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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Significance and statement of the research)
โบราณสถานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของมนุษยชาติ ในปจจุบันโบราณสถาน
เปนตัวแทนของเรื่องราวและความภาคภูมิใจในอดีตของมนุษย สําหรับจิตสํานึกในการอนุรักษ
โบราณสถานปรากฏเปนแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน ตั้งแต
อดีตจวบจนถึงปจจุบัน
ความคิดดั้งเดิมของคนไทยที่เกี่ยวกับการรักษาโบราณสถาน ปรากฏอยูโดยทั่วไปใน
เอกสารทางประวัติศาสตร จารึก และตํานานตางๆ เชน จารึกวัดเชียงมั่นไดกลาวถึงการกอกวม
หรือการกอครอบเจดียองคใหมครอบเจดียวัดเชียงมั่นเดิมเมื่อพังทลาย (หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ สุข
สวัสดิ์ 2536 : 157) หรือศิลาจารึกที่ไดจากวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดกลาวถึงการ
บูรณะวัดเทพจัน โดยสมภารเหมือนในสมัยพระเจาบรมโกศ พ.ศ.2277 (ประสาน บุญประคอง
2507 : 54) เอกสารชั้นตนเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นแนวคิดเกี่ยวการอนุรักษโบราณสถานตามความ
เชื่อดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งลวนเกี่ยวของกับความเชื่อ ความศรัทธา คานิยมในศาสนาทั้งผูปกครอง
และผูถูกปกครองเปนสําคัญ (วสันต เทพสุริยานนท 2539 : 5) กฎหมายตราสามดวงในหมวด
“พระไอยการลักขณโจร” ไดกลาวถึงบทลงโทษและการกระทําผิดอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลาย
มาตรา เชน “๔๙ มาตราหนึ่ง......ถาโจรนั้นขุดลางพระพุทธรูปพระสถูป (พระเจดีย วิหาน) พระศรี
มะหาโพทธิจับไดพิจารณาเปนสัจใหตัดนิ้วมือเสีย ใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที ถาโจรทําหลายครั้ง
หลายคราใหทะเลนสามวันใหผาอกเสีย ....” (กฎหมายตราสามดวง เลม 1 - 3 2515)
สิ่งทีย่ กตัวอยางขางตนนี้ลวนแสดงใหเห็นถึงจิตสํานึกและภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทย
ที่เกีย่ วของกับการรักษาโบราณสถาน ซึ่งอิงกับหลักความเชื่อ คานิยม และศาสนาในสังคมไทย
สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ และการปฏิบัติตอโบราณสถานโดยระบบราชการนั้น นาจะ
เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตเกิดการจัดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานโดยตรง คือ กรม
ศิลปากร หรือตั้งแตป พ.ศ. 2454 มาเปนอยางนอย (สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2537 : 30)
หลักการปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการ นาจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
คุมครองโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฉบับแรกมาตั้งแตป พ.ศ.
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2478 เปนตนมา และพระราชบัญญัติฉบับนี้ทาํ ใหเริม่ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเปนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ในปเดียวกัน ซึ่งหมายความวาโบราณสถานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจะ
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเปนทางการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ตอมาพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวไดพัฒนาและปรับใชเปนกฎหมายในปจจุบัน
ในบริบทของการอนุรักษโบราณสถานในสังคมโลกปจจุบัน การศึกษาหลายชิ้นลวน
แสดงใหเห็นวา มนุษยมีพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับการรักษาและการอนุรักษโบราณสถาน
มากวาหลายรอยป กวาจะสรางหลักเกณฑหรือทฤษฎีในการอนุรักษโบราณสถานได (สมชาติ จึง
สิริอารักษ 2545 : 1) การเกิดขึ้นขององคกรนานาชาติ คือ องคกรสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (UNESCO) ในป ค.ศ. 1945 สภานานาชาติวา
ดวยการพิพิธภัณฑ (ICOM) ในป ค.ศ. 1946 สถาบันระหวางชาติวาดวยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรม (ICCROM) ในป ค.ศ. 1959 ลวนแสดงใหเห็นวาโลกไดใหความสําคัญตอการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเรื่อยมา สิ่งที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเหลานี้ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการพัฒนา
แนวคิดและวิธีปฏิบัติตอโบราณสถานในประเทศไทยแทบทั้งสิ้น การเกิดกฎบัตรสากลเมืองเวนิช
(Venice Charter) ในป ค.ศ. 1964 เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากหลากหลายความคิด จนกลายเปน
บทสรุปของหลักเกณฑการอนุรักษโบราณสถานสากล กฎบัตรฉบับนี้สงผลใหเกิดหลักเกณฑการ
อนุรักษโบราณสถานทั่วโลกและรวมทั้งในประเทศไทยเอง ถึงแมสาระบางสวนจะมีความแตกตาง
กันแตโดยเนื้อหาสาระสวนใหญยังคงอิงกับกฎบัตรสากลเมืองเวนิชเปนสําคัญ
ปจจุบันประเทศไทยไดเขารวมเปนหนึ่งในสมาชิกองคกรการอนุรักษโบราณสถานโลก
เชน สภาระหวางชาติวาดวยโบราณสถาน (ICOMOS) สถาบันระหวางชาติวาดวยการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรม (ICCROM) ฯลฯ และไดทําอนุสัญญาระหวางประเทศตางๆที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษโบราณสถานหลายฉบับดวยกัน เชน อนุสัญญามรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(Conservation concerning the Protection of the World Cultural Heritage) กฎบัตรระหวาง
ชาติ (International Charter for Conservation of Monument and Sites) เปนตน ดวย
วัตถุประสงคที่จะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานอนุรักษของไทยใหทัดเทียมกับนานาชาติ (นิคม
มูสิกะคามะ 2535 : 30) ในปพ.ศ. 2537 ไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามรดกโลกตามมติ
คณะรัฐมนตรี และในปพ.ศ. 2533 รัฐบาลไทยไดใหสัตยาบันการเปนสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติและเสนอโบราณสถานไทย 3 แหงขึ้นทะเบียนใน
บัญชีมรดกโลก อนุสัญญานี้จะเปนพันธะรวมกันเพื่อการอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของโลก สิ่งเหลานี้ยอมสะทอนใหเห็นวาการอนุรักษไมเพียงแตมีหนาที่เฉพาะคน
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บางกลุมหรือเฉพาะในประเทศเทานั้น แตยังเปนปญหารวมกันในระดับโลก และเมื่อประเทศไทย
ยินยอมเขามาเปนรัฐสมาชิกของอนุสัญญาดังกลาว เทากับวาไทยเขารวมเปนสวนหนึ่งของการ
อนุรัก ษ ต ามวั ฒ นธรรมสากลด ว ย ฉะนั้น การดํา เนิน งานการจั ด การและอนุรัก ษโ บราณสถาน
รวมทั้งมาตรฐานของการดําเนินงานจะตองดําเนินไปตามกรอบของอนุสัญญานั้นกําหนดไว
จากการทบทวนการศึกษาที่ผานมาพบวา แนวคิดการอนุรักษโบราณสถานของไทยมี
พัฒนาการมาอยางยาวนาน จากรากฐานความคิดภูมิปญญาดั้งเดิมสูแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่
พัฒนาตามหลักสากล และพบวาไมมีการศึกษาในครั้งใดที่แสดงพัฒนาการแนวคิดนั้นๆ ตลอดจน
ที่มาที่ไป รวมทั้งอิทธิพลตางๆที่เขามามีสวนเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตั้งแตอดีตจนถึง
ป จ จุ บั น อย า งชั ด เจน ผู ศึ ก ษาเห็ น ด ว ยกั บ ความคิ ด ที่ ว า แนวคิ ด ต า งๆเหล า นี้ ล ว นแล ว แต มี
ความสําคัญและสัมพันธกับการปฏิบัติ ซึ่งการนําแนวคิดที่ยังไมมีความกระจาง คลุมเครือ และไม
เขาใจมาใช ยอมทําใหการปฏิบัตินั้นไมสัมฤทธิ์ผลไปดวย (อนุวิทย เจริญศุภกุล 2538)
และถึงแมวากระแสการวิพากษวิจารณปญหาการทํางานอนุรักษโบราณสถานปจจุบัน
จะเกิดขึ้นในเชิงลบเปนสวนใหญ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับภาคปฏิบัติ เทคนิควิธีการ ตลอดจน
การวางแผนงานและองคกร เชน วิจารณงานอนุรักษในประเทศไทยบริบทใหมในปจจุบันวาเปน
การใชโบราณสถานเพื่อแสดงความเปนชาตินิยมผานวัฒนธรรม และเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
การเมืองหรือในระบบทุนนิยมเปนสําคัญ (Peleggi 2001) และงานที่สนับสนุนใหเห็นวา ไทยรับ
แนวความคิดจากตะวันตกเขามารับใชระบบเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตอดีต (Sardesai 1994) หรือ
ติติงเรื่องความออนดอยของเทคนิควิธีการปฏิบัติตอโบราณสถาน หรือการบูรณะโบราณสถานผิด
รูปแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียงการวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้นนั้นลวนสรางคําถามที่วา ปญหาที่เกิดขึ้นของ
การปฏิบัติงานเหลานั้นเกิดจากความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการ
อนุรักษหรือไมอยางไร
จากที่กลาวขางตนวา ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการอนุรักษตามวัฒนธรรมสากลของ
โลก โดยเฉพาะการเขารวมในอนุสัญญาภาคีมรดกโลก และตามกฎหมายมาตรา 11 ซึ่งมีกรม
ศิลปากรผูเปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง อันจําเปนตองยึดแนวทางตามองคการโบราณสถาน
โลก (ICCROM - ICOMOS) ฉะนั้นการเขาใจหลักการ ทฤษฎีสากลจําเปนตองมีความเขาใจอยาง
ถองแท รวมทั้งแนวคิดที่มีพัฒนาการมาจากวัฒนธรรมไทยเองก็เปนสิ่งที่ตองคํานึงดวยเชนกัน
บทสรุปทัง้ หมด ผูศึกษาใหความสําคัญกับประเด็นปญหาที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
1. แนวคิดและพัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานของไทย จําเปนตอง
มีการสืบคนอยางละเอียดและชัดเจน เพื่อแสดงแนวคิด หลักการและทฤษฎีของไทย ที่มาที่ไปและ
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การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตางๆในแตละชวงเวลา ตลอดจนสิ่งที่เขามามีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดนัน้ ๆ
2. มุงสูการตรวจสอบการทํางานอนุรักษโบราณสถานไทยกับหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี โดยแสดงตัวอยางกรณีศึกษาที่สําคัญและชัดเจนอันเปนตัวแทนที่แสดงเหตุการณสําคัญ
ในชวงเวลานั้น และนํามาตรวจสอบกับแนวคิดของไทยและแนวคิด หลักการ ทฤษฏีตามหลัก
สากล
สิ่งที่ทําการศึกษานอกจากจะแสดงแนวคิดตางๆอยางละเอียด ที่มาที่ไปของแนวคิด
นั้นๆ และอธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นแลว การตรวจสอบการทํางานจะสามารถแสดงและ
อธิบายปญหาการอนุรักษที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการและกรอบสากล ทั้งปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจาก
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีนั้นๆเอง หรือจากเทคนิคการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังสามารถใชเปน
องคความรูเพื่อสรางแนวคิดการอนุรักษใหมๆได ตลอดจนนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ
วางแผนงานอนุรักษและคาดเดาปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงคของการศึกษา (Goal)
2.1 ศึกษาพัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย ซึ่งรวมไป
ถึงที่มาที่ไปและการเปลี่ยนแปลงตลอดจนอิทธิพลที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดนั้นๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
2.2 เพื่อตรวจสอบการทํางานอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยกับแนวคิด หลักการ
ทฤษฎีการอนุรักษไทยและสากล
3. ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ทําการศึกษาใน 3 สวน ดังตอไปนี้คือ
3.1 ศึกษาแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยตัง้ แตอดีต เทาที่จะสืบคนได
จนถึงปจจุบนั เพื่อเสนอแนวคิด และพัฒนาการหรือที่มาที่ไปและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดใน
ชวงเวลาตางๆ ตลอดจนลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
3.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีการอนุรักษโบราณสถานสากล
3.3 ศึกษาการทํางานอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยและคัดเลือกตัวอยางเพื่อ
นํามาตรวจสอบกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีไทยและสากล
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4. ประโยชนที่ไดรับ (Objective)
4.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดในชวงเวลาตางๆ และพัฒนาการแนวคิดการอนุรกั ษ
โบราณสถานในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
4.2 ทําใหเขาใจถึงสิ่งที่เขามามีผลกระทบตอแนวความคิดในชวงนัน้ ๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาแนวความคิดในชวงเวลาตางๆ
4.3 สามารถทราบความสอดคลองและแตกตางระหวางแนวความคิดการอนุรักษ
โบราณสถานในประเทศไทยกับแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานสากล
4.4 ชวยตรวจสอบการทํางานอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยวามีความสอดคลอง
กับแนวคิดการอนุรักษในประเทศไทยและสากลหรือไมอยางไร
4.5 สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดเปนฐานเพื่อใชในการวางแนวทางหรือ
วางแผนงานอนุรักษตอไปไดในอนาคต ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนพืน้ ฐานในการวางแผนการ
ปฏิบัติหรือการนําเสนอเทคนิควิธกี ารอนุรกั ษที่เหมาะสมได
5. แหลงขอมูล (Source of Data)
5.1 ขอมูลทางเอกสาร – เปนขอมูลที่ไดจากการคนความากกวาขอมูลสวนอืน่ ๆ เพือ่ ใช
เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปสูกระบวนการวิเคราะหตอไป ขอมูลเหลานี้ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ทํางานดานการอนุรักษโบราณสถานในแตละยุค และแนวความคิดของการอนุรักษในแตละสมัย
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงงานวิจัยและบทความตางๆที่เคยมีผูศึกษาไวกอนหนา ทั้งเอกสาร
ไทยและเอกสารตางประเทศ เอกสารดังกลาวลวนแลวแตไดจากแหลงขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
- สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
- หอจดหมายเหตุแหงชาติ
- กรมศิลปากร
- แหลงขอมูลอื่นๆ เชน หองสมุดสมาคมสถาปนิกสยาม หองสมุดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดสวนบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เวปไซด ฯลฯ
5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ - เปนขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เคยทํางานมากอน

6
ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลที่อยูในแวดวงการทํางาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานและ
ทําใหสามารถเขาใจบุคคลที่ทํางานในงานดังกลาวในแตละชวงเวลาตางๆได
5.3 ขอมูลทางภาคสนาม - เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง หรือ
การตรวจสอบ จากงานภาคสนาม เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพของสถานที่จริง ซึ่งนําไปสู
กระบวนการวิเคราะหในขั้นตอนตอไปได
6. วิธีการดําเนินการศึกษา (Process of the study)
6.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล - เปนการรวบรวมขอมูลทัง้ หมดจากขอมูลพื้นฐานประเภทตางๆ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสูกระบวนการในขั้นตอนตอไป ซึ่งสวนใหญขอมูลที่ไดจะ
เปนขอมูลจากการคนควาเอกสารชั้นตน และการทบทวนเกี่ยวกับงานที่เคยมีผูศึกษาไวกอนหนา
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและการตรวจสอบงานจากสถานที่จริง
ดวย
6.2 การจัดระเบียบและประเมินขอมูล - นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขั้นตนทัง้ หมดมา
ทําการรวบรวมรวมทัง้ ประเมินเนื้อหาทีน่ า เชื่อถือ และจัดจําแนกขอมูลดังกลาวใหเปน
หมวดหมู เพือ่ นําไปสูการวิเคราะหตอไป
6.3 การวิเคราะหและประมวลผล - นําขอมูลที่ไดทงั้ หมด มาจัดลําดับพัฒนาการ
และวิเคราะหเปรียบเทียบ และเสนอความคิดเห็นดวยเหตุและผลที่เปนไปไดตามเปาหมายที่วาง
ไว
6.4 การสรุปผล - นําผลการศึกษาที่ไดทงั้ หมดมาสรุปผลการศึกษาที่สมบูรณ พรอม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการศึกษาตอไป
7. นิยามศัพทเฉพาะ (Difinition)
โบราณสถาน ∗ หมายถึง อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะการกอสราง
หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมพรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร
∗

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535.

7
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยาน
ประวัติศาสตรดวย จําแนกออกเปนประเภทใหญตามหลักสากลดังนี้ ∗ อนุสาวรีย ปฏิมากรรม
ขนาดใหญ รูปเคารพ (National Stuatues) อาคารสัญลักษณประจําเมือง (National Landmarks)
สถาปตยกรรมแหงชาติ (National Architecture) ยานประวัติศาสตรหรือหมูบานประวัติศาสตร
(National Historical District or Villages) อุทยานประวัติศาสตร (National Historical Park)
อนุรักษ∗∗ หมายถึ ง การดูแลรักษาเพื่อใหคงคุณคาไว และใหหมายรวมถึง การ
ปองกันการรักษา การสงวน และการปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย
อนุสัญญามรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ∗∗∗ (Conservation concerning the Protection of the World Cultural Heritage) เปนหนึ่งในสามอนุสัญญาของยูเนสโกที่
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ที่ไดรับการ ยอมรับในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 17 โดยมีรัฐบาล 172
ประเทศ ยื่นเอกสารในการอนุมัติสัตยาบันการรับรองและเขาเปนภาคีของอนุสัญญา วัตถุประสงค
เพื่อการสงเสริมความรวมมือกันระหวางประเทศ ในการคุมครองและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ เพื่อใหดํารงคุณคาและความโดดเดนเปนมรดกของมนุษยชาติทั้งในปจจุบัน
และอนาคตตลอดไป รัฐภาคีในอนุสัญญาฯ จําเปนตองยอมรับในเบื้องตนวามีหนาที่รับผิดชอบ
ในการศึกษาวิเคราะห วิจัย การคุมครอง ปองกันและการสงวนรักษาแหลงมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติตางๆ ในประเทศของตน รัฐภาคีตองยอมรับวาจะดําเนินการตางๆ
ดังกลาวโดยทรัพยากรในประเทศของตน หรือบางครั้งอาจไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ
เพื่อใหแหลงมรดกโลกไดรับการปกปองคุมครองอยางเหมาะสมและดีที่สุดตามแนวทางที่กําหนด
ไว

∗

แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535.
∗∗
ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528.
∗∗∗
กรมศิลปากร, แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก (กรุงเทพ : บริษทั ประชาชน จํากัด, 2538), 27.

บทที่ 2
ทบทวนการศึกษาที่ผานมา
การศึกษาในสวนนี้จะแสดงความหมายดานตางๆของโบราณสถานและการอนุรักษ อัน
จําเปนตองมีการทบทวนองคความรูทั่วไปที่ยึดเปนหลักในปจจุบันของไทยและในระดับสากล เพื่อ
ความเขาใจรวมกันในบทตอๆไป
1. ความหมายของโบราณสถาน
คํ า ว า โบราณสถาน มี ค วามหมายตรงภาษาอั ง กฤษว า Monuments
ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ฉบับที่
2 พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายไวตามมาตรา 4 วา “อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะ
แหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทาง
ศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร ห รื อ โบราณคดี ทั้ ง นี้ ใ ห ร วมไปถึ ง สถานที่ ที่ เ ป น แหล ง โบราณคดี แหล ง
ประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย”
จากความหมายดังกลาวขางตน การที่จะถือวาสิ่งใดเปนโบราณสถานจะตองประกอบ
ไปดวยหลักเกณฑดังนี้
1.1 ตองเปนอสังหาริมทรัพย
ความหมายของคําวา อสังหาริมทรัพย ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 100 วา “อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินกับทรัพยอันติดกับที่ดินนั้น หรือประกอบเปน
อันเดียวกับที่ดินนั้น อนึ่งคําวาอสังหาริมทรัพยหมายรวมถึง สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดวย" ดังนั้น จึงพออธิบายความหมายของคําวา อสังหาริมทรัพย วา ไดแก ทรัพยดังตอไปนี้
- ที่ดิน ทั้งที่เปนที่ดินที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ เชน ที่ดินมีโฉนด โฉนดแผนที่ โฉนด
ตราจอง และยังรวมถึงที่ดินที่มีผูมีสิทธิครอบครอง เชน ที่ดินที่มี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3 ก. เปนตน
- ทรัพยอันติดกับที่ดิน อันไดแก ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชน
ไมยืนตน และทรัพยที่ติดกับที่ดินโดยมีผูนํามาติด เชน ตึก อนุสาวรีย เจดีย
- ทรัพยที่ประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดิน เชน แมน้ํา ลําคลอง เปนตน
- สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งแบงออกไดเปนสองประเภท คือ
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- สิทธิเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นัน้ โดยตรง เชน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
สิทธิใชสอย และไดมาซึ่งดอกผล สิทธิทจี่ ะจําหนายหรือโอน สิทธิทจี่ ะติดตามทวงคืนจากผูไมมี
สิทธิจะยึดถือไว เปนตน
- สิทธิเกีย่ วกับกรรมสิทธิท์ ี่ดินโดยออม เปนสิทธิซึ่งไมเกี่ยวกับกรรมสิทธิท์ ี่ดิน
โดยตรง แตเปนสิทธิที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอืน่ ซึง่ ติดอยูกบั ที่ดินอีกทอดหนึง่ เชน สิทธิ
จํานอง เปนตน
1.2 โดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี
องคประกอบนี้ ตองพิจารณาหลักการสําคัญอยางหนึง่ อยางใด 3 ประการ คือ
- อายุของอสังหาริมทรัพย
- ลักษณะการกอสรางของอสังหาริมทรัพย
- หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย
ทั้งนี้จะตองเปนประโยชนตอศาสตรแขนงหนึ่งแขนงใดใน 3 แขนงนี้ คือ ศิลปะ
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
ดังนั้นคําวาโบราณสถานจะขยายความไมเฉพาะแตอาคารเพียงหนึ่งหลังเทานั้น แต
รวมไปถึงอาคารหลังเดี่ยวจนถึงพื้นที่ที่มีขนาดกวางขวาง อาจเปนเมืองประวัติศาสตร หมูบาน ก็ได
เชนเดียวกัน
การกําหนดวาสถานที่ใดเปนโบราณสถานนั้นจะยึดตามหลักสากลวา โบราณสถาน
ตองมีอายุมากกวา 100 ป ยกเวนเพียงแตวาโบราณสถานนั้นมีอายุต่ํากวาที่กําหนดตองมี
ความสําคัญจริงจึงถือไดวาเปนอนุสรณสถานแหงชาติ โบราณสถานที่มีอายุเกิน 100 ป เรียกวา
National heritages สวนที่มีอายุต่ํากวานั้น เรียกวา National histories properties sites (กรม
ศิลปากร 2533 : 17)
2. ประเภทของโบราณสถาน
โบราณสถานสามารถจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้
1) โบราณสถานสัญลักษณแหงชาติ (National Historic Landmarks) หมายถึง
โบราณสถานใดก็ตามที่มีความสําคัญสูงสุด หากชาติขาดซึ่งโบราณสถานนั้นจะเปนการสูญเสีย
มาก เนื่องจากโบราณสถานแหงนั้นเปนสัญลักษณของชาติหรือเปนเอกลักษณของชาติ เชน วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม เปนตน
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2) อนุสาวรียแหงชาติ (National Hiatoric Statues) หมายถึง อนุสรณสถานที่ได
สรางขึ้นเพื่อบุคคลหรือเรื่องราวที่ประชาชนจะตองรําลึกดวยกัน อนุสาวรียแหงชาติอาจมิไดมีอายุ
เกาแกเนื่องจากมีการจัดสรางขึ้นในสมัยหลัง แตเปนตัวแทนของเรื่องราวของบุคคลที่สําคัญยิง่ ใน
ประวัติศาสตรหรือเปนที่เคารพอยางสูงในชาติ เชน ศาลหลักเมือง พระบรมรูปทรงมา เปนตน
3) อาคารสถาปตยกรรมแหงชาติ (National Hiatoric Building) หมายถึง อาคาร
และสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม อันทรงไวซึ่งคุณคาอยางสูงในทางศิลปสถาปตยกรรม วิศวกรรม แสดงถึงการประดิษฐคิดคนใหมๆในยุคอดีต ซึ่งมีผลตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
หรือเกี่ยวพันกับบุคคลสําคัญหรือเหตุการณที่สําคัญของชาติ เชน พระที่นงั่ อนันตสมาคม สะพาน
ปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพุทธฯ) เปนตน
4) ยานประวัติศาสตร (National Historic Districts) หมายถึง พืน้ ทีท่ ี่กําหนดขอบเขต
ไดพื้นทีห่ นึ่งดวยความหนาแนนทางสถาปตยกรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร การวางผังเมือง
หรือสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น โดยมีอาคาร สิง่ กอสราง ถนนหนทาง และองคประกอบอื่นๆ
ใหพนื้ ที่อยูรวมกันทั้งสิน้ โดยรูปแบบหรือเนื้อหาเรื่องราวความสําคัญของพืน้ ทีน่ ั้น ทําใหพื้นที่นนั้ จัด
อยูในหนึง่ ในลักษณะตอไปนี้
- ยานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (Architectural or Historic District)
- ยานประวัติศาสตรการพาณิชย (Commercial District)
- ยานประวัติศาสตรการอุตสาหกรรม (Industrial District)
- ยานประวัติศาสตรพื้นถิน่ (Rural Diatrict)
- เขตพื้นที่ทางโบราณคดี (Archaeological District)
ซึง่ ยานประวัตศิ าสตรนั้นๆ จะตองแสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของพืน้ ที่โดดเดนยิง่ กวา
ยานประวัติศาสตรระดับทองถิ่นทั่วไป เชน ยานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร ยาน
ประวัติศาสตรการพาณิชยภเู ก็ต เปนตน
5) อุทยานประวัติศาสตรแหงชาติ (National Historic Parks) หมายถึง พื้นที่
กําหนดขอบเขตใหพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเนื้อหาประวัติศาสตร องคประกอบทางสถาปตยกรรมวิศวกรรม
รวมไปถึงสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นและโดยธรรมชาติที่มนุษยใชงาน อันทําใหสาระทาง
ประวัติศาสตรและการควบคุมพิทักษรักษาพื้นที่ประวัติศาสตรใหดํารงไวได อุทยานประวัติศาสตร
เชน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา เปนตน
6) นครประวัติศาสตรแหงชาติ (National Historic Cities) หมายถึง เมืองและนคร
ซึ่งยอมกําหนดขอบเขตการตั้งถิ่นฐานได อาจดวยกําแพงเมือง คูน้ํา คันดิน อันแสดงถึงหลักฐาน
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ความเปนเมืองหรือนครซึ่งมีแบบอยางทางวัฒนธรรม อํานาจทางการผังเมือง สาระสําคัญทาง
ประวัติศาสตร และองคประกอบของเมืองสถาปตยกรรม วิศวกรรม ผังเมือง หรือวิถีชีวิตความ
เปนอยู ซึ่งยังคงเห็นไดในปจจุบันอันโดดเดนและมีคุณคามากกวาเมืองอื่นใด เชน เมืองสุโขทัย
เมืองเชียงใหม เมืองเชียงแสน เปนตน
7) ซากโบราณสถานและแหลงโบราณคดีประวัติศาสตรแหงชาติ (Trace of
National Archaeology or National Historic Sites) หมายถึงแหลงโบราณคดีประวัติศาสตร และ
ซากโบราณสถานซึ่งเปนหลักฐานแสดงถึงประวัติศาสตรอันสําคัญยิ่งของชาติในชวงเวลานั้นใน
อดีต เชน ซากปราสาทหินตางๆ ซากเมืองสุโขทัย อยุธยา เปนตน
3. เกณฑมาตรฐานในการอนุรักษโบราณสถานในปจจุบัน
3.1 นิยามและความหมาย
ในระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 ไดกําหนด
ความหมายการอนุรักษไวชดั เจน คือ
อนุรักษ (Conservation) หมายถึง การดูแล รักษาเพือ่ ใหคงคุณคาไว และใหหมาย
รวมถึงการปองกันการรักษา การสงวน และการปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย
การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การดูแลรักษาไวตามสภาพเดิมเทาที่เปนอยู
และปองกันไมใหเสียหายตอไป
การปฏิสังขรณ (Renovation) หมายถึง การทําใหคนื สูส ภาพเดิมที่เคยเปนมา
การบูรณะ (Restoration) หมายถึง การซอมแซม ปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืน
เหมือนของเดิมมากที่สุด เทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งทีม่ ีเดิม และสิ่งทีท่ ําขึน้
ใหมดวย
3.2 เกณฑทวั่ ไปในการอนุรักษสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ
กรมศิลปากรเปนหนวยงานหลักที่มีหนาทีใ่ นการดูแลและคุมครองแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ ใชมาตรการหลายอยางในปจจุบันในการคุมครอง อนุรักษ นําเสนอและ
ฟนฟูแหลงมรดกวัฒนธรรมของชาติ ไดแก
3.2.1 มาตรการทางกฎหมาย กฎหมายที่ใชคุมครองโบราณสถานในปจจุบัน
คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
(แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
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แหงชาติ พ.ศ. 2535) เนื้อหาในพระราชบัญญัติดังกลาวลวนเปนบทกําหนดเพื่อประโยชนในการ
ดูแล รักษา และควบคุมมิใหผูใดลวงละเมิด รุกล้ําและทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เชน
หมวดที่ 1 โบราณสถาน
มาตรา 7 เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา และการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ
ตามที่ อ ธิ บ ดี เ ห็ น สมควรได และให มี อํ า นาจกํ า หนดเขตที่ ดิ น ตามที่ เ ห็ น สมควรเป น เขตของ
โบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชี และประกาศในราช
กิ จ จานุ เ บกษาตามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และการพิพิ ธ ภั ณ ฑ
แหงชาติแลว กอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังตับ ใหถือวาโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ตามพระราชบัญญัติดวย
มาตรา 10 หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย
เคลื่อนยาย โบราณสถานหรือสวนตางๆของโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดี
หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขประการใดไว ก็
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา 11 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือ
ผูครองครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานหรือเจาหนาที่หรือบุคคล
ใดๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได
แตตองแจงเปนหนังสือใหเขาของหรือผูครองครองทราบกอน
มาตรา 13 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอยของโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดใหผเู ขาชมปฏิบัติในระหวางการเขาชมได
และจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือ
คาบริการอื่นดวยก็ได
หมวดที่ 5 บทกําหนดโทษ
มาตรา 32 ผูใดบุกรุกโบราณสถานหรือทําใหเสียหาย ทําลายทําใหเสื่อมคา หรือทําให
ไรประโยชนซึ่งโบราณสถาน ตองระวางจําคุกไมเกิดเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
3.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโบราณสถาน กรมศิลปากรไดจัดตั้ง
คณะกรรมการลําดับความสําคัญโบราณสถานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เพื่อประโยชน
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ในการดูแลรักษาโบราณสถานอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีหนาที่ดังนี้ คือ กําหนด
หลักเกณฑเพื่อการนําขึ้นทะเบียนและการจัดลําดับความสําคัญโบราณสถาน การกําหนดเกณฑ
มาตรฐานของบุคคลากร งบประมาณ และการบริหารการจัดการโบราณสถานแตละระดับและ
ดําเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
กรมศิลปากรไดจัดลําดับความสําคัญโบราณสถานโดยแบงออกเปน
1) การจัดลําดับคุณคาความสําคัญของโบราณสถานเพื่อเสนอขึน้ ทะเบียน
หรือบัญชีโบราณสถาน
อันดับหนึ่ง สมบัติแหงชาติ มีคุณคาความสําคัญเยี่ยมยอดในระดับชาติ เสนอใหขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน
อันดับสอง มรดกทางวัฒนธรรมสําคัญ มีคุณคาความสําคัญในระดับภูมิภาค เสนอ
ใหขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
อันดับสาม ทางวัฒนธรรม มีคุณคาความสําคัญในระดับทองถิ่น เสนอใหขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน
อั น ดั บ สี่ อาคารสถานที่ อ นุ รั ก ษ มี ค วามสํ า คั ญ ด า นประวั ติ ศ าสตร ห รื อ ศิ ล ปะ
สถาปตยกรรม แตมีความสําคัญในอันดับรองลงมาจากอันดับที่ 3 เสนอใหขึ้นบัญชีโบราณสถาน
2) การจัดลําดับศักยภาพในการอนุรักษ เพื่อการตรวจตราและการดูแลรักษา
ศักยภาพสูง ไดแก โบราณสถานที่มีความพรอม หรือสมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการ
อนุรักษมาก
ศักยภาพปานกลาง ไดแก โบราณสถานที่มีความพรอมหรือสมควรอยางยิง่ ที่จะไดรับ
การอนุรักษปานกลาง
ศักยภาพต่าํ ไดแก โบราณสถานทีม่ ีความพรอม หรือสมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการ
อนุรักษต่ํา
3) การจัดลําดับการดําเนินงานอนุรกั ษ เพื่อตรวจสอบและการดูแลรักษา โดย
พิจารณาจากความเสี่ยงตอการเสื่อมสภาพ
เรงดวน ไดแก โบราณสถานที่มีความเสี่ยงตอการเสือ่ มสภาพมาก ตองดําเนินงาน
อนุรักษโดยดวน
จําเปนแตไมเรงดวน ไดแก โบราณสถานทีม่ ีความเสีย่ งตอการเสื่อมสภาพปานกลาง ให
พิจารณาดําเนินการอนุรักษในลําดับถัดจากลุมที่ 1
ยังไมมีความจําเปน ไดแก โบราณสถานทีม่ ีความเสีย่ งตอการเสื่อมสภาพนอย ใหรอ
ดําเนินการในลําดับหลังได
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ในการอนุรักษในโบราณสถานที่จัดลําดับความสําคัญเปน สมบัตขิ องชาติ นัน้ กรม
ศิลปากรมีคูมอื ในการดูแลรักษาดังนี้
บุคลากร
งานบํารุงรักษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด (ที่
ไมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอโบราณสถาน) การกําจัดสิ่งกีดขวาง และการถากถางวัชพืช การ
ซ อมแซมส ว นที่ สึ ก หรอเล็ กๆนอยๆ ตามรูปแบบ วัสดุ และเทคนิ ควิธี การดั้ง เดิ ม ผู ครอบครอง
สามารถดําเนินการเองไดตามความเหมาะสม
งานอนุรักษ ไดแก งานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทางดานตางๆ อันจําเปนตองอาศัย
ผูปฏิบัติงานเฉพาะทาง ไดแก
ผู ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ในส ว นการรวบรวมข อ มู ล การออกแบบ การลงมื อ ปฏิ บั ติ จะต อ งมี
คุณสมบัติตามที่กรมศิลปากรกําหนด ประกอบดวย
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน นักอนุรักษงานศิลปกรรม ชางฝมือศิลปะเฉพาะ
ทองถิ่น
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการอนุรักษสถาปตยกรรม/ภูมิสถาปตยกรรม ผูมี
ประสบการการทํางานอนุรักษในโบราณสถานประเภทและลักษณะเดียวกัน (ในระยะ 10 ปของ
การปฏิบัติงาน ตองเปนเจาหนาที่ของกรมศิลปากรเทานั้น)
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหางานอนุรักษ
- ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานประวัติศาสตรศิลปะ
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานประวัติศาสตร
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
- บุคลากรกลุมชางเทคนิค ไดแก กลุมชางสํารวจ กลุมชางศิลปกรรม กลุมชาง
โยธา และกลุมชางเขียนแบบผูมีประสบการณทํางานดานการอนุรักษ
- บุคลากรอื่นที่มีความจําเปนเฉพาะกรณี เชน นักสังคมสงเคราะห มัณฑนากร
เปนตน
ผูอนุมัติและตรวจสอบ ไดแก กรมศิลปากรในสวนกลาง พิจารณาในลักษณะของ
คณะกรรมการวิชาการผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆที่เกี่ยวของทั้งหมด
ผูควบคุมงาน
- การดําเนินงานที่มีโบราณคดีเขามาเกี่ยวของ ตองมีนักโบราณคดีผูมี
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ประสบการณในงานโบราณคดีเพื่อการอนุรักษในลักษณะเดียวกันดับโบราณสถานแหงนั้นไมนอย
กวา 3 งาน ควบคุมงานดวย
- งานอนุรักษทั่วไปจะเปนจะตองมีสถาปนิกหรือวิศวกรในงานอนุรักษใน
ลักษณะเดียวกับโบราณสถานแหงนั้นไมนอยกวา 3 งาน เปนผูควบคุมงาน
ผูตรวจงาน กรรมการตรวจรับงาน
- สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก/ผูออกแบบ
- วิศวกรผูออกแบบ ในกรณีที่งานอนุรักษนั้นเนนในเรื่องทางวิศวกรรมที่สําคัญ
- เจาหนาที่กรมศิลปากร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงกับงานอนุรักษนั้น
งบประมาณ เงินอุดหนุนของรัฐบาลจากงบประมาณของกรมศิลปากร หรืองบประมาณ
อื่นๆที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากรมศิลปากร
การบริหารจัดการ รัฐเปนผูดําเนินการบริหาร กําหนดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของ
ชาติ ซึ่งมีผลบังคับใชตามพระราชบัญญัตินั้น อันการดําเนินการการใดๆที่เปนการเปลี่ยนแปลง
โบราณสถาน ตองขออนุมัติในระดับชาติ
ขอบเขตของการอนุรักษที่ทําไดจํากัดอยูเพียง การปองกันการเสื่อมสภาพ (Prevention
of Deterioration) การสงวนรักษา (Preservation) และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง
(Consolidation) สิ่งตางๆ เหลานี้กรมศิลปากรเปนผูกําหนดเพื่อใชเปนมาตรการในการดําเนินงาน
มรดกทางวัฒนธรรม
นอกจากนัน้ ยังมีแนวคิดในการการปฏิบตั ิงานดังนี้ (กรมศิลปากร 2533)
1) ใหมีความพยายามอยางมีเหตุผลในทุกวิถีทางที่จะนําสถานที่สําคัญทางประวัติศา
สตรมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยใหการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือพื้นที่ตั้ง และสิ่งแวดลอม
ของมันเกิดขึ้นนอยที่สุด หรือมิฉะนั้นก็ใหใชประโยชนตามวัตถุประสงคดั้งเดิมที่ไดตั้งใจไวของ
สถานที่นั้น
2) ไมควรใหมีการทําลายคุณภาพดั้งเดิม เอกลักษณของอาคาร สิ่งกอสราง หรือพื้นที่
หรือสิ่งแวดลอมที่ประกอบอยู การเคลื่อนยายหรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุและสวนประกอบที่เปน
เอกลักษณของสถานที่ใหหลีกเลี่ยงเปนไปได
3) ใหตระหนักวาอาคาร สิ่งกอสราง และพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรทั้งหลายนั้น
เปนผลงานแหงยุคสมัยนั้น การเปลี่ยนแปลงโดยไมมีพื้นฐานทางประวัติศาสตรหรือความพยายาม
ที่จะบิดเบือนใหกลายเปนสมัยที่เกากวา ไมสมควรไดรับการสนับสนุน
4) การเปลี่ยนแปลงตางๆ อาจเกิดขึ้นไดตามกาลเวลา และมักเปนหลักฐานทางประ-
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วัติศาสตร และพัฒนาการของอาคาร สิง่ กอสราง หรือพื้นที่ รวมถึงสิง่ แวดลอมที่ประกอบอยูในแต
ละชนิดนัน้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีนัยสําคัญเปนเอกสิทธิ์แหงตน จึงสมควรไดรับการรับรู
และยอมรับนับถือ
5) ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตอ สิ่งที่มีลกั ษณะเดนเปนเอกในรูปแบบ หรือสิ่งทีเ่ ปน
ตัวอยางของชางฝมือ ซึ่งเปนลักษณะบงชี้ถึงอาคาร สิ่งกอสรางหรือพื้นที่นั้น
6) ในที่ใดก็ตามที่เปนไปได สวนประกอบทางสถาปตยกรรมที่เสื่อมสภาพผุพังใหมี
การซอมแซมมากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนทดแทน ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนทดแทนเปนสิ่งจําเปน
วัสดุใหมที่ใชพึงใหเขากันไดกับของเดิม ทั้งในแงของสัดสวน ลักษณะของการออกแบบ สี ลายผิว
และคุ ณภาพของทั ศนวิสัยอื่นๆ สวนการประกอบทางสถาปตยกรรมที่ขาดหายไป เมื่อมีก าร
ซอมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบของเดิมใหถูกตอง โดย
ใชหลักฐานทางประวัติศาสตร ทางกายภาพหรือทางภาพถาย เปนสาระในการยึดถือ มากกวาที่จะ
เปนการออกแบบดวยการคาดเดา หรือการใชสวนประกอบที่แตกตางกันแตหาไดงายจากอาคาร
หรือสิ่งกอสรางอื่น
7) ใหใชวิธีประณีตที่สุดในการทําความสะอาดผิวหนาของอาคารและสิ่งกอสรางนั้นๆ
จะไมใชวิธีขัดผิวดวยทรายเปาหรือวิธีทาํ ความสะอาดอืน่ ใด อันมีผลผลตอการทําลายวัสดุทาง
ประวัติศาสตร
8) ใหมีความพยายามอยางมีเหตุผลทุกวิถที างที่จะปกปองและอนุรักษแหลงโบราณคดีที่จะถูกกระทบกระเทือนจากการพัฒนาอื่นๆ
4. การศึกษาพัฒนาการของแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานไทย
ในปจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานไทยเทาที่
ผานมา พบวาอยูในวงจํากัดและมีอยูเปนจํานวนนอย เมื่อเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของงานสถาปตยกรรมไทยในดานอื่นๆ ทั้งนี้แนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและเปนสิ่งที่จําเปนมากที่นักวิจัย นักศึกษา ผูคนควา หรือผูที่ทํางานในแวดวงการ
อนุรักษสถาปตยกรรมควรมีพื้นฐานเบื้องตนกอนเขาสูการปฏิบัติงานจริง เพื่อที่จะไดรูและเขาใจวา
ควรปฏิบัติการอนุรักษโบราณสถานเอยางไร และการกระทําดังกลาวเปนการทําลายโบราณสถาน
หรือไม ถึงแมวาเมื่อปฏิบัติงานจริงนั้น แนวคิดหรือหลักการยอมมีการพลิกแพลงไปตามแตกรณี
ทั้ ง นี้ ค วรจะการเรี ย นรู อ ย า งเข า ใจเพื่ อ ไม ใ ห เ ป น การทํ า ลายหรื อ บิ ด เบื อ นความเป น จริ ง แห ง
สถาปตยกรรมในอดีต
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งานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรการอนุรักษโบราณสถานไทยนั้น พบเปนบทความ แต
ไมมีครั้งใดที่มีการทําวิจัยอยางลึกซึ้ง
บทความของ สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2536 - 2537) เปนบทความที่รวบรวม
ประวัติแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมไทย โดยผูเขียนไดกลาวถึง
ปรากฏการณที่มีความสําคัญในการอนุรักษสถาปตยกรรมในชวงเวลา 70 ปที่ผานมา โดยแบงเปน
ยุค 3 ยุค ดังนี้ คือ 1.การอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม 2466 - 2475 โดยเริ่มการอนุรักษจาก
ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ. 2566 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ซึ่งเปนกฎหมายฉบับแรกที่กลาวถึงการสงวนรักษาของโบราณ 2. งานอนุรักษมรดกทาง
สถาปตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งในสมัยนี้เปนชวงที่อนุรักษมรดก
ทางสถาปตยกรรมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 3. การอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม พ.ศ. 2476 2536 แสดงพัฒนาการในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศทางดานตางๆ
ทั้งการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ อันมีผลตอการปฏิบัติการอนุรักษโบราณสถาน
บทความนี้ ได ทํา การรวบรวมและวิเ คราะหค วามสัม พั น ธ ร ะหวา งการเมื อง สั ง คม
เศรษฐกิจ และกฎหมาย กับการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมไว อันเปนพื้นฐานตอการทํา
ศึกษาวิจัยชิ้นนี้
การศึกษาของ ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ (2547) ไดแบงประวัติศาสตรและการพัฒนาของ
การอนุรักษสถาปตยกรรมในประเทศไทยออกเปน 3 ชวงใหญๆ คือ ชวงกอนการพัฒนาเปน
ประเทศไปสูแบบอยางตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว ระหวางยุคไทย
เพณีและสมัยใหม และชวงหลังการกอตั้งของกรมศิลปากร ในบทความนี้ไดบรรยายเรื่องราวที่
สําคัญเฉพาะบางตอนไวเพียงคราวๆ โดยขาดการอางอิงที่สมบูรณ โดยกลาวในตอนรัชกาลที่ 4-7
และชวงที่มีการบูรณะโดยอนัสติโลซีสในระหวางป พ.ศ. 2505 - 2507 โดยขาดบางเรื่องราวที่เปน
จุดเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานไทยไป ทั้งยังไมไดกลาวถึงการ
อนุรักษในสมัยอดีตและปจจุบัน
นอกจากนั้น การไลลําดับประวัติแนวคิดการอนุรักษยังพบในหนังสือของกรมศิลปากร
(2533) ซึ่ ง มีก ารไล ลํา ดับ ระหว า งเวลากั บ แนวคิด ที่เ กิด ขึ้น แตไ มมี ก ารวิเ คราะหใ ดๆ โดยการ
รวบรวมประวัตินั้นจะให พ.ศ. 2566 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปน
ชวงเวลาแรกที่มีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศ เนื่องจากเปนชวงที่มีกฎหมายฉบับแรกที่
กลาวถึงการสงวนรักษาของโบราณ ทั้งนี้ยังขาดการกลาวถึงแนวคิดการอนุรักษโบราณสถาน
ดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งยังไมมีการการศึกษาใดที่เอยถึง ถึงแมจะมีการกลาววาความคิดดั้งเดิมของ
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คนไทยกระทําเพื่อความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แตยังไมมีการศึกษาครั้งใดที่ลงลึกถึง
ความเขาใจเรื่องการอนุรักษในอดีตของคนไทยเปนเชนใด กระทําตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
เรื่องใด และเหตุใดจึงมีความคิดเชนนั้น เปนตน
ทั้งนี้ความเขาใจเรื่องราวอนุรักษของไทยมีพัฒนาการตอเนื่องมาอยางยาวนานถึงสมัย
ปจจุบัน เรื่องราวตางๆเหลานี้ลวนมีความนาสนใจ แนวคิดตางๆเหลานี้ลวนสัมพันธกับระบบ
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลตะวันตกตางๆที่เขามา ซึ่ง
แนวคิดที่เกิดขึ้นทําใหมีการปฏิบัติตอมรดกทางสถาปตยกรรมในแตละเวลาแตกตางกันไป

บทที่ 3
แนวคิดและทฤษฎีสากลในการอนุรักษโบราณสถาน
แนวคิดและทฤษฏีสากลในการอนุรักษโบราณสถาน ไดพัฒนามาอยางยาวนานใน
สังคมตะวันตก ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา จุดประสงคของการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ไมเพียงแตอนุรักษเพียงโบราณสถานและงานศิลปะในอดีตเทานั้น
หากตอมาไดพัฒนาจนเปนกรอบทฤษฏีของแนวคิดการอนุรักษสากล คือ Venice Charter
ความสําคัญของกฎบัตรนี้ คือ เปนกฎบัตรที่ไดรับการยอมรับและแพรหลายในภูมิภาคตางๆของ
โลก เพื่อใชเปนกรอบในการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมรวมกัน และเปนหลักในการนําไปปรับ
ใชเพื่อใหเปนกรอบความคิดหรือกฎหมายที่เหมาะสมในแตละประเทศ
ในบทนี้จึงเปนการพยายามอธิบายพัฒนาการของแนวคิดการอนุรักษตะวันตก ตั้งแต
อดีตจนกระทั่งถึงการเกิดของ Venice Charter เพื่อพยายามใหเขาใจวา Venice Charter นั้นมี
ที่มาที่ไปอยางไร มีพัฒนาการมาอยางไรจนกระทั่งถูกนํามาใชเปนกฎบัตรที่ไดรับการยอมรับและ
ใชแพรหลายกันในระดับสากล รวมถึงในประเทศไทยดวย
1. การอนุรักษในยุคเริ่มแรก (กอนคริสตศตวรรษที่ 15)
อารยธรรมโบราณของโลกที่สําคัญ เชน อียิปต เมโสโปเตเมีย ลุมแมน้ําสินธุ จีน และ
ดินแดนในแถบเมดิเตอรเรเนียน อาณาจักรโบราณเหลานี้ลวนมีความสําคัญ เพราะเปนอารยธรรม
รุนแรกที่ไดสรางองคความรูตางๆที่สําคัญของโลก และมีสิ่งกอสรางที่สําคัญหลายแหงดวยกัน
ถึงแมวาสิ่งกอสรางเหลานั้นจะถูกทําลายโดยทั้งจากธรรมชาติหรือจากฝมือของมนุษยก็ตาม
การรักษามรดกทางสถาปตยกรรมในสมัยโบราณนั้น พบวามีการซอมแซมอาคารตางๆ
หลังจากการถูกไฟไหม แผนดินไหว หรือการเสื่อมสภาพของอาคาร ใหคงตามแบบสภาพดั้งเดิม
ดวยเหตุผลที่วาอาคารมีคุณคาทางศิลปะสูง แนวความคิดในเรื่องความทรงจํา (memorial) เชน
มาสตาบาและปรามิดเปนสิ่งที่ระลึกถึงฟาโรห หรือสุสานของกษัตริยเปอรเซียโบราณของNaqsh i - Rustam เพื่อระลึกถึงกษัตริยอาคีมินิด เปนตน (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2540 : 1)
Pausanius เขียน Description of Greece ราว 170 กอนคริสตกาล ไดรวบรวม
ประวัติศาสตรของสถานที่ การทําลาย และสิ่งตางๆที่หายไป เชน บันทึกเกี่ยวกับซากเสาไมของ
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บานของ Oenomaus ที่ไดรับการดูแลใหเปนสถานที่แหงความทรงจํา เปนตน
2. การอนุรักษในยุคฟน ฟูศิลปวิทยาการ (คริสตศตวรรษที่ 15 - 18)
คริสตศตวรรษที่ 15 - 17 ในชวงเวลาประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพ
กสิกรรม เกษตรกรมิไดครองครองที่ดินของตนเองตอตองเชาที่ดินจากขุนนาง จึงมีฐานะยากจน ทํา
ใหมีความคิดที่จะอพยพสูเมือง และมีความคิดที่จะทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น อันเปนสวนหนึง่ ทํา
ใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเวลาตอมา (พล อ.ตรีปรีชา ศรีวาลัย 2546 : 129)
การเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายดาน
โดยเฉพาะทัศนคติของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติที่เปลี่ยนไปทําใหมนุษยเกิดความสงสัย
และพยายามหาคําตอบนั้นๆ ดวยความคิดที่กวางขวางและไมยึดติดอยูในกรอบแบบเดิม ทําให
เกิดการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ และกอเกิดความกาวหนาทางดานตางๆมากขึ้น เทคโนโลยีและ
องคความรูตางๆมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จากสังคมเกษตรกรรมไดเปลี่ยนมาเปนแบบ
สังคมอุตสาหกรรม เครื่องจักรมาทํางานแทนที่มนุษย สินคาตางๆมีการผลิตอยางรวดเร็วและเปน
จํานวนมาก เมืองมีการขยายตัวอยางมากมาย แตผลที่ตามมาคือ คนเกิดการวางงานมากขึ้น และ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมแบบฉับพลัน ทําใหเกิดสภาวะกดดันซึ่งทําใหเกิดทัศนคติ
หรือมุมมองแบบใหมในสังคม สิ่งที่เดนที่เกิดขึ้นในชวงนี้คือ ปญญาชนเกิดขึ้นอยางมากมายมีทั้งที่
ยอมรับและชื่นชมกับสังคมเชนนี้ และแบบที่ยอมรับกับสภาพสังคมเชนนี้ไมไดและไมไดชื่นชมกับ
ยุคสมัยนี้
ทัศนคติที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการอนุรักษในโลกโบราณ สูยุคสมัย
แหงความเจริญกาวหนาในแบบยุคอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและการเมืองในภาวะ
ความกดดันอยางรุนแรง โดยเฉพาะความขัดแยงทางดานความคิดและการตีความทางศาสนา
ความเขาใจและการพยายามอธิบายในเรื่องธรรมชาติและพระเจา กอใหเกิดความสงสัยและสับสน
ตางๆมากมาย อันทําใหแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรไดรับการสนใจเปนอยางมาก มีการพยายาม
สนใจใครรูที่จะคนหาความจริงตางๆ โดยผานการพิสูจนทดลองอยางเปนเหตุเปนผลมากกวา
ความเชื่องมงายในแบบเดิม
ผลที่ตามมาทางดานการอนุรักษสถาปตยกรรมคือ ทําใหเกิดความนิยมแสวงหาและ
สะสมของโบราณ (Antiquarianism) และการเดิ น ทางออกนอกประเทศเพื่ อ เสาะหาวั ต ถุ ดิ บ
ทรัพยากรใหมๆ และเพื่อตอบสนองความสนใจใครรู ซึ่งยังผลใหเกิดการเดินทางเพื่อไปศึกษาของ
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โบราณ ณ นอกประเทศโดยเฉพาะโรมัน ทั้งนี้ความนิยมในเรื่องของโบราณ ดวยความคิดที่วา
(สมชาติ จึงสิริอารักษ 2540 : 1)
- ของโบราณเหลานี้เปนเครื่องแสดงความล้ําคาและรสนิยมของผูที่สะสม
- สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่แสดงเรือ่ งราวในอดีตของพวกตน
การสะสมของโบราณเกิดขึ้นในชวงยุคตนของเรอเนอซองค สิ่งของเหลานี้นอกจากจะ
เปนโบราณวัตถุ ประติมากรรม ยังรวมไปถึงองคประกอบทางสถาปตยกรรมอยางเชน เสา และ
สวนประดับตกแตงสถาปตยกรรมดวย นักมนุษยนิยมและศิลปนตลอดจนคนมีฐานะตางสะสมของ
ตางๆไวในพระราชวังหรือบาน* ในตอนนี้เกิดความสนใจใครรูเรื่องราวในอดีต ชื่นชมความงามทาง
ศิลปะและแสวงหาของโบราณของกรีกและโรมัน จนตอมาในคริสตศตวรรษที่ 16 – 17 จึงเริ่มเดิน
ทางไกลกวาเดิม มุงไปยังดินแดนลึกลับอันเปนแหลงอารยธรรมอื่นๆของโลกดวย โดยเฉพาะใน
ตะวันออกไกลและอียิปต
ในชวงกอนคริสตศตวรรษที่ 18 ความเขาใจในการอนุรักษตางๆยังไมเดนชัดเทากับการ
เคลื่อนไหวของแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 แตก็เปนพื้นฐานใหกับ
แนวคิดในการดูแลโบราณสถานในเวลาตอมา ตัวอยางของแนวคิดที่เดนชัดในชวงนี้ เชน
Vitruvius เปนวิศวกรและสถาปนิก ในสมัยโรมัน จากองคความรูตางๆจากบทความ
ของเขา กลายเปนพื้นฐานทําใหการอางอิงในสมัยเรอนองซองค
Leon Battista Alberti (ค.ศ.1404 - 1472) เปนผูเขียนตําราวิชาโบราณคดีและวิชา
ศิลปสถาปตยกรรม เขาไดเดินทางไปศึกษาของโบราณ ณ อิตาลี และอาศัยแรงดลใจจากงานใน
อดีตของ Vitruvius
เขาไดจั ดทําขอมูลและเทคนิคทางดานสถาปตยกรรมตางๆไว เขาให
ความสําคัญกับการดูแลโบราณสถานมากๆ โดยเขามองวา อาคารทางประวัติศาสตรมีคุณคาใน
การรักษาไวเพราะเปนการสืบทอดคุณคาและความงามทางสถาปตยกรรมและคุณคาของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร สุนทรียภาพและความงามของอาคาร ในการทํางานของเขาจะทําการรังวัดสวน
ตางๆอยางละเอียดกอนลัวจึงสรางหุนจําลองไวเพื่อศึกษาตอไป นอกจากนั้นเขายังนิยมชื่นชมกับ
สภาพแวดลอมของอาคารดวย เชน บริเวณกรุงทรอยหรือสนามรบเปนสวนหนึ่งของความทรงจําใน
อดีตที่เติมเต็มสวนปจจุบันของผูมาเยือนใหมีความหมาย
Antonio Averlio Filarete (ค.ศ.1400 - 1469) เปนบุคคลแรกที่เขียนตําราทางสถาปตย
*

ของสะสมทีใ่ หญที่สุดในยุคแรกเปนพวกของในยุคคริสเตียนตอนตน ของโดย Pope
Paul II, Cardinal Pietro Barbo (1464 - 71) และจัดแสดง นอกนัน้ ยังบริจาคของสะสมบางสวน
ใหกับ The Palazza dei Conservatori และจัดแสดงในพิพิธภัณฑในเวลาตอมา
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กรรมในภาษาอิตาเลียน โดยพยายามที่จะอธิบายการวางผังและแนวคิดของอาคาร โดยมีความคิด
วาอาคารมีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เปนหนาที่ของสถาปนิกที่ตองดูความตองการของอาคารเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้น เขาไดสํารวจอาคารตางๆมากมายในโรม และซอมแซมโดยการ
สรางใหอาคารมีความแข็งแรงโดยใชกําแพงที่หนาบึกบึนและสรางดวยวัสดุอยางดี ในรูปแบบที่
สมบูรณ มีการรวมกันระหวางยุคสมัยเกาและยุคสมัยใหม ทําใหงานของเขาถูกวิจารณอยา ง
มากมายในภายหลัง
Giorgio Martini (ค.ศ.1439 - 1501) ไดเขียนตําราโดยอางอิงจากงานของ Vitruvius
เขาไดวัดสัดสวนศึกษาโครงสรางคลาสสิคและบันทึกความเสียหายและการทําลายที่เกิดขึ้น และ
วาดออกมาในรูปแบบของอาคารที่สมบูรณ
ระหวางคริสตศตวรรษที่ 17 การสะสมของเกาไดรับความนิยมอยางสูง รวมไปถึงการ
นิยมสะสมศิลปะแบบคลาสสิค เมื่อโรมเศรษฐกิจถดถอย ของเกาตางๆถูกขายจากอิตาลีไปยัง
ฝรั่งเศส อังกฤษ และสวนอื่นๆของโลก (Jokilehto 2540)
คริสตศตวรรษที่ 18 เปนยุคที่สําคัญในประวัติศาสตรการอนุรักษสถาปตยกรรม
เพราะนับวาเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดในสมัยใหม สิ่งที่เปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือ
1. การเมืองในชวงนั้นและกอนหนานั้นเกิดสงครามบอยครั้ง การปฏิวัติตางๆนํามาซึ่ง
ความกดดัน กอใหเกิดการปลุกเราทางความความคิดใหสังคมดีและยิ่งใหญดุจเดิม การเกิดรัฐ
ใหมๆซึ่งนํามาใหเกิดความเปนชาตินิยม กอใหเกิดการสรรหาเอกลักษณของชาติ
2. จากแนวคิดของการตื่นตัวที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ตลอดจนวิทยาการใหมๆ มนุษยเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในโลกของการพิสูจนทดลองดวยหลักเหตุผล ทําใหมีการออกเดินทาง
เพื่อสํารวจดินแดนตางๆของโลก ที่ไดรับการยอมรับและทาทายใหแสวงหา รวมไปถึงการนิยม
เดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อศึกษาสิ่งที่เคยรุงเรืองในยุคโรมัน เพื่อศึกษาวิทยาการในอดีตเพื่อนํามา
ปรับประยุกตใชในปจจุบัน การพบเห็นซากโบราณสถานหักพังตางๆ ทําใหเกิดสมาคมการอนุรักษ
โบราณสถานขึ้น เชน The Society of Antiquaries of London (1751) The Royal Society
(1662) The French Acadamy (1666) เพื่อดูแลโบราณสถาน ผลิตผลงานวิชาการ ตลอดให
เงินทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาของโบราณ ณ ดินแดนสวนอื่นของโลก นอกจากนั้นการเดินทางไป
แสวงหาสิ่งตางๆนอกประเทศ ทําใหมีการคนควาทางโบราณคดี มีการคนพบและขุดคนเมือง
โบราณตางๆ เชน Pompeii Stabiae และ Vesuvius การคนพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญทําใหมี
การตอตานศิลปะแบบนีโอคลาสสิคและรอคโคโค เปนศิลปะที่เนนแนวคิดใหมทางสถาปตยกรรม
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และทางศาสนา ทําใหมองเห็นภาพวา ในชวงยุคสมัยนี้ มีความสนใจใครรูเรื่องราวของอดีต และ
เห็นคุณคาของที่สืบทอดมาจากโบราณมากกวาในชวงกอนหนา
สิ่งที่เปนสัญญาณที่บงบอกวาสุนทรียภาพของศิลปะในมุมใหมๆไดเกิดขึ้น เชน การ
นิยมเขียนภาพ landscape โดยมีฉากหลังเปนซากโบราณหรืออาคารเกา จนตอมาการใชฉากหลัง
เปนซากอาคารโบราณไมถูกจํากัดเฉพาะเพียงในภาพวาดสองมิติเทานั้น แตยังมีความนิยมในการ
ออกแบบสวนภูมิสถาปตยกรรม ดวยการประดับดวยโบราณวัตถุ ชิ้นสวนสถาปตยกรรมโบราณ
หรือการจําลองซากอาคารโบราณตางๆเปนฉากประดับสวนตามรูปวาดเหลานี้ดวย การเกิดขึ้น
เชนนี้เปนศิลปะในลัทธิโรแมนติก (Romanticism) ซึ่งเนนการสรางความสะเทือนใจในอารมณ มัก
นิยมใชฉากหลังเปนโบราณสถานเกา เนนใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจในอดีต สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นทํา
ใหเกิดการปฏิบัติสืบเนื่องตอมาในระยะหลัง
บุคคลที่สําคัญตางๆ ในยุคสมัยนี้ เชน
Alexender Gohlieb Baumgarten ใชคําวา aesthetics หรือใหคุณคาทางดาน
สุนทรียภาพในการมองสถาปตยกรรม
Winckelmann เปนผูที่วิจารณงานศิลปะ โบราณวัตถุ โบราณสถาน กอตั้งโบราณคดี
ในแนวใหมและประวัติศาสตรสมัยใหม โดยเริ่มใชวิธีการตรวจสอบขอเท็จจริงดั้งเดิม โดยการ
แยกแยะระหวางของเดิมกับของใหม เขาไดเดินทางสํารวจและศึกษาของโบราณในอิตาลีและเมดิ
เตอรเรเนียน และสวนอื่นๆของโลกในเวลาตอมา จุดประสงคคือ เพื่อทําความเขาใจในสิ่งดั้งเดิม
เพื่อสํารวจโลก ทําใหไดองคความรูใหมเกิดขึ้นมากมาย และตองการจัดทําตําราองคความรูตางๆ
Johamn Bernham Fischer von Ertach สถาปนิกชาวออสเตรีย ไดเดินทางไปตาม
สวนตางๆของโลก เชน โรม กรีก อียิปต เปอรเซีย ซีเรีย และเขียนตําราและทําโมเดลขึ้นมาใหม ใน
รูปแบบที่สมบูรณ
ตอมาโรมกลายเปนจุดมุงหมายของนักเดินทาง ทําใหมีการศึกษาอาคารและซากทาง
ประวัติศาสตรอยางมากมาย จนตอมาการศึกษาเรื่องราวเหลานี้กลายเปนเรื่องระหวางชาติในยุค
สมัยนี้ สําหรับการซอมแซมโบราณสถานยังคงมีการถกเถียงในเรื่องของการซอมแซมอาคาร เพราะ
สวนใหญจะนิยมทําตามความตองการของสถาปนิก หรือการซอมแซมใหมีรูปลักษณะที่สมบูรณ
3. การอนุรักษ 2 แนวทางในคริสตศตวรรษที่ 19
ในชวงเวลานี้เปนยุคที่ตะวันตกไดเขาสูยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเต็มตัว และมีการพัฒนา
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ทางดานเทคโนโลยีเต็มตัว ในขณะที่ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําลังเฟองฟูอยู
นั้น ทางดานศาสนจักรกลับทรุดโทรม เนื่องจากความเสื่อมถอยของความเชื่อและความศรัทธา
ในศาสนจักรหากนิยมความจริงที่เปนเหตุเปนผลในทางวิทยาศาสตรแทน ในเวลานี้สถาปตยกรรม
ดั้งเดิมไดรับการฟนฟูบูรณะมากที่สุด และเกิดการวิพากษวิจารณงานตางๆมากมาย
ในชวงเวลานี้มีการตอสูระหวางสองแนวคิดที่พัฒนาตอเนื่องมาจากเดิมคือ และแนวคิด
ที่เนนคุณคาทางดานความงามของโบราณสถานเปนสําคัญ (Stylistic Restoration) ที่เกิดขึ้นใน
ฝรั่งเศส และแนวคิดที่เนนคุณคาทางดานประวัติศาสตร เรื่องราวของอดีต ความเปนของแทของ
โบราณสถาน (Romantic Restoration) ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ
แนวคิดที่เนนคุณคาทางดานความงามของโบราณสถานเปนสําคัญ (Stylistic
Restoration) เปนแนวคิดที่เนนการซอมแซมอาคารใหสวยงามตามรูปแบบในอุดมคติที่ตองการ
สวนใหญจะนิยมที่จะซอมแซมอาคารตามแบบที่นิยมในยุคสมัยนั้น โดยไมไดสนใจในคุณคาทาง
ประวัติศาสตรหรือสนใจวาอาคารนั้นๆมีเรื่องราวของอดีตตางๆ หรือมีสวนของเรื่องราวที่ทับซอน
ผานกาลเวลามาในละยุคแตละสมัย บุคคลที่มีสวนสําคัญและถูกวิพากษวิจารณกันมากคือ
Viollet - Le - Duc (ค.ศ.1814 - 1879) สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ผูทําการปฏิสังขรณ
โบราณ-สถานหลายแหง รวมทั้งวิหาร Notre Dame ในปารีส ไดเสนอแนวคิดการปฏิสังขรณ
อาคารขึ้น และอิทธิพลจากแนวคิดดังกลาวแพรหลายในฝรั่งเศสและเขาสูเยอรมัน อังกฤษ อิตาลี
สเปน และในภูมิภาคอื่นๆในเวลาตอมา สิ่งที่สําคัญของแนวคิดนี้ คือ การปฏิสังขรณอาคารเกาให
สมบูรณถูกตองตามรูปแบบที่เคยเปนอยูในยุคสมัยนั้นๆ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพของอาคาร
(Unique) โดยใชวิธีการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและแยกแยะสวนประกอบตางๆในแต
ละยุคแตละสมัย ทั้งรูปแบบ โครงสราง และเทคนิควิธีการกอสราง และวิธีการคํานวณโดยการคาด
เดาชิ้นสวนของอาคารที่หายไป เพื่อกําหนดลักษณะและตําแหนงชิ้นสวนนั้นในอดีตและตอเติม
สวนที่ขาดหายไปใหกลับคืนมา
ทั้ ง นี้ จุ ด ประสงค คื อ การสร า งความเป น เอกภาพของรู ป แบบของอาคาร โดยการ
ปฏิสังขรณนําชิ้นสวนองคประกอบเดิมมาตอเติมใหอาคารกลับคืนสูเอกภาพ อยางไรก็ตามใน
อาคารเกาหนึ่งๆนั้นผานการตอเติมซอมแซมในแตละยุคแตละสมัย ดังนั้นอาคารในหนึ่งหลังจึงมี
รูปแบบของศิลปะหลากหลายรูปแบบในอาคารเดียว สิ่งที่นาชื่นชมคือ เขามีวิธีการศึกษาอาคาร
อยางเปนระบบกอนการปฏิสังขรณ ในทางปฏิบัติเขากลับเลือกรูปแบบที่สรางความเอกภาพใหกับ
อาคารมากที่สุดตามที่คิด โดยละทิ้งบางชิ้นสวนที่สําคัญทางประวัติศาสตรไวอยางนาเสียดาย โดย
ในความเปนจริงคือการสรางหรือประกอบรูปแบบอาคารสมัยที่เขาตองการขึ้นตามหลักการ
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แนวคิดที่เนนคุณคาทางดานประวัติศาสตร เรื่องราวของอดีต ความเปนของแท
ของโบราณสถาน (Romantic Restoration) ในชวงที่ฝรั่งเศสดําเนินการบูรณะแบบปฏิสังขรณ
แบบ Stylistic ในอังกฤษไดมีการพัฒนาการบูรณะแบบ Romantic ซึ่งสืบเนื่องมาจากแนวคิดแบบ
ศิลปะลัทธิโรแมนติกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น (กรมศิลปากร 2533 : 102)
แนวคิดนี้มุงการพิจารณารักษาอาคารทางประวัติศาสตรดวยปญญา และความถูกตอง
ของรูปแบบอาคารอดีต โดยเนนความเปนของดั้งเดิมหรือของแทของอาคาร เพราะอาคาร
เกาเหลานี้ลวนเปนตัวแทนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแตละยุคแตละสมัย และสามารถบอกเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสังคมในอดีต โดยไมเนนความงามหรือความไมเขากันขององคประกอบตางๆที่ตอเติมใน
คนละชวงเวลา โดยคิดวาชิ้นสวนของการตอเติมเหลานั้นแมจะทําใหอาคารไมเปนเอกภาพหรือไม
สงางาม แตก็เปนสวนหนึ่งของเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และลวนกอใหเกิดความภูมิใจในชาติ
J - J. Bourasse สถาปนิกฝรั่งเศสในยุคนั้นไดวิจารณการซอมแซมโบสถเกาใหเหมือนใหม วาเปน
การทําความเสียหายอยางรายกาจใหกับอาคารภายใตชื่อ restoration
การอนุรักษสมัยใหมที่นาจะใชคําวาอนุรักษอยางแทจริง นาจะเริ่มมาจาก Bellori และ
Winckelmann ที่วิจารณงานศิลปะในอดีตและพยายามทําความเขาใจและเรียนรูจากของโบราณ
ดั้งเดิ ม ทั้ ง นั้น ในช วงเวลานี้ ยั งเกิดสมาคมตางๆ ทั้ง สมาคมสถาปตยกรรม สมาคมโบราณคดี
สมาคมศิลปะ ดังที่ไดกลาวแลวขางตน สมาคมตางๆไดรวบรวมปญญาชนตลอดผูที่สนใจทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการเคลื่อนไหวของกลุมผูที่ตอตานการปฏิสังขรณอาคาร
แบบ (stylistic restoration) บุคคลที่มีความสําคัญในแนวคิดดังกลาว คือ
John Ruskin (ค.ศ.1819 - 1900) นักวิชาการสถาปตยกรรมชาวอังกฤษ ไดประณาม
การปฏิสังขรณ และทําใหคําวา ปฏิสังขรณ (restoration) เปนคําในเชิงลบ และแทนที่ดวยคําวา
อนุ รั ก ษ (conservation) เขามองว า อาคารประวั ติ ศ าสตร งานจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมเป น
ความคิดสรางสรรคของศิลปนในบริบทของประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเขาใจของมนุษยใน
ความงามธรรมชาติ เพื่อรับใชความเชื่อทางศาสนา อายุหรือความเกาแกเปนสิ่งที่สงเสริมความ
งามเหลานั้น สิ่งเหลานี้เปนมรดกที่แทจริงของชาติและเปนที่บรรจุความทรงจําในอดีต หรือ
อาจกลาวไดวา ความงาม ความเปนของแท และความทรงจํา เปนคุณคาในแงที่ Ruskin มอง
Ruskin ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการออกมามากมายในรูปแบบของแนวคิด เชน The
Seven Lamps of Architecture (ค.ศ.1849 - 1853) แมเขาจะไมไดเขียนทฤษฎีในการอนุรักษ
โบราณสถานแตเขาไดแสดงใหสาธารณชนตระหนักถึงคุณคาในการอนุรักษโบราณสถาน กอนที่
บุคคลใดจะทําหรือประกาศเจตนารมณอยางจริงจังมากอน นอกจากนั้นอิทธิพลของเขาไดเกิด
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ปญญาชนรุนหลังที่สืบตอแนวคิดของเขาเชน William Morris (ค.ศ.1834 - 1896) และทําใหเกิด
สมาคมการอนุรักษโบราณสถานสมัยใหมในเวลาตอมา ความชัดเจนในแนวคิดของเขา ดังที่
ปรากฏไวใน The Seven Lamps of Architecture วา
การปฏิสังขรณ (Restoration) คือการทําลายลางที่รุนแรงที่สุดของอาคารหลังหนึ่งจะ
ประสบได เปนการพังทลายที่ไมสามารถรวบรวมเอาเศษเล็กเศษนอยได เปนการทําลายที่
รวมดวยการแสดงหลักฐานเทียมที่ถูกทําลายไป อยาใหพวกเราหลอกตัวเองในปญหานี้เลย
มันเปนไปไมไดที่จะฟนสิ่งที่ตายแลว เชนเดียวกับ การสรางสิ่งที่เคยเปนสถาปตยกรรมที่
ยิ่ ง ใหญ ห รื อ สวยงามให ก ลั บ คื น มา วิ ญ ญาณที่ ถู ก สร า งโดยฝ มื อ และสายตาของช า งไม
สามารถที่จะเรียกคืนมาได วิญญาณอื่นอาจถูกสรางไดโดยกาลสมัยอื่น และมันคืออาคาร
ใหม แตวิญญาณของชางมือที่ตายแลว ไมสามารถถูกเรียกหรือบังคับใหคืนมาสูมืออื่นและ
สมองอื่น แมวาจะเปนเพียงการลอกเลียนแบบธรรมดาๆ เพียงแต การลอกเลียนแบบผิวนอก
ของอาคารที่หนาเพียงครึ่งนิ้ว ความเปนของแทของงานทั้งหมดก็คือผิวนอกครึ่งนิ้วที่หายไป
ถาทานพยายามที่จะปฏิสังขรณผิวนอกเทานั้น ทานทําไดเพียงแตสรางของเทียมเทานั้น
ถึงแมทานจะลอกเลียนแบบของเกาไดเหมือน มันจะดีกวาของเดิมไปไดอยางไร คุณคาของ
เสนสายที่ออนโยน ที่กาลเวลาอันยาวนาน สายฝน และแสงอาทิตยไดสรางขึ้น ซึ่งงานสลัก
ใหมอันแข็งกระดางไมมีทางทําได อยาใหเราพูดถึงวิธีการปฏิสังขรณเลย วิธีการที่หลอกลวง
ตั้งแตตนจนจบ
ใหความเอาใจใสที่สมควรแกโบราณสถานแลว ทานไมตองปฏิสังขรณมัน หมั่นใส
กระเบื้องหินชนวนในที่ของมันบนหลังคา กวาดเศษใบไมไมใหอุดทางระบายน้ํา ก็จะรักษา
หลั ง คาและกํ า แพงโบราณสถานให ร อดพ น การเป น ซากปรั ก หั ก พั ง นั บ ก อ นหิ น บน
โบราณสถานเหมือนทานนับเพชรบนมหามงกุฎแหงพระราชา เฝาระวังมันเหมือนกับระวัง
ประตูเมืองที่ถูกศัตรูปดลอม ที่ใดที่มันหลุดแยกยึดมันเขาดวยเหล็กหรือไม อยากังวลกับรอย
ซอ มที่ จ ะต อ งปรากฏ ไม เท า ย อ มดี ก วา แขนขาที่ ข าดหาย แต จ งทํ า อยา งนิ่ ม นวล เคารพ
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และมันจะอยูใหรมเงาแกมวลมนุษยที่เกิดขึ้นและตายจาก (สมชาติ
จึงสิริอารักษ 2538 : 301)

