหรือรูโพรงกว้าง ซึ่ง
เมื่อวันเวลาผ่านไปรอยแตกก็จะกว้างข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นถ้ าในที่สุด 
  วัดถ้ าคูหา ศาสนสถานในพุทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมานับพันปี ในระยะแรกคงเป็นพุทธ
สถานในลัทธิมหายานโดยดูจากพระพุทธรูปดินดิบที่ปั้นประดับอยู่บนผนังและเพดานถ้ าด้านบนก าหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณลุ่ม
น้ าคลองท่าทองมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นและคงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชน
ภายนอกในย่านชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ่าวบ้านดอนไปถึงแหลมญวน อันเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในพ้ืน
ถิ่นลุ่มน้ าส าคัญต่างๆของไทยไล่ไปตั้งแต่ลุ่มน้ าหลวง ลุ่มเจ้าพระยา ไปจนถึงลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ศิลปกรรมของพระพุทธรูปดินดิบที่ถ้ าคูหาได้รับอิทธิพลศิลปจามในประเทศเวียดนามผสมผสานกับ
อิทธิพลศิลปทวารวดี ที่แผ่ขยายอยู่ในแถบตอนกลางของไทยส่วนภาพปูนปั้นรูปซุ้มพญานาคและ
พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัยเป็นศิลปขอมมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ยังมีพระพุทธรูปปูน
ปั้นและพระพุทธรูปศิลาทรายที่สร้างตามศิลปกรรมแบบอยุธยา ที่บอกถึงเวลาสร้างว่าเป็นช่วงศตวรรษที่ 
๒๐ และยังมีโบราณสถานอีกจ านวนมากมายในจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ดึงนักท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรมให้
มาเยี่ยมชมสิ่งที่คุณค่าทั้งหลายที่ปรากฏใน๕จังหวัดสุราษฏร์ธานีจวบจนปัจจุบัน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีหน่วยการปกครอง ๓ รูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๒ แหง  เทศบาลเมือง ๓ แหง และเทศบาลต าบล ๓๔ แหง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ๙๘ แห่ง ส าหรับภาคการท่องเที่ยวมีความหลากหลายและศักยภาพสูงใน
การท่องเที่ยว  อาทิเช่น  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  เช่น  สวนโมกขพลาราม  หมู่บ้านทอไหมพุมเรียง รวมทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นต้น  นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฏร์ธานียังมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุมากมายหลายอ าเภอซึ่งส่วนมากจะอยู่ตามวัด อารามต่าง ๆ ได้แก่  

                                                        
  ๕สุราษฎร์เซ็นเตอร์, วัดโบราณสถาน ประวัติศาสตร์, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.suratcenter. 
com/t0102/index.php?tpid=0179 [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 



 
๒๘ 

 

 ตารางที่ ๒.๑ แสดงรายชื่อแหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ล าดับ โบราณสถาน ที่อยู่ 
๑ วัดพัฒนาราม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
๒ วัดเขาพระนิ่ม บ้านปากน้ าท่าทอง หมู่ ๑ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญ

จนดิษฐ์ 
๓ วัดถ้ าคูหา บ้านคูหา หมู่ ๑ ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
๔ วัดเขาถ้ า บ้านหัวศอก หมู ๑ ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
๕ วัดอุทยาราม(วัดประดู่) หมู่ ๒ ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
๖ วัดควนท่าแร่ หมู่ ๑ ต าบลทรัพย์ทวี อ าเภอบ้านนาเดิม 
๗ ภูเขาขรม(เขาถ้ าขรม) หมู่ ๑ ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
๘ เมืองโบราณเวียงสระ หมู่ ๗ ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ 
๙ วัดถ้ าสิงขร หมู่ ๓ ต าบลบ้านถ้ าสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
๑๐ เขาพระนารายณ์(เขาศรีวิชัย หมู่ ๑ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน 
๑๑ วัดเขาศรีวิชัย หมู่ ๑ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน 
๑๒ วัดเขาพระอานนท์ หมู่ ๑ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน 
๑๓ เขานรเดช หมู่ ๑ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน 
๑๔ วัดท่าสะท้อน หมู่ ๓ ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน 
๑๕ วัดน้ ารอบ หมู่ ๑ ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน 
๑๖ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร หมู่ ๓ ต าบลเวียง อ าเภอไชยา 
๑๗ เขาสายสมอ ต าบลเวียง อ าเภอไชยา 
๑๘ วัดใหม่ชลธาร(วัดท่าโพธิ์) หมู่ ๑ ต าบลตลาดไชยา  อ าเภอไชยา 
๑๙ วัดเวียง หมู่ ๔ ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา 
๒๐ วัดหลง หมู่ ๔ ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา 
๒๑ วัดแก้ว(รัตนาราม) หมู่ ๒ ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 
๒๒ เขาน้ าร้อน หมู่ ๒ ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 
๒๓ วัดป่าลิไลยก์ หมู่ ๕ ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 
๒๔ วัดจ าปา หมู่ ๕ ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา 
๒๕ วัดโท ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา 



 
๒๙ 

 

ล าดับ โบราณสถาน ที่อยู่ 
๒๖ วัดสมุหนิมิต ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
๒๗ วัดอุบล(ร้าง) หมู่ ๑ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
๒๘ เขาประสงค์(ถ้ าใหญ่-ถ้ าน้อย) หมู่ ๕ ต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ 
๒๙ วัดอัมพาวาส(วัดท่าม่วง) หมู่ ๗ ต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ 
๓๐ วัดใน หมู่ ๓ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน 
๓๑ วัดภูเขาน้อย หมู่ ๔ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน 

 
 นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอีกจ านวนมากมายในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมศิลปากร อีกทั้งหลายพ้ืนที่ก็ไม่สามารถ
ท าการศึกษาให้ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต  เพราะฉะนั้นปัจจุบันจังหวัด
สุราษฏร์ธานีนอกจากนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล แม่น้ าต่าง ๆ ที่ท ารายได้
ให้กับประชาชนอย่างมหาศาลแล้ว ก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถานส าหรับผู้ที่สนใจไม่ใช่น้อยมา
เยี่ยมชมในพิพิธพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดงไว้ แต่ข้อจ ากัดอย่างมากต่อการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวมักไม่ค่อยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากนักท าให้การสืบสานต่อกิจกรรมที่ผูกโยง
ด้วยงบประมาณและก าลังคนจากท้องถิ่นมิได้ส่งเสริมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากนักซึ่งมักจะเห็นได้บ่อย
ก็เป็นประเด็นทางวัฒนธรรมประเพณีนิยม แต่ส าหรับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
อาจจะมีสิ่งที่เก่ียวข้องกันทางกฎหมายท าให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดบทบาทของตนเอง
ลงไปจนเกิดข้อจ ากัดในเรื่องเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประชาชนอันเป็นเจ้าของทรัพย์สินในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่เพ่ิมบทบาทของตนเองไปสู่การเป็นเจ้าภาพ
ร่วม หรือเจ้าของร่วมกันในสิ่งเหล่านี้ที่สามารถแปรรูปเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณะให้กับ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานของอาณาจักรศรีวิชัยต่อไป 

๒.๒ นโยบายการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความส าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีมากที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากสภาพภูมิศาสตร์ที่  
อุดมสมบูรณ์และชัยภูมิที่เหมาะสม ส่งผลให้สุราษฎร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดแห่งหน  ึ่งในภูมิภาค 
และ บนเส้นทางแห่งการพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 



 
๓๐ 

 

พระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ที่มีบทบาทยิ่งต่อสุราษฎร์ธานีแม้แต่ชื่อ “สุราษฎร์ธานี” ก็ได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานนามให้ซึ่ง แปลว่า 
“เมืองแห่งคนดี” ด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ 
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โบราณสถานและ 
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก๖ 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพโดดเด่นมากมาย พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด   
(GPP) เป็นอันดับสองของภาคใต้ (รองจากจังหวัดสงขลา) มีอัตราการเติบโตสูงสุดในภาคการเกษตรท าเล
ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนบน เป็นเส้นทางการค้าของภูมิภาคมาแต่โบราณ มีทรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายเป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญทั้งการเกษตร และการท่องเที่ยวนานาชาติ ผู้คนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ 
เมตตา เป็นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม จึงเป็นต้นทุนที่มีค่าสูงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี๗ เพราะฉะนั้น นโยบาย
การพัฒนาเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีได้มุ่งเน้นไปสู่ “การสร้างเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข” ๓ สังคม 
ได้แก่ สังคมแห่งความสุขประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการคมนาคม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเข้มแข็ง ประกอบด้วย ความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด การจัดการที่ดินท ากิน และการจัดการภัยพิบัติ และสังคมคุณภาพประกอบด้วย การสร้างชุมชน
ต้นแบบองค์รวม สังคมแห่งการเกื้อกูลกัน และมาตรฐานกระบวนงานบริการ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 
 

                                                        
  ๖กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร , บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๕๕๖, (ส านักงานจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๖), หน้า ค าน า. 
  ๗กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นโยบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือง
แห่งรอยย้ิมและความสุข, เอกสารหมาย ๑, (เอกสารอัดส าเนา), หน้า ๔. 



 
๓๑ 

 

 
 

  แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

 
 แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงแผนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี 



 
๓๒ 

 

นอกจากนี้ยังกลไกส าหรับการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปสู่เมืองแห่งรอยยิ้ม และมีความสุข 
ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

  แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
  ได้ว่า จังหวัดสุราษฏร์ธานีมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเพราะ
มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ มีทะเล ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งแหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุมากมายที่มีประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยที่ผนวกกันทางความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาท าให้จังหวัดสุราษฏร์ธานีให้ความส าคัญต่อภาคการท่องเที่ยวหลายทิศทางโดยเฉพาะภาค
การท่องเที่ยวส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถาน เช่น  



 
๓๓ 

 

  ๑. สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมชื่อวัดธารน้ าไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้
ริเริ่มสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พ้ืนที่โดยรอบร่มรื่นเหมาะส าหรับเป็นที่
ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 
  ๒. พระพุทธบาทจ าลอง (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธ
บาทจ าลอง และจากเชิงเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท 
 ๓. วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่อ าเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย  
เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น และมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๖ แต่ยังคง อยู่ในโลง
แก้วภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ 
 ๔. วัดเขาถ้ า (สวนสุวรรณโชติการาม) ตั้งอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง เป็นส านักสงฆ์ที่มีผู้นิยมมานั่ง
วิปัสสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 ๕. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต าบลเวียง โดยองค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้าง
ขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์  เล็กๆ ๔ ทิศ 
ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน 
 ๖. วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถาน ที่
ส าคัญเรียกว่า เจดีย์วัดแก้ว เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ลักษณะของเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบก่ออิฐไม่ถือปูน ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุข ๔ ด้าน ระหว่าง มุขท าเป็นย่อมุมไม่สิบสอง ซุ้ม
ด้านทิศตะวันออก มีทางเดินไปห้องกลางขององค์เจดีย์ ภายใน ซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐาน
อยู่ทุกซุ้ม 
 ๗. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคาร หลัง
แรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและส าริดที่ค้นพบในเมืองไชยา เก่า ได้แก่  เทวรูปพระนารายณ์ 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย
ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากนี้ยังจัด แสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย 
 ๘. พระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นปูชนีย สถานองค์
แรกของชาวบ้านดอน ต่อมาพระธาตุช ารุดมีรอยร้าวที่ฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแล้ว  สร้างขึ้นใหม่เป็นทรงสูง
เรียวลักษณะคล้ายล าเทียน นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 



 
๓๔ 

 

 ๙. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอ าเภอไชยา อยู่ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา เป็นชุมชน  
โบราณที่เป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองในอดีต แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจ้า
เมืองไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา บ่อน้ าพุร้อน เจดีย์วัดแก้ว๘ 
  กล่าวได้ว่า จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไปสู่ความร่ ารวยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะมองเห็นว่า ภาคการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ดี การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน จะช่วยเพ่ือมูลค่าการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล
โดยเฉพาะชาวต่างประเทศท่ีนิยมไปสู่การท่องเที่ยวเชิงธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ 
ให้มศีักยภาพสูงต่อการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ เพราะมีทรัพยากร การท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงระดับโลก ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีสวนโมก
ขพลารามเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลก
ได้ และกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และนิเวศน์ และการท้องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดรับกับศักยภาพการท่องเที่ยวของ จังหวัด ดังนั้น
จังหวัดสุราษฏร์ธานีจึง ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดเพ่ิม โอกาสใน
กระแสการท้องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ  
กิจกรรมการท้องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในเขตชุมชนและแหล่งท้องเที่ยวหลัก สาธารณูปโภค
พ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอาจไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนมากและ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักค้างเป็น ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ๑๐๓ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั่งความปลอดภัยจากการเดินทาง
และ กิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวหลักและเพ่ิมความ
ปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวการเป็นผู้น าการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน มีเป้าประสงค์หลักที่ การบริหารจัดการ
ศักยภาพทาง การท่องเที่ยวให้ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก และมีกลยุทธ์และจุดมุ้งเน้นในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแส การท่องเที่ยวโลกเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
เกิดการพักค้างยาวนานขึ้นและใช้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น๙ 

                                                        
  ๘คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  , แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน),  (ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ๒๕๕๗), หน้า ๘-๑๑.  
  ๙คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 



 
๓๕ 

 

 
   
 แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี  
  ที่มี : คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  กล่าวสรุปได้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฏร์ธานีในก าหนดวิสัยทัศน์ให้จังหวัด
สุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทางด้านความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของชุมชน และ
คุณภาพของประชาชนทั้งหมดซึ่งท าให้เห็นทิศทางของการมุ่งเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการ
ก าหนดนโยบายเมืองแห่งรอบยิ้มและความสุข มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมาย การก าหนดแผนงานส่งเสริมรอบทิศทางและขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันในภาคการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงทรัพยากรธรรมชาติ แต่กระนั้นก็ไม่ได้ละทิ้ง
หรือละเลยการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุแต่
ประการใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวก็ยังมีข้อจ ากัดไปด้วยความร่วมมือของ
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานมากนักท าให้ทิ ศ
ทางการท่องเที่ยวจึงอยู่ในกระแสหลักอยู่มาก เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นจุดเด่น และจุดแข็งของจังหวัด
สุราษฏร์ธานีที่สามารถยกระดับการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานไปสู่ความเป็นสากลให้มากยิ่งขึ้น  



 
๓๖ 

 

๒.๓ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นที่ทราบกันดีว่ามีจ านวนมากทั้งที่ขึ้นทะเบียนต่อ
กรมศิลปากร และทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ค าถามมักขึ้นกับ
ชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานีบ่อยครั้งว่า ท าไมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระธาตุนครคู่บ้านเมืองมายาวนาน 
และมีกิจกรรมตามประเพณีนิยมจนคนภาคใต้ร่วมกันไปที่วัดพระธาตุมหาวรมหาวิหารในจังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ท าไมวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารในจังหวัดสุราษฏร์ธานีกลับเงียบเหงาวังเวง และไม่
มีกิจกรรมตามประเพณีนิยมเหมือนอย่างวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างจึงท า
ให้เห็นว่า ประเด็นความเชื่อและการปฏิบัติของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานีต่อ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจะให้ความส าคัญต่อโบราณสถานอย่างมากแต่จะให้ความส าคัญในลักษณะ
เจาะจงเพียงบางสถานเท่านั้น ท าให้การประชาสัมพันธ์และชักจูงประชาชนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถานมักไม่ค่อยประสบผลส าเร็จมากนัก ซึ่งดูได้จากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารแม้ว่าจะมี
ความเก่าแก่มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นกันกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพราะฉะนั้น โจทย์ที่ยิ่งใหญ่ของการวิจัยในครั้งมิได้ต้องการเปรียบเทียบความเป็นมา
และความยิ่งใหญ่ของแต่จังหวัด แต่กลับท าให้เห็นถึงความแตกต่างด้วยบริบทและปัจจัยทางด้านอ่ืนๆมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ด้านองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านองค์ความรู้ต่อ
โบราณสถาน เป็นต้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาว่าจะท าให้อย่างให้โบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งมี
อยู่มากมายได้รับการพัฒนาในเชิงการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับผู้สนใจ ซึ่ง มีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๓.๑ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน 
  การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาจะประกอบไปด้วย ๒ ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ โบราณสถานที่อยู่ภายในวัดใดวัดหนึ่ง ซึ่งวัดนั้นเป็นนิติบุคคลที่มีประชาชนอยู่ดูแลของวัดซึ่งเป็น
สิทธิ์ของเจ้าอาวาสก็กระท าได้ตามขอบเขตที่ก าหนด ซึ่งหากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม และ
บูรณะสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งจะต้องท าหนังสือแจ้งไปยังกรมศิลปากรให้ทราบ และจะต้องมีเอกสารยืนยันการ
กระท าได้จากกรมศิลปากรด้วย และลักษณะที่ ๒ แหล่งโบราณสถานที่ไม่ได้อยู่ในวัดใดวัดหนึ่งจะเป็น
ความรับผิดชอบดูแลโดยตรงจากกรมศิลปากร๑๐แต่กระนั้นในลักษณะดังกล่าวจะมีให้เห็นอยู่แต่ก็มีน้อย

                                                        
  ๑๐ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo6sTkjMvSAhUKTbwKHVWXD3oQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3&usg=AFQjCNHYTyWDqHvUKqvrc6MXEPYjnFKVFA&sig2=zP2bPJsU4igCLvJ_5k9Fdw&bvm=bv.149093890,d.dGo


 
๓๗ 

 

มากเพราะไม่ค่อยมีองค์ใดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรมศิลปากรมานัก ซึ่งหากมีการขอความช่วยเหลือจริง
ทางด้านฝ่ายพ้ืนที่หรือวัดจะต้องออกค่าซ่อมแซมด้วยตัวเองหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเงินมาช่วยในการบูรณะซ่อมแซมเพราะการสนับสนุนปัจจัยการซ่อมแซมจากกรม
ศิลปากรจะมีน้อยมากท่ีไม่พอต่อการบูรณะซ่อมแซมหรือปรับปรุงโบราณสถานนั้น ๆ ได้แก่  
  ๑. อ านาจหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  การบริหารจัดการที่จะขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานจะต้องมอบมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนมาก
ที่สุด โดยพ้ืนที่มีรอยต่อทับเขตของโบราณสถานหรือมีเขตพ้ืนที่เชื่อมถึงกันจะต้องท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยกันจึงจะท าให้การพัฒนาแหล่งโบราณสถานไปสู่การท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด๑๑ 
แต่ประเด็นที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การท าข้อตกลงกับกรมศิลปากรให้เกิดความชัดเจนของแนวปฏิบัติถึง
ขอบเขตของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการพัฒนาได้มิใช่ไป
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่แล้วจะต้องปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการจัดการบริเวณ เส้นทางเข้าแหล่ง
โบราณสถาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถกระท าได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ประการใด นอกจากนี้สิ่งที่กรม
ศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบด าเนินการให้เร็วที่สุดก็คือพลังจากประชาชนที่อาศัย
รอบๆ แหล่งโบราณสถานที่สามารถน าไปสู่ความเป็นเจ้าของร่วมกันมิใช่เครือข่ายการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานของกรมศิลปากรหรือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประการใด 
 ๒. องค์ความรู้ทางด้านแหล่งโบราณสถาน 
  การดูแลรักษาโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีก็มีส่วนที่ส าคัญอย่างมากซึ่งหลานฝ่ายก็วิตก
กังวลไปตามๆ กัน เพราะการไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในฐานะคนในพ้ืนที่หรือองค์กรในพ้ืนที่ที่มี
ความกลัวเรื่องกฎหมายจึงกลายเรื่องของการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโบราณสถาน ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ของ
ตนเองก็ตาม หากมองไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีบทบาทหลักของการช่วยดูแลโบราณสถาน
ในปัจจุบัน แต่สภาพที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้ต่อเนื่อง 
รวมทั้งการส ารวจตรวจสอบสภาพและการปรับปรุงบริเวณท่ีสามารถกระท าได้ส่วนหนึ่งให้เกิดความสวยงา
สมและเหมาะสมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายฝ่ายบ้านเมืองและการตอบสนองต่อนโยบาย
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังเช่น วัดพระบรมธาตุไชยา ซึ่งได้รับการยกย่องจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยให้จัดอยู่ในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาได้ร่วมกัน

                                                        
  ๑๑สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๓๘ 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันส ารวจ ตรวจตราให้อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ อย่างไร๑๒ เพราะฉะนั้นขอบเขต
การปฏิบัติหน้าที่บางครั้งอาจจะไม่เต็มที่มากนักเพราะบทบาทความรับผิดชอบมิได้เบ็ดเสร็จในความ
ครอบครองเดียวทั้งหมดยังมีอ านาจบทบาทหน้าที่ขององค์อ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายองค์กรจึงเกิด
ความซ้ าซ้อมกลายเป็นปัญหาเชิงการจัดการแหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
อ านาจหน้าที่ควรจะเป็นของเจ้าอาวาสที่จะต้องดูแล รักษา ปรับปรุง แก้ไขรวมไปถึงการบูรณะซ่อมแซม
ให้มีสภาพเดิมมากที่สุดแต่ก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับกรมศิลปากรซึ่งกลัวว่า ความไม่รู้ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หรือแม้กระทั่งวัดเองก็ยังไม่สามารถมีความรู้ในเรื่องการซ่อมแซมและการบูรณะได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมโดยไม่ผิดเพี้ยนไปเพราะหมายถึง การรักษาศิลปะและคุณค่าทางวัฒนธรรม๑๓ให้คงเดิมต่อไป 
  ๓. การดูแลเรื่องงบประมาณ 
 ข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบมหาดไทยในส่วนของการสนับสนุนวัดไม่ว่า
จะเป็นการอุดหนุนหรืองบประมาณ การดูแลวัดไม่สามารถกระท าได้โดยตรง ท าให้เป็นอุปสรรคหลักจึง
เป็นวิธีการบริหารจัดการวัดเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ตจะส่งเสริมความรู้เรื่องศิลป วัฒนธรรม แหล่ง
โบราณสถาน แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดก็ตามเพราะฉะนั้น การจะปรับเปลี่ยน
หรือบูรณะไม่สามารถกระท า แต่อย่างไรก็ตามการมีแผนงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
รอบบริเวณตัวฐานโบราณสถานนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ การดูแลการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง๑๔ เพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณส าหรับ
การบูรณะซ่อมแซมแหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีจะเป็นไปไม่ได้เลยว่า งบประมาณทั้งหมดมา
จากการสนับสนุนจากกรมศิลปากร ในบางพ้ืนที่จะมาจากชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจในการเสียสละปัจจัย
ส่วนตัวเพ่ือการรักษาแหล่งโบราณสถานเหล่านั้นร่วมกับกรมศิลปากรท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมได้
บ้างแต่ไม่มากนักแต่ส าหรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นในพ้ืนที่นั้นอาจจะมีปัญหาตาม
วัตถุประสงค์เพราะงบประมาณจะไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการซ่อมแซมโบราณสถาน แต่หากเป็นก าลังคน 
หรือประเด็นที่ช่วยได้ก็สามารถให้ความร่วมมือได้๑๕ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องงบประมาณการบูรณะ

                                                        
  ๑๒ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๔สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๓๙ 

 

ซ่อมแซมหรือการบ ารุงรักษาก็ตาม ก็สามารถน ามาจัดการได้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความ
รับผิดชอบโดยตรงในฐานะเจ้าของพ้ืนที่อย่างแท้จริงซึ่งงบประมาณอาจจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรืองบประมาณจากการบริจาคของภาคเอกชนก็ได้เพ่ือการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถาน
ได้ตามความต้องการที่ฐานของอัตลักษณะประจ าท้องถิ่นต่อไป 
  แต่กระนั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดซึ่งในฐานะสุราษฏร์ธานีเป็นผู้แทนกระทรวง
ตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็นเรื่องชองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้น งบพัฒนาจังหวัดก็ต้องดูว่าเจ้าของพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่ง
โบราณสถานมากน้อยเพียงใดจะต้องจัดท าแผนโครงการงบประมาณมายังการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ือของ
งบประมาณโดยผ่านทางอ าเภอ ทางส านักงานท่องเที่ยวจังหวัดก็น าข้ึนสู่คณะกรรมการพิจารณาต่อไป๑๖ 
  กล่าวได้ว่า การพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยาที่มีแหล่งโบราณสถานส าคัญที่สามารถพัฒนาไปสู่ภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในระดับประเทศได้มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะปัจจัยเชิงศาสนา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความร่วมมือของประชาชน ศักยภาพของท้องถิ่นต่างก็มีความพร้อมส่งเสริมแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างมาก แต่การประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่
งบประมาณของรัฐที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าอย่างน้อยที่สุดก็
ท าให้เกิดความน่าสนใจหรือเห็นมิติของการพัฒนาในฐานะเจ้าของพ้ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล รักษาใน
กับคนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการบูรณาการงบประมาณผ่านความร่วมมือในลักษณะภาคี
เครือข่าย แบ่งแยกอ าหน้าที่ให้ชัดเจน ดีกว่าจะปล่อยให้กรมศิลปากรมีงบประมาณน้อยนิดแต่ไม่สามารถ
ดูแล รักษาแหล่งโบราณสถานให้เกิดมูลค่าต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกันภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีทั้งก าลังคน ก าลังเครื่องจักร งบประมาณ รวมทั้งก าลังในการประสานงานไปยังประชาชนและ
หน่วยงานภายให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาแหล่งโบราณสถานไปสู่ประตูแห่งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมต่อไป 
 ๔. การประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน 
  การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานมีการท างานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นซึ่งสามารถกระท าได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะจะผนวกไปด้วยโครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมประจ าปีแต่กระนั้นการกระบางจะต้องแจ้งไปยังกรมศิลปากรให้ทราบหากเกี่ยวข้องกับ

                                                        
  ๑๖สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๔๐ 

 

การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ๑๗ นอกจากนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ที่จะประสบผลส าเร็จได้ก็ด้วยมีระบบการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและครบวงจรที่
เรียกว่า แผนประสัมพันธ์และมิใช่ท าอยู่เฉพาะหน่วยเดียวเท่านั้นจะต้องขยายแผนการสร้างภาคีเครือข่าย
ไปยังหน่วยงานที่ใกล้เคียงให้สามารถเป็นตัวแทนเพ่ือการประสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่นั้นๆ เช่น ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี วัดที่มีโบราณสถาน หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้
เครือข่ายจะท าให้การขยายฐานข้อมูลไปไกลมากยิ่ง เช่น การลงเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้ง
แผนการจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศน์น้อยเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถานให้ครบวงจรมาก
ยิ่งขึ้น แต่กระนั้น สิ่งที่ควรตระหนักก็คือ ความร่วมมือขอภาคราชการที่ปฏิบัติวันจันทร์ -วันศุกร์ท าให้บาง
จุดไม่สามารถจะบูรณาการเชิงการท่องเที่ยวได้ส าเร็จ เช่น แหล่งโบราณสถานท าให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
ได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพิพิธพันธ์จะหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันที่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดท าพลาดโอกาสในการศึกษาและทัศนะสิ่งที่ เกี่ยวเนื่องด้วยแหล่ง
โบราณสถาน ซึ่ง ณ จุดนี้ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และกรมศิลปากร หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบอาจจะต้องพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกัน๑๘ เพราะฉะนั้น แผนประชาสัมพันธ์อาจจะจัดไว้หลาย 
ๆ แผนทั้งแผน A ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดบทบาทหน้าที่ แผน B การจัดการระบบการ
สื่อสาร ระเบียบปฏิบัติภายในแหล่งโบราณสถาน แผน C งบประมาณ แผน D มัคคุเทศก์น้อย และแผน
อ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวกับข้อกับการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานให้มากท่ีสุด 
  นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือ การมาเที่ยวชมของคนจ านวน
มากบางพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับผู้คน บางพื้นท่ีรองรับได้แต่การจัดการคนกลับมีปัญหา เช่น การสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติแม้ว่าจะมีมัคคุเทศก์จะสื่อสารได้แต่จ านวนของนักท่องเที่ยวมากมายท าให้การควบคุมท าได้
ล าบากเพราะความด้อยของการสื่อสารของผู้รับผิดชอบ หากจะให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบก็ไม่มีความถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ๑๙ อีกทั้งจ านวนของบุคลากรก็มีขัด
จ ากัดในการท างาน เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ้องมีเตรียมตัวเพ่ือเปิดประตูแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานจะต้องมีการรองรับศักยภาพภาคการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผู้ที่มาเยือนเกิดความ

                                                        
  ๑๗สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
   ๑๙สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๔๑ 

 

ประทับใจและอยากกลับมาเยือนในครั้งที่ ๒ ด้วยการจัดการกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนให้เข้ามาช่วยเติมเต็มการท างานด้านการ
ท่องเที่ยวพร้อมรายได้บางส่วน ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งหากผู้อ่ืน
เข้ามาท าหน้าที่ข้อจ ากัดย่อมเกิดขึ้นทั้งในส่วนของรายได้และข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่ง
สถาบันทางพระพุทธศาสนาก็สามารถเข้ามาท าหน้าที่ในการเป็นมัคคุเทศก์ได้เช่นกันแต่ต้องผ่าน
กระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารอยู่มาก เพราะฉะนั้น กระบวนประชาสัมพันธ์
อาจจะต้องเริ่มต้นที่แผนการท างานที่สามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว รองรับกิจกรรม รองรับความ
สะดวกปลอดภัย รอบรับความประทับใจ และข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้สามารถมีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของประชาชนในยุคปัจจุบันเพื่อการรักษาก่อก าเนิดความศรัทธาทางค าสอนต่อไป 
  ๕. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งโบราณสถานจะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
นั้น แม้ว่าจะมีกระแสความรู้สึกที่อ่อนแอไปบ้างแต่ก็ยังไม่ประชาชนบางส่วนยังคงยึดถือปฏิบัติกันโดยไม่
ขาดสายแต่ด้วยปัจจัยหลายส่วนท าให้วิถีชีวิตที่ปฏิบัติต่อแหล่งโบราณสถานเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับแหล่งโบราณสถานมีอิทธิพลลดน้อยถอยลงไป ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลบริบทชุมชนต่างก็รู้สึกต่อแหล่งโบราณสถานด้วยความส านึกบุญคุณของบรรพ
บุรุษที่ได้สร้างสิ่งที่ค่าไว้ให้อย่างยาวนานแต่กระนั้นข้อจ ากัดของการท างานหลายไม่สามารถจะก้าวก่าย
หรือด าเนินการให้ไปตามกรอบของสิ่งที่ควรจะเป็น เช่น การจะพัฒนาแหล่งโบราณสถานที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญของความเคารพของประชาชนในชุมชนนั้นที่จะน าไปสู่ความสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนได้ 
แต่ก็ด้วยกฎหมายและขาดความรู้บางส่วนที่ระบุถึงขอบเขตของการปฏิบัติการพัฒนาจะต้องไม่เกี่ยวกับตัว
แหล่งโบราณสถานหรือไม่สามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อศาสนาหรือแหล่งโบราณสถาน
ได้ บางแห่งจะมีนกพิราบมาท ารังอาศัยและถ่ายมูลสี่ขาว สีด า ท าให้เกิดสกปกเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยว
ที่ไปเยี่ยมชมเพียงครั้งก็เกิดความเบื่อหน่วย ไม่ประทับใจ และจะไม่กลับมาสถานนั้นอีกเลยเพราะไม่มี
ความจ าเป็นและไม่น่าดูน่าชม เมื่อนักท่องเที่ยวไม่สามารถรายได้ของประชาชนก็หดหายไป ซึ่งที่ผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท าได้เพียงบริเวณภายนอกเท่านั้น ซึ่งเมื่อขอบเขตเป็นอย่างนี้ท าให้ความรู้
หวงแหงนยังไม่เกิดขึ้นที่จะปกป้อง รักษาและดูแลในความเป็นเจ้าของที่แท้จริง เพราะฉะนั้น กิจกรรมการ
ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอาจจะต้องมีเวทีส าหรับการพูดคุย สร้างข้อตกลง ก าหนดเงื่อนในการช่วยกัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีอยู่ส่วนมากมักจะเกี่ยวเนื่องด้วยแหล่งโบราณสถานมีเฉพาะบาง
ประเพณีที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง เช่น ประเพณีลากเรือพระหรือชักเรือพระประจ าปี เป็นต้น แต่อีกหลาย



 
๔๒ 

 

ประเพณีจะมีแนวคิดมาจากการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี หรือการสืบทอดหรือประเพณีย้อนรอยอารย
ธรรมศรีวิชัย๒๐ที่อาณาจักรเคยรุ่งเรืองมาก่อนท าให้ประชาชนต่างก็รู้สึกความเป็นชนชาติหรือพ้ืนที่ที่มี
อารยธรรมาก่อนท าให้เกิดเป็นการสืบสอดเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่ต้องการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมท าให้เกิดการริเริ่มของหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนน าไป
สู้ความร่วมมือในการก่อก าเนิดกิจกรรมมากมายในอ าเภอไชยา ที่มีค าขวัญประจ าอ าเภอว่า “ถิ่นก าเนิด
พระธาตุชายหาดงามตา ลูกปัดล้ าค่า เพลินตาผ้าไหม อนุสาวรีย์ปืนใหญ่ ถูกใจอาหารทะเล” ซึ่งท าให้เกิด
ประเพณีที่หลากหลาย เช่น ประเพณีสวดพระมาลัย ประเพณีสวดทุ่ง การแห่ผ้ารอบพระธาตุ การห่มผ้า
พระปฏิมาจ านวน ๑๘๐ องค์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องมองถึง
เป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานจะต้องมีความสะดวก สะอาด ประทับใจ ความ
ปลอดภัย และมองวัฒนธรรมผ่ายเรื่องราว๒๑ทางอารยธรรมที่เกี่ยวทางพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นไปที่การ
เสริมสร้างปัญญาและการพัฒนาจิตวิญญาณในความรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตให้มีความสุขและเป็นพัฒนา
ตนเองไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่มีอารยธรรมของคนศรีวิชัย 
 ๖. องค์ความรู้ของประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อารยธรรมศรีวิชัยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอ าเภอไชยาที่พยายามรักษา สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีหลายๆ อย่างให้ด ารงอยู่ต่อไป แต่กระนั้น สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปท าให้ประชาชนไม่
เข้าถึงข้อมูลทางอารยธรรมดังเช่นอดีตท่ีผ่านมา แต่ก็มีความพยายามที่จะรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีในบาง
พ้ืนที่ของอ าเภอไชยาอยู่โดยการริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับองค์กรของวัดต่างก็ให้
ความส าคัญอย่างมากแต่ด้วยลพังขององค์กรวัดเพียงองค์กรก็ยากที่พลิกฟ้ืนวัฒนธรรมเก่าๆ ได้จึงจะต้อง
อาศัยหน่วยงานของอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยในการขับเคลื่อนไปสู่การจัดการในรูปแบบ
สมัยใหม่โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากดูแหล่ง
โบราณสถานหลายแห่งจะมีประวัติความเป็นอย่างที่ยาวนานซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยองค์พระบรมธาตุไชยา แต่
ความเจริญหรือการบูรณาจะพิกัดไปที่วัดพระบรมธาตุเสียส่วนมากท าให้แหล่งโบราณสถานอ่ืนๆไม่ค่อย
ได้รับการดูแลหรือการดูแลจะไม่ทั่วถึงมากนัก เพราะฉะนั้น การท าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลทางโบราณคดี จัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
ของงานวิจัย และการจัดท าข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงหลักปฏิบัติที่มี

                                                        
  ๒๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๑ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๔๓ 

 

ต่อแหล่งโบราณสถานแต่ละแห่งให้มากยิ่งเพ่ือสร้างกระบวนการรับรู้ของประชาชน๒๒.ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด
และรื้อฟ้ืนในส่วนของประเพณีต่างๆ ให้มากที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่า ในส่วนของประชาชนแม้ว่าจะเห็น
ความส าคัญแต่บทบาทมิได้อยู่ที่ประชาชนในการจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวท าให้อ าเภอ
ไชยามีคนรู้จักวัดสวนโมกขพลารามมากกว่าวัดพระบรมธาตุและวัดแก้วซึ่งมาอายุการสร้างที่ยาวนานกว่า  
  ๒.๓.๒ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  
  ทางด้านส านักงานวัฒนธรรมก็เฉกเช่นกันบทบาทหน้าที่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแม้แต่น้อยซึ่งท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับกรมศิลปากรส่งต่อข้อมูลที่มองเห็นว่าจุดนี้เกิด
การช ารุดทรุดโทรมจะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน  หรือเมื่อมีการบุกรุกโบราณสถานขึ้นมาก็ต้องรีบแจ้งไปยัง
กรมศิลปากรทันที หรือโบราณสถานถูกท าลายบางส่วน หรือปัญหาการเสื่อมโทรมของโบราณสถาน
ทางด้านส านักงานมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังกรมศิลปากรเพียงเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าไป
ด าเนินการใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งเจ้าอาวาสที่อยู่ภายในวัดก็ตามย่อมไม่สิทธิ์กระท าการใดๆอย่าง
เด็ดขาดหากเข้าไปกระท าการต่อเติม ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงก็เท่ากับว่า กระท าผิด
กฎหมายบ้านเมืองอาจจะถูกจับกุมโดยทันที ซึ่งในลักษณะดังกล่าวทั้งตัวของเจ้าอาวาส หรือใครก็ตามที่
อาศัยภายในวัดก็จะนิ่งดูดายแม้ว่าจะทรุดโทรมไปก็ตามเพราะเหมือนกันว่า ตนเองไม่มีหน้าที่คอยมาดูแล 
มารักษาโบราณสถานนั้นอีกต่อไป รวมทั้งความไม่รู้ทางด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ เป็นต้น 
เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการโบราณสถานมีข้อจ ากัดมากมายในการดูแลแก้ไข บูรณะซ่อมแซมสิ่งที่ทรุด
โทรมไป และเสียหายอย่างมาก๒๓ เพราะฉะนั้น การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องจึงต้องมี
ความระมัดระวังตนเองด้วยเพราะหากมองถึงสิทธิ์ที่ควรมีก็จะผิดกฎหมายได้ง่ายท าให้สภาพของโบราณ
สถานที่ย่ าถูกปล่อยเสมือนทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 
  ๒.๓.๓ ความเป็นเจ้าของร่วม 
  ประชาชนมีความรู้สึกว่าแหล่งโบราณสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถจะเข้า
ไปก้าวก่ายใดๆ จึงท าให้ประชาชนเพียงต้องรายได้บางส่วนที่เกิดขึ้นจากแหล่ง โบราณสถานท าให้ความ
ผูกพันระหว่างประชาชนกับแหล่งโบราณสถานไม่เป็นไปเพ่ือการรักษาหรือรู้สึกหวงแหงนมากนักจึงเป็น
ที่มาของการขาดความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาหรือจิตส านึกร่วมว่าตนเองก็เป็นเจ้าแหล่งโบราณสถาน 
ส าหรับองค์กรของวัดก็เฉกเช่นเดียวกันบางครั้งก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ใดๆที่จะต้องดูแล หรือรักษา

                                                        
   ๒๒ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๓ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๔๔ 

 

เพราะเกรงกลัวต่อความผิดการละเมิดทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสิ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของการ
ครอบครองของวัดแต่การไม่อ านาจใดๆ ในการบูรณะ ซ่อมแซมจึงปล่อยปะละเลยในการรักษา
เช่นเดียวกัน ทางด้านส านักพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีหน้าที่ในสอดส่อง และเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวแต่ก็อยู่ขอบเขตที่จ ากัดทางด้านงบประมาณที่ไม่มากนักท าให้การดูแลย่อมไม่ทั่วถึง  
เพราะก าลังมีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนของแหล่งโบราณสถานที่มากมายในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
อีกท้ังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะมีขอบเขตเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณ
ก็จริงแต่ก็ท าได้เพียงบริบทที่เกี่ยวกับชุมชนมากกว่าที่จะเข้าไปเกี่ยวกับข้องแหล่งโบราณสถานโดยตรง  
ส าหรับท่องเที่ยวจังหวัดส่วนมากเป็นไปตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัดที่มีการส่งเสริ มก็
พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นแหล่งโบราณสถานเป็น
เพียงส่วนย่อยการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตามความคาดหวังและบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีงบประมาณก็ท าได้เพียงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับแหล่งโบราณสถาน ซึ่งข้อมูลหลายแหล่งระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการมีส่วน
ร่วมในการดูแล รักษาแหล่งโบราณสถานด้วยเพราะต้องการออกแบบการท่องเที่ยวที่สามารถดึง
นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกและน าเสนอด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืนๆในระดับ
ท้องถิ่นต่างก็รู้สึกที่ต้องการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
นั้นแต่ก็ติดอยู่ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ทางกรมศิลปากรซึ่งก็เป็นห่วงว่า หากการ
บูรณะซ่อมแซมแหล่งโบราณสถานผิดพลาดจะท าให้สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของสิ่งนั้นไป แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามการดูแลของกรมศิลปากรก็สามารถท าได้อย่างขอบเขตอย่างมากเพราะงบประมาณและศักยภาพใน
การดูแลแหล่งโบราณสถานที่ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอ่ืนๆ และชุมชนท าให่สภาพของ
แหล่งโบราณสถานถูกปล่อยทิ้งและผุพังไปตามกาลเวลาอยู่บ้าง 
 เพราะฉะนั้น การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกันจึงน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานไปสู่ความภาคการท่องเที่ยวได้อย่างมาก แต่กระนั้นข้อจ ากัดของประชาชนและองค์กร หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ส่วนมากจะเป็นลักษณะของข้อกฎหมายที่ไม่ทราบว่าจะสามารถกระท าอะไรได้บ้าง ไม่มี
ความรู้ในการดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งโบราณสถานเหล่านั้น ดังนั้น กรมศิลปากรอาจจะต้องท างานใน
ด้านการสื่อสารด้านกฎหมายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับแหล่งโบราณสถานในระดับท้องถิ่นซึ่งมิใช่เพียงพระบรม
ธาตุไชยาเท่านั้น ยังไม่แหล่งโบราณสถานอีกมากมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการเข้าไปดูแลและ
พัฒนาให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนและประชาชนใกล้เคียงจนน าไปสู่การสร้างความจิตส านึก
ร่วมว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ่งมีค่าของปู่ย่าตายายได้สร้างแหล่งโบราณสถานและดูแลเก็บรักษาไว้ให้กับ



 
๔๕ 

 

ลูกหลานของตนเองอันเป็นทุนทางอารยธรรมชุมชนเพ่ือต่อยอดไปสู่ความสามัคคีในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถานต่อไป 

 กล่าวได้ว่า กลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยการมุ่งเป้าหมายไปที่พ้ืนที่อ าเภอไชยาท าให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมร่างแผนหลายประการเพ่ือรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขตบริบทที่อ านาจหน้าที่และบทบาทจะก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้
โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบของการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้
สามารถแปรสภาพมาเป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่
ความเป็นมืออาชีพเชิงการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวในระดับจังหวัด นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสิ่งที่จะขาดมิได้ กล่าวคือ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานในบริบท
ของชุมชนผ่านความร่วมมืออย่างเต็มที่ จัดท าเขตอ านาจหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
และการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานร่วมกับการประสานบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆให้เข้ามาช่วย
ในทุกด้านทั้งด้านงบประมาณ และด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน และการสร้างความรู้สึกของ
ความเป็นเจ้าของร่วมของหน่วยงานนั้นๆ เพราะฉะนั้น การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อะไรเป็นที่ดึงดูดใจที่นอกเหนือการจัดพลิกประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณสถานให้มีคุณค่าและเสริม
ความเชื่อต่อพิธีกรรมต่าง ๆ อันหมายถึง การก่อก าเนิดกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มีเอกลักษณ์ส าหรับชุมชนเมืองไชยาที่ผ่านอารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนินสรรพวิชาการต่าง ๆ 
เช่น มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมและแหล่ง
โบราณสถานเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพ่ือการสัมผัส และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลายเมืองไชยาดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

จะเห็นได้ว่า กลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้ตามขอบเขตและบริบทต่าง ๆ แต่กระนั้นบทบาทหลัก
อาจจะต้องมีการประสานการท างานร่วมกันมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายของกรม
ศิลปากรทั้งที่ขึ้นทะเบียนและทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มีองค์ความรู้ในการดูแล รักษา และร่วมกันเป็น
เจ้าของแหล่งโบราณสถานส าคัญในพื้นที่นั้นๆ อย่างเข้าใจและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักของประเทศ ถึงแม้ว่าก าลังหลักของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะไม่สามารถ
กระท าได้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้างทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้เกิดรายได้ต่อ
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะการตั้งงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ  



 
๔๖ 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ แผนกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

 

 
แผนสร้างองค์

ความรู ้

 
แผนกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
 

 
แผนสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วม 

 

 
แผนการ

ประชาสัมพันธ ์

 
แผนความร่วมมือ 

 

แผนเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ 
 

แผนการดูแล
รักษา 

แผนจัดแบ่ง
อ านาจหน้า 

การบริหารจัดการ
แหล่ง

โบราณสถาน 

แผนกระบวนการ
บริหารจดัการ 

อปท. 



