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 The aim of this study was to examine awareness and conceptualization of the 
conservation of historic sites in the Koh Rattanakosin island. The study also investigated 
utilization and attention to any significance and values of those sites in the Koh Rattanakosin  
within government’s and community’s perspective frameworks during B.E. 2521 – 2549. 
Consequently, the study could point out advantages/disadvantages and impacts towards the 
historic sites, as well as the government, people, and society as a whole – particularly 
stakeholders of the mentioned conservation. The study found that there were a substantial 
number of historic sites located in the Koh Rattanakosin Island, but the government devoted 
many budgets and resources for a few sites which it considered as values. Many of them 
were the historic sites built during and before the reign of King Rama V, which were 
associated with Nation-Religion-Monarchy discourse. This conservative way within this 
perspective resulted in some problems; for instance, conflicts between the public sectors, and 
the government and community. The government, furthermore, demolished several old 
buildings since it did not consider as historic sites. On the other hand, those were rich of 
historical values and meaningfulness for community and society, such as the Kurusapha 
Building, Sala Chalermthai, and the Supreme Court Buildings. In addition, because the 
government considered “human” as an obstacle for conservation, the former attempted to 
constrain the latter from the Koh Rattanakosin Island by various methods; for example 
community removal which caused coming serious conflicts. This way of conservation can be 
said to have a negative impact towards community and society. However, it led to a positively 
economic one, because there was a gradual increase in both Thai and foreign tourists in 
Bangkok each year. The overview of tourist industry of Thailand and Bangkok was positive, 
for the country earned big incomes from tourism as one of the main sources. As a result, the 
government has been conducting conservation of the historic sites in the Koh Rattanakosin 
Island so far. 
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บทท่ี 1 

  บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

     เกาะรัตนโกสินทรเปนคําที่ใชเรียกพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน หรือเขตเมืองเกาของ
กรุงเทพมหานคร โดยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับคลองบางลําพูจนถึงคลองโองอาง (คลองรอบกรุง) 
ทิศใตและทิศตะวันตกติดกับแมน้ําเจ าพระยา เนื่องจากบริเวณนี้ เปนที่ตั้งของเมืองเกา จึงมี
โบราณสถานสําคัญต้ังอยูมากมาย ในป 2521 มีการแตงต้ัง “คณะกรรมการอนุรักษ ปรับปรุงและ
บูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร” ดังนั้น คําวา “เกาะรัตนโกสินทร” จึงเปนที่รูจักในฐานะเปน
เมืองเกาที่รัฐจะดําเนินการอนุรกัษโบราณสถานตามโครงการกรงุรัตนโกสินทร  ที่กําหนดข้ึนมารองรับ
งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ตอมา ดวยการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร    
จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคณะกรรมการหลายครั้ง จนกระทั่งปจจุบัน การอนุรักษโบราณสถาน
เกาะรัตนโกสินทรไดอยูภายใตการดําเนินงานของ “คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมืองเกา” ซึ่งไดแตงตั้งในป 2541 

สภาพโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร สวนใหญยังคงมีการใชสอยทําประโยชน          
มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตผูคนในชุมชนรอบโบราณสถาน ทําใหรัฐตองมี
หนวยงานเขามาดูแลโดยเฉพาะและใชวิธีการอนุรักษที่แตกตางออกไปจากการอนุรักษโบราณสถาน
แบบเดิมที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร  ซึ่งมีเพียงการบูรณปฏิสังขรณซากปรักหักพังใหกลับคืนมา     
มีสภาพใกล เคียงกับของเดิม เชน โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัดสุโขทัย              
ซึ่งโบราณสถานกลุมดังกลาวถูกจัดใหอยูในรูปของอุทยานประวัติศาสตร ปราศจากการใชสอยตาม
จุดประสงคการสรางเดิม หรือที่เรียกวา “โบราณสถานที่ตายแลว (Dead Monument)” 1 

โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร นับเปนการอนุรักษแนวใหมที่เกิดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง
กรุงเทพมหานครครบรอบการสถาปนา 200 ป ในป 2525 การดําเนินการเหลาน้ีตองอาศัยอํานาจ
กฎหมาย  ดังนั้นกฎหมายทองถ่ิน เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน
ทองท่ีตางๆ หลายฉบับจึงถูกประกาศใชตั้งแตป 2528 เปนตนมา รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวาดวย

                                                             
     1 สจช.ศธ. 2.3.15.8/19 (4) เรื่อง หลักการบูรณะโบราณสถาน โดยสุวิชญ รัศมิภูติ ,     

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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มาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารของภาครัฐบาลในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร 
และมติคณะรัฐมนตรีวาดวยแนวนโยบายการใชที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันในและริมแมน้ํา
เจาพระยา   ฝงธนบุรี ก็ประกาศใชตั้งแตป 2521 และ 2524 ตามลําดับ แตในการดําเนินการก็เปนไป
อยางเช่ืองชาเพราะมีผูเกี่ยวของหลายฝาย และตางก็มีผลประโยชนดวยกันทั้งสิ้น2   

โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทรดังกลาว สงผลใหเกิดกรณีความขัดแยงที่นาสนใจใน
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร ไดแก กรณีชุมชนปอมมหากาฬ ที่ผูคนในชุมชนไมยายออกไปจากพื้นที่
ตามคําสั่งของกรุงเทพมหานคร โดยอางวาเปนชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมาตั้งแต
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน นอกจากน้ีในป 2535 เมื่อการอนุรักษโบราณสถานขยายวงกวางออกไป    
ไมเพียงแตกรมศิลปากรเทานั้นที่มีหนาที่อนุรักษโบราณสถาน ดังจะเห็นไดจากในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ .ศ.2535 ไดกําหนดใหโบราณสถานเปนสิ่งแวดลอม    
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเปนหน วยงานหน่ึงที่มีหนาที่
อนุรักษโบราณสถานดวย 

ปจจุบัน กรุงเทพมหานครมีโบราณสถานตามท่ีสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ขอข้ึน
ทะเบียนเปนโบราณสถานและประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหมดจํานวน 191 แหง กระจาย
อยูตามพื้นที่ช้ันในและพื้นที่ช้ันนอกของกรุงเทพมหานคร3 ซึ่งโบราณสถานที่สําคัญ จะตัง้อยูในพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร อยางไรก็ตาม การท่ีกรุงเทพมหานครมีโบราณสถานจํานวนมากเชนน้ี  การอนุรักษ
โบราณสถานโดยกรมศิลปากรเพียงหนวยงานเดียวยอมไมอาจดูแลรักษาไดอยางทั่วถึง รัฐจึงกําหนด
หนาที่ใหหนวยงานตางๆ เขามาดําเนินการอนุรักษโบราณสถานรวมกับกรมศิลปากร อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

อยางไรก็ตาม ดวยวิธีการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่มีรูปแบบเฉพาะและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทํางานทับซอนกัน  แมจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ ผูเปน
เจาของโครงการ  แตในอีกมุมมองหนึ่ง ยังกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจเปนแหลงทองเที่ยวหรือ
สวนสาธารณะดวย ความขัดแยงและประโยชนที่ เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรนี้  จึงเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาอีกประการหนึ่ง เน่ืองจากสามารถสะทอนใหเห็นกลุม
คนท่ีมีสวนไดเสียจากการอนุรักษโบราณสถานไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

                                                             
     2 สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 101. 
     3 กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง , รายงานการศึกษาโบราณสถานท่ีขึ้น

ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2555), 460. 
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ดังนั้น ดวยความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานคร (City of living) และความหลากหลาย
ของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ประกอบกับมีกลุมคนมากมายท่ีเขามามีสวนไดเสียจากการ
อนุรักษโบราณสถาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความตระหนัก แนวคิดของการดําเนินการอนุรักษโบราณ
สถานที่ เกิดข้ึนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร และการใชประโยชนและการใหความสําคัญกับ
โบราณสถานตามทัศนคติและมุมมองตางๆ ของรัฐและชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงขอดีขอเสียที่เกิดข้ึน
จากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรในแตละชวงเวลา ตั้งแตป 2521 - 2549   

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  
     1. เพื่อศึกษาความตระหนัก แนวคิด ของการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานท่ีเกิดข้ึนใน

บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร 
     2. เพื่อศึกษาถึงการใชประโยชนและการใหความสําคัญกับโบราณสถานในเกาะ

รัตนโกสินทรในทัศนคติและมุมมองตางๆ ของรัฐและชุมชนในชวง พ.ศ. 2521 - 2549 
     3. เพื่อศึกษาถึงผลดีผลเสีย ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับโบราณสถานและผลกระทบตอรัฐ 

ประชาชน สังคม ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรใน
แตละชวงเวลา ตั้งแต พ.ศ. 2521 - 2549 

ทบทวนวรรณกรรม  
การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรนั้น ไดมีงานวิจัยที่ศึกษา ไดแก การเมือง

เรื่องพื้นที่พลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษาชุมชนปอมมหากาฬ) 4 ของธนภน วัฒนกุล          
เปนงานวิจัยทางรัฐศาสตรที่ศึกษาถึงความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม          
โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่อง “การแยงพื้นที่” เขามาอธิบายถึงกรณีความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน
ของกรณีปอมมหากาฬ  ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอนุรักษโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร  โดยธนภน
ช้ีใหเห็นถึงหนาที่ของรัฐทีจ่ะตองสนับสนุนทองถ่ินใหมีวิถีชีวิตที่เปนตัวของตัวเอง  ไมควรนําปจจัยทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาคเขามาเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน  หรือหากตองมีการเปลี่ยนแปลง
จริงดังกรณีโบราณสถานปอมมหากาฬ ก็ควรไดใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมดวย ไมใชรัฐจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาของตนฝายเดียว งานช้ินน้ีไดนําเรื่องการอนุรักษโบราณสถานเกาะ
รัตนโกสินทร  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชุมชนปอมมหากาฬมาเปนจุดเดนในการอธิบายและช้ีใหเห็น
ถึงความบกพรองในนโยบายของรัฐในการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งสามารถนํามาตอยอดศึกษา โดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาอธิบายใหเห็นอีกมุมมองหน่ึงที่แตกตางออกไป 

                                                             
    4 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเรื่องพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน

ปอมมหากาฬ),  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2550), 25. 
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      เรื่อง พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย5 ของกรรณิการ       
สุธีรัตนาภิรมย  เปนงานวิจัยที่มุงศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของแนวคิดและวิธีการอนุรักษ
โบราณสถานของไทย  ตลอดจนหลักการและทฤษฎีการอนุรักษโบราณสถานของไทย  โดยวิเคราะห
ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของชนช้ันนําในการอนุรักษโบราณสถานในแตละชวงเวลา  ตลอดจน
ปจจัยที่ เขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกลาว  โดยงานวิจัยฉบับนี้ไดวางแนวทาง
ประเด็นเรื่องชวงเวลาของการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยไวอยางเปนระบบ  และช้ีใหเห็นถึง
ความแตกตางของแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานของผูนําในแตละชวงเวลาไวเปนอยางดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องขอมูลของโครงการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่ปรากฏ       
ในปจจุบัน 

ขอบเขตของการศึกษา  
ในการศึกษาเรื่อง “การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร พ.ศ. 2521 – 2549 : 

กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร” เหตุที่ผูวิจัยเลือกชวงเวลาดังกลาวน้ัน เน่ืองจากนับต้ังแต พ.ศ. 2521 
โครงการอนุรักษโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทรไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่องเรื่อยมา
จนถึง พ.ศ. 2549 อันเปนปที่สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 
2549) ซึ่งกําหนดใหมีการสงเสรมิศิลปกรรม สถาปตยกรรม และแหลงทองเท่ียว ดวยแผนพัฒนาฉบับ
ดังกลาว จึงเปนจุดกําเนิดของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ถนนราชดําเนินและพ้ืนที่บริเวณตอเนื่อง           
ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการใหญที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพื้นที่เกาะรตันโกสินทรในอีก
รูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ในป 2549 ยังไดมีการเริ่มตนรื้อถอนอาคารศาลฎีกา ซึ่งถือเปนโบราณสถาน
สําคัญอีกหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร การรื้อถอนดังกลาวนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางรัฐกับกลุมคน
ตางๆ ที่ตองการอนุรักษกลุมอาคารดังกลาวไว 

พื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร หมายถึง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งใชเปนจุด
ศูนยกลาง กลาวคือ ทางดานตะวันออกตั้งแตคลองบางลําพูไปจรดคลองโองอางและทางทิศใตและทิศ
ตะวันตกจดแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้ไมรวมพื้นที่ฝงธนบุรี เน่ืองจากเริ่มตนศึกษาในป 2521 ซึ่งเปนชวงที่
รัฐเริ่มดําเนินการอนุรกัษโบราณสถานในเกาะรตันโกสนิทรสาํหรบังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
โดยวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยาธิราชเจาแหงพระบรมราชจักรีวงศที่ไดทรง

                                                             
     5 กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 10. 
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สถาปนากรุงรัตนโกสินทร6 ดังน้ัน เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชท่ีทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ขอบเขตของการงานจึงจํากัดเฉพาะ
โบราณสถานที่ตั้งอยูภายในเกาะรัตนโกสินทรตามแนวกําแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทรเมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาเม่ือป 2525   
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ไดยึดเอาแนวกําแพงกรุงรัตนโกสินทรเปนขอบเขตการศึกษาดวย  

นอกจากน้ี จากการศึกษาหลักฐานประเภทเอกสารช้ันตนประเภทรายงานการประชุม
คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของเบื้องตนพบวา การอนุรักษ
โบราณสถานในชวงทศวรรษท่ี 2520 – 2530 รัฐไดมุงเนนอนุรักษเฉพาะโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรเปนสวนใหญ สวนโบราณสถานที่ตั้งอยูในฝงธนบุรี รัฐจะอนุรักษเฉพาะโบราณสถานที่มี
ความสําคัญและเปนโบราณสถานท่ีมีสวนชวยสงเสริมภูมิทัศนใหกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังใหมีความสวยงามข้ึน เชน  พระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  
สวนโบราณสถานอื่นถัดออกไปจากริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก รัฐจะพิจารณาอนุรักษตามลําดับ
ความสําคัญเทานั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาน้ีจึงไมรวมฝงธนบุรีเขาไวดวย 

สวนคําวา รัฐ สําหรับการศึกษาน้ีหมายถึง รัฐบาล และรวมถึงหนวยงานของรัฐที่มีความ
เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เชน กรมศิลปากร คณะกรรมการโครงการ
กรุงรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานอื่นของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสนิทร เน่ืองจากหนวยงานเหลาน้ีตางปฏิบัติงานภายใตนโยบายของรฐับาล 
การอนุรักษโบราณสถานที่เกิดข้ึนจึงดําเนินไปเพื่อตอบสนองหรือสอดคลองกับนโยบายรัฐ และกรณีนี้
รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานดวย 

    ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก เกาะรัตนโกสินทรช้ันในและเกาะ
รัตนโกสินทรช้ันนอก โดยกําหนดใหบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเปน    
จุดศูนยกลาง  

    เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน ศึกษาเฉพาะโบราณสถานที่ตั้งอยูในแขวงพระบรมมหาราชวัง      
เขตพระนคร 

    เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก ศึกษาเฉพาะโบราณสถานที่ตั้งอยูในแขวงชนะสงครามและ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 

                                                             
    6 “คําปรารภของพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการจัด

งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป”, อางถึงในกรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมาย
เหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร จัดพิมพเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป (กรุงเทพฯ : 
สหประชาพานิชย, 2525). 
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วิธีการดําเนินการศึกษา  
งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ไดใชวิธีการทางประวัติศาสตร เริ่มตั้งแตการศึกษาคนควาหาขอมูล

จากเอกสารช้ันตน เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานผลการดําเนินของกรม
ศิลปากร หนังสือทางราชการที่เกี่ยวกับการจัดการโบราณสถาน บันทึกการตรวจราชการ รายงานการ
ประชุม และศึกษาจากเอกสารช้ันรองที่มีนักวิชาการทางโบราณคดี นักวิชาการทางประวัติศาสตร 
ตลอดจนนักวิชาการทางสังคมศาสตรสาขาตางๆ ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน การจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมรวมสมัย ไดแก ตําราทางวิชาการ หนังสือ วารสาร ตลอดจนบทความที่เกี่ยวของ 
เปนตน  

 
แหลงขอมูล 
  1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  2. สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
  3. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  4. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  5. สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  6. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  7. หองสมุดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  8. สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 1. เพื่อทราบและเขาใจถึงความตระหนัก แนวคิด ของการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานที่
เกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร 
 2. เพื่อทราบและเขาใจถึงการใชประโยชนและการใหความสําคัญกับโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร ในทัศนคติและมุมมองตางๆ ของรัฐและชุมชนในชวง พ.ศ. 2521 – 2549 
 3. เพ่ือทราบและเขาใจถึงผลดีผลเสีย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโบราณสถาน และผลกระทบตอ
รัฐ ประชาชน และสังคม  ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่ เกิดจากการอนุรักษโบราณสถาน ในเกาะ
รัตนโกสินทรในแตละชวงเวลา ตั้งแต พ.ศ. 2521 - 2549 
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บทท่ี 2 

ความเปนมาและแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 

     การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนแนวคิดที่เกิดข้ึนมากอนการฉลอง
กรุงเทพมหานคร 200 ป ที่ เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2525 เม่ือจะฉลองกรุงเทพฯ จึงเกิดแนวคิดที่นําพื้นที่     
ทั้งเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งมีความเปนมาท่ียาวนานคูกับการสรางพระบรมมหาราชวังและกรุงเทพฯ    
มาใชเปนจุดเดน อยางไรก็ดี แนวคิดเรื่องเกาะรัตนโกสินทรที่กาํหนดข้ึนมาน้ี ไมใชการกําหนดมาต้ังแต
แรกสรางกรุง เพราะเพ่ิงกําหนดข้ึนกอนการเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ 200 ปนี้เอง เม่ือเปนเชนน้ีจึงพบวา 
การเฉลิมฉลอง 200 ป กรุงเทพมหานครคือจุดเริ่มตนของการกําหนดเขตเกาะรัตนโกสินทรและ
แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานบนเกาะรตันโกสนิทร แตการอนุรกัษที่เกดิข้ึนทามกลางสิง่แวดลอม
ของความเปนเมืองหลวงและเมืองศูนยกลางการปกครองประเทศที่กําลังพัฒนาข้ึนในทุกๆ  ดาน     
ยอมไมใชเรื่องงายดายนัก โบราณสถานบนเกาะรัตนโกสินทรแทบทุกแหงอยูทามกลางสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และแทบทุกแหงยังคงมีการใชงานอยูจนถึงปจจุบัน  

     ดังนั้น การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร จึงมีแนวคิดและแนวทางที่แตกตาง
จากการอนุรักษโบราณสถานในท่ีอื่น            

     ในบทนี้  ผูวิจัยตองการช้ีใหเห็นแนวคิด ตลอดจนการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน     
ที่เกิดข้ึนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรวา มีแนวความคิดและความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถาน
อยางไร แตกตางจากการอนุรักษโบราณสถานทั่วไปอยางไรบาง             

ความหมายของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
      คําวา “โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร” ไมไดมีการใหความหมายไวโดยเฉพาะ       
แตการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่ผานมักจะใชความหมายตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เปนหลัก ซึ่งไดมีการให
ความหมายของคําวา “โบราณสถาน” ไวอยางหลากหลาย โดยทางสากลใหคําจํากัดความตรงกับ    
คําวา  

     “Monuments and sites หมายถึง อนุสรณสถานและบริเวณ มิไดครอบคลุมเฉพาะ 
     งานกอสรางทางสถาปตยกรรมอยางเดียวเทาน้ัน แตยังหมายถึงสถานท่ีตั้งของเมืองและ 
     ชุมชน ซ่ึงพบหลักฐานของอารยธรรมอยางหน่ึงอยางใดเปนพิเศษในบริเวณน้ัน ซ่ึงเปน 
     หลักฐานความเจริญกาวหนาที่สําคัญหรือเปนหลักฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร 
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     ความหมายน้ีมิไดจําเพาะงานศิลปที่ยิ่งใหญเทาน้ัน แตยังใชกับผลงานตามความสําคัญ 
     ที่มีผูสรางในอดีตและตกทอดมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปจจุบัน”1   

      สําหรับประเทศไทยไดใชพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ซึ่งถือเปนกฎหมายหลักและเปนเครื่องมือสําหรับอนุรักษและ
คุมครองโบราณสถาน โดยใหความหมาย  ไวดังนี้ 

     “โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซ่ึงโดยอายุหรือ โดยลักษณะแหงการ 
           กอสรางหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ัน เปนประโยชนในทาง 
                ศิลปะประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งน้ีใหรวมถึงสถานท่ีที่เปนแหลงโบราณคดี แหลง 

     ประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย”2  

      จากกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวาการท่ีจะบอกไดวาสิ่งใดเปนโบราณสถานไดนั้น 
ประการแรกจะตองเปนอสงัหาริมทรัพย โดยคําวา “อสังหาริมทรพัย” ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไดกําหนดความหมายไวในมาตรา 139 วา “อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินกับทรัพยอันติดกับ
ที่ดินนั้น หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ัน อนึ่ง คําวา อสังหาริมทรัพย ทานใหหมายรวมถึงสิทธิ
ทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในที่ดินดวย” แนวทางการตีความหมายของโบราณสถานลักษณะนี้           
กรมศิลปากรไดใชยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา สําหรับใชเพื่อการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ซึ่งกรมศิลปากรได
อธิบายความหมายไว ดังนี้ 
      ท่ีดิน ทั้งที่เปนที่ดินที่มีเจาของกรรมสิทธ์ิ เชน ที่ดินมีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนด    
ตราจอง และยังรวมที่ดินท่ีที่มีผูมีสิทธิครอบครอง เชน ที่ดินที่มี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3 ก. เปนตน 

      ทรัพยอันติดกับท่ีดิน ไดแก 
  1. ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชน ไมยืนตน 
  2. ทรัพยที่ติดกับที่ดินโดยมีผูนํามาติด เชน ตึก อนุสาวรีย เจดีย เปนตน 
                                                             

     1 นิคม  มูสิกะคามะ, แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2535, กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครอบรอบ 60 ป ในการใช
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (พ .ศ. 2478 - 
2538), 12-13. 

     2 กรมศิลปากร สํานักโบราณคดี. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 พรอมดวยกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ,พิมพครั้งที่ 9/2548 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2548), 27. 
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  3. ทรัพยซึ่งประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน เชน แมน้ํา ลําคลอง เปนตน 
  4. สิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในที่ดิน เชน กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิใชสอย    
เปนตน3 
      ประการตอมา การจะนับวาเปนโบราณสถานไดน้ัน อสังหาริมทรัพยจะตองมีคุณคาหรือ
ลักษณะพิเศษอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ประการ ไดแก 
  1. อายุของอสังหาริมทรัพย 
  2. ลักษณะการกอสรางของอสังหาริมทรัพย 
  3. หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย 
      ทั้งนี้ คุณคาหรือลักษณะพิเศษดังกลาวจะตองเปนประโยชนตอศาสตรแขนงหน่ึงแขนงใด
ใน 3 แขนงน้ี คือ ศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
      ในพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 นอกจากจะกําหนดใหอสังหาริมทรัพยที่มี
คุณคาดังกลาว เชน ตึกแถว เจดีย หรือวัดวาอารามตางๆ เปนโบราณสถานแลว ยังกําหนดใหที่ดิน
บริเวณโดยรอบหรือใกลเคียงตัวโบราณสถานถือเปนโบราณสถานและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเฉกเชนตัวอสังหาริมทรัพยนั้นดวย มาตรา 7 ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไววา         
ใหอธิบดีกรมศิลปากรมอีํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดี
เห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือ
วาเปนโบราณสถานดวยก็ได4 ซึ่งจะเห็นไดวา ความหมายของโบราณสถานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ไมไดกําหนดเฉพาะตัวอาคาร เจดีย วิหาร ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตอาจ
รวมถึงเมืองประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตร หมูบาน หรือชุมชนไดเชนเดียวกัน5  
 
 

                                                             
     3 เรื่องเดียวกัน, 28. 
     4 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในมาตรา 7 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (ผูวิจัย) 
     5 การกําหนดวาสถานที่ใดเปนโบราณสถานน้ันจะยึดตามหลักสากลวา โบราณสถานตอง

มีอายุมากกวา 100 ป ยกเวนเพียงแตวาโบราณสถานนั้นมีอายุตํ่ากวาที่กําหนดตองมีความสําคัญจริง 
จึงถือไดวาเปนอนุสรณสถานแหงชาติ โบราณสถานท่ีมีอายุกวา 100 ป เรียกวา National heritage 
สวนที่มีอายุต่ํากวาน้ัน เรียกวา National histories properties site. อางถึงใน กรรณิการ สุธีรัตนา
ภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 9. 
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     จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาว ได ใหความหมายของโบราณสถานไวอยาง
กวางขวาง ครอบคลุมโบราณสถานเกือบทุกประเภท  ดังนั้น  คําวา “โบราณสถาน” และ 
“โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร” ที่จะทําการศึกษาและกลาวตอไปน้ี จึงใชความหมายตาม
พระราชบัญญัติโบราณ   สถานฯ พ.ศ. 2504 นี้เอง  

     อยางไรก็ดี การศึกษาประวัติศาสตรการอนุรักษโบราณสถานครั้งนี้ จํากัดบริเวณเฉพาะ
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรเทานั้น ซึ่งเกาะรัตนโกสินทรมีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู       
ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยพื้นที่ 2 สวน ไดแก เกาะรัตนโกสินทรช้ันใน และเกาะ
รัตนโกสินทรช้ันนอก ทั้ง 2 สวนมีโบราณสถานที่สําคัญตั้งอยูมากมาย 

เกาะรัตนโกสินทร : ท่ีมาและพ้ืนท่ี  
     ดังที่กลาวไปแลววา เกาะรัตนโกสินทรแบงเปน 2 สวน ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดตามที่

บัญญัติไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 
พ.ศ. 2546 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลีย่นการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริ เวณกรุงรัตนโกสินทร ช้ันในในทองที่ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25286 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก  ในทองที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาล       
เจาพอเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร และแขวงวังบูรพา
ภิรมยเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25307  

     ท่ีมาของคําวา “เกาะรัตนโกสินทร” 
     ดวยลักษณะทางกายภาพท่ีโอบลอมดวยแมน้ําลําคลอง ทําใหบริ เวณศูนยกลางของ

กรุงเทพมหานครถูกขนานนามวาเปนเกาะ เม่ือพิจารณาการสรางบานแปงเมืองในยุคเริ่มแรก         
                                                             

     6 “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันในในทองที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528” ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 
16 เลมที่ 102, ตอนท่ี 64 (23 พฤษภาคม 2528): 14-16. 

     7 “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก ในทองที่แขวง       
ชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจาพอเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ       
แขวงสําราญราษฎร และแขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530” ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 104, ตอนท่ี 56 (26 มีนาคม 2530): 1-9. 
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จะพบวาตําแหนงที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของเกาะรัตนโกสินทร เปนไปตามการจัดผังเมืองตาม
หลักเกณฑทางยุทธศาสตรหรือแบบแผนการจัดตั้งทัพตามตําราพิชัยสงครามที่เรียกวา “นาคนาม”8 
กลาวคือ มีลักษณะพื้นที่ประกอบไปดวยภูเขาและถูกโอบลอมดวยแมน้ํา หรือหากไมมีภูเขาอยูภายใน
พื้นที่แตการมีสภาพพ้ืนที่ที่ลอมรอบไปดวยแมน้ําทุกดานก็สามารถจัดใหเปนสภาพพื้นที่แบบ         
นาคนามได 

     กระนั้น คําวา “เกาะรัตนโกสินทร” ที่ใชเรียกกันในปจจุบันน้ี ไมไดเปนคําที่ใชเรียกมา  
แตครั้งด้ังเดิม แตมีหลักฐานปรากฏครั้งแรกในรายงานการวิจัยเพ่ือเสนอแนะเรื่อง “โครงการปรับปรุง
และอนุรักษบริเวณเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร)” ผูวิจัยไดแก พ.ต.ม.ร.ว.ทองใหญ    
ทองใหญ อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน เอกสารวิจัย           
เมื่อพ.ศ. 25169 เนื้อหาในเอกสารการวิจัยไดกลาวถึงที่มาของคําวา เกาะรัตนโกสินทร (Koh 
Ratanakosin) วาใน พ.ศ. 2516 สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมดําริที่จะจัดทําโครงการ
ปรับปรุงและอนุรักษบริเวณเมืองเกาของกรุงเทพฯ ซึ่งมีผูขนานนามวา “เกาะรัตนโกสินทร” นี้ข้ึน10  
ผูวิจัยจึงไดใชคําน้ีเพ่ือใชเรียกบริเวณดังกลาวตลอดการศึกษาวิจัย  

     งานวิจัยฉบับน้ีไดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน      
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร และเพื่อ
เสนอแนะตอหนวยงานที่รับผิดชอบ11 อยางไรก็ดี ดวยเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองขณะนั้น 
(เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516) งานวิจัยดังกลาวจึงยังไมไดนํามาใชพิจารณาเพ่ือจัดทําเปนโครงการ
อนุรักษแตอยางใด จนกระทั่งในป 2520 กรมศิลปากรไดเสนอ “โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร” 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติโครงการดังกลาวในปเดียวกัน ตอมาในป 2521 คณะรัฐมนตรีได
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรับไปดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดนโยบาย
และวางแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร12 อันเปนการเริ่มตนกระบวนการอนุรักษเกาะ
รัตนโกสินทรอยางเปนทางการ ประกอบกับดวยเปนคําที่มีลักษณะสอดคลองกับพื้นที่อันเปน
ศูนยกลางของเมือง คําวา “เกาะรัตนโกสินทร” จึงถูกนํามาใชอยางแพรหลายมากข้ึนในชวงท่ีมีการ
                                                             

     8 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศร,ี คลื่นความคิด (กรุงเทพฯ: สมาพันธ,2537) .17  
     9 สจช.ศธ. 2.3.15.3/8 (4) เรื่อง รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ

ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2521 วันที่ 12 มิถุนายน 2521 ,         
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     10 เรื่องเดียวกัน. 
     11 เรื่องเดียวกัน. 
     12 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร, หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ. 
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วางแผนจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป ตามช่ือของโครงการและใชเรียกขานมาจนถึง
ปจจุบัน  

     การกําหนดพ้ืนท่ี “กรุงรัตนโกสินทร” 
     เดิมคําวา “เกาะรัตนโกสินทร” ไมไดมีการใหความหมายไวอยางเปนทางการ แตใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546          
ใหความหมายที่ใกลเคียงคือคําวา“กรุงรัตนโกสินทร” ซึ่งเปนคําที่ใชเรียกบริเวณบางกอกฝงตะวันตก    
มาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เมื่อทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรเปนอาณาจักรแหงใหม  

     ในระเบียบฉบับนี้ใหความหมายของคําวา “กรุงรัตนโกสินทร” ไว 4 ประการ ไดแก13 
     1. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน  มีความหมายตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร        

เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในบริเวณกรุงรตันโกสินทรช้ันใน ในทองที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ที่ไดกําหนดเขตพื้นที่บริเวณ “กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน” หมายความวา “พื้นที่ในบริเวณ
ระหวางแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิมกับแนวก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยา” ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน     
4 บริเวณ ดังนี้ 
      "บริเวณที่ 1"   หมายความวา พื้นที่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน เวนแตบริเวณที่ 2 
บริเวณ 3 และบริเวณที่ 4 
      "บริเวณที่ 2"   หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนพระจันทร ทิศใต
จดถนนหนาพระลาน ทิศตะวันออกจดถนนมหาราช ทิศตะวันตกจดแนวก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยา 
      "บริเวณท่ี 3"   หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดถนน
มหาราช ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนทายวัง ทิศตะวันตกเฉียงใตจดแนวก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยา
ทิศตะวันออกเฉียงใตจดแนวก่ึงกลางคลองคูเมืองเดิม 
      "บริเวณท่ี 4"   หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากแนว
กึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา ทิศตะวันตกเฉียงใต

                                                             
      13 “ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมือง

เกาพ.ศ. 2546” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115, ตอนท่ี 56 (24 มีนาคม 2546): 1-9. 
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จดแนวที่ดินที่ตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศตะวันออกเฉียงใตจดถนนพระอาทิตย14        
(ดูแผนที่ 1) 

      ดังนั้น เมื่อกลาวถึง “เกาะรัตนโกสินทรช้ันใน” ในการศึกษาครั้งนี้ ยอมหมายถึงบริเวณ
พื้นที่ในบริเวณระหวางแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิมกับแนวก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยา เฉพาะพ้ืนที่ใน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                             
     14 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยน

การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน  ในทองที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ขอ 3 
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แผนที่ที่ 1  เกาะรัตนโกสินทรช้ันใน ตามแผนทีท่ายขอบญัญัติกรงุเทพมหานคร เรือ่งกําหนด 

    บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   
ภายในบริเวณกรงุรัตนโกสินทรช้ันใน ในทองที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร        
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

     2. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก มีความหมายตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอกในทองที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจาพอเสือ 
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราษฎร และแขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระ
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นคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ที่ไดกําหนดเขตพ้ืนที่บริเวณ “กรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก” หมายถึง 
พื้นที่ในบริเวณระหวางแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยากับแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) แนวกึ่งกลางแมน้ํา
เจาพระยาจบกับแนวก่ึงกลางคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน บริเวณตางๆ 
ดังนี ้

     ก “บริเวณที่ 1” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) และถนนพระสุเมรุ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลาง
แมน้ําเจาพระยา ทิศใตจดถนนราชดําเนินกลาง ทิศตะวันตกเฉียงใตจดถนนเจาฟา 

     ข “บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนบุรณศิริกับถนน
ราชดําเนินกลาง ทิศใตจดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดเทพธิดาราม) ถนนบํารุงเมืองแนว
กึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดราชบพิธ) ถนนพระพิทักษและถนนจักรเพชร ทิศตะวันออกจดแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) ถนนมหาไชย ถนนอุณากรรณ ถนนเฟองนครตอถนนบานหมอ
และถนนตรีเพชร ทิศตะวันตกจดถนนตะนาวและถนนอัษฎางค 

     ค “บริเวณท่ี 3” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดซอยประตูเหล็กตอ
แนวเสนขนานซึ่งหางจากเขตทางของถนนพาหุรัด 90 เมตร ทิศใตจดแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา        
ทิศตะวันออกจดถนนจักรเพชรไปตามถนนทรงวาดตอแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง)     
ทิศตะวันตกจดถนนตรีเพชรและซอยสะพานพุทธฯ 

     ง “บริเวณที่ 4” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนประชาธิปไตย ทิศตะวันตก
เฉียงใตจดถนนพระสุเมรุ ทิศใตจดถนนราชดําเนินกลาง 

     จ “บริเวณท่ี 5” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนราชดําเนินกลาง 
ทิศใตจดถนนบุรณศิริ ทิศตะวันออกจดถนนตะนาว ทิศตะวันตกจดถนนอัษฎางค 

     ฉ “บริเวณที่ 6” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลอง
หลอด (คลองวัดเทพธิดาราม) และถนนบํารุงเมือง ทิศใตจดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัด      
ราชบพิธ) ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) ทิศตะวันตกจดถนนศิริพงษ 

     ช “บริเวณที่ 7” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลอง
หลอด (คลองวัดราชบพิธ) ทิศใตตัดถนนเจริญกรุง ทิศตะวันออกจดถนนตีทอง ทิศตะวันตกจดถนน
เฟองนคร 

     ซ “บริเวณที่ 8” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดถนน
จักรเพชร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนอัษฎางค ทิศตะวันออกจดซอยสะพานพุทธ ทิศใตจดแนว
กึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา 
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     ฌ “บริเวณที่ 9” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดซอย     
วานิช ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนจักรเพชร ทิศใตจดถนนทรงวาด ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลาง
คลองรอบกรุง (คลองโองอาง) 

     ญ “บริเวณที่ 10” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลอง
หลอด (คลองวัดราชบพิธ) และถนนเจริญกรุง ทิศใตจดซอยประตูเหล็กตอแนวเสนขนานซึ่งหางจาก
เขตทางของถนนพาหุรัด 90 เมตร ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) และ
ถนนจักรเพชร ทิศตะวันตกจดถนนตีทอง ถนนบานหมอ และถนนตรีเพชร (ดูภาพที่ 2) 

     ดังนั้น เมื่อกลาวถึง “เกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก” ในการศึกษาครั้งนี้ ยอมหมายถึงบริเวณ
พื้นที่ในบริเวณระหวางแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยากับ
แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) แนวกึ่งกลาง
แมน้ําเจาพระยาจบกับแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เฉพาะพื้นที่ในแขวงชนะสงคราม
และแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
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แผนที่ที่ 2  เกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก ตามแผนที่ทายขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

    กําหนดบรเิวณหามกอสราง ดัดแปลง ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ  
    บางประเภทภายในบรเิวณกรงุรัตนโกสินทรช้ันนอก ในทองที่แขวงชนะสงคราม  
    แขวงตลาดยอด แขวงศาลเขาพอเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ  
    แขวงสําราญราษฎร และแขวงบูรพาภิรมย เขตพระนครกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 
     3. บริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรตันโกสนิทรตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร ในทองที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณ    
อัมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี 
และแขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 
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     4. บริเวณอื่นที่ติดตอหรือเกี่ยวของกับบริเวณตาม (1) (2) หรือ (3) ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  

     จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา คําวา “กรุงรัตนโกสินทร” ตามระเบียบฉบับนี้      
ไดกําหนดขอบเขตอาณาบริเวณไวกวางขวางครอบคลุมฝงธนบุรีออกไปทางตะวันตก ซึ่งกวางขวาง
กวาพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการศึกษาในงานวิจัยฉบับน้ี อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้ มุงประเด็นไปที่
การศึกษาโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเชิงประวัติศาสตรเปนสําคัญ ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
       ปจจุบัน เกาะรัตนโกสินทรมีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับคลองบางลําพู
จนถึงคลองโองอางหรือคลองรอบกรุง ทิศใตและทิศตะวันตกติดกับแมน้ําเจาพระยา เกาะรัตนโกสินทร
มีพื้นที่ประมาณ 4.142 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,588.75 ไร  มีจุดศูนยอยูที่พระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยแบงออกเปน 2 ช้ัน15 คือ 
       เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน คือ บริเวณท่ีมีอาณาเขตลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยาและคลอง
คูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร ตั้งอยูในทองที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
       เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก คือ บริเวณท่ีมีอาณาเขต ลอมรอบดวยคลองคูเมืองเดิม 
(คลองหลอด) แมน้ําเจาพระยาดานทิศเหนือ คลองรอบกรุง(คลองบางลําพู-คลองโองอาง) แมน้ํา
เจาพระยาดานทิศใตมีพื้นที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,438 ไร  

 
   
 
 

                                                             
      15 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร, 

เขาถึงเม่ือ24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 
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แผนที่ที่ 3 แผนท่ีเกาะรัตนโกสินทร 
ที่มา : เรือนไทยวิชาการ.คอม, เขาถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://www.reurnthai.com 

      สําหรับการงานวิจัยฉบับน้ี ไดกําหนดเขตเกาะรัตนโกสินทรรวมทั้งช้ันในและช้ันนอกเปน
เขตพ้ืนที่ทําการศึกษา 

ประวัตคิวามเปนมาของเกาะรัตนโกสินทรโดยสังเขป 
      พื้นที่ ตั้ งบริ เวณเกาะรัตนโกสินทรในอดีตคือ ตําบลบางกอก  ซึ่ งมี พื้นที่ทั้ งฝ ง
กรุงเทพมหานครและฝงธนบุรีรวมเปนแผนดินผืนเดียวกันมากอนและเปนที่ตั้งถ่ินฐานของชุมชน
โบราณ  แต เดิมนั้ นแมน้ํ าเจ าพระยามีลักษณะคดเค้ียวเป นอุปสรรคสําคัญตอการติดตอ
คาขาย พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาหลายพระองคจึงโปรดใหขุดคลองลัดข้ึนหลายชวงเพ่ือลดระยะ
ทางการเดินเรือจากทะเลไปสูอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยพระไชยราชาธิราชไดโปรดใหมีการขุดคลองลดั
บางกอกข้ึนจากคลองบางกอกนอยถึงคลองบางกอกใหญคือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         
ทาพระจันทรขางพระบรมมหาราชวังถึงทาเตียนในปจจุบัน  เปนสาเหตุใหแมน้ําเปลี่ยนทิศทางจน
คลองลัดขยายตัวกวางออกกลายเปนแมน้ํา สวนเสนทางแมน้ําเดิมกลับแคบลงและตื้นเขินจนเปลี่ยน
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สภาพกลายเปนคลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญในเวลาตอมา สงผลใหสภาพพื้นที่บริเวณนี้
เปลี่ยนจากแผนดินผืนเดียวกันแยกออกเปน 2 ผืน โดยมีแมน้ําเจาพระยาผากลางดังปจจุบัน16  
      ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังเพื่อใชเปน       
ที่ประทับ ซึ่งปจจุบันเรียกวา พระราชวังเดิม บริเวณฝงตรงขามเปนชุมชนชาวจีน มีวัดโพธ์ิ (ปจจุบัน
คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) เปนศูนยกลางชุมชนขณะน้ัน  ตอมา เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกสถาปนากรุงรัตนโกสินทรมีพระราชประสงคสราง
พระบรมมหาราชวังแหงใหมยังบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา จึงโปรดเกลาฯ ใหชาวจีน
ยายบานเรือนไปตั้งที่บริเวณใกลวัดสามปลื้มและวัดสามเพ็ง (ปจจุบันคือบริเวณวัดจักรวรรดิ        
ราชาวาสถึงวัดปทุมคงคา) จากนั้น จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางกําแพงพระนครพรอมกับขุดคูพระนครใหม
และขุดคลองเช่ือม คือ  
               1. คลองคูเมืองเดิม ไดขุดคลองโรงไหมที่มีอยูเดิมทางดานทิศเหนือของกรุงรัตนโกสินทร 
และคลองตลาดดานทิศใตเช่ือมกันตลอดคลองทําใหกรุงรัตนโกสินทรมีสภาพเปน “เกาะเมือง” มีน้ํา
ลอมรอบ  

     2. คลองรอบกรุง ไดขุดคลองใหมเช่ือมระหวางคลองบางลําพูและคลองโองอางเพื่อเปน
การขยายแนวเขตพระนครออกไป มีคลองเล็ก ๆ เช่ือมคลองรอบกรุงและคลองคูเมืองเดิมสองคลอง
เรียกวาคลองหลอด เพราะมีลักษณะแนวตรงเหมือนหลอด ปจจุบันคือคลองวัดเทพธิดาและคลองวัด
ราชบพิธ ทําใหพื้นที่โครงสรางของเมืองแบงออกเปน 2 สวนใหญ17 คือ 
        1. กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน คือ เขตกําแพงเมืองเกา สมัยกรุงธนบุรีระหวางคูเมืองเดิมกับ
แมน้ําเจาพระยาเปนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง  
         2. กรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก คือ ที่ดินระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง ซึ่งเดิม
เปนที่รกรางหรือเปนไรนามากอนเพราะเปนเขตนอกกําแพงเมือง  
      กรุงรัตนโกสินทรยุคแรกมีพื้นที่ภายในกําแพงเมือง 2,589 ไร เปนพ้ืนที่ในเขตช้ันใน 
1,125 ไร และเขตช้ันนอก 1,464 ไร ความยาวของกําแพงเมืองโดยรอบพระนคร ประมาณ 7.2 
กิโลเมตร ตามแนวกําแพงเมืองมีปอม 14 ปอม ประตูเขาออกพระนคร 63 ประตู18 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหรื้ออิฐจากกรุงศรีอยุธยาและกําแพงฝง
ธนบุรีเพื่อมาสรางกําแพงกรุงรัตนโกสินทร เพราะในขณะนั้นการหาวัสดุกอสรางทําไดยาก ประกอบ
                                                             

     16 เรื่องเดียวกัน. 
     17 ในสมัยรัชกาลที่ 1 พื้นท่ีไดถูกแบงออกเปนกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน และกรุงรัตนโกสินทร

ช้ันนอก ซึ่งเปนบริเวณเดียวกับเกาะรัตนโกสินทรในพื้นที่ทําการศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ี (ผูวิจัย)  
     18 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร , 

เขาถึงเม่ือ 24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 
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ความเรงรีบในการสรางบานแปงเมืองใหมเกิดศึกกับพมา ทําใหจําเปนตองรื้ออิฐจากเมืองเกาเพื่อมา
สรางกําแพงเมืองและปอมปราการของเมืองใหม นอกจากน้ัน การรื้ออิฐจากกรุงศรีอยุธยายังเพื่อ
ปองกันศัตรูมายึดเปนที่มั่นอีกดวย 
      การสรางกรุงรตันโกสนิทรเริม่ตนเมื่อ พ.ศ. 2326 เน่ืองจากสถานการณขณะน้ันตองระวัง
ขาศึกที่จะเขามาโจมตีพระนคร ดังนั้น จึงมีการสรางกรุงออกเปน 2 ระยะ19 กลาวคือ ระยะท่ีหน่ึง     
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษากรุงธนบุรีเปนที่มั่น เปนแตยายพระราชวังและสถานท่ีสําคัญตางๆ 
ของทางราชการมาตั้งที่พระนครฝงตะวันออก และระยะท่ีสอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อ
กําแพงกรุงธนบุรีทางฝงตะวันตกเสีย คงรักษาแตที่ริมแมน้ําเปนเข่ือนหนาพระนครท่ีสรางใหม และให
รื้อพระราชวังสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือแตกําแพงสกัดช้ันในเรียกวา พระราชวังเดิม 
แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชเปนที่ประทับของพระราชวงศผู ใหญแหงราชวงศจักรี        
(จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนที่ตั้ง
ของโรงเรียนนายเรือ) หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการขุดคูคลองเพื่อเช่ือมการ
คมนาคมขนสงในพระนครกับแมน้ําเจาพระยา เชน คลองหลอด คลองรอบกรุง เปนตน 

     สวนการวางผังเมืองและการใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น ทรงมีพระราชประสงคให
เหมือนกับดังสมัยอยุธยาเมื่อครั้ง “บานเมืองดี” มีการทําใหเมืองเปนเกาะ และใหที่ดินดานทิศเหนือ
เปนที่ตั้งของวังหนาหรือพระราชวังบวรสถานมงคล (ปจจุบันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร โรงละครแหงชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร) ที่ดินดานทิศใตเปนที่ตั้ง
ของพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหวางวังหนากับวังหลวงเปน
ที่ตั้งของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ ที่สรางมากอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร หลังวัดมหาธาตุเปนทุงพระ
เมรุหรือทองสนามหลวง ถัดไปเปนที่ตั้งของศาลหลวง วังเจานาย โรงมาหลวง ตึกดิน ลงไปตามลําดับ 
ดานหลังพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนที่ตั้งของกรมพระนครบาล         
คุก และหอกลอง ดานหนาของวัดพระเชตุพนฯ เปนวังทาเตียน สวนพื้นที่ระหวางกําแพงวังดานใตกับ
วัดพระเชตุพนฯ นั้น เปนบานเรือนของเสนาบดีช้ันผูใหญ เขตช้ันนอกเปนที่อยูของขาราชบริพารและ
ขาราชการช้ันผูนอย ตลอดจนราษฎรพากันมาจับจองเพ่ือตั้งบานเรือน จึงมีความหนาแนนทวีข้ึนเปน
ลําดับตามระยะเวลาท่ีผานไป20 บริเวณโดยรอบกําแพงพระนครทั้งภายในและนอกถือเปนชานเมือง
ขณะน้ันเปนที่ตั้งของชุมชนท่ีถูกกวาดตอนมาจากเมอืงประเทศราช เชน ชาวเขมรอยูริมคลองรอบกรุง

                                                             
     19 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 36. 
     20 เรื่องเดียวกัน. 
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เยื้องปากคลองหลอด พวกมอญอยูแถบสะพานมอญ และพวกมลายูอยูแถบหนาวัดชนะสงคราม    
และริมคลองหลอด21  เปนตน 
      รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ลักษณะทางกายภาพภายใน
เกาะรัตนโกสินทรมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เชน มีการขยายอาณาเขตพระบรมมหาราชวังไป   
ทางทิศใตจรดวัดพระเชตุพนฯ  ขณะเดียวกันไดมีการตัดถนนระหวางทายพระบรมมหาราชวังและวัด
พระเชตุพนฯ เรียกวา “ถนนทายวัง” ซึ่งมีความสําคัญตอพระราชพิธีที่ตองมีกระบวนแหรอบ
พระบรมมหาราชวังได 
      รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว นับวาเปนชวงท่ีมีการกอสรางวัดใหมและ
บูรณะปฏิสังขรณ วัดเกาหลายแหง เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกาะรัตนโกสินทรหลายพื้นที่          
วัดที่สําคัญไดแก วัดราชนัดดา ทรงโปรดเกลาฯ ใหกอสรางบนพ้ืนที่บริเวณติดกําแพงพระนครดานทิศ
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งแตเดิมบริเวณน้ีเคยเปนสวนผลไมริมกําแพงพระนคร มีเน้ือที่
ประมาณ 25 ไรเศษ เปนเขตท่ีดินตอกับบานของพระกฤษณุรักษ พระรามวิไชย และนางจันทรภรรยา
หลวงอภัยพิทักษ (อยู)22 นอกจากน้ียังโปรดใหสรางเจดียภูเขาทองดังเชนสมัยอยุธยา ซึ่งปจจุบัน
กลายเปนจุดเดนที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เปนตน 
      ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เปนชวงท่ีอารยธรรมตะวันตกเขา
มามีอิทธิพลในสยาม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่ไดมีการทําสนธิสัญญาเบาวริง บริบทการคาและ
การเมืองท่ีสัมพันธกับตางประเทศเปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเกาะ
รัตนโกสินทร รวมถึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในเกาะรัตนโกสินทร
ดวย เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน พรอมกับมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีความจําเปนตอง
ขยายพื้นที่ทํากินออกไปตรงบริเวณแนวคลองผดุงกรุงเกษม กําแพงพระนครช้ันในจึงหมดความ   
สําคัญลง กลายเปนอุปสรรคในการคมนาคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อลง คงเหลือแตปอม
เพียงไมกี่ปอม  

     ชุมชนชาวจีนซึ่งถูกอพยพยายออกมาเมื่อครั้งเริ่มสรางกรุงไดสรางความต่ืนตัวโดยเฉพาะ
ดานการคาใหกับพ้ืนที่ที่ขยายตัวออกไปนี้ แผคลุมบริเวณริมแมน้ําเจาพระยานับตั้งแตคลองรอบ     
กรุงไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม ตอจากชุมชนจีนไปทางใตเปนที่ตั้งสถานกงสุลของชาติตาง ๆ จาก
ยุโรป ครองพ้ืนที่กระจายตอจากริมแมน้ําลึกเขาไปทางทิศตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร พัฒนาการ
ดานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเหลาน้ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนในน้ํามาเปนชุมชนบนบก      
โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนข้ึนตามความตองการของชาวจีนและชาวยุโรปเชน ถนนเจริญกรุง ถนนตรง 
(พระรามที่ 4) ถนนสีลม ถนนเฟองนคร และถนนบํารุงเมือง สองฝากถนนสายตาง ๆ  โปรดใหสราง
                                                             

     21 เรื่องเดียวกัน. 
     22 เรื่องเดียวกัน, 286. 
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ตึกแถวเปนหองแถวสูง 1-2 ช้ัน เพ่ือใหเชาทําการคาขาย ลักษณะเชนน้ีจึงทําใหเกิดชุมชนใหมบนบก
เปนครั้งแรกของเกาะรัตนโกสินทร23  

      สวนวิถีชีวิตของชนช้ันนําสยามขณะนั้น รัชกาลท่ี 4 ทรงเริ่มที่จะแปรพระราชฐานไป
ประทับยังพระราชวังแหงอื่น เชน พระราชวังสระปทุม ซึ่งถือวาอยูบริเวณชานพระนครสมัยนั้น 
เนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังมีสภาพแออัดและคับแคบไมถูกสุขอนามัยสําหรับพระองค
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพระราชฐานช้ันใน การท่ีพระมหากษัตริยทรงแปรพระราชฐานที่ประทับ
บอยครั้ง สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเกาะรัตนโกสินทรในฐานะพ้ืนที่ศูนยกลางอันเปนที่ประทับ
ของพระมหากษัตริยเริ่มลดนอยลง 

     รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนรัชสมัยแหงการปฏิรูปประเทศ
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเมืองการปกครอง การศึกษา และการทหาร เพื่อปรับตัวกับ
อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมของตะวันตกที่ไดเขามามีอิทธิพลในสยาม การสรางสาธารณูปโภคและ
ที่ทําการของหนวยงานราชการที่ตั้งข้ึนใหม จึงเปนสิ่งที่ตองเรงกระทําเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและมี
การทํางานที่เปนสัดสวนมากยิ่งข้ึน  เพราะแตเดิมขุนนางเจากระทรวงจะทํางานในบานหรือที่ประทับ
ของตนเอง นอกจากนี้ยังไดมีการตัดถนนเพิ่มเติมจากถนนท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 และสะพาน
ขามคลองหลายแหง ดวยเหตุนี้ จึงมีการรื้อวังที่มีมาแตเดิมหลายวัง บางวังก็สรางข้ึนเปนวัดประจํา
รัชกาล ไดแก  วัดราชบพิ ธส ถิตมหาสีม าราม  บางวังก็ส ราง ข้ึน เปนสถาน ท่ี ราชการได แก 
กระทรวงมหาดไทย24 รวมรื้อตึกดินหนาพระบรมมหาราชวังสรางข้ึนเปนกรมทหาร ไดแก กรม
ยุทธนาธิการ ซึ่งตอมาไดกลายเปนกระทรวงกลาโหม เปนตน25 

     ในชวงปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระราชวังสวนดุสิตข้ึนนอกเกาะรัตนโกสินทร เบื้องตนทรงใชเปนที่ประทับและผอนพระราชอิริยาบถ
รวมกับพระบรมวงศานุวงศที่สําคัญ การกอสรางเริ่มข้ึนในป 2441 และเปนที่ประจักษวาการสราง
พระราชวังสวนดุสิตไมใชเปนการสรางเพื่อใชเปนที่ประทับและผอนพระราชอิริยาบถเทานั้น ดวยพระ
                                                             

     23 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร , 
เขาถึงเม่ือ 24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 

     24 พื้นที่กระทรวงมหาดไทยเดิมเคยเปนที่ตั้งวัง 3 วัง ไดแก วังริมสะพานโรงชางสีหรือวัง
ใต ของพระองคเจาเนียมในรัชกาลท่ี 2 วังถนนเฟองนครหรือวังเหนือ ของกรมขุนภูวนัยนฤเบนทรา   
ภิบาลในรัชกาลท่ี 3 และวังถนนเฟองนครหรือวังใต ของกรมขุนเจริญผลพูนสวัสดิ์ในรัชกาลที่ 3 ทั้ง    
3 วังนี้ถูกสรางเปนที่ทําการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 

     25 ม.ร.ว.แนงนอย  ศักดิ์ศรี และคณะ ,องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2534. จัดพิมพโดยเงินทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี ปพุทธศักราช 2534), 148. 
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ราชวิสัยทัศนและพระวิริยะของพระองค การสรางพระราชวังแหงนี้ไดกลายเปนการสรางเมืองแหง
ใหม ที่เปนปฐมบทของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ สมัยใหม26 การท่ีพระมหากษัตริยและพระบรมวงศา
นุวงศที่สําคัญไดยายไปประทับยังพระราชวังสวนดุสิตเสียเปนสวนใหญ ทําใหพระบรมมหาราชวังซึ่ง
เปนศูนยกลางของเกาะรัตนโกสินทรเปนเพียงสถานที่ประกอบพระราชพิธีที่สําคัญและเปนที่ประทับ
ของพระราชวงศฝายในของรัชกาลกอนเทานั้น   

     นอกจากวังหลวงแลว “วังหนา” หรือพระราชวังบวรสถานมงคลไดหมดความสําคัญลง 
เนื่องจากการยุบตําแหนงกรมพระราชบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลท่ี 5 แลวสถาปนาตําแหนง     
สยามมกุฎราชกุมารข้ึนแทนท่ี ทําให วังหนาเปนเพียงสถานที่ทําการของสวนราชการเทานั้น                 
เกาะรัตนโกสินทรจึงหมดความสําคัญในฐานะเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศา    
นุวงศที่สําคัญไป เทากับวาในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณท่ีตั้งของพระราชวังสวนดุสิตจึงกลายเปน     
“เมืองใหม” ของกรุงเทพฯ  เนื่องจากมีการสรางวังเจานายเพิ่มข้ึนอีกหลายแหงในบริเวณดังกลาว  
      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การใชที่ดินประเภทตาง ๆ ของกรุง
รัตนโกสินทร ขยายตัวออกไปโดยปราศจากการวางแผน เนื่องจากที่ดินในเมืองสวนใหญเปนพระราช
มรดกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานพระราชโอรสธิดา ที่สวนมาก  
ไดทรงปลอยเชา ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหมีผูคนเขามาอยูในแถบชานเมืองมากข้ึน
เกิดการขยายตัวของชุมชนตาง ๆ  กระทั่งกลายเปนยานธุรกิจข้ึน เชน ยานการคาของชาวจีนที่เยาวราช 
ยานคนไทยที่บางลําพู ยานธุรกิจของฝรั่งทีบ่างรกั ยานอุตสาหกรรมตาม ฝงแมน้ําเจาพระยา และยาน
เกษตรกรรมทางตอนเหนือของเมือง27  สวนพระราชวังที่ประทับ โปรดใหทรงกอสรางพระตําหนัก
จิตรลดาข้ึนดานตะวันออกของพระราชวังดุสิต  

     นอกจากนี้ โปรดเกลาฯ ใหมีการกอสรางพระราชวังแหงใหม ข้ึนที่ทุงพญาไท เพื่อ
พระราชทานเปนที่ประทับแกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ความสําคัญของเกาะรัตนโกสินทรจึงใชสําหรับประกอบพระราชพิธีที่สําคัญเทาน้ัน ไมไดใชเปนที่
ประทับอีกตอไป ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเกาะรัตนโกสินทร ในรัชสมัยนี้ ไมปรากฏการขยาย
เขตเมืองออกไปอีก แตไดมีการขยายเขตพระราชวังสวนดุสิตและสรางพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน   
ข้ึนเปนที่ประทับของพระองคเองและใชเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยในรัชกาลตอมา 

 

                                                             
      26 บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช,วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ:          

มติชน, 2557), 7. 
     27 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร, 

เขาถึงเม่ือ 24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 
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     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
อานันทมหิดล ลักษณะทางกายภาพของเกาะรัตนโกสินทรไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาใดนัก     
ไมมีการกอสรางพระราชวัง วังเจานายหรือวัดวาอารามที่สําคัญเพ่ิมเติม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ     
ที่ตกต่ําอันเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และเปนชวงรอยตอการ เปลี่ยนแปลงการปกครอง    
พ.ศ. 2475 ชุมชนสวนใหญในเกาะรัตนโกสินทรจะเปนชุมชนท่ีอยูตําแหนงเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องขอบเขตและความหนาแนนของประชากรแตกตางไปจากเดิมบาง การกอสรางอาคารใหมมีนอย
กวาในเขตช้ันนอก ๆ เพราะพื้นที่สวนใหญเปนที่ตั้งของหนวยราชการและวัดตาง ๆ เกือบทั้งสิ้น        
ที่อยูอาศัยสวนใหญมีลักษณะเปนตึกแถวใชช้ันลางประกอบการคาและพักอาศัยที่ช้ันบน  

     ที่อยูอาศัยเหลานี้มีอายุคอนขางมาก กําแพง ปอมปราการ  หมดความสําคัญในการ
ปองกันรักษาพระนคร ประกอบกับมีสภาพชํารุดทรุดโทรมพังลงบาง จึงรื้อกําแพงเมืองตั้งแตทาชาง           
วังหนา จนถึงปอมพระสุเมรุ ในรัชกาลที่ 7 เพื่อขยายถนนพระอาทิตย ปจจุบันเหลือเพียงปอมพระ
สุเมรุ ปอมมหากาฬ กําแพง และประตูเมืองหนาวัดบวรนิเวศเทานั้น 28 ในชวงเวลาดังกลาวนี้ 
สิ่งกอสรางในเกาะรัตนโกสินทรหลายแหง ไมวาจะเปนพระราชวัง วัง หรือวัดวาอารามตางๆ ไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเปนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พุทธศักราช 2477 และไดรับการอนุรักษและคุมครองตามแนวทางการ
อนุรักษตามแบบสากล 

     รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรชักาลปจจบุัน ภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ อันเปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ        
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เริ่มมีการเปดพื้นที่ เศรษฐกิจออกไปตามชานเมืองตางๆ แตการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพของเกาะรัตนโกสินทรมากนัก       
ที่ดินรอบนอกคลองคูเมืองเดิมสวนใหญ เปนอาคารพาณิชย ไดแก อาคารศูนยการคา  และ
หางสรรพสินคา และอาคารพาณิชย-พักอาศัย ซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน แบงเปน
ยาน ๆ อยางชัดเจน บริเวณยานการคาที่สําคัญ ๆ ไดแก ยานวังบูรพาและพาหุรัด ยานบานหมอ   
ยานปากคลองตลาด ยานคลองถม ยานรานคาหลังกระทรวงกลาโหม เปนตน  เน่ืองจากหนวยงาน
ราชการในสมัยรัชกาลน้ี มีสถานที่ราชการเพิ่มข้ึนจํานวนมากทั้งหนวยงานที่ตั้งใหมและการขยาย
หนวยงานเดิม อันเปนผลจากการปฏิวัติในป 2475 มีการยึดวังของเจานายหลายแหงและนํามา
ดัดแปลงเปนสถานท่ีราชการและสถานศึกษา ดังน้ัน โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรสวนใหญ      
จึงถูกดัดแปลงใหเปนสถานที่ราชการและสถานศึกษาเต็มรูปแบบ พรอมกับไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

                                                             
28 เรื่องเดียวกัน. 
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พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนกฎหมายที่กรมศิลปากรใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษและคุมครองโบราณสถาน
ทั่วประเทศ รวมถึงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรดวย 

     กระแสการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เริ่มมีการกลาวถึงและไดถูกทําให
กลายเปนวาระระดับชาติเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทรจะมีอายุครบ 200 ป ในป 2525 ซึ่งสภาพ
ของกรุงเทพมหานครในชวงเวลากอนถึงป 2525 นั้น เปนที่ตั้งของสถานท่ีราชการระดับประเทศ     
บางพื้นที่เปนยานการคาที่มีความสําคัญ เชน ยานการคาบางลําพู ยานปากคลองตลาด ยานตลาดนัด
สนามหลวง ฯลฯ ซึ่งในแตละวันมีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมมากมาย การจราจรภายในเกาะ
รัตนโกสินทรเริ่มเกดิปญหามากย่ิงข้ึน เน่ืองจากพื้นที่และระบบถนนไมสามารถรองรับการเดินทางและ
กิจกรรมไดอยางเพียงพอ ความหนาแนนมีมากข้ึนทุกขณะ จนในที่สุดกอใหเกิดปญหาตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อาทิ ปญหาการจราจรแออัด ปญหาที่จอดรถ ปญหาชุมชนแออัด ตลอดจนปญหา
สิ่งแวดลอมโดยทั่วไป  ปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบตอโบราณสถานจนเกิดความเสื่อมโทรมและเสื่อม
คุณคาหลายแหง เชน ปญหาการจราจรทําใหโบราณสถานไดรับความสั่นสะเทือนจนเกิดการ         
ทรุดตัวลง ปญหาสิ่งแวดลอมทําใหโบราณสถานเกิดความสกปรก ฯลฯ รัฐบาลในขณะไดตระหนักถึง
ความเสื่อมโทรมดังกลาว จึงไดมีการกําหนดเขตที่ดินเพื่อการอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะข้ึน ซึ่งใชคําวา “เกาะรัตนโกสินทร” จนกระทั่ งไดพัฒนากลายเปนโครงการกรุง
รัตนโกสินทรตอไป  

โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
     จากการศึกษาขอมูล โบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร  ในป  2554 พบวา 

โบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก ทั้งโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนและยังไมไดข้ึน
ทะเบียน และมีการจัดประเภทโบราณสถานที่ควรคาแกการอนุรักษไว โดยมีขอมูลตามตาราง
เปรียบเทียบ ดังนี้29  

ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบจํานวนโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนและยงัไมไดข้ึนทะเบียน  
    ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค 

 กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค ท้ังหมด 

โบราณสถานท่ีควรคาแกการอนุรักษ 535 แหง 8,197 แหง 8,732 แหง 

โบราณสถานท่ียังไมไดขึ้นทะเบียน 344 แหง 6,285 แหง 6,629 แหง 

โบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน 191 แหง 1,912 แหง 2,103 แหง 
                                                             

     29 สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , รายงานการศึกษาโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2554 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554), 9. 
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     หากนับโบราณสถานในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร เฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถาน        
มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 74 แหง ประกอบดวยโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในประมาณ 29 
แหง และโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอกประมาณ 49 แหง30 โบราณสถานบางแหงยังไมได
รับการข้ึนทะเบียน เชน พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรืออาคารที่ทําการศาลฎีกา 
เปนตน  

     สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ไดมุงไปยังการศึกษาเชิงประวัติศาสตรการอนุรักษโบราณสถาน
ในเกาะรัตนโกสินทรที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเลือกกลุมโบราณสถานท่ีมีความสําคัญ มีความโดดเดนใน
การใหคุณคาดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคมและการเมือง ซึ่งการอนุรักษ
โบราณสถานเหลานี้ ตองอาศัยกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
แนวนโยบายการใชที่ดิน อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การดําเนินการโครงการอนุรักษโบราณสถาน
ในเกาะรัตนโกสินทรที่ผานมาต้ังแต พ.ศ. 2521 จนถึงปจจุบัน เปนไปอยางเช่ืองชา เนื่องจากมี
ผูเกี่ยวของหลายฝาย และตางก็มีผลประโยชนดวยกันทั้งสิ้น31 

     อยางไรก็ดี พื้นที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันในและเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน ท่ีกําหนดไวใน
การศึกษาครั้งนี้ มีโบราณสถานสําคัญที่ตั้งอยูเปนจํานวนมาก ลวนแตมีเรื่องราวที่รัฐไดพยายาม
ดําเนินการอนุรักษตั้งแตป 2521 – 2549  
ตารางที่ 2 โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่สําคัญในพ้ืนที่ทําการศึกษา 

 
ชื่อโบราณสถาน 

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน  

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก  

บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง  

1. วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง 
2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 
3. อาคารท่ีทําการกรมศิลปากร (1) (2) 
4. อาคารหอสมุดวชิราวุธ 
5. ทุงพระเมรุ (สนามหลวง) 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 
 

 

                                                             
     30 เรื่องเดียวกัน. 
     31 สํ านั กงานปลัด  กรุ ง เทพมห านคร , อาคารท่ีมี คุณค าทางประ วัติ ศาสตร 

สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและโบราณคดีในพ้ืนท่ีคลองรอบกรุง (คลองโองอาง – คลองบางลําพู) 
และธนบุรีฝงตรงขาม (กรุงเทพฯ: กองผังเมือง สํานักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2528), 22. 
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ชื่อโบราณสถาน 

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน  

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก  

6. ทองพระโรงตําหนักกลางวังทาพระ  
7. ตําหนักพรรณราย 
8. ตึกแถวริมถนนหนาพระลาน 
9. ตึกแถวริมถนนมหาราช ทาชาง  
วังหลวง 

บริเวณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามและชุมชนทาเตียน 
 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 2. ตึกแถวริมถนนทาเตียน 
 3. กระทรวงพาณิชย (เดิม) 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 
 

 

พระราชอุทยานสราญรมยและพ้ืนท่ี
โดยรอบ 
 1. ศาลหลักเมือง 
 2. อาคารที่ทําการศาลฎีกา 
 3. อาคารกระทรวงกลาโหม 
 4. พระราชวังสราญรมย 
 5. กรมแผนที่ทหาร 
 6. หนวยบัญชาการกําลังสํารอง 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

 

 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
และมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร ตลอดจนพ้ืนท่ีโดยรอบ 
1. พระราชวังบวรสถานมงคล  
2. กําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล 
3. ปอมพระสเุมรุและปราการ 
4. วังกรมพระราชบวรวิไชยชาญ      
(วังใหม) 
5. วังกรมพระสวัสด์ิวัดนวิศิษฎ 
6. วังมะลิวัลย 
 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แขวงชนะสงคราม 
 

ตารางที่ 2 โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรทีส่ําคัญในพ้ืนที่ทําการศึกษา (ตอ) 
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ชื่อโบราณสถาน 

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน  

 
เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก  

7. อาคารโรงพมิพคุรสุภา  
(ร.ร.ชางพิมพวัดสังเวช) 
8. ซุมประตูวังถนนพระสุเมร ุ
9.อาคารเลขที่ 102/1 (บานพระ
อาทิตย) 

โบราณสถานบริเวณชุมชนปอม
มหากาฬและแนวถนนราชดําเนิน
กลาง 
1. ปอมมหากาฬและปราการ 
2. วัดราชนัดดา 
3. ตึกแถวบริเวณถนนราชดําเนิน
กลาง 

  
แขวงบวรนิเวศ 

 
ลักษณะเฉพาะของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
      โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรมลีักษณะเฉพาะท่ีไมไมเหมอืนกับโบราณสถานอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย ที่สวนใหญเปนซากปรักหักพังปราศจากการใชงาน แตโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร
เกือบทั้งหมดยังคงมีการใชงานแทบทั้งสิ้น อีกทั้งยังสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได อีกนัยหนึ่ง 
ดวยประโยชนที่หลากหลายนี้เอง ที่ทําใหรัฐไดดําเนินการอนุรักษดวยวิธีการตางๆ ที่รัฐเห็นวาจะเกิด
ประโยชนแกโบราณสถาน  

    โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน 
     โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในสวนใหญเปนโบราณสถานกลุมแรกเริ่มที่ถูกสราง

มาพรอมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร สภาพโดยท่ัวไปของโบราณสถานยังคงมีความสมบูรณและ    
มีความชัดเจนและโดดเดนทั้งทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ลักษณะพิเศษของโบราณสถานพ้ืนที่นี ้
นอกจากจะมีคุณคาทางจิตใจ ซึ่งเปนสัญลักษณของความรุงเรืองและความยิ่งใหญของกรุง
รัตนโกสินทรและสถาบันพระมหากษัตริยแลว ในดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว ยังเปนสถานท่ีที่
นักทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวตางชาติใหความสนใจเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
ยังเปนโบราณสถานที่มีการใชงานอยางตอเน่ือง เชน เปนที่ทําการของสํานักพระราชวัง กรมศิลปากร 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เปนตน จึงถือเปนกลุมโบราณสถานที่มีคุณคาทางจิตใจของคน
ในชาติ  มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และมีคุณประโยชนสําหรับใชเปนสถานที่ราชการอีกดวย  

ตารางที่ 2 โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรทีส่ําคัญในพ้ืนที่ทําการศึกษา (ตอ) 
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     ผลจากความสําคัญทําใหการอนุรกัษใชงบประมาณสูง ใชชางฝมือท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
ทางเขามาดําเนินการ  อาทิการบูรณะวัดพระศรรีัตนศาสนารามและพระบรมมหาราชวังเพ่ือการฉลอง
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป เมื่อป 2525 เปนโครงการใหญที่มีการระดมผูเกี่ยวของมากที่สุดครั้งหนึ่ง 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือฟนฟูความวิจิตรงดงามของปูชนียสถานแหงนี้ใหกลับคืนมา ดวยวิธีบูรณะเหมือน
ครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4  ซึ่งไดแกการเปลี่ยนวัสดุตกแตงผิวหนาอาคารทั้งหลายดวย
ของใหม32 ซึ่งบทบาทการอนุรักษนั้น กรมศิลปากรตองดําเนินการรวมกับสํานักพระราชวัง สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  เนื่องจากตึกแถวบางสวนอยูในความดูแลของหนวยงานดังกลาว   

    บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและชุมชนทาเตยีน  
    เปนโบราณสถานที่ตั้งอยูทางดานหลังพระบรมมหาราชวัง มีศูนยกลางอยูที่วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามหรือ “วัดโพธ์ิ” ลักษณะเดนของโบราณสถานกลุมนี้นอกจากจะเปนวัดที่มีขนาดใหญ  
มีนักทองเท่ียวเขามาเย่ียมชมอยูตลอดแลว  ดานหลังวัดยังเปนที่ตั้งของกระทรวงพาณิชยเดิม ปจจุบัน
ไดถูกจัดใหเปนมิวเซียมสยาม  ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่คอนขางไดรับความนิยม  แตเดิมสถานที่แหงนี้เปน
วังพระเจาลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ 3 รวมท้ังหมด 4 วัง33 ไดแก 

 วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 1 เปนวังเหนือหันหนาออกไปทางถนนสนามไชย 
รัชกาลที่ 3 ทรงสรางพระราชทานกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร ประทับอยูจนสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 5 
จึงทรงพระราชทานใหเปนวังกรมหลวงอิศรอุดมเดช ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 กรมหลวงอิศรอุดมเดช
เสด็จไปสรางวังอยูที่อื่น รัชกาลที่ 6 จึงโปรดใหซื้อที่วังสรางสถานที่ราชการ 

 วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 2 อยูตอจากวังทายหับเผย วังที่ 1 มาทางตะวันตก หัน
ออกถนนมหาราช รัชกาลท่ี 3 ทรงสรางพระราชทานกรมหม่ืนอมรินทรบดินทร ตอมาไดโปรดให    
กรมหมื่นอมรินทรบดินทรไปประทับที่วังริมทองสนามไชยวังใตแลวพระราชทานวังใหแกพระองคเจา
ลํายอง ซึ่งประทับอยูตอมาจนสิ้นพระชนมตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ตอมาสมัยรัชกาลที่ 5 พระราชทาน
เปนวังกรมหมื่นทิวากรวงศ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดโปรดใหเสด็จไปประทับยังวังอ่ืน และใชวัง    
ทําเปนสถานที่ราชการ 

 วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 3 หันออกถนนสนามไชย สรางพระราชทานพระองค
เจางอนรถ ประทับอยูจนสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานพระองคเจาเปยก ประทับอยู
ตอมาจนสิ้นพระชนมในรัชกาลที ่4 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานใหเปนวังของกรมหลวงบดินทร

                                                             
     32 สมชาติ  จึงสิรอิารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรกัษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจบุัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 101.. 
     33 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 487. 
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ไพศาลโสภณ หลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม หมอมเจาในกรมประทับอยูตอมา จนกระทั่งวังถูกทํา
เปนสถานที่ราชการในสมัยรัชกาลที่ 6  

 วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 4 หันออกถนนมหาราช รัชกาลท่ี 3 สรางพระราชทาน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี ประทับอยูจนสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 5 หมอมเจาในกรมประทับตอมา จน
สรางเปนสถานที่ราชการในสมัยรัชกาลที่ 6 เชนกัน  ซึ่งในรัชสมัยดังกลาวหลังจากที่เจานายเจาของวัง
สิ้นพระชนมลง จึงโปรดใหนําพื้นที่ของวังกลุมดังกลาว สรางเปนกระทรวงพาณิชย เสด็จเปดทําการ
เมื่อใน พ.ศ. 2465 

     ความสําคัญของการศึกษาโบราณสถานบริเวณน้ี  นอกจากมีวัดและวังที่มีความสําคัญแลว  
บริเวณเดียวกันยังมีชุมชนทาเตียนซึ่งเปนชุมชนโบราณขนาดใหญ  ประกอบไปดวยผูคนในชุมชนท่ีมี
อาชีพคาขาย  ปจจุบันชุมชนแหงนี้มีตึกแถวที่ถือวาเปนศูนยกลางของชุมชนและไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนโบราณสถาน  การอนุรักษโบราณสถานแหงน้ีจึงตองคํานึงถึงวิถีชีวิตด้ังเดิมของผูคนที่สัมพันธกับ
โบราณสถาน  วิธีการอนุรักษจึงมีกลยุทธอื่นที่แตกตางไปจากการอนุรักษโบราณสถานท่ัวไป  เพ่ือให
คนในชุมชนไดรับผลกระทบกับการอนุรักษโบราณสถานนอยที่สุด 

    บริเวณพระราชวังสราญรมยและพ้ืนท่ีโดยรอบ  
     โบราณสถานบริเวณนี้ประกอบดวย โบราณสถานที่มีความสําคัญสําหรับประวัติศาสตร

ชาติไทยหลายแหง เชน พระราชวังสราญรมย (ที่ทําการกระทรวงการตางประเทศเดิม) ศาลหลักเมือง 
อาคารที่ทําการศาลฎีกาซึ่งสรางข้ึนในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อาคารท่ีทําการ
กระทรวงกลาโหม เปนตน ปจจุบันโบราณสถานดังกลาวถูกใชเปนสถานท่ีทําการของสวนราชการ 
บางแหงข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานจึงไดรับการอนุรักษจากกรมศิลปากร ซึ่งการอนุรักษจะตองอาศัย
ความรวมมือจากสวนราชการท่ีเปนเจาของดวย   

     โบราณสถานท่ีสําคัญไดแก พระราชวังสราญรมย เนื่องจากมีประวัติความเปนมา          
ที่ยาวนานและมีสถาปตยกรรมที่โดดเดน โดยในยุคที่วังสราญรมยยังเปนที่ทําการของกระทรวงการ
ตางประเทศ สถานที่แหงนี้เคยเปนที่ลงนามในปฏิญญากรงุเทพ หรือ ปฏิญญาอาเซยีน ของชาติสมาชิก
กอตั้งอาเซียน 5 ประเทศ อันไดแก ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อการกอตั้งสมาคมอาเซียนอยางเปนทางการ โดยผูลงนามฝายไทย คือ       
พ.อ.ถนัด คอมันตร หลังป พ.ศ. 2535 มีการปดวังสราญรมยเพื่อปรับปรุงและบูรณะซอมแซม       
โดยในชวงแรกมีแผนที่จะจัดทําเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรการทูตไทย และสถาบันฝกอบรม
ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ ในช้ันน้ีการบูรณะยังไมแลวเสร็จ อนึ่ง ในบริเวณกระทรวง
การตางประเทศ วังสราญรมยเดิมพื้นที่ฝงที่ติดกับพระราชอุทยานสราญรมย (ปจจุบันเปน
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สวนสาธารณะภายใตการดูแลของกรุงเทพมหานคร)  ไดมีการกอสรางทําเนียบองคมนตรีและอาคาร
สํานักราชเลขาธิการ ซึ่งยังใชเปนที่ทําการของคณะองคมนตรีมาจนปจจุบันน้ี34  

     ปญหาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานบริเวณน้ี ไดแก อาคารท่ีทําการศาลฎีกา 
ซึ่งถือเปนโบราณสถานท่ีสรางใน พ.ศ. 2475 ปจจุบันยังไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน 
บริเวณโดยรอบน้ีเปนที่อยูอาศัยของคนจรจัดและกลุมคาแผงลอย ซึ่งกรุงเทพมหานครพยายามจัด
ระเบียบ เพื่อใหเกิดความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  แตปจจุบันอาคารดังกลาวไดถูกรื้อถอนไป
เรียบรอยแลว เพื่อสรางอาคารที่ทําการหลังใหม ซึ่งข้ันตอนกอนที่จะดําเนินการรื้อถอนน้ัน ไดเกิดขอ
พิพาทระหวางสํานักงานศาลยุติธรรมกับกรมศิลปากร และสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งพยายามไมให
สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการดังกลาวไดเพราะถือเปนโบราณสถาน มีกฎหมายคุมครอง แมจะยัง
ไมไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานก็ตาม 

     โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก 
     บริเวณแหงนี้ประกอบไปดวยโบราณสถานหลายแหง สวนใหญถูกสรางข้ึนมาตั้งแตสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน   และถูกแปรสภาพปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชงานไปพรอมๆ กัน 
โบราณสถานสวนใหญถูกใชประโยชนเปนสถานที่ราชการ สถานศึกษา องคกรเอกชน รานอาหาร 
หรือแมกระทั่งสถานเสริมความงาม อยางไรก็ดี แมโบราณสถานกลุมนี้จะไมไดมีศิลปกรรมที่มีความ
งดงามหรือโดดเดน แตดวยกระแสการทองเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทรทําใหโบราณสถานยานถนน    
พระอาทิตยกลายเปนโบราณสถานท่ีสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้  
โบราณสถานหลายแหงยังมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนบริเวณดังกลาว  ไมวาจะเปนดาน
ประวัติศาสตรการเมือง “กรณี 14 ตุลาฯ 2516” ดานการเปนสถานท่ีพักผอนยอนใจบริเวณ
สวนสาธารณะปอมพระสุเมรุ หรือแมกระทั่งความเช่ือเรื่องภูตผีเจาของวังเกา ฯลฯ  ความมีชีวิตชีวา
ของโบราณสถานกลุมนี้ สงผลใหการอนุรักษตองคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  

     อยางไรก็ดี การอนุรักษที่ผานมาไมไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐและชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิมเทาใดนัก  เพราะโบราณสถานแตละแหงตางก็มีเจาของหรือมีผูรับผิดชอบดูแลชัดเจน เชน 
กลุมทายาทราชสกุลเจาของเดิม สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรมศิลปากร  เปนตน แตความขัดแยงของการอนุรักษดังกลาวก็ยังคงมีใหพบเห็น ซึ่งในป 2538 
กรมธนารักษประสงคจะรือ้ถอนอาคารโรงพิมพคุรุสภา ดวยกรมธนารักษเห็นวาตัวอาคารมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมไมมีประโยชนที่จะเก็บไว แตแนวคิดดังกลาวน้ีสวนทางกับชาวชุมชนพระอาทิตยซึ่งเห็นวา 
อาคารดังกลาวไมควรถูกรื้อทิ้งก็เนื่องมาจากมีคุณคาทางจิตใจสําหรับชุมชน  พระอาทิตยโดยเฉพาะ

                                                             
     34กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 186.  
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กลุมผูสูงอายุที่มคีวามผูกพันและเคยใชสถานที่แหงนี้35 ดังนั้น การรักษาอาคารโรงพิมพคุรุสภาเอาไวก็
หมายถึงการรักษาเอกลักษณประการหนึ่งของชุมชนและรักษาบรรยากาศในครั้งอดีตของชุมชนไมให
จางหายไป36 ซึ่งถือตัวอยางความขัดแยงที่เกิดจากการอนุรักษโบราณสถานในบริเวณนี ้ 

     ในสวนบริเวณชุมชนปอมมหากาฬและแนวถนนราชดําเนิน สืบเนื่องจากการสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร ครบ 200 ป ในป 2525 รัฐบาลในขณะนั้นไดเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุง     
ภูมิทัศนในเกาะรัตนโกสินทรใหมีความสวยงาม  เหมาะสมกับการเฉลิมฉลองงานดังกลาว  แนวถนน
ราชดําเนินกลางที่ เริ่มตนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจรดปอมมหากาฬ เปนที่ตั้งของ
โบราณสถานตางๆ ที่มีความสวยงามทางสถาปตยกรรมและมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไดแก บรรดา
อาคารแนวยาวสีครีมสมัยรัชกาลที่ 5 วัดราชนัดดา อนุสาวรียประชาธิปไตย ปอมมหากาฬและกําแพง
พระนครท่ียังหลงเหลืออยูบางสวน โบราณสถานเหลาน้ีไดรับการบูรณะและอนุรักษใหมีความสวยงาม
สอดคลองกับการติดไฟเฉลิมฉลอง   

     การอนุรักษมุงประเด็นไปท่ีการขจัดสิ่งที่ไมนาดู ไมเจริญหูเจริญตาออกไป  เพื่อให
โบราณสถานมีความโดดเดนยิ่งข้ึน โดยในป 2546 กรุงเทพมหานครไดเขาปดประกาศในเขตชุมชน
หลังกําแพงพระนครปอมมหากาฬ โดยใหเหตุผลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในปอมมหากาฬใหเปน
สวนสาธารณะตาม “โครงการกรุงรตันโกสนิทร” จึงตองดําเนินการรื้อถอนโรงเรอืนและสิ่งปลกูสรางที่
ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. 2535 เปนการเรงดวน37 ดังนั้น ในกระบวนการ
อนุรักษจึงเกิดการรื้อไลที่ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในชุมชนปอมมหากาฬ  ซึ่งชาวชุมชนปอมมหากาฬ   
ตองยายออกจากพื้นที่ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2546 จนกระทั่งกลายเปนความขัดแยงกันระหวาง
รัฐกับประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวในบทท่ี 4 

     อยางไรก็ดี โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอกจัดเปนโบราณสถานที่ยังมีชีวิตชีวา      
มีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตผูคนดั้งเดิม โบราณสถานบางแหงกลายเปนสถานท่ีทองเที่ยวทางศิลปะ    
ที่สําคัญ ไดแก วัดราชนัดดา หรือบางแหงไดกลายเปนสัญลักษณทางการเมือง เปนสถานท่ีชุมนุมและ
แสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมาอยางตอเน่ือง ไดแก อนุสาวรียประชาธิปไตย จุดเดนของการศึกษา
ประวัติศาสตรการอนุรักษโบราณสถานในบริเวณน้ี  ไดมีความเกี่ยวของกับกลุมผลประโยชนหลาย
                                                             

     35 สุมนา ตางโอฐ, “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมยานถนนพระอาทิตย.” (รายงาน
การศึกษาเฉพาะบุคลหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 98  

     36 ธิติ ปงสุทธิวงศ, “โครงการการอนุรักษอาคารโรงพิมพคุรุสภา 2541,” วารสารอาษา 
ฉบับที่ 8 (2541): 56. 

     37 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเรื่องพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษา: ชุมชน
ปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลาคม, 2550), 32. 
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กลุม เชน หนวยงานของรัฐ เอกชน ผูประกอบอาชีพใหบริการขนสงและชุมชนตางๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการอนุรักษนั้น ซึ่งทั้งหมดตางพยายามเขามามีสวนรวมเพ่ือใหตนเองไดรับผลกระทบ
จากการอนุรักษนอยที่สุด    

     เมื่อพิจารณาจากขอมลูเบื้องตนแลวจะเห็นไดวา โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ตางก็
มีลักษณะทางสถาปตยกรรม คุณคาทางประวัติศาสตร คุณคาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประโยชนใช
สอยที่แตกตางกันไป ดวยความที่เกาะรัตนโกสินทรเปนศูนยกลางของกรุงเทพมหานคร มีบริเวณที่ติด
กับแมน้ําเจาพระยา ทั้งยังเปนที่ตั้งของสถานท่ีราชการหลายแหง ทําใหโบราณสถานเหลาน้ีสรางมลูคา
ทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวไดเปนอันมาก ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ
โบราณสถานเหลาน้ี ซึ่งแนนอนวา ไมไดมีเพียงกรมศิลปากรเพียงหนวยงานเดียว แตยังมีหนวยงานอื่น
อีก เชน สํานักพระราชวัง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สถาบันการศึกษา ตลอดจน
ภาคเอกชน เปนตน ไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และวิธีการอนุรักษก็ไมไดกระทําดังเชนการ
อนุรักษโบราณสถานอื่นในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนโบราณสถานที่ตายแลว หรือเปนซาก
ปรักหักพังเทานั้น    

     ดังที่ไดกลาวไปแลววาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรมีจุดเริ่มตนมาจาก
การเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ครบ 200 ป ใน พ.ศ. 2525 และนับจากน้ันเปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดขยายวงกวางกลายเปนโครงการขนาดใหญ 
ใชงบประมาณท่ีสูงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดังกลาว ดังนั้น ภาพของการอนุรักษที่สะทอนออกมา
ในแตละชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2549 จึงมีความแตกตางกัน การใชระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตรเพื่อศึกษาพัฒนาการและความคลี่คลายของเหตุการณดังกลาวนี้ จะทําใหพบวา
ภายใตการอนุรักษไดมีความขัดแยง  วิธีการอนุรักษ  และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตัวโบราณสถานเอง
และผูคนที่เกี่ยวของอยางไรบาง    

     การอนุรักษโบราณสถาน : ความหมาย และความเปนมา 
      การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนวิธีการอนุรักษแนวใหมที่เกิดข้ึนใน
บริบทเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521 - 2524) เรื่องการพัฒนาสังคมที่มุงเนนใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของไทย และการพัฒนาเมืองหลักและปรับปรุงกรุงเทพมหานคร เพื่อลด
ปญหาการกระจุกตัวหนาแนนของประชากร หลักการดังกลาวน้ี กลายเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา
ตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ซึ่งในชวงเวลาน้ีเอง        
เกาะรัตนโกสินทรไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การอนุรักษโบราณสถานในเกาะไดกลายเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาดังกลาวซึ่งจะไดกลาวอยางละเอียดตอไป  
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      อยางไรก็ดี การท่ีจะเขาใจถึงความตระหนักและแนวคิดอันเปนเบื้องหลังการอนุรักษ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดน้ัน จําเปนจะตองทราบพัฒนาการ แนวคิด และหลักการอนุรักษ
โบราณสถาน กอนที่จะมีการอนุรักษโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร เพื่อจะไดเกิดความเขาใจถึง   
ความตระหนักและแนวคิดของการอนุรักษโบราณสถานที่เกิดข้ึนในเกาะรัตนโกสินทร 

      ความหมายของการอนุรักษโบราณสถาน 
      นักวิชาการและหนวยงานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีไดให คํานิยามและ
ความหมายของการอนุรักษโบราณสถานไวหลากหลาย เชน ในกฎบัตรเวนิช (Venice Charter) ไดให
ความหมายการอนุรักษไววา  

      “การอนุรักษ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว การอนุรักษโบราณสถานใดๆ 
       ก็ตามนอกจากตัวโบราณสถานแลวจะตองคําถึงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมโดยรอบโบราณ 
       สถานน้ันดวย สิ่งใดที่จะทําลายคุณคาของโบราณสถานใหดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม 
       และสอดคลองกับวิถีชีวิตรวมสมัย”38  

     หรือเดชา บุญคํ้า39 ไดใหความหมายของการอนุรักษไววา  

      “การอนุรักษ (conservation) หมายถึง กระบวนการสงวนรักษาท่ีไมเขมงวดและมีลักษณะ 
       ผอนคลาย เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนหรือสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรไวไมให 
       สูญหายหรือถูกเปลี่ยนไป โดยการใชสอยหรือบริโภค เปนการพิทักษรักษาสภาพและ 
       เอกลักษณเดิมไวแตไมหวงหาม เชน การปรับปรุงบูรณะอาคารเกาแกเพื่อใชประโยชนใหม 
       ในยานเมืองเกา โดยคงลักษณะเดิมไว เปนตน”40  

     กรมศิลปากรไดกําหนดความหมายไวในระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษ
โบราณสถาน พ.ศ.2528 ดังนี้ 

     การอนุรักษ หมายความวา การดูแล รักษา เพ่ือใหคงคุณคาไวและใหหมายความรวมถึง 
การปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย 

 

                                                             
      38 อางถึงใน ธีรฉัตร ฉายโชน, “การศึกษาเพ่ืออนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมโดยรอบ

วิหารพระมงคลบพิตรอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
2554), 6. 

      39 ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ภูมสิถาปตยกรรม) ประจําป 2549. (ผูวิจัย) 
      40 เดชา บุญคํ้า, การอนุรักษกับการพัฒนา, 40-41 (ไมปรากฏปที่พมิพ)  
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     ก. การสงวนรักษา หมายความถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิมเทาที่เปนอยูและ
ปองกัน มิใหเสียหายตอไป 

     ข. การปฏิสังขรณ หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมอยางที่เคยเปนมา 
     ค. การบูรณะ หมายความถึง การซอมแซมและปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืน

เหมือนของเดิมมากท่ีสุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิมและสิ่งที่ทํา      
ข้ึนใหม41 

     ความหมายของการอนุรักษดังกลาวนี้ กรมศิลปากรใชเปนแนวทางหลักสําหรับการ
อนุรักษและคุมครองโบราณสถานที่มีอยูทั่วประเทศ  ซึ่งจะเห็นวาไดใหความหมายครอบคลุมไปถึง
การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ และการบูรณะ ดังนั้น การอนุรักษโบราณสถานที่จะกลาวถึงตอไปใน
การศึกษาน้ี ใหยึดตามความหมายที่กําหนดไวในระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน 
พ.ศ.2528 

     สวนแนวทางวิธีปฏิบัติกอนที่จะดําเนินการอนุรักษโบราณสถานใดๆ นั้น ปจจุบันกรม
ศิลปากรไดกําหนดระเบียบการ ซึ่งจะตองปฏิบัติ ดังน้ี42 

     1. ทําการสํารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปจจุบันของโบราณสถานทั้งดานประวัติการ
กอสรางและการอนุรักษซึ่งรวมถึงรูปทรงสถาปตยกรรม การใชวัสดุ และสภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู 
โดยการทําเปนเอกสาร บันทึกภาพ และทําแผนผังเขียนรูปแบบไวโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับนํามาประกอบพิจารณาทําโครงการอนุรักษและเปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรตอไป 

     2. ทําโครงการอนุรักษโบราณสถาน โดยพิจารณาวาโบราณสถานน้ันมีคุณคาและ
ลักษณะความเดนในดานใดบาง อาทิ ดานประวัติศาสตร โบราณคดี จิตรกรรม ประติมากรรมหรือ
สถาปตยกรรม ฯลฯ เปนตน แลววางแผนรักษาคุณคา และความสําคัญที่เดนที่สุดเปนหลักไว แตทั้งนี้
ตองคํานึงถึงคุณคาและความสําคัญในดานท่ีรองลงมาดวย 

     3. พิจารณากอนวาโบราณสถานน้ันๆ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวหรือไมเพียงใด หาก
ไดถูกแกไข สวนที่แกไขเพิ่มเติมข้ึนใหมนั้นทําใหคุณคาของเดิมเสียไป ควรพิจารณารื้อสิ่งที่แกไข
เพิ่มเติมออก และบูรณะใหเหมือนเดิม  

     การอนุรักษและคุมครองโบราณสถานในปจจุบัน ดําเนินการโดยกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรมใชพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ     
พ.ศ. 2504 ซึ่งไดกําหนดมาตรการในการอนุรักษไว กลาวคือ การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตาม  
                                                             

      41 สุวิชญ รัศมิภูติ, “ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528”  
(เอกสารประกอบการสัมมนา การอนุรักษโบราณสถานในฐานะเปนหลักฐานทางวิชาการ, 2530), 16. 

      42 เรื่องเดียวกัน. 
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มาตรา 743 ไมวาโบราณสถานนั้นจะมีเจาของหรือไมก็ตาม หากกรมศิลปากรประเมินแลววา
อสังหาริมทรัพยใดมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือสถาปตยกรรมก็สามารถข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานได นอกจากนี้ ในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับโบราณ กฎหมายก็มุงคุมครองเพ่ือปองกันการ
บุกรุกตั้งบานเรือนใกลเคียงกับโบราณสถาน โดยไดกําหนดใหพื้นที่บริเวณใกลเคียงโบราณสถาน
ดังกลาวใหข้ึนทะเบียนเปนสวนหนึ่ง ของโบราณสถานอีกดวย 

      ผลจากการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ทําใหกรมศิลปากรมีอํานาจเขาไปควบคุมดูแล
จัดการตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งกรมศิลปากรจะตองคุมครองดูแลและควบคุมมิให เกิดการรื้อ
ทําลายกรมศิลปากรตองทําการซอมแซมรักษาใหถูกตองตามมาตรฐานและวิธีอนุรักษ ถาโบราณสถาน
นั้นเปนของรัฐ ซึ่งไมมีหนวยงานใดครอบครองดูแลโดยตรง กรมศิลปากรจะเปนผูตั้งงบประมาณจาก
รัฐบาลเพ่ือมาดําเนินการ แตถาโบราณสถานนั้นอยูในพ้ืนที่ทําเล ซึ่งหนวยงานราชการครอบครองอยู 
หนวยงานราชการน้ันจะตองเปนผูจัดหางบประมาณในการบูรณะ  ตามจํานวนและวิธีการท่ี          
กรมศิลปากรกําหนด เจาของผูครอบครองจะตองแจงการชํารุดเสียหาย หรือหากมีการโอนทรัพยสิน
หรือมีการเปลีย่นช่ือเจาของผูครอบครองที่ดินในเขตโบราณสถานใหกรมศิลปากรทราบ เพื่อประโยชน
ในการติดตอเจาของหรือผูครอบครองตามความจําเปนของงาน44 สวนโบราณสถานที่เปนของเอกชน 
กรมศิลปากรมีสิทธิเขาไปตรวจโบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของเอกชนได         

                                                             
      43 มาตรา 7 เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใดๆตามท่ี
อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่ เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน     
โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวน้ี อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ให
กระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา     

      การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานน้ันมีเจาของหรือมี
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ        
ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีอธิบดี
แจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหระงับการข้ึนทะเบียนหรือการกําหนดเขตท่ีดินใหเปนโบราณสถาน
แลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําสั่งใหคดีถึงที่สุดใหยกคํา
รองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได 

      44 จตุญาณ หัทยานันท, “ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนและกําหนดเขต
ที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2556) ,16. 
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ซึ่งการข้ึนทะเบียนโบราณสถานน้ันยอมมีผลใหโบราณสถานไดรับความคุมครองทันที และมีผลเปน
การจํากัดสิทธิบางประการตอชุมชนท่ีอยูบริเวณโดยรอบ                      

     จะเห็นไดวาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ไมไดใชวิธีการตามความหมาย
ของกรมศิลปากรเทานั้น แตนําวิธีการและความหมายของการอนุรักษจากกฎบัตรเวนิชมาใชดวย          
ซึ่งแตกตางจากการอนุรักษของกรมศิลปากร ที่มุงอนุรักษเฉพาะตัวโบราณสถานเทาน้ัน สวนวิธีการ
อนุรักษและคุมครองโบราณสถานของไทยตั้งแตป 2504 เปนตนมานั้น แมจะอนุรักษและคุมครอง
พื้นที่โดยรอบโบราณสถาน แตทางปฏิบัติกรมศิลปากรก็ไมอาจกําหนดเขตพ้ืนที่คุมครองใหกวางขวาง
ไปกวาน้ันได เพราะอาจกระทบสิทธิพื้นที่ดินอ่ืนของเอกชนได และการที่เกาะรัตนโกสินทรมีลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกตางจากกลุมพื้นที่โบราณสถานอ่ืน เชน อุทยานประวัติศาสตรอยุธยาหรืออุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย จึงไมสามารถนําวิธีการอนุรักษตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาใชกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรไดอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป 

ความเปนมาของการอนุรักษโบราณสถาน 
      แมการอนุรักษโบราณสถานจะเปนคําใหมและเพ่ิงจะมีกฎหมายออกมารองรับเม่ือป 

2504 นี้ แตความเปนมาของการอนุรักษโบราณสถานมีมานานแลวต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งน้ี แสดง
ใหเห็นวา ชนช้ันนําของไทยเห็นความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานมานานแลว  

     การศึกษาเรื่องความเปนมาของการอนุรักษฯ ในที่นี้ จะแบงชวงเวลาออกเปน 2 ยุค คือ 
1. ชวงที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6 (กอนป 2475) 
2. ชวงที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 7 – รัชกาลปจจุบัน (ถึงป 2504)  

     เพ่ือใหเห็นความแตกตางไดชัดเจน 
     ความเปนมาของการอนุรักษโบราณสถานท่ีจะทําการศึกษานี้  หมายถึงการอนุรักษที่มี

แนวคิดและวิธีการการอนุรักษโบราณสถานที่เปนรูปแบบสากล  ซึ่งมีจุดเริ่มตนที่เริ่มสัมพันธกับ
พัฒนาการของบานเมือง ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  

       ชวงท่ี 1 สมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 (กอนป 2475) 
        ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีประเทศไทยหรือ “สยาม” ในขณะนั้นไดรับผลกระทบจาก
ลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งกําลังคุกคามอยางหนักจากกลุมประเทศตะวันตก ที่พยามยามอางสิทธิอันชอบ
ธรรมที่จะเขามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสยามใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน ชนช้ันนําสยามขณะนั้น           
นําโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตองกระทําการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือความ
ทันสมัยทัดเทียมกับกลุมประเทศยุโรป โดยทรงเนนความเจริญของชาติไทยในยุคของพระองค       
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เพื่อไมใหฝรั่งดูหมิ่น45 ผานศิลปวัฒนธรรมของไทย เชน กรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอสราง    
วัดเบญจมบพิตรในป 2444 ก็ใหตกแตงอยางประณีตเพ่ือปองกันไมใหฝรั่งเห็นวา สักวาแตง           
แตไมรูจักงาม46 

     แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของประเทศยอมเปนสวนสําคัญที่ตองมีการปฏิรูปอยางรวดเร็ ว   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งหอมิวเซียมข้ึนที่หอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม) ใน พ.ศ. 
2417 เพื่อจัดแสดงของแปลก โบราณ และของที่มีฝมือประณีตบรรจง47 มีการเปดใหประชาชนเขาชม 
นอกจากนี้ ยังมีหมายประกาศใหผูสนใจทั่วไป รวมถึงพระสงฆสงสิ่งของตางๆ เขารวมจัดแสดงดวย48

การจัดต้ังพิพิธภัณฑดังกลาวเปนแนวคิดใหมที่อยูในประเทศแถบยุโรป สะทอนใหเห็นแนวคิดของชน
ช้ันนําสยามในขณะน้ันที่เริ่มมีการอนุรักษของเกาโบราณซึ่งถือเปนสิ่งที่มีคุณคา  และเปนพ้ืนฐาน
แนวคิดของการอนุรักษโบราณสถานที่มีความเปนสากลในเวลาตอมา นอกจากนี้ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ยังกอใหเกิดผลพลอยไดอีกประการหนึ่งคือ การแสดงใหชาวตางชาติเห็นวาประเทศไทยเปนชาติที่มี
การสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ยาวนานและยังเปนชาติที่มีความเจริญทางอารยธรรมอีกดวย49 
      อาจกลาวไดวา การอนุรักษโบราณสถานในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเปนชวงที่มีการอนุรักษ    
ในรูปแบบสากลเปนครั้งแรก โดยใน พ.ศ. 2450 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปบําเพ็ญพระราชกุศลรัช
มงคลท่ีกรุงเกาเพื่อทรงอุทิศถวายสมเด็จพระรามาธิบดีพระองคที่ 2 กับพระเจาแผนดินองคอื่น การ
เสด็จมายังกรุงเกาครั้งนี้ ไดทอดพระเนตรท่ีโบราณตางๆ ในพระราชวังกรุงเกา พรอมกับทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการประชุมตั้งโบราณคดีสโมสรสาํหรบัสบืสวน เรียบเรียงเรื่องราวของกรงุสยาม      
แตโบราณมา ทรงเลือกพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการเปนสมาชิก โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงรับตําแหนงสภานายกในวันที่ 2 ธันวาคม50   
 
                                                             

     45 ส ายชล  สั ต ย านุ รั ก ษ , 10  ปญ ญ าชนส ยาม เล ม  1  ปญ ญ าชนแห งรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (กรุงเทพฯ: โอเพน โซไซต้ี, 2557), 45. 

     46 เรื่องเดียวกัน. 
     47 “แจงความกระทรวงพระธรรมการ พแนกพิพิธภัณฑ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 10.    

(18 มิถุนายน ร.ศ. 112): 159. 
     48 กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 62.  

     49 เรื่องเดียวกัน. 
     50 “ขาวเสด็จพระราชดําเนิรไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลรัชมงคลที่กรุงเกา,” ราชกิจจา

นุเบกษา เลม 24, (8 ธันวาคม ร.ศ.126): 921 – 927. 
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      อยางไรก็ดี การเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ไดมีการเตรียมการสถานที่แผวถางและสํารวจ    
ภูมิสถานของกรุงศรีอยุธยาไปในตัวดวย โดยกอนหนาน้ันในป 2440 โปรดเกลาฯ ใหพระยาโบราณ      
ราชธานินทร สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลกรุงเกาเปนผูดําเนินการสํารวจขุดคน              
แตเนื่องจากขาดงบประมาณและกําลังคนงานขุดคนจึงดําเนินไปเพียงเล็กนอย และเริ่มมาดําเนินการ
อยางตอเนื่องในป 2449 เพื่อใหรับกับงานพระราชกุศลรัชมงคลในป 2450 ดังกลาว51 การปฏิบัติการ       
ในครั้งนั้นนาจะเปนการอนุรักษโบราณสถานในลักษณะเปนพื้นที่กวางขนาดเมืองเปนครั้งแรก รวมทั้ง
มีการสํารวจวัดโบราณและการกําหนดตําแหนงที่ตั้งของโบราณสถาน  เหมือนเชนการทําทะเบียน
โบราณสถานเปนครั้งแรกของสยาม52  
      นอกจากผลงานการอนุรักษโบราณสถานในกรุงเกาท่ีเหน็เปนรูปธรรมแลว รัชกาลที่ 5 ยัง
ทรงมีแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานที่ยังคงมีความสมบูรณอยู ดังเชนพระราชกระแสรับสั่งในการ
ปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณราชวรารามวา 

     “การซอมแซมพระปรางควัดอรุณและบริเวณ ตองตั้งใจวาจะรักษาของเกาที่ 
     ใชไดใหหมดถึงจะสีหมนหมองเปนของเกากับใหมตอกัน เชนรูปเขียนภาพลาย 
     เพดาน เปนตน อยาไดพยายามที่จะไปแตงของเกาใหสุกสดใสเทาของใหม ถาหาก 
     วากลัวดําที่เรียกวาดาง ใหพยายามที่จะผสมสีใหมใหออนลง อยาใหสีแหลมเหมือน 
     ที่ใชอยู เด๋ียวนี้พอใหกลืนไปกับสีเกา พืชพรรณอันใดก็ตามใหรักษาไวตามรูปเกา  
     จะเปลี่ยนแปลงแหงใดสิ่งใดใหดีข้ึน ตองใหกราบทูลกอนฯ เรื่องทอนํ้ารอบลาน 
     พระปรางคเปนสําคัญบานไทยเราไมคอยสันทัดเรื่องนํ้า ... ”53 
     จะเห็นไดวาในสมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิดการอนุรักษโบราณสถานมีลักษณะเปนรูปแบบ

สากล โดยไมไดอิงความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและเรื่องบาปบุญคุณโทษดังที่ผานมาในรัชกาลกอน 
ซึ่งสงผลใหในสมัย   รัชกาลที่ 6 การอนุรักษโบราณสถานไดมีการตรากฎหมายสําหรับการอนุรักษ
โบราณสถานเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2466 ช่ือ “ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ” ซึ่งกฎหมาย

                                                             
     51 กรมศิลปากร, อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของพระยาโบราณราช

ธานินทร ฉบับชําระครั้งท่ี 2, (พระนคร: ขาวพาณิชย, 2496), 39 – 41. 
     52 สมชาติ  จึงสิรอิารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรกัษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจบุัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 93. 
     53 อางถึงในกรรณิการ  สุ ธีรัตนาภิรมย , “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ

โบราณสถานในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 63. 
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ฉบับนี้ไดกลาวถึงคุณคาของโบราณสถานในแงวิชาการและวัฒนธรรม54 และกําหนดหนาท่ีตลอดจน
ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกและดูแลโบราณสถาน ดังนี้  

     “ ... ในสยามประเทศน้ีของโบราณ เชน เจดียสถานและวัตถุตางๆ ซ่ึงสมเด็จพระเจา 
     แผนดินและชางผูชํานาญศิลปะศาสตรไดสรางไวแตปางกอนเปนอันมาก ของโบราณ 
     เชนกลาวมายอมเปนหลักฐานในพงศาวดารและเปนเคร่ืองอุปกรณการตรวจตราหา 
     ความรูโบราณคดีตางๆ อันเจริญประโยชนและเกียรติยศของบานเมือง เพราะฉะน้ัน 
     บรรดาอริยประเทศจึงถือวาเปนหนาที่ของรัฐบาลจะตองเอาเปนธุระเก้ือกูลการตรวจตรา 
     รักษาของโบราณอันมีอยูในประเทศของตน ของโบราณอันมีในพระราชอาณาเขตตสยาม 
     ประเทศน้ี ที่มีพนักงานดูแลรักษาอยูตามสมควรแลวก็มี ที่ยังทอดท้ิงมิไดมีผูพิทักษรักษาก็มี...” 

     ทรงมีพระราชดําริวา  

     “...การงานของหอพระสมุดฯ มีเก่ียวเน่ืองดวยเร่ืองสอบสวนโบราณคดีเปนพื้น และมี 
     กรรมการท่ีสามารถจะทําการอยูแลว สมควรจะเพิ่มหนาที่กรรมการหอพระสมุดฯ สําหรับ 
     พระนครใหเปนพนักงานอํานวยการตรวจตรารักษาของโบราณดวยอยางหน่ึง ... 

ขอ 1 ใหพิเคราะหเลือกสรรและกําหนดวาของโบราณแหงใดและสิ่งใด  
ควรจะตรวจตราไวสําหรับบานเมืองบาง 
ขอ 2 ใหคิดอานวิธีการตรวจรักษาของโบราณ ซ่ึงสมควรจะรักษาไว 
สําหรับบานเมือง 
ขอ 3 ใหตรวจตราและเปนที่ปรึกษาแนะนําเจาหนาที่และผูอ่ืน 
ซ่ึงเปนพนักงานตรวจรักษาของโบราณ 
ขอ 4 ใหพูดจาวากลาวในเร่ืองการตรวจรักษาของโบราณไดตรงตอเจากระทรวง 
ทบวงการ หรือเทศาภิบาล และผูอ่ืนตามซ่ึงเห็นควรแกประโยชนของการน้ัน 
ขอ 5 ใหทํารายงานท่ีไดจัดทํา นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายไมนอยกวา 
ปละหน่ึงคร้ังเปนกําหนด...”55   

 

 

                                                             
     54  สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 94. 
     55 “ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 40 (20 มกราคม 

2466): 244 – 246.  
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     นอกจากมีการตรากฎหมายข้ึนบังคับใชเพื่อใหการอนุรักษโบราณสถานมีความชัดเจน     
ยิ่งขึ้นแลว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังกรมศิลปากรข้ึน พรอมกับจัดต้ังหอพระสมุดสําหรับ
พระนครข้ึนที่หนาวัดมหาธาตุฯ เพื่อใหเปนหนวยงานทีม่ีหนาที่อนุรักษโบราณสถานโดยตรง ไมตองไป
แขวนไวกับหนวยงานอื่นดังเชนที่ผานมา 

     การอนุรักษโบราณสถานในชวงดังกลาว อยูภายใตทามกลางวิกฤตการณทางการเมือง
ระหวางประเทศ  โดยมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาจากการอนุรักษดั้งเดิมที่อิงความเช่ือและแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา ตอมาเพ่ือใหการอนุรักษโบราณสถานมีความเปนสากลตามแบบยุโรป การอนุรักษจึง
ตองเปลี่ยนแปลงไป พรอมกับมุมมองของชนช้ันนําสยามที่มีตอโบราณสถานก็เปลี่ยนแปลงไปดวย 
จากเดิมที่เคยมองวาเปนสิ่งกอสรางทางพระพุทธศาสนาหรือเปนซากปรักหักพังดังเชนกรุงเกา          
ก็กลับกลายเปนสัญลักษณที่สะทอนบารมีของกษัตริย และเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนศิวิไลซของ
สังคมสยามไป   

     อยางไรก็ดี เมื่อสังคมสยามเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ประกอบกับผลกระทบจาก
สงครามโลก ครั้งที่ 1 และวิกฤตทองพระคลังในขณะนั้น ยอมสงผลตอการอนุรักษโบราณสถานในชวง
ตอมาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

    ชวงท่ี 2 สมัยรัชกาลท่ี 7 – รัชกาลปจจุบัน (พ.ศ.2504) 
     รัชกาลท่ี 7 เปนชวงที่ตองประสบกับภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยุงยาก

ระหวางราชวงศและขาราชการที่สั่งสมสืบเนื่องมาจากรัชกาลกอน  อยางไรก็ดี การอ นุรักษ
โบราณสถานก็มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยในป พ.ศ. 2469 รัชกาลที่ 7 ได โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง 
“ราชบัณฑิตยสภา” สําหรับบํารุงวิชาชาง วรรณคดีและโบราณคดี โดยมีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนนายกราชบัณฑิต56 อาจกลาวไดวานับต้ังแตมีการจัดตั้งราชบัณฑิตย
สภาเปนตนมา งานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานไดมารวมศูนยอยูในองคกรแหงนี้ 

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2473 มีเหตุการณสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงวิธีการจัดการ
อนุรักษโบราณสถานที่อยูตามมณฑลเทศาภิบาลตางๆ คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาวถือเปนผูที่มีบทบาทสงูในการอนุรักษโบราณสถานขณะน้ัน ไดทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง 
“สงวนของโบราณ ซึ่งไดมีการเชิญเทศาภิบาลมณฑลตางๆ เดินทางมายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร เพื่อรับฟงการบรรยายของพระองคเกี่ยวกับการทํางานของราชบัณฑิตยสภา ตลอดจน
วิธีการอนุรักษโบราณสถานตามหัวเมืองตางๆ ในพระราชอาณาเขต โดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่ง
เกี่ยวกับวิธีอนุรักษโบราณสถานวา  
                                                             

       56 มะลิ โคกสันเทียะ, “ขอสังเกตเก่ียวกับปญหาการอนุรักษโบราณสถานของกอง
โบราณคดี” (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษโบราณสถานในฐานะเปนหลักฐานทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530), 3. 
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      “...วิธีการสงวนโบราณสถาน การที่ทําเปน 3 อยาง 
     อยางที่ 1 คือการคน ใหรูวามีโบราณสถานอยูที่ไหนบาง ดังเชนราชบัณฑิตยสภา 
     ไดมีตราขอใหเทศาภิบาลตางมณฑลชวยสืบแลวบอกมาใหทราบ เพื่อจะทําบัญชีและ 
     หมายเลขลงแผนที่ประเทศสยามไวเปนตํารา 
     อยางที่ 2 การตรวจ เม่ือรูวาโบราณสถานอยูที่ใดแลว แตงใหผูเชี่ยวชาญออกไปดู 
     ยังที่น่ันพิจารณาดูใหรูวาเปนของอยางไร สรางในสมัยใด และเปนของสําคัญเพียงใด  
     การตรวจน้ีบางอยางตองขุดหาแนวรากผนังและคนลวดลาย ตองทํามากบางนอยบาง 
     ตามลักษณะสถานน้ัน 
     อยางที่ 3 การรักษา ซ่ึงนับวาเปนการยากยิ่งกวาอยางอ่ืน เพราะโบราณสถานในประเทศ 
     น้ีมีมาก ในเวลาน้ียังเหลือกําลังท่ีราชบัณฑิตยสภาที่จะจัดการไดทุกแหง จึงคิดจะจัดการ 
     รักษาแตที่เปนสถานท่ีสําคัญ และพอท่ีจะรักษาไดเสียกอน ถึงกระน้ันก็ยังตองผอนผัน 
     กระทําไปทีละนอย เพราะตองหาเงินสําหรับจาย  
     ในการรักษาน้ันจําเปนตองกําหนดการรักษาเปน 3 ชั้น คือ ชั้นต่ําเปนแตหามมิใหผูใด 
     ร้ือทําลายของโบราณท่ีควรสงวน ขั้นกลาง จัดการถากถางท่ีบริเวณและค้ําจุนปองกัน 
     ตัวโบราณสถานมิใหพังอีกตอไป ยกตัวอยางดังเชนไดทําที่พระราชวังกรุงศรีอยุธยาและ 
     ที่ในเมืองลพบุรี เปนตน  
     การรักษาโบราณสถานซ่ึงนับวาเปนชั้นสูงน้ัน คือ ปฏิสังขรณคืนดีอยางเดิม ฯลฯ ในเร่ือง 
     การปฏิสังขรณโบราณสถาน ราชบัณฑิตยสภาใครจะใหเทศาภิบาลคอยสอดสองในความ  
     3 ขอ ที่จะกลาวตอไปน้ีคือ  
     ขอ 1 ถามีผูศรัทธาจะปฏิสังขรณโบราณสถานที่สําคัญ ขอใหแจงแกเขาใหทําตามแบบเดิม  
     อยาไดเปล่ียนแปลงรูปรางและลวดลายไปเปนอยางอ่ืนตามใจชอบ 
     ขอ 2 อยาใหร้ือทําลายโบราณสถานท่ีสําคัญเพื่อจะสรางของใหมขึ้นแทน 
     ขอ 3 วัดโบราณท่ีจะทําการปฏิสังขรณน้ัน มักมีผูศรัทธาสรางสิ่งตางๆ เพิ่มของโบราณ ดังเชน 
     สรางพระเจดียขนาดยอมๆ ขึ้นบรรจุอัฐิธาตุของญาติ เปนตน ของท่ีสรางเพิ่มเติมเชนวาน้ี 
     ไมควรจะสรางขึ้นในอุปจารใกลชิดของโบราณที่ดีงามดวยอาจพาใหของโบราณเสียสงา ...” 57  

     สาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่พระองคตองทรงแสดงปาฐกถาน้ีข้ึนมา ดวยทรงเห็นวาใน
บรรดาหัวเมืองทั้งหลายมีการตอเติมโบราณสถาน ซึ่งพระองคเห็นวาเปนการทําลายหรือทําให
โบราณสถานเสื่อมคุณคามากกวาที่จะเปนการทํานุบํารุง ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดการอนุรักษ
โบราณสถานใหเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางชัดเจน เพราะพระองคไมทรงตองการให
โบราณสถานถูกทําใหผิดแผกไปจากเดิม  

                                                             
     57 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , ปาฐกถาเรื่องของสงวน

โบราณ (พระนคร: โรงพิมพประเสริฐธนกิจ,2513) ,14. 
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     อยางไรก็ดี การที่พระองคทรงมีปาฐกถาหามดังกลาว เปนเพราะขณะนั้นพระครูบาศรี
วิชัยกําลังเริ่มโครงการบูรณะปฏิสังขรณวัดโบราณในภาคเหนืออยางขนานใหญ โดยไมคํานึงถึงการ
รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางใด58 ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถาน เพื่อ
เปนหลักฐานทางวิชาการสําหรับการศึกษาวิชาประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยทรงกลาวไวในสาสน
สมเด็จวา 

     “ ... เขาบอกวาพระศรีวิชัยกําลังจะปฏิสังขรณวัดเจดียเจ็ดยอดที่เชียงใหม ฉันไดยินก็ตกใจ  
     ดวยวัดเจดียเจ็ดยอดที่เมืองเชียงใหมกับวัดพระยืนที่เมืองลําพูนเปนหลักฐานสําหรับพิสูจน 
     พงศาวดารเก่ียวของกับเมืองพุกาม และวัดจามเทวีเปนหลักฐานสําหรับพิสูจนพงศาวดาร 
     เก่ียวของกับเมืองละโว ถาแปลงรูปหรือลักษณะผิดไปเสียกับของเดิม ก็สิ้นหลักสอบพงศาวดาร 
     ทั้ง 3 แหง ...”59 

     การอนุรักษโบราณสถานในสมัยรัชกาลที่  7 ไดมีผูที่มีบทบาทสําคัญคือสมเด็จฯ กรม    
พระยาดํารงราชานุภาพ โดยมีองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ ทําใหการอนุรักษขณะน้ันมี
รูปแบบที่ชัดเจน มีอํานาจท่ีเปนเอกภาพ ไมมีความเหลื่อมล้ําหรือซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น จนกระทั่ง
ไดเขาสูชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูระบอบการปกครองใหมในป 2475  

     รัฐบาลประชาธิปไตยไดมีนโยบายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงชาตินิยม จึงไดฟนฟูกรม
ศิลปากรข้ึนมาใหมในวันที่ 29 มกราคม 2476 เพื่อทําหนาที่แทนราชบัณฑิตยสภา โดยโอนงานฝาย
ธุรการของราชบัณฑิตยสภามา60ไวที่กรมศิลปากร โดยมีจุดมุงหมายในการนําศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณคดีมารับใชการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเนนศิลปะลักษณะของชาติไทย 
เพื่อใหพลเมืองบังเกิดความรักชาติ การฟนฟูศิลปกรรมของชาติเพ่ือการขายในเชิงเศรษฐกิจ และการ
สงเสริมการทองเท่ียวโบราณสถานของประชาชน61 พรอมกับการเกิดข้ึนมาของกฎหมายโบราณสถาน
ฉบับใหม คือ พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พุทธศักราช 2477  

                                                             
     58 สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 96. 
     59 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ,   

สาสนสมเด็จ เลม 11 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2504), 244 – 245. 
     60 หลวงวิจิตรวาทการ , ปาฐกถาเร่ือง การศิลปากร (สวนท่ีเกี่ยวของกับขาหลวง

ประจําจังหวัด) วันท่ี 8 มิถุนายน 2478 (พระนคร: ทาพระจันทร, 2500), 2. 
     61 สจช.ศธ. 0701.9.1/2 เรื่อง กรมศลิปากร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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     การตรากฎหมายฉบับน้ี ถือเปนจุดเปลี่ยนของการอนุรักษโบราณสถานของไทย เพราะ
กรมศิลปากรสามารถใชกฎหมายน้ีเปนเครื่องมือในการอนุรักษตลอดจนบริหารจัดการโบราณสถานได
ทั่วประเทศ อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีมีเนื้อหาครบถวน และถายทอด
แนวคิดตอตานการปฏิสังขรณและวิธีการอนุรักษโบราณสถานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพไวอยางชัดเจน และกฎหมายฉบับนี้ยังเปนรากฐานของกฎหมายอนุรักษโบราณสถานฉบับ
ปจจุบัน ซึ่งตราข้ึนในป พ.ศ. 2504  

     ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แมจะเปนยุคที่มีการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องสําหรับ
สรางนิสัยของคนในชาติใหมีความรูสึกรักชาติ เปนชาตินิยมก็ตาม  แตโบราณสถานกลับไมไดถูกหยิบ
ยกข้ึนมาใหเปนสิ่งที่นาสนใจเทาใดนัก แมวาจะไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน
โดยตรงในชวงทศวรรษ 2480 – 2490 เพราะนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลและผลพวงจาก
สงครามโลกครั้งที ่2 ก็ตาม แตประเทศไทยก็ไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ในวันที่ 1 มกราคม 2492 ซึ่งจะเปนพื้นฐานท่ี
ประเทศไทยกาวเขาไปสูการเปนสมาชิกของสมาคมอนุรักษโบราณสถานในระดับนานาชาติ 

     อยางไรก็ดี การอนุรักษโบราณสถานที่เกิดข้ึนในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามไดเกิดข้ึน 
เนื่องจากการเดินทางไปตรวจราชการตามตางจังหวัด ไมวาจะเปนจังหวัดสุโขทัยก็ดี หรือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็ดี เปนการอนุรักษที่คอนขางฉาบฉวย เพ่ือตอนรับผูบริหารระดับสูงของประเทศ 
ดังเชนในจังหวัดสุโขทัยหรือพระนครศรีอยุธยา  กระนั้น การอนุรักษโบราณสถานของไทยได
ดําเนินการตอเนื่องเรื่อยมา แตดวยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และสถานการณทางการเมืองที่มีการ
ปฏิวัติแยงชิงอํานาจบอยครั้ง การอนุรักษจึงทําไดเพียงโบราณสถานท่ีเขาถึงไดและมีความสําคัญเปน
อันดับตนๆ ไดแก โบราณสถานที่อยูตามกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญ
กับการทองเที่ยว ซึ่งรวมทั้งโบราณสถานที่อยูในเกาะรัตนโกสินทรดวย จนกระทั่งในป 2504 ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504     
ซึ่งเปนกฎหมายอนุรักษโบราณสถานฉบับใหมที่ยังใชกันอยูในปจจุบัน และถือเปนกฎหมายหลัก
สําหรับเอาผิดแกผูที่ฝาฝนลักลอบทําลายโบราณสถาน ตลอดจนคาวัตถุโบราณอยางผิดกฎหมาย    

     จากเน้ือหาบทนี้ การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร หมายถึง การดูแล รักษา 
รวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่ตั้งอยูในช้ันในและช้ันนอก ใหคงอยูใน
สภาพเดิมและเกิดความสมบรูณสวยงามมากที่สุด ซึ่งการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรถือ
เปนการอนุรักษแนวใหมสําหรับประเทศไทย เพ่ิงนํามาใชในราวทศวรรษ 2520 เพ่ือรองรับงานเฉลิม
ฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป ในป 2525 เดิมทีการอนุรักษดังกลาวมีแนวคิดเบื้องตน     
ที่จะอนุรักษเฉพาะตัวโบราณสถานที่มีความสําคัญเทาน้ัน แตในเวลาตอมารัฐไดขยายแนวคิดท่ีจะ
ดําเนินการอนุรักษทั้งเกาะ เพื่อวัตถุประสงคของรัฐหลายประการ รัฐจึงไดมีโครงการยอยหลาย



46 
 

โครงการ ซึ่งเกิดข้ึนภายใตโครงการใหญที่มีช่ือวา โครงการกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะ   
ทําใหเกาะรัตนโกสินทรกลายเปนสถานที่ทางประวัติศาสตรที่สวยงาม นาเขามาเยี่ยมชมทองเที่ยว 
ขณะเดียวกัน รัฐก็เห็นวาบริเวณโดยรอบโบราณสถานเต็มไปดวยสิ่งที่ไมนาดู ไมวาจะเปนชุมชนแออัด 
ตลาดนัด หรือการจราจรท่ีคับค่ัง กรณีดังกลาวทําใหรัฐตองใชมาตรการทางกฎหมายตางๆ เขามาขับ
ไลผูคนในชุนชนที่ปลูกสรางบานเรือนติดโบราณสถานออกไป  

      ในบทที่ 3 จะไดศึกษามุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เพื่อตอบ
คําถามวา รัฐมีมุมมองตอโบราณสถานทั่วไปกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรแตกตางกันอยางไร 
และรัฐจัดการกับโบราณสถานอยางไร โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรกระหวางป 
2477 – 2521 และชวงที่สองระหวางป 2521 ไปเปนจนไปจนถึง 2549 เน่ืองจากในป 2521 รัฐเริ่ม
ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรอยางจริงจัง เพื่อใหทันงาน สมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป   ที่จะจัดข้ึนในป 2525 ซึ่งเหตุการณนี้ ถือเปนจุดเริ่มตนที่ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอโบราณสถาน สิ่งแวดลอม ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับโบราณสถานบนเกาะ
รัตนโกสินทร 
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บทท่ี 3 

การศึกษาวิเคราะหมุมมองของรัฐ 
ท่ีมีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร 

      ดังที่ไดอธิบายมาแลวจากบทที่ 2 วา การใหความหมายและวิธีการในการอนุรักษ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรนั้นแตกตางจากโบราณสถานอ่ืนๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรยังมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ทําใหเกิดกลุมผูไดรับผลประโยชนจาก
โบราณสถานหลายกลุม การจัดการโบราณสถานดังกลาวจึงแตกตางจากโบราณสถานในท่ีอื่นของ
ประเทศ  

     ณ ปจจุบันโบราณสถานถือเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่รัฐมองวามีคุณคาทางศิลปะ 
สถาปตยกรรม และประวัติศาสตร ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แตดวยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีการ
ทองเที่ยวเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดจํานวนมาก โบราณสถานจึงกลายเปนทรัพยสินที่มีมูลค า   
ทางเศรษฐกิจในดานการทองเที่ยว ประโยชนที่ไดรับจากโบราณสถานมากมายเชนน้ี ทําใหไมวารัฐ 
ชุมชน หรือเอกชนที่เปนเจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานตางพยายามดําเนินการอนุรักษไว 
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรก็เชนเดียวกัน จากการท่ีเปนโบราณสถานที่ เกี่ยวของกั บ
ประวัติศาสตรชาติไทย มีความสมบูรณสวยงามทางศิลปะและสถาปตยกรรม จึงดึงดูดนักทองเท่ียวให
เขามาชม โบราณสถานบนเกาะรัตนโกสินทรบางสวน แมเหลือเพียงซากปรักหักพังหรือไมมีความโดด
เดนทางสถาปตยกรรมมากนัก แตดวยทําเลที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา บางแหงกลายเปนสวนหนึ่ง
ของสถานศึกษาขนาดใหญ ทําใหโบราณสถานเหลาน้ันควรคาแกการอนุรักษและกลายเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวสําคัญของกรุงเทพฯ ไปได จึงเกิดความพยายามจัดการใหสถานที่ตางๆ กลายเปน
โบราณสถานดวย 

      มุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานจึงเขามามีสวนอยางมากในการจัดการโบราณสถาน
ตางๆ ในกรุงเทพฯ รัฐใชมุมมองใดในการจัดการกับโบราณสถานแตละแหง ซึ่งสงผลใหการจัดการ         
แตกตางกัน ซึ่ ง คําวา รัฐ ในการศึกษาครั้ งนี้หมายถึง หนวยงานของรัฐตั้งแตระดับรัฐบาล             
กรมศิลปากร คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานอื่นของ
รัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร และรวมถึงเจาหนาที่ของ      
รัฐดวย 



 

48 

 

 

 

     ในบทนี้มุงศึกษามุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร  โดยแบง
การศึกษาออกเปน 2 ชวงเวลา กลาวคือ ชวงแรกระหวาง พ.ศ. 2477 – 2521 และชวงที่สองจาก    
พ.ศ. 2521 – 2549 เพื่อตอบคําถามวา ในชวงเวลาดังกลาวรัฐมีมุมมองตอโบราณสถานทั่วไปกับ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสนิทรแตกตางกันอยางไร และรัฐจัดการกับโบราณสถานอยางไร เน่ืองจาก
ใน พ.ศ. 2521 รัฐเริ่มดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรอยางจริงจัง เพ่ือใหทันงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปที่จะจัดข้ึนใน พ.ศ. 2525  

     การเขาใจมุมมองของรัฐตอโบราณสถานน้ัน ในที่นี้จะพิจารณาผานคุณคา (value) และ
ความหมาย (meaning) ที่รัฐใหกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งการใหคุณคาและความหมาย
ดังกลาวไดข้ึนอยูกับบริบทอื่นๆ หรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม 

    การใหคุณคากับโบราณสถานท่ีสงผลตอมุมมองของรัฐ 
     โบราณสถานจดัเปนทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource)1 ประเภทหน่ึง ที่มีคุณคา       

มีความหมาย หรือมีประโยชนสําหรับสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต คุณคาของทรัพยากร
วัฒนธรรมมีหลากหลาย ข้ึนอยูกับมุมมองและวัตถุประสงคในการนําไปใช 2 ทั้งน้ี ไดมีแนวคิดของ
นักวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษามุมมองที่มีตอโบราณสถาน คือ วิลเลียม ไลป (Lipe 1984) และ
ชารลส แม็กกิมซี (McGimsey 1984)3 กลาววา ทรัพยากรโบราณคดีมีคุณคาและความหมายอยู       
4 ประการหลัก4 ไดแก 

      1. คุณคาเชิงสัญลักษณ (associative/symbolic value) เปนเสมือนเครื่องเตือน
ความทรงจํา หรือสัญลักษณแหงอดีตและปจจุบัน ซึ่งแตละคนอาจมองตางกัน เชน พระพุทธรูป
หมายถึงศาสนาพุทธ ภาพเขียนสี หมายถึง เรื่องราวทางพิธีกรรมของกลุมชนบางกลุม เปนตน 

                                                             
      1 ทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource) หมายถึง ผลิตผลของวัฒนธรรม หรือ

ลักษณะตางๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตหรือปจจุบัน) ที่มีคาหรือเปนตัวแทน หรือสามารถสื่อ
ถึงวัฒนธรรมตางๆ ได ดังนั้น จึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษยทําข้ึน เชน ซากเตาเผา ขวานหิน 
เครื่องปนดินเผา แหลงโบราณคดี โบราณสถาน (ผูวิจัย) 

      2 ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา     
สิรินธร (องคการมหาชน), 2554) 32 – 39. 

      3 นักทรพัยากรวัฒนธรรมศึกษา (ผูวิจัย) 
      4 อางถึงในธนิก เลิศชาญฤทธ , การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2554) 32. 



 

49 

 

 

 

     2. คุณคาเชิงวิชาการ (informative value) เปนแหลงขาวสาร ขอมูล และความรูที่
บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู นําไปใชในการดํารงชีวิต และการศึกษาหาความรูเชิงวิชาการศาสตรตางๆ 
เชน ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ สถาปตยกรรม เปนตน 

     3. คุณคาเชิงสุนทรียะ (aesthetic value) เปนคุณคาในลักษณะเชิงความงาม หรือ
ศิลปะ หรือจิตใจ ทั้งนี้ การท่ีรัฐหรือบุคคลธรรมดาจะมีมุมมองตอโบราณสถานในลักษณะน้ีได ข้ึนอยู
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความชอบ มาตรฐาน และจินตนากรของแตละบุคคล สังคมและวัฒนธรรม
ในพื้นถ่ินน้ันๆ 

     4. คุณคาเชิงเศรษฐกิจ (economic value) เปนการมองโบราณสถานใหมีคุณคาใน
การใชสอยโดยตรง (utilitarian function) เชน ใชเปนสถานท่ีทํางาน ที่พักอาศัย ภาชนะใสอาหาร 
เครื่องมือเครื่องใช เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงทองเท่ียวที่สรางรายไดเขาประเทศ
สําหรับหลายประเทศในโลก  

     จากการกําหนดคุณคาขางตน สามารถนํามาจําแนกมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถาน    
ไดดังนี ้

      มุมมองของรัฐตอโบราณสถานท่ัวไป พ.ศ. 2477 - 2521  
       การเริ่มตนศึกษามุมมองของรัฐตอโบราณสถานทั่วไป ผูศึกษาเริ่มตนที่ พ.ศ. 2477 อัน
เปนปที่มีการออกกฎหมายเพ่ืออนุรักษ คือ พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 
และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477 เปนกฎหมายอนุรักษโบราณสถานฉบับแรกท่ีนําเอา
วิธีการอนุรักษแบบตะวันตก ซึ่งไดแก การจัดทําบัญชีโบราณสถาน มาปรับใชกับการอนุรักษ
โบราณสถานในสยามขณะนั้น และท่ีสําคัญไดมีการนิยามความหมายคําวา “โบราณสถาน” ไวอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ดี โบราณสถานท่ัวไปตามที่กลาวถึงในกฎหมายฉบับน้ีสวนมากเปน “โบราณสถาน   
ที่ตายแลว (Dead Monument)”5  

 

                                                             
      5 นิคม มูสิกะคามะ, “การจัดการทรัพยสินทางประวัติศาสตร” (เอกสารประกอบการ

ฝกอบรมเรื่อง การอนุรักษโบราณสถาน ระหวางวันที่ 14 -17 เมษายน  2530 ณ หองประชุมหอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร), 12 – 22. 
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หรือมีลักษณะเปนซากปรักหักพัง เชน โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย    
เปนตน6  

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางโบราณสถานที่ตายแลว ซึ่งเปนโบราณสถานสวนใหญทีป่รากฏในประเทศไทย  

(ในภาพเปนพระวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานวาถายกอนการ 
บูรณะและกอการเขามาเยือนของนายพลอูนุในปพ.ศ. 2498)  

ที่มา: โบราณสถานในประเทศไทย, เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558,  

เขาถึงไดจากhttp://topicstock.pantip.com  

 

                                                             
               6 นักวิชาการชาวยุโรปใชวิธีการจําแนกโบราณสถานเพ่ือการอนุรักษ แบงโบราณสถาน
ออกเปน 2 ประเภท คือ โบราณสถานที่ตายแลว (Dead Monuments) กับโบราณสถานที่ยังมีชีวิต
อยู (Living Monument) อางถึงในนิคม มูสิกะคามะ, “การจัดการทรัพยสินทางประวัติศาสตร” 
(เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่อง การอนุรักษโบราณสถาน ระหวางวันที่ 14 -17 เมษายน 2530    
ณ หองประชุมหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร), 13. 
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     การเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลในพ.ศ.2475 นโยบายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม       
เชิงชาตินิยมก็เริ่มตนข้ึนพรอมๆ กัน ดังจะเห็นไดจากการรื้อฟนกรมศิลปากรข้ึนมาใหมมาในวันที่     
29 มกราคม พ.ศ.24767 โดยมีจุดมุงหมายในการนําศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีมาใชกับการศึกษา 
การเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเนนศิลปะลักษณะของชาติไทย เพื่อใหพลเมืองบังเกิดความรักชาติ 
การฟนฟูศิลปกรรมของชาติเพื่อการขายในเชิงเศรษฐกิจ และการสงเสริมการทองเที่ยวโบราณสถาน
ของประชาชน 8 ซึ่งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไดพยายามที่จะใชโบราณสถานที่มีอยูทั่วประเทศ 
เพื่อสื่อสารกับประชาชนผานทางนโยบายที่มีตอการจัดการโบราณสถานและขาหลวงประจําจังหวัด 
โดยหลวงวิจิตรวาทการถือเปนบุคคลสาํคัญที่รัฐบาลไดมอบหมายใหเขามาดูแลกิจการในกรมศิลปากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลโบราณสถานท่ัวประเทศ หลังจากรื้อฟนกรมศิลปากรข้ึนมาใหมแลว รัฐบาลออก
กฎหมายโบราณสถานฉบับใหม คือ พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และ
การพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477 ยกเลิกกฎหมายโบราณสถานเกาที่อยูอยางกระจัดกระจาย
ทั้งหมด และที่สําคัญไดมีการใหความหมายของคําวา “โบราณสถาน” ไวอยางชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็น
วารัฐบาลในขณะนั้นมีมุมมองและใหคุณคากับโบราณสถานและโบราณวัตถุตอการศึกษา ซึ่งถือวา
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลชุดใหมและระบอบการปกครองในขณะน้ัน โดยเฉพาะ    
อยางยิ่ง การศึกษาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี รวมถึงการศิลปกรรมดวย 

     “โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพยอยางหน่ึงอยางใด หรือซากปรักหักพัง 
      แหงอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอายุหรือลักษณะแหงการกอสรางหรือความจริงเก่ียวกับ 

      ประวัติศาสตรอันมีอยูในสิ่งน้ัน เปนประโยชนในทางประวัติศาสตร โบราณคดี หรือ 

      ศิลปกรรม”9 

 มุมมองของรัฐตอโบราณสถานในฐานะท่ีเปนหลักฐานเพ่ือแสดงความเจริญของชาติไทย 

      หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อาจกลาวไดวารัฐไดใหความสําคัญกับ
โบราณสถานตอการศึกษาวิชาประวัติศาสตรในฐานะท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนรูปธรรม
และชัดเจนมากที่สุด เพราะประชาชนสามารถพบเห็นและเขาถึงโบราณสถานไดอยางงายดายใน
รูปแบบการทัศนาจรหรอืการใหนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโบราณสถานที่สําคัญของชาติ โบราณสถาน

                                                             
     7 สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทยจากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 97. 
     8 สจช.ศธ. 0701.9.1/2. เรื่อง กรมศิลปากร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     9 สจช.ศธ. 0701.9.2/2. เรื่องพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 

และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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สวนใหญมักต้ังอยูในบริเวณวัด ซึ่งเปนสถานที่ ศูนยรวมของประชาชน ทั้งน้ี รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยจําตองสืบทอดมโนทัศนเดิมเพื่อใหคนไทยภูมิใจใน “ชาติไทย” จะไดเสียสละเพ่ือชาติ
และยอมรับอํานาจของผูนําแหงชาติดวยความเต็มใจ 10 ดังจะเห็นไดจากจุดหมายของการศึกษา
ประวัติศาสตรไทยตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475  

      “ใหมีแบบเรียนท่ีมีเน้ือเร่ืองประวัติของผูกลาหาญประเทศสยาม... พานักเรียนไปดู 
       สถานที่สําคัญๆ ใหเห็นไปในทางกอบกูและทรงไวซ่ึงอิสรภาพของไทย ...พาไปดูศิลปะ 
       ของชาติ ใหไดสํานึกวาบรรพบุรุษของเราก็มีความสามารถ... แสดงวาเรามีรกรากเชน 

       ชาติที่เจริญทั้งหลาย”11  

      ในพ.ศ. 2478 หลวงวิจิตรวาทการในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรไดแสดงปาฐกถาที่สําคัญ
เรื่อง “การศิลปากร” ในที่ประชุมขาหลวงประจําจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซอมและทําความเขาใจ
กับขาหลวงประจําจังหวัด หลังจากท่ีไดมีการออกกฎหมายโบราณสถานฉบับใหมในขณะน้ัน วา
ขาหลวงประจําจังหวัดตองมีหนาที่ชวยเหลือกรมศิลปากรในการอนุรักษและดูแลโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่มีอยูในจังหวัดของตนอยางไร ในปาฐกถาดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุไว ดังนี้   

     “ในการรักษาโบราณสถานก็ดี โบราณวัตถุก็ดี ศิลปวัตถุก็ดี เราตองพยายามรักษาของเกา 
       ใหเปนรูปอยางเกา ถาไมสามารถจะทําใหเหมือนของเกาเดิมไดแลว อยาซอมดีกวา เปนแต 
       พยุงตัวใหคงอยูไดไมใหพังทําลายลงไปอีกก็พอแลว ขอใหทราบกันวา เรายิ่งมีของเกาซึ่งจะ 
       แสดงใหเห็นอายุยืนยาวเพียงไร ยิ่งเปนเกียรติยศแกบานเมืองเพียงเทาน้ัน เพราะของเกา 
       ที่มีอยูน้ันเปนเคร่ืองแสดงวาเราเจริญแลวมาแตโบราณ... ”12  

                                                             
     10 สายชล สัตยานุรักษ, 10 ปญญาชนสยาม เลม 2 ปญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475 

(กรุงเทพฯ: โอเพนโซไซตี้, 2557) 11. 
     11 อางในราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการประวัติศาสตรชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 

2487” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539), 224. 