แตอยางไรก็ตามก็มีการโตแยงในหลักการนี้ เชน ในป ค.ศ. 1854 Henry Dryden
กลาววาเขาเห็นดวยในแนวคิดของ Ruskin หากแตโบสถหรืออาคารบางหลังยังเปนโบราณสถานที่
มียังมีชีวิต (living monument) คือยังเปนอาคารที่ยังใชประโยชนอยูในปจจุบัน เขาคิดวาไมนาที่
จะรักษาโดยการใชของรูปแบบดั้งเดิมทั้งหมด (original form) (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2538 : 301)
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William Morris (ค.ศ.1834 - 1896) นักวิชาการชาวอังกฤษ มีสวนในการกอตั้ง The
Society for the Protection of Ancient Building (SPAB) ตั้งขึ้นในที่ประชุมในป ค.ศ. 1877
สมาคมนี้มีสวนสําคัญในการตอตานการปฏิสังขรณและพยายามสรางแรงจูงใจในการอนุรักษ
Morris คิดวาสิ่งที่ทําจากฝมือมนุษยมีทั้งที่งามและไมงาม สิ่งที่งามคือสิ่งที่ทําแลว
สอดคลองกับธรรมชาติ เขาขยายศิลปะออกเปน 3 อยาง สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
ซึ่งรูปแบบของงานศิลปะนั้นมีความงามโดยฝมือของมนุษย เขาถือวาศิลปะเปนระบบทีย่ งิ่ ใหญของ
มนุษยและเปนผลิตผลจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาทั้งความงาม
และประวัติศาสตร สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีคุณคาและยิ่งใหญที่สุดของมนุษย
หลักนําของ SPAB คือ การอนุรักษ (Conservation Repair) โดยการดูแลรักษาในแต
ละวัน นอกจากนั้นยังไดสรางคูมือในการอนุรักษโบราณสถาน คือ Repair of Ancient Building
(ค.ศ.1936) เพื่อใหทราบวาควรจะดูแลหรือปฏิบัติตออาคารเหลานั้นอยางไร
อยางไรก็ตาม บอยครั้งที่ผูปฏิบัติการอนุรักษโบราณสถานเปนคนงานสมัยใหม ไมใช
ศิลปนหรือผูมีความรูที่จะแปลงานดั้งเดิมได เชน มักจะแปลงานโดยคิดวาความงามของอาคาร
เหลานั้นคือความงามตามแบบที่ตนเองคิด ทําใหเปนการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรไป
อยางนาเสียดาย
Camillo Boito (ค.ศ.1836 - 1914) นักวิชาการชาวอิตาลี ซึ่งไดรับอิทธิพลความคิดมา
จาก Ruskin และ Morris แตมีแนวคิดบางประการที่ไมเห็นดวย คือ อาคารประวัติศาสตรไมใชสิ่ง
ที่จับตองไมได ซึ่งถาหากไมทําอะไรสักวันอาคารนั้นก็ผุพังไป และเขาไดเนนทางดานสุนทรียภาพ
ในแนวคิดของเขาดวย โดยใหจุดประสงคในการบูรณะ ปฏิสังขรณ จําเปนตองเคารพลักษณะ
ดั้งเดิมในแตละชิ้นงาน แตเขาก็ยอมรับที่จะแทนที่วัสดุดั้งเดิมดวยวัสดุอื่นได ยกเวนสวนนั้นเปน
สวนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสูง
ป ค.ศ.1883 เขาไดประกาศหลักแนวคิดของเขา ซึ่งกลาวไดโดยยอ 4 ขอ คือ (กรม
ศิลปากร 2535 : 103)
1. โบราณสถานนั้น นอกจากจะมีคุณคาสําหรับการศึกษาดานสถาปตยกรรมแลว ยัง
เปนหลักฐานที่ใชแสดงประวัติศาสตรของประชาชนและของประเทศชาติ จึงสมควรไดรับความ
เคารพ มันยอมเปนการหลอกลวง และการกระทําที่ผิดถาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบน
โบราณสถาน
2. โบราณสถานควรไดรับการเสริมสรางความแข็งแรงมากกวาการซอมแซม การ
ซอมแซมมากกวาการปฏิสังขรณ การเพิ่มเติมสวนประกอบ โดยเฉพาะการทําใหเปนของใหมควร
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หลีกเลี่ยง
3. ถาการตอเติมมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของอาคาร
หรือเพื่อความจําเปนอื่นใด การกระทํานั้นใหตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เพียงพอ ลักษณะและ
วัสดุที่ใชเปนสวนตอเติมนั้นควรแตกตางกับของเดิม แตรูปลักษณของอาคารดั้งเดิมก็ยังสามารถ
ดํารงไวได
4. สวนตอเติมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาที่ผานมาในหลายสมัย ถือเปนสวนโบราณสถาน
นั้นที่พึงรักษาไว ยกเวนมันจะเปนการปกปดหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบของอาคารนั้น
วิธีการปฏิบัติ 8 ประการ คือ
1. รูปแบบระหวางของเกาและของใหมใหเปนรูปแบบที่แตกตางกัน
2. ใหใชวัสดุที่ดูแตกตางในการบูรณะ
3. เวนการบูรณะสวนแตกตางที่สูญหายไปขึ้นมาใหม
4. ใหแสดงชิ้นสวนของดั้งเดิมของอาคารในบริเวณอาคารนั้น
5. ใส วัน เวลาในการบูรณะลงในชิ้นสวนใหมที่เติมเขาไปใหม
6. ใสจารึกใหมที่วาดวยการบูรณะในอาคารนั้นดวย
7. จัดเตรียมเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการบูรณะอาคารไวในอาคารหรือจัดพิมพตอไป
8. สวนที่บูรณะใหเนนเห็นความแตกตางชัดเจนจากสวนที่ไมไดแตะตอง
หลักตางๆเหลานี้เปนขอบัญญัติในการบูรณะอาคารในอิตาลีในป ค.ศ.1902 และเปน
หลักเกณฑสําคัญในการแปรทฤษฏีนามธรรมสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
อยางไรก็ตามแมแนวคิดในเรื่องนี้เกิดขึ้น แตยังขาดเงินทุน สถาปนิก นักโบราณคดี
ตลอดจนคนทํางานที่มีทักษะ สิ่งที่ทําไดคือการแทรกแซงอาคารใหนอยที่สุด ในชวงศตวรรษนี้ แม
แนวคิดนี้จะเกิดขึ้นและตอตานแนวคิดที่เนนความงามของอาคาร (Stylistic Restoration) แตยัง
ไมไดรับการยอมรับมากนัก เพราะทําไดยากในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังไมมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนวาทํา
อยางไรจึงจะถูกตอง ทําใหชวงเวลานี้หลักการดังกลาวยังไมเปนที่นิยมและยังไมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางแทจริง จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 มีการพัฒนาการแนวคิดนี้และจนกระทั่ง
กลายเปนทฤษฎีสากลในการอนุรักษโบราณสถานในปจจุบัน
4. การอนุรักษแนวใหมในคริสตศตวรรษที่ 20
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 - 1918) โบราณสถานและเมืองประวัติศาสตร
ที่สําคัญถูกทําลายมากมาย เมืองประวัติศาสตรหลายแหงกลายเปนสถานที่สูรบ จิตสํานึกการ
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อนุรักษโบราณสถานระหวางสงครามเกิดขึ้น ดวยเกรงวาโบราณสถานจะถูกทําลายไปในระหวางนี้
เชน การจัดประชุมนานาชาติของสถาปนิกครั้งที่ 6 ป ค.ศ.1904 ที่เมือง Madrid การประชุมครั้งนี้
ไดแบงโบราณสถานออกเปน 2 ประเภท ไดแก Living Monument (โบราณสถานที่ยังมีการใชสอย
อยู) ใหปฏิสังขรณโดยยึดเอกภาพของรูปแบบอาคารเปนสําคัญ Dead Monument (โบราณสถาน
ที่เปนซากหรืออนุสรณสถานหรือโบราณสถานที่ไมไดใชสอย) ใหสงวนรักษาตามแบบดั้งเดิมอยาง
เครงครัด
หลังการสิ้นสุดสงครามโลก ในป ค.ศ.1919 มีการตั้งสันนิบาตโลก การจัดระเบียบ
องคการเพื่อความรวมมือระหวางชาติ พรอมทั้งมีการประชุมหลายแหงที่กรุงเจนีวา ตอมาจึงได
จัดตั้งองคกรวาดวยการรวมมือทางปญญาขึ้นในป ค.ศ. 1922 ทั้งนี้เพื่อพิจารณางานที่วาดวย
วัฒนธรรม สงผลกอใหเกิดสํานักงานพิพิธภัณฑระหวางชาติเกิดขึ้น ในป ค.ศ.1926 ณ กรุงปารีส
ประชุมเพื่อสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิพิธภัณฑและการอนุรักษศิลปกรรม ในป ค.ศ. 1930
มีการจัดประชุมวาดวยการสงวนรักษาศิลปวัตถุ ณ กรุงโรม ชวงระหวาง 21 - 30 ตุลาคม 1931 มี
การประชุมเพื่ออภิปรายปญหาตางๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม มีตัวแทน 120
คน จาก 23 ประเทศ โดยมีกฎบัตรเกิดขึ้นคือ Athens Charter โดยมีขอสรุปวา (สมชาติ จึงสิริ
อารักษ 2540 : 9)
1. ใหหลีกเลี่ยงการปฏิสังขรณและใหมีการอนุรักษความเปนของแทของโบราณสถาน
(ตามแนวคิดของ Ruskin และ Morris)
2. ใหมีการบํารุงรักษาที่ตอเนื่อง เพื่อจะไดหลีกเลี่ยงการปฏิสังขรณ (ตามแนวคิดของ
Ruskin และ Morris)
3. การอนุรักษโบราณสถานใหกระทําในที่ตั้ง
4. หากมีการชํารุดเสียหายมากจําเปนตองปฏิสังขรณ ใหเคารพสูงสุดตอศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุ โดยไมทําลายหลักฐานยุคใดยุคหนึ่ง (ตามแนวคิดของ Boito)
5. ดวยความจําเปนในการอนุรักษ อนุญาตใหใชเทคนิคสมัยใหม เชน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ในการเสริมความมั่นคงได
6. ใหสนับสนุนการรวมมือของนานาชาติในเรื่องเทคนิคการอนุรักษ โดยการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลเอกสารและศูนยการศึกษาเพื่อการอนุรักษ
การอนุรักษสากลในแนวทางสมัยใหมไดรับการยอมรับตั้งแตในการประชุมครั้งนี้เปน
ตนมา ซึ่งนับวาเปนเอกสารระหวางชาติครั้งแรกเพื่อสงเสริมการอนุรักษสมัยใหม
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การปฏิสังขรณเชิงวิชาการ (Scientific Restoration) G. Giovannoni ไดประกาศ
ทฤษฏีการอนุรักษดังกลาวภายหลังการประกาศ Athens Charter โดยเปนการมองโบราณสถาน
ในรูปแบบของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญยิ่ง องคประกอบหรือชิ้นสวนทุกชิ้นของอาคาร
ตองไดรับการศึกษาและอนุรักษไว เพราะเปนสิ่งที่ผานกาลเวลาโดยใหความรูตางๆอดีต การ
อนุรักษนั้นจึงจําเปนตองศึกษาทุกแงมุมอยางละเอียดและอนุรักษทุกชิ้นสวน ใหคงเทาที่มันเคยถูก
ทําลายลง โดยไมไดมองวาชิ้นสวนตางๆที่พังทลายลงนั้นจะทําใหคุณคาทางความงามของอาคาร
ลดลงหรือไม อยางไร
ลักษณะดังกลาวพิสูจนไดวาไมเหมาะสมและไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากตอมาภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1943 - 1945) โบราณสถานตางๆและเมืองเปนจํานวนมากถูกทําลาย
ลง หากอนุ รั ก ษ ไ ว โ ดยคงสภาพเดิ ม ดั ง ที่เ คยถู ก ทํ า ลายนั้ น ทํ า ให เ มื อ งและโบราณสถานนั้ น ๆ
กลายเปนซาก ปรักหักพัง และไมสามารถใชประโยชนไดอีก อีกทั้งยังไมใหความสําคัญกับการคืนสู
สภาพเดิมและความงาม ซึ่งไมเปนที่ยอมรับได
การปฏิสังขรณเชิงวิกฤต (Critical Restoration) สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1935 1945) ทําใหโบราณสถานถูกทําลายโดยสงครามอีกครั้งหนึ่ง เมืองประวัติศาสตรที่สําคัญจํานวน
หลายแหงเสียหายเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ไมเฉพาะแตเพียงตัวโบราณสถานถูกทําลายเทานั้นแตรวม
ไปถึงสภาพแวดลอมและชุมชนที่มีผลกระทบไปดวย ทําใหเกิดกระแสการอนุรักษไมเฉพาะเพียงตัว
โบราณสถานเทานั้น แตรวมไปถึงสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบโบราณสถาน นอกจากนั้นเกิด
การถกเถียงการอนุรักษที่แตกตางออกไปที่สําคัญ 2 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกตางและขัดแยงกัน คือ
บางสวนตองการใหมีการปฏิสังขรณโบราณสถานที่เสียหายจากสงครามใหกลับมาเปน
เหมือนเดิมกอนเสียหาย เพื่อเพิ่มคุณคาทางสถาปตยกรรม สวนที่หายไปสนับสนุนใหมีการสราง
เลียนแบบขึ้น
บางสวนตองการใหมีการสงวนรักษาอาคารหรือโบราณสถานนั้นๆไว ใหคงอยูโ ดยไมตอ
เติมสวนที่เสียหายจากสงครามเลย เพราะถือวาลวนเปนหลักฐานที่สําคัญดานขอมูลตามแบบการ
ปฏิสังขรณเชิงวิชาการ (Scientific Restoration) ของ G. Giovannoni
แตอยางไรก็ตามการอนุรักษทั้งสองแบบนั้นลวนใหความสําคัญกับคุณคาทางประวัติศาสตรและแบบแผนในงานสถาปตยกรรมนั้นๆ
ในป ค.ศ.1938 Glulio Carlo Argan มีแนวคิดที่วา จุดมุงหมายในการอนุรักษคือการ
คนหาและแสดงเนื้อหาดั้งเดิม โดยกําจัดงานที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในยุคหลัง
Roberto Pane มีแนวคิดวาการรักษาโบราณสถานทุกยุคทุกสมัยนั้นมีความถูกตองใน
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หลักการหากมีขอยกเวนในบางกรณีดวย ในเรื่องสุนทรียศาสตรก็มีนา้ํ หนักในการพิจารณางาน
เชนกันเชน บางสวนที่ไมสวยงามและอยูคนละยุคกับบางสวนที่สวยงาม จําเปนหรือไมที่นกั อนุรักษ
อนุรักษจาํ เปนตองรักษาทั้งสองอยางอยูรวมกัน ซึ่งไมกอใหเกิดเอกภาพในการงานสถาปตยกรรม
Cesare Brandi มีแนวคิดที่นาสนใจโดยนําเรื่องสุนทรียภาพในการมองงานศิลปะมาใช
คือ การมองศิลปกรรมชิ้นหนึ่ง ตองมองถึงเอกภาพหรือภาพรวมทั้งหมดของงาน การบูรณะจะตอง
มีจุดมุงหมายในการฟนฟูศักยภาพแหงเอกของศิลปกรรมนั้นๆ แตทั้งนี้ตองไมปลอมหรือทําลาย
หลักฐานที่ปรากฏอยูเสียหายไป ซึ่งการฟนฟูศักยภาพนี้ไมใชการทําขึ้นใหม แตเปนการรวบรวม
งานใหมารวมกัน โดยตองทําใหเห็นความแตกตางระหวางของใหมและของเกา เชน การสามารถ
มองเห็นของที่ซอมแซมในภายหลังไดในระยะใกล (สามารถรูวาสวนใดมีการซอมแซมขึ้นมาใหม)
แตสามารถมองเห็นความเปนเอกภาพของงานศิลปกรรมในระยะไกล (ไมสามารถมองเห็นไดวา
สวนใดซอมแซม ซึ่งทําใหงานที่ผานการบูรณะนั้นมีความงามเอกภาพ)
นอกจากนั้น Brandi ยังมีการมองวายุคสมัยใดที่เราควรจะซอมแซม คือ
1. ยุคสรางงาน
2. ยุคหลังจากยุคสรางงานถึงปจจุบัน
3. ณ นาทีที่เรากําลังพิจารณางานศิลปกรรมนั้นอยู
ซึ่งเขาคิดวาควรนําแบบอยางที่เราเห็นในยุคที่ 3 หรือ ในนาทีที่เรามองงานศิลปกรรม
นั้นอยูพิจารณาในการบูรณะอาคาร เพราะนาทีนั้นเปนยุคสุดทายที่เรามองเห็น ซึ่งสามารถอนุรักษ
หลักฐานที่เหลืออยูไดมากที่สุด โดยไมเกี่ยวของกับอัตวิสัยในการเลือกยุคสมัยใดๆในการบูรณะ
อยางไรก็ตาม เขาก็ยังใหโอกาสในการพิจารณาทางดานสุนทรียภาพมากกวาทางประวัติศาสตร
หากบางสวนนั้นเปนการตอเติมขึ้นมาและไมสรางความเปนเอกภาพในงาน และเปนการทําลาย
คุณคาที่เกิดขึ้นอยางรายแรง (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2540 : 10 - 11)
การเกิดขึ้นของ Venice Chater จากที่กลาวมาขางตนวาในชวงหลังสงครามโลกทํา
ใหเกิดกระแสการจัดตั้งองคกรตางๆ และมีการจัดประชุมตางๆเพื่อที่จะหาแนวทางในการอนุรักษ
โบราณสถานที่เสียหายมากที่สุด
องคการสหประชาติ จัดตั้งขึ้นในปค.ศ. 1945 เพื่อผดุงรักษาสันติภาพของโลกไว และมี
องคกรยอยเกิดขึ้น คือ องคกรการสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) และ
การจัดตั้งสภานานาชาติวาดวยการพิพิธภัณฑ (ICOM) ในป ค.ศ.1946 และการจัดตั้งศูนยศึกษา
นานาชาติวาดวยการสงวนรักษาและบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม (ICCROM) ในป ค.ศ.1959
การประชุมนานาชาติของสถาปนิกและนักเทคนิคครั้งที่ 2 ที่กรุงเวนิส ในป ค.ศ. 1964
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เกิดเปนผลสําเร็จ โดยประกาศหลักเกณฑสากลวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวคิดตางๆ และจากการประชุมที่กรุงเอเธนท หรือ Athen Charter ในป ค.ศ. 1931 แตมีเนื้อหา
สาระที่ครอบคลุม กระชับ ชัดเจนมากที่สุดที่เคยมีมา และสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ได โดยมีสาระที่สําคัญ 7 ประการคือ
1. ใหเนนความชัดเจนของความแตกตางระหวางของเกาและสวนตอเติม
2. ปฏิเสธการทําเทียม
3. จุดประสงคในการบูรณะคือ การสงวนรักษาและแสดงใหเห็นชัดเจนถึงคุณคาทาง
สุนทรียศาสตรและประวัติศาสตรของโบราณสถาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเคารพในวัสดุ
ดั้งเดิมและเอกสารที่เปนของแท
4. ใหหยุดการบูรณะ เมื่อถึงจุดที่ตองเดา
5. ใหเคารพในประวัติศาสตรขอมูลในทุกยุคของโบราณสถาน การประเมินคาของ
สวนประกอบที่เกี่ยวของและการตัดสินใจวาสิ่งใดถูกตอง และตองถูกเอาออกไปนั้นจะมอบให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบแตผูเดียวไมได
6. การบูรณะทุกครั้งจะตองมีการคนควาทางโบราณคดี และประวัติศาสตรกอนและ
ตามหลังการปฏิบัติการ
7. แนวคิดในการเรียกโบราณสถานวา Dead Mounment และ Living Monument
ถือวาไมถูกตอง เพราะแมซากโบราณสถานก็เปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสงผานขอมูลตางๆได
Venice Charter กลายเปนหลักการที่สําคัญและถูกนําไปใชทั่วโลกโดยนําไปปรับให
เขากับประเพณีและวัฒนธรรมในแตละประเทศ
แทที่จริงการอนุรักษโบราณสถานในบริบทของสากลนั้น เริ่มตนขยายวงกวางมาตั้งแต
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 แลว เริ่มตนจากการมองอาคารเฉพาะหลัง และขยายวงกวางโดยมอง
อาคารควบคูไปกับสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยู มีพัฒนาการของแนวคิดมาอยางยาวนาน โดยควบคูทั้งการ
มองดานความสําคัญของสุนทรียศาสตรและความสําคัญในแงของหลักฐานของขอมูล ทายที่สุด
กฎบัตรนี้เปนที่ยอมรับอยางสากล ถึงแมวาจะไมไดบัญญัติวาตองเปนขอกําหนดและหลักการที่
นําไปใชทั่วโลก แต Venice Charter ไดกําหนดไววา สามารถปรับ Charter ไดตามวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่งไดกลายเปนขอปฏิบัติที่มีอิทธิพลผลตอแนวคิดและการปฏิบัติการ
อนุรักษโบราณสถานทั่วโลก รวมไปถึงในประเทศไทยดวย

บทที่ 4
แนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย
เพื่อที่จะเขาใจความเปนมาและความเปนไปของสถานการณการอนุรักษโบราณสถาน
ในประเทศไทยในปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนเรื่องราวเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในอดีต ซึ่งการศึกษาในบทนี้จะประมวลกิจกรรมหรือ
เหตุการณตางๆ อันเปนตัวแปรสําคัญในการวิเคราะหในการวิเคราะหตีความ เกี่ยวกับแนวคิดการ
อนุรักษในแตละยุคสมัย พรอมทั้งอธิบายมูลเหตุปจจัย อุดมการณ อุดมคติของแนวคิดตามสภาพ
สังคมสมัยตางๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสรางกรอบแนวคิดอันเปนบทสรุปการอนุรักษในแต
ละยุคเพื่อการวิเคราะหกรณีศึกษาในบทตอไป การศึกษาในลักษณะเชนนี้จะทําใหไดองคความรู
เกี่ยวกับขอมูลของประวัติความเปนมาและพัฒนาการของการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนสําคัญ พรอมทั้งทราบวาแนวคิดนั้นเกิดขึ้นตามเหตุปจจัยตามสภาพ
สังคมวัฒนธรรมใดในชวงเวลานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานไทย
และนํามาใชเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานอนุรักษในชวงเวลานั้นๆดวย
การสืบความเปนมาของการอนุรักษโบราณสถานนี้ มุงพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ
สองประการ คื อ แนวคิด การอนุรั ก ษ ทั้ง ที่ เ ป น และไมเ ป น กฎหมาย และเทคนิ ค วิธี ก าร
อนุรักษ ซึ่งในอดีตกระบวนการรับรูและความเขาใจในศาสตรการอนุรักษตางไปจากความเขาใจ
ในปจจุบันอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้การทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตจึงไมไดนําคํานิยามของคําวา “อนุรกั ษ”
ในปจจุบันไปพิจารณาจนเขมงวดจนเกินไปนัก ในทางตรงกันขามผูศึกษามุงที่จะทําความเขาใจวา
ในอดีตนั้นมีการรับรูเรื่องราวของการอนุรักษวาอยางไร
สําหรับการสืบคนแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยในสวนนี้ จะ
แสดงขอมูล โดยแบงออกเปนยุคตามชวงเวลาตางๆ ตามกระแสการณที่สําคัญๆ ไดดังตอไปนี้คือ
1. การอนุรักษยุคแหงความเชื่อและความศรัทธา (ยุคกอนรัชกาลที่ 4 หรือกอน พ.ศ.
2393)
1.1 ความเชื่อความศรัทธาตามกรอบแหงพระพุทธศาสนา ตอการดูแลรักษา
อาคาร กอนสมัยรัตนโกสินทร หรือกอน พ.ศ. 2325
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อุบัติการณที่สําคัญอยางหนึ่งของอาณาจักรที่สําคัญตางๆ ที่เจริญขึ้นในบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 18 - 23 คือ การเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกา
วงศ ซึ่งเขามามีบทบาทอยางมากตอการจัดระเบียบโครงสรางบานเมือง การปกครอง ความคิด
ความเชื่อ ของสังคมในยุคสมัยนั้น ทั้งนี้พระพุทธศาสนายังเปนเครื่องมือสําคัญที่พระมหากษัตริย
ทรงใชในการปกครองอาณาจักรดวยการผนวกอุดมการณ และแนวคิดทางศาสนา ไมวาแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมราชา จักรพรรดิราชย หรือการสั่งสมบุญบารมี ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวตางๆเหลานี้ ปรากฏ
ออกมาในงานเขียนในรูปของจารึก ศิลาจารึก และตํานาน พงศาวดารตางๆ เรื่องราวที่ปรากฏลวน
แลวแตเปนผลงานที่สรางขึ้น จากแรงแหงความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนใน
ชวงเวลาของสังคมในยุคนั้นๆ
การเดินทางเพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา
กอใหเกิดประเพณีนิยมแบบลังกาที่นอกเหนือจากแนวความคิดในพุทธศาสนาที่เขามา คือ การ
นิยมในการเขียน หรือการสรางสรรควรรณกรรมใหมที่ลอกเลียนจากงานเขียนแบบลังกาขึ้นอยาง
แพร ห ลายในภู มิ ภ าคนี้ และในป จ จุ บั น งานเขี ย นเหล า นี้ ไ ด ก ลายเป น หลั ก ฐานสํ า คั ญ สํ า หรั บ
การศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรตางๆ แทบทั้งสิ้น (อุษณีย ธงไชย 2540 : 23 - 24)
งานเขียนเหลานี้มีบทบาทยิ่งที่ทําใหคนในยุคปจจุบันรับรูเรื่องราวตางๆ ในทางกลับกัน
เรื่องราวตางๆเหลานั้นตางสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณ วิถีชิวิต วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ในยุค
สมัยนั้น ทั้งนี้การรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลังกาวงศในดินแดนแถบนี้ไมเพียงแตใหอิทธิพล
กับงานเขียนอยางเดียวเทานั้น หากยังมีอิทธิพลสําคัญกับความคิดความเชื่อซึ่งสงผลถึงการปฏิบัติ
ในทางศาสนาดวย
หลักฐานงานเขียนตางๆ ที่แสดงเรื่องราวตางๆ ลวนมีเนื้อหาเกี่ยวพระพุทธศาสนามาก
ที่สุด นอกจากนั้นก็มีเรื่องราวการสราง การปฏิสังขรณและความเชื่อ ซึ่งหลักฐานที่สะทอนเกี่ยวกับ
แนวคิด วิธีการอนุรักษตางๆในชวงเวลานั้น และสิ่งเหลานี้ที่เขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ
อนุรักษในชวงยุคกอน พ.ศ. 2310 สามารถประมวลจากหลักฐานประเภทตางๆ ไดแก
1.1.1 สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11 - 18 )
ในสมั ย ทวาราวดี พ บหลักฐานประเภทเดียวคือ จารึก พบการจารึก ที่ศิลปวัตถุท าง
ศาสนาเปนสวนใหญ เชน พระพิมพ ฐานอิฐดินเผาของเจดีย และสวนใหญจะบันทึกเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับการประกาศพุทธศาสนา และการอุทิศเปนสําคัญ
จารึกในสมัยทวาราวดี พบขอความที่กลาวถึงการใชหรือถวายคนเพื่อใหเปนขาทาส
บริวารของวัด ตลอดจนการถวายสิ่งของ ตนไม เพื่อใชประโยชนภายในวัด ทั้งนี้เพื่อสะสมบุญและ
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มุงสูพุทธภูมิเปนสําคัญ
แนวคิดในการทนุถนอมบํารุงพระพุทธศาสนา หรือการสืบตอพระพุทธศาสนาใหมั่นคง
ตอไปในภายภาคหนาใหนานเทานาน แนวคิดความเชื่อเชนนี้เปนแนวคิดหนึ่งของการสรางพระ
พิ ม พ ซึ่ ง การถวายขา ทาสเพื่ อเปน ให เ ป น บริว ารของวัด และการปฏิสั ง ขรณ อาคารให มี ค วาม
สวยงามเสมอ นาจะมาจากแนวคิดนี้เชนกัน
จารึกในสมัยทวาราวดีที่แสดงเนื้อความเกี่ยวกับการอนุรักษมีดังนี้
จารึกหินขอน 2 (พุทธศตวรรษที่ 13 - 14) พบที่ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา กลาวถึง
การสรางและอุทิศสิ่งของตางๆถวายวัด เพื่อใหผลบุญนั้นนําไปสูพุทธภูมิ ดังเชน “สิ่งซึ่ง...ณ สโร
พรา ผลบุญแหงบุญกุศลของทาน อุปารยะ แหงราชวิหาร...โลหะ เครื่องประกอบ ทุงนา ขอให
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ... จงเปนพระพุทธองค (และบรรลุถึง) พุทธภูมิ” (กรมศิลปากร 2529 : 226)
จารึกเขารัง (พ.ศ. 1182) พบที่ อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี กลาวถึงการถวายขาทาส
บริวาร กลาวคือ “ทาสซึ่งสินหวคนกอนๆไดถวายแก วิหาร นามของบุคคลเหลานี้... รวมจํานวน
ทาสทั้งวัยฉกรรจและเด็กและผูรักษาสวน 32 คน... ขาพเจาสิงนาหว ไดถวายทาสแกวิหาร สวน 1
แหง คิด ตนหมาก ... ตนไม 10 ตน ตน... แกวิหารรุง....” (กรมศิลปากร 2529 : 39)
แนวคิดในการทะนุถนอมบํารุงพระพุทธศาสนาหรือการสืบตอพระพุทธศาสนาใหมั่นคง
ตอไปในภายภาคหนา แนวคิดความเชื่อนี้ปรากฏมากในกระบวนคิดที่ปรากฏใหสรางพระพิมพ
ซึ่งการถวายขาทาสเพื่อเปนบริวารของวัด และการปฏิสังขรณอาคารใหมีความสวยงาม นาจะมา
จากแนวคิดนี้เชนกัน
1.1.2 สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 18 - 20)
พบในหลักฐานดังตอไปนี้ คือ
ไตรภูมิพระรวง เปนพระราชนิพนธของพระยาลิไทย ทรงนิพนธโดยรวบรวมเนื้อหามา
จากคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตางๆ (บานแพนก 2515 : 11) ซึ่งมีเนื้อหาอันเปนเครื่องมือทาง
การเมืองการศาสนา เปนสะพานใหพุทธศาสนิกชนไปพบพระศรีอาริยเมตไตรย และมุงสูนิพพาน
เนื้อหาที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตรจะอธิบายเรื่องราวของความเปนจักรพรรดิราชย ความเปน
กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม ขอบารมีอันสูงสุดที่กษัตริยพึงมี ตลอดจนแนวคิดที่สําคัญทางพุทธ
ศาสนา เชน ความเชื่อในเรื่องกรรม ผลของการทําบาป และการเวียนวายตายเกิดเปนตน (อุษณีย
ธงไชย 2540 : 24)
ศิลาจารึกและจารึก เปนหลักฐานที่สําคัญที่สุดของการศึกษาประวัติศาสตร
เนื่องจากเปนหลักฐานปฐมภูมิที่เปนงานเขียนชนิดเดียวที่บอกเรื่องราวเกี่ยวสุโขทัย ในเนื้อหามี
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เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร การปกครอง การสรางวัด และการทํากุศล และการสะสมบารมี
ตางๆ เปนตน
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานในสมัยสุโขทัยเหลานี้ บงชี้วาการรักษา
ทํานุบํารุงเปนสิ่งที่ทําเพื่อพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ ซึ่งเชื่อวาเปนกิจสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของ
พุทธศาสนิกชนที่จะตองทํานุบํารุง รักษา พรอมทั้งสืบพระพุทธศาสนาใหคงตอไปเทาที่จะทําได สิ่ง
ที่กระทําได คือ การสราง ซอมแซม เปลี่ยนแปลง ใหงดงาม มั่นคง ยืนยง ตราบนานเทา
นาน ใหสมกับความศรัทธาของเหลาพุทธศาสนิกชน โดยมีคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปน
ตัวกําหนดความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน เชน จักรวาลทีปนี (ความเชื่อในเรื่อง
จักรวาล) ไตรภูมิพระรวง (การพบพระศรีอาริยเมตไตรยและเพื่อมุงสูนิพพาน ความเปนจักรพรรดิ
ราชย ความเชื่อในเรื่องกรรม ผลของการทําบาป) การทํานุบํารุงและการประกอบกิจประโยชนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษจะเกี่ยวของกับวัดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะความเลื่อมใสความศรัทธาและความ
เชื่อตางๆในพุทธศาสนา อันไดแก เพื่อการสะสมบุญกุศล ความปรารถนาแดพระนิพพาน และการ
มุงสูพุทธภูมิ เปนตน นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมคือ การสรางพระธาตุหรือ
รักษาพระธาตุขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อวาตอไปศาสนาจะตองเปนที่ไมรูจัก และจะหาคนที่
สืบทอดพระพุทธ-ศาสนาไมไดเลย ดังนั้นการรักษาถาวรวัตถุใหงดงาม อลังการและแข็งแรงเปนสิ่ง
ที่สําคัญยิ่งยวดตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไปในภายภาคหนา ทําตามคติจักรวาล ทําเพื่อ
เปนตัวแทนใหคนไดจดจําพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต เพื่อสะสมบุญใหชาติหนาไดมีปรีชา
ญาณ มีทรัพยสมบัติ ลาภยศ เพื่อผลบุญไดตกแกบุคคลอื่นๆ เพื่อใหทันอยูในยุคของพระศรีอาริย
ไมตรีโพธิสัตวทุกชาติ เพื่อบรรลุเปนพระโพธิสัตว และเปนพระพุทธเจาตอไปในอนาคต และขอให
เกิดเปนผูชายตอไปในอนาคตเพื่อใหเปนศิษยพระศรีอาริยไตรยในอนาคต ซึ่งความเชื่อตางๆ
เหลานี้ ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับการปฏิบัติการสรางการรักษา ในชวงเวลาที่ความเชื่อเหลานี้
มีอิทธิพลอยู
ศิลาจารึกที่แสดงขอความเกี่ยวกับคติความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ
แสดงความสัมพันธกับการกระทํากิจตางๆตอวัด มีดังนี้คือ
1) ขอความที่เกี่ยวกับการชักชวนใหมารวมกันปลูกสรางอาคารและเรงทําบุญ
ทํากุศล ประเด็นของการเรงทําบุญกุศลคือเพื่อคงพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต ดวยความ
กังวลวาตอไปภายหนา พระพุทธศาสนาจะสลายลง ตามคัมภีร และเพื่อทําบุญประกอบกิจกุศล
ตางๆ ขอความที่ปรากฏในความเชื่อดังกลาวไดแก
ศิลาจารึกวัดบางสนุก (ประมาณ พ.ศ.1882) กลาวถึงเจาเมืองไดชักชวนบรรดาลูกเจา
ลูกขุนมูลนาย ไพรไทย ตลอดทั้งชาวแมชาวเจาทั้งหลาย สรางพระพุทธรูปดวยดีบุกดวยดิน และ
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การบําเพ็ญกุศลโดยการปลูกสรางอาคารและถวายคนและอื่นๆ เพื่อใหคงสืบศาสนาตอไป (กรม
ศิลปากร 2527 : 25)
ศิลาจารึกนครชุม (พ.ศ. 1900) กลาวถึง พระธรรมราชาที่ 1 ไดประดิษฐานพระศรี
รัตนมหาธาตุและไดปลูกสรางพระศรีมหาโพธิ พรอมทั้งใหสัตบุรุษเรงทําบุญกุศลเมื่อพระพุทธศาสนายังคงมีอยู (กรมศิลปากร 2527 : 28) เพราะพระธาตุจะถูกเผาไหมและสิ้นลง และใหคนเรง
ทําความดีเพื่อที่จะเกิดในเมืองสวรรคกอนที่บาปกรรมนั้นจะพาใหลงนรก เรงใหกระทําบูชาพระ
สถูป เจดีย พระศรีมหาโพธิอันเปนตัวแทนของพระพุทธองคดวยศรัทธาจะไดผลบุญ อันใหญหลวง
คือจะไดเกิดในเมืองฟาในแผนดินเดียวกับพระศรีอาริยเมตไตรย ดังปรากฏความไวดังนี้
อันหนึ่งโสดนับแตปสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหนา ไดเกาสิบเกาปเถิงในปกุน อันวา พระ
ไตรปฏกจักหาย หาคนจักรูแทแลมิไดเลย ..............ไฟไหมพระธาตุทั้งอั้นสิ้นแล เปลวพุงขึ้นคุงพระ
พรหมโลก ศาสนาพระพุทธจักสิ้นในวันดังกลาวอั้นแล แตนั้นเมื่อหนา ฝูงคนอันจักรูบุญธรรมหามิได
หลายเลยยอมจักกระทําบาปกรรม แลจักเอาตนไปเกิดในนรก... (กรมศิลปากร 2527 : 31 - 33)
กังวลอันตรายสาธทุะละนิรพาน พระวิหารสถานสีมา ถาปนาอุโบสถนี้ จงคงตรงตอกัลปาวสาน...
แลฆองดวงหนึ่งเปนเงิน ๗ บาท ไวกับอารามคนใสไวใหรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (กรม
ศิลปากร 2527 : 376)

ศิลาจารึกวัดเขมา (พ.ศ. 2079) กลาวความวา
ชวยกันสรางกันทําที่...พระเปนเจาในพิหารก็แลว กอปลงพระพุทธเจาทั้งมวลก็แลว หินพิหาร
กอเปนหินแลงรองก็แลว รีสพังสองอันเปนน้ําอาบน้ํากินใหเปนทรัพยสาธารณก็แลว กอกําแพงทั้งสี่
ดาน โอยทานพระเปนเจาก็แลว.....แตงเครื่องสํารับกับพระเจดีย ลางพานเทดวงหนึ่ง หนาศอกหนึ่ง
คาสองตําลึง ดวยโคมลายดวงหนึ่ง ดวยบริพันเล็กสิบดวงกับสํารับลางพานแตงเปนบายศรีบูชาพระ
เจา น้ําเตาทองสัมฤทธิดวงหนึ่งมีฝาคาบาทหนึ่ง ใสน้ํามันเบือดวงหนึ่ง คาสามลัง ใสหมา เลียนเท
สดวงหนึ่ง ใสหมากเครื่องสํารับนี้แตงเปนบายศีกับพระเจดีย // // สิ่งสารากรอันกับพระเจาแลบุริ
สการอันกูแลนักบุญชวยกันสรางไวกับพระพุทธพระธรรมทั้งมวลนี้ จงใหมั่นใหคง และเปนอานิสงส
แกนักบุญทั้งหลายเทาสวรรคนิพพาน // // // อีบุนรักลูกธรรมบุตรผาขาวเทพ แลอําแดงยอดมี
ศรัทธาและไวบริบัติ พระเจาสงบุญไปแกเผือ // // สวนกูไซรปรารถนาโพธิสมภาร เมื่อใดกูไปมิเถิง
แกโพธิสมภารและกูเกิดมาชาติในชาติใดๆ ก็ดี ขอกูมีปรีชญาและสมบัติเกิดมาแกกูทุกๆกําเนิด
พยาธิก็อยามีแกกู อันหนึ่งอานิสงส อันกูไดบวชในศาสนาพะเจาก็ดี อันกูไดสรางไวในศาสนาพระ
เจาดังนี้ก็ดี กูกัลปนาสงบุญไปแกครูอุปชฌาย พอแม ผูเฒาผูแกญาติ แกทาวแกพระยา แกเทพยดา
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ทั้งหลายและสัตวอันไปตกนรกก็ดี อันไดเปนเปรตดิรัจฉานก็ดี จงไดความสุข ทุกๆคน โพระผล
อานิสงสอันกูไดสรางในศาสนาเปนเจาไวดังนี้ // (กรมศิลปากร 2527 : 213 - 218)

2) ขอความเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีตอพระศรีอาริยเมตไตรย ความเชื่อที่
เกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรยมีความสําคัญมากที่ทําใหบุคคลตางๆ เรงทําบุญกุศลเทาที่จะทําได
เพื่อเกิดมาใหทันพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย และบุญกุศลอันแรงกลาที่จะพา
บุคคลทั้งหลายสูยุคนั้นไดคือ การเรงบูชาพระสถูปเจดีย พระศรีมหาโพธิการสืบทอดพระศาสนา
หรือการสรางปฏิสังขรณวัดใหงดงาม ใหคงทนแข็งแรงตราบเทาที่จะทําได
แนวคิดที่เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาในพระศรีอาริยเมตไตรยพบอีกหลายหลัก
ไดแก ศิลาจารึกนครชุม (พ.ศ. 1900) กลาวถึง
...แตนี้เมื่อหนา ฝูงสาธุสัตบุรุษทั้งหลายจุงเรงกระทําบุญธรรมในศาสนาพระพุทธเมื่อยังมีเทา
วัน ชั่วเราบัดนี้มีบุญหนักหนา จึงจักไดมาเกิดทันศาสนาพระเปนเจาไซร จุงทั้งหลายหมั่นกระทํา
บูชาพระสถูป เจดีย พระศรีมหาโพธิอันเสมอดังตนพระเจาเรา ผิผูใดไดปรารถนาดวยใจศรัทธาดัง
อั้นซือ จักปรารถนาไปเกิดในเมืองฟา...ตรอด พระศรีอารยไมตรีลงมาเปนพระพุทธ เยีย มาเกิดใน
เมืองดินนี้คาบเดียวก็ได ... (กรมศิลปากร 2527 : 31 - 33)

จารึกวัดสรศักดิ์กลาวถึง การขอที่ดินเพื่อปลูกสรางกุฎีและเจดียและอารามตางๆ ทั้งนี้
เพื่อปรารถนาใหทันพระศรีอาริยไมตรีโพธิสัตวทุกชาติ (กรมศิลปากร 2527 : 134)
ความเชื่อเกี่ยวกับการกระทําบุญกุศลเพื่อขอแรงอธิษฐานที่จะเกิดมาเปนผูชายในชาติ
หนา เพื่อจะไดบวชเปนศิษยไดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย เชน
จารึกฐานพระพุทธรูปแมศรีมหาตา(พ.ศ.1901 - 2000) ความวา “พระเจาแมศรีมหาตา
ขอปรารถนาเปนผูชายชั่วหนา จงขาไดเปนศิษยตนพระศรีอาริยโพธิสัตวเจา” (กรมศิลปากร 2527 :
198)
3) ขอความเกี่ยวกับการสรางและการปฏิสังขรณโดยตรง ศิลาจารึกในสมัย
สุโขทัยหลายหลัก กลาวถึงการมุงกระทําบุญกรรมโดยสราง (ปฏิสังขรณ) พระวิหาร สถูป และพระ
ศรีมหาโพธิ์โดยไมไดแสดงจุดมุงหมายใดๆ เชน
ศิลาจารึกวัดปามะมวง หลักที่ 1 (พ.ศ. 1904) ศิลาจารึกวัดศรีชุม (ประมาณ พ.ศ.
1884 - 1910) กลาวถึงพอขุนรามคําแหงกอพระศรีรัตนมหาธาตุแหงหนึ่งในเมืองศรีสัชนาลัย
และสรางเจดียอื่นๆอีกหลายแหง (กรมศิลปากร 2527 : 40)
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ศิลาจารึกปานางคําเยีย (พ.ศ.1922) ความวา “คําเยียบุงขุน หากรังใชใหผูหญิงชื่ออาย
อินท...ญชระพระพุทธรูป สถูป เจดีย ทั้งพิหารครั้ง...ดังคนแตงพยาบาลสิบเรือน แตงกวาดวัดปด...
ค่ํา ทุกเชาใหคนแตงสงขาวเรือน...” (กรมศิลปากร 2527 : 313)
ศิลาจารึกวัดอโศการาม (พ.ศ. 1942) ความวา “พระนางไดประทานคนรักษาพระ
อารามรวมทั้งหมดประมาณ ๕๐ ครัวเรือน มีบุรุษชื่อศรีจันทรเปนหัวหนา พรอมกับใหพนักงานชาว
ประโคม ประโคมดนตรีมีองค ๕...” (กรมศิลปากร 2527 : 334)
4)
ขอความเกี่ยวกับการมุงสูความปรารถนาสูการเปนพระโพธิสัตว หรือ
ปรารถนาพุทธภูมิ ในศิลาจารึกวัดศรีชุม (พ.ศ. 1884 - 1910) มีเรื่องราวเกี่ยวพระมหาศรีศรัทธา
ในตอนที่ 7 เลาเรื่องพระมหาเถรศรีศรัทธาไดบําเพ็ญกุศล
...เทียรปรารถนาโพธิสมภาร...กอพระเจดีย ปลูกพระศรีมหาโพธิ กระทําพุทธประติมาทุกแหง
ทุกพาย...โอยทานแกทานผูมาขาแลออกบวช....ปรารถนาเปนพระพุทธมหาอุดม จึงภิเนษกรมออก
จากรัตนภูมิสพายบาตร....ทั้งหลายมุงดงจงเดินหาพระศรีรัตนมหาธาตุประรถนาเพื่อจักทํากุศล...
(กรมศิลปากร 2527 : 65)

ศิลาจารึกวัดปามะมวง (พ.ศ.1904) ความวา
อาตมาไมอยากไดจักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ อาตมาอยากขอมอบอาตมา
ปรารถนาพระพุ ท ธเจ า เพื่ อ นํ า สั ต ว ทั้ ง ปวงข า มไตรภพนี้ เมื่ อ อธิ ษ ฐานอย า งนี้ แ ล ว จึ ง รั บ ไตร
สรณาคมน ขณะนั้น พื้น ดิ น ตอนลา งนี้ก็ห วั่น ไหวทุกทิศ อธิษ ฐานบวชแลว จึงทรงเสด็จ ลงจาก
ปราสาททอง บทจรไปถึงปามะมวง เวลาที่เสด็จวางพระบาทลงบนพื้นธรณีแผนดินนี้ ก็หวั่นไหวไป
ทุกทิศ....(กรมศิลปากร 2527 : 237)

ศิลาจารึกวัดอโศการาม (พ.ศ. 1942) ความวา
...ดวยบุญญานุภาพของขาพเจา ขอใหเกิดเปนผูชายในอนาคต ขอใหไดสลับธรรมอัน
ประเสริฐของพระพุทธเมตไตรย อีกทั้งขอใหขาพเจาไดสะสมบุญญสมภารทั้ง ๓ ประดุจประทับตรา
ไว ขอใหพระพุทธเมตรไตรยพระองคนั้น จงสรรเสริญยกยองขาพเจา ดวยบุญญสมภารมีทานเปน
ตน ดวยรูปหรือดวยยศดวยอายุ และดวยสมบัติมีกองทรัพยเปนตน ในทุกๆภพ เมื่อขาพเจาไมใหแก
เขาเหลานี้ ใครๆ จงบังอาจไดรับ
อนึ่ง ทรัพยสมบัติของขาพเจาที่มีอยู จงเปนประโยชนแกผูยากจนทั้งหลาย ขาพเจาจมอยูใน
มหาสมุทร คือวัฎฎสงสารอันเยือกเย็นดวยน้ํา ซึ่งใหแตความลึกและหาฝงมิไดเบื้องตน ขอจงบรรลุ
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สัมโพธิ (ความตรัสรู) เหมือนพระพุทธทั้งหลาย กษัตริยทั้งหลาย จักครองราชยสมบัติในนครนี้ ใน
อนาคตนี้ ผูมีอํานาจวาสนาสูงก็ดี และผูมียศใหญตั้งอยูในธรรมก็ดี ขอทานทั้งหลายเหลานั้น จง
อนุโมทนาในกรรมอันเปนบุญที่ขาพเจาไดกระทําแลวถวนหนา ขอใหปูชนียทั้งหลายในอารามนี้จะ
เจริญ เพราะมีปติในกรรมอันเปน บุญ เทอญฯ (กรมศิลปากร 2527 : 334)

นอกจากนั้นก็มีความมุงหวังอยางอื่นอีก คือการขอใหชาติหนาเปนพระอินทรพระพรหม
ในสวรรคและบรรลุนิพพาน เชน ศิลาจารึกวัดกําแพงงาม (พ.ศ.1893) ความวา
...ใครผูใดมีศรัทธาแลจักมาบูชา บางไหวนบพระเจดีย....เมื่อจักเถิงใหชวยเหลือ มีคนชวยติ
นําจุงมักแตงถนนประมาณได ๕ ชอยเทานี้ เปนที่อยูชาวเจาเทพสาอันรักษาพระเจดียธาตุ แลพระ
บาทแลไดเอาใจใสใหทานทั้งหลาย..ทําดูดังโยมกูสั่งให... ขันจักปรารถนาเอาสมบัติเปนจักรวรรติ
ราชสมบัติเปนอินทรเปนพรหม... นตพระปจเจกพระ..ไชย...ญแลจักชมสมบัติในเนียรพาน ก็จักได
ดังใจปรารถนา... (กรมศิลปากร 2527 : 305 - 306)

5) ขอความเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องจักรวาล ความเชื่อในเรื่องไตรภูมิในยุคสมัย
นี้ปรากฏแลวที่ไตรภูมิพระรวงและจักรวาลทีปนี ดังปรากฏในเรื่องราวของการปฏิสังขรณพระศรี
รัตนมหาธาตุ ซึ่งแสดงความเชื่อการสรางหรือปฏิสังขรณใหงดงามดังเชนเขาพระสุเมรุ
ศิลาจารึกวัดศรีชุม (พ.ศ. 1884 - 1910) มีเรื่องราววา
...ไปกอพระทําพระธาตุหลวงคืนพระมหาธาตุดวยสูงเกาสิบหาวาไมเหนือพระธาตุหลวงไซร
สองออมสามออมพระศรีราชจุฬามณีเปนเจาพยายามใหแผวแลวจุงกออิฐขึ้นเจ็ดวาสทายปูนแลว
บริเวณพระธาตุหลวงกอใหมเกาดวยสูงไดรอยสองวา ....เมื่อจักสทายปูนในกลางปานั้น หาปูนได
ยากหนักหนา หาปูนมิได พระศรีรัตนจุฬามณีเปนเจา จึงอธิษฐานวาดังนี้ (กรมศิลปากร 2527 : 72
- 74)

และไดกลาวปาฏิหาริยถ ึงการอธิษฐานใหไดพบโปงปูนเพื่อกอพระธาตุและกอใหงดงาม
ดังเขาพระสุเมรุ
พระศรี รั ต นมหาธาตุ เ รี ย กชื่ อ มหิ ยั ง คณะมหาเจดี ย แ ล๐พระเป น เจ า นั้ น เสด็ จ ปาฏิ ห าริ ย
อัศจรรยแกกม๐บัลลังก พระมหาธาตุพังสิบสามวากูมีศรัทธาพยายามขันอิฐประกิดเขาจทายปูนมี
ถองถวน๐เมื่อทาปูนแตยอดแกกม เถิงตีนสูงใหขาวงามดังเขาไกรลาส..(กรมศิลปากร 2527 : 72 74)
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1.1.3 สมัยลานนา
ในสมัยลานนาปรากฏหลักฐานการบันทึกที่มากกวาในสมัยกอนหนา โดยเฉพาะผล
ของการเดินทางของกลุมพระสงฆลานนาที่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ในตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลังจากนั้นเปนตนมาก็พบวามีงานเขียนทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา
มากมาย สําหรับงานเขียนที่เกี่ยวของความเชื่อหรือบันทึกเกี่ยวกับการอนุรักษที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
ชินกาลมาลีปกรณ เปนคัมภีรที่แตงขึ้นโดยพระรัตนปญญา ประกอบไปดวยเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรศาสนา ตั้งแตเริ่มตนการกําเนิด การเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังดินแดน
ตางๆ และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจาในปจจุบัน อดีตและอนาคต เชน เกิดเปนพระ
โพธิสัตวเพื่อสะสมบุญในชาติตางๆ เพื่อบรรลุความเปนอนาคตพุทธเจา ผนวกกับเรื่องราวของ
ประวัติศาสตรลานนา การเผยแพรพระพุทธศาสนาจากลังกา เปนตน
ศิลาจารึกและจารึก เปนหลักฐานที่สําคัญอยางหนึ่งอันบงบอกถึง เรื่องราวตางๆ
โดยเฉพาะเรื่องราวจารึกที่เกี่ยวกับการสราง การปฏิสังขรณ ตลอดจนบันทึกเหตุการณการซอม
แปลงตางๆ ซึ่งเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางและปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ตางๆ การกัลปนาคนและของในวัด และการวิงวอนขอบุญกุศลตางๆ รวมทั้งสาปแชงผูกระทําผิด
ตอวัด
นอกจากนั้นในสมัยลานนายังปรากฏงานเขียนหรือวรรณกรรมอีกหลายชิ้น ซึ่งลวนแต
เขียนเพื่อใชเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เชน จักรวาฬทีปนีของพระสิริมังคลาจารย ซึ่งเปน
หนังสือที่อธิบายระบบความเชื่อในเรื่องของจักรวาล หรืองานเขียนหลายฉบับที่มีลักษณะเปน
คูมือในการอานคัมภีรและอรรถกถา หรืองานรวบรวม อางอิงจากคัมภีร นอกจากนั้นมีพระอรรถ
กถาหลายเลมของลังกาที่แตงขึ้นใหม เชน เรื่องราวของพระพุทธเจาในชาติตางๆ การสะสมบุญ
บารมี ความเชื่อในพระศรีอาริยเมตไตรย เปนตน (อุษณีย ธงไชย 2540 : 26-27) ทั้งนี้งานเขียน
เหลานี้ไมไดบันทึกเรื่องราวการสราง การซอมแปลง หรือการปฏิสังขรณหรือการอนุรักษอาคาร
โดยตรง หากเชื่อวางานเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอความเชื่อและการปฏิบัติตอวัด หรือสิ่งปลูกสรางใน
พุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น
1) ขอความที่เกี่ยวกับการชักชวนใหมารวมกันปลูกสรางอาคารและเรงทําบุญ
ทํากุศล ในสมัยลานนาปรากฏเนื้อหาการจารึกเกี่ยวกับการเรงสรางบุญกุศลขึ้น โดยการรักษา
และสรางถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเชนเดียวกับสุโขทัย
จารึกสมิงสิริมะโนราชา (พ.ศ. 2084) กลาววา
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ชื่ อ ว า สิ ริ ม โนราชา มี ภ รรยาชื่ อ ว า ตะละสุ ว รรณวดี ทั้ ง สองเป น ผู เ ลื่ อ มใสซึ่ ง ตรงในพระ
รัตนตรัยทั้งสาม ทีศรัทธาในศีล สมาธิ ปญญา มีความปรารถนาแดพระนิพพาน จึงฐาปนาพระฆร
เจดีย (เจติยฆร) อันเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองคนี้ ดวยกุศลอันทานทั้งสองไดฐาปนา
พระฆรเจดียนี้นั้น ขอใหทานทั้งสองไดสําเร็จอันสมบูรณเต็มที่เถิด และขอจิตติเลื่อมใส ซื่อตรงใน
พระรัตนตรัยทั้งสาม จงบังเกิดแกทานทุกภพทุกชาติ และขอใหเปนผูแตกฉานในพระไตรปฎกดวย
อนึ่งการกุศลอันทานไดฐาปนาพระฆรเจดียขึ้นในครั้งนี้ก็โดยอาศัยพระบารมีปกเกลาฯแหง
พระมหากษัตริย ขอใหพระองคทรงไดอนุโมทนาในสวนกุศลดวยเทอญ ฯ (กรมศิลปากร 2529 :
130)

2) ขอความเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีตอพระศรีอาริยเมตไตรย ความเชื่อความ
ศรัทธาในเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยยังมีอยูเชนเดียวกับสุโขทัย
จารึกฐานปราสาทโลหะ ดานที่ 4 (พ.ศ.2270) “...เมื่อใดพระอริยเมตไตรยเจานิพพาน
ไปแลว หื้อผูเขาทั้งหลายแมลูกไดสรีระสงสการ แลวเอาพระธาตุพระอริยเมตไตรยเจาไปบรรจุไวใน
เจติยคัพภหื้อเปนที่ไหวสาแกคนและเทวดา” (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 24)
3) ขอความเกี่ยวกับการรักษาหรือการสรางซอมแซมเจดีย ในชินกาลมาลีปกรณ
พบขอความที่เกี่ยวกับการกอเสริมเจดียองคเกา และแนวคิดเกี่ยวกับการกอและซอมแซมบริเวณ
และอาคารใหงดงามดังพระเจดียจุฬามณี และที่อยูอันประเสริฐบนสรวงสวรรค ปรากฏขอความที่
เกี่ยวของดังนี้
พระเจาสีหโคตเสนาบดี กอเสริมราชกูฏดังเกา ครั้งพระเจาแสนเมืองมาทรงสรางไว ราชกูฏที่
กอเสริมใหมนั้น ทั้งใหญและสูงกวาองคเกา จริงอยู ราชกูฏใหมนั้นฐานกวางดานละ ๓๕ วา สูง ๔๕
วา มีระเบียบกระพุมยอดอันเดียว นาเลื่อมใสยิ่งนัก เปนจุดเดนแหงราชธานีเชียงใหม ใหงามดังพระ
ธาตุจุฬามณีเจดียในสวรรคอันเปนที่อยูของทาววาสพ พระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาธัมมคัมภีรเถร
นํามาจากลังกาทวีป เพื่อนมัสการกราบไหวนั้น เวลานั้น สีหโคตเสนาบดีไดบูชาสืบตอมา สีหโคต
เสนาบดีจึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไวในราชกูฏนั้น ตั้งแตเริ่มกอเสริมราชกูฏจนกระทั่งเสร็จ
(แสง มนวิทูร 2501 : 114)
ไดทองคําจํานวนสองหมื่นหาพัน แลวแผเปนแผนทึบหุมองคพระธาตุเจดียหลวง (แสง
มนวิทูร 2501 : 124)
พระราชาธิบดีตรัสสั่งใหขุดฐานเจดียใหญในมหาวิหารเมืองเชียงแสน แลวใหกอเจดียองค
ใหญ (แสง มนวิทูร 2501 : 124)
วันศุกร ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๔ พระราชาตรัสสั่งใหขุดรากฐานเจดียหลวงในวัดพระเจาแสน
เมืองมา ครั้งแลวโปรดใหกอตั้งแตฐานขึ้นไป (แสง มนวิทูร 2501 : 144)
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พระเจาพิลกปนัดดิธราช ทรงทําวัดปาแดงมหาวิหารรุงเรือง .....จึงทรงลงมือชําระทําความ
สะอาดสถานที่ ม ณฑปและบริ เ วณวั ด ป า แดงหมาวิ ห าร ในเดื อ นนั้ น เอง วั น พุ ธ แรม ๑ ค่ํ า
พระมหากษัตริยเสด็จไปวัดปาแดงมหาวิหารดวยพระองคเอง ทรงตรวจตราดูสถานที่นั้น ตอจากนั้น
พระราชาธิบดีโปรดใหซอมแซมบริเวณและมณฑป (แสง มนวิทูร 2501 : 130)

นอกจากจารึกในสมัยลานนาเปนสิ่งที่ใชบอกเหตุการณ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี ความเชื่อที่ปรากฏในจารึกลานนายังมีความคลายคลึงกับสุโขทัย
คือการประกอบบุญกุศล ทั้งเพื่อสะสมบุญ การมุงปรารถนาพุทธภูมิ ซึ่งความเชื่อเหลานี้กอใหเกิด
การสรางงานสถาปตยกรรมประเภทวัดและการปฏิสังขรณใหงดงามดุจเดิมดังสวรรค
จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจาพูเพียง (พ.ศ. 2448) ดานที่ 2 แสดงชัดเจนถึงความเชื่อสู
การปฏิสังขรณ กลาวถึงศาสนาพุทธ และกลาวถึงพระเจานครนานบังเกิดความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาและ
ติดในสัมมาสัมพุทธสัพพัญุตัญญาณ ยิ่งจึงประกอบดวยขันติ อุตสาหะ วิริยะ อันล้ําเลิศ
บังเกิดดวยดวยบุพภาคเจตนาอันใหญยิ่ง จึงไดยกเอาทุนทรัพยสมบัติอันสุจริตชอบ ประกอบดวย
วิมุตตติ(ธ)รรมจัดซื้อปตะโลหะปตหลูบหุมพระมหาเจดียเกศาธาตุ(ติ)ดดวยทองคําเปลว แลวจึงจาง
บุรุษทั้งหลายเลิกลางพระวิหารหลวงแลวจึงไดสรางแปลงวิหารหลวงขึ้นอีกใหม กวาง ๗ วา ยาว
๑๗ วา (๒ ศอก) สูง ๗ วา ๑ ศอก สรางกออิฐกอกวม...(ริวตต)สมันต ๔ ดาน ดานวันตกวันออก
ดานไหนยาว ๔๐ ดาน ดานใต(ดาน)ไหนยาว ๓๘ วา มีประตูขงออก ๔ ดาน แลสรางบายศรีแวดตีน
(ธร-)ณีมหาเจดียธาตุเจา แลรูปสิงโต ๖ ตัว สรางวิหารพระ (ทัน) (ใจ)กวมบาทเทียมพระบาทสราง
รูปนาค ๒ ตัวใหญ ๒๐ กํา (ยาว ๕๐) (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 75 - 76)
แลจัดคณะพระสังฆเจา ๑,๑๘๒ พระองค?แล ดวยการซอมสรางพระธาตุเจาแลพระวิหาร
หลวง แลที่ตางๆ รวม... (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 77)
พระยาหนอคําเสถียรชัยสงครามเจานครนานไดปฏิสังขรณวิหารแชแหงนี้เปนครั้งแรก แตนั้น
มานานได ๓๑๗ ป ถึงศักราช ๑๒๖๗ ตัวพระเจาสุริยพงศผริตเดช // พระเจานครนานไดปฏิสังขรณ
ขึ้นอีกครั้งที่สองแล(ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 77 - 78)

จารึกเจามหาวงศฯ ซอมพระธาตุแชแหง (พ.ศ. 2389) ดานที่ 1 ความวา
ชูตนชูคนไดปฏิสังขรณอภิเษกสรางแปลงยังมหาชินธาตุเจาแลวดวย........มหาชินธาตุเจาซ้ํา
ไดปฏิสังขรณยังจตุจุลพระเจดีย ซ้ําไดเลิกยกยอพระวิหารแลบริเวณแลศาลา” (ประเสริฐ ณ นคร
2534 : 81)
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“ชูตนชูคนแลววรองคทานก็เสด็จยาตรามาสถิตอยูตําหนักทรงชางยีพรอมกับอัครราชเทวีศรี
กัญญาขัตติยราชวงศา แลเสนาอํามาตยชูตนชูคน ทานจึงมีพระราชอาชญาหาเอาตัวชางกอธาตุ
ชางเหล็ก ชางชางเคิง ชางเงิน ชางคํา ชางไม ทั้งหลายเขามา แลไดนิมนตคณะสงฆเจาในจักรวรรดิ
เมิ ง ทั้ ง มวลเข า มาเมตตาปฏิ สั ง ขรณ สร า งแปลงซ อ มแซมยั ง พระมหาชิ น ธาตุ เ จ า ทั้ ง สองหลั ง
(ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 82)

จารึกพระธาตุเขานอย (พ.ศ.2445-2456) ความวา
...พระเจดียสาริกธาตุเจาจึงโปรดเกลาใหชัยสงครามเปนพนักงานจัดการตางประองคโดยให
รื้อของเกาที่ชํารุดเสียแลวโปรดทรัพยสวนพระองค กรุณาจางมานผูชื่อวา หมองยิงเปนสลา กอซอม
สรางองคพระเจดียนั้นใหญ ๓วา ๒ ศอก (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 96)

จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ 2 (จารึกวัดกูกุด) (พุทธศตวรรษที่ 17) กลาววา
กลา วถึง เจดีย อ ยา งหนึ่ง ที่พ ระเจ า สรรพสิท ธิไ ด ท รงสรา ง (ปฎิสัง ขรณ ) ซึ่ ง พระเจดี ยอ งค
ดังกลาวนี้ไดพังทําลายลงเมื่อคราวแผนดินไหวครั้งใหญ ปไวสาขะ ขึ้น 13 ค่ํา เดือน 5 วันอาทิตย
การสรางพระเจดียในครั้ง นั้น พระเจ าสรรพสิท ธ โปรดใหพระดับองคพระเจดียดวยทอง (กรม
ศิลปากร 2529 : 126)

4) ขอความเกี่ยวกับการมุงสูความปรารถนาสูการเปนพระโพธิสัตวหรือ
ปรารถนาพุทธภูมิ ความปรารถนาหรือคําอธิษฐานเพื่อเปนพระโพธิสัตวหรือการมุงสูนิพพาน
เปนความมุงหมายอยางหนึ่งที่ทําใหตองทําบุญกุศลในทางศาสนา นอกจากนั้นยังปรากฏการ
สาปแชงสําหรับคนที่มุงรายหรือทําลายศาสนาหรือทําลายถาวรวัตถุตางๆ
จารึกวิหารจันทรอาราม (พ.ศ. 2011) ความวา
// เจาหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคําปรารถนาโพธิสมภารเปนพระ
พุทธตนหนึ่ง จึงมาสรางวิหารหลังนี้ชื่อ จันทรอาราม ในปเปกไจ เดิน ๑๒ เพิงวันเตาไจเม็งอาทิตย
ไวเพื่อน ๒๐ ครัว ไวนา ๓๐๐ ขาว มาไวกับวัดนี้ ไวหื้อเปนวัดลูกพระเปนเจาเชียงราย ไผมากินนี้บ
ไวดังคํากูวานี้ดาย หื้อมันดับมันวาย อยาหื้อมันได...เปนขุน อยาหื้อมันไดหันหนา....ตรัย เจาตนจัก
มาเปนพระ....า ผูใดไวดังคํากูวานี้ ขุน....ตวงนักทืน หื้อมัน.....(หื้อ) สมฤทธิ์คํา (ประเสริฐ ณ นคร
2534 : 1 - 2)
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จารึกกูบา นคายเจริญ (พุทธศตวรรษ 21 - 23) ความวา
______ใจมั่ น นั ก บุ ญ กะทํ า สร า งศาสนาพระ___เดิ น เจ็ ด วั น พุ ธ กู ส ร า งศาสนาพระ___ก็
แล ว ___จุ ง สั ม ฤทธิ์ ที่ ป รารถนาดั ง ใจกู มั ก ___จากกํ า เนิ ด นี้ ข อกู ไ ด ม าเกิ ด เป น พ-____จผาบทั้ ง สี่
แผนดินนี้... (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 42)
ดวยบุญกรรมนี้ขอใหสูนิพพาน หากไมตรัสรูเปนถึงพระพุทธเจาขอใหอยาไปเกิดในอบายภูมิ
ทั้งสี่ หากเกิดในเทวภูมิหรือโลกมนุษยก็ขอใหสมบูรณดวยอริยทรัพยทั้ง 7 ใหไดเปนพระโพธิสัตว ใน
สํานักของพระอริยเมตไตรยยพุทธเจา (ประเสริฐ ณ นคร 2534 : 86)