บทท่ี ๓ 
 

ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมภาคการท่องเที่ยว
ของชุมชนก่อให้เกิดรายได้และการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมความมี      
อัตลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเองท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงไป
ยังภาคีเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาร่วมกันร่วมกันพัฒนาชุมชนที่เพ่ิมมูลค่าทาง
รายได้และความเป็นปกติสุขให้กับประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้น ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะประกอบด้วย ๖ มิติที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันมีแหล่งโบราณสถานเป็นจุด
ศูนย์กลางในพ้ืนที่อ าเภอไชยาทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ขึ้นทะเบียนในอ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานีที่สามารถประยุกต์ใช้สอยแหล่งโบราณสถานในระดับท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการด้านก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังเครื่องมือ โดยการขอ
อนุญาตในการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานผ่านการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลและเป็นเจ้าของแหล่งโบราณสถานนั้นๆที่มีความรับผิดชอบด าเนินการด้าน
วิชาการและเทคนิค 
 

๓.๑ มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ได้รับความคาดหวังจากประชาชนในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและความภูมิใจของลูกหลานชาวศรีวิชัย
โดยเฉพาะวัดพระบรมธาตุไชยาอันเป็นเสาหลักแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่ไม่ต่ าว่า ๑๒๐๐-๑๓๐๐ ปี แต่
กระนั้นการส่งเสริมประเพณีเก่าบางช่วงก็อาจจะเงียบไปบ้างก็เพราะสภาพสังคมไม่เอ้ือต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมที่เคยสืบกันมาอย่างยาวนาน เช่น การแห่ผ่าขึ้นพระธาตุ การจัดงานย้อนยุค เป็นต้น๑ ซึ่ง

                                         
 ๑ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๔๘ 
 

ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการกิจกรรมของวัดให้
ประชาชนรับทราบซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องการด าเนินการตามแผนงบประมาณเพราะทาง
ท้องถิ่นไม่สามารถจะสนับสนุนงบประมาณได้โดยตรงแต่หากไม่ผิดระเบียบการใช้จ่ายเงินก็สามารถ
กระท าได้แต่ทั้งนี้ทางวัดที่มีแหล่งโบราณสถานและการอนุญาตจากกรมศิลปากรเสียก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการได้๒ 
  ความสัมพันธ์ในแง่ดังกล่าวย่อมข้อจ ากัดถึงแม้ว่าจะท าให้เกิดความนิยมชอบจากประชาชนก็
ไม่สามารถด าเนินได้โดยตรงแต่หากเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนก็สามารถ
สนับสนุนได้ด้วยเช่นอีกทั้งในอ าเภอไชยาจะมีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจ านวนหนึ่ง อีกจ านวนหนึ่งจะ
เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งทั้งสองศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เช่น การที่คน
อิสลามเข้ามาขายไข่เค็มภายในวัด และขายไก่ทอด เป็นต้น หรือการช่วยเหลือกิจกรรมของวัดของพ่ี
น้องมุสลิมก็สามารถกระท าได้ และแม้กระทั้งชาวพุทธก็สามารถช่วยกิจการของศาสนาอิสลามได้๓ท า
ให้เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมความเชื่อขององค์กรปกครองส่วนถิ่นสามารถหล่อหลอม
ความเชื่อทั้งหลายไปด้วยกันจึงเกิดเป็นมิติของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด
ในทางพระพุทธศาสนา และมัสยิดที่เป็นลักษณะของการกลมกลืนทางวัฒนธรรม๔ 
  นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวระดับจังหวัดได้เล็งเห็นทุนที่ส าคัญอย่างมากจึงได้ก าหนด
นโยบายอันมีภารกิจที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ทางส านักงานท่องเที่ยวจังหวัด
ดูแล คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดในขณะเดี ยวกันการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในฐานะผู้แทนกระทรวงตามนโยบาย คือ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เรื่องของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในกรณีเดียวกันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องงบประมาณซึ่งมีหลายช่องหลาย
ช่อง ช่องที่ ๑ คือ งบพัฒนาจังหวัด จะต้องจัดท าโครงการมายังส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดแต่
กระนั้นความสัมพันธ์ในเชิงงบประมาณอาจจะมีปัญหาในระดับการสื่อสารองค์กรระดับท้องถิ่นหรือ
แม้ว่ากระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามก็ยังไม่สามารถจัดท าโครงการดังกล่าวได้  หรืออาจจะมี
ในบางองค์กรที่ส่งเรื่องเข้ามาส านักงานก็จะจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งมากกว่า ๔% ในเรื่อง

                                         
  ๒ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๓ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๔ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๔๙ 
 

พัฒนาบุคคลไม่ถึง ๑๐% โดยวางแผนของบประมาณมาได้ ๕ ล้าน ก็น ามาพัฒนาบุคลากรที่เข้าสู่ AEC 
มาแล้วซ่ึงจะพัฒนาในสาขาอาชีพก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวป้อนให้ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวย้อนกลับประเด็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ก็จะมีเรื่องของพระบรมธาตุไชยามีงานแสง 
สี เสียง ย้อนรอยตามอารยธรรมศรีวิชัย นั้นเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นตามศิลปวัฒนธรรมเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของมวยไชยา มีการออกถ่ายทอดในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแสดง
ให้ชาวโลกรับรู้ว่าไชยามีอะไรดีที่พุมเรียงมีอะไรดี เสร็จแล้ววางแผนการประชาสัมพันธ์โดยการออกสื่อ 
ออกถ่ายทอด เพราะฉะนั้น เรื่องของพระบรมธาตุไชยามีความเป็นจิกซอที่ต่อติดต่อ เนื่องกันอยู่แต่
รายละเอียดจะลึกต่อไป๕และหาค าตอบเพ่ือการท่องเที่ยวในลักษณะพระพุทธศาสนาได้อย่างไร 
    ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของการด าเนินร่วมกันระหว่างสองศาสนาเป็นมิติทั้งความ
เชื่อและวัฒนธรรมที่สอดคล้องไม่แตกต่างแต่มีความแตกต่างอย่างไร้ความขัดแย้งใดๆจึงอยู่ที่การ
จัดการในส่วนของท้องถิ่นที่จะเข้ามามีบทบาทผสมผสานให้กลมกลืนมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกระจายอ านาจที่หลีกเลี่ยงมิได้ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างน้อย ดังนั้น แหล่งโบราณสถานถือว่าเป็นทุนอารยธรรมของ
ประชาชนชาวไชยาที่ควรอนุรักษ์ สืบทอด ร่วมกันต่อยอดแหล่งโบราณสถานให้มีคุณค่าหลากหลายมิติ
และท าให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่นั้น ซึ่งค าว่า คุณค่าจะต้องมี ๒ นัยยะที่ส าคัญคือ นัยยะ
ของความมีประโยชน์ต่อชุมชนแต่ต้องยุติธรรม เสมอภาคกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
และนัยยะของการใช้ประโยชน์ได้ตามคุณค่านั้นอย่างสูงสุด ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องอาศัยนักวิชาการ 
นักวิจัยที่เข้ามาหาค าตอบและให้ค าแนะน าในเรื่องความรู้สู่การปฏิบัติจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดแต่โดย
พ้ืนที่จ าต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่รัฐบาลปัจจุบันเรียกว่า นโยบายประชารัฐ 
คือการถือหลักให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องให้ภาครัฐเป็นแกนน าประชารัฐ เพราะว่าภาครัฐมีอุปกรณ์ที่
พร้อมมีบุคลากรที่ฝึกเฉพาะมาดีอยู่แล้ว มีทั้งผู้น าจังหวัดมีทั้งต าแหน่งใหญ่โต แต่ก็มองเห็นว่ายังขาด
การท างานและบูรณาการทรัพยากรฐานบริหารจัดการพร้อมกัน ดังนั้น ประชารัฐ เป็นหัวใจหลัก คือ
การท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีภาครัฐเป็นแกนน า๖ 
  การมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมโดยผ่านการจับมือแบบการบูรณากับหน่วยงานทั้งระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก แต่กระนั้น สิ่งที่น่าห่วงก็คือ ความเป็นมืออาชีพของท้องถิ่นเอง

                                         
  ๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 
  ๖ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๐ 
 

กลับต้องพัฒนาตนเองไปสู่การตอบสนองต่อภาคการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะหากมาดู
เฉพาะแหล่งโบราณสถานจะท าให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอีกในคราวต่อไปจึงต้องมี
กิจกรรมน าเสนอไว้ในปีถัดไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
นักปราชญ์ชุมชน และวัดเป็นผู้ออกแบบเพ่ือไม่ให้เกินขอบเขตของคามพอดี รวมทั้งการควบคุมความ
ประพฤติของนักท่องเที่ยว เช่น กรณีจะต้องไม่นุ่งสั้นอย่างน้อยต้องใส่กระโปรงให้เรียบร้อย แต่งกาย
สุภาพ รองเท้าแตะไม่ควรใส่ อย่างในวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวใส่กระโปรงสั้น จะต้องมีผู้ที่สามารถ
อธิบายถึงข้อห้ามได้ซึ่งก็อาจจะเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์ประจ าสถานที่นั้นที่เก่งทางด้านภาษาด้วย 
รวมทั้งป้ายห้ามต่าง ๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้น มัคคุเทศก์จะต้องเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นจริงๆเพราะ
บุคคลเหล่านั้นจะมีความรู้ดี หากจะให้เป็นไกด์ท่ีอ่านประวัติศาสตร์จะไม่เข้าถึงมันจะมองไม่เห็นมิติทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตหากเป็นคนในพ้ืนที่ ก็จะพูดคล่องมากหากแต่ต้องมีการอบรมเรื่องการให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง อบรมเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น๗  
  ท าให้เห็นว่า มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นต้นก าเนิดของแหล่ง
โบราณสถานจนกลายเป็นอารยธรรมเคียงคู่กับชาวบ้านในอ าเภอไชยาโดยเฉพาะวัดพระบรมธาตุ
วรมหาวิหารที่เป็นแหล่งรวมใจของประชาชนในเรื่องความเชื่อความศรัทธาอย่ างมาก แต่กระนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้ว แต่กระนั้น บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าข้อจ ากัด
ของระเบียบมหาดไทยในส่วนของท้องถิ่นสนับสนุนวัดไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนหรือการดูแลวัดไม่
สามารถสนับสนุนได้โดยตรง ท าให้วิธีการบริหารจัดการวัดในเรื่องพระพุทธศาสนารวมทั้งการส่งเสริม
ให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถจะเข้าไปสนับสนุนวัดได้ แม้เป็นกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นโบราณสถาน เช่น ในตลาดไชยา ก็มีเจดีย์กรมหลวงที่เป็นโบราณ
สถานที่ ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร จึงไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้มาก นอกจากท าความสะอาดบริเวณ 
และดูแลภูมิทัศน์ข้างๆ ซึ่งการดูแลการท่องเที่ยว มีข้อดีก็คือ อ าเภอไชยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมือง
เปิดที่ทุกคนรู้จักแต่ตัวตลาดไชยาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตลาดไชยาไม่มีจุดท่องเที่ยว
หลัก แต่ก็มีการจัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสถานศึกษาการท่องเที่ยวที่ร่วมกับ 

                                         
 ๗ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๑ 
 

สภาวัฒนธรรมไชยาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ไชยาและได้จัดตั้งอยู่ในวัดเวียงเพ่ือการสนับสนุนซึ่ง
ผู้บริหารก็ได้ใช้เงินส่วนตัวในส่วนการดูแลวัดและพระพุทธศาสนา๘ 
  ดังนั้น แหล่งโบราณสถานทั้งหลายในอ าเภอไชยาขึ้นทะเบียนไว้เฉพาะตัวโบราณสถานเพียง
เท่านัน้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของเราไม่สารถท าได้เลย แต่บริเวณใกล้ ๆ กับตัวโบราณสถานนั้นองค์กรส่วน
ท้องถิ่นก็สามรถดูแลจัดการได้ ซึ่งน าไปสู่การจัดการบริหารเชิงการท่องเที่ยวโดยการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ท าแผ่นพับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน ในส่วนนี้ทางท้องถิ่นก็มี
บทบาทในการสนับสนุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  แต่ไม่สนับสนุนการดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุโดยตรง แต่เรื่องอ่ืนสามารถจัดโครงการได้ เช่น การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางมรดก 
วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของบรรพบุรุษในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีการสะสม
โบราณวัตถุและก็การแสดง เช่น การแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิม สิ่งต่าง ๆก็อาศัยการรับบริจาคก็จะตั้งอยู่ใน
วัดที่มีแหล่งโบราณสถาน นอกจากนี้ การจัดการศูนย์การเรียนและเป็นศูนย์การท่องเที่ยววัฒนธรรม
จะมีสภาวัฒนธรรมศาสนาพุทธ ร่วมกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และทีมงานผู้สูงอายุที่เป็นภูมิ
ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิก็จะเป็นผู้ดูแลคณะท างานเป็นครั้งคราว๙ 
  สรุปได้ว่า มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอไชยาเป็นสิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ตระหนักถึงภารกิจในหลายเรื่องหนึ่งในก็คือ การส่งเสริมกิจกรรมที่จะน าไปสู่ความสัมพันธ์ทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมของสองศาสนาเป็นหลักใหญ่ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะมากกว่าแต่ก็ควรสนับสนุน
กิจกรรมของมุสลิมด้วยเพื่อให้เกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ดังนั้น จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาคหลักการสร้างความสัมพันธ์แบบเปิดให้มากยิ่งขึ้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมร่วมกันไม่ว่าจะแผนงบประมาณ โครงการพัฒนาบริเวณรอบฐานโบราณวัตถุ การจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานของอ าเภอไชยาทั้ง ๑๓ แห่ง ผ่านเครือข่ายความ
รว่มมือขององค์กรและสถาบันของชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความร่วมมือของมัสยิด ซึ่งการท าความ
เข้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการศึกษาแนวประวัติศาสตร์ร่วมกันเพราะ
อ าเภอไชยาจะมีความเป็นมาของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานท าให้เกิดเป็นแนว

                                         
  ๘ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๙ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๒ 
 

ประวัติศาสตร์คู่กับเมืองไชยา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ  
 ๒. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอและจังหวัด ท า
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ให้การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านแก่ผู้มาเยือนที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา ซึ่งอาจจะคัดเลือกสัก ๑๐ คนที่มีความรู้ในด้านต่างๆ พร้อม
ที่จะให้ค าปรึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน 
 ๓. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวเที่ยวจังหวัด ความสัมพันธ์
ในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเชิงการท่องเที่ยวจะต้องมีแผนงบประมาณซึ่งอ าเภอไชยานอกจากนี้
จะมีแหล่งโบราณสถานแล้วยังมีสวนโมกข์ มีวัดพระธาตุ และเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้น แผน
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาจะต้องมีงบประมาณที่สามารถดึงจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเร่งใช้ช่องทางส าหรับการเข้าถึงงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งโบราณสถานอ่ืนๆ ให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป 
 ๔. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักปราชญ์ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มี
ความผูกพันกับแหล่งโบราณสถานจะทราบถึงข้อมูลทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถถ่ายทอดได้กว้างขวางมากยิ่ง หรืออาจจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
ของแหล่งโบราณสถานเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ ยิ่ง
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ใกล้ๆกับแหล่งโบราณสถานยิ่งมีความจ าเป็นอย่างที่จะน ามาสร้างเป็นเครือข่าย
การดูแลรักษาและสร้างมัคคุเทศก์น้อยให้กับแหล่งประวัติศาสตร์ของคนไชยา นอกจากนี้สถานบันทาง
การศึกษาในระดับที่สูงๆขึ้นไปก็อาจจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและเป็นผู้ร่วมฝึกอบรมให้กับ
นักเรียนในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพการท างานด้านภาษา ด้านการต้อนรับและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ตนเองไปพร้อมๆกัน 
  ๖. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงอาจจะมีการพูดกันอย่างเป็นทางการกันมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อแหล่ง
โบราณสถานได้ข้ึนทะเบียนก็เท่ากับว่าไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์เหนือโบราณสถานนั้นจนกระทั่งเจ้าอาวาสที่ดูแล
วัดนั้นก็ตาม ท าให้เกิดความล าบากใจในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างแต่ด้วย
ความหวังดีของกรมศิลปากรต่อข้อกังวลใจว่าหากไม่ขึ้นทะเบียนก็จะท าให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปกรรม ศิลปวัตถุต่าง ๆ มาซ่อมแซมจนอัตลักษณ์ของโบราณสถานเปลี่ยนแปลงไปหรือถูก



๕๓ 
 

ปรับเปลี่ยนไปตามอ าเภอใจของผู้อ านาจจนมองไม่ร่องรอยแห่งอารยธรรมเดิม ดังนั้น การท าความ
เข้าใจและขอความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะท า
ให้เป้าหมายของความร่วมมือดีกว่าที่เป็นอยู่มากข้ึน 
 ๗. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันสงฆ์ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความผูกพันกันมาตลอดอยู่แล้วซึ่งจะเห็นว่าเมื่อทางวัดมีกิจกรรมอะไรทางท้องถิ่น ท้องที่จะ
เข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งกลุ่มของประชาชนที่เข้ามาวัด ดังนั้น การสร้างความร่วมระหว่าง
พระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความราบอยู่มาก 
 ๘. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่ให้การ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่จะต้องแสดงความจริงใจ จริงจังในการพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวจริง ๆ และจะต้องให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับ
อีกด้วย 

๓.๒ มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเรื่องคู่ขนาน
กับภารกิจการปฏิบัติในฐานะองค์กรแห่งการพัฒนาชุมชนถึงแม้ว่าจะพัฒนาแหล่งโบราณสถานจะไม่ใช่
เรื่องที่ท้องถิ่นถนัดก็ตามแต่กระนั้นการเข้าสู่โหมดของการสร้างความเจริญในหลายๆท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้านเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชนและองค์กรในอ าเภอไชยาซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องก าหนดขึ้นมาก็คือ นโยบายของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องดูแลสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ก็ย่อมเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม
และการมีการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน จะต้องดูแลให้ทั่วถึง หากชุมชนใดมีการอนุรักษ์ต้องตั้งระบบ
การจัดการในการช่วยเหลือส่งเสริมและมีการฟ้ืนฟู ทั้งแหล่งท้องถิ่นและท้องที่ท าให้คนรู้ จักแหล่ง
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่ที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพุทธศาสนาจะให้ความส าคัญของศาสนา
วัฒนธรรมเป็นธรรมดามาก เพราะสิ่งที่เป็นพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมย่อมมีความเป็นมาจุดเกิดแห่ง
ความศรัทธา ความเชื่อของผู้คน แหล่งโบราณสถานตรงนั้นได้เกิดการพัฒนา ขยายเป็นตลาดการค้าที่
ใหญ่ก็มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น๑๐ 
  นอกจากนี้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานใน
พ้ืนที่ของตนเองแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคล้ายๆถึงแม้ว่าจะ
เป็นทางอ้อมหรือโดยตรงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นส านักงานวัฒนธรรมระดับจังหวัดโดยบทบาทจริงๆแล้ว

                                         
  ๑๐ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๔ 
 

ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการส่งเสริมเรื่องโบราณสถานหรือการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ว่าสิ่งที่วัฒนธรรม
เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องของการอนุรักษ์ การดูแลให้อยู่ในสภาพดี มีความสมบูรณ์ หากมีปัญหาก็ต้องหา
แนวทางแก้ไขจัดการให้อยู่ในสภาพดีที่สุด๑๑นอกจากนี้เรื่องของความรู้ และการรวบรวมองค์ความรู้
แหล่งโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงประเด็นการเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่อง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย เช่น เมื่อสองปีที่ผ่านมาส านักงานวัฒนธรรมก็ได้ท าป้ายข้อมูลแหล่ง
โบราณสถานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด เป็นการเผยแพร่ส่วนหนึ่งและก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการ
เกื้อหนุนในการท่องเที่ยวทีเ่กี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน ดังนั้น ตัวของโบราณสถานจริง ๆ มีบทบาทใน
การดูแลโดยตรงของศิลปากร ทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท าหน้าที่แค่เป็นหูเป็นตาหากเกิดปัญหา
มีการบุกรุก ปัญหาเกิดการถูกท าลาย ปัญหาเกิดการเสื่อมโทรมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องเก็บ
ข้อมูลส่งให้กรมศิลปากรให้เข้ามาด าเนินการเกี่ยวกับโบราณสถาน กรมศิลปากรเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป๑๒ 
  ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐบางครั้งอาจจะต้องมานั่งทบทวน
บทบาทของตนเองในการเข้าไปดูแลหรือด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทางส านักงานจังหวัดก็
สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและก าหนดกลไกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างเพราะยุทธศาสตร์ที่สอง
ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะมีด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุย  เกาะพะงัน เกาะเต่า ส าหรับเกาะเต่าติดแหล่งท่องเที่ยวด าน้ า ๑ ใน ๕ 
ของโลก ส าหรับเกาะสมุยไม่ต้องพูดถึง เครื่องบินมาถึงสมุยทุกวันไม่ว่าจะมาจากเบอร์ลิน ลอนดอน ก็
สามารถหาสมุยได้นี้ก็เป็นแหล่งความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวบนบก จะมีเขื่อนรัชประภา-เขาสก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เดินทางมาโดยการโดยสารรถไฟ 
รถยนต์ รถทัวร์หรือจะมาลงที่เกาะสมุยก็ได้ เงินก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในเกาะสมุย เราก็บอกว่าเรา
พยายามมาตลอดนะ ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้ว ให้มาจับจ่ายใช้สอยในสุราษฏร์ธานี ๑ คืน หรือ๒-๓ คืน
ได้ยิ่งดี เพ่ือเป็นการระบายเงินให้เงินสะพัดในตัวเมือง แนวทางล่าสุดก็น่าจะมากับศิลปวัฒนธรรม ก็
จะชูพระธาตุไชยา สวนโมกข์ ท าให้สามารถรองรับการอยู่จ านวนวัดทีม่ากขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็

                                         
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๕ 
 

เหมาะสมส าหรับการเป็นอาณาจักรศรีวิชัยของสุราษฎร์๑๓ เพราะฉะนั้น สิ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างน้อยต้องรักษาความสัมพันธ์ ๔ ระดับ ๆได้แก่ 
 ระดับที่ ๑ ความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งมิติของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนจะท าให้เกิดสัมพันธภาพตามมาในระดับที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การก าหนดนโยบายการทางการบริหารการพัฒนา 
หรือแม้กระทั่งงบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจะต้องให้ประชาชนสามารถติดตาม 
ข่าวสาร การตรวจสอบ มีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนจะมีคุณค่าอย่างยิ่งก็ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฟังเสียง
ความต้องการที่แท้จริง พร้อมกันปรับแผนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และพร้อมเพรียงกันความ
สมานฉันท์ในชุมชนจะกลายเป็นความสามัคคี 
 ระดับที่ ๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนในท้องที่นั้น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่าง ๆ หัวหน้าชมรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีบทบาทที่
จะชี้น าความคิด การตัดสินใจ รวมไปถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ ท าให้ระดับหัวหน้าหรือ
ผู้น าชุมชนมีอิทธิพลอย่างมากท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะละเลยมิได้จ าต้องเร่งเชื่อม
ความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับดีที่สุด และพร้อมที่จะประสานประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานในอ าเภอไชยาต่อไป 
 ระดับที่ ๓ ความสัมพันธ์นักธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจอ่ืนๆ กลุ่มนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
ฐานะผู้สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากนักลงทุนหรือนักธุรกิจอยู่ที่ไหนที่นั่นจะ
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อย่างมหาศาล แต่กระนั้นกลุ่มเหล่านี้อาจจะขาดความ
รับผิดชอบไปบ้างเพราะความอยากได้ที่มากจนเกินไป ซึ่งอาจจะท าลายแหล่งโบราณสถานโดยไม่รู้ตัว 
เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีความต้องให้นักลงทุนมาท าธุรกิจในอ าเภอไชยาก็
ตามแต่การควบคุมการท าธุรกิจแบบมีจริยธรรมของผู้ประกอบการจะช่วยให้เกิดความสมดุลและความ
เหมาะสมระหว่างการลงทุนกับรายได้ เมื่อเป็นลักษณะดังกล่าวก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดการอ านวยความสะดวกและบริการผู้ประกอบการด้วยจิตใจที่ดีงามตามไปด้วยที่เรียกว่า ได้
ประโยชน์ทั้งคู่จึงน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 ระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
หลีกเลี่ยงมิได้อย่างเด็ดที่จะเข้าไปพัฒนาสัมพันธภาพไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคการท่องเที่ยว ภาค
วัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานปลัดจังหวัด สถาบันการศึกษา กรมศิลปากร รวมไป
                                         
  

๑๓ สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๕๖ 
 

ถึงสถาบันสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งองค์กรหรือสถาบันเหล่านี้ย่อมมีศักยภาพในการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาแหล่งโบราณสุถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ดังนั้น การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานอ่ืนๆจะสามารถท าให้แหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ ดูแล และฟ้ืนฟู
ส าหรับการท่องเที่ยวต่อไป 
  จะเห็นได้ว่า การสร้างสัมพันธภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
หรือกลุ่มประชาชนย่อมมีผลต่อการดูแลและบ ารุงรักษา อันเนื่องมาจากเรื่องศาสนาสถาน เป็นงาน
ภารกิจหลักขององค์กรท้องถิ่นและองค์กรที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งที่ผ่านมาการการดูแลและอนุรักษ์
สภาพโบราณสถานที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการประกอบพิธีทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่อง และได้
ประโยชน์ในเรื่องการส ารวจตรวจสอบให้โบราณสถานคงสภาพหรือปรับปรุงให้เกิดความสวยงามและ
เหมาะสม ก็อยู่ที่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่าย
บ้านเมืองที่จะก าหนดให้เป็นไปในทิศทางของการตอบสนองของรัฐบาลตามนโยบายหลัก รวมถึงการ
ท่องเที่ยว เช่น กรณีของวัดพระธาตุไชยา จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์กรท้องถิ่น วัดพระบรมธาตุและส านักพุทธศาสนาในจังหวัดไดร้่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดก็ได้ด าเนินการมาแล้ว รวมทั้งการส ารวจศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวในเชิง
ศาสนาวัฒนธรรมของแหล่งที่ว่ายังคงมีสภาพที่ดีหรือไม่ อย่างไรก็ได้ช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
องค์กรทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงานรัฐ เพราะฉะนั้น การดูแลที่เป็นเชิงอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์กรม
ศิลปากรให้ขึ้นทะเบียนหรือศาสนาสถานที่มีคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนทั้งหมดในการขึ้นทะเบียนมี
ผลว่าในการบูรณะหรือการปฏิสังขรณ์หรือซ่อมแซมก็ต้องมีการดูแลในการอนุญาตและดูแลในแบบ
แปลน ในแผนผังและคุณภาพในศิลปะให้คงทนหรือไม่ผิดเพ้ียน จึงต้องมีเรื่องในการรักษาศิลปะและ
การรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ดังนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
จะต้องท าให้เกิดความเข้าใจถึงคุณค่าประโยชน์ร่วมกันหากทุกๆองค์กรท าหน้าที่ของตนเองอย่างไม่
บกพร่องอาจส่งผลในการเกื้อกูลในการดูแลในภาพรวมของคนที่ท าหน้าที่ดูแลโดยตรงคือท่านเจ้า
อาวาสซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่โดยมีหลักการดูแลเบื้องต้นในฐานะเป็นบุคคลผู้แทนของวัด และเป็นผู้
ประสานงานชั้นที่ ๑ คือ เจ้าอาวาสที่จะต้องอาศัย หลักการบริหารจัดการเพ่ือการเชื่อมสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงสิ่งที่เก่ียวข้องกับแหล่งโบราณสถานภายในวัดนั้น ๆ  
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับตัวแทนของสถาบันภายในวัดจะต้องเชื่อมโยงใน
เรื่องของเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์เชิงการบูรณาการการท างานได้ในหลายๆ อย่างที่เป็นตัว
เชื่อมโยงได้อย่างดี ได้แก่ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี อันเป็นสื่อประกอบที
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ทรงคุณค่าต่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีจุดเด่นหรือประเด็น ว่าวัดพระบรมธาตุและแหล่ง
โบราณสถานอ่ืนๆ มีจุดเด่นในศาสนสถานและศาสนบุคคลในทางเดียวกันที่สวนโมกข์เราก็มีศาสน
สถาน และศาสนธรรม๑๔จึงก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่น าไปสู่ตัวปัญญา
น าพาชีวิตให้ด าเนินตามกรอบแห่งคุณธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมบางครั้งก็ต้องอาศัย
ความรู้แต่บางท้องถิ่นไม่มีความรู้ที่จะถ่ายทอดได้ ต้องมีเจ้าภาพ ได้แก่ สถาบันสงฆ์จะต้องยอมรับว่า
เป็นเจ้าภาพหลักในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ตัวจริง หากสถาบันสงฆ์ไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้สถาบัน
สงฆ์ยอมรับเป็นเจ้าภาพเพ่ือด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งหากเป็น เรื่องดี ๆ ต่อ
พระพุทธศาสนา ต่อแหล่งโบราณสถานก็จะมีประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ เข้ามาช่วย๑๕ นอกจากนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังสามารถเข้าดูแลและสนับสนุนกิจกรรมหลักเพียงแต่ต้องให้สถาบัน
สงฆ์เปิดโอกาสในการท างานอย่างเต็มที่แต่มิใช่มาควบคุมในการจัดการวัดและแหล่งโบราณสถานแต่
ประการใดซึ่งต้องการคุยและตกลงในเรื่องของบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนที่เรียกว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์เชิงบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธตามกรอบกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความดี ความงาม และความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ๑๖ 
  กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านสังคมอาจจะต้องเริ่ม
จากสถาบันสงฆ์ในชุมชนนั้น ๆ พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ควรมีโอกาสในการเสนอความต้องการและ
เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานจากความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปก็
จัดเป็นแผนโครงการพัฒนาเพ่ือเสนอไปยังการท่องเที่ยวหรือส านักงานจังหวัดเพ่ือการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติม นอกจากนี้การพัฒนาความสัมพันธภาพทางสังคมควรให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งหมด
มิใช่เพียงแต่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นเพราะแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยามีถึง ๑๓ แห่งที่ขึ้น
ทะเบียนไว้และยังไม่ข้ึนทะเบียนย่อมสามารถพัฒนาคุณค่าและทุนทางมรดกวัฒนธรรมได้อีกมากหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และสถาบันสงฆ์จะเป็นจุดเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายของการ
ท างานเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และรวมทั้งดึงหน่วยงาน

                                         
 

๑๔ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
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อ่ืนๆที่เกี่ยวมาช่วยกันแต่จุดเริ่มก็ต้องการรู้จักผู้สัมพันธ์กับหน่วยงานเหล่านั้นให้ได้เสียก่อนเพ่ือการ
สร้างพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงพุทธในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๓.๓ มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่เห็นเป็น
รูปธรรมได้ง่ายเพราะเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน รวมทั้งถึงรายได้ที่จากได้มาจากการท้อง
เที่ยวอันเป็นมีแหล่งโบราณสถานเป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจนท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดแผนโครงการก็ย่อมได้รับการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ง่ายกว่ามิติ
ความสัมพันธ์ในด้านอ่ืนๆ อีกทั้ง การส่งเสริมเศรษฐกิจก็เป็นที่หมายตาของนายทุนทั้งในและนอก
ชุมชนอยู่แล้ว อีกทั้งหน่วยงานรัฐก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนธนาคารก็สามารถปล่อยเงินกู้ได้มาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การใช้นโยบายการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีกลไกการ
ขับเคลื่อนมิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้มากที่สุด แต่
กระนั้น การเข้าถึงองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจและพยายามควบคุมการลงทุนจากภายนอกไม่ให้มีจ านวน
มากจนเกินไปก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ชุมชนควรมีการก าหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนเพ่ือการป้องกันจาก
นายทุนภายนอกมาครอบง าระบบเศรษฐกิจในแหล่งโบราณสถานในวัดต่าง ๆ  
  แหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาจะได้รับการยอมรับได้หรือโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนซึ่งเรื่องแรกก็คือการวางนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มีแผนงานในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงพุทธศาสนาหากเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะเป็นข้อบังคับ หากเป็นเทศบาลก็ออกเป็นเทศบัญญัติแต่ส่วนที่ส าคัญที่สุด 
นอกจากนี้ยังต้องดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนข้อคิด มีการพูดคุยชาวบ้านให้ชัดเจน
พร้อมรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นท่ี ชี้จุดส าคัญเก่ียวกับแหล่งโบราณสถานจะท าอย่างให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งประโยชน์จะตกกับประชาชนทั้งหมด จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงให้อยู่ที่การตัดสินใจ
ของชาวบ้านในพ้ืนที่นั้นๆเมื่อผ่านการประชาคมชาวบ้านจะเห็นได้ว่า การพัฒนาแหล่งโบราณสถาน
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังพัฒนาไปลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไปมากกว่าแบ่งปันผลประโยชน์ให้ลงตัวมากที่สุดโดยประโยชน์ของประชาชนพร้อมกับควบคุมใน
เรื่องการจัดการอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะร่วมกัน๑๗ เพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างกันทั้งหมดจะ
น าไปสู่รายได้ของคนในพ้ืนที่การค้าการขาย การบริการสิ่งต่าง ๆ ธุรกิจที่สืบเนื่องก็ย่อมมีรายได้ต่อ
ยอกได้ด้วย เมื่อการสร้างเงื่อนไขและการชี้แจงผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวก็ย่อมเป็นทางน าไปสู่

                                         
  

๑๗ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
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ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมอันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นผ่านนโยบายและแผนการ
จัดการระบบต่าง ๆ ให้เรียบร้อยมากที่สุดแต่บางพ้ืนที่ก็ยังขาดอยู่ ถนน ไฟฟ้า น้ าไม่สมบูรณ์ 
น้ าประปาไม่สมบูรณ์ทุกครั้งในการออกประชาคมในการท าแผนนโยบายต่างๆ เป็นประเด็นหลักใน
การศึกษายังไม่ได้ข้ามไปถึงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท าให้เห็นว่าต้องให้ความส าคัญในด้านพอสมควร
จึงจะสามารถส่งเสริมธุรกิจที่เชื่อมกับแหล่งโบราณสถานให้ประสบประผลส าเร็จได้๑๘ 
  แผนนโยบายการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานที่มีเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นผลรวม
ของประโยชน์ร่วมกันย่อมผูกพันการท างานเชิงประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นแผนการบริหารจัดการภายใน 
และแผนการบริหารจัดการภายนอก นอกจากนั้นต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ แผนการสร้าง
ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวต้องมีหลายแผนต้องท าเป็นแผนครบวงจรที่ส าคัญ
ที่สุดคือ แผนการรองรับคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น แผนการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
นักเรียนซึ่งใช้โครงการมัคคุเทศก์น้อยที่สามารถท าให้เด็กนักเรียนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและเกิด
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองจนกลายเป็นมัคคุเทศก์น้อยที่เป็นมืออาชีพจริงๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีแผนระบบจราจรท าแผนบริหารจัดการก่อนที่จะมีปัญหาขึ้น เพราะการท่องเที่ยวหลาย
แห่งขาดแผนท่องเที่ยวปล่อยไปตามยถากรรม เช่น วัดแหล่งโบรานสถานในอ าเภอไชยามีประชาชนไป
เที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แต่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ปิดท าการ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดปัญหา
ว่าเมื่อในพิพิธภัณฑ์ฝ่ายหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดูแลแต่ปิดท าการท าให้การท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยงกับความ
เป็นจริงที่จริงควรที่จะเปิดท าการจันทร์-ศุกร์ เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะต้องมีแผนการบริหารจัดการเปิดพิพิธภัณฑ์นอกเวลาให้ได้ก็ด้วย
การจัดการเชิงบูรณาการตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดมิใช่เพียงปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะของ
บริบทของหน่วยงานรัฐซึ่งองค์กรท้องถิ่นควรมีแผนรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้  เช่น การจัดแผนส าหรับ
เงินล่วงเวลาในลักษณะการท างานในรูปแบบภาคีโดยเฉพาะใช้หลักการของประชารัฐ บุคลากรต้องไป
ศึกษาและมีส่วนร่วมเน้นการให้ความรู้ ส่วนเรื่องภาคีเครือข่าย เน้นความอ านวยสะดวกเป็นหลัก ใน
การท างานต้องมีการวางแผน ๔ อย่าง๑๙ ได้แก่ 
  ๑. แผนการปฏิบัติงาน ของภาคีเครือข่ายทั้งหมดทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการลงทุนด้านเศรษฐกิจตามลักษณะตามขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งต้องจัดบทบาทหน้าที่อย่าง

                                         
  

