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บทคัดย่อ
การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ นเป็ นการรัก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของชนชาติ ไ ทยที่ มี ค วามเจริญ
งอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน พระพุทธศาสนามีบทบาทสาคัญ
ในส่ง เสริม ศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้ คนไทยมี ใ จกว้าง ไม่มีนิสัยกีดกัน หรือเบียดเบียนชนชาติ อื่ น หรื อ
ศาสนาอื่น มีไมตรีต่อทุกคนตลอดจนทาให้คนไทยยอมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มาจากต่างวัฒนธรรม
ได้ง่าย ในด้านสังคมและวัฒนธรรม การปกครอง เพราะเหตุที่ได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมคาสอนในทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปกครองอยู่มากทั้งที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง ผู้อยู่ในปกครองและวิธีการปกครอง
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จของการอนุรักษ์อยู่ที่พื้นฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มประชาชาติ
หรือแต่ละกลุ่มสังคม วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปเป็นความเจริญก็อยู่ที่คนในสังคมมีปัญญาความสามารถ
ค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ยังซ่อนเร้นอยู่และประดิษฐ์เสริมสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่า การเปลี่ยนแปลงไป
ข้ า งหน้ า เท่ า นั้ น ที่ จ ะท าให้ วั ฒ นธรรมมีเ สถี ย รภาพ ดั ง ที่ ใ นเชิ ง วิ ช าการเรี ย กว่ า วั ฒ นธรรมมี พลวัต
เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุค ลิก ของสัง คมตนเอาไว้ต ลอดไป พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้ า
แห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทยทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม อาจกล่าวได้
ว่า องค์กรสงฆ์และตัวของพระสงฆ์ เป็นกลไกขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวพุทธให้เคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคง
แบบพุทธ ขณะเดียวกันกระแสทางสังคม บ้านเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีส่วนกาหนดบทบาทให้พระสงฆ์
ต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการสั่งสอน และอบรมประชาชนทุกกลุ่มอย่างฉลาด และเป็นปัจจุบัน
คาสาคัญ: การอนุรักษ์, ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, พระสงฆ์

Abstract
The conservation of local arts and culture is the preservation of a way of
life of the Thai people that are prosperous, tidiness and good morals of the people.
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Buddhism plays an important role in promoting cultural heritage that makes Thai
people more generous without deprivation or encroaching other people or
religions. Thais people also has goodwill towards everyone and makes it easy for
them to accept and adapt to things from different cultures in terms of social and
administrative culture because of the influence of Buddhist principles related to
the rulers, subordinates and methods of governing. However, the success of
conservation lies in the cultural basis of each national or social group. Culture is
transformed into prosperity where people in society have intelligence, abilities,
discover what exists but remain hidden and create new ones on the foundation of
the old. Only forward changes will stabilize the culture as academically called
dynamic culture to maintain the stability and character of their society forever.
Buddhism is the root of the nation and original unique in Thailand in terms of both
social and cultural aspects. Sangha organization and monk's body It is the
mechanism driving the way of life of the Buddhists to move in a stable Buddhist
way. At the same time, social trends and events also play a role in the need for
monks to develop and adjust their teaching strategies and train all groups of people
wisely and up to date.