5) ข อ ความเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งจั ก รวาล มี ค วามเชื่ อ ที่ มุ ง จะสร า งหรื อ
ปฏิสังขรณอารามตางๆ ใหงดงามเทียบเทาภาคสวรรค “พระมหาเถร อันมหาบพิตรทรงสรางพระ
มหามณฑปอันรุงเรืองสุกใส งดงามอรามไปดวยรัตนะ ตระการไปดวยจิตรกรรม ถวายใหเปนที่อยู
อันประเสริฐ เทียมเทาภาคพื้นสวรรค” (แสง มนวิทูร 2501 : 142)
1.1.4 สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310)
หลักฐานในสมัยอยุธยาปรากฏมาก โดยเฉพาะการบันทึกเรื่องราวลําดับเหตุการณ
ตางๆที่อยูในรูปของพระราชพงศาวดาร อยางไรก็ตามหลักฐานดังกลาวไมไดเปนที่ยอมรับกันวา
ถูกตองและเชื่อถือไดทุกฉบับ เนื่องจากพงศาวดารตางๆในสมัยอยุธยาบางฉบับไดรับการชําระใหม
ในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสํานวนโวหาร และอาจมีการเพิ่มเติมแนวคิดในสมัยนัน้ ๆ
ลงไปดวย (นิธิ เอียวศรีวงศ 2523 : 3) ดังนั้นการทบทวนในสวนนี้จึงเลือกทบทวนของพงศาวดารที่
นาเชื่อถือไดและไดรับการยอมรับในการศึกษามากที่สุด
พระราชพงศาวดารตางๆ ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม) ฉบับพระจักรพรรดิพงศ (จาด) ฉบับสมเด็จพระพนรัตนหรือฉบับบิชติชมิว
เซียม ฉบับพระราชหัตถเลขา ฉบับวันวลิต สังคีติยวงศ ปริเฉกที่ 7 พระราชพงศาวดารที่กลาว
ขางตน พบเนื้อความที่เกี่ยวของกับการบูรณะและการปฏิสังขรณวัดวาอาราม จึงนํามาใชในการ
วิเคราะหนี้
ในสมัยอยุ ธยาปรากฏความเชื่ อที่เ กี่ยวกับการอนุรัก ษโบราณสถาน แตห ลัก ฐานที่
คนควาไดจะเปนเอกสารทางประวัติศาสตร ซึ่งจะเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ดั ง นั้ น ขอมูลที่ได จึง เป น ความคิด ของสถาบัน กษั ตริย ห รือเปนเครื่ อ งมื อที่ใชเ พื่ อ การเมือ งการ
ปกครอง หรือเพื่อจุดมุงหมายหนึ่งๆในชวงเวลานั้นเปนสําคัญ
1) ขอความที่เกี่ยวกับการซอมสรางแปลง หรือปฏิสังขรณ เอกสารประวัติศาสตร
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พบเรื่องราวเกี่ยวกับการสราง ซอมแซม บูรณปฏิสังขรณเปนจํานวนมาก เชน
ในพระราช
พงศาวดารฉบับวันวลิตไดกลาวถึงเหตุการณเหลานี้ไว เชน
“ทรงบูรณซอมแซมพระราชวังขึ้นใหม ซึ่งยังคงปรากฏอยูในทุกวันนี้”
“บูรณะตกแตงพระมหาราชวังหลายสิ่งหลายอยาง”
“ทรงสรางและปฏิสังขรณบานเมืองหลายแหง วัดวา อาราม กุฏิวิหาร และโรงทาน ดังนี้
โดยใชพระราชทรัพยสวนพระองค”
“ทรงสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามและกุฏิวิหารหลายแหง”
“ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากในพระศาสนา ทรงปฏิสังขรณวัดวาอารามมากกวาทรง
สรางปอมปราการ”
“ทรงสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามปรางคสถูปเจดียและกุฏิวิหารไวมากยิ่งกวา
กษัตริยแตปางกอนเทาที่เปนมา”
“ในรัชกาลปที่ 3 พระปรางคยอดทองของวัดหนาพระธาตุเกิดทะลายลงมาทันที โดย
มิไดตองลมพายอสุนีหรือฟาผา พระองคโปรดใหปฏิสังขรณเสียโดยรวดเร็ว”
ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการซอมแซม หรือปรับปรุงวัดวาอารามหรือ
พระราชวังลวนเปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยที่สําคัญยิ่ง
ขอความเกี่ยวของกับความหมายของคําวาการปฏิสังขรณรวมกับการ
2)
ซอมแซม ปรากฏขอความเกี่ยวกับการใชคําวาปฏิสังขรณในความหมายถึงการซอมปรับปรุง
โดยไมไดแสดงความหมายวาเปนการซอมใหเหมือนเดิมหรือแปลงใหม ในพระราช
พงศาวดารฉบับบริติช มิวเซียม (2507) ความวา
แลวทรงพระกรุณาใหปฏิสังขรณพระอุโบสถ วิหาร มหาธาตุเจดีย และกุฎีศาลาในอาราม
ทั้งหลายทั่วจังหวัดเมืองลพบุรี ที่ชํารุดปรักนั่นใหถาวรขึ้นดังเกาแลวเสร็จ”
แลวทรงพระกรุณาใหปฏิสังขรณพระมณฑปพระพุทธบาทที่ชํารุดปรักนั่นใหแลวเสร็จ และ
พระองคบําเพ็ญพระราชกุศลเปนศาสนูปถัมภกโดยอเนกประการ
อสนีบาตตกลงตองยอดพระมณฑปพระอารามวัดสุมงคลบพิตร ติดเปนเพลิงโพลงขึ้น ไหม
เครื่องบนโทรมลงมา ตองพระเศียรพระพุทธรูปหักสะบั้นลงมาจนพระศอและพระเศียรนั้นตกลงอยู
พื้นพระมณฑป จึงทรงพระกรุณาโปรดใหชางพนักงานจัดการรื้อพระมณฑปกอสรางขึ้นใหม แปลง
เปนพระมหาวิหารสูงใหญโดยยาวเสนเศษ สําเร็จในปมะเมียจัตวาศกและทรงพระกรุณาใหมีการ
ฉลองและการมหรสพสามวัน แลวทรงถวายไทยทานแกพระสงฆเปนอันมากเหมือนอยางทุกครั้ง
(พระราชพงศาวดารฉบับบริติช มิวเซียม 2507 : 76)
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3) ขอความเกี่ยวกับการสันนิษฐานลักษณะของเดิมในอดีต ศิลาจารึกที่ไดจากวัง
จันทรเกษม จ.อยุธยา กลาวถึงการบูรณะวัดเทพจัน โดยสมภารเหมือน เมื่อ พ.ศ. 2277 ตรงกับ
รัชกาลพระเจาบรมโกศ “ทานไดบูรณมาเปนหลายครั้งแลวรูปไดฝงรากก็ เสาพระวิหารก็ดี แลรูป
ขุดลงไปลึกประมาณ 2 ศอก แตเห็นพื้นของทานเปนหลายชั้นอยู ทานกอขึ้นมาเปนหลายชั้นอยู”
ขางตนจะเห็นไดวาสมภารเหมือนไดใหความสําคัญพิเศษกับ อดีต ความเปนมาของ
กอสรางซอมแซมครั้งกอนๆถึงกับจารึกขอความทิ้งไวปรากฏ และกอสรางซอมแซม คลายกับ
หลักการบูรณะในปจจุบันที่ตองมีการขุดคนกอนการบูรณะอาคาร
นอกจากนั้นหลักฐานในสมัยอยุธยาจะปรากฏขอความในพระราชพงศาวดาร และ
พงศาวดารตางๆที่บงบอกวา ได บูรณปฏิสัง ขรณอาคารตางๆมากมาย โดยมุงเนนกระทํา ตาม
แบบอยางในรัชกาลของตนเปนสําคัญ
1.2 การดูแลรักษาอาคารในระบอบราชประเพณีของกษัตริยราช ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2325 - 2393)
การศึกษาการอนุรักษในชวงเวลานี้ยังไมมีเอกสารที่บงบอกเดนชัดวา มีการปฏิบัติงาน
หรือแนวคิดการอนุรักษอยางเปนระบบระเบียบเปนแบบแผน มีเพียงการกระทําเพื่อซอมแซม
อาคารตางๆเทานั้น สิ่งที่ทําเพื่อพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ
สิ่งที่เปนจุดหักเหในการเริ่มเปลี่ยนแปลงการอนุรักษในยุคนี้ คือ ในชวงสมัยรัชกาลที่ 3
สืบเนื่องมาจากเหตุผลที่เริ่มมีการติดตอกับชาวตางชาติ ซึ่งเปนชวงที่คนไทยใหความสําคัญกับคน
จีน เนื่องจากถือวาคนจีนมีความเจริญเปนอันดับ 1 ชาวตะวันตกจึงถูกมองวามีความเจริญต่ํากวา
ไทย ต อ มาในชว งหลั ง ของพุท ธศตวรรษที่ 24 เป น ต น มา มีป จจั ย หลายอย า งที่ทํ า ให ทั ศ นคติ
เกี่ยวกับชาวตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ เชน ชัยชนะของอังกฤษเหนือพมาในป พ.ศ.
2368 และเหนื อ จี น ในป พ .ศ. 2383 การเริ่ ม เข า มาแพร ห ลายของเทคโนโลยี ด า นต า งๆของ
ชาวตะวันตก ทําใหชวงนี้ไทยอยูในระหวางชวงการประเมินศักยภาพของเหลาชาติตะวันตกเสีย
ใหม ในชวงเวลานี้ประเทศจึงอยูฐานะที่ตองยอนกลับมามองตัวเองเพื่อประเมินศักยภาพที่มีอยู
หรือ การตั้งหลัก หรือ สงวนทาที โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมของสังคมดั้งเดิมไว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การใช พระพุ ท ธศาสนาสรางความศรั ท ธาเปน แกนหลักเพื่อใหสั ง คมดํา รงอยูได ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จอยางดี เชน การยินยอมใหมิชชันนารีเขามาเผยแพรพุทธศาสนาโดยเสรี แตพบวาการ
เผยแพรคริสตศาสนากลับไมปรากฏผลสําเร็จ เจานายหลายพระองคพยายามศึกษาวัฒนธรรม
ตะวันตก ในขณะที่ เจาฟามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ครั้งยัง
เปนเจาฟา ในแผนดินรัชกาลที่ 3 ไดเขาไปศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการตางๆทั้งของไทยและ
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เทศอันเปนประโยชนในขณะนั้น เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเตรียมพรอมรับกับสภาพการณการ
เขามาของชาติตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และ เจาฟามงกุฎ ขณะอยูในแผนดินรัชกาลที่ 3
นั้น พบวามีความแตกตางและจุดเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกใหเห็นคือ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 3 ไดทรงบูรณปฏิสังขรณวัด วัง
ตางๆ ที่ชํารุดทรุดโทรมใหงดงาม ตามโบราณราชประเพณี พรอมกันนั้นยังคงใหคงตามรูปแบบ
ดั้งเดิม หรือมีการถายแบบในการซอมแซมใหเหมือนของเดิมบาง มีการบูรณปฏิสังขรณพระอาราม
หลวงในแบบไทยดั้งเดิม เพื่อแสดงใหเห็นถึงแสนยานุภาพของความยิ่งใหญของไทยโดยแสดงออก
ผานทางการซอมแซมบํารุงวัด ทั้งนี้การสรางแสนยานุภาพดังกลาวไมเพียงแตแสดงเห็นวา สิ่ง
ดั้งเดิมของไทยมีคุณคามีความยิ่งใหญเพียงใดและไมเปนรองชาติใดๆของตะวันตก ดังแสดงให
เห็ น ที่ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม แต ยั ง เป น การทํ า ให เ ห็ น ว า ถึ ง แม จ ะมี ก ารเข า มาของ
วัฒนธรรมภายนอก แตยังยึดหลักตามแบบความเชื่อความศรัทธาดั้งเดิมที่ดีงาม
เจาฟามงกุฎ ในแผนดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่
3 ทรงเปนผูมองการณไกล ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในอนาคตเมื่อชาติตะวันตกเขามามี
บทบาทในประเทศ พระองคทรงศึกษาวิทยาการตางๆหลายแขนง การปฏิรูปพระพุทธศาสนาใน
นามของ ธรรมยุติกนิกาย เพื่อแสวงหาความจริงตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตรมากกวาการเชื่อ
ตามแบบพระพุทธศาสนาที่เชื่อตามกันมาแตดั้งเดิม เชน การเครงครัดตามวินัยดวยความเขาใจ
มิใชตามประเพณี การปฏิเสธแนวความคิดในเรื่องไตรภูมิกถาวาไมใชคําสอนทางพระพุทธศาสนา
และตีความพระไตรปฎกใหม ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากการพยายามสรางความมั่นคงแข็งแกรงใหกับ
พระพุทธศาสนา ในยามที่ตองเผชิญหนากับวิทยาศาสตรแผนใหมที่แพรมาจากตะวันตก (วิไลเลขา
ถาวรธนสาร 2545 : 55) รวมทั้งสามารถนําพระพุทธศาสนามาเปนการสรางพื้นฐานทางจิตใจหรือ
การรวมพลังของคนไทยเพื่อสูกับอํานาจตะวันตกที่แพรเขามา นอกจากนั้นเชื่อกันวาการเกิดของ
ธรรมยุติกนิกายไมสามารถแยกออกจากมูลเหตุทางการเมืองได ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสราง
อํานาจบารมีและความชอบธรรมใหกับเจาฟามงกุฎ ตลอดจนการเดินทางธุดงคยังดินแดนตางๆ
ในประเทศ การออกไปธุดงคนอกสถานที่ตางๆนอกเมืองหลวง เปาหมายหลักคือทําใหทราบวา
นอกเมืองนั้นมีความเปนอยูอยางไร มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบางในสวนตางๆของสยาม∗ โบราณสถานที่มี
อยูนั้ น ทํ า ให ทราบรากเหงา ดั้ง เดิ ม พั ฒ นาการตา งๆที่เ กิดขึ้น ของประเทศ โดยผ า นชุ มชนและ
∗ในตอนนัน
้ ดินแดนนอกเมืองหลวงยังไมมีความมั่นคงเปนปกแผน หรือมีสํานึกภายใน

วาเปนดินแดนสวนหนึ่งของประเทศไทยเหมือนดัง่ เชนปจจุบัน
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โบราณสถานตางๆที่พระองคทรงเสด็จไป โบราณสถานเริ่มถูกมองในมุมมองของการนํามาใชทาง
การเมือง เพื่อความมั่นคงเปนปกแผนของแผนดิน ผลอีกประการหนึ่งคือ โบราณสถานบริเวณชาย
ขอบ หรือบริเวณนอกเมืองที่รางไรประโยชนไดรับการเห็นคุณคาเปนครั้งแรก
ชวงตนกรุงรัตนโกสินทรเปนชวงเวลาที่มกี ารสรางงานอาคารตามแบบประเพณีนยิ ม
เพื่อหวังใหพระนครงดงามดุจเดิมในอดีต และมีการสรางวัดวาอารามใหสวยงามมากมาย พรอม
ทั้งซอมแซมวัดที่ชํารุดทรุดโทรมในพระนคร ทั้งนีเ้ พือ่ ชวยสรางขวัญกําลังใจใหกับประชาชนดวย
สามารถประมวลเหตุการณที่สําคัญทีเ่ กี่ยวของกับการดูแล รักษา อาคาร คือ
1.2.1 กรณีบูรณะวัดตามโบราณราชประเพณีในรัตนโกสินทรตอนตน
(รัชกาลที่1 – 3) สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่1 - 3) เปนชวงเวลาของการปรับปรุง
บานเมืองใหมีสภาพดีงาม พรอมทั้งตั้งหลักรับอิทธิพลที่เริ่มเขามาของชาติตะวันตก ซึ่งทําใหชวงนี้
มีการซอมแซมปฏิสังขรณวัดเกาที่เคยมีอยูเดิมใหสงางาม พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาใหเก็บ
พระพุทธรูปจากวัดรางตามหัวเมือง มาเก็บรักษาบูรณปฏิสังขรณไวยังวัดตางๆทั่วกรุงเทพฯ และ
โปรดเกลาใหบูรณะซอมแซมโบราณสถานตามโบราณราชประเพณีสืบตอมา คือ
สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ภายหลังจากหมด
สิ้นการสงครามคราวกอตั้งพระนคร รัชกาลที่ 1 จึงทรงโปรดใหสรางพระบรมมหาราชวัง โดย
กําหนดวาจะสืบทอดตามแบบแผนของการสรางตามแบบอยางเดิมตอไป และที่สําคัญรูปแบบ
ของผังพระบรมมหาราชวังและหมูมหาราชมณเฑียร ไดถือเอาแบบอยางแหงกรุงศรีอยุธยาเปน
แนวปฏิบัติทั้งสิ้น สิ่งกอสรางอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) เสาชิงชา
โบสถพราหมณ วัดพระแกว หอพระมณเฑียรธรรม นอกจากนั้นยังมีการปฏิสังขรณวัดสลัก (วัด
มหาธาตุ) วัดโพธิ์หรือโพธาราม (วัดพระเชตุพน) ในสมัยนี้ ชางฝมือหาไดยากยิ่งนักและมักจะเปน
ชางเกาจากสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรี วัสดุกอสรางคงเปนไมและอิฐกอ (สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 2536 : 12 - 13)
สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในรัชกาลนี้ทรงปฏิสังขรณ
วัดแจงและวัดทายตลาดอันเปนวัดเกาในสมัยอยุธยา ขึ้นมาเปนวัดสําคัญวัดหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันคือ
วัดอรุณราชวรารามและวัดโมฬีโลกยสุทธา (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2505 : 76 - 77)
นอกจากนั้นงานสรางที่สําคัญแหงหนึ่ง คือ สวนขวา ซึ่งในตอนแรกหมายที่จะสรางแลวรวบรวม
ของบุคคลที่มีฝมือทั้งหลาย เชน ชางไม ชางปูน ชางสลัก ชางเขียน เพื่อมาประกวดประชันฝมือกัน
แตผลที่เกิดขึ้นมากกวานั้น คือ เปนประโยชนในแงทํานุบํารุงพวกชาง และเชิดชูงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 2536 : 13 - 14)
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สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในสมัยนี้เกิดความมั่นคงของ
พระคลัง หลวง ทํา ใหเกิดการบํารุ ง บูรณะพระราชวัง และมีก ารปฏิสั งขรณวัด วาอารามตา งๆ
รวมทั้งการสรางสิ่งกอสรางใหมขึ้นๆ อยางมากมาย สิ่งกอสรางที่สํา คัญในรัชกาลนี้ คือ พระ
ปรางควัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) ซึ่งเปนการสรางเสริมองคปรางคตามแนวพระราชดําริใน
รัชกาลกอน
นอกจากนั้นทรงปฏิสังขรณวัดหลายที่ดวยกัน ซึ่งลวนเปนวัดเกาแทบทั้งสิ้น
ในปเถาะนั้น น้ําลดแลว โปรดเกลาฯ ใหจัดการฉลองวัดราชโอรสารามซึ่งเปนวัดเดิม และวัด
พลับ ดวยทรงผนวชอยูวัดน้ําใหปฏิสังขรณแลวชื่อวัดราชสิทธาราม วัดภคินีนาถชํารุดมาก โปรดให
ปฏิสังขรณขึ้นดวย วัดทายตลาดเปนที่ไดเสด็จอยูแตยังทรงพระเยาวก็โปรดใหบูรณะขึ้น ชื่อวัดโมฬี
โลก วัดอรุณราชวราราม วัดระฆัง ๑ วัดพระยาทํา ๑ วัดสุวรรณ ๑ วัดสระเกศ ๑ วัดเหลานี้ไดทรง
บูรณะ การก็ยังไมสําเร็จ (เจาพระยาทิพากรวงศ 2506 : 114 - 115)

จะเห็นไดวาในตอนตนของรัตนโกสินทรไมไดคําถึงการรักษาของดั้งเดิมที่มีอยู หากการ
รักษาบูรณปฏิสังขรณก็เพื่อทํานุบํารุงเพื่อศาสนาและเสริมสรางบารมีของกษัตริยตามประเพณีเปน
สําคัญ หรือหากเปนวัดเกาก็ทําใหปฏิสังขรณใหมใหงดงามเพื่อความเปนหนาเปนตาของบานเมือง
และเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
อยางไรก็ตาม ในรัชกาลที่ 3 มีการบูรณะพระที่นั่งที่สําคัญในรัชกาลนี้ หากใชวิธีการ
รื้อและถายแบบในการซอมแซม ทั้งนี้เพื่อใหคงเดิมมากที่สุดดวย ดังความวา
ในปวอกนั้น พระยาราชสงครามชางทหารในกราบทูลวาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขื่อและ
ตัวไมไมไดเปลี่ยนครั้งกอนนั้นผุเปอยไป เปนที่นากลัวจะตองทําใหม จึ่งโปรดใหพระยาศรีพิพัฒนรัต
นราชโกษาเปนแมกองคุมตํารวจและชางทหารในใหรื้อเปลี่ยนตัวไมใหม พระยาศรีพิพัฒนทําครั้ง
นั้นไมใหตัวไมผิดแบบเกาจนสักนิ้ว ๑ ดวยถายแบบทุกตัว การพระมหาปราสาททํามาจนถึงป
จอ ไดลงรักปดทองแลวเสร็จ ฝายที่เมืองสมุทรปราการนั้น โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจมื่นไวยวร
นาถลงไปเปนแมกองทําปอมใหญขึ้นที่บางจะเกร็งปอม ๑ สําหรับแมทัพอยู... (เจาพระยาทิพากร
วงศ 2506 : 319)

1.2.2 กรณีกฎหมายตราสามดวง กฎหมายตราสามดวงเปนประมวลกฎหมาย
ที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ใหชําระตนฉบับกฎหมายไทยสมัย
อยุธยาและชําระเพิ่มเติมขึ้น ใน พ.ศ. 2347 เพื่อใชเปนหลักในการปกครองบานเมือง ตัดสินคดี
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ความและจัดระเบียบสังคมใหเปนแบบแผนและถูกตองตามทํานองคลองธรรมแบงออกเปนสาม
ตรา คือ ตราพระราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว (ศิรินันท บุญศิริ 2538 : 67 )
กฎหมายตราสามดวง ถือวา เปน หลัก ฐานที่มี ค วามสํ าคัญยิ่ ง ที่ ส ะท อนให เ ห็ น ภาพ
เรื่ อ งราว ค า นิ ย มทางสั ง คม และโลกทั ศ น ข องคนในสมั ย นั้ น ๆได เ ป น อย า งดี และแน น อนว า
กฎหมายตราสามดวง จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นภาพของแนวคิดและวิธีการอนุรักษในสมัยดังกลาว
ได
นอกจากนั้นประมวลกฎหมายนี้ ยังนับวาเปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรที่มีการตรา
บัญญัติบทลงโทษอยางรุนแรงและชัดเจนเกี่ยวกับการกระทําผิดตอวัตถุสถานทางศาสนา ทั้งนี้ได
จําแนกออกเปนโบราณวัตถุ (พระพุทธรูป พระพิมพ ฯลฯ) โบราณสถาน (เจดีย วิหาร อุโบสถ) โดย
มีการระบุโทษใหกับการลักขโมยหรือทําลาย พบวามีตั้งแตมาตรา 47 ถึง 52 รวม 6 มาตรา ความ
วา
...๔๗ มาตราหนึ่ง ผูใดทุจริตรจิตรบาปหยาบชาเปนโจร ลักเอาองคพระพุทธิรูป (ทอง หนาก
เงีน แกว สําฤท ทองแดง ดีบุก) แลสิ่งใดซึ่งเปนรูปพระปติมากรอยูนั้นไป (ขาย ทําลาย) ก็ดี เอาไป
หมีทันขายแลเอาไปหมีทันทํางาย จับไดที่ใดๆก็ดี ใหเกาะกุมมันเอาถามเอาพวกเพื่อนรูเหนเปน
เพื่อนซื้อขายทําดวยกันจงได ถาเปนสัจโดยคําโจรใหทวนดวยลวดหนังคล ๖๐ ที ใหตัดตีนสีนมือ
พวกเพื่อนทังนั้นเสีย แลวใหไหมเปนเบี้ยคล ๗๐๐๐๐๐ บุณ พระพุทธรูปนั้น สวนโจรแลพวกมันนั้น
ใหฆาเสียใชบาปมันจงลางแลว
๔๘ มาตราหนึ่ง ถาโจรมันเอาพระพุทธรูปไปลางไปเผาสํารวกเอาทองก็ดี เอาพระบทไป
สํารอกแชน้ําเอาผาไปก็ดี ใหเอามันใสเตาเพลีงสูบมันเสียดั่งมันทําแกพระบาง ใชบาปมัน
จงลางแลว
๔๙ มาตราหนึ่ง โจรมิจฉาธิฐิลองทองพระ พิจารณาเปนสัจ ใหเอาตัวมันไปยังตแลงแกงให
เผาเหลกจงแดงประทับตัวมันใหมันลอกดั่งมันแกพระนั้นบาง ใชบาปกํามันเสียยังแลว ถาโจรนั้นขุด
ลางพระพุทธรูปพระสถูป (พระเจดีย วิหาน) พระศรีมหาโพทธิ จับไดพิจารณาเปนสัจ ใหตัดนิ้วมือ
เสีย ถาหมีตัดนิ้วมือใหทวนดวยลวดหยัง ๖๐ ที ถาหมีทวนใหไหมทวีคูณเอาไปทําพระอันโจรลาง
นั้น ถาโจรทําหลายครั้งหลายคราใหทะเวน (บก เรือ) สามวันใหตัจคอผาอกเสีย อยาดูเหยี้ยงหยาง
ถาเปนผูพญาบานพระนั้นทําดวยโจรรูเหนเปนใจดวยโจรเปนสัจใหฆาเสียดวย ถาพญาบานพระเป
นขาพระสืบมาหลายชั่วใหทวนดวยหนัง ๖๐ ที แลริบเอาสีนมันจงสิ้น แลถอดเอาเสียเอางานอื่นมา
พญาบาลพระนั้นแล
๕๐ มาตราหนึ่ง ผูรายลักทรัพยสิ่งของตางๆ พระ(พุท ธรรม สงฆ) เปนตน วาแกวแหวนเงีน
ทองผาทอแพรพรรณทรัพยสิ่งใดๆ อันทานอุทิศไวใหเปนของพระ (พุท ธรรม สงฆ) แลผูรายลักเอา
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ไปขายก็ดี แลลักพระธรรมคําภีรขายก็ดี ใหลงโทษเสมอลักทรัพยทาน ใหเอาขึ้นขาหยางผจารอยาง
ใหดูเยี่ยงหยางกัน แลใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที ใหตัดมือ ใหไหมจัตุคูณ
๕๑ มาตราหนึ่ง พี่นองพองพันขาคนปูใดลักลอกองคพระพุทธรูปลอกลางพระสถูปเจดีย แล
ฟนพระศรีมหาโพทธิ ลางพระวิหารกุฏิสถาณะษาลา เจา (ไพร ทาษ) รูวาทําราย มิเอาตัวมาถวาย
แกพระผูเปนเจา แลหมีไดเอามาวายังพระพระนครบาล ใหลงโทษในรวางมีด ๘ สถาน ๆ หนึ่ง ให
ฆาเสีย สถานหนึ่งใหตัดปาก สถานหนึ่งใหริบราชบาดเอาตัวลงอาญาชาง สถานหนึ่งใหทวนดวย
ลวดหนัง (๕๐ ๒๕) ที สถานหนึ่งใหเอาตัวออกจากราชการ สถานหนึ่งใหไหมจัตุระคูณ สถานหนึ่ง
ใหไหมทวีคูณ สถานหนึ่งใหไหมลาหนึ่ง โทษ ๘ สถาน นี้พระพุทธเจาอยูหัวจะลงโทษสถานใด ทาน
จะมีพระราชโองการเอง
๕๒ มาตราหนึ่ง มีผูลังลางกุฏิสถาน ทานใหเอามันทําไชใหทวนลวดหนัง (๖๐ ๓๐) ที แลว
ใหอายัดไปแกนายมัน ถาลักขุดพระพุทธิรูปขุดพระสถูปพระวิหาร ใหลงโทษ ๓ ประการ ๆ หนึ่งให
ฆาเสีย ประการหนึ่งใหตัดนิ้วมือเสีย ประการหนึ่งใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที...
(กฎหมายตราสามดวง เลม 3 2506 : 243 - 246)

นาสังเกตวาประมวลบทกฎหมายนี้มุงเนนบทลงโทษที่รุนแรง และใชสําหรับบุคคลที่ลัก
ขโมยและทําลายเทานั้น ซึ่งเจตนาแหงการตรากฎหมายดังกลาวก็เพื่อการปองกันคุมครองศาสนา
เปนสําคัญ ซึ่งมีผูคิดเห็นวา เหตุที่ตองตราบทลงโทษทั้งหามาตรานั้น เนื่องมาจากมีตัวอยางการ
กระทําผิดหรือตราขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําผิด นอกจากเหตุการณคราวเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 ที่มีหลักฐานชัดเจนวาเกิดการขุดหาทรัพยสมบัติตามวัดวาอารามกันอยางกวางขวาง การ
ลักลอบขุดระยะนั้นตางจากการลักลอบขุดในปจจุบันนี้ตรงที่การลักขุดเจดีย โบสถ วิหารที่ทํากัน
เพื่อตองการหาวัตถุดิบ (ทอง นาก เงิน เพชรพลอย) มากกวาที่จะนําไปขายในรูปของโบราณ
ศิลปวัตถุเพื่อการสะสมดังเชนปจจุบัน (ปฐมฤกษ เกตุทัต 2538 : 25) แตก็มีอีกประเด็นคือ
นอกจากเพื่อหาวัตถุ ดิบ แตก็เ พื่อหาทรัพ ยสมบัติอัน มีคาเพื่อประโยชนใชสอย และนับว าเปน
แรกเริ่มของการตราบัญญัตกิ ฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบขุดโบราณสถานในประเทศไทย
1.2.3 กรณี ก ารรื้ อ ถอนอิ ฐ จากกรุ ง เก า เพื่ อ มาสร า งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร
ในชวงเริ่มตนของการสรางบานแปลงเมือง มีการกระทําหลายอยางที่ดูจะขัดกับหลักการอนุรักษใน
ปจจุบัน และดูจะขัดกับกฎหมายที่ตราสามดวงที่ตราขึ้นในสมัยนี้ เชน การใหกอสรางพระนครทั้ง
พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล ปอมปราการตางๆ ซึ่งใหรื้อกําแพงเมืองกรุง
เกาลงมาบางเพื่อนําไปกอสรางกรุงใหม (กรมศิลปากร 2505 : 67 - 68) หรือกรณีศิลาแลงที่นําลง
มาจากกําแพงเมืองศรีชนาลัย เพื่อนําไปกอสรางโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม เมื่อ พ.ศ. 2390
(ศรันย ทองปาน 2532)
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ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงของการพยายามสรางบานเมือง ใหเจริญรุงเรืองงดงามดุจ
ครั้ ง บา นเมื องยั ง ดี อยู กอนสงคราม ทั้ง นี้ เ พื่อสรา งขวัญกํา ลังใจแกประชาชน ดั งนั้น การสร า ง
สิ่งกอสรางตางๆ ทั้งพระราชวัง วัง และวัดตางๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางใหเสร็จอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งการรื้ออิฐจากกรุงเกามาใช เนื่องจากอิฐปูนนั้นหายาก และเพื่อไมใหกรุงเกาหรือ
พระนครศรีอยุธยากลายเปนที่ซองสุมกําลังคนหรือโจรเพื่อกอการกบฏได
1.2.4 กรณีการอนุรักษของเจานายชั้นสูงกับวังหนา มีกรณีที่นาสนใจ คือ
กรณีการบูรณปฏิสังขรณพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระราชวังนี้เปนพระราชวังที่สําคัญและ
ไดรับการบูรณปฏิสังขรณเรื่อยมาโดยตลอด ดังนั้นในแตละรัชกาลที่บูรณปฏิสังขรณนั้นก็จะมี
ความคิดในการปฏิบัติหลายแบบที่แตกตางกัน คือ
ในรัชกาลที่ 3 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงซอมแปลงปฏิสังขรณพระที่นั่ง
สุทธาศวรรยใหม การปฏิสังขรณในครั้งนั้นแกไขของเดิมหลายอยาง สังเกตไดโดยแบบอยางฝมือ
ชางที่ทํา คือ รื้อเครื่องบนทําใหมหมด เปลี่ยนหลังคาพาไลของเดิม ตอเปนเฉลียงเสาลอย ไวผนัง
ขางบนเปนคอสองรอบ ซุมพระแกลของเดิมเห็นจะไมมี ทําซุมขึ้นใหมทั้งหมด การปฏิสังขรณครั้ง
นั้นนาชมอยางหนึ่งที่ของเดิมสิ่งใดก็เอาไวทุกอยาง เปนตนวา เครื่องไมกรอบและบานพระแกลทวย
ที่รับชายคา คงใชของเดิมไมเปลี่ยนขางในลายที่เขียนผนังและลายเพดาน รักษาของเดิมไวไม
แกไขเปนแตซอมแซมที่ชํารุด จึงยังเห็นของเดิมที่ทําโดยประณีตบรรจงมาไดจนทุกวันนี้ (กรม
ศิลปากร 2509 : 117)
ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ครั้งเสด็จขึ้นไปประทับที่พระบวร
ราชวังซึ่งขณะนั้นกําลังปรักหักพังทรุดโทรมทั่วทั้งวัง พระองคไดทรงสรางสิ่งกอสรางขึ้นแทนสิ่งเกา
สวนใหญจะถายแบบอยางของในพระราชวังหลวง นอกจากนั้นยังทรงสรางซึ่งสิ่งกอสรางเดิมให
บริบูรณตามเดิม และกอสรางปอมประตูที่ปรักหักพังใหกลับดีดังเดิม แตเดิมนั้นเปนเครื่อ งไม
สรางใหมเปนการกออิฐถือปูนตําหนักขางในก็ซอมใหมทั้งหมด (กรมศิลปากร 2509 : 64)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ เปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในเวลานั้น
พระราชมณเฑียรและสถานที่ในวังหนา พระบาทสมเด็จพระปนเกลาไดซอมแซมไวบริบูรณแลว แต
ในชวงเวลานี้พระราชวังไชยชาญ สวนที่วังซึ่งเสด็จอยูแตกอน สรางใหมทั้งวัง ทําเปนตึกอยางฝรั่ง
มีเขื่อนเพ็ชรรอบวัง และทําทางฉนวนมีสะพานขามคลองเขามาถึง (กรมศิลปากร 2509 : 79 - 80)

หากภายหลังจากไดยกเลิกตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแลวในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ปอมปราการสถานที่ในวังหนาก็ชํารุดทรุดโทรมเปนอันมาก รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นวาถาบูรณะ
ไปก็ไมมีประโยชนอะไร จึงโปรดใหรื้อปอมปราการสถานที่ตางๆ ทิ้งเสีย (กรมศิลปากร 2509 : 84)
1.2.5 กรณีความคิดเกี่ยวกับการรักษาของเดิมในรัชกาลที่ 3
คราวหนึ่ง
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ในรัชกาลที่ 3 ยังไมมีการกําหนดโทษหรือกําหนดบทบัญญัติในการรื้อถอนวัดเกาแกโบราณ หรือ
ยังไมมีใครที่จะคํานึงถึงโบราณสถานมากนัก ครั้งนั้นพวกญวณไดรื้อถอนทําลายวัดสมเกลี้ยงซึ่ง
เปนวัดเกาโบราณ ความถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา ทานจึงปรับโทษโดยใหสรางวัดใช ดัง
ความวา
วัดสมเกลี้ยงเห็นจะเปนวัดรางแตอยูในทําเลบานญวนเขารีต ตอมาพวกญวนรื้อเอาอิฐไป ใช
สรางวัดและทําบานเรือนเสียเกือบหมด ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
ปรับโทษ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ที่ไมคอยหามปราม โปรดใหสรางวัดใช พระบาทสมเด็จ
พระปนเกลาฯ จึงทรงหาที่สรางวัดสมเกลี้ยงขึ้นใหมยายขึ้นไปอยูขางเหนือพนเขาบานญวนเขารีต
เรื่องที่มาดังนี้ (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ 2505 : 289)

แสดงใหเห็นวา อยางนอยทานก็ทรงเห็นคุณคาของวัดเกาในฐานะสิ่งเกาแกและสิ่ง
สําคัญทางศาสนา หากยังไมระบุชัดเจนวาทรงเห็นคุณคาในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร
หรือไม
ปรากฏหลักฐานอีกตอนหนึ่ง คือ ในคราวที่พระวชิรญาณหรือพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวคราวยังทรงผนวชในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 3
ทานไดเสด็จธุดงคไปยังสถานที่ตางๆ ซึ่งทานไดมีพระราชหัตถเลขากราบทูลพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวเพื่อขอพระราชทานอนุญาตปฏิสังขรณวัดรางวัดหนึ่ง แตมีพระราชดํารัสตอบ
กลับมาวา “ดํารัสวาเปนของอยูในปารก จะทําขึ้นก็ไมเห็นประโยชนอันใดนัก” “ครั้นไดสดับพระ
กระแสวาไมโปรดแลว ก็ทรงพระจินตนาไววาจะทรงปฏิสังขรณขึ้นใหจงได” (เจาพระยาทิพากร
วงศ 2502) ซึ่งในกาลนี้ รัชกาลที่ 3 ทรงไมสนับสนุน เพราะเหตุวาคงรางและอยูในปารก จึงไมมี
ประโยชนใดๆที่จะบูรณะขึ้นมา แตอยางไรก็ตามแสดงใหเห็นวาพระวชิรญาณทรงมีพระทัยแนวแน
ในการปฏิสังขรณ
จากกรณีนี้ จะเห็นความแตกตางในแนวคิดของสองพระองค ในขณะที่ทั้งสองพระองค
ตางเคยบูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางตางๆเหมือนกัน คือ ในรัชกาลที่ 3 ทจะรักษาบูรณปฏิสังขรณ
สิ่งกอสรางที่เกิดประโยชนตอการใชสอยในยุคปจจุบัน เชน วัดวาอารามเกาแกแตยังใชประโยชน
ไดอยู เปนตน แตก็นาคิดวาเหตุใดพระวชิรญาณจึงทรงมีพระทัยแนวแนที่จะปฏิสังขรณวัดรางวัด
นั้น ซึ่งเปนวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งมีเจดียในสมัยทวาราวดีอันตั้งอยูในวัดเกาแกแตคราวทราราวดี ซึ่ง
นาจะเกี่ยวของกับสัญลักษณของการยึดมั่นในธรรมยุติกนิกายของพระองค
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1.3 สรุปกรอบแนวคิดการอนุรักษ
การอนุรักษในยุคสมัยที่ 1 ยุคแหงความเชื่อและความศรัทธา (กอนรัชกาลที่ 4 พ.ศ.
2394) สามารถสรางกรอบแนวคิดไดดังตอไปนี้ คือ
1. การบูรณปฏิสังขรณวัด พระราชวัง วัง กระทําเปนราชประเพณีของกษัตริยราชเจา
นอกจากปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาแลว ยังเปนเครื่องมือสําคัญของกษัตริยและแสดงนัยยะ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ ในการเสริมสรางแสนยานุภาพ เพิ่มพูนความเชื่อ ความ
ศรัทธา ตอผูถูกปกครอง
2. การบูรณปฏิสังขรณวัด พระราชวัง วัง กระทําของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อบรรลุ
กรอบความศรัทธาทางศาสนาเปนสําคัญ
3. การกระทําใดๆก็ตาม เพื่อใหบรรลุความเชื่อและศรัทธาทางพระพุทธศาสนา อัน
ไดแก กฎแหงกรรม ภพชาติ จักรวาลทีปนี ไตรภูมิพระรวง จักรพรรดิราชย
4. กระบวนการที่จะทําใหบรรลุถึงแนวคิดภายใตกรอบของศาสนาขางตนไดคือ
วิธีการใดๆ เชน การสราง การปฏิสังขรณหรือการรักษาใดๆก็ตาม ใหคงสภาพงดงาม มั่ง
คงเพื่อใหดํารงอยูตอไปนานเทานาน
2. การอนุรักษยุคแหงการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิม (พ.ศ.2394 - กอน พ.ศ.2453)
2.1 สภาพวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ในชวงเวลานี้เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆในประเทศ
ดวยความตระหนักของผูนําถึงภัยคุมคามจากชาติตะวันตก และเขาใจถึงสถานภาพที่ควรจะเปน
ของสยาม ในฐานะของอาณาจักรเล็กๆสวนหนึ่งในบริบทอันยิ่งใหญของโลก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงตระหนักถึงภัยคุกคาม
จากความศิวิไลซของชาติตะวันตกที่เขามาอยางตอเนื่องและไมมีทีทาจะลดนอยถอยลง พระองค
จึงพยายามศึกษาวิทยาการตางๆ ทั้งวิทยาการของไทยดั้งเดิมและวิชาความรูสมัยใหมตะวันตก
ตั้งแตครั้งยังทรงบวชเรียนในสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งที่พระองคปฏิบัติครั้งยังทรงบวชเรียนนั้นไดเปนสิ่ง
ที่เสริมสรางวิสัยทัศนทางดานตางๆใหกับพระองคเปนอยางมาก โดยเฉพาะตอนที่พระองคทรง
เสด็จธุดงคเมื่อครั้งยังเปนพระวชิรญาณในแผนดินรัชกาลที่ 3 ทรงรวบรวมจารึกและโบราณวัตถุชนิ้
สําคัญจากสุโขทัย อันเนื่องมาจากพระองคทรงเครงในเรื่องของธรรมยุติกนิกายมาก ดวยเหตุที่ถือ
วาเปนนิกายดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ สุโขทัยเสมือนเปนตัวแทนหนึ่งของความเจริญรุงเรืองในอดีตทั้งใน
การปกครองและศาสนา พระปฐมเจดียก็เชนเดียวกันเนื่องเปนเจดียตัวแทนสําคัญในสมัยทวารวดี
55

56
อันแสดงการเขามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจในพระราชดําริ
ตางๆในการบูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัยและพระปฐมเจดีย
เกี่ยวกับทางดานสถาปตยกรรมนั้นพบวา การสรางวัดอันเปนโบราณราชประเพณีมา
แตเดิมมานั้น ถูกสรางขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบทางสถาปตยกรรม โดยไมยึดเคา
โครงตามแบบราชนิยม หรือรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากจีนเหมือนเมื่อครั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 หาก
ในสมัย รั ช กาลที่ 4 นี้ กลับ สร า งวั ด โดยหวลกลั บ ทํ า ตามแบบอย า งประเพณี นิย มดั้ ง เดิ ม หรื อ
ยอนกลับไปสูการออกแบบตามอยางสมัยสุโขทัยและอยุธยา เชน การวางผัง การใชองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมตางๆ การกลับไปใชเจดียกลมแทนเจดียทรงอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏสัญลักษณทาง
สถาปตยกรรมเฉพาะพระองค คือตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับตามองคกอบทางสถาปตยกรรม
ตางๆ เชน หนาบัน ซุมหนาตาง ซุมประตู เปนตน อันแสดงนัยยะสําคัญบางประการทางการเมือง
สิ่งตางๆเหลานี้ลวนสะทอนถึงแรงผลักดันทางการเมืองอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น
ถึงแมวาพระองคจะสรางวัดตามแบบอยางไทยดั้งเดิมแลว สถาปตยกรรมตามแบบที่
ไดรับอิ ทธิพลตะวัน ตกก็โปรดใหสรางขึ้นเชน กันโดยชางไทย คือ พระที่นั่ง อภิเนาวนิเวศน โรง
กษาปณสิทธิการ พระตําหนักสวนกุหลาบ พระนครคีรี เปนตน
เปนที่แนนอนวา พระองคทรงคํานึงถึงวัดวาอารามตางๆที่เปนซากปรักหักพังในอดีต
นอกจากพระองคจะทรงมีความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาในแกนแทของพระองคแลว ยังทรงใหมีการ
บูรณปฏิสังขรณโดยไมอยากใหทิ้งรางไปโดยเปลาประโยชน เพราะสิ่งตางๆเหลานี้ลวนมีคุณคาแก
การจดจํา เปนความทรงจํา เปนสัญลักษณแหงอดีตของชาติ (memorial) และเปนสวนหนึ่งของสิ่ง
ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อใหเรียงรอยเรื่องราวตางๆ ใหคนปจจุบันไดเขาใจถึงรากเหงาของตนในอดีต และ
เพื่อสนับสนุนสังคมและการเมืองไมใหสั่นคลอนตามกระแสภายนอกที่กดดันเขามา ดังที่พระองค
ใหคําเปรียบเปรยวา “เปนเครื่องประดับพระนคร”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จากการเสด็จประพาส
ยุโรปของพระองค สยามเปนเพียงหนึ่งประเทศเล็กๆที่อยูทามกลางประเทศมหาอํานาจที่ศิวิไลซ
กวาในทุกๆดาน สะทอนใหเห็นถึงมุมมองของสยามที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ลอแหลมมากกวาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 โลกทัศนที่กวางขึ้นทําใหพระองคหันกลับมาปฏิรูปประเทศเกือบทุกๆดาน เพื่อให
เทาทันและทัดเทียมชาติตะวันตก การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกของพระองคจึงยังรับนวัตกรรม
สมัยใหมมาใชและปรับปรุงจารีตแบบเดิมในอดีต เพียงแตมีความแตกตางจากรัชกาลอื่นๆคือ
เนื้อหาสวนตางๆของวัฒนธรรมไทยถูกนําไปใสในโครงสรางแบบตะวันตก แทนที่เนื้อหาตะวันตก
จะถูกแทรกสูโครงสรางของวัฒนธรรมไทย สัญลักษณทางดานตางๆที่สามารถสรางความศิวิไลซ
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ใหกับสยามประเทศไดถูกนํามาใช ในทางสถาปตยกรรมก็เชนเดียวกัน เพื่อความศิวิไลซตาม
แบบอยางมหาอํานาจของโลก อาคารประเภทตางๆไมเฉพาะวัดหรือพระราชวังสรางขึ้นเปนตึก
แบบตะวันตก ซึ่งจางชางจากตางประเทศมาโดยตรง เพื่อความถูกตองของรูปแบบของความมี
อารยธรรมตามแบบอยางสากล
การกอตั้งสมาคมและสโมสรตางๆ (society) ไดถูกตั้งขึ้นเพื่อที่พบปะสังสรรค และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลชั้นสูง ถึงแมในสมัยนี้จะไมพบกฎหมายเพื่อคุมครองโบราณสถานโดยตรง แตโบราณคดีสโมสรตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องราวตางๆในอดีต และเผยแพรความรูเพื่อ
สรางจิตสํานึกใหกับคนทั่วไป ซึ่งดูเหมือนวาจะประสบความสําเร็จเฉพาะกลุมชนชั้นสูง การกอตั้ง
พิพิธภัณฑเพื่อสะสมของเกาของโบราณเกิดขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งเหมือนกับความนิยมในการศึกษา
และสั่งสมเรื่องราวในอดีตของชนชั้นสูงในตะวันตก อันแสดงการดํารงอยูอยางยาวนานของชาติ
เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งทางสังคมและการเมือง นอกเหนือจากการไดรับอิทธิพลความคิดอุดมคติ
มาจากตะวันตก
ในชวงนี้เองมีฝรั่งที่เขามาสยาม ในรูปแบบของคนทํางานที่จางเขามาทํางานดานตางๆ
เชน นั ก สํ า รวจรถไฟและมิ ชชั่ น นารี มี บ างสว นตองการศึ ก ษาเมืองเก า ต า งๆในดิน แดนเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต รวมทั้ง ในประเทศไทย นา คิดวา ไทยเองนาจะไดรับรูสิ่ ง ตา งๆที่ เ กิดขึ้นของ
ชาวตางชาติ และไดรับอิทธิพลแนวคิดตางๆจากชาวตางชาติ เบื้องตนในครานี้
บุคคลที่มีสวนสําคัญยิ่งตอการอนุรักษโบราณสถานในประเทศเกิดในชวงเวลานี้ คือ
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชนุภาพ หากในชวงนี้พระองคในชวยงานการปฏิรูปทางการเมืองและ
การปกครองสูระบบการรวบรวมรัฐสูศูนยกลางการปกรอง ทําใหพระองคตองเดินทางไปตรวจ
ราชการ ณ สวนตางๆของประเทศ และสืบเสาะคนควาเรื่องราวทางประวัติศาสตรโบราณคดี
บริเวณดินแดนสวนตางๆของประเทศ ทําใหพระองคมีรอบรูมากวาบานเมืองใดมีความเปนมา
อยางไร มีสิ่งใดมีคาควรแกการรักษาไว ที่เกี่ยวกับโบราณสถานนั้นพระองคยังมีสวนผลักดันเปน
อยางมากในชวงยุคตอไป
2.2 เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394 - 2411)
2.2.1 กรณีพระวชิรญาณ (รัชกาลที่ 4) เสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย
พ.ศ. 2374 ตัวอยางที่เห็นไดชัดเกี่ยวกับพัฒนาการแนวคิดของการอนุรักษในชวงเวลานี้ คือ เมื่อ
ราวปลายป พ.ศ. 2374 พระวชิรญาณมหาเถระไดเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย (สุธาชัย ยิ้ม
ประเสริฐ 2533 : 156) กอนที่จะทรงขึ้นครองราชยสมบัติก็ไดเสด็จไปอีกหลายครั้งหนังสือ พระ
ปฐมเจดีย ของเจาพระยาทิพากร (ขํา) บันทึกไววา
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...เมื่อแตกอนยังไมไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ไดเสด็จไปนมัสการหลายครั้ง....ไดชันสูตร
ขุดลงไปดูลึกสองศอกสามศอกบาง พบอิฐยาวศอกหนึ่งหนาใหญสิบสองนิ้ว หนานอยหกนิ้วก็เปน
พื้นอยู พิเคราะหดูเห็นวาจะเปนพระเจดียเดิมจะพังลงมา มีผูศรัทธามาเกลี่ยอิฐใหเปนเกาะขึ้น แลว
มากอเปนพระเจดียทรงกลมขึ้นอีกคราวหนึ่ง...(เจาพระยาทิพากรวงศ 2502 : 4)

นอกจากนั้นพระองคยังมีความตั้งพระทัยแนวแนวาจะทรง สถาปนาปฏิสังขรณ ใหจง
ได ดังความวา “ ดํารัสวาอยูในปารก ....ก็ทรงพระจินตนาไววาจะทรงสถาปนาปฏิสังขรณขึ้นไวให
จงได...” (เจาพระยาทิพากรวงศ 2502 : 4) และทรงปฏิสังขรณตามวิธีการคือ
...จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหชางนายทหารใน ตอตัวอยางถวาย เปนรูปพระเจดียกลม...
ตัวอยางพระเจดียตามรูปแบบเดิมเสร็จแลว จึงโปรดเกลาฯใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
คือ สมเด็จเจาพระยาองคใหญ เปนแมกองเจาของการ...ไดลงมือถางตนไมบนองคพระ...ใหซื้อเอา
อิฐที่มีผูรื้อขายที่วัดเกาๆบางและใหทําขึ้นบาง กอเปนฐาน... (เจาพระยาทิพากรวงศ 2502 : 4)

จากขางตนแสดงใหเห็นวามีการทําหุนจําลองขึ้นกอน เพื่อที่ตกลงกอนวาจะทําแบบนี้
ดีหรือไม แลวจึงใหสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศเปนแมกองงาน สวนวิธีการบูรณะคือ ใหถาก
ถางตนไมบนองคพระ ใหซื้ออิฐที่มีผูรื้อวัดเกามาขายบางและทําขึ้นเองบาง และกอฐานขึ้น 8
ศอก นอกจากนั้นยังกลาวถึงวิธีการบูรณะไวคือ มีการใชโซรัด มีการปกเสาเปนซุงลอมรอบ
องคพระปฐมเจดียแลวเอาโซรัดไวเปนเปาะๆ ขึ้นไปจนถึงปลองไฉน แลวจึงกออิฐถือปูน
หุมไวหมด
ฉะนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวา มีการศึกษากอนการบูรณปฏิสังขรณ และอยางนอยเทคนิค
ในเรื่องการบูรณะไดเกิดขึ้นแลว ไมวาจะถูกตองตามความคิดของนักวิชาการในปจจุบันหรือไมก็
ตาม
2.2.2 กรณีประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 – 2404 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เปนหนังสือที่รวบรวมหมายประกาศตางๆ ที่ออกในสมัยรัชกาลที่ 4 บางฉบับมีผล
ใชบังคับไดเชนเดียวกับกฎหมาย บางฉบับเปนเพียงประกาศราชนิยม พระบรมราโชวาทแนะนํา
ตักเตือนเพื่อความสงบเรียบรอย ซึ่งประกาศตางๆ เหลานี้ ใหความรูแกผูอานทั้งดานโบราณคดี
ประวัติศาสตร วรรณคดี และอื่นๆ อีกมากมาย ทําใหทราบถึงธรรมเนียมประเพณีและสภาพความ
เปนอยูของประชาชนในสมัยนั้นไดเปนอยางดี เนื้อความเกี่ยวกับแนวคิดตลอดจนวิธีการอนุรักษ
ก็ปรากฏในประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4 เชนเดียวกัน
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เนื้อความในประชุมประกาศนี้ลวนแสดงใหเห็นวาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการซอมแซม
ปฏิสังขรณวัดและพระราชวังเกาตางๆใหคงสภาพดีและใชงานไดในปจจุบัน เชน ทรงรับสั่งให
จัดการปฏิสังขรณ พระนารายณราชนิเวศน เมืองลพบุรี โดยใหพระยาพิไชยสงคราม พระยาพิชิต
ณรงค พระยานรินทรราชเสนี ขึ้นไปเปนแมกองทําการปฏิสังขรณขึ้นไว เพื่อจะไดใหเปนที่ประทับ
ในกาลอันควรและใหขุดสระเกาในพระราชวังขึ้นมาใช (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
2528 : 233)
นอกจากนั้น พบวา ในรัชกาลที่ 4 มีการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆหลายแหง
เชน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ใหสรางพระอารามขึ้น
ใหม ใหบุรณะปฏิสังขรณพระอารามเกาที่ปรักหักพังบาง…” (เจาพระยาทิพากรวงศ 2506 : 774)
ทรงบุรณะปฏิสังขรณในพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ไดกลาวไวแลว
บุรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวัด ๑ ทําพระเจดียแกวพระรัศมีพระพุทธไสยาสนก็กลาวมาแลว วัด
มหาธาตุวัด ๑ วัดชนะสงครามวัด ๑ บุรณะแตของปรักหักพัง โปรดฯ ให
กระทําพระวิหารหลังพระอุโบสถอีกหลัง ๑ กระทํากุฏิสงฆเปนตึกทั้งสิ้น ในคลองก็ใหลงเขื่อนศิลา
เปนขึ้นบันได... (เจาพระยาทิพากรวงศ 2506 : 775)
วัดตะเคียน ๑ ไมไดเปนพระอารามหลวง มีเจาอธิการองค ๑ ชื่อแกว อายุ ๑๐๗ ป ไมหลงลืม
เปนแตจักษุไมเห็น หูตึงเทานั้น ก็โปรดตั้งเปนพระมหาพฤฒาจารยราชาคณะ แลวโปรดให
ปฏิสังขรณวัดตะเคียนขึ้น ทําพระอุโบสถและวิหารกุฏิสงฆเสนาสนะกอสวมพระปรางคเดิม ๔ องค
ขึ้นใหสูงใหญกวาเกาเปนหลั่นๆ กันลงมา อุทิศเปนของพระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองค... (เจาพระยา
ทิพากรวงศ 2506 : 777)
...ที่เกาะบางอออินแขวงกรุงเกานั้น ก็โปรดใหเจาพระยาพลเทพสรรพพลเสพเสนาบดี (หลง)
เปนแมกองไปบุรณะปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายาราม ซึ่งเปนของสมเด็จพระเจาปราสาททองกรุงเกา
สรางไวแตเดิม มีพระที่นั่งอยูริมวัดแหง ๑ เรียกวาพระที่นั่งไอศวรรยทิพอาสน แตสาบศูนยไปหมดมี
ปรากฏอยูแตรากอิฐกอ ก็โปรดใหสรางเปนพระที่นั่งนอยขึ้นไวที่นั้น ๓ หลังพอเปนพระเกียรติยศ....
(เจาพระยาทิพากรวงศ 2506 : 807)

จากเนื้อความขางตนแสดงใหเห็นวา การปฏิสังขรณนี้เพื่อทํานุบาํ รุงวัดเพื่อพระศาสนา
และปฏิสังขรณพระทีน่ ั่งตางๆ เพื่อพระเกียรติยศหรือไมปรารถนาใหทงิ้ รางไป
นอกจากนั้นพบวาในสมัยนี้มีผูมีจิตศรัทธาที่จะปฏิสังขรณ (ใชคําวาปฏิสังขรณรวมกับ
คําวาทํานุบํารุงซอมแซม) วัดตางๆเปนจํานวนมาก จึงใหนําความไปบอกกับพระยาบํารุงศาสนา
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เสียกอนเพื่อจะโปรดเกลาฯ พระราชทานของหลวงเพิ่มเติม ดังประกาศวาดวยการสรางวัด (คิด
จากหมายรับสั่งเดือน 8 ปฉลู จุลศักราช 1215) (พ.ศ.2396) ความวา
ดวยพระยาบําเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวาทรง
พระราชดําริวา ทุกวันนี้พระสงฆ ราชาคณะ และขาราชการผูใหญผูนอย ราษฎรไทยจีนที่มีศรัทธา
มากมีศรัทธาอุตสาหสรางวัดวาอาราม ปฏิสังขรณทํานุบํารุงซอมแซมพระอุโบสถพระวิหารการ
เปรียญหอไตรหอระฆัง โดยประณีตใหงามดี ดวยมีศรัทธามาก ทําตามใจรัก ลางทีก็ทําซุมประตูซุม
หนาตาง เปนซุมจรนําแลคูหามีชอฟาใบระกาไมก็มีบาง ลางวัดมีหอไตรหอระฆังเปนยอดปรางค
ยอดมณฑป และพระอุโบสถวิหารการเปรียญทําเปนชอฟาใบระกาก็มีบาง หาสังเกตไดวาวัดหลวง
วัดราษฎรไม ก็ตามใจเจาของที่มีศรัทธาเถิด มิใชจะหามปราม แตใหมาบอกแกพระยาบํารุงศาสนา
จางวางขาพระเสียกอน จะไดนําขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาใหทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท
วาพระราชาคณะองคนั้นแลขาราชการ ผูใหญผูนอยคนนั้น ราษฎรไทยจีนคนนั้นๆ ที่มีศรัทธาสราง
วัดวาอารามจะโปรดเกลาฯพระราชทานเพิ่มเติมของหลวงดวยชวยทําวัดใหแลวเสร็จงามดี จะได
เปนที่ไหวที่บูชากับอาณาประชาราษฎร และนานาประเทศนั้น ใหมหาดไทย กลาโหม กรมพระ
สุรัสวดี หมายบอกเจาตางกรม เจายังไมไดตั้งกรม และขาราชการผูใหญผูนอย และราษฎรไทยจีน
เจสัวชาวแพใหรูจงทั่ว วาถาจะทําพระอุโบสถพระวิหารการเปรียญหอไตร หอระฆังแลว ก็ใหมาบอก
กับพระยาบํารุงศาสนาเสียกอน อยาใหขาดไดตามรับสั่ง (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
2528 : 39)

ในรัชกาลที่ 4 มีการรักษาบูรณปฏิสังขรณในแงของคุณคาของความเปนอดีตของ
โบราณสถานแลว ซึ่งจะเห็นไดวาทานยังทรงมีควบคุมและจัดระเบียบการบูรณปฏิสังขรณวัดวา
ตางๆดวย โดยใหประชาชนผูมีจิตศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณมาแจงความประสงคกับเจาหนาที่
บานเมืองเสียกอน แตทั้งนี้ยังไมระบบที่ชัดเจนวาจะมีการบูรณะอยางไร
2.2.3 กรณีที่รัชกาลที่ 4 ทรงออกหมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัดในป
พ.ศ. 2394 ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงออกกฎหมายควบคุมผูท ี่
กระทําผิดตอศาสนสถาน โดยไดทรงออกหมายประกาศขุดวัด กําหนดใหราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยู
หางจากศาสนสถานในระยะ 4 เสนโดยรอบ มีหนาที่สอดสองดูแลมิใหผูรายทําการลักลอบขุดหา
ทรัพยสิน และไดกําหนดพินัยปรับแกราษฎรที่นิ่งเฉย หมายประกาศนี้รวมศาสนสถานที่เปนวัดราง
ดวย
...ซึ่งมีพระราชบัญญัติมาทั้งนี้ เพื่อจะใหชาวบานเอาใจใสวัดวาอารามใกลบานของตัว ไม
ปลอยใหผูรายขุดเสียทําลายเสีย เพราะของที่เปนของทานทําไวแตกอนดวยอิฐปูนศิลาใดๆใหญก็ดี
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เล็กก็ดี ถึงจะคร่ําคราชํารุดทรุดโทรมไปแลว ก็ยังเปนเครื่องประดับพระนครอยู... (พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว 2528 : 71 - 72)

โดยใหเหตุผลไววา เพราะของที่สรางไวแตกอนดวยอิฐ ปูน ศิลาใดๆ ใหญก็ดี
เล็กก็ดี ถึงจะคร่ําคราชํารุดทรุดโทรมไปแลว ก็ยังเปนเครื่องประดับพระนครอยูดี จาก
ความดังกลาวแสดงใหเห็นเจตนาวา พระองคใสใจกับสิ่งที่คนในอดีตสรางขึ้นไวในศาสนา ซึ่งการ
ออกประกาศฉบับนี้เปนกฎหมายบังคับในขณะนี้ เปนพื้นฐานของการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
โบราณวัตถุในสมัยตอๆมา
นอกจากนี้หมายประกาศฉบับนี้ยอมแสดงวา ใหภาระหนาที่กับชาวบานเพื่อใหชวย
ดูแลเอาใจใสวัดวาอารามที่ใกลบานตน ซึ่งนอกจากนั้นมีประโยคสุดทายที่กลาววา “ก็ยังเปน
เครื่องประดับพระนครอยูดี” หากพิจารณาดูจากกฎหมายตราสามดวงจะมีบทบัญญัติหลายขอที่
กําหนดโทษคนที่ลักลอบตัดเศียร ขุดเจดีย แตเปนกฎหมายที่ดูเหมือนวาจะใชคุมครองพระพุทธ
ศาสนามากกวาที่จะคุมครองตัวโบราณสถานโดยตรง หรือมุงหมายที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
มากกวาทํานุบํารุงโบราณสถาน ซึ่งคําวาเครื่องประดับพระนคร นาจะมีความหมายวาเก็บไวดู
เก็บเอาไวศึกษา เก็บเอาไวอวด (ปฐมฤกษ เกตุทัต 2538 : 5) อันนาจะแปลความถึงนัยยะทาง
สังคมและการเมืองที่อยูในภาวะกดดันจากชาติตะวันตกในครานั้น และความตองการในการใช
พระพุ ท ธศาสนาในการสร า งความเข ม แข็ ง มั่ น คงของสถาบั น และชาติ เ พื่ อ ตอบรั บ กั บ กระแส
วัฒนธรรมตะวันตกที่เขามา
กฎหมายฉบับนี้จึงเปนกฎหมายฉบับแรกที่คุมครองโบราณสถาน และเปนวิธีคิดใหมที่
เกิดขึ้นใหมในสังคมไทย
2.2.4 กรณีการเริ่มตนของการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑและการสะสม
ของเกา ในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 25 การรวมรวมศิลปวัตถุและการเก็บสะสมของเกา ของ
สวยงามและของแปลก เปนที่นิยมกวางขวางไมเฉพาะแตหมูขุนนางขาราชการชั้นสูง แตคหบดี
และชนชั้นสามัญชั้นคงไดรับอิทธิพลความคิดนี้ดวย (ปฐมฤกษ เกตุทัต 2538 : 31) การรวบรวม
และการเก็บสะสมของเกานี้คาดวาไดรับอิทธิพลจากคานิยมตะวันตกไมมากก็นอย
นอกจากนั้นยังพบวามีชาวตางชาติหลายคน ที่มักลักลอบนําโบราณวัตถุสถานออกมา
นอก ประเทศ เชน ในกรณีของชาวเยอรมันชื่อ Herr J. E. Rastman ผูสังเกตการณจากพิพิธภัณฑ
เบอรลินไดลักลอบนํารูปเคารพจากกําแพงเพชรออกนอกประเทศไทย โดยอางนําไปศึกษาเพื่อ
ประโยชนแหงประวัติศาสตรไทยอยูเสมอ (Jumsai 1977 : 229)
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ดังนั้นจึงดําเนินงานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑเพื่อรวมของตางๆ ไวทั้งโบราณวัตถุ หรือ
วัตถุประดับโบราณสถาน ในชวงนี้บรรดาโบราณศิลปวัตถุทั้งหลายที่ไดทรงรวบรวมไว ไดโปรดให
สรางพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑเพื่อเปนที่เก็บรักษาในป พ.ศ. 2402 ในรัชกาลที่ 4 ศัพทคําวา
“พิพิธภัณฑ” จึงไดเกิดขึ้นจากนามพระที่นั่งองคนี้ (จิรา จงกล 2536 : 47)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411 - 2453)
2.2.5 กรณีการเริ่มตนของการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑและการสะสม
ของเกา (ตอ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาตั้งหอมิวเซียม
ขึ้นที่พระที่นั่งหทัยสมาคม (หอคองคอเดีย) ใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการผูใหญ ผูนอย กงศุล
ตางประเทศ ตลอดจนประชาชนชายหญิง ไดเขาชมเปนปฐมฤกษ ในพระราชพิธีพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417 เปนตนมา (ทรงสรรค นิลกําแหง 2517 : 33 - 38)
นอกจากนี้พระองคทรงสนับสนุนใหจัดแสดงพิพิธภัณฑขึ้นตามสถานที่ตางๆ อีกหลาย
คราว เชน การแสดงพิพิธภัณฑขาวที่วัดสุทัศน และในโอกาสสําคัญ พระองคทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหมีการจัดแสดง เอกสหิบิเซน เชน เอกสหิบิเซนที่เกาะสีชัง เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองวัน
พระราชสมภพครบ 1 รอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ การพิพิธภัณฑ
เนื่องในการสมโภชพระนครครบรอบ 100 ป ในปพุทธศักราช 2425
สิ่งที่สําคัญคือการแสดงใหเห็นถึงวิเทโสบายในการรวมชาติ และลดชองวางระหวาง
สถาบันกษัตริย ชนชั้นสูง และประชาชนไดอยางแนบเนียน กลาวคือ การเปดใหประชาชนทั่วไปได
เขาชมตั้งแต พ.ศ. 2417 เปนตนมา นอกจากนั้นทานมีหมายประกาศใหประชาชนผูสนใจทั่วไป
และพระสงฆสงสิ่งของตางๆมารวมจัดแสดงดวย นอกจากนั้นผลที่ไดรับอีกอยางหนึ่งคือ การ
แสดงใหชาวตางชาติเห็นวา ประเทศไทยเปนชาติที่มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ยาวนานและเปน
ชาติที่มีความเจริญทางอารยธรรม ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงของในประเทศแลว ยังมีการ
แลกเปลี่ยนการจัดแสดงนิทรรศการยังตางประเทศ เชน นิทรรศการครบรอบรอยปงานแสดงสินคา
โลกที่ฟลาเดลเฟย สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2419 และนิทรรศการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ป
ของการที่สหรัฐอเมริกาไดซื้อแขวงหลุยเซียนามาเปนกรรมสิทธิ์ที่เมืองเซนตหลุยส พ.ศ. 2448
ครั้งใน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคจะ
จัดพิพิธภัณฑตามแบบสากล จึงโปรดเกลาให Henry Alabaster (ตนสกุลเศวตศิลา) รวมกับพระ
ยาภาสกรวงศ (พร บุ น นาค) ดํ า เนิ น การจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ต ามแบบแผนอย า งยุ โ รปขึ้ น ที่ ห อคอง
คลอเดียในพระบรมมหาราชวัง มีคนไทยมาฝกเปนกุเรเตอร (curator) คือ นายทัต ศิริสัมพันธ หรือ
พลโทพระยาสโมสรสรรพการ และเรียกวา หอมิวเซียม โดยยายของจากพระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑมาจัดแสดงไวที่พระที่นั่งสามองคในพระราชวังบวรสถานมงคล คือ พระที่นั่งศิวโมกข
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พิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในป พ.ศ. 2430 หอมิวเซียมนี้ในระยะแรกยังมี
ลักษณะการจัดแสดงคลายกับการจัดนิทรรศการเปนคราวๆตามวโรกาสสําคัญๆ ยังมิใชการจัด
พิพิธภัณฑสถานที่มีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุมาจัดแสดงมากนัก
ในสมัยนี้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความทันสมัยงดงาม พระองคทรงสนับสนุน
กิจการพิพิธภัณฑเปนอยางมาก โดยใหเจาหมื่นศรีสรลักษณ (เพ็ง บุนนาค) เจากรมพิพิธภัณฑ
ตามเสด็จสมเด็จพระยาลูกยาเธอเจาฟาจักรพงษภูวนาถ ในคราวเสด็จไปศึกษาที่ประเทศยุโรป
และมีคําสั่งใหไปดูหอมิวเซียมในประเทศตางๆ เพื่อนํามาเปนแบบอยางในการจัดพิพิธภัณฑที่วัง
หนา ผลจากการดูงานนี้ทําใหตอมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีการจัดแสดงตามตามระบบ มี
การจัดหมวดหมู เปนระบบระเบียบตามแบบแบบสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเปนแนวทางในการจัด
พิพิธภัณฑถาวรขึ้นเปนครั้งแรกดวย
การเริ่มตนเปดพิพิธภัณฑขึ้นเปนครั้งแรกทําใหตอมามีพิพิธภัณฑทองถิ่นเกิดขึ้น คือ
ซึ่งไดจัดขึ้นที่พระราชวังจันทรเกษม นับไดวาเปน
อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน ในพ.ศ. 2445
พิพิธภัณฑสถานประจําทองถิ่นที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกที่เปนแบบอยางใหกับสมุหเทศาภิบาลอื่นๆ ใน
เวลาตอมา เชน พิพิธภัณฑสถานที่วัดราชธานี สุโขทัย และที่พระปฐมเจดีย นครปฐม เปนตน
2.2.6 กรณีพระราชกระแสการอนุรักษของรัชกาลที่ 5 หลังจากที่พระบาทสม
เด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหจัดตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2451
เพื่อทําการศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชาติบานเมืองในอดีต พระองคโปรดใหทําการบูรณะ
พระพุทธรูปและปูชนียสถานหลายแหง ในสวนของการอนุรักษ ทรงโปรดกําหนดแนวทาง ซึ่ง
ปรากฏในพระราชกระแสฯ ในการปฏิสังขรณพระปรางควัดปรางควัดอรุณวา
การซอมแซมพระปรางควัดอรุณและบริเวณ ตองตั้งใจวาจะรักษาของเกาที่ใชไดใหหมดถึงจะ
สีหมนหมองเปนของเกากับใหมตอกัน เชนรูปเขียนภาพลายเพดาน เปนตน อยาไดพยายามที่จะไป
แตงของเกาใหสุกสดเทาของใหม ถาหากวากลัวดําที่เรียกวาดาง ใหพยายามที่จะผสมสีใหมใหออน
ลง อยาใหสีแหลมเหมือนที่ใชอยูเดี๋ยวนี้ พอใหกลืนไปกับสีเกาลวดลาย พืชพรรณอันใดก็ตามให
รักษาไวตามรูปเกา จะเปลี่ยนแปลงแหงใด สิ่งใดใหดีขึ้น ตองใหกราบทูลกอนฯ เรื่องทาน้ํารอบลาน
พระปรางคเปนสําคัญ บานไทยเราไมคอยสันทัดเรื่องน้ํา ถาควรจะหารือ ผูที่เขาเขาใจใหหารือ...
(กรมศิลปากร 2533)

ขอความนี้ดูเหมือนเปนเอกสารแนวทางการอนุรักษชางฝมือฉบับแรกในประวัติศาสตร
การอนุรักษไทย (กรมศิลปากร 2533) ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามใจชอบตามคานิยมใน
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ยุคนั้ น แตเ ป น การคงไว ซึ่ ง ของดั้ง เดิม ซึ่ง คลา ยกับ กระแสแนวคิ ดการอนุรัก ษ ของตะวั น ตกใน
ชวงเวลานั้น อันแสดงใหเห็นถึงการพยายามคงรักษาไวอันสิ่งซึ่งที่มีคุณคาของอดีตคงเหลืออยู
2.2.7 กรณี “เที่ยวเมืองพระรวง” ในพ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจ าอยู หัว ได ทรงแสดงพระราชดํ าริไวในคํานําหนัง สือ “เที่ยวเมืองพระรว ง” (2526) ครั้ง
พระองคเปนเจาฟาฯ มีใจความบางตอนวา
...แตนอกจากที่จะเลาเรื่องไปดูโบราณสถานตางๆ ใหนักเลงโบราณคดีฟงและออกความเห็น
หวังใจวาหนังสือเลมนี้จะมีผลอยางอื่นบางคือประการหนึ่ง บางที่จะทําใหคนไทยรูสึกขึ้นมาบางวา
ชาติไทยไมใชชาติใหม และไมใชชาติที่เปนคนปาหรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษ “อันศิวิไลซ” ชาติ
ไทยเราไดเจริญรุงเรืองมามากแลว...คนไทยโบราณมีแตคิดและอุตสาหะทําสถานที่ใหญโตงดงาม
ขึ้นไวใหมั่นคง คนไทยสมัยนี้มีแตรื้อถอนของเกาหรือทิ้งใหโทรมและมัวหลงนิยมในของใหม…
...ยังในสวนชางของไทยเรา ซึ่งเวลานี้อยูขางจะโทรมมากนั้น บางทีถาไดดูรูปสถานที่และ
ลวดลาย ซึ่งไดพยายามฉายรูปมาพิมพไวในหนังสือนี้จะเกิดรูสึกขึ้นไดบาง วาฝมือชางไทยเราได
เคยดีมาแตโบราณแลวหากมาทิ้งใหเลือกกันไปเองจึงไดโทรมนัก และจึงไดพากันมัวหลงนึกไปเสีย
วาวิชาชางของเราเลวนัก ตองใชตามฝรั่งจึงจะงาม ที่จริงฝมือและความคิดของเขากับของเราก็งาม
ดวยกันทั้งสองฝาย แตงามไปคนละทาง...