๑๘ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๐ 
 

ลงตัวไม่ให้เกิดการขัดแย้งเชิงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพราะส่วนมากบางสถานการณ์บทบาทหน้าที่ไม่
ชัดเจนจึงเกิดปัญหาตามจนภาคการท่องเที่ยวไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ดังนั้น การจัดการ
บทบาทหน้าที่ของแต่องค์กร แต่ละภาคส่วนจะต้องพูดคุยเพ่ือรองรับและประสานประโยชน์ที่
เชื่อมโยงเข้าหากันทั้งหมด 
  ๒. แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ เพราะเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท างานภายใต้ข้อตกลงให้ด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีส่วนร่วมและต้องชี้แจง
รายละเอียดกับประชาชนอย่างต่อเนื่องว่าในอ าเภอไชยาจะมุ่งเน้นสร้างอะไรให้กับชาวบ้าน ชาวบ้าน
จะได้รับประโยชน์อย่างไร ชาวบ้านจะต้องมีส่วนในการต่อยอดรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่นอย่างไร
ซึ่งเป็นกลไกเชิงการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้จะเห็นเป็นรูปธรรมได้
โดยไม่ยากเย็นนักท าให้เกิดการประสานแผนไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายๆแห่งก็สามารถส่งเสริม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  ๓. แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก
ประเภทไม่เว้นแต่การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานที่ผนวกด้วยประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเชิง
วัฒนธรรมอยู่แล้วท าให้เห็นถึงรายได้จ านวนหนึ่งที่จะถึงมือภาคธุรกิจทั้งหลายในชุมชนนั้นๆ 
นอกจากนี้แผนงบประมาณในการจัดหาแหล่งทุนเพ่ิมเติมเพ่ือดึงเข้ามาสู่กิจกรรมทางด้านแหล่ง
โบราณสถานยังมีอีกจ านวนไม่น้อยที่สามารถเพ่ิมยอดการลงทุนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่สองของ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยู่ท าให้เห็นถึงโอกาสของ
แหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาที่จะสามารถสร้างกลไกทางด้านรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
มหาศาสนา 
  ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน จัดได้ว่าเป็นแผนที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม
ต่างผ่านการลงทุนทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการท างาน
แบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องทุนชุมชนต้องมีการต่อ
ยอดการท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ชุมชน๒๐เปิดระบบความคิดทางธุรกิจได้โดยตรงกับความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้กิจกรรมการส่งเสริมความเก่าแก่ของวัตถุต่าง ๆ เพ่ือการแข่งขัน 
และเล่าเรื่องถึงความเป็นของมาของสิ่งนั้นให้ผู้มาร่วมงานได้เข้าใจและรับรู้ถึงความเก่าแก่ของแหล่ง
โบราณสถาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของชุมชน เช่น อ าเภอไชยาจะมี
ชื่อเสียงทางด้านไข่เค็มก็สามารถจัดกลุ่มกันเพ่ือจัดเป็นสินค้า ของฝากจากแหล่งโบราณสถานแต่
                                         
  

๒๐สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๖๑ 
 

องค์กรท้องถิ่นจะต้องเปิดธุรกิจให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่เท่านี้และมีการจัดกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ก าหนดให้มีการจัดท าไข่เค็มโดยชาวบ้าน การผลิตวัตถุดิบ การรวมหุ้น การตั้งเป็นคณะกรรมการ ผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือรับรองคุณภาพ๒๑ 
  จะเห็นไดว้่า นโยบายและแผนงานที่ถูกก าหนดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายย่อมท า
ให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ จากประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งองค์กรอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุน
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานที่ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั้งราย
ย่อยและรายใหญ่นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจยังมุมมองอีกด้านหนึ่งที่
สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธในครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือ เรื่องราวของพระเครื่องซึ่งใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีก็ได้มีการจัดโครงการประกวดพระเครื่องซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มีประสบการณ์
และผู้ที่ชื่นชอบอย่างมากแต่การจัดการดังกล่าวถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับกรอบคิดทางพระพุทธศาสนาแต่
ก็ยอมรับว่าพระเครื่องเป็นสิ่งที่คู่ขนานกับชาวพุทธมาช้านานหากมีการส่งเสริมทางอ้อมซึ่งไม่ใช้
ประเด็นหลักจะมีนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องจ านวนหลั่งไหลมาสู่
อ าเภอไชยาโดยเฉพาะแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ก็จะต้องเกี่ยวกับชมรมพระเครื่องในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการตลาดท าให้เงินสะพัดไปทั่วอ าเภอไชยาก็เพราะใน
พ้ืนที่มีทุนทางวัฒนธรรมอันดีอยู่แล้วนั้นเองอีกทั้งการดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาเยือนก็เป็นอีก
ส่วนที่ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจนในระบบรักษาความปลอดภัยให้มากก็ต้องอาศัยคนในพ้ืนที่ให้
มากที่สุดที่จะเข้ามาด าเนินการในเรื่องนี้๒๒ เพราะฉะนั้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถาน
เชิงพุทธหรือการท่องเที่ยวในประเภทใดก็ตามของอ าเภอไชยาอย่างน้อยที่สุดควรจะต้องมีปัจจัย ๖ 
ประการ๒๓ ได้แก่ 
  ๑. ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ สถานที่พักส าหรับคนเดินทาง ห้องน้ าห้องส้วม 
สถานที่พักผ่อนตามบริเวณต่าง ๆ เป็นต้น  

                                         
  

๒๑ สัมภาษณ์ นางประสงค์ หีตอนันต์, ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๒๒ สัมภาษณ์ นายมาโนช ธนอารักษ์, กรรมการชมรมพระเครื่อง จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๓ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๖๒ 
 

   ๒. ความสะอาด ซึ่งส่วนมากจะเป็นบริเวณแหล่งโบราณสถานเป็นหลัก แต่หากเป็นไปควรจะ
มีนโยบายด้านความสะอาดจากท้องถิ่นเพ่ือการกระตุ้นให้ประชาชนมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นและ
ช่วยกันรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัวทั้งหมด 
  ๓. ต้องสะดุดตาต่อผู้มาเยือน การจัดการเชิงการท่องเที่ยวสิ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับและยก
ย่องก็คือการจัดการที่แตกต่างไปจากที่อ่ืนๆ อันเป็นอัตลักษณ์ส าหรับพ้ืนที่นั้นๆ อย่างลงตัว รวมทั้ง
การสร้างสรรค์พ้ืนที่สิ่งใหม่ๆไว้ส าหรับการเยี่ยมชมให้มากยิ่งแต่ก็ควรจะเน้นความแปลกตาให้กับผู้มา
เยือนด้วย 
  ๔. ความประทับใจ เป็นสิ่งที่เจ้าถิ่นหรือองค์กรเข้าภาพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานจนเกิดความประทับใจและได้ชื่นชมสิ่งที่คุณค่าต่าง ๆ 
กลับไปจะท าให้เกิดความน่าสนใจและการประชาสัมพันธ์ไปยังคนในครอบครัว เพ่ือนฝูง และคนรอบ
ข้างให้มาเยือนแหล่งโบราณสถานได้ก็ด้วยความประทับใจที่คนในพ้ืนที่ได้ก าหนดเป็นค่ านิยมหลัก
ให้กับชาวบ้านผู้ท าหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพราะนอกเหนือจากความประทับในแหล่งโบราณสถานแล้วยัง
สามารถให้ความประทับจากน้ าใจของคนในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 
  ๕. ความปลอดภัย เป็นสิ่งควรตระหนักอย่างมากเพราะหากมีข่าวหรือเหตุการณ์ในพ้ืนที่
บ่อยๆจะท าให้นักท่องเที่ยวไมก่ล้าไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนถิ่นควรจะมีแผน
เตรียมการไว้ส าหรับการสร้างความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาเยือนอย่างเป็นรูปธรรม ให้
มากที่สุดซึ่งปัจจุบันการมีส่วนร่วมจากภาคท้องที่และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยจะมีอยู่แล้วท า
ให้เหตุการณ์ร้ายลดน้อยลงไปอีกทั้งการลักเล็กขโมยน้อยก็ควรมีมาตรการเฝ้าระวังตลอดเวลา ยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากถูกควบคุมไว้โดยผู้ที่ดูแลจะท าให้ความมั่นใจในการท่องเที่ยวและ
ศึกษาแหล่งโบราณสถานมีเกิดความสุขใจมากยิ่งขึ้น 
  ๖.ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่าอันเป็นต้นแบบของเมืองศรีวิชัยที่ได้ตกผลึกทางด้าน
มรดก ศิลปวัฒนธรรมไว้มากมายให้กับคนไชยา แน่นอนว่าวัฒนธรรมบางอย่างจะหายไปแล้ว แต่ยังมี
อีกหลายอย่างยังคงถูกรักษาและสืบทอดต่อๆกันมาไม่ขาดสาย ดังนั้น การรื้นฟ้ืนศิลปวัฒนธรรมแบบ
โบราณจะช่วยให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เกิดการเรียนรู้ความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์
ชนชาติของตนเองจนน าไปสู่ความหวงแหงนรักษา ฟ้ืนฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป 
  กล่าวได้ว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจจะมีประเด็นเรื่องแผนต่าง ๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องอีกทั้งเรื่องรายได้ของประชาชนที่มีผลประโยชน์รวมอยู่ในกิจรรมต่าง ๆ การทบทวนทุนเชิง
วัฒนธรรมที่สามารถแปรรูปออกมาเป็นรายได้ของชาวบ้านในพ้ืนที่นั้น  นอกจากนี้การสร้าง
สัมพันธภาพกับภาคีเครือข่ายย่อมแสดงให้เห็นถึกศักยภาพในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วน



๖๓ 
 

ท้องถิ่นท่ีมีนโยบายเป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างจริงจังมากกว่ามุ่งเน้นเชิงการก่อสร้างวัตถุที่เอ้ืออ านวย
ในการด าเนินชีวิตซึ่งขาดการต่อยอดทางทุนที่มีอยู่เดิมท าให้งบประมาณไหลไปสู่เรื่องอ่ืนๆ มากกว่า
เรื่องการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา เพราะการให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยว
จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดแต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน
ก็คือกฎหมายที่ยังไม่ได้ประสานงานไปยังกรมศิลปกรให้รับเรื่องดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไป
อย่างน่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้น การเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจบางครั้งอาจจะมีเป้าหมาย
ร่วมกันทั้งชาวบ้าน องค์กรท้องถิ่น ฝ่ายท้องที่  ท่องเที่ยวระดับจังหวัด องค์กรธุรกิจเอกชน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ จะต้องรวมตัวเพื่อแสวงหาจุดศูนย์กลางของประโยชน์ที่
จะได้รับอย่างเท่าเทียมจึงจะสามารถสร้างมิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 
 
 

๓.๔ มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  มิติการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานหรือสถานท้องเที่ยวอ่ืนๆ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมจะพบมลพิษต่างๆมากมายท าให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวไม่เจริญตามากพอสมควร
โดยเฉพาะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน หรือตามเกาะต่าง ๆ หากไม่มีระบบ
การจัดการขยะท่ีดีพอจะท าให้เกิดมลพิษท้ังทางสายตา ทางเสียง ทางอากาศ ทางกลิ่น เป็นต้น ดังนั้น 
การเตรียมการถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจจะต้องมีการเตรียมการวางแผนเพ่ือความชัดเจนใน
รูปแบบของความร่วมมือในการจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีการบูรณาการจับมือร่วมกันของ
หน่วยงานงานปกครองของท้องถิ่นในพ้ืนที่๒๔ซึ่งมีความสมบูรณ์พอสมควรทุกๆกิจกรรมแต่บาง
กิจกรรมยังติดปัญหาอยู่ในเรื่องของคน เรื่องของเด็กเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นั่นคือเรื่องขยะจัดการขยะ
ให้เป็น แยกขยะด้วยตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านี้หากมีนักท่องเที่ยวมากก็เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่มาก 
สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีทางองค์กรท้องถิ่นก็
พยายามรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านรู้ว่าเมื่อเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีคนที่มาท่องเที่ยวนี้เอาเม็ดเงิน
มาจับจ่ายใช้สอยท าให้บ้านเศรษฐกิจดีขึ้น แต่เด็กและชาวบ้านบางคนก็ยังไม่คิดอะไร เพราะจ านวน
คนมากบางครั้งก็ตามยอมรับความเป็นจริงว่าผู้คนที่มาเท่ียวหรือมาเยี่ยมชมมีทั้งดีและไม่ดี๒๕ 

                                         
  ๒๔ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๒๕ สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๔ 
 

  จะเห็นได้ว่า ความพยามที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อผ่านกิจกรรมยัง
ติดปัญหาใหญ่อยู่มากที่ไม่สามารถจะด าเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบดังนั้น ทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสวงทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งด้วยการให้ความรู้กับชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการการจัดโซนการท่องเที่ยวที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ
หรือการสร้างจิตส านึกของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านและเป็นเจ้าของพ้ืนที่ให้มีความรักและความ
ผูกพันกับแหล่งโบราณสถานซึ่งเชื่อแน่ว่าสามารถจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะท าให้เด็ก เยาวชน และชาวบ้านจะให้ความส าคัญและตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น๒๖แต่
กระนั้นการก าหนดนโยบาย และแผนการจัดการเรื่องความสะอาดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานหากจัดการอย่างเอาจริงเอาจังจะสามารถชักจูงให้องค์กรอ่ืน ๆ 
และประชาชนเกิดความร่วมมือได้๒๗  
  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ เป็นจ า เป็นต่อการจัดการปัญหา
โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์หรือวัดที่มีแหล่งโบราณสถานเพราะการจะเข้าไปจัดโครงการต่าง ๆ จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ไปยังวัด รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากรในบางเรื่อง เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง
การติดป้ายประชาสัมพันธ์ก็จะต้องขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ซึ่งส่วนมาจะมีสถานที่ติดอยู่แล้วแต่ก็ดู
เหมือนจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตส านึกในความสะอาดยังคงมีปัญหาเรื่องขยะและเรื่องความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย แม้กระทั่งในวัดพระธาตุก็ยังมีจุดบอดอยู่เพราะการที่ชาวบ้านเข้าตั้งร้านขายไข่เค็มและสิ่ง
อ่ืนๆซึ่งดูแล้วยังไม่เรียบร้อยมากนักท าให้การจัดการต่างๆกลายเป็นยากหากเจ้าของพ้ืนที่ไม่เห็น
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีสัมพันธภาพที่ดีมากซึ่งมีลักษณะน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า เพราะกิจกรรมที่มีในรอบปีทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในหลายๆเรื่องรวมทั้งท้องที่ฝ่ายปกครอง เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมทางศาสนาก็อาศัยสถาบันวัดอยู่แล้วท าให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดี
เสมอหากสามารถแผ่แพร่ความคิดและมีแนวทางที่ดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เชื่อว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถคลี่คลายปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย๒๘ 

                                         
 ๒๖ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๒๗ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๕ 
 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยปกติแต่อย่างไรก็ตามการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท าได้เพียงการจัดตั้งถังขยะ
ตามจุดต่าง ๆ ที่ชาวบ้านน าไปใส่ไว้แต่ในขณะเดียวขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ อีกจ านวนมากก็ไม่ได้อยู่ใน
ถังขยะทั้งหมดหากจะให้บุคลากรท้องถิ่นมารับผิดชอบก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะจ านวนบุคลากรที่
ท างานด้านการจัดเก็บคงไม่เพียงต่อจ านวนขณะดังกล่าว๒๙ ดังนั้น การจ าเป็นต้องประสานงานองค์กร 
ชมรม เครือข่าย สถาบันสงฆ์ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย และบริษัทห้างร้านต่าง ๆให้ช่วยกัน
ดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งบางองค์กรก็สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้เฉพาะในส่วนองค์กรของตนเองแต่อีก
หลายองค์กรก็ต้องพ่ึงพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วน
พ้ืนที่แหล่งโบราณสถานเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ เป็นพ้ืนที่ของทุกคนมิใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดท าให้
จิตส านึกในส่วนขาดหายไปบ้างจึงต้องมีโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการส านึกรักบ้านเกิดที่
มองเห็นการพัฒนาจิตส านึกให้เด็กเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถจัดท าโครงการได้ง่ายกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยก าหนดให้มีการกระตุ้นและปลุกความตระหนักด้วยการจัดโครงการท าความสะอาด และจัดเก็บ
ขยะตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้งและก าหนดจุดลงพ้ืนที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
โบราณสถานในวัดพระบรมธาตุ ในตลาดไชยา และพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งก็เห็นความร่วมมืออย่างมากท าให้
เห็นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและพยายามจัดโครงการเหล่านี้จะมีองค์กร
อ่ืนๆ หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาร่วมมือต่อโครงการดังกล่าวอย่างมาก๓๐ 
  ปัญหาใหญ่ของการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกประเด็นหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องขณะก็คือ การตั้ง
ร้านของในพ้ืนที่วัดหรือรอบๆ บริเวณแหล่งโบราณสถานซึ่งดูแล้วไม่มีความเหมาะสมอย่างมากท าให้
เห็นถึงการไม่ตระหนักการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดแม้แต่น้อยดูแล้วไม่สวยงามแต่ขณะที่
องค์กรสงฆ์หรือพระสงฆ์จะไม่พูดไปกล่าว ไปตักเตือนมากก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์กับ
ชาวบ้านซึ่งต้องให้ชาวบ้านตัดเตือนกันเองหรือไม่ควรจะให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มาดูแลเรื่องการจัดการระเบียบแผงขายของแต่คงต้องใช่เวลาพอสมควรเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวทาง
ร้านจะขายสินค้าได้หากไปไล่หรือเปลี่ยนสถานที่ไปยังจุดอ่ืนก็ท าให้เสียประโยชน์ไปร้านค้าต่างๆจึงไม่
ยอมย้ายโดยง่าย เพราะฉะนั้นต้องมีเจ้าภาพหลักที่สามารถสั่งการหรืออกค าสั่งได้ถึงแม้ว่าอ านาจสั่ง
การเป็นของเจ้าอาวาสก็ตามแต่เมื่อสั่งแล้วไม่มีคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้จะท าอย่างไรก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ

                                         
  ๒๙ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๓๐ สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๖ 
 

ท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้  นอกจากนี้ การส่งผลกระทบอีกสถานการณ์หนึ่ง เช่น ในช่วงนี้รถทัวร์จะ
เข้ามาจอดรถในพ้ืนที่จะเป็นปัญหามาก ร้านค้าต่างๆ จะแย่งจอดขายของ ท าให้เกิดการเบียดเสียดกัน
ก็ขายของไม่ได้ ก็เลยเกิดปัญหาแย่งลูกค้าท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่ายต่อระบบการจัดการ
และไม่มีความประทับใจทางวัดก็เลยน าเครื่องกั้นมาจอดขวางให้รถเข้ามาได้และกลับรถได้ หาก
นักท่องเที่ยวมารถคันใหญ่ๆ กเ็ป็นปัญหามากหน่อยกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ใช้เวลาเป็นปีๆ ซึ่งเรื่องนี้
จะต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลแต่ขอว่าอย่างให้มีเรื่องสองมาตรฐานและผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใด หากให้วัดเป็นผู้จัดการปัญหานี้ก็คงล าบากมาก๓๑ 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งโบราณสถานที่มีพ้ืนที่อยู่ในวัดเมื่อวัดไม่สามารถดูแลได้
อย่างเต็มที่จะต้องบริหารจัดการแบบเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมแจกแจงหน้าที่แต่ละเครือข่ายให้มี
เจ้าภาพหลักแต่ละฝ่ายมอบอ านาจให้เพ่ือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากที่สุดอย่างเช่น ห้องน้ าห้อง
ส้วมมีรูปแบบในสถานที่อ่ืนๆ ที่สามารถน ามาสร้างเป็นแนวทางการบริหารจัดการได้เหมือนวัดห้วย
มงคล หรือวัดในแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากเราท าให้สะอาดควรเห็นว่าบางครั้งจะต้องเก็บเงิน
ก็ต้องเป็นไปตามนั้นให้มีเจ้าหน้าที่ควรดูแลจะเน้นในเรื่องไหนก็ควรดูความสะอาดเป็นอันดับต้นของ
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ส าหรับมัคคุเทศก์น้อยหรือไกด์ทัวร์ต่าง ๆ ทางวัดหรือเจ้าหน้าที่แหล่ง
โบราณสถานจะต้องเน้นย้ าเรื่องความสะอาด เรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม เรื่องการพูดเสียงดัง เรื่อง
ระเบียบวินัยอื่นๆ จะต้องบุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ เมื่อมีการละเมิดอาจจะต้องต าหนิติง
กันได้ หากไม่เป็นไปอย่างนั้นก็จะดูว่าข้อห้าม ระเบียบวินัยไม่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน 
ยิ่งการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการเรื่องขยะ มีจุดถังขยะตามจุดต่าง ๆ มี
ป้ายประสัมพันธ์ภายในแหล่งโบราณสถานอย่างชัดเจน และการตักเตือนเมื่อมีนักท่องเที่ยวละเมิดข้อ
ห้ามต้องท ากันอย่างเป็นระบบผ่านระบบการว่างแผนงบประมาณ และการวางแผนเชิงความคิด
ร่วมกันวัด และเครือข่ายต่าง ๆ๓๒  รวมทั้งภาคประชาชนที่เปิดร้านขายฝากของภายในแหล่ง
โบราณสถานหรือภายในวัดนั้นๆ ซึ่งบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีในส่วนของ
สาธารณสุขเข้ามาดูแล เมื่อสถานที่มีความนิยมคนเข้ามาเที่ยวมากก็ต้องจัดระบบความสะอาดให้
สะอาดเป็นเรื่องที่ส าคัญ๓๓ 

                                         
  

๓๑
 สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๓ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๗ 
 

  เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์มิติด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะมองในรูปการจัดการตามโครงการ
ประชารัฐ คือ ภาครัฐบาล ข้าราชการ เอกชน ภาคสังคม ประกันสังคม มาร่วมกันอาจจะมีการบริหาร
จัดการร้านขายของฝากประชารัฐคือร้านที่ไม่หวังผลก าไร ไม่มีการจ่ายปันผล ลงเงินกันมาขาย ได้
เท่าไรก็ขยายร้านต่อไปเรื่อยๆ โดยมีผู้จัดการมืออาชีพมาท าหน้าที่บริหารจัดการ มีค่าตอบแทน เพราะ
คนดี คนเก่งมีมากมายแต่บางครั้งก็หาคนที่มีความกล้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆได้ยากเช่นกัน  แต่หาก
ท้องถิ่นทีมีความเข้มแข็งในชุมชนอยู่แล้วในส่วนขององค์กรก็สามารถท าได้ เช่น เรื่องขยะในท้องถิ่นท า
อย่างไรไม่ต้องให้ปัญหาถึงกระทรวงทรัพยากร แต่หากจัดการกับปัญหาขยะท้องถิ่น ท้องถิ่นที่ไม่
แข็งแรงก็ไม่พร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยว เหมือนอย่างในเกาะสมุยมีปัญหาเรื่องขยะ
ตกค้างอยู่บนเกาะสมุย ของใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าตัน ในขณะของเก่าก็ยังคงอยู่ ทิ้งทุกวัน วันละ ๑๕๐ 
ตัน จนปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบไปสู่ต้นน้ า ล าธาร ไหลลงทะเล ก็เป็นปัญหาที่ทางเกาะสมุยก าลังด าเนิน
อย่างเร่งด่วน เพราะฉะนั้น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม
ประเพณี เชิงแหล่งโบราณสถาน และอ่ืนๆ ปัญหาที่ควรตระหนักก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเห็นว่า
โครงการประชารัฐที่อาศัยทุกภาคส่วนที่มีรัฐเป็นแกนน าหรือเป็นเจ้าภาพหลักน่าจะมีโอกาสในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีส่วนหนึ่ง๓๔ 
  กล่าวได้ว่า มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแนวทาง
ส าหรับการสร้างสัมพันธภาพในหลายมิติและหลายรูปแบบที่สามารถด าเนินการไปได้ภายในบทบาท
หน้าที่ที่มีอยู่ รวมทั้งงบประมาณและความตั้งใจในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความสะอาดภายในแหล่งโบราณสถานอย่างเข้มงวดซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางครั้งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของพ้ืนที่นั่นก็คือ สถาบันวัด
หรือพระสงฆ์ที่อ านาจหน้าที่โดยในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะ
ทางวัดหรือสถาบันสงฆ์จะจัดการหรือมีแนวคิดที่ดีอย่างไรก็ไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ดังเช่น การจัดการร้านขายของฝากก็เป็นปัญหาที่ทางวัดมองเห็นแต่ไม่สามารถเข้าไปสั่งการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพราะจะเกิดความขัดแย้งดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์มิติสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอไชยาควรที่จะ 
  ๑. ก าหนดนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ระบบการจัดการยังไม่ครอบคลุมถึงในพ้ืนที่ แต่ก็สามารถจัดการได้ใน
ระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นท าให้หลายพ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะเกลื่อนเมือง ดังนั้น การ
ก าหนดนโยบายด้านสิ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น วัด โรงเรียน ประชาชน 
                                         
  ๓๔ สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๖๘ 
 

ชมรมต่าง ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมไปถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแล
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะแหล่งโบราณสถานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด 
 ๒. ก าหนดแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการป้ายบังคับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
จัดการเรื่องป้ายและถังจัดเก็บขยะในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานและสถานที่ใกล้เคียง รวมทั้งแผน
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์สิ่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีแผนกิจกรรมส่งเสริมตามโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะต้องท าร่วมกันเยาวชนในโรงเรียน ชาวบ้านในพ้ืนที่นั้น และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น Big 
cleaning day เป็นต้น  
 ๓. การจัดโครงการส านึกรักบ้านเกิด เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างจิตส านึกและให้การ
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองหากชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่ไม่ช่วยกันดูแล
รักษาจะหานักท่องเที่ยวที่ไหนจะเอารายได้มาให้รวมไปถึงนักลงทุนจากภายนอกที่จะเข้ามาพัฒนา
ความเจริญให้กับแหล่งโบราณสถานนั้นๆ  
 ๔. การจัดการโครงการประเพณีวันท าความสะอาด (Big cleaning day) ซึ่งจะเน้นเรื่อง
ความร่วมมือเพ่ือให้เห็นพลังของคนไชยาไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน คนชรา ครูอาจารย์ พระสงฆ์ 
เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรเอกชน บริษัทห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ได้ออกมาท าความสะอาดโดยพร้อม
เพรียงกัน อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก่อนที่วันท าความสะอาดจะเกิดและให้อยู่ใน
ลักษณะประเพณีของคนไชยาโดยก าหนดวันหนึ่งวันใดในรอบปี เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์  วัน
ท าบุญเดือนสิบ หรือวันอ่ืนๆ ก็ดูความเหมาะสมและความพร้อมเป็นส าคัญ 
 ๕. การจัดการระเบียบวินัยลักษณะตัวแทน ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ 
เช่น ภายในวัดหากพระสงฆ์ไม่สามารถจัดการเรื่องการจัดตั้งแผงขายฝากได้เพรากลัวความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้นจะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่เข้ามาดูแลให้เป็นไป
ตามข้อบังคับภายในแหล่งโบราณสถานหรือภายในวัดนั้นๆ อย่างเข้มงวดและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖. การสร้างข้อบังคับ กฎระเบียบส าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมาความชัดเจนใน
เรื่องการลงโทษ หรือมาตรการเอาผิดกับคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรหรือบางครั้งแม้ว่า
มีป้ายห้ามท าแต่ก็ยังละเมิดกันอยู่แต่ก็ไม่ผลท าให้เกิดจิตส านึกในความผิดดังนั้น ฝ่ายท้องที่หรือ
ท้องถิ่นควรเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังจะต้องเอาผิดกับผู้ที่ละเมิดกฎข้อบังคับอาจจะเป็นการปรับ
เงินหรือลงโทษตามพฤติกรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามจะต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 



๖๙ 
 

 ๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ หมายถึง ร้านขายของฝากที่ไม่หวังผลก าไร ไม่มีการ
จ่ายปันผล ลงเงินกันมาขาย ได้เท่าไรก็ขยายร้านต่อไปเรื่อยๆ โดยมีผู้จัดการมืออาชีพมาท าหน้าที่
บริหารจัดการ และมีค่าตอบแทนไม่มากนักแต่ก็สามารถบริหารจัดการร้านไปได้ที่เน้นสมาชิกในชุมชน
เป็นส าคัญรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถจะควบคุมร้านประชารัฐได้ 

๓.๕ มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย 
   มิติความสัมพันธ์ทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่บ้างในฐานะ
มุมมองที่แตกต่างไปจากกรมศิลปากรในเรื่องการบูรณะซ่อมแซมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในเชิงนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ประการใดยังคงสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ด้วย บางครั้งก็ท า
หนังสือขอความร่วมมือไปเพ่ือการสนับสนุนและแนะน าซึ่งเป็นลักษณะการพูดคุยที่จะเป็นไปได้
มากกว่าที่ไปจัดการอะไร เช่น กรณีท าสถานทีพั่กไว้ส าหรับสักการะ ๔ ทิศ สาเหตุที่ต้องท า ๔ ทิศ ทาง
วัดพระบรมธาตุก็ได้ท าหนังสือขอต่อเติมเพ่ือจะให้คนมาสักการะพระธาตุจะได้ไม่ร้อนปรากฏว่าทาง
กรมศิลปากร ตอบว่าไม่เป็นการสมควร ซึ่งให้เหตุผลว่าบังทัศนียภาพทั้ง ๔ ทิศและสามารถจะ
หลีกเลี่ยงแดดได้อย่าได้ไปยึดติดว่าด้านไหนหน้า ด้านไหนหลัง๓๕ ดังนั้นจะเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แหล่งโบราณสถานไม่ได้แม้แต่น้อย แม้แต่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในก็ยังต้องบอกให้ทางกรม
ศิลปากรรับรู้ รับทราบ และหากไปจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานให้เป็นของวัด วัดจะต้อง
มีคนจัดการให้เจ้าหน้าที่ที่ไหนไปนั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการแนะน า หากเปิดให้นักท่องเที่ยวไป
เดินอยู่เฉยๆก็ไม่ลึกซึ้ง ถ้ามีคนดูแล ต้องมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วย ไม่อย่างนั้นก็จ้างคนไปดูแลก็ไม่มี
ประโยชน์ ช่วงนี้ก็เชื่อมโยงหลายเรื่องเพราะเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงโบราณสถานต้องเป็นภาพรวมมา
ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด จนถึงศาสนาสถานตั้งแต่ส านักงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องท ากันเป็นกลุ่ม แล้วร่วมกันเสนอว่าปีนี้จะเริ่มลงมือปฏิบัติที่ไหนก่อน การท่องเที่ยว
ต้องเอาทัวร์ไปลง แล้วจะต้องมีเรื่องเล่ามากมาย๓๖จึงเห็นว่าไม่ว่าหน่วยงานใดก็ไม่สามารถจะปรับหรือ
ต่อเติมสิ่งใดๆได้เพราะการควบคุมดูแลตัวโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม
ศิลปากรซึ่งระบุไว้ในกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงคิดในรูปแบบที่สามารถจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เชิงแหล่งโบราณสถานด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆไว้ภายนอกตัวแหล่งโบราณสถานก็สามารถ

                                         
  ๓๕ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๖ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
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ท าได้ จึงมีเหตุผลว่า เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องภายในได้ก็จะต้องจัดการ
ภายนอกเท่าท่ีสามารถกระท าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาในประเด็นข้อกฎหมายการควบคุมดูแลแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้
แล้วยังคงมีมุมมองต่างเหตุผลว่าหน่วยงานสมควรจะรับผิดชอบมากที่สุดซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
อย่างมากว่า หากมอบอ านาจการดูแลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งโบราณสถานค าถามที่
น่าขบคิดกันต่อว่า บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนถิ่นมีความรู้ในเรื่องโบราณสถานมากน้อยเพียงใดที่
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ ได้หรือไม่ยังคงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันต่อไปว่า แนวคิดใน
เรื่องความรับผิดชอบกับการพยายามรักษาสิ่งเดิมๆไว้ให้กับลูกหลานหรือจะพัฒนาไปสู่ภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนสถานยุคใหม่อย่างไหนจะเกิดประโยชน์และไม่ท าลายเอกลักษณ์ความแหล่งโบราณ
ไปอย่างผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้น ดังนั้น การมองต่างมุมในเชิงบทบาทหน้าและข้อกฎหมายอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างไร
อาจจะเป็นมิติความสัมพันธ์ที่กล่าวต่อไป 
 ภาครัฐ มีภาคประชาชน มีองค์การชุมชน สถาบันการศึกษาอาจจะเข้ามาดูแลและศึกษากัน
อย่างจริงเกี่ยวกับทางเลือกหรือทางออกทั้งปวงในบนพ้ืนฐานของความต้องการที่ควรจะให้เป็นซึ่งจะ
เห็นได้ในบางพ้ืนที่มีแหล่งโบราณสถานก็สามารถบริหารจัดการภายใต้การท่องเที่ยวเชิงพุทธได้อย่าง
น่าอัศจรรย์แต่แหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาจึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้
ประโยชน์แก่ประชาชนผู้อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว หรือบางประเด็นตัวอย่างในกรณีวัดสวนโมกข์ ไม่ได้เป็น
แหล่งโบราณสถาน อย่างน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กรมศิลปากรแต่นิยามของคนสมัยใหม่อาจมองถึงการ
ท่องเที่ยวที่อาจะไม่ต้องเก่ียวกับแหล่งโบราณสถานก็ได้ก็อาจขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือค่านิยมบางอย่าง 
ดังนั้น การจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวแหล่งโบราณที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับไตรภาคีจะต้องเริ่ม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องเป็นเจ้าภาคใหญ่จะต้องเชิญกรมศิลปากรมาพูดคุยเพ่ือท าความเข้าใจ
ขอบเขตในสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าที่จะนั่งดูสิ่งปรักหักพังไปตามกาลเวลาซึ่งนอกจากกรมศิลปากรและ
ภาคประชาชนและสถาบันสงฆ์ก็ควรเข้ามาเพ่ือการออกแบบกิจกรรม ออกแบประเพณี และการฟ้ืนฟู
กิจกรรมที่ตอบสนองให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความเป็นมาและประวัติของคนเมืองศรีวิชัยอย่าง
แท้จริงจึงเห็นได้ข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถที่จะพูดคุยเพ่ือความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในสิ่งที่เราสามารถ
กระท าได้และร่วมกันในลักษณะเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถาน การเขียนประวัติ การ
ศึกษาวิจัยที่มาทีไ่ปให้ชัดเจนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยวได้ในอ าเภอไชยา๓๗ 

                                         
  ๓๗ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
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  เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์มิติทางด้านกฎหมายแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในเชิงการบริหาร
จัดการแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในพ้ืนที่รอบนอก
แหล่งโบราณสถานท าให้เห็นว่าการก าหนดนโยบายภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยก็ตามก็สามารถท าให้กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งโบราณสถานทั้งภายในและภายนอกวัดที่ยึดติดอยู่กับแหล่ง
โบราณสถานแต่ประการใดท าให้เห็นว่า มิติความสัมพันธ์ที่ก่อตัวในลักษณะวัฒนธรรม และอารยธรรม
ของคนไชยาที่พยายามสืบสานประเพณีต่าง ๆ ทั้งการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆให้กับลูกหลาน
ได้รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงผ่านเรื่องราวการเล่าขานของผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้านในอ าเภอ
ไชยา ถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายบางประการซึ่งเป็นไปในลักษณะการอนุรักษ์ศิลปกรรมตามต้นฉบับซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะกลายเป็นทุนดังเดิม เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือตกแต่งแหล่ง
โบราณสถานอันเก่ามาเป็นอันใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยวหรือประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไร
เพราะฉะนั้น การสร้างสายสัมพันธ์ในประเด็นนี้อาจจะมีการท าความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยจัด
ประชุมระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา 
กรมศิลปากร ชมรมในชุมชน โรงเรียน หน่วยงานรัฐ สถาบันสงฆ์เพ่ือการหารือแนวทางการพัฒนา
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวตามแนวพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายการ
ควบคุมดูแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร๓๘จะต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดผนวกกับความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดตามหลัก
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 

๓.๖ มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
  จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่ทุกคนเป็นคนดีนี้คืออัตลักษณ์ของชาวสุราษฏร์ธานี
ซ่ึงไปที่ไหนอาจจะเอาคนโกงบ้างแตเ่มื่อสรุปแล้วคนจังหวัดสุราษฎร์ว่าเป็นเมืองคนดีเพราะคนดีเป็นศรี
แห่งเมืองสุราษฎร์ก็คือตอบโจทย์หมด๓๙ที่มาจากหลวงพ่อพุทธทาสที่ได้สร้างต้นแบบแห่งการศึกษา
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างยาวนานโดยเฉพาะชาวอ าเภอไชยาที่มีโอกาสที่ดีที่มี สิ่งที่มีค่า

                                         
  ๓๘ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  

๓๙ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๗๒ 
 

มหาศาลภายใต้การสร้างสรรค์แหล่งโบราณสถานระดับประเทศ และระดับโลกท าให้ผู้คนทั่วโลกต่างก็
รู้จักสวนโมกอันเป็นที่อยู่ของคนส าคัญระดับโลกนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีก
มากมาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงทะเล แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น เขื่อนรัฐ
เชี่ยวหลาน (เขื่อนรัฐชประภา) อุทยานเขาสก เป็นต้น ท าให้เห็นว่า ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากได้เข้ามาเยี่ยมและพักผ่อน รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้จังหวัด
มีชื่อเสียงติดระดับโลกอย่างเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ซึ่งท าให้เห็นว่า การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากกระแสหลักจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถานที่มีกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย เช่น ประเพณีช่วงวันวิสาขบูชา การจัดงานย้อนยุค การแห่ผ้าของ
ชาวบ้านและของชาวจังหวัดใกล้เคียงในวัดพระบรมธาตุอ าเภอไชยาก็เป็นแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ 
มีอายุ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปีนอกจากนี้การท าบุญตามโอกาสซึ่ง ส่วนมากมีเสาร์-อาทิตย์ก็ยังมีคนจ านวน
ก็ยิ่งมากตามไปด้วย 
  อัตลักษณ์ของวัดพระบรมธาตุไชยาซึ่งในยุคสมัยศรีวิชัยจะมีความเจริญรุ่งเรืองนับถือพุทธ
ศาสนา นิกายมหายานนับถือพระโพธิสัตว์ การสร้างองค์พระธาตุไชยานั้นสร้างแบบทรงปราสาทจะ
เห็นลักษณะของเจดีย์สมัยศรีวิชัย ที่อ่ืนจะเป็นทรงกลมๆทรงบาตรคว่ า แต่ว่าพระธาตุไชยาจะเหมือน
ทรงปราสาท ใช้อิฐทั้งหลัง ปัจจุบันที่เห็นฉาบปูนของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไชยาภิวัฒน์ ฉาบปูนไว้ เพ่ือ
ป้องกันการพังทลาย เมื่อก่อนไม่มีการฉาบเห็นแต่อิฐแดง ใช้อิฐท าให้กันความร้อนได้สูง มีความแปลก
ว่าการสร้างเจดีย์แบบนี้มีอยู่ ๓ แหล่ง วัดแก้ว วัดหลง และวัดเวียง ลักษณะของภายในเจดีย์เมื่อเปิด
ประตูเข้าไปแล้วจะเห็น สันนิษฐานไว้ว่า สมัยก่อนเป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะบรรจุที่ฐาน อีก
อย่างจะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่พระธาตุไชยาได้พบพระโพธิสัตว์ ๑ องค์ถือว่า 
มีความงดงามและตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครส่วนในเขตพุทธวาสเป็นองค์พระธาตุพระวิหารคด มี
พระที่ราดทรายแดง ท าจากหินนิราศทรายแดง มีแห่งเดียวอยู่ในเขตไชยา เกิดจากความศรัทธาของ
หมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน ถ้ามีก าลังทรัพย์มาก็สร้างองค์ใหญ่ สร้างเสร็จก็จะพามาไหว้ล้อมรอบองค์
พะธาตุ แล้วบรรจุอัฐของพระพุทธรูปนิราศทรายแดง๔๐ เพราะฉะนั้น พยายามชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของชาวบ้านต้องเป็นวิถีอัตลักษณ์ของตัวเอง เช่น องค์พระธาตุต้องมีเหตุผลสักอย่างที่
สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกแล้วสร้างให้ชุมชนเกิดรายได้  เพราะองค์พระธาตุไชยาถือได้ว่าเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดประชาชนเกิดความศรัทธา ดังนั้นวิธีคิดต่อไปจะต้องท าอย่างไรให้

                                         
 