Keywords: Conservation, Local Cultural, Buddhist Monks

บทนา
การอนุรักษ์ (Conservation) คือ การใช้และจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้นอย่างฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอย่างรอบคอบสาหรับทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อบรรลุความ
ต้องการในอนาคตและให้หมายรวมถึงการป้องกัน การดูแล การรักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ การสงวน
และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย (กรมศิลปากร, 2544) อนุรักษ์ คือ การสงวนปกปักรักษาจาก
ความสูญเสีย ละทิ้ง ทาลายเพื่อทาให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถให้ความสุขทางจิตใจของตนและ
ของคนรุ่นต่อไป ในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเนื่องจากต้องเกี่ ยวข้องกับการ
เข้าไปกระทาหยุดยั้งขัดขวางการเสื่อมของสิ่งของวัสดุเดิมทาให้เปลี่ยนรูปลักษณะและบางครั้งจะยากต่อ
การคืนสภาพ (Weaver Martin E., 1993)
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การอนุรักษ์เป็นการกระทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบารุงรักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ในกิจการ
ใด ๆ ก็ตาม เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์สัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (จิระวิณ์
โกมลเปลิน, มปป.) เป็นการใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อการมีใช้ตลอดไป เป็นคานิยามง่าย ๆ แต่เป็นการ
เน้นการใช้ทรัพยากรเป็นพื้นฐาน อีกทั้ง ยัง มีแนวทางการใช้ตลอดไป ซึ่ง หมายถึง ว่าจะใช้ทรัพยากร
อย่างไรจึงจะทาให้มีทรัพยากรเป็นต้นทุน (Stock) ที่สามารถมีให้ใช้ตลอดไป อย่างไรก็ตาม การใช้นี้มิได้
หมายถึงเฉพาะการนามาบริโภค ดื่ม กิจ หรือสัมผัส เท่านั้น แต่หมายความรวมถึง การเก็บเอาไว้ชมเชย
ฟื้นฟู หรือพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้นก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสงวนหรือการแบ่งเขตที่จะสงวนไว้ก็ไ ด้
(เกษม จันทร์แก้ว, 2541) นอกจากนี้แล้ว การอนุรักษ์ยังเป็นกระบวนการสงวนรักษาที่ได้เข้มงวดเป็น
ลักษณะผ่อนคลายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ หรือสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มิให้สูญหาย
หรือถูกเปลี่ยนไปโดยการใช้สอยหรือการบริโ ภคที่ไม่เหมาะสมหรือกล่าวโดยหลักการ คือ การพิทักษ์
รักษาสภาพและเอกลักษณ์แต่ไม่หวงห้ามในการใช้ (เดชา บุญคุ้ม, 2540)
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติหรือ ยูเนสโก จึง ได้กาหนด
แนวความคิดไว้ชัดเจนว่าการพัฒนาที่ถูกต้องมีลักษณะเริ่มจากภายในประยุกต์แ ละประดิษฐ์คิดค้น
ภายในวัฒนธรรมแต่งละแห่งเอง ไม่มีใครสามารถให้ข้อเสนอแนะแบบสาเร็จรูปกับทุกเรื่องทุกปัญหาได้
ว่ า จะน าเอาคุ ณ ค่ า ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามมาประยุ ก ต์ ผ สมผสานหรื อ สร้ า งใหม่ อ ย่ า งไร ให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญ หาและการพัฒนา เป็นเรื่องที่สมาชิก ในชุม ชนจะร่ว มกัน พิ จารณาก าหนด
แนวทางของตนเอง การอนุรักษ์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราหลากหลายประการด้วยกัน คือ ได้เป็นการ
เก็ บ รั ก ษาคุ ณ ค่ า มรดกวั ฒ นธรรมเพื่อ สื บ ทอดไปยั ง ชนรุ่น หลั ง ได้ เ ป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า มรดกทาง
วัฒนธรรมและเผยแพร่เพื่อยกระดับสังคม และทาให้สังคมสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและเป็นตัว
ของตัวเองบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตนเอง (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 2542)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนสนใจศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดารงอยู่และสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

ความหมายของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การอนุรักษ์ เมื่ออ้างอิงจากระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528
ซึ่ ง นิ ย ามว่ า การอนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ การสงวนรั ก ษา การปฏิ สั ง ขรณ์ และการบู ร ณะ โดยนิ ย ามทั้ ง 3
มีความหมาย ดังนี้ (1) การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิมเท่าที่
เป็นอยู่และป้องกันไม่ให้เสียหายต่อไป (2) การปฏิสังขรณ์ (Renovation) หมายถึง การทาให้คืนสู่สภาพ
เดิมที่เคยเป็นมา และ (3) การบูรณะ (Restoration) หมายถึง การซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะ
กลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ แต่ต้องแสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีเดิมกับสิ่งที่ทา
ขึ้นใหม่ (กรมศิลปากร, 2544)
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ศิลปะ หมายถึง ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การทาให้วิจิตรพิสดาร เช่น รูปสลักวีนัสเป็นรูปศิลปะ
เขาทาดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ ฯลฯ และยัง มีความหมายว่า การแสดงออกซึ่ง อารมณ์
สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการ
ดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร ฯลฯ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) ที่ทาขึ้นด้วยฝีมืออย่า ง
ประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ ตามภูมิปัญญาความรู้ของคนในยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การด ารงชี วิ ต และเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิถี ชี วิ ต วั ฒนธรรม ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ (การท ามาหากิ น ) การศึ ก ษา
(การอบรมสั่งสอน) การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตัวอย่างเช่น ภาพเขียน รูปปั้น
เครื่องลายคราม เครื่องถม เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2535)
วัฒนธรรม มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะคาว่า วัฒนธรรม มาจากคาบาลี
ว่า วฑฺฒน ซึ่งแปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคาว่า ธรรม มาจากภาษาสันกฤตว่ า ธรฺม หมายถึง ความดี และ
ค าว่ า วั ฒนธรรม นี้ ตรงกั บภาษาอั งกฤษว่ า Culture ที่ มี รากศั พท์ มาจาก Cultura ในภาษาละติ น
มีความหมายว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง ซึ่งอธิบายได้ว่า มนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิด
ความเจริญงอกงาม (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) วัฒนธรรมเป็นมรดก
ทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์โดยแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ของตนเอง เพราะเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มสังคม (สุพัตรา สุภาพ, 2541) เป็นวิถีแห่งการ
ดารงชีพที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งระบบความรู้ ความคิด ความเชื่อ จนมีการยอมรับปฏิบัติกันมา มีการ
อบรมถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุ ษย์
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2546)
สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การรักษาศิลปวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นบน
ผืนแผ่นดินไทย อันเป็นวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง ต่อไป วัฒนธรรมมี
บทบาทมากขึ้นใน ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวด้วยการแข่ง ขันในตลาดโลกที่
ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาสิ่ งที่แตกต่างและโดดเด่น วัฒนธรรมจึงกลายเป็น
เครื่องมือที่ทุกฝ่ายนามาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน

ศิลปวัฒนธรรมของไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดาริว่า ชาติไ ทยเรานั้นมีเอกราช มีภาษา
มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองมาช้านานหลายทศวรรษแล้ว ทั้งนี้ เพราะ
บรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิต อุทิศกายและใจสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พวกเรา จึงจาเป็นที่พวกเรา
ต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้คงทนถาวร (กรมประชาสัมพันธ์, 2559) มุมมองของนักสังคมวิทยา วัฒนธรรม
เป็นกระบวนการอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง เพื่อให้เรียนรู้ ให้เกิดการดารงชีวิตในรูปแบบเดียวกันของคนในสังคม
และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง ส่วนในมุมมองของนักมานุษยวิทยา หมายถึง พฤติกรรมที่กลั่นกรองมา
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จากความคิดที่จะหาวิธีการมาตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การกินอาหาร การอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม การสื่อสารความคิดต่อกัน เป็นการมองถึงพฤติกรรมพื้นฐานที่เน้นความอยู่รอด และ
ความเป็นจริงของชีวิต ก่อนที่จะคานึงความดี ความงามใด ๆ (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) ปัจจัยที่ทาให้
สร้างวัฒนธรรมขึ้นมา คือ สภาพแวดล้อ มทางภูมิ ศ าสตร์ ระบบการเกษตร ค่านิยมจากการสะสม