แสดงใหเห็นวาพระองคทรงมีความรักชาติในระบบชาตินิยมมาก และทรงเห็นคุณคา
และความสําคัญของงานสถาปตยกรรมโบราณ ในฐานะที่เปนหลักฐานอันแสดงถึงความมีอารย
ธรรมของชาติ นอกจากนั้นแลวยังทรงชี้ประเด็นวางานเหลานี้ยังเปนหลักฐานความรูในวิชาชาง
อีกดวย (สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2536 - 37 : 31)
2.2.8 กรณีการสงวนรักษาพระนครศรีอยุธยาไวเปนเมืองโบราณ ในปพ.ศ.
2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 5 ไดจัดพระราชพิธีรัชมงคลภิเษกขึ้น
เนื่องในวโรกาสที่พระองคไดทรงครองราชยยาวนานยิ่งกวาพระมหากษัตริยองคใด และยาวนาน
กวาพระรามาธิบดีที่ 2 กษัตริยแหงพระนครศรีอยุธยา (บุหงา วัฒนะ 2541 : 76 - 69) นอกจากนั้น
ทรงรับสั่งใหสงวนรักษาเมืองอยุธยาไวในฐานะที่เปนเมืองโบราณ
รัชกาลที่ 5 โปรดใหพระยาโบราณราชธานินทร สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลกรุง
เกา สงวนรักษาพระนครศรีอยุธยาไวเปนเมืองโบราณ หามไมใหผูใดถือสิทธิปกครองที่ดินภายใน
บริเวณกําแพงเมือง ทรงประกาศใหที่ดินภายในแนวกําแพงเมืองเดิมและที่เปนวัดรางเปนที่สา
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ธารณสมบัติ ข องแผน ดิ น ห า มจั บ ของ ส ว นบริ เ วณนอกกํ า แพงเมื อ งนั้น มีส ามารถออกโฉนดได
(อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยาฯ 2514)

จากขางตนทําใหพระยาโบราณราชธานินทรไดเขามาศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ
ตรวจสอบรองรอยหลักฐานตางๆไวเปนครั้งแรก จนกระทั่งเรียบเรียงและจัดพิมพเปนหนังสือและ
แผนที่ ป ระกอบออกมาจนใช อ า งอิ ง กั น ในป จ จุ บั น นอกจากนั้ น ยั ง ถื อ ได ว า เป น การประกาศ
โบราณสถานเปนครั้งแรก
2.3 สรุปกรอบแนวคิดการอนุรักษ
การอนุรักษในยุคที่ 2 ยุคแหงการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิม (พ.ศ.2310 - กอน พ.ศ.
2453) สามารถสรางกรอบแนวคิดในชวงเวลานี้ไดดังนี้ คือ
1. การบูรณปฏิสังขรณวัด พระราชวัง วัง กระทําเปนราชประเพณีของกษัตริยราชเจา
เชนเดิม เพื่อสะทอนบารมีของกษัตริย และแสดงออกถึงความ ศิวิไลช ทางการเมืองตามสังคมใน
สมัยนั้น สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นลวนมาจากความคิดของผูนําเปนสําคัญใหประชาชนคลอยตาม
2. กฎหมายถูกตั้งเพื่อไมใหเกิดการบุกรุกทําลายโบราณสถานซึ่งโดยความเขาใจ คือ
วัดวาอาราม เทากับเปนการบํารุงพระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว
3. เกิดกระบวนการ การวินิจฉัย และ ชันสูตร กอนที่จะ สถาปนาปฏิสังขรณ
เปนครั้งแรก พบเกิดแนวคิดการบูรณะใหกลืนกับของที่มีอยูเดิมหรือใหเขากับสุนทรียภาพ รวมทั้ง
รักษาของเดิมไวตามประวัติศาสตร แตไมไดเปนกระบวนการเฉพาะที่ทํากับอาคารที่จะซอมแซม
ทุกหลัง และไมสามารถระบุถึงวิธีการปฏิบัติตางๆอยางชัดเจน
3. การอนุรักษยุคของการปรับปรุงองคกร (พ.ศ. 2454 - 2475)
3.1 สภาพวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ในชวงเวลาเพียง 21 ป ในยุคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในความหมายของการ
อนุรักษ ในยุคนี้ถือวาเปนยุคแรกเริ่มที่มีการตื่นตัวและสรางแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงการรักษา
ของโบราณมากมายอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน อาจเปนเพราะวาในชวงกอนหนาเปนชวงที่มีการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการสงบุคลากรไปศึกษา ณ ตางประเทศ รวมทั้งการสรางสถานศึกษาตางๆเพื่อ
พั ฒ นาคน และเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ หม ข องคนไทยให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สิ่ ง ต า งๆเหล า นี้
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการปฏิรูปทางดานตางๆของไทย ในเรื่องของระบบความคิดเกี่ยวกับ
โบราณสถานเองก็เชนเดียวกัน
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พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 6 ภาวะเหตุ ก ารณ ท าง
การเมืองการปกครองในยุคนี้เกิดความตึงเครียดอยางมากมาย ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1
ภาวะคาเงินบาทออนตัวอยางที่สุด ความเสื่อมของระบอบสถาบันพระมหากษัตริยลดลงอยางไม
เคยเปนมากอน ในบริบททางสังคมการปฏิรูปทางดานตางๆในยุคกอนหนาและการกลับมาของคน
ไทยที่ไปศึกษา ณ ตางแดนเปดโอกาสใหคนชนสูงและชนชั้นกลางมีความคิดเปนของตัวเองมากขึน้
เกิดการขยายตัวมากขึ้นของชนชั้นกลางที่เปดโอกาสใหไดรับความรูสมัยใหม บริบทแวดลอมตางๆ
ที่เกิดขึ้น ลวนกดดันใหเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเพื่อใหเขาสูการปกครองแบบใหมที่เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองมากขึ้น โดยไมกําจัดเพียงเจานายชั้นสูงเพียงอยาง
เดียว ภาวะการแพรหลายของอิทธิพลตะวันตกก็เขามาอยางรวดเร็วกวาสมัยของพระราชบิดา
แนวทางการแกปญหาตะวันตกจากที่เคยกอเปนรูปรางในรัชกาลที่ 5 ไดถูกเสริมเปน
รูปแบบที่ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 6 แนวทางที่พระบาทสมเด็จฯพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสนอใหแก
ชาวไทย คือ ลัทธิชาตินิยม ซึ่งจะใหเปนแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมของชาติไวในยามที่ตอง
พัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยีตะวันตก (วิไลเลขา ถาวรธนสาร 2545 : 139) องคประกอบ
ชาตินิยมที่ชวยรักษาความเปนไทยคือ การใชประวัติศาสตรสรางความเปนวัฒนธรรมที่เปนอันหนึง่
อันเดียวกัน ความเปนชาติเดียวกันและกอใหเกิดความภาคภูมิใจในชาติ นั่นคือการเริ่มหยิบยกเอา
ประเด็นทางประวัติศาสตรมาชวยพยุงวัฒนธรรมทางสังคม การเมืองและสถาบัน ทรงชี้ใหเห็นวามี
องคประกอบหลายประการที่สรางความเปนไทยขึ้นมา องคประกอบเหลานี้ไดแก ประวัติศาสตร
ศิลปะ ภาษา วรรณคดี และเหนือสิ่งอื่นใดคือสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ในอดีต
บุคคลที่สนใจในเรื่องราวของอดีตและประวัติศาสตรตางๆนั้น จํากัดเพียงกลุมชนชั้นสูงหรือเจานาย
ในราชสํานัก ประวัติศาสตรไมไดถูกฝงรากลงในสํานึกของประชาชนสวนใหญของประเทศ ดังเห็น
ไดจากโบราณสถานของชาติในสมัยกอนหนาถูกรื้อทําลายลง หรือที่มีผูวิจารณไววา ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 คนไทยยังไมไดใหความสําคัญกับโบราณวัตถุสถานของตน กําแพงเมืองและสิ่งตางๆจึงถูกรื้อ
ลงมาทําเปนเสนทางคมนาคมอยางงายดาย
การประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ. 2466
พระราชบัญญัติจั ดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและ
ศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. 2469 นอกจากจะเปนการรักษาของโบราณอยางเปนรูปธรรมแลว
ยังเปนการประกาศใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจวาจําเปนตองรักษาไว หากพิจารณาตามที่พระองค
กลาวไววา ของโบราณยอมเปนหลักฐานในพงศาวดาร และเปนเครื่องอุปกรณการตรวจ
ตราหาความรูโบราณคดีตางๆ อันเจริญประโยชนและเกียรติยศของบานเมือง อันเปน
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ความคิดที่ไมไดเกิดขึ้นมากอนในไทย ซึ่งถาเปนระบบความคิดของไทยจะเกี่ยวกับความเชื่อความ
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาหรือเพื่อเสริมสรางบารมีของผูปกครองเปนสําคัญ หรือกลาวไดวาไมใช
ระบบความคิดของไทยแบบจารีตประเพณี ที่รูจักใชของเกาหรือของโบราณเปนหลักฐานทาง
วิชาการเพื่อตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของบานเมือง อันเปนหลักการของวิชาโบราณคดี
ทั้งนี้วัตถุประสงคของพระองคคือเพื่อเรียนรูเรื่องราวตางๆ เพื่อสรางความภูมิใจในชาติอันเปนสวน
หนึ่งของแนวคิดการสรางชาติของพระองค ระบบความคิดทางโบราณคดีดังกลาวนาจะไดรับ
อิทธิพลดังกลาวมาจากการร่ําเรียนจากตะวันตก ดังที่พระองคเคยกลาวไวทํานองวา “ความเจริญ
ของชาวตะวันตกนั้นลวนภูมิใจที่คุยกันเรื่องพงศาวดารอันเปนเรื่องราวของบรรพบุรุษตะวันตก
ในขณะที่ชาวไทยตองการความเจริญความศิวิไลซ แตกลับดูถูกประวัติศาสตรของชาติบานเมือง
เราเสียเอง” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 2517 : 138) ในขณะนั้นเกิดสมาคมตางๆที่
เกี่ยวของกับของโบราณ เชน สมาคมโบราณคดี สยามสมาคม เปนตน ทั้งนี้พระองคยังทรงเปน
นักเรียนเกาอังกฤษ ซึ่งไมนาแปลกหากจะไดรับความคิดเชนนี้มาจากตะวันตกบางไมมากก็นอย
ซึ้งพระองคเนนย้ําความคิดตลอดรัชสมัยเสมอมา ซึ่งลวนแลวแตชี้ใหเห็นความสําคัญวาศิลปะ
สถาปตยกรรมโบราณของสยาม ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตรในอดีตของชาติบานเมือง
ลวนเปนสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนในชาติตองตระหนักถึงและเรียนรูทําความเขาใจ ที่สําคัญคือไมใชสิ่งที่
ลาหลังหรือเปนสัญลักษณแสดงความไมเจริญหรือไรความศิวิไลซแตอยางใด (ชาตรี ประกิตนนท
การ 2547 : 238)
กลาวไดวาในสมัยรัชกาลนี้ ไดริเริ่มการนําประวัติศาสตรมาสรางความเปนชาตินิยม
ใหกับประเทศ และการพยายามฟนฟู ศิลปะ ภาษา วรรณคดีตางๆขึ้นใหม เพราะสิ่งเหลานี้ลวน
เปนสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะชองชาตินั้นๆ หนวยงานทางดานศิลปกรรมตางๆ ถูกจัดตั้ง
ขึ้นมา เชน กรมศิลปากร กรมมโหรสพ โรงเรียนชางศิลป วรรณคดีสโมสร เปนตน
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจา อยู หั ว รั ช กาลที่ 7 ด ว ยผลแห ง การพั ฒ นา
ประเทศใหสอดคลองกับแนวทางตะวันตก และไมเปลี่ยนแปลงระบบจารีตประเพณีแบบเดิมโดย
ฉับพลัน ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา ระบบการปฏิรูปทางการเมืองสังคม การขจัดระบบความ
เชื่อทางศาสนาแบบเดิม การเขาใจระบบหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตรมากขึ้น การปฏิรูประบบ
การศึกษา ประชาชนเริ่มมีความรูสมัยใหมไมเพียงจํากัดเฉพาะชนชั้นสูงเทานั้น สิ่งตางๆเหลานี้
ลวนสงผลกระทบตอโลกทัศน ทัศนคติ คานิยมของสังคมใหเปลี่ยนไปจากแบบเดิม
การเมืองในชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่เกิดความตึงเครียดมากที่สุด มีการเปลี่ยนระบบ
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การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชสูระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย จากระบบของความ
เชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย ผูซึ่งมีอํานาจการบริหารประเทศสูงที่สุด สูระบบการบริหารการ
ปกครองโดยประชาชน ซึ่งเปนระบบใหมที่ประชากรสวนใหญของประเทศยังไมมีความเขาใจดีพอ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ทําใหเกิดความคิดของการเทาเทียมกันของบุคคลใน
การปกครองและในการแสดงความคิดเห็นตางๆ หากในงานอนุรักษในชวงเวลานี้นั้น ไมไดมีการ
พัฒนาใหแตกตางไปจากเดิมมากนัก หรือกลาวไดวาเปนกระบวนการอนุรักษที่พัฒนาขึ้นในเวลานี้
ลวนมาจากแนวคิดของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ อันเปนบุคคลที่มีความรูเรื่องของโบราณมาก
ที่สุดในสมัยนั้น โดยไดนาจะไดรับอิทธิพลแนวคิดตางๆจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะจาก ศ.ยอชท เชเดย
ปราชญแหงสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ผูทํางานเปนเลขานุการทั่วไปในราชบัณฑิตยสภา
ในชวงที่พระองคดํารงตําแหนงเปนนายกราชบัณฑิตยสภาในขณะนั้น การที่พระองคทรงแสดง
ปาฐกถาไวแกเทศาภิบาลมณฑลตางๆ อันแสดงใหเห็นวา ตองการใหมณฑลตางๆสรางจิตสํานึก
รวมกันของคนในชาติในการรักษาของโบราณ พรอมทั้งใหวิธีการปฏิบัติ ที่เปนวิธีการที่เปนขั้นตอน
ตามระบบระเบียบตามแนวทางของตะวันตก ถึงแมวาการปาฐกถานี้มีขึ้นในปพ.ศ. 2473 (ค.ศ.
1930) อันเปนชวงเวลาที่การอนุรักษของตะวันตกกําลังมีการเคลื่อนไหวอยางมากมายภายหลัง
เกิดความเสียหายของของโบราณจากสงครามโลก โดยมีการจัดประชุมหลายครั้งที่กรุงเจนีวาและ
จัดตั้งองคกรตางๆที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑขึ้น หากในปเดียวกัน คือ ปพ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ทาง
ตะวั น ตกก็ มี ก ารจั ด ประชุ ม ว า ด ว ยการสงวนรั ก ษาศิ ล ปวั ต ถุ ณ กรุ ง โรม อั น มี เ ป า หมายและ
วัตถุประสงคคลายคลึงกับที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพจัดในไทย ซึ่งในปถัดมาจึงเกิดกฎบัตรกรุง
เอเธนส (Athens Charter) ขึ้น อันนับวาแนวทางของไทยดังกลาวมีความทันสมัยในระดับหนึ่งและ
น า จะได แ รงบั น ดาลใจจากตะวั น ตกไม ม ากก็ น อ ย เพราะกระบวนการปฏิ บั ติ ต า งๆนั้ น ล ว น
คลายคลึงกับกระบวนการที่ไดรับความนิยมในตะวันตก นอกจากนั้นทานยังแทรกแนวคิดที่เอื้อตอ
ความเปนพุทธศาสนิกชนของไทยดวย
3.2 เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453 – 2468)
3.2.1 กรณีการตั้งกรมศิลปากรขึ้น ในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดใหตั้งกรมศิลปากรขึ้นใน วันที่ 27 มีนาคม ปพ.ศ. 2454 เปนกรมที่ขึ้นตรง
ตอพระมหากษัตริย มีพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ซึ่งเปนเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
ทรงเปนผูบัญชาการ ตอมากรมศิลปากรไดยายสังกัดและปรับปรุงหลายครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2455
ไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ และกรมศิลปากรไดยายจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไป
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2455
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19 เมษายน 2469 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เกิดปญหา
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก จึงไดยุบกรมศิลปากร เพื่อตัดรายจายแผนดินใหสูดุลยภาพ และไดมีพระ
บรมราชโองการประกาศราชบัณฑิตยสภาขึ้นและใหโอน “...บันดาสถานและวัตถุ..ที่กรมศิลปากร
พิทักษรักษาอยูแตกอน... ” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 3 2469 : 102 - 104) มาอยูในอํานาจหนาที่
ของราชบัณฑิตยสภา จัดหนาที่ออกเปน 3 แผนก คือ แผนกวรรณคดี แผนกโบราณคดี และแผนก
ศิลปากร
9 มิถุนายน 2469 เมื่อมีประกาศตั้งราชบัณฑิตยสภา โดนมีแผนกศิลปากรเปนแผนก
หนึ่งในสังกัดไปแลวนั้น ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานที่ทําการกรม
ศิลปากรเกา (ที่ตั้งกรมศิลปากรในปจจุบัน) ใหตั้งเปนศิลปากรสถาน และทรงโปรดเกลาใหเสวก
เอก หมอมเจาอิทธิเทพสรร เปนผูอํานวยการศิลปากรสถาน ขึ้นอยูในราชบัณฑิตยสภา ตั้งแตวันที่
ประกาศเปนตนไป
12 พฤษภาคม 2476 ภายหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองแลวนั้น มีการตรา
พระราชบัญญัติตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 ขึ้น โดยใหกรมศิลปากรเปนกรมหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงธรรมการ กรมศิลปากรจึงถูกตั้งขึ้นเปนครั้งที่สอง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สวนราชการภายใน เพื่อความเหมาะสมกับสภาพงานในแตละยุค อยางไรก็ตามหนาที่หลักของ
กรมศิลปากร คือ ภารกิจดานบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรคและเผยแพรงานศิลปะ
วิทยาการและวัฒนธรรมของชาติใหดํารงอยูสืบมาจนถึงทุกวันนี้ (กรมศิลปากร 2539)
3.2.2 กรณีการจัดทําทะเบียนโบราณสถานไทยของชาวฝรั่งเศส ในป พ.ศ.
2455 พันเอก เดอลาจองกิแยร ชาวฝรั่งเศสไดพิมพบทความเรื่อง “Essai d’ inventaire
archaeologique du siam” ในวารสาร Bullentin de la Commission Archaeologie du I’
Indochine บทความนี้เปนบทความสํารวจโบราณสถานในแถบชายฝงทะเลทั้งฝงตะวันออกและ
ฝงตะวันตกของภาคใต เปนชาวตะวันตกที่ไดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณสถานในภาคใตของ
ไทยคนแรก นอกจากนั้นไดกลาวถึงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารและวัดเวียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎรธานี พรอมกลาวถึงเทคนิคการกอสรางพระบรมธาตุ รวมทั้งพรรณนาถึงความเกาแกของ
โบราณสถานดังกลาว
นอกจากนั้นในชวงนี้นับไดวา มีชาวตางชาติเขามาศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะ
การศึกษาเกี่ยวกับสุโขทัย อยุธยาและเขมร ในปพ.ศ. 2454 – 2455 แตถึงอยางไรก็ตาม
ชาวตางชาติที่เขามาในชวงนี้จะเปนชาวฝรั่งเศส เชน Etien Amonier และ De Lajonquiere
นอกจากนั้น นักสํารวจรถไฟ และมิชชั่นนารี ก็สนใจในการศึกษาเชนกัน
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3.2.3 กรณี “ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ” ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะกรรมการหอสมุดสําหรับพระ
นคร โดยมีหนาที่เปนพนักงานอํานวยการตรวจตรารักษาของโบราณ พรอมทั้งโปรดเกลาใหออก
ประกาศประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2466
ตามประกาศฉบับนี้ ทรงเห็นวา “ของโบราณยอมเปนหลักฐานในพงศาวดาร และ
เป น เครื่ อ งอุ ป กรณ ก ารตรวจตราหาความรู โ บราณคดี ต า งๆ อั น เจริ ญ ประโยชน แ ละ
เกียรติยศของบานเมือง” (ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 36 2477 : 223) โดยมีพระบรมราช
โองการแตงตั้งกรรมการหอสมุดสําหรับพระนคร โดยมีหนาที่เปนพนักงานอํานวยการตรวจตรา
รักษาของโบราณอีกหนาที่หนึ่งดวย ในประกาศนี้กําหนดขอบเขตรับผิดชอบดังนี้
...ขอ๑ ใหพิเคราะหเลือกสรรและกําหนดของโบราณแหงใดและสิ่งใดควรที่จะตรวจตราไว
สําหรับบานเมืองบาง
ขอ๒ ใหคิดอานวิธีการตรวจตรารักษาของโบราณ ซึ่งสมควรจะรักษาไวสําหรับบานเมือง
ขอ๓ ใหตรวจตราและเปนที่ปรึกษาแนะนะเจาหนาที่และผูอื่นซึ่งเปนพนักงานตรวจรักษา
ของโบราณ
ขอ๔ ใหพูดจาวากลาวในเรื่องการตรวจรักษาของโบราณไดตรงตอเจากระทรวงทบวงการ
หรือเทศาภิบาลและผูอื่นซึ่งเห็นสมควรแกประโยชนของการนั้น
ขอ ๕ ใหทํ ารายงานที่ไดจัดทํา นํา ขึ้น ทูลเกลา ฯ ถวายไมนอยกวา ปละครั้ง เปนกํา หนด...
(ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 36 2477 : 223 - 224)

ประกาศฉบับนี้นับวาเปนประกาศฉบับแรกที่กลาวถึงการสงวนรักษาโบราณวัตถุสถาน
ในประเทศ และเปนตนแบบแหงพระราชบัญญัติวาดวยโบราณวัตถุสถานในสมัยตอๆมา (สุนนท
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2537 : 30) และอาจกลาวไดวา ประกาศฉบับนี้ ไดรับอิทธิพลสากลอยาง
เต็มที่ ดังที่แสดงความวา ของโบราณยอมเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร วิชาการ และแสดง
เกียรติยศของบานเมือง
ในชวงนี้งานหนาที่ความรับผิดชอบตางๆที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน ลวนแตอยูใน
ความรับผิดชอบของขาหลวงเทศาภิบาลและเจาหนาที่ปกครองทองถิ่น โดยมีกรรมการหอสมุด
สําหรับพระนครมีหนาที่กํากับขางตน
3.2.4 กรณีการอนุรักษตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แมแนวคิด
ตะวันตกจะแพรหลายมากยิ่งขึ้น แตในทางเดียวกันในสวนของพระองคเองนั้น การอนุรักษตาม
ความเชื่อความศรัทธาทางพระพุทธศาสนายังคงมีอยูควบคูกันไป ระบบของตะวันตกนั้นไมไดลบ
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ลางความเชื่อดั้งเดิมไปทีเดียว ดังการประชุมของพระเถระสมาคม เมื่อครั้งที่พระวชิรญาณวโรรส
ดํารงตําแหนงเปนสังฆปรินายก ที่ประชุมไดกลาวสวนที่เกี่ยวของกับการดังนี้ คือ
ปญหาปรารภพระเจดียและพระพุทธรูปอันชํารุดหรือไมดีงาม กีดที่ คงไดมีมานานแลว เหตุ
ดังนั้น พระอาจารยผูรจนาปกรณอันชื่อวา จุลคัณฐี แกอรรถแหงพระบาลีวินับมหาวรรค จึงไดแสดง
มติของทานไวในปกรณนั้นวา
พระเจดียอันชํารุดก็ดีไมมีใครรักษาก็ดี ตั้งอยูในที่ไมสมควร คือตั้งอยูในที่ใกลคน มิจฉาทิฏฐิ
ก็ดี ตั้งอยูในที่ใกลคนบาปก็ดี : บุคคลผูปรารถนาบุญ รื้อพระเจดียนั้นเสียก็ดี ชลอไปเสียก็ดี ทําการ
อะไรๆอื่นก็ดี ทําพระเจดียใหคืนเปนปกติแลว ยอมไดพลานิสงฆมาก เหมือนหมดชีวกโกมารภัจ
(ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ 2547 : 2.3)

โดยทานทรงสรุปไววา “ทานใหถือเอาเจตนาเปนเกณฑ มีเจตนาเปนกุศลถือคติจะทํา
ใหดีขึ้น ไมใชคิดประทุษราย ทําการเชนกลาวมาแลวทานวาได”
โดยสรุปขอวินิจฉัย ไดดังนี้ (ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ 2547 : 2.3)
1. บุคคลใด เจาะ ขุด รื้อพระเจดียหรือพระปฏิมาดวยเจตนาประทุษราย ตัวอยางเชน
เจาะหรือขุดเพื่อจะเอาทรัพยสิ่งของ โดยที่สุดเปนพระธาตุหรือพระพิมพอันบรรจุไวในนั้นรื้อเสีย
หรือจะเอาที่ปลูกสรางเหยาเรือน ทําเรือกสวน เปนสวนบุคคลหรือถือศาสนาตางคิดตางทําลาย
ลางปูชนียวัตถุของพวกอื่นเสียดวยความริษยาขึ้งเคียด การทําของบุคคลนั้นเปนบาป
2. บุคคลใดมีเจตนาอุปการะ รื้อพระเจดียหรือพระปฎิมาอันชํารุดเสียแลว กอทําแทน
ใหมหรือของไมงาม ไมจูงใจใหเลื่อมใส รื้อเสีย แลวทําขึ้นแทนใหมใหเปนของงามที่จูงใจใหเลื่อมใส
การทําของบุคคลนั้นเปนบุญหาโทษมิได
3. บุคคลใดมีเจตนาอุปการะ เห็นพระเจดีย หรือพระปฎิมาสรางไวในที่ไมเหมาะ
ตัวอยางเชน อยูในที่รางไมไดรับการรักษา หรืออยูในหมูคนใจบาปจะถูกประทุษราย ที่เปนอาจ
ชะลอมาไดก็ชะลอมา ที่เปนของจะชะลอไมได อาจรื้อเปนทอนมาคุมใหมได ก็รื้อเปนทอนมาคุม
ใหม เปนของไมอาจทําเชนนั้น รื้อเอาสัมภาระเปนตนวาอิฐมากอขึ้นใหม ประดิษฐานไวในที่อัน
สมควร การกระทําของบุคคลนั้น เปนบุญทําโทษมิได
3.2.5 กรณีพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 ในหนังสือพระมงกุฎเกลาฯ และเจา
ฟาเพ็ชรรัตนฯ ของ เสฐียร พันธรังษี กลาววาในสมัย ร.6 พระองคทรงเห็นวาพระมหากษัตริยทุก
พระองคจะตองสรางวัด เพื่อเปนการประกาศวาพระองคนั้นเปนพุทธศานูถัมภกอยางแทจริงนั้น
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ถือเปนการสิ้นเปลืองเกินจําเปน พระองคจึงทรงใหสรางวัดเปนสถานศึกษา ซึ่งเทากับวาไดทั้งวัด
และสถานศึกษา (เสฐียร พันธรังษี 2513 : 221)
ในรัชสมัยของพระองคทรงใสใจในเรื่องของประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปกรรม
ของชาติ ทรงพยายามชี้ใหเห็นวา ศิลปสถาปตยกรรมโบราณของสยาม ตลอดจนเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรในอดีตเปนเรื่องที่คนในชาติตองทําความเขาใจ ดังพระราชหัตถเลาตอนหนึ่งของ
พระองคไววา
...เห็นวาเปนเพราะมัวไปพะวงเสียในเรื่องอื่นๆ ซึ่งเห็นวาเปนความจําเปนที่จะตองกระทําเพื่อ
จําเริญทันสมัย จึงไมเอาใจใสในเรื่องตํานานโบราณคดี ซึ่งเขายอมเห็นวาเปนประโยชนอยางไร
สําหรับความจําเริญของชาติ ตามวิถีแหงชาวยุโรป ที่โกงคอคุยเรื่องพวษาวดาร กรี๊ก หรือโรมัน
และเป น เครื่ อ งอวดความดี ค วามรู ที พ งษาวดารและตํ า นานเห ง ชาติ ไ ทย ใครพู ด ถึ ง ก็ ถู ก พวก
สมัยใหมเขาฟุดฟดเอา ดูเปนคนหัวเกาภูมคร่ําคราเปนบาเปนหลังไปทีเดียว คนชั้นสูงๆที่ไดไปเรียน
วิชา ณ ประเทศยุโรป อันคนไทยสมัยใหมรับถือเอาเปนตัวอยาง วางทาดูถูกพงษาวดารไทยเชน
กลาวมาแลวนั้น .....ในที่สุดและเห็นผลความเสื่อมเปนแนชัดปรากฏขึ้นในหมูคนไทยสมัยใหมแลว
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 2517)

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2468 – 2477)
3.2.5 กรณี “การปรับปรุงกฎหมายและองคกร” ปพ.ศ. 2469 รัชสมัขของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาอยูหัว ในรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในดานการจัดสวน
ราชการ โดยใหยุบเลิกกรมศิลปากร เนื่องมาจากเงินรายไดของแผนดินไมพอกับรายจาย แลวนํา
งานดานการบํารุงวิชาชางซึ่งเปนของกรมศิลปากรเดิมกับการจัดการพิพิธภัณฑสถาน และการอืน่ ๆ
อันเนื่องดวยการบํารุงวิชาความรู มาสมทบไวในกรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร แลวเปลี่ยน
ชื่ อ เป น “ราชบัณฑิ ต ยสภา” โดยมี พ ระเจ า บรมวงศเ ธอกรมพระยาดํ า รงราชานุ ภาพทรงดํ า รง
ตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา และศ.ยอรช เชเดย นักวิชาการและปราชญชาวฝรั่งเศสแหงสํานัก
ฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการทั่วไปแหงราชบัณฑิตยสภา ในชวงเวลานี้
งานอนุรักษโบราณสถานจึงไดมาอยูใตการดําเนินงานของราชบัณฑิตยสภาแตนั้นเปนตนมา และ
การดํ า เนิ น การของไทยก็ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลหรื อ แบบอย า งเริ่ ม ต น มาจากนั ก วิ ช าการฝรั่ ง เศสผู นี้
ตลอดจนอิทธิพลจากสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศนับแตนั้นเปนตนมา ดังพบหลักฐานเปน
บันทึกการใหคําแนะนําจากปราชญฝรั่งเศสหลายตอหลายทานในชวงเวลานี้
งานของราชบัณฑิตยสภาในขณะนั้นแบงออกเปน 3 แผนก คือ
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...๑) แผนกวรรณคดี เปนพนักงานจัดการหอพระสมุดสําหรับพระนครและสอบสวนพิจารณา
วิชาอักษรศาสตร
๒) แผนกโบราณคดี เปนพนักงานจัดการพิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณวัตถุสถาน
๓) แผนกศิลปากร เปนพนักงานจัดการบํารุงรักษาวิชาชาง... (ประชุมกฎหมายประจําศก
เลม 39 2477 : 55 )

ตามประกาศฉบับนี้ นายกราชบัณฑิตยสภาไดเจาะจงสั่งให เทศาภิบาล เปนเจา
พนักงานผูปฏิบัติตามประกาศ โดยใหยึดหลักในการสงวนรักษาตามรูปแบบดั้งเดิมและการ
รักษาสภาพแวดลอมของโบราณสถานเปนสําคัญ (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2518) นับวา
เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นวิธีการสงวนรักษาโบราณสถานโดยเจาพนักงานรัฐเปนครั้ง
แรก (สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2537 : 32)
นอกจากนั้นในชวงนี้มีการคุมเขมที่จะสงวนรักษาของโบราณใหมากขึ้น เพราะระยะนี้มี
การลักลอบสงของโบราณออกขายตางประเทศเสียมาก ซึ่งคานิยมในการสะสมของเกาก็ไมได
หายไป เปนเหตุใหมีการขุดทําลายโบราณสถานเพื่อหาของไปขาย จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นอีก 2 ฉบับ คือ “พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร” และ “พระราชบัญญัติ
วาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ” ขึ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2469 โดย
มอบอํานาจการบริหารและการจัดการใหกับราชบัณฑิตยสภาเชนเดิม
3.2.6 กรณี “ปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ” สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นอกจากจะขอรองใหเทศาภิบาลมณฑลตางๆชวยสืบหาของเกาในประเทศและรวบรวม
จัดทําทะเบียนบัญชีรักษาไว นอกจากนั้นพระองคไดเชิญเทศาภิบาลมณฑลตางๆเดินทางมายัง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2473 ไดทรงบรรยายใหเทศาภิบาล
มณฑลตางๆ ทราบถึงวิธีการทํางานของราชบัณฑิตยสภา ทราบถึงวิธีการอนุรักษและทรงปาฐกถา
ตอนหนึ่งวา
...วิธีการสงวนโบราณสถาน การที่ทําเปน ๓ อยาง
อยางที่ ๑ คือการคน ใหรูวามีโบราณสถานอยูที่ไหนบาง ดังเชนราชบัณฑิตยสภาไดมีตรา
ขอใหเทศาภิบาลตางมณฑลชวยสืบแลวบอกมาใหทราบ เพื่อจะทําบัญชีและหมายเลขลงแผนที่
ประเทศสยามไวเปนตํารา
อยางที่ ๒ การตรวจ เมื่อรูวาโบราณสถานอยูที่ใดแลว แตงใหผูเชี่ยวชาญออกไปดูยังที่นั่น
พิจารณาดูใหรูวาเปนของอยางไร สรางในสมัยใด และเปนของสําคัญเพียงใด การตรวจนี้บางอยาง
ตองขุดหาแนวรากผนังและคนลวดลาย ตองทํามากบางนอยบางตามลักษณะสถานนั้น
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อยางที่ ๓ การรักษา ซึ่งนับวาเปนการยากยิ่งกวาอยางอื่น เพราะโบราณสถานในประเทศนี้
มีมาก ในเวลานี้ยังเหลือกําลังที่ราชบัณฑิตยสภาที่จะจัดการไดทุกแหง จึงคิดจะจัดการรักษาแตที่
เปนสถานที่สําคัญ และที่พอจะสามารถรักษาไดเสียกอน ถึงกระนั้นก็ยังตองผอนผันทําไปทีละนอย
เพราะตองหาเงินสําหรับจาย ในการรักษานั้นจําเปนตองกําหนดลักษณะการรักษาเปน ๓ ชั้นคือ
ชั้นต่ําเปนแตหามมิใหผูใดรื้อทําลายของโบราณที่ควรสงวน ชั้นกลาง จัดการถากถางที่บริเวณและ
ค้ําจุนปองกัน ตัวโบราณสถาน มิใหหั กพังอีกตอไป ยกตัวอยางดังเชนไดทําที่พระราชวัง กรุงศรี
อยุธยาและที่ในเมืองลพบุรีเปนตน การรักษาโบราณสถานซึ่งนับวาเปนชั้นสูงนั้น คือ ปฏิสังขรณคืน
ดีอยางเดิม ฯลฯ
ในเรื่องการปฏิสังขรณโบราณสถาน ราชบัณฑิตยสภาใครจะใหเทศาภิบาลคอยสอดสองใน
ความ ๓ ขอที่จะกลาวตอไปนี้คือ
ขอ๑ ถามีผูศรัทธาจะปฏิสังขรณโบราณสถานที่สําคัญ ขอใหแจงแกเขาใหทําตามแบบเดิม
อยาไดเปลี่ยนแปลงรูปรางและลวดลายไปเปนอยางอื่นตามชอบใจ
ขอ๒ อยาใหรื้อทําลายโบราณสถานที่สําคัญเพื่อจะสรางของใหมขึ้นแทน....
ขอ๓ วัดโบราณที่จะทําการปฏิสังขรณนั้น มักมีผูศรัทธาสรางสิ่งตางๆเพิ่มเติมของ
โบราณ ดังเชน สรางพระเจดียขนาดยอมๆ ขึ้นบรรจุอัฐิธาตุของญาติ เปนตน ของที่สรางเพิ่มเติม
เชนวานี้ไมควรจะสรางขึ้นในอุปจารใกลชิดกับของโบราณที่ดีงาม ดวยอาจพาใหของโบราณเสีย
สงา... (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2518 : 19 - 23 )

แนวทางการดําเนินการดังกลาวยังคงยึดถือกันมาในกรมศิลปากรตราบจนปจจุบัน ซึ่ง
กลาวไดวา ประกาศปาฐกถาเปนหลักปฏิบัติครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและถายทอด
ใหระดับทองถิ่น ซึ่งความหมายของคําวาปฏิสังขรณตามปาฐกถานานี้ ตีความหมายไดวาเปน
การซอมแซมใหดีดั้งเดิม
3.3 สรุปกรอบแนวคิดการอนุรักษ
การอนุรักษในยุคที่ 3 ยุคของการปรับปรุงองคกร พ.ศ. 2466 - 2475 สามารถสรุป
กรอบแนวคิดในชวงเวลานี้ไดดังนี้ คือ
1. โบราณสถานเริ่มถูกใชในฐานะการสรางความรูสึกชาตินิยม และงานอนุรักษได
กลายมาเปนงานในระบบราชการอยางเต็มตัว โดยใหยึดหลักในการสงวนรักษาตามรูปแบบดั้งเดิม
และการรักษาสภาพแวดลอมของโบราณสถานเปนสําคัญ ซึ่งเพดานความรูในการบูรณะในตอนนี้
เปน ลักษณะการศึกษาแบบการอานคนควา ดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนทัศนะจากกลุมผูรูใน
สวนกลาง และกระจายไปสูทองถิ่น
2. เริ่มมีการใชคําวาบูรณปฏิสังขรณขึ้นในงานราชการ
3. เริ่มพบแนวคิดในการมองโบราณสถานในแงคุณคาทางประวัติศาสตร แนวคิด
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ตางๆไดรับอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตกอยางชัดเจน
4. มีระบบในการปฏิบัติงานคือ การสืบคนวามีโบราณสถานอยูที่ใด แลวจึงสง
เจาหนาที่ไปตรวจตราและรักษาตามสมควร จึงนับวาขั้นตอนการทํางานดังกลาวเหมือนกับกับ
ขั้นตอนในการทํางานในปจจุบัน ตางกันแตเพียงในรายละเอียดวาในปจจุบันมีความละเอียดในแต
ละขั้นตอนมากกวา
4. การอนุรักษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503)
4.1 สภาพวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การอนุรักษโบราณสถานในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานแนวคิดและเทคนิควิธีการไปจากยุคกอนหนาเปนอยางมาก ซึ่งปจจัยที่
มีผลอยางมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานอนุรักษโบราณสถานคือ นโยบายของรัฐบาลที่
กําหนดกรอบในแตละยุคสมัย ทั้งนี้จึงจําเปนตองกลาวถึงสภาพสังคมในชวงเวลานั้นดวย จึงจะ
เขาใจที่มาที่ไปของพัฒนาการดังกลาว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง งานดานอนุรักษเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
โบราณสถานเริ่มถูกใชในฐานะสัญลักษณของชาติและเปนเครื่องมือของผูปกครอง แปรไปตาม
วัตถุประสงคที่ตองการในชวงเวลานั้น หรือมองในอีกแงมุมหนึ่งโบราณสถานเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
รัฐบาลคณะราษฎร (พ.ศ. 2475 - 2481) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ผูนําประเทศในยุคนั้น คือ กลุมคณะราษฎร หากแตการบริหารไมไดเปนไปอยางราบรื่น ในชวง
ระยะเวลาเพียง 6 ปของการบริหารบานเมืองนั้น กลับมีปญหาความขัดแยงระหวางคณะ ที่ยัง
ตองการรักษาการปกครองแบบเดิม สงผลใหเกิดการผลัดเปลี่ยนผูนําหรือนายกรัฐมนตรี เปลี่ยน
นโยบายการบริหาร และการเกิดกบฏ เปนตน
ในสวนของรัฐบาลเองยังมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2478 ฉบับแรก ซึ่งประกาศฉบับนี้เพิม่ เติมและ
ลม เลิก พระราชบั ญญั ติ ตางๆที่เคยตรามาก อ นหนา ทุก ฉบับ ในช ว งก อ นการเปลี่ย นแปลงการ
ปกครอง เทากั บแสดงนัยยะทางการเมืองแสดงการลมเลิกระบบระเบียบความเชื่อในระบอบ
พระมหากษัตริย
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481 – 2487 และ พ.ศ. 2491 - 2500)
ในชวงระหวางปพ.ศ. 2481-2488 รัฐบาลซึ่งนําโดยจอมพลป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีได
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นํานโยบายที่สําคัญ คือ นโยบายสรางชาติ ซึ่งทําใหเกิดกระบวนการสรางชาติแบบชาตินิยมอยาง
รุนแรงเกิดขึ้น คือ เชื่อผูนําชาติพนภัย ดังนั้นนโยบายแบบรัฐนิยมนี้ไดถูกประกาศใชครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 มีความมุงหมายใหประชาชนปฏิบัติตามเพื่อความเจริญวัฒนา
ถาวรของประเทศชาติ (รอง ศยามานนท 2520 : 110) แมวาจะไมมีลักษณะเปนกฎหมายก็ตาม
นอกจากนั้นไดประกาศรัฐนิยมขึ้นอีก 12 ฉบับเพื่อเปนนโยบายใหคนในชาติใชรวมกัน
นโยบายดังกลาวกอใหเกิดโครงการตางๆเกิดขึ้นหลายประการในการรวมชาติ การสราง
และบํารุงรักษาเอกลักษณของชาติ การสรางสาธารณูปโภค การคมนาคมตางๆ ถนนหลายสาย
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอดจนนโยบายการปรับปรุงสงเสริมวัฒนธรรมไทย หากแตอยางไรก็ตาม
ชวงเวลาดังกลาวคาบเกี่ยวกับชวงเวลาของสงครามตางๆ เชน สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงคราม
อินโดจีน ถึงแมผลงานทางดานการอนุรักษโบราณสถานยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็
ตามรัฐบาลไดประกาศใชวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) ในป พ.ศ. 2486
จอมพลป.พิ บู ล สงคราม มุ ง การสร า งชาติ ใ ห เ ป น ป ก แผ น เชื่ อ ในความศิ วิ ไ ลซ ต าม
แบบอยางตะวันตก อาคารตางๆที่สรางขึ้นในชวงเวลานี้ลวนแตเปนอาคารสาธารณะในรูปแบบ
สมัยใหมที่ไมเคยมีมากอน อันเอื้อประโยชนแกประชาชนและเปนตัวแทนของความทันสมัยตาม
คานิยมในยุคนั้น แทนที่อาคารประเภทวัดหรือวังในรูปแบบจารีตของสถาบันกษัตริย ซึ่งแสดงการ
ปฏิเสธความคิดความเชื่อเดิมๆของระบอบการปกครองแบบกษัตริยอยางชัดเจน โบราณสถาน
ตางๆในชวงตนไมไดรับความสนใจเทาที่ควร อันนาจะเนื่องมาจากโบราณสถานตางๆทั้งหลายนั้น
(วัด วัง) ลวนเปนตัวแทนของศักดินา หรือตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งจอมพลป. เอง
พยายามลบลางความคิดความเชื่อเหลานี้ ในยุคที่ตองการใหประชาธิปไตยในแบบของทานเบง
บาน
สถาปตยกรรมในชวงนี้มีสวนสําคัญในการแสดงออกเพื่อประโยชนทางการเมือง การ
สถาปนาชาติใหมั่นคง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเจริญที่มีอยูมาชานาน ดังที่มีผูกลาวไววา
..นับวาสถาปตยกรรมเปนเครื่องสงเสริมอํานาจบริหารและศาสนาสวนหนึ่ง... รวม
ความวาสถาปตยะกรรมเปนเครื่องสงเสริมการปกครองตามวิถีแหงอารยะภาพตลอดจน
ความเจริญแหงประชาคม...ประเทศที่เจริญแลวยอมเล็งเห็นความสําคัญของวงงานสถาปตยะกรรม
วามีมากเพียงใด... (เชื้อ กูรมะรัตน 2477)
...ชาติใดๆ จะไดรับความนับถือเปนชาติแทจริงจะตองมีศิลปะของตนเอง ซึ่งมีลักษณะ
ผิดแปลกกับชาติอื่นๆ..... ไมใชเอาอยางชาติอื่นเสมอไป....แตกอนชาติไทยเราแมเปนชาติเล็กกําลัง
นอย แตเมื่อชาวตางชาติไดเขามาแลเห็นศิลปกรรมของเราก็ตองยอมรับวาชาติไทยใชปาเถื่อน
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ตรงกันขามศิลปกรรมกระทําใหชาติไทยไดรับการยกยองขึ้นสูฐานะพิเศษ ... เรายิ่งมีของเกาซึ่งจะ
แสดงใหเห็นอายุยืนยาวมากเพียงไร ยิ่งเปนเกียรติยศแกบานเมืองเพียงนั้น เพราะของเกาที่มีอยูนั้น
เปนเครื่องแสดงวาเราเจริญแลวมาแตโบราณ... (สายชล สัตยานุรักษ 2525 : 120)

อยางไรก็ดี มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485
แสดงใหเห็นวาในยุคนี้ใหความสําคัญในการคัดควาดัดแปลงวัฒนธรรมขึ้นใหม มากกวาที่จะ
อนุ รัก ษห รื อสื บ สานวั ฒ นธรรมที่ มีอ ยูเ ดิ ม “(1)ค น ควา ดั ด แปลง รั ก ษ และสง เสริม วั ฒ นธรรม
แหงชาติที่มีอยู (2)คนควา ดัดแปลง และกําหนดวัฒนธรรมที่ควรรับไวหรือปรับปรุงตอไป” (เสถียร
วิชัยลักษณ 2505 : 3)
ชวงระหวางปพ.ศ. 2487 - 2490 เปนชวงเวลาเพียง 3 ปที่มีปญหาทางการเมืองหลาย
ประการเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนชุดรัฐบาลหลายครั้ง คือ รัฐบาลของนายควง อภัยวงศ รั ฐ บาลของ
นายปรีดี พนมยงศ รัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ รัฐบาลของนายถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ รัฐบาล
ของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ชวงเวลาดังกลาวไมปรากฏผลงานใดๆ อันเปนชวงที่บริหารงาน
ในระยะเวลาที่สั้น กอปรกับปญหาทางการเมืองมีมาก ทําใหการบริหารในชวงเวลานี้ไมเต็มที่
อยางไรก็ตามเมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อ
พ.ศ.2491 ปรากฏผลงานของรัฐบาลมากมาย แนวคิดในระบบชาตินิยมของจอมพลป.พิบูล
สงคราม ยามปกครองประเทศครั้งแรกนั้นออนแอลงอยางชัดเจน นโยบายตางๆถูกลมเลิก การฟน
ตัวของฝายที่นิยมเจาหรือขุนนางเกา เปนบอเกิดสําคัญทําใหเกิดกระแสแนวคิด ราชาชาตินิยม
อีกครั้งหนึ่ง (ชาตรี ประกิจนนทการ 2547 : 414) หรือนิยมการปกครองในแบบของกษัตริย ทําให
ชวงเวลานี้ระบอบกษัตริยเริ่มเขามามีบทบาทและสําคัญอีกครั้งหนึ่งโดยกลุมอนุรักษนิยม หรือกลุม
ที่ตองการฟนฟูสถานภาพของสถาบันพระกษัตริยที่ตกต่ําไปภายหลังการปฏิวัติการปกครอง ใน
พ.ศ. 2475 ใหกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยางชัดเจน (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2533 : 63 - 64)
นโยบายที่สําคัญอยางหนึ่งของผูนํา คือ นโยบายการสรางชาติ หากนโยบายชาตินิยม
ในยุคนี้ตางกับนโยบายชาตินิยมในยุคกอนหนา คือ ลักษณะความเปนไทยในยุคนี้ความเปนไทย
ในรูปแบบ ทองถิ่นนิยม ซึ่งหมายถึงการเนนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยที่เปนตัวตนทางสังคม
ดั้งเดิมมาเชิดชู แทนที่ความนิยมความเปนไทยในแบบสากล ซึ่งเปนสัญลักษณของอาณาจักรไทย
ในยุคสรางชาติและขยายดินแดนในชวงกอนสงครามโลก (ชาตรี ประกิจนนทการ 2547 : 414 )
อาจกลาวไดวา ในชวงการสรางชาตินิยมเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติในชวงแรก
ป พ.ศ. 2481 - 2487 เปนการสรางชาติโดยเนนความเปนไทยในแบบสากล เปนการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยใหเขาตามแบบสากลเพื่อความทันสมัย หากในชวงการปกครองสมัยหลัง ปพ.ศ.
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2491 เปนตนมา เปนการสรางความรูสึกชาตินิยมโดยเนนความเปนไทยในแบบทองถิ่นนิยม เปน
การสรางอัตลักษณของไทย ผานกระบวนการรักษาสมดุลและผสานระหวางวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
และวัฒนธรรมใหมเพื่อใหคงอยูรวมกันได
นโยบายตางๆทางการเมืองและความคิดความเชื่อของผูนํา ลวนมีผลตอกระแสการ
อนุรักษโบราณสถาน แนวคิดของการกลับมายกยองศิลปะในอดีตและการเชิดชูวัฒนธรรมไทย
ทองถิ่น กอใหเกิดโครงการบูรณะวัดและปูชนียสถานทั่วประเทศที่เปนศูนยกลางของชุมชนใน
ทองถิ่นตางๆ ถึง 5,535 วัด โครงการตางๆที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนทองถิ่นนิยมไดรบั การสนับสนุน
โครงการดังกลาวลวนเปนผลที่เกิดมาจากการสรางความเปนไทยในรูปแบบของทองถิ่นนิยม ตาม
ความเชื่อของผูนํา แทนที่ความเปนไทยในแบบสากลในป พ.ศ. 2481 - 2487
การเห็นความสําคัญของอดีตของทาน เห็นไดชัดเจนจากคํานําจากหนังสือที่รวบรวม
ประวัติศาสตรสุโขทัย ดังที่วา
ชาติไทยเรานั้น มิไดมีเพียงแตประวัติ หรือเรื่องเลากันมาวาเปนชาติที่เคยรุงเรืองในอดีตกาล
เทานั้น วัตถุพยานที่ยังเหลืออยูในปจจุบันนี้ก็ยังมีอีกมากหลายที่ชวยสนับสนุนขอยืนยัน
การศึกษาใหรูถึงความรุงเรืองของชาติ ยอ มเปน สิ่งสํา คัญอยางหนึ่ง ในการช วยเตือนใจ
ประชาชนใหไดเห็นตัวอยางอันดีงามของบรรพบุรุษ ผูใดบําเพ็ญประโยชนแกประเทศชาติมาแลวใน
กาลกอน จะไดมีความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน ในความเสื่อมหรือความเจริญของประเทศชาติใน
ปจจุบัน อยางนอยที่สุดจะทําใหรูจักเปรียบเทียบวาตกมาถึงชั้นเราซึ่งเปนอนุชนนี้ เราเปนอนุชนที่ดี
โดยมิไดทําลายโครงเคาแหงความเจริญที่บรรพบุรุษไดสรางไว แตไดพยายามเสริมสรางความเจริญ
นั้นๆ ใหตอเนื่องกัน หรือวาเราไดทอดทิ้งสมบัติทุกชิ้นที่เคยมีมา ปลอยใหทุกสิ่งทุกอยางหลุดลอยไป
อยูในมือของผูอื่น การเปรียบเทียบนี้ จะคอย
เตือนใจอยูตลอดเวลาใหเราพยายามทําใหดีที่สุดในปจจุบัน...
..ดวยความรูสึกวาถึงเวลาแลวที่เราควรจะไดทําความเขาใจกันระหวางพี่รองรวมชาติของเรา
เพื่อชวยกันรับผิดชอบในความเสื่อมความเจริญของประเทศชาติ (จอมพล ป.พิบูลสงคราม 2598 :
ก)

ความรูวาเรื่องราวของอดีตมิใชเพียงสิ่งที่สําคัญเฉพาะในเมืองไทยเทานั้น หากแตเปน
เรื่องราวที่ตองรักษารวมกันของโลก มีแลวในสมัยนี้เชนกัน “...นอกจากนี้รองรอยแหงศิลปะทั้งดาน
ปฏิมากรรม และสถาปตยกรรม ก็เปนวัตถุพะยานที่ถึงกับมีชาวประเทศเขียนสดุดีไววา สุโขทัยมิใช
เปนสมบัติมีคาของชาติไทยเทานั้น แตเปนสมบัติของโลกอันพึงถนอมรักษาไวดวยดี” (จอมพล ป.
พิบูลสงคราม 2598 : ข)
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ในสวนของวิธีการปฏิบัติงานนั้น กรมศิลปากรไดเขามาดูแลงานดังกลาวแทบทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม นาพิจารณาวา ในชวงการบูรณปฏิสังขรณในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ.2478-2505)
กรมศิลปากรไดกลาววา ไดรับผิดชอบในการบูรณะซอมแซมโบราณสถานตามที่ประกาศของราช
บัณฑิตยสถา โดยในระยะตนอาศัยแนวทางของ Camillo Boiato สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพา
ทิศดําเนินการในอินโดจีนเปนหลัก โดยยึดหลักการที่วาไมซอมแซมโบราณสถานแตค้ําจุนรักษา
โบราณสถาน (stabiliaztion) โดยโครงสรางคอนกรีต ตอมามีการขุดแตงโบราณสถานจํานวนมาก
ในประเทศ ทําใหมีความรูใหมเกิดขึ้น และทําใหทราบวา กอนหนาที่เคยค้ํายันดวยโครงสราง
คอนกรีตนั้นเกิดความไมเหมาะสมเพราะโบราณสถานหายไป เหลือเพียงสวนโครงสรางค้ํายัน
คอนกรีตที่ยังคงอยู (กรมศิลปากร 2535 : 106)
นับไดวาโบราณสถานในชวงเวลานี้ผันแปรไปตามกระแสการเมืองอยางรุนแรง หรือการ
อนุรักษโบราณสถานจะเปนไปตามรูปแบบใดนั้น ลวนแลวแตผูนําประเทศในชวงเวลานั้นๆจะ
ตัดสินทั้งสิ้น โบราณสถานกลับกลายเปนตัวแทนของการแสดงความอํานาจผูนําในแตละยุคไป
อยางสิ้นเชิง
4.2 เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงของรัฐบาลคณะราษฎร
4.2.1 กรณีพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และ
(ฉบับแรก) ในป พ.ศ. 2477 ภายหลังการ
การพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2477
เปลี่ยนแปลงการปกครองไดมีการพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ.
2477 (กรมศิลปากร 2502) ประกาศใชเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 โดยยกเลิกประกาศ
จัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ. 2466 พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร
พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. 2469
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยายอํานาจการควบคุมดูแลจากราชบัณฑิตยสภา มาเปน
อํานาจของอธิบดีกรมศิลปากร และมีบทกําหนดโทษสําหรับผูละเมิดพระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มขึ้น
อีกหลายมาตรา
ดานการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เรี ยกวา “การขึ้น
บัญชี” โดยใหอธิบดีกรมศิลปากรจัดทําบัญชีโบราณสถานทุกแหงภายในประเทศ ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ สําหรับที่มีเจาของถาเจาของไมพอใจใหขึ้นบัญชี ใหยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ภ ายใน 30
วัน และโบราณสถานที่ขึ้น บั ญชีไ วแลว ผู ใดจะแกไ ข
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เปลี่ยนแปลงตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรเสียกอน ในดานการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
ก็อาศัยอํานาจเดียวกันกับการขึ้นทะเบียนโบรานสถาน
เปนที่นาสังเกตวา การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของกรมศิลปากรตาม
อํานาจที่ไดจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมศิลปากรมุงที่จะขึ้นทะเบียนในสวนภูมิภาคเสียกอน
เชน พ.ศ. 2478 ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานในจังหวัดตางๆ ไวเปนจํานวนมากถึง 66 จังหวัด (สุม
กองกูต 2524 : 94) สวนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯนั้นกลับไดเริ่มขึ้นในปพ.ศ.2492
สวนการอนุรักษโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวนั้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ได
ดําเนินการอนุรักษที่ปราสาทหินพิมาย และที่พระนครศรีอยุธยา ที่ชํารุดทรุดเอียง ไดเพียงใชไมค้ํา
ยันเพื่อการซอมแซมเทานั้น การบูรณะโบราณสถานที่ทําใหขณะนั้น คือ การตอยอดพระธาตุพนม
เทานั้น
4.2.2 กรณีจิตสํานึกในการอนุรักษในฐานะคุณคาทางประวัติศาสตร และ
ของแทดั้งเดิมและสุนทรียศาสตร ในชวงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีผลทําใหปราชญ
หรือขุนนางระดับสูงหลายทานตองลี้ภัยทางการเมืองไปยังที่ตางๆ โดยไมมีโอกาสไดทําหนาที่
ปฏิบัติงานในเมืองไทย เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งเสด็จไปพัก
ที่ ณ เกาะปนังตั้งแตป พ.ศ.2475 - 2486
จากเรื่องราวที่ปรากฏใน “สาสนสมเด็จ” ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมลายพระหัตถของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ที่ทรงโตตอบวิจารณกับสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โดยเรื่องที่พบนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับวิทยาการตางๆ ทั้ง
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะ เริ่มบันทึกตั้งแตป พ.ศ.2475 ซึ่งเปนปที่สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชนุภาพเสด็จออกไปประทับอยู ณ เกาะปนัง จนถึงป พ.ศ.2486 ซึ่งเปนป
เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทย เรื่องราวตางๆที่ปรากฏทําใหเราเขาใจถึงแนวคิดที่ทานทั้งสอง
ทรงเขาใจไดเปนอยางดี
สาสนสมเด็จ ปรากฏขอความเกี่ยวกับการปฏิสังขรณวัด ที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารง
เขียนถึง ความวา
ในการปฏิสังขรณ ตรัสอางถึงพระศรีวิชัย จะขอทูลแยกธาตุพระศรีวิชัยถวาย ทานเปนผูมี
อภินิหารที่คนนับถือมาก ทานตระหนักในอภินิหารอันนั้นของทาน จึงคิดใชอภินิหารใหเปนชื่อเสียง
กวางขวางออกไปอีก โดยวิธีรองขอเอาเงินคนละเล็กละนอย รวบรวมเขาใหเจกทําสิ่งในพระศาสนา
ซึ่งโทรมแลวใหคืนใชประโยชนได ความจํานงมีเพียงเทานั้นเอง นั่นก็แลวแตเจกจะทําไป ทานไม
ใฝใ จที่วาจะทําอยางไรเลย ที่ จริงงานซอ มแซมนั้นเปนงานที่ทํายากยิ่ง นัก ตอ งเสียเงิน เสียแรง
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เสียเวลามากกวาทําใหม ทั้งผลที่ทําไดก็เห็นเปนเล็กนอย จึงไมมีคนพอใจจะทํา เกลากระหมอมเคย
ถูกมาหนักตอหนักแลว วาแตเพียงงานเล็กที่สุด เพียงฟาผาเหมยอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท องค
ตะวันตก เหมแตกตกลงมา ตองทําเหมใหมขึ้นเปลี่ยน ในการทํานั้นก็ระวังที่สุดอยูแลว เก็บเอาเหม
เกาซึ่งแตกเปนซีกเล็กซีกนอยเขาประกับกัน แลววัดถายทําใหมเอาขึ้นไปใส แมกระนั้นยังตองเสียใจ
ที่ดูกระดางกระเดื่อง ไมกินกับบัลลังกและบัวกลุมดีเหมือนของเดิม (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 10 2504 : 70 - 71)

ขางตนแสดงทัศนนิยมสวนพระองค เชน กรณีการซอมสวนยอดของพระที่นั่งจักรี คือ
การระมัดระวังใหเหมือนเดิมหากแตอยางไรก็ดูไมดีเทาของเกาดั้งเดิม
นอกจากนั้น ทานยังเห็นวา ควรจะรักษาของเดิมไวใหดี และทรงเห็นความงามของของ
เกาโบราณ ดังรับสั่งที่วา
นอกจากพระบรมธาตุ เขารักษาไวดีเปนที่พอใจ อะไรที่เคยเห็นมากอนก็ไดเห็นอีก
รูปปรางคสามยอดลพบุรี พิจารณาดูลายเห็นเปนทําสามหน หนแรกฝมือขอมแท ถัดมามีปน
ซอมโมเยโมเย ทึกทักเอาวาเปนฝมือไทย ซอมเมื่อพระนารายณเสด็จไปอยูที่ หลังคาเปนคุณแม
อะไรใครศรัทธาปฏิสังขรณ ชั่วแตเอาเกรียงขีดเปนลายเทานั้นก็ไมสําเร็จ ตกลงไดแตถือปูนเปลาๆ
พอกันทุเรศตาซึ่งเห็นเหลือแตแลงเทานั้น (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 3 2505 : 20)

สมเด็จฯนริศรานุวัติวงศทรงเห็นวา ควรมีการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานเกาใหดุจ
เดิม หรือเห็นคุณคาในความเปนของแทดั้งเดิม ไมควรจะซอมแปลงใหเปนของใหม เหตุเพราะเปน
สิ่งสําคัญและเปนคุณคาทางประวัติศาสตรเพื่อใหคนรุนหลังไดสืบความหรือศึกษาตอได เนื้อความ
ตอมาแสดงใหเห็นถึงความคิดของพระองคไดเปนอยางดี ดังเชน ขอความวา
หมอมฉันเคยนึกเปนหวงถึงรูปภาพฝมือครูชางไดเขียนไวอยูเนืองๆ เปนหวงประจําใจอยู
เสมอแหง ๑ คือ รูปภาพที่เขียนในพระอุโบสถวัดราชบูรณะ แตเปนบุญที่ไดมีโอกาสชวย ตั้งแตพระ
ยาธรรมดิลก(อิ่ม) เริ่มปรารภจะปฏิสังขรณพระอุโบสถ ทานบอกหมอมฉันๆไดชี้แจงหามปราบมิให
แตะตองรูปเขียนอยางหนึ่งอยางใดทานเห็นชอบดวยและกระทําตาม ตอมาถึงสมัยพระธรรมดิลก
(สม) ที่ครองวัดอยูเดี๋ยวนี้ จะปฏิสังขรณเผอิญหมอมฉันไปดูรูปภาพ ไปเห็นกําลังเตรียมการก็ได
กําชับอีกครั้ง๑ ทานก็กระทําตาม ปฏิสังขรณเรียบรอยดีมาก หวังวาจะยังอยูดีตามเดิม (สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 22 2505 : 3)
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เรื่องคนหัวนอก เคยไดฟงความเห็นเขามามากตอมากแลว ที่พิสดารอะไรตางๆ ที่กลาวแต
เพียงรูปเขียนนั้นเบามากที่หนักกวานั้นไปก็มีมาก เชน พระราชวังกรุงเการักษาไวทําไม รื้อทําสนาม
เทนนิสเสียดีกวาก็มี ที่เห็นควรจะรื้อวัดพระแกวลงทําเสียใหม ใหเปนอยางพระที่นั่งอนันตสมาคม
(องคเดี๋ยวนี้) ก็มี ไดเห็นหนังสือพิมพเขาลงวา มีความเห็นอันหนึ่งแยงวา ถึงเปนฝมือเขมรก็จริง แต
อยูในแผนดินของเรา เปนการแสดงวาเราไดแผนดินของเขมรมา ควรจะรักษาไวเปนอนุสาวรีย
(สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 22
2505 : 60)
วัดพระเชตุพนมีการปฏิสังขรณไปตางหากสวน๑ แตปลอยใหชํารุดปรักหักพังไปสวน๑ นั้น
เปนความจริง ซึ่งหมอมฉันก็เคยรําคาญมาแตกอน เห็นวามิใชเปนเพราะวัดใหญเกินรักษา ที่จริง
เปนเพราะไมรักษาในทางที่ถูกเทานั้น หมอมฉันถึงไดเคยคิดใหกระทรวงธรรมการจัดการรักษา
คลายๆ กับพิพิธภัณฑสถานอันจะตองเสียเงินเพิ่มขึ้นในการรักษาบาง แตจะลดจํานวนเงินที่ตอง
จายในการปฏิสังขรณไดมาก (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ เลม 22 2505 : 205-206)

นอกจากนั้น ทานยังทรงเห็นคุณคาของเกาและความงามของสุนทรียศาสตร
เกลากระหมอมซอมหอพระนาค เปลี่ยนทับหลังไมบัญชรเปนคอนกรีต ในการที่ทําเชนนั้น
ลายปูนปนก็แตกออกมาบาง ชางผูซอมเก็บสงไปที่ศิลปากรสถาน ใหทําพิมพลายใหมเพื่อจะได
ประดับซอมแซม เกลากระหมอมพิจารณาเห็นลายเลวเหลือที่จะเลว (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 1 2505 : 189)

สิ่งที่แสดงในพระราชสาสนนี้ ลวนใหเห็นวาพระองคมองโบราณสถานในแงของความ
ทรงจํา (memorial) และคุณคาของประวัติศาสตรและความงามทางสุนทรียศาสตร (romantic &
stylistic reatoration) นอกจากนั้นอิทธิพลแหงความคิดของทานนั้นนาจะมีสวนมาจากนักวิชาการ
ฝรั่งเศสหลายคนที่อาศัยและทํางานดานอนุรักษในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลา
นั้น เชน ศ.ยอชท เซเดส ดังที่ในพระราชสาสนของพระองคนั้นมีขอความที่กลาวถึงบุคคลผูนี้บอย
และเคยไดมีสาสนถึงกันตลอดมา จากเรื่องราวในพระราชสาสนนั้นลวนแสดงใหเห็นวา พระองค
เป น บุ ค คลสมั ย ใหม ที่ น อ มรั บ ความคิ ด ใหม ๆ อยู ต ลอดเวลา และเป น บุ ค คลที่ รั ก ยิ่ ง ในด า น
ประวัติศาสตร โบราณคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่พระองครักมากที่สุด คือ งานดานพิพิธภัณฑ
ดังที่พระองคมีสาสนถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑหลายตอหลายตอนที่กลาวถึง “..พิพิธภัณฑสถานที่
ซึ่งเปนของรักของฉัน..” (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2475 : 2) และฝากฝงใหบุคคลที่
อยูในเมืองไทยพยายามบํารุงรักษาพิพิธภัณฑสถานซึ่งเปนของรักของฉันใหถาวรสืบไป
82

83
นอกจากนั้นยังเห็นไดวา ถึงแมวาพระองคจะทรงเสด็จไปประทับที่ปนังแลว แตงานทางดานตางๆที่
เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร โบราณคดี และเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณสถาน การอนุรักษลวนไดรับ
อิทธิพลแนวคิดจากพระองค ทั้งนี้ดูไดจากพระราชสาสนตางๆที่มีบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในราชการ
เขียนมาถามพระองค และทานทรงใหคําแนะนําตางๆไปปฏิบัติเสมอมา
ในพระราชสาสนที่หลวงบริบาลบุรีภัณฑสงไปถึงสมเด็จฯกรมพระราชดํารงราชานุภาพ
เมื่อพ.ศ. 2475 ครั้งที่ทานยังอยูที่สํานักดิศกุล หัวหิน เรื่อง การอนุรักษวัดรัตนตรัย เมืองเพชร ทาน
ไดมีกระแสรับสั่งตอบ ถึงหลักการที่ควรทําเพื่อรักษาของดี คือ “1. ตองคิดรักษาสถานที่นั้นไว ถา
รักษาไวไมได 2.ตองยายของที่ดีไปรักษาไวที่อื่น อยาใหเปนอันตราย ถายายไปไมได 3. ตองคิด
ถายรูปรักษาแบบไวอยาใหสูญเสีย” (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2475 : 46)
นอกจากทานทั้งสองแลวยังพบวา หลวงบริบาลบุรีภัณฑ ซึ่งเปนบุคคลสําคัญที่คนควา
ความรูใหม ๆ ทางด า นนี้เ สมอ ท า นทรงไดมี สาสน โ ต ต อบกั บ กรมพระยาดํ า รงราชนุ ภาพอยา ง
สม่ําเสมอและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกา ของโบราณตลอดจนวิธีการอนุรักษ นอกจากนั้นทานยัง
ทรงศึกษาหาความรูเรื่องตางๆ รวมทั้งเรื่องการซอมโบราณสถาน ดัง ที่พระองคท รงเขียนเปน
บทความคราวหลังจากทีไดเดินทางไปศึกษางานการซอมโบราณสถานแบบ Anastylosis โดยให
คําอธิบายการซอมโบราณสถานแบบนี้ คือ “..การซอมโบราณสถานใหคงรูปในสภาพแบบเดิม การ
ซอมโดยวิธีนี้ มีกฎอยูวาจะไมทําของใหมหรืออะไรเพิ่มเติมหรือประดับประดาลวดลายอะไรให
วิจิตรพิสดารไปมากกวาของที่มีอยู แปลวามีอยูอยางไร ก็เอาไวเทานั้น นอกจากที่จําเปนจริงๆ...”
(หลวงบริบาลบุรีภัณฑ 2531 : 343) จากบทความดังกลาวแสดงใหเห็นวาทานเปนบุคคลแรกของ
ไทยที่เขาทางดานการบูรณะโบราณสถานแบบ Anastylosis โดยแสดงความคิดเห็นไววา
สําหรับโบราณสถานในประเทศไทยที่ทําดวยหินและแลง เชน วัดพนมวัน ปราสาทหินพิมาย
ในจังหวัดนครราชสีมา เขาพนมรุง เมืองต่ํา ในจังหวัดบุรีรัมย วัดพระพายหลวงและวัดมหาธาตุ
เชลียง ในจังหวัดสุโขทัยเปนตน ทําการซอมแบบอนาสะไตโลซิสไดดีทีเดียว จะลําบากก็เพียงตอง
ติดตามตัวไมสวนตางๆที่ผูนําไปไวที่อื่นเทานั้น สวนโบราณสถานที่ทําดวยอิฐปูน เชนวัดมหาธาตุ
และวัดพระเจดียเจ็ดแถว ในจังหวัดสุโขทัย วัดพระศรีสรรเพชญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
ตน ไมสามารถจะทําการซอมแบบอนาสะไตโลซิสได เพราะสวนตางๆที่หักพังลงมานั้นแตกทะลาย
ไปเสียหมด ไมคงอยูในสภาพเดิม ทั้งผุเปอยไมแข็งแรงพอที่จะเอาติดตอกันใหอยูได ตองใชวิธีเพียง
คงอยูเทาไรเอาไวเทานั้น ถาพังลงมาแลวหมดทางแกไข (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ 2531 : 345)