๔๐ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๗๓ 
 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วต้องมาอีกครั้งที่จะเป็นบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เครือข่ายอ่ืนๆที่เข้ามาดูแลอยากให้เข้ามาดูแลบ่อยๆ เข้ามาดูแลโบราณสถานทุกแห่งในอ าเภอไชยา 
  นโยบายคือมุ่ งเน้นในการท่องเที่ยวที่ เอาเป็นแหล่งโบราณสถานเชิดชูแบ่งปันให้
บุคคลภายนอกได้รู้จัก มีนโยบายหรือแบบแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของ
โบราณสถานในส่วนของการจัดการมีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณี เราลงไปถึงชุมชน ลักษณะของ
งานรูปแบบหลักๆ เช่น งานสงกรานต์ งานต่างๆ งานการดูแลโบราณสถาน งานท าบุญพระแม่โพสพ 
การท าบุญสาลาหมั่นในหารดูแลเป็นความเชื่อมโยงใน ๒ ศาสนา เพราะในตลาดไชยาจะมีสุสานเจ้า
เมืองเดิมอยู่บ้านสงขลาเป็นศาสนาอิสลามก็มีดูแล เพราะค าว่า ดูแลโบราณสถานเรามีเจดีย์กรมหลวง
ก็จะมีการท าบุญทุกปี โดยเทศบาลร่วมกับปกครองท้องที่ในการดูแลปกครอง ในตลาดไชยาซึ่งการ
ท าบุญก็เป็นการท าบุญประเพณี แต่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาจะไม่ค่อยสนใจมากนัก เช่น วัดหลวง
เจดีย์ และวัดแก้ว ไม่ได้มาวัดแก้วแต่มาวัดพระธาตุ วัดสวนโมกข์ และวัดพุมเรียงมากกว่า ในการ
ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานสวนโมกข์ วัดพระธาตุการท าไข่เค็ม ท าผ้าไหม หรือท าอาหารพ้ืนบ้าน ท า
ขนมกรุบกรอบ ซึ่งเป็นขนมทางภาคใต้ ก็กลายเป็นการพาไปให้แวะวัดหลวงก็เป็นบทบาทของคณะ
ศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๑ก็พาไปทางพุมเรียง ซึ่งเป็นโบราณสถานของพุมเรียง มีวัด
ล่างลักษณะรูปแบบของวัด การสร้างของคนในสมัยโบราณเป็นรูปแบบของเมืองเก่า เป็นเมืองพุทธเก่า 
ประติมากรรมของวัดเป็นประติมากรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงมีคุณค่าจวบจนปัจจุบัน 
  ทางด้านส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานีระบุว่า แหล่งโบราณสถานเชิงพุทธมี ๑ 
ลักษณะ ลักษณะแรกก็คือ อยู่ในวัดซึ่งมีพระสงฆ์อยู่วัดเป็นนิติบุคคลที่มีประชาชนอยู่ดูแลของวัดที่เป็น
เรื่องของเจ้าอาวาส แต่ว่าเจ้าอาวาสก็ท าได้ในขอบเขตการดูแลได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรว่าใคร
เป็นผู้ครอบครอง ส่วนที่ ๒ อยู่ในที่ไม่ได้เป็นวัดอันนี้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งการรายงาน
ไปตามสภาพความเป็นจริงว่ามีการบุกรุกแหล่งโบราณสถานหรือไม่ มีการเสื่อมสลายหรือไม่ ส าหรับ
บทบาทในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นบทบาทหลัก ๆ ก็คือ วัด เช่น วัดหลวงพ่อพัฒน์ 
จริงๆ มีโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่ว่าไม่ได้จัดสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว๔๒ในขณะ
อ าเภอไชยาจุดที่จะท าให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของไชยา ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ได้
เห็นว่าไชยา มีวัดพระธาตุบ้านเด่นในเรื่องใด ช่วยกันสืบทอดยกระดับความเป็นชาวไชยา ควรบอกสื่อ

                                         
  

๔๑ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๒ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๗๔ 
 

ให้รู้ให้ได้เห็นถึงความศักด์ิสิทธิ์ ความสง่า เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาดู มาเที่ยวชมได้เห็นแล้วติดใจ ชอบ
แล้วอยากกลับมาเที่ยวอีก เศรษฐกิจก็จะขยายตัวออกไปจนถึงที่สุดชาวไชยาเราช่วยกันช่วยให้คนได้
เห็นถึงความล้ าค่า รวมถึงการสื่อถึงของฝากที่ชาวไชยาได้ท ากันมาจนเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อ  เช่น ไข่
เค็มไชยา๔๓นอกจากนี้ยังมีเรื่องมวยชาวไชยา เพราะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับศาสตร์ของมวยกับพระ
ธาตุไชยามีความสัมพันธ์ต่อกัน หากสามารถใช้ศาสตร์ของมวยไชยามาอยู่แกนกลางหรือสื่อสัมพันธ์กับ
องค์พระธาตุจะเกิดมิติใหม่ท่ีส าคัญเพราะมวยไทยไชยาเป็นสินค้าระดับโลกในความเป็นสากล๔๔ซึ่งเขา
กล่าว่า มวยท่าดีมวยไชยา ต่อยหนักโคราช ฉลาดลพบุรี  มวยท่าดีของไชยาที่ไปต่อยหน้าพระที่นั่งท า
ให้เด็ก เยาวชนในอ าเภอไชยาหลังจากเลิกเรียนเสร็จแล้วใช้ฝึกการต่อสู้แบบมวยไทยพาไปโชว์
ต่างประเทศต่างชาติจะชอบมากเพราะมีท่าสวย มีท่าหลายๆ ท่าที่ต่างประเทศเห็นแล้วชอบมาก 
ตอนนี้เปิดสอนเกี่ยวกับศิลปะมวยไชยา มาฝึกเป็นศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้มวยไชยา ท าให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจของเรื่องมวยไชยา เพราะฉะนั้น คนอ าเภอไชยาเป็นพ้ืนที่ที่โชคดีอยู่ได้เพราะความดี
ของคนรุ่นเก่า หลายพื้นท่ีเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีมาก เป็นเมืองปากอ่าว น้ าไม่ท่วม พ้ืนที่จะสูงน้ าจะไหล
ลงทะเลหมด มีความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล จึงกล่าวได้ว่า พ้ืนที่อ าเภอไชยาเป็นแหล่งอารายธรรม๔๕ที่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่ภาคการท่องเที่ยวได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ
โลกจึงเป็นโอกาสที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
อย่างแม้จริงเพ่ือการน าเสนอจุดที่แตกต่างไปจากสถานท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีมนต์เสน่ห์อย่างรอบด้วย
เพ่ือการต่อยอดทางทุนวัฒนธรรมจากแหล่งโบราณสถาน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคิด
และชุมชนควรเข้ามารับประโยชน์ร่วมในการท่องเที่ยวชุมชน เป็นสิ่งส าคัญในการท่องเที่ยวจะเป็น
ความเชื่อในจิตวิญญาณและความประทับใจเกี่ยวกับชุมชนได้ค้นพบอัตลักษณ์แบบใหม่นั้นคือ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ความยั่งยืน๔๖ร่วมกันหลายภาคส่วนที่พร้อมให้การสนับสนุนและขยายแหล่งพ้ืนที่การท่องเที่ยวแหล่ง

                                         
  ๔๓ สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๔ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๕ สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๖ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๗๕ 
 

โบราณสถานให้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะเป็นความภาคภูมิใจของคนไชยาที่อัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณ
สายปัญญาและความเชื่อจากแหล่งโบราณสถานภายในวัดพระบรมธาตุและแหล่งโบราณสถานอ่ืนๆ  
   
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานียังคงมีแนวโน้มที่จะต้องส่งเสริมภาคการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ จากเครือข่ายที่ ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง รวมทั้งผู้คนที่เห็นคุณค่าแหล่ง
โบราณสถานซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอ าเภอไชยาเพียงเท่านั้นแต่ยังจะต้องขยายพ้ืนที่ให้ทั่วทั้งจังหวัด
สุราษฏร์ธานี แต่กระนั้น บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องมีการริเริมโครงการต่าง ๆ 
ให้มากขึ้นในลักษณะการท างานแบบเครือข่าย หรือ การท างานที่มีข้อผูกมัดแบบหลวม อย่างเช่น การ
ลงนาม MOU ระหว่างกันร่วมกันเครือข่ายอ่ืนให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้  
 

๓.๗ สรุปความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีจะสามารถประยุกต์ใช้สอยแหล่งโบราณสถานในระดับท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการด้านก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังเครื่องมือ 
โดยการขออนุญาตในการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานผ่านการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลและเป็นเจ้าของแหล่งโบราณสถานนั้นๆที่มีความรับผิดชอบ
ด าเนินการด้านวิชาการและเทคนิค ดังนี้ 
 มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือในเชิงทุนทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในอ าเภอไชยาในรูปแบบสองศาสนาที่อาศัยวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาอย่าง
ยาวนานที่มีนัยยะทางประวัติศาสตร์ ประเพณี กิจกรรมทางสังคม การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
รวมไปถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไปที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันอย่างสงบสุขภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน แต่
ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แหล่งโบราณสถานอย่างมาก เช่น บทบาทความร่วมมือในงานประจ าปีของวัดพระบรมธาตุไชยาที่อยู่
ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่สนับสนุนโดยตรงไม่ได้แต่ก็อาศัยจุดที่
เชื่อมในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยการท างานร่วมกันแต่ก็ถือว่ายังไม่ครอบคลุมแหล่งโบราณสถาน
ทั้งหมดเพราะบางแห่งยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนมากนักจึงลดการให้ความส าคัญอย่างมาก 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามมิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมจะต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึง
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ฐานความเชื่อที่แตกต่างผ่านการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาประสานประโยชน์
และการด ารงชีวิตร่วมกัน มีการท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ให้การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านแก่ผู้มาเยือนที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา การจัดการความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถถ่ายทอดได้กว้างขวางมากยิ่ง หรืออาจจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นของแหล่งโบราณสถานเดือนละ ๑ ครั้ง การสร้างเป็นเครือข่ายการดูแลรักษาและ
สร้างมัคคุเทศก์น้อยให้กับแหล่งประวัติศาสตร์ของคนไชยา การท าความเข้าใจและขอความร่วมมือใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะท าให้เป้าหมายของความ
ร่วมมือดีกว่าที่เป็นอยู่มากขึ้น การสร้างความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีความราบอยู่มากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่จะต้องแสดงความจริงใจ จริงจังในการพัฒนา
แหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวจริง ๆ  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เป็นความพยายามไปอีกขึ้นหนึ่งขององค์กรปกครอบส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมภาคการส่วนร่วมทางสังคมซึ่งจะมีลักษณะ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ 
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั่วไปมองผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน การวางแผนการพัฒนา
ชุมชน การก าหนดนโยบายการทางการบริหารการพัฒนา หรือแม้กระทั่งงบประมาณส าหรับการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาจะต้องให้ประชาชนสามารถติดตาม ข่าวสาร การตรวจสอบ มีความโปร่งใส 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ระดับท่ี ๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนใน
ท้องที่นั้น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่าง ๆ หัวหน้าชมรมต่างๆ เป็ นต้น 
ระดับท่ี ๓ ความสัมพันธ์นักธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจอ่ืนๆ กลุ่มนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการอ านวยความสะดวกและ
บริการผู้ประกอบการด้วยจิตใจที่ดีงามตามไปด้วยที่เรียกว่า ได้ประโยชน์ทั้งคู่จึงน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดี
ต่อกันและระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
หลีกเลี่ยงมิได้อย่างเด็ดที่จะเข้าไปพัฒนาสัมพันธภาพไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคการท่องเที่ยว ภาค
วัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานปลัดจังหวัด สถาบันการศึกษา กรมศิลปากร รวมไป
ถึงสถาบันสงฆ์ เป็นต้น  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าก าหนด
นโยบายเพ่ือการตอบสนองต่อการรายได้ภาคประชาชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน
อาจจะมีต้องมีการก าหนดแผนการอย่างน้อย ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนการปฏิบัติงาน ของภาคีเครือข่าย
ทั้งหมดทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่สามารถตอบสนองต่อการลงทุนด้านเศรษฐกิจตามลักษณะตาม
ขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งต้องจัดบทบาทหน้าที่อย่างลงตัวไม่ให้เกิดการขัดแย้งเชิงหน้าที่ของแต่ละฝ่าย     



๗๗ 
 

๒. แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ เพราะเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานภายใต้
ข้อตกลงให้ด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีส่วนร่วมและต้องชี้แจงรายละเอียดกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องว่าในอ าเภอไชยาจะมุ่งเน้นสร้างอะไรให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร ชาวบ้านจะต้องมีส่วนในการต่อยอดรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่นอย่างไรซึ่งเป็น
กลไกเชิงการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ ๓. แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน เป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภทไม่เว้นแต่การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานที่ผนวกด้วย
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วท าให้เห็นถึงรายได้จ านวนหนึ่งที่จะถึงมือภาค
ธุรกิจทั้งหลายในชุมชนนั้นๆ ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน จัดได้ว่าเป็นแผนที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็น
การด าเนินกิจกรรมต่างผ่านการลงทุนทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรม 
ผ่านการท างานแบบเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นใหญ่โตมาก
ส าหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานเพราะบางแห่งขาดคนดูแลจึงปล่อยวิถีการ
ท่องเที่ยวไปตามยถากรรมมากกว่าที่จะเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม้ว่าจะดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้ทั่วถึงเพราะขอบเขตพ้ืนที่มีจ านวนมากท าให้บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการดูแลแต่หากในเขตเทศบาลจะง่ายต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินภายใต้แผนปฏิบัติการ ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนก าหนดนโยบายเน้นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ระบบการ
จัดการยังไม่ครอบคลุมถึงในพ้ืนที่ แต่ก็สามารถจัดการได้ในระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นท าให้หลายพ้ืนที่ยัง
มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะเกลื่อนเมือง ๒. ก าหนดแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
การจัดการป้ายบังคับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันรักษาความสะอาดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการเรื่องป้ายและถังจัดเก็บขยะในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานและ
สถานที่ใกล้เคียง ๓. แผนการจัดโครงการส านึกรักบ้านเกิด เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างจิตส านึกและ
ให้การตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ๔. แผนการจัดการโครงการประเพณีวันท าความสะอาด (Big 
cleaning day) ซึ่งจะเน้นเรื่องความร่วมมือเพ่ือให้เห็นพลังของคนไชยาไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน 
คนชรา ครูอาจารย์ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรเอกชน บริษัทห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ได้
ออกมาท าความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน ๕. การจัดการระเบียบวินัยลักษณะตัวแทน ซึ่งเป็น
เจ้าภาพหลักการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ๖. การสร้างข้อบังคับ กฎระเบียบส าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เพราะที่ผ่านมาความชัดเจนในเรื่องการลงโทษ หรือมาตรการเอาผิดกับคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ค่อยจะ



๗๘ 
 

ได้ผลเท่าที่ควรหรือบางครั้งแม้ว่ามีป้ายห้ามท าแต่ก็ยังละเมิดกันอยู่แต่ก็ไม่ผลท าให้เกิดจิตส านึกใน
ความผิด ๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ ที่เอ้ือต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย จะเห็นปัญหาและอุปสรรคเชิงหลักกฎหมายมากกว่า
ประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่
บ้างแต่ก็สามารถสร้างความเข้าใจต่อบริบทการท างานที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้อาจจะต้องก าหนด
เครือข่ายภาคประชาสังคม การท างานร่วมกับองค์กรรัฐอ่ืน ๆ สถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอ่ืนๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการท่องเที่ยว
ที่ยังคงเป็นอุปสรรคโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมกับกรมศิลปากรเชิญมาให้ความรู้ในเรื่อง
ขอบเขตของข้อกฎหมายและการปฏิบัติของเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวระดับจังหวัดโดยมีประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา กรมศิลปากร ชมรมใน
ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานรัฐ สถาบันสงฆ์เพ่ือการหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวตามแนวพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายการควบคุมดูแหล่งโบราณสถาน
ของกรมศิลปากร จะต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดผนวกกับความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในอ าเภอไชยานอกจากแหล่งโบราณสถานที่มี
จ านวนมากแล้วยังมีประเพณี อารยธรรมอีกมากมายเพราะพ้ืนที่แถบเป็นขุมทรัพย์ที่ตกทอดมาจาก
อารยธรรมศรีวิชัยท าให้ทุนทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่จ านวนที่ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของคน
ในพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองไชยา วัดแก้ว วัดหลง และแหล่งโบราณสถาน
อ่ืนๆ อีกท้ังยังเป็นแหล่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสที่สร้างความเจริญและแหล่ง
ศึกษาความรู้สายธรรมะ ยังมีศาสตร์ของมวยไชยาที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นต้น ทางด้านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคิดและชุมชนควรเข้ามารับประโยชน์ร่วมในการท่องเที่ยวชุมชน จนเกิดความ
ประทับใจในอัตลักษณ์ของอารยธรรมในพ้ืนที่ ต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานความยั่งยืน ร่วมกันหลายภาคส่วนที่พร้อมให้การสนับสนุนและขยายแหล่งพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานให้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะเป็นความภาคภูมิใจของคนไชยาที่อัตลักษณ์
ทางจิตวิญญาณสายปัญญาและความเชื่อจากแหล่งโบราณสถานภายในวัดพระบรมธาตุและแหล่ง
โบราณสถานอื่นๆ 
 
 
 



๗๙ 
 

แผนภาพที่ ๓.๑ สรุปมิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

การจัดการแหล่งโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมศิลปากร/หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ วัด/ส านักสงฆ์ ชุมชน/บุคคล 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน/การประสานประโยชน์
เพ่ือการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน 

MOU/ส่วนร่วม 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

อัตลักษณท์้องถิ่น 



 
๘๐ 

 

บทท่ี ๔ 
 

วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ดังจะเห็นจากการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และเป็นการปลูกฝังหลักการ
ด าเนินชีวิตในทางท่ีดีผ่านโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพราะฉะนั้น การประยุกต์ใช้สอย
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการด้านก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังเครื่องมือ โดยการขออนุญาตในการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งโบราณสถานผ่านการขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลและเป็นเจ้าของแหล่ง
โบราณสถานนั้นๆที่มีความรับผิดชอบด าเนินการด้านวิชาการและเทคนิคด้วยการการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี   
 

๔.๑ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น าไปสู่การพัฒนา การอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การดูแลและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจ ความประทับใจในการน าเสนอ
สาระส าคัญที่เชื่อมโยงทางค าสอนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถานแหลง 
โบราณคดี โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในหลายพ้ืนที่ยังมีไมมีข้อมูลอาจจะเกิดจากไมเคยมีการส ารวจ
ตรวจค้นหามาก่อน โบราณสถาน ศาสนสถานรกร้างที่ส ารวจพบ ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานไวแล้วแต่
ยังไมมีการศึกษาวิจัย หรือไมมีการบูรณปฏิสังขรณ์น ามาใช้ประโยชน ถูกปล่อยทิ้งไวเฉยๆ ขาดการ
ดูแลจัดการท านุบ ารุงรักษาและใช้ประโยชนอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นยังขาดคนที่มีความรู้ในบางเรื่อง อีก
ทั้งยังขาดนักวิชาการทางด้านในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีเพราะมีจ านวนมาก  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการจัดการแหล่ง
โบราณสถานที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการ ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้าง
ความรู้ ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  ๓.การจัดการความรูเรื่อง
ทรัพยากร  ๔. การบริรักษ์  ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ ๖.การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและ



 
๘๑ 

 

สร้างใหม่ ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันและ๘. การด าเนิน
กิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี ดังนี้ 
 
  ๔.๑.๑ การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  
  การให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งก็คือการแบ่งปันความรู้จากวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
ทุนที่มีอยู่ภายในชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและสถานที่ส าคัญใน
ชุมชนเป็นหน้าที่ส าคัญของหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน และความรู้ทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นความหมายที่สอดแทรกอยู่ในสถานที่นั้นๆ 
เช่น มีการแจกเอกสารประวัติให้ได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น เป็นต้น ๑ ซึ่งองค์ประกอบของ
ความรู้ได้แก่ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน การเรียนรู้ผิดถูกด้วยตนเอง ค่านิยมและความเชื่อ 
รวมทั้งคุณค่า ความรอบรู้ในเนื้อหาสาระ และความเข้าใจที่ท าให้เกิดการด าเนินชีวิตวิถีพุทธผ่านการ
คิดวิเคราะห์และประเมินจนเกิดการรวมเข้ากับประสบการณ์ เพ่ือน าไปสนับสนุนท าให้ศักยภาพ
ความสามารถของบุคคลเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อน ามา
รวมเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องของความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้แหล่งโบราณสถาน
ต่างๆ ซึ่งการเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย๒  ซึ่ง
ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงคุณค่าที่มีแนวทางการปฏิบัติใน
รูปแบบเฉพาะตามวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น มีการจัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้
เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสถานศึกษาการท่องเที่ยว๓ เป็นต้น เป็นไปเพ่ือที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่
จะเรยีนรู้ถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทางท่องเที่ยวเชิง
พุทธจึงมีเป้าหมายคือสิ่งที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความรู้ในการด าเนินชีวิตอย่างเปี่ยมสุข
ตลอดเวลา และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน๔ ส่วนงานนี้จึงมีความส าคัญในการ
สร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความหมายของหลักธรรม
ผ่านกิจกรรมในฝึกการปฏิบัติตน การให้ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท่องเที่ยวที่จะท าให้เกิดความ
                                                 

  ๑ สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร, พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๓ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๔ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๒ 

 

น่าสนใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจศึกษาในการเข้ามาศึกษาโบราณสถาน
และสถานที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนงานนี้จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการให้ความรู้ให้มี
ความทันสมัยและมีความน่าสนใจ เพ่ือการเข้าถึงความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และความรู้ทางด้าน
หลักธรรมที่แสดงถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ ของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
  การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ต้องเป็นการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ 
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นหรือสถานที่โดยผ่านประสบการณ์ตรงในการมี
ส่วนร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนผ่านการด าเนินชีวิตของชุมชน โดยการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนในเชิง
การเรียนรู้ ควรสร้างกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยกิจกรรมแต่ละอย่างควรเป็นกิจกรรมที่มีความ
น่าสนใจและเข้าถึงท าความเข้าใจได้ง่าย๕ ซึ่งในส่วนนี้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนท าให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่จะได้รับทั้งความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และความเข้าใจในหลักธรรมซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตน
ของชาวพุทธ การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบเมื่อมาท่องเที่ยวแล้วมาแล้ว มาชม บางคนดู เฉยๆ ก็ได้
ความรู้แต่บางคนตั้งใจมาเพ่ือปฏิบัติแต่ต้องมีกิจกรรมเน้นกิจกรรม เช่น มีโรงมโหรสพ การปฏิบัติธรรม 
เป็นต้น๖  ซึ่งการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้แต่ละกิจกรรมได้ให้ความรู้ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น
ในการมาท่องเที่ยวสวนโมกข์มีจุดให้ได้เรียนรู้ ๕-๖ จุด๗ และมีผู้ให้ความรู้อธิบายสิ่งต่างๆประจ าจุด 
ซึ่งกิจกรรมในแต่ละจุดจะเป็นการให้ความรู้ในลักษณะต่างๆ เป็นการสร้างความหลากหลายให้
กิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการตอบสนองในการเรียนรู้ไม่เบื่อหน่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นฐาน
ครอบคลุมการเข้าใจหลักธรรม ในด้านศีลได้แก่ การท าให้เข้าใจถึงศีลซึ่งเป็นข้อปฏิบัติถึงความดี ด้าน
สมาธิได้แก่กิจกรรมการเจริญภาวนาการฝึกสมาธิฝึกให้มีสติเพ่ือจะได้เกิดความคิดที่ดีและไม่ประมาท 
ด้านปัญญาได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับศีลและการปฏิบัติเจริญภาวนานั่งสมาธิ ซึ่งทั้งการปฏิบัติดีและ
การคิดดีจะเปน็สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้ที่ดีตามมาด้วย อีกสิ่งหนึ่งคือการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี เป็น
การรักษาแนวทางการปฏิบัติในการเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมเนียม หรือจารีต
                                                 

  ๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๗ สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร, พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๓ 

 

ดั้งเดิมของชุมชน ที่เป็นพ้ืนฐานการอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงคุณความดีไม่ประพฤติ ผิดใน
ศีลธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ที่ควรรักษาไว้ เช่น การแห่ผ้าห่มพระธาตุ มีการจัดงานย้อนยุค๘ 
เป็นต้น 
  การให้ความรู้อีกลักษณะจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะท าให้คนรู้จักจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้นที่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นั้นก็คือ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  
การท่องเที่ยวเชิงพุทธคือการท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จัก ช่วงเวลา
พิเศษคนก็มาเยอะต้องมองสถานการณ์ เช่นท าไมต้องบวชเช่นนั้น ท าไมต้องทอดผ้าป่าช่วงนี้ เราต้อง
จัดงานเพื่อน าเสนอและอธิบายความหมายของพิธีการหรือประเพณีที่ได้มีการจัดขึ้นว่ามีขึ้นเพ่ืออะไร๙ 
เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ เพ่ือสร้างการดึงดูดความน่าสนใจในการเข้าถึงและให้เป็นที่รู้จัก การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยส่วนมากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจศึกษามักจะมีเป้าหมายอยู่แล้ว 
จึงไม่ได้มีความหลากหลายในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์จึงจ าเป็นต้องท า
ให้เกิดความคุ้มค่าในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยการแนะน าสถานที่ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การท าเส้นทางการท่องเที่ยวว่าเมื่อเดินทางมาเส้นทางนี้จะได้พบกับ
สถานที่ส าคัญใดบ้าง ส่วนงานนี้จึงมีหน้าที่ในการน าเสนอโบราณสถานหรือสถานที่ส าคัญให้เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป ซึ่งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนี้ความร่วมมือคือสิ่งที่ส าคัญ การที่จะท าให้เกิดการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกคน ในพ้ืนที่ตลอดถึงระดับจังหวัดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง
คุณค่าและเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติที่ดี การมีความคิดที่ดี ตลอดจนภูมิปัญญาที่ดีนั่นเอง นอกจากนั้นต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ลง
เว็บไซต์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงต้องมีการท าแผนที่ส าคัญเป็นการสร้างเส้นทางสาย
วัฒนธรรมที่มีการเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสถานที่ การประชาสัมพันธ์
สามารถท าได้โดยผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ทั้งการพูดปากต่อปาก การใช้เทคโนโลยีสื่อ
ออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่องทางที่มีการเข้าถึงได้ง่าย๑๐ ดังนั้นส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์จึงมี
ความส าคัญที่จะต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนท าให้สถานที่มีความน่าสนใจและบุคคลทั่วไปรู้จัก 

                                                 

 ๘ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๙ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๔ 

 

  เพราะฉะนั้น การให้ความรู้ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยหรือการให้ความรู้โดยตรงเป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ที่จะไปรองรับกับกิจกรรมและ
แผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้ดี จึงจ าเป็นต้องจัดส่วนให้มีลักษณะที่สมดุลเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควรจะมีการแบ่งส่วนงานให้ชัดเจนในหน้าที่แต่ละส่วน ซึ่งการ
จะท าให้เกิดความชัดเจนควรจะมองถึงลักษณะของงานแต่ละประเภทและความสอดคล้องกันของงาน
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
 
  ๔.๑.๒ การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี 
    การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการจัดบุคคลเป็นการจัดบุคคลที่มีความสามารถหรือ
ความเหมาะสมในการด าเนินงานให้เข้ามาท าหน้าที่ ที่จะต้องบริหารจัดการบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนให้มี
การแบ่งหน้าที่ เ พ่ือให้ เกิดการปฏิบัติที่ดีที่ เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง พุทธ ซึ่ ง
นอกเหนือจากบุคคลอาจเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่สัมพันธ์กันกับงานในแต่ละด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้ด าเนินงานเองหรือผู้สนับสนุนให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ซึ่งบุคคลที่
จะเข้ามาท างานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งมีการปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนซึ่งก็คือผู้ที่มีศีล เป็นผู้ที่มีความคิดสามารถควบคุมอารมณ์และมีสติ
ที่ดีคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจก็คือผู้ที่มีสมาธิ และผู้ที่มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ สามารถคิดและปฏิบัติ
ตนอย่างมีเหตุและผลก็คือผู้ที่มีปัญญา ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งการถ่ายทอดความรู้และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการศึกษา อย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงมีวิธีการเลือกบุคคลเข้ามาท า
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล เช่น ทรงโปรดปัญจวัคคีย์ก่อน 
เพราะทรงเห็นว่าพวกเขามีพ้ืนฐานความศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ง่ายต่อการท าความเข้าใจค าสอน
ของพระองค์ และต่อมาก็สอนชายหนุ่มที่ชื่อว่ายสกุลบุตร ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีและผู้น าของชายหนุ่ม
ในชุมชนนั้น เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า ปัญจวัคคีย์และยสกุลบุตรนี้ จะเป็นสาวกที่จะช่วยในการ
เผยแผ่ค าสอนได้มาก เป็นต้น อีกอย่างในการบริหารองค์กรนั้น พระพุทธองค์ทรงมีความระมัดระวัง
เป็นอย่างยิ่งในการรับสมาชิกเข้าสู่องค์กร หรือสถาบันสงฆ์ ในยุคแรกๆ พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกที่
เข้าใหม่เอง คือ ทรงอุปสมบทแก่ผู้ที่ต้องการที่จะอุปสมบทด้วยพระองค์เอง  แต่ต่อมาก็ทรงมอบ
อ านาจให้สงฆ์เป็นผู้จัดการ และได้ทรงก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าใหม่ไว้อย่างเข้มงวดรัดกุม 
เช่น ผู้ที่จะอุปสมบทนั้นจะต้องเป็นผู้ชายมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนที่มีอวัยวะ
สมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเช่นเป็นโจร ไม่เป็นคนที่ท า
ความผิดหนีอาญาแผ่นดิน มีเครื่องหมายติดตัว เช่น มีรอยสัก ถูกเฆี่ยนหลังลาย เป็นต้น เมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็จะต้องมีผู้รับรองหรือผู้ที่พิจารณาคัดเลือกว่าสมควรจะบวชหรือไม่  นั่นก็คือ



 
๘๕ 

 

พระอุปัชฌาย์และพระสงฆ์ตามที่ทรงก าหนดไว้ คือ ไม่ต่ ากว่า ๑๐ รูปในเขตที่มีพระพอเพียง และไม่
ต่ ากว่า ๕ รูป ในเขตที่มีพระหายาก หลังจากรับสมาชิกใหม่เข้ามาแล้ว จะต้องอยู่รับการศึกษาอบรม
ในส านักของอุปัชฌาย์หรืออาจารย์อย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งเรียกว่าการถือนิสัย เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่มี
การอบรมก่อนที่จะเข้ามาท างานซึ่งเป็นการฝึกการท าหน้าที่ก่อนที่จะมีการท าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการจัด
บุคคลสามารถแยกออกแต่ละด้านตามลักษณะของงานได้ดังนี้  
 การประเมินทางด้านการจัดกิจกรรม เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ที่จะ
ให้ความรู้ในแต่ละสถานที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับชุมชนและสถานที่ส าคัญในชุมชนที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวได้ เช่น ปราชญ์
ชุมชนหรือคนในชุมชนที่มีความรู้ประวัติเกี่ยวกับชุมชน และหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ รวม
ไปถึงการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิด
ความประทับใจ ประกอบกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็น
ลักษณะของการแสดงออกในเชิงบวกอย่างเหมาะสม 
 การประเมินทางด้านการสื่อสารและให้ความรู้ ผู้ที่แนะน าสถานที่ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ มีเยาวชน 
ที่คอยให้การแนะน าประวัติ ความเป็นมาคอยแนะน า๑๑ และอธิบายความรู้ที่มีอยู่ในในท้องถิ่นซึ่งเป็น
ทุนของชุมชน ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาแนะน าต้องเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจริงๆเพราะเขาจะรู้ดี ถ้าเป็นคนใน
พ้ืนที่ก็จะพูดคล่องเลยแต่ต้องมีการอบรมเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง๑๒ ซึ่งอาจต้องร่วมมือกับทาง
โรงเรียน สภาวัฒนธรรม หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ในการสนับสนุนบุคคลที่มีความรู้ในพ้ืนที่ และมี
ความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษากับผู้ที่เข้ามาศึกษาในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นอีกทั้ง
วิธีการในการให้บุคคลในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมยังช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมกันและยังเป็นการบริหาร
จัดการบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  
 การประเมินทางด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการเลือกบุคคลที่จะมาท าหน้าที่ในการกระจาย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือให้บุคคล
อ่ืนเกิดความสนใจที่จะมาศึกษา เป็นผู้ที่ด าเนินงานเพ่ือสร้างสรรค์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจและเกิด
จิตส านึกท่ีดีต่อสถานที่ที่ส าคัญดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการประกาศเพ่ือให้การสร้างคุณค่าให้กับสถานที่
ในการเป็นที่รู้จักจนน าไปสู่เอกลักษณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสาย

                                                 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๒ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๖ 

 

วัฒนธรรมเชิงพุทธ ซึ่งบุคลากรที่จะมาท างานในด้านนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพอสมควรเพ่ือที่จะสร้างสรรค์วิธีการหรือ
เครื่องมือที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและดึงดูดความสนใจในการเข้ามาศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงพุทธของสถานที่ดังกล่าวที่เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 การประเมินทางด้านการประสานงานเป็นบทบาทส าคัญในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประสานงานจึงต้องมีอยู่ทุกในทุกระดับชั้นของการ
ด าเนินงานของทุกๆ ฝ่าย เพราะถ้าขาดการร่วมมือในการประสานงานเพียงระดับใดระดับหนึ่งย่อม
ส่งผลกระทบการด าเนินงาน ที่จะต้องเชื่อมโยงบุคคลหลายบุคคลหรือหน่วยงานหลายหน่วยงานให้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธจ าเป็นต้องมี
การด าเนินงานในหลายๆด้าน ซึ่งในบางด้านต้องมีการติดต่อและร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างเป็นระบบและสะดวกรวดเร็วซึ่งผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่จะต้องพิจารณาจากการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีก่อนเพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทักษะที่ส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือขึ้น และที่ส าคัญ
เป็นผู้ที่เข้าถึงชุมชนรู้จักชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาสหรือผู้ดูแลสถานที่ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งจะต้องประสานงานขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
งบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก าลังคน เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 การประเมินทางด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในส่วนของการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นหน้าที่
ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลสถานที่ได้แก่ เจ้าอาวาส ทุกคนในชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในการ
ดูแลภูมิทัศน์รอบๆ ให้สะอาดและมีความปลอดภัยเป็นการพัฒนาสถานที่ให้น่าสนใจและพร้อมส าหรับ
การเรียนรู้อยู่เสมอ แต่ก็เป็นการดูแลรักษาสถานที่เฉพาะในส่วนของบริเวณรอบๆ โบราณสถานที่ขึ้น
ชื่อ ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้มากนอกจากท าความสะอาดบริเวณ และ
ดูแลภูมิทัศน์ข้างๆ๑๓ แต่ในส่วนของโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไม่สามารถเข้าไปดูแล
ได้ ซึ่งจะแตกต่างกับงานด้านการอนุรักษ์ที่จะมีหน่วยงานดูแลเป็นพิเศษ มีการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถาน ต้องอนุรักษ์ต้องตั้งระบบการจัดการในการช่วยเหลือส่งเสริมและมีการฟ้ืนฟูด้วย๑๔ เช่น 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุนั้นคือสิ่งที่บ่ง
บอกถึงวัฒนธรรมนั้นคือจุดขาย แต่ในเรื่องที่เข้าไปท่องเที่ยวในวัดแล้ววัดมีรายได้ตรงนั้นควรท า ควร
เห็นความส าคัญของวัด มีการประกอบอาชีพเรียกนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม๑๕ เป็นการพัฒนาแหล่ง

                                                 
๑๓ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๗ 

 

ท่องเที่ยวทั้งในเชิงการอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเชิงวัฒนธรรมในการส่งเสริม
อาชีพดั้งเดิมของชุมชนซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตในการด ารงชีวิตภายใต้สังคมเชิงพุทธ และเป็นการสร้าง
คุณค่าความน่าสนใจให้กับสถานที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีการประเมินศักยภาพการท างานด้านการสร้างจิตส านึกที่ดี ในการบริหาร
จัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะมีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาท างานและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ การสร้างจิตส านึกก็เป็นอีกอย่างที่ส าคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งการสร้างจิตส านึกที่ดีเป็นการสร้างความคิดในการ
รับผิดชอบที่จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความประพฤติปฏิบัติที่ดี ทั้งในด้านสถานที่ในการรักและหวงแหนใน
สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนในแต่ละสถานที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการปฏิบัติหน้าที่เมื่ อเกิด
จิตส านึกที่ดีการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนก็จะเป็นไปด้วยดีอันเนื่องมาจากจิตส านึกที่ดีที่จะท าให้คิดดี 
ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีค าสอนเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกคือ ไม่ให้มองแค่ตัวเอง ไม่ให้มองแค่
สังคมของเรา แต่ให้มองทั้งโลก ให้มีปัญญามองเห็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยในสรรพสิ่ง ใน
ธรรมชาติทั้งหมด ให้มองว่าสิ่งแวดล้อมนี้ธรรมชาติทั้งหมดนี้เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่ง
ทั้งหลายนี้มีความสัมพันธ์กัน พ่ึงพาอาศัยและส่งผลกระทบต่อกันทั้งสิ้น และให้มีเมตตากรุณาด าเนิน
ชีวิตและบ าเพ็ญกิจต่างๆ ซึ่งในการท่องเที่ยวสิ่งส าคัญคือความยุติธรรมและความประทับใจที่ได้รับ 
เช่น การเป็นคนดีในการท่องเที่ยวเชิงพุทธคือการต้อนรับดีไม่โกงราคา ความเป็นเมืองคนดี๑๖ เป็นต้น 
  สรุปได้ว่าการบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม ทั้งจากความสามารถที่เหมาะสมเฉพาะกับงานในแต่ละด้านซึ่งมีลักษณะหน้าที่ที่ต่างกัน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการรับผิดชอบหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอนุรักษ์ได้แก่กรม
ศิลปากร สภาวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด และจากความเหมาะสมตามพ้ืนที่ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ ผู้น าชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น ทั้งหมดนี้อยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับชุมชนและ
หน้าที่นั้นๆ ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลเป็นขั้นตอนในการพิจารณาคนที่เหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือเป็น
การสนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงมีความส าคัญในการรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าบรรลุผลส าเร็จไปมาก
น้อยเพียงใด แล้วมีการด าเนินงานด้านใดที่ประสบปัญหาเพ่ือน ามาประเมินว่ามีความผิดพลาดใดที่
ต้องแก้ไขปรับปรุง และมีด้านใดที่จะต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธมีหลักที่ยึดถือและพิจารณานั่นก็คือหลักธรรมาภิบาล 

                                                 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๘ 

 

ประกอบด้วย การยึดถือกฎระเบียบกฎหมาย การยึดมั่นความถูกต้อง ความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ 
ความร่วมมือร่วมใจ การรับผิดชอบหน้าที่ และการใช้ทุนชุมชนอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะเป็นการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานทั้งในด้านการปฏิบัติงานที่ดี การคิดที่ดี และความรู้ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเช็ค
สถานะในการด าเนินงานอีกด้วย  
 
  ๔.๑.๓ การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร   
  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอไชยาแม้ว่าจะบาง
แห่งจะมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถานแต่ข้อจ ากัดหลายแห่งก็ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองจึงต้องอาศัยท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนเข้ามาท างานร่วมกันแต่ถึงอย่างไร
ก็ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมขับเคลื่อนไปได้ถึงแม้นว่าจะมีทรัพยากรอย่างจ ากัด
เพราะการเร่งส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือในลักษณะ
องค์กรรวมในพ้ืนที่อ าเภอไชยาหรืออย่างน้อยที่จะต้องสามารถบูรณาการทรัพยากรร่วมกันได้เพราะ
หากมีความต้องการไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีด้านงบประมาณซึ่งในบางท้องถิ่นจะมีศักยภาพการ
ท างานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลไชยาที่มีองค์พระบรมธาตุเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญ อีก
ทั้งการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักจะมีอยู่แล้วท าให้เทศบาลต าบลไชยาสามารถบริหารจัดการ
เรื่องงบประมาณได้ อีกการประสานความร่วมจากงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วน
ที่สนับสนับกิจกรรมลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ไชยา เพราะฉะนั้น การ
สนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยวจะสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ก็ด้วยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน
ที่มีก าลังในการสนับสนุนได้ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา เป็นต้น หากสามารถ
จัดหาเจ้าภาพหลักได้ซึ่งเป็นการตั้งต้นในการด าเนินกิจกรรมก็เชื่อว่าจะสามารถดูแลเรื่องงบประมาณ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้จุดประสงค์เดียวกันนั้นคือการพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอไชยาซึ่งผลประโยชน์ก็จะน าไปสู่รายได้และกิจกรรมอ่ืนๆ  
  เพราะฉะนั้น การระดมทรัพยากรงบประมาณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโบราณสถาน วัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น วันวิสาขบูชา จะมีการแห่ผ้า มีการจัดงานย้อนยุค๑๗ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                 
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๘๙ 

 

จะเป็นหน่วยงานที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือเพ่ือร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องการให้มีประชาชนในชุมชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งแต่
ละท้องถิ่นจะมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์
วางแผนร่วมกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และที่ส าคัญคือด้าน
งบประมาณสนับสนุน ซึ่งจะท าให้เกิดความน่าสนใจและการเข้าใจถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มี
ความหมายส าคัญทางศาสนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วม เช่น ด้านการ
สื่อสารและให้ความรู้คือจัดให้มีวิทยากรอยู่ประจ าจุดและจัดให้มีมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นเยาวชนหรือคนใน
ชุมชนโดยมีการแนะน าประวัติ ความเป็นมา  ด้านการเพ่ิมศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ มีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเรียนรู้และเข้าถึง ซึ่งชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่นจ าเป็นต้องเข้ามาดูและในเรื่องนี้ในการเป็นหูเป็นตาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะช่วยให้เกิดความสามัคคีในการ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีให้เกิดความเจริญ ซึ่งจะเพ่ิมความน่าสนใจและความเชื่อถือที่จะมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเอง 
 ๒. ด้านบุคลากร การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้และ
เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ ชุมชน และความรับผิดชอบ เพื่อการด าเนินการในการส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เมื่อคัดเลือกบุคคลที่มาท าในแต่ละหน้าที่ได้แล้วการพัฒนาเป็นสิ่งที่จะท าให้
บุคลากรมีศักยภาพมากข้ึนเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีมากขึ้น และการสร้างจิตส านึกที่ดีเป็นการสร้างทัศนะคติที่ดีให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความคิดที่ดีที่ส่งผลให้เกิดการกระท าที่ดีตามมา เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจ เมื่อทุก
คนเป็นคนดีก็จะท าให้เกิด อัตลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนซึ่งจะเป็นจุดเด่นที่ท าให้มีผู้สนใจมาท่องเที่ยวหา
ความรู้จากโบราณสถาน หรือสถานที่ที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ระดับผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเต็มใจ ซึ่งการ
สร้างแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในกรณีที่บุคลากรเป็นคน
ในชุมชนซึ่งก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกกรณีคือบุคลากรไม่ใช่คนในชุมชนเป็น
บุคคลภายนอกที่เข้ามาท าหน้าที่หรือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธแรงจูงใจก็คือการให้คุณค่า
เห็นความส าคัญกับบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะน่ายกย่องเชิดชู ต้องเข้าใจในเรื่องของแต่ละ