     12 หลวงวิจิตรวาทการ, ปาฐกถาเร่ือง การศิลปากร (สวนท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีขาหลวง
ประจําจังหวัด) แสดงในท่ีประชุมขาหลวงประจําจังหวัดท่ัวพระราชอาณาจักร ณ หอประชุม
ศิลปากร วันเสารท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477 (พระนคร: โรงพิมพทาพระจันทร , 
2506), 9. 
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      ปาฐกถาดังกลาวสะทอนใหเห็นทัศนคติและมุมมองของรัฐวา โบราณสถานเปนหลักฐาน
สําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึง “เกียรติยศ” และ “ความเจริญ” ของบานเมืองที่มีมาต้ังแตโบราณ         
ซึ่งผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา หลวงวิจิตวาทการซึ่งถือเปนผูแทนของรัฐบ าลคณะราษฎรในขณะน้ัน        
ไดพยายามท่ีจะถายทอดชุดความคิดดังกลาวผานขาหลวงประจําจังหวัด เพื่อจะไดมีการสื่อสารตอไป
ยังประชาชนท่ีอยูภายใตการปกครองขาหลวงประจําจังหวัดดังกลาว ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ปญหาความไมสงบนิ่งทางการเมือง13 ที่สัมพันธกับโบราณสถานท่ีตั้งอยูตามหัวเมืองตางๆ อยางมี    
นัยยะสําคัญ เพราะ ...ถาหากขาหลวงประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการจังหวัดมีความเขาใจในเรื่อง
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุดี ก็สามารถช้ีแจงใหราษฎรเขาใจ และระงับความโกรธ
เคืองการกลาวหาไปได ถามิฉะนั้นก็เกิดการกระพือขาวอกุศล เปนผลรายแกรัฐบาลและระบอบใหม 
(การปกครองระบอบประชาธิปไตย) ดวย....14  

 

ภาพที่ 2 พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ: อธิบดีกรมศลิปากรคนแรก 

ที่มา :  หลวงวิจิตรวาทการ  เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558  
เขาถึงไดจาก http://www.rajini.ac.th/sompunchumchun/Lung_Vijit.pdf  

                                                             
     13 เหตุการณความไมสงบที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน เชน กบฏบวรเดช (ผูวิจัย) 
     14 หลวงวิจิตรวาทการ, ปาฐกถาเรื่อง การศิลปากร (สวนท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีขาหลวง

ประจําจังหวัด) แสดงในท่ีประชุมขาหลวงประจําจังหวัดท่ัวพระราชอาณาจักร ณ หอประชุม
ศิลปากร วันเสารท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477 (พระนคร: ทาพระจันทร, 2506), 9. 
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    มุมมองของรัฐตอโบราณสถานท่ีสัมพันธกับพระพุทธศาสนา 
     โบราณสถานนอกจากจะเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงเกียรติยศและความเจริญของ

บานเมืองที่มีมาตั้งแตโบราณแลว รัฐยังคงมีมุมมองที่สัมพันธกับพระพุทธศาสนาดวย เนื่องจาก
โบราณสถานในประเทศสวนใหญจะเปนวัดหรือศาสนสถานตางๆ ที่มี ความสัมพันธกับชุมชน            
มีพัฒนาการของความเช่ือระหวางโบราณสถานกับชุมชนมาเปนเวลานาน ในประเด็นดังกลาว         
รัฐตองดําเนินการอนุรักษโบราณสถานดวยความละเอียดออน เพราะอาจกระทบตอศรัทธาและความ
เช่ือของประชาชนที่มีตอโบราณสถานได ดังที่เคยเกิดข้ึนในกรณีการปดทององคพระพุทธชินราชที่
พิษณุโลก ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการไดกลาวย้ําไวในปาฐกถาเชนกันวา “... ก็ตองจํายอมใหปดทองกัน
ตอไป แตเราตองจําไว 2 ขอคือ ขอ 1 พระพุทธรูปที่งามจริงๆ อยางพระพุทธชินราชน้ัน งานเพราะ
ฝมือชางโบราณ ... ถาเราไปทําอะไรใหผิดสวนสักนิ้วเดียว จะเสียความงามไปท้ังองค และขอ 2 การ
ปดทองตองลงรัก การลงรักถาฝมือไมดีจริง และความหนาบางเทากันจริงๆ ก็เสียรูปได...”15  

     แมวาหลวงวิจิตรวาทการจะไมเห็นดวยกับการที่อนุญาตใหประชาชนเขามาปดทององค
พระพุทธชินราช เพราะอาจจะทําใหเกิดความเสียหายเสื่อมคาตอองคพระได แตก็ไมกลาที่ดําเนินการ
สั่งการหามปราม ทั้งๆ ที่หลวงวิจิตรวาทการยอมสามารถกระทําไดในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร 
เนื่องจากอาจมีกลุมผูไมหวังดีสรางความเขาใจผิดตอรัฐบาลที่มีตอพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจกระทบตอ
สถานะทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาลขณะน้ันได โดยในชวงเวลาดังกลาว การข้ึนทะเบียน
โบราณสถาน โบราณวัตถุของกรมศิลปากรตามอํานาจท่ีไดจากพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถานฯ 
พ.ศ. 2477 กรมศิลปากรมุงข้ึนทะเบยีนโบราณสถานในสวนภูมิภาคกอน ซึ่งในป 2478 ไดข้ึนทะเบียน
โบราณสถานในจังหวัดตางๆ ถึง 66 จังหวัด16 ซึ่งถือวากรมศิลปากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
ในระดับหนึ่ง อันเปนผลมาจากการขอความรวมมือจากขาหลวงประจําจังหวัดในการปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐ ที่ตองการใหเรงชวยกันอนุรักษโบราณสถานในเขตพ้ืนที่ของตน สะทอนให เห็น
ความสําคัญของโบราณสถานที่รัฐตองการรักษาไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงใหเหน็ถึงเกียรติยศและความ
เจริญของชาติบานเมืองในชวงเวลาน้ัน 

 

 

                                                             
     15 เรื่องเดียวกัน, 14. 
     16 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 640. 
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     มุมมองของรัฐตอโบราณสถานในฐานะท่ีเปนเครื่องมือเพ่ือสรางวัฒนธรรมตาม     
นโยบายของผูนํา 
      ในชวงทศวรรษ 2490 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงผลกระทบในดานการเมืองการปกครอง
ภายในประเทศท่ีรัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงครามที่ดําเนินนโยบายรัฐนิยมมุงเนนการ
ปฏิรูปวัฒนธรรม (เชน นโยบายมาลานําไทย) และกําลังประสบกับเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลัง
ฝดเคือง รัฐบาลจึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชสําหรับอนุรักษโบราณสถานไดอยางทั่วถึง 
แมกระทั่งโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนั้นถือเปนโบราณสถานที่รัฐใหความสําคัญมากที่สุด
นั้น ยังมีงบประมาณไมเพียงพอสาํหรบัการบูรณะสถานท่ีที่ยังคงมสีภาพเปนปารกทบึ งบประมาณเดิม
ที่ทางการจัดมาใหมีเพียงปละ 200 บาท 17 ทําใหโบราณสถานในชวงเวลาน้ีไมไดรับการดูแลจาก
ภาครัฐเทาทีค่วร มีนักวิชาการไดศึกษาไววา ในชวงเวลาน้ีนอกจากการบูรณะวัดวาอารามตางๆ รัฐบาล
ไทยแทบไมไดทําอะไรเลยกับโบราณสถานท่ีเปนซากปรักหักพัง  นอกจากบันทึกและหักรางถางพง
จนกระทั่งถึงทศวรรษ 249018 นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึงที่ไมไดมีการลงมือบูรณะ
โบราณสถานทั้งหลายก็คือ กรมศิลปากรไมรูวิธีการบูรณะที่ถูกตองตามหลักสากล 19 ซึ่งวิธีการตาม
หลักสากลที่เปนนิยมในขณะน้ัน คือ วิธีการซอมโบราณสถานแบบอนาสะไตโลซิส (Anastylosis)20  
      อยางไรก็ดี ในชวงครึ่งหลังทศวรรษท่ี 2490 เปนตนมา การอนุรักษโบราณสถานใน
ประเทศไทยไดเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหน่ึง รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก
โบราณสถาน ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนซากปรักหักพัง ทั้งน้ี เน่ืองจากในชวงพ.ศ. 2490 รัฐบาลใหมี
การประมูลอิฐจากซากโบราณสถานวัดรางที่ไมมีความสําคัญนักมาขายเปนรายไดแผนดิน การรื้ออิฐ

                                                             
     17 สจช.ศธ. 0701.26.1.1/1 (4-6) เรื่อง การบูรณะโบราณวัตถุสถาน สุโขทัย, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 
     18 สมศักดิ์ รัตนกุล , “ผลกระทบจากการอนุรักษโบราณสถานในอดีต”(เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 17-21 มกราคม 
2528), 1-3. 

     19สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของ
ไทยจากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 97.  

     20 วิธีการซอมโบราณสถานแบบอนาสะไตโลซิส (Anastylosis) เปนวิธีการซอมแซม
โบราณสถานในรูปแบบสากลใหคงรูปในสภาพเดิม ซึ่งมีกฎอยูวาจะไมทําของใหมอะไรเพิ่มเติมลงไป
มากกวาของเดิมที่มีอยู หากเมื่อพบโบราณสถานในซากปรักหักพังอยางใดใหคงไวอยางนั้น ไมตอเติม
อะไรเขาไปใหผิดแผกไปจากเดิม เพียงแตทําใหโครงสรางตั้งอยูไดเปนพอ (ผูวิจัย) 
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มาขายในคราวนี้ทําใหโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนโบราณสถานอ่ืนๆ เกิด
ความเสียหายเปนจํานวนมาก จวบจนกระทั่งอีก 5 ปตอมา คือ พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงยกเลิกระเบียบ
การขุดอิฐจากวัดรางมาขาย 21 นโยบายของรัฐดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐเริ่มมีทัศนคติและมองวา
โบราณสถาน ซึ่งเปนประเภทวัดรางหรือซากปรักหักพัง แมไมมีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติ       
ก็ควรท่ีจะอนุรักษไว ไมควรที่จะนําซากอิฐโบราณมาขาย 

     อีกหน่ึงเหตุการณที่ถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในเรื่องมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถาน        
ในฐานะเปนเครื่องมือเพ่ือสรางวัฒนธรรมของชาติและหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นความ
เจริญของชาติก็คือ ในพ.ศ.2495 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2491 - 2500) ไดเดินทางไปตรวจราชการท่ีจังหวัดสุโขทัย มีการลงบันทึกไวในสมุดสั่งการของศาลา
กลางจังหวัดวา “...ควรที่ขาราชการและประชาชนจะตองรวมมือกันบูรณะบานเมืองของตนใหเจริญ
ยิ่งข้ึน...”22 สงผลใหตอมาในพ.ศ. 2496 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับปรุงจังหวัดสุโขทัยใหเปน 
“จังหวัดวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของชาติ”23  พรอมกับเห็นควรใหฟนฟูบรูณะเมืองเกาสโุขทัยข้ึน 
ซึ่งกระบวนการอนุรักษไดดําเนินการมาจนถึงป 2507 ผลจากการบูรณะในชวงเวลาดังกลาว             
มีโบราณสถานที่ไดรับการบูรณะจํานวน 19 แหง ทั้งภายในและภายนอกกําแพงเมืองทั้งหมดเปน
โบราณสถานสําคัญ เชน วัดมหาธาตุ  วัดศรีสวาย วัดสระศรี และวัดตระพังทองหลาง เปนตน 24 
จนกระทั่งไดมีการพัฒนากลายเปนการอุทยานประวัติศาสตรแหงแรกของไทย  
      กรณีการอนุรักษโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา การ
อนุรักษมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต พ.ศ. 2495 – 2507 ซึ่งเปนระยะเวลายาวนาน เนื่องจาก
โบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยมีลักษณะการต้ังอยูเปนกลุมๆ ในบริเวณใกลเคียงกัน รัฐจึงมีแนวคิดที่
จะดําเนินการอนุรักษในลักษณะที่เปนอุทยานประวัติศาสตร ซึ่งหมายถึง พื้นที่อื่นๆ ไมวาจะเปนของ

                                                             
     21 กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย , “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน      

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548), 88.  

     22 มะลิ โคกสันเทียะ, “ประวัติการดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานสุโขทัยกอนหนา 
2520” (เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
17 – 21 มกราคม 2528), 1.  

     23 สจช.ศธ. 0701.26.1.1/1 (27) เรื่อง บันทึกขอความเรื่องบูรณะเมืองโบราณ จังหวัด
สุโขทัย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     24 เรื่องเดียวกัน. 
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เอกชนหรือชาวบานที่เปนเจาของที่ดินบริเวณใกลเคียงกับโบราณสถานดังกลาว ตองถูกรวมเขาเปน
อุทยานประวัติศาสตรดวย  
      แตในชวงเวลากอน พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรไมสามารถดําเนินการสะดวกเพราะติดปญหา
ขอกฎหมาย สงผลใหเกิดขอพิพาทกับชาวบานในจังหวัดสุโขทัยเรื้อรังมาเปนเวลานาน กฎหมาย
โบราณสถานขณะน้ันคือ พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถานฯ พ.ศ. 2477 ใหอํานาจอธิบดีกรมศิลปากร
เพียงแคสามารถ “...จัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายท่ีมีอยูในประเทศสยามขึ้นไว ไมวาจะเปน
โบราณสถานที่มีเจาของเปนของเอกชนคนใด หรือไมมีเจาของ หรือเปนทรัพยสินของแผนดิน รวมทั้ง
โบสถ วัดวาอาราม และสิ่งปลูกสรางอยางอื่นอันเกี่ยวแกศาสนา ...”25 เทาน้ัน ไมสามารถนําที่ดินอื่น
หรือใกลเคียงกับตัวโบราณสถานเขามาเปนสวนหนึ่งของโบราณสถาน หรือทําเปนทางเทาหรือ
สวนหยอมได การทําใหเปนอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยจึงยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน
ชวงแรก จนกระท่ังไดมีการประกาศใชกฎหมายโบราณสถานฉบับใหม ซึ่งเปนฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน
คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
เนื้อหากฎหมายไดมีการปรับปรุงวิธีการอนุรักษโบราณสถานข้ึนใหม เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษ
โบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กําลังเริ่มดําเนินการในขณะน้ัน
เปนไปไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน กลาวคือ นอกจากจะเปนการข้ึนทะเบียนโบราณสถานซึ่งเปนวิธีการท่ี
ปรับปรุงมาจากการจัดทําบัญชีแลว ยังใหอํานาจอธิบดีกรมศิลปากรสามารถ “...มีอํานาจกําหนดเขต

                                                             
     25 พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ

แหงชาติ พุทธศักราช 2477 มาตรา 6 บัญญัติวา ใหอธิบดีจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานท้ังหลายท่ีมี
อยูในประเทศสยามข้ึนไว ไมวาจะเปนโบราณสถานท่ีมีเจาของเปนของเอกชนคนใด หรือไมมีเจาของ 
หรือเปนทรัพยสินของแผนดิน รวมทั้งโบสถ  วัดวาอาราม และสิ่งปลุกสรางอยางอ่ืนอันเกี่ยวแกการ
ศาสนา 
          บัญชีนั้นบุคคลใดๆ ยอมตรวจดูและขอคัดสําเนาได หรือขอรับสําเนาบัญชี หรือยอ
รายการอันรับรองวาถูกตองได โดยเสียคาธรรมเนียมตามท่ีอธิบดีจะกําหนดไว แตไมเกินหาบาท  
(ผูวิจัย) 
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ที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ...26 นั่นก็
หมายถึงวา แมไมใชตัวโบราณสถาน หากแตเปนที่ดินเปลาที่อยูรอบๆ โบราณสถานหรือ เปนที่ดินที่
เห็นวาเปนประโยชนตอโบราณสถานแลว อธิบดีกรมศิลปากรก็สามารถข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน
ดวยได ไมวาที่ดินดังกลาวจะมีเจาของหรือไมก็ตาม 

      จะเห็นไดวา การท่ีจอมพล ป. พิบูลสงครามผูนําประเทศในขณะน้ัน ตองการท่ีจะอนุรักษ
โบราณสถานที่สําคัญของประเทศ เน่ืองมาจากนโยบายชาตินิยมที่นําเรื่องวัฒนธรรมความเปนไทยเขา
มาใชเพื่อกลอมเกลาใหประชาชนมีความรักชาติและสํานึกในความเปนคนไทย ซึ่งโบราณสถานเปน
หลักฐานและสื่อชัดเจนท่ีสุด ที่จะทําใหคนในชาติมีความรูสึกรวมเชนวาน้ัน มุมมองของรัฐที่มีตอ
โบราณสถานในฐานะเครื่องมือสรางชาติดังกลาว ยอมนํามาซึ่งการอนุรักษที่เลือกเฉพาะโบราณ
สถานที่มีความสําคัญระดับชาติ เชน โบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

 

 

 

 

 

 
                                                             

     26 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 
2504 มาตรา 7 บัญญัติวา เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่
อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน     
โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวน้ี อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ให
กระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
         การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของหรือมีผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ ถา
เจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจง
ใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดินใหเปน
โบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงทีส่ดุ
ใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได (ผูวิจัย) 
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มุมมองของรัฐตอโบราณสถานในฐานะท่ีเปนทรัพยสินเพ่ือการทองเท่ียว 
     การท่ีรัฐออกกฎหมายโบราณสถานฉบับใหมในป พ.ศ. 250427 นับเปนอีกหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของการอนุรกัษโบราณสถานของไทย เพราะรัฐตองการใหการจัดการข้ึนทะเบียน 
การควบคุม การบูรณะ บํารุงรักษาโบราณสถานเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
สะทอนใหเห็นวา รัฐไดใหความสําคัญกับโบราณสถานมากข้ึนกวาเดิม มีการเพ่ิมมุมมองใหมนอกจาก
ประโยชนในเรื่องเกียรติยศและความภาคภูมิใจในชาติหรือในความเปนไทยโบราณสถานยังไดมี
ความสําคัญกับเศรษฐกิจการทองเท่ียว  

     ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนนายกรัฐมนตรี ทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอ
โบราณสถานในชวงทศวรรษที่ 2500 จึงเริ่มเขาสูรูปแบบการเปนสถานท่ีทองเที่ยว  ที่สามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจได สอดรับกับนโยบายของรัฐขณะนั้นที่ตองการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ 
ใน พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (อ.ส.ท.) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติ และเผยแพรประเทศไทยใน    
ดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประเพณี นาฏศิลป การกีฬาและกิจกรรมอยางอื่น อันจะเปนการชักจูง
หรือเปนที่นาสนใจแกนักทองเทีย่ว28 จะเห็นไดวา วัฒนธรรมและศิลปกรรมไดกลายเปนสนิคาเพื่อการ
ทองเท่ียวอยางเต็มรูปแบบ รัฐจึงมีมุมมองตอโบราณสถานในฐานะที่เปนทรัพยสินที่สามารถสราง
รายไดจากการทองเที่ยวใหกับรัฐบาลได นอกจากน้ี รัฐยังไดมีกลยุทธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว     
ไดแก การวางแผนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว โดยองคการสงเสริมการ

                                                             
     27 เหตุผลในการตรากฎหมายโบราณสถานฉบับใหมในป พ .ศ. 2504 นี้ ในทาย

พระราชบัญญัติระบุวา “เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันน้ี นอกจากมีบทกําหนดโทษผูกระทําความผิดตํ่ากวาที่ควร
อยูมาก เปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ ซึ่งเปนภัยตอการสงวน
วัตถุเชนวานั้นแลว ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมแกการปฏิบัติจัดการเก่ียวแกการพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดีอีกหลายประการ  จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียว
แกการน้ีเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน” และยังมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ระบุเหตุผลในการ
ออกกฎหมายวา “โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ซึ่งเปน
ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี ทั้งมีคุณคาในทางศิลปะ อันเปนทรัพยมรดกที่มี
คายิ่งของชาติไดถูกทอดทิ้ง ทําลาย สูญหายไปเปนจํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ใหรัดกุมยิ่งข้ึน” (ผูวิจัย) 

     28 องคการสงเสรมิการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, รายงาน 10 ป, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 8. 
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ทองเท่ียวไดทดลองจดัพิมพวารสาร Holiday Time in Thailand ฉบับภาษาอังกฤษข้ึน ออกจําหนาย
ทุกๆ 3 เดือน29 วารสารฉบับนี้มี วัตถุประสงคเพื่อโฆษณาชักจูงและสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศมาทองเที่ยวในประเทศไทย และยังจัดพิมพวารสารภาษาไทยประจําเดือนข้ึนอีก 1 เลม 
ใชช่ือวา อนุสาร อ.ส.ท. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรการทองเที่ยวในประเทศ และเผยแพร
ความคิด ความรูเกี่ยวกับกิจการทองเที่ยวใหกับประชาชนไทยเพื่อเปนการสนับสนุนการทองเที่ยว
ภายในประเทศใหเปนทางเลือกใหกับประชาชนในประเทศอีกดวย30 

     จากนโยบายและการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยวในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์     
ธนะรัชต ไดสงผลใหมีการบูรณะซอมแซมสถานที่ทางประวัติศาสตรที่มีความงดงามดานศิลปกรรม 
เพื่อการอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี เชน การ
จัดแสดงขบวนเรือพระสุพรรณหงส หรือการฝกชางไทยใหมีความสามารถในการแสดงจนไดจัดเปน
งานแสดงของชางข้ึนที่จังหวัดสุรินทร31 ทั้งน้ี รัฐยอมมีวัตถุประสงคเพื่อใหโบราณสถาน ตลอดจน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมตางๆ ที่มีอยู เปนเครื่องมือดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาเย่ียมชม 

     มุมมองของรัฐตอโบราณสถานจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบัน 

     ในปลายป พ.ศ. 2504 หลังจากที่รัฐไดประกาศใชกฎหมายโบราณสถานฉบับใหม ได
ปรากฏเหตุการณสําคัญอีกเหตุการณหน่ึงที่กระตุนใหรัฐมองเห็นคุณคาของโบราณสถานมากขึ้น ใน
ฐานะเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นความเปนชาติไทย 

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงมีพระราชดํารัสวา 

     “การกอสรางอาคารสมัยน้ี คงจะเปนเกียรติสําหรับผูสรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณสถาน 

     น้ันเปนเกียรติของชาติ อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคาควรจะชวยกันรักษาไว ถาเราขาด 

     สุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย”32 

                                                             
     29 องคการสงเสรมิการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, อินไซด อ.ส.ท. (2503 - 2513), 12.  
     30 ธัญญรัศม เอ่ียมผองใส, “กระแสการทองเที่ยวในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต,” 

วารสารประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 39 (2557): 52. 

     31 เรื่องเดียวกัน. 
     32 บวรเวท รุงรุจี, พระบารมีปกเกลาชาวอยุธยา, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2558, เขาถึง

ไดจาก www.thai-arch.su.ac.th/index.  
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      พระราชดํารัสดังกลาวไดถูกเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพตางๆ เปนที่
รับรูแกประชาชนทั่วไป33 รวมทั้งรัฐบาล ขาราชการและเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษ
โบราณสถาน ทําใหรัฐตองรีบเรงดําเนินการโครงการอนุรักษโบราณสถานที่สําคัญเพื่อสนองตามพระ
ราชดํารัสอันไดแก กลุมโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
ตามลําดับ ซึ่งผลจากพระราชดํารัสดังกลาว ไดทําใหเกิดอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร 
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และโครงการกรุงรัตนโกสินทรตามลําดับ 

     จากการศึกษาพบวา นับตั้งแตทศวรรษ 2490 เปนตนมา แมรัฐจะมีทัศนคติและมุมมอง
ตอโบราณสถานในเชิงบวก แตรัฐก็ไมไดใหความสําคัญกับโบราณสถานท่ัวประเทศอยางเทาเทียมกัน 
ดวยปจจัยดานงบประมาณที่มีจํากัด ทําใหรัฐจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดูแลเฉพาะโบราณ
สถานที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรกระแสหลักและสถาบันหลักของชาติ รวมถึงโบราณสถานที่
สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและขายไดในตลาดการทองเท่ียว  

     นอกจากนี้ แมขอมูลที่หลากหลายจะสะทอนใหเห็นวา การอนุรักษโบราณสถานของไทย
ไดกาวเขาสูความเปนสากลมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากประการแรก ไทยไดเขาเปนสมาชิกขององคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในวันที่ 1 มกราคม 
2492 และดวยการนําของยูเนสโก ตอมาประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกขององคกรเครอืขายในอุปถัมภ
ของยูเนสโกดานวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน เชน สภานานาชาติวาดวย
พิพิธภัณฑ (ICOM) (กอตั้งป พ.ศ. 2489)  ศูนยนานาชาติวาดวยการศึกษา การสงวนรักษา และการ
บูรณะทรัพยสินทางวัฒนธรรม (ICCROM) (กอตั้งป พ.ศ. 2502) และสภานานาชาติวาดวยอนุสรณ
สถานและที่ตั้ง ( ICOMOS) (กอตั้งป พ .ศ. 2508) เปนตน34 แตในทางปฏิบัติแลว การอนุรักษ
โบราณสถานไมสามารถทําไดอยางท่ัวถึง ดวยปจจัยหลายประการดวยกัน เชน ในเรื่องงบประมาณ
และคาใชจาย ความรูความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของ เปนตน 

     จะเห็นไดวาในชวงกอนทศวรรษ 2520 ภายใตบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงขนานใหญและเติบโตอยางไมหยุดนิ่งน้ีเอง ไดสงผลใหรัฐตองหาวิธีการและ
เครื่องมือบางอยางเพื่อใหประชาชนไดเขาใจและปฏิบัติตามอุดมการณหรือแนวที่รัฐไดวางไว         

                                                             
     33 กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 125. 

     34 สมชาติ  จึงสิรอิารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรกัษโบราณสถานของ
ไทยจากอดีตสูปจจบุัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 89. 
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เพื่อบรรลุเจตนารมณทางการปกครองท่ีรัฐบาลในขณะนั้น ตองการท่ีจะใหโบราณสถานเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งที่รัฐใชสําหรับสรางชาติ สรางคานิยมแบบชาตินิยม ตลอดจนสรางสํานึกทางประวัติศาสตร
ชาตินิยม เพราะโบราณสถานอาทิเชน วัดวาอารามหรือศาสนสถานตางๆ ปรากฏอยูทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทย และมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนต้ังแตเกิดจนตาย ดังนั้น ในชวงทศวรรษ 2470 – 
2480 ทัศนคติและมุมมองของรัฐทีม่ีตอโบราณสถานทั่วประเทศจงึปรากฏวา โบราณสถานเปนเสมือน
เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเหน็ถึงเกยีรติยศและความเจรญิของบานเมืองทีม่ีมาต้ังแตโบราณ 
นอกจากนี้ ยังเปนหลักฐานที่บงบอกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของรัฐบาลในระบอบการ
ปกครองใหมและการไมพยายามไปกาวกายความเช่ือทางศาสนาในทองถ่ินอีกดวย ซึ่งมุมมอง           
ตอโบราณสถานดังกลาว รัฐไดพยายามสื่อสารและกลอมเกลาใหประชาชนไดเขาใจและเห็นพอง
เปนไปในทางเดียวกับรัฐ และในทศวรรษ 2500 เปนตนมา เม่ือกระแสของการทองเที่ยวไดเริ่มตนข้ึน 
ทัศนคติและมุมมองของรัฐทีม่ีตอโบราณสถานไดเปลีย่นแปลง โบราณสถานกลายเปนทรัพยสนิมีมลูคา
ที่นาลงทุน สามารถสรางรายไดใหประเทศในรูปแบบการทองเที่ยวได แตยังคงไมละทิ้งมุมมองเดิมใน
เรื่องเกียรติยศและความเจริญของชาติไป เพราะรัฐยังคงตองใชโบราณสถานเพื่อประโยชนใ น
การศึกษาของประชาชน เพื่อตอบสนองอุดมการณของรัฐตามบริบทของสังคมและการเมืองใน        
ยุคดังกลาว 
      จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เราไมสามารถละเลยการศึกษาทัศนคติและมุมมอง
ของรัฐที่มีตอโบราณสถานอื่นทั่วประเทศไปไดเลย เพราะในชวงเวลาดังกลาวรัฐคือผูมีอํานาจที่จะทํา
การอนุรักษโบราณสถานไดเทาน้ัน การท่ีรัฐมองโบราณสถานหรือใหคุณคาโบราณสถานอยางไรนั้น      
ยอมสงผลกระทบตอโบราณสถานอยางหลีกเลี่ยงไมได มุมมองของรัฐดังกลาวยอมสงผลตอ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสนิทร แตทั้งนี้เนื่องจากโบราณสถานในเกาะสวนใหญเปนโบราณสถานที่มี
ความสําคัญระดับประเทศ รัฐจึงมีมุมมองตอโบราณสถานดังกลาวนี้แตกตางออกไป นอกจากนี้ การที่
โบราณสถานบางแหงตั้งอยูในทําเลท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การทองเที่ยว 
ทําใหโบราณสถานบางแหงสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน วัดพระศรีรั ตนศาสดาราม        
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน และโบราณสถานบางแหงตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่รัฐมองวา
ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน เชน ชุมชนแออัดบริเวณปอมมหากาฬ ชุมชนตลาดทาเตียน     
เปนตน ทั้งหมดนี้สงผลตอการจัดการโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรแตกตางไปจากการจัดการ
โบราณสถานในท่ีอื่น  

       ดังนั้น ความแตกตางระหวางโบราณสถานในเกาะรตันโกสินทรกบัโบราณสถานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะเปนซากปรักหักพัง ยอมทําใหรัฐมีทัศนคติและมุมมองตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร   
ที่แตกตางไปจากโบราณสถานดังกลาวไมมากก็นอย ซึ่งประเด็นดังกลาวยอมมีผลใหรัฐทําการอนุรักษ
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ดวยวิธีการท่ีละเอียดออนมากข้ึน เพราะตองคํานึงถึงผลกระทบตางๆ ที่ตองลงทุนไปไมวาจะเปน
งบประมาณ กลุมผูมีสวนไดเสีย ศักยภาพของบุคลากรที่จะทําการอนุรักษ ฯลฯ นอกจากนี้          
การอนุรักษไมสามารถดําเนินการโดยกรมศิลปากรเพียงหนวยงานเดียวไดอีกตอไป เพราะความ
ซับซอนของเกาะรัตนโกสินทรที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน ทําใหโบราณสถานในเกาะมีเจาของและ      
ผูมีหนาที่ดูแลหลายกลุม เชน กรมธนารักษ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร สํานักงานทรัพยสิน         
สวนพระมหากษัตริย รวมทั้งกลุมเอกชนเจาของที่ดินหรืออาคารโบราณที่มีหลายกลุม เปนตน ซึ่งไม
สามารถปฏิเสธไดวา ทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานทั่วประเทศดังกลาวยอมมีอิทธิพล
กับทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไมมากก็นอย 

มุมมองของรัฐตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
     ดวยกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทรไดกลายเปนศูนยกลางการคาและธุรกิจตางๆ ทั้งขนาดใหญและเล็ก เปนศูนยราชการท่ี
ผูคนเขามาติดตอหลายกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีผูคนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติเขามาไมขาดสายมาตั้งแตตนทศวรรษ 2510 ทําใหสภาพของเกาะรัตนโกสินทรแออัด   
ดวยผูที่เขามาอยูอาศัยมีการสรางที่อยูอาศัยอยางไมเปนระเบียบ ทําใหเกิดเปนชุมชนท่ีรัฐไมปรารถนา 
เรียกวา สลัม เกิดข้ึนหลายจุดในเกาะรัตนโกสินทร สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีทําใหรัฐตองนํามาพิจารณา
และถือเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 

    ปญหาในเกาะรัตนโกสินทรกอน พ.ศ. 2521 ท่ีสงผลตอมุมมองของรัฐ 
     จากขอมูลสถิติของกองการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และของผัง

เมือง กรุงเทพมหานคร35 ไดสํารวจความเจริญเติบโตของเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งวัดจากจํานวน
ประชากรเทียบกับสัดสวนพื้นที่ที่มีขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมเมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทรตั้งแต 
พ.ศ. 2325 – 2328  มีเนื้อที่เพียง 2,589 ไรดังนี้ 

     พุทธศักราช 2443 ประชากรจํานวน 600,000 คน เน้ือที่ 8,330 ไร 
     พุทธศักราช 2480 ประชากรจํานวน 890,453 คน เน้ือที่ 61,736.25 ไร 
     พุทธศักราช 2499 ประชากรจํานวน 1.7733 ลานคน เน้ือที่ 109,841.875 ไร 
     พุทธศักราช 2500 ประชากรจํานวน 1.9081 ลานคน เน้ือที่ 109,841.875 ไร 
     พุทธศักราช 2510 ประชากรจํานวน 3.1236 ลานคน เน้ือที่ 109,841.875 ไร 
      

                                                             
     35 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 115. 
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     พุทธศักราช 2515 ประชากรจํานวน 3.7937 ลานคน เน้ือที่ 109,841.875 ไร 
     พุทธศักราช 2525 ประชากรจํานวน 5.4682 ลานคน เน้ือที่ 980,460.625 ไร 
     จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กอนชวง พ.ศ. 2521 ประชากรในกรุงเทพมหานครได

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมีการกระจุกตัวของประชากรบริเวณเกาะรัตนโกสินทรโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
ทําการศึกษาและบริเวณใกลเคียง เชน ฝงธนบุรี ยานถนนเจริญกรุง ยานเยาวราช เปนตน โดยใน    
พ.ศ. 2500 เปนตนมา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรตองเผชิญกับปญหาดานสภาพแวดลอม 3 ประการ คือ ปญหาความแออัดของอาคาร
และสิ่งกอสราง ปญหาการจราจร และปญหานํ้าทวมและการทรุดตัวของแผนดิน36 ปญหาดาน
สภาพแวดลอมดังกลาวนี้ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหภาครัฐเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
โบราณสถานอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 

     ตั้งแตชวงตนทศวรรษท่ี 2500 รัฐไดเริ่มตระหนักแลววา ประชาชนไดอพยพเขาเมืองและ
นครใหญๆ เพื่อหางานทํา รวมถึงการขยายตัวของถนนและระบบการศึกษาขนานใหญ ทําใหรัฐไม
สามารถละเลยความสําคัญตอการจดัระบบทางกายภาพของเมืองเพ่ือรองรับการอพยพของประชนชน        
เขาสูเมืองหลวงได37 รัฐจึงตองการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในป 2500 รัฐบาลไทยไดวาจาง
บริษัท Lichfield Whiting Bowne and Associates จากสหรัฐอเมรกิา ใหดําเนินการวางผงันครหลวง
ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ 38 ซึ่งผังนครหลวง 2533 (Greater 

Bangkok Plan 2533) หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา ผังลิทชฟลด (Litchfield) มีลักษณะเปนผังเมืองรวม   
ที่ประกอบดวยแผนผังการใชประโยชนที่ดิน แผนผังโครงการโทรคมนาคมและขนสง และแผนผัง
โครงการสาธารณูปโภคตางๆ ไดใชเปนตนแบบในวางและจัดทําผังเมืองรวมจนถึงปจจุบัน39 

     ปญหาความแออัดของอาคารและสิ่งกอสราง 
     ปญหาน้ีเกิดข้ึนจากเดิมที่รัฐและกรุงเทพมหานครไมมีกฎหมายหรือขอบังคับควบคุมการ

กอสรางอาคารในเขตเกาะรัตนโกสินทร ตลอดจนไมมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบสําหรับรองรับ
                                                             

     36 เรื่องเดียวกัน. 
     37 ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, “การผลิตความหมาย พื้นที่ประเทศไทย ในยุคพัฒนา พ.ศ.

2500-2509” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 56. 

     38 นพนันท ตาปนนท, “บริบทพื้นฐานกฎหมายผังเมืองไทย” (บทความอภิปราย ณ        
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 3  

     39 เรื่องเดียวกัน. 
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การเจริญเติบโต  ของเมืองในอนาคต ความแออัดของอาคารและสิ่งกอสรางที่รัฐมองวาเปนอุปสรรค
ตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรนั้น เกิดจากการอพยพยายถ่ินของผูคนเขามาใน
กรุงเทพมหานคร อันเปนผลพวงจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 จากการ
สํารวจเมื่อป 2520 ปรากฏวามีประชากรถึงรอยละ 20 อาศัยอยูในแหลงเสื่อมโทรม 40 ที่ปรากฏอยู
อยางกระจัดกระจายตามชุมชนด้ังเดิมตางๆ บนเกาะรัตนโกสินทร  

     ในชวงทศวรรษ 2500 – 2520 พื้นที่ทองสนามหลวงซึ่งถือไดวาเปนจุดที่สําคัญของเกาะ
รัตนโกสินทรช้ันใน เปนสถานที่ทําการคารายยอยหรอืเรยีกวา “ตลาดนัด” มีสินคาเกือบทุกประเภทที่
ใชในชีวิตประจําวัน เชน อาหารการกิน อุปกรณครัวเรือน เครื่องไม พันธุพืช สัตวเลี้ยง เปนตน       

เรียกไดวาเปนสินคาที่ผูคนสามารถมีกําลังจับจายใชสอยไดอยางไมยากเย็นนัก นอกจากนี้ยังเปนจุด
นัดพบขอผูคนไดมีสวนรวมทํากิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การนับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง การแสดงมหรสพนอยใหญตางๆ ฯลฯ ซึ่งความคึกคักทางการคาดังกลาว ไดนํามาสูการอยู
อาศัยของผูคนบริเวณเกาะรัตนโกสินทรมากขึ้น สงผลใหเกิดความแออัดของอาคารและสิ่งกอสรางใน
บริเวณดังกลาว 

     รัฐไดตระหนักถึงปญหาดังกลาววา หากบานเรือนและอาคารเกิดข้ึนมากมายแลว ยอม
สงผลกระทบกับโบราณสถานท่ีสําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณระหวางคลอง
ผดุงกรุงเกษมกับแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนบริเวณเมืองเกาแรกกําเนิดของกรุงรัตนโกสินทร 41 ซึ่งในชวง
เวลาดังกลาวไดมีประชากรอยูอยางหนาแนนและมีการใชที่ดินแออัดกวาบริเวณที่ขยายออกไปในตอน
หลังๆ ซึ่งเปนอุปสรรคท่ียากแกการอนุรักษ โดยในแผนการดําเนินงานบูรณะปฏิสังขรณปูชนียสถาน
อาคารสถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากรระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524 ในสวน
ของโครงการท่ีมีช่ือวา “โครงการปรับปรุงทองสนามหลวงเพื่อใหทันฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ     
200 ป” จัดทําโดยกรมศิลปากร ไดแสดงใหเห็นมุมมองของรัฐที่มีตอทองสนามหลวงในขณะน้ันได
อยางชัดเจน โดยมองวาสนามหลวงเปน “สลัมที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ”42 ซึ่งเดิมทีทอง
สนามหลวงเปนสนามที่เขียวโลงและสะอาด ลอมรอบดวยตนมะขามที่โตงามเปนศักดิ์ศรี และใหความ

                                                             
     40 กรมศลิปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรงุเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรงุรัตนโกสินทร 200 ป), 118. 
     41 เรื่องเดียวกัน, 119. 
     42 สจช.ศธ. (4) 2.3.15.3/2  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอนุรกัษปรับปรุงและบูรณะ

โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร (12 มกราคม 2521 – 9 มีนาคม 2525), หอจดหมายแหงชาติ. 
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เดนแกพระบรมมหาราชวัง43 ทําใหรัฐตองดําเนินการบางอยางเพื่อใหตลาดนัดที่มีอยูนี้ไดรับการ
ปรับปรุงใหโยกยายไปดําเนินการบริเวณใกลเคียงอื่น เพื่อใหทองสนามหลวงนี้ใชเปนบริเวณสําหรับ
พระราชพิธีตางๆ เทานั้น44 ยกเวนแตการพักผอนหยอนใจและการเลนวาวในฤดูรอนเทานั้น            
ที่ยังสามารถกระทําได เพราะรัฐมองวากิจกรรมดังกลาวไมเปนการทําลายตนไมและสนามหญา 

 

ภาพที่ 3 “ตลาดนัดทองสนามหลวง ป พ.ศ. 2503” 

ที่มา: ยอนอดีต...วันวาน เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

     อยางไรก็ดี ทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มองวาสนามหลวงแหงน้ีเปนสลัมขนาดใหญ      
ที่สงผลตอภาพลักษณของเกาะรัตนโกสินทรและพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนแนวคิดของรัฐที่จะ
จัดการกับตลาดนัดทองสนามหลวงน้ี ไดเกิดข้ึนมาตั้งแต พ.ศ. 2515 แลว ซึ่งกรมศิลปากรเปนผูเสนอ
แนวคิดดังกลาวผานคณะท่ีปรึกษาฝายนโยบายและแผนมหาดไทย เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2515 45 
ทวาเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต พ.ศ. 2516 - 2519 ทําใหโครงการ

                                                             
     43 เรื่องเดียวกัน.  
     44 เรื่องเดียวกัน. 
     45 สจช.ศธ. (4) 2.3.15.3/2  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอนุรกัษปรับปรุงและบูรณะ

โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร (12 มกราคม 2521 – 9 มีนาคม 2525). 
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ดังกลาว ยังไมไดรับการพิจารณา ตลาดนัดทองสนามหลวงจงึยังคงดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอไป
จนถึง พ.ศ. 2524 

     จะเห็นไดวาบริเวณสนามหลวงอันเปนจุดศูนยกลางที่รายลอมไปดวยโบราณสถานที่
สําคัญนั้น เปนกลุมโบราณสถานที่รัฐไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก โดยรัฐมองวาโบราณสถานท่ีมี
ความสําคัญตอประวัติศาสตรของกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งจะปลอยไวใหมีสภาพเสื่อมโทรมไมได และ
ปญหาสืบเน่ืองอีกประการหน่ึงคือ ปญหาการจราจร อันเปนผลโดยตรงจากการท่ีผูคนทั่วสารทิศไดเขา
มาทองเท่ียวโบราณสถานบรเิวณเกาะรัตนโกสินทรและตลาดนัดสนามหลวง ดังนั้น จึงนํามาซึ่งการข้ึน
ทะเบียนทองสนามหลวงเปนโบราณสถานในพ.ศ. 2520 เปนผลใหตลาดนัดสนามหลวงตองมีอันยุติไป
ในเวลาตอมา 

 
ภาพที่ 4  ตลาดนัดทองสนามหลวงในป พ.ศ. 2515 และรัฐไดมองวา โบราณสถานแหงนี้เปน “สลัม”
  แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 
ที่มา: ยอนอดีต...วันวาน เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

      ปญหาการจราจรคับค่ัง 
      ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน การสัญจรไปมาบริเวณเกาะรัตนโกสินทรใช เสนทางน้ํา     
เปนหลัก จึงมีถนนไมกี่สายและแตละสายก็มีขนาดคับแคบเหมาะสําหรับใชเปนทางเดินเทานั้น 
ประกอบกับการที่กรุงเทพมหานครไมมีกฎหมายควบคุมการใชที่ดินมาแตแรก กอใหเกิดความแออัด
ของอาคารและสิ่งกอสรางนั้น ปจจัยเหลาน้ีไดสงผลกระทบถึงปญหาการจราจรคับค่ังดวย  
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      ปญหาการจราจรเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลกระทบตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
เนื่องจากสภาพดินบริเวณดังกลาว มีพัฒนาการมาจากดินเลนอันเปนสภาพดินของปากแมน้ํา ความ
แข็งแรงของดินจึงไมเพียงพอแตการรองรับการจราจรท่ีคับค่ัง มีผลตอการทรุดตัวของแผนดิน ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอรากฐานของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรดวย อยางไรก็ดี ปญหาการจราจร      
ในเกาะรัตนโกสินทรเปนผลโดยตรงมาจากการจราจรในกรุงเทพมหานครทั้งเมือง อันเน่ืองมาจากการ
ขยายเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในลักษณะโตเด่ียว จุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการติดตอ
ราชการจึงมุงเขาสูกรุงเทพมหานครเพียงดานเดียว เม่ือรัฐไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดพยายาม
บรรเทาปญหาดวยการจัดเสนทางระบายยวดยานท่ีไมจําเปนตองผานเข ามาเพิ่มปญหาการจราจร     
ในกรุงรัตนโกสินทร 2 โครงการ46 คือ 

       เมื่อป 2514 คราวเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบัน รัฐบาลไดเริ่มสรางถนนรัชดาภิเษกเปนถนนวงแหวนรอบกรุงรัตนโกสินทร และเพื่อ
เปนอนุสรณสถานที่สําคัญแหงหนึ่งเนื่องในพระราชพิธีดังกลาว 
       เมื่อป 2515 รัฐบาลตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทยข้ึนมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
จัดสรางระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ โครงการแรกที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนินการ
คือ การสรางทางดวน 3 สาย ซึ่งบางตอนเปนถนนยกระดับ สายที่ 1 ดินแดง – ทาเรือ สายที่ 2     
บางนา – ทาเรือ และสายที่ 3 ดาวคะนอง – ทาเรือ โดยทางดวนดังกลาวจัดสรางข้ึนเพื่อเปนอนุสร
สถานแหงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป  
      อยางไรก็ตาม การสรางถนนสายพิเศษดังกลาว ไมไดมีผลใหมีการแกไขปญหาการจราจร
ในเกาะรัตนโกสินทรเทาใดนัก เนื่องจากกิจกรรมการคาของตลาดนัดสนามหลวงท่ีกําลังเฟองฟู        
และกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงของผูคนในขณะน้ันที่ศาลาเฉลิมไทย ทําใหจํานวนรถยนตที่เขามายัง
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรยังคงมีจํานวนมากอยูนั่นเอง  

     เหตุการณสําคัญอีกประการหน่ึงที่สะทอนใหเหน็วา ในชวงทศวรรษ 2510 รัฐยังไมไดเกิด
ความตระหนักถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรจากการจราจรท่ี
คอนขางคับค่ังมากเทาที่ควรนั้น เปนกรณีที่เริ่มสรางสะพานสมเด็จพระปนเกลาใน พ.ศ. 2514 โดยมี   
จอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดมีการวาจางบริษัทตางประเทศเปนผูกอสราง47 
ลักษณะสะพานดังกลาวเปนคอนกรีตเสริมอัดแรง ทอดขามระหวางฝงธนบุรีมายังฝงพระนครอันเปน

                                                             
     46 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 112. 
     47 เรื่องเดียวกัน, 578. 
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บริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันในเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล โดยเชิงลาดของสะพานในฝงพระ
นครดังกลาวไดครอมทับลงสูคลองคูเมืองเดิม ทําใหตองทําพื้นปดขางบน เรือจึงไมสามารถสัญจรออก
ไปสูแมน้ําเจาพระยาไดอีกตอไป แตนํ้ายังสามารถไหลข้ึนลงไดตามปกติ ซึ่งสะพานสมเด็จพระปนเกลา
ไดเปดใชอยางเปนทางการใน พ.ศ. 251648   

 

ภาพที่ 5 บริเวณคลองหลอดในป พ.ศ. 2511 กอนมีการสรางสะพานสมเด็จพระปนเกลาครอมทบั          

บริเวณดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตลาดนัดสนามหลวง ในภาพจะเห็นวาเปนสวนของตลาดนัด
ตนไม 

ที่มา : ยอนอดีต...วันวาน เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

      การเปดใชสะพานสมเด็จพระปนเกลาในป 2516 สงผลกระทบกับโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรโดยตรง ดังนี้ 
      1. เปนทางสัญจรที่สําคัญระหวางฝงธนบุรีและฝงพระนคร โดยผานแนวถนนราชดําเนิน
ไปยังถนนหลานหลวงหรือเขาสูเสนถนนราชดําเนินในเพ่ือไปยังสวนใตของเกาะ อันเปนที่ตั้งของยาน
การคาที่สําคัญ เชน ตลาดสําเพ็ง เยาวราช หรือปากคลองตลาด ฯลฯ ซึ่งเสนทางที่กลาวมานี้เปนที่ตั้ง
ของโบราณสถานท่ีสําคัญท้ังสิ้น  

                                                             
      48 เรื่องเดียวกัน, 579. 
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      2. ทําใหผูคนสามารถเดินทางเขามาทํากิจกรรมตางๆ ในเกาะรัตนโกสินทรสะดวกย่ิงขึ้น 
ไมวาจะเปนตลาดนัดสนามหลวงหรือศาลาเฉลิมไทย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ภาครัฐจัดข้ึนโดยใช
บริเวณทองสนามหลวงเปนที่จัดงาน  

     การจราจรท่ีคับค่ังนี้เองเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดการทรุดตั วของแผนดินบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโบราณสถานตางๆ เกิดความเสียหาย ปญหาที่สั่งสมเหลานี้
เองท่ีทําใหรัฐเริ่มตระหนักและเอาจริงเอาจังกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะมากข้ึน  

     ปญหาการทรุดตัวของแผนดิน 

     ปญหาการทรุดตัวของแผนดิน ถือเปนปญหาท่ีภาคเริ่มรัฐเล็งเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษโบราณสถานเปนอันดับแรก เพราะมีผลกระทบตอโบราณสถานโดยตรง ซึ่งนับตั้งแต พ.ศ. 
2500 เปนตนมาบริเวณเกาะรัตนโกสินทรไดรับความนิยมในฐานะเปนสถานที่ทัศนาจร นอกจากนี้ยัง
เปนจุดรับสงสินคาขนาดใหญที่บริเวณตลาดทาเตียน และเปนทางผานไปยังปากคลองตลาดอีกดวย 
ซึ่งการที่มีรถบรรทุกขนาดหนัก เขามารับสงสินคาบริเวณตลาดขายสงผักและผลไม ตลอดจนยาน
พานิชยกรรมและคลังสินคาตางๆ นั้น ทําให เกิดความสั่นสะเทือนแกอาคาร ท่ีมี คุณคาทาง
ประวัติศาสตรและศิลปสถาปตยกรรม อันเปนสาเหตุที่ทาํใหอาคารเหลาน้ีทรุดตัว49 สงผลใหเกิดความ
เสื่อมโทรมแกโบราณสถานเปนอยางมาก แตเปนที่นาสังเกตวาในชวงตนทศวรรษ 2500 รัฐยังไมได
เกิดความตระหนักวาโบราณสถานจะเสื่อมโทรมไปอยางไรบาง เหตุเพราะรัฐยังคงใหความสนใจท่ีจะ
อนุรักษและบูรณะโบราณสถานอื่นๆ เพื่อการสรางเปนอุทยานประวัติศาสตรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ไดแก โบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและเมืองบริวาร และโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
ซึ่งถือเปนโบราณสถานที่รัฐกําลังใหความสําคัญมากอยูในขณะน้ัน 

     เมื่อพื้นดินในเกาะรัตนโกสินทรทรุดตัวน้ัน นอกจากจะกระทบกับรากฐานของ
โบราณสถานโดยตรงแลว ทําใหเกิดปญหาที่ตามมาอีกประการหน่ึงคือ ปญหานํ้าทวม เน่ืองจากเกาะ
รัตนโกสินทรตั้งอยูในที่ลุมและติดกับปากแมน้ํา จึงไดรับอิทธิพลจากน้ําข้ึนนํ้าลงในทะเลอาวไทยอยู
เสมอ ทําใหกรุงเทพมหานครรวมถึงเกาะรัตนโกสินทรเกิดน้ําทวมอยูบอยครั้ง และแตละครั้งยอมสงผล
กระทบตอโบราณสถานอยางหลีกเลี่ยงไมได  

                                                             
     49 พ.ต.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ , รายงานการวิจัยเพ่ือเสนอแนะเร่ือง โครงการ

ปรับปรุงและการอนุรักษบริเวณเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร)  (กรุงเทพฯ: 

คณะมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปตยกรรมศาสตร, 2516), 4. 
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ภาพที่ 6 น้ําทวมสนามหลวง พ.ศ. 2485 

ที่มา : “ยอนอดีต...วันวาน” เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/

ยอนอดีต...วันวาน  

      ปญหาที่กลาวมานี้ เปนสวนหนึ่งที่มีผลใหภาครัฐมีมุมมองตอโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรเปลีย่นแปลงไป เริ่มท่ีจะมองโบราณสถานในเกาะเปนโบราณสถานมากข้ึน และตระหนัก
ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโบราณสถานมากย่ิงข้ึนตามไปดวย   

     รัฐบาลโดยกรมศิลปากรไดเริ่มข้ึนทะเบียนโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรในป 2492 
จํานวน 36 แหง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) เปนโบราณสถานท่ีอยูในที่พื้นที่ทําการศึกษาเพียง      
6 แหงเทานั้น แบงเปนโบราณสถานในพ้ืนที่ เกาะรัตนโกสินทรช้ันใน 3 แหง ไดแก วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร  และพระราชวังบวร
สถานมงคล เกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก 3 แหง ไดแก วัดราชนัดดารามวรวิหาร ปอมพระสุเมรุพรอม
ดวยปราการ และปอมมหากาฬ50 โดยมีการข้ึนทะเบียนตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ. 252151 ซึ่งมี
โบราณสถานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทรที่ทําการศึกษา ดังนี้ 

 

                                                             
     50 “ปอมมหากาฬไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 66,    

ตอนท่ี 64 (22 พฤศจิกายน 2492): 98. 

     51 กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร , จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
จัดพิมพเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
สหประชาพานิชย, 2525), 642. 
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ตารางท่ี 3  ขอมูลโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในและช้ันนอกท่ีไดรบัการข้ึนทะเบยีนตัง้แต พ.ศ.   
               2492 - 2521 

ลําดับ รายชื่อโบราณ
สถานท่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียน (เฉพาะกลุม

ศึกษา) 

เกาะ
รัตนโกสินทร

ชั้นใน 

เกาะ
รัตนโกสินทร
ชั้นนอก 

ป พ.ศ.    
ท่ีขึ้น

ทะเบียน 

อางอิงใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
(พ.ศ.) 

1 วัดพระเชตุพนวิมล    
มังคลารามฯ (วัดโพธ์ิ) 

√ − 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

2 วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ิฯ 

√ − 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

3 วัดราชนัดดาราม
วรวิหาร 

− √ 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

4 ปอมพระสุเมรุพรอม
ดวยปราการ 

− √ 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

5 ปอมมหากาฬ − √ 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

6 พระราชวังบวรสถาน
มงคล 

√ − 2492 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

7 พิพิธภัณฑสถานวัด
พระเชตุพนฯ 

√ − 2504 เลม 78 ตอนท่ี 94 

14 พ.ย. 2504 

8 พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 

√ − 2504 เลม 66 ตอนท่ี 64 

22 พ.ย. 2492 

9 ศาลหลกัเมือง √ − 2518 เลม 92 ตอนท่ี 112 

17 มิ.ย. 2518 
10 คลองรอบกรุงตลอดแนว

คลอง (ในประกาศใชคํา
วา “คลองโองอาง”) 

− √ 2519 เลม 93 ตอนท่ี 68 

29 พ.ย. 2519 

 
11 กําแพงพระราชวังบวร

สถานมงคล (ดานทิศใต
ของ ม.ธรรมศาสตร) 

√ − 2519 เลม 93 ตอนท่ี 141 

9 พ.ย. 2519 
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ตารางท่ี 3  ขอมูลโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในและช้ันนอกท่ีไดรบัการข้ึนทะเบยีนตัง้แต พ.ศ.   
               2492 – 2521 (ตอ) 

ลําดับ รายชื่อโบราณ
สถานท่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียน (เฉพาะ
กลุมศึกษา) 

เกาะ
รัตนโกสินทร

ชั้นใน 

เกาะ
รัตนโกสินทร
ชั้นนอก 

ป พ.ศ.    
ท่ีขึ้น

ทะเบียน 

อางอิงใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
(พ.ศ.) 

 
12 

อาคารที่ทําการกรม
ศิลปากร 

√ − 2520 เลม 94 ตอนท่ี 75 

16 ส.ค. 2520 
13 ตึกถาวรวัตถุ         

(ในประกาศใชคําวา    
“หอพระสมุดวชิราวุธ”) 

√ − 2520 เลม 94 ตอนท่ี 75 

16 ส.ค. 2520 

14 สนามหลวง √ − 2520 เลม 94 ตอนที่ 126 

13 ธ.ค. 2520 
15 วัดเทพธิดาราม

วรวิหาร 
− √ 2520 เลม 94 ตอนท่ี 126 

13 ธ.ค. 2520 
16 ทองพระโรงตําหนัก

กลางวังทาพระ 
√ − 2521 เลม 95 ตอนท่ี 126 

14 พ.ย. 2521 

     จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาในชวงกอนทศวรรษ 2520 รัฐไดดําเนินการข้ึนทะเบียน
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรและบริเวณโดยรอบในจํานวนคอนขางนอยเม่ือเทียบกับระยะเวลา
นับตั้งแตมีการตรากฎหมายโบราณสถานฉบับใหมในป 2504 ทั้งๆ ที่ในระยะเวลาเดียวกันการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานในภูมิภาคไมสูจะมีปญหามากนัก52  จึงสันนิษฐานในเบื้องตนไดวา ในมุมมอง
ของรัฐนั้น โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรสวนใหญ ยังไมไดเปนโบราณสถานท่ีควรเรงรีบ           
ข้ึนทะเบียนและอนุรักษ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ภาครัฐยังไมไดกําหนดคุณคาในสิ่งกอสรางโบราณน้ันวา   
มีคาสมควรเปนโบราณสถานของชาติหรือไมนั่นเอง ดังน้ัน ภาครัฐจึงยังไมไดใหความสําคัญที่จะข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานสวนใหญในเกาะรัตนโกสินทรในชวงเวลาน้ี  

 

                                                             
     52 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 644. 
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     อยางไรก็ ดี ไมไดหมายความวาในชวงกอนทศวรรษ 2520 โบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรไมไดรับการอนุรักษหรือบูรณะปฏิสังขรณ แตรัฐเลือกเฉพาะโบราณสถานสถานท่ีรัฐมอง
วามีความพิเศษกวาโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะ โดยในป 2478 ไดมีการเริ่มบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชวังบวรสถานมงคล53 แตที่เห็นได
ชัดเจนที่สุดคือ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกว (ตอไปนี้เรียกวา “วัดพระแกว”) 
ตลอดจนพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังที่สําคัญ ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยไดใหความสําคัญในการอนุรักษเปน      
อันดับแรก และไดมีการอนุรักษตอเน่ืองกันตลอดมา  

     จากหลักฐานประเภทเอกสารที่เก่ียวของกับการอนุรักษวัดพระแกว ไมวาจะเปนจดหมาย
เหตุก็ดี หรือเอกสารราชการก็ดี จะไม ใช คําวาอนุรักษ แตจะใช คําวา การบูรณะ หรือการ
บูรณปฏิสังขรณ ซึ่งการบูรณะวัดพระแกวครั้งใหญไดเกิดข้ึน 2 ครั้ง ไดแก54   

     ครั้งที่ 1 ชวงการครบรอบ  150 ปของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2475 ใน
รัชกาลที่ 7 เริ่มการบูรณปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอารามตั้งแตป พ.ศ. 2472 เพื่อใหทันกับงานสมโภชพระ
นครครบ 150 ปในป พ.ศ. 2475 การบูรณะครั้งนี้ นอกจากจะใชทุนจากรัฐบาลแลว ยังใชทุนจากการ
บริจาคของประชาชน 

     ครั้งที่ 2 ชวงการครบรอบ 200 ปของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2525          
ในรัชกาลปจจุบัน ไดมีการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญเพื่อใหทันงานสมโภชพระนครครบ 200 ป          
ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับหนาที่เปนแมกองการบูรณะ    
ในครั้งนี้ดวย 

     สําหรับกรณีการบูรณปฏิสังขรณ วัดพระแกวที่ผานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น 
กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย55 ไดวิเคราะหถึงแนวคิดการอนุรักษ โดยเรียกวาเปนรูปแบบการอนุรักษ 
“ตามแบบประเพณี” อันมี  พระบรมวงศานุวงศช้ันสูงเปนประธานหรือเปนผูนําในการอนุรักษทุกครั้ง 
ซึ่งการอนุรักษดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงกรอบแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยที่
ไมไดเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว แมจะเปนการบูรณะสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แตการบูรณะดังกลาวยังไดกระทําเปนราชประเพณีของกษัตริยาธิราชเจา และยังเปน

                                                             
     53 กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 88 

     54 เรื่องเดียวกัน, 205. 

     55 เรื่องเดียวกัน. 
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เครื่องมือสําคัญของกษัตรยิ และแสดงนัยยะทางการเมืองที่เกิดข้ึนในชวงเวลาน้ันๆ เพื่อการเสริมสราง
แสนยานุภาพ เพิ่มพูนความเช่ือ ความศรัทธาตอผูถูกปกครองเปนสําคัญ 56  ทําใหการบูรณะวัด      
พระแกวไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนอยูเสนอ  

     ปญหาที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษกลุมวัดพระแกวถือไดวาเกิดข้ึนนอยมาก เม่ือเทียบกับ
โบราณสถานอ่ืนๆ ที่อยูในเกาะรัตนโกสินทร เพราะในขณะน้ันปญหาดานสภาพแวดลอม ประชากร 
การทองเที่ยว ตลอดจนการวางแผนการใชที่ดินภายในเกาะรัตนโกสินทรไดสงผลกระทบกับ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสนิทรเรือ่ยมา และดวยขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากร และดวยอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานรัฐที่ทับซอนกัน ทําใหนับต้ังแตป 2492 เปนตนมาจนถึงชวงทศวรรษ 2520 การ
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานจึงเปนวิธีการที่ถูกตองที่ดีที่สุดที่รัฐจะสามารถเลือกใชเพื่อการอนุรักษ
โบราณสถาน     
      เมื่อรัฐตองถูกจํากัดความสามารถในการอนุรักษโบราณสถานดวยกรอบของปญหา
ดังกลาว ผลเสียที่เกิดข้ึนจึงตกอยูที่โบราณสถานอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได สงผลใหจุดเริ่มตนของการ
อนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดเกิดข้ึนทามกลางปญหาดังกลาว  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 เรื่องเดียวกัน. 
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     ในจดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร57 โดยคณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200ป ไดกลาวถึงเหตุการณที่เปนจุดเริ่มตนของการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2512 นอกเหนือไปจากที่กรมศิลปากรไดกระทําอยูแลว คือ การที่
คณะกรรมการอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม ซึ่งเปนคณะกรรมการของสมาคมสถาปนิกสยาม          
ในพระบรมราชูปถัมภประทวงกรณีวัดสระเกศราชวรมหาวิหารสรางอาคารพาณิชยข้ึนภายในบริเวณ
วัด การประทวงครั้งนั้นไดรับความสนใจจากประชาชนท่ัวไปและสื่อมวลชนเปนอยางมาก                  
แมคณะกรรมการศิลปะสถาปตยกรรมจะไมสามารถยับย้ังการสรางอาคารพาณิชยที่ทําลายความงาม
ของทิวทัศนบริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ได แตผลพลอยไดที่เกิดข้ึนคือ ความตื่นตัวในดานการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 58 ตอมาในพ.ศ. 2516 ก็ไดมีการกระทําในลักษณะเดียวกันอีก กลาวคือ 
วัดสัมพันธวงศารามไดรื้อพระอุโบสถหลงัเดิมที่สรางข้ึนในสมัยรชักาลที ่3 อันเปนอาคารท่ีมีคุณคาทาง

                                                             
     57 จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร จัดทําโดยคณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร 200ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 พ.ศ. 2525 มี
นายเดโช สวนานนท อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นเปนประธานคณะบรรณาธิการ วัตถุประสงคของ
จดหมายเหตุที่กลาวไวในคํานํา เพ่ือเปนการบันทึกประวัติและวิวัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทรแตแรก
กอกําเนิดเปนชุมชนเล็กๆ จนกระทั่งวิวัฒนาการข้ึนเปนเมือง และไดรับการสถาปนาข้ึนเปนราชธานีใน
ที่สุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ภาค 

      ภาคที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร กลาวถึงประวัติความเจริญเติบโตทางกายภาพ
ของกรุงรัตนโกสินทรแตเริ่มแรกจนปจจุบัน 

      ภาคที่ 2 โบราณสถานและสถานที่สําคัญในกรุงรัตนโกสินทร กลาวถึงโบราณสถานและ
สถานที่สําคัญเฉพาะที่เปนตัวอยางอันสําคัญแหงความงามทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมประจํา
ชาติ ความนิยมแหงศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน   แตละยุคสมัย อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร 
และโบราณสถานที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานสําคัญของชาติ ทั้งที่เปนสถานที่อันมมีากอน
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรและที่ไดสรางทําข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ 

     ภาคที่ 3 การอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร กลาวถึงการดําเนินงานอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
ซึ่งเริ่มจากการสงวนรักษาโบราณวัตถุสถาน แลวจึงขยายเปนการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร โดยองคกร
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรนี้ 
(ผูวิจัย) 

     58 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 646. 
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ประวัติศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรม59 คณะกรรมการอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมก็ไดดําเนินการ
ประทวงอีกครั้งหนึ่ง แตไมเปนผลสําเร็จ 

      การทําลายโบราณสถานท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาว โดยที่รัฐไมไดแกปญหา   
ใดๆ นั้น สะทอนใหเห็นมุมมองของภาครัฐท่ีไมไดใหความสําคัญกับโบราณสถานท่ีมิไดมีความสําคัญ
กับประวัติศาสตรชาติและราชสํานักอยางชัดเจน การกระทําตอโบราณสถานดังกลาวนี้ รัฐโดยกรม
ศิลปากรสามารถดําเนินการขัดขวางไดตามกฎหมายโบราณสถานท่ีเพิ่งบังคับใช แตรัฐไมไดทํา      
หนาที่นั้น แตกลับเปนองคกรเอกชนเปนผูตระหนักถึงความเสียหายของโบราณสถานดังกลาว         
แตถึงกระน้ัน รัฐก็ยังมองในเชิงบวกวา การเริ่มตนของคณะกรรมการอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม
ดังกลาวไดกระตุนสังคมใหมีความสนใจในดานงานอนุรักษมากข้ึน ซึ่งจะเห็นไดจากการต้ังชมรม
อนุรักษและศูนยวัฒนธรรมข้ึนตามสถาบันการศึกษา มีการจัดสัมมนาทางวิชาการข้ึนในที่ตางๆ 
นักวิชาการไดคนควานําเอาสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมออกมาเผยแพร ทั้งมีหนังสือและสิ่งพิมพ         
ที่สงเสริมกิจกรรมดานนี้ใหแพรหลายในวงวิชาการและในทองตลาดมากข้ึนกวาเดิม ทําใหประชาชน
ไดรับความรูและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไดสรางทําไวให 60  

     การอนุรักษโบราณสถานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร ไดเริ่มข้ึนอยางไมเปนทางการเมื่อ
พ.ศ. 2515 ในจดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรัตนโกสินทรไดกลาวถึงการดําเนินงานที่อนุรักษเฉพาะ   
ในอาณาบริเวณคลองรอบกรุง อันเปนตัวเมืองเกา ซึ่งไดรับสมญาวา “หัวแหวนแหงรัตนโกสินทร”61 
โดยการดําเนินงานของสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ไดจัดทํา “โครงการปรับปรุงและ
อนุรักษบริเวณเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร)” แลวมอบหมายใหม.ร.ว.ทองใหญ 
ทองใหญ อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูวิจัย และนายเจตกําธร 
พรหมโยธีอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูชวย แผนโครงการดังกลาว   
มีช่ือวา “โครงการปรับปรุงและอนุรักษบริเวณเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร )     
ไดถูกนําเสนอตอกระทรวงมหาดไทยในป 2516 เปนโครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 10 ป แตไดเกิด
เหตุการณผันผวนทางการเมืองข้ึนในปเดียวกัน โครงการน้ีจึงชะงักงัน อยางไรก็ดีถึงแมวาสมาคม
อนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมจะไมใชหนวยงานของรัฐ แตการเสนอโครงการเกาะรัตนโกสินทร
ตลอดจนสมาชิกของสมาคมดังกลาวสวนใหญเปนเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น การดําเนินงานของสมาคม
จึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของรัฐไดอีกมุมหนึ่ง 

                                                             
     59 เรื่องเดียวกัน. 
     60 เรื่องเดียวกัน. 
     61 เรื่องเดียวกัน. 
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     มุมมองของรัฐกับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป  
     พ.ศ. 2517 – 2518 เริ่มเกิดมีกระแสของงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปข้ึน แนนอน

วารัฐยอมเปนเจาภาพและหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดงานครั้งน้ี ทวาในขณะน้ันดวยปญหาดาน
งบประมาณที่ไมเพียงพอ ประกอบกับพื้นที่และสิ่งกอสรางในเกาะรัตนโกสินทรมีเจาของหรือผูดูแล
หลายกลุม จึงยังไมมีความชัดเจนของโครงการท่ีตองมีการแบงงานใหกบัหนวยงานที่รบัผดิชอบ เชนวา
รัฐจะมอบใหใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ชวงเวลาดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐยังไมมีความพรอมที่จะ
จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร สงผลใหการอนุรักษโบราณสถานในเกาะที่เปนหนาที่ของรัฐโดยตรง
ตองขอความรวมมือและความชวยเหลือจากเอกชนในการชวยสํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานใน
พ.ศ. 2517 

     การสํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานใน พ.ศ. 2517 ไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป 62 ซึ่งขณะนั้นมีนายสุลักษณ ศิวรักษ (ส .ศิวรักษ) เปนประธาน
อนุกรรมการของมูลนิธิฯ ไดขอเขาไปมีสวนรวมในดานงบประมาณที่มูลนิธิจัดหาเงินจากมูลนิธิฟอร
ดอีกตอหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท และจากงบประมาณของกรมศิลปากรจํานวน 30 ,000 
บาท 63 ในสวนของแผนผังโบราณสถานตามจุดตางๆ ในเกาะรัตนโกสินทรเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมของสยามสมาคมและกรรมาธิการอนุรักษศิลปสถาปตยกรรม 
สมาคมสถาปนิกสยาม 

 

ภาพที่ 7  ตราสัญลักษณมลูนิธิเสถียรโกเศศนาคะประทีป 

ที่มา :   “มูลนิธิเสถียรโกเศศนาคะประทีป” เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2558 

เขาถึงไดจาก http://network.nhrc.or.th/organizations/view/1601 

 

                                                             
     62 สจช.ศธ. 2.3.1/41/3 (4) เรื่อง การสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ,     

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     63 เรื่องเดียวกัน. 
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     การดําเนินการรวมกันระหวางกรมศิลปากรกับองคกรเอกชนดังกลาวไดดําเนินมาจนถึง 
พ.ศ. 2518 หากมองผวิเผินก็นับไดวาเปนนิมิตรหมายอันดีที่เอกชนไดตระหนักถึงการท่ีจะเขาไปมีสวน
รวมในการอนุรักษโบราณสถาน และรัฐก็มีมมุมองใหมวา เอกชนก็เปนเจาของโบราณสถาน ยอมมีสิทธิ
และมีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานเชนกัน แตทวากรณีดังกลาวน้ีเองไดนํามาสูความขัดแยงที่
คอนขางรุนแรงระหวางกรมศิลปากรกับองคกรเอกชนขางตน 

     พลเรือตรีสมภพ ภิรมย อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น ไดพูดถึงผลการทํางานของ
คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมของสยามสมาคมเก่ียวกับผลการสํารวจเพือ่ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน
ในกรุงเทพฯ ตอ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ผูเช่ียวชาญดานสถาปตยกรรมรวมสมัยในขณะนั้นวา ... 
“งานท่ีไดจัดทํามาแลวนั้นใชการไมได และไดสั่งการใหมีการเขียนแผนผังตางๆ ข้ึนใหม ทั้งน้ีเปนการ
เปลืองงบประมาณของกรมศิลปากรไปถึง 70,000 บาท”64 ทั้งๆ ที่การดําเนินการดังกลาวไดอยูภายใต
การอํานวยการของคณะกรรมการที่ปรึกษากรมศิลปากรมาต้ังแตตน เมื่อความดังกลาวทราบถึง        
นายศิริชัย นฤมิตรเรขการ ประธานคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมของสยามสมาคมผูจัดทําแผน
อนุรักษโบราณสถาน จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรแสดงความเสียใจที่ไดรับรูถึงคําพูดของอธิบดี
กรมศิลปากรดังกลาว65 ตอมาทางมูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป โดยนายสุลักษณ ศิวรักษไดมี
หนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรเชนกัน ซึ่งในเนื้อหาไดแสดงความเห็นจากคําพูดของอธิบดีกรมศิลปากร
ดังกลาววา อธิบดีกรมศิลปากร ...ไมรับผิดชอบตองานในหนาที่ของทานเอง...66 และทางมูลนิธิฯ ขอให
กรมศิลปากร ...เรงดําเนินการเสนอผลสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนโบราณสถาน... และขอให...สงเงินสวนที่
เหลือจากงบที่มูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทปีไดบริจาคสมทบจํานวน 11,937 บาท คืนไปยังมูลนิธิ
เสถียรโกเศศ – นาคะประทีปอยางเรงดวน67 เปนการตัดความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ        
กรมศิลปากรในการอนุรักษโบราณสถานอยางชัดเจน  

     ในพ.ศ. 2519 วัตถุประสงคการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเพ่ืองานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทรเริ่มมีความชัดเจนมากข้ึน กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงต้ัง “คณะกรรมการ
อนุรักษสิ่งกอสรางที่มีคุณคาประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ภายในเขต

                                                             
     64 เรื่องเดียวกัน. 
     65 สจช.ศธ. 2.3.1/41/2 (4) เรื่อง การสํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ 

(หนังสือเรื่องผลการสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ โดยนายศิริชัย นฤมิตรการ มีถึง
อธิบดีกรมศิลปากร), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     66 เรื่องเดียวกัน. 
     67 เรื่องเดียวกัน. 
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กรุงเทพมหานคร” โดยมีกรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ คณะกรรมการดังกลาวมีนาย
ธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น เปนประธานกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ รวม 17 คน 68 คณะกรรมการดังกลาวมี
กรุงเทพมหานครเปนเจาภาพ แตอยางไรก็ดี ไมสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดทันที แมจะมี
การวางแผนจัดทําโครงการตางๆ ไวอยางมากมาย เพราะสภาพความเปนจริง  ไมเอื้ออํานวยให
กรุงเทพมหานครทําเชนน้ันได เนื่องจากอาณาบริเวณเกาะรัตนโกสินทรเต็มไปดวยโบราณสถานอันอยู
ในอํานาจกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 กรุงเทพมหานครจึงทําไดแต
เพียงการประชุมวางแผนและสํารวจหาขอมูลเบื้องตนเทานั้น69  

     ในชวงเวลาดังกลาว จะเห็นไดวา รัฐไมไดมุงที่จะอนุรักษเฉพาะตัวโบราณสถานเทานั้น    
รัฐยังไดเริ่มคํานึงถึงความสวยงามของภูมิทัศนทั้งเกาะ แตทั้งนี้ไดเปนเพียงเฉพาะแนวคิดเทานั้น การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดอยาง
เปนรูปธรรม ดวยความวุนวายทางการเมืองในชวง 6 ตุลาคม 2519 การอนุรักษโบราณสถานทั้งเกาะ
รัตนโกสินทรจึงไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ 

 
ภาพที่ 8 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ที่มา : “ยอนอดีต...วันวาน” เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

                                                             
     68 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 649. 
     69 เรื่องเดียวกัน, 650. 
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     อยางไรก็ดี จะสังเกตไดวา แมการอนุรักษจะมีขอจํากัดดานงบประมาณหรือดวยปจจัย
ประการใดก็ดี อันไมอาจทําใหรัฐดําเนินการอนุรกัษโบราณสถานทั้งเกาะรัตนโกสินทรไดในขณะน้ัน แต
รัฐก็ไมละเลยท่ีจะอนุรกัษและบูรณะโบราณสถานท่ีรัฐใหคุณคา ใหความสําคัญ สะทอนใหเห็นทัศนคติ
ของรัฐที่มีตอโบราณสถานกลุมดังกลาววามีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติ สถาบันพระมหากษัตริย 
ตลอดจนเศรษฐกิจการทองเที่ยว นอกจากน้ียังสะทอนใหเห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญของ
โบราณสถาน แมจะต้ังอยูบนเกาะรัตนโกสินทรเหมือนกันก็ตาม 

     พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2520 อนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการบรูณะปฏิสังขรณพระอุโบสถปูชนียสถานและอาคารในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ซึ่งขณะนั้นไดมีการบูรณะพระอุโบสถโดยทําสัญญากับบริษัทเสนียสรรพกิจ ใชเงินจํานวน 2 ลานบาท 70 
สวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเปนโบราณสถานที่อยูใกลเคียงกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    
และเปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดมีการปรับปรุงเฉพาะ
วิหารพระพุทธไสยาสน เกิดคณะทํางานในรูปกรรมการช่ือวา คณะกรรมการปรับปรุงวิหารพระพุทธ
ไสยาสนวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานคร เปนงานท่ีดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2519 – 2521 โดยใช
งบประมาณสูงถึง 4,180,000 บาท 71 สวนโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะรัตนโกสินทรชวงเวลาเดียวกันนี้ 
เปนหนาที่ของกรมศิลปากรที่ทําการอนุรักษ นอกนั้นเปนโบราณสถานท่ีอยูในความครอบครองของ
เอกชน ซึ่งชวงนั้นรัฐไมไดเขาไปยุงเกี่ยวมากหรือถือเปนภาระท่ีตองรับผิดชอบแตอยางใด เพราะใน
กฎหมายโบราณสถานกําหนดใหเอกชนเปนผูออกคาใชจายในการดูแลโบราณสถานเอง  

การใหคุณคาตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรท่ีสงผลตอมุมมองของรัฐ  
     คุณคาของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรในสายตาของรัฐในเวลานั้น คือ การเปนทั้ง

สัญลักษณ เศรษฐกิจ สุนทรียะ วิชาการ ซึ่งสงผลตอมุมมองและการจัดการของรัฐตอโบราณสถานใน
เกาะรัตนโกสินทร  

     ทัศนคติและมุมมองของรัฐทีม่ีตอโบราณสถานในเกาะรตันโกสนิทรในชวงเวลาดังกลาวได
มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษอยาง
จริงจัง รัฐมีทัศนคติและมุมมองอยางชัดเจนวา โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนหลักฐาน         
ที่สัมพันธกับสถาบันพระมหากษัตริย ราชวงศจักรี ตลอดจนเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความรุงเรืองของ
กรุงรัตนโกสินทรที่ผานมาแลว 200 ป การอนุรักษจึงไมหยุดที่ตัวโบราณสถานเพียงอยางเดียว ควรมี
                                                             

     70สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและบูรณะ
โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร (12 ม.ค. 2521 – 9 มี.ค. 2525), หอจดหมายเหตุแหงชาติ  

     71 เรื่องเดียวกัน. 
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การอนุรักษทั้งเกาะ และกรมศิลปากรก็ไมใชหนวยงานเดียวเทานั้นท่ีจะทําหนาที่อนุรักษโบราณสถาน
ไดอีกตอไป แนวคิดดังกลาวไดสะทอนผานออกมาทางคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมี
การออกกฎหมายและขอบังคับมาบังคับใชเพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษบริเวณเกาะรัตนโกสินทร
โดยเฉพาะ ไมเพียงแตโบราณสถานเทาน้ัน ชุมชน สถานที่ราชการ ตลาด ตลอดจนที่อยูอาศัยตางๆ   
ในเกาะรัตนโกสินทรก็ถูกผนวกใหเขามาอยูในกระบวนการอนุรักษดังกลาวดวย  

     โบราณสถานเปนสัญลักษณแหงความเจริญรุงเรืองของกรุงรัตนโกสินทร 
     ในชวงทศวรรษที่ 2520 - 2530 อาจกลาวไดวา การอนุรักษโบราณสถานในเกาะ

รัตนโกสินทรเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ปในป 2525 

โดยเฉพาะ ซึ่งงานเฉลิมฉลองดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอโบราณสถาน ไมวาจะเปน
วิธีการอนุรักษ สภาพแวดลอมโบราณสถาน ตัวโบราณสถาน รวมถึงมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถาน
ดวย ทั้งนี้ การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรถือเปนโครงการระยะยาว ซึ่งตองใชบุคลากร 
เวลาและงบประมาณจํานวนมากเพื่อการเตรียมงาน และเม่ืองานเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นก็ยอมมีโครงการ
ตอเนื่อง ที่รัฐเห็นวาควรจะพยายามพัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป 

     เริ่มตนจากเมื่อป 2520 นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะน้ัน มีคําสั่งใหกรมศิลปากรจัดทํา “โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร” ข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณใน
โอกาสท่ีกรุงรัตนโกสินทรมีอายุครบ 200 ปในป 2525 กรมศิลปากรจัดทําโครงดังกลาว ซึ่งมีหลักการ
ดําเนินงาน โดยแบงโบราณสถานออกเปน 2 กลุม ไดแก 

     1. กลุมที่จะดํารงรักษาไวใหคงอยูทางดานโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และ
สภาพแวดลอม และกําหนดมาตรการตางๆ ในอันที่จะใชอุปกรณดําเนินงาน 

     2. กลุมที่จะทําการปรับปรุงบูรณะซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม และแกไขสิ่งที่ไมสมควร
ใหถูกตอง72 

     นอกจากนี้ ในโครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร ยังไดกําหนดขอบขายของสิ่งกอสรางที่
มีคุณคาประเภทโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรโดยประมาณ ดังนี้73 

1. พระราชวังและวัง 9 แหง 
2. วัดและอาราม 5 แหง 
3. อนุสาวรีย 2 แหง 

                                                             
     72 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 659. 
    73 เรื่องเดียวกัน, 650-651. 
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4. กําแพงเมือง 2 แหง 
5. สถานที่ทําการราชการ 9 แหง 
6. สวนสาธารณะ 6 แหง 
7. อาคารรานคา 3 แหง 
8. สะพาน 9 แหง 
9. คูเมือง คลอง 1 แหง 
10. ทาน้ํา 4 แหง 

     เมื่อโครงการดังกลาวคอนขางที่จะสมบูรณแลว จึงได เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายใหกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณพิจารณา เนื่องจากเปน
โครงการใหญที่ตองใชงบประมาณสูง และมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน  

     แตกระทรวงการคลังมองวา โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทรที่กรมศิลปากรเสนอมา
เปนโครงการใหม ยังไมไดผานการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรที่จะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําโครงการและดําเนินการตามโครงการ      
แลวใหนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณากอน ทั้งน้ีเพื่อ
จะไดสอดคลองกับแผนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2520 -2524) ซึ่งเปนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่กลาวถึงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย 

     เมื่อสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติพิจารณาเนื้อหาโครงการ
แลวเห็นวาสามารถตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ดานการสงวน
รักษา บูรณะ ซอมแซมมรดกทางวัฒนธรรม74 และภายใตแผนดังกลาว มีโครงการเปนเปาหมายที่จะ
บูรณะเมืองเกาในสวนภูมิภาคดวย ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ มองวา หาก
เสนอโครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทรเพิ่มข้ึนอีกโครงการหนึ่งก็จะสนับสนุนใหแผนพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติมีความสมบูรณยิ่งขึ้น75  

     ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 -2524) ไดสะทอนให
เห็นถึงมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในฐานะท่ีเปน “สัญลักษณ” ที่แสดงความเจริญของประเทศ 
และสัญลักษณของประเทศที่สําคัญนี้กําลังถูกทําลายลง  
                                                             

     74 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกที่กลาวถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (ผูวิจัย)  

     75 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 650. 