วัฒนธรรม และอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น (เพิ่มพูน เศรษฐวรกุล, 2544) วัฒนธรรมไทยอยู่ภายใต้ทฤษฎี
Diffusionism โดยสังคมเป็นตัวกาหนดในการปรับเปลี่ยน ทั้ง นี้ อาจตั้ง อยู่บทความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความแตกต่างทางเชื้อ ชาติ ตลอดจนบริบททางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพลวัตรหรือวิวัฒนาการทั้งสิ้น เพราะสังคมจะเป็นตัวกลั่นกรองแนวคิดที่
เกิดขึ้นจากชุมชน เมื่อแนวคิดต่าง ๆ ได้ตกผลึกและเป็นที่ยอมรับ เมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นมติชุมชน (สุวิชชาญ
เกษจานงค์, 2554)
การพัฒนาที่อาศัยวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนาที่เริ่มจาก
ภายในชุมชนขึ้นมาซึ่งจะสอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชุมชน การพัฒนาลักษณะนี้
จะใกล้เคียงกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเองหรือการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาตาม
แนวทางวัฒนธรรมชุมชนนี้ มี 3 แนวทาง คือ 1) นาเอาวัฒนธรรมดั่งเดิมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหามาใช้
ในการพัฒนา 2) การถือเอาวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายในตัวเอง และ 3) การทาการพัฒนาโดยนาเอามิติ
ทางวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมทุกส่วนของชีวิต (กาญจนา แก้วเทพ, 2539) วัฒนธรรมชุมชน
ได้แก่ วิธีการจัดการผลิต การถือครองที่ดิน การแลกเปลี่ยนและการค้า รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ จะเน้นความสาคัญต่อผลประโยชน์ร่วมกันและความยั่งยืนของส่วนรวม การมีน้าใจ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลและการประสานประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าที่จะต้องสืบทอดมากกว่าประโยชน์
สู ง สุ ด ของผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ย ระบบการผลิ ต หรื อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรม ของระบบคุณค่า และวิธีคิดที่ชุมชนพัฒนาขึ้นและสืบสานต่อกันมา ด้วยเหตุนี้เอง การทานา
จึงมิใช่เพียงเพื่อสร้างผลผลิตให้มากที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวเนื่องกับการเซ่นสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เช่ น แม่ โ พสพ หรื อ ผี และเชื่ อ มโยมไปกั บ พิ ธี ก รรมและประเพณี ต่ า ง ๆ ที่ เ น้ น การสื บ ทอด
การดารงอยู่ร่วมกัน การพึ่งพาอาศัย การปกป้องความเป็นชุมชนและแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่เป็นของ
ตนเอง (ยศ สันตสมบัติ, 2539)
สรุ ป ได้ ว่ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของไทย คื อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ ง มี ค วามหลากหลาย
แตกแต่งกัน การพัฒนาโดยใช้มิติของวัฒนธรรมเป็นตัวนาในรูปแบบหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตามการเร่งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดาเนินชีวิต ทาให้บุคคลและสัง คม
รวมทั้งโครงการสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่าง ๆ ปรับตัวตามไม่ทัน เกิดความไม่สมดุล
ระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ
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ประเภทของวัฒนธรรม
โดยทั่ ว ไปแล้ ว มั ก มี ก ารจ าแนกประเภทของวั ฒ นธรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-Material Culture) (สุพัตรา
สุภาพ, 2540) วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ได้อยู่ดีกินดี มีความสะดวกสบายใน
การครองชีพ ได้แก่ สิ่งความจาเป็นเบื้องต้นในชีวิต 4 อย่าง และสิ่ง อื่น ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องป้องกันตัว วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่ทาให้
ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่ การศึกษาวิชาความรู้อันบารุงความคิ ดทางปัญญา ศาสนา
จรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมาย และระเบียบประเพณี ซึ่งส่งเสริมความรู้สึกทางจิตให้งอกงามหรือ
สบายใจ นักสังคมวิทยาส่วนหนึ่ง เห็นว่า มีความคลุมเครือจึง แบ่ง ประเภทของวัฒนธรรมออกเป็ น
3 ประเภท ดังนี้ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นสั งคม เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหาร เสื้ อ ผ้ า ยารั ก ษาโรค 2) วั ฒ นธรรมความคิ ด (Idea)
หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องตายแล้ว
เกิ ด ใหม่ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งกฎแห่ งกรรม การเชื่ อ ถื อ โชคลาง ตลอดจนเรื่ อ งลึ ก ลั บ นิ ย ายปรั ม ปรา