 
๙๐ 

 

ฝ่ายว่าฝ่ายนั้นๆท าหน้าที่นั้นๆก็จะเห็นว่ามันก็ไม่น่าเกิดปัญหา แต่อาจส่งผลในการเกื้อกูล ในการดูแล
ในภาพรวมคนที่ท าหน้าที่ดูแลโดยตรง๑๘  
  การสร้างแรงจูงใจซึ่งเป็นหนึ่งในการอ านวยการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ค าพูดและการสื่อสารความหมายที่ดีเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงในเพ่ือให้เกิด ความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เช่น การสร้างวัตถุ
มงคลเพ่ือให้วัตถุมงคลเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมแรงเข้าหากันที่ท าให้ดีขึ้น เกิดการยึดมั่นและเคารพใน
วัตถุมงคลเราต้องปฏิบัติตัวเองอย่าให้ผิดศีล๑๙ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง
ความศรัทธาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ 
และยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันกับบุคคลภายนอกซึ่งจะเข้ามาท าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้สถานที่ส าคัญเป็นที่รู้จักและเกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

๓. ด้านการจัดการองค์ความรู้ การใช้ทักษะในการบริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหาร
ในการติดต่อประสานงาน สั่งการ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
จะต้องมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ  เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็น
บ้างตามความเหมาะสมที่ส าคัญคือจะต้องพิจารณาผู้ปฏิบัติหรือผู้ท างานให้เหมาะสมกับงาน แล้วคอย
ติดตามงาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่างๆ รวมไปถึงการให้ก าลังใจและผลตอบแทนแก่
ผู้ปฏิบัติงานบ้างตามสมควร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน ซึ่งเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธร่วมกัน  
 ๔. ด้านเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องจุดเด่นทางศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มีความหมายทางประวัติศาสตร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
มีหลายช่องทาง การด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ควรเป็นอย่างมีระบบและมีกระบวนการที่
ชัดเจน จึงควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการคงความเป็นเอกลักษณ์ในด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความน่าสนใจที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาหาความรู้ นอกจากนั้นครอบคลุมไปถึงเรื่องระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องมีการพัฒนาให้
เพียงพอและเหมาะสม ทั้งในด้านการปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดดูแลให้เป็นปัจจุบัน และมีสภาพที่
เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลที่เป็นเชิงอนุรักษ์และ

                                                 
๑๘ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายมาโนช ธนอารักษ์, กรรมการชมรมพระเครื่อง จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 



 
๙๑ 

 

ปฏิสังขรณ์ เป็นหน้าที่กรมศิลปากรในการขึ้นทะเบียน๒๐  ให้ความรู้สึกที่ดีซึ่งจะท าให้เกิดความ
น่าสนใจ ด้านสินค้าท้องถิ่นที่ควรจะมีการพัฒนาความรู้ในด้านนี้ในการน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
ผ่านกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าซึ่งเป็นอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
และด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะนอกจากนักท่องเที่ยว
ต้องการมาหาความรู้แล้วความปลอดภัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยท าให้เกิด
ความสบายใจ ซึ่งการบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธในด้านการวางแผนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างความน่าสนใจ ความเชื่อถือศรัทธาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่
ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาจะให้ความส าคัญของศาสนาวัฒนธรรม
อยู่แล้ว เพราะสิ่งที่เป็นศาสนา วัฒนธรรมย่อมมีความเป็นมาจุดเกิดแห่งความศรัทธา ความเชื่อของ
ผู้คน๒๑ ซึ่งแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดีคือ การพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้  มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ และที่ส าคัญมีความพร้อมในการที่จะรองรับและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่ให้ความสนใจจะมาท่องเที่ยว  
 
 ๔.๑.๔ การบริรักษ์ / รักษา 
  การด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานในเขตอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก แต่กระนั้นขอบข่ายงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจะมีข้อจ ากัดหลายประการท าให้เกิดอุปสรรคอยู่บ้างแต่ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือการท่องเที่ยวในบางจุดก็สามารถกระท าได้ ซึ่งแน่นอนว่าตัวของโบราณสถานจะไม่สามารถกระท า
ใดๆได้แต่การดูแลรักษาขอบเขตบริเวณพ้ืนที่โดยรอบย่อมกระท าผ่านความร่วมมือของสถาบันวัดใน
พ้ืนที่ซึ่งส่วนมากจะให้ความร่วมมือด้วยดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามค าสอนเรื่องการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสนใจและให้ความส าคัญต่อแหล่ง
โบราณสถานก่อนแล้วจึงสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประกอบเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมไปได้ 
 พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการปรับปรุง พัฒนา และการดูแลรักษาอยู่เสมอ เนื่องจากพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติ หลักค าสอนทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงหลัก
ความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ ที่ผู้ศึกษาต้องใช้ปัญญาในการศึกษาและการปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้
หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักศีลธรรม และจริยธรรม มุ่งเน้นให้รู้เท่าทันความ
จริงของโลก และชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง
มีคุณภาพชัดเจน อิทธิบาท ๔ สรุปได้ว่า หลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่ง

                                                 
๒๐ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๒ 

 

ความส าเร็จ หรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร 
แต่ถ้าหากได้ย้อนร าลึกกันบ้างว่า มีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ ไม่มี
คราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรม ซึ่งม ี๔ ข้อ คือ 
  ๑. ฉันทะ ความเต็มใจที่จะท างาน คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท า
ให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีต่องานที่ท า ไม่ใช่สักว่าท าให้เสร็จๆไป หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือ
ผลตอบแทน เมื่อมีการประเมินการด าเนินงานจนน าไปสู่การสร้างแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาด้วยความเต็มใจ ท าด้วยความต้องการที่จะบรรลุผล
ส าเร็จที่ได้วางแผนร่วมกัน ซึ่งการด าเนินการด้วยความเต็มใจจะท าให้เกิดการดูแลเอาใจใส่งานส่งผล
ต่องานที่จะมีคุณภาพ การบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการควบคุมการ
ปฏิบัติงานส่วนของการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดการด าเนินงานที่ท าด้วยความเต็มใจทั้งในเรื่องของ การ
จัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ดังกล่าวก็จะเกิดความน่าสนใจและยังท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงทั้งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และ
ความรู้ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. วิริยะ สู้งาน ความเพียร คือ พากเพียรด าเนินงาน ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้น
ด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ ใน
การบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนของ
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาความเพียรมีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้เกิดการด าเนินการเดินหน้า
ไปอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคง เนื่องจากความเพียรเป็นการพยายามอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
และปัญหาที่เกิดขึ้น ด าเนินงานไปด้วยความอดทนเพ่ือให้บรรลุยังผลส าเร็จที่ได้วางเป้าหมายไว้ ทั้ง
การจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยความเพียรในการจะพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดการด าเนินกิจกรรมที่ดี
ยิ่งขึ้นไป การประชาสัมพันธ์ก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคคลทั่วไป
เข้าถึงและรู้จักซึ่งการที่จะท าได้นั้นจะต้องขยันในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้องมีการขยันท าความเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของกันและกันการ
รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ และด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจ ความขยัน
จึงมีส่วนส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ให้น่าสนใจ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
 ๓. จิตตะ ใส่ใจงาน จริงจัง คือ เอาจิตฝักใฝ่ รับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่
ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย การให้จิตจดจ่อกับความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ด าเนินงานนั้น
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อย่างอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา จ าเป็นต้องมีในเรื่องของการใส่ใจงานที่ท าเพ่ือให้
เกิดการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพราะงานด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขเป็นสิ่งที่ต้องท าพร้อมกับการที่ต้องอนุรักษ์ไปพร้อมกัน ปรับปรุงโดยคง
ความเป็นเอกลักษณ์ดังเดิมไว้ จึงต้องมีการเอาใจใส่ว่าสิ่งใดที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้และสิ่งใดที่ไม่
สามารถท าได้ เ พ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่จะส่ งผลต่อคุณภาพของกิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจนน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
 ๔. วิมังสา ท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง ปรับปรุงแก้ไข ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท า
นั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นไป ในการบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจ าเป็นต้องใช้ความคิดหรือสติปัญญาเพ่ือการ
ไตร่ตรองหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมที่จะต้องใช้ความคิดในการการไตร่ตรองวางแผนเพ่ือจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ให้ความรู้
ควบคู่กับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างสรรค์ผลิตสื่อหรือข่าวสาร
เพ่ือส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไปเป็นการสร้างการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นการร่วมคิดด้วยปัญญาในการสร้างสรรค์
วิธีการร่วมกันในการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องใช้ความคิดท่ีรอบคอบในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องใช้
ปัญญาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการให้ความรู้ เกิดความน่าสนใจ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดเส้นทางสายวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั่นเอง ดังนั้นการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การศึกษาสรุปได้ว่าการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีการการ
ตรวจสอบ การตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นผลของการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ เป็นการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ระดับบุคคล รวมทั้งการประเมินผล เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เป็นสิ่งส าคัญที่
จะส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลจาก
การตรวจสอบเพื่อหาปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งใดที่ควรจะพัฒนา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมที่
เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง
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และรู้จักสถานที่ และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เป็นขั้นตอนในการควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนอาจจะน าหลักฉันทะ ความเต็มใจที่จะ
ท างาน คือ มีใจรัก หลักวิริยะ สู้งาน ความเพียร คือ พากเพียรด าเนินงาน หลักจิตตะ ใส่ใจงาน จริงจัง 
คือ เอาจิตฝักใฝ่ รับรู้ในสิ่งที่ท า และวิมังสา ท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง ปรับปรุงแก้ไข ใช้ปัญญา
สอบสวนเข้ามาบูรณาการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
  ๔.๑.๕ การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ  
  การสร้างเครือข่ายความร่วมเป็นอีกลักษณะที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ ในการจะ
ท าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความส าเร็จปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทีมงานหรือการร่วมมือจากบุคคลภายใน
ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัดมีส่วนส าคัญอย่างมาก การประสานความร่วมมือ เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ของการด าเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะขาดไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปของบุคคล
หรือกลุ่ม เพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด เพราะหากว่ามีการ
ประสานงานที่ผิดพลาดแล้ว งานนั้นก็ไม่สามารถที่จะด าเนินต่อไปได้เช่นกัน การบริหารงาน ในการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนจะให้ความร่วมมือ  ประสานงาน
ปฏิบัติให้เข้ากับวัตถุประสงค์ การประสานงานจึงต้องมีอยู่ทุกในทุกระดับชั้นของการด าเนินงานของ
ทุกๆ ฝ่าย เพราะถ้าขาดการร่วมมือในการประสานงานเพียงระดับใดระดับหนึ่งย่อมส่งผลกระทบการ
ด าเนินงาน ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องติดต่อสื่อสารและมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องเชื่อมโยงบุคคลหลายบุคคลหรือหน่วยงานหลายหน่วยงานให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานในหลายๆด้าน ซึ่งในบางด้านต้องมีการติดต่อและร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
เป็นระบบและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งต้องเริ่มจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความส าคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุและความเป็นไปของบ้านเมืองและก็ท าให้การพัฒนามันจะเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยอาศัย
ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้ดูแลสถานที่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทั้งในด้านการให้ความรู้ สถานที่ให้ความสะดวกเรียบร้อยปลอดภัย และการด าเนินงานโดยรวม
ในการบริหารจัดการโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ การจัดการเป็นสิ่งส าคัญมากและรวมถึง
ความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันแก้ปัญหาและดูแลรักษาโบราณสถานให้
คงอยู่สืบไป๒๒เป็นการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านความคิด การปฏิบัติในการส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจร่วมกันในคุณค่าของสถานที่ที่ส าคัญในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

                                                 
๒๒ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๕ 

 

  การรองรับการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเป็นแกนน าของเครือข่ายการดูแลโบราณสถาน
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในการรองรับการเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในสถานที่ ทั้งในด้านการอ านวยความสะดวกเรียบร้อย ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสถานที่ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจและการดึงดูดความสนใจซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลในการตัดสินใจ
เข้ามาศึกษาหาความรู้ในสถานที่ ส่วนงานในด้านการเพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้เป็นงานที่จะต้อง
ด าเนินงานพัฒนาสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ การดูแลและบ ารุง เป็นหน้าที่หลักของวัด
และชุมชนซึ่งต้องมีการบูรณาการจับมือร่วมกันของหน่วยงานงานปกครองของท้องถิ่นในพ้ืนที่๒๓ ใน
การดูแลเพ่ือให้มีสภาพที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการประกอบพิธีทางศาสนาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และท าการส ารวจตรวจสอบให้คงสภาพหรือปรับปรุงให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการเข้ามาศึกษาและท่องเที่ยว อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่สนใจ  
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้เกิด เครือข่ายของ
กลุ่มคน และกลุ่มต าแหน่งงานต่างๆ ที่จะไปรองรับกับกิจกรรมและแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประสานให้
ทุกฝ่ายเข้าใจได้ดี ซึ่งการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถขยายงานให้กว้างขวางในการระดมมันสมองในการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนงานการให้ความรู้มีหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ส่วนงานการประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
น่าสนใจและดึงดูดใจท าให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างกว้างขวางมากขึ้น ส่วน
งานการประสานความร่วมมือมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
เกิดความสะดวกในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และส่วนงานพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการดูแลรักษาให้ปลอดภัยและพร้อมรับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แต่ก็มีจุดประสงค์
เดียวกันคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะได้รับความรู้ทางด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและความรู้
ทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่จะท าให้เห็นถึงคุณค่าอย่างสูงสุด 
 
  ๔.๑.๖ การฟื้นฟู ผลิตซ ้าและสร้างใหม่  
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา การฟื้นฟู การผลิตซ้ าหรือการสร้างใหม่
อาจจะอยู่นอกบริบทที่สามารถกระท าได้ แต่กระนั้นในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาจะเห็น
แหล่งโบราณสถานที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมส าหรับการท่องเที่ยวแม้แต่น้อยเพราะเหลือแต่ซาก

                                                 
๒๓ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๖ 

 

ปรักหักพังเต็มไปหมดท าให้เกิดสภาพของการดูแลที่ไม่เต็มที่มากนักจนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป
ในบริเวณอ าเภอไชยา และเป็นสิ่งที่น่าเสียดายต่อสภาพที่เห็น เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาการบริหารจัดการในบริบทที่สามารถกระท าได้ เช่น ในกรณีแหล่ง
โบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากรก็สามารถด าเนินการใช้งบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟูให้
อยู่ในสภาพดีดังเดิมถึงแม้ว่าจะไม่องค์เดิมก็ตามซึ่งอาจจะต้องด าเนินตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  ขั นตอนที่ ๑ การศึกษาวิจัย/องค์ความรู้  
 กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางด้านแหล่งโบราณสถานในสถานะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมกระท าได้ยากยิ่งเพราะขาดบุคลากรที่มีทักษะในด้านการวิจัย แต่ถึง
อย่างไรก็ตามศักยภาพของท้องถิ่นที่มีแหล่งโบราณสถานก็สามารถที่จะบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่ ง
ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ การซ่อมแซม การื้นฟ้ืนประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยแหล่ง
โบราณสถานจนสามารถกลายเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นแหล่งโบราณสถานอ่ืนใน
ประเทศไทย แต่หากมองในมุมของการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้แม้ว่าจะมีวิธีการของแหล่ง
โบราณสถานอ่ืนก็ตามแต่กระบวนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอาจจะไม่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้ก็
ต้องเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านการท างานด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติหรือการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการจัดการ วิธีให้ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งประเด็นดังกล่าวสถาบันทางการศึกษาอาจจะเป็นค าตอบที่ดีที่สุดที่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงเข้าหา
การท างานด้วยกันเพราะสถาบันทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีจะมีเครื่องมือหลาย
ประการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ๒๔ อีกทั้งการท างาน
การพัฒนาการวิจัยก็เป็นความต้องการของสถาบันทางการศึกษา จึงเป็นไปได้ว่าการตั้งต้นน่าจะอยู่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประสานการท างานร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น 
 ขั นตอนที่ ๒ การส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชน 
  ความร่วมมือจากชุมชนเป็นสิ่งส าคัญมากในการบริหารจัดการซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา
หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการท างานร่วมกันนั่นก็
คือการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่
การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดส่วนงาน การจัด
บุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเมื่อการด าเนินงานร่วมกันหลายบุคคล 
หลายหน่วยงาน หลายหน้าที่ จึงต้องมีการแสดงความคิดเห็นและลงความเห็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทาง
ที่จะเกิดผลกระทบกับแต่ละฝ่ายน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งที่จะท าให้เกิดความ

                                                 

  ๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๗ 

 

แตกแยกซึ่งส่งผลโดยตรงกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ ท าให้การด าเนินงานชะงักอาจถึงขั้นยกเลิก
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวเลยก็เป็นได้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงมีผลดีกว่าการตัดสินใจตาม
ล าพัง หรือแต่ละตัวบุคคล เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับ การเข้าใจ การพิจารณาและ
ความเที่ยงตรง ซึ่งการตัดสินใจร่วมกันเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการวางแผนที่จะต้องร่วมก าหนดแผน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินงานในด้านต่างๆให้ครอบคลุมผ่านการแสดงออกทางความคิดเห็น 
คือ ต้องมีการวางนโยบายก่อน ต้องเข้าแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ในเชิงพุทธ
ศาสน์๒๕ เมื่อก าหนดแผนในการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพุทธแล้วการตัดสินใจต่อมาคือ
การก าหนดส่วนงาน ที่จะต้องร่วมกันตัดสินใจในการแบ่งส่วนในการรับผิดชอบงานในแต่ละด้านตาม
แผน เมื่อจัดงานเป็นสัดส่วนขั้นต่อมาก็คือการคัดเลือกบุคคลเข้ามารับหน้าที่ในแต่ละด้านซึ่งจะต้อง
ผ่านการปรึกษาหาคนที่เหมาะสม เช่น ผู้ที่แนะน าสถานที่ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ มี เยาวชน ที่คอยให้การ
แนะน าประวัติ ความเป็นมาคอยแนะน า๒๖ และอธิบายความรู้ที่มีอยู่ในในท้องถิ่นซึ่งเป็นทุนของชุมชน 
ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาแนะน าต้องเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจริงๆเพราะเขาจะรู้ดี ถ้าเป็นคนในพ้ืนที่ก็จะพูดคล่อง
เลยแต่ต้องมีการอบรมเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง๒๗ เป็นต้น จากนั้นเมื่อได้บุคคลเข้ามารับผิดชอบแต่
ละหน้าที่แล้วก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของรูปแบบการท างานร่วมกันเพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบระเบียบไม่วุ่นวาย และสุดท้ายคือการควบคุมการปฏิบัติงานที่จะมีการตรวจสอบและ
ประเมินซึ่งต้องมีความชัดเจนในการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าควรแก้ไขปรับปรุงเช่นไร และ
ควรจะพัฒนาตรงจุดไหน 
 เพราะฉะนั้นความร่วมมือจากชุมชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบว่าบุคคลใดจะรับผิดชอบ
ส่วนไหน จึงท าให้เห็นชัดได้เลยว่าถ้าผู้ปฏิบัติได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทางเลือกก็จะถูกน าไป
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจอันถูกต้อง และมีความรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้น เพราะได้ร่วมในการเลือก
ทางเลือกด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ผู้ที่จะมอบหมายต้องให้ข้อมูลอย่างดี และต้องสร้างความ
เข้าใจอย่างถูกต้องด้วย เพ่ือการยอมรับในผลการตัดสินใจและเต็มใจที่จะรับผิดชอบปฏิบัติตามอย่าง
เต็มความสามารถ 
 ขั นตอนที่ ๓ การสร้าง/ปลูกจิตส้านึกร่วม 
  บทบาทและการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างย่อมสะท้อนมุมมองและแนวคิดการพัฒนา
แหล่งโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนซึ่งหากมองในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าจะ

                                                 
๒๕ สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๘ 

 

กิจกรรมและโครงการต่างๆ มากมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแต่การสร้างและปลูกจิตส านึกรักแหล่ง
โบราณสถานอาจจะเป็นทางความรู้สึกมากกว่า๒๘ เพราะในจังหวัดสุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีองค์พระ
บรมธาตุไชยาแต่ความรู้สึกรักและหวงต่อองค์พระบรมธาตุกลับมาน้อยมากจึงเกิดความค าถามใน
หลายประเด็นขึ้นว่า สัญลักษณ์ของจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีประวัติศาสตร์ตามอารยธรรมศรีวิชัยแต่
ความภาคภูมิใจไม่เกิดขึ้นกับลูกหลานในจังหวัด๒๙ ซึ่งความรู้สึกนี้อาจจะหมายรวมไปถึงจังหวัดอ่ืนๆ
ด้วย หากกลับมามองถึงประเด็นดังกล่าวอาจจะวิเคราะห์ได้ว่า ขาดการสนับสนุนส่งเสริมจาก
หน่วยงานในภาครัฐ อีกทั้งการดูแลแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากรท าให้คนในชุมชนไม่กล้าที่จะ
คิดท าอะไรต่อแหล่งโบราณสถานเพราะกลัวจะผิดกฎหมายต่าง ๆ จึงไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องใดๆ 
หรืองบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมแหล่งโบราณสถานที่มีจ านวนมากจะต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากตามไปด้วยแต่การอุดหนุนของรัฐกลับมาน้อย หรือการจัดโครงการต่างๆ ขาดการเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่นั้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการสร้างและการปลูกจิตส านึกร่วมของ
ชุมชนมีน้อยเกินไปแต่จะไม่จัดกันมากที่สุดในเด็กและเยาวชนท าให้เห็นภาพของการท างานแบบไม่
ครอบคลุมกันทั้งหมด๓๐ เพราะฉะนั้น การสร้างและการปลูกจิตส านึกร่วมอาจจะต้องกลับมาทบทวน
แผนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของบุคคล และศักยภาพของเด็กเยาวชนในการเพ่ิม
บทบาทการท างานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรักและตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถานจะช่วยให้ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกัน
พัฒนาแหล่งโบราณสถานผ่านกระบวนการการสร้างและการปลูกจิตส านึกร่วมของคนในชุมชนนั้นๆ  
 ขั นตอนที่ ๔ กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทั่วไป หากใน
พ้ืนที่ใดมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนนั้นได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถยึดและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ หากทางท้องถิ่นคิดสิ่งใด จัดกิจกรรมใดจะมี
ประชาชนเข้าร่วมเสมอการท างานย่อมประสบผลส าเร็จได้ไม่ยากนัก เพราะฉะนั้น การพัฒนากิจกรรม
อาสาพัฒนาที่มุ่งเอาแหล่งโบราณสถานในเขตพ้ืนที่ไชยาก็เฉกเช่นกันที่สามารถพัฒนาเพ่ือไปสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยวได้ไม่ยากนักเพราะการมีองค์พระบรมธาตุไชยาคู่บ้านเมืองคู่เมืองย่อมได้เปรียบในเชิงทุน
ทางวัฒนธรรมอย่างดีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถการบริหารจัดการตัวของโบราณสถานโดยตรงแต่การ
จัดกิจกรรมทางอ้อมย่อมเป็นบทบาทขององค์กรท้องถิ่นที่สามารถกระท าได้ผ่านความร่วมมือจาก
                                                 

  ๒๘ สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี , วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙ สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐ สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๙ 

 

ประชาชน เช่น การรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่แหล่งโบราณสุถาน การสร้าง
ความผิดชอบต่อพ้ืนที่ความสะอาดบ้านของตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ค าว่า อาสาพัฒนาอาจจะไม่มี
ตัวเลขเรื่องบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้างความเชื่อถือให้
เกิดขึ้นเสียก่อนและค่อยพัฒนากิจกรรมซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะคล้อยตามกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งการ
พัฒนากิจกรรมอาสาพัฒนาจะต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีกัน
ระหว่างประชาชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่อัน
เป็นก าลังที่ส าคัญจะต้องมีการเชื่อมโยงการท างานผ่านกิจกรรมให้ทั่วถึงกันทั้งหมดก็สามารถสร้างและ
พัฒนาคุณลักษณะจิตส านึกอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั นตอนที่ ๕ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
  ความคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจอย่างมากต่อการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การเชื่อมโยงแหล่งโบราณสถานเข้ามาสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักได้
ถึงแม้ว่าอ าเภอไชยาจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดชายทะเล และภูเขาก็ตามแต่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาจะมีสองเส้นทาง๓๑ ได้แก่ เส้นทางตามแนวการพัฒนาวัดของหลวงพ่อพุทธทาสแห่งสวน
โมกขพลารามซึ่งเน้นทางสายการพัฒนาปัญญาของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ทางจิตใจในระดับนานาชาติ และเส้นทางการพัฒนาวัดของวัดพระบรมธาตุไชยาอันเป็นแหล่งอารย
ธรรมของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นตัวของวัตถุเป็นหลักซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวอย่างวัด
พระบรมธาตุนครพนม วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุพิษณุโลก เป็นต้น๓๒ แต่จุด
หนึ่งที่เป็นประเด็นและความน้อยใจต่ าใจของชาวอ าเภอไชยาก็คือ ท าไม่นักท่องเที่ยวจึงมีจ านวนไม่
มากอย่างวัดพระบรมธาตุอ่ืนๆ๓๓  เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาองค์ความรู้
ให้ครบทั้งสองส่วนได้แก่ส่วนที่ ๑ การขับเคลื่อนกิจกรรมสายปัญญาซึ่งทางวัดสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ดีอยู่แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเข้าไปประสานในเชิงการท างานร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังสภาวะของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรู้จักวัดสวนโมกขพลรามเป็นอย่างดี แต่จะไม่รู้จักวัดพระบรม
ธาตุจึงไม่มาทัศนาแหล่งโบราณสถาน เพราะขาดความน่าสนใจนั้นเอง และ๒.การขับเคลื่อนกิจกรรม
ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจ าปีอาจจะก าหนดกิจกรรมแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากแหล่ง
โบราณสถานอ่ืนๆ ก็ได้ซึ่งในลักษณะดังกล่าวอาจจะมีเตรียมระบบการจัดการทางความรู้และความ

                                                 

  ๓๑ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๒ สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๓ สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๐๐ 

 

เป็นประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง๓๔ เพราะฉะนั้น การท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องมีการเชื่อมโยงถึงกันมา
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ให้มากยิ่งขึ้นที่นอกเหนือจากวัดพระบรมธาตุไชยา 
นับว่า แหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่อ าเภอไชยาจะต้องเป็นจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวก่อนที่นักท่องเที่ยว
จะผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน หรือเกาะภูเก็ต เป็นต้น 
 
 ขั นตอนที่ ๖ การปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการท้างาน 
  การปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นขั้นตอนในการควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ต้องท าให้มาตรฐานที่มีอยู่สูงขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงที่มีตลอดเวลา 
อันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องท าให้มาตรฐานสูงขึ้น๓๕ เป็นการท าการปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ การปรับปรุงแก้ไขจะท าให้
การด าเนินงานมีโอกาสที่จะบรรลุผลส าเร็จสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการท าให้การด าเนินงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเป็นการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานนั้น
เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะไม่ใช่แค่การท างานที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือพยายามท างานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ แต่มันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามปัจจัยที่เกิดขึ้น และเป็นการหาแนวทางที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้จนน าไปสู่การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นั่นเอง 
 
 
 
  ๔.๑.๗ การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน 
  การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้มีการด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือท าการ
หาจุดบกพร่องและจุดอ่อนของผลการปฏิบัติงานแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือที่จะให้ผลการปฏิบัติงาน
นั้นได้ด าเนินไปตามแผนและมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมที่จะต้องมีการพัฒนา
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและน่าสนใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ต้องท าให้บุคคลโดยทั่วไปรู้จัก

                                                 

  ๓๔ สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร, พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๕ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๐๑ 

 

โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมที่เป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือกันท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องด าเนินการส ารวจว่าเกิดปัญหาใดที่ส่งผลต่อภาพรวมในการเรียนรู้
ในส่วนของสถานที่ ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องเพียงพอและเหมาะสม ความส าคัญของการ
ควบคุมท าให้งานนั้นเป็นไปตามแผนและได้มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ สามารถตรวจสอบวิธีการ
ปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าผลการปฏิบัติงาน ไม่ด าเนินการไปตามแผน ก็สามารถน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๓๖ ท าให้สามารถตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นไหน
แล้ว เพื่อที่จะสามารถด าเนินในขั้นต่อไปได้ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานว่าเป็น
อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และควรแก้ไขอย่างไรต่อไป ซึ่งการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านการควบคุมการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบดังนี้ 
 การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันมุ่งเน้นผลของการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน และการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าหรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้  ระยะเวลาที่
ก าหนด เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม พบว่า กิจกรรมทั้งสองจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ที่ต้องด าเนินการควบคู กันอย่างใกล้ชิด โดยจะเป็นกิจกรรมของการ
ก าหนดแนวทางในการน าไปปฏิบัติเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ สวนการควบคุม จะเป็นกิจกรรมในการ
ก ากับติดตามใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งการควบคุม เป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกัน
ไม่ ให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว แต่ในระหว่างการด าเนินงาน
ตามแผนนั้น ผลกระทบที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไมไดและสภาวะ
แวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมไดเกิดขึ้น จึงอาจเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมจนกระทั่ง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งท าให้ไมสามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไวได ซึ่งการตรวจสอบเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานที่
ผ่านมาท้ัง การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ที่จะต้องตรวจสอบกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานไปแล้ว เช่น การท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนที่ท าหน้าที่ในการจัดการท้องถิ่นในด้านการดูแลโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ ว่าปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติแต่ยังน้อยอยู่๓๗ หรือมีการปฏิบัติแต่บุคลากรยังขาดความรู้

                                                 

 ๓๖ สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๐๒ 

 

และทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบจะท าให้เห็นข้อมูลในระหว่างการด าเนินงานซึ่ง
จะต้องน าไปสู่กระบวนการประเมินผลเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสงฆ์สาวกเป็นประจ า 
นอกจากนั้นพุทธกิจประจ าวันอีกประการหนึ่งคือ ส่งสอดส่องดูเวไนยสัตว์พระองค์ควรไปแสดงธรรม
เพ่ือให้ผู้นั้นได้ส าเร็จมรรคผลตามควรแก่อุปนิสัยของเวไนยสัตว์นั้นนั้นนั้น นอกจากพระภิกษุสงฆ์แล้ว
บรรดาพุทธศาสนิกชนก็พากันไปฟังธรรมะจากพระพุทธองค์โดยตรงในตอนเย็นเป็นประจ าทุกวัน
พระภิกษุสงฆ์รูปใดหรือหมู่คณะใดฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าซึ่งบางครั้งทรงแสดงแต่โดยย่อ
ท าให้อย่างเข้าใจไม่แจ่มแจ้ง ก็พากันไปไปหาพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิบายโดยพิสดารให้ฟังพระ
เถระดังกล่าวมีพระสารีบุตร พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัสสปะ เป็นต้นแล้วทรงจ าไว้เมื่อมี
โอกาสก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมเทศนาเรื่องนั้นๆพระมหาเถระองค์นั้นนั้นได้อธิบายโดย
พิสดารเป็นอย่างนั้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองว่าค าอธิบายนั้นถูกต้องแม้พระองค์จะอธิบายก็จ ะ
อธิบายอย่างนั้นการศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม กิจกรรมหนึ่งที่
พระพุทธองค์ทรงก าหนดให้ทั้งภิกษุ และ ฆราวาส กระท ากัน คือการปวารณา ซึ่งหมายถึง "ความเป็น
ผู้ที่ใครๆ ว่ากล่าวตักเตือนได้หรือเป็นผู้ที่อ่อนโยน ว่าง่าย จุดมุ่งหมายของการปวารณานั้นครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน บ้านเมือง เมื่อมีผู้ว่ากล่าวตักเตือน และน ามาพิจารณา เป็นการลดกิเลศของตน
เห็นได้ว่าพระองค์ทรงตรวจสอบในหน้าที่ที่ทรงกระท าว่าผู้ใด สถานที่ใด และเวลาใดที่สาวกของ
พระองค์สามารถเข้าถึงหลักธรรมที่พระองค์สอนได้ การตรวจสอบเป็นการการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน จึงมีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน  เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชี
และการเงินเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัดและได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่เขียนไว้ในแผนไม่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นจริงเสมอไปเมื่อน ามาปฏิบัติงานจริง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ที่จะต้องดูแลการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
สูญเสียน้อยที่สุดต่อส่วนรวม ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่การตรวจสอบการด าเนินงานต้องเข้ามี
บทบาทเสริมในส่วนนี้ การตรวจสอบเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่ง ในการตรวจสอบมีหลักที่น ามา
ยึดถือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคือ หลักธรรมาภิบาล คือ แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม   
  จึงสรุปได้ว่าการใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันเป็นสิ่งส าคัญที่
จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลจาก
การตรวจสอบเพื่อหาปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งใดที่ควรจะพัฒนา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมที่
เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2


 
๑๐๓ 

 

และรู้จักสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นการสร้างแนวทางในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและสะดวกปลอดภัย ซึ่งในการด าเนินงานจ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง
มีการไตร่ตรองก่อนการปฏิบัติเป็นการประเมินปัจจัยแวดล้อมว่าเหมาะสมหรือไม่และเมื่อปฏิบัติแล้วก็
ควรมีการประเมินเพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติว่าบรรลุผลมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้
ที่จะบรรลุผลส าเร็จให้มากข้ึน  
 
  ๔.๑.๘ การด้าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี 
  การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เป็นการช่วยเหลือหรือเข้ามามีส่วนช่วย
การบริหารจัดการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งในการสนับสนุนอาจเป็นการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิง
พุทธโดยการเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประยุกต์
หลักการจัดการโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการที่ยึดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้โบราณสถานหรือ
สถานที่ส าคัญให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นหลักนั้น ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่อ านวยการในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ในการท่องเที่ยวเชิงพุทธด าเนินไปด้วยดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดเอาไว้ เทคนิคการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและด าเนินงานที่จะเป็นการ
สร้างการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการท าให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ อย่างการเผยแพร่พระธรรมค าสอนตามหลักพุทธศาสตร์ ไปสู่บุคคลทุกหมู่เหล่า
อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมท าให้เกิดการเผยแพร่พระธรรมค าสอน
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
หลักธรรมค าสอน ผ่านการท่องเที่ยว โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความช านาญของเครือข่าย
ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังด้านศีลธรรม จริยธรรม 
และคุณธรรมอันดีงามตามพระธรรมค าสอนให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาเข้ามา
เยี่ยมชม ให้ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาซึ่งการเอ้ืออ านวยประโยชน์ทางด้าน
ศีลธรรม จริยธรรมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่มักมองข้ามความส าคัญของการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมแต่กลับมองถึงมูลค่าของโบราณวัตถุ โบราณสถาน มากกว่าที่จะมองเห็นถึงคุณค่าที่มีมากมาย
หลายอย่างนอกเหนือจากความสวยงามที่ตีออกมาเป็นราคา จากการศึกษาพบว่าสิ่งที่จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงพุทธก็คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนา ซึ่งทางองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามาผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการท าให้
เห็นคุณค่าโบราณสถาน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว หลักธรรมที่จะเป็นการช่วยให้
เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธี
ปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืนที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น 
พูดง่ายๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีที่จะท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสนิทใจ ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกันโดยไม่เกิดความ
ขัดแย้ง มีทั้งหมด ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
อ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็น
แก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่
สามารถจะนาติดตัวเอาไปได้ ซึ่งการเสียสละเป็นสิ่งส าคัญในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานด้วยการสร้าง
มิตรภาพที่ดี มิตรภาพเป็นเรื่องส าคัญที่จะเป็นสื่อถึงความเชื่อใจซึ่งจะก่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกัน
และกันทั้งผู้ให้และผู้รับ 
  ๒. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสาหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการ
พูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูด
ให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด 
เว้นจากการพูดคาหยาบ เป็นการสื่อสารในการปฏิบัติงานกิจกรรมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งค าพูดที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีหรือร้ายก็ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องระวังในเรื่องของค าพูดในการสื่อสารเพ่ือที่จะเข้าไป
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
  ๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  เป็น
สิ่งส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ถ้าแต่ละฝ่ายคิดถึงการท าตัวให้เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนหรือก็คือการมีจิตสาธารณะ ซึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงพุทธจ าเป็นต้องมี เพราะงานด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ซึ่งการเข้า
มาท าหน้าที่ในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นการให้ความรู้ ซึ่งการท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความรู้จาก
ประวัติศาสตร์ชุมชนและเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าตนให้เป็น
ประโยชน์กับผู้อื่นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้เกิดความคิดและเพ่ิมเติมความรู้ 
  ๔. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่ โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และ
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ไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ที่จะต้องมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลส าเร็จ ซึ่งการอ านวยการจ าเป็นต้องมีการด าเนินไปอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องเพ่ือที่จะท าให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการท าให้เกิด
กิจกรรมซึ่งจะท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม การสนับสนุนให้เกิดศักยภาพท าให้เกิดได้แต่ต้องร่วมกับท้องถิ่นและอาศัยบุคคลที่มี
ความรู้เพ่ือให้เกิดศักยภาพ๓๘ ซึ่งการสนับสนุนและส่งเสริมจะท าให้เกิดกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิง
พุทธที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หลักธรรมที่เป็นหลักยึดถือในการสนับสนุนและ
ส่งเสริม คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา  สมานัตตตา เป็นหลักในการ
อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกัน เริ่มจากการเสียสละ ค าพูดที่พูดต่อกัน การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่ืน 
และความสม่ าเสมอในการปฏิบัติตน ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ดี ความคิดที่ดี 
จนถึงการเกิดความรู้ที่ดีตามมา 

  ๓. การติดต่อประสานงาน เป็นการอ านวยการให้เกิดการร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากปัญหาความขัดแย้ง การที่จะขับเคลื่อนได้ดีที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแม่งานแต่
มันต้องแบ่งตามเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบเช่นส่วนนี้เป็นโบราณสถานที่อยู่ในส่วนของเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลแม่งานใหญ่ทั้งในเรื่องตัว
งบประมาณต่างๆและการบริหารในภาพรวม ในส่วนของพ้ืนที่ส่วนที่เป็นทั้งเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องท างานร่วมกันโดยการมาพูดคุยกันแบบบูรณาการ๓๙ ซึ่งต้องมีการติดต่อพูดคุย
การประสานงานในระดับหนึ่ง ซึ่งการด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหรือไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินงานในด้านใดก็แล้วแต่ย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพ่ือการด าเนินงานที่
สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
ในการติดต่อประสานงานเป็นเสมือนเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงให้เกิดความราบรื่น ตามระบบงาน เพราะ
การท างานร่วมกันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางการปฏิบัติมากมาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างก็ท างานของ
ตนเองโดยไม่ค านึงถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ย่อมท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  

                                                 
๓๘ สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๐๖ 

 

  การประสานงานก็คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มคนท างานร่วมกันอย่างมีความสมัครสมานสามัคคี
ต่อกัน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นการท าให้งานส าเร็จเร็วตามความมุ่งหมาย ทั้งยังประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ขจัด
ความขัดแย้ง และลดการซ้ าซ้อนในการท างาน ท าให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก การประสานงานเป็นการผสาน
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การร่วมมือกันท างานจะช่วยประหยัดทรัพยากรการ
บริหาร เช่น บุคคลากร เวลา งบประมาณ วัสดุ เป็นต้น เพราะบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในการท างาน ท าให้มีการเชื่อมโยงความคิดไปในทิศทางเดียวกันและอาจเกิดความคิด
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานต่อไปได้ 
 ดังนั้นการติดต่อประสานงานจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีในการท างาน ซึ่งจะเป็นการร่วมมือ  การประสานงานเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่สามารถน าไปสูคุณภาพในการท างาน จะน ามาซึ่งผลส าเร็จและเป้าหมายของการบริหาร
จัดการเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และการที่ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกยิ่งมีจ าเป็นที่
จะต้องใช้การประสานงานเพ่ือใหเกิดการรวมมือระหวางกันศึกษาวิธีการท างานของกันและกัน ลดการ
ซ า้ซอน สามารถแบงลักษณะงาน ในปัจจุบันการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและ
เอกชนที่เป็นการสนันสนุนการด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยใช้วิธีการในการติดต่อ
ประสานงานมีอยู่ ๔ ประการ คือ การชี้แจงให้เห็นชัดเจน การอธิบายถึงความส าคัญ กระตุ้นให้เกิด
ก าลังใจ ปลอบให้ก าลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการท าให้เกิดการเรียนรู้จากการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
  กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะต้องให้ความส าคัญกับแผนพัฒนากิจกรรม เช่น กิจกรรม
ที่ส่งเสริมศีล สมาธิ และปัญญา แผนประชาสัมพันธ์ เช่น ความเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของไชยา แผนการมีส่วนร่วม เช่น แผนดึงเครือข่ายเข้าร่วม
พัฒนาแหล่งโบราณสถานแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเปิดพ้ืนที่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มีความหมายทางประวัติศาสตร์ ส่วนงานจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการ
สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนงานการให้ความรู้  เช่น ความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
และความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งโบราณสถานกับพระพุทธศาสนาส่วนงานประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทั้งหมดเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ส่วนงานการประสานความร่วมมือ  เช่น การประสานความ
ร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานภายนอกให้มากที่สุดส่วนงานการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น การอ านวยความสะดวกเรียบร้อย ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสถานที่ ในด้านการคัดเลือก