 

84 

 

 

 

     “... ศิลปวัฒนธรรมในรูปของโบราณวัตถุสถาน อันแสดงถึงสัญลักษณของความเจริญ 

      ของประเทศในดานสถาปตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ซ่ึงปรากฏหลักฐาน 

      ในรูปของวัดวาอาราม โบราณสถานและปูชนียวัตถุที่สําคัญๆ ซ่ึงมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
      ไดถูกทําลายไปเปนอันมาก...”76 
      การที่รัฐไดนําเรื่องของโบราณสถานเขาเปนวาระสําคัญของชาติ ที่ตองไดรับการพัฒนา

และอนุรักษไปพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานตางๆ  นั้น เนื่องจากขณะน้ันรัฐได   
ตระหนักวา  

     “...ปจจุบันความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในดานการ 
     สื่อสาร คมนาคม ธุรกิจและการคาตางๆ มีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง 
     ดานศิลปวัฒนธรรมจากแบบอยางที่เคยปฏิบัติกันมา แตดั้งเดิมเปนอันมาก  
     ทําใหศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามบางอยางของไทยที่ควรสงวนและรักษาไวคอยๆ เลือน 

     หรือถูกทําลายไปและถูกวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาแทนที่อยางรวดเร็ว ...”77  
     นอกจากน้ี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นวา โครงการอนุรักษ

เกาะรัตนโกสินทรมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงาน เพื่อไมใหเกิดปญหาความซับซอนของงาน 
จึงไดเสนอรายช่ือหนวยงานที่เก่ียวของ โดยแบงเปนหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน78 ดังนี ้
ตาราง 4: หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรใน พ.ศ. 2520 

ลําดับ หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

1 กรมศลิปากร สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

2 กรุงเทพมหานคร สํานักผงัเมือง 
3 - สํานักพระราชวัง 
4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 - การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

6 - สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม 
                                                             

     76 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเฉพาะเรื่อง 
บทที่ 8 วาดวยการพัฒนาสังคม (ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา) ,” เขาถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th  
     77 เรื่องเดียวกัน. 
     78 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 651.  
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     ตอมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการไป
ดําเนินการตั้งแตงคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย และวางแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษ
เกาะรัตนโกสินทร โดยใหมีผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามที่สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
นําเสนอ จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว79 นายแพทยบุญสม มารติน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนั้น จึงไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบขอมูล เพื่ออนุรักษ 
ปรับปรุง และบูรณะโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 80 เพื่อใหทันงานสมโภชฉลองกรุง
รัตนโกสินทรครบ 200 ปในป 2525 โดยเฉพาะ  คณะกรรมการดังกลาวมีช่ือวา “คณะกรรมการ
อนุ รั กษ  ปรับป รุ ง และบู รณ ะโบ ราณ สถาน เก าะรั ตนโกสินท ร ”  ซึ่ ง มี รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานและมีหัวหนากองโบราณคดี กรมศิลปากรเปนกรรมการและ
เลขานุการ81  
      การทํางานของคณะกรรมการอนุรักษ ปรับปรุง และบูรณะโบราณสถานเกาะ
รัตนโกสินทร (ตอไปนี้ใชคําวา คณะกรรมการอนุรักษฯ) เปนการทํางานในรูปของคณะกรรมการที่มา
จากหลายหนวยงาน ซึ่งมีแนวคิดการทํางานเพ่ือบูรณาการศาสตรวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันเพื่อ
การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรโดยเฉพาะ มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2521 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือไดวาเปนการรวบรวมผูแทนระดับผูบริหารของหนวยของรัฐที่สําคัญ

                                                             
     79 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและบูรณะ

โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร (12 ม.ค. 2521 – 9 มี.ค. 2525), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     80 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 652. 
     81 คณะกรรมการอนุรักษ ปรับปรุง และบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร มีจํานวน 

20 คน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน กรรมการอีก 19 คนไดแก 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน อธิบดีกรมศิลปากร ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือผูแทน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน 
เลขาธิการพระราชวังหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือ
ผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติหรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หรือผูแทน อธิการดีมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือผูแทน ผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยหรือผูแทน นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมหรือผูแทน ผูอํานวยการกอง
สถาปตยกรรม กรมศิลปากร หัวหนากองโบราณคดี เปนกรรมการและเลขานุการ นายมะลิ โคกสันเทียะ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ และนางนลินี บุนปาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ตางๆ ที่ทําหนาที่อนุรักษ ดูแล และบูรณปฏิสังขรณในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร เชน กรมศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร สํานักพระราชวัง เปนตน ดังน้ัน แนวคิดของบุคคลกลุม
ดังกลาวที่ทํางานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐเปนประจําอยูแลว ยอมถือเปนหลักฐานท่ีสะทอนใหเห็น
ทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรดวย 

      มีขอมูลปรากฏเปนที่แนนอนอยูแลววา งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ปไดถูกจัด
ข้ึนในป 2525 เพ่ือเฉลิมฉลองปมหามงคลสมัยครบ 200 ป แหงการประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ
และการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี82 ดังน้ัน ในชวง พ.ศ. 2521 – 2525 รัฐจึงกําหนด
ขอบเขตการอนุรักษเฉพาะโบราณสถานท่ีเกี่ยวของกับราชวงศจักรีและโบราณสถานท่ีเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรการสรางบานแปงเมืองกรุงรัตนโกสินทร เปนอันดับแรก ซึ่งในบันทึกการประชุม
คณะกรรมการอนุรักษ ครั้งที่ 1/2521 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยนายรังสฤษดิ์ เชาวนศิริ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผูซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลกรมศิลปากรในขณะ ไดกลาวถึงความสําคัญของ
เกาะรัตนโกสินทรในฐานะประธานที่ประชุมวา 

      “เกาะรัตนโกสินทรเปนสวนหน่ึงท่ีประเทศไดกอตั้งขึ้น จะบํารุงรักษาไวเพื่อเปนเอกลักษณ 
      ของชาติ เพราะมีสถานที่สําคัญตางๆ เพื่อจรรโลงความเปนชาติไทย ปกปองศาสนา  
      สถาบันพระมหากษัตริยใหยืนยงตลอดไป ปองกันมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมิใหสูญหายและ 
      เส่ือมคา เพื่อการอนุรักษสิ่งกอสรางพรอมดวยบริเวณใหมีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
      และศิลปกรรมของชาติใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ในการทัศนะศึกษา และพักผอนหยอนใจ ....  
      ทั้งพฒันาเศรษฐกิจของทองถ่ินจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปนการเพิ่มรายไดของ 
      ประเทศชาติและประชาชนพลเมืองอีกโสดหน่ึงดวย”83     

      คํากลาวของปลัดกระทรวงศึกษาไดตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของโบราณสถานใน
ฐานะที่เปนเอกลักษณของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
นอกจากความสําคัญดังกลาวแลว ในมุมมองของรัฐ โบราณสถานยังเปนสิ่งกอสรางที่สามารถสราง
รายไดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจระดับทองถ่ินดวย อันเปนแนวคิดที่มาจากผลของ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอเนื่องมาตั้งแตป 2504 เปนตนมา 

                                                             
     82 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 679. 
     83 สจช.ศธ. 2.3.15.3/8 (4) เรื่อง รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการอนุรัก ษ

ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ครั้งที่  1/2521 วันที่ 12 มิถุนายน 2521 ,         

หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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     ในชวง พ.ศ. 2521 รัฐโดยกรมศิลปากรไดตระหนักวากรงุเทพมหานครโดยเฉพาะอยางยิง่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรไดเจริญเติบโตอยางรวดเรว็และไรระเบียบ เพราะปราศจากการวางแผนและ
แนวทางไวลวงหนา ทําใหเกิดปญหายุงยากซับซอนนานาประการทวีข้ึนโดยลําดับ 84 เกิดปญหา
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน ปญหาชุมชนแออัด ปญหาการแยงที่อยูอาศัย ปญหาการจราจร เปนตน        
รัฐมองวาปญหาการที่มาจากเจริญเติบโตของเมืองดังกลาว ไดสงผลกระทบตอโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรโดยตรง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการจราจรที่สั่งสมมาต้ังแตทศวรรษ 2500 และเริ่มทวี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึนเมื่อเปดใชสะพานสมเด็จพระปนเกลาเมื่อป พ.ศ. 2516 ถึงขนาดที่ผูแทน
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ท. เสนอใหรีบดําเนินการแกไขปญหา
การจราจรในเกาะรัตนโกสินทรอยางรีบดวนเปนอันดับแรก เชน เสนอใหลดการจราจรบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรเพราะการสั่นสะเทือนของยานพาหนะเปนการทําลายสิ่งตางๆ 85 เนื่องจากขณะนั้น
กรมการขนสงไดจัดใหรถเมลสายตางๆ ไปรุกรานท่ีสนามหลวงถึง 30 กวาสาย ทําความสกปรกรก
รุงรัง พนักงานขับรถตองพักผอน มีของมาขาย นอกจากนี้ ยังมีการอนุญาตใหรถยนตบรรทุก 10 ลอ 
8 ลอ 6 ลอ ที่ขนของมาจากตางจังหวัดสงที่ปากคลองตลาดดานคลองหลอดติดกรมที่ดินวันหนึ่งๆ   
นับ 100 คัน86  

     ปญหาการจราจรที่สงผลกระทบตอโบราณสถานในเกาะไดถูกตอกยํ้าใหเรงดําเนินการ
แกไข เนื่องจากเปนปญหาทีส่งผลกระทบและเกิดข้ึนจริงตอโบราณสถานที่สําคัญระดับชาติ เชน กรณี
ที่ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ไดขอใหผูแทนคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติช้ีแจงถึงกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอนุญาตใหรถยนต 10 ลอ      
ว่ิงผานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม ทั้งๆที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ ไดเคยมีมติหามรถยนตชนิด
ดังกลาวเขามาว่ิงใกลกับวัดโพธ์ิ จนเปนเหตุใหพระนอนวัดโพธ์ิ (พระพุทธไสยาสน) ทรุดตัวลง 

     สําหรับกรณีนี้ ผูแทนคณะกรรมการสิ่งแวดลอมที่ ช้ีแจงวา กรณีนี้ตั้งสาเหตุของการ    
ทรุดไว 2 ประการ คือ รถยนตบรรทุกสิบลอว่ิงผาน ประการท่ี  2 คือการทรุดตัวของพระนอน         
วัดโพธ์ิเอง87 โดยไดอางอิงผลการสํารวจของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ในขณะนั้น โดยผล
การสํารวจได “...ยืนยันวาการทรุดตัวของอาคารจากแรงสัน่สะเทือนมีนอยถาผวิจราจรเรียบ แตก็เปน
การทรุดตัวของอาคารเร็วข้ึน ถาสภาพถนนชํารุด รายงานการศึกษาดังกลาวทางสํานักงานไดนํา

                                                             
     84 เรื่องเดียวกัน. 
     85 เรื่องเดียวกัน. 

     86 เรื่องเดียวกัน. 
     87 เรื่องเดียวกัน. 
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รายงานนี้ไปใชที่วัดโพธ์ิเปนการช่ัวคราว...88 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ปญหาที่เกิดกับ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร สวนหนึ่งมาจากการจราจรที่คับค่ัง ซึ่งรัฐตระหนักวา เปนปญหา
สําคัญที่ตองเรงแกไข โดยการจํากัดรถใหเขาสูภายในเกาะรัตนโกสินทรมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รถที่มีขนาดใหญ เชน รถประจําทางที่ว่ิงผานหลายสายในขณะน้ัน หรือรถบรรทุกที่ว่ิงผานเพ่ือมุงตรง
ไปยังปากคลองตลาด  

 

ภาพที่ 9 พระนอนวัดโพธ์ิในปจจบุัน 

ที่มา “วัดโพธิ์” เขาถึงเมื่อ 6 เมษายน 2558 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/tocare 

     สภาพการจราจรเชนน้ี ยอมเปนประเด็นใหญที่คณะกรรมการอนุรักษเห็นพองตองกันวา
ควรไดรับแกไขใหเร็วที่สุด ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1/2521 จึงมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังนี8้9 

     1. ใหลดจํานวนรถยนตประจําทางที่ไปสุดสายที่สนามหลวงประมาณ 30 สาย ใหหาที่
จอดรถที่อื่น ซึ่งจะไมทําความเดือดรอนใหประชาชนทั่วไป   

     2. ใหรถยนตบรรทุก 10 ลอ 8 ลอ 6 ลอ ที่ขนสงสินคามาจากตางจังหวัดและมาจอดขน
ถายที่ริมคลองหลอดดานกรมที่ดินจนถึงกรมการรักษาดินแดน โดยใหยายไปหาที่จอดท่ีอื่น หรือลด
จํานวนใหนอยที่สดุ 

                                                             
     88 เรื่องเดียวกัน. 
     89 เรื่องเดียวกัน. 
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     3. ใหรถยนตโดยสารขนาดใหญ (รถทัวร) ที่นํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวัง
แลวจอดรออยูที่หนากรมศิลปากรหรือบริเวณสนามหลวงหาท่ีจอดรถที่อื่น 

     4. ใหหามาตรการตางๆ ที่เห็นควร เพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีในการใชยวดยานพาหนะ
และการจอดพาหนะบนถนนภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร พรอมดวยมาตรการในการกอสราง
ซอมแซมอาคารพื้นที่ตางๆ ภายในเกาะรัตนโกสินทรดวย  

     อยางไรก็ดี มติที่ประชุมดังกลาวก็ยังไม ไดรับการดําเนินการใหสําเร็จ  เนื่องจาก
คณะกรรมการอนุรักษยังคอนขางที่จะสับสนกับบทบาทหนาที่ของตนเอง เน่ืองจากการอนุรักษเกาะ
รัตนโกสินทรเปนเรื่องใหมสําหรับรัฐในขณะน้ัน90 กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษบางอยาง 
เชน การวางผังเมือง การสํารวจโบราณสถาน หรือการจัดการกับตลาดนัดสนามหลวง เปนตน 
หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานยังมีการปฏิเสธภาระหนาที่วามิใชงานของตนเอง91 และใน
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ภายในเขตกรุงเทพมหานครอยูแลว จึงเกิด
ความซับซอนกันในการปฏิบัติงานวาคณะกรรมการชุดใดจะเปนเจาภาพ  

     นอกจากเหตุผลดังกลาวแลว คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังมองวา ปจจุบันใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรไดมีพัฒนาการตางๆ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอ มและ
โบราณสถานรุนแรงยิ่งข้ึน ในการปรับปรุงเกาะรัตนโกสินทรจึงควรจัดทํารูปโครงการแบบผสมผสาน 
เพื่อมุงประโยชนทั้งในดานการอนุรักษโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสวนอ่ืนๆ ซึ่งอยูใน
เกาะรัตนโกสินทรใหอยูในแนวทางที่จะสงเสริมใหเกาะมีคุณคายิ่งข้ึน92 เม่ือการอนุรักษจําเปนตอง
เกี่ยวของกับงานหลายดาน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงไดจัดทําโครงการเกาะรัตนโกสินทร
เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อลดความซ้ําซอนของหนวยงานและคณะกรรมการชุดอื่นๆ        
ใหเหลือเพียงชุดเดียว ซึ่งคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมี
มติเห็นชอบและมีคําสั่งแตงต้ัง “คณะกรรมการโครงการเกาะรัตนโกสินทร” ข้ึนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 252193 ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติ มีจํานวน 21 คน ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีเปน

                                                             
     90 เรื่องเดียวกัน. 
     91 เรื่องเดียวกัน. 
     92 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 654. 
     93 เรื่องเดียวกัน, 655. 
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ประธานกรรมการและมีเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  

     ในชวงเวลาดังกลาวถือไดวาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนไปเพื่อให
ทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งผูวิจัยมีขอสังเกตวา เดิมการอนุรักษโบราณสถานมีกรมศิลปากร
เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการดังกลาว แตในเวลาน้ีรัฐกลับมอบหมายหนาที่
ดังกลาวนี้ใหแกสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงาน 
และมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่94 ซึ่งถือวาเปนภาระหนาที่ที่สําคัญมาก ดังนี ้

1. กําหนดนโยบายและแผนในการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
2. จัดทําแผนโครงการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 

  3. กําหนดหลักเกณฑการกอสรางอาคารทั้งของภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับ
นโยบายในการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร 

4. กําหนดบริการพ้ืนฐานท้ังในดานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเปน 

  5. กําหนดหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ
ตางๆ ในการอนุรักษและพัฒนาใหดําเนินการตามแผน 

6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะเรื่อง 
7. ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

     การที่รัฐบาลไดมอบอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูดูแลการ
อนุรักษเกาะรัตนโกสินทรไดแสดงใหเห็นวา รัฐมีมุมมองวาโบราณสถานเปนสวนประกอบสวนหนึ่ง
ของเกาะ คุณคาของโบราณสถานจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสิ่งแวดลอมท่ีรายรอบโบราณสถานมีสภาพ
เหมาะสมดวย หากเปรียบเทียบกับมุมมองของกรมศิลปากร ก็จะเห็นคุณคาของโบราณสถานในตัว
ของมันเอง ที่มีความวิจิตรงดงามในสถาปตยกรรมและมีเรื่องราวที่สัมพันธกับประวัติศาสตรชาติไทย 
อันเปนมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานแบบดั้งเดิม จากมุมมองของรัฐดังกลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นวา 
รัฐไดเริ่มมองโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนสิ่งแวดลอมประเภทหนึ่งที่ตองไดรับการอนุรักษ
ดูแลตามวิธีการสมัยใหม ซึ่งก็หมายถึงการอนุรักษทั้งบริเวณ ไมใชการอนุรักษเพียงตัวโบราณสถาน        
อีกตอไป ทวาการอนุรักษแบบใหมในมุมมองใหมของรัฐนี้เอง ไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเกาะรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน ดังจะกลาวในบทที่ 4  
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     อยางไรก็ดี ในปเดียวกันนี้เองท่ีเกาะรัตนโกสินทรไดรับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหน่ึง ซึ่งมี
ผลทําให ช่ือ “เกาะรัตนโกสินทร” ไมไดรับการใชเรียกอยางเปนทางการอีกตอไป เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอมูลทางประวัติศาสตรเมื่อแรกสถาปนากรุงในสมัยรัชกาลที่ 1 อันถือวา
เปนเขตของ   กรุงรัตนโกสินทรช้ันในหรือเขตเมืองเกานั้น มีอาณาบริเวณเริ่มจากริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาดานพระบรมมหาราชวังไปตามแนวคลองรอบกรุง ซึ่งเริ่มจากปากคลองบางลําพูดานเหนือ
ไปออกปากคลองโองอางดานใต รวมเปนเน้ือที่ประมาณ 4.1 ตารางกิโลเมตร มิใชเพียงอาณาบริเวณ
ในเขตคลองคูเมืองธนบุรีเดิมอันมีลักษณะเปนเกาะ95 กลาวคือ รวมพื้นที่อนุรักษฝงธนบุรีเขาไวดวย 
ดังนั้นเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2521 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหเปลี่ยนช่ือจากคณะกรรมการโครงการเกาะ
รัตนโกสินทรเปน “คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร”  

     คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะ จํานวน 4 คณะ ไดแก 

     1. คณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน และมีนายมะลิ โคกสันเทียะ ขาราชการกรมศิลปากร
เปนเลขานุการ  

     2. คณะอนุกรรมการวางแผนแมบทและการใชที่ดิน มีนายอดุล วิเชียรเจริญ อธิการบดี
มหาวิทยาศิลปากรขณะน้ันเปนประธาน และใหเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ นายชาตรี ชวยประสิทธ์ิ เปนเลขานุการ 

     3. คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและควบคุมการกอสรางอาคาร มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนประธาน และมีผูอํานวยการกองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการ 

     4. คณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารเผยแพรโครงการกรุงรัตนโกสินทร มีอธิบดีกรม
ศิลปากรเปนประธานและนางสาวทรงสรรค นิลกําแหงเปนเลขานุการ 

     การทํางานของคณะอนุกรรมการท้ัง 4 นั้น สวนมากจะแบงแยกการทํางานอยางชัดเจน 
เนื่องจากเปนการแตงตั้งข้ึนมาเฉพาะกิจเพ่ือเตรียมงานใหทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร การอนุรักษ
โบราณสถานโดยหลักจะอยูที่คณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตร
สถาน ศิลปะและวัฒนธรรม (ตอไปนี้เรียกวา “คณะอนุกรรมการอนุรักษ ฯ”) ซึ่งคณะอนุกรรมการ
อนุรักษฯ มีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 

                                                             
95 เรื่องเดียวกัน, 655. 
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     1. ศึกษาและตรวจสอบขอมูลเพื่อการอนุรักษ ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถาน 
ศิลปกรรม และสถาปตยกรรมบริเวณกรุงรัตนโกสินทร  

     2. จัดทําแผนลําดับความสําคัญของโครงการและงบประมาณเก่ียวกับการอนุรักษ 
ปรับปรุงและบูรณะ ตามขอ 1 

     3. กําหนดมาตรการในการบูรณะซอมแซมโบราณสถาน และบริเวณท่ีมีคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรม 

     ทั้งนี้ ใหสอดคลองเน่ืองในโอกาสที่จะฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ป ใน พ.ศ. 
252596  

     อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการอนุรักษฯ ดังกลาว จะเห็นได
วามุงที่จะอนุรักษ เฉพาะตัวโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเทานั้น หากมองผิวเผินแลวนั้น 
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรทุกแหง ยอมไดรับการดูอยางทั่วถึงเพื่อใหทันงานเฉลิมฉลองกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป แตทวาดวยโบราณสถานมีจํานวนมากมาย ทําใหคณะอนุกรรมการอนุรักษ   
เกิดความตระหนักวา หากจะศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานทั้งหมด ยอมไม
สามารถทําไดทันภายในระยะเวลาอันสั้น รัฐจึงมีแนวคิดที่กําหนด “คุณคา” ของโบราณสถานท่ีจะเขา
มาอยูในความดูแลคณะอนุกรรมการอนุรักษ97 การกําหนดคุณคาในที่นี้ยอมหมายถึง โบราณสถาน    
ที่คณะอนุกรรมการอนุรักษมองวามีคุณคาตามมาตรฐานของคําวา “คุณคา” ที่ไดกําหนดไว และเมื่อ
โบราณสถานที่รัฐพิจารณาแลวมีคุณสมบัติครบ ก็ยอมไดรับคัดสรรหรือคัดเลือกใหไดรับการอนุรักษ 

     ดังนั้น จึงเกิดคําถามวา คําวา “คุณคา” ในมุมมองของคณะอนุกรรมการอนุรักษเปน
อยางไร โบราณสถานประเภทใดที่มีคุณคาจากมุมมองดังกลาว 

     ดังที่กลาวมาแลววา ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษและเลขานุการน้ัน คือ อธิบดีกรม
ศิลปากรและขาราชการกรมศิลปากร ตามลําดับ ถึงแมในคณะอนุกรรมการจะมีบุคคลภายนอกเขา
รวมแลว แตอํานาจในการตัดสินใจท่ีแทจริงก็อยูที่ประธานคณะทํางาน ดังน้ัน มุมมองท่ีมีตอ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรจึงไมแตกตางไปจากแนวทางเดิมที่กรมศิลปากรมีตอโบราณสถาน 
นั่นคือ ตองเปนโบราณสถานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรมตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติโบราณฯ พ.ศ. 2504 อันเปนกฎหมายที่อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเต็มในการจัดการ

                                                             
     96 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1/3 (4) เรื่อง รายละเอียดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

อนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันที่ 24 
ตุลาคม 2521, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     97 เรื่องเดียวกัน. 
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โบราณสถานทั่วประเทศ รวมถึงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรดวย ดังนั้น การอนุรักษที่เกิดข้ึนจึง
ดําเนินไปโดยใชมาตรการทางโบราณคดี เชนที่กรมศิลปากรเคยปฏิบัติมา โดยคณะอนุกรรมการ
อนุรักษไดกําหนดโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญภายในเกาะรัตนโกสินทรออกเปน 9 ประเภท98 ดังนี ้

1. พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง และวัดในอาณาเขต 

2. ปูชนียสถาน 

3. อาคารของทางราชการและเอกชน 

4. สวนสาธารณะ 
5. อาคารรานคา 
6. ปอมและกําแพงเมือง 
7. สะพาน 

8. คลอง 
9. ทาน้ํา 

     นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการสํารวจ ศึกษาหาขอมูลของโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญแต
ละประเภทโดยกําหนดแบบฟอรมมาตรฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

     การจัดแบ งประเภทดังกล าวนี้  จะเห็นไดวารัฐไดตระหนักถึงความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือเรื่องราว (Story) ที่สัมพันธกับโบราณสถานน้ัน โดยใชเกณฑประวัติศาสตรชาติ
หรือประวัติศาสตรกระแสหลักที่เกี่ยวของกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนประวัติศาสตรที่
สัมพันธกับพระราชวงศจักรี เปนเกณฑสําหรับแบงประเภทโบราณสถานสําหรับกําหนด “คุณคา” 
ของโบราณสถาน นอกจากนี้ ในเรื่องความสวยงามของสถาปตยกรรมและศิลปกรรม เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่รัฐโดยคณะอนุกรรมการอนุรักษใชสําหรับแบงประเภทโบราณสถานดวย  

     การแบงประเภทโบราณสถานดังกลาว เปนแนวคิดการอนุรักษที่มาจากกรมศิลปากร ซึ่ง
ใชสําหรับอนุรักษโบราณสถานทั่วไป อันเนื่องจากโบราณสถานมีจํานวนมากและรัฐมีขอจํากัด แตเมื่อ
นํามาใชกับการอนุรักษโบราณสถานเกาะรตันโกสนิทรซึ่งมีการดําเนินงานอยูในรูปคณะทํางาน จึงตอง
พบเจอกับแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานที่แตกตางออกไป ดังเชนกรณีที่นายอุรา สุนทรศารทูล 
นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมในป 2521 ไดเสนอหลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญของโบราณสถาน (Rank) ไวในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุง

                                                             
     98 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 655. 
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โบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 252199       

วานอกจากจะตองใชมาตรการทางโบราณคดีแลว การจัดลําดับความสําคัญควรคํานึงถึงเหตุผลทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมดวย100 แตไมปรากฏวาคณะอนุกรรมการอนุรักษฯ อื่นๆ จะใหความสนใจ
แนวคิดดังกลาวแตอยางใด เนื่องจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและสิง่แวดลอม เปน “ยาขม” ที่รัฐมองวา
เปนอุปสรรคตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เพราะเกี่ยวของกับผลประโยชนของ
หลายกลุม ดังจะเห็นไดจากในจดหมายเหตุการอนุรกัษกรงุรัตนโกสินทรไดกลาวถึงปญหาสําคัญหลาย
ประการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาปญหาดังกลาวไดเกิดข้ึนจริง และรัฐไดตระหนักวาเปนอุปสรรคตอการ
อนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร  

     “ เม่ือกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนในกรุงรัตนโกสินทรไปเปนจํานวนมากแลว  
     ก็ยังไมอาจขึ้นทะเบียนโบราณสถานได โดยเฉพาะเขตโบราณสถาน ตั้งแตแนวคลองคูเมือง 
     เดิมเขา ซ่ึงเรียกกันวา เกาะรัตนโกสินทร ดวยประสบปญหาหลายประการ เชนท่ีดิน 

     ในครอบครองของเอกชนบาง ของทางราชการบาง ที่ดินของทางราชการน้ันเปนเขตทหาร 
     ก็มี เปนเขตพระราชฐานก็มี การดําเนินการขึ้นทะเบียนจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม 

     ดวย...”101 

     ในมุมมองของรัฐน้ัน นอกจาก “หนวยงานของรัฐ” ดวยกันเองจะเปนปญหาและ
อุปสรรคสําหรับการอนุรักษโบราณสถานแลว โบราณสถานที่ตั้งอยูในที่ดินของเอกชนหรือโบราณ
สถานที่อยูในความครอบครองของเอกชนก็มีปญหาและเปนอุปสรรค โดยรัฐมองวา “... ก็มีปญหาใน
ดานกฎหมาย อาจถูกฟองรองได...”102 เชนเดียวกัน ทําใหเกิดมีแนวคิดที่จะแกปญหาตางๆ เชน     
นายสุวิชญ รัศมิภูติ ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม กรมศิลปากรในขณะนั้น เสนอใหมีการข้ึน

                                                             
     99 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1/3 (4) เรื่อง รายละเอียดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

อนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันที่ 24 
ตุลาคม 2521, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     100 เรื่องเดียวกัน. 
     101 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 667. 
     102 เรื่องเดียวกัน. 
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ทะเบียนโบราณสถานทั่วทั้งเกาะรตันโกสนิทร103 ตามพระราชบัญญตัิโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 ไดให
อํานาจไว แตแนวคิดดังกลาวก็ไมไดรับความเห็นชอบ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการอนุรักษยังเสนอให
มีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานบนเกาะรัตนโกสินทร104 
โดยเฉพาะอีกดวย  

     โบราณสถานกับคุณคาทางเศรษฐกิจ 
     ชวงทศวรรษที่ 2530 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทไดประกาศใหเปนปแหงการ

ทองเที่ยว โดยมีปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดข้ึน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการหา
รายไดอื่นๆ ของรัฐแลวจะเห็นไดวา การทองเท่ียวเปนตัวทํารายไดที่ไมรัฐไมตองลงทุนเปนจํานวนมาก
นัก รัฐจึงไดดําเนินการหลายสิง่หลายอยางเพือ่การทองเที่ยว นับตั้งแตมีการปรับปรุงถนนหนทาง การ
จัดการสถานท่ีในการคาขาย การสนับสนุนการผลิต อุตสาหกรรมพ้ืนบานพื้นเมือง การจัดการแสดง
ตางๆ ทั้งในระดับทองถ่ินและภูมิภาค รวมไปถึงแหลงทองเท่ียวที่เปนแหลงทางศาสนา ประวัติศาสตร
และโบราณคดีดวย105 โดยกระแสการทองเที่ยวที่รัฐใหความสําคัญเชนน้ี ทําใหรัฐไดเริ่มใหคุณคาของ
โบราณสถานที่มากกวาที่เปนอยู ดวยการใหคุณคาดานเศรษฐกิจ 

     สําหรับองคการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในขณะนั้น ไดตระหนักถึงประโยชน
ทางการทองเท่ียวจากกลุมโบราณสถานตางๆ ในมุมมองท่ีโบราณสถานเปนทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียวอยางหนึ่ง  จึงไดรวมกับกรมศิลปากรบูรณะและอนุรักษกลุมโบราณสถานตางๆ ไดมีการจัด
สงเสริมใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขาไปชมโบราณสถานมากยิ่งข้ึน เชน 
การกําหนดผังบริเวณและการใชที่ดินบริเวณโบราณสถานใหเหมาะสมในการใชสอย โดยแบงพ้ืนที่ให
เปนสัดสวน คือ แยกบริเวณโบราณสถานกับบริเวณ ท่ีใชบริการนักทองเที่ยวออกจากกัน ซึ่ ง
ประกอบดวยที่จอดรถ หองน้ํา หองอาหารและเครื่องดื่ม รานของท่ีระลึก เปนตน การสรางสื่อ
ความหมายตางๆ เชน แทนแสดงผังบริเวณ ผังอาคาร แผนปายช่ือ คําอธิบาย ตลอดจนแทนแสดง

                                                             
     103 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1/3 (4) เรื่อง รายละเอียดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

อนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2521, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

    104 เรื่องเดียวกัน. 
     105 ศรีศักร วัลลิโภดม , “ปการทองเที่ ยวเราเดินถูกทิศทางแลวหรือ” (เอกสาร

ประกอบการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษโบราณสถานในฐานะเปนหลักฐานทางวิชาการ วันที่ 6-7 

สิงหาคม 2530 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร), 56 – 68.  
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ภาพสมบูรณที่สันนิษฐานวาควรจะเปนของโบราณสถานนั้นๆ โดยออกแบบและติดตั้งใหสอดคลองกับ
สภาพโบราณสถานนั้นๆ ดวย106  

     ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524 - 2529) นั้น 
ภายหลังจากที่กรมศิลปากรไดทดลองพัฒนาแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนอุทยาน
ประวัติศาสตร ปรากฏวามีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนไดใหความสนใจสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรมศิลปากร ทั้งโดยการไปเย่ียมชม และใหความรวมมือในการยุติการขุดคนทําลายโบราณสถาน       
อยางมากมาย ทั้งประชาชนในทองถ่ินพลอยมีรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ107 
เมื่อรัฐเกิดความแนใจในระดับหนึ่งแลววาโบราณสถานสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได ดังนั้น    
ในป 2529 – 2530 กรมศิลปากรจึงพิจารณาคัดเลือกแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีเพ่ือประกาศ
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานเพ่ิมอีกจํานวน 1,250 แหลง และจัดเปนอุทยานประวัติศาสตรอีกจํานวน     
9 แหง ไดแก 1) อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 2) อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 3) อุทยาน
ประวัติศาสตรเมืองสิงห 4) อุทยานประวัติศาสตรพิมาย 5) อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 6) อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครคีรี 7) อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 8) อุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 9) อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ108 ซึ่งการทําโบราณสถานใหกลายเปน “อุทยาน
ประวัติศาสตร” นี้เอง ที่รัฐมองวา เปนกรรมวิธีที่จะทําใหโบราณสถานสวยงามข้ึน สามารถเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐกิจได แตอยางไรก็ดี มีนักวิชาการบางสวนเห็นวา การจัดทําอุทยานประวัติศาสตรนั้น     
หากทําไปดวยคํานึกถึงแตความสวยงามอยางเดียว จะเปนเพียงแคการปรับสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปรุงแตงข้ึนใหม หากไกลจากความรูเรื่องเมืองโบราณ อันมีซากรองรอยหลงเหลืออยูใน
สภาพแวดลอมตามธรรมชาตินั้น109  

 

                                                             
     106 พงศธร เกษสําลี , “โบราณสถานของชาติ ความภูมิใจที่ขายได ,” จุลสารการ

ทองเท่ียว 5,3 (กรกฎาคม 2529): 91. 

     107 นิคม มูสิกะคามะ, “การจัดการทรัพยสินทางประวัติศาสตร” (เอกสารประกอบการ
ฝกอบรมเรื่อง การอนุรักษโบราณสถาน ระหวางวันที่ 14 -  17 เมษายาน 2530 ณ หอประชุม
หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร), 52 – 74.     

     108 อางแลว, 55. 

     109 ธิดา สาระยา, “การอนุรักษสุโขทัย: พิจารณาใหมในฐานะเมืองประวัติศาสตร”,

วารสารเมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2530): 17- 24. 
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     สําหรับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรนั้น ในป 2530 รัฐไดกําหนดใหเปนปทอง   
เที่ยวไทย จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร
ของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเกาะรัตนโกสินทร ทําใหสํานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร      
ซึ่งเปนหนวยงานพื้นท่ีตั้งของเกาะรัตนโกสินทรไดจัดพิมพหนังสือ สําหรับทองเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร
โดยเฉพาะช่ือวา “นําเท่ียวเกาะรัตนโกสินทร GUIDE BOOK: RATTANAKOSIN ISLAND” ข้ึนสําหรับ
แจกจายท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนนักทองเท่ียว110 ทั้งชาวไทยและตางชาติ เน่ืองจาก
เนื้อหาบางสวนในหนังสือไดมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

ภาพที่ 10 ภาพประกอบสําหรับการประชาสมัพันธเพ่ือเขาชมวัดพระศรรีัตนศาสดารามในป 2504 

ที่มา : ยอนอดีต...วันวาน เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

     เนื้อหาในหนังสือดังกลาวไดคัดเลือกโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญตางๆ เพื่อนําเสนอ
ใหเปนสถานท่ีที่นักทองเที่ยวควรไปเยี่ยมเยียน โดยจัดแบงเปนหมวดหมู ไดแก111 สถานที่ทองเที่ยว
ประเภทวัง (palace) วัด (Temples) สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร (Historical Landmarks) 
                                                             

     110 สํานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, นําเท่ียวเกาะรัตนโกสินทร GUIDE BOOK: 

RATTANAKOSIN ISLAND (กรุงเทพฯ: สํานักงานเขตพระนคร, 2530), 56. 

     111 เรื่องเดียวกัน. 
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สถานที่แสดงวัฒนธรรมไทย (Site of Special Cultural Interests) และสถานท่ีซื้อของ (Shopping 

Places) ตามขอมูลตารางแสดงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่รัฐมองวาเปนสถานท่ีทองเที่ยว     
ที่สําคัญระหวางป 2530 – 2531 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่รัฐเห็นวาเปนสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ  
ระหวางป 2530 – 2531 

 

ลําดับ 
 

วัง 
(palace) 

 

วัด 

(Temples) 

สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร 
(Historical 

Landmarks) 

สถานท่ีแสดง
วัฒนธรรม

ไทย 
(Site of 

Special 

Cultural 

Interests) 

สถานท่ีซื้อ
ของ 
(Shopping 

Places) 

1 พระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว ศาลหลกัเมือง โรงละคร
แหงชาติ 

ตลาดนัดวัด
มหาธาตุ 

2 - วัดสุทัศนฯ สนามหลวง การนวดแผน
โบราณ 

ตลาดขายของ
เกา (หลัง
กระทรวง) 

3 - วัดพระเชตุพน อนุสาวรีย
ประชาธิปไตย 

ตลาดพระ  

4 - วัดราชบพิธฯ พระบรมราชานุสา 
วรีย รัชกาลที่ 1 

เทพีวิสุทธิ
กษัตริย 

 

5 - วัดบวรนิเวศฯ สะพานพุทธยอด
ฟาฯ 

การแขงขัน
วาว 

 

6 - วัดมหาธาตุฯ เสาชิงชา -  

7 - วัดราชนัดดา
ราม 

เทวสถานหรือ
โบสถพราหมณ 

-  

8 - วัดเทพธิดาราม ปอมพระสุเมร ุ -  

9 - วัดอินทรวิหาร ปอมมหากาฬ -  

10 - - พระราชวังสราญ
รมย 

-  

11 - - วัดมหรรณพาราม -  
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่รัฐเห็นวาเปนสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ  
ระหวางป 2530 – 2531 (ตอ) 

 

ลําดับ 
 

วัง 
(palace) 

 

วัด 

(Temples) 

สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร 
(Historical 

Landmarks) 

สถานท่ีแสดง
วัฒนธรรม

ไทย 
(Site of 

Special 

Cultural 

Interests) 

สถานท่ีซื้อ
ของ 
(Shopping 

Places) 

12 - - พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 

-  

13 - - โลหะปราสาท -  

     จากตารางแสดงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร สะทอนใหเห็นวา รัฐไดพิจารณาแลว
วาโบราณสถานดังกลาวมีความสําคัญและมีคุณคา ตลอดจนมีความสําคัญกับประวัติศาสตรกรุง
รัตนโกสินทร รัฐจึงไดเลือกโบราณสถานกลุมนี้ใหเปน “สินคาชูโรง” เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐที่มุงไปที่การทองเท่ียวในขณะน้ัน 

     จากบริบททางเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรจึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะกลายเปนสินคาเพื่อการทองเที่ยวเฉกเชนโบราณสถานอ่ืนๆ ในประเทศไทย แต
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาดังกลาว เปนชวงที่สืบเนื่องมาจากการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทรเพื่องานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป มุมมองของรัฐเดิมที่มองวา โบราณสถานเปนหลักฐานหรือสัญลักษณที่แสดง
ให เห็นความเจริญและความย่ิงใหญของกรุงรัตนโกสินทรและการความสําคัญขอ งสถาบัน
พระมหากษัตริยก็ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง เพราะผูนํารัฐบาลขณะน้ันก็เปนคนเดียวกัน112 ดังนั้น 
มุมมองเดิมที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรก็ยังคงอยูในทศวรรษท่ี 2530 นี ้

     การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดเกิดข้ึนอีกครั้ง 
หลังจากคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2530 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2530 ที่ประชุมไดมีมติใหรื้อถอนอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย ตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2531 ใหกระทรวงศึกษาธิการ (กรมศิลปากร) จัดตั้ง
คณะทํางานจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
                                                             

     112 พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย ดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตรี 3 

ชวงเวลา ตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2523 – 4 สิงหาคม 2531 (ผูวิจัย) 
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ปจจุบัน เพ่ือเปนสัญลักษณและสถานที่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2531113 โดยมี
อธิบดีกรมศิลปากรเปนคณะทํางาน  

     การสรางพลับพลาที่ประทับตลอดจนการปรับปรุงบริเวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย 
เกิดข้ึนจากที่รัฐมองวา นอกจากบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอันถือเปน
จุดกําเนิดและบริเวณที่สําคัญของเกาะรัตนโกสินทรแลว ยังมีบริเวณท่ีสําคัญอีกบริเวณหนึ่งของเกาะ    
ที่มีศิลปกรรมสวยงาม และสัมพันธกับพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดแก บริเวณวัดราช
นัดดา ซึ่งเปนโบราณสถานท่ีมีความสําคัญอีกแหงหนึ่ง และเปนเสมือนประตูที่จะนําไปสูกรุง
รัตนโกสินทร เนื่องจากเปนสถานทีต่ั้งของปอมมหากาฬ ภูเขาทอง และโลหะปราสาท ซึ่งเปนสิ่งสาํคัญ
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของกรุงรัตนโกสินทร114 การรื้อศาลาเฉลิมไทยลง เพ่ือการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหเห็นโลหะปราสาทใหมีความโดดเดนมากยิ่งข้ึน เพราะหลงเหลืออยูเพียงแหงเดียวในโลก 
นอกจากนี้ เหตุผลประการหน่ึงคือ การท่ีศาลาเฉลิมไทยต้ังอยูบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก สงผล
ใหบริเวณดังกลาวมีการจราจรที่คับค่ังหนาแนนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปญหาการจราจรน้ัน รัฐไดมองวาเปน
ปญหาสําคัญตอการอนุรักษโบราณสถานดังที่กลาวมาแลว 

     กรมธนารักษวางแผนรื้อถอนโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยลงในเดือนมีนาคม 2532      
ซึ่งตอมาไดมีการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวและลานพลับ
พลามหาเจษฎาบดินทร มีการเปดอยางเปนทางการเม่ือป 2533115 แทนพ้ืนที่บริเวณที่ไดรื้อถอนไป 

     การดําเนินการรื้อถอนศาลาเฉลิมไทย เปนสวนหน่ึงใน 20 โครงการของคณะกรรมการ
กรุงรัตนโกสินทร ที่ตองการมีพื้นที่ชานกําแพงพระนครปอมมหากาฬและตองการเปดพื้น ท่ีสีเขียว 
ตลอดจนจัดทําเปนสวนสาธารณะเพ่ือการพักผอนทองเท่ียว116 เหตุผลที่รัฐตองการทําเชนนั้น 
เนื่องจากบริเวณชุมชนปอมมหากาฬและชุมโดยรอบ มีลักษณะเปนชุมชนแออัด สิ่งกอสรางประเภท   

                                                             
     113สจช.ศธ. 2.3.6 (4) เรื่อง คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ.660/2531 เรื่อง แตงตั้ง

คณะทํางานจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีทับ, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     114 สจช.ศธ. 2.3.6 (4) เรื่อง การขอความเห็นชอบงบประมาณและหนวยงานรับผิดชอบ    

เพื่อดําเนินโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     115 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร , 
เขาถึงเม่ือ24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 

     116 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ี พลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน
ปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2550), 167. 
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ที่อยูอาศัยมีลักษณะคอนขางทรุดโทรม ไมเหมาะสมที่จะอยูคูกับโบราณสถานยอมจะทําใหโบราณ
สถานท่ีมีความสวยงามอยูแลวดูหมนหมองไป สะทอนใหเห็นมุมมองของรัฐที่ใหคุณคากับความ
สวยงามของโบราณสถานมากจนเกินไป โดยที่รัฐไมไดตระหนักถึงวิถีชีวิตของผูคนที่สัมพันธกับ
โบราณสถานวัดราชนัดดารามและบริเวณปอมมหากาฬ ทําใหรัฐตองหาวิธีการเรงรัดจัดซื้ อที่ดิน
บริเวณดังกลาวมาโดยตลอด จนกระทั่งในป 2535 รัฐไดออกพระราชกฤษฎีกาเวนที่คืนที่ดินบริเวณ
ชานกําแพงพระนครทั้งหมด โดยรัฐอางวาเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน และนําที่ดินบางสวนมาจัดทํา
สวนสาธารณะ    

     ดังท่ีกลาวไปแลววา การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเปนการอนุรักษแนว
ใหมอันมีวิธีการท่ีซับซอนยิ่งข้ึน ไมไดดําเนินการอนุรักษเพียงตัวโบราณสถานอยางเดียวดังที่เคยทํากัน
มา แตเปนการอนุรักษที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในเกาะรัตนโกสินทรที่กําลังเติบโต
ยิ่งขึ้นดวย เนื่องจากเปน ที่ทราบกันแลววา เกาะรัตนโกสินทร ถือเปนเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร 
ที่ยังประกอบดวยผูคน การคา และการทองเที่ยวท่ีคึกคัก สภาพแวดลอมในขณะนั้น จึงประกอบไป
ดวยอาคาร รานคา บานเรือน และโบราณสถานวัดวาอาราม ตลอดจนวังตางๆ ที่ยังคงมีชีวิตดูงดงาม      
นาทองเท่ียว การอนุรักษโบราณสถานในชวงเวลาดังกลาวนี้จึงไมใชการอนุรักษเฉพาะตัวโบราณสถาน    
แตเปนการปองกันรักษาอาคารบานเรือนเกา เชน ตึกแถว ซึ่งเดิมไมเคยมีใครคิดวาเปนอาคารมีคาให
อยูตอไป แตขณะเดียวกันก็มีโครงการรื้อถอนอาคารและชุมชนตางๆ ที่รัฐมองวา “ไมนาดู”          
โดยเฉพาะที่อยูริมแมน้ําเจาพระยาออกไปเปนจํานวนมาก เพื่อเปดมุมมองจากแมน้ํามายังสถานที่
สวยงาม117 อันไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนพระอารามหลวง
ตางๆ ที่รัฐมองวาเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญระดับชาติ 

     ในชวงครึ่งหลังทศวรรษท่ี 2530 หลังจากเกิดเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในป 
2535 กระแสการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศไทยไดเริ่มเติบโตอีกครั้งหน่ึง และไดรับการตอบรับ
ดีจากนักทองเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยระหวางป 2538 – 2549 ไดมีจํานวน
นักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มข้ึนทุกป  

 

 

 

 

                                                             
117 สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของไทย

จากอดีตสูปจจุบัน,” วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555): 101.  
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทยระหวาง   
           พ.ศ. 2538 – 2549 118 

ป จํานวนนักทองเท่ียว (คน) หมายเหต ุ

2538 6,921,566  

2539 7,192,145  

2540 7,221,345 วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
2541 7,764,931  

2542 8,580,332  

2543 9,508,623  

2544 10,061,950 เหตุการณ 11 กันยายน ในสหรัฐอเมริกา 
2545 10,799,067  

2546 10,004,453 สงครามอิรัก 

2547 11,650,703 ไขหวัดนกระบาด 

2548 11,516,936 มหาภัยภิบัติสึนามิ 
2549 13,821,802 รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

      กิจกรรมการทองเท่ียวที่รัฐสนับสนุนใหชาวตางชาติไดเขามาทองเท่ียวในไทยมีความ
หลากหลายแตกตางกันไป เชน แหลงทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวทางทะเล ตลอดจน
โบราณสถานตางๆ ที่ไดรับการข้ึนทะเบยีนเปนมรดกโลก รวมถึงโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรดวย 
ซึ่งจะเห็นไดจากในป 2541 – 2542 รัฐไดจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวที่มีช่ือวา Amazing Thailand 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคสงเสริมการทองเท่ียวในชวงเวลา 2 ปนี้ เนื่องจากโอกาสสําคัญของ
ประเทศไทย 2 วาระคือ การจัดงานเอเช่ียนเกมสในป  2541 และพระราชพิธีและรัฐพิธีเฉลิม         
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรงมพีระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในป 2542119  

                                                             
      118 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขา

มาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2538 – 2549, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก
www.tat.or.th  

     119 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ขอมูลการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, เขาถึงเม่ือวันที่ 
25 เมษายน 2558, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/kp4/amazing.htm  
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ดังนั้น การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงนําเหตุการณสําคัญดังกลาวมาเปนหลักในการจัดการสงเสริม
ใหเปนป Amazing Thailand 

 

ภาพที่ 11 ตราสญัลักษณโครงการ Amazing Thailand พ.ศ. 2541 -2542  
ที่มา: สัญลักษณเทศกาลทองเท่ียว เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2558 เขาถึงไดจาก ขอมูลการ 
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย http://kanchanapisek.or.th/kp4/amazing.htm 

     อยางไรก็ดี เนื่องจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 รัฐบาลจึงเล็งเห็นวา การจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในระยะที่กําลังประสบปญหาเศรษฐกิจ จะเปนหนทางใหสามารถนํา
รายไดเขาสูประเทศไดอีกหนทางหนึ่งดวย นอกเหนือจากการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
ไทย เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินทางชลมารค  งาน
ประเพณีสงกรานตแลว ยังจัดใหมีพิธีเปดงาน Amazing Thailand ที่บริเวณทองสนามหลวงและ
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร โดยไดรับความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน120 ซึ่งโบราณสถานไดถูก
รัฐจัดเปนทรัพยสินเพื่อการทองเที่ยวในครั้งนี้ดวย โดยในโครงการ Amazing Thailand ไดมีโครงการ 
9 มหัศจรรย ที่รัฐมุงสงเสริมการทองเที่ยวดานตางๆ เชน ดานกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
ธรรมชาติ สงเสริมการเกษตร เปนตน ซึ่งภายใน 9 โครงการมีโครงการที่สงเสริมการทองเที่ยว
โบราณสถานตางๆ ในประเทศไทยไดแก AMAZING CULTURAL HERITAGE มุงเนนการทองเที่ยว
โบราณคดี ประวัติศาสตรของเมืองโบราณตางๆ ของไทย รวมถึงเกาะรัตนโกสินทร และ AMAZING 

WORLD HERITAGE ที่สงเสริมสถานท่ีตาง ๆ ของไทยที่ ไดรับการแตงตั้งให เปนมรดกโลกเชน      
เมืองเกาสุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา เปนตน    

     โบราณสถานกับการเปนสวนประกอบของเมืองในอุดมคติของรัฐ 
     เมืองในอุดมคติของรัฐ ในที่นี้หมายถึง การท่ีรัฐพยายามทําใหเกาะรัตนโกสินทรหรือ

บริเวณใดบริเวณหน่ึงของเกาะรัตนโกสินทรใหกลายเปนจุดที่มีเอกลักษณหรือมีลักษณะโดดเดนข้ึนมา 
เชน ตลาดนํ้าโบราณที่จะชวยสื่อถึงความเปนเมืองการคาทางน้ําในอดีต หรือยานท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ การที่รัฐไดพยายามปรับปรุงบริเวณถนนราชดําเนิน
                                                             

     120 เรื่องเดียวกัน. 
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กลางใหกลายเปนถนนท่ีมีความคลาสสิกสวยงาม โดยใชประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่  5 เปนจุดเนน 
และมีโบราณสถานหลายแหงบนถนนราชดําเนินเปนสวนประกอบที่สําคัญ เนื่องจากถนนราชดําเนิน 
ตลอดจนอาคารตางๆ สองขางถนนสวนใหญสรางข้ึนมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือเปนยานการคา และ
ศูนยราชการ ที่มีความสําคัญของไทยในสมัยนั้น  

     หลังจากที่งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปสิ้นสุดลง การอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรเขาสู “แผนการดําเนินการระยะยาว เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2525 เปนตนไป”121 กลาวคือ ในป 
2540 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับแผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ตามที่
คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรนําเสนอ 

     แผนแมบทนี้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทรทั้งช้ันนอกและช้ันใน โดยยึดถือ
จากการประกวดผลงานดานสถาปตยกรรมและการออกแบบผังเมืองและสิ่งแวดลอมที่พึงปรารถนา
สําหรับกรุงรัตนโกสินทรในป 2525 เปนตัวกําหนด จํานวน 20 โครงการ ดังนี้122 

     ก) กลุมโครงการบริเวณปอมมหากาฬ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดารามและ      
ภูเขาทอง ประกอบดวย 

โครงการท่ี 1 โครงการอนุรักษและปรับปรุงปอมมหากาฬ 

โครงการท่ี 2 โครงการปรับปรุงบริเวณขางวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม 

โครงการท่ี 3 โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง 
     ข) กลุมโครงการเก่ียวกับการสัญจรทางบกและทางนํ้า บริเวณกรุงรัตนโกสินทร

ชั้นนอกและชั้นใน ประกอบดวย 

โครงการท่ี 4 โครงการปรับปรุงคลอง สะพาน เพื่อการสัญจรทางนํ้า 
โครงการท่ี 5 โครงการจัดเสนทางการเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง 
โครงการท่ี 6 โครงการอนุรักษปรับปรุงประตูเมืองพระนคร กําแพงเมืองและปอม 

โครงการท่ี 7 โครงการจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโองอาง 
 

 

                                                             
     121 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 696. 
     122 อางถึงใน กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย , “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ

โบราณสถานในประเทศไทย” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 226 – 227. 
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     ค) กลุมโครงการบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา ประกอบดวย 

โครงการท่ี 8 โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย 
โครงการท่ี 9 โครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส 

โครงการท่ี 10 โครงการปรับปรุงบริเวณทาพระจันทร 
โครงการท่ี 11 โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร 
โครงการท่ี 12 โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการคาภายใน 

โครงการท่ี 13 โครงการเปดมุมมองวัดโพธ์ิ 
โครงการท่ี 14 โครงการปรับปรุงบริเวณทาเตียน 

โครงการท่ี 15 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด 

     ง) กลุมอ่ืนๆ ประกอบดวย 

โครงการท่ี 16 โครงการปรับปรุงพื้นที่แพรงนรา แพรงภูธร แพรงสรรพศาสตร 
โครงการท่ี 17 โครงการจัดระเบียบยานพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดําเนิน 

  โครงการท่ี 18 โครงการลานอเนกประสงคเพื่อกิจกรรมดานวัฒนธรรม บริเวณหนาวัด
สุทัศนเทพวราราม ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

โครงการท่ี 19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมยานการคาบางลําพู 
โครงการท่ี 20 โครงการจัดทําสาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร 

     เมื่อพิจารณาเน้ือหาโครงการยอยดังกลาว จะเห็นไดวารัฐพยายามที่จะจัดระเบียบเกาะ
รัตนโกสินทร โดยมุงเนนใหมีพื้นท่ี เปดโลง และปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมให
โบราณสถานเกิดความโดดเดนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสภาพสิ่งแวดลอมในเกาะรัตนโกสินทรขณะน้ัน ยัง
แออัดไปดวยผูคนและชุมชน ตลอดจนยานการคาเล็กๆ ตางๆ ที่รัฐมองวาไมสวยงาม เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาเพ่ือใหเปนเมืองนาอยูและเปนแหลงทองเท่ียวที่นามาเยือน 

     มุมมองดังกลาว เปนการมองเพื่อผลประโยชนของรัฐดานเดียว การท่ีรัฐตองการสราง
เมืองในอุดมคติเชนน้ี สงผลใหตองมกีารไลรื้อชุมชนตางๆ ออกไป เปรียบเสมือนการกวาดพื้นที่ที่ไมพึง
ประสงคออก เพื่อตกแตงเมืองใหมตามที่นักออกแบบไดวางแบบไว มากกวาจะเปนการอนุรักษ
โบราณสถานหรือยานประวัติศาสตร123 ตามที่รัฐกลาวอาง 

                                                             
     123 กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 228. 
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     การท่ีคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรเสนอแผนโครงการ 20 โครงการดังกลาว       
มีเหตุผลอันเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่ตองการ
ใหมีการจัดระเบียบเมืองใหมอันจะเปนประโยชนเพื่อการทองเท่ียวตอไป 

     อยางไรก็ดี แมจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในภาพรวม แตโครงการ
ดังกลาวมีผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่ประวัติศาสตรที่เปนที่ตั้งของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร
อยางหลีกเลี่ยงไมพน นโยบายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง การที่รัฐมีจุดประสงคตองการท่ีจะรักษา
โบราณสถาน อาคารและวัตถุตางๆ ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทรเทานั้น รัฐไมได
ตองการ “คน” ไว ซึ่งเปนแนวคิดที่ขัดแยงกับหลักวิชาการในเรื่องชุมชนเมือง124 และการอยูรวมกัน
ระหวางคนกับโบราณสถานอยางสันติสุข โดยรายละเอียดจะกลาวในบทที่ 4 

     นอกจากน้ี ในชวงทศวรรษท่ี  2540 ได เกิดเหตุการณสําคัญที่ สงผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเกาะรัตนโกสินทรอีกครั้งหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรช้ันนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ใหดําเนินโครงการแผนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนที่ถนนราช
ดําเนิน และพ้ืนที่บริเวณตอเนื่องภายใตโครงการ  เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจใหฟนคืนการเจริญเติบโตอีก
ครั้งหนึ่ง125 ซึ่งเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในป 2540 รัฐจึงไดมีแนวนโยบายท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาสภาพแวดลอม
ชุมชน สงเสริมศิลปกรรม สถาปตยกรรมและแหลงทองเท่ียว ใหเกื้อหนุนตอคุณภาพชีวิตและเปนฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน อันเปนแนวนโยบายที่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)126  

 

 

 

                                                             
     124 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน

ปอมมหากาฬ), พิมพครั้งที่ 3 (กรงุเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2550), 280. 

     125 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) โครงการแผนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีถนนราชดําเนิน และพ้ืนท่ีบริเวณตอเน่ือง 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546), 9 

     126 เรื่องเดียวกัน, 10 
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     นอกจากน้ีเกิดการเปลี่ยนช่ือคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรที่ ทําหนาที่ดูแล
เกาะรัตนโกสินทร มาต้ังแตป 2521 เปลี่ยนในป 2541 เปน “คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมืองเกา” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2541 และขยายอํานาจหนาที่มากข้ึนกวาเดิม127  

     ตอมาในป 2545 เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ประชาชนรูจัก
สิทธิของตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรรวมกับรัฐ รวมถึงการ
อนุรักษโบราณสถาน ประกอบกับรัฐไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินครั้งใหม
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 การอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรจึงตองมีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน ดังน้ัน “เพื่อใหการกําหนดนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ และแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสนิทร และเมืองเกาดําเนิน
ไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรตันโกสนิทร และเมืองเกาเพ่ือใหกรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกาเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป ”128 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนา    
กรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกาในป 2546 กําหนดใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร และเมืองเกาเปนคณะกรรมการระดับชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมี
อํานาจหนาที่สําคัญคือ การวางนโยบาย กําหนดพื้นที่ และจัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี129 และมีการขยายอํานาจหนาที่
ครอบคลุมดูแลความเรียบรอยของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมในเกาะ
รัตนโกสินทรมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเมืองเกาทั่วประเทศไทย  ซึ่งกลาวกันอีกนัยหนึ่งคือ หากหนวยงานใด
ตองการท่ีจะทําการอนุรักษโบราณสถาน ตลอดจนจัดการตางๆ ที่เกี่ยวกับโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดน้ีเสียกอน 

 

  

                                                             
     127 “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและ     

เมืองเกา พ.ศ. 2541,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 131 ง (28 ธันวาคม 2541): 145. 