วรรณคดี สุภาษิต และอุดมการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น และ 3) วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) เป็นเรื่อง
ของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรื อไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ คือ วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture)
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture) และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral
Culture) (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
พระราชบัญ ญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2485 ได้แบ่ง ประเภทของวัฒ นธรรม
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คติธรรม (Moral) คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดารงชีวิตส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของจิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ
ความขยัน หมั่นเพียร การประหยัดอดออม ความกตัญญู ความอดทน ทาดีได้ดี เป็นต้น 2) เนติธรรม
(Legal) คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสาคัญพอ ๆ
กับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3) สหธรรม (Social) คือวัฒนธรรมทางสังคม
รวมทั้งมารยาทต่าง ๆ ที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทใน
การติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ ในสั ง คม และ 4) วั ตถุ ธรรม (Material) คื อวั ฒนธรรมทางงวั ต ถุ เช่ น
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นต้น (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
สรุปได้ว่า เมื่อจาแนกประเภทของวัฒนธรรม สามารถจาแนกได้หลากหลายตามลักษณะ
พื้นฐาน โดยทั่วไปมักจาแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ
และวัฒนธรรมทางจิตใจ ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งออกเป็น 5 สาขา
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คือ 1) สาขามนุษยศาสตร์ 2) สาขาศิลปะ 3) สาขาช่างฝีมือ 4) สาขาคหกรรมศิลป์ และ 5) สาขากีฬา
และนันทนาการ

พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย
สมัยล้านนามีดินแดนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ากก จังหวัดเชียงรายและ ดิ นแดนของแคว้น
หริภุญชัย พญาเม็งรายได้ส ถาปนาแคว้ นนี้ขึ้น เมื่ อประมาณ พ.ศ. 1802 อาณาจักรกว้างขวางทาง
ภาคเหนือของไทย อาณาเขตของล้านนาจะคลุมลงมาจากเชียงราย จนถึงเขตจังหวัดน่านและจังหวัดเลย
พญาเม็งรายได้ทานุบารุงวัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมของล้านนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัย
พระเจ้าติโลกราชซึ่งครองราชย์ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อย่างไรก็ตาม อาณาจักร
ล้านนาเจริญรุ่งเรืองและมีอานาจเข้มแข็ง มาจนถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช เมื่อประมาณ พ.ศ. 2030
หลังจากนั้น อาณาจักรล้านนาก็เสื่อมอานาจลงและตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า เมื่อสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช หลังจากนั้นมีการแย่งชิงระหว่างไทยกับพม่าเรื่อยมา จนถึงสมัยกรุงธนบุรี หัวเมืองล้านนาไทย
ทั้งหมดจึงมารวมอยู่กับอาณาจักรไทยอย่างมั่นคง เมื่อ พ.ศ. 2319 (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2551)
สมัยสุโขทัย เริ่มมีความเป็นปึกแผ่นมีการขยายอาณาเขตไปยังดินแดนใกล้เคียง มีการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรข้างเคียงและอาณาจักรห่างไกล คือ จีน ตลอดระยะเวลาประมาณ 200 ปี
กรุง สุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองทั้ง สิ้น 9 พระองค์ สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชถือได้ว่ า เป็น สมั ย ที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุด เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมมากมาย และวัฒนธรรมบางอย่างก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ไทยได้รับอิทธิพลทางด้านภาษา ศาสนา และความเชื่อมาจากชนชาติเขมร จีนและอินเดีย (ณรงค์
เส็งประชา, 2539)
สมัยอยุธยาหรือแคว้นอโยธยา สมัยนี้ มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ ชาวยุโรปเข้ามาติดต่อ
ทางการค้า ในปี พ.ศ. 2059 โดยชาติโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) นอกจากนี้ มีชาติสเปน ฮอลันดา อัง กฤษ ซึ่ง มีความสัมพันธ์ในด้านการค้า