 
๑๐๗ 

 

บุคลากรจะต้องเหมาะสม สอดคล้อง และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและแหล่งโบราณสถานใน
อ าเภอไชยาเข้าท าหน้าที่รับผิดชอบ ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ต้องพัฒนาหลักทมะ คือ ความอด
กลั้น และหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาศีล การพัฒนาสมาธิ และการพัฒนาปัญญา ส่วนการสร้าง
จิตส านึกที่ดีอาจจะมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับค าขวัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมืองคนดี 
และการสร้างจิตด้วยหลักสัปปุริสธรรม ส าหรับการสร้างแรงจูงใจ ต้องใช้การพัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการท างานเชิงการท่องเที่ยว และการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนเครือข่ายจากภายนอก
ให้เข้ามาท างานร่วมผ่านแผนโครงการต่าง ๆ และการติดต่อประสานงาน การพบปะ เจรจา วางแผน 
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรบ่อยๆ การตัดสินใจ
ร่วมกันการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาในสิ่งควรแก้ไขปรับปรุง และควรจะพัฒนาตรงอะไร 
อย่างไรบ้าง ในด้านการควบคุม ต้องเกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่าตามกิจกรรมและโครงการที่มีต่อ
แหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา ส่วนการประเมินผลต้องก าหนดเกณฑ์ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมที่มีต่อแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต้องปรับปรุงทาง
กายภาพ และชีวภาพ พร้อมทั้งการพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องการส่งเสริมศีล สมาธิ และปัญญาไป
พร้อมๆ กัน 
 

๔.๒  การตรวจสอบและการประเมินผลข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม 
  การตรวจสอบและการประเมินผลข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม เรื่องการบริหารแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา
สุราษฏร์ธานี โดยมี ดร.สามารถ บุญรัตน์ ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการ และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จ านวน ๗ รูป/คนที่เน้นคุณสมบัติในการตรวจสอบและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ค า
เสนอแนะข้อบกพร่องและเพ่ือเติมเนื้อหารายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจนดังต่อไปนี้ ๑. สนทนากลุ่ม พระครู
ธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๓. สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชย
คุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔. สนทนากลุ่ม 
อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐      
๕. สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๖. สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทอง
ปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ๗.  สนทนากลุ่ม 
ดร.คติยา อายุยืน,  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 
๑๐๘ 

 

  จากประเด็นที่จัดการสนทนากลุ่มจะเน้นไปเพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลในกรอบ
ประเด็นการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งได้รับค าแนะน าตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้ง 
๘ ด้าน ได้แก่  
  ๔.๒.๑ การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  
  จากการสนทนากลุ่มท าให้เห็นภาพกว้างๆ ของการศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ไปในส่วนของการเลือกแหล่งโบราณสถานที่สามารถจะพัฒนาไปได้เพราะพ้ืนที่แหล่งโบรานสถานทั้ง 
๑๓ แหล่งจะมีอยู่รายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ และบางเห็นยังไม่ข้ึนทะเบียน ซึ่งบางแต่ไม่หลงเหลือความเป็น
แหล่งโบราณสถานจึงยากต่อการพัฒนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมองในเชิงนามธรรมจะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาในรูปของคติธรรม วิถีธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งที่เชื่อมโยงกัน 
เช่น เพลงบอก การร่ายร าถวายองค์พระบรมธาตุ เป็นต้น๔๐ หรืออาจจะการวางแผนเพ่ือการสร้าง
ประวัติศาสตร์ที่ขายในเชิงของกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา เช่น แผนการเชื่อมโยง
กิจกรรมระหว่างองค์พระบรมธาตุกับมวยไชยาและแหล่งโบราณสถานอ่ืนๆ๔๑ ซึ่งหากมองไปในส่วน
ของกิจกรรมที่เกี่ยวแหล่งโบราณสถานจะให้คุณค่าในเชิงกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความกตัญญูกตเวที
ในฐานะเป็นมรดกของคนรุ่นก่อนที่สร้างไว้ให้มีความภาคภูมิใจต่ออนุชนรุ่นหลัง เพราะฉะนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องมีการจับมือกับหน่วยงานหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาคประชา
สังคมที่เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การเห็นคุณค่าของโบรานสถาน ภาคหน่วยงานราชการที่
เน้นการบูรณาการการท างานร่วมกันมายิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในชุมชนอีกทั้งเป็นกลุ่ม
สนับสนุนหลักเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ภาคเอกชนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ ยว
อย่างเห็นได้ชัดเจนโดยภาคเอกชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ภาคสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล 
ระดับประถมวัย มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาจะต้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและปลูกฝังความรักบ้านเกิด
ของตนเอง อีกทั้งการเล่าขาวเวทีประวัติศาสตร์ผ่านการศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ตามแหล่ง
โบราณสถานอย่างต่อเนื่อง เช่น  
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้กิจกรรมอยู่ในรูปแบบผสมผสานเก่า-ใหม่๔๒ เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการถอดแบบกิจกรรมที่มีความเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันได้มีการริเริ่มในบางพ้ืนที่ เช่น 
การจัดกิจกรรมย้อนรอยอารยธรรมคนศรีวิชัย เป็นต้น แต่กระนั้นสิ่งที่ขาดหายไปก็คือภาคประชาชน

                                                 

  
๔๐ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  

๔๑ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  

๔๒ สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๐๙ 

 

ยังมีส่วนร่วมน้อยที่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้มากนักซึ่งหากน าเสนอกิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวควรมีการดึงเอาภาคประชาชนเข้ามาช่วยผลักดันในรูปแบบเก่าๆ แต่การบริหาร
จัดการกิจกรรมจะต้องอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อให้ด าเนินงานมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน 
 ๒. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ เช่น การรื้อฟ้ืนมวยไชยาเพ่ือการแสดงถวายองค์พระ
บรมธาตุ๔๓ แม้ว่ามวยไชยาจะเกิดขึ้นมาในภายหลังแต่กระนั้น ศาสตร์แห่งมวยไชยาก็เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วโลกท าให้เกิดช่องทางส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มี
โอกาสในการเรียนรู้ศิลปะการชกมวยและการเข้าถึงภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาในลักษณะความ
กตัญญูกตเวที ซึ่งหากเป็นไปได้ก็ควรจะจัดกันในวัดพระบรมธาตุไชยาในแต่ละรอบปีก็เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่ควรค่าแก่การส่งเสริมอย่างยิ่ง  
  ๓. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ ส าหรับการรื้นฟ้ืนวัฒนธรรม ประเพณีโบราณ๔๔ เช่น 
ตลาดนัดโบราณ การเข้าวัดที่ใช้ผ้าซิ่นสมัยโบราณ ประเพณีการวางปิ่นโตรอบๆ องค์พระบรมธาตุ การ
แห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้บางอย่างจะเป็นเอกลักษณะเฉพาะถิ่น แต่บางประเพณีก็
เป็นลักษณะทั่วไป เพราะฉะนั้น ประเพณีทั่วไปก็ควรตจะมี แต่ส าหรับกิจกรรมหรือประเพณีเฉพาะ
จะต้องน าเสนอผ่านการการจัดการสมัยใหม่ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีการจับมือกับฝ่าย
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือต่อยอดกิจกรรมที่ผนวกเข้ากับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นภายในวัดที่มีแหล่ง
โบราณสถานหรือภายในแหล่งโบราณสถานที่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดควรมีการ
จัดท าแต่ละรอบปีเพื่อส่งเสริมประเพณีเก่าๆไว้ 
  ๔. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ เพ่ือการพัฒนาแหล่งกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงศิลปะ
เชิงโบราณและเชิงบูรณาการ๔๕ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากเพราะหากนักท่องเที่ยวมาชม มาศึกษา 
มาเรียนรู้ไม่มีสิ่งที่เป็นข้อความหรือสารสิ่งพิมพ์ก็จะได้รับประโยชน์ค่อยข้างน้อยมาก แต่กระนั้น การมี
แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มความชอบก็อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการแห่งแหล่งโบราณสถาน แม้ว่าภายในวัดพระบรมธาตุไชยาจะมีพิพิธภัณฑ์ก็ตามแต่หากถามว่า
องค์กรปกครองมีส่วนในการนด าเนินการอย่างใดหรือไม่ก็อาจจะพบค าตอบที่ยากเช่นกัน ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างหอเรียนรู้ศิลปะเชิงโบราณเหมือนๆกับโรง
มหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลารามก็ได้จะท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ าวัด และหากจะคิดต่อไปว่า หากทุกแหล่งโบราณสถานทั้ง ๑๓ แห่งมีศูนย์การเรียนรู้

                                                 

  ๔๓ สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทองปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๔๔ สนทนากลุ่ม ดร.คติยา อายุยืน,  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๔๕ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๐ 

 

ทุกพร้อมกับสิ่งจุดขายได้โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะมีก็มากขึ้นแต่การเรียนรู้ก็ควรมองถึงความเป็นจริง
ที่ว่า รากฐานทั้งหมดมาจากพระพุทธศาสนา 
  ๕. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ เพ่ือการท าให้แหล่งโบราณสถานทุกแห่งมีความ
แตกต่างและเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์๔๖เพราะสิ่งที่แตกต่างเป็นทั้งโอกาสและรายได้ของ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นมาตลอดว่า ท าไม่ประชาชนจึงไปเยี่ยมพระ
บรมธาตุนครมากกว่าพระบรมธาตุไชยามากกว่าก็เพราะต้นแบบการสร้าง การอนุรักษ์ และความเชื่อ
เดิมยังคงไว้ที่นครศรีธรรมราชจึงไม่จ าเป็นจะต้องมาชมวัดพระบรมธาตุไชยาอีกแล้วเพราะไม่แตกต่าง
กันท าให้โจทย์ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยาอาจจะต้องมีการทบทวนเพ่ิมเติมถึง
ประเด็นนี้พอสมควรและแน่นอนว่า การเนรมิตสิ่งใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการยอมรับและปฏิบัติตาม
แนวคิดใหม่แต่หากมีการท าความเข้าใจและได้ความร่วมมือจากภาคประชาชนที่เชื่อว่าผลประโยชน์จะ
ถึงตนเองก็เป็นโอกาสที่ดีที่ร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาให้ก้าวไกลไป
กว่าที่เป็นอยู่อันเป็นการรักษา สืบทอดผ่านเวทีเสวนาประชาคมอย่างจริงจังที่มองถึงความแตกต่างใน
วัฒนธรรมและประเพณีนิยม 
  การเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท าให้เห็นภาพของการศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ที่จะ
เกิดข้ึนโดยเฉพาะการรื้อฟ้ืนประเพณีนิยม วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณะประจ าถิ่นของคนไช
ยา รวมไปถึงศาสตร์แห่งราชามวยที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกดีอยู่เข้ามาเป็นฐานการพัฒนาแหล่งโบราณ
สถานที่จ าเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงกันให้มากที่สุด อีกความแตกต่างกันในด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในการเรียนรู้ทั้ง ๑๓ แหล่งมาจัดระบบการท่องเที่ยวพร้อมกับน าเสนอ
กิจกรรมในแต่ละจุดที่โดดเด่นเฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยม กิจกรรม เพลง
บอก การใส่ผ้าประจ าถิ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาด ารงชีวิต เป็นต้น ซึ่งหากในเชิงภาคการ
ท่องเที่ยวที่มีเม็ดเงินจ านวนมากเข้ามาที่จะก่อให้เกิดรายได้มิใช้เพียงแต่ปีละครั้งเท่านั้นแต่จะต้องจัด
ให้เป็นวิธีชีวิตของคนไชยาที่น าพานักท่องเที่ยวมาชมได้ในทุก ๆ วัดและสามารถเรียนรู้วิถีชาวพุทธไป
พร้อมๆ กัน ผ่านการน าเสนอกิจกรรมต่อแหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่อ าเภอไชยา 
  แต่ถึงอย่างไรก็ตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างอ่อนไหวต่อประเด็นการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมภายในวัดที่มีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่จึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนอย่างมาก
ต่อประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินเป็นไปอย่างดีและเหมาะสมควรให้ส านักงานทางอ าเภอได้เป็น
เจ้าภาพหลักการจัดการส่งเสริมประเด็นเหล่านี้จะดีที่สุดเพราะถึงอย่างไรก็ตามหากส านักงานอ าเภอ
ไชยาเป็นเจ้าหลักก็จะต้องลงมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วค่อยเข้าไปเสริมบทบาทตรงนั้น
จะเหมาะสมกว่ามากจึงเป็นค าเสนอแนะให้ทางผู้วิจัยได้พิจารณาถึงประเด็นความชัดเจนอีกด้วย แต่ถึง

                                                 

  ๔๖ สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทองปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๑๑ 

 

อย่างไรก็ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะบทบาทในด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอยู่แล้วก็สามารถท าหน้าที่ไปได้อย่างมีข้อจ ากัดซึ่งก็ต้องมองถึงข้อ
ระเบียบบังคับจะท าได้มากน้อยเพียงใด เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันวางแผนเพ่ือการส่งเสริม
ภาคการท่องเที่ยงในอ าเภอไชยา การประชาสัมพันธ์งานประจ าปี เป็นต้น ก็สามารถสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนได้ซึ่งเป็นไปตามความต้องของประชาชนนั่นเอง 
 
  ๔.๒.๒ การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี   
  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี ภายใต้การสนทนากลุ่มสิ่งที่ถูก
ก าหนดด้วยโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแนวคิดของหน่วยงานรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แต่กระนั้น
การก าหนดบทบาทหน้าที่กองที่เกี่ยวข้องอาจจะมีข้อจ ากัดในการท างานตามความคาดหวังอย่างหนัก
เพราะจ านวนของผู้ที่ความเชี่ยวชาญในด้วยแหล่งโบราณสถาน พระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวมิใช้
เรื่องที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะรับผิดชอบได้หมด แต่กระนั้น การด าเนินงานตามแผนกิจกรรมต่าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายคงจะคืบหลานไปอย่างช้า ๆ ยิ่งในส่วนของการให้ความรู้ในเรื่องแหล่ง
โบราณสถานที่จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน วัฒนธรรม อารยธรรม เป็น
ต้น และแน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขาดส่วนนี้อย่างนี้แน่นอนจึงควรมีการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างจริงจังให้มากกว่านี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอ าเภอและจังหวัดยังคงมองไม่เห็นภาคการท่องเที่ยวตามแห่ง
โบราณสถานหรือ ไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากนักจึงท าให้ไม่ค่อยเห็นรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งโบราณสถานกันในจังหวัดสุราษฏร์ธานีท าให้สภาพจุดอ่อน
ในด้านประสัมพันธ์ยังมีอยู่ แต่อย่างน้อยสิ่งที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์มากที่สุดก็คือ  การประสานความ
ร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนเพ่ือขอความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับผลตอบ
รับที่ดีที่จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ 
  เพราะฉะนั้นศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี ควรจะมีทีมงานท างานด้านการท่องเที่ยว
ไว้เฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้นว่าจะเป็นงานซ้ าซ้อนกันการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
แต่การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานนี้ไว้จะช่วยให้การท างานด้านกานท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งอีกทั้งสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับชุมชนให้เกิดการรู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึนโดยเน้นการท่องเที่ยวตามแบวิถีชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมจากประชาชนให้มาก
ที่สุด๔๗ เพราะหากมีชุมชนใดที่มีความพร้อมในการต้อนรับที่ดีควรที่จะประกาศตนเองให้เป็นเมืองแห่ง

                                                 

  ๔๗ สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทองปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๑๒ 

 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี รวมทั้งการขยายผลประโยชน์ไปสู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น๔๘ นอกจากนี้การท่องเที่ยวใน
ชุมชนควรที่จะเปิดโอกาสและการให้ความส าคัญกับเยาวชนให้มากที่สุด๔๙ซึ่งเป็นการสร้างหุ้นส่วนเชิง
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอีกดีงามให้ได้รับการสืบทอดต่อไป อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาคนว่าง ลด
ปัญหาอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนผ่านการพัฒนามัคคุเทศกน์้อยให้เกิดข้ึนให้มากท่ีสุด 
  สิ่งที่กล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของท้องถิ่นที่จ าเป็นต้องมีบทบาทในการท าหน้าที่
บางอย่างเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยงให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้งบประมาณ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องลดการพ่ึงพาจากรัฐบาล๕๐ให้มากที่สุดโดยเร่งหาศักยภาพในชุมชนมา
ตอบสนองต่อความต้องที่แท้จริงอาจจะมีการระดมเงินทุนส ารองเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัก ๑ จุด
ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วค่อยขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานออกไปให้ครอบคลุมมากที่สุด มีการ
เขียนแผนผังการท่องเที่ยวอย่างคร่าวๆ พร้อมค าอธิบายแผนผังแผนผังการท่องเที่ยวอย่างคร่าวๆ๕๑ 
หรือที่เรียกว่า เส้นทางการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยานั่นเองแต่ควรจะมีรายละเอียดกิจกรรมที่
หลากหลาย แตกต่างและให้ความสุขในแต่ละแหล่งโบราณสถาน ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องการแก้บนสาน
กล่าว เครื่องรางของขลัง และสิ่งศักดิ์ต่าง ๆ ไม่ควรน ามาเกี่ยวข้องเพราะในพ้ืนที่อ าเภอไชยาเป็นแดน
แห่งนักปราชญ์หากมีสิ่งเหล่านี้จะท าลายหลักการของพระพุทธศาสนาลงไปได้ แต่ควรจะเน้นไปใน
ส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาจิตวิญญาณ๕๒ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเจริญปัญญาให้มาก
ที่สุดที่ช่วยให้ชาวพุทธเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการจัดส่วนงาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งโบราณสถานต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและเปิดช่องทางการรับรู้ให้มากขึ้น ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น การประสัมพันธ์
การจัดงานประจ าปีที่ส าคัญๆ จะต้องกระจายข่าวสารไปยังนักเครือข่ายภาคท่องเที่ยวทุกจังหวัดให้
รับรู้ทั่วกัน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศให้มากที่สุดซึ่งผู้คนจะหลั่งไหลมาสู่แดน

                                                 

  ๔๘ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๔๙ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๕๐ สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  ๕๑ สนทนากลุ่ม ดร.คติยา อายุยืน,  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๕๒ สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๓ 

 

อารยธรรมศรีวิชัยที่มีประวัติน่าภาคภูมิใจของคนไชยา๕๓ มวยไชยา และพยายามสร้างอัตตลักษณะคน
ดีศรีไชยา๕๔ให้คู่ควรกับชื่อเสียงที่มีในระดับโลก 
 กล่าวได้ว่ า การประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีประเด็นเพ่ิมเติมในส่วนของการท างานอย่างเป็นระบบมากกว่า โดยเฉพาะการจัดส่วน
งานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพ่ือความคล่องตัวในการท างานด้านแหล่งโบราณสถานและการ
ผสมผสานน าเสนอด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความวิถีการท่องเที่ยวผูกโยงไปด้วยกลิ่นตาม
ค าสอนที่ยังมีอยู่ในอ าเภอในรูปแบบสมัยใหม่ อีกทั้งความสร้างความร่วมจากภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาให้เข้ามองเห็นคุณค่าที่น าไปประเพณี วัฒนธรรม ทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้กลายเป็น
รายได้ที่จะเกิดขึ้นในอ าเภอไชยาซึ่งแน่นอนว่าท างานดังกล่าวอาจจะไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยแต่การที่
ด าเนินงานไปตามแผนที่วางไว้จะช่วยให้เห็นภาคของนักท่องเที่ยวมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย รายได้ที่
ประชาชน ชุมชนจะได้รับมากขึ้นไปจึงจะเป็นภาคงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากเห็นให้เป็น
เช่นนั้นในที่สุด 
 
  ๔.๒.๓ การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร   
  การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีในด้านการจัดบุคลากรเป็นหนึ่งของท้องถิ่นโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลซึ่ง
มิใช่จะเปิดรับต าแหน่งหน้าที่ใหม่เสมอไปแต่ยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่า การจะมอบหมายให้บุคคลเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือด้านการท่องเที่ยว
ที่มีกิจกรรมเชิงพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดจะต้องนับถือพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น อีกทั้งยัง
เป็นผู้ที่ฉ่ าชองประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไชยาที่มีจิตอาสาการท าหน้าที่อย่างสูงสุด 
นอกจากนี้ยังต้องระบุคุณสมบัติที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมอีกด้วยเชิงการเข้าร่วมอบรมใน
วันส าคัญต่าง ๆ งานประเพณี งานส่งเสริมสัปดาห์ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพราะฉะนั้นกิจกรรม
มากมายหากขาดความเสียสละและความอดทน อดกลั้นในการท างานก็ยากต่อการประสบผลส าเร็จได้ 
อักทั้งยังต้องใช้หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาศีล การพัฒนาสมาธิ และการพัฒนาปัญญา มีการสร้าง
จิตส านึกท่ีดี การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับค าขวัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมืองคนดีศรีไชยา 
 จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งการยืนยันข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและมีการ
เพ่ิมเติมค าแนะน าที่ท าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับตัวบุคลากรใน

                                                 

  ๕๓ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๕๔ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๔ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการแสวงหาช่องทางส าหรับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ผนวกด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสนับสนุนได้โดยตรงแต่สามารถบูรณา
การโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะคุณสมบัติของบุคลากรที่คัดเลือกมามีแนวโน้มความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญที่จะต้องอาศัยการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือให้มากที่สุดไม่ ว่าจะ
เป็นภาคประชาสังคมอันรวมไปถึงบทบาทหน้าของผู้ใหญ่ก านันในพ้ืนที่นั้น ๆ การท างานภาคใต้บริบท
ของการปกครองคณะสงฆ์ และภาคเอกชนทั่วไปที่สามารถท าความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมองเห็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ นอกจากนี้ในเรื่ องความรู้ต้อง
เป็นที่ประจักษ์และแสดงถึงความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์เมืองไชยาอย่างเด่นชัดที่สุด๕๕ 
  จากการสนทนากลุ่มเกิดสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเริ่มกังวลที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธเพราะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวัดที่ไม่สามารถจะสนับสนุนได้
โดยตรงจึงต้องให้ทางอ าเภอเข้ามาเป็นรับผิดชอบจะเหมาะสมกว่า๕๖ซึ่งบางเรื่องทางบุคลากรของ
ส านักงานอ าเภอจะมีความชัดเจนมากกว่า และการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าขอกังวลที่เกิดจะมีระเบียบกฎหมายออกมาบังคับใช้ทั่ว
ประเทศหากไม่ได้รับการแก้ไขในประเด็นดังกล่าวเชื่อว่าจะด าเนินโครงการต่าง ๆได้ยากเช่นกัน๕๗

เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ภายใต้นอกกรอบกฎหมายได้ซึ่งทางดีควรมี
ความร่วมมือกับทางการปกครองจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมมือกันพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะเหมาะสมอย่างยิ่ง  เพราะฉะนั้น การจัดบริหารแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะประสบผลส าเร็จได้ก็ด้วยการมองเห็นเครือข่ายความร่วม
และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร
ของส านักงานอ าเภอไชยา รวมไปถึงพระสงฆ์ เด็กเยาวชน ประชาชน เครือข่ายสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชนที่จ าเป็นจะต้องดึงเข้ามาขับเคลื่อนแผนการพัฒนาแหล่งโบราณสถานการท่องเที่ยวเชิง
พุทธให้เกิดขึ้นในอ าเภอไชยาโดยมีฐานทางทุนอารยธรรมศรีวิชัยที่มีประวัติศาสตร์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากมาย มีเครื่องหมายของค าสั่งสอนของหลวงพ่อพุทธทาส และที่ส าคัญการมีแหล่งโบราณสถานที่
ทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ๔. การบริรักษ์   

                                                 

  
๕๕ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  ๕๖ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๕๗ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๑๕ 

 

  การดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่อ าเภอไชยามีส่วนส าคัญในการพัฒนาแหล่งแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ถูกผนวกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมย้อนรอย
อารยธรรมศรีวิชัย วัฒนธรรมประจ าถิ่น ศาสตร์แห่งมวยไชยาซึ่งต่างต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่คู่ขนานกับ
พระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นท าให้ความโดดเด่นแห่งอารยธรรมที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวอย่างเห็น
ได้ชัดเจน แต่ทั้งนี้ในจ านวนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอไชยาจะมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงปรากฏการณ์ตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างเข้านอกเหนือวัดสวนโมกพลาราม วัดพระบรม
ธาตุสวรวิหาร เป็นต้น นอกนั้นอาจจะเพียงเรื่องเล่าให้เป็นที่จดและยากต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ แต่กระนั้น ภาวะผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยาอาจจะเป็นความหวัง
ใหม่ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองไชยาอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น การดูแล
รักษาก็เป็นให้ความสะดวกและเป็นการเอ้ือเฟ้ือในการสั่งการต่างๆของท้องถิ่งที่เห็นบรรยากาศการ
ท างานขาดประสิทธิภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน ดังนั้น การบริหารจัดการท่องเที่ยวแหล่ง
โบราณสถานบางองค์กรอาจจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในให้มี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการท างานเชิงการท่องเที่ยว  รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว การจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนเครือข่ายจากภายนอกให้เข้ามา
ท างานร่วมผ่านแผนโครงการต่าง ๆ ร่วมทั้งการติดต่อประสานงาน การพบปะ เจรจา วางแผน ในการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรบ่อยๆ  และระบบการตัดสินใจ
ร่วมกัน การปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาในสิ่งควรแก้ไขปรับปรุง และควรจะพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายหลากกลุ่มมากยิ่งข้ึน 
 
  ๔.๒.๕ การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ  
  การท างานแบบเครือข่ายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้มากมาย เช่น การพัฒนาและการจัดการมัคคุเทศก์น้อย๕๘ซึ่งส่วนมากใน
พ้ืนที่อ าเภอไชยาจะมีสองศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลามกับพระพุทธศาสนาอาจจะจัดเป็นสองกลุ่มก็ได้
แต่ก็ต้องมองว่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใดซึ่งแน่นอนว่าส่วนมากที่มาเยี่ยมชมวัดพรมธาตุจะเป็นชาวพุทธ
กับคนต่าง ๆ มากกว่าจึงต้องมีการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยที่เป็นชาวพุทธจะสามารถท างานได้มากกว่า
อีกทั้งยังสามารถรองรับกิจกรรมที่มีผลต่อจ านวนประชาชนได้มากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มของ
มัคคุเทศก์น้อยจะเริ่มเห็นมีบ้างแล้วแต่ขาดระบบการจัดการและเชื่อมโยงประเด็นที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ให้นักท่องเที่ยวนั่งรถเปิดข้างที่สามารถให้นักได้จ านวนมากได้ชมบรรยากาศรอบเมืองไชยา มีการ

                                                 

  ๕๘ สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๖ 

 

น าเสนอวิถีอัตตลักษณ์ส าหรับคนไชยา๕๙ อัตลักษณ์ของเมืองไชยา แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญของ
เมืองไชยา พร้อมให้มัคคุเทศก์น้อยเล่าถึงประวัติส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการน าเสนอจุดเยี่ยมชม
ดังกล่าวควรที่จะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ และมีการพูดคุยในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงประเด็นการน าเสนอในสิ่งที่แตกต่างกันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่ามากที่สุดซึ่ง
เรียกว่า การจัดการทุนทางสังคม๖๐บนฐานของเครือข่ายประโยชน์ร่วมกันของทั้งชุมชน วัด โรงเรียน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ระบบการจัดการต้อนรับอาจจะต้องมีการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนที่เนื่องด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาน าเสนอให้มากที่สุดและดึงดูดความสนใจ 
ความประทับใจในการเยี่ยมชมแต่ทั้งการผนวกกิจกรรมต่าง ๆ ควรมองถึงค าสอนทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลักส าคัญ เช่น ก่อนการแสดงอาจจะมีการแสดงสื่อถวายแหล่งโบราณสถานให้มีความเหมือนกัน
ทั้งหมด หรือมีการไหว้พระรับศีลก่อนแสดงการบันเทิงก็ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเมืองไชยาเป็นเมืองของ
คนดีที่มีเอกลักษณะทางพระพุทธศาสนา และชุมชมเมืองไชยาจะมีวิถีชีวิตตามรอยของหลวงพ่อพุทธ
ทาสภิกขุอยู่ตลอดเวลาซึ่งได้ให้ค าส าคัญอย่างมาก เช่น คนดีส าคัญกว่าทุกสิ่ง ศีลธรรมไม่กลับมาโลกา
จะวินาศ เป็นต้น อันเป็นแนวคิดหลักที่คนไชยาจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ คนดี 
กิจกรรมดี บรรยากาศดี แหล่งโบราณสถานดี เมืองที่ดี เป็นต้น เพราะฉะนั้น การก าหนดคุณลักษณะ
ของอ าเภอไชยาให้มีสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งอารยธรรมตามแบบอย่างที่ดีของอาณาจักรศรีวิชัยไป
ในตัวเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างค่านิยมใหม่ให้กับอ าเภอไชยา เช่น หากมาสุราษฏร์ธานีต้องมาดูมวย
ไชยา สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณ เป็นต้น๖๑เพราะเป็นแรงจูงใจส าหรับการพัฒนากิจกรรมชาว
พุทธ๖๒และนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาเยี่ยมชมเมืองไชยาได้รับสิ่งดีๆ ติดตัวไปในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 
  ๔.๒.๖ การฟื้นฟู ผลิตซ ้าและสร้างใหม่  
  ประเด็นการรื้อฟ้ืนและการศึกษาประวัติศาสตร์ให้น่าสนใจและถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม๖๓ซึ่งความรู้ทีได้จากการสนทนากลุ่มท าให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการ

                                                 

  ๕๙ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  ๖๐ สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  ๖๑ สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทองปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๖๒ สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
  ๖๓ สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๗ 

 

ก าหนดอัตลักษณ์ของวิถีคนไชยา๖๔ว่าหน้าตาหรือรูปลักษณะเป็นอย่างไรในสมัยอดีตเป็นต้นมาซึ่ง
เชื่อมโยงกับอารยธรรมวิถีด าเนินชีวิตของคนเมืองไชยา เพราะฉะนั้น การรื้อฟ้ืนและการศึกษาประวัติ
จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนก่อนที่พัฒนาอย่างอ่ืนเพราะหากมีการพัฒนาแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญแต่ขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นความรู้จะท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวขาดอรรถรสไปอย่างมากแต่กระนั้น 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานจ านวนมากที่ได้ศึกษาไว้แล้วก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถหยิบองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้เพ่ือการพัฒนาแหล่งโบราณสถานได้ในปัจจุบันแต่
กระนั้นการศึกษาประวัติควรมีการก าหนดก าหนดอัตลักษณ์ของวิถีคนไชยาให้ชัดเจน เช่น อัตลักษณ์
คนเมืองไชยาเป็นคนดีจึงถามจึงเกิดขึ้นว่า ดีอย่างไร แบบไหนจะดีว่า ดีอย่างคนไชยา หรืออย่างน้อย
ที่สุดต้องมีการการสร้างภาพพจน์ที่ดี๖๕ เช่น อัธยาศัยดี การพูดจาดี การแต่งตัวดี การต้อนรับดี การ
ประดับตกแต่งบ้านเรือนดี และการรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีให้อยู่คู่เมืองไชยาไว้ให้กับลูกหลาน
ต่อไปโดยการเชิดชูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งโบราณสถาน เข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การไม่ถือเงินเป็นใหญ่มากกว่าคนดี การปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะหลักศีลธรรมหรือคุณธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นของคนเมืองไชยาที่มา
จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
 ประเด็นการก าหนดค่านิยมเกี่ยวกับการชกมวยไชยา๖๖ที่จะเป็นผลงานชิ้นที่ส าคัญซึ่งได้มา
จากการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นยกขึ้นไปสู่ความเป็นสากลในเชิงการท่องเที่ยวที่ผนวกไปด้วย
แหล่งโบราณสถานเข้ามาผสมผสานกับการจัดการสมัยใหม่ให้เกิดความกลมกลืนเพ่ือความบันเทิง
ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นมวยไชยา แต่กระนั้นความเป็นมวยไชยาต้องถาม
ชาวไชยาว่าตนเองในฐานะคนในพ้ืนที่ได้เล็งเห็นโอกาสและตัวตนของตนเองหรือยังโดยเฉพาะเด็ก
เยาวชนไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ตามจะต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนศาสตร์
การร ามวยไชยาให้เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองไชยาต่อไป เพราะนั้นการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งโบราณสถานเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่ละพ้ืนที่ให้
สามารถกระจายคน กระจายเงิน กระจายความรู้ และกระจายกิจกรรมให้เกิดขึ้นมายิ่งขึ้นผ่านการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนให้มากที่สุดแต่กระนั้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามา
เป็นแกนน าหรือเป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วมในกรณีส านักงานอ าเภอเป็นเจ้าภาพก็จะคอย
สนับสนุนงบประมาณตามที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการแสดงออกถึงความสวยงาน
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ของมวยไชยาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีจะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ไปในสองส่วนได้แก่ การ
ได้มาทัศนาแหล่งโบราณสถานในเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันแสดงถึงความเป็นมาในเชิงกายภาพและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเมืองไชยา และการ
ได้มาศึกษาศาสตร์มวยไชยาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นถึงพ้ืนที่และมีการแสดงร่ายร ามวยไชยาที่
เกิดความงดงามต่อแหล่งโบราณสถานซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมไว้ในรอบ ๑ เดือนต่อ ๑ พ้ืนที่ก็ได้๖๗

เพราะหากมีการแสดงไว้เฉพาะองค์พระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวแหล่งโบราณสถานอ่ืนๆ จะไม่ได้รับ
การพัฒนาไปตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยว๖๘ และสามารถจะควบคุม
กิจกรรมการจัดการด้านสถานที่อย่างเหมาะสมแก่การท่องเที่ยงเชิงพุทธเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า การ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอศาสตร์ของมวยไชยาที่เชื่อมโยงแหล่งโบราณสถานจะช่วย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันอันเป็นการควบคุมคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและช่วยให้เกิดความประทับใจในฐานะกิจกรรมเหล่านั้นผสมผสานกับค าสั่งสอน
ในทางพระพุทธศาสนา 
 
  ๔.๒.๗ การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน 
  การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันต่อการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีภายใต้การ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๗ รูป/คน ท าให้เห็นว่า การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการ
ควบคุมและป้องกันยังไม่สอดคล้องกับแผนกิจกรรมมากนักท าให้มีข้อเสนอแนะมากมายที่จะช่วยให้
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างน่าสนใจถึงแม้ว่าจะแผนการควบคุมประสิทธิภาพ มี
เส้นทางที่ท าให้เกิดความคุ้มค่าตามกิจกรรมและโครงการ แต่เกณฑ์การประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมที่มีต่อแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยายังไม่สามารถน าลงไปสู่ภาคการปฏิบัติจริงได้
โดยเฉพาะระบบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ และชีวภาพยังมี
อุปสรรคในเชิงการจัดการเครือข่ายและเจ้าภาพหลักซึ่งทั้งหมดที่วิเคราะห์ยังคงให้ความสนใจไปที่
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องการส่งเสริมศีล สมาธิ และปัญญาไปพร้อมๆ 
กันอย่างน้อยที่สุดนักท่องเที่ยวควรจะได้รับแนวทางการปฏิบัติตนบนเส้นทางที่ถูกและเป็นคนดีศรีไช
ยา เพราะพ้ืนที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของคนดี ของความดีเพราะความดีส าคัญกว่าทุกสิ่งนั้นเอง 

                                                 

  ๖๗ สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 
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  การด าเนินกิจกรรมตามแผนโครงการวิถีพุทธเน้นความสะอาด๖๙ที่มีการเน้นให้คุณค่าด้าน
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญทั้งนี้การด าเนินตามกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีผลสะท้อนอย่างน้อย ๒ มิติ
ใหญ่ ได้แก่ มิติที่ ๑ การจัดการเรื่องความสะอาดในเชิงกายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนนอกจากนี้
เจ้าหน้าที่คอยรักษาความสะอาดแต่ควรมีการสร้างกระบวนการจิตส านึกของนักท่องเที่ยวให้ช่วยกัน
รักษาความสะอาดด้วยตลอดเวลาอาจจะใช้กฎหมายที่เข้มงวดเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ๗๐และเน้น
ย่ ามากยิ่งขึ้นให้เป็นผลเชิงประจักษ์อีกท้ังยังสามารถจัดการไม่ให้มีถังขยะไว้ในแห่งโบราณสถานโดยถัง
ขยะอาจจะตั้งไว้ภายนอกซึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุมในเรื่องความสะอาดได้ และประเด็นเรื่องการ
แต่งกายให้ให้มีความเรียบร้อยเป็นหลักส าคัญ เช่น การวางระเบียบห้ามนุ่งสั้น ห้ามใส่หมวก ห้ามกาง
ร่ม ห้ามส่งเสียง ห้ามแตะต้องโบราณสถาน และการจัดการเรื่องกลิ่นอับชื้นภายในแหล่งโบราณสถาน 
เป็นต้น และมิติที่ ๒ การการจัดการเรื่องสะอาดในเชิงชีวภาพภายในหรือเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการน าเสนอทัศนะให้กับนักท่องเที่ยวได้เกิดความคุ้มค่าที่มีต่อกิจกรรมแต่มิใช่ใน
เรื่องของการบนบานสานกล่าว มิใช่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมบูชา คือ การ
ปฏิบัติตามค าสั่งสอน เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในแหล่งโบราณสถานควรมีการท าความสงบ
หรือการเจริญภาวนาให้เกิดขึ้นสัก ๕-๑๐ นาทีเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้น การควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนโครงการวิถีพุทธเน้นความสะอาดทั้งภายในและภายนอกจะช่วยเกิดบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวในเชิงแหล่งโบราณสถานภายใต้บริบทกิจกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ 
 การสนทนากลุ่มมีการพูดถึงโครงการการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธที่มีจิตใจ๗๑อนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานซึ่งแน่นอนว่า การท างานให้ส าเร็จในเชิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้น แรงจูงใจหรือ
พลังจากผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมากซึ่งจะสังเกตได้ว่า หากผู้น าสนใจเรื่องอะไรใน
พ้ืนนั้นจะลงไปสู่แผนกิจกรรมเหล่านั้นมากเป็นพิเศษแต่หากผู้น าไม่สนใจเรื่องบางเรื่องก็จะได้รับการ
พัฒนาหรือการส่งเสริมน้อยตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าที่สนใจจะพัฒนาแหล่งโบราณสถาน
เพ่ือการท่องเที่ยวจึงเป็นทั้งโอกาสและแรงจูงใจไปในตัวว่าสามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ในระดับที่สูง
มากแต่กระนั้น ภาวะผู้น าที่เห็นได้ก็ควรเป็นภาวะผู้น าเชิงพุทธ มีความเชื่อมั่นในค าสั่งสอนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาด้วยมิใช่เป็นเพียงผู้น าที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งมาท าหน้าที่เพียงเท่านั้น
แต่จะต้องมองถึงโอกาสในการช่วยเหลือรายได้ภาคประชาชนผ่านการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในพ้ืนที่อ าเภอไชยา แต่กระนั้น การควบคุมการพัฒนาแหล่งโบราณสถาน
                                                 

  ๖๙ สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๗๐ สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
  ๗๑ สนทนากลุ่ม ดร.คติยา อายุยืน,  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๒๐ 

 

ดังกล่าวแม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม แต่เชื่อว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธจะมองเห็นคุณค่าทั้งทางจิตใจและ
คุณค่าในเชิงรายได้ของประชาชนมาเป็นปัจจัยน าในการขับเคลื่อนแผนประสัมพันธ์ที่มีความส าคัญไป
พร้อมๆกัน 
 