     128 เรื่องเดียวกัน. 
     129 เรื่องเดียวกัน. 
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     กลาวโดยสรุปไดวา หลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไดเพียง 2 ปเศษ ประเทศไทยได
มีการตรากฎหมายโบราณสถานข้ึนมาใหมเพื่อใชสําหรับอนุรักษโบราณสถาน กฎหมายดังกลาว
สะทอนใหเห็นมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานวาเปนเพียงซากปรักหักพัง เปนโบราณสถานท่ี      
ตายแลว แตซากปรักหักพังดังกลาวนี้เอง ที่รัฐไดใชประโยชนในการเปนเครื่องมือสื่อสารกับประชาชน
เพื่อใหมีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลชุดใหมกับการปกครองแบบใหม และในมุมมองเดียวกัน รัฐ
ก็ไดใชโบราณสถานเปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรม และสรางสํานึกในความเปนชาติไทย 
ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตรชาติมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งเมื่อกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไดเริ่มเขามามีอิทธิพลในชวงทศวรรษ 2500 รัฐไดเริ่มเพิ่มมุมมองตอโบราณสถานใหมในฐานะ   
ที่เปนทรัพยสินเพ่ือการทองเที่ยว แตก็ยังคงยึดมุมมองเดิมเปนหลัก ซึ่งสงผลใหโบราณสถานใน      
เกาะรัตนโกสินทรเริ่มเปนที่สนใจของรัฐในฐานะเปนโบราณสถานของชาติและทรัพยสินที่สามารถ
สรางรายไดเพื่อการทองเท่ียวดวย  

     อยางไรก็ดี ดวยทําเลที่ตั้งของเกาะรัตนโกสินทรที่เปนศูนยกลางการคมนาคมและการคา
ตลาดนัดสนามหลวงในขณะน้ัน สงผลใหเกิดเปนชุมชนและแหลงรวมของผูคนขนาดใหญ ที่สงผล
กระทบตอโบราณสถานในระยะยาว รัฐจึงเห็นวาการอนุรกัษโบราณสถานโดยกรมศิลปากรท่ีเคยทํามา
แบบเกา ยอมไมสามารถจัดการกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรได จึงมีแนวคิดที่จะแยกคน       
ใหออกจากโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรใหมากที่สุด เพื่อใหโบราณสถานมีความโดดเดนสวยงาม
ยิ่งขึน้ ทั้งนี้เปนการรองรับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ปที่จะมีข้ึนใน พ.ศ. 2525 

     นอกจากนี้ ดวยปจจัยดานเศรษฐกิจ โบราณสถานถือเปนทรัพยากรที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งโบราณสถานที่สําคัญของชาติ ที่ทําใหนักทองเที่ยวตางเขามาเท่ียวชม 
จึงทําใหรัฐตองอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถานดังกลาวใหมีความสวยงามและโดดเดนอยูเสมอ 
รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมโบราณสถานใหปราศจากสิ่งไมนาชม แตกระนั้น วิธีการอนุรักษ
ของรัฐ นอกจากจะทุมงบประมาณเพื่อการปรับปรงุบูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานแลว รัฐยังใชวิธีการ
กําจัดและจํากัดคนใหออกไปจากเกาะรัตนโกสินทรมากที่สุด เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถมองเห็นแต
ความสวยงามของโบราณสถานไดอยางเต็มที่ ซึ่งวิธีการอนุรักษดังกลาวไดสงผลกระทบใหเกิดการ
ตอตานของชุมชนในเวลาตอมา 

     ความแตกตางระหวางโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรกับโบราณสถานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะเปนซากปรักหักพัง ยอมทําใหรัฐมีทัศนคติและมุมมองตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่    
แตกตางไป ซึ่งประเด็นดังกลาวยอมมีผลใหรัฐทําการอนุรักษดวยวิธีการท่ีละเอียดออนมากข้ึน เพราะ
ตองคํานึงถึงผลกระทบตางๆ ที่ตองลงทุนไปไมวาจะเปนงบประมาณ กลุมผูมีสวนไดเสีย ศักยภาพของ
บุคลากรท่ีจะทําการอนุรักษ ฯลฯ นอกจากนี้ การอนุรักษไมสามารถดําเนินการโดยกรมศิลปากรได
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เพียงหนวยงานเดียวอีกตอไป เพราะความซับซอนของเกาะรัตนโกสินทรที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน 
ทําใหโบราณสถานในเกาะมีเจาของและผูมีหนาที่ดูแลหลายกลุม เชน กรมธนารักษ กรมศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รวมทั้งกลุมเอกชนเจาของที่ดินหรืออาคาร
โบราณที่มีหลายกลุม เปนตน ซึ่ งไมสามารถปฏิเสธไดวา ทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอ
โบราณสถานทั่วประเทศดังกลาวยอมมีอิทธิพลกับทัศนคติและมุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถาน      
ในเกาะรัตนโกสินทรไมมากก็นอย และมุมมองของรัฐนี้เอง ที่สงผลใหเกิดปญหาและผลกระทบท่ีเกิด
จากการอนุรักษโบราณสถาน 
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บทท่ี 4 

การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร พ.ศ. 2521 – 2549 : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร 

     การท่ีรัฐมีมุมองตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรในฐานะที่เปนทรัพยสินที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจมากกวามุมมองอ่ืนๆ ทําใหรัฐตองลงทุนอนุรักษและปฏิสังขรณโบราณสถานใหมีความ
สวยงามและโดดเดนมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหเขามาเท่ียว 
ชมโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตข้ึนมากเทาใด ยิ่งทําใหรัฐ
ทุมเทงบประมาณและสรรพกําลังเพื่อการอนุรักษมากขึ้นเทานั้น แตทั้งนี้ การอนุรักษดังกลาว รัฐกลับ
เลือกอนุรักษเฉพาะโบราณสถานท่ีรัฐเห็นวา มีความสําคัญระดับชาติ มีความสําคัญตอสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนโบราณสถานที่รัฐเห็นวาสามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจได
เทานั้น หากมองดวยสายตาบุคคลภายนอกยอมเห็นวา การอนุรักษเปนสิ่งที่ดี ที่จะสามารถเสริมสราง
ใหโบราณสถานมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม แตทวาการอนุรักษที่เกิดข้ึนกับโบราณสถาน       
บนเกาะรัตนโกสินทรตั้งแตป 2521 เปนตนมากลับไมไดเปนเชนนั้น ซึ่งจากการศึกษาพบวา             
รัฐพยายามทุกวิถีทางที่จะดําเนินการอนุรักษ โดยการนําคนออกไปจากบริเวณเกาะรัตนโกสินทรให
มากที่สุด ทําใหรัฐตองแกปญหาจากตนเหตุดวยการไล รื้อ ถอน ยาย สถานที่ตางๆ ที่ดึงดูดผูคนใหเขา
มาในเกาะรัตนโกสินทร เชน ตลาดนัดทองสนามหลวง ศาลาเฉลิมไทย ศาลยุติธรรม รวมถึงชุมชน
โบราณที่รัฐมองวาไมเขาพวกกับโบราณสถาน เปนตน 

     การอนุรักษเชนนี้กอใหเกิดปญหาตามมามากมายหลายประการ มีทั้งที่เกิดข้ึนระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง และหนวยงานของรัฐกับประชาชน ตลอดจนการไลรื้อชุมชน และการ   
รื้อถอนโบราณสถานที่สําคัญ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนมาตั้งแตป 2521 -2549 เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ความขัดแยงดังกลาวไดมีทีทาวาจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ในบทนี้ผูศึกษาจึงจะ
ช้ีใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรวา เกิดจากกระบวนการ
อนุรักษไดอยางไร 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
      การศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร หมายถึง 
การศึกษาปญหาทั้งทางตรงและทางออมทีเ่กิดข้ึนจากการอนุรักษระหวางป 2521 – 2549 วามีปญหา
ในลักษณะใดและมีผลกระทบตอใครบางในแตละชวงเวลา  โดยเริ่มตนในป 2521 ซึ่งถือวาเปน
ชวงเวลาท่ีรัฐไดตระเตรียมงานเพื่อการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป อยางจริงจัง หลังจากที่ไดมี
การเตรียมงานบางเล็กนอยในชวงเวลากอนหนาน้ีเพียงไมกี่ป  
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      ในชวงทศวรรษที่ 2500 การกาวเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
สงผลใหการปกครองของไทยในขณะนั้นกลับไปสูภายใตแนวคิดโบราณในดานรากฐานของประเทศ
และรัฐบาล มีการแสวงหาความชอบธรรมในทางที่จะนําเอาระบบพอลูกสมัยสุโขทัย (พอบาน/พอ
เมือง) มาใช1 ดังสุนทรพจนที่จอมพลสฤษดิ์ใชกลาวอยูเสมอวา 

        ... นายกรัฐมนตรีก็คือพอบานของครอบครัวใหญที่สุด มีความรับผิดชอบ 

          กวางขวางที่สุดและตองดูแลความเปนอยูของพ่ีนองรวมชาติรวมประเทศอยาง 
       ใกลชิดที่สุด2 

      วิธีการปกครองรูปแบบดังกลาว ไดนํามาสูบรรยากาศทางสังคมและการเมืองที่มีลักษณะ
อนุรักษนิยม มีการใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งไดรับการฟนฟูสถานะ อํานาจ และ
บทบาทใหมข้ึนมาอีกครั้ง พรอมกับนโยบายหลักของจอมพลสฤษดิ์ที่ตองการสรางประเทศใหทันสมัย 
ดวยการบริหารประเทศภายใตคําวา “พัฒนา” ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา 
ภายใตกรอบความสัมพันธระหวางประเทศเรื่องการปองกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตน่ันเอง   
      ความกลัวภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต ทําใหรัฐตองทําทุกวิถีทางเพื่อปองกันไมให
ประชาชนซึมซับแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังเผยแพร วิธีการหนึ่งที่รัฐเห็นวาใชไดผลที่สุดคือ 
การใหการศึกษาและกลอมเกลาใหประชาชนไดตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสต พรอมกับการใชประโยชน
จากโครงเรื่องทางประวัติศาสตรกระแสหลัก แบบเดิมๆ  ที่ เนนสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย เพราะเปนเครื่องมือที่ดีในการปลุกสํานึกชาตินิยมเพื่อตอสู ภัยคุกคามของ
คอมมิวนิสต (และเปนประโยชนตอรัฐในการอางถึงความชอบธรรมในอํานาจ ) การใชสํานึกทาง
ประวัติศาสตรจะทําใหเกิดลักษณะการผลิตซ้ําแนวคิดแบบอนุรักษนิยม3 ดังที่ เคยเปนมาในชวง
ทศวรรษที่ 2470 จากสถานการณดังกลาว รัฐจึงสรางศูนยรวมจิตใจของผูคนในชาติข้ึนมา สถาบัน
พระมหากษัตริยเปนจุดศูนยรวมที่เหมาะสมที่สุดในขณะน้ัน เพราะจับตองได ผิดกับอีกสองสถาบัน
หลักที่คอนขางเปนนามธรรมสําหรับผูคน สถาบันพระมหากษัตริยจึงมีฐานะ เปนศูนยกลางทาง
การเมือง ศูนยรวมจิตใจของชาติ ศูนยกลางความเปนไทย และศูนยกลางของมรดกวัฒนธรรมของชาติ

                                                             
     1 ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548), 227. 
     2 เรื่องเดียวกัน. 
     3 ชาตรี ประกิตนนทการ, “องคความรูประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย : การสราง

ความรูในบริบทการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม ,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา 
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552), 180. 
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ทั้งมวล บรรยากาศเชนนี้ ถูกสรางข้ึนใหมในชวงหลัง พ.ศ. 25004 ซึ่งการอนุรักษโบราณสถานก็ได
เกิดข้ึนภายใตบริบททางสังคมและการเมืองในขณะนั้นดวย  
      แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ เกิดข้ึน
เปนรูปธรรมและมีความชัดเจนย่ิงข้ึนในชวงทศวรรษที่ 2500 โดยนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ที่ตองการ
ใหโบราณสถานสามารถสรางรายไดใหแกการทองเที่ยว ดังที่จอมพลสฤษดิไ์ดกลาวในพิธีเปดองคการ
สงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในป 2503 วาการทองเที่ยวนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการ 
“ปฏิวัติ” และ “พัฒนา” ซึ่งชวยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ5 ดังน้ัน ผลที่ตามมาจากนโยบาย    
ดังกลาวคือ การเลือกท่ีจะอนุรักษโบราณสถานเฉพาะท่ีมีความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย
เทาน้ัน แนวคิดดังกลาวนี้มีอิทธิพลและสืบเน่ืองมาจนถึงชวงที่มีการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรในทศวรรษท่ี 2520 ดวย 

     ในชวงทศวรรษที่ 2520 บทบาทสําคัญในการอนุรักษโบราณสถานบนเกาะรัตนโกสินทร
อยูที่ “คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร” ซึ่งเปนคณะทํางานระดับชาติ มีรองนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนเลขานุการ คณะกรรมการ            
ชุดดังกลาวมีหนาที่หลักสําคัญและมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน ในการที่จะกําหนด
นโยบายและแผนการ “อนุรักษ”และ “พัฒนา” กรุงรัตนโกสินทร6  ซึ่งรวมถึงการอนุรักษโบราณสถาน
บนเกาะรัตนโกสนิทรในฐานะสวนสําคัญของกรุงรัตนโกสินทรอีกดวย  แตทั้งนี้ คณะกรรมการดังกลาว
เปนคณะทํางานชุดใหญ ตองดูแลเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนากรุงรัตนโกสินทรทั้งหมด ไมวาจะเปน
การใชที่ดินภายในเกาะ หรือแมกระทั่งการควบคุมการกอสรางอาคาร ดังน้ัน ในสวนการอนุรักษ
โบราณสถาน จึงไดมอบหมายใหกรมศิลปากรเขามาเพื่อทําหนาที่ดังกลาวในรูปคณะทํางานชุดยอย     
มีช่ือวา “คณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปและ
วัฒนธรรม” (ตอไปจะใชคําวา คณะอนุกรรมการอนุรักษฯ) โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน
อนุกรรมการ7 และมีเจาหนาที่กรมศิลปากร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ8   

                                                             
     4ชาตรี ประกิตนนทการ, สถาปตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพอาน, 2558), 341.   
     5 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, วาทะของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย 36 ป ททท (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอกเบี้ย, 2527): 29. 

     6 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 657. 

     7 เรื่องเดียวกัน. 
     8 ผูดํารงตําแหนงในขณะนั้น คือนายมะลิ โคกสันเทียะ ขาราชการกรมศิลปากร (ผูวิจัย) 
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     จากขอมูลเบื้องตนจะเห็นไดวา บทบาทและหนาที่อนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรยังคงอยูที่กรมศิลปากร ซึ่งมีหนาที่ศึกษาและตรวจสอบขอมูลเพ่ือการอนุรักษและบูรณะ
โบราณสถานบริเวณกรุงรัตนโกสินทร9 ตลอดจนกําหนดมาตรการซอมแซมบูรณะโบราณสถานท่ีกรม
ศิลปากร    เห็นวามีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม ทั้งน้ี เพื่อใหทันงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป ที่ถือเปนจุดมุงหมายหลักของการอนุรักษในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการอนุรักษฯ 
ไดนําเสนอผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการโครงกรงุรตันโกสินทรพจิารณาอีกข้ันหน่ึง ซึ่งสะทอนให
เห็นวา ทายที่สุดแลวการอนุรักษโบราณสถาน ตลอดจนการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวของกับโบราณสถาน ก็
ยังไมมีหนวยงานใดท่ีถือวามีความรูความชํานาญเทากับกรมศิลปากร 

      อยางไรก็ดี ยังมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ขอจํากัดดานกฎหมาย เพราะในชวง
เวลาดังกลาว ยังไมมีกฎหมายที่ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรโดยเฉพาะ มี
เพียงแตพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 เทานั้น และกรมศิลปากรเปนหนวยงานท่ีใช
กฎหมายเพียงผูเดียว  
       สวนแผนการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรไดเนน
การอนุรักษบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน10เปนเปาหมายสําคัญ11 เน่ืองจากบริเวณน้ี เปนที่ตั้งของ
โบราณสถานที่มีความสําคัญระดับชาติ มีความสัมพันธกับสถาบันหลักและประวัติศาสตรกระแสหลัก
ของชาติ ตลอดจนมีคุณคาตอเศรษฐกิจการทองเที่ ยว เชน  วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) เปนตน โดยกําหนดแผนการดําเนินงาน
เปน 2 ระยะ12 กลาวคือ  
 

                                                             
     9 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1/3 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและ

ปรับปรุงโบราณสถาน ประวัติศาสตรสถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2521, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     10 พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันในสําหรับการศึกษาวิจัยฉบับน้ี แตกตางกันกับพ้ืนที่
กรุงรัตนโกสินทรช้ันในของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรในป 2521 ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมฝง
แมน้ําเจาพระยาทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตก โดยฝงตะวันออกถึงแนวคลองรอบกรุง ฝงตะวันออก
ถึงแนวนครบาลหรือคลองคูเมืองเดิมครั้งกรุงธนบุรี เพื่อปองกันความสับสัน ผู วิจัยจึงใชคําวา      
“เกาะรัตนโกสินทร” ตามความหมายที่กําหนดไวในบทที่ 2 (ผูวิจัย) 

     11 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 659. 

     12 เรื่องเดียวกัน. 
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แผนระยะสั้น เริ่มจากป 2521 – 2525 สําหรับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป  
แผนระยะยาว เริ่มจากป 2525 เปนตนไป 

     นอกจากนี้ นับตั้งแตป 2521 – 2549 การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดมี
หนวยงานของรัฐและเอกชนหลายกลุมเขามามีสวนรวม ซึ่งจากการศึกษาพบวา การอนุรักษ นอกจาก
จะทําใหโบราณสถานที่ไดรับการบูรณะกลบัมามีความสวยงามและแข็งแรงมากขึ้นกวาเดิม สิ่งแวดลอม
รอบโบราณสถานก็ไดรับการฟนฟูใหเรียบรอยสวยงามตามไปดวย กระนั้นภายใตบริบทที่รัฐพยายาม   
ใหคํานิยามวา “การอนุรักษ” ดังกลาว กลับกอใหเกิดปญหาข้ึนกับกลุมคนตางๆ ไมวาจะเปนรัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนตัวโบราณสถานเอง  เปนปญหาและความขัดแยงที่ซุกซอนอยู
ภายใตการอนุรักษ อันเปนประเด็นที่ไมคอยมีการหยิบยกข้ึนมากลาวไวเทาใดนัก  ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาประเด็นดังกลาว พบวามีทั้งปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโบราณสถาน กอใหเกิดการไลรื้อพื้นที่ ที่อยูอาศัยของประชาชน   

      ปญหาระหวางหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษ 
      ในชวงป 2520 – 2525 รัฐพยายามปรับบทบาทการทองเที่ยวใหมีการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน จากเดิมที่ประเทศไทยขณะนั้นมีความต่ืนตัวของการทองเที่ยวมากข้ึน แตเปน
การทองเที่ยวในลักษณะสถานบันเทิง อันเปนผลพวงมาจากการเขามาต้ังฐานทัพของสหรัฐอเมริกา 
ทําใหกรุงเทพมหานครกลายเปนศูนยกลางแหลงบันเทิงสําหรับทหารอเมริกันในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และทําใหมีปญหาดานภาพลักษณของประเทศ ที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวในดาน
บริการทางเพศ13  

     เมื่อภาพลักษณของกรุงเทพฯ เปนภาพที่คอนขางไมดีในสายตาของชาวตางชาติ 
แมกระท่ังสายตาของคนในชาติเอง จึงทําใหรัฐสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน 
โบราณสถาน  พระราชพิธี และเทศกาลตางๆ จึงไดรับการพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียว เชน วัดหลวง
หลายแหงไดรับงบประมาณชวยเหลือบูรณะ จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยรวมมือกับกรม
ศิลปากร แตกรณีดังกลาวกลับกอใหเกิดไดเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาและอนุรกัษในหลายกรณี อันเน่ืองมาจากการสรางและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่โบราณสถานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว14            
                                                             

     13 วรสิทธ์ิ ตันตินิพันธุกุล, “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณปฏิสังขรณวัด
หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน : ขอขัดแยงในการอนุรักษ
โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม ,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา    
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552), 268. 

     14 เรื่องเดียวกัน. 
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     หนวยงานที่ มีส วนเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร
ประกอบดวยหนวยงานที่มาจากหลายภาคสวนทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนสมาคมวิชาชีพตางๆ เชน 
กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ สํานักพระราชวัง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
กระทรวงกลาโหม สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมูลนิธิตางๆ เปนตน เขามา
ทํางานรวมกันในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีการต้ังแตงจากรัฐอยางเปนทางการ  

     การท่ีผูวิจัยไดหยิบยกประเด็นเรื่องความขัดแยงระหวางหนวยงานมาเปนสวนหนึ่ง
สําหรับศึกษาในบทนี้ เนื่องจากเม่ือศึกษาหลักฐานเอกสารราชการที่เกี่ยวของ อาทิ รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
หรือหนังสือรองเรียนตางๆ พบวา ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับ การ
อนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรที่เกิดข้ึนคอนขางบอยครั้ง  ซึ่งความขัดแยงที่เกิดข้ึนเปนผล
โดยตรงจากการอนุรักษและไดสงผลโดยตรงตอโบราณสถานและสภาพแวดลอมโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการสงผลดังกลาวเปนอยางไร จะไดศึกษาในหัวขอถัดไป    
      บริบททางการเมืองและสังคมในชวงทศวรรษท่ี 2520 อาจกลาวไดวาเปนผลสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 จนกระทั่งนํามาซึ่งการรัฐประหารป 
2520 ทหารไดกลับสูอํานาจและมบีทบาททางการเมืองอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แตอยูเบื้องหลังการบริ
งานของรัฐบาลพลเรือน ภายใตการนําของนายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีขณะน้ัน ซึ่งตอมา
ประเทศไทยไดตกอยูภายใตการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผูนําเปนทหารจนถึงชวงตนทศวรรษที่ 
2530 และในกรอบบริบทสังคมการเมืองที่ไทยกําลังตอการแพรขยายอิทธิพลของลัทธิการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสต   

     การดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรชวงนี้ บทบาทสวนใหญจะอยูที่   
กรมศิลปากรเปนผูรับผิดชอบสํารวจโบราณสถานตางๆ ในเกาะ ที่เห็นวา มีความสําคัญควรคาแกการ
อนุรักษเพื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร จากการดําเนินงานชวงแรกน้ี กรมศิลปากรพบเจอปญหา
หนวยงานของรัฐที่ครอบครองหรือดูแลโบราณสถานไมไดใหความรวมมือกับกรมศิลปากรในการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถาน สงผลใหเกิดความหนักใจในการปฏิบัติงานเริ่มแรก  

     ดังที่ปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมการอนุรักษและปรับปรุงการบูรณะ
โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร15 ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2521 

                                                             
      15 คณะกรรมการอนุรักษและปรับปรุงการบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทรไดถูก

ยุบและปรับเปลี่ยนสถานะใหเปนเพียงคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรในป 
2521 มี ช่ือวา คณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน  ประวัติศาสตรสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม (ผูวิจัย) 
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      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร16 ไดเรียนถามทานประธานกรรมการ17 ดังนี ้

     “มีอาคารสถานท่ีทางราชการหลายแหงที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนตนวา กระทรวงกลาโหม 

      กระทรวงการตางประเทศ18 และพระราชวัง19 ไมทราบวา กรมศิลปากร  
      กระทรวงศึกษาธิการ20 ไดเคยจดทะเบียนหรือไม21 ถาหากยังไมไดจดทะเบียน เม่ือมีการ 
      ร้ือเปล่ียนแปลงจะทําใหผิดลักษณะของเดิม” 22 

      ประธานกรรมการไดกลาวตอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวา 

      “การปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ืองน้ี  เปนเร่ืองท่ีหนักใจอะไรหลายอยาง อยากใหอภิปรายกัน 

      อยางกวางขวาง สมควรใหอธิบดีกรมศิลปากรเปนผูชี้แจง” 23 

       สวนอธิบดีกรมศิลปากร24 ไดช้ีแจงความหนักใจในการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ดังนี้ 

     
 

 

                                                             
     16 ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางป 2518 

– 2522. (ผูวิจัย) 
     17 นายรังสฤษฏ เชาวนศิริ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานที่ประชุมแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการในขณะน้ัน ไมสามารถเขาประชุมไดเน่ืองจาก
ติดภาระกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผูวิจัย) 

     18 พระราชวังสราญรมยขณะน้ันเปนที่ทําการของกระทรวงการตางประเทศ อยูในกลุม
โบราณสถานที่ทําการศึกษากลุม 5 (ผูวิจัย) 

     19 หมายถึง พระบรมมหาราชวัง อยูในกลุมโบราณสถานที่ทําการศึกษากลุมที่ 1 (ผูวิจัย)  
     20 ขณะนั้นกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยปจจุบันกรมศิลปากรเปนสวน

ราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผูวิจัย) 
     21 หมายถึง การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของกรมศิลปากรตาม

พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 (ผูวิจัย) 
     22 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1 (4) เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและ

บูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2521, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

     23 เรื่องเดียวกัน. 
     24 นายเดโช สวนานนนท ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร (ผูวิจัย) 
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     “ไดมีหนังสือขอข้ึนทะเบียนไปยังสถานที่ราชการตางๆแลว มีหลายแหงไมขัดของให 
      กรมศิลปากรดําเนินการข้ึนทะเบียนได สําหรับกระทรวงกลาโหมมีปญหาเก่ียวกับความ 

      ม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ” 25 

      จะเห็นไดวา ปญหาที่เกิดข้ึนจากการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ไดสะทอนใหเห็นความ
ขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐที่ครอบครองโบราณสถานที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานทางการทหาร ซึ่งในชวงเวลานั้นถือวามีอิทธิพลตอหนวยงานราชการพลเรือนอยางมาก    
อันเปนผลจากการรัฐประหารในป 252026  

      1. การขึ้นทะเบียนอาคารกระทรวงกลาโหม 
     กรณีอาคารที่ทําการกระทรวงกลาโหม เปนเรื่องที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษ

โบราณสถานคอนขางท่ีจะใหความสําคัญ เน่ืองจากเปนโบราณสถานที่มีสถาปตยกรรมโดดเดนและ
สวยงาม อีกทั้งตั้งอยูใกลกับวัดพระศรรีัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง สามารถชวยสงเสริมให
บริเวณดังกลาวมีความสงางามมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารกระทรวงกลาโหม 
มีลักษณะเปนอาคารหมูสรางแบบสถาปตยกรรมยุโรปที่ เริ่มนิยมกันในประเทศไทย ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว27 อาคารแหงนี้ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางเปนโรงทหารข้ึน เพื่อใหเปนที่อยูของทหารประจํารักษาพระนคร ซึ่งเดิมจะอยูตามเพิงรอบนอก
กําแพงพระบรมมหาราชวัง28 จึงเปนเหตุที่ทําใหตองสรางอาคารใกลกับพระบรมมหาราชวัง และ
พระราชวังสราญรมยอันเปนสถานรับรองพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขณะน้ัน 

 

                                                             
     25 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1 (4) เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและ

บูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2521, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

     26 รัฐประหารในป 2520 โดยพลเรือเอกสงัด ชะลออยู และตอมาในป 2521 คณะปฏิรูป
การปกครองแผนดินไดแตงต้ังพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ผูบัญชาการทหารสูงสุดคนใหมเปน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 (ผูวิจัย) 

     27 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 496. 

     28 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 12  ดานหนาอาคารกระทรวงกลาโหม ติดกบัวัดพระศรีรัตนศาสดารามแลพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : กระทรวงกลาโหม เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก  

http://www.bloggang.com/mainblog.php       

 

ภาพที่ 13 ดานขางอาคารกระทรวงกลาโหมตัง้อยูรมิถนนสนามไชย 

ที่มา : กระทรวงกลาโหม เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก  

http://www.bloggang.com/mainblog.php 
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     ปญหาที่กระทรวงกลาโหมไมยอมใหความรวมมือกับกรมศิลปากร สงผลใหหนวยงานที่
ทํางานเก่ียวของกับการอนุรักษโบราณสถาน เชน สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมมีความ
วิตกกังวลกับกรณีดังกลาววา จะทําใหโบราณสถานเกิดความเสียหาย เพราะกระทรวงกลาโหมอาจทํา
การตอเติมอาคารโดยขาดความรูทางดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมด้ังเดิมของตัวอาคาร ถึงขนาด
เสนอมาตรการใหรีบรายงานปญหาใหคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อใหเปนกรณีตัวอยางแกหนวยงาน
ราชการอื่น เปนการปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดข้ึน 

       “ถาหาก... จะยกปญหาน้ีขึ้นเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเตือนใหหนวยราชการตางๆ  
               ที่จะกอสรางหรือซอมแซมอาคาร โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ที่มีความสําคัญ 

       ทางดานสถาปตยกรรมที่เดนมาก ถาเราไมรักษาไวจะเสียดายท่ีสุด เพราะมีการ 
       กอสรางเพิ่มเติม เชน สวนหนาและหลังของกระทรวง เพื่อใหกระทรวงกลาโหมคงรูป 

       เดิมอยู อยากจะใหคอยๆ เปลี่ยนไปไมใชร้ือออก แตคอยๆ ปรับปรุงตามรูปรางของเดิม  
       โดยที่ตึกหลังน้ี เราทิ้งเสียก็เทากับเราท้ิงประวัติศาสตรสําคัญของประเทศไป” 29 

     อยางไรก็ดี กรณีกระทรวงกลาโหมทําการตอเติมและดัดแปลงตัวอาคารที่ทําการ ถือเปน     
ยาขม ที่ลําพังอํานาจและหนาที่คณะกรรมการชุดดังกลาวไมสามารถดําเนินการหามปรามใดๆ        
ได เนื่องจากกระทรวงกลาโหมสามารถอางเหตุผลเกีย่วกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
เพื่อไมใหคณะกรรมการดังกลาวเขาไปดําเนินการใดๆ ในอาคารท่ีทําการกระทรวงกลาโหมได 

     จากกรณีดังกลาว สามารถสะทอนใหเหน็อีกมมุหนึ่งของอํานาจทางการเมืองวา ในบริบท
ทางการเมือง ที่ทหารถืออํานาจสูงสุดและเพ่ือความมั่นคงของชาตินั้น การท่ีจะใหกรมศิลปากรข้ึน
ทะเบียนอาคารที่ทําการและดําเนินการตามที่กรมศิลปากรรองขอ ยอมจะทําใหเกิดภาพลักษณ        
สูประชาชนวา หนวยงานระดับชาติ ตองดําเนินการตามคําสั่งของหนวยงานวัฒนธรรมระดับกรม     
ซึ่งไมเปนผลดีตอหนวยงานดานความม่ันคง  แตอยางไรก็ดี แมสถานการณดังกลาวไมไดปานปลาย   
จนเรียกไดวาเปนความขัดแยงอยางเห็นไดชัด แตถึงกระนั้น ก็ทําใหกรมศิลปากรเกิดความ “หนักใจ
อะไรหลายอยาง” จนไมสามารถกลาวออกมาได 

     2. กลุมอาคารศาลฎีกา 
     กลุมอาคารศาลฎีกา เปนอาคารโบราณสถานที่สรางข้ึนเมื่อป  2484 แลวเสร็จและเปด

ใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 อาคารหลังนี้มีคุณคาทางประวัติศาสตร ในฐานะท่ี
เปนอาคารที่ระลึกในการไดรับเอกราชทางการศาลโดยสมบูรณของประเทศไทย มีคุณคาทาง
                                                             

     29 สจช.ศธ. 2.3.15.3.1 (4) เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและ
บูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทรครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2521, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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สถาปตยกรรมในฐานะสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture)30  โดยเจาพระยาศรีธรรมา   
ธิเบศร รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในป 2481 ไดกลาวถึงเหตุผลของการสรางอาคารแหงนี้ไวใน
ป 2481 วา 

     “...บัดน้ีประเทศสยามไดเอกราชในทางศาลคืนมาโดยสมบูรณแลว จึงเปนการสมควรท่ีจะ 
     มีศาลยุติธรรมใหเปนที่สงาผาเผยเยี่ยงประเทศท่ีเจริญแลวท้ังหลาย เพื่อเปนอนุสรณแหง 
     การที่ไดอํานาจศาลคืนมา...”31 

      ความคิดจะสรางกลุมอาคารศาล  เกิดจากดําริของพลตรีหลวงพิบู ลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี   ณ ขณะนั้น ดังปรากฏหลักฐานอยูในรายงานการเปดตึกที่ทําการกระทรวงยุติธรรม 
ความวา 

       “...ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา กิจการในดานศาลยุติธรรมไดรับ 

       การประคับประคองและเชิดชูขึ้นสูมาตรฐานอันสูงสงยิ่งๆ ขึ้น ... คร้ันตอมาในสมัยรัฐบาล 

       ปจจุบันน้ี บานเมืองไดรับการปรับปรุงและทํานุบํารุงใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้น ประกอบดวย 

       ประเทศไทยไดเอกราชทางศาลสมบูรณแลว ทานนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม 

       นายกรัฐมนตรีไดดําริเห็นสมควรที่จะใหมีท่ีทําการกระทรวงและศาลใหม ใหเปนที่เทิด 

       เกียรติประเทศชาติและสงางามสมภาคภูมิกับที่สถิตแหงความยุติธรรม...”32  

      กลุมอาคารศาลฎีกาตั้งอยูบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน บริ เวณเดียวกับทอง
สนามหลวงวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง กลุมอาคารดังกลาวประกอบดวย
อาคารหลายหลัง ซึ่งมีอาคารรูปตัววี (V) เปนอาคารขนาดใหญที่สุดในพื้นที่ และมีอายุเกาแกที่สุด 
ออกแบบข้ึนในคราวเดียวกันเพื่อใหเปนกลุมอาคารท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมอยางครบ
วงจร33 สถาปนิกผูออกแบบคือ พระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค) เปนสถาปนิกที่มีฝมือดี
                                                             

     30 ชาตรี ประกิตนนทการ , “รื้อ – สราง ศาลฎีกา” (เอกสารประกอบการสัมมนา
ขอเสนอแนะและจดหมายเปดผนึกถึงประธานศาลฎีกาตอโครงการกอสรางกลุมอาคารศาลฎีกาใหม 
ณ ทองพระโรง หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 2. 

     31 “บันทึกเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2481,” อางถึงใน ชาตรี 
ประกิตนนทการ, สถาปตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอาน, 

2558), 360. 
     32 สจช.สร (2) 0201.87.3.1/4 รายงานการเปดตึกที่ทําการกระทรวงยุติธรรม 24 

มิถุนายน 2484, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     33 ชาตรี ประกิตนนทการ , สถาปตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอาน, 2558), 358. 
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ที่สุดของกรมศิลปากรในขณะน้ัน และยังมีสถาปนิกและวิศวกรอีกหลายคนเขามามีสวนรวมในการ
กอสราง เชน นายหมิว อภัยวงศ หลวงบุรกรรมโกวิท นายเอฟ ปสโตโน ซึ่งการกอสรางตองทํางาน
รวมกับผูมีความรูเก่ียวกับศาลและกระบวนการยุติธรรม ไดแก หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ เปนตน34 

 

ภาพที่ 14 แผนท่ีแสดงตั้งของกลุมอาคารศาลฎีกา ในชวงกอนที่จะปรบัปรุงถนนราชดําเนินใน 

  ใหเปนรปูแบบเสนตรง 
ที่มา : ศาลฎีกา เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก   
http://pantip.com/topic/13110103 
 

                                                             
     34 สจช.ศธ (4) 2.3.6/11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการสราง

กระทรวงและศาลยุติธรรม วันที่ 3 มิถุนายน 2483. 
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ภาพที่ 15 ภาพถายทางอากาศ (ไมทราบปที่ถาย) ซึ่งจะเห็นกลุมอาคารศาลฎีกาต้ังอยูขวามือ  
ซายมือจะเปนถนนราชดําเนินในและทองสนามหลวง 

ที่มา : ศาลฎีกา เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก 
http://pantip.com/topic/13110103  

     เดิมกลุมอาคารศาลฎีกา ใชเปนที่ทําการของศาลตางๆ ทั้งศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ     
ศาลฎีกา ตั้งอยูรวมกันในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน จึงมีผูคนจํานวนมากเขามาติดตอสถานที่
ราชการแหงนี้อยูเสมอ สงผลใหการจราจรในบริเวณนี้หนาแนนตามไปดวย ทั้งน้ียังไมนับรวม
สํานักงานทนายความต้ังอยูใกลเคียงเรียงรายหลายแหงในบริเวณศาล35 นอกจากน้ี ภายในบริเวณ
กลุมอาคารศาลฎีกายังเปดเปนสถาบันการศึกษากฎหมายช้ันสูง เรียกวา เนติบัณฑิตยสภา มีการจัด
หลักสูตรอบรมศึกษากฎหมายใหแกผูจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร ซึ่งมีผูสมัครเขาเรียน “...ในชวงป 
2516 ถึง 2526 เพ่ิมจาก 3,138 คน มาเปน 10,629 คน และคาดวาจะเพิ่มข้ึนอีกมากถึงปละ 1,000 

– 1,500 คน…” 36 ทําใหบริเวณดังกลาวคับค่ังไปดวยผูคนที่เขามายังกลุมอาคารศาลฎีกาและบริเวณ
ใกลเคียง แมจะเปนวันราชการธรรมดา ไมมีตลาดนัดทองสนามหลวงก็ตาม 
                                                             

     35 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “บทสัมภาษณศาสตราจารย ดร.อดุล 
วิเชียรเจริญ โครงการกอสรางอาคารศาลฎีกาแหงใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรม
ฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 2. 

      36 สจช.ศธ. 2.3.15.3/4 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2527, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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      การที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันในมีการจราจรที่หนาแนนและแออัดไปดวยผูคนที่เขามา
ติดตอราชการ รวมทั้งดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดนัดทองสนามหลวง และปากคลองตลาด
เชนน้ี รัฐจึงไดตระหนักวายอมทําใหเกิดความบอบชํ้าแกโบราณสถานที่สําคัญในเกาะรัตนโกสินทรได 
เพราะไมวาจะเปนวันหยุดเสาร – อาทิตยหรือวันราชการธรรมดา ก็มีผูคนเขามาติดตอธุระและทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเกาะรัตนโกสินทรอยูเสมอ การยายคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทร จึงเปน
วิธีการหน่ึงของการอนุรักษโบราณสถาน ทําใหรัฐมีแนวคิดที่จะยายกลุมอาคารศาลฎีกาออกไปสราง
ยังที่แหงใหม ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดข้ึนมาตั้งแตป 2516 แลว โดยการริเริ่มของกระทรวงยุติธรรม       
แตทวาดวยเหตุการณทางการเมืองในชวงเวลาดังกลาว ทําใหโครงการของกระทรวงยุติธรรมถูกยุติไป     
ระยะหนึ่ง 

      จนกระทั่งในป 2527 หลังจากที่งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรเสร็จสิ้นลง คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือใชเปนทีก่อสรางอาคารที่ทาํการศาลฎีกาแหงใหม โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นเปนประธาน แตไมสามารถหาที่ดินท่ีเหมาะสมได37  

      ตอมาในป 2529 คณะรัฐมนตรีไดยกเลิกมติเดิม ใหศาลฎีกาต้ังอยูที่เดิมและเรงรัดการ
ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีใหเสร็จ สวนศาลแพงและศาลอาญาใหออกไปสรางใหมที่อื่น โดย
กระทรวงยุติธรรมเปนผูรับผิดชอบจัดหาท่ีดินแหงใหม38 ซึ่งในป 2530 จึงไดมีขอสรุปใหยายศาลแพง
และศาลอาญาไปที่ถนนรัชดาภิเษก (ที่ตั้งปจจุบัน) สวนศาลฎีกาใหใชอาคารศาลแพงและศาลอาญา
เดิม39 ทําใหอาคารแหงนี้เรียกวา อาคารศาลฎีกาจนถึงปจจุบัน 

                                                             
      37 เรื่องเดียวกัน. 
      38 เรื่องเดียวกัน. 
      39 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 16 อาคารศาลแพงและศาลอาญาเดิม ตอมาเปนที่ทาํการศาลฎีกาจนถึงปจจบุัน 

ที่มา: ศาลฎีกา เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก 
http://www.oknation.net/blog/buzz/2013/   

     การท่ีรัฐยายศาลอาญาและศาลแพงไปอยูบริเวณถนนรัชดาภิเษก ซึ่งถือวาเปนบริเวณ
ชานเมืองของกรุงเทพฯ ในขณะน้ัน มีเหตุผลที่สะทอนใหเห็นถึงการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรในชวงทศวรรษ 2530 วา 

“... ศาลอุทธรณและศาลฎีกา เน่ืองจากเปนศาลสูงสุด ในทางปฏิบัติจึงไมมีการ 
ติดตอกับประชาชน จึงควรพิจารณาใหอยูที่เดิมเพ่ือความสงางามแกพระบรมมหาราชวัง 
และเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศ สวนศาลแพง และศาลอาญาน้ัน เปนสถาบันที่ตองติดตอกับ 

ประชาชนและเปนตัวดึงประชากรและการจราจรเขามาในเขตกรุงรัตนโกสินทร กอใหเกิด 

ความคับคั่งโกลาหลอยางมาก ดังน้ัน จึงเห็นวาควรยายศาลแพงและศาลอาญาออกไปอยู 
นอกเขตกรุงรัตนโกสินทร จะเหมาะสมกวาศาลอุทธรณและศาลฎีกา”40 

       จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวา รัฐใชวิธีการนําคนออกไปจากแหลงโบราณสถาน      
เพื่อปองกันโบราณสถานเกิดความเสยีหาย และทําใหโบราณสถานเกิดความสงางามสมกับเปนศักดิ์ศรี
ของประเทศ ซึ่งในชวงเวลานั้น รัฐมุงเนนสรางการทองเที่ยวใหเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของ
                                                             

      40 สจช.ศธ. 2.3.15.3/4 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2527, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ประเทศ และพยายามทําใหเกาะรัตนโกสินทรเปนสถานท่ีทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสําคัญที่ดึงดูด
นักทองเท่ียวโดยเฉพาะชาวตางชาติเขามาเยี่ยมชม จึงทําใหรัฐเลือกที่จะอนุรักษโบราณสถานเฉพาะ
แหงไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะนั้นรัฐไมไดเห็นวากลุมอาคารศาลฎีกาเปนโบราณสถาน แตเปน
เพียงสิ่งกอสรางที่ชวยเสริมใหโบราณสถานที่รัฐใหความสําคัญ มีความสงางามมากยิ่งขึ้น 

      หลังจากนั้นไมนาน รัฐกลับมีแนวคิดที่จะรื้อกลุมอาคารศาลฎีกาทั้งหมด จากเดิมที่มีแผน
จะยายเพียงศาลอาญาและศาลแพงเทานั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2530 คณะรัฐมนตรี แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาและกําหนดรูปแบบการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารที่ทําการศาลฎีกา โดยมี
นายภิญโญ ธีรนิติ ประธานศาลฎีกาขณะนั้น เปนประธานกรรมการ41 คณะกรรมการดังกลาวไดศึกษา
และวางแผนการปรับปรุงอาคารดังกลาว ไดขอสรุปวา 

      “... อาคารท่ีทําการศาลแพงและศาลอาญาไมเหมาะสมตอการใชงานของศาลฎีกา ... 
      ควรกอสรางอาคารที่ทําการศาลฎีกาใหมทั้งหลัง ... โดยร้ือถอนอาคารเดิมภายในบริเวณ 

      กระทรวงยุติธรรมท้ังหมด... โดยสมควรออกแบบใหมีความสัมพันธและสงเสริมความสงางาม 

      ของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใหถือตามขอบัญญัติของ 
      กรุงเทพมหานคร42...”43 

      ขอสรุปดังกลาว ไดนําเสนอสูคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งมีมติอนุมัติในหลักการให
สรางอาคารที่ทําการศาลฎีกา สามารถสรางสงูเกิน 16 เมตรได แตจะตองไมสงูเกินไปกวากลุมอาคารใน
พระบรมมหาราชวัง44 ซึ่งไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ 

 

 

 

 

                                                             
     41 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ความเปนมาการกอศาลอาคารศาลฎีกา     

หลังใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 11. 
     42 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร กําหนดไมใหกอสรางอาคารในเขตเกาะรัตนโกสินทร

ช้ันในสูงเกินกวา 16 เมตร (ผูวิจัย) 
     43 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ความเปนมาการกอศาลอาคารศาลฎีกา     

หลังใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 12. 
     44 เรื่องเดียวกัน. 
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     ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ45 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนผูมี
สวนเกี่ยวของกับโครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร รวมทั้ งการรื้อถอนกลุมอาคารศาลฎีกา            
ไดกลาวถึงเหตุผลการยายในทศวรรษ 2530 วา 

       “...จะทําการอนุรักษอาคารสถานท่ีที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ขึ้นไป  
      ใหตกทอดเปนมรดกทางวฒันธรรมอันยั่งยืนสูอนาคต พรอมท้ังขจดัสิง่ปลูกสรางที่อุจาดตา 
      ออกไปจากกรุงรัตนโกสินทร นอกจากน้ี ยงักําหนดใหระบายความแออัดของผูคนท่ีในแต 
      ละวันเดินทางเขามาเพ่ือขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร และ   
      เพื่อการน้ี จึงจําเปนตองกระจายสถานที่ราชการออกไปอยูนอกกรุงรัตนโกสินทร46 ... โดยจะ   
      ตั้งอยูไมหางจากพระบรมมหาราชวังเกินกวา 40 กิโลเมตร แตสําหรับอาคารซ่ึงเปนสถานท่ีตั้ง   
      ของหนวยงานบริหารที่เปนสญัลักษณของนครหลวงและส่ือความหมายทางประวัตศิาสตรถงึ    
      ระบอบการปกครองของประเทศ เชน กระทรวงกลาโหม เปนตน ก็จะตองคงไวในบริเวณกรุง   
      รัตนโกสินทร”47 

  

                                                             
     45 ศาสตราจารย ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เคยดํารงตําแหนงหนาที่สําคัญ ที่ไดเกี่ยวของกับ

การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ดังนี้ 
       1. อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
       2. อดีตประธานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 

       3. ประธานกรรมการพิจารณาสถานท่ีทํางานของหนวยงานราชการใน
กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก 

       4. ประธานอนุกรรมการกํากับการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 
       5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

       6. กรรมการพิจารณาและกําหนดรูปแบบกอสรางอาคารที่ทาํการศาลฎีกา 
       7. อนุกรรมการพิจารณาการปรบัปรุงอาคารที่ทําการศาลแพงและศาลอาญา 
  8. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
          ที่มา : นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ความเปนมาการกอศาลอาคารศาล
ฎีกาหลังใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 11. 

46 หมายถึง เกาะรัตนโกสินทร (ผูวิจัย) 
47 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “บทสัมภาษณศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

โครงการกอสรางอาคารศาลฎีกาแหงใหม ,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 
2,16 (มิถุนายน 2552): 2. 
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      ในป 2535 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสําหรับสรางอาคารศาลฎีกาหลังใหมเปน
จํานวนเงินถึง 2,285,930,000 บาท48 ระหวางนั้นมีการตกลงกันเรื่องรูปแบบอาคารที่จะสรางวาจะใช
สถาปตยกรรมหรือศิลปกรรมแบบใด ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการสรางคือ ตองมีความสอดคลองกับ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
       อยางไรก็ดี ดวยปญหาเศรษฐกิจในป 2537 นายประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาใน
ขณะนั้น ไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการสํานักงบประมาณวา เห็นควรระงับการ
กอสรางอาคารศาลฎีกาไวช่ัวคราวเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากประเทศประสบกับภาวะ
ปญหาทางเศรษฐกิจ49 ซึ่งศาลฎีกาขอเพียงแคตั้งงบประมาณสําหรับซอมแซมอาคารหลังเดิมไปพลาง
กอน จึงทําใหโครงการรื้อถอนดังกลาวถูกระงับลงช่ัวคราวจนกระท่ังไดรับการรื้อฟนข้ึนมาใหมในป 
2549 อันเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดกระบวนการรื้อถอนกลุมอาคารศาลฎีกาอยางจริงจัง 
       ในป 2549 บริบททางสังคมและการเมืองที่สําคัญคือ เกิดเหตุการณรัฐประหารเมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2549 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้นเปนผูกอการ       
และเรียกตนเองวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตอมาคณะปฏิรูปฯ เลือกพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ขณะนั้นดํารงตําแหนงองคมนตรีมาเปน
นายกรัฐมนตรี เปาหมายหลักของรัฐบาลรัฐประหาร ก็เพื่อปรับดุลอํานาจทางการเมืองเสียใหมดวย
การกําจัดอํานาจของพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (พ .ศ . 2544 - 2549 )          
ลดบทบาทของนักการเมืองท่ีไดอํานาจจากการเลือกต้ัง (ส.ส.) และนําอํานาจกลับคืนใหกับฝาย
ขาราชการและทหาร50  

      เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนภายในใตกรอบเหตุผลที่คณะกอการฯ เห็นวา สังคมใน
ขณะนั้นเต็มไปดวยความแตกแยกในสังคมที่ประชาชนแบงออกเปน 2 ฝาย มีการแทรกแซงองคกร
รัฐธรรมนูญ  รวมถึงผูนํารัฐบาลกอนหนานั้นมีพฤติกรรมเขาขายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ51 
บรรยากาศเชนนี้ กอ ให เกิดภาพลบตอสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ งต อสถาบัน
พระมหากษัตริย อยางไรก็ดี ในชวงเวลาดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะมีพระชมมายุครบ     
80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 รัฐบาลขณะนั้น จึงกําหนดเปาหมายของงานเพ่ือเปนสัญลักษณ

                                                             
     48 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ความเปนมาการกอศาลอาคารศาลฎีกา     

หลังใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 12. 
     49 เรื่องเดียวกัน, 13. 

     50 เบเคอรและคริส, ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557) 395. 
     51 เรื่องเดียวกัน. 
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แหงเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนการสรางบรรยากาศทาง
การเมืองใหดีข้ึน หลังจากการปฏิวัติและการกาวเขามาเปนนายกรฐัมนตรขีองพลเอกสรุยุทธ จุลานนท  
      วันท่ี 8 ธันวาคม 2549 มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ       
จุลานนท นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเปนประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ ของศาลยุติธรรมที่กําหนดกอสรางอาคารท่ีทําการศาลฎีกาข้ึนใหม52  โดยมีเปาหมาย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การดําเนินการรื้อถอนจึงดําเนินไปอยางรวดเร็ว 
โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 สํานักงานศาลยุติธรรมไดสานตอโครงการกอสรางที่ทําการศาลฎีกา
ใหมที่คางไวตั้งแตป 2535 – 2537 และไดขอสรุปที่จะกอสรางโดยใชรูปแบบอาคารตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 253553   
 

 

ภาพที่ 17 : ภาพแบบจําลองกลุมอาคารศาลฎีกาใหม 
ที่มา: จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2, 16 (มิถุนายน 2552) 

                                                             
     52 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ความเปนมาการกอศาลอาคารศาลฎีกา     

หลังใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 12. 
     53 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 18 : เปรียบเทียบระหวางกลุมอาคารศาลฎีกาเกาและใหม 
 ที่มา : “ศาลฎีกา” เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 
เขาถึงไดจาก http://pantip.com/topic/13110103  

      ในการศึกษาการรื้อถอนอาคารศาลฎีกา นอกจากจะทําใหทราบแนวคิดและมุมมองของ
รัฐที่ตองการรื้อถอนแลว ยังไดสะทอนใหเห็นแนวคิดการอนุรักษของรัฐอีกอยางหน่ึง ที่ตองการเลือก
อนุรักษและเลือกเก็บรกัษาโบราณสถานไว กลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐเลือกปฏิบัติกับโบราณสถาน ดังเชน
อาคารกระทรวงกลาโหมท่ีมีคุณทางคาประวัติศาสตร คุณคาทางสถาปตยกรรม และถือเปน
โบราณสถานเชนเดียวกับศาลฎีกา แตอาคารกระทรวงกลาโหมกลับไดรับการดูแลจากรัฐดีกวา อยาง
นอยก็ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน แตกลุมอาคารศาลฎีกาไมไดรับสิทธิเชนน้ัน ซึ่งเปนผลมา
จากนโยบายที่รัฐตองการอนุรักษเฉพาะโบราณสถานท่ีสรางในสมัยรัชกาลที่ 5 ข้ึนไป  โดยการเลือก
ปฏิบัติกับโบราณสถานเชนนี้ เปนเหตุผลหนึ่งที่กอใหเกิดปฏิกิริยาจากกลุมคนตางๆ ในสังคม          
ซึ่งมีแนวโนมที่จะตอตานการกระทําของรัฐ ที่พยายามกระทําตอโบราณสถาน ภายใตคําวาอนุรักษที่
รัฐพยายามหยิบยื่นและยัดเยียดใหกับโบราณสถานและชุมชนโดยรอบโบราณสถาน 

      3. การอนุรักษวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
      นอกจากกรณีกรมศิลปากรกับกระทรวงกลาโหมแลว ยังเกิดปญหาระหวางกรมศิลปากร

กับเจาหนาที่วิเคราะหสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสงผลตอความนาเช่ือถือในการ
ดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรคือ กรณีการอนุรักษวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปนโบราณสถานที่รัฐจัดความสําคัญใหเปนโบราณสถานระดับชาติ 

      เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2522 คณะรัฐมนตรีไดแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
บูรณะปฏิสังขรณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีรองนายกรัฐมนตรีนายสมภพ โหตระกิตต เปนประธาน
กรรมการ และมีอธิบดีกรมศิลปากรเปนเลขานุการ ไดพิจารณาดําเนินการบูรณะอาคารสถานท่ีในวัดพระ
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ศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือใหแลวเสร็จทันการฉลองพระนครครบ 200 ป54 การบูรณะครั้งนี้ ถือเปนการ
บูรณะที่เกิดข้ึนเปนครั้งที่ 3 หลังจากไดมีการอนุรักษครั้งสุดทายในสมัยรัชกาลที่ 7  

     ตอมาในป 2523 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชภารกิจเปนแม
กองในงานบูรณะวัดพระศรีรตันศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ดังความปรากฏ ในคํากราบบังคม
ทูลรายงานการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ตอนหน่ึงวา  

     “คร้ังถึงปลายปพุทธศักราช 2523 ใกลเวลาที่จะมีการสมโภชพระนคร จึงไดทรงพระกรุณา 
      โปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหขาพระพุทธเจา เปนประธานกรรมการอํานวยการ       
      บูรณะปฏิสังขรณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ฉลองพระเดช 

      พระคุณ คิดการดําเนินการใหแลวเสร็จบริบูรณ ทันการกําหนดสมโภชพระนครใหจงได”55 

     กอนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทรงเขามารับพระราชภารกิจการบูรณะครั้งนั้น 
ไดเกิดปญหาหลายประการอยูแลว ดังที่สุ วิชญ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรและเคยเปน
ผูรับผิดชอบโครงการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังขณะน้ัน กลาวไววา 

     “ความจริงงานบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดเร่ิมมีปญหามาแตกอน 

     ที่จะทรงรับเปนองคประธานคณะกรรมการอํานวยการบูรณะมีการตั้งกรรมการมาแลว 
     หลายชุด แตงานไมเดิน ติดขัดไปหมดไมวาจะเปนงบประมาณหรือความรวมมือจาก 

     ผูเก่ียวของขณะน้ัน...”56 

 

                                                             
     54 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. 

     55 “คํากราบบังคมทูลรายงานการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
พระบรมมหาราชวัง”, อางถึงใน เครือขายขอมูลนิธิกาญจนาภิเษกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, หนังสือโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , เขาถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 , เขาถึงไดจาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/  

     56 สุวิชญ รัศมิภูติ, สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ กับงานอนุรักษสถาปตยกรรม
ไทย, เครือขายขอมูลนิธิกาญจนาภิเษกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี, เขาถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 , เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th  
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     การบูรณะครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ในป 2525 
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจัดทําโครงการในป 2522 ซึ่งจะมีเวลาดําเนินงานเต็มที่เพียง 3 ปเทานั้น    
จึงตองทําดวยความเรงรีบเพื่อใหทันงานเฉลิมฉลองดังกลาว  หากแตงานบูรณะโบราณสถานวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง มีขอจํากัดที่ถือเปนอุปสรรคแกคณะผูปฏิบัติงานคือ เปน
งานท่ีมีความสําคัญที่ตองทํากับโบราณสถานที่มีความสําคัญระดับชาติ อีกทั้งเปนโบราณสถานท่ีตอง
ใชผูเช่ียวชาญดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมหลายแขนง ใชความประณีตและความละเอียดออนใน
การฟนฟูโบราณสถานโบราณวัตถุแตละช้ินซึ่งไมสามารถประเมินคุณคาได  ทั้งตองใชงบประมาณเพื่อ
การดําเนินงานเปนจํานวนมาก  เมื่อเทียบกับงบประมาณสําหรับการอนุรักษโบราณสถานอื่นบนเกาะ
รัตนโกสินทร ดังที่ระบุไวในเรื่องการดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคารสถานท่ีในกรุง
รัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524 ดังนี้ 

  “ บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พ.ศ. 2520   งบประมาณ  2,000,000    บาท 
พ.ศ. 2521  งบประมาณ  5,000,000    บาท 
พ.ศ. 2522  งบประมาณ  15,000,000  บาท 
พ.ศ. 2523  งบประมาณ  15,000,000  บาท 

รวม  37,000,000  บาท 
พ.ศ. 2524 (มติ ค.ร.ม.)  งบประมาณ  54,000,000  บาท 
รวมเปนเงินงบประมาณท่ีไดรบัอนุมัต ิ  56,284,000  บาท 

   ป 2524 (ค.ร.ม. มีมติใหตัง้ไว)     54,000,000   บาท”57 

      จะเห็นไดวา จากเดิมที่เริ่มตนโครงการบูรณะฯ ไดรับงบประมาณเปนจํานวนนอยมาก     
เมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ  แตเม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับ
พระราชภารกิจเปนแมกองการบูรณะ คณะรัฐมนตรีขณะนั้นจึงไดอนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 
4 เทา ของงบประมาณท่ีไดรับจากเดิมในป 2523 ซึ่งสะทอนใหเหน็วา ในชวงแรกรัฐยังไมไดใหความ
สนใจการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเทาที่ควร ผูวิจัย
สันนิษฐานวา ในชวงแรกกอนงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ในป 2525 คือ ประมาณป 2520 – 
2523 นั้น ไดเกิดความไมสงบทางการเมืองบอยครั้ง เชน การปฏิวัติโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู และ
                                                             

      57 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร
สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.  
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กบฏยังเติรก เปนตน ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
สงผลใหตองมีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุด จากรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร จนถึงรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ดังนั้น แผนการดําเนินการเพ่ือจัดงานเฉลิมฉลองดังกลาว จึงยังไมมีความแนนอน
เทาใดนัก ซึ่งรวมถึงการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ที่ยังไมมีผูนําและ
แบบแผนการบูรณะที่ชัดเจนวาจะไปในทิศทางใด จนกระทั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รับพระราชภารกิจเปนแมกองในป 2523 ประกอบกับชวงเวลาในการสมโภชกรุง
รัตนโกสินทรใกลเขามาแลว ทําใหทุกฝายเห็นความสําคัญของการบูรณะมากย่ิงขึ้น 

     การดําเนินงานบูรณะที่ตองเปนไปดวยความรวดเร็ว แตข้ันตอนการดําเนินงานตามระบบ
ราชการที่ตองเปนไปตามระเบียบ ถือเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอยางหน่ึง การขออนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณตองเปนไปตามระเบียบราชการ ตองผานการเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
จนถึงระดับอธิบดีกรมศิลปากร นับวาเปนเรื่องที่ลาชา กวาผูปฏิบัติจะไดรับเงินมาใชจายเพื่อการ
บูรณะ ทําให “...บรรดาเหลาชางของกรมศิลปากร ...ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามทุกสวน...  ไปกอนมีการทําสัญญาท้ังสิ้น  อันเปนการผิดระเบียบของทางราชการ...”58   
การดําเนินการของชางกรมศิลปากรดังกลาว เปนที่รับรูถึงหนวยงานอื่นวา มีการดําเนินการที่ผิด
ระเบียบราชการ ทําใหเกิดขอกังขาวา การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังมี
ความโปรงใสในการใชงบประมาณที่มีอยูจํานวนมาก ตลอดจนมีการบูรณะถูกตองตามหลักการทาง
สถาปตยกรรมหรือไม  

       เมื่อป 2526 ขาราชการประจําสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลังคนหนึ่งช่ือ         
นายวรวิทย (ไมทราบนามสกุล) ไดเขาตรวจสอบและประมาณการราคาซอมพ้ืนที่และผนังพระที่นั่ง
อนันตสมาคมรวมกับขาราชการกรมศิลปากรช่ือนายพงศชนะ จิรสัทธรรม นายชางโยธา 3 ระหวางที่มี
การตรวจสอบอยูน้ัน นายวรวิทยไดกลาวพาดพิงถึงการบรูณะปฏิสงัขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังที่ผานมาในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร 200 ป โดยมีใจความ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

                                                             
      58 สุวิชญ รัศมิภูติ, สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ กับงานอนุรักษสถาปตยกรรม

ไทย, เครือขายขอมูลนิธิกาญจนาภิเษกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี, เขาถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 , เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th 
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     “นายวรวิทยไดเอยถึงการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร 
      200 ป โดยกลาววา กรมศิลปากรบูรณะไมสวยงามเลย เหมือนเอาตีนทํา แตมีสมเด็จ 

      พระเทพฯ ทรงเปนองคประธาน จึงไมมีใครกลาตรวจสอบวามีการคอรัปชั่นกัน เพราะ 
      กรมศิลปากรจํากัดคุณสมบัติของผูรับจางเหมาอยูเพียงไมก่ีราย โดยไมเปดใหประมูล 

      ราคาโดยเสรี... การบูรณะคร้ังน้ี ถาไมมีสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปนองคประธาน ถามีการ 
      ตรวจสอบ ตองมีคนติดคุกกันเปนแถวๆ และยังเสริมอีกวา พวกลวดลายตางๆ ในวัดพระแกว 
      ก็พวกชางน่ันแหละเปนผูหักนําออกมา ไมใชพวกฝร่ังหรือนักทองเท่ียวเลย ...” 59        

การกลาวหากรมศิลปากรดังกลาว ถือเปนเรื่องที่ขาราชการและเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเห็นวา เปนการ “... ดูหมิ่นเกียรติ
และศักดิ์ศรีของขาราชการกรมศิลปากร ซึ่งไดทุมเทกําลงักาย กําลังใจ และความสามารถบูรณะวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามจนสําเร็จลุลวงมาดวยดี ...”60  จึงไดมีการสงเรื่องดังกลาวถึงผูอํานวยการกอง
สถาปตยกรรมขณะนั้น คือ นายสุวิชญ รัศมิภูติ เพื่อทราบเรื่อง และมีการเสนอใหกรมศิลปากรช้ีแจง
ขอเท็จจริงกรณีดังกลาวไปที่สํานักงบประมาณ  “...เพื่อเปนที่เขาใจตอกันในการทํางานของกรม
ศิลปากรและสํานักงบประมาณ...”61 ซึ่งนายจําลอง สมวงศ ดํารงตําแหนงสถาปนิก 7 ขณะนั้น และ
เปนผูบังคับบัญชาของนายพงศชนะ ไดช้ีแจงขอเท็จจริง ดังนี้ 

      “... การกลาวหาวาการซอมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรมศิลปากรจํากัดฝมือชาง 
         ผูรับเหมาและทําซอมแซมเหมือนของต่ําน้ัน อันน้ีผมไมทราบวาคุณวรวิทย มีความฝงหัวใน 

        ทางที่เขาใจผิดตอกรมฯ มากอนหรือดานศิลปะของไทย คุณวรวิทยพอที่จะรูจักหรือไม  
     หรือมองของในแงของวัตถเุพียงอยางเดียว เพราะแมแตชาวตางชาติ (แตมีความรูทางดานศิลป) 
     เปนสถาปนิก ผานมาเมืองไทยช่ัวไมก่ีวัน เขาเขาไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามแลว  
     เขารูถึงการซอม การใชวัสดุเฉพาะชาติ และศิลปะของชาติไทย เขายังกลาวชมและยังอยาก 

     ไดชื่อผูรับเหมาที่เขารวมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเผื่อบางทีเขาจะไดติดตอจางไปทํางาน 

     ที่อ่ืนบาง ...”62 

                                                             
     59 สจช.ศธ. 2.3.1/52 (4) เรือ่ง กรมศิลปากรถูกกลาวหา, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     60 เรื่องเดียวกัน. 
     61 เรื่องเดียวกัน. 
     62 เรื่องเดียวกัน. 
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     นายจําลองยังไดช้ีแจงถึงกระบวนการอนุรักษโบราณสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังในภาพรวมวา มีข้ันตอนการอนุรักษอยางไรบาง ซึ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญ    
ของการบูรณะโบราณสถานแหงนี้วา ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษหลากหลาย
หนวยงาน แตกตางจากการอนุรกัษโบราณสถานกลุมอื่น แมจะตั้งอยูบนเกาะรัตนโกสินทรเชนเดียวกัน  

     “อีกประการหน่ึง การซอมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังในคร้ังน้ี กรม 

      ศิลปากรมิไดดําเนินการไปตามใจชอบตามลําพัง เพราะคณะกรรมการใหญซ่ึงมีสมเด็จ 

     พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปนประธานการบูรณะแลว ยังมีขาราชการตางๆ ระดับ 

     อธิบดีไปตลอดถึงรัฐมนตรีตางๆ อีกหลายทานไดมาเปนกรรมการ คอยตรวจตรา ดูแล 

     และลงมติในการบูรณะสวนใด เปนตนวากระจกสี กวาที่จะใชอยางที่ใชอยูในปจจุบันน้ี  
     ยังตองคัดเลือกแลวคัดเลือกอีก สมเด็จพระเทพฯ ตอนที่ทานเสด็จไปเมืองจีน ทานยังได 
     คนควาถึงเร่ืองน้ี เพื่อที่จะไดนํามาผลิตในเมืองไทย ทางประเทศญี่ปุนไดสงตัวอยางมาให 
     ดูอีกมากมาย จนตองประชุมคณะกรรมการใหญตัดสิน ...”63 

      อยางไรก็ดี สําหรับเรื่องน้ีไมมีหลักฐานในเอกสารปรากฏวากรมศิลปากรไดดําเนินการ
แกไขหรือช้ีแจงโตแยงสาํนักงบประมาณแตอยางใด  ผูวิจัยสันนิษฐานวา เน่ืองจากเน้ือหาในหนังสือของ    
นายจําลอง สมวงศ ที่ไดรับเรื่องจากนายพงศชนะผูใตบังคับบัญชาน้ัน มีเน้ือหาที่คอนขางรุนแรง ซึ่งมี
การพาดพิงถึงพระบรมวงศานุวงศระดับสูง กลาวคือ 

      “... การที่คุณวรวิทยประณามกรม... เปนการกลาว ... โดยมิไดยั้งคิด ไมไดตรึกตรองใหดี  
     ถือวาตนเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูมีอํานาจในการพิจารณางวดเงินใหกับสวนราชการอ่ืน 

     บุคคลประเภทน้ีหากเปนเจาหนาที่ฝายปกครองแลวคิดวา ประชาชนจะตองไดรับความเดือด 

     รอนแน การกลาวหาคร้ังน้ี ... พาดพิงไปถึงคณะบุคคลอ่ืนที่รวมเปนกรรมการบูรณะวัด 

     พระศรีรัตนศาสดารามตลอดถึงองคประธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันสูง 
     ของประเทศดวย กระผมจึงเห็นควรทําหนังสือเสนอทานอธิบดีเพ่ือทราบ และมีหนังสือ 

     ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เพื่อวากลาวตักเตือนนายวรวิทย ... ที่คุมการใชเงินรัฐสภา  
     ใหทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดก็พอแลว ไมตองกาวกายสวนราชการอ่ืน”64 

       การที่ผูวิจัยหยิบยกประเด็นเรื่องการกลาวหากรมศิลปากร เพ่ือช้ีใหเห็นวา ภายใตการ
อนุรักษโบราณสถาน แมจะเปนโบราณสถานท่ีมีความสําคัญระดับชาติ มีบุคคลสําคัญของประเทศ     
เขามามีสวนรวมก็ตาม ในสายตาของบางคนก็ยังเห็นวาเกิดการทุจริตคอรัปช่ันและเอื้อผลประโยชน

                                                             
     63 สจช.ศธ. 2.3.1/52 (4) เรือ่ง กรมศิลปากรถูกกลาวหา, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     64 เรื่องเดียวกัน. 
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ใหแกผูทําการบูรณะ และเกิดการโตตอบจากหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการบูรณะ เพราะการบูรณะในครั้ง
นี้เกี่ยวของกับผลประโยชนคือเงินจํานวนมาก  

      นอกจากนี้ จากหลักฐานดังกลาว ยังสะทอนใหเห็นวา การอนุรักษโบราณสถานบนเกาะ
รัตนโกสินทรที่เกิดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคบางประการ เพ่ือใหทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
สงผลใหมีการคัดเลือกเฉพาะโบราณสถานที่รัฐเห็นวาสมควรที่จะตองไดรับการอนุรักษกอน            
การอนุรักษที่เกิดข้ึนจึงไมใชเพ่ือวัตถุประสงคใหโบราณสถานมีความสวยงามเพียงอยางเดียวอีกตอไป 

     ความขัดแยงระหวางรัฐกับวัด : กรณีศึกษาการอนุรักษวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    
ราชวรมหาวิหาร 
      นอกจากจะเกิดความขัดแยงข้ึนกับหนวยงานของรัฐดวยกันเองแลว ระหวาง “รัฐกับวัด”       
ก็เกิดปญหาดวยเชนกัน เพราะโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรสวนใหญเปนวัดที่มีพระสงฆ           
จําพรรษาอยู ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงฆใหอํานาจเจาอาวาสเปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่
ของวัดได65 แนนอนวา โบราณสถานที่ตั้งอยูภายในวัด เปนสวนหน่ึงของวัด เจาอาวาสยอมมีอํานาจ
จัดการไดเชนเดียวกัน ขณะที่อธิบดีกรมศิลปากรยอมมีอํานาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ    
พ.ศ. 2504 ที่หามไมใหมีการเปลี่ยนแปลง ซอมแซม แกไข หรือทําใหโบราณสถานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป66 ดวยอํานาจทางกฎหมายท่ีทบัซอน และวัตถุประสงคที่มุงหมายระหวางรัฐโดยกรมศิลปากรกับวัด
มีความแตกตางกัน จึงทําใหการอนุรักษโบราณสถานเกิดความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได  

     ตัวอยางความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร คือกรณี
การอนุรักษวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ตอไปเรียกวา วัดพระเชตุพนฯ )  

                                                             
     65 “พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 เจาอาวาสมีหนาที่บํารุงรักษาวัด จัด

กิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 115, ตอน 29 (31 ธันวาคม 
2505): 17 – 18.  

     66 พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 มาตรา 10 หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข 
เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ ของโบราณสถานหรือ
ขุดคนสิ่งตางๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไว   
ประการใด ก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย (ผูวิจัย)  
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ภาพที่ 29 : ดานหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ที่มา : วัดพระเชตุพนฯ เขาถึงเมือ่ 10 พฤษภาคม 2558 

เขาถึงไดจาก http://www.dhammajak.net  

       รัฐสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษวัดพระเชตุพนฯ มาโดยตลอด 
เนื่องจากเปนวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนวัดประจํารัชกาลที่ 1 องคปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศจักรี และเปนวัดที่มีขนาดใหญ อุดมไปดวยศิลปะและสถาปตยกรรมท่ีมีความงดงาม 
ความสําคัญของวัดแหงนี้ สะทอนใหเห็นไดจากการที่รั ฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือการอนุรักษและ
บูรณปฏิสังขรณเปนจาํนวนมาก โดยนับตั้งแตป 2514 จนถึงป 2543 วัดไดใชงบประมาณในการบูรณะ
ถึง 127,012,538.20 บาท เปนงบประมาณที่มาจากภาครัฐ  45,696,992 บาท67 จะเห็นไดวา
โบราณสถานแหงนี้ ไดรับงบประมาณสูงเมื่อเทียบกับโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะรัตนโกสินทร เชน ในป 

                                                             
     67 วรสิทธ์ิ ตันตินิพันธุกุล, “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณปฏิสังขรณวัด

หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน : ขอขัดแยงในการอนุรักษ
โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม ,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา    
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552), 270. 
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2520 – 2524 พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหนาไดรับงบประมาณเพียง 500,000 บาท68 ยกเวน
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง     
      จากกระแสการทองเท่ียวที่เริ่มเฟองฟูในชวงทศวรรษ 2500 เปนตนมา วัดพระเชตุพนฯ 
เริ่มเก็บคาเขาชมวัดในป 2515 และเริ่มตั้งมูลนิธิรับเงินบริจาคเพ่ือการดูแล บูรณะ ซอมแซมวัดในป 
2516 69 ตอมา วัดไดรับการจัดสรรงบประมาณบูรณะสิ่งกอสรางจากกรมศิลปากรตั้งแตป            
2521 – 2523 เพื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร การบูรณะพระพุทธไสยาสนและบูรณะพระวิหาร
ตรงหนาบัน เพดาน ผนัง ชอฟา ใบระกา พระระเบียง ไดรับงบประมาณรวม 5,000,000 บาท70        
ในป 2527 กรมศิลปากรและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการบูรณะพระเจดียสี่รัชกาล โดย
ไดรับเงินชวยเหลือจาก Overseas economic cooperation fund (OECF) ของประเทศญี่ปุน71 
พรอมกันน้ันการทองเทีย่วแหงประเทศไทยเริม่ประชาสัมพันธวัด พระเชตุพนฯ เพ่ือใหนักทองเท่ียวเขา
มาเย่ียมชมวัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในชวงโครงการ Amazing Thailand 1998 – 1999 มีการติดตั้ง
อุปกรณเสริมเพื่อเพิ่มความสวยงามใหแกวัดยามคํ่าคืน โดยใชงบประมาณไปกวา 5.9 ลานบาท72   
 

                                                             
     68 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. 

     69 วรสิทธ์ิ ตันตินิพันธุกุล, “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบรูณปฏิสงัขรณวัด
หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน: ขอขัดแยงในการอนุรกัษ
โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม”, ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552) 270. 

     70 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร
สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ 

     71 Alisara Menakanit, “A Royal Temple in the Thai Urban Landscape: Wat 

Pho, Bangkok” ( Unpublished Ph.D Dissertation, Texas A&M University, 1999) , 162     
อางถึงในวรสิทธ์ิ ตันตินิพันธุกุล, “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบรูณปฏิสังขรณวัดหลวงใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน : ขอขัดแยงในการอนุรักษ
โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม ,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา    
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552), 268. 

     72 เรื่องเดียวกัน. 



 

138 

 

      ในชวงทศวรรษท่ี 2540 วัดพระเชตุพนฯ มีสถานะทางเศรษฐกิจทีม่ั่นคง เน่ืองจากมีรายได   
เขาวัดหลายทาง ไมวาจะเปนการเก็บคาเขาชม และงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรและเอกชนสนับสนุน       
ซึ่งกอใหเกิด ความมั่งค่ังภายในวัดข้ึน ไดมีผูสัมภาษณพระผูเกี่ยวของกับการดูแลวัดแหงน้ีพบวา       
“... วัดมีรายไดจากคาผานประตูถึงประมาณ 20 ลานบาทตอป แตที่นาสนใจคือ เงินรายไดจากการ
ทําบุญและตูบริจาคมีมากกวาเงินรายไดจากการเขาชม ...”73 ซึ่งปจจัยทางการเงินภายในวัดนี้เอง    
สงผลใหวัดมบีทบาทในการอนุรักษมากกวากรมศิลปากร ทําใหวัดสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวอยางไรก็ได  

     เมื่อจุดมุงหมายของการอนุรักษของวัดเปนไปเพ่ือการตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวและผูมาทําบุญ ยอมเกิดความขัดแยงกับกรมศิลปากรข้ึน เชน การที่วัดสรางหองนํ้าที่
ทันสมัย แตอยูติดกับพระวิหาร หรือการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารพระนอนท่ีภาพไดถูกลบ
เลือนไปบางสวน เพราะความช้ืนจากหลังคา และไมมีขอมูลวารูปที่เลือนไปน้ันมีลักษณะอยางไร แตวัด
กลับเสนอใหเขียนภาพข้ึนใหมเปนรูปที่แสดงคติทางพุทธ ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดของกรมศิลปากรที่ได    
ยึดหลักการของจอหน รัสกิน ในเรื่องความเนื้อแทของวัสดุ (authenticity) ที่วาคนรุนหลังควรเคารพ   
เนื้อแทและฝมือของผูสรางสรรค การทําใหมนั้นถือเปนการบิดเบือนประวัติศาสตรและทําให
โบราณสถานหมดคุณคาไป74 กรมศิลปากรจึงไมเห็นดวยกับวิธีการบูรณะของทางวัด 

                                                             
     73 วรสิทธ์ิ ตันตินิพันธุกุล, “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณปฏิสังขรณวัด

หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน : ขอขัดแยงในการอนุรักษ
โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม ,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา    
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2552), 271. 