การแลกเปลี่ยนพระราชสาสน์ และบรรณาการ รวมถึงการตั้งสถานีการค้าในสมัยอยุธยา นับเป็นการเริ่ม
ด้นทางการทูตในราชอาณาจักรไทย ส่วนฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนทางการทูต นาโดย เชอวาเลีย เดอ โซ
มองต์ ซึ่งเป็นราชทูตของสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง ฝรั่ง เศส ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติ
ตะวันตกในสมัยอยุธยานั้น มีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า การควบคุมเส้นทางการ
เดินเรือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนา อิทธิพลของชาติยังมิได้ส่งผลในด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
ทัศนคติ การเมืองและเศรษฐกิจของไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะประเทศยุโรปในระยะนั้นยังไม่ได้พัฒนา
โดยเฉพาะรูปแบบในการปกครอง ชาติตะวันตกยังคงใช้รูปแบบการปกครองแบบบูรณาญาสิทธิราชย์
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ทาให้แนวคิดทางการปกครองมิได้แตกต่างกันมากนัก จึงยังไม่ปรากฏอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลต่อการปกครองของไทย (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
สมัยกรุงธนบุรี สมัยนี้มีช่วงระยะเวลาเพียง 15 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2310-2325) พระเจ้ากรุง
ธนบุรี หรือพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กู้เอกราชรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่น และเริ่มฟืนฟูวัฒนธรรม
ของชาติ เช่ น ท านุ บ ารุ ง พุ ท ธศาสนา ศิ ล ปกรรมและเศรษฐกิ จ การฟื น ฟู ก ระท าได้ ไ ม่ ม าก
เพราะบ้านเมืองยังไม่ค่อยสงบ และระยะเวลาการครองราชย์สั้น (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มตั้ง แต่พระบาทสมเด็ จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก
มหาราช ได้สถาปนากรุงเทพฯ ขึ้นเป็นราชธานีแทนกรุ งธนบุรี เนื่องจากเหตุผลทางยุทธวิธีเป็นสาคัญ
สาหรับพัฒนาการนั้นอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-4)
ชาติยุโรป ได้แก่ อังกฤษ โปรตุเกส ได้เข้ามาฟื้นฟูการค้ากับไทย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
เช่น การยอมรับทฤษฎีการค้าเสรี (Laissez-faire) ของอาดัม สมิธ และชาวอเมริกัน เป็นยุคที่คนไทย
เริ่มต้นรู้จักชาติตะวันตกในมิติของการติดต่อค้าขาย รวมถึง การทูตเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทาง
การค้า แนวคิดตะวันตกได้เริ่มเข้ามาในรูปของการใช้อิทธิพลของการเมืองและการทหารอย่างชัดเจน
ในยุคของการขยายลัทธิจักรวรรดินิยมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา ซึ่งแนวความคิดแบบใหม่
จากอิทธิพลของชาติตะวันตกส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ ฯลฯ (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน ซึ่ง ได้แก่ ตั้ง แต่สมัยรัชกาลที่ 7 ถึง ปัจจุบัน มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ความจริงแล้ว เริ่มมา
จากรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ก็ทรงเตรียมประชาธิปไตย สมัยรัตนโกสินทร์ต อนต้นเร่งพัฒนาประเทศ
ในระยะแรกเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ในยุคนี้ยุโรปกาลังปฏิวัติอุสาหกรรมรัชกาลที่ 7
ได้พยายามวางหลักฐานประชาธิปไตยและทรงมีแผนการที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชน
แต่ ท รงถู ก คั ก ค้ า นโดยพวกเจ้ า นายจึ ง ทรงยั บ ยั้ ง แผนการนั้ น จนกระทั่ ง เกิ ด การปฏิ วั ติ แต่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง โดยคณะราษฎร์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2474 หลังจากนั้นอารยธรรมไทย
ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพัฒนาการ โดยได้ รั บ อิ ท ธิพ ลจากวั ฒนธรรมตะวัน ตกมากกว่า วัฒนธรรม
ตะวันออก (ทัตฐิดา นาคเกษม, 2550)
สรุปได้ว่า พัฒนาการของวัฒนธรรมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นความเป็นวัฒนธรรม
ร่ ว มสมั ย กล่ า วคื อ การน าวั ฒ นธรรมจากอดี ต มาประยุก ต์ ใ ช้ ร่วมกั บวั ฒนธรรมในปั จ จุ บั นได้อย่าง
ผสมผสานกัน ในการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดแยกความเป็นอยู่ของสังคมเป็น 2 ส่วน แบบวิถีชีวิต
ไทยในชนบท และวิถีชีวิตไทยเมือง ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุที่ทาให้ชีวิตต้องแข่งขันกันมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มิได้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ในทางตรงกันข้ามกลับได้รั บการ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-พฤศจิกายน 2563)