นอกจากนั้นทานไดเสนอวา
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..ขาพเจาพอจะเขาใจวิธีการบาง แตตัวขาพเจาไมไดเรียนวิชาสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
ถ า จะทํ า การนี้ โ ดยลํ า พั ง คงไม ส ามารถทํ า ได แต ถ า ได มี น ายช า งสถาป ต ยกรรมและนายช า ง
วิศวกรรมรวมมือดวยแลว ขาพเจาเชื่อวาเราก็สามารถจะทําการซอมโบราณสถานของเราตามแบ
บอนาสะไตโลซิสไดในเมื่อมีเงิน (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ 2531 : 345)

ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการซอมโบราณสถานแบบนี้ และเปนแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการซอมโบราณสถานที่ถือวาทันสมัยมากในชวงเวลานั้น
4.2.3 กรณีการบูรณปฏิสังขรณแบบอยางพระครูบาศรีวิชัย กรณีการ
บูรณปฏิสังขรณตามแบบอยางครูบาศรีวิชัยเปนประเด็นที่นาสนใจในอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจาก
เปนการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญโดยสามัญชนเปนครั้งแรก โดยรวมรวบเอาจากแรงศรัทธาของ
ประชาชนชาวเหนืออยางแทจริง ซึ่งขัดแยงกับนโยบายในยุคเริ่มตนของรัฐในภาคกลาง ที่เริ่มเห็น
คุณคาของความเกาแกดั้งเดิม
พระครูบาศรีวิชัยเปนพระรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงแพรหลายมากในดินแดนทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย เกิดเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
อยูหัว รัชกาลที่ 5 พระครูบาศรีวิชัยนับเปนบุคคลที่มีบทบาทมากในการบูรณปฏิสังขรณวัดเกา
โบราณตางๆ ในภาคเหนือในชวงเวลานั้น เนื่องจากทานเปนบุคคลที่มีพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ศรัทธาและสามารถหลอหลอมจิตใจคนภาคเหนือใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ทานไดเดินทางไป
ยังสถานที่ตางๆและสราง บูรณปฏิสังขรณวัดตางๆเปนจํานวนมากทั้งสิ้น 51 วัด
ทั้งนี้เงินที่ไดจากการซอมแซมวัดตางๆ ลวนมาจากเงินจากผูศรัทธาทั้งหลายมี่นํามา
บริจาค รวมทั้งหยาดเหงื่อแรงกายก็มาจากชาวบานที่มารวมตัวกัน ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ลวนมาจาก
ความศรัทธาอันแรงกลาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งทานมุงสั่งสอนใหคนแสวงหาหนทางสูพุทธธรรม
ดวยตนเองและศึกษาขอเท็จจริงในชีวิตและชักชวนใหสรางสถานที่รวมจิตใจของคน ดวยแนวคิด
ที่ ว า หากวั ด วาอารามอั น เก า แก เป น ที่ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม หาผู ป ฏิ สั ง ขรณ บํ า รุ ง ไว ใ น
พระพุทธศาสนาสืบตอไปมิได ทานจึงสมควรที่จะปฏิสังขรณเพื่อสืบศาสนาตอไป
แตทั้งนี้ทานมิไดคํานึงถึงความเปนแทดั้งเดิมสักเทาไรนัก แตมุงที่จะปฏิสังขรณเพื่อใหดี
งาม หากแตมิไดคํานึงถึงวาจะตองบูรณปฏิสังขรณเชนไรหรืออยางไร ดังเชนกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงกลาวไว
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...ทําสิ่งในพระศาสนาซึ่งโทรมแลวใหคืนใชประโยชนได ความจํานงมีเพียงเทานั้นเอง นั่นก็
แลวแตเจกจะทําไป ทานไมใฝใจที่วาจะทําอยางไรเลย ที่จริงงานซอมแซมนั้นเปนงานที่ทํายากยิ่ง
นัก ตองเสียเงินเสียแรงเสียเวลามากกวาทําใหม ทั้งผลที่ทําไดก็เห็นเปนเล็กนอย จึงไมมีคนพอใจจะ
ทํา.. (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม
10 2504 : 70 - 71)

ซึ่งสิ่งที่ทานทําใหมีความขัดแยงกับแนวคิดของชนชั้นสูงของรัฐภาคกลาง ดังเนื้อความ
เมื่อปลอยพระศรีวิชัยกลับไปมณฑลพายัพครั้งหลัง วาเจาหลวงเมืองลําพูนนิมนตพระศรีวิชัย
ใหไปอยูวัดจามเทวี ฉันก็รูสึกยินดี โดยนัยหนึ่งที่วัดจามเทวีจะไดรับความทํานุบํารุงพนจากเปนวัด
ราง แตอีกนัยหนึ่งก็ยังเกิดวิตกขึ้น ดวยเกรงพระศรีวิชัยจะไปซอมแปลงพระเจดียละโว ใหผิดรูปและ
ลักษณะของเดิม เหมือนอยางไปซอมพระเจดียวัดสวนดอกที่เมืองเชียงใหม แตไมไดยินวามีการ
ซอมแซมวัดจามเทวีอยางไรก็นิ่งอยู (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 11 2504 : 244 - 245)
เขาบอกวาพระศรีวิชัยกําลังจะปฏิสังขรณวัดเจดียเจ็ดยอดที่เมืองเชียงใหม ฉันไดยินก็ตกใจ
ดว ยวัด เจดียเ จ็ด ยอดที่ เมือ งเชีย งใหม กับ วัด พระยืน ที่เ มือ งลํา พูน เปน หลัก ฐานสํา หรั บ พิ สูจ น
พงศาวดารเกี่ยวของกับเมืองพุกามและวัดจามเทวีเปนหลักฐานสําหรับพิสูจน พงศาวดารการ
เกี่ยวของกับเมืองละโว ถาแปลงรูปหรือลักษณะผิดไปเสียกับของเดิม ก็สิ้นหลักสอบพงศาวดารทั้ง
3 แหง (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม
11 2504 : 245)

นอกจากนั้นสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพยังทรงไมเห็นดวยกับการบูรณะปฏิสังขรณตามแบบอยางครูบาศรีวิชัย เหตุดวยเกรงจะไปสรางของใหมเสีย โดยไมไดคํานึงถึงวาจะ
รักษาของเดิม และเกรงวาจะเปนการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรของอาคารดั้งเดิมไป
ตัวอยางในกรณีนี้ ยอมแสดงใหเห็นวาการเห็นคุณคาของโบราณสถานในแงของประวัติศาสตรใน
สวนกลางปรากฏอยางชัดเจนในชวงเวลานี้
เรื่องปองกัน ทานศรีวิชัยมิใหไ ปทําใหเสียของโบราณนั้น ฉั นเห็นมีทางอย างเดียวแตปก
ประกาศหวงหามตามแหงที่สําคัญ เชน วัดเจดียเจ็ดยอด วัดกูเตา ที่เมืองเชียงใหม และวัดกูกุฏิ
(ซึ่งนาจะใหเปลี่ยนชื่อเรียกวาวัดจามเทวี)วัดพระยืน และพระมหาธาตุหริภุญชัยเหลานี้ นอกจากนี้
แกจะทําอะไรก็ใหแกทํา ถาเขาไปรบกวนแก แกก็จะเลิกเสียไมทําอะไร ราษฎรเลยเกลียดเราไป
ดวย (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2529 : 19)
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ฉันไดยินวาเดี๋ยวนี้มีพระราชบัญญัติหรืออะไร ที่บังคับผูจะปฏิสังขรณโบราณวัตถุใหตองขอ
อนุญาตตอรัฐบาลกอน ถามีเชนนั้นการอนุญาตคงเปนหนาที่ของกรมศิลปากร เกี่ยวมาถึงตัวหลวง
บริบาลฯ ผูเปนเจาหนาที่สวนโบราณคดี ควรบอกกําชับขาหลวงประจําเมืองเชียงใหม และเมือง
ลําพูนใหเขารูวาควรระวังอยางไร (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯกรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 11 2504 : 246)
ท า นศรี วิ ชั ย นั้ น มี คุ ณ มากในการปฏิ สั ง ขรณ เสี ย แต แ กอดแก แ บบของเดิ ม ไม ไ ด ถ า เป น
ของใหมหรือของสามัญก็ไมพอเปนไร แตถาแกของที่เปนหลักพงศาวดาร ก็เหมือนทําใหเกิดฉิบหาย
ตองหามใหอยู แตหามโดยอัธยาศัยอยาใหถึงวิวาทกันจึงจะดี (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
และสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม 11 2504 : 246)
เรื่องวัดโบราณในมณฑลพายัพ ที่หมอมฉันไดทูลไปในจดหมายฉบับกอนนั้น หมอมฉันได
จดหมายของหลวงบริบาลบุรีภัณฑตอบมาแลว วาเขาไดระวังอยูแลว วัดจามเทวีที่พระศรีวิชัยไปอยู
นั้น เจาหลวงเมืองลําพูนขอใหพระศรีวิชัยทําวิหารตามแนวผนัง เดิมเห็นวาของเดิมเหลือเพียงแต
โคนผนังจึงอนุญาตใหทําดวยเกรงใจเจาลําพูน และไมมีรูปวิหารเดิมหรือลวดลายที่จะรูวาเปน
อยางไร แลวแตพระเจดียละโวที่เปนของสําคัญในวัดนั้น ไดหามแลวมิใหไปซอมแซม วัดเจดียเจ็ด
ยอดที่เมืองเชียงใหมก็วาไดหามไวแลว (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เลม11 2504 : 263)

แตอยางไรก็ตาม ก็แสดงใหเห็นวากระแสความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่จะสราง
บูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามที่ชํารุดทรุดโทรม ใหงดงามก็ปรากฏอยูเชนเดิม ถึงแมจะเริ่มมีบาง
กลุมชนเห็นคุณคาบางแลวโดยเฉพาะบริเวณสวนกลางของการปกครอง สําหรับกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพและกรมพระยานริศรานุวัตติวงศนั้น ลวนสะทอนใหเห็นแนวคิดของความเขาใจใน
คุณคาทางประวัติศาสตรตามแนว romantic restoration ของตะวันตก และทั้งยังตองการความ
งามใหสอดคลองกับแนว stylistic restoration ดวย
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงจอมพล ป.พิบูลสงคราม
4.2.4 กรณีการเริ่มเขารวมเปนสมาชิกขององคกรอนุรักษระหวางประเทศ
ชวงระหวางที่จะมีการบูรณะโบราณสถานอยางมากมายในรัฐบาลนี้ ประเทศไทยไดเขารวมเปน
สมาชิกขององคกรระหวางประเทศที่สําคัญของโลก คือ สมาชิกสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ
(The International Council of museums : ICOM) และสถาบันระหวางชาติวาดวยการศึกษา
วิธีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม (The international Institute or Study the Methodolody
of Preservation for Cultural Heritage : ICCROM)
สมาชิกสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (The International Council of Museams
: ICOM) สถาบันนี้ตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2484 ซึ่งมีองคการศึกษา
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วิทยาศาสตรและธรรมชาติแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เปนผูใหการสนับสนุน ซึ่งจะตองมีการ
ประชุม 3 ป ตอครั้ง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ ICOM ไดกําหนดไว นอกจากองคกรนี้
จะบัญญัติหลักสากลใหประเทศสมาชิกตางๆไดปฏิบัติตามแลว ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยว
ชาญ และจัดสงผูชํานาญการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานทางดานพิพิธภัณฑ ประเทศไทยสง
บุคลากรไปศึกษาตอยังตางประเทศ เชน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล นายชิน อยูดี เปนตน
สถาบันระหวางชาติวาดวยการศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
(The International Institute for Study the Methodology of Preservation for Cultural
Heritage : ICCROM) เปนองคกรนานาชาติที่มีสวนเกี่ยวของไปถึงการอนุรักษ คุมครอง ทํานุ
บํารุง และสงเสริมโบราณสถานกลุมอาคารและแหลงโบราณคดีในระดับนานาชาติ ซึ่งมีเปาหมาย
ในการรวบรวมศึกษา และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน และสรางความรวมมือ
ในการจั ด เตรี ย มแผนงานฝ ก สอนผู ชํ า นาญงานพิ เ ศษในการอนุ รั ก ษ คุ ม ครอง และส ง เสริ ม
โบราณสถานและกลุมอาคาร และแหลงโบราณคดี ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคกร
ดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ. 2492 ซึ่งไดสงบุคลากรจํานวนมากเขาฝกในหลักสูตรการบริหารและ
จัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิพิธภัณฑ
การเขารวมเปนสมาชิกขององคกรดังกลาวทําให ในชวงเวลานี้เริ่มมีคนไทยไปฝกอบรม
และเรียนรูงานทางดานการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม และองคความรูทางดานการอนุรักษ
ตามหลักสากลเริ่มเขามาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นกวาในยุคกอน
4.2.5 กรณีการบูรณะโบราณสถานที่ตางๆเชนพระนครศรีอยุธยาและสุโขทัย
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จอมพลป. พิ บู ล สงคราม ได ก ลั บ มาเป น นายกรั ฐ มนตรี ข อง
ประเทศเปนครั้งที่สอง ในระหวางป พ.ศ. 2491 - 2500 ในระหวางนี้ไดมีการสถาปนากระทรวง
วัฒนธรรมขึ้น และมีหนวยงานที่สําคัญที่สังกัดอยูในกระทรวง ไดแก กรมการวัฒนธรรม กรมการ
ศาสนา และกรมศิ ล ปากร ดั ง นั้น งานดา นการอนุรัก ษโ บราณสถานจึ ง ตกมาอยูที่ ห น า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และในที่สุดงานบูรณะโบราณสถานก็ไดเริ่มขึ้น
อยางจริงจังภายใตการดําเนินงานของกรมศิลปากรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุโขทัย (สุนนท
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2537 : 36)
สาเหตุที่สําคัญอีกหลายประการ ประการแรก การเขามาบูรณะศาสนสถานในบริเวณ
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อเตรียมฉลองยี่สิบหาพุทธศตวรรษ (หรือกึ่งพุทธกาล) ประการที่
สอง เนื่องจากไทยไดเปดสัมพันธไมตรีทางการฑูตกับพมา และประธานาธิบดีอูนุของสหภาพพมา
ไดเดินทางมาเยือนไทยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2498 และไดมอบเงินจํานวน 200,000 บาท
เพื่อใหไทยใชในการปฏิสังขรณวัดและวิหารพระมงคลบพิตร ประการสุดทาย ดวยเหตุที่จอมพล ป.
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พิบูลสงครามมีความประสงคที่จะฟนฟูบูรณะโบราณสถาน และเมืองประวัติศาสตรของประเทศ
เพื่อกระตุนความรูสึกชาตินิยมในแบบทองถิ่นนิยม ทําใหสุโขทัยและอยุธยาเปนเปาหมายที่สําคัญ
ในการฟนฟูบูรณะเมืองเกาขึ้นมา (ขจรจบ กุสุมาวลี 2542 : 27)
ในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ คือ บรรดาวัดรางไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
เชน วิหารพระมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ วัดพระราม วัดแมนางปลื้ม วัด
บรมมหาพุทธาราม วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ เจดียภูเขาทอง เพนียดคลองชาง พระที่นั่งเย็น
เปนตน อนุญาตใหขุดกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะเนื่องจากมีผูลักลอบขุดเปนจํานวนมาก
รวมทั้งไดเตรียมวิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาชมโบราณสถานตางๆ เชน เตรียมสถานที่จอดรถ
ปรั บ ปรุ ง ถนน สวนสาธารณะ มี ก ารตั ด ถนนเข า ไปในพระราชวั ง โบราณ ซ อ มแซมถนนต า งๆ
มากมาย รวมทั้งคําสั่งใหสรางตึกแถวสามชั้นจํานวน 20 หอง และชั้นเดียวจํานวน 42 หอง ∗
เพื่อใหประชาชนไดเขามาคาขาย นอกจากนั้นยังสรางสวนสาธารณะ ศาลาประชาคม สํานัก
วัฒนธรรมหญิง กุฎิวัดธรรมมิกราช
นอกจากการบูรณะแลวในชวงป พ.ศ. 2490 รัฐบาลใหมีการประมูลอิฐจากซาก
โบราณสถานวัดรางที่ไมมีความสําคัญนักมาขายเปนรายไดแผนดิน การรื้ออิฐมาขายในคราวนี้ทํา
ใหโบราณสถานในอยุธยาเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก จวนจบกระทั่งอีก 5 ปตอมา คือ พ.ศ.
2495 รัฐบาลจึงยกเลิกระเบียบการขุดอิฐจากวัดรางมาขาย
การเปลี่ยนแปลงพระนครศรีอยุธยาในชวงจอมพล ป.พิบูลสงครามนี้ ไดนําความเจริญ
มาสูตัวเกาะเมืองมากยิ่งขึ้น สงผลใหมีผูมาเที่ยวมากขึ้นตามลําดับไปดวย การบูรณะเกาะเมือง
ในชวงนี้เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการรัฐประหาร โครงการตางๆใน
สมัยนี้จึงไดถูกปลอยทิ้งรางไวในระยะเวลาหนึ่ง
สุโขทัย
หลังจากไดเริ่มตนบูรณะโบราณสถานที่เมืองสุโขทัยเปนครั้งแรกในป พศ.
2478-2496นายกฤษณ อินทโกศัย รองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ไดเสนอขอมูลการบูรณะ
โบราณสถานสุโขทัย ความวา กรมศิลปากรไดเริ่มงานบูรณะโบราณสถานใน จ.สุโขทัย ซึ่ง สภาพ
ของโบราณสถานกอนบูรณะเปนปารกทั่วไป จะเขาดูโบราณสถานไดยาก ตัวโบราณสถานบาง
แห ง เห็ น ได ไ ม ชั ด เจน หรื อ เห็ น แต บ างส ว น งานของกรมศิ ล ปากร คื อ ถางป า และขุ ด แต ง
โบราณสถาน กรมศิลปากรระมัดระวังใหเปนไปตามตามหลักวิชาของการขุดแตงโบราณสถาน
โบราณสถานจึงคงสภาพในรูปเดิมแตครั้งโบราณเปนสวนใหญ เมื่อเสร็จการขุดแตงแลว จึงทํา
∗

ปจจุบันตึกแถว 42 หองนี้ไดถูกรื้ออกเปนที่เรียบรอยแลวภายใตโครงการนครประวัติ
ศาสตรพระนครศรีอยุธยา
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การบูรณะโบราณสถาน นายกฤษณยังกลาวตอไปวา ในการบูรณะนั้นมีเหตุการณที่ออกนอกหลัก
วิชาการบาง เพราะเจตนาดีของทางฝายปกครอง สิ่งที่ผิดพลาดมีดังนี้ (กรมศิลปากร 2507 : 13 18)
1. พระพุทธรูปปูนปนตามวัดตางๆ เดิมปรักหักพังมากเหลือเพียงครึ่งองค เศียรไมมี
ทางฝายปกครอง เห็นวาเปนที่นาสังเวชแกพุทธศาสนิกชน จึงเสนอกระทรวงวัฒนธรรมใหซอม
ครบองคบริบูรณ
2. ฝายปกครองเห็นวาการดูแลโบราณสถานนั้น กรมศิลปากรคงทําไมไดทั่วถึง จึง
เชิญพระสงฆมาปลูกสรางกุฏิในบริเวณใกลๆ โบราณสถาน ตอมาไดปลูกสรางสิ่งอื่นๆ เพิ่มขึ้น ใน
ที่สุดก็ทําใหโบราณสถานเปนของใหม
3. ปลอยใหราษฎรมาปลูกสรางบานขางโบราณสถาน ทําใหเสียความงามของ
โบราณสถาน
การบูรณะในชวงนี้เห็นไดชัดวาเปนงานที่กรมศิลปากรยังขาดชางเทคนิคและวิธีการ
อนุรักษที่มีพื้นฐานความรูในการบูรณะไดอยางเหมาะสม
นอกจากนั้นในชวงเวลาดังกลาวนี้ ไดมีการขุดคนและขุดแตงโบราณสถานที่สําคัญเปน
จํานวนมาก ทําใหเกิดแนวคิดที่จะทําการบูรณะโบราณสถานอื่นๆตอมา ซึ่งเปนโบราณสถานที่
นอกเหนือจากโบราณสถานในกลุมสุโขทัย และอยุธยา เชน ประสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา
โบราณสถานที่เมืองคูบัว จ. ราชบุรี กลุมโบราณสถานทวาราวดีที่ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี เปนตน
นอกจากนั้นยังดําเนินงานสํารวจ และทําแผนผัง ถายรูปโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวย การสํารวจพบและการดําเนินการดังกลาวทําใหมีการบูรณะโบราณสถานเหลานี้ตามมาอยาง
ตอเนื่องในระยะหลัง
4.2.6 กรณีการสัมมนาทางวิชาการครั้งแรกที่สุโขทัย ป พ.ศ. 2503 กรมศิลปากรไดจัดการสัมมนาขึ้นเปนครั้งแรกที่สุโขทัย เมื่อวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2503 ซึ่งปรากฏวาการ
สัมมนาครั้งนี้ไดมีการรวมตัวของนักวิชาการที่สําคัญ นอกจากนั้นยังไดรับความสนใจในทองถิ่น
เชน พระภิกษุสงฆ หนังสือพิมพ นักศึกษา ประชาชน และชาวจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ยังไดมีการเสนอ
ใหมีการจัดสัมมนาในจังหวัดอื่นที่มีโบราณสถานที่สําคัญ เพื่อเผยแพรความรูตางๆเกี่ยวกับโบราณ
สถานที่ทองถิ่นอยู
การสัมมนาในครั้งนี้นับวาเปนการรวบรวมองคความรูทางดานตางๆ เปนครั้งแรก และ
มีวัตถุประสงคที่สําคัญดังที่ นายธนิต อยูโพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นไดกลาวในตอนเปด
งานวา
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ด ว ยเหตุ ที่ ว า เมื่ อ เราซ อ มแซมบู ร ณะขุ ด แต ง โบราณสถานต า งๆแล ว สิ่ ง เหล า นี้ ก็ เ ป น แต
เจาหนาที่ไดพบเห็น..ผมคิดวาถาเรามีการสัมมนาและฟงความคิดความเห็นของกันและกัน เราก็จะ
ไดรับความรูมาใชในการบูรณะตอไปอีกดวยและจะไดใชเปนแนวทางตอไป (กรมศิลปากร 2507 :
8)

ซึ่งการบูรณะในคราวนั้นไดแบงเจาหนาที่เปนสองสวน คือ สวนแรกเปนฝายขุดแตง ทํา
หนาที่ขุดคนโบราณวัตถุที่มีโจรผูรายลักลอบขุด จนชํารุดทรุดโทรม ลอกดินที่คลุมสิ่งปลูกสรางเดิม
ปรับปรุงฐานรากใหมั่นคง สวนที่สองคือหนวยบูรณะ มีหนาที่ตอเนื่องคือทําการบูรณะใกลเคียง
เหมือนของเดิมเทาที่จะสามารถทําไดตามหลักวิชาการตอไป
นอกจากนั้นบรรดาองคพระพุทธรูปที่ชํารุด ทรุดโทรมหรือถูกผูรายทําใหเสียหาย ไดถูก
เสนอสมควรบู ร ณะให ส มบู ร ณ เพื่ อ สั ก การะสื บ ไปด ว ย สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ ป น ป ญ หาต อ เนื่ อ งมา คื อ
ในขณะนั้นไมมีเจาหนาที่ดูแลหลังจากที่ไดบูรณะโบราณสถานเรียบรอยแลว จึงไดนิมนตพระสงฆ
ผูทรงคุณวุฒิเปนจําพรรษา และสรางกุฏิเคลื่อนที่เพื่อพักอาศัย
4.3 สรุปกรอบแนวคิดการอนุรักษ
การอนุรักษในยุคที่ 4 ยุคการอนุรักษยุคแหงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475 2500) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในชวงเวลานี้ไดดังนี้ คือ
1. นโยบายของรัฐบาลมีผลระทบตอการเปลี่ยนแปลง ลักษณะวิธีการตลอดจนวิธีการ
ทํางานอนุรักษ คือ นโยบายชาตินิยมแบบเนนความเปนไทยในแบบสากล และแบบทองถิ่นนิยม
ตลอดจนการเขามาของนักวิชาการตะวันตก
2. กรมศิลปากรรับผิดชอบบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานตามที่ประกาศขึ้นประกาศไว
การดําเนินงานในตอนนั้น อาศัยแนวทางที่สํานักวิชาการฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศดําเนินการ
บูรณะในอินโดจีนเปนหลัก โดยถือหลักวา ไมซอมแซมโบราณวัตถุ แตค้ําจุนรักษาโบราณสถาน ถา
สวนใดสวนหนึ่งพังทลายไป ก็ใชหินหรือไมใหม วัสดุประเภทเดียวกันเขามาแทนที่พอรองรับกัน
5. การอนุรักษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - 2546)
5.1 สภาพวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ซึ่งเปนนโยบายตอเนื่องและสําคัญในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ. 2502 - 2506) เชนกัน
โดยเฉพาะการส ง เสริ ม และพั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ โดยพั ฒ นาทั้ ง ธุ ร กิ จ ระยะสั้ น คื อ เน น
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โครงสรางทางคมนาคมและการขนสง เปนสวนใหญ และเศรษฐกิจระยะยาว คือ การสงเสริม
พัฒนาการเกษตรและการอุตสาหกรรมเปนหลัก ทั้งนี้นโยบายดังกลาวกอใหเมืองใหญๆ ของ
ประเทศมีการเจริญเติ บโตอยางรวดเร็ว อุ ตสาหกรรมการทองเที่ยวไดถู ก สนั บสนุน อย า งมาก
เนื่องจากเปนทรัพยากรที่สามารถเอื้อประโยชนในทางเศรษฐกิจได นอกจากนั้นระบบสาธาณูป
โภคตางๆที่ทันสมัยและการยกเลิกกฎหมายจํากัดการถือครองที่ดิน สิ่งตางๆเหลานี้ทําใหเกิดผล
กระทบโดยเฉพาะเมืองเปนอยางมาก ซึ่งแนนอนวาโบราณสถานตางๆในเมืองและในเหลงสําคัญ
ตางๆไดรับผลกระทบรุนแรงอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
ในชวงเวลานี้ เปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถาน
มากมาย การตราระเบียบและพระราชบัญญัติเพื่อนํามาใชคุมครองโบราณสถาน การเขารวมเปน
สมาชิกขององคกรระหวางชาติตางๆและเขารวมในอนุสัญญาระหวางประเทศหลายฉบับ การเขา
มาทํางานรวมกันระหวางชาวไทยและชาวตางประเทศ และการสงคนไปฝกอบรมยังตางประเทศ
และเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะการนําโบราณสถานเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยผานกระแสการทองเที่ยว สิ่งดังกลาวทําใหโบราณสถานถูกใชใน
บทบาทในคุณคาของลัทธิทุนนิยมไปโดยปริยาย อันลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการอนุรักษในยุค
นี้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตางๆไปอยางฉับพลัน
ที่นาสังเกตดังที่กลาวขางตนคือ ผลที่ไดเมื่อมีการบูรณะโบราณสถานหลายแหงสําเร็จ
ลุลวง ตลอดจนเสนทางคมนาคมมีการปรับปรุงดีขึ้น ทางราชการเห็นความสําคัญของโบราณ
สถานที่เปนทรัพยากรของชาติ ที่เปนสื่อชักนําใหชาวตางประเทศและในประเทศเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันเปนการนํารายไดเพื่อพัฒนาประเทศได ดังนั้นจึงไดนําแผนงาน
ตางๆของกรมศิลปากรเขามาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเริ่มบรรจุในแผน
ที่ 4 เปนตนมา
ผลจากการนําเขามาอยูในแผนคือ ทําใหเกิดการขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน ซึ่งมี
ระบบการจางเหมาเอกชนเขามาใช และนํากฎระเบียบบูรณะโบราณสถานของตางประเทศมา
ประยุกตและออกเปนกฎการบูรณะโบราณสถานแหงชาติในเวลาตอมา
สําหรับการบูรณะโดยกรมศิลปากรในชวงตนของยุคนี้ หรือ 2501 - 2510 กรมศิลปากร
ไดขุดแตงและบูรณะวัดรางๆตางๆที่สําคัญ ในเมืองเชียงแสน สุโขทัย การบูรณะในชวงนี้ไดรับการ
วิจารณมากวาเปนการทํางานที่ไมถูกตองเพราะเปนการมอบอํานาจใหคนๆเดียวหรือ 2 - 3 คน ซึ่ง
เปนชางเทคนิคที่มีความชํานาญในการกอสรางเทานั้น หาไดเปนกระบวนการการอนุรักษตาม
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติสากล ในชวงนี้โบราณสถานไมไดจํากัดอยูเพียงซากหลักฐานทางโบราณคดี
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ตามแหล ง อารยธรรมโบราณ แต ได ข ยายขอบเขตไปสู อาคารสถาป ต ยกรรมประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง
สถาปนิ ก และวิ ศ วกรเป น ผู ดํ า เนิ น การโดยตรง เริ่ ม มี ขั้ น ตอนการบู ร ณะทํ า ผั ง และทํ า รายการ
สถาปตยกรรมวิศวกรรมและเริ่มสามารถคํานวณคาใชจายไดพอประมาณ (กรมศิลปากร 2533 :
106) ในชวง พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรไดสงเจาหนาไปสํารวจและขึ้นทะเบียนในสวนตางๆของ
ประเทศ งานในชวงนี้คือ การพยายามสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานตางๆของประเทศ เชน
โบราณสถานในภาคอีสานเปนตน ในชวงป พ.ศ. 2504 เปนตนมา กรมศิลปากรไดพยายามหาทุน
เพื่อทยอยสงเจาหนาที่ไปศึกษาวิธีการอนุรักษที่ตางประเทศ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2515 ได
พยายามระดมแนวคิดสรางแนวทางปฏิบัติตอโบราณสถานในแนวทางของกรมศิลปากร ซึ่งเปน
การสรา งแนวคิด แบบไทย โดยนํ าแบบอย า งมาจากกฎบั ต รต า งๆของสากล แตยั ง ไมมีผูนิ ย ม
นําไปใชกับโบราณสถานอยางจริงจังกับโบราณสถานที่มีอายุมาก ซึ่งทําใหการซอมแซมเฉพาะ
โบราณสถานที่มีอายุปลายสมัยอยุธยาเทานั้น โดยหากตองใชกับโบราณสถานที่มีความละเอียด
สูง โดยเฉพาะการบูรณะแบบอนัสติโลซีสนั้นจะไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ เนื่องจากปญหาเรื่อง
งบประมาณ และผูปฏิบัติงานและไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ (สัญชัย หมายมั่น 2525 : 31)
การขุดแตงและบูรณะโบราณสถานไดรับการวิพากษวิจารณมาอยางตอเนื่อง จนป
พ.ศ. 2517 กรมศิลปากรไดปรับโครงสรางภายในองคกรขึ้นใหม มีการจําแนกงานชัดเจน โดยให
นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร เขาทําการศึกษากอน
และมี นั ก วิ ช าการสาขาอื่ น ๆ เข า มา
ทํางานมากขึ้น สวนวิธีการบูรณะโบราณสถานก็มอบหมายใหกลุมชางสาขาตางๆ เชน สถาปนิก
วิศวกร และชางศิลปกรรม เปนผูดําเนินการ งานบูรณะในชวงนี้ไมไดมีเพียงการบูรณะอาคาร
เทานั้น แตขยายขอบเขตไปสูการตกแตงภูมิทัศนและการอนุรักษสภาพแวดลอมโบราณสถานนั้น
ดวย โดยขยายแนวความคิดจากกฎบัตรการอนุรักษแหงเมืองเวนิช (Venice Charter) ค.ศ. 1964
มาใชในปพ.ศ. 2516 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษไดดําเนินการเชนนี้มาตลอดจนปพ.ศ. 2530
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 - 5 (พ.ศ.2520 - 2529) ในชวงนั้น
ในชวงการพัฒนาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําใหเกิดโครงการตางๆมากมายในวงเงินที่สูง
กวาเมื่อกอน โครงการใหญๆตั้งขึ้นมากมาย เชน โครงการกรุงรัตนโกสินทร โครงการอนุรักษเมือง
ประวัติศาสตรตางๆ ซึ่งขยายขอบเขตงานรวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบ เชน บาราย คูเมือง
ตระพัง เพื่อใหโบราณสถานเหลานี้มีประโยชนใชสอยกลับประชาชนโดยรอบ
ในชวงป พ.ศ. 2506 - 2520 UNESCO ไดใหทุนขาราชการไปฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆในสถาบันวาดวยการอนุรักษ (ICCROM) ในหลายๆประเทศ ซึ่งตอมาทําใหเกิดกําลังคนรุน
ใหมนําเทคนิควิธีการเขามาดําเนินการปรับปรุงใชในประเทศ เชน การกําหนดหลักเกณฑประเภท
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ของการอนุรักษโบราณสถาน การทดลองปฏิบัติการอนุรักษทางดานวิทยาศาสตรตางๆ เปนตน ทํา
ใหชวงนี้เปนชวงเวลาที่เริ่มมีคนรุนใหม ที่ผานการฝกอบรมจากตางประเทศเขามาทํางานอนุรักษ
โบราณสถาน จนสามารถผลิตกําลังคนมาทํางานปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4-5 (พ.ศ.2520 - 2529) ในชวง พ.ศ. 2525 เปนปครบรอบการเริ่มตนของราชวงศ
จักรีและสถาปนากรุงเทพกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ในงานนี้มีการตระเตรียมงานสมโภชมา
ตั้งแตราว พ.ศ. 2520 เปนตนไป โครงการตางๆที่เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทรริเริ่มขึ้นมากมาย เชน
โครงการกรุงรัตนโกสินทร และการบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาเปนแมกองบูรณปฏิสังขรณ อันแสดง
พระราชกรณียกิจของกษัตริยตอการบูรณปฏิสังขรณวัดตามโบราณราชประเพณี อีกทั้งวัดนี้เปนวัด
ที่สําคัญมากที่สุดตามโบราณราชประเพณี แมกองผูเปนผูอํานวยการบูรณะซอมแซมจึงจําเปนตอง
มีบุญญาธิการเพียงพอ
หลัง พ.ศ. 2530 เปนตนไป โดยเฉพาะชวงหลัง พ.ศ. 2534 กระแสมรดกโลกเขามา
อยางรุนแรงในประเทศไทย การขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติ ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมี
กรอบแบบแผนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ในชวงเวลาหลังจากนี้ตอไป ทําใหเกิดกระแสของ
งานบูรณะอาคารโบราณสถานเปนจํานวนมาก การบูรณะอาคารโบราณสถานไมเฉพาะคํานึงเพียง
อาคารหลั ง เดี ย วอี ก ต อ ไป แต พิ จ ารณาสภาพแวดล อ มหรื อศิ ล ปกรรมโดยรอบดว ย เนื่ องจาก
ปริมาณงานบูรณะโบราณสถานในชวงเวลาหลังจากนี้มีเปนจํานวนมาก กรมศิลปากรไมมีแรงคน
จํานวนมากเพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งภาระในการปฏิบัติงานมีมาก ระบบการจางเหมาใน
รูปแบบของบริษัทเอกชนไดเกิดขึ้น เพื่อใหบริษัทเอกชนเหลานี้ยื่นประมูลในการขุดแตงและบูรณะ
อาคาร ระบบดังกลาวไดกระทําตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน การปฏิบัติงานในระบบการจางเหมานี้กอ
ใหกระแสทุนนิยมเขามาเกี่ยวของ จําเปนตองมีการคํานวณเกี่ยวกับภาระคาใชจาย ภาวะคุมทุน
กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานและขอบเขตของงานนั้นๆสถานภาพที่มีขอจํากัดเหลานี้ทําใหบริษัท
จําเปนตองคํานวณจุดคุมทุนกอนการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานนั้นๆจํากัดเพียงขอบเขตของ
งานที่กําหนดไวในสัญญาจางเทานั้น ระบบดังกลาวใชจนถึงปจจุบันและอนาคต
5.2 เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
5.2.1 กรณีกระแสการสนับสนุนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การสงเสริม
การทองเที่ยวในประเทศไทย ในครั้งแรกเกิดขึ้นจากพระราชดําริของพระเจาบรมวงศเธอพรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งยังทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟ โดยไดเริ่มมีการจัดตั้งแผน
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โฆษณาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ ตอมาเมื่อกิจการการสงเสริม
การทองเที่ยวตื่นตัวมากขึ้น จึงมีการตั้งหนวยงาน “สํานักงานทองเที่ยว” ในป พ.ศ. 2493
ในป พ.ศ. 2501 ในขณะที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีใน
ตอนนั้น ไดเล็งเห็นถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่ง
กําลังตื่นตัวอยูในยุโรปและอเมริกา ดวยเหตุที่วาเมืองไทยมีทรัพยากรที่พรอมจะพัฒนาเพื่อการ
ทองเที่ยวอยูแลว ประกอบกับคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่นาสนใจ สิ่งเหลานี้ลวน
แลวแตดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยทั้งสิ้น หากมีการสงเสริมอยางจริงจัง
ในปพ.ศ. 2511 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงชาติ และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดเสนอขอความชวยเหลือโครงการ Participation
Program ใหยูเนสโก (UNESCO) สงผูเชี่ยวชาญ 2 คนมาชวยในการวางแผนโครงการสงวนรักษา
โบราณสถาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสง ดร.บันจิ โกบายาชิ กับ
นายโรเบริ์ต การวีย มาสํารวจโบราณสถานในประเทศไทยและเสนอแนะวาควรจะมีโครงการสงวน
รักษาโบราณสถานใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาการทองเที่ยวไดอยางไร โดยใหความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเสนอใหมีการจัดตั้งอุทยานโบราณคดีอันเปนจุดเริ่มตนของการเกิด
อุทยานประวัติศาสตรตอไปในป 2520 เปนตนมา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2513)
ทั้งนี้ในปพ.ศ. 2502 ไดมีการจัดตั้ง องคการสงเสริมการทองเที่ยว ขึ้นแลว ในชื่อยอวา
อ.ส.ท. ขึ้นเปนหนวยงานอิสระอยางถาวร และมีการพัฒนากิจการการทองเที่ยวตอเนื่องสืบมา
จนกระทั่ง ในปพ.ศ. 2522 ในการประชุมรัฐบาลลงมติใหประกาศใชรางพระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่คุมครองการทองเที่ยวและยกฐานะจาก
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีชื่อยอวา
ททท. มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
1. สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของ
คนไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. เผยแพรในแงความงามทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอื่นๆที่เกิดการชักจูงใหเกิด
การทองเที่ยว
3. ริเริ่มใหมีการพัฒนาการการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาและสรางปจจัยพื้นฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
4. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
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5. สงเสริมความเขาใจอันดี และความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชน และระหวาง
ประเทศโดยอาศัยการทองเที่ยว
โดยนับตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมา มีการวางแผนพัฒนาการการทองเที่ยวในระดับ
ตางๆ โดยดําเนินการกับการทองเที่ยวทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะกับกลุมจังหวัดที่มี
ศักยภาพการทองเที่ยวสูง นับวาในชวงตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมามีการพัฒนาเรื่องการสงเสริม
การทองเที่ยวเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มตนแผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับแรกในป พ.ศ.
2519 จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2520 จึงมีการวางแผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยจําแนกตามพื้นที่
พบสถิตที่นาสนใจเกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย คือ
ในชวงปพ.ศ. 2517 - 2522 จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศอยูในระดับคงตัว
คือ อยูในชวง 1 ลาน-1 ลานหาแสนคนตอป จวบจนกระทั่ง ป พ.ศ. 2523 เปนตนมามีการ
ขยายตัวของนักทองเที่ยวอยางรวดเร็วมาก คือ จาก 1,858,501 เปน 5,298,860 คน ใน ปพ.ศ.
2533
5.2.2
กรณี พระราชบัญ ญัติ โ บราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิล ปวั ตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กําหนดใหกรมศิลปากรดําเนินการ 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. การประกาศขึ้นทะเบียนบัญชี มาตรา 7 เพื่อประโยชนในการดูและควบคุมรักษา
โบราณสถาน ใหอธิบดีสามารถประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆก็ไดตามสมควร และตลอด
อํานาจที่ดินที่เกี่ยวของกับโบราณสถานก็สามารถใหถือเปนโบราณสถานดวย นอกจากนั้นยัง
บัญญัติบทลงโทษในมาตรา 32 คือ ผูใดบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไร
ประโยชนซึ่งโบราณสถานใหโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ
2. การควบคุมโบราณสถานและเขตสภาพแวดลอม มาตรา 7 ทวิ หามมิใหผูใดปลูก
สรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารภายในเขตโบราณสถาน ซึ่งได
ประกาศขึ้ น ทํ า เบี ย นไว เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตหนั ง สื อ จากอธิ บ ดี นอกจากนั้ น ให เ จ า ของ
โบราณสถานแจงการเสียหายของโบราณสถานไปยังอธิบดีภายใน 30 วัน และหามทุกคนแตะตอง
โบราณสถานรวมทั้งเจาหนาที่ เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
3. การซอมแซมบูรณปฏิสังขรณตามสภาพเดิม มาตรา 12 โบราณสถานที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนแลว แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเขาของหรือผูครอบครองโดยชอบโดยกฎหมาย ให
อธิบดีสั่งพนักงานหรือบุคคลใดๆทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการบูรณะ
หรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได แตตองแจงเปนหนังสือใหผูครอบครองทราบกอน
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4. การบํารุงรักษา และการบริหารทางการศึกษา ใหมีการเก็บคาเขาชมหรือจัดเก็บ
ผลประโยชนใดๆ และใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมดหรือ
บางสวนตามที่อธิบดีกําหนด นอกจากนั้นเพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวใหสามารถออกกฎ
ใหผูเขาชมปฏิบัติระหวางเขาชม และสามารถกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือบริการอื่นดวยก็
ได
5. การจัดการ มาตรา 13 ทวิ เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อธิ บ ดี มี อํ า นาจอนุ ญ าตเป น หนั ง สื อ ให ผู เ ข า ชมเข า ไปทํ า กิ จ การใดๆ เพื่ อ หา
ผลประโยชนในบริเวณโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว และมิใชโบราณสถานที่มีเจาของหรือผู
ครอบครองโดยกฎหมาย โดยผูไดรับอนุญาตตองจายคาตอบแทน ตามที่อธิบดีกําหนด
5.2.3 กรณีการเขามาของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ในระหวางป พ.ศ. 2505 –
2507 รัฐบาลฝรั่งเศสใหความชวยเหลือรัฐบาลไทยในการสงผูเชี่ยวชาญและชางเทคนิคตางๆมา
บูรณะปราสาทหินพิมาย โดยผานองคการสิทธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ส.ป.อ.) ซึ่งไดสง Bernard Philippe Groslier ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษและเคยทํางานที่บูรณะที่
ปราสาทที่เมืองพระนครมากอน โดยมีหมอมเจายาใจ จิตรพงศ เปนผูอํานวยการบูรณะ งานบูรณะ
ที่ปราสาทหินพิมายนี้กลาวกันวาเปนครั้งแรกที่มีการบูรณะโดยชาวตางประเทศและมีระเบียบ
ขั้นตอนเทคนิควิธีการที่เปนระบบ มีการจดบันทึกไวเปนอยางดีตามหลักวิชาการ นอกจากนั้นยัง
เปนครั้งแรกที่มีการบูรณะแบบอนัสติโลซิส (Anastylosis) คือการรื้อหินเดิมออกและเสริมความ
มั่นคง จากนั้นจึงนําชิ้นสวนหินที่รื้อออกมาประกอบเขาไปใหโครงสรางของอาคารอยูในสภาพที่
สมบูรณ
ตอมาในป พ.ศ. 2510 รัฐบาลฝรั่งเศสไดสงนายปแอร ปชารด สถาปนิกเขามาในไทย
เพื่อใหความชวยเหลือดานจัดทําแผนที่และแผนผังปราสาทหินพิมาย ซึ่งกลาวกันวาไดทําอยาง
ละเอียดและเปนระบบมากที่สุดเปนครั้งแรก
นอกจากนั้นในชวงเวลาเดียวกันนี้ (ระหวางป พ.ศ. 2506 - 2520) รัฐบาลไทยไดสง
บุ คลากรของรั ฐ เข า ฝกอบรมดา นการดํา เนิ น งานตา งๆเกี่ย วกับการอนุรัก ษต ามหลัก สากล ณ
สถาบันตางๆวาดวยการอนุรักษ คือ ICCROM ที่กรุงโรม อิตาลี ทั้งนี้เพื่อนําเอาวิธีการที่ทันสมัย
ตามหลักสากลโลกมาปรับปรุงการดําเนินงานในประเทศไทย การอนุรักษโบราณสถานประเภทอิฐ
ไดรับการจําแนกใหเปนกฏเกณฑออกเปนพิเศษ โดยการทดลองขุดแตงและบูรณะโบราณสถานใน
พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง
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5.2.4 กรณีการเกิดขึ้นของการบูรณะแบบอนัสติโลซิส (Anastylosis) อนัสติโลซิส (Anastylosis) เปนวิธีการอยางหนึ่งในการบูรณะโบราณสถาน อันเปนที่ยอมรับกันใน
สากลวาสอดคลองกับหลักการการอนุรักษโบราณสถานที่ยึดถือกันในปจจุบัน ซึ่งกรมศิลปากรโดย
ความรวมมือของยูเนสโกและรัฐบาลฝรั่งเศส ไดนําวิธีการนี้มาใชครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปพ.ศ.
2507 ในโครงการบู ร ณะปราสาทหิ น พิ ม าย จ.นครราชสี ม า และหลั ง จากนั้ น วิ ธี ก ารบู ร ณะ
โบราณสถานโดยวิธีอนัสติโลซีสไดถูกนํามาใชตอเนื่องจนทุกวันนี้
อนัสติโลซิส (Anastylosis) มีความหมายถึง การนํากลับมาสูที่เดิมหรือการนําชิ้นสวน
ต า งๆที่ ห ล น ออก นํ า กลั บ ไปตั้ ง อยู ณ ตํ า แหน ง เดิ ม ขององค ป ระกอบของสถาป ต ยกรรมของ
โบราณสถาน (วสุ โปษยะนันท 2540 : 6)
ทั้งนี้อนัสติโลซีลมีเปาหมายคือ
1. ความเปนของแท ทั้งนี้เพื่ออนุรักษคุณคาทางความงามและดานประวัติศาสตรของ
โบราณสถาน
2. ปกปองคุมครองโบราณสถานจากภัยคุกคามทางดานตางๆ เชน สาเหตุของการ
เสื่อมสภาพตางๆ หวังเพื่อการตออายุของโบราณสถานในชั่วขณะ
3. เปนวิธีการหนึ่งที่จะแสดงซากโบราณสถาน อิฐ หิน ที่กองอยูทั่วไปใหผูเขาชมได
เขาใจ โดยไมไดหมายถึงการปฏิสังขรณขึ้นใหมจนเต็มรูปแบบ
สําหรับการบูรณะแบบอนัสติโลซิสนั้น นําเขามาใชเปนครั้งแรกในภูมิภาคนี้โดยชาว
ฮอลแลนดเปนครั้งแรกที่โบราณสถานในประเทศอินโดนีเซีย เชน บูโรพุธโธ และตอมาที่ปราสาท
บันทายสรีและปราสาทในกลุมเมืองพระนครของขอม ปฏิบัติงานโดยหนวยงานโบราณคดีเพื่อการ
อนุรักษของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ กอนที่จะนําวิธีการดังกลาวมาใชในประเทศไทยเปน
ครั้งแรกที่ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองต่ําตามลําดับ
การบูรณะที่ปราสาทหินพิมายเปนการนําเอาอนัสติโลซีสมาประยุกตในไทยเปนครั้ง
แรก ในป พ.ศ. 2507 ถือวาเปนการเริ่มตนที่ปราสาทองคใหญที่สุดในประเทศไทย งานบูรณะใน
ครั้งไดรับการประเมินวาประสบความสําเร็จเปนอยางสูงภายใตการทํางานของกรมศิลปากร และ
ดวยการสนับสนุนนจากองคการยูเนสโกและรัฐบาลฝรั่งเศส โดยทางฝรั่งเศสไดสงผูเชี่ยวชาญ 2
คน คือ โกรลิเยส (B.P.Grolier) และปแอร ปชารด (Pierre Pichard) และฝายไทยโดยหมอมเจา
ยาใจ จิตพงษ ในขณะที่ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหัวหนาโครงการฝาย
ไทย
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เมื่อหลักการแบบอนัสติโลซีสไดนําไปใชที่ปราสาทหินพิมายสําเร็จแลว ไดเริ่มตนบูรณะ
ปราสาทพนมรุง ในการบูรณะครั้งนั้นไดกําหนดโครงการและงบประมาณเปนรายป ยังไมมีการ
กําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้น โดนเริ่มจากปงบประมาณ 2514 ในปงบประมาณ 2518 ไดสับเปลี่ยน
หนาที่ผูคุมงาน ผูควบคุมงานใหมไดทบทวนแผนงานพรอมแผนปฏิบัติงานใหม ตลอดจนจาง
แรงงานที่มีประสิทธิภาพ พรอมทําโครงการเสนอบรรจุเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) กําหนดใหบูรณะปราสาทพนมรุงเสร็จในป พ.ศ. 2525 แต
ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณตามแผน จึงไดทําแผนตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) แลวจึงแลวเสร็จในป พ.ศ. 2530
ปราสาทเมืองต่ําไดรับการบูรณะในแนวทางเดียวกันในเวลาตอมา แตมีการปรับเปลี่ยน
การทํางานแบบใหมตามแบบกรมศิลปากรเอง คือ การใชแนวทางเดียวกับที่ปราสาทพนมรุง และ
ถอดชิ้นสวนที่ไมคงสภาพออกแลวประกอบขึ้นใหม เปนหลัก เสริมโครงสรางสมัยใหม เปนหลักการ
รอง โดยมีลําดับการดําเนินงานดังนี้ (สัญชัย หมายมั่น 2537 : 35)
แผนผังควบคุม (Mapping Control)
1. การทําผังรวม (Lay-Out Plan) เพื่อกําหนดพื้นที่การปฏิบัติงานของฝายเทคนิคและ
ฝายโบราณคดีตามกรรมวิธีของแตละฝายอยางกวางๆ
2. การทําผังเฉพาะ (Zoning Sepetation) เพื่อแบงพื้นที่การปฏิบัติงานฝายเทคนิค จะ
พิจารณาชิ้นสวนโบราณสถานที่รวงหลนทับลงมา เพื่อหาแนวทางนําไปประกอบเขาไปใหม และ
ตรวจสภาพความมั่นคงของฐานรากรับน้ําหนัก ฝายโบราณคดีวิเคราะหตอไป
ผังรูปแบบเพื่อการบูรณะ (Plan and Elevation Drafting)
1. รังวัดทําผังกอนทํารูปแบบบูรณะ (Measure Work)
2. วิเคราะหรูปแบบ (Elevation Analysis)
การกําหนดรหัส (Coding) ตองกําหนดรหัสบนชิ้นสวนโบราณสถานเปนอักษรยอ และ
หมายเลขแตละชั้นแถวพรอมทิศทาง ดวยสีหรือเขียนคอนกรีตบนแลงและบันทึกไวใหตรงกับใน
รูปแบบแผนผัง
การขนยายออก (Move out or Relocation of Unwanted Items) เมื่อเขียนรหัสของ
ทุกชิ้นสวนแลว ใหทําการขนยายออกนอกสถานที่จนถึงฐานรากเดิมหรือถึงชั้นแถวที่พิจารณาแลว
วา มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไมเคลื่อนตัวและรับน้ําหนักของตัวอาคารได
อยางปลอดภัย
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การกําหนดโครงสราง (Structural Design) ออกแบบฐานราก โครงสรางตางๆ เชน
คานใหญ คานยึด ขึ้นใหมดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
การขนยายกลับ (Move in or Site Additions) ตองนํากลับมาติดตั้งตามรหัสที่สรางไว
ชิ้นสวนที่รวงหลนลงมาแตเดิมใหทดลองประกอบบนพื้นดินกอนไปติดตั้งจริง จนหมดชิ้นสวน
ชิ้นสวนใดสูญหายหรือเสื่อมสภาพใหใชของใหมทดแทนได แตตองกลมกลืนทั้งสีและชนิดของวัสดุ
แบะไมควรเกิน 5% ของกายภาพ
พัฒนาภูมิทัศน (Landscape Development) ออกแบบสภาพแวดลอมดวยการตกแตง
ประดั บ พรรณพื ช และออกแบบอาคารอํ า นวยความสะดวกด า นการศึ ก ษา ท อ งเที่ ย ว และ
สาธารณูปการที่เกี่ยวของ
ทําผังรูปแบบที่บูรณะแลวเสร็จ (Measure Work) รังวัดทําผังรูปแบบบูรณะที่สมบูรณ
แลว เสร็ จ หากบู รณะไม ค รบสมบู ร ณ ใหทํา แบบวิเ คราะห ที่คาดว า จะเปน รู ปแบบจริ งไวด ว ย
เสนประ
การบูรณะดวยวิธีอนัสติโลซีสนี้ไมเฉพาะแตบูรณะปราสาทหินแบบขอมเทานั้น แตได
นํามาประยุกตใชกับปราสาทอิฐที่ปราสาทเมืองต่ําเปนที่แรก และเปนตนแบบในการนําหลักการ
เดียวกันนี้ไปบูรณะโบราณสถานอิฐทั่วประเทศไทย
5.2.5 กรณีการกอตั้งสยามสมาคม ในชวงเวลารอยกวาปที่ผานมา ประเทศ
ไทยไดรับเอาความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมของผูคนและกายภาพของบานเมือง เกิดการขยายตัวของประชากรและชุมชนใหม
ตลอดจนมีการกอสรางอาคารรูปแบบใหมเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงทวีความรุนแรง
ในชวงปพ.ศ. 2500 ที่แมวาความเจริญกาวหนาจะกอใหเกิดอาคารและถนนหนทางที่สะดวกสบาย
ในการดํารงชีวิต แตก็มีไมนอยที่การสรางสิ่งใหมนั้นไดทําลายสิ่งที่ดีงาม อันเปนสัญลักษณของ
วัฒนธรรมในอดีตลงเสีย ดังเชน มีการรื้อถอนอาคารทรงคุณคาทางประวัติศาสตร มีการใชพื้นลาน
โลงแข็งกระดางเขาแทนที่สวนสาธารณะอันรื่นรมย รวมถึงการเกิดของอาคารตึกแถวที่หอมลอม
บดบังวัดวาอาราม ดังนี้เปนตน
ในชวงเวลาดังกลาวจึงไดมีกลุมสถาปนิก ขาราชการ นักวิชาการตลอดจนเอกชน ผูเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษสถาปตยกรรมที่มีคุณคา รวมตัวกันทํางานภายใตสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ในนาม กรรมาธิการวิชาการ สาขาอนุรักษศิลปกรรม โดยกอตั้งอยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2513
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กรรมาธิการอนุรักษศิลปกรรมในวาระแรกไดพัฒนาตอเนื่อง มาเปนกรรมาธิการอนุรกั ษ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมต อ มา ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มของบ า นเมื อ ง ซึ่ ง
ประกอบด วยที่สาธารณะ คลอง ตนไม สวน ทัศนียภาพของถนน และอาคารที่มี ความสําคัญ
ทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร ซึ่งพิจารณาสถานที่ตั้งและความเหมาะสม
กับบริเวณสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นใหมในบริเวณที่สําคัญ และมีการสํารวจ
เก็บขอมูล บันทึกภาพและจัดทําบัญชีอาคารสถานที่สําคัญทางดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและ
ประวัติศาสตร ทั้งที่ถูกรื้อไปแลวและทั้งที่ยังคงอยู เพื่อเปนหลักฐานของความเจริญของบานเมือง
ในอดีต และเพื่อการดําเนินการอนุรักษในขั้นตอๆ ไป
งานที่ผานมาของคณะกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในชวงแรก พ.ศ. 2508 - 2520
เชน การทําโครงการจัดทําแผนอนุรักษและโครงการอนุรักษ เชน สวนลุมพินี หอไตรวัดระฆัง ปอม
พระสุเมรุ คัดคานการรื้อโบสถอัสสัมชัญ การสรางตึกแถวบริเวณวัดภูเขาทอง เปนตน
ในชวงปพ.ศ. 2521 เปนตนมา ไดเริ่มมีการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น และ
ใหรางวัลกับงานอนุรักษสถาปตยกรรมดีเดน และจัดทําบัญชีอาคารควรคาแกการอนุรักษ
5.2.6 กรณีวาดวยอนุสัญญาระหวางประเทศในการสงวนรักษาโบราณสถานแหงชาติ ประเทศไดยอมรับอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษระหวางประเทศ ทั้งนี้ความ
รวมมือระหวางประเทศทําใหมีการพัฒนา แลกเปลี่ยนขอมูลความรู รวมทั้งสรางระเบียบเพื่อเปน
มาตรฐานในการทํางานของโลก
อนุสัญญาตางๆ มีดังตอไปนี้
อนุสัญญาวาดวยการปองกันสมบัติวัฒนธรรมยามสงคราม รัฐบาลไทยไดใหสัตยาบรรณอนุสัญญาดังกลาวพรอมทั้งประเทศสมาชิกจํานวน 59 ประเทศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2512 โดยมีสาระสําคัญคือ จะชวยกันกั้นเขตมรดกทางวัฒนธรรมใหพนจากการสูรบจากศัตรูคู
สงคราม โดยใชมาตรการและแนวทางปฏิบัติตางๆ
อนุสัญญามรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 16 November 1972) รัฐบาลไทยให
สัตยาบรรณเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 โดยใหกรมศิลปากรมีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ สาระสําคัญของอนุสัญญานี้คือ การคุมครองและหลักปฏิบัติใน
การนําคืนศิลปวัตถุซึ่งถูกลักลอบโดยผิดกฎหมายคืนประเทศเจาของ ภายใตเงื่อนไขและขอปฏิบัติ
ของประเทศสมาชิกแตละประเทศ โดยมีทั้งหมด 26 มาตรา
นอกจากนั้นประเทศยังเขารวมกับองคกรระหวางประเทศดังตอไปนี้ คือ
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สภาระหวางชาติวาดวยโบราณสถาน (International Council on Monument and
Sites / ICOMOS) เปนองคกรระหวางประเทศที่อยูภายใตการอุปถัมภของ UNESCO (United
Nation Education Scientific and Cultural Organization) เปนองคกรนานาชาติที่มีสวน
เกี่ยวของกับการอนุรักษ คุมครอง ทํานุบํารุง และสงเสริมโบราณสถาน ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณวาดวยการศึกษาคนควา และความรวมมือในการดูแลโบราณสถาน
ของประเทศสมาชิก ไทยไดเปนสมาชิกของสภาแหงนี้เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยมีการจัดประชุมระหวาง
ชาติเพื่อกําหนดแนวทาง นโยบายและวิธีการสงวนรักษาแบบตางๆหลายครั้ง จนปจจุบันแนว
ทางการสงวนรักษาของประเทศสมาชิกมีความเปนเอกภาพและอยูในมาตรฐานเดียวกัน (นิคม มูสิ
กะคามะ 2538 : 29)
สถาบันระหวางชาติวาดวยการศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration Cultural Property
/ ICCROM) มีสํานักงานใหญที่กรุงโรม อิตาลี ไทยเปนสมาชิกขององคกรนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2492
ซึ่งไดสงเจาหนาที่เปนจํานวนมากไปฝกอบรม ซึ่งองคกรนี้ประกอบไปดวย
- คณะกรรมการแหงชาติของประเทศสมาชิก (National Commeittees) ประเทศ
สมาชิก จะจั ดตั้ ง คณะกรรมการแหง ชาติขึ้ นในประเทศของตน เพื่ อ เป น ตัว แทนระดับ ชาติ จั ด
ระเบียบขอบังคับขึ้นเองในสมาชิกของตน
- คณะกรรมการระหวางชาติ (International Commeittees) ไดแกคณะกรรมการที่
เปนผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆชวยเหลือ ปรับปรุงกิจการพิพิธภัณฑสถานซึ่งแยกยอยเออกเปน
คณะกรรมการวาดวยการพิพิธภัณฑอีกจํานวนหลายสาขา
5.2.7 กรณีจัดตั้งกลุมโบราณสถานสําคัญในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร
ในป พ .ศ. 2519 กรมศิ ล ปากรริ เ ริ่ ม โครงการอนุ รั ก ษ เ มื อ งเก า สุ โ ขทั ย ในรู ป แบบของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรขึ้นเปนแหงแรก และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการดังกลาวในป พ.ศ. 2521 โดย
อยูในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ง ชาติ ฉบั บที่ 4 - 5 (พ.ศ. 2520 - 2529) และองคก ร
ยูเนสโกไดสนับสนุนโครงการอุทยานประวัติศาสตรในป พ.ศ. 2522
โครงการอุทยานประวัติศาสตรที่เริ่มตนกอนคือ โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
ตามแนวคิดที่ วา กรมศิลปากรตระหนัก ดีวา การบูรณะสงวนรักษาโบราณวัตถุ สถานตองเกิด
ประโยชนทางสังคมอยางเต็มที่ และยังคงตองทําใหแหลงวัฒนธรรมประวัติศาสตรมีความสําคัญ
อยางแทจริงตอชีวิตคนไทยทั้งมวล โดยการจัดใหโบราณสถานเปนแหลงทองเที่ยวอันทําใหเกิดการ
สงวนรักษางายขึ้น และสงเสริมใหประชาชนเกิดความรูความรักและเขาใจเรื่องราวและสงเสริมการ
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ทองเที่ยวทั้งจากชาวไทยและจากชาวตางประเทศ อันสามารถใหประโยชนทางดานวัฒนธรรมจาก
โบราณสถานไดมากกวาแตกอน (นิคม มูสิกะคามะ 2538)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 กรมศิลปากร ดัวยความรวมมือของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณ ไดอนุมัติในหลักการให
กรมศิลปากรเปนผูดําเนินงาน และเชิญคณาจารยจากมหาวิทยาลัยและสวนราชการหลายแหง
รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากยูเนสโกทําการศึกษา และจัดทําแผนแมบทอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยขึ้น
และเริ่มดําเนินงานภายใตการสนับสนุนของยูโนสโก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 ในวงเงิน 250.6
ลานบาท แตกรมศิลปากรไดรับการจัดสรรเพียง 44 ลานบาท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2524 - 2529) ภายหลังจาก
กรมศิลปากรไดพัฒนาโบราณสถานโดยบูรณะ และพัฒนาเปนอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเปน
แหงแรก ทําใหไดรับการสนใจจากประชาชนทั่วไป ซึ่งประชาชนทองถิ่นมีรายไดจากการทองเที่ยว
มากขึ้น ยังผลใหการขุดทําลายโบราณสถานลดนอยลงไป
กรมศิลปากรไดเลือกแหลงโบราณคดีและโบราณสถานประกาศขึ้นทะเบียนในขณะนั้น
1,250 แหลง จํานวน 10 แหลงจัดตั้งเปนอุทยานประวัติศาสตรประกอบไปดวย
- อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห
- อุทยานประวัติศาสตรพิมาย
- อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง
- อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี
- อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
- อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
- อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ
- อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท
พบวาการอนุรักษโบราณสถานซึ่งเคยจํากัดคนทํางานไมกี่สาขา ก็ขยายกําลังคนมาก
ขึ้น โดยมีสถาปนิก นักโบราณคดี ชางศิลปกรรม วิศวกรการอนุรักษ นักวิทยาศาตร เปนตน มารม
ดําเนินงานมากขึ้น
5.2.8 กรณีระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน 15
สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดยอาศัยความตามมาตรา 10 และ 11 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
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และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ออกระเบียบเปนจํานวน 28
ขอ สามารถแบงเนื้อความออกเปน 4 กลุมหลัก คือ
1. คําจัดความ - มีการใหคําจํากัดความอยางชัดเจน คําวา อนุรักษ การสงวนรักษา
การปฏิสังขรณ การบูรณะโบราณสถาน
การอนุรักษ หมายความวา การดูแล รักษา เพื่อคงคุณคาไว และใหรวมถึงการปองกัน
การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย
การสงวนรักษา หมายความถึง การดูแลรักษาไว คงตามสภาพของเดิมตามสภาพเทาที่
เปนอยู และปองกันไมใหเสียหายตอไป
การปฏิสังขรณ หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพดังที่เคยเปนมา
การบู ร ณะ หมายความถึ ง การซ อ มแซม การบํ า รุ ง ให มี ลั ก ษณะกลมกลื น เหมื อ น
ของเดิม มากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูและสิ่งที่ทําขึ้นใหม
2. การศึกษารวบรวมขอมูลกอนการอนุรักษ - คือการทําสํารวจสภาพดั้งเดิม และ
สภาพปจจุบันของโบราณสถาน สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยละเอียด บันทึกภาพทําแผนผัง
เพื่อเปนขอมูล กอนทําโครงการอนุรักษ
3. หลั ก เกณฑ เ พื่ อ ใชเ ป น แนวทางพิ จ ารณาวิธี ก ารอนุ รัก ษ – โดยมี ห ลัก เกณฑสรุ ป
ดังตอไปนี้ คือ
ตองคํานึงถึงสภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอม สิ่งใดที่ทําลายโบราณสถานตองปรับปรุงให
เหมาะสมดวย
โบราณสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขมากอนแลวควรพิจารณาใหละเอียดวามีการ
แกไขมากี่ครั้ง ผิดถูกอยางไรนานเทาไรใหพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด ในการอนุรักษ
เพื่อใหโบราณสถานนั้นมีคุณคามากที่สุด ตองทําเปนหลักฐานแกไขบันทึกเปนเอกสาร เขียนแบบ
ไวหรือทําหุนจําลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษก็ได
โบราณสถานที่มีคุณคายอดเยี่ยมควรทําเพียงแตเสริมความมั่นคงแข็งแรงหรือสงวน
รักษาเทานั้น
การนําวิธีการเทคนิคใหมมาใชในการอนุรักษ ตองมีการศึกษาทดลองจนไดผลเปนที่
พอใจกอนแลวจึงนํามาใชได
การตอเติมควรใหกลมกลืนกับของเดิม กรณีที่ตองทําชิ้นสวนจําลองชิ้นสวนของโบราณ
สถานที่ขาดหายขึ้นไปใหม ควรออกแบบใหเห็นวาทําใหมแตตองผสานกลมกลืนกับของเดิม
โบราณสถานที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา ซึ่งเปนที่รูจักคุนเคยกันดี ตอง
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บูรณะโดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ สี ทรวดทรง อันทําใหโบราณสถานหมดคุณคา หรือ
เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์
เพื่อไมใหชิ้นสวนของโบราณสถานที่มีคุณคาเกิดชํารุดหรือโจรกรรม ตองนําชิ้นสวนนั้น
เก็บไวในสถานที่ปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย พรอมทําแบบจําลองของเดิมไปประกอบ
ในโบราณสถานนั้นแทน
โบราณสถานที่ยังมีประโยชนใชสอยอยู จะมีการอนุรักษโดยวิธีการเสริมสรางหรือตอ
เติมสิ่งที่จําเปนทําขึ้นมาใหม เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ไมจําเปนตองทําใหเหมือนของเดิมทีเดียว
แตสิ่งที่เพิ่มเติม ตองมีลักษณะที่กลมกลืนและไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้น
โบราณสถานต า งๆ ที่ ขึ้น ทะเบีย น และยั งไมไดขึ้น ทะเบีย น ตอ งมีม าตรการในการ
บํารุงรักษาใหคงอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงสวยงามอยูเสมอ
กรณีที่โบราณสถานใดๆมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม อาจเปนอันตราย การดําเนินการใน
เบื้องตน ควรดําเนินการอันเหมาะสม ทําการเสริมสรางความแข็งแรงไวกอน ที่จะดําเนินการ
อนุรักษเพื่อปองกันมิใหเสียหายตอไป
4. มีรายงานการปฏิบัติงานโดยละเอียดและเก็บไวในหอจดหมายเหตุ - ซึ่งหมายความ
วา ใหเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยและสามารถใหคนทั่วไปศึกษาได
5.2.9 พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2535) และกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2535
ไดรับการแกไขเพื่อใหเหมาะสมแกกาลสมัย แตโครงสรางของพระราชบัญญัติยังคงมีอยูเชนเดิม
โดยเพิ่มคํานิยามของคําวาโบราณสถานใหมีความหมายกวางมากขึ้น โดยโบราณสถานหมายถึง
อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุ หรือลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะและประวัติศาสตร โบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึง แหลง
โบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย กลาวถึงคําวาโบราณสถานให
รวมถึงสถานที่ที่เปนแหงโบราณคดี ประวัติศาสตรและอุทยานประวัติศาสตรเพิ่มเติม
มีการเปดโอกาสใหกรมศิลปากรสามารถหารายไดจากโบราณสถานไดโดยการเก็บคา
ค า เข า ชม และค า บริ ก ารอื่ น ๆได และอนุ ญ าตให บุ ค คลเข า ไปหาผลประโยชน ภ ายในบริ เ วณ
โบราณสถานได แตตองจายคาตอบแทนใหกรมศิลปากรเพื่อสมทบทุนโบราณคดีดวย
เพิ่มบทกําหนดโทษและเพิ่มโทษแกผูกระทําผิดอยางละเอียด ชัดเจน และเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น เพื่อใหเกิดความหวาดกลัวตอการกระทําผิดมากขึ้น
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นอกจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2535 แลวมีการตราพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลบังคับรวมกัน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ.2535
พระราชบัญญัตินี้ไดประกาศในกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 ผูมีอํานาจสั่งการ
ไดแกรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ.2535 ไดให
ความหมายของสิ่งแวดลอมไวกวางๆวา “สิ่งตางๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น” ซึ่งยอมเกี่ยวของกับโบราณสถานดวย
มาตรา 35 กํ า หนดให รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม”
มาตรา 36 กําหนดใหแผนขางตนดําเนินงานทางดานตางๆ ทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรม
นอกจากนั้นยังกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและรักษา
สิ่งแวดลอม และยอมรับการรวมมือใหเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อ
ผลประโยชนของชาติ นอกจากนั้น มีการกําหนดเขตอนุรัก ษสิ่ ง แวดลอม ซึ่งพระราชบัญญัตินี้
ตอบสนองกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เปนที่สนใจกันทั่วโลก อันทําใหเกิดประเด็นของการนํา
สิ่งแวดลอมมาพิจารณารวมกับการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยตื่นตัวอยางรุนแรง
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เนนการมองภาพกวางในระบบของเมือง ซึ่งคําวาผังเมืองไดรวมเอาสิ่งที่มีคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีไวดวย นอกจากนั้นยังกําหนดคําวาผังเมืองเฉพาะไว
หมายถึง แผนผังหรือโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการ
ที่เกี่ยวของ ในเมืองหรือบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
นอกจากนั้ น ยั ง กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ดทํ า ผั ง เมื อ งโดยเฉพาะ โดยกํ า หนดสาระใน
รายละเอียดเฉพาะนั้น เชน แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคา
ทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่พึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ
กําหนดใหบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตผังเมืองเฉพาะ ใชบังคับกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารกอสรางซึ่งสามารถกําหนดสิ่งแวดลอมบริเวณในผังเมืองนั้นได นอกจาก
นั้นการรื้อยายหรือดัดแปลงทรัพยสินของแผนดินนั้นๆ ใหทางผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจงให
คณะกรรมการบริหารผังเมืองทองถิ่นทราบ ถามีปญหาโตแยงใหเสนอคณะกรรมการผังเมือง
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วินิจฉัย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 เปน
พระราชบัญญัติที่บังคับให สภาตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาตําบลและทองถิ่นของตนเอง เปนงาน
โครงการ และงบประมาณของสภาตําบล โดยใหมีการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหมีการจัดสรรรายได
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรสวนทองถิ่น
ตางๆ ทั่วประเทศ และเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐมนตรีและรายงานตอสภา
ซึ่งจัดแผนงานตางๆที่เกี่ยวของกับการอนุรักษไดแก แผนงานบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การควบคุมอาคาร และการผังเมืองก็รวมอยูใน
แผนงานดังกลาวดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เนนสิทธิของประชาชนในการมี
สวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากร รวมทั้งคุมครองสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมทั้งเนนใหบุคคลในทองถิ่นมีสิทธิอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา (หมวด 3 มาตรา
46) นอกจากนั้น มีสวนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษที่นาสนใจคือ
หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชาวไทย มาตรา 56 เนนใหมีการดําเนินโครงการตางๆที่เกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองไดรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
กอน นอกจากนั้นยังใหสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานราชการ หรือหนวยงานอื่นๆเพื่อปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย หรือใหสิทธิ์ในการตรวจสอบการทํางานแกประชาชนนั้นเอง
หมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 289 องคกรปกครองทองถิ่นยอมมีหนาที่
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และองคกร
ทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการอบรม ฝกอาชีพตามความเหมาะสมตามความตองการในทองถิน่ และเขา
ไปมีสวนรวมในการศึกษาอบรมของรัฐ
เห็นไดวา กฎหมายที่เกี่ยวของในชวงเวลานี้ ใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ
ด ว ยกั น คื อ ความสั ม พั น ธ ข องโบราณสถานและสิ่ ง แวดล อ ม และการกระจายอํ า นาจให แ ก
ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมในการอนุรักษพรอมทั้งกระจายอํานาจใหทองถิ่นรวมดูแล จากกฎหมาย
ดังกลาวทําใหโครงการที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้ นําเอาหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมโดยรอบ และ
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การเขามามีสวนรวมของชุมชนมาเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาการอนุรักษโบราณสถาน
5.2.10 โครงการกรุง รัตนโกสินทร โครงการอนุรั กษ และพัฒนาเมืองใน
ระยะยาว รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเปนเมืองบริเวณแรกตั้งราชธานี
ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอนุรักษและพัฒนาการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยโครงการกรุง
รัตนโกสินทรเปนโครงการแรกที่ทําใหเห็นถึงพัฒนาการตอเนื่องของการอนุรักษชัดเจน
ในตอนแรกการริเริ่มการอนุรักษโบราณสถานภายในเกาะเมืองนั้น เริ่มตั้งแตป พ.ศ.
2478 โดยเริ่มตนบูรณะเฉพาะโบราณสถานที่มีความสําคัญ คือ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชวังบวรสถานมงคล หลังจากนั้นก็มีการขึ้น
ทะเบียนคลองคูเมืองเดิม แนวคลองเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร
ป พ.ศ. 2516 สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ไดเห็นถึงความสําคัญที่ตองมี
โครงการอนุรักษเกาะเมืองรัตนโกสินทร โดยหากปลอยปละละเลยใหมีการพัฒนาโดยไมมีการ
ควบคุมแนนอน จะทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได
เสนอใหโครงการนี้บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 2524) ในขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร โดยคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ 808/2519 ลงวันที่
30 กั น ยายน 2519 ได แต ง ตั้ ง คณะกรรมการอนุ รั ก ษ สิ่ง ก อ สรา งที่มี คุ ณ ค า ทางประวัติ ศ าสตร
โบราณคดี ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ภายในกรุงเทพมหานคร ใหมีหนาที่อนุรักษสิ่งกอสรางที่มี
คุณคาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด และเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ 200 ป
ในป พ.ศ.2525 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคําสั่งที่ 122 / 2521
ลงวันที่ 18 เมษายน 2521 แตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานกรุง
รัตนโกสินทรใหทําหนาที่ศึกษา ตรวจสอบขอมูลเพื่ออนุรักษ และปรับปรุง และบูรณะโบราณสถาน
เกาะเมืองรัตนโกสินทร
ตอมาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการทั้ง
2 ชุดดังกลาวซ้ําซอนกัน และมุงพิจารณาเฉพาะการอนุรักษ และยังขาดการควบคุมปญหาดาน
สิ่งแวดลอม มีความจําเปนตองพิจารณาการอนุรักษและการพัฒนาควบคูกันไปดวย จึงไดเสนอ
โครงการกรุงรัตนโกสินทรตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2521 โดยมีวัตถุประสงคคือ
(สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2539)
1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บางสวนใหเปนพื้นที่วาง และเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอน
หยอนใจ
2. เพื่ออนุรักษอาคารสถานที่และบริเวณบางสวนที่มีคุณคาทางศิลปกรรม
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3. เพื่อจําแนกและกําหนดการใชประเภทการใชที่ดินใหเปนสัดสวน และใหประสาน
กับระบบจราจร แผนการจราจร และระบบสาธารณูปโภคของเมือง
ทั้งนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติรับผิดชอบโครงการดังกลาว คือ คณะกรรมการ
โครงการกรุงรัตนโกสินทร โดยรวมคณะกรรรมการเดิม 2 คณะเขาดวยกัน และมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการเพื่อประสานงานให
เปนไปตามวัตถุประสงค
คณะกรรมการชุดนี้มีสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เปนเลขานุการทําหนาที่
กําหนดนโยบายและแผนในการอนุรักษ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร รวมทั้งมาตรการทางดานการ
บริหาร กฎหมาย และกฎระเบียบการตางๆใหหนวยงานปฏิบัติไปดําเนินการ รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนและภาคเอกชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และในปจจุบัน คือ
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจาก คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 โดยอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2541
คณะกรรมการชุดนี้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่เมืองเกา และยังคง
มีสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนสํานักเลขานุการ
โครงการกรุงรัตนโกสินทรนี้มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4.1 กิโลเมตร หรือ 2,538 ไร โดย
โครงการแรกที่มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและโครงการที่มีผลในทางปฏิบัติมากที่สุด คือ
โครงการสรางพื้นที่วางและสวนสาธารณะในเมือง โดยระหวางป พ.ศ.2530 - 2532 มีการสราง
อนุสาวรียรัชกาลที่ 3 และลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร โดยตองทุบศาลาเฉลิมกรุงออก ปพ.ศ.
2536 โครงการยายทัณฑสถานคลองเปรมไปชานเมือง ปรับปรุงพื้นที่วางเปนสวนสาธารณะ
ตอมาป พ.ศ. 2537 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ใหบริษัทชินครอนกรุป
จํากัด เปนที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร โครงการนี้จึงได
กระทําตอเนื่องจนถึงปจจุบันและมีแผนระยะยาวตอไปถึงอนาคต
การจัดการแผนบริหารและการจัดการโครงการ จําแนกตามลําดับความสําคัญและ
ความพรอมดานตางๆ ประกอบดวยกลุมโครงการ 3 กลุมโครงการ ไดแก โครงการระยะตน (ปที่ 1 5) รวม 9 โครงการ กลุมโครงการระยะกลาง (ปที่ 6 - 10) รวม 6 โครงการ กลุมโครงการระยะยาว
(ปที่11 - 15) รวม 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ผลที่ไดจากการอนุรักษและพัฒนาสวนใหญ
เนนการเปดมุมมองและพื้นที่โลง การปรับปรุงโบราณสถาน การสรางเอกลักษณและขอบเขตของ
กรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนการฟนฟูสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่โครงการ
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โดยพิจารณาจากโครงการที่ยังมิไดมีหนวยงานใดดําเนินการมีจํานวนรวม 20 โครงการ
สามารถแบงออกเปนกลุมโครงการที่มีความตอเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และหรืออยูใน
บริเวณที่มีความตอเนื่องสัมพันธกันดังนี้
ก) กลุมโครงการบริเวณปอมมหากาฬ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดารามและภูเขาทอง
ประกอบดวย
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษและปรับปรุงปอมมหากาฬ
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณขางวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารา
โครงการที่ 3 โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง
ข) กลุมโครงการเกี่ยวกับการสัญจรทางบกและทางน้ํา บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก
และชั้นใน ประกอบดวย
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงคลอง สะพาน เพื่อการสัญจรทางน้ํา
โครงการที่ 5 โครงการจัดเสนทางการเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง
โครงการที่ 6 โครงการอนุรักษปรับปรุงประตูเมืองพระนครกําแพงเมืองและปอม
โครงการที่ 7 โครงการจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโองอาง
ค) กลุมโครงการบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ประกอบดวย
โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย
โครงการที่ 9 โครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงบริเวณทาพระจันทร
โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการคาภายใน
โครงการที่ 13 โครงการเปดมุมมองวัดโพธิ์
โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงบริเวณทาเตียน
โครงการที่ 15 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ง) กลุมอื่นๆ ประกอบดวย
โครงการที่ 16 โครงการปรับปรุงพื้นที่แพรงนรา แพรงภูธร แพรงสรรพศาสตร
โครงการที่ 17 โครงการจัดระเบียบยานพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดําเนิน
โครงการที่ 18 โครงการลานอเนกประสงคเพื่อกิจกรรมดานวัฒนธรรม
โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมยานการคาบางลําพู
โครงการที่ 20 โครงการจัดทําสาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร
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5.3 สรุปกรอบแนวคิดการอนุรักษ
การอนุรักษในยุคที่ 5 การอนุรักษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ.2504 2546) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในชวงเวลานี้ไดดังนี้ คือ
1. มีพัฒนาการทางดานตาง ๆทั้งทางแนวคิดและกฎหมายที่มีการปรับปรุงไปตามยุค
สมัยและตามแนวคิดตะวันตกอยางรวดเร็ว แนวคิดและกฎหมายตางๆเปนกรอบกําหนดในการ
ทํางาน
2. จากระบบการบูรณะของหนวยงานราชการเอง เปลี่ยนแปลงไปเปนระบบการจาง
เหมางานเอกชน
3. การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานเขาสูระบบทุนนิยมเต็มตัวและรุนแรง เปนการนํา
โบราณสถานมาเพื่อใชพัฒนาเศรษฐกิจ มากกวาการมองโบราณสถานในแงของความโรแมนติก
และความทรงจําในอดีต (romantic & memorial)
จากการศึกษาในบทนี้ทําใหเราทราบวา การอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยนั้น
ลวนมีเหตุผลทางความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อัน
ลวนเปนเหตุปจจัยที่ทําใหแนวคิดการอนุรักษ และวิธีการปฏิบัติตอโบราณสถานนั้น มีพัฒนาการ
แตกตางกันไป อยางไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษในปจจุบันยังมิอาจกลืนกระแสวัฒนธรรม
การอนุรักษที่อิงความเชื่อ ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาในอดีตได หากแตยังดํารงอยูคูกัน
สืบเนื่องกันไป พระสงฆยังคงมีบทบาทสําคัญในปจจุบันตอการดูแลรักษาโบราณสถานในเขตวัด
ของตน ชุมชนเริ่มมีบทบาทที่สําคัญในการอนุรักษเพื่อพัฒนาชุมชน ในขณะเดียวบริษัทเอกชนก็
เขามามีบทบาทยิ่งตอกระแสทุนนิยมในปจจุบัน จากบริบทของความสนใจเฉพาะตัวโบราณสถาน
ก็เปลี่ยนแปลงไปเปนการมองภาพรวมของสภาพแวดลอมในบริบทตางๆ ทั้งสภาพแวดลอมที่ควร
จะเปนในอดีต และสภาพแวดลอมที่ควรจะเหมาะสมในปจจุบัน