  ๔.๒.๘ การด้าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี  
 การมองประเด็นการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาแม้ว่าจะมีความหลากหลายแต่กระนั้นหากมอง
ในการท่องเที่ยวหลักแล้วมักพบว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มีจ านวนมากนักถึงแม้ว่าภูมิศาสตร์พ้ืนที่จะติด
ชายทะเล และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายก็ตามแต่ไม่สามารถจะขยายฐานการทัวร์ในเชิงกิจกรรมได้
มากนักแต่หากมองในด้านชื่อเสียงของสวนโมกขพลารามท าให้เห็นภาพนักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศจ านวนไม่น้อยก็เพราะการาสร้างมรดกไว้ให้กับคนไชยาแต่ก็มีจ านวนน้อยมากที่เมื่อ
เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมวัดสวนโมกขพลารามแล้วจะไปเยี่ยมชมวัดพระบรมธาตุจึงเป็นสิ่งแปลก
แตกต่างมากก็เพราะแรงดึงดูดแหล่งโบราณสถานไม่สามารถท าหน้าอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวได้จึง
ต้องมองถึงผู้ที่สามารถท าหน้าที่ได้ดีท่ีสุดและต้องเป็นระดับวิสัยทัศน์ผู้น าจึงจะเกิดความเคลื่อนไหนใน
การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานได้ผ่านการก าหนดนโยบายใช้เศรษฐกิจเป็น
แกนน าในการพัฒนาซึ่งหากระบบเศรษฐกิจดีที่ท าหน้าที่ในก าหนดเส้นทางของเป้าหมาย๗๒อย่าง
ชัดเจนจะท าให้ประชาชน ชุมชนและภาคเอกชนมีการเคลื่อนไหนในระดับท่ีมากข้ึน 
  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวและต้องที่ท าให้ประชาชนรับรู้ถึงการ
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง๗๓ มีการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในอ าเภอไชยา
ให้สามารถแสวงหาประสบการณ์ภายใต้การท่องเที่ยวได้  มีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
ขยายฐานความรู้ไปสู่ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น๗๔ การพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจราย
ย่อยให้มากขึ้น การปรับกฎหมาย ระเบียบที่เข้มงวดเกินไป๗๕ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ด้วย
ความสบายใจ มีนโยบายสร้างจุดขายให้กับแหล่งโบราณสถานแต่ละแห่ง๗๖และการจัดสรร
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ที่สามารถจัดหาได้ลงไปพัฒนาภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่กิจกรรมเชิงพุทธ
อย่างสร้างสรรค์๗๗ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถสร้างจุดแหล่งโบราณสถานในอ าเภอ
ไชยาที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา๗๘ผ่านกลไกการประสัมพันธ์ในหลายๆด้านอย่างสม่ าเสมอ มีการ
จัดการวางแผนต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากที่สุด๗๙ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การระดมภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมารับใช้สังคมและสามารถขายได้๘๐ และที่ส าคัญคนไชยาจะต้อง
ร่วมกันศึกษาประวัติของตนเองที่สามารถอธิบายแหล่งโบราณที่สามารถเชื่อมโยงกันได้๘๑ ไปยัง
กิจกรรมอื่นๆ  
  เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าได้มากว่าการส่งเสริมการท่องถิ่นอาจจะต้องสร้าง
ชื่อเสียงและเป็นเครื่องรับประกันให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในระยะ ๑ 
เดือนในอ าเภอไชยาควรมีกิจกรรมใหญ่ๆ เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานอย่างน้อย ๑ เดือน ๑ แหล่ง
โบราณสถานเพ่ือคนไชยาได้เกิดความตระหนักรู้และเกิดจิตส านักในความเป็นเจ้าของแหล่งโบราณ
สถานที่ก่อให้รายได้เป็นผลตอบแทนกลับมาก ดังนั้น การอ านวยจะต้องก าชับให้มีมากยิ่งขึ้น และถือ
ว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักหรือกระแสรองก็ตาม เช่น 
ยุทธศาสตร์การรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นกับไชยาทั้งหมด ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การให้ความสงบแก่
นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การให้ความสว่างแก่นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การให้จิตวิญญาณทาง
พระพุทธศาสนาแก่นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การให้ความสุขแก่นักท่องเที่ยว๘๒ และยุทธศาสตร์การให้
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นักท่องเที่ยว๘๓ดังนั้น ยุทธศาสตร์จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวได้จ านวนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เป็นจุดเด่นที่ส าคัญว่าหากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมา
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ชมมาพักผ่อน หรือมาเพ่ืออะไรก็ตามจะต้องได้รับสิ่งดีๆ กลับไปและพร้อมที่จะช่วยให้พ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวกระจายไปยังผู้ไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ผู้น าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมนั่นก็คือ มีแหล่งโบราณสถานที่เป็นหลักแหล่งเพียงแต่ช่วยเพ่ิมเสน่ห์แห่ง
การท่องเที่ยวให้เป็นประสบการณ์ใหม่ก็ยิ่งสร้างความตื่นเต้นและชโลมใจให้กับชาวพุทธและชาวต่าง 
ๆ ได้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมเมืองไชยาที่กล่าวขานว่า เมืองแห่งคนศรีไชยา 
  
 สรุปภาพรวมได้ว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีอาจจะต้องมองถึงบริบท ศักยภาพ
และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมศิลปากร สถาบันพระพุทธศาสนา 
และภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของแหล่งโบราณสถานในบางแห่ง ดังนั้น ไม่ว่าแหล่งโบราณสถานนั้นจะขึ้น
ทะเบียนไว้แล้วหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนย่อมสามารถจะด าเนินการเพ่ือการพัฒนาไปสู่ภาคการ
ท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์ และการผนวกแนวทางการเสริมสร้างกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน มีการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมเก่าๆ ประเพณีที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่โบราณจะกลายเป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบเพ่ือการสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมส าหรับชุมชนได้มี
โอกาสใช้ศักยภาพของแหล่งโบราณสถานเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างปกติสุขด้วยการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธดังต่อไปนี้ 
 ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  ถึงแม้ว่าศักยภาพท้องถิ่นจะน้อยและบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ใช่บทบาทหลักก็ตามการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมจะสามารถบริหารจัดการเพื่อการสร้างองค์ความรู้เรื่องแหล่งโบราณสถาน
ได้ไม่ยากนัก เพราะสิ่งที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถนัดแต่สามารประสานความร่วมมือให้
เกิดกระบวนการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้ เช่น การศึกษาวิจัยแนวประวัติศาสตร์ซึ่งต้องมีความ
ชัดเจนส าหรับการศึกษาของคนรุ่นใหม่ให้ทราบถึงความส าคัญของอาณาจักรศรีวิชัย อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาความร่วมมือจากชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้
มากที่สุดซึ่งเมื่อศึกษาวิจัยแล้วจะพบวัฒนธรรม ประเพณีเก่าก็สามารถจะรื้อฟ้ืนเพ่ือการก าหนด
กิจกรรมส าหรับการวางแผนงบโครงการต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ต้องเป็น
การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือการสร้างความ
หลากหลายให้กิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการตอบสนองในการเรียนรู้ไม่เบื่อหน่าย ซึ่งการจัด
กิจกรรมเป็นฐานครอบคลุมการเข้าใจหลักธรรมต่อนักท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต
ต่อไป 
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  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  คุณค่าของแหล่งโบราณ
สานเป็นหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีองค์เจดีย์ที่
ส าคัญๆ อย่างเช่น จังหวัดนครพนม จังหวัดนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน เป็นต้น จังหวัดเหล่านี้มีองค์พระธาตุส าคัญๆที่สามาร
ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจของจังหวัดนั้นซึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานีก็เฉกเช่นเดียวกันจ าเป็นต้องแสดง
ศักยภาพการพัฒนาแหล่งโบราณสถานอย่างวัดพระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดหลง เป็นต้นให้ประชาชน
และคนในพ้ืนที่รู้จักคุณค่าของความเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการประเมินคุณค่าและการพัฒนา
ศักยภาพทางทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น การประเมินทางด้านการจัดกิจกรรม การประเมิน
ทางด้านการสื่อสารและให้ความรู้ การประเมินทางด้านการประชาสัมพันธ์ การประเมินทางด้านการ
ประสาน การประเมินทางด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การประเมินศักยภาพการท างานด้านการสร้าง
จิตส านึกที่ดี การประเมินศักยภาพประสิทธิภาพการท างานและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
ศักยภาพเหล่านี้สามารน าไปสู่การสร้างเงื่อนไขส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและสามาร
ตอบสนองต่อรายได้ให้กับประชาชนได้ 
  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร  เพราะเป็นประเด็นที่ส าคัญในเชิงการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวหากขาดทรัพยากรเหล่านี้ก็ยากที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการได้ ได้แก่ ทรัพยากรด้านงบประมาณ ถึงแม้นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอไชยาจะไม่มากนักแต่ก็สามารถจัดการความรู้ผ่านการประสานความร่วมมือไป
ยังหน่วยงานอ่ืนๆได้ เช่น การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคเอกชนที่สามารถบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ แต่กระนั้น การจัดการความรู้อาจจะต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร อาจจะ
ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน มีการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดการศึกษาดูงานแนวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคคลที่ถูกวางตัวส าหรับการท างาน
เฉพาะเรื่องและมีความรู้ในเรื่องนั้นมากที่สุดพอที่จะเข้ามารับผิดชอบหลักที่มีศักยภาพการในด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน ด้านการจัดการองค์ความรู้ การใช้ทักษะในการบริหาร
ตลอดจนความสามารถของผู้บริหารที่ต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงมูลค่าของภาคการท่องเที่ยว
เชิงหล่งโบราณสถานที่ขยายขอบเขตสิ่งที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามากิจกรรมท่า
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนานอกจากนี้จะได้องค์ความรู้ทางแหล่งโบราณสถาน องค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ยังจะสามารถส่งเสริมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาได้ และ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อโลกปัจจุบันที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานไม่ว่าจะ
เป็นสร้างเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมทางไลน์ ทางเฟสบุ๊คต่างๆ เป็นต้น จะต้องสามารถ
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เปิดช่องทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมให้ครบวงจรมากที่สุด อีกทั้งภาพระดมภาพสวยๆงามๆ จาก
นักท่องเที่ยวทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. การบริรักษ์ / รกัษา ประเด็นของแหล่งโบราณสถานในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยนั่นคือองค์
ความรู้ในการดูแลรักษาของผู้รับผิดชอบซึ่งส่วนใหญ่กรมศิลปากรจะมีบุคลากรไม่มากนักแต่แหล่ง
โบราณสถานมีจ านวนมากท าให้การดูแลรักษาอาจจะบกพร่องไปบ้าง เพราะฉะนั้นเป็นบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่บุคลากรของท้องถิ่นก็ขาดความรู้ในการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานที่
ถูกต้องซึ่งศักยภาพส่วนใหญ่ย่อมมีข้อจ ากัดหลายประการถึงมีว่าจะมีงบประมาณแต่แผนการใช้
งบประมาณดังกล่าวยังไม่ชัดเจนในการดูแลรักษาเพราะมิใช่บทบาทหลักท าให้ละเลยไปอย่างน่า
เสียดาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามศักยภาพการดูแลรักษาดังอาจจะต้องมีการบูรณาการเพ่ือการท างานด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพมากยิ่งข้ึนผ่านการดึงเอาศักยภาพหรือจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาท างาน
ภายใต้เครือข่ายเดียวกันให้มากที่สุด เช่น องค์ความรู้การดูแลรักษาจะอยู่ที่กรมศิลปากรซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐ องค์ความรู้ทางการศึกษาวิจัยจะอยู่ที่สถาบันการศึกษา งบประมาณการดูแลรักษาจะอยู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังการมีส่วนร่วมจะอยู่ภาคประชาชนและเอกชน รวมทั้งพลังจากคณะ
สงฆ์ทั้งหมดซึ่งการท างานเพ่ือการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธที่ต้องอาศัยการเกื้อกูลเกื้อหนุน
การประสานไปในทิศทางเดียวภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
  ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมบน
เส้นทางการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชิงพุทธอาจจะมีการปรึกษาหารือกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
แสวงหาเจ้าภาพหลักอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอไชยาแม้ว่าจะมีศักยภาพที่ไม่มาก
นักแต่เห็นความส าคัญและตระหนักถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธจะช่วยให้
เห็นภาพของพลังการท างานที่มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การท างานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้โดยการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนเส้นการ
ท่องเที่ยวหลัก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการดึงสถาบัน
ทางการศึกษาทุกระดับให้เข้ามาร่วมกันท างานอย่างเป็นเอกภาพซึ่งอาจจะให้ฝ่ายส านักงานปลัด
จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักก็ได้ 
  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ ข้อจ ากัดของบทบาทในการตั้งแผนงบประมาณเพ่ือการ
ฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่แหล่งโบราณสถานอาจจะไม่ใช่ภารกิจที่จ าเป็นมากนักเพราะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากแต่หากดูศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีศักยภาพอยู่บ้างแต่พลังยังไม่มากพอที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือสร้างใหม่ เป็น
ต้น เพราะฉะนั้น อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเพ่ือปรึกษาและแสวงหาแนวทางในประเด็น
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ดังกล่าวแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากข้อการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่มที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใด
กล่าวถึงมากนักท าให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดที่ต้องอาศัยภาครัฐระดับกรมหรือ
กระทรวงในการพัฒนาหรือสร้างใหม่หรือการใช้พลังงบประมาณจากวัดที่มีชื่อเสียงอย่างวัดสวนโมก
ขพลาราม เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ยากเพราะวัดสวนโมกขพลารามจะไม่เน้นการก่อสร้าง
ศิลปวัตถุมากนัก โดยเฉพาะจ าพวกเจดีย์ หรือสถูปต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะ
ต้องพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือการฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ 
  ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน  เป็นการมองถึงการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานภายใต้แผนที่การพัฒนาแหล่งโบราณสถานซึ่งส่วนมากหากเป็นตัว
แหล่งโบราณสถานที่เป็นวัตถุจะอยู่ในอ านาจของกรมศิลปากร แต่หากรอบบริเวณภายนอกแหล่ง
โบราณสถานที่นอกเหนือจากการดูแลหลัก ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกข้อเทศ
บัญญัติได้ หรือข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การ
ออกระเบียบการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานโดยเฉพาะการนุ่งขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะ 
เป็นต้น  
  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี กิจกรรมสุดท้าย
ของการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส่งผลประโยชน์ไปยังประชาชน
ในพ้ืนที่ต่อการสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนไม่น้อย เช่น กลุ่มวิสาหกิจไขเค็มไชยา 
กลุ่มมัดหมี่ผ้าใหม่พุมเรียง กลุ่มเลี้ยงอาหารทางทะเล กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็น
ต้น กลุ่มเหล่าจะได้รับผลประโยชน์ได้โดยตรง แต่กระนั้น การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานอาจจะ
มองถึงการจัดระเบียบการตั้งแผงการค้าขายซึ่งในหลายพ้ืนที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบเพราะการการด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน
ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณสถานหรือโบราณคดีก็ตามย่อมต้องแสดงอัตลักษณ์ของคนเมือง
ไชยาให้ชัดเจน ไม่ว่าจะการแต่งกาย สิ่งปลูกสร้าง การวัสดุจากท้องถิ่น อีกทั้งการสนับสนุนส่งเสริม
การรื้อฟ้ืนในเรื่องอาหารหวานคาวจะต้องแสดงถึงภูมิปัญญาได้อย่างชัดเจนที่สามารถต่อยอดไปสู่
ผลิตภัณฑ์การส่งออกไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นของฝากส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าแหล่งโบราณสถานนั้นๆ นั่นก็คือรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการศึกษาของผู้วิจัยมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
ไชยาจะต้องเตรียมความพร้อมอีกมากมายเพ่ือรองรับการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขตบริบทที่อ านาจหน้าที่และบทบาทจะก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้
โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบของการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้
สามารถแปรสภาพมาเป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่
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ความเป็นมืออาชีพเชิงการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ผ่านอารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนินสรรพวิชาการต่าง ๆ เช่น 
มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น  มิติความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
 ๑. การระดมความคิดจากเครือข่ายต่าง ๆ มีการจัดการ MOU ร่วมกัน ย่อมมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาได้อย่างดี แต่กระนั้น การกระตุ้นไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งให้รับเป็นเจ้าภาพหลักอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างจึงต้องมีวิธีการที่สามารถให้
องค์กร ชมรม ประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันพระพุทธศาสนา ผู้ใหญ่ก านัน และองค์กรใน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน แล้วด าเนินการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานตาม
แนวพระพุทธศาสนาได้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน มีกติการ่วมกัน มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะจุดก าเนิดของการริเริ่มโครงการดังกล่าวจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 ๒. การจัดศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาอารยธรรมไชยาซึ่งภาระหน้าที่ประสานงานและต้องมี
ความรู้เรื่องกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นอย่างดีที่สามารถอธิบายเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งโบราณสถานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังจะต้องศึกษาประวัติและ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตั้งแต่วัดสวนโมกขพลาราม ไปยังวัดพระบรมธาตุ และต่อไปยังจุดแหล่ง
โบราณสถานทั้ง ๑๓ จุดในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการในชุมชนและสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้
เรื่องอารยธรรมเมืองไชยามาถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมที่ผนวกอยู่กับแหล่งโบราณสถานในรูปแบบ
กิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมกับการฟ้ืนฟูประเพณีเก่าๆ อันเป็นความเชื่อ และแนววิถีการปฏิบัติบูชาต่อ
แหล่งโบราณสถานนั้น อีกทั้งการจัดค่านิยมให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญในฐานะเจ้าถิ่นพร้อมที่จะตอนรับผู้มาเยือน เช่น โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 
  ๔. การฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ อีกทั้งผู้น าท้องถิ่นควรเป็น
แบบอย่างในการชี้น าให้กับประชาชนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าทางอารยธรรมของเมือง
ไชยา พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และวิถีชีวิตตามแบบดังเดิมให้มากที่สุดที่มาจากการ
ก าหนดนโยบาย และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ฝักใฝ่ตามแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
การต่อยอดการปฏิบัติบูชาตามลักษณะของศีล สมาธิ และปัญญา 
  ๕. การพัฒนากิจกรรมประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานอาจจะต้องมีการ
ประเมินผลการท างานในด้านแนวคิดการจัดกรรมการท่องเที่ยวอยู่บ้างเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งของ
คนไชยาด้วยกันเองเพราะอ าเภอไชยาตั้งอยู่บนฐานสองประการไม่ว่าจะเป็นสายปัญญาอย่างสวน
โมกข์และสายศรัทธาอย่างวัดพระบรมธาตุ นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพการท่องเที่ยวแหล่ง
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โบราณสถานในด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยสะดวก ด้านความสะอาด และด้านอ่ืนๆ จะต้องมี
การเตรียมการผ่านความร่วมมือและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนเอง ซึ่งไม่ว่าจะแหล่งโบราณสถานใด
จะต้องให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถีธรรม วิถีพุทธอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

๔.๓ ความรู้จากการวิจัย 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่การ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงภาพ
ให้เห็นบทบาทและการสนับสนุนกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีเพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งโบราณสถานที่ค่อยข้างมากทั้งที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และ
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเกิดค าถามที่ระบุว่า แหล่งโบราณสถาน
วัดพระบรมธาตุไชยามีระยะเวลาการก่อสร้างมาช้านานแต่ท าไมไม่สามารถพัฒนาไปสู่ ภาคการ
ท่องเที่ยวหลักในจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เหมือนกับวัดพระบรมธาตุในจังหวัดอ่ืนๆ เช่น วัดพระบรม
มหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชจนเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจว่าท าไมนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ค่อยให้
ความส าคัญและต้องการที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอไชยา จึงพบค าตอบที่เป็นโอกาสในศักยภาพเบื้องต้น
ของการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานโดยเฉพาะวัดพระบรมธาตุไชยาและแหล่งโบราณสถานอ่ืน ๆ ที่
ใกล้เคียงจะสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมเชิงพุทธได้อย่างไร และนักท่องเที่ยวสามารถ
จะเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามภายใต้การน าเสนอและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่ายเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างไร 
 จากข้อมูลที่ปรากฏการณ์ท าให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยามีแนวโน้มที่
จะพัฒนาแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธแต่ยังขาดปัจจัยหลายประการท าให้เป็นอุปสรรคอย่างมาก เช่น 
กฎหมายการพัฒนาแหล่งโบราณสถานมิได้อยู่ในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือ
วัดสถาบันสงฆ์มีข้อจ ากัดบางประการ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งโบราณสถานมิ
สามารถกระท าได้โดยตรง ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนอยู่บ้าง ขาดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ขาดองค์ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์และขาดปราชญ์
ชาวบ้าน ขาดภาวะผู้น าที่ให้ความสนใจในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว ขาดการ
ออกแบบกิจกรรมการน าเสนอเชิงพุทธ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องรับด าเนินการให้กลายเป็นจุด
แข็งในเชิงการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  นอกจากนี้ในพ้ืนที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีจุดอ่อนอยู่มากก็ตามแต่สิ่งที่
น่าสนใจและเป็นโอกาสอย่างมากต่อประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแหล่ง
โบราณสถานเชิงพุทธที่มีอยู่มากมายให้กลายเป็นความร่วมมือผ่านเครือข่ายและเตรียมตัวการต้อนรับ
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นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ทั่วโลกจึงต้องมีการส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว การออกแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาชน 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐ ที่สามารถต่อรองผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับและร่วมกันเสนอ 
อัตลักษณ์อย่างภาคภูมิใจในความเป็นอาณาจักรศรีวิชัยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างนาน ไม่ว่าจะเป็น 
การรื้อฟ้ืนประเพณี วัฒนธรรมดังเดิม การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การพัฒนาและอนุรักษ์ศาสตร์แห่ง
มวยไชยา การสร้างศูนย์การเรียนรู้ และเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอที่
สามารถน าเสนอกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงผ่านแนวคิดการ
บริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถสรุปกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนาแผนเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ  ซึ่งจะให้คุณค่าทางด้าน
ความเข้าใจของประชาชนอย่างน้อยที่สุดแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวความเป็นไปในลักษณ์
ความร่วมมือให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแผนประชาสัมพันธ์ เช่น ความเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของไชยา แผนการมีส่วนร่วม เช่น แผนดึงเครือข่ายเข้าร่วม
พัฒนาแหล่งโบราณสถาน แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเปิดพ้ืนที่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มีความหมายทางประวัติศาสตร์ อีกการระดมความคิดจากเครือข่ายต่าง 
ๆ มีการจัดการ MOU ร่วมกัน เป็นต้น แต่เส้นทางการท่องเที่ยวที่จะต้องฉายภาพแต่ละกิจกรรมอย่าง
เด่นว่าแต่ละแหล่งโบราณสถานจะต้องจัดการอย่างไร แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เตรียมการเพ่ือด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้างและประเมินศักยภาพร่วมกันให้มากที่สุดซึ่งเรียกว่าการ
เสริมสร้างความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงที่สอดคล้องกับลักษณะทางพระพุทธศาสนาที่ควรก าหนด
กิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย 
 การพัฒนาส่วนงานเพ่ือรองรับภาคการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ  ซึ่งเป็นการมอง
ถึงศักยภาพภายในกรอบของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมที่ส าคัญส่วนงานนั้นจะต้องให้ความรู้  
เช่น ความรู้ ในการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งโบราณสถานกับ
พระพุทธศาสนาส่วนงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวแหล่ง
โบราณสถานในอ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบสภาอารยธรรมไชยาซึ่งภาระหน้าที่ประสานงานและต้องมีความรู้เรื่องกิจกรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ ที่
จะต้องคัดเลือกบุคลากรจะต้องเหมาะสม สอดคล้อง และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและแหล่ง
โบราณสถานในอ าเภอไชยาเข้าท าหน้าที่รับผิดชอบ ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ต้องพัฒนาหลักทมะ 
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คือ ความอดกลั้น และหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาศีล การพัฒนาสมาธิ และการพัฒนาปัญญา ส่วน
การสร้างจิตส านึกที่ดีอาจจะมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับค าขวัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
เมืองคนดี และการสร้างจิตด้วยหลักสัปปุริสธรรม อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการในชมชน
และสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องอารยธรรมเมืองไชยามาถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมที่
ผนวกอยู่กับแหล่งโบราณสถานในรูปแบบกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมกับการฟ้ืนฟูประเพณีเก่าๆ อันเป็น
ความเชื่อ และแนววิถีการปฏิบัติบูชาต่อแหล่งโบราณสถานนั้น อีกท้ังการจัดค่านิยมให้ประชาชน และ
เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในฐานะเจ้าถิ่นพร้อมที่จะตอนรับผู้มาเยือน เช่น 
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 
 การพัฒนาภาวะผู้น าที่ให้ความส าคัญกับภาคการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ มีการ
สร้างแรงจูงใจผ่านพัฒนาระบบการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการท างานเชิง
การท่องเที่ยว และการสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดสรรงบประมาณ 
และสนับสนุนเครือข่ายจากภายนอกให้เข้ามาท างานร่วมผ่านแผนโครงการต่าง ๆ และการติดต่อ
ประสานงาน การพบปะ เจรจา วางแผน ในการด าเนินกิจการต่าง ๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กิจกรรมขององค์กรบ่อยๆ การตัดสินใจร่วมกันการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาในสิ่งควรแก้ไข
ปรับปรุง และควรจะพัฒนา ส าหรับภาวะผู้น าเชิงจิตส านึกรักบ้านเกิดของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยให้
เกิดกระแสและความนิยมในการฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ อีกทั้งผู้น าท้องถิ่น
ควรเป็นแบบอย่างในการชี้น าให้กับประชาชนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าทางอารยธรรม
ของเมืองไชยา พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และวิถีชีวิตตามแบบดังเดิมให้มากที่สุดที่มาจาก
การก าหนดนโยบาย และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ฝักใฝ่ตามแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือการต่อยอดการปฏิบัติบูชาตามลักษณะของศีล สมาธิ และปัญญา 
 การควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ ต้องน าเสนอกิจกรรมประเพณี
ที่เก่ียวข้องกับแหล่งโบราณสถานอาจจะต้องมีการควบคุมในด้านแนวคิดการจัดกรรมการท่องเที่ยวอยู่
บ้างเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งของคนไชยาด้วยกันเองเพราะอ าเภอไชยาตั้งอยู่บนฐานสองประการไม่
ว่าจะเป็นสายปัญญาอย่างสวนโมกข์และสายศรัทธาอย่างวัดพระบรมธาตุ นอกจากนี้การควบคุม
คุณภาพการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานในด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยสะดวก ด้านความ
สะอาด และด้านอ่ืนๆ จะต้องมีการเตรียมการผ่านความร่วมมือและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนเอง ซึ่ง
ไม่ว่าจะแหล่งโบราณสถานใดจะต้องให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถีธรรม วิถีพุทธอย่างใดอย่างหนึ่งต้อง
เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่าตามกิจกรรมและโครงการที่มีต่อแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา ส่วน
การประเมินผลต้องก าหนดเกณฑ์ประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่มีต่อแหล่งโบราณสถานในอ าเภอ
ไชยา การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต้องปรับปรุงทางกายภาพ และชีวภาพ พร้อมทั้งการพัฒนา
กิจกรรมที่สอดคล้องการส่งเสริมศีล สมาธิ และปัญญาไปพร้อมๆ กัน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เ พ่ือศึกษากลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ๒) ความสัมพันธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
และ ๓) วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๑๒ รูป/
คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  จ านวน ๘ รูป/คน ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย คือ 
๑. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการ ๒. ขอบเขตเนื้อหาด้านแหล่งโบราณสถาน ๓. ขอบเขต
เนื้อหาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑ กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมร่าง
แผนหลายประการ เพ่ือรองรับการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ขอบเขตบริบทที่อ านาจหน้าที่และบทบาทจะก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบ
ของการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้สามารถแปรสภาพมาเป็นการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่ความเป็นมืออาชีพเชิงการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับ
จังหวัด ผ่าน อารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนินสรรพวิชาการต่าง ๆ เช่น มวยไชยา พระบรม
ธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมและแหล่งโบราณสถานเหล่านี้
จะเริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
การสัมผัส และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลายเมืองไชยา 
  ๕.๑.๒ ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า  
  มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่  
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  มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือในเชิงทุนทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในอ าเภอไชยาในรูปแบบสองศาสนาที่อาศัยวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาอย่างยาวนาน
ที่มีนัยยะทางประวัติศาสตร์ ประเพณี กิจกรรมทางสังคม การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไป
ถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไปที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันอย่างสงบสุขภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน  
  มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เป็นความพยายามไปอีกขึ้นหนึ่งขององค์กรปกครอบส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมภาคการส่วนร่วมทางสังคมซึ่งจะมีลักษณะ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่  ๑ 
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั่วไป ระดับที่ ๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น า ระดับที่ ๓ ความสัมพันธ์นัก
ธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจอื่นๆ และระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงานรัฐ  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าก าหนด
นโยบายเพื่อการตอบสนองต่อการรายได้ภาคประชาชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานอาจจะ
มีต้องมีการก าหนดแผนการอย่างน้อย ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒. แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ ๓. แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน และ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนิน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนก าหนดนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ๒. ก าหนดแผน
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ๓. แผนการจัดโครงการส านึกรักบ้านเกิด และ๔. แผนการจัดการโครงการ
ประเพณีวันท าความสะอาด (Big cleaning day) ๕. แผนการจัดการระเบียบวินัยลักษณะตัวแทน     
๖. แผนการสร้างข้อบังคับ และ๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ ที่เอ้ือต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย การก าหนดเครือข่ายภาคประชาสังคม การท างานร่วมกับ
องค์กรรัฐอ่ืน ๆ สถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอ่ืนๆในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นอุปสรรคโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พร้อมกับกรมศิลปากรเชิญมาให้ความรู้ในเรื่องขอบเขตของข้อกฎหมายและการปฏิบัติของเครือข่าย
ภาคการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในอ าเภอไชยานอกจากแหล่งโบราณสถานที่มี
จ านวนมากแล้วยังมีประเพณี อารยธรรมอีกมากมายเพราะพ้ืนที่แถบนี้เป็นขุมทรัพย์ที่ตกทอดมาจาก
อารยธรรมศรีวิชัยท าให้ทุนทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่จ านวนมากที่ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของ
คนในพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองไชยา วัดแก้ว วัดหลง และแหล่งโบราณสถาน
อ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสที่สร้างความเจริญและแหล่ง
ศึกษาความรู้สายธรรมะ ยังมีศาสตร์ของมวยไชยาที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นต้น 
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 ๕.๑.๓ การวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า 
 ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมภายใต้องค์ความรู้ด้วยการศึกษาวิจัยผ่านการประสานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่ง
ในจังหวัดจะมีศักยภาพในการท างานเพ่ือตอบสนองต่อการสร้างความรู้ที่จะสามารถสนับสนุนภาคการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การศึกษาประวัติศาสต์แต่ละท้องถิ่นให้มีความชัดเจนทางโบราณคดี
มากที่สุด 
  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  คุณค่าของแหล่งโบราณสาน
อย่างวัดพระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดหลง เป็นต้นให้ประชาชนและคนในพ้ืนที่รู้จักคุณค่าของความเป็น
ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการประเมินคุณค่าและการพัฒนาศักยภาพทางทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
เช่น การประเมินทางด้านการจัดกิจกรรม การประเมินทางด้านการสื่อสารและให้ความรู้ การประเมิน
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ การประเมินทางด้านการประสาน การประเมินทางด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ การประเมินศักยภาพการท างานด้านการสร้างจิตส านึกที่ดี การประเมินศักยภาพประสิทธิภาพ
การท างานและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น  
  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร  การจัดการความรู้อาจจะต้องเป็นไปตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร 
อาจจะต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน มีการส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษาดูงานแนวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคคลที่ถูกวางตัวส าหรับการ
ท างานเฉพาะเรื่องและมีความรู้ในเรื่องนั้นมากที่สุดพอที่จะเข้ามารับผิดชอบหลักที่มีศักยภาพการใน
ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน ด้านการจัดการองค์ความรู้ การใช้ทักษะในการบริหาร
ตลอดจนความสามารถของผู้บริหารที่ต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงมูลค่าของภาคการท่องเที่ยว
เชิงหล่งโบราณสถานที่ขยายขอบเขตสิ่งที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามากิจกรรมที่
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา 
  ๔. การบริรักษ์ / รักษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลรักษาดังอาจจะต้องมี
การบูรณาการเพ่ือการท างานด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการดึงเอาศักยภาพหรือ
จุดแข็งของแต่ละองค์กรมาท างานภายใต้เครือข่ายเดียวกันให้มากที่สุด เช่น องค์ความรู้การดูแลรักษา
จะอยู่ที่กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
  ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ การท างานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม
ความสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้โดยการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนเส้นการท่องเที่ยวหลัก 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการดึงสถาบันทางการศึกษาทุก



 
๑๓๓ 

 

ระดับให้เข้ามาร่วมกันท างานอย่างเป็นเอกภาพซ่ึงอาจจะให้ฝ่ายส านักงานปลัดจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก
ก็ได้ 
  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ ข้อจ ากัดของบทบาทในการตั้งแผนงบประมาณเพ่ือการ
ฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่แหล่งโบราณสถานอาจจะไม่ใช่ภารกิจที่จ าเป็นมากนักเพราะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากแต่หากดูศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีศักยภาพอยู่บ้างแต่พลังยังไม่มากพอที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือสร้างใหม่ เป็นต้น  
  ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน  เป็นการมองถึงการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานภายใต้แผนที่การพัฒนาแหล่งโบราณสถานซึ่งส่วนมากหากเป็นตัวแหล่ง
โบราณสถานที่เป็นวัตถุจะอยู่ในอ านาจของกรมศิลปากร แต่หากรอบบริเวณภายนอกแหล่งโบราณ
สถานที่นอกเหนือจากการดูแลหลัก ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ 
หรือข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การออก
ระเบียบการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การนุ่งขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะเป็นต้น  
  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี กิจกรรมสุดท้าย
ของการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส่งผลประโยชน์ไปยังประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อการสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนไม่น้อย เช่น กลุ่มวิ สาหกิจไขเค็มไชยา 
กลุ่มมัดหมี่ผ้าใหม่พุมเรียง กลุ่มเลี้ยงอาหารทางทะเล กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
กลุ่มเหล่าจะได้รับผลประโยชน์ได้โดยตรง  
 

๕.๒ อภิปรายผล 
  ๕.๒.๑ กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียม
แผนงานหลายประการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เช่น แผนจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ แผนการดูแลรักษา แผนเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
แผนงบประมาณ แผนการประชาสัมพันธ์ แผนสร้างความเป็นเจ้าของร่วม แผนกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และแผนสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา๑ วิจัยเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า  การมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออกจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ

                                                           

 ๑ พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๑, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๓๓. 
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จิตรกรรมฝาผนังและสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช๒ พบว่า 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งใน
ด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
  ๕.๒.๒ ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
เครือข่ายมีแนวโน้มที่จะต้องส่งเสริมภาคการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในลักษณะการ
ท างานแบบเครือข่าย หรือ การท างานที่มีข้อผูกมัดแบบหลวม อย่างเช่น การลงนาม MOU ระหว่างกัน
ร่วมกันของเครือข่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ๓ การ
รวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท าหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและท าให้เกิด
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

๕.๒.๓ วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า  การเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธผ่าน การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ย่อมสามารถ
ด าเนินการได้แต่จะต้องเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  มีการประเมินคุณค่าและศักยภาพของ
ทรัพยากรทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลอาณา
บริเวณ ด้านกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี ชมเชย๔ วิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์ สัน 
พบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ คือ แนว discovery museum ที่เน้นการสร้าง
ประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้เยี่ยมชมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างสนุกสนาน ซึ่งต้องมีการ
ประเมินทางด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การประเมินศักยภาพการท างานด้านการสร้างจิตส านึกที่ดี 
การประเมินศักยภาพประสิทธิภาพการท างานและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น โดยเน้นหนักไปใน

                                                           

  ๒ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ชุมมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๓ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ, รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน , วารสารสมาคมนักวิจัย , ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓, (กันยายน – 
ธันวาคม), ๒๕๕๙ : ๑๖๗. 
 ๔กานต์รวี ชมเชย, การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม 
ทอมป์ สัน, รายงานการวิจัย, (สถาบันวัฒนธรรมและศลปะ  ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๗), หน้า ข. 



 
๑๓๕ 

 

ส่วนของการจัดการความรูเรื่องทรัพยากรด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านองค์ความรู้ และด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นโดยการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธผ่านการเชิดชู
แหล่งโบราณสถานที่ส าคัญๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์๕วิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า การสนับสนุนให้
ชุมชนรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวต าบลบ้านเรือนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และด้านการควบคุม พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องควบคุมคุณภาพการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานในด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวย
สะดวก ด้านความสะอาด และด้านอ่ืนๆ จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถีธรรม 
วิถีพุทธอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากและมีการพูดถึงบ่อยครั้งที่สามารถพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การก็คือ การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือให้มากที่สุดไม่ว่าจะองค์กรในพ้ืนที่หลัก หน่วยงานรัฐที่มี
ศักยภาพการท างานด้านการท่องเที่ยว สถาบันสงฆ์ และชุมชน เป็นต้น แต่ภาพดังยังไม่มีความชัดเจน
ในแนวทางการมีส่วนร่วมมากนักสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา๖พบว่า การ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและ
ผู้น ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์๗ วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหาร
จัดการท่องเทีย่วโดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวน้อยพบว่าประชาชนใน
ชุมชน โดยภาพรวมชุมชนยังไม่เกิดความตระหนักในการพัฒนา ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพสังคมที่ใกล้ชิด
กับสังคมเมือง ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดอาจจะต้องมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหรือรูปแบบการท่องเที่ยว
แหล่งโบราณสถานให้ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี ตันประยูรและล ายอง ปลั่งกลาง๘ วิจัย

                                                           

  ๕ สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์, แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน, รายงานการวิจัย, 
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 
  ๖ พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๑, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๓๓. 
  ๗สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์, แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน, รายงานการวิจัย
, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 
  ๘ปราณี ตันประยูรและล ายอง ปลั่งกลาง, การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน กรณีตลาดโบราณลาดชะโดอ าเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑. 



 
๑๓๖ 

 

เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นธรรม โดยการมีสวนร่วมของชุมชน กรณีตลาดโบราณลาดชะโดอ า เภอผักไห่จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่บูรณาการการท่องเที่ยวกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้การด าเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน แบ่งหน้าที่ให้บริการตามความถนัด
และความพร้อมของกรรมการ จัดท ารายการน าเที่ยวตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในชุมชนและการพัก
โฮมสเตย์ของชุมชน 

ส าหรับประเด็นการใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ หรือข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไป
ควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การออกระเบียบการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การนุ่ง
ขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะเป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐา
ปกรณ์ ทองค านุช๙ วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมมชน
ในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าการจัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คือกฎที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ซึ่งเหมาะสมกับ
การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาการ
ฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ บางปัจจัยอาจจะอยู่นอกเหนือบทบาทและระเบียบกฏหมายที่ท้องถิ่นจะ
จัดการได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ๑๐วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พบว่า บุคคลากรต้องมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ด้าน
การอ านวยการ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจิตส านึกรักบ้านเกิดของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดกระแสและ
ความนิยมในการฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุท ธตามแบบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการต่อยอดการปฏิบัติบูชาตามลักษณะของศีล สมาธิ และปัญญา  

 

ข้อเสนอแนะ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมองเห็นคุณค่าของแหล่งโบราณสถานอันเป็นทุนทางอารย
ธรรมของคนไชยาที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ

                                                           

  
๙ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

กรณีศึกษา ชุมมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 
  ๑๐ สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๑-๒. 



 
๑๓๗ 

 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานแต่กระนั้น การก าหนดนโยบาย และกลไกการบริหารต่าง ๆ
การศึกษาประวัติแหล่งโบราณสถาน การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐและประชาชนจะช่วยให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยงแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธ อีกทั้ง
นักวิจัยอ่ืนๆ ควรที่จะมองถึงโอกาสของการสร้างรูปแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมแต่ละชุมชนเข้าด้วย
เพ่ือสอดรับการพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธให้มีความประทับใจมากท่ีสุด 
 
 



 
 

๑๓๘ 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลีไทย-ไทย 
  ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 

  ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ๑.๒.๑ หนังสือ 
กมล รอดคล้าย. คู่มือการบริหารศูนย์ในวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓ 
ชุป กาญจนปกร. รัฐประศาสนศาสตร์. ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพหานคร 

: โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, ๒๕๕๓ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส    

ญี่ปนุ และไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ โฟร์ เพซ, ๒๕๔๕ 
วิเชียร วิทยอุดม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐ 
สายันต ไพรชาญจิตร. การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด, 
๒๕๔๘. 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . พุกาม : เส้นทางสู่มรดกโลก .  
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖ 

อิสระ สุวรรณบล. ปทานุกรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๑๔. 

 ๑.๒.๒ เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร . บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒๕๕๖. ส านักงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๖. 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี . นโยบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เมืองแห่งรอยย้ิมและความสุข. เอกสารหมาย ๑. (เอกสารอัดส าเนา). 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี . แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์

ธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน).  ส านักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี. ๒๕๕๗. 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา

และบริหารจัดการเมืองเก่าเล่มที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองเก่าในประเทศไทย. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๔). (เอกสารอันส าเนา). 



 
 

๑๓๙ 
 

 
บรรณานุกรม (ต่อ)  

 
  ๑.๒.๓ งานวิจัย/บทความวิชาการ/วารสาร 
กานต์รวี ชมเชย. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม 

ทอมป์ สัน. รายงานการวิจัย. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๗. 

จุฑาภรณ์ หินซุย. แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวัดประชาคมวนารามอ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/ ๒๕๕๗. 

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . รายงานการวิจัย. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖. 

ธุรส ปราบไพรี. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม. รายงานการศึกษาวิชาการ
วางแผนและการจัดการเชิงท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 

ปราณี ตันประยูรและล ายอง ปลั่งกลาง. การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมส่วนร่วมของชุมชน กรณีตลาด
โบราณลาดชะโดอ าเภอผักไห่จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา . รายงานการวิจัย . 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗. 

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน) นายสายชล ปัญญชิตและนายภูเบศ วณิชชานนท์. การจัดการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย . รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา. การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออก. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. ปีที่ ๘. ฉบับที่ ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๓๓. 

วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์. ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม . 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๕๔. 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ . รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัด
ปราจีนบุรีเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน . วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 
๒๑ ฉบับที่ ๓. (กันยายน – ธันวาคม). ๒๕๕๙ : ๑๖๗. 



 
 

๑๔๐ 
 

สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์: ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖. 

สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน. รายงานการวิจัย. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘. 

   ๑.๒.๓ สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี . วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร. พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช. นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง . อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี . วันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี . วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี. วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน. นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี . วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน. รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี. รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายมาโนช ธนอารักษ์. กรรมการชมรมพระเครื่อง จ.สุราษฏร์ธานี . วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง. อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี. วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๔๑ 
 

สัมภาษณ์ นางประสงค์ หีตอนันต์. ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา . วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต. ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์
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การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

The Management of a Buddhist Historic site for Tourism by Local 
Govemernment Organization in Surat Thani 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร.*  ดร.สามารถ บุญรัตน์** ดร. บัญญัติ แพรกปาน*** 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไกและกระบวน ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเครือข่ายและเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ รปู/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๘ 
รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จะต้องเตรียมแผนการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ผนวกกับการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวไปยังองค์กร ชมรม สถาบัน และสมาพันธ์ทั้ง
ในพ้ืนและนอกพ้ืนที่และส่งเสริมมิติความสัมพันธ์ ๖ ด้านได้แก่ ด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พบว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีผ่านการด าเนินกิจกรรม ๘ 
ประการ  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา ๒. การ
ประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีเพ่ือสร้างจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว  ๓.การ
จัดการความรูเรื่องทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ความรู้และเทคโนโลยี  ๔. การบริรักษ์
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้จากกรมศิลปากร ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน ๖.การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่อาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ๗. 
การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันโดยการออกข้อบังคับหรือเทศบัญญัติ
ของท้องถิ่นนั้นๆ และ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี
โดยเฉพาะการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
 ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, แหล่งโบราณสถาน, การท่องเที่ยวเชิงพุทธ, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น. 
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Abstract 
 This research aims to 1) study the process and mechanism of management of 
archaeological sites for tourism of local administrative organizations in Surat Thani 
Province. 2) The relationship of local administrative organizations and the network in 
tourism promotion in the province. 3) Analyze the management of archaeological 
sites for Buddhist tourism of the administrative organizations. Local Surat Thani. By 
using qualitative research models with 12 in-depth interviews and 8 group discussions. 
Descriptive analysis. The results of the research show that local governments must 
prepare a development plan. The route to support the development of ancient sites 
as cultural sites. The relationship between the local government organization and the 
network of tourism promotion in Surat Thani showed that there were six aspects, 
namely, the social dimension. Dimensions of religious and cultural relations 
Dimension of economic relations Dimensional dimension, relationship dimension, 
legal relationship And the dimension of local identity. And The Management of 
historical sites for Buddhist tourism of local administrative organizations in Surat Thani 
through 8 activities. 1. Research or knowledge building to promote cooperation with 
educational institutions. 2. Assessment of value and potential. Of archaeological 
resources to create a tourist attraction. 3. Knowledge management about resources, 
budget, personnel, knowledge and technology. 4. The advocate needs knowledge 
from the Fine Arts Department. 5. The network builds cooperation at the local, 
governmental and public sectors. Restoration, reprocessing, and rebuilding may have 
budgetary constraints. 7. Use of rules, regulations, regulations and control regulations. 
Provisions of the local business community and 8. The activities related to 
archaeological resources by promoting community enterprise in areas more. 
Keyword: Management, Archaeological sites, Buddhist tourism, Local Administrative 
Organizations 
 

บทน า 
 การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งโบราณสถานได้ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถของพระพุทธศาสนา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและการท านุบ ารุงพุทธ
ศิลปกรรมภายวัดของประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนต่อการสนับสนุนให้เกิดรายได้กับวัด ชุมชนและ
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ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาการจัดการความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่
สถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาด้วย ดังนั้น หน่วยงานทั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์กร
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายผู้ประกอบการ ควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ทั้งระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในองค์กร
สงฆ์ ตลอดจนต้องสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการท างานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากขยายตัวของการข้ามย้ายพรมแดนของนักท่องเที่ยวซึ่งหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา มีความจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบในระยะยาว  (พระมหา
เสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน) สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ , ๒๕๕๖) อีกทั้งอุปสรรคต่อ
การจัดการแหล่งโบราณสถาน คือ การไมมีข้อมูลอาจจะเกิดจากไมเคยมีการส ารวจตรวจค้นหามาก่อน 
โบราณสถาน ศาสนสถานรกร้างที่ส ารวจพบ ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานไวแล้วแต่ยังไมมีการศึกษาวิจัย 
หรือไมมีการบูรณะปฏิสังขรณ์น ามาใช้ประโยชน ถูกปล่อยทิ้งไว เฉยๆ ขาดการดูแลจัดการท านุ
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชนอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นยังขาดคนที่มีความรู้ในบางเรื่อง อีกทั้งยังขาด
นักวิชาการทางด้านในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีเพราะมีจ านวนมาก (สายันต ไพรชาญจิตร
,๒๕๔๘ : ๗๗-๘๐) 
  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติที่ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
ดังนั้น แผนและการก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการเองทั้งหมด หมายถึง เป็นเจาของเรื่อง 
(เจ้าภาพ/ผู้จัดสรรงบประมาณ) หรือผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ แลวขอให้กรม
ศิลปากรเป็นเจาของเรื่อง (เจ้าภาพ) รับผิดชอบด าเนินการด้านวิชาการและเทคนิค และกรณีที่ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมไดเป็นผู้จัดสรรงบประมาณแต่วัด โบสถ์ มัสยิด หรือเอกชนผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในโบราณสถาน หรือกรมศิลปากรที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเป็นผู้จัดสรร
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และบริหารงบประมาณเอง๑ท าให้เห็นว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถกระท าได้และมีส่วนที่ส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการ เชิงพ้ืนที่ อันมา
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดระบบ และกลไกต่าง ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบัน
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ศึกษา
ประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ แต่ยังมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างวัด ชุมชน สังคม ภาค
ธุรกิจค่อนข้างน้อย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การท านุบ ารุงศาสนากับธุรกิจควรจะด าเนินไปด้วยกัน
อย่างสมดุลและไม่เสียภาพลักษณ์ เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. และ อบจ. เข้ามามี
ส่วนร่วม รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ท าความสะอาดบริเวณวัด และด าเนินการอยู่ใน
ขอบเขตธุรกิจที่เหมาะสม๒ในท่ามกลางความก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะมาถึงในต้นปีหน้าที่
จะต้องปรับตัวลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดอัตลักษณ์ที่น่าดูน่าชมของชาวต่างชาติที่เข้ามาเก็บเกี่ยว
และทัศนาจรโบราณสถานในวัดทางพระพุทธศาสนาที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถประกัน
ความเสื่อมทางศิลปวัฒนธรรมไทย และป้องกันความเสื่อม ความถดถอยวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
   จากสิ่งที่กล่าวมาท้ังหมดจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณสถานซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนของกรมศิลปากรจ านวนหลายวัดและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งอยู่ ในพ้ืนที่  จังหวัด
สุราษฏร์ธานีที่ยังมีอุปสรรคเชิงการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถน าไปสู่การก าหนด
กลไก กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับเครือข่ายการท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพแห่ง
การพัฒนาความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงมาผนวกกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจนสามารถสร้างให้เกิดความส าเร็จและเพ่ิมพูนมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับประชาชนใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษากลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   ๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

                                                           

  ๑ วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ , [ออนไลน์],
แหล่งข้อมูล : http://www.local.moi.go.th/webst/botfam1.htm [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
  ๒ สายชล ปัญญชิต, การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.komchadluek.net/detail/20130808/165421/สกว.หนุนมจรชง
วิจัยจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ.html [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๑๔๗ 

 

   ๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ
วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ดังนี้  ๑. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการ ๒. ขอบเขตเนื้อหาด้านแหล่ง
โบราณสถาน ๓. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ได้แก่ ๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ด้วยการออกสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ( In-depth 
Interview) รวมทั้งหมด ๑๓ รูป/คน และ ๒. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์จ านวน ๒ รูป กลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๒ ท่าน และกลุ่มนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการวัฒนธรรมและ
นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์จ านวน ๒ ท่าน กลุ่มภาคีเอกชนเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี จ านวน ๑ ท่าน รวมทั้งหมด ๗ รูป/คน 
  ขอบเขตด้านสถานที่ มุ่งศึกษาพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียน และท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ –
ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิจัยประกอบด้วย 

๒ เทคนิค ได้แก่ ๑.เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ๒. เทคนิคการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อดังต่อไปนี้ 



 
๑๔๘ 

 

  ๑. วิ เคราะห์องค์ความรู้ ของเอกสาร และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคัญด้วยการวิเคราะห์ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยใช้การ
วิเคราะห์แบบการจ าแนก การจัดข้อมูล และการบรรยายความจากเนื้อหาตามกรอบวัตถุประสงค์  
  ๓. การสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผล ตรวจสอบ และขอค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการ 
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
  ๔. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนที่
สรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕. การสรุปผลการวิจัยเป็นการตรวจสอบให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และครบถ้วน น า
ผลการวิจัยสรุปเป็นข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
  ๖. จัดท าเป็นรูปเล่มที่ฉบับสมบูรณ์น าส่งผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

ผลการวิจัย 
  กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมร่างแผน
หลายประการ เพ่ือรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขต
บริบทที่อ านาจหน้าที่และบทบาทจะก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบของการ
รื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้สามารถแปรสภาพมาเป็นการท่องเที่ยว
สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่ความเป็นมืออาชีพเชิงการท่องเที่ยวใน
อ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ผ่าน    
อารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนินสรรพวิชาการต่าง ๆ เช่น มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา 
เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมและแหล่งโบราณสถานเหล่านี้จะเริ่มต้น
ด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสัมผัส 
และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลายเมืองไชยา 



 
๑๔๙ 

 

   ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า  
  มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่  
  มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือในเชิงทุนทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในอ าเภอไชยาในรูปแบบสองศาสนาที่ อาศัยวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาอย่าง
ยาวนานที่มีนัยยะทางประวัติศาสตร์ ประเพณี กิจกรรมทางสังคม การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
รวมไปถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไปที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันอย่างสงบสุขภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน  
  มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เป็นความพยายามไปอีกขึ้นหนึ่งขององค์กรปกครอบส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมภาคการส่วนร่วมทางสังคมซึ่งจะมีลักษณะ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ 
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั่วไป ระดับที่ ๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น า ระดับที่ ๓ ความสัมพันธ์นัก
ธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจอื่นๆ และระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงานรัฐ  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าก าหนด
นโยบายเพื่อการตอบสนองต่อการรายได้ภาคประชาชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานอาจจะ
มีต้องมีการก าหนดแผนการอย่างน้อย ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒. แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ ๓. แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน และ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนิน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนก าหนดนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ๒. ก าหนดแผน
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ๓. แผนการจัดโครงการส านึกรักบ้านเกิด และ๔. แผนการจัดการ
โครงการประเพณีวันท าความสะอาด (Big cleaning day) ๕. แผนการจัดการระเบียบวินัยลักษณะ
ตัวแทน ๖. แผนการสร้างข้อบังคับ และ๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ ที่เอ้ือต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย การก าหนดเครือข่ายภาคประชาสังคม การท างาน
ร่วมกับองค์กรรัฐอ่ืน ๆ สถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอ่ืนๆในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นอุปสรรคโดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพร้อมกับกรมศิลปากรเชิญมาให้ความรู้ในเรื่องขอบเขตของข้อกฎหมายและการปฏิบัติของ
เครือข่ายภาคการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในอ าเภอไชยานอกจากแหล่งโบราณสถานที่มี
จ านวนมากแล้วยังมีประเพณี อารยธรรมอีกมากมายเพราะพ้ืนที่แถบนี้เป็นขุมทรัพย์ที่ตกทอดมาจาก
อารยธรรมศรีวิชัยท าให้ทุนทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่จ านวนมากที่ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของ
คนในพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองไชยา วัดแก้ว วัดหลง และแหล่งโบราณสถาน
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อ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสที่สร้างความเจริญและแหล่ง
ศึกษาความรู้สายธรรมะ ยังมีศาสตร์ของมวยไชยาที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นต้น 
 
   การวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า  
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมภายใต้องค์ความรู้ด้วยการศึกษาวิจัยผ่านการประสานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่ง
ในจังหวัดจะมีศักยภาพในการท างานเพ่ือตอบสนองต่อการสร้างความรู้ที่จะสามารถสนับสนุนภาคการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การศึกษาประวัติศาสต์แต่ละท้องถิ่นให้มีความชัดเจนทางโบราณคดี
มากที่สุด 
  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  คุณค่าของแหล่งโบราณ
สานอย่างวัดพระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดหลง เป็นต้นให้ประชาชนและคนในพ้ืนที่รู้จักคุณค่าของความ
เป็นประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการประเมินคุณค่าและการพัฒนาศักยภาพทางทรัพยากรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เช่น การประเมินทางด้านการจัดกิจกรรม การประเมินทางด้านการสื่อสารและให้ความรู้ 
การประเมินทางด้านการประชาสัมพันธ์ การประเมินทางด้านการประสาน การประเมินทางด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การประเมินศักยภาพการท างานด้านการสร้างจิตส านึกที่ดี การประเมินศักยภาพ
ประสิทธิภาพการท างานและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น  
  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร  การจัดการความรู้อาจจะต้องเป็นไปตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร 
อาจจะต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน มีการส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษาดูงานแนวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคคลที่ถูกวางตัวส าหรับการ
ท างานเฉพาะเรื่องและมีความรู้ในเรื่องนั้นมากที่สุดพอที่จะเข้ามารับผิดชอบหลักที่มีศักยภาพการใน
ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน ด้านการจัดการองค์ความรู้ การใช้ทักษะในการ
บริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหารที่ต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงมูลค่าของภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงหล่งโบราณสถานที่ขยายขอบเขตสิ่งที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
กิจกรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา 
  ๔. การบริรักษ์ / รักษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลรักษาดังอาจจะต้องมี
การบูรณาการเพ่ือการท างานด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการดึงเอาศักยภาพหรือ
จุดแข็งของแต่ละองค์กรมาท างานภายใต้เครือข่ายเดียวกันให้มากที่สุด เช่น องค์ความรู้การดูแลรักษา
จะอยู่ที่กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
  ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ การท างานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม
ความสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้โดยการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือ
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พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนเส้นการท่องเที่ยวหลัก 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการดึงสถาบันทางการศึกษาทุก
ระดับให้เข้ามาร่วมกันท างานอย่างเป็นเอกภาพซ่ึงอาจจะให้ฝ่ายส านักงานปลัดจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก
ก็ได้ 
  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ ข้อจ ากัดของบทบาทในการตั้งแผนงบประมาณเพ่ือการ
ฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่แหล่งโบราณสถานอาจจะไม่ใช่ภารกิจที่จ าเป็นมากนักเพราะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากแต่หากดูศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีศักยภาพอยู่บ้างแต่พลังยังไม่มากพอที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือสร้างใหม่ เป็นต้น  
  ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน เป็นการมองถึงการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานภายใต้แผนที่การพัฒนาแหล่งโบราณสถานซึ่งส่วนมากหากเป็นตัวแหล่ง
โบราณสถานที่เป็นวัตถุจะอยู่ในอ านาจของกรมศิลปากร แต่หากรอบบริเวณภายนอกแหล่งโบราณ
สถานที่นอกเหนือจากการดูแลหลัก ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ 
หรือข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การออก
ระเบียบการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การนุ่งขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะเป็นต้น  
  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี กิจกรรมสุดท้าย
ของการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส่งผลประโยชน์ไปยังประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อการสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนไม่น้อย เช่น กลุ่มวิสาหกิจไขเค็มไชยา 
กลุ่มมัดหมี่ผ้าใหม่พุมเรียง กลุ่มเลี้ยงอาหารทางทะเล กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็น
ต้น กลุ่มเหล่าจะได้รับผลประโยชน์ได้โดยตรง  
 

อภิปรายผล 
  กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมแผนงาน
หลายประการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เช่น แผนจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ แผนการดูแลรักษา แผนเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
แผนงบประมาณ แผนการประชาสัมพันธ์ แผนสร้างความเป็นเจ้าของร่วม แผนกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และแผนสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา (๒๕๕๕ : ๓๓) วิจัยเรื่อง 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า การมีส่วน
ร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังใน
ภาคตะวันออกจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
จิตรกรรมฝาผนังและสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช 



 
๑๕๒ 

 

(๒๕๕๖) พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที ที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
  ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
เครือข่ายมีแนวโน้มที่จะต้องส่งเสริมภาคการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในลักษณะการ
ท างานแบบเครือข่าย หรือ การท างานที่มีข้อผูกมัดแบบหลวม อย่างเช่น การลงนาม MOU ระหว่างกัน
ร่วมกันของเครือข่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ (๒๕๕๙ : 
๑๖๗) การรวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท า
หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและ
ท าให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
  การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า   
 การเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธผ่าน 
การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ย่อมสามารถด าเนินการได้แต่จะต้องเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่ มีการประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลอาณาบริเวณ ด้านกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี ชมเชย๓ วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิว
เซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์ สัน พบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ คือ 
แนว discovery museum ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้เยี่ยมชมให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อย่างสนุกสนาน 
  ประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากและมีการพูดถึงบ่อยครั้งที่สามารถพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การก็คือ การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือให้มากที่สุดไม่ว่าจะองค์กรในพ้ืนที่หลัก หน่วยงานรัฐที่มี
ศักยภาพการท างานด้านการท่องเที่ยว สถาบันสงฆ์ และชุมชน เป็นต้น แต่ภาพดังยังไม่มีความชัดเจน
ในแนวทางการมีส่วนร่วมมากนักสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา๔พบว่า การ

                                                           

 ๓กานต์รวี ชมเชย, การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม 
ทอมป์ สัน, รายงานการวิจัย, (สถาบันวัฒนธรรมและศลปะ  ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๗), หน้า ข. 

  ๔ พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๑, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๓๓. 



 
๑๕๓ 

 

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและ
ผู้น ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
  ส าหรับประเด็นการใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ หรือข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไป
ควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การออกระเบียบการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน เช่น การนุ่ง
ขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะเป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐา
ปกรณ์ ทองค านุช๕ วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมมชน
ในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าการจัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คือกฎที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ๖วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  พบว่า บุคคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
หลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมองเห็นคุณค่าของแหล่งโบราณสถานอันเป็นทุนทางอารย
ธรรมของคนไชยาที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานแต่กระนั้น การก าหนดนโยบาย และกลไกการบริหารต่าง ๆ
การศึกษาประวัติแหล่งโบราณสถาน การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐและประชาชนจะช่วยให้ เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างสมบูรณ์ เพราะคณะผู้วิจัย ได้แก่           
ดร.สามารถ บุญรัตน์ และดร. บัญญัติ แพรกปาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่การวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมกันสนทนากลุ่มที่ได้เป็นอ านวยความ

                                                           

  
๕ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช , การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

กรณีศึกษา ชุมมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 
  ๖ สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๑-๒. 
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สะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ให้ทุนอุดหนุนในการวิจัย
จึงส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน   
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การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน ในหน่วยงานต่าง ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

คณะรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยสามารถน าข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือไปวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และกาท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 

กระทรวงมหาดไทยสามารถน าไปยกระดับศักยภาพการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

ผู้ว่าราชการระดับจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้

เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ สถาบันสงฆ์
และภาคเอกชนสามารถน าแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัด

สุราษฏร์ธานีไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพและกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่รับจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่รับจากโครงการ 

กิจกรรม กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับ 

๑ .  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ท ร า บ ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จั งหวั ดสุ ร าษฏร์ ธ านีที่ แหล่ ง
โบราณสถานยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่
ค่อยข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบการ
ท่องเที่ ยวหลัก  แต่กระนั้น ให้
ความส าคัญยังไม่ได้ขับเคลื่อนไป
อย่างจริงจังมากนักท าให้การท า
รายได้จากการท่องเที่ ยวจาก
แหล่งโบราณสถานยังคงหาแนว
ทา งก ารส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดก า ร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มาก
ยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อศักยภาพตามแหล่ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น ใ น จั ง ห วั ด
สุราษฏร์ธานีพร้อมที่ได้รับโอกาส
ใ น ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ ใ น อนาคตตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๑ และ๒ ท าให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส า คั ญ ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น รู ป แ บ บ ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือน าไปประกอบ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
โดยเฉพาะการวางนโยบาย
ภาคการท่องเที่ยวให้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกลไกล
และกระบวนการส าหรับการ
พัฒนาตามแหล่งโบราณสถาน
ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายต่าง ๆ ให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากที่สุด 
 

๒. การลงพ้ืนที่ ในการ
สัมภาษณ์ เจาะลึ กแก่
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ใน ร ะดั บ
ผู้บริหาร  นักวิ ชาการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทราบถึงข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญแสดง
ความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการเชิงองค์กรที่
จะต้องมีคุณภาพทั้งคน งาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนให้
เข้ ามามีส่ วนร่ วมให้มากที่ สุ ด 
พร้อมกับสะท้อนปัญหา และ

ข้อ ๑ และ ๓ ท าให้ทราบถึงข้อมูลที่ เป็น
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีผลได้ผลเสียในการวาง
กลไก และแนวทางการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส าหรับการพัฒนา
กิ จ ก ร ร ม ใ น ห ล า ก ห ล า ย
รูปแบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ



๑๕๙ 
 

 

แนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง
ถึงกันกับวิถีการด า เนินชีวิตที่
สอดคล้องกับแหล่งโบราณสถาน
มากที่สุด 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามแบบอย่างวิถีชีวิตของคน
ในพ้ืนที่อ าเภอไชยาจนท าให้
เกิดโอกาสในการสร้างรายได้
และปรับตัว ในการรองรับ
กิจกรรมตามความสนใจของ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีการอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู้ กั บ เครื อข่ าย  และ
ชุมชนในพ้ืนที่บ่อย ๆ จนเห็น
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้มากท่ีสุด 

๓ .  กา ร เก็ บ ร วบ รวม
ข้อมูลจาก 

ทราบถึ งความเกี่ ยวข้องและ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห ล่ ง
โบราณสถานในอ าเภอไชยาทั้ ง
หน่วยงานภายและหน่วยงาน
ภายในชุ มชนที่พร้ อม ให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
แสดงให้เห็นภาพของการจัดการ
แผนงาน การจัดการส่วนงาน 
การมอบหมายให้บุคลากรที่มี
ความรู้ เข้ามาท างานทางด้านที่
ตนเองมีความถนัดและชื่นชอบ
รวมทั้งความสนใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าการท่องเที่ ยวแหล่ ง
โบราณสถานในพ้ืนที่ของตนเอง 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการควบคุม
แผนกิจกรรมควรมีการประเมิน
และตรวจสอบกระบวนการขับ

ข้อ ๒ และ ๓ ท าให้ทราบถึงผลส าเร็จในเชิง
การบริหารจัดการขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่
พยายามจะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน
ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้เป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภายในแหล่งโบราณสถาน
นั้นๆ แต่ก็อาจจะมีส่วนในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ป สู่ ภ า พ ก า ร
ท่องเที่ยวในเชิงวิถีวัฒนธรรม
ด้วยโดยเฉพาะความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่ เกี่ยว เช่น 
สถาบันพระพุทธศาสนา กรม
ศิลปากร ภาคเอกชน และ
หน่ ว ย ง าน รั ฐ อ่ื นๆ  แต่ ถึ ง
อย่างไรก็ตาม การสะท้อน
มุมมองในเชิงความล าบากใน
กระบวนการจัดการเพ่ือการ



๑๖๐ 
 

 

เ ค ลื่ อ น ที่ ม อ ง ถึ ง ชุ ม ช น แ ล ะ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 

ท่องเที่ยวที่ผนวกด้วยกิจกรรม
เชิงพุทธยังคงต้องหาค าตอบ
ทั้ งการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มท าให้ทราบว่า
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมี
ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการก าหนดเส้นทาง
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห ล่ ง
โบราณสถานในพ้ืนที่อ าเภอ 
ไชยาอีกทั้งการน าหลักพุทธมา
ประกอบใช้เ พ่ือการบริหาร
องค์กรให้เกิดความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและศักยภาพของ
ชุมชนที่จะก่อเกิดการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทราบถึงข้อเสนอแนะส าหรั บ
นโยบายซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการตระหนักถึ ง
ศักยภาพชุมชนภายใต้ความเป็น
ประวัติศาสตร์และบริบทแหล่ง
โบราณสถานที่ยาวนาน อีกทั้ง
การวางแผนในระดับเครือข่าย
ความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ จน
กลายเป็นแผนงานร่วมกันหรือ
เป็นเจ้าของแผนการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน
เชิ ง พุทธอย่ าง เหมาะสมและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ข้อ ๑, ๒, ๓. ท าให้ทราบถึงกระบวนการ
และกลไก อีกทั้งความสัมพันธ์
ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นและภาคเครือข่ายใน
การส่ง เสริมการท่องเที่ยว 
และการบริหารจัดการแหล่ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น เ พ่ื อ ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุ ราษฏร์ ธานี  รวมทั้ ง การ
สนับสนุนแผนเชิงบูรณาการ
ท างานร่วมกันอย่าเป็นระบบ
ภ า ย ใ ต้ ก า ร จั ด ส ร ร
ผลประโยชน์ ร่ วมกัน อันมี
เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก ก็ คื อ 
นักท่องเที่ยวจะได้รับคุณค่า



๑๖๑ 
 

 

และให้ความส าคัญ มองเห็น
คุณค่าแหล่งโบราณสถานใน
ฐานะอารยธรรมโบราณ 

๔. รายงานฉบับสมบูรณ ์ ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบ 
๓ ประการ คือ  
๑ .  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก ล ไ ก แ ล ะ
กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหาร
จัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั งหวั ด
สุราษฏร์ธานี 

ข้อ ๑, ๒, ๓. ไ ด้ ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย ที่ มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อการ
เสริมสร้างการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานีที่สามารถต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์ในพ้ืนที่การวิจัยก่อ
เ กิ ด คุ ณ ค่ า ท า ง แ ห ล่ ง
โบราณสถาน และรายได้ของ
ประชมชนผ่านกิจกรรมตาม
วิถีวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
ที่คนรุ่นก่อนได้สร้างแหล่ ง
โบราณสถานไว้ส าหรับการ
สักการบูชาที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
ภาคผนวก : ง 

 
เครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 

     

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

“การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี” 

The management of a tour to Buddhist Ruins of the local administration and the 
province of Surat Thani 

.………………………………………………………………………………………………. 
 ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าท่าน
เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้และประสบการณ์จึงได้คัดเลือกท่านในการสัมภาษณ์ ส่วน
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้และให้มีขีด
ความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานีต่อไป  

  ส าหรับค าถามการวิจัยประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ตอนที่ ๒ ค าถามเก่ียวกับ “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี” 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์นี้เป็นอย่างสูง 
 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร.   
 และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนสุราษฏร์ธานี 

 
 



 ๑๖๔ 

ค านิยาม : การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง กิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมหลักการปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น 
กิจกรรมการส่งเสริมการให้ทาน กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล การจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาให้กับนักท่องเที่ยว  

 แหล่งโบราณสถาน หมายถึง ถาวรวัตถทุี่เป็นแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แหล่ง
ประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งที่ขึ้นทะเบียนต่อกรม
ศิลปากร และท่ียังไม่ข้ึนทะเบียนในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………… 
อายุ/การศึกษา : …………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การท างาน................................................................ ............ 
นับถือศาสนา................................................................................... .......... 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :…………………………………………………………………….. 
สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. 
 

ตอนที่ ๒ : ค าถามเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี” ดังต่อไปนี้ 

  ๑. มีแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบบ้างหรือไม่ ? 
  ๒. ท่านมีนโยบายเพ่ือการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเล่านั้นอย่างไร ? 
  ๓ ท่านกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นอย่างไร  
  ๔. ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นอย่างไร  
  ๕. การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอย่างไร  
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้เป็นอย่างไร 

๒. การประเมินคุณคา่และศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นอย่างไร 

  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากรเป็นอย่างไร 



 ๑๖๕ 

  ๔. การบริรักษเ์ป็นอย่างไร 

  ๕. การสร้างเครือขา่ยขยายความร่วมมือเป็นอย่างไร 

  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหมเ่ป็นอย่างไร 

  ๗. การใช้กฎเกณฑ ์ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันเป็นอย่างไร 

  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นอย่างไร 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 

     

แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

เรื่อง 

“การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี” 

The management of a tour to Buddhist Ruins of the local administration and the 
province of Surat Thani 

.………………………………………………………………………………………………. 
 ค าชี้แจง : แบบสนทนากลุ่มเฉพาะชุดนี้จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือ

การท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้และประสบการณ์จึงได้คัดเลือกท่านในสนทนากลุ่มเฉพาะ
ส่วนความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้และให้มี
ขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานีต่อไป  

  ส าหรับค าถามการวิจัยประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ตอนที่ ๒ ค าถามเก่ียวกับ “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี” 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์นี้เป็นอย่างสูง 
 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร.   
 และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนสุราษฏร์ธานี 

 
 
 



 ๑๖๗ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ตอนที่ ๒ : การประเมินและตรวจสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี” ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีควรเป็นอย่างไร  
  ๒. ประเมินตรวจสอบการพัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
เครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
 ๓. การประเมินตรวจสอบผลการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๘ ด้าน ได้แก่  
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้เป็นอย่างไร 

๒. การประเมินคุณคา่และศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นอย่างไร 

  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากรเป็นอย่างไร 

  ๔. การบริรักษเ์ป็นอย่างไร 

  ๕. การสร้างเครือขา่ยขยายความร่วมมือเป็นอย่างไร 

  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหมเ่ป็นอย่างไร 

  ๗. การใช้กฎเกณฑ ์ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันเป็นอย่างไร 

  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นอย่างไร 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : จ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณเ์ชิงลึก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๖๙ 

 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณเ์ชิงลึก 
 

สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร, พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายวิชวุธ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสราวุธ คาน, รองนายกเทศมนตรีต าบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายมาโนช ธนอารักษ์, กรรมการชมรมพระเครื่อง จ.สุราษฏร์ธานี , วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายบุญรัตน์ ครุฑคง, อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางประสงค์ หีตอนันต์, ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา, วันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 

 
 



 

 

๑๗๐ 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
 
สนทนากลุ่ม พระครูธีรธรรมานุยุต, ประธานศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์

การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม พระครูอภิวัฒน์ไชยคุณ, เจ้าอาวาส วัดพระประสพ อ าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี , วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.สุริยะ แซ่มศรีรัตน์,  รองปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม นายไพฑูรย์ ทองปาน, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม ดร.คติยา อายุยืน ,  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี, วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 



 

๑๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ช 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๗๒ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  
การออกภาคสนามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

 

 
 

สัมภาษณ์ นางศรัณฉัตร สมชาติ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมชาย เสมมณี, รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

 



 

๑๗๓ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายปิยพงศ์ วรรณนุช, นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายธวัช เมืองแมน, นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 



 

๑๗๔ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางประสงค์ หีตอนันต์, ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายวิชวธุ ชินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 



 

๑๗๕ 

 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.ปทุมทิพย์ ทองเจริญ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 



 

๑๗๖ 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระกัณฑรัตน์ ฐานจาโร, พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธาน,ี วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 
 

 
 
 

สัมภาษณ์ พระครูมหาเจติยารักษ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี, วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

 



 

๑๗๗ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม “สนทนากลุ่ม” (Focus  Group) 
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  ๑๓.๐0 น. 

ณ ณ มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี 
บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม 

 

 
 

 
 

 
 



 

๑๗๘ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม “สนทนากลุ่ม” (Focus  Group) 
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  ๑๓.๐0 น. 

ณ ณ มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสุราษฏร์ธานี 
บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม 

 

 
 

 

 
 



๑๗๙ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร. 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Phra Maha Isarakarn chaiyaporn 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ าห้องเรียนสุราษฏร์ธานี 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์                     
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๘๗/๑   หมู่ที่  -  ตรอก/ซอย -  ถนน -หน้าเมือง   
 แขวง/ต าบล  ตลาด เขต/อ าเภอ เมือง 
 จังหวัด        สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล์  mcu_51@hotmail.com   
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร์ 
  



๑๘๐ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.สามารถ บุญรัตน์ 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Samart Boonrat 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์เลย 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                   
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๖/๑   หมู่ที่  ๗  ตรอก/ซอย -  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  พ่วงพรมคร เขต/อ าเภอ เคียนซา 
 จังหวัด        สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๖๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล์ sboonrut@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร์ 
  



๑๘๑ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร. บัญญัติ แพรกปาน 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Mr.Banyat Praekpan 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ า  
๓. ต าแหน่งการบริหาร : อาจารย์ประจ า  
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๑๑๔   หมู่ที่  ๗  ตรอก/ซอย-  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  บางจาก เขต/อ าเภอ เมือง 
 จังหวัด        นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๗๘๙๑๕๙๙๔ อีเมล์   Banyat2010hotmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   สาขาสังคมวิทยา,รัฐศาสตร์. 
  



สรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่ว.๑๙๘/๒๕๕๙ 
ชื่อโครงการ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
หัวหน้าโครงการ พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ,ดร. และคณะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนสุราษฎร์
ธานี  มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  มือถือ  ๐๘๐๗๐๗๗๙๙๐ E-mail : 
mcu_51@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

  
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษากลไกและกระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ผลการวิจัย 
   กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมร่างแผนหลายประการ 
เพ่ือรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขตบริบทที่อ านาจหน้าที่
และบทบาทจะก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบของการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณี
เก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้สามารถแปรสภาพมาเป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับ
สามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่ความเป็นมืออาชีพเชิงการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้ง
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ผ่านอารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนิน
สรรพวิชาการต่าง ๆ เช่น มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมและแหล่งโบราณสถานเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู้ ให้กับประชาชนและบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสัมผัส และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลายเมืองไชยา 

ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า  

มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือในเชิงทุนทางศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในอ าเภอไชยาในรูปแบบสองศาสนาที่อาศัยวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาอย่างยาวนานที่มีนัยยะทาง
ประวัติศาสตร์ ประเพณี กิจกรรมทางสังคม การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน



๑๘๓ 
 

ทั่วไปที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันอย่างสงบสุขภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน  
มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เป็นความพยายามไปอีกขึ้นหนึ่งขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นใน

การส่งเสริมภาคการส่วนร่วมทางสังคมซึ่งจะมีลักษณะ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ ความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนทั่วไป ระดับที่ ๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น า ระดับที่ ๓ ความสัมพันธ์นักธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจ
อ่ืนๆ และระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงานรัฐ  

มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าก าหนดนโยบาย
เพ่ือการตอบสนองต่อการรายได้ภาคประชาชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานอาจจะมีต้องมีการ
ก าหนดแผนการอย่างน้อย ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒. แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ ๓. 
แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน และ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน  

มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินภายใต้
แผนปฏิบัติการ ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนก าหนดนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ๒. ก าหนดแผนงบประมาณด้าน
สิ่งแวดล้อม ๓. แผนการจัดโครงการส านึกรักบ้านเกิด และ๔. แผนการจัดการโครงการประเพณีวันท าความ
สะอาด (Big cleaning day) ๕. แผนการจัดการระเบียบวินัยลักษณะตัวแทน ๖. แผนการสร้างข้อบังคับ และ
๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ ที่เอ้ือต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย การก าหนดเครือข่ายภาคประชาสังคม การท างานร่วมกับองค์กร
รัฐอ่ืน ๆ สถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอ่ืนๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นอุปสรรคโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมกับกรม
ศิลปากรเชิญมาให้ความรู้ในเรื่องขอบเขตของข้อกฎหมายและการปฏิบัติของเครือข่ายภาคการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด 

มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในอ าเภอไชยานอกจากแหล่งโบราณสถานที่มีจ านวน
มากแล้วยังมีประเพณี อารยธรรมอีกมากมายเพราะพ้ืนที่แถบนี้เป็นขุมทรัพย์ที่ตกทอดมาจากอารยธรรมศรี
วิชัยท าให้ทุนทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่จ านวนมากที่ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่า
จะเป็นวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองไชยา วัดแก้ว วัดหลง และแหล่งโบราณสถานอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสที่สร้างความเจริญและแหล่งศึกษาความรู้สายธรรมะ ยังมี
ศาสตร์ของมวยไชยาที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นต้น 
 การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมภายใต้องค์ความรู้ด้วยการศึกษาวิจัยผ่านการประสานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งใน
จังหวัดจะมีศักยภาพในการท างานเพ่ือตอบสนองต่อการสร้างความรู้ที่จะสามารถสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
แหล่งโบราณสถาน เช่น การศึกษาประวัติศาสต์แต่ละท้องถิ่นให้มีความชัดเจนทางโบราณคดีมากที่สุด 
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  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  คุณค่าของแหล่งโบราณสาน
อย่างวัดพระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดหลง เป็นต้นให้ประชาชนและคนในพ้ืนที่รู้จักคุณค่าของความเป็น
ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการประเมินคุณค่าและการพัฒนาศักยภาพทางทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น 
การประเมินทางด้านการจัดกิจกรรม การประเมินทางด้านการสื่อสารและให้ความรู้ การประเมินทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การประเมินทางด้านการประสาน การประเมินทางด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การประเมิน
ศักยภาพการท างานด้านการสร้างจิตส านึกที่ดี การประเมินศักยภาพประสิทธิภาพการท างานและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นต้น  
  ๓. การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร  การจัดการความรู้อาจจะต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร อาจจะต้องการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน มีการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษา
ดูงานแนวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคคลที่ถูกวางตัวส าหรับการท างานเฉพาะเรื่องและมีความรู้ใน
เรื่องนั้นมากที่สุดพอที่จะเข้ามารับผิดชอบหลักที่มีศักยภาพการในด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่ง
โบราณสถาน ด้านการจัดการองค์ความรู้ การใช้ทักษะในการบริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหารที่
ต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงมูลค่าของภาคการท่องเที่ยวเชิงหล่งโบราณสถานที่ขยายขอบเขตสิ่งที่
น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามากิจกรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา 
  ๔. การบริรักษ์ / รักษา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลรักษาดังอาจจะต้องมี
การบูรณาการเพื่อการท างานด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการดึงเอาศักยภาพหรือจุดแข็ง
ของแต่ละองค์กรมาท างานภายใต้เครือข่ายเดียวกันให้มากที่สุด เช่น องค์ความรู้การดูแลรักษาจะอยู่ที่กรม
ศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
  ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ การท างานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม
ความสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้โดยการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนเส้นการท่องเที่ยวหลัก หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการดึงสถาบันทางการศึกษาทุกระดับให้เข้า
มาร่วมกนัท างานอย่างเป็นเอกภาพซึ่งอาจจะให้ฝ่ายส านักงานปลัดจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักก็ได้ 
  ๖. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ าและสร้างใหม่ ข้อจ ากัดของบทบาทในการตั้งแผนงบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟู 
ผลิตซ้ าและสร้างใหม่แหล่งโบราณสถานอาจจะไม่ใช่ภารกิจที่จ าเป็นมากนักเพราะต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากแต่หากดูศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีแม้ว่าจะมีศักยภาพอยู่
บ้างแต่พลังยังไม่มากพอที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือสร้างใหม่ เป็นต้น  
  ๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน เป็นการมองถึงการควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานภายใต้แผนที่การพัฒนาแหล่งโบราณสถานซึ่งส่วนมากหากเป็นตัวแหล่งโบราณ
สถานที่เป็นวัตถุจะอยู่ในอ านาจของกรมศิลปากร แต่หากรอบบริเวณภายนอกแหล่งโบราณสถานที่
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นอกเหนือจากการดูแลหลัก ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ หรือข้อบังคับ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การออกระเบียบการท่องเที่ยว
แหล่งโบราณสถาน เช่น การนุ่งขาสั้น การใส่หมวก การใส่รองเท้าเตะเป็นต้น  
  ๘. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี กิจกรรมสุดท้ายของ
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส่งผลประโยชน์ไปยังประชาชนในพ้ืนที่ต่อ
การสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนไม่น้อย เช่น กลุ่มวิสาหกิจไขเค็มไชยา กลุ่มมัดหมี่ผ้าใหม่
พุมเรียง กลุ่มเลี้ยงอาหารทางทะเล กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น กลุ่ มเหล่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ได้โดยตรง 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมองเห็นคุณค่าของแหล่งโบราณสถานอันเป็นทุนทางอารยธรรมของ
คนไชยาที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองในการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานแต่
กระนั้น การก าหนดนโยบาย และกลไกการบริหารต่าง ๆการศึกษาประวัติแหล่งโบราณสถาน การพัฒนา
เครือข่าย การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐและประชาชนจะช่วยให้เกิด
เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการก าหนดจัดเทศกาลการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเชิงพุทธในเดือนละครั้ง เช่น ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน และระบุแต่ละกิจกรรมตาม
รอยอารยธรรมแต่ละแห่งจะช่วยให้เห็นภาพของการท่องเที่ยวในอ าเภอไชยา 

 