     74 เรื่องเดียวกัน, 272. 
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ภาพที่ 20  หลักกิโลเมตรจําลองขนาดใหญเขียนวา “อยูวัดโพธ์ิ รูยงั” ถายในป 2558 
    การตอบสนองความตองการนักทองเทีย่วเพ่ือถายรปู ซึง่เปนการลดทอนคุณคาของ   
    โบราณสถาน  

ที่มา: อยูวัดโพธ์ิ รูยงั เขาถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558เขาถึงไดจาก www.facebook.com/  
กู นวัิติ กองเพยีร  

      การท่ีกรมศิลปากรกับวัดพระเชตุพนฯ ขัดแยงกันนั้น มีสาเหตุประการสําคัญเนื่องจากมี
มุมมองแนวคิดการอนุรักษไมเหมือนกัน โดยกรมศิลปากรพิจารณาวาวัดพระเชตุพนฯ เปนสมบัติของ
ชาติตามพระราชบญัญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504  แตกรรมการวัดเห็นวา เปนสมบัติของพระศาสนา
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505  

     อยางไรก็ดี วัดท่ีเปนนิติบุคคลตองดําเนินการหารายไดเพ่ือความอยูรอด ตองมีคาใชจาย
และหนี้สงฆตางๆ วัดจึงตองอาศัยโบราณสถานท่ีตั้งอยูในวัดเพ่ือเปนดึงดูดนักทองเท่ียว เปนหนทางที่
วัดจะมีรายไดนํามาใชจาย แตวิธีการของวัดกลับไมถูกตองตามหลักการอนุรักษโบราณสถานที่กรม
ศิลปากรยึดถือ จึงทําใหเกิดปญหาข้ึน และปญหาเชนน้ีก็ปรากฏแกวัดสําคัญโดยท่ัวไปดวย   

     การไลรื้อยานการคา : กรณีศึกษาตลาดนัดทองสนามหลวง 
     การไลรื้อที่ยานการคาและพ้ืนที่ชุมชนด้ังเดิมและในเกาะรัตนโกสินทรนับวาเปนปญหา

สําคัญประการหนึ่ง ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร แนวคิ ด
ดังกลาวเกิดข้ึนในชวงกอนจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป เริ่มตนจากที่รัฐตองการยายตลาด
นัดออกไปจากทองสนามหลวงกอน ตอมาแนวคิดการไลรื้อไดลุกลามไปยังบริเวณอื่นในเกาะ
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รัตนโกสินทร ซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณหลังจากป 2525 เปนตนไป เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
ของรัฐที่ตองการใหบริเวณเกาะรัตนโกสินทรมีความสวยงาม สะอาดตามากย่ิงข้ึน ชวยใหทิวทัศน
บริเวณหนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีความโดดเดนมากย่ิงข้ึน 

     เมื่อป 2520 รัฐโดยกรมศิลปากรตระหนักถึงปญหาความเสื่อมโทรมของกรงุเทพมหานคร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งกรมศิลปากรใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถือเปน
จุดเริ่มตนของการกําเนิดกรุงเทพมหานคร75 และกําลังประสบปญหาใหญที่เกิดข้ึนจากการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วและไรระเบียบของเมือง ประชากรที่อพยพเขามาในกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรม ทําใหความตองการแรงงานเพ่ิมข้ึนมาก76 สงผลใหเกิดการอพยพ
หลั่งไหลผูคนจากชนบทเขาสูกรุงเทพมหานคร และอยูกันอยางแออัดยัดเยียดในชุมชนแออัดตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งขณะน้ันเปนที่ตั้งของศูนยราชการ แหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม โรงละคร ตลาดและยานการคาที่สําคัญตางๆ เชน บางลําพู ปากคลองตลาด ตลาดนัดทอง
สนามหลวง เปนตน อันเปนแหลงท่ีดึงดูดผูคนจากหลายสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเขามา
ทํากิจกรรมตางๆ ในเกาะรัตนโกสินทร  

     ในงานวิจัยน้ี จะขอกลาวถึงเฉพาะการไลรื้อตลาดนัดทองสนามหลวง ดังพอสรุปได ดังนี้ 

     การไลรื้อตลาดนัดทองสนามหลวง 
     สนามหลวง หรือ ทุงพระเมรุ เปนโบราณสถานที่สําคัญตั้งอยูใจกลางเกาะรัตนโกสินทร 

โบราณสถานแหงนี้มีลักษณะพิเศษคือ เปนพื้นที่โลงสนามหญา และแมไมไดมีลักษณะเปนอาคารที่มี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามดังเชนโบราณสถานอื่น กรมศิลปากรก็นับวาเปนโบราณสถานเชนเดียวกัน 
เพราะรัฐไดพิจารณาจากการภูมิหลังทางประวัติศาสตรและการใชประโยชนมาตั้งแตตนกรุง
รัตนโกสินทร เชน เปนสถานที่ใชพระราชทานเพลงิพระบรมศพพระมหากษัตริย ตลอดจนพระศพของ
พระบรมวงศานุวงศที่สําคัญ หรือใชสําหรับประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนตน 

     พื้นที่ทองสนามหลวงในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรไมไดมีลักษณะดังที่ เห็นในปจจุบัน      
แตเดิมพื้นที่ทองสนามหลวงมีอาณาบริเวณสิ้นสุดเพียงถนนท่ีตรงแนวกับถนนพระจันทรเทานั้น         
สวนบริเวณถัดไปทางเหนือเปนเขตกําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล77 เม่ือกรมพระราชวังบวรวิไชย

                                                             
     75 สจช.ศธ. 2.3.15.3/3 (4) เรื่อง แผนโครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 
     76 เบเคอรและคริส, ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557) 312. 
     77 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 548. 
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ชาญทิวงคตแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบเลิก
ตําแหนงวังหนา แตบางสวนของวังหนาอันไดแกเขตพระราชฐานช้ันใน ยังคงเปนที่ประทับของ
เจานายสตรีในกรมพระราชบวรสถานมงคล ตอมาทรงเห็นวา สิ่งกอสรางในวังหนาบางสวนชํารุดทรุด
โทรมลงดวยขาดผูบํารุงรักษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อปอมปราการสถานท่ีตางๆ 
โดยเฉพาะช้ันนอกขางตะวันออกลง เปดเปนทองสนามหลวง78 ตอมาหลังจากเสด็จพระราชดําเนิน
กลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกในป 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยายอาณาเขตทอง
สนามหลวงไปทางทิศเหนือ แลวตกแตงบริเวณสนามหลวงให เปนรูปไขและปลูกตนมะขาม 2 แถว
โดยรอบ79 ดังที่เห็นในปจจุบัน   

     ตลาดนัดทองสนามหลวงหรือตลาดนัดวัดหยุดสุดสัปดาหเกิดข้ึนในราวทศวรรษท่ี 2490      
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีนโยบายจัดต้ังตลาดนัดประจําจังหวัด จังหวัดพระนครจึงเลือก
พื้นที่บริเวณสนามหลวงจัดตั้งเปนตลาดนัดข้ึน รูจักกันตอมาในช่ือ “ตลาดนัดทองสนามหลวง”80 
ประกอบดวยกิจกรรมทางการคาตางๆ เชน รานอาคารของหนวยงานราชการ รานคาตนไม ผลไม 
หนังสือ สัตวเลี้ยง ตลอดจนสินคาประเภทตางๆ เปนตน ตลาดนัดดึงดูดผูคนเขามาในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรมากข้ึน อาจกลาวไดวา สนามหลวงขณะน้ันเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมเกือบทุกรูปแบบ 
ตั้งแตพระราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรมทางการเมือง เชิงพาณิชย สันทนาการตางๆ เชน ตะกรอ วาว ฯลฯ 
จนถึงเปนที่อาศัยหลับนอนของคน และพื้นที่ขายบริการทางเพศ81 

     มีผู ศึกษาแนวคิดการสรางและใชงานทองสนามหลวง โดยอธิบายข้ันตอนและ
วัตถุประสงคในการที่รัฐพยายามทําใหสนามหลวงกลายเปน “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” 82 ที่สงวนไวสําหรับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย ซึ่งเปนพระราชพิธีสงเสด็จกลับสูสวรรค 
อันเปนการยืนยันครั้งสุดทายถึงสถานะของเปนกษัตริยในความเปนสมมติเทพ83 ความเปนพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิของทุงพระเมรุหรือทองสนามหลวงดังกลาว ไดสืบทอดตอมาจนกระทั่งเขาสูชวงหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 ที่สถาบันพระมหากษัตริยถูกลดบทบาททางสังคมและการเมืองลง 
สงผลใหสนามหลวงจาก “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” (sacred space) กลายเปน “พื้นที่สามัญ” (profane 

                                                             
     78 เรื่องเดียวกัน. 
     79 เรื่องเดียวกัน.  
     80ชาตรี ประกจินนทการ, สถาปตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 (กรงุเทพฯ: 

สํานักพิมพอาน, 2558) 246.  
     81 เรื่องเดียวกัน. 
     82 เรื่องเดียวกัน, 245. 
     83 เรื่องเดียวกัน, 246. 
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space) และหลังจากน้ัน กิจกรรมสาธารณะก็เริ่มถูกใสเขามาในพื้นท่ี อันเปนการเปลี่ยนสนามหลวง
ใหกลายเปน “พื้นที่สาธารณะ” (public space) ของประชาชนในที่สุด84 ซึ่งในชวงทศวรรษ 2520 
ประชาชนท่ัวไปสามารถใชประโยชนจากทองสนามหลวงไดในการเปนสถานท่ีพักผอน ปนจักรยาน     
เลนกีฬาเลนวาวในวันธรรมดาจันทร – ศุกร และเปนตลาดนัดในวันเสาร – อาทิตย และรัฐยังสามารถ
ใชสนามหลวงจัดพระราชพิธีตางๆ ไดเชนเดียวกัน สงผลใหสนามหลวงเปนพ้ืนที่สาธารณะอยาง
แทจริง 

 

ภาพที่ 21  ตลาดนัดทองสนามหลวง ถายเม่ือป 2512 ดานหลงัเปนอาคารทีท่ําการศาลฎีกา  
     ปจจุบันไดรื้อทิง้ไปแลว 
ที่มา: สนามหลวงในอดีต เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

ยอนอดีต...วันวาน  

                                                             
     84 เรื่องเดียวกัน.  
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ภาพที่ 22 : การแสดง “ปาหี”่ ในตลาดนัดทองสนามหลวง (ไมปรากฏปที่ถาย) 
ที่มา สนามหลวงในอดีต เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ยอน
อดีต...วันวาน  

     ในชวงทศวรรษ 2520 สภาพทองสนามหลวงยังคงเปนตลาดนัดท่ีคึกคักไปดวยผูคนท่ีนํา
สินคาหลากหลายประเภทมาตั้งรานขาย โดยปกติตลาดนัดทองสนามหลวงจะเปดทําการเฉพาะวัน
เสารและวันอาทิตยเทาน้ัน สวนวันธรรมดาจะเปดใหมีกิจกรรมเชาจักรยานปนชมทัศนียภาพบริเวณ
ใกลเคียง ในชวงเวลาที่รัฐกําลังคร่ําเครงกับการเตรียมงานเพื่อฉลองกรุงรัตนโกสินทร สนามหลวงใน
ฐานะที่เปนบริเวณใกลเคียงกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จึงตองไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความสวยงาม เพ่ือสงเสริมใหโบราณสถานมีความสวยงามโดดเดนมากย่ิงข้ึน  

     จากสภาพทองสนามหลวงชวงเวลาดังกลาว กรมศิลปากรเห็นวา “... ปจจุบัน ทอง
สนามหลวงเปนสลัมที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ...”85 ซึ่งแตเดิมที “ ...ทองสนามหลวงเปนสนาม
ที่เขียวโลงและสะอาด ลอมรอบดวยตนมะขามที่โตงาม เปนศักดิ์ศรีและใหความโดดเดนแกพระบรม       
มหาราชวัง...”86  มุมมองดังกลาว สะทอนใหเห็นวัตถุประสงคและความตองการของกรมศิลปากรทีจ่ะ
ดําเนินการปรับปรุงทองสนามหลวงใหพนจากสภาพที่กรมศิลปากรมองวาเปนสลัมขนาดใหญ และ

                                                             
     85 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524. (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     86 เรื่องเดียวกัน. 
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ตองการใหสนามหลวงเปนที่ เฉพาะ “... ใชเปนบริเวณสําหรับพระราชพิ ธีตางๆ เทานั้น...”87           
ไมตองการใหมีกิจกรรมอื่นๆ สําหรับประชาชนเขามาใชประโยชนในพื้นที่โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐ 

 
ภาพที่ 23  การคาในตลาดนัดทองสนามหลวง ถายเมื่อป 2521 

ที่มา: สนามหลวงในอดีต เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ 

  ยอนอดีต...วันวาน  

     จะเห็นไดวา รัฐโดยกรมศิลปากรตระหนักวา สภาพที่เกิดข้ึนกับทองสนามหลวง เปน
ปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม และเปนสิ่งที่รฐัตองรีบดําเนินการแกไข เพื่อใหทันตองานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร แตเนื่องจากขณะน้ัน ทองสนามหลวงยังมีสภาพเปนพื้นที่สาธารณะ รัฐจึงยังไมสามารถ
ดําเนินการใดๆ ตามที่รัฐมุงหวังไดอยางเต็มที่ จึงตองหาวิธีการท่ีจะทําใหสนามหลวงกลับมาเปนของ
รัฐ หรืออยางนอยใหอยูในอํานาจทีร่ัฐจะสามารถใชสิทธิควบคุมดูแลไดอยางชอบธรรม ซึ่งรัฐเลือกท่ีจะ
ใชวิธีการที่ เคยกระทํามา และดูเหมือนวาจะเปนวิธีเริ่มตนที่ดีที่สุดนั่นคือการข้ึนทะเบียนทอง
สนามหลวงใหเปนโบราณสถาน ดังนั้น ในเบื้องตนกรมศิลปากรจึงไดข้ึนทะเบียนทองสนามหลวงเปน
โบราณสถานระดับชาติ88 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520  

     การข้ึนทะเบียนดังกลาว นํามาสูการท่ีประชาชนถูกจํากัดสิทธิไมใหเขามาใชประโยชนใน
ทองสนามหลวงไดอยางสะดวกอีกตอไป  เน่ืองจากเม่ือข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานแลว ผลทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 ยอมทําใหผูคนท้ังพอคา แมคา และผูจับจาย
ใชสอย  ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการคาได ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรกอน 
                                                             

     87 เรื่องเดียวกัน. 
     88 “การข้ึนทะเบียนทองสนามหลวงเปนโบราณสถาน” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 

ตอนท่ี 126 (13 ธันวาคม 2520): 14. 
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เนื่องจากอาจทําใหโบราณสถาน (ทองสนามหลวง) ไดรับความเสียหายได อยางไรก็ดี เมื่อกรม
ศิลปากรข้ึนทะเบียนสนามหลวงเปนโบราณสถานแลว เบื้องตนประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียก็ไมไดมี
การตอตานแตอยางใด อาจเน่ืองดวยบริบททางการเมืองไมเอื้อตอการดําเนินการเชนนั้น และ
ประชาชนหรือพอคา แมคาในตลาดนัดทองสนามหลวงไมไดถูกกระทบสิทธิเทาใดนัก เน่ืองจากยัง
ไมไดมีคําสั่งใหยายตลาดนัดไป   ยังสวนจตุจักรในทันที  

     แมรัฐจะตระหนักวาสนามหลวงเปนสลัมขนาดใหญ ที่สงผลใหเกิดความไมเจริญหู    
เจริญตา ไมสงเสริมความสงางามใหแกพระบรมมหาราชวัง กระนั้นรัฐก็ยังไมดําเนินการไลรื้อตลาดนัด
ในทันที เพราะรัฐเห็นวาตลาดนัดแหงน้ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอกรุงเทพฯ อยางยิ่งยวด 
เนื่องจากเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบดวยผูคาและผูซื้อรายยอยจํานวนมาก ที่ตางเดิน
ทางเขามาจับจายใชสอยแลกเปลี่ยนสนิคาระหวางกันในแตละสัปดาหอยางคึกคัก มีการสํารวจจํานวน
คนที่เดินขามถนนจากกระทรวงยุติธรรม (อาคารศาลฎีกาในปจจุบัน) ไปยังตลาดนัดสนามหลวงใน
หนึ่งช่ัวโมงประมาณ 2,000 – 3,000 คน89 สะทอนใหวาตลาดนัดแหงน้ีมีผูคนเขามาจับจายเปน
จํานวนมาก นอกจากนี้    ไดมีการประมาณการไวในโครงการปรับปรุงทองสนามหลวงวา มีจํานวน
แผงในตลาดนัดประมาณ 6,000 แผง90 ซึ่งถือวามีจํานวนมาก และยังไมรวมถึงแผงแบกะดินที่ไมไดถูก
นับรวมเขาไวอยางเปนทางการ 

     ความที่รัฐตองการทั้งรายไดและความสะอาดตาพรอมกันในสนามหลวงแหงนี้ สะทอนให
เห็นจากวัตถุประสงคของโครงการท่ีกรมศิลปากรจัดทําข้ึนในป 2521 ช่ือ “โครงการปรับปรุงทอง
สนามหลวง เพื่อใหทันฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป” 

 

 

 

 

 

                                                             
     89 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอนุรักษปรับปรุงและบูรณะ

โบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร (12 ม.ค. 2521), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     90 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524. (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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    “เพื่ออนุรักษสนามหลวงไวเปนสนามท่ีเขียวโลง และสะอาด ลอมรอบดวยตนไม 
     ที่สมบูรณ เพื่อใหเปนจุดท่ีสวยงามและเดนที่สุดของพระนครดังท่ีเคยเปนอยูเดิม 

     ในเวลาเดียวกันไมใหกระทบกระเทือนกิจการตางๆ ที่มารวมอยู ณ ที่แหงน้ี เชน  
     ตลาดนัด ซ่ึงปจจุบันมีความสําคัญทั้งทางดานสังคมและทางดานเศรษฐกิจของพระนคร 
     ตอไปภายหนา ทองสนามหลวงน้ีจะใหใชเปนบริเวณสําหรับพระราชพิธีตางๆ เทาน้ัน  
     สวนกิจการท่ีไมทําลายสนามหญาและตนไม เชน ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ และการ 
     เลนวาวในฤดูรอน ก็จะใหใชตอไปได”91 

     ดังนั้นในป 2521 สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน จึงเริ่มใหมีการยายตลาดนัดทอง
สนามหลวงไปยังบริเวณใกลเคียงคือ ถนนเลียบคลองหลอด ซึ่งมีสภาพเปนตลาดนัดอยูแลว แตทั้งนี้
กลับไดรับการคัดคานจากผูคาตลอดมา92 จนถึงป 2525 แตไมมีความรุนแรงเทาใดนัก  

     จะเห็นไดวา แมรัฐจะตระหนักวาตลาดนัดจะสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมแกสนามหลวง
และโบราณสถานรายรอบ แตปจจัยดานเศรษฐกิจยังคงเปนปจจัยสําคัญที่รัฐนํามาพิจารณากอนท่ีจะ
ตัดสินใจเสมอ ดังนั้น รัฐจึงมีแผนในเบื้องตนวา จะยายตลาดนัดไปตามถนนสองขางคลองหลอด      
ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนตลาดนัดอยูแลว โดยเริ่มตนจากสะพานผานพิภพลีลาลงไปทางทิศใต จนจรดเชิง
สะพานเจริญรัช บริเวณถนนสองขางคลองดังกลาวน้ีจะปดการจราจรโดยเด็ดขาด เพ่ือใหเปนทางเดิน
และตลาดนัดเทานั้น93 การยายตลาดนัดจากทองสนามหลวงไปอยูบนเลียบคลองหลอด รัฐไดมองวา 
นอกจากจะเปนการเปดพื้นที่ทองสนามหลวงแลว ยังเปนการเพ่ิมรายไดเพ่ิมข้ึนใหแกกรุงเทพมหานคร 
อีกทั้งสะดวกแกการเดินทางเขามายังตลาดนัดแหงนี้อีกดวย 

 

 

 

 

 

                                                             
     91 เรื่องเดียวกัน. 
     92 ไมปรากฏเช่ือผูแตง, ตลาดนัดสนามหลวงสูจตุจักร , เขาถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 

2558, เขาถึงไดจาก www.viboon.com   
     93 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524. (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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     “...จากการตลาดนัดแบบใหมน้ี จะไดแผงลอยเพิ่มขึ้นจาก 6,000 แผง เปน  
     6,500 – 6,800 แผง (ทําใหเทศบาล94มีรายไดเพิ่มขึ้นดวย) สวนถนนตางๆ ที่มา 
     เชื่อมกับบริเวณตลาดนัด ซ่ึงมีอยูดวยกันหลายสาย จะกําหนดใหเปนที่จอดรถ ซ่ึงจะ 
     ทําใหมีท่ีจอดรถเพิ่มขึ้น และถนนรอบบริเวณทั้งหมดน้ี กําหนดใหรถเดินทางเดียว 
     เพื่อสะดวกในการจราจร...”95 

     สวนจักรยานที่เปดใหบริการและรานอาคารของกรมประชาสงเคราะหใหยายออกไป 
เหลือเพียงแคตูขนาดเล็กและสวยงาม เพื่อจําหนวยเครื่องดื่มใหแกผูมาพักผอนหยอนใจในบริเวณทอง
สนามหลวงเทานั้น96 ซึ่งเปนการย้ําใหเห็นถึงวัตถุประสงคของรัฐ ที่ตองการใหทองสนามหลวง
ปราศจากกิจกรรมการคาขนาดใหญและกิจกรรมอื่นๆ ที่รัฐมองวาไมมีความเกี่ยวของกับโบราณสถาน
โดยรอบ ตลอดจนกิจกรรมที่จะสงผลใหเกิดภาพลักษณไมดีตอโบราณสถาน รัฐจึงสงวนพ้ืนที่ทอง
สนามหลวงใหมีกิจกรรมเฉพาะพระราชพิธีที่มีความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยเทานั้น  
      การยายตลาดนัดทองสนามหลวงไปสูตลาดนัดสวนจตุจักร ทําไดสําเร็จในป 2525 โดย
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในสมัยนายเชาววัศน สุดลาภา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร    
ในขณะนั้น ในชวงแรกใชช่ือวาตลาดนัดยานพหลโยธิน ตอมาไดรับพระราชทานนามวา ตลาดนัด
จตุจักร ใน พ.ศ.253097 เพ่ือใหสอดคลองกับสวนสาธารณะบริเวณใกลเคียง ตลาดนัดจตุจักรมีพื้นที่
ทั้งสิ้น 69.74 ไร เปนพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

  

                                                             
     94 หมายถึง กรุงเทพมหานคร (ผูวิจัย) 
     95 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524 (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง)  

     96 เรื่องเดียวกัน. 
     97 ไมปรากฎเช่ือผูแตง, ตลาดนัดสนามหลวงสูจตุจักร , เขาถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 

2558, เขาถึงไดจาก www.viboon.com   



 

148 

 

 

ภาพที่ 24 บรเิวณตลาดนัดใหมและถนนท่ีปดเปนตลาดนัด ซึ่งไมใหจราจรเขาวันเขาเสาร – อาทิตย 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  

      กลาวโดยสรุป รัฐโดยกรมศิลปากรตองการใหมีการปรับปรงุทองสนามหลวง เพ่ือใหอยูใน
รูปแบบดังนี้ 
      1. ใหรื้อสิ่งกอสรางตางๆ ทั้งหมดออกไปจากทองสนามหลวง เชน อัฒจันทรฟุตบอล 
รานอาหาร และรานตางๆ ตลอดจนลานคอนกรีต 

      2. ใหถอนตะปูและเหล็กตางๆ ที่ตอกเขาไปในตนมะขาม และทั่วๆไป ใหอนุรักษตนไม
ดังกลาว ตนท่ีตายหรือกําลังจะตายใหเอาออก โดยเอาตนใหญมาเสริมแทนที่ ในเวลาเดียวกัน ใหปลูก
ตนมะขามอีก 2 แถวรอบใน  



 

149 

 

       3. ใหทําความสะอาดสนามหญาและลานทั้งหมด และปลูกหญาสลับบล็อกทั้งบริเวณ
เดิมที่เปนสนาม สนามหญานี้จะใหแปลงสภาพบางตอนเปนครั้งคราวสําหรับพระราชพิธีตางๆ ได
เทานั้น 98 

      การที่รัฐพยายามจัดระเบียบทองสนามหลวง แมจะมีการจํากัดสิทธิของประชาชนไมให
เขามาใชประโยชนจากพื้นที่ทองสนามหลวงไดอยางเสรีเหมือนเชนเดิม แตหากมองอีกมุมหนึ่งก็นับวา 
มีผลดีตอโบราณสถาน เนื่องจากตลาดนัดสงผลใหมีการจราจรหนาแนนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
ซึ่งมีทั้งรถยนตบรรทุกสิบลอที่ขนสงสินคาจากตางจังหวัดมาขนถายสินคา และรถยนตสวนตัวของ
ประชาชนท่ีขับมาตลาดนัด นอกจากน้ี สนามหลวงยังเปนจุดจอดสุดทายของรถประจําทางของ
กรมการขนสงถึง 30 สาย99 ยังไมนับปญหาจากรถบัสโดยสารขนาดใหญที่นํานักทองเที่ยวเขาชม
พระบรมมหาราชวัง ที่ใชถนนบริเวณหนากรมศิลปากรเปนจุดพักรถรอนักทองเทีย่ว100 ความหนาแนน
ของการจราจรไดสงผลตอการทรุดตัวของโบราณสถาน ซึ่งหากรัฐปลอยใหการจราจรหนาแนนเชนนี้ 
โดยไมมีการแกปญหาที่ตนเหตุ ยอมสงผลใหโบราณสถานเกิดความเสียหายในอนาคต ซึ่งในท่ีสุดรัฐ
สามารถจัดการปญหาน้ีลงได 

     การรื้อถอนโบราณสถาน(ท่ียังไมไดขึ้นทะเบียน) และการไลท่ีชุมชน 

     การรื้อถอนโบราณสถานและอาคารบางแหงในเกาะรัตนโกสินทร เกิดข้ึนจากแนวคิดที่
ตองการเปดพื้นท่ีโลงเผยใหเห็นโบราณสถานที่รัฐมองวามีความสําคัญ ใหมีความชัดเจน สวยงาม และ
มีความโดดเดนยิ่งข้ึน เพื่อประโยชนในการทองเท่ียว และการนําที่ดินไปจัดสรรทําประโยชนอื่นที่    
อาจทําประโยชนมากกวา อยางไรก็ดี การรื้อถอนยอมไมสามารถดําเนินการไดหากรัฐดําเนินการ     
ข้ึนทะเบียนอาคารพาณิชยหรืออาคารท่ีทําการสถานที่ราชการ เปนโบราณสถาน หรือเจาของ
กรรมสิทธ์ิอาคารเหน็วา เปนโบราณสถานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร คุณคาทางศิลปะสถาปตยกรรม 
เจาของอาคารยอมที่จะมีความเต็มใจที่จะอนุรักษโบราณสถาน และไมดําเนินการรื้อถอนออก       
เพื่อนําพื้นที่ไปทําประโยชนอื่น 

     นับต้ังแตมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปเปนตนมา รัฐไดพยายามที่จะดําเนินการ
อนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ตลอดจนสภาพแวดลอมรอบโบราณสถานดวย เมื่อรัฐมอง

                                                             
     98 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524. (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     99 เรื่องเดียวกัน. 
     100 เรื่องเดียวกัน. 
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วาอาคารหรือสถานที่ราชการใด “ไมเขาพวก” หรือ “ไมเหมาะ” กับโบราณสถานท่ีสําคัญ อาคารแหง
นั้นก็จะถูกรื้อถอนออกไป  

     การรื้อถอนอาคารและโบราณสถานบางแหงถือเปนปญหาที่ เกิดข้ึนจากการอนุรักษ 
เพราะอาคารที่รัฐทําการรื้อถอนไปแลวน้ันกลับเปนอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีคุณคา
ทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรม และที่สําคัญเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนใน
ชวงเวลาหน่ึงในเกาะรัตนโกสินทรที่กําลังเปลี่ยนผานกาวเขาสูความเปนสมัยใหม แตรัฐกลับไมไดมอง
วาเปนโบราณสถานและไมไดทําการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ซึ่งอาคารท่ีผูวิจัยหยิบยกข้ึนมาเปน
กรณีศึกษาถึงภาพสะทอนปญหาอีกมุมมองหนึ่ง ที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร ไดแก 
ศาลาเฉลิมไทย และอาคารศาลฎีกา ตลอดจนผลกระทบจากการอนุรักษ กรณีการไลที่ชุมชนบริเวณ
ปอมมหากาฬ 

     โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย 

     ศาลาเฉลิมไทยเปนอาคารขนาดใหญที่ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินกลางบริเวณหนาวัดราช
นัดดาบริเวณแนวเดียวกับโลหะปราสาท เดิมในป 2483 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี      
มีแนวคิดที่จะทําใหถนนราชดําเนินกลางเปนเหมือนยานฌองส เอลเิซ ที่ประเทศฝรั่งเศส จึงมีบัญชาให
สรางอาคารพาณิชยข้ึนสองฝากฝงถนนราชดําเนินกลาง และมอบหมายใหนายจิตรเสน (หมิว) อภัย
วงศ สถาปนิกชาวไทยที่จบจากฝรั่งเศส เปนผูออกแบบ โดยมีบริษัทคริสเตียนนี แอนด เนลสันส     
เปนผูรับเหมากอสราง101 แตเนื่องจากในขณะน้ัน เปนชวงเวลาท่ีเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทําใหการ
กอสรางตองชะงักไปช่ัวคราว จนกระทั่งเกิดรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 สมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม (ครั้งที่ 2) ทําใหมีการรื้อฟนโครงการอาคารถนนราชดําเนินอีกครั้ง และกอสรางจนแลวเสร็จ
ในป 2491 แตตัวอาคารยังมีโครงสรางเพียงแคโครงคอนกรีต  ยังไมไดทําการตกแตงรายละเอียด 
ในชวงแรกอาคารแหงนี้จึงถูกใชเปนเพียงโกดังเก็บวัสดุของทางราชการ 

     ตอมามีกลุมนักธุรกิจบันเทิงและมหรสพรวมกันจัดตั้ง บริษัท ศิลปไทย จํากัด และได
ติดตอขอเชาศาลาเฉลิมไทยจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จากน้ันจึงเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2491 เมื่อการเตรียมการเสร็จสมบูรณ ศาลาเฉลิมไทยจึงมีการเปดโรงเปน
ปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2492 ดวยละครเวที เรื่อง ราชันยผูพิ ชิต102 อาจกลาวไดวา         
โรงภาพยนตรแหงนี้ถือเปนโรงภาพยนตรแหงแรกและทันสมัยที่สุดในขณะน้ัน ดวยเทคโนโลยีการ    
ฉายภาพยนตรที่ดึงดูดผูคน และมีการบริการอ่ืนๆ ใหกับผูคนเขามาชมภาพยนตรอยางครบวงจร ไมวา
จะเปนหองโถงใหญสําหรับพักผอนกอนเขาชมการแสดง ภัตตาคารดานหนาโรง และภายในโรง
                                                             

     101 ประยุกต บุนนาค, พระนครเม่ือกาลกอน (กรุงเทพฯ: ฐานบุคส, 2552), 54. 

     102 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพยนตรยังบุดวยวัสดุกันเสียงสั่นสะเทือน ตัวเวทีมีขนาดใหญสามารถเลื่อนและหมุนเปลี่ยนฉากได 
ที่หนาเวทีมีแทนเลื่อนข้ึนลงไดดวยระบบไฮโดรลิก103 เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหโรงภาพยนตรไดรับ
ความนิยมจากผูคนทั้งในพระนครและปริมณฑลโดยรอบ  

 

ภาพที่ 25 สภาพการจราจรบรเิวณศาลาเฉลิมไทยในชวงทศวรรษท่ี 2520  
ที่มา: ศาลาเฉลิมไทย เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2558  
เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock  

 

                                                             
     103 ประยุกต บุนนาค, พระนครเม่ือกาลกอน (กรุงเทพฯ: ฐานบุคส, 2552) 59. 
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ภาพที่ 26 บรเิวณอนุสาวรียประชาธิปไตยถนนราชดําเนินกลางในชวงทศวรรษที่ 2520  
ใชสําหรบัเปนลานจอดรถสําหรับผูมาตลาดนัดทองสนามหลวงและชมภาพยนตรที่ 
ศาลาเฉลมิไทย 

ที่มา: ถนนราชดําเนินกลาง เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558  
เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ยอนอดีต...วันวาน  

      เมื่อศาลาเฉลิมไทยไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงป 2525 หลังจากเสร็จสิ้นงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทรแลวคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรไดมีแนวคิดที่ไดมาจากการประกวด       
การออกแบบผลงานดานสถาปตยกรรม การออกแบบผังเมือง เพี่อสภาพแวดลอมที่พึงปรารถนา
สําหรับกรุงรัตนโกสินทร104วา นอกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ตลอดจน
โบราณสถานแหงอื่นๆ ในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและกรุง
รัตนโกสินทรแลว ในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก ยังมีโลหะปราสาท อันเปนสิ่งสําคัญทาง
ประวัติศาสตรช้ินหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร105 ที่ควรไดรับการสงเสริมทัศนียภาพใหมีความสวยงาม
เฉกเชนเดียวกัน  

                                                             
     104 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอ

แนวทางการพัฒนาเพื่อขอพระราชทานท่ีดินบริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครั้งที่ 1/2527 ,             
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     105 เรื่องเดียวกัน. 
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     นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรยังเห็นวา บริเวณอันที่ตั้งศาลาเฉลิม
ไทย รายลอมดวยโบราณสถานท่ีสําคัญของกรุงรัตนโกสินทรหลายแหงไดแก ปอมมหากาฬ ภูเขาทอง     
วัดราชนัดดา โดยบริเวณนี้เปรียบเสมือนประตูที่จะนําไปสูกรุงรัตนโกสินทร106 ซึ่งขณะน้ันเต็มไปดวย
การจราจรที่ คับค่ัง มีหางรานที่เปดทําการคาอยางไมเปนระเบียบ สงผลใหทัศนียภาพที่ดีของ
โบราณสถานดังกลาวเสียไป โดยปญหาการจราจร นับเปนปญหาที่รัฐเห็นวา สงผลกระทบตอ
โบราณสถานและเปนอุปสรรคตอการอนุรักษ จึงมีแนวคิดที่จะลดการจราจรในเกาะรัตนโกสินทร   
โดยรัฐพยายามสงเสริมใหมีทางเทาในบริเวณดังกลาวมากที่สุด107 เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเปนเมือง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ที่ผูคนสามารถเดินเทาชมโบราณสถานและภูมิทัศนภายในเกาะรัตนโกสินทร
ได และสงเสริมใหมีการจราจรในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรใหเบาบางที่สุด โดยการควบคุมจํานวน    
ชนิด ขนาดของรถ และควบคุมการจอดรถในบริเวณดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใกล
โบราณสถาน108  

     รัฐเห็นวาตนตอของปญหาที่สําคัญที่สุด คือ โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย หากมีการรื้อ
ถอนออกไป จะไดพื้นที่โลงที่สงเสริมทัศนียภาพมุมมองโลหะปราสาทใหเห็นเดนชัดข้ึน และยังชวยลด
ปญหาการจราจรในเกาะรัตนโกสินทรไดอีกดวย เพราะเปดพื้นที่ถนนเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการโครงการ
กรุงรัตนโกสินทรจึงเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีมติเรื่อง การปรับปรุงบริเวณโลหะปราสาท โดยใหรื้อ
อาคารซึ่งเบียดบังปูชนียสถานและปรับปรงุบริเวณใหเปนสวนมุมเมือง109 โดยมีวัตถุประสงคหลักใหรือ้
ถอนอาคารศาลาเฉลิมไทย  

     แตอยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติกลับไมสามารถรื้อถอนไดโดยงาย เพราะติดขัดปญหาหลาย
ประการ อาทิ อาคารศาลาเฉลิมไทยพรอมท่ีดินเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงานทรัพยสินสวน

                                                             
106 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณและหนวยงานรับผิดชอบ 

เพื่อดําเนินโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

107 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือขอพระราชทานท่ีดินบรเิวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครั้งที่ 1/2527, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ, หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

108 เรื่องเดียวกัน. 
109 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/1 (4) เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ

ดําเนินการโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณหนาวัดราชนัดดาราม ถนนราชดําเนินกลาง, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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พระมหากษัตริย110 จึงตองหยุดเรื่องดังกลาวไว ตอมาในป 2527 คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรจึง
แตงต้ังคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ือขอพระราชทานที่ดินบริเวณอาคารศาลา
เฉลิมไทย111 โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน  

     ในป 2529 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบริเวณดานหนาวัดราชนัดดาราม ริมถนนราชดําเนินกลาง 112 แทนที่   
โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยซึ่งไดมีมติใหรื้อ แตขณะน้ันยังไมไดรื้อถอนไป 
  

 

ภาพที่ 28 ศาลาเฉลมิไทย (ขวา) บดบังโลหะปราสาท (ซาย)  
ที่มา: ศาลาเฉลิมไทย เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558  
เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock  

                                                             
     110 เรื่องเดียวกัน, อางแลว. 
     111 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/2 (4) เรื่อง คําสั่งคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรที่ 11/2527 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ือขอพระราชทานที่ดินบริเวณอาคาร
ศาลาเฉลิมไทย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     112 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/1 (4) เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณหนาวัดราชนัดดาราม ถนนราชดําเนินกลาง, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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     เมื่อเปนที่ ชัดเจนแลววา บริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทยจะตองถูกรื้อ เพื่อสรางเปน
พลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการโครงการ
กรุงรัตนโกสินทรจึงตองเจรจาเพื่อนําที่ดินดังกลาวมาใชสรางพลับพลาท่ีประทับ เน่ืองจากมีเปาหมาย
สําคัญเพื่อใหแลวเสร็จทันกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2531113 ในป 2530 คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรจึงวางแผนเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอมศาลาเฉลิมไทย เบื้องตนไดขอความรวมมือการไฟฟานครหลวงใหปรับปรุงระบบการ
เดินสายไฟฟาใหเปนระบบสายใตดิน โดยรื้อถอนเสาไฟฟาคอนกรีตรอบบริเวณโรงภาพยนตรศาลา
เฉลิมไทยเดิมออก และออกแบบการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหม 114 ใหสอดรับกับ
สถาปตยกรรมศาลาที่ประทับที่กําลังจะสรางขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังไดหารือกับสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเพ่ือขอซื้อที่ดินและอาคารศาลาเฉลิมไทย  

     ในตนทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจชวงเวลาดังกลาวมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่ดิน ที่มีราคาทางเศรษฐกิจสูงมากในขณะนั้น ทําใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมี
โครงการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มรายไดเปนจํานวนมาก ทั้ งในรูปธุรกิจอาคารเชา 
ศูนยกลางการคาและการเงิน115 สงผลใหที่ดินบริเวณศาลาเฉลิมไทย ซึ่งถือเปนจุดศูนยกลางของ
กรุงเทพฯ ในขณะนั้น มีราคาท่ีสูงตามไปดวย ทําใหการดําเนินงานในชวงแรก ตองใชเวลาเพื่อเจรจา
ขอซื้อที่ดินจากสํานักงานทรพัยสินฯ ระยะหน่ึง จนกระทั่งในป 2530 จากการปรึกษาหารือและเจรจา
ขอลดหยอนคาที่ดินและอาคารศาลาเฉลิมไทยระหวางรัฐบาลกับสํานักงานทรัพยสินฯ ไดผลดังนี้      
1. คาที่ดินราคา 98 ลานบาท  2. คาอาคาร ราคา 15 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิน 133 ลานบาท116 
ซึ่งเปนราคาที่รัฐพอรบัไดและเปนที่พึงพอใจแกทั้งสองฝาย แตมีเงื่อนไขการผอนชําระคือ ใหผอนชําระ

                                                             
     113 เรื่องเดียวกัน. 
     114 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/5 (4) เรื่อง การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงภาพยนตร

ศาลาเฉลิมไทยเดิม, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     115 พอพันธ อุยยานนท, “สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับบทบาทการลงทุน

ทางธุรกิจ”, ใน พระพรหมชวยอํานวยใหชื่นฉ่ํา เศรษฐกิจการเมืองวาดวยทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยหลัง 2475, ชัยธวัช ตุลาธน, บรรณาธิการ (นนทบุรี: ฟาเดียวกัน, 2557), 265. 

     116 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/1 (4) เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณหนาวัดราชนัดดาราม ถนนราชดําเนินกลาง, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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แกสํานักงานทรัพยสินฯ เปนรายป ในปแรกเปนเงิน 23 ลานบาท และปตอๆ ไปปละ 10 ลานบาท     
เปนเวลา 9 ป โดยไมเสียดอกเบี้ย117 

     ตอมาในเดือนมกราคม 2531 คณะรัฐมนตรีจึงไดเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณสําหรับ
โครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับแทนท่ีอาคารศาลาเฉลิมไทย เปนเงินทั้งสิ้น 
18,900,000 บาท โดยประกอบดวยรายการสิ่งกอสรางดังตอไปนี้ 

1. การกอสรางพลับพลาท่ีประทับ  7,500,000  บาท 

2. การกอสรางศาลาราย   2,200,000 บาท 

3. การสรางพระแทนประดิษฐาน 

        พระบรมราชานุสาวรีย   3,000,000 บาท 

4. การหลอองคพระบรมราชานุสาวรีย   600,000 บาท 

5. การปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน 
         ใหเปนสวนสาธารณะ   5,600,000 บาท118 

 

 

 

                                                             
     117 เรื่องเดียวกัน. 
     118 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5/1 (4) เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ

ดําเนินการโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บริเวณหนาวัดราชนัดดาราม ถนนราชดําเนินกลาง 
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ภาพที่ 28 พลับพลาทีป่ระทับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสรางแทนที่ศาลาเฉลมิไทยในป 2532 

ที่มา: วัดราชนัดดา เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2558 
เขาถึงไดจาก http://daejeonastronomy.exteen.com/20110407/travel  

     จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรางในเดือน
มกราคมป 2531 จึงเหลือระยะเวลาเพียงประมาณ 11 เดือนจะถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2531 ซึ่งเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั การดําเนินงานดังกลาวจึงคอนขางเรงรีบและ
ดําเนินการไปอยางเร็วที่สุด เนื่องจากสัญญาเชาอาคารหมดลงและสํานักงานทรัพยสินฯ ไมไดตอ
สัญญาเชา และไดกําหนดลงมือกอสรางพลับพลาท่ีประทับเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2531119 แตกระนั้น 
รัฐก็ไมสามารถดําเนินการไดสาํเรจ็ตามเปาหมายและทันตามกําหนดการทีต่ั้งไว เน่ืองจากมีปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญ เพราะผูเชาอาคารศาลาเฉลิมไทยขณะน้ัน คือ บริษัทศิลปไทย จํากัด (ตอไปนี้เรียก
บริษัทศิลปไทย จํากัดวา ผูเชา) ไมยอมยายออกไป แมจะหมดสัญญาเชา และกรรมสิทธ์ิของอาคาร
และที่ดินดังกลาวจะเปลี่ยนมือไปอยูกับกรมธนารักษ กระทรวงการคลังต้ังแตวันท่ี 4 เมษายน 2531 
แลวก็ตาม ซึ่งในวันดังกลาวกรมธนารักษไดชําระเงินงวดแรกจํานวน 23 ลานบาทใหแกสํานักงาน
ทรัพยสินฯ พรอมทั้งไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินกันที่สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว120      
จนกระทั่งตองการมีการฟองดําเนินคดีกับผูเชาที่ไมยอมยายออก เพราะภารกิจสําคัญของกรม       

                                                             
     119 เรื่องเดียวกัน.  
     120 เรื่องเดียวกัน. 
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ธนารักษคือ การสงมอบพื้นที่ที่วางเปลาปราศจากอาคารศาลาเฉลิมไทย ใหกรมศิลปากรดําเนินการ
สรางพลับพลาท่ีประทับใหเสร็จตามกําหนดการ 

     เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใกลเขามาถึง กรมธนารักษไม
มีทางเลือกอ่ืนใดที่จะทําใหผูเชาเดิมยายออกจากอาคารได จึงมีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2531      
ถึงกรมอัยการใหดําเนินการฟองดําเนินคดีกับผู เชาตอไป ซึ่งในวันที่ 10 ตุลาคม 2531 ไดมีการ
ประนีประนอมยอมความกันในศาลโดยมีเงื่อนไขคือ ผูเชาตองออกจากโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2532 และจายคาเสียหายเปนจํานวนเดือนละ 120,000 บาท นับตั้งแตวันท่ี
กรมธนารักษ กระทรวงการคลังไดรับโอนที่ดินและอาคารจากสํานักงานทรัพยสินฯ จนถึงวันที่ผูเชาสง
มอบอาคาร121 เมื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2532 ผูเชาจึงไดสงมอบอาคารใหกรมธนารักษ 

     อยางไรก็ดี แมผูเชาจะไดสงมอบอาคารตามที่ไดกําหนดไวแลว แตกรมธนารักษก็ยังไม
สามารถเขารื้อถอนอาคารไดทันที  เพราะคณะกรรมการจัดงานละครอนุสรณ เฉลิมไทย                 
ซึ่งประกอบดวยกลุมศิลปน นักแสดง นักดนตรี นักรอง นักประพันธบทละครทั้งรุนอาวุโสและรุน
ปจจุบัน122 รวมกับภาคราชการและภาคเอกชนจําหนวยหน่ึง ขออนุญาตกรมธนารักษจัดงานอนุสรณ
เฉลิมไทยข้ึน เพ่ือเปนอนุสรณความทรงจําในโอกาสอําลาศาลาเฉลิมไทย ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง
วันที่ 15 มีนาคม 2532123 ในชวงแรกกรมธนารักษเกรงวาถาเปดโอกาสใหมีการจัดงานรําลึกดังกลาว 
คงไมสามารถสงมอบสถานท่ีใหกรมศิลปากรไดทันเวลา  

     กรณีที่เกิดข้ึนดังกลาว ผูวิจัยสันนิษฐานวา กรมธนารักษไดตระหนักถึงขอผิดพลาดที่
เกิดข้ึน เนื่องจากไดเคยเกิดความคลาดเคลื่อนของงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวป 2531 มาแลว การอนุญาตครั้งน้ีอาจสงผลใหเกิดการกระทบกระเทือนและสรางเสียหาย
แกโครงการสรางพลับพลาท่ีประทับ124 อีกครั้งหน่ึง หากมีการอนุญาต เกรงวาจะทําใหโครงการสราง
พลับพลาที่ประทับไมแลวเสร็จตามวันเวลาที่กําหนด แตกระน้ันกรมธนารักษก็ไมสามารถยุติการ    
จัดงานดังกลาวได เนื่องจากคณะกรรมการการจัดงานละครอนุสรณ ไดอางถึงวัตถุประสงคของการ  
จัดงานในครั้งนี้วา นอกจากจะเปนอนุสรณความทรงจําในโอกาสอําลาศาลาเฉลิมไทยแลว ยังนํารายได
จากการจัดงานข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

                                                             
     121 เรื่องเดียวกัน. 
     122 สจช.ศธ. 2.3.15.3/171 (4) เรื่อง ขออนุญาตใชศาลาเฉลิมไทยเปนสถานท่ีจัดงาน “ละคร

อนุสรณเฉลิมไทย”, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     123 เรื่องเดียวกัน 
     124 สจช.ศธ. 2.3.15.3/167 (4) เรื่อง คณะกรรมการจัดงาน “ละครอนุสรณ เฉลิมไทย”     

ขออนุญาตใชอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ125 จึงทําใหกรมธนารักษ
ไมขัดของที่จะมีการจัดงานในครั้งนี้ ผลจากการจัดงานรําลึก ทําใหตองเลื่อนการสงมอบอาคารและ
ที่ดินใหแกกรมศิลปากรออกไปอีก 15 วัน กรมธนารักษจึงไดสงเรื่องใหกรมศิลปากรเปนผูตัดสินใจ 

      กรมศิลปากรพิจารณาแลวเห็นวา การจัดงานละครอนุสรณเฉลิมไทย เปนไปเพื่อการ
กุศล จึงเห็นควรใหการสนับสนุน ถึงแมการสงมอบสถานท่ีจะลาชาไปอีก 15 วัน กรมศิลปากรก็จะ
พยายามเรงรีบดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดของโครงการตอไป 126 จึงมีการอนุญาตใหจัดงาน
ดังกลาวข้ึน 

     กรมธนารักษไดดําเนินการรื้อถอนอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยและอาคาร
ตอเนื่อง พรอมกับสงมอบทีด่ินดังกลาวใหกรมศิลปากร เพ่ือดําเนินการโครงการจัดสรางสวนสาธารณะ
และพลับพลาท่ีประทบัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2532127 ซึ่งถือเปนการ
ปดฉากอาคารศาลาเฉลิมไทย อนุสรณสถานที่สรางความบันเทิง เศรษฐกิจใหกับเกาะรัตนโกสินทร
อยางเปนทางการ  

     การรื้อถอนอาคารศาลาเฉลิมไทยไดสะทอนใหเหน็ถึง วิธีการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีการรื้อถอนอาคารท่ีรฐัเหน็วาไมเหมาะสมออกไป เพื่อเปดพื้นท่ีใหเหน็
ถึงโบราณสถานอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ชัดเจนและยิ่งใหญ
กวาอาคารท่ีถูกรื้อไป  

     อาคารศาลาเฉลิมไทยเปนอาคารที่สรางในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม สวนโลหะ
ปราสาทวัดราชนัดดารามที่สรางข้ึนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 และเหลือเพียงแหงเดียวในโลก หากมีการ
ตีความกฎหมายตามตัวอักษรอยางเครงครัดแลว จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 
2504 ใหคําจํากัดความของสิ่งกอสรางหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีจะเปนโบราณสถาน128 ไดนั้น แมไมไดรับ

                                                             
     125 เรื่องเดียวกัน. 
     126 สจช.ศธ. 2.3.15.3/169 (4) เรื่อง อนุญาตใหใชอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย ,     

หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
     127 สจช.ศธ. 2.3.15.3/169 (4) เรื่อง การสงมอบพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งอาคารโรงภาพยนตร

ศาลาเฉลิมไทย, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     128 “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 4 โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การกอสราง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรและ
อุทยานประวัติศาสตรดวย,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 78 ตอนท่ี 66 (29 สิงหาคม 2504): 980. 
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การจดทะเบียนจากกรมศิลปากรก็สามารถเปนโบราณสถานได แตทั้งน้ีจะตองมีคุณคาในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งศาลาเฉลิมไทยเปนโรงภาพยนตรแหงแรกของ  
เกาะรัตนโกสินทร ที่มีการนําเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมาใชประกอบการถายทอดเปนครั้งแรก   
สรางความแปลกใหมใหกับผูคนในชวงเวลาดังกลาว ศาลาเฉลิมไทย เปนโรงละครอยูระยะหนึ่งก็
เปลี่ยนบทบาทกลายเปนโรงภาพยนตร ที่ฉายภาพยนตรเรื่องแรกเปนภาพยนตรฝรั่งเรื่อง รุงสวรรค 
และปดฉากการเปนโรงภาพยนตรดวยภาพยนตรไทยเรื่องเพราะฉันรักเธอ ที่ฉายรอบสุดทายเม่ือวันที่ 
15 มกราคม พ.ศ. 2532129  

     โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยแหงน้ี ไดสะทอนใหเห็นเรื่องราวและประวัติศาสตร          
ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตผูคน เศรษฐกิจและสังคมของคนในเกาะรัตนโกสินทรและกรุงเทพฯ รอบนอก    
ซึ่งผูคนที่จับจายใชสอยตลาดนัดทองสนามหลวงแลว ก็สามารถเดินเทาเขามาชมภาพยนตรที่ศาลา
เฉลิมไทยได ในดานศิลปะสถาปตยกรรม ศาลาเฉลิมไทยเปนกลุมอาคารที่ถูกสรางมาพรอมกับตึกแถว
ถนนราชดําเนินกลางในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ีตองการใหบริเวณดังกลาวเหมือนยานฌองส    
เอลิเซ ที่ประเทศฝรั่งเศส แนวคิดเบื้องหลังการสรางในบริบททางการเมืองและสังคมดังกลาว ยอมเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ที่ตองใชตัวอาคารเปนหลักฐานสําหรับ
การศึกษาตอมากลุมอาคารนี้ไดรับการอนุรักษ และใชประโยชนจากอาคารจนถึงปจจุบัน ยกเวนศาลา
เฉลิมไทยท่ีถูกรื้อถอนไปอยางนาเสียดาย ภายใตเหตุผลเรื่องการอนุรักษที่รัฐไดพยายามหยิบยื่นให 

 

 

  
 

                                                             
     129 ประยุกต บุนนาค, พระนครเม่ือกาลกอน 60. 
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ภาพที่ 29 บรรยากาศการรื้อถอนศาลาเฉลมิไทยป 2532 เผยใหเห็นโลหะปราสาท 

ที่มา :  โลหะปราสาท” เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2558 
เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009  

 

 

ภาพที่ 30 ตัวอักษรช่ือโรงภาพยนตร หลังจากรื้ออาคารแลว ไดตกอยูที่รานขายของเกาแหงหน่ึง 
   ริมถนนเอกชัย หลังจากนั้นไดมผีูขอซื้อไปในราคาสงู ปจจบุันไมทราบวาอยูที่ใด 

ที่มา  โลหะปราสาท เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2558 
เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009 
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     นอกจากรัฐจะรื้อศาลาเฉลิมไทยแลวเพื่อใหเกิดความสวยงามนาชมและนาทองเที่ยว        
ทําใหรัฐเกิดความคิดท่ีรื้อชุมชนแออัดที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณพ้ืนที่หลังปอมมหากาฬออกไปเสียดวย 
เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่โดดเดนแกโลหะปราสาท 

     การไลรื้อชุมชนปอมมหากาฬ 

     ชุมชนปอมมหากาฬนับเปนชุมชนโบราณแหงหนึ่ง ที่ตั้งอยูในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร
ช้ันนอก ตั้งอยูใกลชิดกับโบราณสถานที่สําคัญหลายแหงไดแก ปอมมหากาฬและกําแพงเมืองสวนที่
เหลือ ชุมชนแหงนี้วาจึงถูกเรียกขานกันมาวา ชุมชนปอมมหากาฬ อีกท้ังยังตั้งอยูใกลกับโบราณสถาน
วัดราชนัดดา และวัดเทพธิดาราม ซึ่งเปนโบราณสถานท่ีมีความสําคัญทีร่ัฐตองการอนุรักษและสงเสริม
ใหมีความโดดเดนอีกดวย 

     สําหรับงานวิจัยน้ี ปอมมหากาฬและกําแพงเมืองเปนโบราณสถานที่ตั้งอยูบรเิวณเดียวกับ   
วัดราชนัดดา โลหะปราสาท ถนนราชดําเนินกลาง และโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย ตั้งอยูริมคลอง
รอบกรุง ใกลบริเวณเชิงสะพานผานฟาลีลาศ มีแนวกําแพงเมืองตอไปเปนแนวตามถนนมหาไชย     
เปนปอมรักษาพระนคร สรางในในสมัยรัชกาลที่ 1 คราวเดียวกับปอมพระสุเมรุและกําแพงพระนคร  

     ตอมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตซึ่งมีความสนใจเรื่องการทองเที่ยว จึงเกิดการจัดต้ัง
องคการสงเสริมการทองเท่ียวข้ึน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

     ดังนั้น ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ปอมมหากาฬและกําแพงเมืองทั้งหมดจึงไดรับการอนุรักษ
เปนพิเศษ ในฐานะที่เปนทางผานเขาไปในเกาะรัตนโกสินทรและเปนสัญลักษณที่สําคัญของเกาะ         
โดยไดรับการบูรณะสวนที่ชํารุดและทางสีใหมหลายครั้ง เนื่องจากตั้งอยูในที่ชุมชน มีแขกเมืองและ
นักทองเท่ียวผานอยูเสมอ130 นอกจากน้ี ยังมีการติดไฟสําหรับสองปอมใหเกิดความงดงามในเวลา
กลางคืน เพื่อเนนใหเห็นถึงความสวยงามในเวลาคํ่าคืนอีกดวย131  

     นอกจากการอนุรักษตัวโบราณสถานโดยตรงแลว รัฐยังไดพยายามดําเนินการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมบริเวณรอบปอมมหากาฬใหมีความสวยงามยิ่งข้ึน โดยระหวางป 2505 – 2507 เทศบาล
กรุงเทพมหานครขณะนั้นไดรับนโยบายจากจอมพลสฤษดิ์ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุด
หนึ่ง เพื่อทําหนาที่เจรจาจัดซื้อที่ดินและทรัพยสินดานหลังปอมมหากาฬต้ังแตป 2502 ซึ่งมีจํานวน
ที่ดินทั้งสิ้น 21 แปลง และทางกรุงเทพฯ สามารถติดตอขอซื้อที่ดินได 1 แปลงในป 2503 และป 

                                                             
     130 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 571. 
     131 เรื่องเดียวกัน, 572. 
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2507 จัดซื้อไดอีก 2 แปลง132  เพื่อนําที่ดินแปลงดังกลาวมาจัดทําเปนสวนสาธารณะ เปนการสงเสริม
ภูมิทัศนใหแกโบราณสถานปอมมหากาฬ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ไดมีการนําวิธีการอนุรักษโบราณสถาน
ในลักษณะที่ เปนอุทยานประวัติศาสตรมาปรับใช เพื่อประโยชนแกการทองเที่ยวเปนสําคัญ           
โดยอุทยานประวัติศาสตรแหงแรกของไทย คือ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยไดเกิดข้ึนมาแลวกอน
หนานี้  

     กรณีดังกลาว ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา เมื่อพิจารณาจากบริบทของการอนุรักษขณะนั้น       
ที่มุงเนนไปที่โบราณสถานกลุมที่ 1 ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเปน      
สวนใหญ และเมื่อพิจารณาปจจยัดานระยะทางแลวก็จะเหน็ไดวา ปอมมหากาฬเปนโบราณสถานทีอ่ยู
ในเขตรอบนอก อีกทั้งยังไมมีศิลปะหรือสถาปตยกรรมโดดเดนเปนที่นาสนใจเทาใดนัก แตเหตุใด      
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์เปนตนมา ปอมมหากาฬกลับไดรับการอนุรักษ บูรณะ และไดรับการยกยองเปน
พิเศษกวาโบราณสถานอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน  

     ความพิเศษของปอมมหากาฬดังกลาว ยังเห็นจากการที่รัฐนําภาพของปอมมหากาฬ 
พิมพลงในธนบตัรใบละ 10 บาทในรชักาลปจจบุันดวย133 สะทอนใหวา ในมุมมองของรัฐ โบราณสถาน
แหงนี้มีความสําคัญมาก ในความหมายเชิงสัญญะ ปอมมหากาฬใหความหมายถึงความแข็งแรง
ปลอดภัย ความม่ันคง จึงนํามาใสไวในธนบัตรท่ีมีพระบรมฉายาลักษณของพระมหากษัตริย           
เพื่อสื่อสารกับประชาชนวา พระมหากษัตริยที่ทรงมีหนาที่ปกปองดูแลพระราชอาณาจักรและทีเ่ปนพึง่
ของราษฎร การทําแบบนี้อาจตีความหมายไดวา เปนการสรางสํานึกชาตินิยมใหแกประชาชนโดย      
ไมรูตัว134 และกอใหเกิดความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

                                                             
     132 ธนภน วัฒนกุล , การเมืองเรื่องพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษา : 

ชุมชนปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลาคม, 2550),178. 
     133 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 572. 
     134 ชาตรี ประกิตนนทการ, “องคความรูประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย : การสราง

ความรูในบริบทการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม,” ใน ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา, สุวรรณา      
เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน),2552), 180. 
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ภาพที่ 31 ธนบัตรใบละ 10 บาท ภายในประกอบดวยพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ 
  พระเจาอยูหัว และปอมมหากาฬซึ่งอยูตรงกลางธนบัตร แตอยูต่ํากวาพระบรมฉายาลักษณ 

ที่มา: ธนบัตรใบละ 10 บาท เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558 
เขาถึงไดจาก http://www.tpshoponline.com  

     กรมศิลปากรไดเล็งเห็นวา ปอมมหากาฬและกําแพงเมืองตอเนื่องเปนโบราณสถาน      
ที่สําคัญของชาติมานานแลว จึงข้ึนทะเบียนโบราณสถานเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492135           
แตขณะนั้น รัฐยังไมไดมีแนวคิดที่จะอนุรักษโบราณสถานแหงน้ีอยางจริงจังเทาใดนัก จนกระทั่งใน
ทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2520 ซึ่งมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร บริเวณดังกลาวจึงไดรับการ
พัฒนาและบูรณะอยางจริงจัง ภายใตแนวคิดที่วาบริเวณน้ีเปนเสมือนประตูเขาสูเกาะรัตนโกสินทร 
กระนั้นปอมมหากาฬก็ไดรับการบูรณะเพียงเล็กนอย ไดแก การกอคอนกรีตแนวเชิงเทินเช่ือมชวง
กําแพงที่ขาดเขาดวยกันตามแบบเดิม136 เทานั้น 

                                                             
     135 “การข้ึนทะเบียนปอมมหากาฬเปนโบราณสถาน,”ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 66 ตอน

ที่ 64 (22 พฤศจิกายน 2493): 147. 

     136 กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย, 2525. จัดพิมพเน่ืองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 572. 
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ภาพที่ 32 ปอมมหากาฬในอดีต จะเห็นวามีชวงกําแพงเมืองที่ขาด (ไมทราบปที่ถาย)  
   บริเวณดานหนาที่มีรถรางว่ิงเปนถนนมหาไชย ดานหลังกาํแพงเปนที่ตั้งของชุมชน 

   ปอมมหากาฬ 

ที่มา: ปอมมหากาฬในอดีต เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2558  
เขาถึงไดจาก www.facebook.com/ยอนอดีต...วันวาน  

     การไลที่ชุมชนปอมมหากาฬ เกิดข้ึนหลังจากงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรเสร็จสิ้นสุดในป 
2525 และรัฐพยายามจะอนุรักษโบราณสถานแหงอ่ืนบนเกาะ พรอมกับปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ     
ใหมีความสวยงาม ปราศจากสิ่งที่ไมนาชม หลังจากป 2525 การอนุรักษโบราณสถานบนเกาะเริ่มที่จะ
ขยายโครงการไปยังโบราณสถานแหงอ่ืนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก โดยรวมถึงปอมมหากาฬ 
ซึ่งเปนโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร137 ที่ตองการปรับปรุงบริเวณปอม
มหากาฬและกําหนดสถานที่แหงนี้ใหกลายเปนที่พักผอนหยอนใจ เปนสวนสาธารณะ และเปนที่
สําหรับศึกษาความรูทางประวัติศาสตร138 ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของกรุงเทพมหานครท่ีตองการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณใหสถานที่แหงนี้มีความสวยงามนาชมมากยิ่งขึ้น  

                                                             
     137สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอ

แนวทางการพัฒนาเพื่อขอพระราชทานท่ีดินบริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครั้งที่ 1/2557 ,             
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     138 เรื่องเดียวกัน. 
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     อาจกลาวไดวา ในป 2525 รัฐไดทําการอนุรักษโบราณสถานปอมมหากาฬอยางเปนทางการ 
โดยถูกจัดใหอยูในแผนแมบทการใชที่ดิน รวมกับโบราณสถานและอาคารโดยรอบปอมมหากาฬอีก        
2 แหง ไดแก  บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และศาลาเฉลิมไทย ซึ่งรัฐมีแนวทางการดําเนินงาน คือ การใช
ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน การใชที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก การจัดระบบการจราจร 
การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการจัดภูมิสถาปตยกรรม139 อีกนัยหน่ึงคือ การทําให
บริเวณดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่มีความสวยงามมากข้ึน โดยมีกรอบความคิด 
(Concept) ที่ตองการใหปอมมหากาฬและบริเวณโดยรอบเปนดังน้ี 

     “ก. เนนเอกลักษณของกรุงรัตนโกสินทรใหเดนชัด ในการจัดทําอุปกรณสาธารณะ 

     ริมถนน (Street Furniture) ไดแก สี วัสดุ และลักษณะใหแตกตางจากบริเวณอ่ืนๆ 

      ข. ปรับปรุงบริเวณที่แสดงอาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทรใหชัดเจน เชน ปอมพระสุเมรุ 
      ปอมมหากาฬ คลองคูเมือง และสะพานพุทธฯ 

      ค. จัดสวนสาธารณะเพิ่มใหบริเวณปอมพระสุเมรุ ปอมมหากาฬ เฉลิมไทย ... 
      ง. จัดระเบียบในบริเวณวัดใหมีท่ีพักผอนหยอนใจใหประชาชนสนใจ หามทําการคาขายและ 
      ประกอบธุรกิจในเขตพุทธาวาส”140 

     ในทศวรรษ 2530 กรุงเทพมหานครไดเสนอโครงการสวนสาธารณะปอมมหากาฬข้ึน      
เปนโครงการที่คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรเห็นดวยกับกรุงเทพมหานครที่จะปรับปรุง
พื้นที่ดังกลาวใหมีความเรียบรอยสะอาดตาข้ึน เพ่ือสอดรับกับโครงการสวนสาธารณะและพลับพลา    
ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแทนที่อาคารศาลาเฉลิมไทยที่ไดรื้อถอนไปเรียบรอยแลว    
โดยโครงการนี้มีกรมศิลปากรเปนเจาภาพอยูกอนแลว ตอมาในป 2532 คณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทรเห็นวา โครงการสวนสาธารณะปอมมหากาฬที่กรุงเทพมหานครเปนเจาภาพน้ัน เปนเขต
ที่ดินติดกับโบราณสถานปอมมหากาฬ 141 ดังนั้น  กรมศิลปากรจึงได เข ามีบทบาทรวมกับ
กรุงเทพมหานครในการดูแลเรื่องนี้กับกรุงเทพมหานครดวย  

     การดําเนินงานของกรุงเทพมหานครในชวงแรก ยังไมไดสรางผลกระทบใหกับชุมชน
เทาใดนัก เนื่องจากยังไมไดมีการลงมืออยางจริงจัง สันนิษฐานในเบื้องตนวา อาจเกิดปญหาอุปสรรค
                                                             

     139 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาเพื่อขอพระราชทานที่ดินบริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครั้งที่ 1/2557 , หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 

     140 เรื่องเดียวกัน. 
     141 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง

รัตนโกสินทร ครั้งที่ 4/2532 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2532, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เรื่องกรรมสิทธ์ิในที่ดินบริเวณดังกลาว ซึ่งมีความซับซอนเพราะมีเจาของที่ดินหลายราย เห็นไดจากใน
ป 2532 กรุงเทพมหานครไดรายงานความคืบหนาการดําเนินการโครงการใหคณะกรรมการกรุง
รัตนโกสินทรทราบ ดังนี้ 

     “1. ไดรับงบประมาณเพ่ือการน้ีแลวจํานวน 10,807,878 บาท 

       2. กรุงเทพมหานครไดตกลงเชาที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน 1-2-43 ไร  
       ในอัตราตารางวาละ 2 บาทตอเดือน 

       3. ธนาคารกรุงไทยแสดงความจํานงจะยกที่ดินใหโดยไมคิดมูลคา จํานวน 0-1-95 ไร 
       4. พื้นที่กรมธนารักษยินดีมอบให จํานวน 0-2-12 ไร แตขณะน้ีเปนคลังพัสดุของ 
       คุรุสภา ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รับจะไปจัดยายใหโดยเร็ว 
       ภายในปงบประมาณ 2532 น้ี142 

      จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาในชวงเวลาดังกลาว กรุงเทพมหานครยังไมสามารถ
ดําเนินการสรางสวนสาธารณะไดทันที แมจะเปนการปรับปรุงพื้นที่ที่ ไมมีความซับซอนเทาใดนัก     
แตติดปญหาที่ดินมีเจาของหลายหนวยงาน แตกระนั้น ก็ยังไมเทากับปญหาที่ในท่ีดินบริเวณดังกลาวมี
ชุมชนปอมมหากาฬตั้งอยู การแกปญหาเบื้องตน รัฐโดยกรุงเทพมหานครเห็นวา วิธีการเยียวยาดวย
เงินทองและการจัดสรรที่อยูใหมใหกับชาวชุมชนปอมมหากาฬเปนวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนั้น จึงไดทํา
การสํ ารวจและประเมินราคาที่ ดิน  และสิ่ งปลูกสรางใหตรงตามราคาท่ี เปนจริ ง ซึ่ งทาง
กรุงเทพมหานครไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาทดแทนท่ีดินและอาคารที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะนั้นภายในชุมชน ซึ่งมีอาคารทั้งหมด 102 หลัง แบงเปนกลุมที่รวมตัวกันเปนชุมชน   
92 หลัง และบริเวณที่คาขายของเกาอีก 10 หลัง เบื้องตนก็สามารถเจรจาทําความตกลงกับเจาของได
ทั้งหมด143  

      สวนท่ีอยูอาศัยที่กรุงเทพมหานครไดจัดไวใหชุมชนชาวปอมมหากาฬไดยายไปพักอาศัย    
แหงใหม เปนที่ดินของการเคหะแหงชาติ บริเวณถนนฉลองกรุง เขตมีนบุรี ซึ่งขณะน้ันมีชาวบาน
จํานวน 44 รายแสดงความประสงคจะยายไปอยู144 สวนกลุมที่เหลือไดดูทาทีจากการเคหะแหงชาติ
กอน เนื่องจากในบริเวณดังกลาว ยังไมมีความเจริญและระบบสาธารณูปโภคสวนหน่ึงยังไมมีความ
พรอม  
                                                             

     142 สจช.ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร ครั้งที่ 4/2532 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2532, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     143 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน
ปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2550), 179. 

     144 เรื่องเดียวกัน, 180. 
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     จนกระทั่งในป 2535 รัฐไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะ
ทําการเวนคืน พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางสวนสาธารณะและอนุรักษโบราณสถาน145 
สงผลใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจในการเวนคืนที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง ตลอดจนเขา
ครอบครองพื้ นที่บ ริ เวณหลั งป อมมหากาฬที่ ยั งคงเหลืออยูทั้ งหมด  กลาวอีกนัยห น่ึ งคือ 
กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการปรับปรุงพ้ืนที่ใหเปนสวนสาธารณะโดยรื้อยายอาคารและสิ่งปลูก
สรางทั้งหมดออกจากที่ดินหลังบริเวณปอมมหากาฬ 

     ในป 2536 หลังจากท่ีไดมีการปราศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแลว กรุงเทพมหานคร
ไดเขามาสํารวจพ้ืนที่อีกครั้งเพ่ือกําหนดราคาคาทดแทนสําหรับการเวนคืน ผลคือ เจาของท่ีดินไดรับ
คาตอบแทนครบถวนเต็มตามจํานวน146 สวนอาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของเกือบทั้งหมดไดทยอยทาํ
สัญญาและรับเงินงวดแรกจํานวน 75 เปอรเซ็นต สวนเงินที่ เหลือจะจายตอเมื่อเจาของอาคาร
บานเรือนไดรื้อถอนออกไปเรียบรอยแลว กรณีนี้มีเจาของบานเรือนเพียง 2 รายเทาน้ัน147 ที่ไมไดทํา
ขอตกลงดังกลาวรวมกับกรุงเทพมหานคร 

     ในป 2539 ชาวบานชุมชนปอมมหากาฬไดรับรูขอเท็จจริงที่สําคัญวา เงินดาวนและ
จํานวนเงินที่ชาวชุมชนปอมมหากาฬไดผอนชําระเปนรายเดือนใหกับการเคหะแหงชาติตั้งแตป 2537 
เปนเพียงผอนชําระคาจับจองและคาเชาซื้อแปลงที่ดินเทาน้ัน ยังไมนับรวมคาตัวบานท่ีจะตองนําเงิน
อีกจํานวนหน่ึงมาปลูกสรางตามแบบแปลนท่ีการเคหะฯ เปนผูกําหนด148 ทําใหชาวชุมชนตองจายเงิน
ใหกับการยายที่อยูอาศัยใหมเปนจํานวนมาก และดูเหมือนวาไมมีที่สิ้นสุดและยัง ไมมีความชัดเจน
แนนอน นอกจากน้ี ในเรื่องการประกอบอาชีพ ตลอดจนวิถีการทํามาหากินของชาวชุมชนปอม
มหากาฬที่สัมพันธกับบริเวณแหงนี้ สวนใหญมีอาชีพรับจางและคาขาย บางสวนมีอาชีพทํากรงนก 
หลอมทอง และปนฤาษีดินเผา149 ซึ่งเปนอาชีพท่ีสัมพันธกับพื้นที่บริเวณชุมชนปอมมหากาฬอยางไม

                                                             
     145 เรื่องเดียวกัน, 179. 
     146 วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย, “เรื่องเลาจากชุมชนท่ีถูกไลรื้อแหงหน่ึง” (วิทยานิพนธ

ปรญิญามหาบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 12. 