110

ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคแหงการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิม (พ.ศ.2394 - กอน พ.ศ.2453)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394 - 2411)
พ.ศ.2394

ประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 - 2404

พ.ศ.2394

ออกหมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด กําหนดใหราษฏรที่อยูใกลชว ยกันสอดสอง
โบราณสถาน

พ.ศ.2402

ในประกาศนี้ใชคําวา “จัดการปฏิสังขรณ”
กับการซอมแซมวัดวาอารามตางๆ เชน พระ
ปฐมเจดีย พระวัดพระเชตุพนฯ เปนตน

เปนกฎหมายฉบับแรกที่คุมครอง
โบราณสถาน โบราณสถานที่เขาใจในตอนนี้
คือวัดวาอารามโดยใหชาวบานดูแลวัดใกล
บาน
อันเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
มากกวาการรักษาโบราณสถานโดยตรง
เริ่มตนเก็บรวบรวมของเกาไวที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ คําวาพิพิธภัณฑเกิดขึ้นเปนครั้ง เริ่มตนการนิยมรวบรวมของเกา สวย แปลก
แรก
มาอวดแสดงใหเห็นวาชาติไทยมีของดีอยู
มาก
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ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคแหงการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิม (พ.ศ.2394 - กอน พ.ศ.2453) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411 - 2453)
พ.ศ.2417

พ.ศ.2450

โปรดเกลาให Henry Alabaster (ตนสกุลเศวตศิลา) ดําเนินการจัดพิพิธภัณฑตามแบบแผน
อยางยุโรปขึ้นทีห่ อคองคลอเดียในพระบรมมหาราชวัง มีคนไทยมาฝก คือ นายทัต ศิริ
สัมพันธ หรือพลโทพระยาสรรพการ และเรียกวา “หอมิวเซียม” โดยยายของจากพระที่นงั่
ประพาสพิพธิ ภัณฑมาจัดแสดงไวที่หอมิวเซียมทั้งหมด
และเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิน่ เชน อยุธยาพิพิธภัณฑสถานเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นแหงแรก
จัดตั้งโบราณคดีสโมสร รัชกาลที่ 5 ทรงเปนนายกสโมสรและมีพระบรมราชโองการประกาศ
สงวนรักษาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไวเปนมรดกแผนดิน

พ.ศ.2450

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวครั้งเปนเจาฟาฯ ในรัชกาลที่ 5
ทรงแตงหนังสือ “เที่ยวเมืองพระรวง”

พ.ศ.2451

ทรงรับสั่งใหสงวนรักษาเมืองอยุธยาในฐานะที่เปนเมืองโบราณ

แสดงใหชาวตางชาติเห็นวาไทยเปนชาติที่มี
การสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ยาวนานและมี
ความเจริญทางอารยธรรมเชนเดียวกัน

จัดตั้งสมาคมศึกษาเรื่องราวในอดีตตาม
อยางตะวันตกนิยมเชนเดียวกัน หากเฉพาะ
แตชนชั้นสูงเทานั้น
แสดงความเปนชาตินิยมของพระองค ใหพึง
ระลึกวาชาติไทยไมใชชาติใหมแตมีอารย
ธรรมรุงเรืองมาแตอดีต อยาหลงแตของใหม
ที่เขามาและลืมอดีตของชาติที่มีอยูเดิม
เปนครั้งแรกที่มีการ”สงวนรักษา”โดยใหที่ดิน
ในกําแพงเมืองเปนของแผนดิน และมีการ
สํารวจ ศึกษาเมืองเกาตีพิมพเปนหนังสือครั้ง
แรก
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ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคของการปรับปรุงองคกร (พ.ศ. 2454 - 2475)
ชวงเวลา
เหตุการณ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453 - 2468)
พ.ศ.2455

ทรงโปรดเกลาใหตั้งกรมศิลปากรขึ้น

พ.ศ.2465 - 69
พ.ศ.2466

มีประกาศใหรับสิ่งของตางๆทั่วประเทศมาไวยังพิพิธภัณฑฯพระนคร
โปรดเกลาใหออกประกาศจัดตรวจรักษาของโบราณ

พ.ศ.2467 - 69

ขาราชการเดินทางไปตรวจรักษาของโบราณที่ จ. ลพบุรี

หมายเหตุ
เปนหนวยงานรัฐโดยตรงที่มีหนาที่
บํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรค
และเผยแพรงานศิลปะวิทยาการและ
วัฒนธรรมของชาติ แตตลอดเวลาที่ผานมามี
การยุบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรหลาย
ตอหลายครั้ง
มีการรวบรวมโบราณวัตถุอยางตอเนื่อง
เปนประกาศฉบับแรกที่กลาวถึงการสงวน
รักษาโบราณวัตถุสถานในไทยในแบบอิงตอ
รัฐ และเปนตนแบบแหงพระราชบัญญัติวา
ดวยโบราณวัตถุสถานในสมัยตอๆมา
มีการสํารวจตรวจของโบราณตามเมืองเกาที่
สําคัญ ทําใหพบเห็นโบราณสถานมากมายที่
จําเปนตองและบํารุงรักษา
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ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคของการปรับปรุงองคกร (พ.ศ. 2454 - 2475) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2468-2477)
พ.ศ. 2469

ยุบเลิกกรมศิลปากร มารวมไวในกรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร แลวเปลี่ยนชื่อเปน
ราชบัณฑิตยสภา กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา และ
ศ.ยอรช เชเดย นักวิชาการและปราชญชาวฝรัง่ เศสแหงสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการทั่วไปแหงราชบัณฑิตยสภา

พ.ศ. 2469

โปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร และ
พระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ สังกัดราชบัณฑิตสภา

พ.ศ.2469

กงศุลสยามเมืองแวนคูเวอร ขอใหรัฐบาลสยามแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุกับพิพิธภัณฑฯ เมือง
แวนคูเวอร ประเทศแคนาดา

พ.ศ.2469

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตรวจรักษาของโบราณที่เมืองเกาตางๆที่สําคัญเชน จ.
ลพบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา เมืองอูทอง และศ.ยอรช เชเดสที่ จ.ปราจีนบุรี

หมายเหตุ

ปรับปรุงองคกรใหม อํานาจทั้งหมดจึงอยูที่
ราชบัณฑิตยสภา โดยไดรับอิทธิพลความคิด
จากฝรั่งเศสโดยผานคนจากสํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศ และจากตอนนี้เปนตนไป
การอนุรักษโบราณสถานมี ระเบียบขอบเขต
ชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม
พระราชบัญญัติเกิดขึ้นเนื่องจากมีการ
ลักลอบนําโบราณวัตถุออกนอกประเทศโดย
ชาวตางชาติบอ ยครั้ง
มีการแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุกับตางประเทศ
บางเปนครั้งคราว เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส
อเมริกา
การเดินทางไปที่ตางๆ ณ เมืองเกา ทําให
ทราบวามีสิ่งใดสําคัญอยูที่ใด
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ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษยุคของการปรับปรุงองคกร (พ.ศ. 2454 - 2475) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
พ.ศ.2471 - 75 ซอมแซมพระทีน่ ั่งและพระราชฐานตางๆ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ศาลาสหทัยสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังไกลกังวล พระอุโบสถวัดราชบพิธ

พ.ศ.2472

พ.ศ.2472

พ.ศ. 2472

มีการตรวจพิพธิ ภัณฑสถานแตละภาค รวมทัง้ ตรวจคนโบราณวัตถุที่จังหวัดตางๆ ไดแก
ภาคเหนือ ภาคใต พระปฐมเจดีย นครศรีธรรมราช ลพบุรี อ.ไชยา และในจังหวัดตางๆ รวม 8
ครั้ง ภายใน 1 ป
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศเสด็จไปดูการบูรณปฏิสังขรณที่นครวัด โดยมีศ.ยอรช เช
เดส ขุนบริบาลบุรีภัณฑ ม.ร.ว.โต จิตรพงศ ณ อยุธยา เสด็จดวย
บูรณะพระศรีรัตนมหาธาตุ และปรางคสามยอด จ.ลพบุรี

หมายเหตุ

มีการซอมสถานที่ตางๆของสถาบันกษัตริย
กอนพ.ศ.2575 ตองการฟนฟูสถาบัน โดย
ซอมใหงดงาม ยิ่งใหญสมสถาบัน
พระมหากษัตริย
มีการตรวจตราของโบราณในภูมิภาคอื่นๆ
มากยิ่งขึ้นจากปกอน
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการทํางานของ
สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศทําใหไดรับ
ความรูเทคนิคการบูรณะกลับมา
มีการถายภาพบอกตําแหนงที่ซอมแซมไว
และพยายามรักษาของเดิมไวมากที่สุด มี
จดหมายขอคําแนะนําจากผูรูเชนหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ แตก็ยังมีซีเมนตเขามา
เกี่ยวของในการค้ํายันอยู
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ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษยุคของการปรับปรุงองคกร (พ.ศ. 2454 - 2475) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
พ.ศ. 2473

ในปเดียวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชนุภาพทรงแสดงปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ ใหเทศาภิบาล
มณฑลตางๆ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร โดยไดบรรยายถึงหนาที่ของราชบัณฑิตย
สภาตลอดจนชีแ้ จงการตรวจรักษาของโบราณ

พ.ศ. 2475

พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ นายกราชบัณฑิตยสภา เสด็จไปตรวจตราโบราณ
สถานที่อยุธยา เสด็จโดยรถไฟ วันที่ 6 ก.พ.

หมายเหตุ

แสดงความเขาใจในเรื่องความสําคัญของ
โบราณสถานซึง่ แสดงกอนปาฐกถาที่เมือง
เอเธนส (Athens Charter) พ.ศ. 2474 ซึ่ง
นาจะสืบเนื่องจากอิทธิพลของนักปราชญ
ฝรั่งเศสที่ใหคําแนะนํา
ยังแสดงวิธีการสงวนรักษาโบราณสถานโดย
ถายทอดวิธีจากสวนกลางใหทองถิ่นเขาใจ
โดยหลักแนวคิดที่สําคัญ คือ หาม
เปลี่ยนแปลง รื้อ ตามใจชอบ คลายกับ
Athens Charter และแนนอนวาไทยนาจะมี
ความรูในแนวคิดของ Boito มากอนปาฐกถา
นี้ไมมากก็นอย
เปนกิจของนายกราชบัณฑิตยสภาตอง
เดินทางไปตรวจตราโบราณสถาน ณ เมือง
เกา ที่ตางๆ
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503)
ชวงเวลา
เหตุการณ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2477 - 2489)
คณะราษฎร(พ.ศ.2477-2481) จอมพลป.พิบลู สงคราม (พ.ศ .2481 - 2487)
ควง อภัยวงศ (พ.ศ.2488) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (พ.ศ.2488 - 2489)

หมายเหตุ

พ.ศ. 2476

ประกาศจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โอนงานโบราณคดีสโมสรและ
กิจการพิพิธภัณฑจากราชบัณฑิตสภามาสังกัดกรมศิลปากร

เปนการลดทอนอํานาจราชบัณฑิตยสภา
และจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใหม สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพจําตองลี้ภัยไป
ปนังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง หากยังมีพระราชสาสนโตตอบกับ
คนสนิท (สมเด็จฯกรมนริศรานุวัตติวงศ
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ) เกี่ยวกับโบราณคดี
และการอนุรักษโบราณสถานเสมอ ตลอดจน
ชาวตางๆประเทศที่ทํางานตองยายไป
เชนเดียวกัน

พ.ศ. 2476

พิพิธภัณฑ โรริช แหงเมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐฯอเมริกาเชิญรัฐบาลไทยเปนภาคีใน
สัญญาระหวางประเทศเพื่อปองกันศิลปและวิทยาสมบัติในยามสงคราม

ไทยรวมมือในภาคีดังกลาว ตามแนวทาง
สากล
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2477

ตราพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
2478 ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานครั้งแรก 8 มีนาคม พ.ศ. 2486

ตราพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม โดยยกเลิก
กฏหมายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของเดิมทั้งหมด โดยใหสิทธิกับกรมศิลปากร
เต็มที่ ตัดอํานาจของราชบัณฑิตยกสภาที่มี
อยูเดิม เพิ่มโทษสําหรับผูกระทําผิดในหลาย
มาตรา
การขึ้นทะเบียนมุงทําในภูมิภาคเสียกอน
แลวจึงทําการบูรณะตามโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนไวแลวโดยใชไมค้ํายันไว

พ.ศ. 2476 - 77

บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารมงคลบพิตร

พ.ศ. 2477

นายเอสมิกี้ ขาราชการตําแหนงชางรัก กองปราณีตศิลปกรรม กระทรวงธรรมการไปดูงาน
ของโบราณที่นครวัด

พระวิหารเดิมเปนซากอาคารไมไดใช
ประโยชน ภายหลังการบูรณะเปนพระวิหาร
สมบูรณ ไดรับการวิจารณวาเปนการบูรณะ
โดยการสรางใหมโดยสิ้นเชิง
เริ่มสงบุคลากรไปดูงานตางประเทศ ในชวงนี้
เปนการดูงานที่เกี่ยวของกับสํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศ
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2478

พ.ศ. 2481 - 83

พ.ศ. 2482 - 88

ผูแทนไปประชุมกับสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ณ เมืองมนิลา ณ วันที่ 6 - 12 ก.พ.
การบูรณะเมืองสุโขทัยเปนครั้งแรกโดยรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม

การทํางานในชวงนี้เปนการสํารวจ ถากถาง
พื้นที่ ดูแลโบราณสถานเพียงการค้ํายันไว
อันเนื่องมาจากสุโขทัยยังเปนปารกชัฏ การ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความยากลําบาก
รวมทั้งยังขาดงบประมาณสนับสนุน
นายปแอร ดูปองต นักโบราณคดีฝรั่งเศส สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ขุดวัดหนาพระ
การขุดในครั้งนี้เปนครั้งแรกที่มีการอยางเปน
เมรุ จ.นครปฐม
ระบบตามแบบฝรั่งเศส มีการจดบันทึก มี
การทําทะเบียนของที่พบ และมีขาราชการไป
ศึกษาการทํางานขุดครั้งนี้ดวย แตตอมา
ภายหลังทําใหเกิดการลักลอบขุดของโบราณ
ที่นครปฐมตามมา
ชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามอินโดจีนเพื่อเรียกรองดินแดนอาณานิคม
ระหวางสงครามทําใหการทํางานของสหรัฐ
ฝรั่งเศสคืนสูประเทศเดิม ภายหลังสงครามยุติ (พ.ศ.2488) มีการจัดตั้งองคกรสหประชาชาติ หยุดชะงัก จากสงครามอินโดจีนทําให
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเริ่มขยายเขาไทย
ฝรั่งเศสถอยกําลังออกจากเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รวมทั้งอเมริกาเริ่มเขามามีบทบาท
ทางดานตางๆตอภูมิภาคนี้เปนครั้งแรก
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2485

ตั้งสภาการวัฒนธรรมแหงชาติ

จัดตั้งสภาการวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนอง
ตามนโยบายของรัฐบาลรักชาติ หรือ
ชาตินิยมในขณะนั้น
แกไขพระราชบัญญัติ ใหสอดคลองกับสภาน
การณปจจุบันและแนวทางสากลใหมากขึ้น

พ.ศ. 2486

แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2486

พ.ศ. 2487

รัฐบาลซึ่งมีนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี ไดออกพระราชบัญญัติใหนําที่ราชพัสดุ นําที่ดินภายในเมืองอยุธยาที่เคยสงวนรักษา
ออกจําหนายแกราษฏร มีการจัดจําหนายที่ดินและพัสดุหลายแหง มีการจําหนายที่ดินใน
ไวตั้งแตพ.ศ.2451 มาจัดแบงจําหนายแก
เมืองพระนครศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก
ราษฎร ทําใหเกิดผลกระทบตอการรุกล้ําเขา
มาในเขตโบราณสถานจนถึงปจจุบัน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2489 - ปจจุบัน)
พ.ศ. 2490

กระทรวงวัฒนธรรมอนุญาตใหประมูลอิฐจากซากโบราณสถานวัดรางขายเปนรายไดแผนดิน
ทําใหโบราณสถานในพระนครศรีอยุธยาเสียหายเปนจํานวนมาก

ในชวงสภาพวัฒนธรรมและรัฐบาลชุด
ดังกลาวไมไดใหความสําคัญกับ
โบราณสถานทําใหงานอนุรักษในชวงเวลา
ดังกลาวไมปรากฏชัดเจน
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2491 - 93

หลวงบริบาลบุรีภัณฑเดินทางไปประชุมพิพิธภัณฑระหวางชาติ (ICOM) ทีป่ ระเทศอิตาลี

พ.ศ. 2492

กรมศิลปากรสมัครเปนสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ ระหวางชาติ (ICOM) และ
สถาบันการศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ICCROM)
และมีการสงตัวแทนไปประชุมอยางสม่าํ เสมอ เชน พ.ศ. 2496 ม.จ.สุภัทรดิส ดิศกุล พรอม
ดวยกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร หลวงบริบาลบุรีภัณฑ นายตรี อมาตยกุล เปนตัวแทน
เดินทางไปประชุมพิพิธภัณฑระหวางชาติ (ICOM) ที่ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2492

ตั้งกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2492 - 01

กระทรวงวัฒนธรรมยกเลิกระเบียบการขุดอิฐจากวัดรางมาขาย

เพื่อวางแนวทางความเขาใจรวมกันกอนที่จะ
เขาไปเปนสมาชิก
ชวงเริ่มแรกของการเขาไปสมาชิกสากลอยาง
เต็มตัวและตองใชแนวทางตามแบบสากล
เชนเดียวกันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ
นอกเหนือจากความเขาใจตามแบบอยาง
สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศใน
สมัยกอนหนาเพียงอยางเดียว
การรับรูวาโบราณสถานและเรื่องราวตางๆ
เกี่ยวกับอดีตเปนสิ่งที่ตองเขาใจทั่วโลก
รวมทั้งกระแสการณที่ตองการใหรักชาติและ
หวงแหนวัฒนธรรมจึงจัดตั้งกระทรวง
วัฒนธรรมขึ้น
รัฐบาลนี้ยกเลิกระเบียบดังกลาว อิฐตางๆที่
เคยไดรับการอนุญาตใน2ปกอนทําใหเกิด
ความเสียหายตอโบราณสถานและเมืองเกา
มาก
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ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2492

พ.ศ.2493

พ.ศ. 2492 - 98

เริ่มตนบูรณะโบราณสถานที่เมืองสุโขทัยเกา

ดวยความที่เมืองเกาสุโขทัยเปนเมืองที่ใช
เอกลักษณของชาติและยังเปนปารกชัฎ จึง
ควรไดรับการอนุรักษ หากการทํางานในชวง
นี้เปนการบันทึกสภาพและถากถางปา ค้ํายัน
และดําเนินการตอเนื่องตามงบประมาณในป
พ.ศ. 2496 ตั้งใหสุโขทัยเปนที่ศึกษา
ประวัติศาสตร
ยังมีการเดินทางไปสํารวจของโบราณยังภูมิภาคตางๆของอธิบดีกรมศิลปากร ตามแบบอยาง ในชวงระหวางนี้ยังเปนการเดินทางออกไป
เดิม และประกาศผานวิทยุกระจายเสียงเพียงบอกเลาความสําคัญของทองถิ่นตางๆที่ไดไป สํารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานตางๆ
สํารวจใหประชาชนเขาใจและรับฟง เชน พันโทหลวงรณสิทธิพิชัย ฮธิบดีกรมศิลปากร พ.ศ. ตามภูมิภาคและใหคําแนะนําแกราษฎรที่อยู
2493 เดินทางสํารวจของโบราณโดยเรือ จากสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ในบริเวณใกลเคียงกับโบราณถสานดังกลาว
อางทอง สิงหบรุ ี ชัยนาท สุพรรณบุรี
ขาราชการและนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาตอและดูงานตางประเทศ
ผลจากการเขารวมเปนสมาชิกองคกรสากล
นายชิน อยูดี ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิพธิ ภัณฑและโบราณคดีที่ยุโรปและอเมริกา ในป พ.ศ. ตางๆทําใหไดรับการชวยเหลือเพิ่มขึ้นเชน สง
2494 - 96
ผูเชี่ยวชาญมารวมวางแผนและใหคําแนะนํา
การอนุรักษและการพิพิธภัณฑ และใหทุนสง
บุคลากรดูงานและศึกษาตอตางประเทศ

122

ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2503) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2495 2501

พ.ศ.2502

พ.ศ.2503

เริ่มตนซอมแซมโบราณสถานในจังหวัดตางๆ เชน อยุธยา ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัยฯลฯ

เปนปแรกที่รัฐบาลดําเนินการบูรณะ
ซอมแซมโบรานสถานโดยเริ่มจากสวน
ภูมิภาคกอนทีจ่ ะกระทําในเมืองหลวง อัน
นาจะเปนเหตุผลทางการเมืองในการรวม
อํานาจโดยอาศัยทองถิ่นนิยม
และเห็น
ความสําคัญของเมืองเกาตางๆ
โครงการสํารวจและบูรณะโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายธนิต อยู
เปนโครงการใหญโครงการแรกที่สํารวจ
โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นไดยื่นเรื่องโครงการดังกลาว เนื่องจากเหตุการณ
โบราณสถานในสวนภูมิภาคคือในภาค
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีนักบินอังกฤษและอเมริกาไดทําการถายภาพทางอากาศไว ทําใหเห็น ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรายงานตีพิพมพ
รองรอยของโบราณสถานตลอดจนเมืองโบราณตางๆ เปนจํานวนมาก จึงไดตั้งโครงการนี้และ ออกมา
และเปนจุดที่ทําใหสนใจ
มีรายงานเสนอเพื่อความรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป โบราณสถานขอม เชน ปราสาทหินพิมาย ใน
เวลาตอมาดวย
มีการประชุมสัมมนาที่สุโขทัยเกี่ยวกับศิลปะ การเมือง การปกครอง โบราณคดี โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรูไปบรรยายพรอมทั้งนําชมโบราณสถานสุโขทัย และจัดพิมพเปนหนังสือ
เผยแพร

สืบเนื่องมาจากองคความรูจากการบูรณะ
สุโขทัยตั้งแตพ.ศ.2496 เปนตนมา
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2489-ปจจุบนั )
พ.ศ. 2504

ตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่
แหงชาติ สภาการศึกษาแหงชาติ สํานักงบประมาณ และในปตอมาองคการสหประชาติ
ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ประกาศเปนทศวรรษแรกแหงการพัฒนา ตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การทองเทีย่ วโดยใชโบราณสถานในขณะนั้น
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่กําลังตื่นตัว
ในยุโรปและอเมริกา

พ.ศ.2504-09

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1
ตอมา พ.ศ.2506 จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
กรมศิลปากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทดแทนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2486 แต
ในขณะเดียวกันปตอมาโดยกระทรวงศึกษาธิการกลับแกไข พรบ.สงฆ พ.ศ. 2505 ใหเอาที่
โบราณสถานวัดราง ใหเอกชนเชาสรางอาคารเพื่อนํารายไดบํารุงกองทุนศาสนสมบัติกลาง
ขัดแยงกับแนวทางพระราชบัญญัติโบราณสถานดังกลาว

พ.ศ.2504

มุงสงเสริมกิจกรรมและสรางหนวยงานตางๆ
ที่ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติเดิมใหสอดคลองกับ
ภาวะการณปจ จุบัน แตในชวงนี้ทศวรรษนี้ยัง
สงเสริมพระพุทธศาสนา โดยขัดกับหลักการ
อนุรักษโบราณสถานในกรณีเปน
โบราณสถานราง
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2504

ขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สุโขทัย

26 ธันวาคม พ.ศ. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดํารัสวา “การกอสราง
2504
อาคารสมัยใหมนี้ เปนเกียรติแกผูสรางเพียงคนเดียว แตโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของชาติ
อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคาควรที่เราจะชวยกันรักษาไว ถาประเทศไทยขาดสุโขทัย อยุธยา และ
กรุงเทพฯ ก็ไมมีความหมาย”
พ.ศ.2505 - 08

คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาวัดเริ่มโครงการเชิดชูและบํารุงพระพุทธศาสนาในดานการ
พัฒนาและบํารุงรักษาวัดไมใหเสื่อมโทรมพรอมทั้งบอกลักษณะของวัดที่พฒ
ั นาและไมได
พัฒนา

โบราณสถานสุโขทัยไดรับการฟนฟูมาในชวง
ศตวรรษกอน หากเพิ่งไดรับการขึ้นทะเบียน
อยางเปนระบบในชวงนี้ กอนที่จะมีการขุด
แตงและบูรณะฟนฟูอยางจริงจังตอไปในป
พ.ศ.2507
เปนชวงที่เห็นคุณคาของสุโขทัยเมืองเกาใน
ฐานะความเปนประวัติศาสตรชาติโบราณ
และเปนครั้งแรกที่ประชาชนทั่วไปไดรับรู โดย
ผานการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ
หนังสือพิมพ
รัฐใหความสําคัญกับการสรางความเจริญ
สรางภูมิทัศนใหสวยงามนามองกับวัดตางๆ
หรือใชคําวา”พัฒนา” มีการอบรม ตีพมิ พ
คูมือพัฒนาวัด พรอมทั้งตรวจตรา สราง
ความเขาใจ และเชิดชูวัดที่พัฒนาแลวใหเปน
แบบอยางแกวดั อื่นๆ
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2505 -12

รัฐบาลติดตอกับฝรั่งเศสผานองคการสนธิสัญญาการปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ส.ป.อ. หรือ SEATO)ใหสงผูเชี่ยวชาญมาบูรณะปราสาทหินพิมาย โดยวิธอี นัสติโล
ซัส และกรมศิลปากรใหงบประมาณบูรณะพ.ศ.2505-12

พ.ศ.2507

เริ่มแปลกฎบัตรสากลเมืองเวนิชออกมาเปนครั้งแรก

พ.ศ.2507 - 12

พ.ศ.2508 - 10

ผูบูรณะปราสาทหินพิมายคือ B.P.Grolier
ไดเขียนบันทึกการบูรณะปราสาทหินพิมาย
และจัดทํารายงาน และเปนการซอมโดย
วิธีอนัสติโลซิสเปนครั้งแรก คนไทยเริ่มเรียนรู
ระบบงานตามแบบวิชาการในการซอม
ปราสาทหิน

กฎบัตรสากลที่เกิดขึ้นมีผลทําใหไทยมีการนํา
กฎบัตรนี้มาพิจารณาในการอนุรักษ
โบราณสถานครั้งแรก
เริ่มตนโครงการฟนฟูบูรณะ จ.สุโขทัย และในปพ.ศ.2508 เพิม่ โครงการพื้นฟูเมืองศรีสัชนาลัย เริ่มโครงการสุโขทัยที่มีการขุดแตงและบูรณะ
และกําแพงเพชรในแผนการบูรณะเมืองเกาสุโขทัยดวย
อยางจริงจังเปนครั้งแรกพรอมทั้งมีรายงาน มี
การปรับสภาพภูมิทัศน เพื่อการทองเที่ยว
มีการจัดตั้งสภาการระหวางชาติวาดวยโบราณสถานและอนุสรณสถาน (ICOMOS) ของโลก UNESCO เห็นความสําคัญของการอนุรักษ
เกิดขึ้น
โบราณสถาน ทําใหองคกรนี้เกิดขึ้น เกิดการ
ตื่นตัวของประเทศตนแบบและประเทศ
สมาชิกทําใหมกี ารดูแลโบราณสถานในระดับ
สากล
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2508-10

นักโบราณคดีของคณะบริติชมิวเซี่ยม เขามาสํารวจของโบราณประเทศไทยไดแก ดร.อัคร
วาล
นายวิลเลี่ยม วัตสัน ดร.เฮลมุท ลูท นายอารเอช ปารคเกอร

พ.ศ.2508-10

เชิญ Jean Boisselier นักปราชญชาวฝรั่งเศสมาคนควาเรื่องโบราณคดีในประเทศไทยเปน
เวลา 4 เดือน

พ.ศ.2510-14

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 2

เปนชวงที่คณะทํางานอเมริกาเขามาสํารวจ
และใหคําแนะนําในการบูรณะโบราณสถาน
งานของสํานักคิดอเมริกาจะเปนงานสํารวจ
เมืองโบราณ มานุษยวิทยา และเทคนิค
วิธีการสมัยใหมมากกวางานดานศิลปะ
จารึกตามแบบฝรั่งเศส สําหรับการ
บูรณะอนัสติโลซีสไทยไดรับมาจากฝรั่งเศส

ตอเนื่องจากแผนฉบับที่ 1 โดยมุงพัฒนา
กําลังคนและการกระจายการพัฒนาสู ชนบท
และทรัพยากร แตแผนนี้พบวาตอนปลาย
ของแผนมีการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระดับต่ํา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของ
โลก เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงการบูรณะ
ใหญๆตองหยุดชะงักไปดวย
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษการอนุรกั ษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2509 -14

มีการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ ที่สาํ คัญ เชน สุวรรณดาราราม พระปฐมเจดีย

พ.ศ.2511

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงชาติ และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดเสนอขอความชวยเหลือโครงการ Participation Program
ใหยูเนสโก (UNESCO) สงผูเชี่ยวชาญ 2 คนมาชวยในการวางแผนโครงการสงวนรักษา
โบราณสถาน เพื่อพัฒนาอุสาหกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสง ดร.บันจิ โกบายาชิ
กับนายโรเบริ์ต การวีย มาสํารวจโบราณสถานในประเทศไทยและเสนอแนะวาควรจะมี
โครงการสงวนรักษาโบราณสถานใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาการทองเที่ยวไดอยางไร
โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเสนอใหมกี ารจัดตั้งอุทยานโบราณคดี
เริ่มมีโครงการบูรณะปราสาทพนมรุงแตยังไมสําเร็จเนื่องจากขาดงบประมาณ

พ.ศ.2514

มีการบูรณปฏิสังขรณตามโบราณสถานที่ยัง
เปนวัดใชประโยชนอยู
อุทยานโบราณคดี อันเปนผลสืบเนื่องทําให
เกิดอุทยานประวัติศาสตรในเวลาตอมา

เปนโครงการบูรณะแบบอนัสติโลซีสตอเนื่อง
จากการบูรณะที่ปราสาทหินพิมายประสบ
ความสําเร็จ โดยใชคณะทํางานชุดเดิม
กําหนดงบประมาณแบบรายป หากปพ.ศ.
2519 เปลี่ยนคณะทํางานชุดใหมเปนกรม
ศิลปากรทําเองทั้งหมด ซึ่งทําใหเกิดขอ
โตแยงเกี่ยวกับการบูรณะที่ผิดพลาดตามมา
ในตอนหลัง
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษการอนุรกั ษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2515 - 19

พ.ศ.2516

พ.ศ.2517 เปน
ตนไป
พ.ศ.2521

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2515-17 เกิดภาวะผันผวนในเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤตการณน้ํามันในปลายป
พ.ศ. 2516
14 ต.ค. เกิดการจลาจลระหวางทหาร ตํารวจกับนักศึกษาประชาชน จุดเริ่มตนของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในเวลาตอมา
สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมริเริ่มโครงการอนุรักษเกาะเมืองรัตนโกสินทร เนน
ทางดานสิ่งแวดลอม เมืองที่มชี ีวิต เริ่มมีพิจารณาการคาบซอนระหวางโบราณสถานกับเมือง

ในแผนนี้มุงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของชาติใหมั่นคงอยูได มากกวามุงการลงทุน
เพื่อสรางผลกําไร
สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม
เห็นความสําคัญของโครงการอนุรักษเกาะ
เมืองรัตนโกสินทร โดยหากปลอยปละละเลย
ใหมีการพัฒนาโดยไมมีการควบคุมแนนอน
จะทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และเสนอ
ใหบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับตอไป

ในชวงเวลานี้เปนตนไปกรมศิลปากรมีการบูรณะโบราณสถานหลายแหงตามจังหวัดตางๆ
อยางตอเนื่อง เชน ปราสาทเมืองสิงห ศรีเทพ ลพบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี เปนตน
กรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ
ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานกรุง
รัตนโกสินทรใหทําหนาที่ศึกษา ตรวจสอบขอมูลเพื่ออนุรักษ และปรับปรุง และบูรณะ
โบราณสถานเกาะเมืองรัตนโกสินทรเนื่องในวาระโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ 200
ป ในป พ.ศ.2525
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษการอนุรกั ษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2520 - 24

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ในขณะที่บรรจุแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวฉบับแรกในป พ.ศ. 2519
โครงการสํารวจเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานในภาคอีสาน โครงการจัดทําแผน
แมบทอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

พ.ศ.2520

กรมศิลปากร เสนอแผนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 และตอเนื่องในฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ดวย
และเสนอเรื่องการจัดการโบราณสถานเมืองสุโขทัยเปนอุทยานประวัติศาสตร และริเริ่ม
โครงการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรโดยบรรจุไวในแผนเชนกัน

พ.ศ.2525 - 29

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 หากเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง ใน ปพ.ศ. 2527-28 และเศรษฐกิจฟนตัวในป พ.ศ.2529

จากชวงเวลานี้เปนตนไปมีการจัดทําแผน
แมบทตางๆเพื่อพัฒนาเมืองเกาใหมี
ศักยภาพเขาสูการเปนเมืองพัฒนาเพื่อการ
ทองเที่ยว และสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ทองถิ่น
เปนครั้งแรกที่มีการจัดทําแผนแมบทและเริ่ม
เอาเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เริ่มเห็นความสําคัญในระดับชาติ
เพื่อเปนแหลงทางเศรษฐกิจ
แหลงทองเที่ยว ทั้งนี้ภายใตการสนับสนุน
ของ UNESCO ภายใตแนวคิดอุทยาน
ประวัติศาสตร
เนนการกระจายรายไดสูชนบท ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน และฟนฟูสภาพ
เศรษฐกิจ
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกีย่ วกับการอนุรักษการอนุรกั ษยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2525

จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตรเพิ่มขึ้น เปนจํานวนทั้งสิ้น 10 แหง

พ.ศ.2528

กรมศิลปากรออกระเบียบการบูรณะโบราณสถาน พ.ศ. 2528

พ.ศ.2530

รัฐบาลไทยใหสตั ยาบรรณรวมในอนุสัญญามรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

พ.ศ.2530 - 32

รื้ออาคารศาลาเฉลิมไทยออก สรางอนุสาวรียรัชกาลที่ 3 และลานพลับพลามหาเจษฏา
บดินทร ตามแผนในโครงการกรุงรัตนโกสินทร

เริ่มแนวคิดการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร
โดยเตรียมบูรณะโบราณสถานที่จะเปน
อุทยานประวัตศิ าสตรไว
ระเบียบดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
Venice Charterและเขากับหลักการสากล
ตางๆ ในปจจุบนั
การรวมสัตยาบรรณดังกลาวทําใหไทยเสนอ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยื่นเสนอเปน
มรดกโลกในอนาคต อันไดแก
อุทยานประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร แหลง
โบราณคดีบานเชียง
ในแผนแมบทโครงการกรุงรัตนโกสินทรมี
โครงการยอย 20 โครงการ บางโครงการมี
ผลกระทบตอชุมชนหรืออดีตของพื้นที่เปน
อยางมาก ทําใหเกิดเสียงวิพากษ ดังกรณีนี้
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2531

พ.ศ.2532

พ.ศ.2534

มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก ถึงรอยละ 11
เปดอุทยานประวัติศาสตรเปนครั้งแรก
เกิดกรณีพิพาทเรื่องทับหลังนารายณบรรทมสินธุและมีการทวงคืน มีการเผยแพรขาวสารกับ
ประชาชน ซึ่งเปนการกระตุนจิตสํานึกใหกับประชาชนอยางไมเคยมีมากอน

ในชวงทศวรรษนี้เปนชวงที่มีเหตุการณตางๆ
ที่ปลุกจิตสํานึกประชาชนทั่วไปในหวงแหน
ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งการเรง
เปดอุทยานประวัติศาสตร และแหลงมรดก
โลก และกรณีพิพาททับหลังนารายณ
บรรทมสินธุ เปนตน
ไทยเขารวมเปนสมาชิกในสภาระหวางชาติวา ดวยโบราณสถาน (ICOMOS)
เปนองคกรภายใต UNESCO เกี่ยวของกับ
การอนุรักษ คุมครอง ทํานุบํารุง และสงเสริม
โบราณสถาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการศึกษาและความรวมมือใน
การดูแลโบราณสถานของประเทศสมาชิก
คณะกรรมการมรดกโลกจดทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
แหลงมรดกโลกจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
และเมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร แหลงโบราณคดี นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมมาก รวมทั้ง
บานเชียงไวในบัญชีมรดกโลก
งบประมาณในการบูรณะและพัฒนาจึงทุมที่
แหลงมรดกโลกเหลานี้ เกิดการเรงบูรณะ
พัฒนาอยางรีบเรงในระบบการจางเหมา
เอกชน
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ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณสาํ คัญเกี่ยวกับการอนุรกั ษการอนุรักษยุคโลกาภิวฒ
ั นหรือยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504 - ปจจุบัน) (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ
หมายเหตุ
พ.ศ.2535

ตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
แกไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)

การแกไขพระราชบัญญัตินี้ เปนการขยาย
เพิ่มเพื่อใหเทาทันสถานการณปจจุบัน ทั้ง
การเพิ่มความสําคัญของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับโบราณสถาน และ
เพิ่มความหมายของโบราณสถานใหกวางขึน้
พรอมทั้งเพิ่มการเก็บรายไดกับโบราณสถาน
ไดดวย

พ.ศ.2537

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ใหบริษัทชินครอนกรุป จํากัด เปนที่ปรึกษาจัดทํา
แผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
พ.ศ.2542 โครงการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนาบริเวณฝงธนบุรี
ตรงขามกรุงรัตนโกสินทร

โครงการกรุงรัตนโกสินทรยังมีการทํางาน
อยางตอเนื่อง โดยใหเอกชนวางแผนและ
เสนอแผนงานในการปฏิบัติในระยะยาว
นับวาเปนโครงการการพัฒนาเมืองยาวนาน
ที่สุดเทาที่มีมา
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางการสังคมการเมืองและผลงานที่สาํ คัญในแตละสมัย
รัฐบาล
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
กฎหมาย
ผลงานทีส่ ําคัญ
รัชกาลที่ 4
(พ.ศ.2394 2411)

รัชกาลที่ 5
(พ.ศ.2411 2453)

ภัยคุกคามจากความศิวิไลซ ของชาติตะวันตกที่
เขามาอยางตอเนื่องและไมมีทีทาจะลดนอยลง
วิธีแกไขคือการพยายามสรางความมั่นคง
แข็งแกรงใหกับพระพุทธศาสนาในยามที่ตอง
เผชิญหนากับวิทยาศาสตรแผนใหมที่แพรมา
จากตะวันตก
รวมทั้งนําพระพุทธศาสนามา
สรางพื้นฐานทางจิตใจหรือการรวมพลังของคน
ไทยเพื่อสูกับอํานาจตะวันตกที่แพรเขามา
มีการปฏิรูปประเทศเกือบทุกๆดาน เพื่อใหเทา
ทันและทัดเทียมชาติตะวันตก การรับวัฒนธรรม
ตะวันตกจึงยังรับนวัตกรรมสมัยใหมมาใชและ
ปรับปรุงจารีตแบบเดิมในอดีตมากกวารัชกาล
อื่นๆที่เคยมีมา

- ประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4 - พระปฐมเจดีย
พ.ศ.2394-2404
- หมายประกาศเขตรังวัดผูราย
ขุดวัดในป พ.ศ .2394

-พระปรางควัดอรุณราชวรา
ราม

- สงวนรักษา
พระนครศรีอยุธยาไวเปน
เมืองโบราณ

หมายเหตุ
- พระปฐมเจดีย เปนตัวแทนแหง
สัญลักษณของพระพุทธศาสนาที่
ดํารงอยูอยางชานาน การบูรณะใน
ครานี้เปนเสมือนสัญลักษณที่แสดง
ความดํารงอยูของพระพุทธศาสนา
ดั้งเดิม ความเปนธรรมยุติกนิกาย

- แสดงใหเห็นความพยายามในการ
รักษาของเดิมที่มีอยู โดยพยายาม
รักษาของเกา บางสวนทําให
กลมกลืนกับของเดิมมากที่สุด

-มีการศึกษาเมืองเกาและตรวจสอบ
รองรอยหลักฐานตางๆไวเปนครั้ง
แรก
- มีการกําหนดเขตที่ดิน
โบราณสถานไวเปนครั้งแรก
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางการสังคมการเมืองและผลงานที่สาํ คัญในแตละสมัย (ตอ)
รัฐบาล
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
กฎหมาย
ผลงานทีส่ ําคัญ
รัชกาลที่ 6
(พ.ศ.2453 2468)

รัชกาลที่ 7
(พ.ศ.2468 2477)
คณะราษฎร
(พ.ศ. 2475 77)

- ประกาศจัดการตรวจรักษา
ของโบราณ พ.ศ. 2466

- ซอมพลับพลาจตุรมุขที่วัง
จันทรเกษม จ.
พระนครศรีอยุธยา

- เปนการซอมวังจันทรเกษมเพื่อจัด
ใหเปนพิพิธภัณฑทองถิ่น

- พระราชบัญญัติวาดวยการ
สงโบราณและศิลปวัตถุออก
นอกประเทศ พ.ศ .2469

- การบูรณปฏิสังขรณ
แบบอยางพระครูบาศรีวิชัย

- เปนการบูรณปฏิสังขรณโดยพระ
ผูซึ่งเปนพลังศรัทธาของประชาชน
แสดงใหเห็นการบูรณปฏิสังขรณ
เพอใหคงความงดงาม ยิ่งใหญ เพื่อ
สืบตอพระพุทธศาสนาและการใช
ประโยชน โดยไมไดมองถึงคุณคา
ของการเปนโบราณสถาน ของเกา
คุณคาทางประวัติศาสตร
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เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ความเสื่อมของ
ระบอบสถาบันกษัตริย คนชนสูงและชนชั้น
กลางมีความคิดเปนของตัวเองและมีโอกาส
ไดรับความรูสมัยใหมมากขึ้น บริบทแวดลอม
ตางๆ ทําใหเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองแบบใหมที่เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองมากขึ้น มีการใช
ประวัติศาสตรสรางความเปนวัฒนธรรมที่เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน สรางความเปนชาติเดียวกัน
และความภาคภูมิใจในชาติ
การขจัดความเชื่อทางศาสนาแบบเดิมเขาใจ
ระบบหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตรมากขึ้น การ
ปฏิรูประบบการศึกษา ประชาชนเริ่มมีความรู
สมัยใหมไมเจํากัดเฉพาะชนชั้นสูงเทานั้น สิ่ง
เหลานี้สงผลกระทบตอโลกทัศน คานิยมของ
สังคมใหเปลี่ยนไปจากแบบเดิมการเมืองเปน
ชวงเวลาที่เกิดความตึงเครียดมากที่สุด มีการ
เปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาสิทธิราช
สูระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

หมายเหตุ

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางการสังคมการเมืองและผลงานที่สาํ คัญในแตละสมัย (ตอ)
รัฐบาล
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
กฎหมาย
ผลงานทีส่ ําคัญ

- การซอมพระศรีรัตนมหา - เปนการบูรณปฏิสังขรณในยุคแรก
ธาตุ และปรางคสามยอด จ. มีการใชคอนกรีตในการค้ํายัน
ลพบุรี

- พระราชบัญญัติวาดวย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ .2477
- พระราชบัญญัติสภา
วัฒนธรรมแหงชาติ
พุทธศักราช 2485

- โครงการบูรณะวัดและปู
ชนียสถานทั่วประเทศที่เปน
ศูนยกลางของชุมชนใน
ทองถิ่นตางๆ ถึง 5,535 วัด

- เปนโครงการเพื่อสรางศูนยรวม
จิตใจใหกับชุมชน ปรับปรุงและ
สงเสริมวัฒนธรรมไทย และ
กระจายอํานาจการปกครองสู
ทองถิ่น
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รัชกาลที่ 8
(พ.ศ.2477 2489)
คณะราษฎร
(2477- 2481)
จอมพลป.พิบูล
สงคราม (พ.ศ .
2481 - 2487)
ควง อภัยวงศ
(พ.ศ.2488) ม.
ร.ว.เสนีย
ปราโมช (พ.ศ.
2488 - 2489)

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีปญหา
ความขัดแยงระหวางคณะ บริหารกับกลุมที่ยัง
ตองการรักษาการปกครองแบบเดิม ทําใหเกิด
การผลัดเปลี่ยนผูนําหรือนายกรัฐมนตรี เปลี่ยน
นโยบายการบริหาร และการเกิดกบฏ หลายตอ
หลายครั้ง
เกิดกระบวนการสรางชาติแบบชาตินิยมอยาง
รุนแรงเกิดขึ้น มีความมุงหมายใหประชาชน
ปฏิบัติตามเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของ
ประเทศชาติ นโยบายดังกลาวกอใหเกิด
โครงการตางๆเกิดขึ้นหลายประการในการรวม
ชาติ การสรางและบํารุงรักษาเอกลักษณของ
ชาติ การสรางสาธารณูปโภค การคมนาคม
ตางๆ ถนนหลายสายเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ตลอดจนนโยบายการปรับปรุงสงเสริม
วัฒนธรรมไทยตามแบบอยางผูนํา

หมายเหตุ

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางการสังคมการเมืองและผลงานที่สาํ คัญในแตละสมัย (ตอ)
รัฐบาล
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
กฎหมาย
ผลงานทีส่ ําคัญ
รัชกาลที่ 9
(พ.ศ.2489 ปจจุบัน)
จอมพลป.พิบูล
สงคราม (พ.ศ .
2491 - 2500)

จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต (พ.ศ.
2502-2506)

- พระราชบัญญัติวาดวย
- โครงการบูรณะ
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ
พระนครศรีอยุธยา
โบราณวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ .2489
(ฉบับที่ 2)
- โครงการบูรณะสุโขทัย

- โครงการบูรณะเพื่อเนนเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมไทยในอดีต โดยการ
ฟนฟูสิ่งที่เปนสัญลักษณและ
สะทอนความเปนชาติขึ้นมาใหม
- บูรณะเพื่อสรางความเปน
เอกลักษณ ฟนฟูวัฒนธรรมของชาติ
และเห็นคุณคาในแงทางวิชาการ
และบูรณะตอมาเพื่อการทองเที่ยว

- พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ .
2504

- เปนโครงการใหญและเปน
โครงการระยะยาวในเมืองสําคัญๆ
ของประเทศ เพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่ง
ที่มาในอดีตของชาติ และให
ประชาชนทั่วไปเขาไปเยี่ยมชมได

- โครงการบูรณะ
โบราณสถานเมืองสําคัญ
ตางๆเชน สุโขทัย และ เชียง
แสน
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ระบบชาตินิยม ยามปกครองประเทศครั้งแรกนั้น
ออนแอลง นโยบายตางๆถูกลมเลิก มีการฟนตัว
ของฝายที่นิยมเจาหรือขุนนางเกา เปนบอเกิด
สําคัญทําใหเกิดกระแสแนวคิด ราชาชาตินิยม
อีกครั้งหนึ่ง นโยบายชาตินิยมในยุคนี้ตางกับ
นโยบายชาตินิยมในยุคกอนอยางชัดเจน คือ
ลักษณะความเปนไทยในยุคนี้ความเปนไทยใน
รูปแบบ “ทองถิ่นนิยม” ซึ่งหมายถึงการเนน
เอกลักษณของวัฒนธรรมไทยที่เปนตัวตนทาง
สังคมดั้งเดิมมาเชิดชู แทนที่ความนิยมความ
เปนไทยในแบบสากล ซึ่งเปนสัญลักษณของ
อาณาจักรไทยในยุคสรางชาติและขยายดินแดน
ในชวงกอนสงครามโลก
เนนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ เนน
โครงสรางงคมนาคม การขนสง การสงเสริม
การเกษตรและการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นโยบาย
ดังกลาวทําใหเมืองใหญๆ มีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วการทองเที่ยวถูกสนับสนุนมาก
เนื่องจากเปนทรัพยากรที่เอื้อประโยชนได

หมายเหตุ

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางการสังคมการเมืองและผลงานที่สาํ คัญในแตละสมัย (ตอ)
รัฐบาล
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
กฎหมาย
ผลงานทีส่ ําคัญ
(2407 ปจจุบัน)

ความกาวหนาของประเทศดําเนินอยางรวดเร็ว
มีการพัฒนาประเทศทางดานตางๆมากมาย
เกิดกระแสการทองเที่ยวรุนแรงเพื่อยังผลทาง
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม เศรษฐกิจมีบทบาท
มากในปจจุบัน

- ระเบียบกรมศิลปากรวาดวย - จัดตั้งกลุมโบราณสถาน
การอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. สําคัญในรูปแบบอุทยาน
2528
ประวัติศาสตร
- พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ .2535
- โครงการกรุงรัตนโกสินทร

หมายเหตุ
- ใหความสําคัญกับโบราณสถานใน
แงชองการรักษาโบราณสถาน
เพื่อใหคงอยูและสามารถเอื้อ
ประโยชนตอการทองเที่ยวได เกิด
การจัดจั้งกลุมโบราณสถานใน
รูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร
มากมาย
- เปนโครงการใหญโครงการแรกที่
เปนการอนุรักษเมือง และใหระบบ
การวางแผนโครงการตอเนื่องใน
ระยะยาว และมีชุมชนเขามา
เกี่ยวของดวยเปนครั้งแรก
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเหตุการณการอนุรกั ษที่สําคัญของไทยและตะวันตก
ป
เหตุการณทสี่ ําคัญของไทย
กอนค.ศ.ที่ 15
(กอนพุทธ
ศตวรรษที่ 20)

เปนการซอมสราง รักษา ทํานุ บํารุง ตามคติความเชือ่ ทางศาสนาเปน
สําคัญ
การบูรณปฏิสังขรณวัด พระราชวัง วัง กระทําเปนราชประเพณี
ของกษัตยาธิราชเจา เพื่อใหบรรลุความเชื่อและศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนา อันไดแก กฎแหงกรรม ภพชาติ จักรวาลทีปนี ไตรภูมิ
ค.ศ.15 - ค.ศ.17 พระรวง จักรพรรดิราช กระบวนการที่จะทําใหบรรลุถึงแนวคิดภายใต
(พุทธศตวรรษที่ กรอบของศาสนาขางตนไดคือ วิธีการใดๆ เชน การสราง การ
ปฏิสังขรณหรือการรักษาใดๆก็ตาม ใหคงสภาพงดงาม มั่งคงเพื่อให
20-22)
ดํารงอยูตอไปนานเทานาน
ค.ศ. 18

เหตุการณทสี่ ําคัญของตะวันตก
-การซอมแซมอาคารหลังเสียหายใหคงตามแบบสภาพดั้งเดิม ดวย
เหตุผลที่วาอาคารมีคุณคาทางศิลปะสูง แนวคิดในเรื่อง
สุนทรียศาสตร (aesthetic)
-การซอมแซมอาคาร เพื่อรําลึกอดีตของสิ่งที่เคยอยู แนวความคิด
ในเรื่องความทรงจํา (memorial)
-เริ่มสะสมของโบราณอันล่ําคาและสวยงามในอดีต
-มีแนวคิดในเรื่องของอดีตและสุนทรียศาสตรรวมกัน
-วิธีการปฏิบัตคิ ือ มีการรังวัด สรางหุนจําลอง บันทึกความเสียหาย
และมีที่สรางเปนรูปแบบที่สมบูรณ แข็งแรง
-การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมกอใหเกิดวิทยาการการเรียนรูแบบ
วิทยาศาสตร
-เดินทางเพื่อเรียนรูโลก ความรุงเรืองในอดีต
-เกิด landscape ทําใหเกิดการเอาโบราณวัตถุมาเปนฉากในสวน
-เริ่มเกิดสมาคมการอนุรักษโบราณสถาน
-นิยมเรื่องราวอดีตตาม romantic
-การซอมแซมยังนิยมทําตามใจคนซอมอยู
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเหตุการณการอนุรักษทสี่ าํ คัญของไทยและตะวันตก (ตอ)
ป
เหตุการณทสี่ ําคัญของไทย
ค.ศ. 19
(พุทธศตวรรษ
ที่ 24)
ค.ศ.20
(พุทธศตวรรษ
ที่ 25)

- พ.ศ.2394 (ค.ศ.1851) เกิดประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4
- พ.ศ.2394 (ค.ศ.1851) ออกหมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด
กําหนดใหราษฎรที่อยูใกลชวยกันสอดสองโบราณสถาน
- พ.ศ.2402 (ค.ศ.1859) เริ่มตนเก็บรวบรวมของเกาไวที่พระที่นั่ง
ประพาสพิพธิ ภัณฑ คําวาพิพิธภัณฑเกิดขึ้นเปนครั้งแรก

เหตุการณทสี่ ําคัญของตะวันตก

- stylistic restoration - อนุรักษโดยเนนคุณคาความงาม
- romantic restoration - อนุรกั ษโดยเนนคุณคาของประวัตศิ าสตร
- แนวคิดของ Boito – รวม 2 แนวคิดเขาดวยกัน

- พ.ศ.2447 (ค.ศ.1904) การจัดประชุมนานาชาติของสถาปนิกครั้งที่ 6 ที่
Madrid
- พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) จัดตั้งโบราณคดีสโมสร
- พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) สงวนรักษาเมืองอยุธยาในฐานะที่เปนเมือง
โบราณ
- พ.ศ.2455 (ค.ศ.1912) ตั้งกรมศิลปากรขึ้น
- พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) ตั้งสันนิบาตโลกการจัดระเบียบองคการเพื่อความ
รวมมือระหวางชาติ
- พ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) องคกรวาดวนการรวมมือทางปญญาขึ้น
- พ.ศ.2466 (ค.ศ.1923) ออกประกาศจัดตรวจรักษาของโบราณ
- พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1927) ยุบเลิกกรมศิลปากร แลวเปลี่ยนชื่อเปน ราช
บัณฑิตยสภา

- พ.ศ.2469 (ค.ศ.1926) สํานักงานพิพิธภัณฑระหวางชาติเกิดขึ้น ณ กรุง
ปารีส
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเหตุการณการอนุรักษทสี่ าํ คัญของไทยและตะวันตก (ตอ)
ป
เหตุการณทสี่ ําคัญของไทย

เหตุการณทสี่ ําคัญของตะวันตก

- พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926) ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน
สําหรับพระนคร และ พระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุ
ออกนอกประเทศ
- พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929) สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศเสด็จไปดู
การบูรณปฏิสังขรณที่นครวัด โดยมีศ.ยอรช เชเดส ขุนบริบาลบุรีภัณฑ
ม.ร.ว.โต จิตรพงศ ณ อยุธยา เสด็จดวย
- พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930) กรมพระยาดํารงราชนุภาพทรงแสดงปาฐกถา - พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) การจัดประชุมวาดวยการสงวนรักษาศิลปวัตถุ ณ
เรื่องสงวนของโบราณ ใหเทศาภิบาลมณฑลตางๆ
กรุงโรม
- พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) การประชุมเพือ่ อภิปรายปญหาตางๆที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม มีกฎบัตรเกิดขึ้นคือ Athens Charter
- พ.ศ. 2476 (ค.ศ.1933) ประกาศจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม
- พ.ศ. 2477 (ค.ศ.1934) ตราพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2478 ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานครั้งแรก 8 มีนาคม พ.ศ. 2486
- พ.ศ. 2486 (ค.ศ.1943) แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2486
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเหตุการณการอนุรักษทสี่ าํ คัญของไทยและตะวันตก (ตอ)
ป
เหตุการณทสี่ ําคัญของไทย

- พ.ศ. 2492 (ค.ศ.1949) กรมศิลปากรสมัครเปนสมาชิกสภาการ
พิพิธภัณฑ ระหวางชาติ (ICOM) และสถาบันการศึกษาวิธีการสงวน
รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ICCROM)
- พ.ศ. 2492 (ค.ศ.1949) เริ่มตนบูรณะโบราณสถานที่เมืองสุโขทัยเกา
ค.ศ.21
(พุทธศตวรรษ
ที่ 26)
- พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) เกิดพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
- พ.ศ.2505 - 12 (ค.ศ.1962-1969) บูรณะปราสาทหินพิมาย โดย
วิธีอนัสติโลซัส เปนครั้งแรก
- พ.ศ.2506 - 20 (ค.ศ.1963-1977) UNESCO ไดใหทุนขาราชการไป
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆในสถาบันวาดวยการอนุรักษ (ICCROM) ใน
หลายๆประเทศ

เหตุการณทสี่ ําคัญของตะวันตก

- พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) องคการสหประชาติกําเนิด
- พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946) องคกรการสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม (UNESCO) และการจัดตั้งสภานานาชาติวาดวยการพิพิธภัณฑ
(ICOM)

- พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959) การจัดตั้งศูนยศกึ ษานานาชาติวาดวยการสงวน
รักษาและบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม (ICCROM)

- พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964) การประชุมนานาชาติของสถาปนิกและนักเทคนิค
ครั้งที่ 2 ที่กรุงเวนิส
- พ.ศ.2508 – 10 (ค.ศ.1965 - 1967) มีการจัดตั้งสภาการระหวางชาติวา
ดวยโบราณสถานและอนุสรณสถาน (ICOMOS) ของโลกเกิดขึ้น
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บทที่ 5
บทวิเคราะห
การวิเคราะหในบทนี้ เปนการนําเสนอกรณีศึกษาเพื่อใหมองเห็นภาพของพัฒนาการ
การอนุรักษโบราณสถานในยุคตางๆ ที่สะทอนจุดเปลี่ยนแปลงของการอนุรักษโบราณสถานของ
ไทย โดยเลือกเสนอผานมุมมองของการอนุรักษ 4 ตัวอยาง ไดแก
1. การอนุรักษเมืองอุดมคติกอนเงาของอุทยานประวัติศาสตร : โบราณสถานสุโขทัย
นัยยะแหงการบูรณะและการดําเนินงาน สุโขทัยเปนตัวแทนแหงความรุงเรืองใน
อดีต ในนามแหงคํานิยาม รุงอรุณแหงความสุข สุโขทัย ราชธานีแรกของไทย สุโขทัยรัฐใน
อุดมคติ สุโขทัยถูกใชเปนตัวแทนแหงนัยยะทางการเมืองมาหลายยุคหลายสมัย ดวยความงดงาม
ของสถาปตยกรรม ประติมากรรม มีศิลาจารึกบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร แสดงความ
ยิ่งใหญของราชธานีแหงแรกของไทยที่กําเนิด ดํารง สืบทอด อยูมาอยางเนิ่นนาน ปกครองดินแดน
ตางๆ เปนจํานวนมาก เปนดินแดนในอุดมคติ ที่มีการปกครองแบบพอปกครองลูก ออนโยน ถอยที
ถอยอาศัย และอบอุน ชวนฝน มีพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ฝกใฝในธรรม อัน
นํามาซึ่งความสุขรวมกัน
ในระหวางป พ.ศ. 2496 - 2512 เปนชวงเวลาภายหลังการเขาสูระบบการปกครองแบบ
ใหม การเมืองการปกครองมีความเขมขนในระดับหนึ่ง รัฐบาลแหงประชาชนไดใหความสําคัญของ
การบูรณะโบราณสถานเพื่อเปนตัวแทนแหงชาติ และตองการสรางความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยโดยผานโบราณสถาน หรือในแบบที่เรียกวา การสรางชาติแบบอุดมคตินิยม
โดยนัยยะของการบูรณะสุโขทัยครั้งแรก จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีและ
ประธานกรรมบูรณะฯ ไดกลาวถอยคําอันแฝงนัยยะทางการเมืองและการสรางความเปนชาติไว ดัง
ความตัวอยางวา
ซึ่งทําใหชาติไทยเรามั่นคงเปนปกแผนอยูสืบมาตราบเทาทุกวันนี้ ลักษณะพิเศษของชาติไทย
คือ มุงสรางสรรคและสะสมมรดกไวใหลูกหลาน คุณลักษณะพิเศษดังนี้เองที่ทําใหไทยเรายังคงเปน
ชาติที่มีอิสระเสรีตลอดมา ที่ขาพเจากลาวไดอยางเต็มภาคภูมิดังนี้ก็เพราะวา ในสมัยสุโขทัยเรามี
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ศิลปและวัฒนธรรมเปนปกแผนประจําชาติของเรา และบรรพบุรุษของเราก็ไดสรางสรรคทํานุบํารุง
และสงเสริมไวใหเปนลักษณะเฉพาะของแตละยุคแตละสมัยสืบมา จนถึงสมัยอยุธยาและรัตน
โกสินทร สิ่งที่แสดงออกใหอนุชนคนรุนหลังไดตระหนักเปนอยางดีถึงความเปนชาติที่สูงสงในศิลปะ
และวัฒนธรรม คือโบราณวัตถุสถานนั้นเอง (คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดกําแพงเพชร 2512 : ก)