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ส่ ง เสริ ม ให้ รั ก ษาไว้ ต ลอดไป สิ่ ง เหล่ า นั้ น ก็ คื อ ความเชื่ อ และค่ า นิ ย ม ในการยกย่ อ งสรรเสริ ญ ผู้ มี
ความสามารถความมารยาท สุภาพเรียบร้อย ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ วิถีชีวิตของ
คนไทยปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรมไทย
พระพุ ท ธศาสนากั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ลั ก ษณะนิ สั ย จิ ต ใจ คนไทยมี นิ สั ย
เยือกเย็น โอบอ้อมอารี เมตตากรุณา เคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน กตัญญูกตเวที ขยัน อดทน สุภาพและ
ไม่เห็นแก่ตัว เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของไทย
เจริญก้าวหน้า เพราะพระพุทธศาสนา วิจิตรงดงาม เพราะพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ภาษา คน
ไทยรับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานจากอินเดียเราจึงรับเอาภาษาบาลีหรือมคธและภาษา
สันสกฤตมาไขในภาษาไทยมากมาย เข่น บุบผา-บุษบา, ปัญญา-ปรัชญา ฯลฯ วรรณกรรมที่สาคัญ และ
ดีเด่นเข้าขั้นวรรณคดี ส่วนมากมาจากเรื่องทางพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิ พระร่วง มหาชาติคาหลวง
แม้เรื่องของไทยแท้ ๆ เช่น ลิลิตพระลอ ก็ยังมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ จารีตประเพณี
ประเพณี ที่ ส าคั ญ ๆ ของไทย ส่ ว นมากสื บ เนื่ อ งมาจากพระพุ ท ธศาสนา เช่ น มาฆบู ช า วิ ส าขบู ช า
อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของไทย สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาเป็นแนว
ปฏิบัติ เช่น การต้อนรับแขก การเข้าพบผู้ควรเคารพ การศึกษาเล่าเรียน สมัยโบราณวัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา พระเป็นครูสอนศีลธรรม และอบรม (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, 2550)
ดังกล่าวนี้ พระพุทธศาสนาจึง เป็นต้นกาเนิดของวัฒนธรรมไทยตั้ ง แต่อดีตและสืบทอดมา
กระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีมากมายหลากหลายด้าน ดังนี้
1. สถาบันกษัตริย์ไทย ที่ได้รับการยกย่องจากชาวโลกว่า พระองค์เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ (The
King of King) เพราะทรงทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ฯลฯ ทรงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
เช่น ยามบ้านเมืองมีวิกฤตด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกของเหล่าพสกนิกรที่มีความคิดเห็นไม่
ตรงกันในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและอื่น ๆ ก็จะทรงเข้าไปประสานให้เกิดความสงบสามัคคีขึ้นในแผ่นดิน
ทุกครั้งไปจนเป็นที่รู้จักกันในสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์
2. อักษรไทย ก็ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ก่อนที่พ่อขุนรามคาแหงจะทรงประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นใช้นั้นพระองค์ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาบาลี สันสกฤต ขอม มอญมาก่อน ซึ่งขอมและ
มอญดังกล่าวนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎก
3. จิตใจแบบไทย เป็นที่ประจั กษ์แล้วว่า คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนตก
ทุกข์ได้ยาก ชอบทาบุญให้ทาน กระทั่งสัตว์ต่าง ๆ ด้วยได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจาก เรื่องมหาเวสสันดรชาดกที่ถ่ายทอดมาในรูปเทศน์มหาชาติ
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4. จรรยามารยาทไทย ลักษณะเด่นคือ เคารพผู้อาวุโส การกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนและ
การยิ้มแย้ม คนไทยถูกปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่เยาว์วัยในความเคารพผู้ใหญ่โดยได้รับแบบอย่างจากพ่อแม่
โดยเฉพาะจากแม่ที่มีหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอนหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรม
ไทยที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประทับใจแก่ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็น ไทยจึงได้รับสมญา
ว่า “สยามเมืองยิ้ม”
5. การแต่งกายแบบไทย เรียบง่ายปกปิดมิดชิดของสงวน แม้จะมีแฟชั่นใหม่ ๆ เข้ามาก็จะ
ดัดแปลงให้เป็นไทย ๆ ตามความเหมาะสมเรียกว่ามีจิตวิญญาณแห่งความละอายตามแบบชาวพุทธ
ที่ได้รับการอบรมมา
6. ศิลปกรรมไทย มีความงดงามตามแบบไทยไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
วิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ รวมไปถึงนาฏศิลป์ไ ทย ดนตรีไทย เพลงไทย ลายไทย มวยไทย นับเป็น