     147 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน
ปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2550), 190. 

     148 วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย, “เรื่องเลาจากชุมชนท่ีถูกไลรื้อแหงหน่ึง” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 12. 

     149 เรื่องเดียวกัน. 
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สามารถแยกออกได หากนําอาชีพดังกลาวไปทํายังที่อยูอาศัยแหงใหมยานมีนบุร ียอมสงผลกระทบตอ
รายไดอยางแนนอน เพราะเปนอาชีพที่ทํามานานของชาวชุมชนและแหลงผลิตกับแหลงจําหนาย
สินคาอยูบริเวณใกลเคียงกันภายในเกาะรัตนโกสินทร ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทย
กําลังเขาสูชวงวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าในป 2539 – 2540  

     ดังนั้น  ชาวชุมชนปอมมหากาฬจึงรวมตัวกันยื่นหนังสือตอนายพิจิตต  รัตตกุล             
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 
เพื่อขอผอนผันระยะเวลาการเขารื้อยายไวช่ัวคราว ซึ่งในปเดียวกันนั้น เครือขายองคกรชุมชนตางๆ ได
เขามาใหความรูและขอมูลที่เกี่ยวของกับเครือขายเพ่ือแกไขปญหาที่อยูอาศัย โดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือ การขออยูอาศัยในพ้ืนที่เดิมตอไป150  

 

ภาพที่ 33 ชีวิตชาวชุมชนปอมมหากาฬหลงักําแพงพระนครสวนหนึ่งของโบราณสถานปอมมหากาฬ 

ที่มา: ปอมมหากาฬ เขาถึงเมือ่ 27 พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก http://www.lek-prapai.org/   
มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ  

     อยางไรก็ดี ขอเสนอของชาวชุมชนปอมมหากาฬไมประสบความสําเร็จ เพราะในป 2543 
กองรังวัดและจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน สํานักการโยธา กรุงเทพมหานครไดบุกเขารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สรางบริเวณดานหลังปอมมหากาฬในสวนที่เปนพื้นที่ตลาดคาขายสัตวเลี้ยง ของเกา ประทัด ดอกไม
ไฟ เพื่อบูรณะและปรับปรุงที่ดินใหเปนสวนสาธารณะในระยะที่ 1 สวนพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของชาว
ชุมชน กรุงเทพมหานครยังไมสามารถเขารื้อถอนได เพราะชาวบานในชุมชนรวมกันตอสูคัดคาน      
                                                             

     150 เรื่องเดียวกัน. 
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การไลรื้อ151 การตอสูของชุมชนปอมมหากาฬไดดําเนินเรื่อยมา จนกระทั่งนํามาสูเหตุการณที่          
ตึงเครียดระหวางรัฐกับชาวชุมนปอมมหากาฬในป 2546  

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546 กรุงเทพมหานครไดเขาปดประกาศในเขตชุมชนหลังกําแพง
เมืองปอมมหากาฬความวา  

“ดวยกรุงเทพมหานครจะทําการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในปอมมหากาฬ 

ใหเปนสวนสาธารณะตามโครงการกรุงรัตนโกสินทร จึงตองดําเนินการร้ือถอนโรงเรือน  
สิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. 2525 เปนการ 
เรงดวนโดยใหชาวชุมชนปอมมหากาฬยายออกจากพื้นที่ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2546”152 

     การปดประกาศดังกลาว สงผลใหชาวชุมชนปอมมหากาฬลุกขึ้นเพื่อเรียกรองสิทธิของตน 
ดวยการย่ืนฟองกรุงเทพมหานครตอศาลปกครองกลางในเดือนมีนาคม 2546 ซึ่งศาลปกครองกลาง
ไดรับเรื่องไววินิจฉัยและมีคําสั่งหามกรุงเทพมหานครเขารื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสรางภายในปอม
มหากาฬเปนการช่ัวคราว แตทวากรุงเทพมหานครไดพยายามท่ีจะไลรื้อพื้นที่ชุมชนดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหเกิดความตึงเครียด และความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนเปนระยะ และมีทีทาวา
จะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เมื่อกรุงเทพมหานครไดปดประกาศแจงกําหนดการเขารื้อยายชุมชนใน
เดือนตุลาคม 2548  

     อยางไรก็ดี ในชวงเวลาน้ันเกิดความพยายามท่ีจะประนีประนอมกับชาวชุมชนข้ึนดวย   
ดังจะเห็นไดจาก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูแทนชุมชนปอมมหากาฬ 
รวมงานแถลงขาวเปดตัว “โครงการชุมชนบานไมโบราณ ปอมมหากาฬ”153 ในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน
ปอมมหากาฬข้ึนที่ลานอเนกประสงคของชุมชน  

     กรุงเทพมหานคร ดวยความรวมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรและชาวชุมชนปอม
มหากาฬ ไดริเริ่มจัดทําโครงการชุมชนบานไมโบราณปอมมหากาฬข้ึน โดยมี เปาหมายและ
วัตถุประสงคของโครงการ 4 ประการ 
                                                             

     151 เรื่องเดียวกัน, 13. 
     152 ธนภน วัฒนกุล, การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ีพลวัตทางสังคมและชุมชน (กรณีศึกษาชุมชน

ปอมมหากาฬ) (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2550), 31. 
     153 ชาตรี ประกิตนนทการ, โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษและ

พัฒนาชุมชนบานไมโบราณ “ปอมมหากาฬ” (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 58. 
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“ประการแรก เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
ประการที่สอง เพื่อใหชุมชนตองสามารถดํารงอยูในพื้นท่ีไดอยางยั่งยืนและเปน 

สวนหน่ึงในการดูแลรักษาพ้ืนที่ ประการที่สาม เพื่อเปนสถานท่ีพักผอนและทองเท่ียว 
ของคนเมืองและ ประการสุดทาย เพื่อใหสามารถตอบสนองตอแผนพัฒนาเกาะ 
รัตนโกสินทร โดยภาพรวมไดในระดับหน่ึง”154 

      โครงการดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงการใชโบราณสถานเปนเครื่องมือ เพ่ือประสาน
ผลประโยชน  และยุติความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถาน และการพัฒนาของรัฐที่มีตอ
ชุมชน โดยการทําใหพื้นที่ความขัดแยงกลายเปน “พื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร”155 มีกลยุทธใหทุกฝาย
ไดมีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน และประสานความรวมมือระหวางรัฐกับชุมชนที่เนนมิติทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนนําไปสูแนวทางการพัฒนาพื้นที่ความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทั้งประชาชนในชุมชนและรัฐตางพึงพอใจในผลประโยชนที่ตัวเองไดรับทั้งสองฝาย แตโบราณสถาน
จะตองไมเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณคาตามไปดวย 

      หลังจากดําเนินการโครงการดังกลาว ความขัดแยงระหวางกรุงเทพมหานครและชุมชน
ปอมมหากาฬมีแนวโนมเปนไปในทางที่ดีข้ึน ซึ่งใหเห็นไดจากการรายงานขาวของหนังสือพิมพใน
ขณะน้ัน 

  “ในที่สุดชุมชนบานไมโบราณปอมมหากาฬ ก็ไดขอสรุปจากทั้ง 3 ฝาย รวมลงนาม 

ในบันทึกขอตกลงระหวางกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร และชุมชน 

ปอมมหากาฬ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนปอมมหากาฬใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 

เชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ชุมชนสามารถดํารงอยูในพื้นท่ีไดอยางยั่งยืนตอไป”156   

การอนุรักษโบราณสถานปอมมหากาฬ นับวาเปนการอนุรักษโบราณสถานแนวใหม           
ที่มีแนวคิดเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมรอบโบราณสถานใหมีความสวยงามสงเสริมตัวโบราณสถาน    
ซึ่งเปนแนวคิดในกฎบัตรระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษเมือง และชุมชนประวัติศาสตร 
(Washington Charter 1987) ที่กําลังมีอิทธิพลในวงการสถาปตยกรรมและโบราณคดีขณะนั้น      

                                                             
     154 เรื่องเดียวกัน, 16. 

     155 อิโคโมสไทย, กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร (Washington Charter 1987), เขาถึงเมื่อ 1 มิ ถุนายน 2558 , เขาถึงไดจาก 
http://www.icomosthai.org/charter.htm  

     156 อางถึงใน วิภาพรรณ  ศิริพรรคชัย , “เรื่องเลาจากชุมชนที่ ถูกไลรื้อแหงหน่ึง” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 15. 



 

172 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักการอนุรกัษดังกลาวแลว เห็นไดวา การอนุรักษจะตองผสานเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของการวางผังเมือง และการอนุรักษจะตองคํานึงถึงความ
ดั้งเดิมของชุมชนประวัติศาสตร นอกจากน้ี จะตองใหผูอยูอาศัยในพื้นที่ชุมชนเมืองประวัติศาสตรเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษดวย157 ซึ่งเปนหลักการท่ีมีแนวคิดที่ดี แตในทางปฏิบัติแลว การอนุรักษ
โบราณสถานปอมมหากาฬเกิดข้ึนเพราะความเรงรีบที่จะทําใหเปนสวนสาธารณะ สอดรับกับพ้ืนที่
ศาลาเฉลิมไทยเดิม ที่ไดสรางพลับพลาที่ประทับและลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร พรอมกับ
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไวแลวเม่ือป 2533 
กรุงเทพมหานครจึงตองทําทุกวิถีทางที่จะทําใหบริเวณดังกลาวมีความเรียบรอย แมกระทั่งไมมีความ
พรอมที่จะจัดสรางแหลงท่ีอยูใหมและอาชีพใหมใหกับชาวชุมชนปอมมหากาฬก็ตาม เม่ือโครงการของ
กรุงเทพมหานครไมมีความชัดเจนวาจะใหชาวชุมชนตองทําอยางไรตอไป แตขณะเดียวกัน การสราง
สวนสาธารณะตองเกิด ข้ึน โดยเร็ว ท่ี สุด  จึ งกอให เกิดขอพิพาทและความขัดแยงระหว าง
กรุงเทพมหานครและชาวชุมชนปอมมหากาฬ      

     ในกรณีนี้ จึงกลาวไดวา สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งมาจากความตองการอนุรักษ
โบราณสถานโดยที่รัฐไมมีความเขาใจในวิถีชุมชนและสํานึกทางประวัติศาสตรที่สัมพันธกับ
โบราณสถานของชาวชุมชน และทายท่ีสุด รัฐก็ตองแกปญหาที่เกิดข้ึน ดวยการนําวิธีการอนุรักษแนว
ใหมเขามาปรับใช และใชโบราณสถานในชุมชนเปนเครื่องมือ  

     อยางไรก็ดี ความขัดแยงในชุมชนปอมมหากาฬดังกลาวยังไมไดจบลงดวยดี เพราะปญหา  
สวนหนึ่งที่ชุมชนยังมีความไมเห็นพองตองกันในชุมชนอยูหลายประการ ซึ่งดําเนินเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน ผูวิจัยไมขอกลาวถึงรายละเอียดในงานวิจัยนี้ แตขณะเดียวกัน ชวงเวลาดังกลาวไดเกิด
เหตุการณรื้อถอนโบราณสถาน ที่สําคัญข้ึนอีกครั้งหน่ึงในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการอนุรักษและเกิดข้ึนจากการกระทําของหนวยงานของรัฐเชนเดียวกัน   

ปฏิกิริยาการของกลุมคนในสังคมตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
ในชวงทศวรรษ 2540 

      นอกจากปญหาท่ีเกิดจากการอนุรักษแลว จําเปนที่จะตองศึกษาปฏิกิริยาของผูคนที่มีตอ
การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เพราะกลุมคนเหลาน้ีคือผูไดรับผลโดยตรงจากการ
อนุรักษ  

                                                             
     157 อิโคโมสไทย, กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง

ประวัติศาสตร (Washington Charter 1987), เขาถึงเมื่อ 1 มิ ถุนายน 2558 , เขาถึงไดจาก 
http://www.icomosthai.org/charter.htm 
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สวนใหญเกิดข้ึนและอยูภายใตโครงการกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมีโครงการยอยท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรถึง 20 โครงการ และแตละโครงการมีระยะยาวสืบเน่ืองมาจน       
ถึงปจจุบัน  

     แมวาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรจะเกิดข้ึนเพ่ืองานสมโภชกรุงเทพฯ 
200 ป เปนหลัก แตหลังจากงานสมโภชแลวรัฐก็ยังสานตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และเปนที่ทราบกันอยูแลววา การอนุรักษโบราณสถานเปนอํานาจ
ของรัฐโดยกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ที่ใหอํานาจไว และคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรหรือคณะกรรมการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาในปจจุบัน ที่มีหนาที่ดูแลเรื่องการจัดทําแผนแมบทการ
อนุรักษ ตลอดจนอนุมัติโครงการอ่ืนๆ ของรัฐที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ซึ่งการที่รัฐรวมศูนยอํานาจ
การอนุรักษไวแตเพียงผูเดียว ไมไดสํารวจผลกระทบที่เกิดข้ึน และไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมกับการอนุรักษ ยอมสงผลกระทบตอชุมชนที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับโบราณสถาน 
กอใหเกิดความขัดแยงบานปลาย จนทําใหนักวิชาการและสื่อมวลชนใหความสนใจ และเขามาศึกษา
ในมุมมองที่แตกตางกันไป การศึกษาในหัวขอนี้ จึงมุงเนนศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนจากกลุมคนตางๆ    
ในสังคมที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรของรัฐ ซึ่งเปนกลุมคนที่ไดรับผลกระทบ
จากการอนุรักษโบราณสถานต้ังแตทศวรรษ 2520 – 2540 วาเกิดผลดี ผลเสียอยางไร และมุมมอง
ของกลุมคนเหลาน้ีมองการอนุรักษในลักษณะใด ซึ่งการศึกษาประเด็นน้ี ยอมสะทอนใหเห็นถึงมุมมอง
และผลกระทบ ในอีกมิติหนึ่งของสังคม ที่ยังไมเห็นจากมุมมองของรัฐ ปฏิกิริยาท่ีศึกษาน้ี แบงเปน
ปฏิกิริยาของชุมชน และปฏิกิริยาจากนักวิชาการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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     ปฏิกิริยาของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน 

     จากการศึกษาพบวา ชุมชนถือเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการอนุรักษมากท่ีสุด จาก
การศึกษาของศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร158 พบวา ภายในเกาะรัตนโกสินทร
มีชุมชนโบราณที่หลงเหลืออยูถึงปจจุบันจํานวน 19 แหง159 เปนชุมชนท่ีอยูในการศึกษาของวิจัยนี้
จํานวน 6 แหง ไดแก ชุมชนทาชาง ชุมชนทาเตียน ชุมชนทาพระจันทร ชุมชนบางลําพู ชุมชนปอม
มหากาฬ และชุมชนหลังวัดราชนัดดา อยางไรก็ดีในหัวขอนี้ จะไมกลาวถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนของชุมชน
ทั้งหมด เพราะผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการอนุรักษที่รุนแรงและท่ี
เปนสนใจของสังคม 

     ในชวงทศวรรษที่ 2520 ชุมชนยังไมมีปฏิกิริยาตอตานการอนุรักษที่รุนแรงเทาใดนัก 
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวสภาพสังคมอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร      
มีจุดมุงหมายตอตานการแพรขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต การออกมาเรียกรองของประชาชน
หากถูกรัฐกระทบสิทธิ อาจถูกมองวาเปนภัยของชาติ ประกอบกับการอนุรักษที่เกิดข้ึน รัฐไดแสดง
จุดมุงหมายอยางชัดเจนวา ไดดําเนินงานเพ่ือการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
งานเฉลิมฉลองท่ีสรางความภาคภูมิใจใหแกชุมชนในเกาะรัตนโกสินทรและประชาชนทั่วประเทศ 
ดังนั้น ปญหาที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษในเวลาชวงนี้ สวนมากจะอยูในลักษณะการกระทบกระท่ังกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐ มากกวาจะเกิดจากชุมชน  

     ตอมาในชวงทศวรรษที่ 2530 กรุงเทพฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว กรุงเทพฯ กลายเปน
เมืองที่ทันสมัย แตก็กอใหเกิดปญหาจากการพัฒนาตามมาดวย โดยเฉพาะปญหาชุมชนแออัด160    

จากการสํารวจจํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ระหวางป 2511 – 2528 พบวา มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน

                                                             
     158 ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร, 

เขาถึงเม่ือ24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web. 
     159 ชุมชนในเกาะรัตนโกสินทรจํานวน 19 แหง ไดแก ชุมชนขางเรือนจํา ชุมชนคลองคู

เมืองเดิมสามแพรง ชุมชนตรอกศิลป – ตึกดิน ชุมชนตรอกสุเหรา ชุมชนตรอกหมอ ชุมชนถนนดินสอ 
ชุมชนทาชาง ชุมชนทาเตียน ชุมชนทาพระจันทร ชุมชนบวรรังสี ชุมชนบางลําพู ชุมชนปอมมหากาฬ 
ชุมชนปากคลองตลาด ชุมชนมัสยิดบานตึกดิน ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ ชุมชนวัดเทพธิดา
ราม ชุมชนหลังโบสถพราหมณ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา และชุมชนหลังวัดสุทัศนเทพวราราม ,        
อางถึงในศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประวัติเกาะรัตนโกสินทร, เขาถึงเมื่อ
24 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin/  

     160 เพ็ญลักษณ วงศจงใจหาญ, รายงานการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯ จาก
มุมมองของชาวตะวันตก (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 125.   
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ถึง 20 เทาตัว ในป 2528 กรุงเทพฯ มีจํานวนชุมชนแออัดทั้งสิ้น 1,020 แหง ชุมชนแออัดตางๆ 
เหลาน้ี สวนใหญอยูในอาศัยในเขตเมืองเกา161 จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา แมรัฐจะพยายาม
นําคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทรแลวตั้งแตจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตทศวรรษ 2520    
แตก็ความพยายามของรัฐดังกลาวไมไดประสบความสําเร็จเทาที่ควร การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วในชวงนี้ทําใหเกิดการอพยพหลั่งไหลของผูคนจากตางจงัหวัดเขาสูกรุงเทพฯ เพื่อเปนกําลังการ
ผลิตทางเศรษฐกิจทีร่ัฐเห็นวาเปนเรือ่งสําคัญมากกวาที่จะมาอนุรกัษโบราณสถาน ประกอบในขณะนั้น     
ยังไมมีกระบวนการทางกฎหมาย ที่รัฐตองรับฟงความคิดเห็นของของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
การอนุรักษ สงผลใหประชาชนในขณะน้ัน ไมไดตระหนักวาตนจะเรียกรองหรือมีสิทธิตอตานการ
ทํางานของรัฐได ดังนั้น การตอตานจากชุมชนที่มีตอการอนุรักษในชวงน้ี จึงยังไมมีความรุนแรงมาก
เทาที่ควร  

     ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคการทํางานอนุรักษ
เกาะรัตนโกสินทรในขณะนั้น ซึ่งขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง การตอตานโครงการอนุรักษ
โบราณสถานตางๆ ของรัฐที่เกิดข้ึนในชวงทศวรรษที่ 2530 ซึ่งยังไมมีความหนักหนาหรือรุนแรงเพียง
พอที่จะทําใหรัฐตระหนักวาเปนปญหาและอุปสรรคตอการอนุรักษ 

“...การร้ืออาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยก็มีการถกเถียงกันมา ...ชวงน้ันมีคน 

คัดคานมาก แตตอมาเม่ือพัฒนาเสร็จ คนสวนใหญก็เห็นตรงกันวาการร้ือศาลา 
เฉลิมไทย เปนการเปดพื้นท่ีใหเห็นความอลังการของโลหะปราสาท ซ่ึงเปน 

มุมมองท่ีสวยงามมากของกรุงเทพมหานคร และไดใชรับแขกบานแขกเมือง ... 
อดีตตลาดนัดที่สนามหลวงก็เหมือนกัน แตเดิม... มีตลาดขายของกันเกะกะ  
ขายอาหาร ขายเสื้อผา ขายตนไม และขายหนังสือ กวาจะยายออกไปที่ตลาด 

จตุจักรได ก็ตองสูกันมาก แตเม่ือยายแลว สนามหลวงก็ดูสะอาดตาขึ้น มีทัศนียภาพ 

ที่งดงาม ไมเกะกะ ตลาดจตุจักรเองก็ประสบความสําเร็จดียิ่ง...”162    

     นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.อดุลยังช้ีแจงถึงการอนุรักษโบราณสถานของรัฐ ที่ไดรับฟง
เสียงจากประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบ  

 

                                                             
     161 เรื่องเดียวกัน. 
     162 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ , “บทสัมภาษณศาสตราจารย ดร.อดุล    

วิเชียรเจริญ โครงการกอสรางอาคารศาลฎีกาแหงใหม,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรม
ฉบับพิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 5. 
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“... เห็นวาเสียงของประชาชนเปนเร่ืองสําคัญ แมวาในอดีตเราอาจไมมี 

กระบวนการแบบเดี๋ยวน้ี เขาเรียกวาประชาพิจารณแบบเปนทางการ แตเราก็ฟง 
อยางไรก็ตาม ...ก็อาจตองตัดสินใจ เชน เร่ืองการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทรบริเวณ 

ทาพระจันทรหรือขางพระบรมมหาราชวัง ก็เคยมีปญหามากเพราะมีหาบเรเยอะ 
... อยางไรก็ตาม เม่ือมีหาบเรขายของกอใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอย  
เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นเราก็จําเปนตองตัดสินใจ...”163 

     ในทศวรรษที่ 2540 ประชาชนเริ่มตระหนักถึงการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ตางๆ รวมกับรัฐ โดยรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540164 ที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐ ผลจากปจจยัดังกลาว ทําใหการดําเนินงานของคณะกรรมการกรงุรตันโกสนิทรจะตองมี
การทําประชาพิจารณจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย แตทําใหการประชาพิจารณดังกลาว เปนเพียงการ
รับฟงมากกวาที่จะนํามาเปนขอพิจารณาปฏิบัติ ปฏิกิริยาของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการอนุรักษ
โบราณสถานในชวงนี้ มีความรุนแรงและเกิดข้ึนหลายแหง ดังที่ผูวิจัยไดยกเปนกรณีศึกษา ไดแก 
ชุมชนบางลําพู และชุมชนปอมมหากาฬ 

 

 
                                                             

     163 เรื่องเดียวกัน. 
     164 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่

จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารง
ชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

     การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

     สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 
หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไว ในกฎหมายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ยอมไดรับความคุมครอง 
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     ปฏิกิริยาของกลุมคนในชุมชนบางลําพู 

     กรณีที่เกิดข้ึนในชุมชนบางลําพู เปนชุมชนที่ประกอบไปดวยโบราณสถานท่ีสําคัญหลาย
แหง อาทิ ปอมพระสุเมรุ บานพระอาทิตย ประตูวังกรมหลวงจักรเจษฎา อาคารโรงพิมพของคุรุสภา     
เปนตน โดยเฉพาะโรงพิมพของคุรุสภา ซึ่งตั้งอยูบนท่ีดินของกรมธนารักษ เม่ือคราวจัดงานเฉลิมฉลอง
กรุงรัตนโกสินทร รัฐมีแนวคิดที่จะรื้อเพื่อสรางเปนสวนสาธารณะใหมีภูมิทัศนที่สอดรับกับปอมพระ
สุเมรุและคลองบางลําพู แตกลับไดรับการตอตานจากชุมชนชาวบานบางลําพู เพราะโรงพิมพแหงนี้มี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบานแถบน้ี  

     เดิมโรงพิมพคุรุสภามีช่ือวา โรงพิมพวัดสังเวช สรางข้ึนเมื่อป 2468 เม่ือกอนมีสองหลัง      
หลังในที่ติดคลองบางลําพูไดถูกรื้อไป เหลือเพียงหลังนอกที่ติดถนนพระอาทิตย165 ความสําคัญของ
โรงพิมพแหงนี้ เปนโรงเรียนชางพิมพแหงแรกของประเทศไทย โดยภาคเชาสอนดานทฤษฎี ภาคบาย
สอนการรับพิมพงาน ตอมาในป 2492 ไดเปลี่ยนช่ือเปนโรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ มีภารกิจพิมพตํารา
และหนังสือวรรณคดีเอกใหทางการ และในเวลาตอมาโรงพิมพคุรุสภาไดยายฐานการผลิตไปยังโรง
พิมพแหงใหมที่ลาดพราว โรงพิมพคุรุสภาที่ถนนพระสุเมรุจึงกลายเปนเพียงคลังเก็บสินคาเรื่อยมาจน
หมดสัญญาเชา จึงไดสงมอบคืนใหกรมธนารักษเม่ือป 2538166 และถูกปลอยทิ้งรางตั้งแตน้ันมา 

      จนกระทั่งในป 2541 กรมธนารักษมีมติใหรื้ออาคารโรงพิมพเกาแหงน้ีอีกครั้ง แตดวย
พลังความเขมแข็งของชาวประชาคมบางลําพู และเสียงคัดคานจากนักวิชาการกลุมที่เห็นคุณคาของ
อาคารแหงนี้ที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถ่ินบางลําพู167 สงผลใหโครงการรื้อถอนอาคาร
ดังกลาวตองลมเลิกไป และยังเกิดการผลักดันจนกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนอาคารเปนโบราณสถาน              
เมื่อป 2543168  

     กรณีดังกลาว เหตุที่ชุมชนเห็นวาอาคารดังกลาวไมควรถูกรื้อทิ้งเนื่องจากโรงพิมพแหงนี้มี
คุณคาทางจิตใจสําหรับชุมชน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มีความผูกพันและไดเคยใชสถานที่แหงนี้เมื่อ

                                                             
     165 ภราดร ศักดา, ชุมชน 100 ป ในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2557), 50. 

     166 อภิญญา นนทนาท , เรียนรูเรื่องราวยานท่ี “พิพิธบางลําพู” , เขาถึงเมื่อ 25 
พฤษภาคม 2558 เขาถึงไดจาก http://www.lek-prapai.org   

     167 เรื่องเดียวกัน. 
     168 “การข้ึนทะเบียนโรงพิมพคุรุสภาเปนโบราณสถาน” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 118,     

ตอนท่ี 33ง (9 เมษายน 2544): 56.  
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ครั้งท่ียังเปนโรงพิมพคุรุสภา ดังนั้น การรักษาอาคารโรงพิมพคุรุสภาเอาไวยอมหมายถึงการรักษา
เอกลักษณประการหน่ึงของชุมชน และรักษาบรรยากาศในครั้งอดีตของชุมชนไมใหจางหายไป169  

     การอนุรักษอาคารโรงพิมพคุรุสภาไมเพียงจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ
เทานั้น ระหวางนักวิชาการดวยกันก็ยังมีความคิดเห็นที่ แตกตาง กันแบ งออกเปนสองฝาย 
ประกอบดวยฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยกับการรื้อถอนอาคารโรงพิมพคุรุสภา 

     ฝายท่ีเห็นดวยกับการรื้อโรงพิมพโดยเฉพาะ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ไดแสดงความ
คิดเห็นไววา เนื่องจากอาคาร  โรงพิมพคุรุสภามีคุณคาทางดานสถาปตยกรรมนอยมาก ประกอบกับ
ตําแหนงของอาคารโรงพิมพตั้งอยูบนแนวกําแพงเมืองเกาดานทิศเหนือ ดังนั้น จึงมีเหตุผลอันสมควรท่ี
จะรื้ออาคารโรงพิมพออก เนื่องจากเปนการนําเสนอเอกลักษณทางสังคม ในมุมมองที่กวางขวาง
มากกวาการคงสภาพตัวอาคารเกาเอาไว ถึงแมจะเปนการบอกเลาประวัติศาสตรถนนพระอาทิตย  
ดวยอาคารเกาหลังนี้ แตเนื่องจากกําแพงเมืองมีอายุสมัยที่เกาแกกวา และถือเปนรากฐานสําคัญทาง
ประวัติศาสตรในการกอสรางกรุงรัตนโกสินทรยุคเริ่มแรก ดังน้ัน จึงนาจะประเมินคุณคาโดยให
ความสําคัญกับแนวกําแพงเมืองมากกวา170 สําหรับกรณีนี้ ดร.สุเมธไดยกตัวอยางการรื้อสิ่งกอสรางที่
สรางขึ้นในสมัยหลังและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรนอยกวาสิ่งกอสรางอีกสมัยหน่ึง เชน การรื้อ
โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย เนื่องจากมีที่ตั้งบดบังความงามของโลหะปราสาทวัดราชนัดดา ในชวง
แรกที่นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีขณะน้ันไดนําเสนอใหรื้อถอนอาคาร ก็ไดรับการตอตานเปน
อยางมาก171  

     สวนนักวิชาการฝายที่ไมเห็นดวยคือ อาจารยชูวิทย สุจฉายะ อาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความคิดเห็นวา อาคารหลังน้ีมีความสําคัญ ตอ
ประวัติศาสตรชุมชน ถึงแมมีคุณคาทางสถาปตยกรรมนอยมากแตก็มีคุณคาทางสังคม และอาจกลาว
ไดวาอาคารหลังนี้เปน landmark หรือสัญลักษณในทองถ่ินของชุมชน เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งอาคาร

                                                             
     169 ธิติ ปงสุทธิวงศ, “โครงการอนุรักษอาคารโรงพมิพคุรสุภา 2541,” อาษา 8 (มกราคม 

2541): 56. 

     170 สัมภาษณ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา อางถึงใน สุมนา ตางโอฐ, การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมยานถนนพระอาทิตย (รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรปรญิญาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 86. 

     171 เรื่องเดียวกัน. 
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ตั้งอยูบริเวณมุมโคงของถนนพระอาทิตยเปนจุดเดนอยูในตัวเองและสามารถเห็นไดในระยะไกล 172 
นอกจากน้ี อาจารยชูวิทยไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา การพิจารณาคุณคาของอาคารเกาไมใชการให
ความสําคัญแคเพียงอาคารเกาหลังนั้นเปนที่อยูอาศัยของชนช้ันศักดินาในอดีตหรือไม โดยหากอาคาร
หลังใดไมแสดงคุณคาลักษณะดังกลาวก็สามารถรื้อทิ้งได173  

     อยางไรก็ดี ความเห็นที่แตกตางของนักวิชาการทั้งสองฝายไมไดมีผลตอการที่รัฐจะรื้อ
ถอนอาคารโรงพิมพหรือไม เนื่องจากการตอตานของชุมชนมีอิทธิพลตอรัฐมากกวา ซึ่งมาจากแนวคิด
การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 ที่มีอิทธิพลตอสังคมในขณะน้ัน ดังนั้น รัฐจึง
ไดหาวิธีการจัดการกับปญหาน้ีเพ่ือการประสานประโยชนทุกฝายรวมกัน ภายใตเงื่อนไขของแตละฝาย
โดยมีจนกระทั่งเกิดเปนโครงการที่มีช่ือวา “โครงการอนุรักษอาคารโบราณ อดีตโรงพิมพคุรุสภา”174 
ข้ึนในป 2541 เพื่อเปนศูนยศิลปะและวัฒนธรรม หัตถกรรม นันทนาการ และหองสมุดชุมชน   

     ปจจุบันอาคารแหงนี้ ไดกลายเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินช่ือ พิพิธบางลําพู โดยกรมธนารักษ    
เพื่อเปนแหลงเรียนรูเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของยานบางลําพูและบทบาทของกรมธนารักษควบคู   
กันไป อันเปนตัวอยางที่ดีที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษที่มีสวนรวมระหวางรัฐกับประชาชน 

 

                                                             
      172 สัมภาษณอาจารยชูวิทย สุจฉายะ อางถึงใน สุมนา ตางโอฐ, การจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมยานถนนพระอาทิตย (รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 84. 

     173 เรื่องเดียวกัน. 
     174 ธิติ ปงสุทธิวงศ, “โครงการอนุรักษอาคารโรงพมิพคุรสุภา 2541,” อาษา 8 (มกราคม 

2541): 56. 
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ภาพที่ 34 พิพิธบางลําพ ู
ที่มา:  ยานบางลําพู เขาถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558  
เขาถึงไดจาก http://www.g7stars.com/webboard/index.php  

     ปฏิกิริยาของกลุมคนชุมชนปอมมหากาฬ 

     ชุมชนปอมมหากาฬเปนอีกกรณีหนึ่งที่มีตอตานการอนุรักษโบราณสถานของรัฐ หลังจาก
ที่กรุงเทพมหานครประกาศเขารื้อถอนสิ่งกอสรางอาคารบานเรือนในชุมชนเม่ือป 2546 ความตึง
เครียดของชุมชนที่อาจไรที่อยูและอาชีพ กอใหเกิดการปะทะกันระหวางรัฐกับชุมชนข้ึนอยางที่ไมเคย
เกิดข้ึนมากอนในการอนุรักษโบราณสถาน 

     เริ่มแรกของการตอตาน ชุมชนไดพยายามแสดงเหตุผลตอรัฐและสังคม โดยการหาขอมูล
ทางประวัติศาสตรหรือแมกระทั่งการอางหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกฎหมาย เพื่อแสดงสิทธิของตน
ที่จะอยูอาศัยในพ้ืนที่แหงนี้ตอไป  

     ในทางขอมูลทางประวัติศาสตร ชุมชนไดแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณความเกาแกของ
ชุมชน วิถีชุมชนขาราชบริพารและศิลปวัฒนธรรมตางๆ ที่หายากในสังคมเมือง175 ซึ่งขอมูลดังกลาว 
รัฐยังไมไดใหความสาํคัญวา ชุมชนจะมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนานเพียงใด หรือเกี่ยวของกับ
โบราณสถานในพื้นที่อยางไร แตรัฐตองการเพียงการรื้อถอน เพื่อสรางสวนสาธารณะ อันเปน

                                                             
     175 วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย, “เรื่องเลาจากชุมชนท่ีถูกไลรื้อแหงหน่ึง” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 13. 
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วัตถุประสงคหลักของรัฐ ซึ่ งทําใหรัฐโดยกรุงเทพมหานครไดพยายามที่จะเขามารื้อถอนและไล
ชาวบานออกไปจากชุมชนอยูหลายครั้ง  

     การกระทําของกรุงเทพมหานคร นํามาสูการตอบโตที่แข็งกราวจากชุมชน ยกตัวอยาง
เชน การปดทางเขาออกบริเวณพื้นที่ชุมชนท้ังหมด การยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางและศาล
ปกครองสูงสุด เปนตน ความตึงเครียดบนความขัดแยงระหวางกรุงเทพมหานครกับชุมชนปอม
มหากาฬไดดําเนินเรื่อยมาจนดูเสมือนกับวา คู ขัดแยงทั้งสองฝายไมสามารถท่ีจะหาแนวทาง
ประนีประนอมรวมกันได และสถานการณสุดทายกรุงเทพมหานครไดปดประกาศแจงกําหนดการเขา
รื้อยายชุมชนในเดือนตุลาคม 2548176 จึงนํามาสูความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งการเขามา
แกปญหาของกลุมนักวิชาการจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ที่พยายามจะใชหลักการอนุรักษโบราณสถาน
แนวใหม เพ่ือประสานประโยชนระหวางรัฐกับชุมชนปอมมหากาฬ   

      การตอตานของชุมชนที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ได
สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษ ซึ่งรัฐมองวา การอนุรักษจะทําใหโบราณสถานมี
ความสวยงามมากยิ่งข้ึน สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได นอกจากนี้ ยังหมายถึงความภาคภูมิใจ 
ศักดิ์ศรีและหนาตาของประเทศ ตลอดจนสื่อใหเห็นถึงความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย แตรัฐไมไดคํานึงถึงชาวบานและชุมชนที่อยูในเกาะรัตนโกสินทร ที่มีความเก่ียวของ
สัมพันธกับโบราณสถาน การท่ีชุมชนอยูกับโบราณสถานมาเปนระยะเวลานาน จึงกอใหเกิดวิถีชีวิต
และอาชีพ แตรัฐไมไดคํานึงถึงปจจัยดานเศรษฐกิจของชุมชนดังกลาว ทั้งการไลหรือใหประชาชนยาย
ออกไป ก็ไมไดมีการเตรียมความพรอมใหแกประชาชน กลายเปนประชาชนตองเปนผูรับผิดชอบภาระ
ทางเศรษฐกิจเองทั้งหมด ตอมาในชวงทศวรรษ 2540 ชุมชนเริ่มตระหนักในสิทธิของตนเองมากข้ึน 
จึงตองการเขามาตรวจสอบและมีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานรวมกับรัฐ เม่ือบริบททางสังคม
ไดเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนกับในทศวรรษท่ี 2520 - 2530 ที่รัฐจะทําการอนุรักษไดโดยพลการอีก
ตอไป ดังนั้น การอนุรักษ จึงกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น 

     นอกจากจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนแลว ยังนํามาสูการเขามามี
สวนรวมของคนอีกกลุมหนึ่งคือ นักวิชาการ ที่เขามาเพ่ือรวมแกปญหาที่เกิดข้ึน 

     ปฏิกิริยาของนักวิชาการ 
     ในชวงทศวรรษ 2520 และ 2530 บทบาทของนักวิชาการสวนใหญที่ไดเขามาชวยเหลือ

รัฐในการจัดทําโครงการอนุรักษโบราณสถาน ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษเกาะ
รัตนโกสินทรนั้น ในรูปคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร 
                                                             

     176 เรื่องเดียวกัน, 18. 
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     ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ในฐานะที่เปนนักวิชาการผูหน่ึง ไดกลาวถึงบทบาท
การทํางานของนักวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรวา 

“ในอดีต... ก็ตองมาคอยช่ังนํ้าหนักในเร่ืองคุณคาตางๆ อยูเสมอ เชนในการร้ือ 

อาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย ก็มีการถกเถียงกันมาก วาเปนโรงภาพยนตร 
ที่อยูในความทรงจําของประชาชนเปนคุณคาทางประวัติศาสตรแบบหน่ึง กับการ 
ร้ือเพื่อเปดพื้นที่ใหประชาชนไดเห็นความงดงามของโลหะปราสาท ที่มีความหมาย 

มาตั้งแตตนกรุงรัตนโกสินทร จะเลือกอะไร ...”177 

      นักวิชาการท่ีทํางานใหกับรัฐสวนใหญ จะเปนขาราชการประจํากระทรวง ทบวง กรมที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน นอกนั้นจะเปนนักวิชาที่เปนผูแทนมาจากมหาวิทยาลัยที่
ตั้งอยูในเกาะรัตนโกสินทร ดังเชนศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และอธิบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน 
      อยางไรก็ดี เมื่อการอนุรักษดําเนินไปและสงผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
นั้นจึงทําใหนักวิชาการแบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายที่สนับสนุนการทํางานของรัฐ และฝายที่
สนับสนุนประชาชนหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการอนุรักษของรัฐ ดังที่ศาสตราจารย ดร.อดุล ได
กลาวไววา  

“...เร่ืองการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทรบริเวณทาพระจันทรหรือขางพระบรม 

มหาราชวังก็เคยมีปญหามาก เพราะมีหาบเรเยอะ นักวิชาการบางคนสนับสนุน 

ผูเสียประโยชน บอกวาเปนวัฒนธรรมไทยมานานท่ีเรามีตลาด มีหาบเรขายของ  
อยางไรก็ตาม เม่ือหาบเรขายของกอใหเกิดความไมเปนระเบียบ ... เกิดความ 

สกปรก...”178 

      นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา นักวิชาการฝายที่สนับสนุนประชาชนหรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการอนุรักษของรัฐ จะไมมีปฏิกิริยาตอบโตหรือตอตานรัฐ จนกวาการอนุรักษจะเขามา
มีผลกระทบตอกลุมนักวิชาการโดยตรง และเม่ือนักวิชาการทําการตอบโตรัฐ ยอมเปนประเด็นท่ีสังคม
ใหความสนใจเปนกรณีพิเศษ ดังเชนกรณีการยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปอยูที่

                                                             
     177 นิกร ทัสสโรและสุนทรียา เหมือนพะวงศ, “บทสัมภาษณศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียร

เจริญ โครงการกอสรางอาคารศาลฎีกาแหงใหม ,” จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับ
พิเศษ 2,16 (มิถุนายน 2552): 5. 

     178 เรื่องเดียวกัน. 
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รังสิต ซึ่งมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลายคนตางออกมาวิพากษวิจารณ ตลอดจน
ตอตานการทํางานของรัฐในรูปแบบตางๆ 
      เมื่อรัฐไดมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันในสวนที่ติดริมแมน้ํา
เจาพระยา โดยมีจุดประสงคตองการเปดพื้นที่ เพื่อเผยใหเห็นพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวัดบวรสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) จึงตองมีการรื้อยายสถานที่และชุมชนหลาย
แหงเพื่ออนุรักษเกาะรัตนโกสินทร เพื่อเปดมุมมองใหกับสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรดังกลาว     
อันเปนการสรางความงดงามในเขตเมืองเกาที่สําคัญแหงหน่ึงของไทย   
      เมื่อป 2540 คณะรัฐมนตรีชุดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีขณะน้ัน มีมติ
รับหลักการโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งเสนอโดยนายสมัคร สุนทรเวช    
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทรขณะนั้น ทั้งนี้ โครงการ
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเปดมุมมองวัดและวัง และทําใหเปนพ้ืนที่สีเขียว อันจะมีผลให เกิดการ    
รื้อถอนอาคาร รานคา บานเรือน และโยกยายผูคนและชุมชนเกาโดยรอบออกไปนอกเกาะ          
แผนแมบทดังกลาวประกอบดวยโครงการยอยทั้งหมด 20 โครงการ (ซึ่งจะกินอาณาบริเวณต้ังแตปอม
มหากาฬ บริเวณรอบๆ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา ภูเขาทอง ตลอดจนคลองโองอาง ถนนพระ
อาทิตย วัดบวรสถานสุทธาวาส (พระแกววังหนา) ทาพระจันทร ราชนาวีสโมสร กรมการคาภายใน 
บริเวณรอบวัดโพธ์ิ ทาเตียน ปากคลองตลาด แพรงนรา แพรงภูธร บริเวณแถบอาคารถนนราชดําเนิน 
ฯลฯ) และจะใชงบประมาณจากภาษีอากรทั้งสิ้น 1 หม่ืน 5 พันลาน179 ซึ่งรวมถึงพื้นที่บางสวนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในโครงการดังกลาว ตองการใหมีการปรับปรุงพ้ืนที่สนาม
ฟุตบอลใหเปนสวนสาธารณะ ภายในอาคารใดที่รูปทรงไมเหมาะสมกับเกาะรัตนโกสินทร ก็อาจจะ
ตองมีการรื้อออกไป โครงการและนโยบายดังกลาวสอดคลองกับวัตถุประสงคของรัฐประการหน่ึงคือ 
การนําคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทรใหมากที่สุด  

     ดังนั้น จึงทําใหมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ตองเรงดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในศูนยรังสิตใหเร็วที่สุด นํามาสูการคัดคานของนักวิชาการมหาวิทยาธรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจํา นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา เปนตน 

      อยางไรก็ดี ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีนักวิชาการท้ังฝายที่สนับสนุนการยาย
มหาวิทยาลัยและฝายที่คัดคาน ในป 2544 ศาสตราจารย ดร. ชาญวิทย เกษตรศิริ อดีตอธิบการดี

                                                             
      179 ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการ , สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 

2477 ธรรมศาสตรและการเมืองเรื่องพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2548), 495.  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหสัมภาษณในนิตยสารคดี ฉบับเดือนเมษายน 2544 ถึงเหตุผลการ
คัดคานไมยายวา 

“สถานที่สําคัญมาก มีบางที่เปนที่ศักดิ์สิทธ์ิ เราทําลายความศักดิ์สิทธ์ิของ 
สถานที่ไมได ที่น่ีของธรรมศาสตรมีตนโพธ์ิ มีวังหนา มีอาจารยปรีดี มีเสรีไทย มีการ 
กูชาติ มีประชาธิปไตย มี 14 ตุลา มี 6 ตุลาคม น่ีเปนที่ดินศักดิ์สิทธ์ิ... เกือบจะ 

ไมมีมหาวิทยาลัยไหนในโลก มีทั้งเกียรติประวัติและความเปนมาอยางน้ี  
เราเอาธรรมศาสตรออกไปไมได ถาเราเอาออกไป คือ ความฉิบหายและอวสาน”180  

      สวนทางดานนักวิชาการธรรมศาสตรที่สนับสนุนการยายมหาวิทยาลยั เชน ม.ร.ว.พงสวัสดิ์ 
สวัสดิวัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ ขณะน้ัน ไดกลาวไวในนิตยสารฉบับเดียวกันกับศาสตราจารย 
ดร. ชาญวิทย เกษตรศิริ วา  

  “คณะกรรมการท่ีดูแลเกาะรัตนโกสินทร ก็ตองการใหเราปรับปรุงพื้นท่ี  
(ธรรมศาสตร ทาพระจันทร) และสภาพแวดลอมของเกาะ เพราะฉะน้ัน เม่ือยาย 

การเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรีออกไปแลว ก็จะมีการปรับปรุงสนามฟุตบอล 

ใหเปนสวนสาธารณะภายในอาคารใดที่รูปทรงไมเหมาะสมกับเกาะนัก ก็อาจจะมีการ 
ร้ือออก...”181 

      ในสวนนักวิชาการภายนอกอยางเชน ศาสตราจารย ดร .นิ ธิ เอียวศรีวงศ ในน าม
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไดกลาวในบทความช่ือ ไลที่ชมวัง ในมติชนสุดสัปดาห ฉบับ
เดือนมิถนุายน 2544 วา  

  “เม่ือตอนผมเปนเด็ก ผูใหญตองการใชพื้นท่ีซ่ึงเราน่ังเลนอยูเพื่อทําอะไร มักจะ 

บอกวาขยับออกไปจะไลที่ทําวังแลว ผมเขาใจวากิจกรรมอะไรท่ีผูใหญทํายอมมี 

ความสําคัญกวากิจกรรมท่ีเด็กทํา ฉะน้ัน เด็กจึงตองขยับออกไป เพื่อใหผูใหญทํา 

                                                             
     180 สัมภาษณ  ศ.ดร .ชาญวิทย เกษตรศิริ , สารคดี (เมษายน 2544): 68 อางถึงใน      

ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการ, สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตร
และการเมืองเร่ืองพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร , 2548), 
497. 

     181 สัมภาษณ  ม.ร .ว.พงสวัสด์ิ สวัสดิวัตน , สารคดี (เมษายน 2544): 71 อางถึงใน      
ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการ, สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตร
และการเมืองเร่ืองพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร , 2548), 
497. 
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กิจกรรมที่มีความสําคัญเสมอ โตขึ้นมาหนอยก็จะไดเรียนรูจากประวัติศาสตรวา  
การไลที่ทําวังน้ันเขาทํากันจริงๆ ในสมัยกอนน้ี แมแตพื้นท่ีวังหลวงในกรุงเทพฯ  
น้ีเองก็เปนตลาดเจกมากอน แตคร้ันยายเมืองมาอยูฝงตะวันออกฝงเดียว เขาก็ไลเจก 

ไปอยูสําเพ็ง... กรุงเทพฯ เปนชีวิต และชีวิตเกิดขึ้นกับผูคน ไมใชซากอิฐซากปูน  
แมแตคุณคาของวิชาโบราณคดี ก็ไมไดอยูที่ซากอิฐ ซากปูนเฉยๆ แตอยูที่ชีวิตของผูคน 

ซ่ึงซากอิฐซากปูนสามารถบอกเลาไดตางหาก... จะสรางกรุงรัตนโกสินทรใหเปน 

อนุสาวรียงั้นหรือ เอาก็เอา แตจะเปนอนุสาวรียของใครบาง จะไมมีผูคนนับเปน 

แสนเปนลานที่เวียนวายอยูในกระแสแหงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
ตลอด 200 ปของงานกรุงรัตนโกสินทรบางเชียวหรือ ... ผมคิดวาถาจะพัฒนาและ 
อนุรักษเกาะรัตนโกสินทร ตองมองใหเลยจากสภาพทางกายภาพไปถึงระเบียบท่ี 

เปนนามธรรมของไทยดวย จะพัฒนาและอนุรักษระเบียบเหลาอยางไร จึงจะทํา 
ใหรัตนโกสินทรนาอยูสําหรับคนธรรมดาท่ัวไป ที่ไมใชนักทองเท่ียวและคนขวัญออน... 
มุมมองของกรุงรัตนโกสินทรจึงไมใชพื้นท่ีเปดโลงสําหรับถายรูปหรือสําหรับติดแสง 
เสียงอลังการ หากเปนมุมมองจากสายตาของคนไทยสามัญที่ควรรวมสรางและ 
จรรโลงกรุงรัตนโกสินทรมาแตเกากอน ทั้งสิ่งท่ีมองเห็นและมองไมเห็น...”182 

      ในชวงป 2544 กระแสการเรื่องการยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปศูนยรังสิตมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นการยายมุงไปที่การปรับปรุงพื้นที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงชมวิวทิวทัศน
ของเกาะรัตนโกสินทร โดยมีกรอบแนวคิดคือ การเปดพ้ืนที่ วัดและวังโดยปราศจากภาพการ
เคลื่อนไหวของชุมชน183  ซึ่งนักวิชาการสวนมากเห็นวา หากปลอยใหมีโครงการดังกลาวเกิดข้ึน     
ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีผลตอสํานึกทาง
ประวัติศาสตรการเมืองที่สั่งสมมานาน นักวิชาการบางคนไดเรียกปรากฏการณครั้งน้ีวาเปน 
“การเมืองเรื่องพื้นที่ (Polictics of Space)”184 มีการตั้งคําถามตอบโตรัฐกลับไปวา การรื้อยาย
                                                             

     182 นิธิ เอียวศรีวงศ, “ไลที่ทําวัง,” มติชนสุดสัปดาห 12, 3 (มิถุนายน 2544) ชาญวิทย 
เกษตรศิริ บรรณาธิการ , สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตรและ
การเมืองเรื่องพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548), 524 - 
525. 

     183 ธีรยุทธ บุญมี, “การเมืองเรื่องพื้นที่: เกาะรัตนโกสินทร อนุรักษอะไร ทําลายอะไร,” 

ใน สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตรและการเมืองเรื่องพ้ืนท่ี ,      
ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร , 
2548),     1-27. 

     184 เรื่องเดียวกัน, 24. 
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สถานที่และชุมชนหลายแหงเพื่อ “อนุรักษ” เกาะรัตนโกสินทร เกิดข้ึนเพื่อใคร185 แนวคิดดังกลาว
ไดรับความสนใจจากนักวิชาการตางๆ ที่พยายามเฝามองการเคลื่อนไหวตอตานรัฐในการยาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะรัตนโกสินทร 
      จากขอมูลดังกลาว จะสังเกตไดวา กลุมนักวิชาการฝายตอตานการทํางานของรัฐ มักจะ
เช่ือมโยงประเด็นการอนุรักษใหมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับประเด็นทางประวัติศาสตรการเมืองท่ี
ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประวัติศาสตรทองถ่ิน หรือเช่ือมโยงกับประเด็นหรือมุมมอง
ทางการเมืองรวมสมัยตางๆ ตามแตสาขาวิชาท่ีนักวิชาการผูนั้ นเช่ียวชาญ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
นักวิชาการไดพยายามสรางสํานึกทางประวัติศาสตรใหแกชาวชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร และ
ประชาคมธรรมศาสตร ใหเกิดความรักและไมตองการท่ีจะยายสถานศึกษาไปยังบริเวณแหงใหม        
ที่ไมมีประวัติศาสตรใดๆ ที่ผูกพันอันแสดงถึงความเปนธรรมศาสตร ถือไดวาปฏิกิริยาของนักวิชาการท่ี
มีตอการอนุรักษครั้งนี้  ไดกอใหเกิดแนวคิดและความรูใหม ที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร ในฐานะท่ีเปนสิ่งแวดลอมประเภทหนึ่งที่ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  
 

 

ภาพที่ 35  ภาพจําลองบรเิวณทาพระจันทร และวัดมหาธาตุที่ไรชุมชน 

   ในทัศนะของคณะกรรมการอนุรกัษเกาะรัตนโกสินทร ชุมชนทาชาง ทาพระจันทร  
   จําเปนตองยายออกไป เพื่อเปดพื้นที่ใหกบั “วัด” และ “วัง” 

  ที่มา: สูทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตรและการเมืองเรื่องพื้นที่ 
(กรงุเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548) 385. 

                                                             
     185 เรื่องเดียวกัน. 



 

187 

 

     แตอยางไรก็ดี เปนที่นาแปลกใจวา คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรคนหนึ่งกลับอางวา       
ไมทราบถึงโครงการเปดพื้นท่ีในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรมากอน  

“นายนิจ หิญชีระนันท คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรสัมภาษณถึงกรณี 

ขาววาคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรเตรียมวางแผนทุบตึกเกาโรงเรียน 

ราชินี ... สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เพื่อเปดมุมมองทัศนียภาพของวัดพระแกว และวัดโพธ์ิทาเตียนวา จากการ 
สอบถามพบวา เร่ืองน้ีคณะกรรมการยังไมมีใครทราบเร่ือง”186 

     ขาวการยายมหาวิทยาลัยไปศูนยรังสิตไดสรางความตื่นตัวใหกับนักวิชาการท้ังภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตลอดจนนักศึกษา ประชาชน ผูประกอบการคาบริเวณชุมชนทา
พระจันทร สงผลใหมีการจัดกิจกรรมที่สําคัญข้ึน เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการ
อนุรักษเกาะรัตนโกสินทรของรัฐ กิจกรรมดังกลาว มีช่ือวา เดินประชาธิปไตย เพ่ือธรรมศาสตรทา
พระจันทร และชุมชนเกาะรัตนโกสินทร187 จัดข้ึนในวันที่ 24 มิถุนายน 2544 เปนวันครบรอบ 69 ป 
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  

     กิจกรรมดังกลาวประกอบดวยกลุมเครือขาย “รักษ” ธรรมศาสตร ทาพระจันทร และ
ประชาคมเกาะรัตนโกสินทร จัดใหมีการเดินประชาธิปไตย จากลานพระบรมรูปทรงมา สูถนนราช
ดําเนิน จนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และมีพิธีสืบชะตาธรรมศาสตร โดยมีทานผูหญงิ
พูนสุข พนมยงค ภริยานายปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมพิธี188 
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาท่ีมีแนวคิดโดดเดนและเปนที่จับตา
ของสังคมในขณะนั้น เปนจํานวนมากเขารวมการเสวนา เชน นิธิ เอียวศรีวงศ ชาญวิทย เกษตรศิ ริ 
ธเนศ อาภรณสุวรรณ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เปนตน และการจัดงานครั้งนี้ ยังไดรับความสนใจจาก
สื่อมวลชนหลากหลายแขนง เชน มติชน ขาวสด ฯลฯ ทําใหสังคมไดรับทราบถึงมุมมองหน่ึงที่ตอการ
อนุรักษของรัฐ และผลกระทบที่เกิดข้ึน อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน จึงทําใหเกิดการประนีประนอม
และพูดคุยกันมาก ข้ึน บทบาทของธรรมศาสตรในชุมชนทาพระจันทรก็ยังคงอยู ในปจจุบัน             
ซึ่งเหตุการณดังกลาวเปนการพยายามสรางสํานึกทางประวัติศาสตรใหเกิดข้ึนแกชุมชนและคนท่ัวไป 

                                                             
     186 ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการ , สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 

2477 ธรรมศาสตรและการเมืองเรื่องพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2548), 526. 

     187 เรื่องเดียวกัน. 
     188 เรื่องเดียวกัน, 532. 
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     ในการน้ีผู วิจัยไดตั้งขอสังเกตวา การจัดงานดังกลาว ไดเกิดคําวา “ประชาคมเกาะ
รัตนโกสินทร”189 ข้ึน สะทอนใหเห็นถึงการรวมตัวของกลุมคนหลากหลายในเกาะรัตนโกสินทรและ
เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการอนุรักษ จากการศึกษาคนควาเบื้องตน พบวา คําวาประชาคมเกาะ
รัตนโกสินทร ตั้งข้ึนมาใชเฉพาะกิจเทานั้น ซึ่งนับจากป 2544 เปนตนไป ไมพบวามีการใชคําดังกลาว 

     อยางไรก็ดี การจัดงานในครั้งน้ี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแกว ราษฎรอาวุโส ไดกลาวถึง 
อุดมการณของนักวิชาการท่ีตองการรักษาสถาบันการศึกษาและพ้ืนที่แหงนี้วา 

“ถามีการลบเลือนธรรมศาสตรออกไปจริง ก็นาเปนหวงเด็กรุนหลัง ที่ไมมีอะไร 
ยึดติด ... อยากจะใหทุกคนรวมกันรักษาสถานที่แหงน้ี ซ่ึงไดสรางบุคลากรที่ 
รับผิดชอบประเทศชาติมาเปนจํานวนแสน ใหอยูบานเมืองไปจนตราบฟาดินสลาย”190 

 

                                                             
     189 เรื่องเดียวกัน. 
     190 เรื่องเดียวกัน, 526. 
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ภาพที่ 36  โปสเตอรประชาสัมพันธการจัดงานเดินประชาธิปไตย เพ่ือธรรมศาสตร ทาพระจันทรและ 

   ชุมชนเกาะรัตนโกสินทร 
ที่มา: สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนา มธก. 2477 ธรรมศาสตรและการเมืองเรื่องพื้นที่  
(กรงุเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548) 532. 

      จากบทบาทและปฏิกิรยิาของนักวิชาการดังกลาวจะเห็นไดวา นักวิชาการไดแบงออกเปน     
2 ฝาย โดยฝายหนึ่งเปนกลุมที่สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษของรัฐ และอีกฝายหนึ่งเปนกลุมที่
ตอตาน ซึ่งกลุมที่สนับสนุนสวนมากจะเปนกลุมที่เขาไปมีสวนรวมการทํางานกับรัฐ เชน การเขาไป
เปนที่ปรึกษา หรือเปนคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร ฯลฯ นักวิชาการฝายตอตานรัฐมี
แนวโนมท่ีจะไดรับความนาเช่ือถือจากประชาคมเกาะรตันโกสนิทร สะทอนใหเห็นถึงผูไดรับผลกระทบ
จากการอนุรักษมีจํานวนมาก ดังนั้น นักวิชาการกลุมดังกลาว จึงมีวิธีการท่ีจะทําใหสังคมเกิดความ
ตระหนักถึงความเสียหายที่อยูภายใตความสวยงามของคําวาอนุรักษที่รัฐไดพยายามหยิบยื่นให       
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การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรเปนวิธีการหนึ่งที่กลุมนักวิชาการนํามาใช ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ 
การทํางานหนักของนักวิชาการกลุมนี้ ทําใหรัฐตองเริ่มที่จะประนีประนอมกับผูที่ไดรับผลกระทบ     
มากขึ้น เนื่องจากไมเพียงแตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทาน้ัน ในชวงเวลาเดียวกันนี้ ชุมชนละแวกอื่น
ในเกาะรัตนโกสินทรก็ไดมีปฏิกิริยาตอตานรัฐเชนกัน ดังกรณีตัวอยางที่ชัดเจนคือชุมชนปอมมหากาฬ 
การดําเนินงานอนุรักษของรัฐจึงเริ่มที่จะปรับแผนใหลดความเขมงวดลง 20 โครงการอนุรักษกรุง
รัตนโกสินทร จึงไมสามารถทําไดสําเร็จตามแผนทั้งหมด  
      ดังนั้น ภาพของการอนุรักษในเกาะรัตนโกสนิทรที่สะทอนออกมา รัฐจึงมองวาไมเปนทีน่า
พอใจ เพราะการทํางานอนุรักษที่ผานมาของรัฐ ไมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว เพราะ
ความเสื่อมโทรมของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรก็ยังคงอยู แตในทางเศรษฐกิจกลับสงผลให
ที่ดินบริเวณดังกลาวมีราคาสูงข้ึน อันเปนผลที่เกิดจากการอนุรักษโบราณสถานต้ังแตทศวรรษ 2520 
นั่นเอง 

ผลท่ีเกิดจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร 
      จากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเพื่อการสมโภชกรุง 200 ป ตั้งแต
ทศวรรษ 2520 เฉพาะบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน อันเปนที่ตั้งของโบราณสถานระดับชาติ ที่รัฐ
มองวาทรงคุณคา นํามาซึ่งการอนุรักษที่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งเกาะ ภายใตแนวคิดที่จะขจัดความ
เสื่อมโทรมที่อยูตามแหลงชุมชนแออัดตางๆ ออกไปจากโบราณสถาน ซึ่งในมุมมองของรัฐนั้น พาหะที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมคือ คน ดังนั้น รัฐจึงตองหาวิธีการ “กําจัด และ จํากัด” คนเขา – ออก
จากเกาะรัตนโกสินทรใหมากที่สุด และขณะเดียวกัน รัฐก็เลือกท่ีจะทุมเทงบประมาณเพื่อการอนุรักษ
เฉพาะโบราณสถานที่สําคัญกอน ซึ่งการดําเนินการเชนน้ีไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตผูคนในเกาะรัตนโกสินทร  

     ผลกระทบดานสภาพแวดลอมและสิ่งกอสราง 
    เปนที่ทราบกันวาโบราณสถานบริเวณน้ี  รัฐไดให คุณคาการเปนโบราณสถานที่มี

ความสําคัญระดับชาติ เปนสัญลักษณความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เน่ืองจาก
มีประวัติศาสตรที่สัมพันธกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร นอกจากนี้ในดานเศรษฐกิจ ยังเปนแหลง
ทองเท่ียวที่ดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติเขามาเย่ียมชมความสวยงามและความ
ยิ่งใหญอลังการของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
      รัฐจึงเห็นวา สิ่งกอสรางในท่ีจะไมเขาพวกกับโบราณสถานดังกลาว หรือกอใหเกิดผลเสีย
กับโบราณสถานแลว รัฐตองกําจัดออกไปเพื่อการอนุรกัษโบราณสถานสาํคัญแหงน้ีมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน คือยายตลาดนัดออกจากพื้นที่ทองสนามหลวงไปยังพื้นที่สวนจตุจักร ซึ่งเปนโครงการที่         
ทําสําเร็จในป 2525 สงผลใหผูคนเขามาทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจในเกาะรัตนโกสินทรนอยลง 
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      แตอยางไรก็ดี ผลการยายตลาดนัดทองสนามไปยังชานเมือง ยังไมเปนที่พอใจมากนัก 
เพราะบนเกาะรัตนโกสินทรยังมีผูคนหนาแนนและการจราจรคับค่ังอยู สวนหนึ่งเปนผลการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังครั้งใหญในป 2525 ทําให
นักทองเที่ยวตางเขามาเยี่ยมชมความสวยงามจากการบูรณะครั้งน้ัน นอกจากน้ี ในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรช้ันในยังมีสถานท่ีราชการและสถานศึกษาขนาดใหญหลายแหง เชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนตน ทั้ ง
นักทองเท่ียวและนักเรียนนักศึกษาที่มีจํานวนมาก สงผลใหบริเวณเกาะรัตนโกสินทรยังคับค่ังไปดวย
ผูคนอยางไมขาดสาย   
      ในป 2527 รัฐจึงมีแนวคิดท่ีจะนํานักศึกษาออกไปจากเกาะรัตนโกสินทร โดยในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบดวยในหลักการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม ในรูปมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงานเสนอ191 เปนการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังนอกเมือง ทั้งนี้เพื่อเปนการลด
ความหนาแนนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันในลง แตยังคงรักษาวิทยาเขตวังทาพระใหเปนศูนยกลาง
การผลิตบัณฑิตดานศิลปะระดับสูงและบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะตอไปในอนาคต192 นอกจากนี้ ยังเปน
การลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับโบราณสถานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระดวย เนื่องจาก
ขณะน้ัน โบราณสถานสวนใหญถูกใชเปนที่ทําการของคณะวิชาตางๆ เชน ตําหนักพรรณรายเปนที่ทํา
การของคณะมัณฑนศิลป เปนตน 

      การท่ีรัฐใหความสําคัญกับโบราณสถานในพื้นที่นี้ สงผลใหหนวยงานราชการตางๆ ไม
สามารถสรางตึกอาคารที่ทําการได เพราะเปนการบดบังตัวพระบรมมหาราชวัง เชน กรณีที่
กองทัพเรือมีความประสงคที่จะบูรณะซอมแซมอาคารสโมสรเทนนิส ราชนาวีสโมสร ซึ่งมีที่ตั้งติดกับ
ดานซายพระบรมมหาราชวังและติดริมแมน้ําเจาพระยา โดยกองทัพเรือตองการสรางอาคารข้ึนใหม
แทนที่อาคารสโมสรเทนนิสเดิมในบริเวณราชนาวีสโมสร ริมแนวเข่ือนแมน้ําเจาพระยา193 แตไมไดรับ
การอนุญาตใหสราง เนื่องจากรัฐเห็นวา การกอสรางอาคารดังกลาวนี้ ไมสอดคลองกับแนวทาง
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรช้ันใน ซึ่งมีเพียงแนวคิดที่จะทําเปนสวนสาธารณะท่ีกําหนดไววา  

                                                             
      191 สจช.ศธ. 2.3.15.8/30 (4) เรื่อง มติคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร เรื่อง

สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ,      
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     192 เรือ่งเดยีวกนั. 
     193 สจช.ศธ. 2.3.15.8/39 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง

รัตนโกสินทร ครั้งที่ 4/2522 วันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2522, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 



 

192 

 

 

“จัดทําสนามหญา ทางเดินและสวนสาธารณะใหตอเน่ืองกันเทาที่จะเปนไปได  
โดยร้ือถอนอาคารที่เสื่อมสภาพแลวจัดทําเปนสวนสาธารณะสําหรับชุมชนในเมือง  
หรือโดยกําหนดระยะรนของแนวอาคารที่จะปลูกสรางใหมริมนํ้า ใหมีทา 
ริมนํ้าใหเหมาะสม” 194 

      อยางไรก็ดี แมรัฐจะเนนกันคนออกไปนอกเกาะรัตนโกสินทร แตคนที่รัฐหมายถึงนั้น         
ไมรวมกลุมคนที่เรียกวา “นักทองเท่ียว” ซึ่งเปนกลุมคนที่รัฐตองการใหเขามาในเกาะรัตนโกสินทร
มากท่ีสุด นอกจากรัฐจะบูรณะโบราณสถานใหมีความสวยงามข้ึนแลว รัฐยังมีแนวคิดที่จะสราง
บรรยากาศในอดีต เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวอีกดวย  
      ในป 2526 รัฐจึงมีโครงการรื้อฟนรถราง เพราะตองการรื้อฟนบรรยากาศเกาๆ ของกรุง
รัตนโกสินทรข้ึนมา โดยมีดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เปนผูริเริ่มแนวคิด ซึ่งมีเหตุผลการจัดทํา
โครงการไวอยางนาเช่ือถือ นอกจากเหตุผลทางประวัติศาสตรแลว รถรางยังสามารถใชแทนรถ
ทัศนาจรไมใหเขามาจอดบังและทําความสะเทือนใหกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร และจาก
การนี้ สามารถทํารายไดใหปละประมาณ 20 ลานบาท หลังจากคืนทุนโครงการนี้ โดยรัฐบาลไมตอง
ลงทุนมากมายแตประการใด195  
      ในทศวรรษ 2530 ที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกําลังเฟองฟู รัฐมีนโยบายเลือกพ้ืนที่ของ
รัฐเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งรวมถึงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร196 สงผลใหรัฐทุมเทงบประมาณเพื่อ
การอนุรักษและบูรณปฏิสังขรณมากข้ึน ผลจากการอนุรักษ ทําใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามา
เยี่ยมชมบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเปนจํานวนมาก197 เห็นไดจากการท่ี
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยขออนุญาตคณะรัฐมนตรีเพื่อสรางซุมใหขาวสารและอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียวตรงบริเวณหัวมุมสนามหลวงตรงขามประตูวิเศษไชยศรี198  

                                                             
     194 เรื่องเดียวกัน. 
     195 เรือ่งเดยีวกนั. 
     196 สจช.ศธ. 2.3.15.8/34 (4) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการ

อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และการใชที่ดินเขตโบราณสถาน, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     197 สจช.ศธ. 2.3.15.8/40 (4) เรือ่ง ขออนุญาตสรางซุมใหขาวสารบรเิวณหัวมุม

สนามหลวงตรงขามประตูวิเศษไชยศร,ี หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
     198 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 37  ทัศนียภาพบริเวณท่ีตั้งซุมใหขาวสารนักทองเที่ยว 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

     กลาวโดยสรุป การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก ถือไดวาเกิดปญหา   
นอยมาก เมื่อเทียบกับการอนุรักษโบราณสถานกลุมอื่น เน่ืองมาจากการท่ีพระบรมมหาราชวังและ    
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนโบราณสถานท่ีสําคัญของชาติ การอนุรักษอยูภายใตการอุปถัมภของ
พระบรมวงศานุวงศช้ันสูง ในดานสิ่งแวดลอมรอบโบราณสถาน รัฐมีกรอบแนวคิดชัดเจนที่ตองการ   
นําคนออกไปจากโบราณสถานใหมากที่สุด โดยการยายตลาดนัด และพัฒนามหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
เพื่อลดคนเขามายังเกาะรตันโกสินทร อันเปนขอดีที่เปนผลพลอยไดจากการอนุรักษ กระนั้น แมวาคน
จะลดลง แตปญหาการจราจรหนาแนนยังคงอยู เน่ืองจากการทองเที่ยวที่ทําใหมีรถทัวรเขามาในเกาะ
รัตนโกสินทรมาข้ึน สงผลใหเกิดการสั่นสะเทือนตอโบราณสถาน นอกจากนี้ ผลจากการอนุรักษทําให
มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนหลายจุด เพื่อสงเสริมใหพระบรมมหาราชวังมีความสวยงามมากย่ิงข้ึน 
เชน การจัดใหมีสวนหยอมน้ําพุบริเวณตรงขามกรมศิลปากร เปนตน   

     ผลกระทบดานการจัดการทองเท่ียว 
      โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรสวนใหญเปนโบราณสถานที่นักทองเที่ยวใหความนิยม    
เขามาเท่ียวชม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเปนโบราณสถานที่ไดรับผลกระทบจาก
การอนุรักษมากที่สุด เนื่องจากมีนักทองเท่ียวเขาชมเปนจํานวนมาก จนกระทั่งมีการเก็บคาเขาชมเพื่อ
นํารายไดมาจัดการโบราณสถานภายในวัด ซึ่งกอใหเกิดปญหาภายในวัด นอกจากนี้ ดวยท่ีตั้งของวัด
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เปนทางผานไปยังปากคลองตลาด การจราจรที่หนาแนนในบริเวณน้ัน สงผลกระทบใหพระอุโบสถ
พระพุทธไสยาสนเกิดการทรุดตัวลง จนเปนประเด็นปญหาสําคัญที่รัฐตองหันกลับมาทบทวนเรื่อง
การจราจรในเกาะรัตนโกสินทร ดวยความตระหนักวา การจราจรไมวาจะเปนรถประจําทางที่มี
มากกวา 30 สาย รถสวนตัว ตลอดจนรถบรรทุกขนาดใหญที่เดินทางปากคลองตลาด เปนสาเหตุที่
อาจทําใหโบราณสถานเกิดความเสียหายได 
      ดวยการเติบโตของการทองเที่ยว ทําใหบริเวณดังกลาวมีนักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวน
มาก รัฐจึงใชวิธีการอนุรักษ โดยนําคนท่ีอาศัยอยูเดิมและประกอบกิจกรรมอยูเดิมออกไปจากบริเวณ
ดังกลาว การอนุรักษที่เริ่มจากการที่รัฐไดมีนโยบายขยับขยายหนวยงานราชการออกไปยังชานเมือง
มากขึ้น เพื่อลดปญหาความแออัดของตัวเมอืงภายในเขตเกาะรัตนโกสนิทร199 สงผลใหคณะรัฐมนตรมีี
มติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2532 อนุมัติใหกระทรวงพาณิชยใชที่ดินราชพัสดุจํานวนเนื้อที่ 48 ไรเศษ 
บริเวณตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กอสรางอาคารที่ทําการกระทรวง
พาณิชยแหงใหม ซึ่งก็คือกระทรวงพาณิชยในปจจุบัน200 และใหยายขาราชการออกมาจากอาคาร
กระทรวงพาณิชยเดิมที่อยูดานหลังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปทําการยังที่ใหม เมื่อป 2533     
ซึ่งเปนการนําคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทรอีกรูปแบบหนึ่ง ปจจุบันอาคารกระทรวงพาณิชยเดิม 
ไดกลายเปนพิพิธภัณฑมิวเซียมสยาม ซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอีกแหงหน่ึงที่กําลังไดรับ
ความนิยม กรณีนี้ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตวา การมีสถานที่ทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนเชนน้ี ยอมสงผลใหมีคนและ
ยานพาหนะเขามายังเกาะรัตนโกสินทรเปนจํานวนมากอยูเชนเดิม เพียงแตอาจจะไมมากเทาเม่ือครั้ง
กระทรวงพาณิชยต้ังอยูที่นี่    
      นอกจากโบราณสถานแลว บริเวณดังกลาวยังอยูใกลชุมชนโบราณไดแก ชุมชนทาเตียน 
ซึ่งมีตึกแถวที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป 2544201 แตในสวนของตัวชุมชนเองก็ไดรับ
ผลกระทบจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร เชนกัน เนื่องจากสภาพชุมชนเปน      
ยานการคา มีผูคนเขาออกอยูตลอดเวลา สงผลใหชุมชนเกิดความเสื่อมโทรม รัฐจึงเห็นวาบริเวณ
ดังกลาวต้ังอยูใจกลางพื้นที่การทองเที่ยว ตองไดรับการปรับปรุงใหมีความสวยงามสอดรับกับวัด     
พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง นอกจากน้ี ดวยปญหาการจราจรและปญหาความ
สั่นสะเทือนของพ้ืนที่จากรถบรรทุกตอโบราณสถานท่ีมีอยูมากมายในบริเวณนั้น ขัดกับหลักการ

                                                             
     199 ประวัติ กระทรวงพาณิ ชย , เข า ถึง เมื่ อ  7 เมษายน  2558 , เข า ถึง ได จ าก

www2.moc.go.th/   
     200 เรื่องเดียวกัน. 
     201 “การข้ึนทะเทียนทาเตียนเปนโบราณสถาน”ราชกิจจานุเบกษา เลม 118, ตอน 113ง  

(14 พฤศจิกายน 2544): 60. 
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อนุรักษพื้นที่หัวแหวนของกรุงรัตนโกสินทรอยางยิ่ง 202  รัฐจึงมีนโยบายจะยายกิจกรรมการคา          
ในตลาดทาเตียนออกไปบริเวณชานเมือง ซึ่งวิธีดังกลาวเทากับเปนการคุมกําเนิดกิจกรรมการคา       
ในยานน้ีลงทีละนอย จนปจจุบันตลาดทาเตียนเริ่มซบเซาและเลิกกิจการไปบางสวน พื้นที่ภายใน
ตึกแถวเริ่มกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัด ผูคนที่เคยอยูอาศัยในตึกแถวเพื่อการคา       
เริ่มยายออกไปมีบานพักอาศัยตามชานเมือง และกลับเขามาทําการคาเฉพาะเวลากลางวัน 203         
แตอยางไรก็ตาม ชุมชนทาเตียนก็ยังคงเปนยานการคาอาหารแหงระดับประเทศจนปจจุบัน 

     บริเวณดานทิศเหนือของตึกแถวเปนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย      
เดิมเปนที่ตั้งของคลังสินคาเกา ผลจากการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศน อาคารแหงน้ีไดถูกรื้อลง     
เพื่อเปดมุมมองใหเห็นพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากแมน้ําเจาพระยา ตอมา
ในป 2551 ที่ดินบริเวณนี้ไดถูกดัดแปลงใหเปนสวนสาธารณะ มีช่ือวา สวนนาคราภิรมย204 เปดใช
อยางเปนทางการเมื่อป  2553 อันเปน วิธีการจัดสิ่ งแวดลอมรอบโบราณสถานใหสวยงาม              
เพื่อประโยชนแกการทองเท่ียวเชนเดียวกัน 

 

 

 

                                                             
     202 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี และคณะ , องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 338. 
     203 เรื่องเดียวกัน. 
     204 ASTV ผูจัดการออนไลน, “สวนนาคราภิรมย” มุมมองใหมริมแมน้ําเจาพระยา , 

ASTV ผูจัดการออนไลน (23 พฤษภาคม 2551), เขาถึงเมื่อ 7 เมษายน 2558 , เขาถึงไดจาก
http://www.manager.co.th   
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ภาพที่ 38  สวนนคราภิรมย เปดมุมมองรมิแมน้ําเจาพระยา 
ที่มา:  สวนนคราภิรมย เขาถึงเมื่อ 7 เมษายน 2558, เขาถึงไดจาก ASTV ผูจัดการออนไลน
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.asp  

     ผลกระทบตอตัวโบราณสถาน 

     บริเวณปกขวาของพระบรมมหาราชวังติดกับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เดิมพ้ืนที่
บริเวณนี้ เคยเปนที่ ตั้งสถานีบริการนํ้ามันสามทหารของกระทรวงกลาโหม ซึ่ งตั้ งอยูใกลกับ
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในป 2521 เม่ือรัฐเริ่มอนุรักษโบราณสถานในเกาะอยางจริงจัง        
จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของโบราณสถานวา “...ถาคิดถึงโบราณสถานแลว น้ํามันเปนสิ่งไวไฟ    
ถาเกิดไฟข้ึนมาจะติดศาลเจาพอหลักเมือง...”205 ดังนั้น จึงไดมีการรื้อถอนสถานีบริการน้ํามันออกไป
ในป 2522 

     ดวยความที่บริเวณดังกลาว เปนที่ตั้งสถานที่ราชการของทหาร ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ในบริบททางสังคมและการเมืองตั้งแตทศวรรษที่ 2520 – 2530       
ที่การเมืองไทยตองเก่ียวของกับการรัฐประหาร สงผลใหบริเวณดังกลาว รัฐโดยกรมศิลปากรและ
คณะกรรมการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทรไมคอยเขามาดําเนินการอนุรักษในพ้ืนที่ดังกลาวเทาใดนัก  

     จนกระทั่งในทศวรรษ 2530 รัฐเริ่มมีแนวคิดที่จะยายศาลออกไปนอกเมือง เพื่อลด
จํานวนคนในเกาะรัตนโกสินทร ผลจากการอนุรักษดวยวิธีดังกลาว จึงนํามาสูแนวคิดที่จะรื้อถอนกลุม
อาคารศาลฎีกา และการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวเริ่มมีความเปนไปดานมากข้ึนในชวงเศรษฐกิจ

                                                             
     205 สจช.ศธ.2.3.15.8/48 (4) เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการอนุรกัษปรบัปรุงและ

บูรณะเกาะรัตนโกสินทร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ฟนตัวหลังป 2540 ไปแลว จนกระทั่งในป 2549 สํานักงานศาลยุติธรรมในฐานะหนวยงานเจาของ    
ตัวอาคาร เริ่มดําเนินการรื้อถอนอาคารบางสวน สงผลใหกรมศิลปากร นักวิชาการ ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของ ที่ไมตองการใหรื้อถอนอาคารศาลฎีกา แสดงการตอตานการกระทําดังกลาวของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เหตุการณครั้งนี้ เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแตป 2550 เปนตนมา ซึ่งผลสรุปในปจจุบันนี้          
(ป 2558) กลุมอาคารศาลฎีกาไดถูกทุบและรื้อลงเรียบรอยแลว คงเหลือแตอาคารศาลยุติธรรม 
(อาคาร 1) ตั้งอยูหลังอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  

     กรณีดังกลาวสะทอนให เห็นวา ในมุมมองของรัฐกลุมอาคารศาลฎีกาไม ถือเปน
โบราณสถาน จากการศึกษาพบวา กลุมอาคารศาลฎีกาไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน      
ทําใหสํานักงานศาลยุติธรรมสามารถรื้อถอนไดโดยงาย  

     นอกจากนี้ ในสวนพระราชวังสราญรมยเดิมเคยเปนที่ทําการกระทรวงการตางประเทศ 
ตอมาในป 2535 กระทรวงการตางประเทศไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารที่ทําการใหมสองแหง 
คือ อาคารถนนศรีอยุธยาและอาคารถนนแจงวัฒนะ โดยเริ่มการกอสรางอาคารทั้งสองในป 2539 

และกอสรางแลวเสร็จในป 2540 จึงไดยายสวนราชการทั้งหมดจากวังสราญรมยไปท่ีอาคารที่ทําการ
ใหม พรอมกันนั้นไดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรจดัทําขอเสนอแนะและแผนงานสาํหรบัโครงการปรับปรุง
ซอมแซมเพื่ออนุรักษพระราชวังสราญรมย206   

     หลังจากท่ีกระทรวงการตางประเทศไดยายขาราชการและเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานยังที่   
ทําการใหมแลว แตพระราชวังสราญรมยก็ยังอยูในความดูแลของกระทรวงการตางประเทศ และเริ่ม
ดําเนินการบูรณะในป 2542 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหกระทรวงการตางประเทศดําเนิน
โครงการบูรณะและซอมแซมพระราชวังสราญรมยในวงเงิน 160 ลานบาท ในการนี้ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเปนประธานกิตติมศักดิ์207 
จากนั้นจึงไดมีการรื้อถอนอาคารที่กอสรางข้ึนใหมในบริเวณพระราชวังสราญรมยทั้งหมด ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทรและกรมศิลปากร  และมีการจัดจางบริ ษัท            
นอรทเทรินซัน จํากัด สํารวจโบราณคดีเบื้องตน และจางบริษัท สโตนเฮนจ ดีไซน แอนด คอนซัลแทนต 

                                                             
     206 กระทรวงการตางประเทศ กรมสารนเิทศ, “กระทรวงการตางประเทศในวันน้ี,” วิทยุ

สราญรมย: รวมเรื่องวารสาร 3, 49 – 50 (2555): 47.  