แรกเริ่มของการบูรณะในชวงเวลาดังกลาวนั้น เริ่มตนในป พ.ศ. 2492 เนื่องจากมีผู
รองเรียนมายังกรมศิลปากรวา บรรดาปูชนียสถานและโบราณสถานสุโขทัยถูกลักลอบทําลายและ
ขุดโดยราษฎรที่อาศัยอยู กรมศิลปากรจึงไดตรวจดูและพบความจําเปนในการอนุรักษ ดังอธิบดี
กรมศิลปากรในชวงเวลานั้นแจงเหตุไปยังนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เพื่อขอ
อนุมัติการอนุรักษโบราณสถาน ความวา
นอกจากจะเปนที่นาเสียดายอยางมากแลว ยอมเปนการปลอยปละละเลยในเรื่องการสงวน
และรักษาโบราณสถานของชาติ ที่ผิดหลักประเพณีนโยบายของประเทศชาติทั่วโลก เพราะวา
ตางประเทศเขาสามารถที่จะรักษาโบราณสถานของเขา ซึ่งมีอายุมากกวาเราตั้งหลายเทาใหคงอยู
ไดในสภาพที่เรียบรอยและงดงามคงที่ได ถาเราไมสามารถทําไดก็ยอมเปนที่ขายหนาตอชาวโลก
โดยฉะพาะในขณะนี้ เ มื่ อ ชาวต า งประเทศกํ า ลั ง เริ่ ม สนใจในประเทศไทยในคนไทย สนใจต อ
ประวัติศาสตร ตลอดจนกําลังตองการที่จะศึกษาศิลปและวัฒนธรรมชาวไทยอยูดวย นอกจากนี้
แลวขาพเจาถือวาปูชนียสถานและโบราณสถานของกรุงสุโขทัยนี้ เปนปฐมอนุสาวรียของความเปน
ไทยของชาติและเปนอนุสาวรียของศิลปและวัฒนธรรมของคนไทย ทั้งนี้ เพราะวาจากแหลงนี้เอง ที่
ชาวไทยเราไดสรางเกี ยรติ ไดสรา งอํานาจเริ่มดวยการกูอิสสระภาพของคนไทยมาไดจากชาว
ตางประเทศเปนครั้งแรก ตลอดจนสามารถสรางขยายราชอาณาจักรของไทยใหกวางใหญไพศาล
เปนที่รูจักของของตางประเทศเปนครั้งแรก และกรุงสุโขทัยยังเปนมหานครของพระมหาราชไทย
พระองค แ รก คื อ พระเจ า รามคํ า แหง ผู ซึ่ ง ทรงพระคุ ณ เอนกประการ และเป น ต น กํ า เนิ ด แห ง
การศึกษา เชน มีการเริ่มคิดเริ่มใชอักษรของไทยเปนครั้งแรก และที่เรายังคงใชกันอยู ณ บัดนี้
นอกจากนี้แลว ยังเปนอนุสาวรียตัวอยางแสดงฝมือศิลปะของไทย บริสุทธิ์ที่เกาและงดงามที่สุด จึง
เห็นสมควรและจําเปนที่เราจะตองพยายามมิใหปรากฏในประวัติศาสตรไดวา อนุสาวรียแหงนี้ ซึ่ง
อยูมาไดถึง 500 - 600 ปดังกลาวแลว จะไดมาสูญสิ้นลงในสมัยของเราผูซึ่งกําลังรูสึกและตื่นเตน
ตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย จึงเห็นเปนความจําเปนทุกวิถีทางเพื่อใหโบราณสถานเหลานี้
ใหคงอยูใหจงได (“เรื่องการรักษาโบราณสถาน,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 1)

ในชวงนี้ไดเสนอโบราณสถานที่จําเปนตองรักษาอยางจริงจัง เพื่อเปนแบบอยางแหง
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ศิลปสถาปตยกรรมอันของสุโขทัย คือ ที่ อ.เมืองเกา จํานวน 6 แหง ไดแก วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย
วัดศรีชุม วัดตระพังทองหลาง เทวสถาน (ตาผาแดง) วัดพระพายหลวง∗ โดยวัตถุประสงค คือ ทํา
การถากถางโบราณสถาน แลวทําการขุดแตงบูรณะสิ่งปรักหักพัง ตัดถนนใหรถเขาออกสําหรับการ
ตรวจการลักขุดทําลายเมื่อไดทําการถากถางแลว ใชงบประมาณที่ อ.เมืองเกา ทัง้ สิน้ 30,000 บาท
และไดจัดตั้งหนวยศิลปากร เพื่อดําเนินการรักษาโบราณสถานแบบตอเนื่อง รวมทั้งจัดการดูแล
รักษาสาขาพิพิธภัณฑที่มีอยู ณ วัดราชธานี (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2492 : 8)
พ.ศ. 2496 ไดจัดงบประมาณการบูรณะเมืองเกาสุโขทัยแบบรายป จัดทําเปนโครงการ
ฟนฟูและบูรณะจังหวัดสุโขทัย โดยมีโครงการฟนฟูและบูรณะเมืองสุโขทัยเกา โครงการฟนฟูและ
บูรณะเมืองศรีสัชนาลัย และโครงการฟนฟูและบูรณะนครไทยเมืองราด โดยสองโครงการแรกใช
งบประมาณเปนเงิน 200,000 บาท โดยมีหลักการดังนี้ คือ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2496 : 43 44)
1. กําหนดเขตฟนฟูและบูรณะเมืองสุโขทัยเกา เริ่มดําเนินการเฉพาะในเขตเมืองเกา
ไดแกโบราณสถานรวม 3 แหง คือ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย ศาลหลักเมือง
2. ตกแตงและรักษาโบราณสถาน โดนถางถางพรรณไมที่ปกคลุมโบราณสถานใหเรียบ
รอน และดูแลรักษาโบราณสถานที่บูรณะแลวใหเรียบรอยตอไป
3. สํารวจที่ดินภายในกําแพงเมืองเกาสุโขทัย
4. ทําถนนแยกจากทางหลวงแผนดิน และทางหลวงจังหวัดเขาไปยังโบราณสถานและ
แผวถางทางเดิม ตลอดจนสืบคนถนนพระรวง
5. ซอมและบูรณะโบราณสถานใหคงสภาพเดิมเทาที่จะกระทําได
6. ขุดแตงโบราณสถานเพื่อรักษาไวเทาที่จะกระทําได รวมทั้งลอกตระพังตางๆ
7. ขุดคนบรรดาโบราณวัตถุ เพื่อเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑสถาน
ชวงการดําเนินงานในคราวนั้น ไดตั้งหลักการขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการอนุรักษ
โบราณสถานประเทศไทย นับวาเปนครั้งแรกในการดําเนินการบูรณะโบราณสถานในประเทศไทยที่
มีหลักการอยางเปนแบบแผน โดยเริ่มดําเนินการที่สุโขทัยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2496 ดวย
คณะอนุกรรมการประวัติศาสตรสุโขทัย ซึ่งมีพระยาอนุมานราชธนเปนประธานตรวจงาน พรอม
ดวยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ นายตรี อมาตยกุล และนายสมพร อยูโพธิ์ ไดแสดงหลักการดังกลาว
รวมกัน ความวา (“เรื่องการรักษาโบราณสถาน,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 1)
∗นอกจากนี้ยังมีที่ อ.ศรีสัชนาลัย จํานวน 4

แหง ไดแก วัดมหาธาตุ วัดชางลอม วัด
เจดียเจ็ดแถว วัดนางพระยา (หรือวัดนางพญา ในสมัยปจจุบัน) ใชงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
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1. การซอมตองรักษาสภาพเดิมที่มีอยูในปจจุบันไวใหไดมากที่สุดที่จะมากได
2. สวนตางๆทีก่ ะเทาะก็ใหคงอยูสภาพเดิมไว ถาเกรงวาปูนหมดยางก็ใหฉีดดวย
ซีเมนต
3. แผนอิฐทีท่ ลายหรือพัง ที่จะนําเขาตอไวตามเดิม ถามีดนิ มาก ควรฉีดลางดวยน้าํ
เสียกอนและสอดวยซีเมนต
4. สวนที่หลุดหรือเวาแหวง ตองเสริมดวยแผนอิฐ แตตองเรียงใหเขารูปของเดิม
5. กอนอิฐหรือแลง ถารูวา หลุดลงจากที่ใด ควรยกไวที่เดิม
6. ตามแนวกําแพงหรือฐานเจดียที่ซวนเซ หรือเกรงวาจะทานน้ําหนักตอนบนไวไมไหว
ตองเสริมใหแข็งแรง
7. กอนอิฐที่บริบูรณใหเก็บไวสาํ หรับการซอมแซม ถาเปนอิฐที่หมดคุณภาพหรือผุก็ทงิ้
8. ภาพหรือลายปูนปนทีห่ ลุดลงมา ควรเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ ที่เหลืออยูดีก็ใช
เหล็กยึดบางๆ หรือลวดรัดไว เพื่อกันมิใหรว งหลนไป หามมิใหทําลวดลายใสใหม
9. สวนที่มีรอยเจาะหรือถูกขุดเปนโพรง ใหทาํ การอุดใหเรียบรอย
10. หามการฉาบผิวภายนอก เพราะจะดูเปนของทําใหมตองปลอยใหเสภาพเปนอิฐ
อยางที่เปนอยูใ นปจจุบัน
11. การลงปูนระหวางแผนอิฐ ควรใหเสมอแผนอิฐที่เรียงอยาใหซีเมนตทะลักออกมา
12. เสาแลงที่ทรุดลมนั้น ยกตอและตั้งตามสภาพเดิมได
13. ตนไมที่ขึ้นอยูบ นโบราณสถาน ควรถอนใหหมดถามีตอไมสามารถขุดได ควรเจาะ
และใชยาฆาแมลง
14. พระเจดียท ั้ง 4 มุมนั้น องคใดที่ชํารุด องคใดที่ชํารุดนอยก็จัดซอมตามรูปของเดิม
ได แตองคทชี่ ํารุดมากจนไมเปนรูปรางคงเหลือแตแผนอิฐ จะซอมใหเปนรูปเจดียอ ยางเดิมไมได
ตองทิ้งใหเปนรูปอิฐอยูเชนนัน้ เพียงแตซอมฐานใหมนั่ คงแข็งแรงขึ้น
นอกจากนัน้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดเสนอการรักษาโบราณสถานเพิ่มเติม
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2496 ความวา (“เรื่องการรักษาโบราณสถาน,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ,
ศธ.0701.26.1 / 1)
1. บูรณะซอมแซมใหเหมือนรูปเดิม ที่สรางอยูใ นสมัยนั้นๆใหมากที่สุด
2. บูรณะซอมแซมใหเปนถาวรวัตถุที่เวลาลวงมาจนถึงปจจุบันสมัย
3. สรุปรูปรางเหมือนสมัยโนน แตใหแกไปเหมือนสมัยนี้ แตไมใหถึงตาย (พังลงมา)
พ.ศ.2508 เกิดโครงการ 4 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2508 - 2512 เพื่อปรับปรุงขุดแตงและ
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บูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัยเกา เมืองศรีสัชนาลัยและเมืองกําแพงเพชร โดยมีการกําหนด
แผนงานอยางชัดเจน มีวัตถุประสงคคือ
1. สํารวจโบราณสถาน วางผังเมืองและกําหนดเขตโบราณสถาน
2. ขุดแตงและบูรณะโบราณสถานตางๆทีม่ ีความสําคัญและมีสภาพเหลืออยูมาก ควร
แกการการบํารุงรักษาไว
3. กอสรางถนนและสะพานเขาสูโบราณสถานทีท่ ําการขุดแตงและบูรณะแลว และ
บูรณะถนนโบราณตามแนวเดิม
4. ขุดลอกคูเมืองสระและตระพังตางๆ บอน้ํารวมทัง้ คลองสงน้ําปดกัน้ คันเก็บน้ํา
โบราณ
5. สรางเรือนเพาะชําจัดหาพันธุไมปลูกตามศิลาจารึกและตกแตงบริเวณเปนที่พกั ผอน
หยอนใจ
6. บํารุงรักษาโบราณสถาน ถนนสะพาน ตระพังตางๆ และดูแลรักษาตนไมตกแตง
โดยวัตถุประสงคของงานนี้ดําเนินการโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไวแลว และโบราณสถานที่มีความสําคัญแตยังไมขึ้นทะเบียนเปนลําดับรอง การบูรณะและคัดเลือกขุดแตงบูรณะ
โบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี รองลงมาคือโบราณสถานขนาด
ใหญและมีความสําคัญที่มีสิ่งกอสรางโบราณเหลืออยูมาก การกอสรางสิ่งสวยงามควรแกการ
บํารุงรักษาใหเปนแบบอยางตอไป สวนวิธีการบูรณะแยกการดําเนินงานตามความเหมาะสมของ
โบราณสถานแตละแหง (”เรื่องโครงการ 4 ปปรับปรุงขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัย
เกาศรีสัชนาลัยและกําแพงเพชร,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1.1 / 35)
ตัวอยางของการบูรณะ อนึ่ง ขอยกประเด็นการบูรณะ 4 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดศรี
สวาย วัดสรศักดิ์ วัดซอนขาว เพื่อแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงตัวอยางการบูรณะทั้งที่ดีและไมดี
วัดมหาธาตุ
ประวัติการบูรณะ วัดนี้มีการขุดแตงและบูรณะมาแตป พ.ศ. 2496 – 2501 และ
ปพ.ศ. 2508 บูรณะพระเจดียเพิ่ม 3 องค งานที่แลวเสร็จมีเจดียประธาน วิหารหลวง วิหาร
ดานหนา มณฑปพระอัฎฐารศดานทิศเหนือ กําแพง และเจดียราย จํานวน 15 องค
รายการดําเนินการ การขุดแตงใหถึงพืน้ เดิมตรงฐานพระเจดียห รือวิหารฐาน
กําแพง เพื่อใหเห็นพื้นฐานของโบราณสถานเดิม จากนั้นจึงดําเนินการบูรณะเพื่อรักษารูปทรงหรือ
ฐานรากของเจดีย วิหาร ซุมพระ โดยการบูรณะตามรูปของเดิมเพื่อความมั่นคง ยกเสาศิลา
แลงที่ลมขึ้นกอรูปของเดิมเทาที่หาศิลาแลงได และซอมพื้นวิหารตามรูปเดิม เพราะโบราณสถาน
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สมัยสุโขทัยโดยมากกอดวยดิน ถาขุดแตงและไมทําการบูรณะ ตอไปจะทําใหทรุดโทรมไดงาย
(“เรื่องการรักษาโบราณสถาน,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 1)
วิเคราะหการบูรณะกับการดําเนินการ สามารถบูรณะเพื่อใหบรรลุรายงานการ
บูรณะได โดยเฉพาะการรักษารูปทรงตางๆของโบราณสถานตางๆ เจดียประธาน เจดียราย วิหาร
โดยการตั้งยกเสาที่เอียงลมลงเขารูปเดิม (จากภาพ) พรอมทั้งกอใหเขากับรูปเดิมของอาคารนั้น
และมีการขุดแตงกอนการบูรณะ และจัดเก็บเอกสารรายการโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแตงและ
การบูรณะนั้นๆ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2508 - 11) เปนตัวอยางของการบูรณะในระดับดี
วัดศรีสวาย
ประวัติการบูรณะ วัดนี้มีการขุดแตงและบูรณะมาแตป พ.ศ. 2496 – 2597 ที่
แลวเสร็จคือ ปรางคดานทิศตะวันตก 1 องควิหารดานหนาและกําแพงวิหาร 1 วิหาร และกออิฐเพื่อ
เปนโรงในการประดับหินกําแพงแกวโดยรอบพระปรางค แตหินของเดิมถูกยายไปกอนการบูรณะ
และดําเนินการตอในป พ.ศ.2508 โดยขุดแตงเพิ่มเติมและบูรณะพระปรางคสององคที่เหลือ กอ
ซอมกําแพงบางตอน ขุดลอกคูภายในกําแพงวัด
รายการดําเนินการ
1) บูรณะกําแพงวัดโดยนําศิลาแลงที่ขนยายไปที่อื่นมาไวที่เดิม บูรณะกําแพงตามรูป
ของเดิมเทาทีศ่ ิลาแลงมีอยู และบูรณะประตูกําแพงดานใต
2) บูรณะวิหารดานทิศตะวันตก และวิหารดานนอกกําแพงแกว นําหินประดับลูกกรง
ใหเสร็จตามรูปเดิม
3) ปรับพื้นที่ภายในกําแพงวัดโดยเก็บเศษหินและขุดตอไมอออก เกลีย่ ดินใหเรียบ
ตกแตงภายในกําแพงแกวใหเรียบรอย และปลูกไมยืนตน ไมประดับ
4) นําหินฐานบัวคว่ํา บัวหงาย ประกอบฐานบัวทีก่ ําแพงแกว
5) บูรณะวิหารดานเหนือ และใต นอกกําแพงวัดอีกสองวิหาร
6) ขุดลอกคู ความยาว 200 เมตร
วิเคราะหการบูรณะกับการดําเนินการ สามารถบูรณะเพื่อใหบรรลุรายงานการ
บูรณะ หากยังมีขอขัดแยงบางประการ เชน สวนยอดของปรางคประธานดานทิศใตที่หักพังลงไป มี
การเติมตอบริเวณสวนยอดของปรางคใหสมบูรณ ทั้งนี้เปนเพราะสามารถเห็นรองรอยของเดิมที่
ปรากฏอยูที่ปรางคในรูปแบบเดียวกันในองคอื่นๆ นอกจากนั้นเปนการขุดแตงเอาดินที่ทับถมอยู
รวมทั้งขจัดตนไมที่ขึ้นอยู ขุดลอกคู พรอมทั้งบูรณะใหใกลเคียงของเดิม อาจเปนเพราะวัดนี้ไมไดมี
การทําลายจนมองไมเห็นสภาพของเดิม ทําใหสามารถบูรณะใหใกลเคียงไดโดยงาย
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วัดสรศักดิ์
ประวัติการบูรณะ เพิ่งไดรับงบประมาณใหมีการบูรณะขุดแตงในป พ.ศ. 2508
เปนครั้งแรก
รายการดําเนินการ ขุดแตงเจดีย วิหาร และเจดียเล็ก โดยขุดแตงใหถึงฐานราก
ของเดิม บูรณะรอบขุดคนเพื่อรักษาสภานพไว ขุดแตงเจดียวิหารดานตะวันออก และดานใตโดย
การขุด แต ง ใหเ ห็ น พื้ น ฐานของโบราณสถาน และขุ ด ลอกคู วัด เพื่ อ ความสวยงาม และบู ร ณะ
โบราณสถานตามรูปของเดิมเทาที่เหลือรูปทรงที่มีอยู ขุดลอกตระพังสอขนาด 110 x 220 เมตร ลึก
1 - 1.5 เมตร ปลูกไมดอกไมประดับ
วิเ คราะห ก ารบูร ณะกั บ การดํา เนิ น การ ไม ส ามารถบู ร ณะให ไ ดต ามรายงาน
โดยเฉพาะ การบูรณะโบราณสถานตามรูปแบบของเดิมที่เหลือรูปทรงที่มีอยู โดยเฉพาะเจดีย
ประธานที่เหลือเฉพาะซากสวนฐาน ที่ไมสามารถเห็นรองรอยใดๆบริเวณสวนกลางและยอดได
หากภายหลังปรากฏการบูรณะที่เปนเจดียประธานชางลอมเต็มองคอยางสมบูรณแบบ
วัดซอนขาว
ประวัติการบูรณะ เพิ่งไดรับงบประมาณใหมีการบูรณะขุดแตงในป พ.ศ. 2508
เปนครั้งแรก
รายการดําเนินการ ขุดแตงและบูรณะพระเจดียใหญ และขุดแตงวิหารแลวเสร็จ
และบูรณะบางตอน ยกเสาศิลาแลงขึ้นตั้งบนฐานวิหารทุดกาน ปูพื้นดวยอิฐตามรูปของเดิม และ
กอซอมฐานวิหาร และบูรณะเจดียใหแลวเสร็จสมบูรณ ตกแตงบริเวณ ลอกคู วางทางระบายน้ํา
ปลูกพันธไมดอกไมตามความเหมาะสม
วิ เ คราะห ก ารบู ร ณะกั บ การดํ า เนิ น การ สภาพก อ นการขุ ด แต ง เป น ซากอิ ฐ
พังทลายที่ถูกปกคลุมดวยดินและตนไมทั่วบริเวณ ภายหลังการบูรณะพบวา มณฑปและเจดีย
ประธานสามารถคงคืนรูปตามแบบเดิมได ซึ่งไมสามารถแนใจวาเปนการบูรณะโดยคงรูปเดิมเนื้อ
แทดั้งเดิมของโบราณสถาน โดยเฉพาะมณฑปนั้น เห็นไดวากอนการบูรณะเปนเพียงซากกองอิฐที่
บริเวณดานหนาและขางพังทลายลง ไมสามารถมองเห็นบริเวณซุมประตูทางเขาดานหนาได หาก
มีการบูรณะเติมจนเปนอาคารที่สมบูรณขาดเพียงบริเวณสวนหลังคาที่พังทลายลงไปเทานั้น
1.1 Venice Charter กับการอนุรักษโบราณสถานแรกเริ่มที่สุโขทัย
ประเด็นที่นาสนใจคือ ในชวงเวลาเดียวกันที่โลกสากลมีหลักเกณฑตางๆเพื่อใชในการ
อนุ รัก ษ ร ว มกั น นั้ น การอนุ รัก ษ โ บราณสถานในประเทศไทยนั้ น ได ป ฏิบั ติ ก ารตามหลั ก เกณฑ
ดังกลาวหรือไมอยางไร Venice Charter ไดใหความหมายตางๆที่นาสนใจ คือ
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1.1.1 บทนํา โบราณสถานเปนมรดกสากลของมนุษยชาติ หนาที่ของคน
ปจจุบันเปนเพียงผูรักษา ตอใหคนรุนหลัง รักษาความเปนของแทใหมากที่สุด (สภาพที่
พบ) ในบทนําของ Venice Charter แสดงใหเห็นถึงประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ โบราณสถาน
นั้นมิใชเพียงมรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น หากเปนมรดกที่มีคุณคาและมี
ความสําคัญรวมกันของคนทั้งโลก หากในหลักเกณฑที่ตั้งขึ้นของไทยนั้น มิไดย้ําถึงความสําคัญ
ดังกลาว หากเพียงกลาวไววา “การซอมตองรักษาสภาพเดิมที่มีอยูในปจจุบันไวใหไดมากที่สุดที่จะ
มากได” และรัฐบาลในชวงเวลานั้น ไดใชความพยายามในสรางความรักชาติ สรางความเปน
ปกแผนมั่นคงรักในชาติเดียวกัน โดยใชโบราณสถานมาเปนเครื่องมือในการบูรณาการสังคมและ
วัฒนธรรมรวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโบราณสถานเปนตัวแทนมรดกวัฒนธรรมของชาติไทยที่เคยมี
มาแตอดีต แตมิไดเนนย้ําความสําคัญรวมกันในระดับสากลโลก
ประเด็นที่ 2 คือ หนาที่ของคนปจจุบันนั้น มีเพียงรักษา เพื่อสืบทอดตอไปใหคนรุนหลัง
โดยรักษาความเปนของแทหรือสภาพดั้งเดิมไวใหมากที่สดุ ตามหลักการดังกลาว ของไทยระบุไว
คือ “การซอมตองรักษาสภาพเดิมที่มีอยูในปจจุบนั ไวใหไดมากที่สุดทีจ่ ะมากได” อยางไรก็ตาม
เห็นไดวา โบราณสถานหลายตอหลายแหงถูกตอเติมขึ้นใหม ซึ่งบางครัง้ การตอเติมดังกลาวผูบูรณะ
อาจจะสามารถสันนิษฐานรูปแบบได จึงไดทําการตอเติมเสริมขึ้นใหม หากมีบางกรณีที่บางครั้งผู
บูรณะไมทราบรูปแบบหรือไมแนใจในองคประกอบของรูปแบบดังกลาวแตตอเติมจนสมบูรณ การ
กระทําดังกลาวทําใหโบราณสถานเปนโบราณสถานใหมและเมื่อคนรุนหลังมาศึกษาตอนั้นเกิด
ความสับสนหรือเขาใจผิดได
1.1.2 คําจัดความ มาตรา 2 การสงวนรักษาและบูรณะอนุสรณสถาน
จะตองอาศัยวิทยาการตลอดจนเทคนิคทั้งปวง ซึ่งอาจชวยในการพินิจและคุมครองมรดก
ทางสถาปตยกรรมได อนุมานไดวากรมศิลปากรในชวงเวลาแรกเริ่มของการอนุรักษโบราณสถาน
สุโขทัยนาจะคํานึงถึงลักษณะการปฏิบัติงานดังกลาว หากองคความรูและเทคโนโลยีมีขอจํากัด ทํา
ใหลักษณะการปฏิบัติงานในชวงนั้น มุงเพียงแตขุดแตง โดยการขุดลอกเอาดินออก กําจัดตนไม
และวัชพืช และบูรณะ โดยเสริมสรางความมั่นคงใหกับอาคาร อุด ประสานรอยรั่ว ราว ตอเติม
องคประกอบที่สันนิษฐานรูปแบบไดใหสมบูรณ
1.1.3 การบูรณะ มาตรา 9 กรรมวิธีการบูรณะเปนงานที่จะตองอาศัยความ
ชํานาญพิเศษอยางสูงในการปฏิบัติ จุดมุงหมายก็เพื่อสงวนรักษาและแสดงใหเห็นคุณคา
ทางสุนทรียะและทางประวัติศาสตรของอนุสรณสถาน โดยยึดถือวัสดุดั้งเดิม และเอกสาร
อันเชื่อถือไดเปนหลัก การบูรณะนั้นจะตองยุติลง ณ จุดที่จะตองเริ่มใชการคาดคะเน และ
ในกรณีนี้งานบูรณะที่ทําพิเศษออกไปโดยไมจําเปนนัก จะตองใหเห็นความแตกตางเห็น
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ไดชัดจากองคประกอบสถาปตยกรรม และใหมีเครื่องหมายประทับแจงเวลาที่บูรณะ ใน
การบู ร ณะไม ว า จะกรณี ใ ดๆก็ ต าม สิ่ ง ที่ จ ะต อ งมาก อ นและติ ด ตามมาภายหลั ง คื อ
การศึกษาอนุสรณสถานทั้งในแงโบราณคดีและประวัติศาสตร ไมมีการปฏิบัติตามหลักการ
ขอนี้ โดยเฉพาะการบูรณะที่ตองยุติเมื่อถึงจุดที่มีการคาดเดาเกิดขึ้น พบวาโบราณสถานหลายแหง
ถูกตอเติมขึ้นใหมจากซากปรักหักพังขึ้นเปนอาคารใหมขาดเพียงบริเวณหลังคาเทานั้น และยังไมมี
การแจงประทับลงวันที่ลงในวัสดุของการบูรณะเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางวัสดุใหมและวัสดุ
ดั้งเดิม ทั้งนี้ ชวงเวลานั้นกรมศิลปากรยังไมมีผูเชี่ยวชาญและชํานาญการพิเศษในทางปฏิบัติ
ดังนั้นการบรรลุซึ่งจุดมุงหมายในมาตราดังกลาว จึงไมเกิดขึ้น
1.1.4 การขุดคน มาตรา 15 การขุดคนจะตองดําเนินไปตามมาตรฐานของ
วิทยาการและตามขอเสนอแนะที่นิยามตามหลักสากล และใชในกรณีที่มีการขุดคนทาง
โบราณคดี ซึ่งองคการสหประชาชาติตราขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) ยังไมมีการขุดคน
ทางโบราณคดี ก อ นการขุ ด แต ง ในการบู ร ณะในครั้ ง นี้ ในขณะที่ ก ระบวนการและองค ค วามรู
ภาคสนามของการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนามหรือการขุดคนไดเกิดขึ้นแลว หากการขุดคนใน
ชวงเวลาดังกลาว เปนการขุดคนโบราณคดีในแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร ยังไมมีการขุด
คนโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตรบริเวณโบราณสถานเพื่อนํามาวิเคราะหและศึกษารวมกันกับ
การบูรณะอาคารเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น
ในขณะเดียวกัน ในระบบของสากลไดใชคําวา excavation ในความหมายของคําวาขุด
คนและขุดแตงทางโบราณคดี และการปฏิบัติงานในโบราณคดีไดปฏิบัติสองอยางคูกันหากใน
ประเทศไทยไดแยก excavation ออกเปนสองอยาง คือ การขุดคนและการขุดแตง และการ
ปฏิบัติงานนั้นไดแยกความหมายและการปฏิบัติออกอยางชัดเจน คือ การขุดคน หมายถึง การขุด
เพื่อหาหลักฐานทางโบราณคดีตางๆ เพื่อนํามาแปลความหมายและสรางภาพในอดีตขึ้นมา การ
ขุดแตงคือการขุดเพื่อลอกเอาดินหรือสิ่งที่ไมตองการออกจากโบราณสถานนั้นๆ ทําใหสามารถเห็น
รูปลักษณของอาคารหรือโบราณสถานนั้นได ดังนั้นการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวจึงขาดการ
ขุดคนทางโบราณคดีอยางเปนระบบ เพื่อนําขอมูลตางๆ มาศึกษาเพื่อหาประวัติศาสตรและ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกับโบราณสถานได
1.1.5 เอกสารสิ่งพิมพ มาตรา 16 ในงานทั้งปวงที่เกี่ยวกับการรักษา การ
บูรณะหรือการขุดคนจะตองจัดทําเอกสารที่มีความถูกตอง ในรูปแบบของรายงานแบบ
วิเคราะหและวิจารณ รวมทั้งภาพประกอบ ซึ่งเปนภาพลายเสนและภาพถาย กรมศิลปากร
ไดจัดทําเอกสารขึ้นมาในป พ.ศ. 2512 เมื่อมีการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเสร็จสิ้นแลว โดย
มีขอมูลของโบราณสถานที่ตางๆที่ไดบูรณะไว พรอมแผนผังและภาพถายสภาพกอนการบูรณะ
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ระหวางการบูรณะ และหลังบูรณะ และโบราณวัตถุสําคัญที่พบ อยางไรก็ตาม รายงานดังกลาวยัง
ขาดรายละเอียดของการปฏิบัติงานและแบบกอนการบูรณะและหลังบูรณะที่ชัดเจน ทําใหไม
สามารถศึกษาสภาพแทจริงของโบราณสถานได เมื่อมีการศึกษาภายหลัง นอกจากดูจากภาพถาย
เทานั้น
1.2 หลักเกณฑของกรมศิลปากรกับการอนุรักษโบราณสถานแรกเริ่มทีส่ ุโขทัย
จากหลักเกณฑของการอนุรักษโบราณสถานที่กรมศิลปากรไดตั้งขึ้น และนําไปใชใน
การปฏิบัติงานในชวงเวลานั้น นาสนใจวาการปฏิบัติงานนั้นสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว
หรือไมอยางไร ผูศึกษาวิจารณการปฏิบัติงานครั้งนี้ คือ
1. ขาดการวางแผนงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมทั้งตั้งวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่นอกเหนือจากการบูรณะโบราณสถาน ขาดการบันทึกกิจกรรมการทํางานที่เกิดขึ้นใน
แตละขั้นตอน และขาดรายงานที่ละเอียดและเปนระบบ
2. วิธีการปฏิบัติงานคือ การขุดแตง ไดแก ลอกดิน วัชพืช ตนไม การบูรณะ ไดแก
เสริมสรางความมั่นคงใหกับอาคาร อุด ประสานรอยรั่ว ราว ตอเติมองคประกอบบางสวนให
สมบูรณ และปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกพันธุไมประดับ
3. ขาดระบบการขุดคนกอนการขุดแตงเปนระบบที่แนนอน
4. ขาดระบบการศึกษาแบบบูรณาการหรือสหวิทยาการเพื่อศึกษาองคความรู
ทางดานตางๆ ทําใหขอมูลทางประวัติศาสตรหายไป
5. เทคโนโลยีการบูรณะยังไมทันสมัยหรือยังไมกาวหนาเพียงพอ ทําใหบางครั้งการ
บูรณะเปนการทําลาย เชน การใชซีเมนตฉาบหรือสอแทนปูนฉาบหรือปูนตําเดิม
6. ผูทํางานขาดความรูที่เพียงพอและไมมีประสบการณวาตองทําเทาใดจึงจะถูกตอง
และเพียงพอ การแปลแนวคิดไปสูการปฏิบัติพลิกผันไปตามทัศนะของแตละบุคคลที่ทาํ งาน
ระบบการปฏิบัติงานทีท่ ี่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่กรมศิลปากรไดตั้งขึ้น คือ
1. ไมสามารถซอมรักษาสภาพเดิมที่มีอยูไวไดมากที่สุด แตกลับมีการซอม
โบราณสถานสมบูรณแบบ เชน เจดียประธานบางแหงมีการตอเติมเต็มองค สําหรับอาคารที่เอน
เอียง ใกลลมสามารถค้ําจุนและเสริมโครงสรางอาคารไดมั่นคง
2. มีการฉาบผิวนอกใหมและไมกลมกลืนกับของเดิม
อยางไรก็ตามการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานที่สุโขทัยในชวงเวลานี้ เปนระยะแรก
ของการทํางานบูรณะเริ่มแรกในประเทศไทย หลักการที่ตั้งขึ้นนั้นขัดกับหลักการตามหลักสากล
หรือ Venice Charter โดยสวนใหญ สําหรับการปฏิบัติงานนั้นผูปฏิบัติสามารถกระทําตาม
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หลักการไดแตไมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ ผูดําเนินการไมมีความรูที่เพียงพอและ
ไมมีประสบการณวาตองทําเทาใดจึงจะถูกตอง เขากับสุนทรียภาพและคงคุณคาทางประวัติศาสตร นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานอาจไมคํานึงถึงคุณคาทั้งทางสุนทรียภาพและประวัติศาสตร แตใช
ทัศนคติสวนบุคคลในการพิจารณาวาโบราณสถานนั้นควรบูรณะตอเติมหรือหยุดเมื่อใด ซึ่งการ
แปลความหมายจากหลักการไปสู ก ารปฏิบัตินั้น เปน สิ่ง ที่สํ า คัญ และยากยิ่ง ผู ปฏิบัติจึง ควรมี
ประสบการณและมีความรูที่เพียงพอประกอบกัน จึงจะทําใหคงคุณคางานอนุรักษดังกลาวไวได
อยางเหมาะสมที่สุด
1.3 การวิพากษการทํางานของกรมศิลปากรกับแนวคิดการอนุรักษสุโขทัย
ภายใตแนวคิดแบบอุดมคตินิยมในเงาของอุทยานประวัติศาสตร
ภายหลังการบูรณะสุโขทัยหลัง พ.ศ. 2512 แลว ตอมาในป พ.ศ. 2521 ไดสรางอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัยขึ้น ขอคิดที่ไดจากการบูรณะกอนพ.ศ. 2512 นั้น กรมศิลปากรไดทราบถึงสิ่ง
ที่ลมเหลวจากการบูรณะในครั้งนั้น คือ กรมศิลปากรไมเขาใจวิธีการและไมมีเจาหนาที่เพียงพอ
การทํางานเปนเพียงการใชคนงานหรือชางกออิฐทับของเดิมใหทรงรูปไมพังทลายลงมาเทานั้น ซึ่ง
เปนการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตร และเสียสุนทรียดวยลักษณะที่แข็งทื่อไมมีชีวิต อิฐใหม
กอปดทับเทคนิควิธีการอันแสดงหลักฐานทางเทคโนโลยีการรื้อสรางดั้งเดิม (อนุวิทย เจริญศุภกุล
2520 : 34)
ถึงแมจะไดประสบการณจากการทํางานบูรณะสุโขทัยในยุคแรกแลวก็ตาม การบูรณะ
โบราณสถานในแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร ยังคงปรากฏการบูรณะมากมายที่ทําเกิดคํา
วิพากษวิพากษวิจารณตางๆตามมาอยางตอเนื่อง
การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการปฏิบัติของกรมศิลปากร ภายหลังการเกิดขึ้นของโฉม
หนาอุทยานประวัติศาสตรเกิดขึ้นมากมาย และโดยเฉพาะภายหลังพ.ศ. 2525 เกิดการทํางาน
ภายใตระบบของการจางเหมางานโดยบริษัทเอกชน มีการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการทํางาน
โดยเฉพาะวิจารณวา มีความไมเหมาะสมกับการบูรณะ มีการบูรณะเพิ่มเติมมากเกินไป และผิดรูป
แบบเดิมเปนจํานวนมาก หากมีการวิพากษวิจารณเหตุของปญหาในประเด็นหลักตางๆ ไดแก
1. กฎระเบียบที่แสดงแนวทางในการอนุรักษไมสมบูรณ ซึ่งยังไมมกี ฎเกณฑใดที่เขาใจ
สภาพสังคมวัฒนธรรมไทยอยางถองแท ในขณะที่สงั คมในโลกตะวันตกวางอยูในวัฒนธรรมแบบ
วัตถุนิยมเนนการแสวงหาสัจจะความจริง และสอดคลองกันดีกับการอนุรักษไวเพื่อรักษาและ
สืบคนความเปนมาของอดีต และหลักเกณฑทางแนวคิดตางๆที่สรางขึ้นมานั้นก็สอดคลองกันดีกับ
วัฒนธรรมตะวันตก ในขณะเดียวกันไทยเองไดสงบุคลากรเพื่อไปฝกอบรมดูงานในชวงระหวางป
พ.ศ. 2506 - 2520 กลับประสบปญหาดานวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมไทยที่มีวัฒนธรรม
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กษัตริย โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาที่ไมเหมือนกับโลกตะวันตก ดังนั้นการหยิบยกเอาแนวคิด
ตะวันตกมายัดใสกับแนวคิดการอนุรักษของไทยจึงเกิดความขัดแยงอยางตอเนื่อง (กรมศิลปากร
2535)
2. ความลมเหลวกับระบบของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยไมสามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามกฎระเบียบของการอนุรักษไวได ระบบการจางเหมาทําใหระบบงาน
ลมเหลว เกิดการแสวงผลประโยชนจากโบราณสถานของชาติ เนื่องจากระบบการจางเหมางานนั้น
มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ และไมมีประโยชนที่จะตองศึกษาอยางละเอียดที่ชา
และคอยเปนคอยไปตามหลักวิชาการ มุงหวังเพียงเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหตัวอาคารเพียง
อยางเดียว (กฤช เหลือลมัย 2542 : 14 ; อนุวิทย เจริญศุภกุล 2528 : 93) และขาดบุคลากรที่
ชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะของกรมศิลปากรเองและในบริษัทรับเหมา และขาดการระดม
ผูชํานาญการในแบบสหวิทยาการ (อนุวิทย เจริญศุภกุล 2528 : 93 ; สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
2537 : 92)
3. ขาดการตรวจสอบและการประเมินผลปฏิบัติงาน โดยขาดหนวยงานหรือคณะกรรม
การเพื่อควบคุมการตรวจสอบอยางแทจริง ขาดองคกรอิสระที่สามารถตรวจสอบและประเมินผล
ไดอยา งชี้ ชัด ขาดการวิจ ารณ งานแบบปะทะสัง สรรค เพื่อสรา งความตื่นตัว ใหเ กิ ดขึ้น (กฤช
เหลือลมัย 2542 : 14)
4. ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานยังไมชัดเจน ดังกรณีการเกิด
ความพิศวงกับการละเลยและขาดความสนใจในดานการคนควาทางโบราณคดี และดานวิชาการ
ประวัติศาสตรของนักวิชาการกรมศิลปากร เนื่องจากการขุดคนและการขุดแตงกลับไมมีสิ่งใดใน
การศึกษาใหมๆ นอกจากรายงานการขุดคนและการขุดแตงเฉพาะที่ ไมมีการคนควาใหเกิดองค
ความรูใหมๆ การมุงสรางแหลงที่เปนอุทยานรื่นรมย ที่ประกอบกิจกรรมแสงสีเสียง หรือการมอง
ความสําคัญของโบราณสถานในรูปลักษณภายนอก แตโดยขาดจิตวิญญาณและประวัติศาสตรที่
ซอนเรนภายใน
นอกจากในแงของความเปนเมืองอุดมคติแลว เมื่อมีคําวา อุทยานประวัติศาสตร เขามา
เกี่ยวของ ทําใหแนวคิดทั้งสองตอเนื่องกันไดอยางเหนียวแนน การสรางภาพเมืองอุดมคติที่งดงาม
ประกอบฉากดวยสภาพอุทยานที่มีภูมิทัศนรื่นรมย หากการบูรณะเฉพาะโบราณสถานโดดๆ ทํา
ใหแกนแทของประวัติศาสตรอาคารนั้นสูญสิ้น ความรูสึกเลื่อมใส ศรัทธาในมุมของศาสนสถาน
ไทยสูญไป การปรับภูมิทัศนทําใหมีความงดงามเปนสวนสาธารณะชวนมอง เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางพื้นที่ระหวางตนไม หองน้ํา ลานอเนกประสงคและสวนสมัยใหม หากตัดขาดความสัมพันธ
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ระหวางพื้นที่ประวัติศาสตรระหวางศาสนสถานตอศาสนสถาน ดังนั้นจึงเสมือนเปนการสราง
อาคารใหมที่หลอกวาเปนโบราณสถานแทภายใตเงาของสวนสาธารณะ
บทสรุปของพัฒนาการการอนุรักษที่สุโขทัย แสดงใหเห็นวา ในชวง กอนพ.ศ. 2512
โฉมหนาการอนุรักษโบราณสถานที่สุโขทัย แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษโดยใชแนวคิดความเปน
เมืองแห ง อุ ดมคติ นิ ย ม ภายใตระบบสั ญลัก ษณท างการเมืองแหง การสร า งชาติ และสืบเนื่อ ง
ความคิดดังกลาวตอมาจนปจจุบัน จนทําใหคนทั่วไปมองสุโขทัยในภาพแหงบรรยากาศของความ
เปนเมืองแหงความสมบูรณแบบเทากับการบรรลุความสําเร็จของการใชโบราณสถานเปนเครื่องมือ
ในการมองภาพแหงความงดงาม และกลับเปนผลรายที่กอใหเกิดความเขาใจผิดทางวิชาการยิ่ง
ภายหลัง พ.ศ. 2520 เปนตนมา กรอบแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตรถูกนํามาวางไวเพื่อการ
อนุ รั ก ษ สุ โ ขทั ย ความเป น เมื อ งแห ง อุ ท ยาน รื่ น รมย มี บ รรยากาศภู มิ ทั ศ น ง ดงาม และเพื่ อ ใช
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ หากยังมีการวิจัยในเชิงสหวิทยาการหนึ่งครั้งเกิดขึ้น ภายใตคําวิพากษ
ภายหลังการดําเนินงานอุทยานประวัติศาสตร การวิพากษนั้นกระตุนใหเกิดการมองสุโขทัยในแง
วิชาการมากขึ้น และภายหลัง พ.ศ. 2525 เปนตนมา ระบบการจางเหมางานทําใหมีการสราง
โบราณสถานอย า งรวดเร็ ว และเกิ ดคํา วิพ ากษ วิ จารณ ง านโบราณสถานใหม ที่ผุ ดขึ้น มา และ
โบราณสถานแทที่หายไปอยางฉับพลัน

ภาพที่ 1 บริเวณดานหนาของวัดมหาธาตุ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 14.
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ภาพที่ 2 บริเวณเจดียประธานและวิหาร วัดมหาธาตุ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 15.

ภาพที่ 3 บริเวณดานหนาของวัดมหาธาตุ สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 14.
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ภาพที 4 บริเวณดานหนาของวัดมหาธาตุ สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 14.

ภาพที 5 ระหวางการทํางานบูรณะวัดมหาธาตุ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 15.

158

ภาพที่ 6 เจดียราย วัดมหาธาตุ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 19.

ภาพที่ 7 เจดียราย วัดมหาธาตุ สภาพหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 19.
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ภาพที่ 8 เจดียราย วัดมหาธาตุ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 17.

ภาพที่ 9 เจดียราย วัดมหาธาตุ สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 17.
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ภาพที่ 10 ปรางคประธานวัดศรีสวาย สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 24.

ภาพที่ 11 ปรางคประธานวัดศรีสวาย สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 25.
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ภาพที่ 12 วัดพระพายหลวง สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 61.

ภาพที่ 13 วัดพระพายหลวง สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 61.
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ภาพที่ 14 มณฑป วัดพระพายหลวง สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 63.

ภาพที่ 15 มณฑปวัดพระพายหลวง สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 63.
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ภาพที่ 16 วัดสรศักดิ์ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 41.

ภาพที่ 17 วัดสรศักดิ์ ระหวางการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 41.
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ภาพที่ 18 วัดสรศักดิ์ สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 41.

วัดสรศักดิ์ สภาพปจจุบนั

ภาพที่ 19 วัดสรศักดิ์ สภาพปจจุบัน
ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา
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ภาพที่ 20 วัดสระศรี สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 12.

ภาพที่ 21 วัดสระศรี สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 12.
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ภาพที่ 22 วัดชางลอม สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 82.

ภาพที่ 23 วัดชางลอม สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 82.
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ภาพที่ 24 วัดชางรอบ สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 77.

ภาพที่ 25 วัดชางรอบ สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 77.
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ภาพที่ 26 กุฎี วัดเขาพระบาทนอย สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 75.

ภาพที่ 27 กุฎี วัดเขาพระบาทนอย สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 75.
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ภาพที่ 28 วัดเจดียสูง สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 90.

ภาพที่ 29 วัดเจดียสูง สภาพหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด
แตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 90.
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ภาพที่ 30 มณฑป วัดซอนขาว สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 40.

ภาพที่ 31 มณฑป วัดซอนขาว สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 40.
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ภาพที่ 32 เจดียประธาน วัดซอนขาว สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 39.

ภาพที่ 33 เจดียประธาน วัดซอนขาว สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 390.
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ภาพที่ 34 วัดตระพังเงิน สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 30.

ภาพที่ 35 วัดตระพังเงิน สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 30.
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ภาพที่ 36 วัดตระพังทอง สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 33.

ภาพที่ 37 วัดตระพังทอง สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 33.
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ภาพที่ 38 มณฑป วัดสะพานหิน สภาพกอนการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 74.

ภาพที่ 39 มณฑป วัดสะพานหิน สภาพภายหลังการบูรณะ
ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 - 2512 (ม.ป.ท., 2512. พิมพในวโรกาสวางศิลา
ฤกษอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 26 พฤษภาคม 2512), 74.
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2. การอนุรักษแบบอนัสติโลซีส แนวคิดที่พัฒนาสูป จจุบัน : ปราสาทหินพิมาย
ต น กํ า เนิ ด “อนั ส ติ โ ลซี ส ” (Anastylosis) มี ต น กํ า เนิ ด มาจากภาษากรี ก อั น มี
ความหมายกวางๆในภาษากรีกในสมัยกอนวา “การบูรณะ” และเปนคําศัพทที่ถูกตอตานในการ
บูรณะโบราณสถานในประเทศกรีซวา เปนการบูรณะโบราณสถานที่ใกลเคียงกับการสรางขึ้นใหม
ซึ่งตางกับความหมายที่เขาใจกันในปจจุบัน (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2539 : 121) คําวา อนัสติโลซีส
เกิดขึ้นโดยการแปลงจากความหมายเดิม ในระหวางการประชุมนานาชาติสําหรับโครงการอนุรักษ
โบราณสถาน กลุมอโครโปลิส กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ในปค.ศ. 1931 โดยวิศวกรชื่อ นิโคลาโอส
บาลาโนส (Nikolaos Balanos) การประชุมในครั้งนี้มีการประกาศ Athens Charter ออกมาเพื่อใช
การอนุรักษรวมกัน คําวา “อนัสติโลซิส” (Anastylosis) ปรากฏในมาตราที่ 4 เกี่ยวของกับเทคนิค
ของการอนุรักษการจัดการกับโบราณสถาน โดยเขาใหความหมายถึง การนํากลับมาสูที่เดิม ของ
ชิ้นสวนทอนตางๆของเสา และมีความหมายขยายออกมาครอบคลุมถึงการกลับขึ้นไปตั้งอยู ณ
ตําแหนงเดิมขององคประกอบทั่วไปของโบราณสถาน (วสุ โปษยะนันทน 2540 : 2)
อนัสติโลซีส บันทึกใน Athens Charter ในมาตราที่ 4 วา “ในกรณีที่เกี่ยวกับซาก
โบราณสถาน การอนุรักษที่รอบคอบถี่ถวนจะไดแกการนํากลับไปสูที่ดั้งเดิมขององคประกอบที่เปน
ของแทที่คนพบได (อนัสติโลซีส) ในกรณีที่สามารถจะทําได”
โมริส เกลส ไดกลาวถึงวิธี อนัสติโลซีส ซึ่งสนับสนุน บาลาโนสใน Athens Charter วา
ควรจะเปน อนัสติโลชิส นักอนุรักษผูรับผิดชอบงานอนุรักษโบราณสถานที่อะโครโพลิส บอก
กับ พวกเรา ไดแ ก วิธีการที่ เกี่ย วกั บ การบูร ณะโบราณสถานดว ยวัสดุก อสรา งโบราณของแหล ง
นั้นๆเอง ถูกนํากลับมาวางไว ณ ตําแหนงเดิมดวยวิธีการกอสรางในแบบเดิมแบบเฉพาะของแตละ
แหลง อนัสติโลซิส จะเปดโอกาสใหมีการใชวัสดุใหมเฉพาะกรณีในจํานวนจํากัด และไมเห็นได
อยางเดนชัดเพื่อทดแทนหินกอนที่หายไป ซึ่งจะตองเปนกอนที่หากขาดไปแลวจะมีผลตอการนํา
กลับมาสูตําแหนงเดิมของชิ้นสวนโบราณอื่นๆ จํานวนมาก

หากยังไมมีขอความที่กลาวขึ้นโดยตรงระหวางคําวาการบูรณะแบบสรางขึ้นใหม
(reconstruction) กับการบูรณะโบราณสถานแบบอนัสติโลซีส (Anastylosis) ปรากฏในกฎบัตร
ฉบับนี้ (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2539 : 122)
นายอนัสตาสิโอส ออลันโดส (ค.ศ.1887 - 1979) นักบูรณะโบราณสถานที่สําคัญของ
กรีซ กลาวไวในป ค.ศ.1956 วา
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อนัสติโลซิสของโบราณสถานจะชวยนํามาซึ่งการกลับไปสูยังตําแหนงเดิมของวัสดุตําแหนง
เดิมของวัสดุดั้งเดิมทั้งหมด โดยที่อาจจะมีวัสดุใหมเขามาเสริมในปริมาณที่จํากัดและเทาที่มีความ
จําเปนจริงๆเทานั้น ที่จะทําใหวัสดุดั้งเดิมดังกลาวประกอบเขากันไดอยางดี กลาวคือ เรามิไดมุง
เฉพาะที่จะนําเสนอรูปทรงแบบดั้งเดิมของอาคาร ในลักษณะที่สมบูรณที่สุดที่จะเปนได แตพรอมๆ
กันนั้นเรามุง ที่จะช วยเก็บ รักษาชิ้นสวนของเดิมที่ยังเหลืออยูใ หปลอดจากความเสื่อมสภาพใน
อนาคตมากเทาที่จะทําดวย

ในการประชุมนานาชาติของสถาปนิกและชางเทคนิคดานการอนุรักษโบราณสถาน ใน
ป ค.ศ. 1957 คําวาอนัสติโลซีส (Anastylosis) ยังถูกกลาวแยกกับการปฎิสังขรณ การสรางขึ้นมา
ใหม (Reconstruction) เพราะมีความหมายที่แตกตางกัน (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2539 : 122)
จนกระทั่งตอมาในการประชุม ครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1964 ใน Venice Charter มาตราที่ 15 วา คํา
วา Anastylosis ปรากฏเขาดวยกันกับ Reconstruction อันเปนการแสดงความสัมพันธระหวาง
วิธีการทั้งสอง ดังความวา
การทํางานอนุรักษในแบบปฏิสังขรณขึ้นมาใหมเกือบทั้งหมด จะตองหลีกเลี่ยงเปนประการ
แรก เพียงรูปแบบของอนัสติโลซีสเทานั้น ที่ยอมรับใหอยูในแผนการที่จะปฏิบัติได อนัสติโลซีสที่
กลาวถึงก็คือ การรวมรวบจัดองคประกอบใหมของสวนตางๆของโบราณสถานที่ยังคงเหลือสภาพ
อยู หากแตตกหลนกระจัดกระจายแยกจากกัน โดยมีวัสดุใหมเขามาประสานใหตอเนื่องกันไดบาง
แตจะตองสังเกตไดชัดเจนวาเปนของใหม ไมทําใหเกิดความสับสน และยังจะตองมีการนํามาใชให
นอยที่สุดเทาที่มีความจําเปน ในอันที่จะเปนหลักประกันในการสงวนรักษาโบราณสถานและสราง
ความตอเนื่องของรูปทรงอยางโบราณ

Venice Charter บัญญัติขอกําหนดตางๆไวเพียงหลวมๆเทานั้นไมมีการแนะนําวาควร
ปฏิบัติเชนไร ความถูกตองมอบหมายใหผูปฏิบัติงานเปนผูตัดสินใจ ซึ่งตองอาศัยความรูความ
เขาใจของผูบูรณะเปนอยางยิ่ง เนื่องจากหากผูปฏิบัติงานไมมีความชํานาญเทากับเปนการแปลง
โฉมโบราณสถาน เนื่องจากอนัสติโลซีสตามมาตราสากลเทากับการสงวนรักษา และการพยายาม
ทําใหซากโบราณสถานนั้นดูรูเรื่องมากกวาซากกองอิฐหินปูน (สมชาติ จึงสิริอารักษ 2539 : 125)
ทายที่สุด ระบุวาในแตละประเทศมีอิสระในการสรางกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆในการอนุรักษ
โบราณสถานในแบบวัฒนธรรม จารีตประเพณีของแตละประเทศนั้นๆได อันเนื่องมาจากความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมในแตละประเทศ ทําใหเกิดวิธีการและเทคนิคการอนุรักษที่แตกตางกัน
ทั้งนี้สามารถใช Venice Charter ในการสรางกรอบการอนุรักษตามแบบฉบับของตน
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ตอมาในประเทศกรีซ จากการบูรณะโบราณสถานอะโครโพลิสในป ค.ศ.1975 ทําให G.
Dontas กลาวถึงอนัสติโลซีสในการประชุมนานาชาติ เพื่อการบูรณะกลุมโบราณสถานอะโครโพส
ลิสแหงกรุงเอเธนส ครั้งที่ 2 ในป 1983 ซึ่งไมไดนําเสนอเฉพาะการนํากลับมาซึ่งรูปโฉมดั้งเดิมของ
โบราณสถานแตเพียงอยางเดียว แตยังมุงหวังที่ชวยชีวิตใหดํารงคงอยูตอไป และเยียวยารักษาให
อยู ใ นสภาพที่ ดี ซึ่ ง ในป จ จุ บั น วิ ธี ก ารแบบอนั ส ติ โ ลซี ส มี ก ารเสริ ม สร า งความมั่ น คง ให กั บ
โบราณสถานเพื่อสงทอดอาคารเหลานั้นใหกับคนรุนตอๆไป (วสุ โปษยะนันทน 2537 : 5) อันแสดง
ความเขาใจในการอนุรักษโบราณสถานแบบอนัสติโลซีส และสามารถนําไปใชประโยชนได
อนัสติโลซีสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การบูรณะโบราณสถานแบบอนัสติโลซีส
ไดเริ่มขึ้นครั้งแรกที่โบราณสถานในประเทศอินโดนีเซียเชน บูโรพุทโธ (บูรณะระหวางปค.ศ. 1907 1911) โดยชาวฮอลแลนด
ตอมา Henri Marchel ไดนําวิธีอนัสติโลซีสมาใชกับโบราณสถานประเทศกัมพูชา ที่
ปราสาทบันทายสรี เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1931 ทําใหวิธีการนี้ไดแพรหลายตอไปในการบูรณะ
โบราณสถานขอมหลังอื่นๆในเวลาตอมา เชน ตอมา นาย Maurice Glaize นักอนุรักษชาวฝรั่งเศส
ทํางานที่หนวยอนุรักษเมืองพระนคร (Angkor Conservency) กัมพูชา ระหวางป พ.ศ. 2480 2488 ไดนําเทคนิควิธีการเดียวกันนี้มาใชในการบูรณะปราสาทหินหลายแหงที่เมืองพระนคร จนทํา
ใหสามารถเห็นสภาพที่คอนขางสมบูรณจนถึงทุกวันนี้
Bernard Philippe Groslier ผูเชี่ยวชาญทางดานการอนุรักษชาวฝรั่งเศส ผูดูแลเมือง
พระนคร ไดอธิบายวัตถุประสงคของการปฏิสังขรณไววา (ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ 2547 : 2.5)
การปฏิสังขรณอยางเต็มรูปแบบ จะชวยใหเราเขาใจสถาปตยกรรมเหลานี้ไดอยางสมบูรณ
และเปนที่ทราบกันดีอยูวาวิธีการนี้เปนวิธีการเดียวที่จะชวยรักษาอาคารไวได ดังนั้นการปฏิสังขรณ
จึงเปนวัตถุประสงคที่เราจะดําเนินตาม เพราะเรามีหนาที่ที่จะตองรักษาอาคารในความดูแลของเรา

ทัศนะดังกลาวเปนเหตุผลในการรักษาโบราณสถานในชวงขณะนั้น ซึ่งตอมาไดนํา
วิธีการอนัสติโลซีสนี้มาใชอยางแพรหลายในเมืองไทย ในหลักการแนวคิดเดียวกัน และนํามาใชกับ
การบูรณะโบราณสถานไทยในปจจุบัน
อนัสติโลซีสระยะแรกในประเทศไทย : ปราสาทหินพิมาย การบูรณะแบบอนัส
ติโลซีสของประเทศไทยนั้น ไดรับความคิดมาจากการไปศึกษางานตางๆ ที่เมืองพระนคร เชน ในป
พ.ศ. 2472 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศเสด็จไปดูการบูรณปฏิสังขรณที่นครวัด โดยมีศ.
ยอรช เชเดส ขุนบริบาลบุรีภัณฑ ม.ร.ว.โต จิตรพงศ ณ อยุธยา เสด็จดวย (“เรื่องการตรวจรักษา
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ของโบราณ,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.7.1 / 72 - 78) ในป พ.ศ. 2477 นายเอสมีกี้
ขาราชการกรมศิลปากร กองประณีตศิลปกรรมไปศึกษางานที่เมืองพระนคร (“เรื่องนายเอสมิกี้ไปดู
ของโบราณที่นครวัด,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1.1 / 6) นอกจากนั้นมีการสงผูแทน
ไปประชุมกับสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศวาดวยการอนุรักษ ณ เมืองมนิลา ประเทศสิงคโปร
ณ วันที่ 6 - 12 ก.พ. 2478,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.7.1 / 113)
สําหรับการกลาวถึงอนัสติโลซีสครั้งแรกเกิดจากบันทึกของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ แสดง
หลักการและวิธีการ คือ
การซอมโบราณสถานตามแบบนี้ คือ การซอมโบราณสถานใหคงรูปตามสภาพเดิม การซอม
โดยวิธีนี้ มีกฎอยูวาจะไมทําของใหมอะไรเพิ่มเติมลงหรือประดับลดลายอะไรใหวิจิตรพิสดารไปมาก
กกวาของที่มีอยู แปลวามีอยูเทาไหร ก็เอาไวเทานั้น นอกจากที่นําเปนจริงๆ...
วิธีการซอมก็เชนเดียวกับวิธีการขุดแตงโบราณสถานนั้นเอง คือในชั้นตนตองขุดบริเวณที่
โบราณสถานตั้งอยู ทั้งภายนอกและภายใน ตรวจคนตัวไมอันเปนสวนตางๆของสิ่งกอสรางที่หักพัง
ตกลงมาจมอยูในดิน เมื่อพบแตละชิ้นก็เอารวมไวเปนสวนๆใกลๆกับที่ มีรอยพังลงมานั้น พิจารณา
ดูวาชิ้นไหนเปนสวนที่พังลงมาจากที่ไหน ทําเชนนี้เปนตอนๆ ไปจนทั่ว เมื่อไดพบตัวไมตางๆ ที่พัง
ลงมาหมดแลว ตรวจดูวามีอยูครบบริบูรณหรือไม ถาไมครบ ก็ตองสืบเสาะหรือเที่ยวติดตามชิ้นที่
หายไปนั้นใหได เมื่อไมมีทางจะได ถาเปนชิ้นสําคัญ คือถาไมไดชิ้นนั้นแลวก็จะไมสามารถประกอบ
ชิน้ ที่เหลืออยูใหเขาแถวเขาแนวกันได ก็จําเปนตองทําของใหมเขาชวยเพื่อยึดตัวไมใหติดตอกัน เมื่อ
ไดตัวไมครบก็ทําการยกขึ้นปรับหรือเรียงยังที่เดิม ถาหนาไมเขากันไมเรียบหรือยึดกันไมแนนพอ
ตองใชวิธียึดดวยเดือยหรือฉีดดวยน้ําปูนซีเมนตหรือรัดดวยเหล็กเปนตน เพื่อใหตัวไมแตละชิ้น
หนาแนนมั่นคง ถาตัวไมตางๆที่ตกหลนลงมาอยูครบบริบูรณ ก็ไมเปนการยากที่จะทําการซอมดวย
วิธีนี้ มีความลําบากอยูแตที่ตัวไมขาดไปมากๆเทานั้น แตก็ไมเปนไร กฎเขาวามีเทาไรรักษาไวเพียง
เทานั้น อันเปนวิธีการซอมแบบอนาสะไตโลซิส (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ 2531 : 343 - 344)

สําหรับการนําวิธีการอนัสติโลซีสมาใชในประเทศไทยครั้งแรกเกิดขึ้นที่ ปราสาทหินพิ
มาย โดยกอนหนานั้นมีเพียงการบูรณะหรือการซอมโบราณสถานโดยวิธีการค้ํายัน และการตอเติม
โดยเฉพาะการใชคอนกรีตเสริมความมั่นคงที่ทําใหมีลักษณะที่โดดเดนแปลกตา และขัดแยงไปโดย
สิ้นเชิง เชน สุโขทัย ลพบุรี เปนตน (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ 2531 : 345)
เมืองเกาพิมายไดเริ่มดําเนินการจากที่นายอองรี มูโอ (Henri Mouhot) ชาวฝรั่งเศสได
เดินทางมาเมืองพิมาย เมื่อป พ.ศ. 2402 และหลังจากนั้นนายเอเตียน เอโมนิเยร (Etiene
Aymonier) นายลุงท ลาจองดเย (Lunet de Lajonziere) ไดเขามาทําการสํารวจและจัดทํา
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แผนผังพิมาย ตอมาในป พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดกําหนดโบราณสถานเขตเมืองเกาพิมายให
เปนโบราณสถานสําหรับชาติ โดยประกาศกรมศิลปากรเรื่องกําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับ
ชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน 2479 หนา 1526 - 1535
โดยอาศั ย อํ า นาจแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละการ
พิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2477
ตอมาในป พ.ศ. 2494 - 2497 กรมศิลปากรไดดําเนินการขุดแตงบูรณะปราสาทหินพิ
มายเปนบางสวน พรอมทั้งไดจัดทําโครงการเพื่อการบูรณะและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีจนไดความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ และขอความชวยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส
ผานองคการสนธิสัญญาการปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ส.ป.อ. หรือ SEATO)
และสงผูเชี่ยวชาญการบูรณะปราสาทหินจากสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ชาวฝรั่งเศส คือ
Bernard Philippe Groslier เพื่อสํารวจและเตรียมการบูรณะและปรับปรุงเมืองและสถาปตยกรรม
ในป พ.ศ. 2505 ในปนี้เองที่ Bernard Philippe Groslier ไดเสนอขอมูลพื้นฐานความเปนไปไดใน
การบูรณะปราสาทหินพิมาย ซึ่งกรมศิลปากรไดตั้งงบประมาณในการบูรณะระหวางปพ.ศ. 2507 2512
Bernard Philippe Groslier ไดเสนอรายงานเรื่อง การซอมปราสาทหินพิมาย เปน
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงสรุปแปลเปนภาษาไทย และหมอมเจายาใจ จิตร
พงศ ทรงตรวจแก ในรายงานฉบับนี้นอกจากจะเสนอวิธีการบูรณะแบบอนัสติโลซีสที่บริเวณตางๆ
ของปราสาทหินพิมาย เชน ปราสาทประธาน ปราสาทอื่นๆ ระเบียบคด ฯลฯ ยังไดกําหนดแผน การ
ปรับปรุงบริเวณลอมรอบ หรือ การปรับปรุงบริเวณทั่วไป โดยใหปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงระหวาง
ปราสาทและประตูทั้งสี่ทิศและใหปลูกตนไมใหญขนาดกลางทั้งสองฟากถนน รวมทั้งใหวางแนว
ประตูดานตะวันตกไปยังสระเพลง ซึ่งทําการปรับปรุงขอบสระดวยเสนทางเดินและการปลูกตนไม
โดยรอบและใหปรับปรุงคุณภาพน้ําในสระใหสะอาด นอกจากนี้ยังเสนอแผนการขยายชุมชนหรือ
ยายชุมชนเพื่อความเหมาะสมดานภูมิทัศนของเมืองพิมาย
นอกจากนัน้ ยัง ไดใหความหมายของการบูรณะโบราณสถานแบบอนัสติโลซีสไววา
การซอมแบบอนัสติโลซีสจะทําไดเฉพาะโบราณสถานที่สรางดวยศิลาเทานั้น โดยถายรูปจาก
ซากโบราณสถานที่ทําดวยศิลาซึ่งชํารุดหักพังลงไปนั้นโดยถี่ถวน และเทียบเคียงกับโบราณสถาน
อื่นๆเสียกอน จนพอจะคาดคะเนไดวารูปเดิมเปนอยางไร แลวจึงดําเนินงานขุดคนเอาเศษหินที่หัก
พังอยูบริเวณรอบๆนั้นขึ้นมา ทําเครื่องหมายไวดวยวา ขุดพบจากดานใด เพราะศิลาที่พบดานใด ก็
คงพังลงมาจากดานนั้น เสร็จแลวจึงรื้อซากโบราณที่ยังเหลืออยูนนลง ทําเครื่องหมายที่กอนหรือ
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แท ง ศิล าไวทุ กกอ นวา เปน สว นไหนของโบราณสถานแลว จึ ง ประกอบขึ้น ใหม โดยใช จารึกจาก
โบราณสถานและศิลาที่ขุดพบนั้นเองประกอบขึ้นเปนรูปโบราณสถานดังเดิม พยายามใชขิงใหมให
น อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะน อ ยได และถ า ต อ งใช วิ ธี ก ารใหม ๆ เข า ช ว ย เป น ต น ว า แกนเหล็ ก ปู น ซี เ มนต ก็
พยายามซอนไวขางในมิไดเห็น บางแหงก็จําตองทําฐานรากโบราณสถานแหงนั้นเสียใหม กอนที่จะ
ประกอยเปนรูปโบราณสถานเดิมขึ้นไป เพื่อมิใหทรุดลงอีก การซอมแบบนี้ปราชญชาวฮอลันดาได
ดําริทําขึ้นกอนในเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย แลวตอมาปราชญชาวฝรั่งเศสจึงนํามาใชในการ
ซอมโบราณสถานในประเทศกัมพูชา เชนที่ปราสาทบันทายไสรย และอื่นๆปรากฏวาไดผลดียิ่ง
(หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิสกุล 2506 : ก - ข)