ศิลปะความชานาญด้านต่าง ๆ ของคนไทยที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาจนเป็นของไทย ปรากฏเด่นเป็นสง่า
ท้ า ทายสายตาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นปั จ จุ บั น งานชิ้ น เอกเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยแรงศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา
7. วรรณคดีไทย นับเป็นงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากความรู้ความรู้สึก
นึกคิดอย่างสร้างสรรค์ ของบรรพบุรุษไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นักปราชญ์ไทย
ที่ ส ร้ า งสรรค์ ง านนั้ น ก็ มี ทั้ ง องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ราชบั ณ ฑิ ต ราษฎรทั่ ว ไป รวมถึ ง พระสงฆ์ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญชานาญในแต่ละสาขา จนวรรณคดีไทยได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และบางเรื่องยังเป็น
ที่รู้จักกันไปทั่วโลกจนได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ
8. ประเพณีไทย ได้แก่ วิถีชีวิตนี้ปฏิบัติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า
เหมาะกับสังคมไทย มีทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณีและธรรมเนียมประเพณี อันเป็นกฎระเบียบที่วาง
ไวให้คนในสังคมปฏิบัติ หากใครฝ่าฝืนกฎประเพณีก็จะมีการลงโทษทั้งอย่างหนัก อย่างกลางและอย่าง
เบา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแม่แบบในการวางกฎ ระเบียบ เช่น ประเพณี การแต่ง งาน การเกิด
การศึกษาเล่าเรียน การทามาหากิน แม้กระทั่งการตาย สังคมไทยถูกวางกฎระเบียบเรียกว่า วัฒนธรรม
ประเพณีไ ทย ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ,
2551)
สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยเหตุที่วิถีชีวิตของคนไทย
เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตั้ง แต่ เกิด จนตาย ตัวอย่างเช่น ในตอนเกิดมีพิธีโ กนจุ ก
โตขึ้ น มามี พิ ธี บ วช ต่ อ มี พิ ธี แ ต่ ง งาน และท้ า ยสุ ด มี พิ ธี ศ พ พระพุ ท ธศาสนาจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกายแบบไทย วรรณคดีไทย ประเพณีไทย ตลอดจนถึง
จรรยามารยาทไทย เป็นต้น กล่าวคือ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลให้คนไทยมีจิตใจแบบไทย ดัง เป็น

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-พฤศจิกายน 2563)
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ที่ประจักษ์แล้วว่า คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคนตกทุก ข์ไ ด้ย าก ชอบทาบุญ ให้ ท าน
กระทั่งสัตว์ต่าง ๆ ทั้งนี้ด้วยได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนา

บทสรุป
การอนุรักษ์ที่ดีมีหลักสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ อนุรักษ์เพื่อรักษาวัฒนธรรมให้พ้นจากการ
เสื่อมสลายโดยธรรมชาติและกาลเวลา และอนุรักษ์เพื่อพัฒนามรดกวั ฒนธรรมให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมปัจจุบันให้ได้ (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2543) พระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทั่งเป็นไปใน
อนาคต จะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และอีกประการ
หนึ่ง พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทย
ทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า องค์กรสงฆ์และตัวของพระสงฆ์เอง เป็นกลไกขับเคลื่อนวิถี
ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธให้ เ คลื่ อ นที่ ไ ปอย่ า งมั่ น คงแบบพุ ท ธ ขณะเดี ย วกั น กระแสทางสั ง คม บ้ า นเมื อ ง
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ก็ มี ส่ ว นก าหนดบทบาทให้ พ ระสงฆ์ ต้ อ งพั ฒ นาและปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการสั่ ง สอน
และอบรมประชาชนทุกกลุ่มอย่างฉลาด และเป็นปัจจุบัน คือ ทันต่อเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวในสัง คม
เพื่อปรับท่าทีของตนให้กระชับขึ้น และพระสงฆ์จะต้องอาศัยคฤหัสถ์เป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็จาต้องเข้า
มามีบทบาทต่อชุมชน เพราะเหตุผลไว้ 3 ประการ คือ การดาเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องพึ่งพาปัจจัย 4
จากพุทธศาสนิกชน เหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบาเพ็ญสมณธรรม และโดยคุณธรรม
คือ เมตตา กรุณา พระสงฆ์นั้น จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์
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