     207 เรื่องเดียวกัน. 
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จํากัด เขียนแบบอาคารทิศตะวันออก เพื่อสรางทดแทนอาคารเดิมที่ ถูกรื้อถอน และจัดจางใหบริษัท 
ยุวากรณศุภภัณฑ รับเหมากอสรางอาคารหลังใหม208  

     ในชวงเวลาเดียวกัน คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติขยายขอบเขตโครงการปรับปรุงซอมแซมเพื่อ
อนุรักษพระราชวังสราญรมยในวงเงิน 330 ลานบาท โดยใหครอบคลุมการซอมแซมอาคารพระราชวัง
สราญรมยหลังเดิม รวมทั้งการสรางพ้ืนที่จอดรถยนตและระบบสาธารณูปโภคใตดิน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศนและบูรณะหลักฐานทางโบราณคดี การตกแตงภายในและพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ 
ตอมาไดอนุมัติขยายวงเงินเปน 543 ลานบาท และขยายเวลาผูกพันงบประมาณเปนป 2547-2550 

พรอมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกอสรางอาคารหลังใหมจาก 2 ช้ันเปน 3 ช้ัน209 

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 มีการลงนามในสัญญาจัดจางกิจการรวมคาสโตนเฮนจ      
กุฎาคาร เปนผูออกแบบโครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อการบูรณะพระราชวังสราญรมย (อาคารเกา) 
และกอสรางอาคารใหม 3 ช้ัน แตหลังจากคณะกรรมการจัดจางดําเนินการจัดหาผูรับจาง ปรากฏวา   
ผูเสนอราคาท้ัง 3 ราย มีการเสนอราคาสูงกวางบประมาณท่ีมีอยู จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขยายวงเงนิ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลงขยายวงเงินงบประมาณเปน 637,746,000 บาท และขยายระยะ
ผูกพันงบประมาณเปนป 2547-2553210  

     จากขอมูลจะเห็นไดวา เริ่มตั้ งแตป 2542 เปนตนมาจนถึงป 2555 การอนุรักษ
พระราชวังสราญรมยใชเวลาถึง 13 ป ซึ่งถือวาเปนการอนุรักษที่ยืดเยื้อ ผิดปกติ เนื่องมาจากการ
อนุรักษไมไดมีการวางแผนไวลวงหนาวา การอนุรักษมีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด กรณีดังกลาวสังคม
ใหความสนใจเนื่องจากเปนโบราณสถานท่ีสําคัญ และจะมีโครงการสรางพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึนดานหนาพระราชวัง ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดช้ีแจง
เหตุผลท่ีลาชาวาเนื่องจากการอนุรักษมีปญหาดานงบประมาณ จึงไดชะลอโครงการไวช่ัวคราว แตได
พยายามดําเนินการในสวนที่ไมกอใหเกิดภาระดานงบประมาณมากนักเรื่อยมา211 จนถึงป 2550 การ
บูรณะปรับปรุงซอมแซมวังสราญรมยเริ่มดําเนินการอยางเต็มรูปแบบตามแผนงาน และใชประมาณ

                                                             
     208 “มหากาพยงานบูรณะ "วังสราญรมย" ผานมาแลว 7 ปลัด 10 รัฐมนตรี,” มติชน

ออนไลน: ตางประเทศ รายงานพิเศษ มติชน 8 ตุลาคม 2555, เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th.  

     209 เรื่องเดียวกัน. 

     210 เรื่องเดียวกัน. 

     211 กระทรวงการตางประเทศ กรมสารนเิทศ, “กระทรวงการตางประเทศในวันน้ี,” วิทยุ
สราญรมย: รวมเรื่องวารสาร 3, 49 – 50 (2555): 47.  
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เวลา  3 ป จึงดําเนินการในสวนโครงสรางและการปรับปรงุภูมิทัศนภายนอกแลวเสร็จ คงเหลือแตงาน
ตกแตงภายในซ่ึงคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป 2556212  

 

ภาพที่ 39  การอนุรักษพระราชวังสราญรมย 
ที่มา: พระราชวังสราญรมย เขาถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2558 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/  

 
ภาพที่ 40 พระราชวังสราญรมยหลังผานกระบวนการอนุรกัษ  
ที่มา: พระราชวังสราญรมย เขาถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2558 เขาถึงไดจาก 
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/ 

                                                             
     212 ปจจบุันพระราชวังสราญรมยไดรบัการซอมซอมเสรจ็เรยีบรอยแลว (ผูวิจัย) 
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     กระทรวงการตางประเทศมุงหวังที่จะใชวังสราญรมยสําหรับเปนสถานที่จัดการประชุม
ระหวางประเทศท่ีสําคัญ รวมทั้งใชเปนสถานท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาของการตางประเทศ     
ของไทย โดยเฉพาะในยุครัตนโกสินทร เพื่อใหวังสราญรมยเปนสถานที่อันเปนที่เชิดหนาชูตาของ  
เกาะรัตนโกสินทรและกรุงเทพมหานคร213 เปนสถานท่ีที่เหมาะสมสําหรับประกอบกิจกรรมระดับ
นานาชาติ และเปนสถานที่แหงหนึ่งซึ่งกระทรวงการตางประเทศสามารถรักษาไว ตลอดจนทํานุบํารุง
ตอไปดวยความภาคภูมิใจ  

     แตผลที่เกิดจากการอนุรักษที่สะทอนออกมากลบัพบปญหามากมาย ไมวาจะเปนปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตัวโบราณสถานเอง อาทิ การรั่วซึมของน้ําฝนจนเปนเหตุใหผนัง ฝาอาคารเกิดบวมพองไป
จนถึงข้ึนราหลุดลอกเปนแผน มีคราบนํ้าเปนทางตามผนังกําแพงใหเห็นเปนระยะการประกอบบัว
กําแพง บัวพื้น ไมสมบูรณ และมีอุปกรณบางสวนที่เปนของเกาสูญหายไป214 จนกระทั่งนายสุรพงษ            
โตวิจักษณชัยกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศขณะนั้น ไดสั่งระงับการตกแตงภายใน      
ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายของการบูรณะซอมแซมพระราชวัง โดยใหเหตุผลวา ตองการตัดตอนการวาจาง
เดิมใหจบจึงจะอนุมัติใหเริ่มงานใหมตอไปได และกระทรวงการตางประเทศไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามความคืบหนาโครงการบูรณะและซอมแซมพระราชวังสราญรมยข้ึน215 นอกจากนี้ ผลกระทบ
ทางสังคมซึ่งสืบเนื่องจากการอนุรักษนั้น ทําใหภูมิทัศนโดยรอบปราศจากผูคนที่พลุกพลานและ
การจราจรลดลงในเวลากลางคืน สงผลใหเกิดการคาประเวณีรายยอยของกลุมชายรักรวมเพศเพิ่มข้ึน
บริเวณหนาพระราชวังสราญรมยอีกดวย216 

                                                             
     213 กระทรวงการตางประเทศ กรมสารนเิทศ, “กระทรวงการตางประเทศในวันน้ี,” วิทยุ

สราญรมย: รวมเรื่องวารสาร 3, 49 – 50 (2555): 47. 
     214 เรื่องเดียวกัน.  
     215 เรื่องเดียวกัน. 
     216 ปุญญวันต  จิตประคอง, “ผูชายหนาวัง (สราญรมย): โสเภณีชายคูโลก โศลกแหงชีวิต 

(มืด) เศษซากชีวิตทางสังคมผานภาพสะทอนของ “พี่เอก” นามสมมติ: หนึ่งในโสเภณีชายหนาวังฯ,” 

เขาถึงเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://midnightuniv.org/. 
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ภาพที่ 41  ภาพแนวทางตามโครงการการบูรณะพระราชวังสราญรมย  
ที่มา: พระราชวังสราญรมย เขาถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2558 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/ 

     ผลกระทบตอชุมชน 
     โบราณสถานบริเวณน้ีสวนใหญจะตั้งอยูปะปนกับชุมชน สถานศึกษา ตลอดจนสถานท่ี

ราชการตางๆ นอกจากนั้นยังใชเปนสถานที่ทองเท่ียว เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร สถานที่
แหงนี้   เดิมเปนพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) การอนุรักษโบราณสถานของรัฐในพื้นที่นี้ ที่โดด
เดนคือ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณปอมพระสุเมรุใหเปนสวนสาธารณะมีช่ือวา สวนสันติชัยปราการ    
ซึ่งใชสําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจของชุมชนบริเวณดังกลาว  

     จากการศึกษาพบวา ปอมพระสุเมรุไดรับการบูรณครั้งแรกในป 2525 คราวสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร217 ตอมาในป 2542 ไดรับการบูรณะอีกครั้ง โดยกรมศิลปากรไดจางบริษัท ศิวกรการ
ชาง จํากัด เปนผูดําเนินการ218 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสปมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนพรรษาครบ 6 รอบในป 2542 ดวยเหตุนี้ นอกจากจะทําให
ปอมพระสุเมรุไดรับการบูรณะแลว บริเวณโดยรอบยังไดมีการปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม โดยการ
ดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร และไดใชช่ือโครงการวา “โครงการปรับปรุงบริเวณปอมพระสุเมรุ 
                                                             

     217 สํานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร , นําเท่ียวเกาะรัตนโกสินทร GUIDE 

BOOK: RATTANAKOSIN ISLAND (กรุงเทพฯ: สํานักงานเขตพระนคร, 2530), 55. 
     218 ศิวกรการชาง, รายงานการอนุรักษปอมพระสุเมรุ. มปท, ,ปปท, ไมมีเลขหนากํากับ. 
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ทางเดินเลียบแมน้ํา และครัววังหนา”219 เปนโครงการตามนโยบายของ ดร .พิจิตต รัตตกุล          
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้นและคณะกรรมการฝายพิธีในคณะอํานวยการจัดงานเฉลิม     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา      
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  

     ภายในโครงการดังกลาวแบงพื้นที่ดําเนินการ 3 สวน220 ดังนี ้
     สวนที่ 1 นําพื้นที่บริเวณปอมพระสุเมรุซึ่งมีขนาด 8 ไร จัดสรางเปนพระที่นั่งพลับ

พลาโถง ช้ันเดียว อาคารไม ซึ่งพระที่นั่งดังกลาวสรางแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานนามวา พระที่นั่งสันติชัยปราการ อันเปนที่มาของช่ือสวนสันติชัยปราการในปจจุบัน  

นอกจากน้ี รัฐยังดําเนินการจัดทําประติมากรรมบริเวณโครงการจัดตั้งอยูใกลเคียงกับพระที่นั่ง       
โดยเสนอรูปแบบเปนวิถีชีวิตบางลําพู อีกท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบใหเปนสวนสาธารณะ โดย
ทําการประดับพ้ืนที่ปลูกตนไมตกแตงสวน ทําทางเดินโดยรอบใหมีความสวยงามรมรื่น เพ่ือประชาชน
ไดเขามาใชเปนสถานท่ีพักผอน 

     สวนที่ 2 ทําทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา เปนทางเช่ือมระหวางศูนยสงเสริมการ
ทองเที่ยว และปอมพระสุเมรุ เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดช่ืนชมความงามของแมน้ํา
เจาพระยา 

     สวนที่ 3 จัดสรางศูนยสงเสริมการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ของอาคาร
ทั้งหมด 1,100 ตารางเมตร เพ่ือเปนศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว ซึ่งมีจํานวนมากในบริเวณแหงนี้ 

                                                             
       219 ไมปรากฏช่ือผูแตง, โครงการปรับปรงุบริเวณปอมพระสุเมรุทางเดินเลียบแมน้ําและ

ครัววังหนา, อาษา 3 (2543): 86 

       220 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 42 ปอมพระสุเมรุและสวนสาธารณะ 
ที่มา: สวนสันติชัยปราการ เขาถึงเมือ่ 7 เมษายน 2558 

เขาถึงไดจาก http://www.panoramio.com/  

     สวนบริเวณตรงขามปอมพระสุเมรุ มีโบราณสถานขนาดเล็กอีกแหงหนึ่งเปนลักษณะซุม  
ประตูวัง ช่ือวา ซุมประตูวังถนนพระสุเมรุ ไดรับการข้ึนทะเบียนเม่ือป 2541221 ปจจุบัน ตรงกลางซุม
ประตูเปนที่ตั้งศาลพระรูปกรมหลวงจักรเจษฎา พระราชอนุชาตางพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเช่ือวาเปนเจาของวังแหงน้ี เม่ือมองเขาไปภายในจะเปนที่พักอาศัย   
ถูกดัดแปลงเปนสถานเสริมความงามขนาดเล็กในชุมชน ดานขางประตูวังถูกขนาบดวยอาคารพาณิชย 
และตัวประตูวังเองยังเปนที่ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาและมีสายไฟระโยงระยางไมเปนระเบียบ สิ่งเหลานี้
สงผลใหภาพของโบราณสถานแหงนี้ถูกลดทอนคุณคาลง   

 

                                                             
     221 “การข้ึนทะเบียนซุมประตูวังถนนพระสุเมรุเปนโบราณสถาน” ราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 115, ตอน 83ง (11 กันยานยน 2541): 87. 
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ภาพที่ 43 ซุมประตูวังถนนพระสเุมร ุ
ที่มา: สวนสันติชัยปราการ เขาถึงเมือ่ 7 เมษายน 2558 

เขาถึงไดจาก http://www.panoramio.com/  

     กรณีโบราณสถานแหงนี้เปนตัวอยางที่ชัดเจน ที่สะทอนใหเห็นมุมมองและการใหคุณคา
ของโบราณสถานระหวางรัฐและชุมชนที่แตกตางกัน เพราะแมรัฐจะใหคุณคาโดยการข้ึนทะเบียน
โบราณสถานแลว แตในทางปฏิบัติรัฐกลับปลอยใหโบราณสถานแหงน้ีมีสภาพที่ไมเหมาะสม หรือ
นักวิชาการบางทานใชคําวา ทรรศนะอุจาด222 เม่ือเปรียบเทียบกับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร
อื่นๆ ที่รัฐใหความสําคัญ เพราะซุมประตูวังแหงน้ีไมไดมีความสําคัญในแงของการเปนหลักฐานและ
ประจักษพยานบอกเลาเหตุการณในอดีตมากนัก อีกท้ังไมปรากฏความสวยงามทางสถาปตยกรรมหรอื
ศิลปกรรมที่ชัดเจนแตประการใด แตในมุมมองของชุมชนกลับเห็นวา โบราณสถานแหงนี้เปนสถานท่ี

                                                             
     222 แสงอรุณ รัตกสิกร, แสงอรุณแหงสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540), 73. 
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ศักดิ์สิทธ์ิ มีการต้ังศาลพระภูมิไวในบริเวณซุมประตู สะทอนใหเห็นถึงการทําใหบริเวณแหงนี้รวมถึง
ชุมชนเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เนื่องมาจากคําบอกเลาเกี่ยวกับวังแหงนี้วามีพระภูมิเจาที่แรงมาก223 

     นอกจากนี้ ในบริเวณใกลเคียง ยังมีโบราณสถานที่มีเอกชนเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ไดแก 
บานพระอาทิตยอาคารเลขที่ 102/1 ซึ่งกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป 2532224    
แตไดมีปญหาการข้ึนทะเบียน จนกระท่ังบางสวนของบานพระอาทิตยไดถูกเพิกถอนการข้ึน     
ทะเบียนไป 

      ดังที่ไดกลาวมาแลววา ผลจากการอนุรักษโบราณสถานทําใหเกิดการตอตานจาก
ประชาคมเกาะรัตนโกสินทร นอกจากมีโครงการยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว สาเหตุสวนหนึ่งมา
จากการอนุรักษไดกระทบกับชุมชนทาพระจันทร ซึ่งเปนชุมชนโบราณท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง ที่มี
พัฒนาการมาจากการทีเ่ปนทาเรือจุดรับสงคนโดยสารระหวางฝงพระนครและธนบุรี นับเปนทานํ้าที่มี
ความสําคัญมากทาหนึ่ง จึงมีผูคนเขามาใชประโยชนบนพื้นที่จํานวนมากตลอดวัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
บริเวณนี้เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 225 ก็ยิ่งทําใหมีประชากร
หนาแนนมากข้ึน โดยลักษณะเศรษฐกิจการคาที่เปนลักษณะเดนของยานน้ีก็คือ การขายอาหาร
สําเร็จรูปแกผูมาใชบริการโรงพยาบาลและนักศึกษา ขาราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร226  ดังนั้น 
เมื่อการอนุรักษของรัฐพุงเปาหมายไปท่ีการปรับปรุงภูมิทัศนและยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงทํา
ใหเกิดการตอตานจากผูคนในชุมชนดังกลาว  
       ผลจากการอนุรักษโบราณสถานในพื้นที่แหงนี้ นับวาเปนตัวอยางของการอนุรักษที่เกิด
จากความรวมมือระหวางรัฐกับชุมชน ดังเชนกรณีอาคารโรงพิมพคุรุสภาของกรมธนารักษที่ไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน และยังใชประโยชนจากโบราณสถานดังกลาวในฐานะเปนพิพิธภัณฑ
ชุมชน นอกจากนี้ โบราณสถานสวนใหญยังใชประโยชนเปนสถานที่ราชการ เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในอดีตเปนสวนหนึ่งของวังหนา ยังคงมีซากกําแพงวังหลงเหลืออยูบริเวณหนาคณะรัฐศาสตร ซึ่งไดรับ
การดูแลจากกรมศิลปากร วังมะลิวัลย โบราณสถานอยูในความดูแลของสํานักงานทรัพยสิน         

                                                             
      223 นิธิ เอียวศรีวงศ, “ไลที่ทําวัง,” มติชนสุดสัปดาห 12, 3 (มิถุนายน 2544) ชาญวิทย 

เกษตรศิริ บรรณาธิการ , สูทศวรรษท่ี 7 ปฏิวัติ 2475/สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตรและ
การเมืองเร่ืองพ้ืนท่ี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548), 8. 

      224 “การข้ึนทะเบียนอาคารเลขที่ 102/1 เปนโบราณสถาน,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 
106 ,ตอนท่ี 27 (16 กุมภาพันธ 2532): 87. 

      225 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 337. 

      226 เรื่องเดียวกัน. 
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สวนพระมหากษัตริย ปจจุบันเปนที่ทําการขององคการอาหารและเกษตรกรรมแหงชาติ หรือ FAO   
ซึ่งการบูรณะปรบัปรุงอาคารแตละครั้งตองแจงไปยังสาํนักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย227 ตอมา
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานในป 2552228 นอกจากนี้ โบราณสถานบางแหงเปนของเอกชน 
เชนบานพระอาทิตย ที่เปดเปนรานอาหาร ซึ่งการท่ีเอกชนจะตอเติมดัดแปลงจะตองไดรบัอนุญาตจาก
กรมศิลปากร   

      ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน 

      โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอกสวนใหญ อาจกลาวไดวามีปญหาที่เกิดจากการ
อนุรักษมากที่สุด เนื่องจากกินพื้นที่ครอบคลุมกวางขวางกวาพื้นที่อื่น โดยโบราณสถานทั้งหมดในกลุม
นี้ต้ังอยูบริเวณเกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก ซึ่งมีระยะหางจากโบราณสถานในพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืน 
      การอนุรักษโบราณสถานในพื้นแหงน้ี เกิดจากรัฐมีแนวคิดวาบริเวณดังกลาวมีโบราณ
สถานที่สําคัญไดแก ปอมมหากาฬ วัดราชนัดดา ตลอดจนตึกแถวท่ีสวยงามเรียงรายไปตามแนวถนน
ราชดําเนินกลาง จึงเห็นวาเปนเสมือนประตูสูเกาะรตันโกสนิทร รัฐจึงอนุรักษโบราณสถานเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียว อีกทั้งเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตทวา เมื่อพิจารณา
สภาพแวดลอมรอบโบราณสถาน รัฐกลับพบปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษมากมาย ประการแรก 
คือ การมีโรงภาพยนตรขนาดใหญตั้งอยู ประการที่สอง มีชุมชนแออัดขนาดใหญอยูบริเวณหลังกําแพง
ปอมมหากาฬ  
      เมื่อวัตถุประสงคหลักของการอนุรักษของรัฐคือ การนําคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทร
ใหมากที่สุด สงผลใหรัฐรื้อถอนโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย และไลรื้อชุมชนปอมมหากาฬ อันเปน
พื้นที่ตอเน่ืองกัน ผลการดําเนินการอนุรักษดังกลาว สงผลใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมา  

     ผลดีคือ ชวยเปดมุมมองใหเห็นโลหะปราสาทวัดราชนัดดามากยิ่งข้ึน ปอมมหากาฬ       
มีความสวยงามโดดเดน มีสวนสาธารณะที่ประชาชนสามารถมาใชประโยชนได และมีถาวรวัตถุที่มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ไดแก พลับพลาท่ีประทบัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมด
ถือเปนทรัพยากรท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวใหกับประเทศไทยได  

                                                             
     227 สัมภาษณนายวิชัย นมขุนทด , Procurement Assistant องคการอาหารและ

เกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ, เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2544 อางใน สุมนา ตางโอฐ , การจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมยานถนนพระอาทิตย (รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 86.  

     228 “ข้ึนทะเบียนวังมะลิวัลยข้ึนเปนโบราณสถาน,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 126, ตอน
พิเศษ 140ง (15 กันยายน 2552): 58. 
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     ผลเสียคือ ชุมชนปอมมหากาฬไดรับผลกระทบจากการตอสูกับรัฐ ไมวาจะเปนวิถีชีวิต 
อาชีพ ตลอดจนการคาในชุมชน ซึ่งชาวบานในชุมชนปอมมหากาฬสวนใหญประกอบอาชีพคาขายสัตว
เลี้ยง ของเกา ประทัด ดอกไมไฟ และอูซอมรถ229 หากเกิดการไลรื้อแลว ชาวบานก็อาจประสบปญหา
การประกอบอาชีพได  

     ผลตอราคาท่ีดินของกรุงเทพมหานครและจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
      อยางไรก็ดี ผลจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรตั้งแตป 2521 – 2549 
นอกจากจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแลว ยังทําใหที่ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทรมี
ราคาสูง และสงผลใหที่ดินบริเวณรอบนอกมีราคาสูงตามไปดวย ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการยาย
สถานที่ราชการออกไปอยูนอกเกาะรัตนโกสินทรหลายแหง   

 
ภาพที่ 45 ราคาที่ดินในเขตเกาะรัตนโกสินทรและบริเวณใกลเคียง ป 2541 

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรมปที่ 19 ฉบับประจําวันที่ 3 มกราคม 2541 

 

                                                             
     229 วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย, “เรื่องเลาจากชุมชนท่ีถูกไลรื้อแหงหน่ึง” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 13. 
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      นอกจากน้ี ผลจากการอนุรักษยังทําใหเศรษฐกิจการทองเที่ยวของประเทศมีแนวโนม     
ที่ดีข้ึน เห็นไดจากนักทองเที่ยวชาวชาตินิยมเดินทางเขามาในไทย โดยระหวางป 2538 – 2549 ไดมี
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกป (ดูตาราง 6 หนา 103 
ประกอบ) แตมีจํานวนลดลงในชวงระหวางป 2550 – 2552 เน่ืองจากเหตุการณรัฐประหารป 2549 
ตอมาในป 2553 มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวน 38,222,903 คน และในป 2554 เพ่ิมขึ้น
เปน 43,763,002 คน เพ่ิมจากปที่แลวถึง 14.49% จําแนกเปนชาวตางชาติเพิ่มข้ึนถึง 31.10% และ
คนไทย 7.47% (ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2555) 230 และมีแนวโนมวาจะมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
เขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกป  

ตาราง 7 จํานวนนักทองเที่ยวกรงุเทพมหานคร ระหวางป 2546 - 2550 

 

ป 

นักทองเท่ียว  

รวม 

อัตราการ
เพ่ิม (%) ชาวไทย (คน) ชาวตางชาติ (คน) 

2546 19,524,010 9,780,143 29,304,153 + 7.01 

2547 21,091,449 11,699,909 32,791,448 + 11.90 

2548 22,570,049 12,268,212 34,838,704 + 6.24 

2549 23,800,757 12,371,381 36,172,138 + 3.83 

2550 24,325,088 11,628,458 35,953,546 - 0.60 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไท 

     สําหรับผลจากการอนุรักษโบราณสถานในทศวรรษ 2540 สงผลใหกรุงเทพมหานครมี
จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกป แตทั้งนี้ จํานวนนักทองเที่ยวกลับลดลงในป 2550 อันเน่ืองมาจาก
การรัฐประหารในป 2549 ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานครดวย กรณี
ดังกลาวสะทอนใหเห็นผลกระทบทางการเมืองในขณะนั้นที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจการทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร ดังขอมูลปรากฏในตาราง 

 

 
                                                             

     230 กลุมขอมูลสถิติดานทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว (เผยแพรเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2555) เขาถึงเม่ือ 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก www.tourism.go.th. 
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ตาราง 8 รายไดจากนักทองเที่ยวกรงุเทพมหานคร ระหวางป 2548 - 2550 

 

นักทองเท่ียว 

รายไดจากนักทองเท่ียว (ลานบาท) 

ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 

นักทองเท่ียวชาวไทย 184,815.60 190,933.82 186,145.30 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 165,946.20 145,648.07 147,266.39 

รวม 350,761.80 336,621.89 333,411.69 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

     กลาวโดยสรุป การอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรตั้งแตป 2521 – 2549      
ไดเกิดปญหาข้ึนมาตั้งแตเริ่มตนที่รัฐจะทําการอนุรักษ อันเน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ เชน 
ความเรงรีบที่จะตองเตรยีมสถานที่ เตรียมโบราณสถานและสภาพแวดลอมใหสวยงาม เพื่อรองรับงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร นอกจากนี้ มุมมองของรัฐที่มีตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรก็เปน
ปจจัยสําคัญ เพราะทําใหรัฐเลือกปฏิบัติตอโบราณสถานที่จะอนุรักษคือ เก็บสิ่งกอสรางแหงนี้ไว หรือ
เลือกที่จะทําลายสิ่งกอสรางอีกแหงหน่ึง ทั้งๆ ที่มีสถานะเปนโบราณสถานเชนเดียวกัน ดังเชนกรณี
ศาลฎีกา ปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว ไมไดทําใหรัฐตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองวา การอนุรักษ
โบราณสถานจะไปในทิศทางใดหรือมีกรอบความพอดีอยางไร ดังน้ัน จึงสงผลใหประชาชน ชุมชน 
และกลุมคนตางๆ ในเกาะรัตนโกสินทร ที่มีวิถีชีวิตและสํานึกทางประวัติศาสตรที่ผูกพันอยูกับ
โบราณสถานแสดงปฏิกิริยาตอบโตรัฐ ผลที่เกิดข้ึนจึงถือวาไมมีความคุมคาใดๆ รัฐก็ยังคงทุมเทสรรพ
กําลังและงบประมาณใหกบัโบราณสถานที่รัฐเห็นวาสําคัญ แตโบราณสถานที่รัฐเห็นวาไมสําคัญก็ไมได
รับการอนุรักษเทาที่ควร  

     ถึงอยางไรก็ดี แมการอนุรักษจะสงผลกระทบและเกิดปญหาดังที่กลาวมาแลว ในดาน
บวก จะพบวาโบราณสถาน ตลอดจนภูมิทัศนสภาพแวดลอมในเกาะรัตนโกสินทรไดรับการปรับปรุง  
ใหดีข้ึน มีสัดสวนการใชงานที่ ชัดเจน ไมปะปนกันดังเชนในอดีต ที่สําคัญในดานเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียว ยังชวยดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาในเกาะรัตนโกสินทรมากยิ่งข้ึน เกิดความตื่นตัวดานการ
ทองเท่ียว ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทํารายไดใหกับประเทศ พรอมกับการที่คนหันมาใหความสนใจ
กับอดีตและประวัติศาสตรมากย่ิงขึ้น ซึ่งทั้งหมดยอมสงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
ในภาพรวมได  
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บทท่ี 5 

สรุป 

     การศึกษาเรื่องการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรในครั้งน้ี เปนการศึกษาถึง
ความตระหนัก แนวคิด ของการดําเนินการอนุรักษ จนนํามาสูการใชประโยชนและการใหความสําคัญ
กับโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งเกิดข้ึนภายใตทัศนคติและมุมมองตางๆ ของรัฐและชุมชน 
ตลอดจนศึกษาถึงขอด ีขอเสียและผลกระทบที่เกดิข้ึนกับโบราณสถานและผลกระทบตอรัฐ ประชาชน 
สังคม ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ. 
2521 – 2549  
      ดวยโบราณสถานที่ตั้งอยูในเกาะรัตนโกสินทรมีจํานวนมาก เฉพาะที่ข้ึนทะเบียนมีถึง      
74 แหง และสวนมากต้ังอยูกระจัดกระจายตามสวนตางๆ ในเกาะ ดังน้ัน เพื่อความชัดเจนของ
ขอบเขตการศึกษา ผูวิจัยจึงไดหยิบยกเฉพาะโบราณสถานที่มีความสําคัญและมีประเด็นที่นาสนใจ
ศึกษา และ ซึ่งมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเปนกลุมโบราณสถานท่ีรัฐให
ความสําคัญมากที่สุด โดยโบราณสถานที่ทําการศึกษาต้ังอยูในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในและช้ันนอก 

     จากการศึกษาเรื่องการอนุรักษโบราณสถานที่ เกิดข้ึนตั้งแตป 2521 – 2549 พบวา          
เกิดปญหาตางๆ มากมาย ภายใตแนวคิดการอนุรักษที่รัฐมีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกาะรัตนโกสินทร
กลายเปนสถานท่ีทางประวัติศาสตรที่สวยงาม นาเขามาเยี่ยมชมทองเที่ยว ขณะเดียวกัน รัฐก็เห็นวา
บริเวณโดยรอบโบราณสถานเต็มไปดวยสิ่งทีไ่มนาดู ไมวาจะเปนชุมชนแออัด ตลาดนัด หรือการจราจร
ที่คับค่ัง กรณีดังกลาวทําใหรัฐตองใชวิธีการกันคนออกจากเกาะรัตนโกสินทร ตลอดจนมาตรการทาง
กฎหมายเขามาขับไลผูคนในชุนชนที่ปลูกสรางบานเรือนติดโบราณสถานออกไป  

     อาจกลาวไดวาปญหาที่เกิดจากการอนุรักษสวนใหญเกิดจากการกระทําของรัฐ เน่ืองจาก      
มีอํานาจหนาที่อนุรักษโบราณสถานตามกฎหมายท่ีกําหนดไว แตทั้งน้ี ปญหาที่เกิดข้ึนภายใตการ
อนุรักษมีสาเหตุสําคัญเกิดจากการมีทัศนคติและมุมมอง ตลอดจนการใหคุณคาและความหมายที่มีตอ
โบราณสถานระหวางรัฐกับประชาชนที่มีความแตกตางกัน เพราะรัฐกับประชาชนตางไดรับประโยชน
จากโบราณสถานท่ีไมเหมือนกันนั่นเอง ประกอบกับคําวา อนุรักษ ที่รัฐนํามาใชในขณะน้ัน เปนการ
อนุรักษแนวใหมที่เกิดข้ึนในไทย เดิมที่รัฐไดมุงทําการอนุรักษเฉพาะตัวโบราณสถานและโบราณ
สถานที่เปนซากปรักหักพังหรือโบราณสถานที่ตายแลวเทาน้ัน ตอมารัฐไดเปลี่ยนแนวคิดที่จะอนุรักษ
พื้นที่ทั้งเกาะรัตนโกสินทร เปนการที่รัฐอนุรักษภูมิทัศนรอบโบราณสถานดวย เพื่อใหโบราณสถานมี
ความโดดเดนและสวยงามยิ่งข้ึน อันเปนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของโบราณสถานอีกทางหนึ่ง      
จึงทําใหภาพการอนุรักษที่มีออกเต็มไปดวยความขัดแยง และเลือกปฏิบัติตอโบราณสถาน 
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       จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถาน มีดังน้ี 
      ปญหาระหวางหนวยงานทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษ ไดแก อาคารกระทรวงกลาโหม
และกลุมอาคารศาล การศึกษาปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงการเลือกปฏิบัติตอโบราณสถาน 
เนื่องจากเปนโบราณสถานท่ีตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน มีการใชงานในลักษณะเปนสถานท่ีราชการ
เชนเดียวกัน แตรัฐเลือกที่จะอนุรักษและไมแตะตองอาคารกระทรวงกลาโหม เน่ืองจากเปนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ ขณะเดียวกัน รัฐกลับตัดสินใจรื้อถอนอาคารกลุมอาคารศาลฎีกา
ในป 2549 เพ่ือสรางอาคารที่ทําการใหมใหมีลักษณะทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมสอดคลองกับ   
วัดพระศรีรัตนศาดารามและพระบรมมหาราชวัง แมจะไดรับการตอตานจากกลุมคนตางๆ ก็ตาม       
ซึ่งกรณีดังกลาวถือเปนการอนุรักษที่สงเสริมพื้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
ทั้งๆ ที่กลุมอาคารศาลฎีกามีคุณสมบัติเปนโบราณสถานและมีคุณคาทางประวัติศาสตรเชนเดียวกัน  
      กระนั้น การอนุรักษโบราณสถานที่สําคัญระดับชาติ ซึ่งต้ังอยูในเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน       
ก็ยังเกิดปญหาการอนุรักษ จากการศึกษาพบวา แมจะเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญระดับชาติ      
มีบุคคลสําคัญของประเทศเขามามีสวนรวมก็ตาม ยังเกิดวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐ ในสายตา
ของบางคนก็ยังเห็นวาเกิดการทุจริตคอรัปช่ันและเอื้อผลประโยชนใหแกผูทําการบูรณะ และเกิดการ
โตตอบจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบูรณะ เพราะการบูรณะในครั้งนี้เกี่ยวของกับผลประโยชนคือ
เงินจํานวนมาก ซึ่งการบูรณะโบราณสถานดังกลาวดําเนินไปดวยความเรงรีบเพื่อใหทันงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป ในป 2525  
      นอกจากน้ี ความขัดแยงระหวางรัฐกับวัดนับเปนปญหาที่ เกิดข้ึนจากการอนุรักษ
เชนเดียวกัน เปนกรณีศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จากการศึกษาพบวา     
แมรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษโบราณสถานแหงน้ีเปนจํานวนมาก รองลงมาจากวัดพระศรี
รัตนศาสดารามก็ตาม แตกระแสการทองเที่ยวที่เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหรัฐสามารถหารายได
จากนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมไดจํานวนมาก ประกอบกับในพระราชบัญญัติสงฆกําหนดใหเจา
อาวาสมีอํานาจบริหารจัดการภายในวัดได ทําใหวัดดําเนินการตอเติมและสรางสิ่งกอสรางภายใน
บริเวณวัด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมและความ
ถูกตองตามหลักการอนุรักษที่กรมศิลปากรยึดถือ เม่ือแนวคิดของรัฐกับกรมศิลปากรไมตรงกัน จึง
สงผลกระทบโดยตรงตอโบราณสถานที่จะเกิดความเสียหายจากการทองเท่ียวได 
      การไลรื้อยานการคาตลาดนัดทองสนามหลวงเปนอีกกรณีหน่ึงที่นาสนใจ เพราะรัฐตอง
ตัดสินเลือกระหวางเศรษฐกิจกับโบราณสถาน เน่ืองจากทองสนามหลวงเปนโบราณสถานท่ีอยูติดกับ
พระบรมมหาราชวัง มีลักษณะเปนลานโลงทอดยาวไปถึงกําแพงพระบรมมหาราชวัง ดังนั้น 
สนามหลวงจะมีสภาพอยางไร ยอมสงผลตอความงดงามตอวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังในภาพรวมดวย ในทางเศรษฐกิจ ตลาดนัดทองสนามหลวงตั้งอยูในทําเลที่ดีมาก 
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เหมาะแกการเปนยานการคาในขณะน้ัน เพราะผูคนสามารถเดินทางเขามาจับจายใชสอยไดอยาง
สะดวกสบาย อยางไรก็ดี ในที่สุดรัฐก็เลือกที่จะรื้อตลาดนัดทองสนามหลวงไปยังชานเมือง เพราะรัฐ
ตระหนักถึงตนตอปญหาความเสื่อมโทรมของโบราณสถานและภูมิทัศนที่เกิดข้ึนในเกาะรัตนโกสินทร
วา เกิดจากการมีผูคนอยูอาศัยกันอยางแออัดในเกาะรัตนโกสินทรนั่นเอง  
      ในอีกมุมมองหนึ่งการไรรื้อตลาดนัดทองสนามหลวงสงผลดีตอโบราณสถาน เนื่องจาก
ตลาดนัดทําใหมีการจราจรหนาแนน ซึ่งมีทั้งรถยนตบรรทุกสิบลอที่ขนสงสินคาจากตางจังหวัดมาขน
ถายสินคา และรถยนตสวนตัวของประชาชนที่ขับมาตลาดนัด ในชวงเวลาน้ัน สนามหลวงยังเปนจุด     
จอดสุดทายของรถประจําทางของกรมการขนสงถึง 30 สาย1 ยังไมนับปญหาจากรถบัสโดยสารขนาด
ใหญที่นํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวัง ที่ใชถนนบริเวณหนากรมศิลปากรเปนจุดพักรถรอ
นักทองเท่ียว2 ความหนาแนนของการจราจรไดสงผลตอการทรุดตัวของโบราณสถาน ซึ่งหากรัฐปลอย
ใหการจราจรหนาแนนเชนนี้ โดยไมมีการแกปญหาท่ีตนเหตุ ยอมสงผลใหโบราณสถานเกิดความ
เสียหายในอนาคต  
      นอกจากการไลรื้อยานการคาแลว รัฐยังไดรื้ออาคารท่ีเห็นว าบดบังความสวยงามของ
โบราณสถานที่รัฐเห็นวาสําคัญลง เปนกรณีที่เกิดข้ึนในพื้นที่โบราณสถานปอมมหากาฬ ซึ่งรัฐเห็นวา
เปนเสมือนประตูสูเกาะรัตนโกสินทร การท่ีนักทองเที่ยวจะประทับใจในเกาะรัตนโกสินทรหรือไมนั้น      
รัฐเห็นวาสวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสภาพภูมิทัศนในบริเวณนี้ 
      ปจจัยดังกลาวนํามาซึ่งการรื้อถอนอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยลงในป 2532 เพื่อ
เปดภูมิทัศนใหเห็นโลหะปราสาทวัดราชนัดดา และแกปญหาผูคนและการจราจรที่หนาแนนในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทรดวย แตการรื้อถอนดังกลาวไดเกิดคําถามจากสังคมวา ศาลาเฉลิมไทยเปนอาคารท่ีมี
เรื่องราวสัมพันธกับประวัติศาสตรภาพยนตรไทยและตัวอาคารสรางในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เหตุใดรัฐไมเห็นวาเปนโบราณสถาน แตกลับเลือกที่จะรื้อถอนออกไป เพื่อสงเสริมใหโบราณสถาน    
อีกแหงหนึ่งมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 
      อยางไรก็ดี ในพื้นที่ของปอมมหากาฬ โบราณสถานที่มีความสําคัญอีกแหงหนึ่ง ซึ่งรัฐ
ตองการอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่หลังปอมมหากาฬ สรางเปนสวนสาธารณะ เพื่อใหบริเวณวัดราช
นัดดาและลานพลับลาท่ีประทับมีความสวยงามโดดเดนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากหลังกําแพงเมืองเกามี
ชุมชนปอมมหากาฬตั้งอยู ชุมชนดังกลาวรัฐเห็นวา มีลักษณะเปนชุมชนแออัด ทําใหบริเวณนี้เกิด

                                                             
     1 สจช.ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคาร

สถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524. (โครงการ
ปรับปรุงทองสนามหลวง), หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

     2 เรื่องเดียวกัน. 
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ความเสื่อมโทรมไมนามอง จึงเขาดําเนินการไลรื้อชุมชนไปอยูชานเมือง แตกระบวนการดังกลาวรัฐ
ไมไดตระเตรียมใหชุมชนยายที่อยูอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ชุมชนตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งสวนใหญไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิมยากแกการปรับตัว ทําใหชุมชนเริ่มตอตานรัฐ จนในที่สุด
นํามาสูความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน  
      ลักษณะพิเศษของชุมชนแหงน้ีมีความเขมแข็ง เปนนักสู สามารถตอตานรัฐไดอยาง
ประสิทธิภาพ โดยช้ีแจงปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูคนชุมชนตอกรุงเทพมหานครและสังคมให
รับรูหากชุมชนตองยายออกไปชานเมืองแถบมีนบุรี แตอีกนัยหนึ่งไดสงผลใหความขัดแยงบานปลาย
มากยิ่งข้ึน จนกระทั่งไดมีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาเขามาเปนคนกลางเพื่อแกปญหาดังกลาว  
      เมื่อการอนุรักษโบราณสถานของรัฐไดดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงทศวรรษ 2540 ที่
กระแสการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมี
อิทธิพลตอแนวคิดของผูคนในสังคมขณะนั้น ทําใหประชาชนเริ่มตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรตางๆ รวมกับรัฐ โดยรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ
โบราณสถาน จากการศึกษากรณีที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ ชุมชนบางลําพู  และชุมชนปอมมหากาฬ             
ผลการศึกษาพบวา ปฏิกิริยาตอตานรัฐของชุมชนท้ังสองใหผลลัพธที่แตกตางกัน ชุมชนบางลําพู
ประสบความสําเร็จเนื่องจากรัฐตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของชุมชนที่ตอตานการรื้อถอนอาคารโรง
พิมพคุรุสภา กอใหเกิดความรวมมืออนุรักษโบราณสถานอยางมีประสิทธิภาพ แตกรณีที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนปอมมหากาฬกลับตอตานรัฐอยางรุนแรง เพราะรัฐผลักภาระสวนใหญใหกับประชาชน ไมได
ตระหนักวาชุมชนจะไดรับผลกระทบอยางไร หากตองยายออกไปอยางเรงดวนเพียงเพื่อสราง
สวนสาธารณะ 

     นอกจากจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนแลว ยังนํามาสูการเขามามี
สวนรวมของคนอีกกลุมหนึ่งคือ นักวิชาการ ที่เขามาเพื่อรวมแกปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่
เกิดข้ึนในพื้นที่โบราณสถานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ที่รัฐมีโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปดพื้นที่โลงใหเห็นวัดบวรสุทธาวาสหรือวัดพระแกววังหนา แตไดรับ
การตอตานจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแหงน้ี ตลอดจนประชาคมชาวเกาะรัตนโกสินทร จาก
การศึกษาพบวา ปฏิกิริยาของนักวิชาการฝายที่ไมเห็นดวยกับการอนุรักษ มักจะเช่ือมโยงประเด็นการ
อนุรักษใหมีความเก่ียวของและสัมพันธกับประเด็นทางประวัติศาสตรการเมืองที่ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประวัติศาสตรทองถ่ิน หรือเช่ือมโยงกับประเด็นหรือมุมมองทาง
การเมืองรวมสมัยตางๆ ตามแตสาขาวิชาที่นักวิชาการผูนั้นเช่ียวชาญ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ นักวิชาการ
ไดพยายามสรางสํานึกทางประวัติศาสตรใหแกชาวชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร และประชาคม
ธรรมศาสตร เพื่อ ช้ีให เห็นวา การอนุรักษของรัฐที่ กําลังจะเกิดข้ึนนี้กําลังสงผลกระทบตอ
ประวัติศาสตร ความภาคภูมิใจ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งสังเกตไดวา 
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ปฏิกิริยาจากนักวิชาการมักไดรับความสนใจจากสังคมอยูเสมอรวมถึงกรณีดังกลาว ทําใหโครงการ
อนุรักษตองลมเลิกไป 

     ดังนั้น จากการศึกษาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรช้ันในและช้ันนอก 
สรุปได ดังนี้ 

โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน 
     ประกอบดวยพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรรีัตนศาสดารามเปนโบราณสถานที่สําคัญ 

ไดรับการอนรุักษและใหความสําคัญจากรัฐมากที่สุด เนื่องดวยมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง มีความสําคัญ
ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงไดรับการบูรณปฏิสังขรณเรื่อยมา ความสําคัญของ   
ในพื้นที่นี้ สงผลใหการอนุรักษโบราณสถานพื้นที่อื่นๆ เปนไปเพื่อสงเสริมใหวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวังความโดดเดน สวยงาม และมีคุณคาทางประวัติศาสตร ตลอดจนมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน  

     สวนชุมชนทาเตียนบางสวนถูกปรับเปลี่ยนเปนสวนสาธารณะเพ่ือเปดพื้นที่ใหเห็น
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดอยางสวยงามชัดเจนย่ิงข้ึน  

     นอกจากนี้ กรณีการรื้อถอนสถานีบริการนํ้ามันสามทหารในป 2523 เกิดข้ึนเพื่อความ
ปลอดภัยใหกับโบราณสถานใกลเคียง หรือการรื้อถอนกลุมอาคารศาลฎีกาในป 2549 ก็ดี สะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เพราะรัฐตองการใหกลุม
อาคารศาลฎีกาแบบใหมมีศิลปะและสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราและ
พระบรมมหาราชวัง ไมใชศิลปะยุโรปที่กําลังเปนที่นิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสวน
พระราชวังสราญรมยการบูรณะโดยภาพรวมถือไดวาประสบความสําเร็จ แตหากพิจารณาใหลึกซึ้งจะ
เห็นไดวา การอนุรักษดําเนินไปอยางยืดเย้ือและตัวพระราชวังไมสมบรูณหลายประการ สะทอนใหเห็น
ถึงรัฐไมมีการวางแผนอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพ  

โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก 
     มีปญหาตรงที่พื้นที่ดังกลาวมีความหลากหลายทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม เชน 

ถนนพระอาทิตย ตลอดจนโบราณสถานอื่นๆ ตางถูกใชงานเปนสถานท่ีราชการ การดําเนินงาน
อนุรักษของรัฐจึงคอนขางละเอียดออน เพราะอาจมีผลกระทบตอชุมชน แตผลลัพธที่เกิดข้ึน สวนใหญ
รัฐกับชุมชนเกิดการประสานประโยชนและยอมรับวิธีการอนุรักษของแตละฝาย นํามาซึ่งการเกิด
พิพิธภัณฑชุมชน อันเปนแนวคิดการอนุรักษที่ยั่งยืน นอกจากน้ี โบราณสถานสวนหนึ่งต้ังอยูใน
สถานศึกษา การอนุรักษของรัฐจึงไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากกลุมนักวิชาการสามารถ
ตอตานรัฐอยางไดผล 
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      สวนพ้ืนที่บริเวณปอมมหากาฬและวัดราชนัดดา เนื่องมาจากรัฐมีแนวคิดวา บริเวณ  
แหงนีเ้ปนเสมือนประตูสูเกาะรัตนโกสินทร รัฐจึงพยายามดําเนินการอนุรักษ เพื่อใหพื้นที่ชุมชนแออัด
ใหกลายเปนสวนสาธารณะ และเปดพ้ืนที่ใหนักทองเที่ยวเห็นโลหะปราสาท และมองเห็นปอมพระ
มหากาฬ และกําแพงเมืองเกาใหมีความโดดเดนยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐเห็นวายอมสามารถสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวและผูสัญจรไปมาเม่ือยางกาวเขามาในเกาะรัตนโกสินทร จนกระทั่งไดเดินทางเขา
ไปยังพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันใน ก็จะพบกับความสวยงามของโบราณสถานอีกเชนกัน สุดทายพื้นที่
ดังกลาวไดถูกแปลงสภาพใหเปนลานโลง และเปนที่ตั้งของพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ความตอเนื่องของโครงการท่ีจะทําใหเกิดความสวยงามทั่วพื้นที่ ทําใหรัฐเขามาปรับปรุง
พื้นที่ชุมชนปอมมหากาฬและไลรื้อชุมชน สงผลใหเกิดการตอตานรัฐในที่สุด 

     อยางไรก็ดี แมผลการศึกษาจะช้ีเห็นวา การอนุรักษสวนใหญสงผลกระทบในเชิงลบตอ
ชุมชนและโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร แตในดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวนับตั้งแตทศวรรษ 
2530 เปนตนมา จะเห็นไดวานักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกป
จนถึงป 2550 นักทองเท่ียวลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น อันเน่ืองมาจากการปฏิวัติป 2549 ซึ่งรวมถึง
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป 
ดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหกรุงเทพมหานครและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งรายใหญ
และรายยอยตางมีรายไดเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ผลการเติบโตทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวดังกลาว ทําให
ประเทศไทยมีรายไดเพิ่มข้ึน จนกระทั่งการทองเท่ียวกลายเปนรายไดหลักของประเทศ    
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       208 – 285. สุวรรณา เกรยีงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ กรงุเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา 
       สิรินธร (องคการมหาชน), 2552. 

วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย. “เรื่องเลาจากชุมชนท่ีถูกไลรื้อแหงหนึ่ง” วิทยานิพนธปริญญา  
        มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 

ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ประวัติเกาะรัตนโกสินทร.  เขาถึงเม่ือวันที่ 24  
       มกราคม 2558.  

ศิวกรการชาง จํากัด,บริษัท. รายงานการอนุรักษปอมพระสุเมรุ. มปท, ,ปปท,  
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ศรีศักร วัลลโิภดม. “ปการทองเที่ยวเราเดินถูกทิศทางแลวหรือ”. เอกสารประกอบการสมัมนา  
        เรื่อง การอนรุักษโบราณสถานในฐานะเปนหลักฐานทางวิชาการ วันที่ 6-7 สิงหาคม
        2530 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มปป. (อัดสําเนา) 
สุมนา ตางโอฐ. “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมยานถนนพระอาทิตย.” รายงานการศึกษา 

        เฉพาะบุคลหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี 
        คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. แผนชิงชาติไทยวาดวยรัฐและการตอตาน สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
        ครั้งท่ีสอง (พ.ศ.2491 - 2501). กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2553.  

สุวิชญ รัศมิภูติ. “ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนรุักษโบราณสถาน พ.ศ.2528” เอกสาร 
        ประกอบการสัมมนา เรื่อง การอนรุักษโบราณสถานในฐานะเปนหลกัฐานทางวิชาการ
        วันที่ 6-7 สิงหาคม 2530 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มปป. (อัดสําเนา) 
สมชาติ  จึงศิริอารักษ. “ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโบราณสถานของไทยจากอดีต 
        สูปจจบุัน”วารสารเมืองโบราณ 38, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555). 
สมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOSThailand). กฎบัตรเวนิช เขาถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558.  
                  เขาถึงไดจาก http://www.icomosthai.org/charter.htm 

สมศักดิ์ รัตนกลุ. ผลกระทบจากการอนุรักษโบราณสถานในอดีต. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
         การอนุรกัษโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสโุขทัย 17-21 มกราคม 2528.  
         1-3 (อัดสําเนา) 
แสงอรุณ รัตกสกิร. แสงอรุณแหงสถาปตยกรรม. กรงุเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

         2540. 

สายชล สัตยานุรกัษ. 10 ปญญาชนสยามเลม 1 ปญญาชนแหงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย.  
         กรุงเทพฯ: โอเพน โซไซต้ี, 2557  
      . 10 ปญญาชนสยามเลม 2 ปญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475.    
         กรุงเทพฯ: โอเพน โซไซต้ี, 2557. 
สํานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. นําเท่ียวเกาะรัตนโกสินทร GUIDE BOOK:  

        RATTANAKOSIN ISLAND. กรุงเทพฯ: สํานักงานเขตพระนคร, 2530. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
        โครงการ แผนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีถนนราชดําเนิน และพ้ืนท่ีบริเวณตอเน่ือง.
        กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ, 2546. 
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สํานักงานปลัด กรุงเทพมหานคร. อาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรม
        และโบราณคดีในพ้ืนท่ีคลองรอบกรุง (คลองโองอาง – คลองบางลําพู) และธนบุรี
        ฝงตรงขาม. กรุงเทพฯ: กองผงัเมือง สํานักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2528. 
สํานักงานศาลยุติธรรม. จดหมายขาวรายปกษรอบรั้วศาลยุติธรรมฉบับพิเศษ ปท่ี 2 ฉบับท่ี 16 
        วันที่ 1 มิถุนายน 2552. กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลยุติธรรม, 2552.  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมศลิปากร กระทรวงศึกษาธิการ.ศธ. 0701.9.1/2  

       เรื่อง “กรมศิลปากร.” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 0701.26.1.1/1 (4-6)  

       เรื่อง “การบรูณะโบราณวัตถุสถาน สุโขทัย.” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 0701.26.1.1/1 (27)  

       เรื่อง “บันทึกขอความเรื่องบูรณะเมืองโบราณ จังหวัดสุโขทัย” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/19 (4)  

       เรื่อง “หลักการบรูณะโบราณสถาน โดยสุวิชญ รัศมิภูต”ิ 

      . สจช.ศธ. 2.3.15.3/8 (4) เรื่อง “รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ 
       ปรับปรุงและบรูณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร ครัง้ที่ 1/2521  
       วันที่ 12 มิถุนายน 2521” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง “โครงการ 
       อนุรักษเกาะรัตนโกสินทร” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. (4) 2.3.15.3/2  เรื่อง “การประชุม 

       คณะกรรมการอนุรักษปรบัปรุงและบรูณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร”  
       (12 มกราคม 2521 – 9 มีนาคม 2525). 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1/41/3 (4) เรื่อง “การสํารวจเพื่อ 

        ข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ.” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1/41/2 (4) 
       เรื่อง “การสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ” (หนังสอืเรื่องผลการ 
       สํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯ โดยนายศิริชัย นฤมิตรการ มีถึงอธิบดี 
       กรมศิลปากร) 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/8 (4) เรื่อง “รายละเอียด 

       วาระการประชุมคณะกรรมการอนรุักษปรับปรุงและบรูณะโบราณสถานเกาะ 

       รัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2521 วันที่ 12 มิถุนายน 2521.”  
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมศลิปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3.1/3 (4)
        เรื่อง “รายละเอียดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุง  
                  โบราณสถาน ประวัติศาสตร สถาน ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2521 เม่ือวันที่ 24     
                  ตุลาคม 2521.” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.6 (4) เรื่อง “คําสั่ง 

       กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ.660/2531 เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานจัดสรางสวนสาธารณะ 
       และพลับพลาท่ีทับ 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. (4) 2.3.6/11 เรื่อง 
        “รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาดําเนินการสรางกระทรวงและศาลยุติธรรม  

       วันที่ 3 มิถุนายน 2483.” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.6 (4) เรื่อง “การขอความเห็นชอบ 

       งบประมาณและหนวยงานรบัผิดชอบ เพ่ือดําเนินโครงการจัดสรางสวนสาธารณะและ 

       พลับพลาท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บริเวณโรงภาพยนตร 
       ศาลาเฉลิมไทย” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/4 (4) เรื่อง “รายงานการ 
        ประชุมคณะกรรมการโครงการกรงุรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 กุมภาพันธ 
                  2527” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/2 (4)  
       เรื่อง “การดําเนินงานบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคารสถานที่ในกรุงรัตนโกสินทร  
       ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1/52 (4) เรื่อง “กรมศลิปากร 
       ถูกกลาวหา.” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/3 (4) เรื่อง “แผนโครงการ 
       อนุรักษเกาะรัตนโกสินทร.” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/2/3 (4) เรื่อง  
       “การดําเนินงานบรูณปฏิสังขรณปูชนียสถานอาคารสถานท่ีในกรุงรัตนโกสินทร  
       ที่ดําเนินการโดยกรมศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2524.” (โครงการปรับปรงุทอง 
       สนามหลวง) 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/2 (4) เรื่อง “การประชุม 

        คณะกรรมการอนุรักษปรบัปรุงและบรูณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร”  
                  (12 ม.ค. 2521) 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมศลิปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง
        “ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือขอ 

                  พระราชทานที่ดินบริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครั้งที่ 1/2527.” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง “ขอความ 

       เห็นชอบงบประมาณและหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินโครงการจัดสราง 
       สวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
       บริเวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5/1 (4)  
       เรื่อง “ขอความเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมสําหรบัการดําเนินการโครงการจัดสราง 
       สวนสาธารณะและพลับพลาท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บริเวณหนา 
       วัดราชนัดดาราม ถนนราชดําเนินกลาง” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5/2 (4) เรื่อง “คําสัง่ 
       คณะกรรมการกรงุรัตนโกสินทรที่ 11/2527 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอ 

       แนวทางการพัฒนาเพ่ือขอพระราชทานที่ดินบรเิวณอาคารศาลาเฉลิมไทย” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5/5 (4) เรื่อง “การ 
        ออกแบบปรับปรงุพื้นทีบ่รเิวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลมิไทยเดิม” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/171 (4) เรือ่ง  

       ขออนุญาตใชศาลาเฉลิมไทยเปนสถานท่ีจัดงาน “ละครอนุสรณเฉลิมไทย” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/167 (4) เรือ่ง  
       คณะกรรมการจัดงาน “ละครอนุสรณ เฉลิมไทย” ขออนุญาตใชอาคารโรงภาพยนตร 
       ศาลาเฉลิมไทย 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/169 (4) เรือ่ง “อนุญาตให 
        ใชอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/169 (4) เรือ่ง “การสงมอบ 

        พื้นที่บริเวณท่ีตั้งอาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลมิไทย 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง “ระเบียบวาระ 

       การประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อขอพระราชทานที่ดิน 

       บริเวณอาคารศาลาเฉลิมไทย ครัง้ที่ 1/2557” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.3/5 (4) เรื่อง  
        “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรงุรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4/2532”  

       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2532 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/30 (4) 
        เรื่อง “มติคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร เรือ่งสนับสนุนการพัฒนา   
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/39 (4) เรือ่ง “รายงานการ 

       ประชุมคณะกรรมการโครงการกรงุรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4/2522” วันจันทรที่  
       6 สิงหาคม 2522. 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/34 (4)  
       เรื่อง “รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ    
       และการใชที่ดินเขตโบราณสถาน” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/40 (4) เรือ่ง “ขออนุญาต 

       สรางซุมใหขาวสารบรเิวณหัวมุมสนามหลวงตรงขามประตูวิเศษไชยศรี” 
      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.15.8/48 (4) เรื่อง “บันทึกการ 
        ประชุมคณะกรรมการอนุรกัษปรับปรุงและบูรณะเกาะรัตนโกสินทร” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./56 (4) เรื่อง 
       “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขอพระที่นัง่ชัยมังคลาภิเษกไปประกอบสรางไวที่พิพิธภัณฑ 
        เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
        ศูนยรังสิต” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./66 (4) เรื่อง “ขอหารือเกี่ยวกบั 

        การท้ิงขยะบริเวณรั้วดานหนาอาคารท่ีทําการกองสถาปตยกรรม” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.2.3.1./71 (4) เรื่อง  
       “การปรบัปรุงศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./75 (4) เรื่อง “ขอทราบความ
        คืบหนาการกอสรางบุษบก ณ โลหะปราสาท” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./76 (4) เรื่อง “การปรับปรงุ 
        ซอมแซมสรางพระท่ีนั่งจกัรปีราสาท” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./79 (4) เรื่อง “รายงานผลการ 
       พิจารณาหลกัเกณฑและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกวดราคาบูรณปฏิสงัขรณ 
       โบราณสถาน” 

      . เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. ศธ. 2.3.1./80 (4) เรื่อง “ปญหาเรื่อง 
        อาคารถาวรวัตถุหนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์” 
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องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. รายงาน 10 ป. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
อภิชาต สถิตนิรามัย. รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกําเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤต 
        เศรษฐกิจ 2540. กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน, 2556. 

อเนก นาวิกมูล. ถิ่นฐานบานชอง. กรุงเทพฯ: พิมพคํา, 2553. 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนในป 2492  
(ปแรกท่ีรัฐขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร) 
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โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรไดรับการขึ้นทะเบียนจํานวน 36 แหง 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 66 ตอนท่ี 64 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2492) 

 
ลําดับ รายชื่อโบราณสถาน 

1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร 

3 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

4 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 

5 วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

6 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

7 วัดราชบุรณราชวรวิหาร 

8 วัดปรินายกวรวิหาร 

9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

10 วัดมหรรณพารามวรวิหาร 

11 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

12 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

13 ปอมพระสุเมรุ พรอมดวยปราการ 

14 ปอมมหากาฬ 

15 เสาชิงชา 

16 โบสถพราหมณ 

17 พระราชวังบวรสถานมงคล 

18 วัดบรมนิวาส 

19 วัดปทุมวนาราม 
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ลําดับ รายชื่อโบราณสถาน 

20 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

21 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 

22 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

23 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

24 วัดอินทารามวรวิหาร 

25 วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร 

26 ปอมปจจามิตร (ในประกาศเรียก “ปอมปองปจจามิตร”) 

27 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

28 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

29 พระราชวังเดิม 

30 ปอมวิไชยประสิทธ์ิ 

31 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 

32 วัดหงสรัตนาราม 

33 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 

34 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

35 วัดสุวรรณาราม 

36 วัดคฤหบดี 
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ภาคผนวก ข 

คณะกรรมการโครงการเกาะรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2521) 
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คณะกรรมการโครงการเกาะรัตนโกสินทร 

(แตงตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2521) 

1. รองนายกรัฐมนตร ี    ประธานกรรมการ 
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงการคลัง    กรรมการ 
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม    กรรมการ 
5. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
6. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ กรรมการ 
    และสังคมแหงชาติ 
7. เลขาธิการพระราชวัง    กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   กรรมการ 
9. อธิบดีกรมศลิปากร    กรรมการ 
10. อธิบดีกรมโยธาธิการ    กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักผงัเมอืง   กรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย   กรรมการ 
13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ 
14. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
15. ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  กรรมการ 
16. นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิง่แวดลอม  กรรมการ 
17. ผูอํานวยการกองผงัเมอืง กรงุเทพมหานคร กรรมการ 
18. นายอดุล วิเชียรเจริญ    กรรมการ 
19. นายวทัญู ณ ถลาง    กรรมการ 
20. เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 
21. นายสันทัด สมชีวิตา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนองคการประสานงาน คณะ
กรรมการฯ มหีนาที่ดังนี้ คือ 

1. กําหนดนโยบายและแผนในการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
2. จัดทําแผนงานโครงการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
3. กําหนดหลักเกณฑการกอสรางอาคารทั้งของภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับนโยบายใน

การอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร 
4. กําหนดการบริการพ้ืนฐานท้ังในดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีจําเปน 
5. กําหนดหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการตางๆ ในการ

อนุรักษและพัฒนาใหดําเนินการตามแผน 
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะเรื่อง 
7. ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ – สกลุ นายจตุญาณ  หัทยานันท 
ที่อยู  86/245 รอแยลทาวเวอรคอนโด 3 อินทามระ 25 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

ประวัติการศึกษา 

      พ.ศ. 2551     สําเร็จการศึกษาปรญิญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      พ.ศ. 2556     สําเร็จการศึกษาปรญิญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

      พ.ศ. 2553     ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา 
               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2552 – 2553    พนักงานคุมประพฤติ  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ชลบุรี 
     พ.ศ. 2555 – ปจจบุัน    นิติกร 5 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ 
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