ป พ.ศ. 2507 - 2511 ไดทําการบูรณะแบบอนัสติโลซีสที่ปราสาทหินพิมาย โดย
ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษคนเดิม คือ Bernard Philippe Groslier ผูซึ่งเคยทํางานที่บูรณะปราสาท
หินประสบผลสําเร็จที่เมืองพระนครมากอนมาใหคําแนะนําในการบูรณะ นอกจากนั้นยังมี Pierre
Pichard ผูเชี่ยวชาญดานการบูรณะ โดยเฉพาะงานที่สําคัญของ Pierre Pichard คือ การสํารวจ
วิเคราะห และทําแผนผัง ลอกลาย และบันทึกอยางละเอียด เพื่อใหสามารถตอรูปแบบไดอยาง
ถูกตอง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2510) P.Champouellon J.L.LapourBruno D.Bucourau
สถาปนิกจํานวน 3 คน Bruno Dagons ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ Marie Martin นัก
พฤกษศาสตรของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ (“เรื่องการบูรณะโบราณสถานปราสาทหินพิ
มาย,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 46) ใหคําแนะนําดานตางๆ โดยมีหมอมเจายา
ใจ จิตรพงศ เปนผูอํานวยการบูรณะ หลังจากที่บูรณะที่ปราสาทประธานแลวจึงไดบูรณะระเบียง
คด กําแพง และอาคารรองอื่นๆ เชน เมรุพรหมทัต ประตูชัย กุฏิฤาษี ทาสระผมนาง รวมทั้งบาราย
อื่นๆ
ซึ่งไดแสดงหลักการในการเลือกใชในการบูรณะปราสาทพิมาย 3 ประการ คือ
1. สามารถศึกษาปราสาทพิมายไดอยางงายโดยพิจารณาคัดเลือกหินจากที่ตกอยู เพื่อ
พิจารณาวาอาคารดั้งเดิมมีรูปรางอยางไร และในขณะเดียวกันทําการขุดคนในบริเวณปราสาทและ
ในบริเวณเมือง
2. สําหรับวิธีการรักษา ตองรื้อปราสาทลงสรางขึ้นใหมทั้งหมด เพราะเหตุวา การซอม
โบราณสถานแตเพียงบางสวนนั้น ไมอาจแกไขอะไรได การรื้อลงสรางขึ้นใหม (Anastylosis) อาจ
ทําไดโดยสรางโครงสรางใหมภายในใหแข็งแรง ในขณะเดียวกันก็ปองกันอันตรายจากภายนอก
ดวย (สรางรางระบายน้ํา อาบน้ํายาปองกันหิน ฯลฯ) ซึ่งปราสาทประธาน ยังคงมีสภาพดีอยู
เสริมสรางภายในแตเพียงเล็กนอยก็อาจอยูไดหลายป แตอาคารอื่นๆชํารุดมากสามารถรื้อลงสราง
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ขึ้นใหมและรักษาไวเปนอยางดีได
3. สามารถรื้อปราสาทประธานสรางขึ้นใหมไดสะดวก แตระเบียงคดและปราสาทหลัง
อื่นสรางไดยาก ทําไดเพียงสรางฐานใหมขึ้นเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้ จะปรากฏวาเมื่อซอมเสร็จแลว
ปราสาทประธานจะลอมรอบไปดวยสิ่งปลักหักพัง อยางไรก็ดี เราอาจจะแกไขขอนี้ได ดวยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมขึ้นใหม
ในระยะเดียวกันนี้ ถารัฐบาลไทยสามารถทําการคนควาทางโบราณคดีและสงวนรักษา
โบราณสถานอื่นๆของประเทศไทยไปพรอมๆกันแลว วิธีนี้จะเปนวิธีที่ดีที่สุด เราอาจใชพิมายเปนที่
สําหรับฝกหัดชางที่จะรักษาโบราณสถานอื่นๆ ในประเทศไทยตอไปได
จากประวัติการบูรณะโบราณสถานโดยวิธีอนัสติโลซิส ผูศึกษาใหคําจํากัดความหมาย
วา เปนการบูรณะแบบถี่ถวนโดยทําใหโบราณสถานกลับคืนสูสภาพเดิมที่เปนอยู อยาง
ถูกตองมากที่สุด โดยการประกอบชิ้นสวนตางๆที่ตกหลนกระจัดกระจายอยูใหเขาที่เดิมที่
เคยเปน หากสามารถใชวัสดุใหมเสริมไดเมื่อจําเปนจริงๆ หากตองใหดูแตกตางจากวัสดุ
เดิมแตไมโดดเดนจนเกินไปนัก ทั้งนี้วิธีการดังกลาวยังจําเปนตองเสริมความมั่นคงใหกับ
โบราณสถานเพื่อใหคงอยูตอไป
ทั้งนี้ผูศึกษา สนับสนุนในหลักการและเหตุผลเดียวกันกับ Venice Charter อันเปน
วิธีการหนึ่งเพื่อจัดแสดงซากโบราณสถานใหกลับคืนมา โดยไมใชการสรางหรือปฏิสังขรณเต็ม
รูปแบบแตเปนการพบกันครึ่งทางระหวาง stylistic restoration (เนนคุณคาทางดานความงามของ
โบราณสถานเปนสําคัญ) และ romantic restoration (เนนคุณคาทางดานประวัติศาสตร เรื่องราว
ของอดีต ความเปนของแท)
2.1 แนวคิดของการบูรณะแบบอนัสติโลซีสกับการบูรณะปราสาทพิมาย
การบูรณะแบบอนัสติโลซีสที่ปราสาทหินพิมายโดยผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสนี้ หากนํา
หลักการดังกลาวมาเทียบเคียงพบวา เปนการบูรณะที่สามารถคืนความมั่นคงและคืนรูปโฉมใหกับ
และการคืนรูปแบบที่ถูกตองใหกับโบราณสถานไดอยางเหมาะสมในชวงเวลานั้น อาจเปนเพราะวา
บุคคลที่เขามาทํางานในครั้งนี้ตางมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ และเคยผานการดูงานใน
การบูรณะแบบอนัสติโลซิส ปราสาทขอมมากอนที่เมืองพระนคร โดยสามารถบรรลุถึงหลักการและ
เปาหมายสําคัญของการบูรณะแบบนี้ได คือ
2.1.1 การแสดงของแท การแสดงความเปนความเปนของแทประวัติศาสตร
ของโบราณสถาน หรือ การคืนรูปโฉมใหกับโบราณสถาน โดยการหาของแทดั้งเดิมกลับไปคืนในที่
เดิม แตงานตองหยุดลง ณ จุดที่ตองการสันนิษฐานหรือไมแนใจที่จะทําการบูรณะตอไป
ในขณะที่ชิ้นสวนตางๆโดยเฉพาะสวนที่สําคัญ เชน ทับหลัง หนาบัน เสาประดับกรอบ
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ประตู สามารถนํากลับมาเรียงในตําแหนงที่ถูกตอง อันเนื่องมาจากการศึกษาทางประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม
จากภาพถายเกาเห็นไดวาชิ้นสวนยอดของปราสาทประธานพังทลายลงมา หากมีการ
นํายกขึ้นไปวางไวที่เดิมเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่ตกอยูบริเวณดังกลาว และมีการ
ทดลองประกอบชิ้นสวน และมีการศึกษารูปแบบทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมทําใหทราบรูป
แบบอยางถูกตอง และปรากฏในรายงาน (มยุรี วีระประเสริฐ 2548) นอกจากนั้นมีเอกสารไทย
บันทึกการทํางานในขณะนั้นไวดวยวา
สิ่งกอสรางในเขตปราสาทนั้นกอขึ้นดวยหินที่เปนแทงและเปนกอนยึดเขาดวยกันไดดวยลิ่มที่
ทําดวยไม หรืออยางดีก็ลิ่มที่ทําดวยเหล็ก ฉะนั้น สวนที่ใชลิ่มไมเมื่อไมผุไปหมดกอนหินหลุดออก
จากกันรวงหลนไป แตบางสวนเชนที่สวนกรมที่ยอดปรางคใหญนั้นผูสรางใชหินกอนใหญๆและแทง
ประกอบเขาดวยกัน เฉพาะตรงสวนกรมของปรางคนั้นผูสรางใชเหล็กทําเปนวงกลม เจาะหินเปน
วงกลมเหมือนกันและใชเหล็กนั้นประกับไวขางใน และเขา (Pierre Pichard) ยังชี้ใหเห็นวาเหล็กนั้น
ก็ยังอยูเรียบรอยดี ทําใหสวนกรมนั้นยังอยู แมจะรวงลงมาดานลาง (“เรื่องการบูรณะปราสาท
หินพิมาย,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 46)

นอกจากนั้นยังมีบันทึกการทํางานจากเอกสารไทยถึงการทํางานของ Pierre
Pichard ผูมีหนาทีหลักในการวิเคราะหที่มาของวัสดุตางๆของโบราณสถาน วา
...หินที่ยกขึ้นประกอบเขาที่ไวแลว ก็ใชเหล็กทําเปนลิ่มตรึงกอนหินและแทงหิน ใหอยูดวยกัน
เขา (Pierre Pichard) บอกวา หินสวนมากที่อยูในบริเวณนั้นสํารวจแลววาหลุดออกจากสวนใดของ
ปรางค แตงบางกอนก็ไมทราบเหมือนกันวาอยูตรงไหน จําตองคอยคนแบบคอยทําคอยไป บาง
กอนก็แตกปนปไป บางกอนก็หายไปโดยไมมีรองรอย ไมทราบวามีใครเอาไปทําอะไรเสียแลว ...
แผนผังที่เมอรซีเอออรปชารดเขียนไวนั้น แสดงอยางละเอียดลออวาหินแตละกอน แตที่ตั้งที่ทําการ
นั้นก็จัดประกอบไวเปนพิพิธภัณฑกลางแจง มีสิ่งของที่พบที่ปราสาทนั้นตั้งแสดงไวเปนจํานวนมาก
.. (“เรื่องการบูรณะปราสาทหินพิมาย,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.0701.26.1 / 46)

ในกรณีนี้จึงเปนการคืนรูปแบบใหกับโบราณสถาน โดยไมไดคาดเดา แตหาของแท
ดั้งเดิมกลับไปคืนในที่เดิม ซึ่งเขากับหลักการและเปาหมายของวิธีการบูรณะแบบอนัสติโลซีส
2.1.2 โดยพยายามปกปองโบราณสถานจากการคุกคามดานตางๆ เชน
การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในการบูรณะครั้งนี้ไดเสริมความมั่นคงใหกับโบราณสถาน
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เพื่อตออายุใหมีความมั่นคงแข็งแรง และมีการปองกันการเสื่อมสลายจากภายนอกดวยวิธีทาง
วิทยาศา-สตร ทําใหไมเสื่อมสภาพตามสาเหตุทางธรรมชาติ เชน ฝน น้ํา ความชื้น ฯลฯ และใช
วิธีการนําชิ้นสวนประกอบตางๆมาจัดองคประกอบใหมดวยวิธีเทคนิคแบบโบราณ
นอกจากนั้นไดพยายามแสดงโบราณสถาน กอนอิฐ หิน ที่กองเกลื่อนกลาดทั่วไป ซึ่งไม
สามารถแสดงความหมายแกผูชมไดมาก แตการบูรณะจะทําใหหินกอนเดียวกันนั้นอยูในสภาพ
ดั้งเดิม แตไมใชการปฏิสังขรณแบบเต็มรูปแบบ เปนการพบกันระหวางแนวคิดแบบโรแมนติกที่
กลาววาโบราณสถานหามแตะตอง และแนวคิดที่ตองการชุบชีวิตโบราณสถานขึ้นใหมดวยการ
ปฏิสังขรณอยางเต็มรูปแบบ (Pichard 1976) หากในปจจุบันภายหลังจากการบูรณะในครั้งนั้น
กรมศิลปากรไดมีการบูรณะใหมหลายตอหลายครั้ง ครั้งพรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนใหงดงามดังเชน
ปจจุบัน ทําใหโบราณสถานดูเปนระเบียบเรียบรอย ตอเติม ซอมแซม และปรับปรุงโบราณสถานให
เปนโบราณสถานใหม และเปนดังอุทยานรื่นรมยเหมาะแกการทองเที่ยว มากกวาเปนศาสนสถาน
อันศักดิ์สิทธิ์
อยางไรก็ตามการบูรณะดวยวิธีอนัสติโลซีสนี้ ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการอนุรักษ
โบราณสถานที่ใชหินเปนวัสดุกอสราง แตหลักการและแนวคิดดังกลาวก็ไดนํามาใชกับการบูรณะ
โบราณสถานที่ทําดวยอิฐในประเทศไทยดวย นาสังเกตวาถึงมีจะสามารถเรียงหินทุกกอนใหอยูใน
ตําแหนงเดิม มีการเสริมหินใหมแทนหินเกาที่ผุพังไป หรือเสริมโครงสรางใหมั่นคงแข็งแรง แตสวน
หนึ่งในการมองโบราณสถานนั้น มีผลทําใหความรูสึกทางสุนทรียภาพเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของ
หญาที่ตกแตงอยางเรียบรอย เหมาะสําหรับการเดินเที่ยวชมสภาพแวดลอมและโบราณสถานที่ตั้ง
ตรงเปนสงา มีฐานและผนังที่แข็งแรง หินที่เรียบกริบรูปลักษณและบรรยากาศในมุมมองแบบ
สุนทรียภาพสูญไป โดยเฉพาะสําหรับผูนิยมการอนุรักษในแบบโรแมนติก
2.2 Venice Charter กับการบูรณะแบบอนัสติโลซีสที่ปราสาทหินพิมาย เมื่อนํา
การบูรณะแบบอนัสติโลซิสในชวงเวลานี้มาพิจารณารวมกับ Venice Charter พบวาไมมี
หลักเกณฑใดที่ขัดกับกฎบัตรดังกลาว อาจเปนเพราะวิธีการแบบอนัสติโลซีสเปนวิธีการที่ไดรับการ
ยอมรับและปรับมาใชเปนหลักการเดียวกับ Venice Charter และหากทําตามหลักการดังกลาวได
ก็ยอมสอดคลองกับกฎบัตรดังกลาวเชนกัน
ทั้งนี้ในมาตรา 16 วาดวยเอกสารตีพิมพ ไดกําหนดใหมีรายงานที่ถูกตองพรอมทั้งแบบ
วิเคราะห วิจารณ รายงานการบูรณะที่ปราสาทหินพิมายในครั้งนี้มีตพี ิมพเชนกัน โดย Pierre
Pichard พิมพโดยสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ ของประเทศฝรั่งเศส เผยแพรในฝรั่งเศส ได
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แสดงขอมูลของโบราณสถานกอนการบูรณะ ภายหลังการบูรณะ พรอมทั้งแบบและวิธีการบูรณะ
แตละขั้นตอนไวอยางละเอียด
หากในประเทศไทยกลับไมมีการรายงานดังกลาวออกมาเปนรูปธรรม ภาพถาย แผนผัง
หรือแบบตางๆก็เชนเดียวกัน ไมปรากฏในกรมศิลปากรหรือหอจดหมายเหตุแหงชาติที่ซงึ่ รวบรวม
เรื่องราวเหตุการณสําคัญประวัติศาสตรของชาติไว อาจเปนเพราะความขัดแยงบางประการของ
บุคคลทํางาน หรือการสูญหายของขอมูล มีเพียงบทความบันทึกจากเหตุการณความทรงจํา และ
บทความแสดงหลักการเพียงคราวไว (สมบูรณ บุณยเวทย 2541) นอกจากนั้นมีบทแปลเรื่อง การ
ซอมปราสาทหินพิมาย เขียนโดย Bernard Philippe Groslier ซึ่งหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรง
สรุปแปลเปนภาษาไทย และหมอมเจายาใจ จิตรพงศ ทรงตรวจแก เทานัน้
2.3 การบูรณะแบบอนัสติโลซีลในเวลาตอมาที่ปราสาทพนมรุง และปราสาท
เมืองสิงห
การบูรณะแบบอนัสติโลซิสไดเริ่มทําโดยคนไทยเปนครั้งแรกที่ปราสาทพนมรุง และ
ตอเนื่องไปยังปราสาทเขมรในประเทศอีกหลายหลัง เปนที่วิพากษวิจารณกันมากและนํามาเปน
ตัวอยางในที่นี้คือ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองสิงห
2.3.1 อนัสติโลซีสที่ปราสาทพนมรุง ดวยกรมศิลปากรไดรับงบประมาณให
ทําการบูรณะปราสาทพนมรุง โดยจัดทําเปนโครงการ 4 ป (พ.ศ. 2514 - 17) และไดงบประมาณ
เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท
ในชวงแรกของการปฏิบัติงานบูรณะที่ปราสาทเขาพนมรุงไดผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการ
บูรณะชุดเดิม โดยกรมศิลปากรไดขอความชวยเหลือไปยัง UNESCO เพื่อขอผูเชี่ยวชาญ และได
จัดสง Pierre Pichard ผูเคยปฏิบัติงานที่ปราสาทหินพิมายมากอน มารวมงานในปพ.ศ. 2515
และมี B.P. Groslier ใหคําปรึกษา หมอมเจายาใจ จิตรพงศ เปนประธานการบูรณะ หากการ
บูรณะไมสามารถดําเนินการเสร็จภายในระยะเวลาสี่ป และเปนที่นาเสียดายวาหลัง พ.ศ. 2518
เปนตนไป การบูรณะดังกลาวไดเปลี่ยนโฉมหนาคณะทํางานเปนชุดใหมทั้งหมด ผูควบคุมงานใหม
ไดทบทวนแผนงานพรอมสรางแผนปฏิบัติงานใหม ตลอดจนจางแรงงานใหม พรอมทําโครงการ
เพื่อเสนอบรรจุเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
กําหนดใหบูรณะปราสาทพนมรุงเสร็จในป พ.ศ. 2525 แตไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
ตามแผน จึงไดทําแผนตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 2529) แลวจึงแลวเสร็จในป พ.ศ. 2530 เห็นไดวาการทํางานในระยะหลังนี้ ผูที่เคยมีประสบการณ
การทํางานในปราสาทหินพิมายออกจากการทํางาน สงผลตอการบูรณะเพื่อคืนรูปแบบใหกับ
โบราณสถานวาจะมีความถูกตองเพียงไร
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สําหรับการบูรณะในครั้งนี้มีสวนบูรณะ ไดแก ปรางคประธาน อาคารทุกหลังในลานใน
ระบียงคด โคปุระ ระเบียงนอก บันไดและทางเดิน โรงชางเผือก (อุไรศรี วรศะริน ผูแปล 2516 :
65)
ในบทความตางๆที่เกี่ยวกับการบูรณะตางแสดงใหเห็นวา การบูรณะในครั้งนั้นมีการทํา
แบบตางๆ เปนอยางดีโดยเฉพาะในระยะของการทํางานโดยคณะทํางานชุดเดียวกับปราสาทหินพิ
มาย แตเปนที่นาแปลกใจวา ภายหลังการกลับไมมีรายงานการบูรณะครั้งดังกลาวที่ทําโดยคนไทย
ภาพถายเกาลวนแสดงใหเห็นภาพของซากปราสาทที่ปรักหักพัง จนยากที่จะทราบรูปแบบใหกับ
โบราณสถานนั้นๆได ซึ่งพบขอผิดพลาดของการบูรณะปราสาทเขาพนมรุงที่ผิดพลาดและเปนที่
วิพากษวิจารณกันมาก คือ (หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล 2531)
การบูรณะยอดปรางคประธาน ซึ่งยอดปราสาทเขาพนมรุงมีลักษณะและสัดสวนที่ไม
ถูกตอง ดวยการลดทอนชั้นเครื่องบนของปราสาทลงทําใหยอดปราสาทดูเตี้ยผิดปกติ และกลีบ
ขนุนปราสาทนั้นผิดปกติ Jean Boisselier และหมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ไดเดินทางไปเยี่ยมชน
และวิพากษวา ลักษณะของกลีบขนุนดังเกลาวไมเคยพบและรูจักกันในสถาปตยกรรมของ และไม
เคยพบการอธิบายเลมใดของอินเดีย ซึ่งการบูรณะดังกลาวเปนการกระทําขึ้นอยางไมแนใจ หรือ
เปนของที่พบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน ดังนั้นการบูรณะแบบอนัสติโลซีลกลาวไววา การบูรณะ
อาจจะตองเนิ่นนานออกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขบางจุดที่แมไมมีความสําคัญมากนักก็
ตาม การบูรณะดังกลาวจึงทําใหไมสามารถศึกษาในทางวิชาการได หรืออาจทําใหผูไมรูและเขาใจ
ผิดได
การติดตั้งเสาประดับกรอบประตูดานทิศตะวันออกของมณฑป โดยที่เสาประดับกรอบ
ประตูนี้อาจไมใชตําแหนงเดิมที่ควรจะเปน ควรมีการพิจารณาแกไขใหม
2.3.2 อนัสติโลซีสที่ปราสาทเมืองสิงห ปราสาทเมืองสิงห รับการขุดแตง
ในปพ.ศ. 2517 และบูรณะตั้งแตปพ.ศ. 2517 เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2529 เพื่อเปดใหเปนอุทยาน
ประวัติศาสตรในปพ.ศ. 2530 โดยการบูรณะนั้นกรมศิลปากรไดกลาววาเปนการปฏิบัติงานอยาง
พินิจพิเคราะหตามหลักวิชาการ เพื่อรักษาลักษณะเดิมของโบราณสถานไว ในขณะเดียวกันก็ตอง
ปรับใหเขากับสภาวะแวดลอมและเหตุการณพรอมที่จะรับใชสังคมในปจจุบัน (กิจจา อยูโพธิ์
2530)
หากพบสิ่งที่ผิดพลาดจากการบูรณะ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขอวิพากษมาก ถึงแมจะมีการ
จัดการสภาพแวดลอมใหมีความสวยงาม แตกลับการละเลยการศึกษาทางวิชาการโดยสิ้นเชิง ทํา
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ใหการบูรณะผิดพลาดและผิดไปจากหลักวิชาการ เสมือนการสรางหรือแปลงโฉมโบราณสถาน
ขึ้นมาใหม
เครื่องบนของปราสาทเมืองสิงหเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอน สวนยอดนั้นอาจจะเปนยอดที่
เปนรูปหนาคน (พระพรหม พระอวโลกิเตศวร พระเจาชัยวรมันที่7) ดังเชนสถาปตยกรรมแบบ
บายน เนื่องจากพบศิลาแลงที่มีสวนของจมูกและหูอยู แตกลับละเลยและไมใสใจกะของที่พบ
รวมทั้งศิลาแลงที่มีรองรอยประกอบเปนหนาคนไดนั้น กลับถูกละทิ้งและเพิกเฉยกับรองรอยตางๆ
เหลานั้นสิ้นเชิง
แผนผังของตัวปราสาท ซุมโคปุระ โบราณสถานหมายเลข 2 ฯลฯ ลวนถูกสรางขึ้นใหม
ในแบบฉบับที่ไมเคยพบในงานสถาปตยกรรมในอดีต อันเปนความผิดพลาดที่ไมนาเกิดขึ้นกับกรม
ศิลปากรที่เคยผานชวงเวลาแหงการฝกฝนจากกระบวนการบูรณะอนัสติโลซีสทั้งประสบการณสวน
ที่ดีและผิดพลาดที่ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุง เทากับวาเปนการถอยหลังของการ
ทํางานบูรณะ หรือเรงกระทําเพียงเพื่อเปดใหเปนอุทยานรื่นรมยเหมาะแกการทองเที่ยว ในแนวคิด
ของ อุทยานประวัติศาสตร แตเพียงอยางเดียว ดังที่มีการวิพากษไวอยางรุนแรง คือ “ ณ ที่นี้ยอม
เปรียบเทียบไดกับรสนิยมของ ภาพภูมิประเทศทางประวัติศาสตร และการกระทําขึ้นใหม ซึ่งเปนที่
นิยมอยางยิ่งในทวีปยุโรป ในกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ... เปนเวลาหลายรอยปมาแลวที่ไมมีสถานที่
ใดที่มีความผิดพลาดอยางนี้” (หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล 2531)
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยผานการทํางานแบบอนัสติโลซีสมา
รวมกวา 36 ป มีการเริ่มตนการทํางานที่ดีมา โดยเริ่มจากการศึกษา ดูงาน และการรวมฝกฝน
ปฏิบัติงานกับนักบูรณะชาวฝรั่งเศสที่เคยผานการบูรณะที่เมืองพระนครมากอน หากเมื่อนํามา
ปฏิบัติโดยคนไทยกลับเกิดขอผิดพลาดอันพึงตําหนิหลายตอหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการขาด
การศึกษาขอมูลเชิงวิชาการ การเรงการบูรณะมากเกินไปเพื่อเปดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวตามมติ
ของรัฐบาล ทําใหการบูรณะจึงกระทําใหแลวเสร็จทันตามกําหนด การศึกษาเชิงลึกใหถองแทจึงถูก
เพิกเฉย การขาดบุคลากรที่พึงเขาใจแนวคิด วิธีการ และเทคนิคในการบูรณะทําใหเกิดปญหา
เหลานี้ตามมา
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แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงปราสาทหินพิมาย ระหวางบูรณะครั้งแรก
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แผนผังที่ 2 แผนผังแสดงปราสาทหินพิมาย ภายหลังการบูรณะ
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มาก ทั้งประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพ ฯลฯ ตลอดจนพุทธสถานในสมัยทวาราวดี ทั้งที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียและที่ไดทําขึ้นเองในทองถิ่น (หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล 2539 : 4)
หลังจากนั้นการเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาในระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 18-23 เขามามีบทบาทอยางมากตอการดํารงชีวิต การจัดระเบียบโครงสรางบานเมือง
การปกครอง ความคิด ความเชื่อของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดความเชื่อในเรื่องการ
จัดการถาวรวัตถุในศาสนา
จากการศึกษาในบทที่ 4 แสดงใหเห็นแลววาการรักษา การทํานุบํารุงศาสนสถานเปน
สิ่งที่ทําเพื่อพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ ซึ่งเชื่อวาเปนกิจสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่
จะตองทํานุบํารุง รักษา พรอมทั้งสืบพระพุทธศาสนาใหคงตอไปเทาที่จะทําได สิ่งที่กระทําได คือ
การสราง ซอมแซม เปลี่ยนแปลง ใหงดงาม มั่นคง ยืนยง ตราบนานเทานานใหสมกับความศรัทธา
ของเหลาพุทธศาสนิกชน
ในขณะเดียวกัน กรอบแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยไมไดเกี่ยวของ
กับพระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว การบูรณปฏิสังขรณวัด พระราชวัง วัง ยังกระทําเปนราช
ประเพณีของกษัตริยราชเจา และยังเปนเครื่องมือสําคัญของกษัตริยและแสดงนัยยะทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ ในการเสริมสรางแสนยานุภาพ เพิ่มพูนความเชื่อ ความศรัทธา ตอผูถูก
ปกครองเปนสําคัญ โดยเฉพาะวัดสําคัญตางๆ อันเปนวัดประจําของพระมหากษัตริยองคตางๆ วัด
ประจํารัชกาล หรือวัดที่ไดรับการนับถือมาชานาน เชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย วัดพระศรี
สรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน ตางไดรับการบํารุงรักษาตลอดมา
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกว สถาปนาในปพุทธศักราช 2325 เปนวัด
ประจําสถาบันพระมหากษัตริยในราชวงศจักรี คูกับพระบรมมหาราชวัง มีความสําคัญมาตลอดชั่ว
อายุสมัยของรัชกาล นอกจากนั้นยังเปนวัดคูบานคูเมืองของไทย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศรวมทั้งเปนตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริยดวย วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามไดรับการบํารุงรักษามาตลอดอายุสมัย มีการสถาปนา บูรณปฏิสังขรณ หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอาคารตางๆ ไมใหทรุดโทรม แตคงสภาพใหงดงามตลอดเวลา เพื่อคงความเชื่อและ
ความศรัทธาของพระพุทธศาสนา
การอนุรักษวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนตัวอยางสําคัญที่แสดงใหเห็นลักษณะของ
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การอนุรักษตามแบบประเพณีที่ยังมีความตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งการอนุรักษตามแบบอยาง
ประเพณีหรือตามแบบอยางไทย ในที่นี้ใหคําจํากัดความวา เปนการอนุรักษเพื่อทํานุบํารุงและสืบ
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวร ตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงคคือ
เพื่อแสดงความสืบเนื่องของความเปนสถาบันพระมหากษัตริยวิธีการสราง โดยมีวิธีการคือการ
บูรณปฏิสังขรณหรือการรักษาสิ่งที่เคยมีมาใหงดงามยิ่งใหญเพื่อใหทนตอไปนานเทานาน
วัดพระศรีรัตนศาสดารามกับการบูรณปฏิสังขรณ การศึกษาเกี่ยวกับวัดพระพระ
ศรีรัตนศาสดารามนั้น แสดงใหเห็นวา วัดพระศรีรัตนศาสดารามมิไดมีอาคารที่สรางพรอมกันทุก
อาคาร หากอาคารตางๆนั้นคอยๆเริ่มสถาปนาขึ้นมาแตละรัชกาลและมีพัฒนาการตามยุคตาม
สมัยตางๆ สําหรับการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญนั้น จะอยูในชวงของการครบรอบ 100 ป (พ.ศ.
2425) 150 ป (พ.ศ. 2475) 200 ป (พ.ศ. 2525) ป ของการสถาปนา
ในสมัยรัชกาลที่ 1 การสถาปนาสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางนั้นอยูในชวงพ.ศ. 2325 2327 พระราชพงศาวดารตางๆลวนใหความตรงกันวา ในสมัยนี้ไดสถาปนาสิ่งกอสรางพรอมกัน
ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย วิหาร และศาลารายหลายหลัง พรอมทั้งขุดสระน้ําทําหอไตรกลางสระ
น้ํา (ปจจุบันไมมีหอไตรหลังนี้อยูแลว)
ในสมัยรัชกาลที่ 3 อาคารที่อยูในวัดหลายหลังไดชํารุดทรุดโทรมไปเปนจํานวนมาก จึง
ปรารถนาให มี ก ารปฏิ สัง ขรณ เ กิ ด ขึ้น นอกจากสิ่ ง ก อ สร า งเดิ ม ที่ ท รงบูร ณปฏิ สัง ขรณ ไว ก็ท รง
สถาปนาสิ่งกอสรางใหมไว ดังจดหมายเหตุทรงปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดพรรณนา
ไววา บรรดาสิ่งกอสรางที่ทรงบูรณปฏิสังขรณไว ไดแก พระศรีรัตนอุโบสถ พระมหามณฑป พะ
เสวตรเวชยันตะพิมานวิหารยอด หอมณเฑียรธรรม หอพระเชษฐบิดร พระมหาเจดีย พระอัษฎา
มหาเจดีย 8 พระองค (กรมศิลปากร 2525 : 34)
ชวงการครบรอบ 100 ปของการสถาปนาในป พ.ศ. 2425 ในรัชกาลที่ 5 รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงทําการบูรณปฏิสังขรณโดยทําตอเนื่องมาจาก
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ดําเนินการอยูแตยังไมแลวเสร็จทั่วทั้งอาราม เชน การเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนั ง การประดั บ ตกแต ง ลวดลาย การประดั บ กระเบื้ อ งพระอารามต า งๆ ในป พ.ศ. 2422
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงตั้งสัตยาธิษฐานฐานเฉพาะพระพักตรองคพระ
พุทธมหามณีรัตนปฎิมากร วาถาจะไดเสด็จดํารงสิริราชสมบัติสืบตอไป ขอใหไดปฏิสังขรณพระ
อารามนี้สําเร็จสมบูรณทันกําหนดสมโภชพระนคร ครบ 100 ป ในปพุทธศักราช 2425 และทรง
บูรณะปฎิสังขรณแลวเสร็จทันกาล
ในครั้งนัน้ ไดทรงมอบหมายงานใหแกพระบรมวงศานุวงศเปนแมกองในการปฏิสังขรณ
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หลายพระองคดวยกัน เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลากรมพระบําราบปรปกษ
ทําบุษบกดานในพระพุทธปรางคปราสาท กรมหลวงจักรพรรดิพงศเปนแมกองทําพระระเบียง ซอม
เปลี่ยนตัวไมมุงกระเบื้องชอฟาใบระกาประดับกระจกใหมและซอมสีทองบนเพดาน ปูศิลาพื้นและ
ทําหนาบันที่ยังคางอยู พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร ซอมพระมณฑป ซอมเปลี่ยนตัว
ไมโครงที่ชํารุด เปนตน
ชวงการครบรอบ 150 ปของการสถาปนา พ.ศ. 2475 ในรัชกาลที่ 7 รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว เริ่มการบูรณปฏิสังขรณทั่งทั้งพระอารามตั้งแตป พ.ศ.
2472 เพื่อใหทันกับงานสมโภชพระนครครบ 150 ป ในปพ.ศ. 2475 นอกจากใชทุนจากรัฐบาลแลว
พระองคยังใชทุนจากการบริจาคของประชาชน
ชวงการครบรอบ 200 ปของการสถาปนา พ.ศ. 2525 ในรัชกาลที่ 9 รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงดําเนินการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญเพื่อใหทันงานสมโภช
พระนครครบ 200 ปเหมือนดังเชนทุกครั้ง การบูรณปฏิสังขรณทุกครั้ง มีเจานายในราชวงศเปน
ประธานในพิธีทุกครั้ง และในพ.ศ. 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เปนประธานในพิธี และทรงมีพระราชดําริถึงวิธีการบูรณะ โดยใหเลือกใช 2 วิธี (กรมศิลปากร
2534 : 71)
ก. ที่ที่ใชประกอบพระราชพิธี เชน พระอุโบสถ ปราสาทพระเพทบิดร ตองซอมใหดูงดงาม
และมีความมั่นคงถาวร
ข. อาคารหลังอื่นๆ ที่ไมใชประกอบพระราชพิธี ใหซอมอยูในลักษณะพิพิธภัณฑใหรักษา
แบบของเกามากที่สุดแลวเก็บเงินคาเขาชม
ดังแสดงใหเห็นตัวอยางของการอนุรักษราวครบรอบ 200 ปของการสถาปนา ในอาคาร
ที่สําคัญ คือ
พระวิหารยอด ตั้งอยูทางทิศเหนือของพระมณฑป สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดย
โปรดใหรื้อหอพระเชษฐบิดร เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมากแลว โปรดใหสรางใหมเปนหลังคา
ยอดมงกุฎ พระราชทานนามวา พระบวรมหาเสวตกุฎาคาร วิหารยอด หรือพระเสวตรเวชยันตะ
พิมานวิหารยอด เรียกนามสามัญวา พระวิหารยอด
สภาพกอนการบูรณะ เปนอาคารมีความกวาง 13 เมตร ยาว 21.60 เมตร มีความสูง
จากพื้นลานถึงระดับยอดพุมขาวบิณฑ 64 เมตร เปนอาคารกออิฐฉาบปูน มีลักษณะโครงสราง
แบบใชผนังในการรับน้ําหนักจากสวนหลังคา สวนตางๆโดยทั่วไปประดับดวยกระเบื้องเคลือบเปน
ลวดลายใบไมและดอกไมตกแตงตามซุมประตู ซุมหนาตาง ซุมคูหาและหนาบัน หลังคามุงดวย

206
กระเบื้องดินเผาเคลือบสีลดสองชั้น สวนยอดบนสุดเปนพุมขางบิณฑและฉัตรทําดวยโลหะลงรัก
ปดทอง พื้นภายในทําดวยหินออน สวนพื้นทักษิณโดยรอบและขั้นบันไดเปนพื้นหิน บานประตู
ดานหนาทางทิศเหนือ เปนบานประประดับมุกฝมอชางสมัยพระเจาบรมโกศนํามาจากบานประตู
วิหารพะพุทธไสยาสนวัดปาโมกข จ.อางทอง ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระเทพ
บิดร ซึ่งอัญเชิญมาจากหอพระเชษฐบิดรหลังเดิม ที่รื้ออกและพระนากซึ่งเชิญมาจากหอพระนาก
และพระพุทธรูปสําคัญอื่นๆ
รายการและวิธีการบูรณะ
1. หลังคา โรงสรางหลังและสวนประกอบ
- รื้อกระเบื้องหลังคาออกใหหมด และเรียงเก็บไวในที่ที่กําหนด การทํางานตองทํา
ดวยความระมัดระวัง อยาใหสวนอื่นๆเสียหายได
- ปรับระดับหลังคาใหไดแนว ไดทรง ไดระดับ และตองทําสิ่งปกคลุมมิใหน้ําฝนหรือ
สิ่งอื่นๆลงสูภายในได
- มุงหลังคาใหมทั้งหมดโดยจัดกระเบื้องที่มีขนาดและรูปรางคลายคลึงกับของเดิม
มากที่สุด คุณภาพดีมากที่สุด และไดรับการเห็นชอบจากกรรมการผูตรวจสอบเสียกอน
- หัวนาคและรวยระกา ตัวใดสภาพแข็งแรงใหคงสภาพไวดั้งเดิม แตทําความ
สะอาดใหเรียบรอย หากชิ้นสวนกระเบื้องเคลือบประดับชิ้นใดหลุดรวงหรือไมแข็งแรงใหหาสวนที่
ขาดหายเพิ่มเติมติดใหแข็งแรง โดยใชน้ํายาอีพอกซี่ หากไมมีสภาพที่แข็งแรงใหจัดทํารูปทรงใหม
เหมือนของเดิม
2. ยอดมงกุฎและหนาบัน
- ทําการเสริมสรางความมั่นคงแข็งแรง ดานโครงสราง ไดแกสวนยอดมงกุฎและ
หนาบัน และปูนฉาบและลวดลายที่ติดประดับ
- ทําความสะอาดผิวนอกใหสะอาดสดใส ปราศจากเชื้อรา ตะไคร สิ่งสกปรกอื่นๆ
กําจัดวัชพืช
- กระเบื้องเคลือบชิ้นประดับที่ตกแตงชิ้นใดหลุดรวงสูญหาย แตกหัก สีลอกหมอง
มัว ใหหามาติดประดับใหมโดยใชกระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี สีคลายของเดิม และใชนํายา
เคลือบวัสดุใหแข็งแรงและกันน้ําได
- สวนปลียอด ใหลอกกระจกสีออก ทําความสะอาดตรวจสอบความมั่นคง และนํา
กระจกสีมาตกแตงใหมตามอยางของเดิม หากแกนในชํารุดตองเปลี่ยนก็ใหจัดมาใหม
- ฉัตร และพุมขาวบิณฑใหนํามาลงปรับปรุงใหม ใหมีรูปทรงสมบูรณมั่นคงแข็งแรง
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ดีดังเดิม ปดทองใหเรียบรอยสวยงามดวยอีพอกซี่ ชนิดใส และนําไปติดตั้งยังที่เดิมใหเรียบรอย
มั่นคง
3. ผนัง ฐาน พนักลูกกรงและราวบันได
- บางสวนที่ชํารุดใหทําการปรับปรุง โดยใหทําการสกัดผนังปูนฉาบออกจนถึงอิฐกอ
ใหทําการสกัดผนังปูนฉาบออกจนถึงอิฐกอ แลวฉาบดวยปูน 2 ชั้น โดยใชซีเมนตขาวผสมหินเกล็ด
อยางละเอียด และผสมน้ํายาผสมปูนฉาบ ฉาบรองพื้นแลวขัดทําดวยปูตํา ดวยฝมือประณีตได
ระดับ ตามคําแนะนําของผูควบคุมงานและสถาปนิก กรมศิลปากร
4. ผนังภายในพระวิหาร
- ผนังสวนที่มีรอบแตกราว โปรง เสียหาย ใหตรวจสอบดู และซอมแซม ฉาบปูน
และเขียนลายเติมใหมใหสมบูรณกลมกลืนกับลายเดิม
- ผนังสวนใดที่มีลายสีที่เขียนไวลบเลือนใหเขียนเขียนไวลบเลือนใหเขียนเพิ่มเติม
ใหมใหสมบูรณ
5. ลวดลายประดับกระเบื้องเคลือบตางๆ ทั้งซุมประตู หนาตาง ซุมคูหา ผาทิพย
- พื้นปูนที่ขาดความมั่นคงแข็งแรงใหกะเทาะออกแลวฉาบใหมตารูปทรงของเดิม
และประดั บติ ด กระเบื้อ งเคลื อ บใหมด ว ยน้ํ า ยาอี พ อกซี่ ทํา ลวดลายตามแบบของเดิม โดยใช
กระเบื้องเคลือบเดิมที่มีคุณภาพติด สวนที่ขาดหายไปใหหาเติมติดเพิ่ม โดยใหของใหมที่มีขนาด
และคุณภาพใกลเคียงของเดิม
- เมื่อทําลวดลายกระเบื้องเคลือบเรียบรอยดีแลว ใหทาน้ํายากันซึมและรักษาผิว
6. เพดาน
- ไมเพดาน หรือโครงสรางสวนใดขาดความมั่นคง แข็งแรงใหปรับปรุงแข็งแรง
- ลายเพดานใดที่สีพื้นจางหรือลายปดทองลบเลือนใหทําเพิ่มใหเรียบรอยสวยงาม
กลมกลืนกับของเดิม ทั้งภายนอกและใน
- เมื่อทําการปรับปรุงซอมแซมเสร็จแลวใหเจาะรูระบายอากาศเปนระยะๆลอเลียน
ตามลายเพดานดานใน
พระมณฑป พระมณฑปมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวาง 15.67 เมตร สูง 43.50
เมตร มีบันไดขึ้น 4 ทาง แตเดิมเปนหอไตรหรือหอมณเฑียรธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก โปรดเกลาใหสรางพระมณฑปหลังเดิมแทนหอมณเฑียรธรรมหลังเดิมที่ถูกไฟไหมไป
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะ และโปรดใหนําเกงจีนมาประดับโดยรอบ
รายการและวิธีการบูรณะ

208
1. สวนฐาน
- ลอกหินออนที่บุออกทั้งหมด และทําเครื่องหมายไว เมื่อลอกหินออนออกให
กะเทาะปูนที่ฉาบออกจนถึงอิฐกอ และทําความสะอาดที่อิฐกอ
- เจาะรูอัดปูนและเสริมเหล็ก นําหินออนของเดิมที่ลอกไวมาทับตามรูปลักษณะ
เดิม สวนที่ขาดหายไปใหเพิ่มเติมใหครบและทําความสะอาด
- ขั้นบันไดสวนใหญแตกชํารุด ใหเปลี่ยนใหมทั้งหมดใหใชหินแกรนิตขัดมัน ขนาด
ความนาและกวางเทากับของเดิมและตองลอกบัวใหเหมือนเดิมดวย
- รูปเทพนม รูปครุฑพนมและยักษพนมที่ทองไมใหถอดออกทั้งหมด ลอกทองและ
รักของเดิมออก สวนที่ชํารุดขาดหายใหหลอเพิ่มเติมใหครบ โดยถอดจากพิมพเดิม โดยใชวัสดุตาม
แบบของเดิมแลวปดทองใหมหมด
- กระจังที่ประดับฐานทั้งหมด ของเดิมเปนดินเผาลงรักปดทองประดับกระจก ใหทํา
ขึ้นใหมทั้งหมด ใชดินเผาตามเดิม ปดทองประดับกระจกใหมทั้งหมดตามแบบของเดิม สีของ
กระจกตองใกลเคียงของเดิม ทําดวยความประณีตไดเหลี่ยมไดมุม
2. ผนัง
- ผนังดานนอกประดับดวยลายพุมขาวบิณฑเทพนมกานแยง เปนโลหะปดทอง
ประดับกระจก ใหลอกลวดลายออกใหหมด นําไปลางทองและรักออก แลวปดทองใหมในสวนที่
หายไปหลอเพิ่มเติมใหครบเก็บไวติดตั้ง
- เทคาน ค.ส.ล. ใตขื่อที่ชนกับเพดานขนาด และเสริมเหล็ก โดยสกัดผนังลึกเขาไป
ตามคาน
- สกัดปูนฉาบผนังออกจนถึงอิฐกอ การสกัดปูนตองระวังลวดลายซุมประตูทั้ง 4 ซุม
และสกัดใหหางจากลวดลายซุมประตูประมาณ 0.05 ซ.ม.
- เมื่อสกัดผนังเสร็จแลวใหตรวจดูสภาพผนังทั้งหมด หากมีรอยราวตองเจาะเย็บ
ดวยเหล็กไรสนิมดวยอีพอกซี่ ตลอดรอยรางนั้น หากรอยราวใหญใหเทคอนกรีตใหเต็มกอนแลว
เจาะเย็บ
- ฉาบปูนใหมทั้งหมด แลวติดลวดลายตามแบบของเดิม สวนบัวปลายเสาซอมให
เรียบรอยแลวปดทองประดับกระจกใหมทั้งหมด
3. ซุมประตู
- ใหเจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2 นิ้ว หาง 0.50 เมตร ลึกจากผนังประมาณ
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ครึ่งหนึง่ ของความหนาของผนัง ทุกชัน้ เชิงกลอนยอกบุษบกซุม แลวอัดดวยอีพอกซี่ ใหเต็มทุกรู
เสริมเหล็กไรสนิมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3/8 นิว้ ทุกรู
- ลวดลายตางๆใหซอมสวนทีช่ ํารุดหักหายใหสมบูรณ โดยวิธกี ารสกัดสวนที่ชํารุด
ปูนผุกรอนจนถึงเนื้อปนคุณภาพดี แลวจึงปนเสริมตามวัสดุของเดิม ปดทองประดับกระจกใหม
ทั้งหมด
- บานกบซุมประตูทั้งสองดาน ทุกชองประตูใหสกัดปูนฉาบเดิมออกใหหมด แลว
ฉาบใหมขัดทับดวยปูนตํา เขียนภาพเสี้ยวกางใหมโดยคัดลอกสวนที่ยังจะพอตัดไดนําไปเขียนให
เต็มรูปแลวสงใหสถาปนิกตรวจกอนแลวจึงนําไปเขียน
- กรอบเช็ดหนา ใหลอกทองของเดิมออก ตรวจสภาพตัวไม หาผุ ชํารุดปะผุให
เรียบรอย
- หลังบานประตูมุกใหปดทองฉลุใหมทั้งหมด โดยคัดลอกลวดลายของเดิมนําไปตัด
เสนใหเรียบรอย เพดานซุมประตูเปนลวดลายปดทองลายฉลุ และมีดาวเพดานประกอบดวย ใหปด
ทองใหมทั้งหมดตามลวดลายของเดิม
- บันไดใหลอกหินของเดิมออก เปลี่ยนใหมเปนหินแกรนิตขัดมันขนาดกวางยาว
ความหนาและลวดบัวเทาของเดิม
4. พื้นภายในและผนังภายใน
- ใหลอกพื้นเอาของเดิมออกทั้งหมด ใหเจาะยาฉีดปลวกทั่วทั้งบริเวณพื้นและใตตู
พระไตรปฎก เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร เสริมเหล็กขนาด 9 ม.ม. ตะแกรง 0.30 เมตร โดยรอบตู
พระไตรปฎก ระดับพื้นเมื่อปูหินทับแลวใหมีระดับเทาของเดิม คอนกรีตเทพื้นใหผสมน้ํายากันซึม
ดวย
- หินพื้นใหใชหินออนทั้งหมด เปนหินออนสีขาวของภายในประเทศ
- ผนังภายในรวมทั้งหมด ใหกะเทาะปูนฉาบใหมทั้งหมดแลวปดทองลายฉลุใหม
- พื้นเปนสีเขียวตามแบบพื้นของเดิม ลวดลายใหคัดลอกจากของเดิม
5. เพดาน
- เพดานทั้งดานในและดานอก ใหลอกสีของเดิมทั้งหมดตรวจดูสภาพ หากมีที่ผุ
หรือชํารุดใหขุดเนื้อไมของเดิมออก ปะอุดใหเรียบรอย หากมีรองไมกวางอันเกิดจากไมหดตัว ใหอดั
เสริมใหเต็มใหใชอีพอกซี่ เปนตัวยึด
- ปดทองลายฉลุใหมทั้งหมด โดยลอกจากลายของเดิมและตองปดทองประดับ
กระจกดาวเพดานใหมดวย
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6. ยอดมณฑป
- ยอดมณฑปตั้งแตเชิงกลอนชั้นที่ 1 จนถึงปลียอดลักษณะของยอกมณฑปเปน
โครงไมทั้งหมด ใหซอมตัวไมโรงยอดทั้งหมด สําหรับโครงภายในรวมทั้งกลอน ระแนง หากมีไมผุ
ชํารุด ขาดความมั่นคง แข็งแรงใหปะ อุด ดาม ตัดตอ หรือเปลี่ยนทั้งตัว โดยใชยึดหรือตามดวย
เหล็กไรสนิม ไมที่ใชซอมเปนไมเนื้อแข็ง เชน เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะคา แดง เมื่อซอมตัวไม
หมดแลวใหทาดวยน้ํามันโซลิกนั่ม รักษาเนื้อไมทั้งหมด
- สวนภายนอกทั้งหมด บันแถลง กระจังตางๆ และลวดลายใหชอมที่ผุชํารุด
เชนเดียวกัน ใชไมสักซอม กรรมวิธีในการซอมเชนเดียวกับโครงภายในแตไมตองทาน้ํามันโซลิกนั่ม
- ใหปดทองและปดกระจกใหมทั้งหมดตามตําแหนงเดิม กอนปดใหลอกทองและ
กระจกของเดิมออกกอน
- กระเบื้องหลังคาที่ชํารุด ผุ หลุดหาย ใหหามาเพิ่มเติมใหครบ ใชวัสดุตามแบบ
ของเดิม สวนที่ปดกระจกหรือทองไว ใหปดใหมหมด
- บัลลังก บัวกลุม ปลียอด หากชํารุดขาดความมั่นคงแข็งแรง ใหปะอุดดามแลว
แกะลายใหม หรือเปลี่ยนทั้งตัวซึ่งสถาปนิกหรือวิศวกรจะเปนผูกําหนดให แลวปดทองประดับ
กระจกใหมทั้งหมด
พระเจดียเหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง พระเจดียเหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง 2 องค ตั้งอยู
บนฐานไพทีหนาปราสาทพระเทพบิดร สรางมาตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 โดยแรกสรางตั้งอยูบริเวณที่ตั้งอยูที่ปราสาทพระเทพบิดรในปจจุบัน ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงสรางปราสาทพระเทพบิดร จึงให
ชะลอมาไวดานขางของปราสาท ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
โปรดฯใหตอไพทีออกมา แลวชะลอพระเจดียคูมาไวที่มุมไพทีดานหนาปราสาทหลังปจจุบัน
ลักษณะ เปนพระเจดียเหลี่ยมยอมุมไมยี่สิบ หุมทองแดง ปดทองคําเปลวทั้งองค ตั้งบน
ฐานเขียงหินออน 8 เหลี่ยม สวนฐานมีมารแบก-กระบี่แบกองคละ 20 ตน มีขนาดกวาง 8.80 เมตร
สูง 25.53 เมตร
รายการและวิธีการบูรณะ
1. ลอกทองของเดิมออก
- ใหลอกทองคําเปลวออกจนถึงแผนหุมทองแดง ตองทําดวยความประณีต และ
เก็บเศษรัก เศษทองทั้งหมดรวมไวใหผูควบคุมงาน
- ขัดลางแผนทองแดงหุมองคทั้งหมด
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2. เสริมความมัน่ คง
- เจาะอัดอีพอกซี่ที่ปลียอดทั้งหมด
- จากองคระฆังถึงบังเชิงบาตร หลังมารแบก-กระบี่แบก เจาะรูขนาด 12 ม.ม. เอียง
15 องศา ลึก 1 เมตร ตําแหนงที่เจาะตามแบบตัดปูนซีเมนตผสมทายและนํายา Mortar
Admixture และฝงทอเหล็ก 9 ม.ม. ยาวตลอดความยาวของรูที่เจาะ
- บัวเชิงบาตรหลังมารแบก-กระบี่แบกทุกตน เจาะรูระบายอากาศขนาด 1 นิ้ว ลึก 1
เมตร เอียงขึ้นจากแนวราบ 10 องศา ปดดวยลวดตะแกรงชนิดตาถี่
- บนฐานเขียงที่มารแบก - กระบี่แบกยืน ใหรื้อมารแบก – กระบี่แบกและหินออนปู
พื้นออกทั้งหมด เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นใหมหนา 0.10 เมตร ขนาด 6 มม. ระยะ 0.20 เมตร
ตะแกรง เสร็จแลวปูทับดวยหินออนตามเดิม ใหหินออนทั้งหมดหนา 3/4 นิ้ว
- ที่ฐานเขียงบุหินออน ใหลอกหินออนออกทั้งหมด ทําความสะอาดผิวอิฐ เจาะรู
ขนาด 18 มม. ลึก 1 เมตร เอียงลงประมาณ 15 องศา อัดดวยปูนซีเมนต ทราย และ Mortar
Admixture ใหเต็มแลวเสริมเหล็กขนาด 12 มม. ความยาวตลอดรูที่เจาะทุกรู ปดทับดวยหินออน
ของเดิมที่ชํารุดหาเพิ่มเติมใหครบ ลดลวดทําเหมือนของเดิมและสีใกลเคียงของเดิม
3. ซอมทองแดงที่หุมองค
- เจดียทั้งคูหุมดวยทองแดง ตั้งแตบัวเชิงบาตรยอดเม็ดน้ําคาง ใหสํารวจสภาพ
ตะเข็บรอยตอแผนแดงทั้งหมด ซึ่งบางที่ตะเข็บแตกใหบัดกรีใหเรียบรอย
- บางสวนแผนทองแดงผุกรอน ใหใชแผนทองแดงความหนาเทาของเดิมปะผุ
- รูที่เจาะอัดอีพอกซี่ เสริมเหล็กเสร็จแลวใหปะอุดใหเรียบรอยทุกรู
4. ปดทองคําเปลวใหม
- ใหลางทําความสะอาดแผนทองแดงทั้งหมด ใหหมดคราบสนิมแลวใชสีโปวรถยนต
ในสวนที่ปะแผนทองแดงหรือรอยตะเข็บบัดกรีทั้งหมดใหเรียบรอย ไมตองโปวรอยหัวคอนที่มีอยู
เดิม ซึ่งเปนรอยที่บุแผนทองแดง ปดทองแนบสนิท ไมเปนตามดหรือลายเสน กวดทองใหเปนมัน
เงา
5. ทํามารแบก - กระบี่แบกใหม
- มารแบก - กระบี่แบกใหทําใหมหมด โดยนําตัวที่สมบูรณมาถอดพิมพปลาสเตอร
แลวแตงใหเรียบรอน ทําพิมพอีกครั้งแลวตีพิมพ ซีเมนตผสมทราย เสริมเหล็กภายในใชเหล็กไร
สนิม มารแบก-กระบี่แบกแตละตัว หนาและมงกุฎและมีลักษณะไมเหมือนกัน ตองทําตามแบบ
ของเดิมทุกประการ
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- การทาสีและเทาตามที่กําหนดให การเขียนหนาตองทําดวยความประณีต เหมือน
ลักษณะของหัวโขน สีใหใชสีที่กันน้ําได เสร็จแลวพนทับดวยอีพอกซี่ชนิดใส
- กระจกประดับ เปนลายเสื้อ นุงผาและเครื่องประดับใหถายแบบตัวตอตัว สีของ
กระจกตองใกลเคียงของเดิม
- ชายไหว ชายแครง สุวรรณ กะถอบและผาปดหลังใหใชแผนทองแดง ตองใชเหล็ก
ไรสนิม เครื่องประดับนี้ตองติดใหมั่นคงแข็งแรง ติดใหเขารูป ดานหลังของแผนทองแดงทาสีแดง
- การติดมารแบก - กระบี่แบกตองติดใหมั่นคงแข็งแรง โดยใชเหล็กเสริมตัว เจาะ
ยึดอีพอกซี่ ผังติดกับองคเจดียและตองติดใหถูกตองตรงตามผังที่แสดงในแบบ
หอมณเฑียรธรรม สรางมาแตครั้งพระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 เปนอาคารสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคา 2 ซอน 4 ตับ ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส
ประดับกระจกสี กวาง 17.55 เมตร ยาว 30.39 เมตร สูง 16.60 เมตร มีทางเดินขึ้นดานละ 2 ทาง
หนาลันประดับลายจําหลักไมรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณบนลายกานขด
รายการและวิธีการบูรณะ
1. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
- รื้อกระเบื้องหลังคาออก รื้อกลอน ระแนง ลง คัดเอาสวนที่มีสภาพดีแยกไว
- กระเบื้องมุงหลังคาใหใชของใหมหมด ชอฟา ใบระกา หางหงส ถอดมากองให
เรียบรอย เพื่อใหเปนตัวอยาง เมื่อไมตองการใชใหแจงกรมศิลปากรทราบ
2. ซอมโครงสรางหลังและสวนประกอบ
- โครงสรางและสวนประกอบ เชนฝาไขรา เชิงกลอน เชิงแป สะพานหนู เพดาน
เปนตน ใหตรวจสภาพทั้งหมด หากไมตัวใดขาดความมั่นคงแข็งแรงใหปะ อุด หรือเปลี่ยนใหมทั้ง
ตัว แลวแตกรณี
- ตองปรับระดับหลังคาใหไดระดับตลอดแนว
- ไมเชิงกลอนทุกตัวหากยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ก็ตองปลดลงมาลอกบัวใหม
- ตัวโครงหลังคาทุกตัวที่รื้ออก แตบางสวนที่ยังมีสภาพดีอยู สามารถนําไปใชใน
สวนอื่นไดก็ใหนําไปใชเคราเพดานหากชํารุดเสียหายขาดความมั่นคงแข็งแรงใหเสริมใหมใหมั่นคง
แตไมตองเอาของเดิมออก
3. ทําชอฟา ใบระกา หางหงส
- ชอฟา ใบระกา หางหงสใหทําใหมหมดโดยใชไมสัก
- กอนฟนชอฟา ใบระกา หางหงส ลํายอง ตองกะสวนกับแบบจั่วเสียกอน เพื่อไมใช
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ผิดพลาดทุกชัน้ ทุกตับทุกหลังคา
- การฟนตองฟนอยางประณีต ใหถายแบบจากของเดิม เฉพาะชอฟาใหตามดวย
เหล็กไรสนิมตั้งแตยอดหลังคาลงมาแทนคันบวยยึดติดกับหลังอกไก
- เมื่อฟนเสร็จใหใชนํายาเคมีรักษาเนื้อไมและประดับกระจก
- การติดชอฟา ใบระกา หางหงส ตอติดใหมั่นคงแข็งแรง โดยใชเหล็กไรสนิมดัด
เปนฉาก ติดไวกับหัวแปแลวจึงแตงปูนทับชางกระเบื้อง
4. ซอนลายหนาบันและปดทองลายฉลุฝาไขรา
- หนาบันจําหลักไม สวนใหญผุชํารุดขาดความมั่นคง ตองซอมใหเหมือนของเดิม
โดยวิธีอุด ปะ แลวแกะลายใหม สวนที่ตัดสวนที่ชํารุดออกแลว แกะลายใหเปนตัวๆ ไปติดแทน
- ไมที่บางสวนผุชํารุดใหขุดเอาเนื้อไมออกและปะอุดใหเรียบรอย แลวแกะสลักให
ไดรูปเดิม
- ตัวหนาบันที่ไมยังมีสภาพดีแตตัวไมสึกกรอน อันเกิดจากธรรมชาติใหใชรักสมุก
ปนแตงใหไดรูปทรงแลวขัดใหเรียบรอยตามแบบที่ยังสมบูรณดี
- กระจังฐานพระที่ชํารุด สวนที่ผุ ชํารุดไปใหทําใหมใหครบโดยใชไมสักสลักตาม
ลวดลายของเดิม สําหรับตัวที่มีสภาพดีอยูใหขัดแตงใหเรียบรอย โดยใชรักสมุกอุดถามแลวขัดแตง
- ลายคอสองเปนลายกุดั่น มีเทพชุมนุมเปนระยะๆ ใหซอมใหมีสภาพดีทั้งหมด ใช
วัสดุตามแบบเดิม
- ลายหนาบัน กระจังฐานพระ ลายคอสอง หนาบันปกนก ลายคูหา เมื่อซอม
หมดแลว ใหทําความสะอาดคราบตางๆแลวใชกระดาษทรายขัดลอกทองของเดิมออกทั้งหมด
รวมทั้งกระจกพื้นลายและรองลายก็ใหแกะออกดวย
- เมื่อลอกทองออกหมดแลวใหทารักน้ําเกลี้ยงที่กรองสะอาดดีแลว ทารองพื้น 2
ครั้ง เฉพาะสวนที่จะปดทองโดยทาครั้งที่ 1 แหงดีแลวจึงทาครั้งที่ 2 การทารักตองทาใหทั่วและมี
ความสม่ําเสมอกันตลอด
- การปดกระจกตองปดดวยรักทั้งหมด ทําอยางประณีต กวดทองใหแนบสนิทเปน
มันเงาไมเปนตามดหรือรอยเสน ปดใหทั่วตามแบบเดิม
- การปดกระจก การจัดเหลี่ยมกระจกตองใกลเคียงกับของเดิม และปรับพื้นหนาให
ไดระดับสม่ําเสมอกัน
5. การเสริมความมั่นคง และฉาบปูนผนังเสาใหม
- สกัดผนังดานนอก เพื่อเทคานค.ส.ล. การสกัดผนังตองสกัดเปนชั้นๆ โดยเริ่มจาก

214
ชั้นบนกอน เมื่อเทคานแลวจึงสกัดต่ําลงมา กอนสกัดใหทําค้ํายันทําใหมั่นคงเสียกอน
- มุมผนังทั้งสี่ ใหเจาะรู 3/4 นิ้ว หาง 1 เมตรในแนวตั้ง เจาะสลักกัน อัดดวยอีพอกซี่
แลวเสริมเหล็กขนาด 1/2 นิ้ว ทุกครั้งที่เจาะ
- เมื่อเทคานแลวเจาะเย็บแลวจึงสกัดปูนฉาบออกใหหมด ทําความสะอาดผิวอิฐให
หมดฝุนละออง
6. ตัดความชิ้นที่ผนัง
- เจาะรู 3/4 หาง 1 เมตร ลึก 0.50 เมตรโดยรอบฐาน
- เมื่อเจาะรูแลวใหอัดน้ําปูนซีเมนตและผสมทรายใหเต็มทุกรู ทั้งฐานบนและฐาน
ลาง
- เจาะผนังภายในขนาด 3/4 นิ้ว ระยะ 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร สูงจากพื้นดาน
ใน 0.50 เมตร ทําการตัดความชื้น
7. ซอมเพดาน
- มีลายใหลอกเอาสีของเดิมออก หากมีไมตัวใดชํารุด ปะอุดใหเหมือนของเดิม
- กอนที่จะลอกสีใหคัดลายเพดานใหทั้งหมดนําไปคัดเสนใหเรียบรอย ปดทองลาย
ฉลุเชนเดียวกับลายฉลุผาไขรา
8. ซอมประตู หนาตาง บัวปลายเสา
- เปนลายปูนปนลงรักปดทองประดับกระจก มีบางสวนผุชํารุด ใหสกัดสวนที่ชุดรุด
จนถึงสวนที่ดีแลว ปนใหครบใกลเคียงกับของเดิม
- แกะกระจกใหเดิมออก ปดกระจกใหม สีของกระจกและลวดลายตองใกลเคียงกับ
ของเดิม ตองปดทองใหเรียบไมเปนตามดหรือเสน กวดใหสนิท
9. ซอมบานประตู หนาตาง เขียนลายรดน้ําใหมทั้งหมด
- บานประตูหนาตางทั้งหมดใหเปลี่ยนครกเดือยใหมเปนทองเหลืองหลอพรอมตลับ
ลูกปน
- ลวดลายบานประตู หนาตาง รวมทั้งอกเลา นมอกเสา เชิงลางและเชิงบนดวย คัด
เสนใหเรียบรอยใหสถาปนิกตรวจดู
- ทําพื้นบานประตูหนาตางใหมทั้งหมด ดวยรักสมุกใหเรียบรอยขัดใหขึ้นเงา
- สําหรับกรอบเช็ดหนาและลายคูหา ใหซอมที่ผุชํารุดทั้งหมด แลวขัดดวยกระดาษ
ทราย ลงรักรองพื้น 2 ครั้ง แลวจึงลงรักปดทอง
- การปดทองกรอบเช็ดหนาและลายคูหา ตองกวดทองใหแนบสนิท ไมเปนแผน
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หรือลายเสนเปนมันเงา
- สําหรับลายรดน้ําบานประตูหนาตาง ตองเขียนดวยความประณีตเรียบรอยตาม
ลักษณะของเดิม ปดทองใหเรียบรอยเปนมันเงา
3.1 วัดพระศรีรัตนศาสดารามกับวิธีการบูรณะตามแบบอยางประเพณีไทย การ
บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในป พ.ศ. 2525 สามารถพิจารณาแนวคิดการอนุรักษได 3 กรณี
คือ
3.1.1 วัดพระแกวเปนวัดที่เปนพุทธสถานที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศ
สถานศักดิ์สิทธิ์ วัดประจําสถาบันกษัตริย วัดคูบานคูเมืองและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน และยังคงใชประโยชนอยูในงานพระราชพิธีสําคัญตางๆ เมื่อพิจารณาไดดังนี้
ควรมีการทํานุบํารุงรักษาเพื่อมิใหสูญสลายไปตามกาลเวลา การบํารุงรักษานั้นควรมิใหทรุดโทรม
ไมนาดู เนื่องจากความเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังใชประโยชนอยู เห็นไดจาก
พระราชดําริที่วา “ที่ที่ใชประกอบพระราชพิธี เชน พระอุโบสถปราสาทพระเทพบิดร ตองซอมใหดู
งดงามและมีความมั่นคงถาวร” กระกระทําทั้งปวงจึงตองใหทรงคุณคาตามแนวคิดขางตนมาก
ที่สุด และทรงคุณคาความงามแหงศิลปดวย นอกจากนั้นยังมีตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนหลาย
ประการ เชน
- ลายปูนปนที่พระมณฑป เมื่อกะเทาะออกเห็นไดชัดวาปดทับซอนกันมาสามสมัย
ชั้นในเปนชั้นดั้งเดิมเปนลายแกวชิงดวง ชั้นที่สองเขียนลายบัว ชั้นนอกสุดปนปูนปดทองประดับ
กระจก หากมีพระราชบัญชาใหพิจารณาทําตามสมัยที่เห็นวางามที่สุด หากลายแกวชิงดวงชั้นใน
สุดโปรดฯใหเก็บรักษาไวสวนหนึ่งและเปดลายดานตะวันออกไวใหศึกษา ซึ่งทรงเห็นวาการเปดให
เห็นเชนนี้จะศึกษาไดดีกวาภาพถาย
- ปราสาทพระเทพบิดร ฝาผนังภายในปูนเสื่อมคุณภาพและเปอยยุยทําใหตองรื้อปูน
และทําผนังใหมหมด ทั้งนี้จําเปนตองลบลายพุมขาวบิณฑออกและเขียนใหมโดยทําใหเหมือนเดิม
ทั้งสีและลวดลาย
- ประตูของหอระฆัง ไดทําใหมเนื่องจากของเกา ไมทรงคุณคาทางศิลปะ
- เหล็กดัดที่ชองหนาตางหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุศร ใหเอา
ของเดิมที่เปนลายเทพนมออก และทําใหมเปนแบบเรียบๆ
3.1.2 ในขณะเดียวกัน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนวัดซึ่งคงคุณคาแหง
สถาปตยกรรมและฝมือชางราชวงศจักรี สิ่งของเกาแกแตโบราณ จึงควรเก็บรักษาของ
เกาแก ทั้งหลายรวมทั้งมือชางไว ดังนั้นสิ่งใดที่สามารถคงคุณคาไว และอนุรักษซอมแซม
ไดสิ่งเหลานั้นไว สิ่งใดที่ชํารุดแตมีคุณคาใหเก็บไวในพิพิธภัณฑ เชน
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- เหล็กดัดที่ชองหนาตางหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุศร ใหเอา
ของเดิมที่เปนลายเทพนมออก และทําใหมเปนแบบเรียบๆ
- ชอฟาใบระกาที่ชํารุดตางๆ จะนําไมมาตอใหสมบูรณ ทางทางกรมศิลปากร
จะเก็บตัวอยางชอฟาใบระกาไว
- ลอกทองและเศษรักของสวนตางๆออก และเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ
- มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้น เพื่อไวเก็บโบราณวัตถุตางๆ
ตลอดจนสิ่งของที่มีคุณคาเมื่อคราวบูรณะในคราวปพ.ศ. 2525
- วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนสถานที่รวบรวมฝมือชางหลวงดานตางๆ ของกรุงรัตนโกสินทรไวตลอดรัชกาล สวนใดชํารุด ก็จะจัดจางหาชางฝมือดีที่สุดมาทําการซอมแซม เชน
จิตรกรรมฝาผนัง ไดใชจิตรกรและชางเขียนที่ฝมือดีที่สุดมาอนุรักษ และงานปูนปนก็ไดนําชางปูน
ปนเมืองเพชรบุรี ซึ่งถือวาเปนชางที่มีฝมือทางดานการปนปูนที่งดงามที่สุดในชวงเวลานี้มาทําการ
ซอมแซม
3.1.3 การอนุรักษคือการบูรณปฏิสังขรณ โดยเสริมความมั่นคงแข็งแรง
กอนแลวจึงทําใหมโดยใชวัสดุดั้งเดิมใหมากที่สุดและซอมใหเหมือนลักษณะแบบเดิม
ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของการบูรณะตามแบบประเพณีแบบอยางไทย คือการพยายามทํา
ใหเหมือนแบบเดิมมากที่สุด แมวาบางสวนจะผุกรอนหรือหลุดหายไปแลวก็ตาม ก็จําเปนตองเสริม
เติมเพื่อใหงดงามดุจเดิม ดังเชน
- กระเบื้องเคลือบชิ้นประดับที่ตกแตงชิ้นใดหลุดรวงสูญหาย แตกหัก สีลอกหมองมัว
ใหหามาติดประดับใหมโดยใชกระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดี สีคลายของเดิม และใชนํายาเคลือบ
วัสดุใหแข็งแรงและกันน้ําได
- กระจั ง ฐานพระที่ ชํ า รุ ด ส ว นที่ ผุ ชํ า รุ ด ไปให ทํ า ใหม ใ ห ค รบโดยใช ไ ม สั ก สลั ก ตาม
ลวดลายของเดิม สําหรับตัวที่มีสภาพดีอยูใหขัดแตงใหเรียบรอย โดยใชรักสมุกอุดถามแลวขัดแตง
- แกะกระจกใหเดิมออก ปดกระจกใหม สีของกระจกและลวดลายตองใกลเคียงกับ
ของเดิม ตองปดทองใหเรียบไมเปนตามดหรือเสน กวดใหสนิท
- ส ว นภายนอกทั้ ง หมด บั น แถลง กระจั ง ต า งๆ และลวดลายให ช อ มที่ ผุ ชํ า รุ ด
เชนเดียวกัน ใชไมสักซอม กรรมวิธีในการซอมเชนเดียวกับโครงภายในแตไมตองทาน้ํามันโซลิกนั่ม
- ใหปดทองและปดกระจกใหมทั้งหมดตามตําแหนงเดิม กอนปดใหลอกทอง
แบะกระจกของเดิมออกกอน
- กระเบื้องหลังคาที่ชํารุด ผุ หรือหลุดหาย ใหหามาเพิ่มเติมใหครบ ใชวัสดุตามแบบ
ของเดิม สวนที่ปดกระจกหรือทองไว ใหปดใหมหมด
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- บัลลังก บัวกลุม ปลียอด หากชํารุดขาดความมั่นคงแข็งแรง ใหปะอุดดามแลวแกะ
ลายใหม หรือเปลี่ยนทั้งตัว แลวปดทองประดับกระจกใหมทั้งหมด
ขอสังเกตบางประการในการบูรณะครั้งนี้คือ
1) บางครั้งวัสดุดั้งเดิมไมมี จึงจําเปนตองหาวัสดุใหมมา เชน กระจกที่ใชประดับเสา
ขางนอกปดใหม ทําใหดูสีฉูดฉาดกวาเดิม เนื่องจากกระจกแบบเกาไมมีแลว ตองหาวิธีหุงกระจก
ใหม
2) มีการศึกษาคนควาเพื่อใหไดของดั้งเดิมมากที่สุด เชน การทํากระจกสี
3) มีการใชบริษัทรับเหมา รับเหมางานอาคารที่ไมสําคัญบางประการ เชน การซอม
พระวิหารยอด และหอมณเฑียรธรรม โดยใหทําการบูรณะในลักษณะพิพิธภัณฑ คือคงของเกาให
มากที่สุด เนื่องจากไมไดใชประกอบพระราชพิธีใดๆ
4) อนุรักษไวเฉพาะงานที่ทรงคุณคา สิ่งใดเปนงานดอยไดทําใหม
5) เนื่องจากยังเปนโบราณสถานที่ยังใชประโยชนอยู อาคารบางหลังดอยกวาอาคาร
ชิ้นเอกก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงหากอาคารนั้นบดบังและทําลายสุนทรียภาพรอบดาน เชน ตึกราย
รอบพระที่นั่งไชยชุมพล เปลี่ยนเปนหลังคาราบแทบหลังคาสูงเลยกําแพงแบบเดิม เพราะจะทําให
เห็นทัศนียภาพภายในดีขึ้น และองคพระที่นั่งไมเสียความสงางาม
6) ชางฝมือเฉพาะทางที่มีความสามารถเรื่องเฉพาะบางเรื่องมีนอยมาก เชน เสื่อเงินที่
ปูภายในพระมณฑป ชางมีเพียงคนเดียวที่ทําการซอมแซมได
7) อาคารบางหลังไม ไดรับการบูร ณะมานานทํา ใหเ สื่อมสภาพและชํา รุดมาก การ
บูรณะจึงเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหกับตัวอาคารและเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแตงอาคารใหมแต
ทําใหคลายคลึงกับของเดิม เชน พระวิหารยอด จิตรกรรมภายในปราสาทพระเทพบิดร
8) วิธีการอนุรักษ คือ การทําเชนไรก็ตามทําใหดูงดงาม มั่นคงแข็งแรง หากยังคงตาม
รู ป แบบเดิ ม ที่ เ ห็ น ว า ดี ง ามอยู โดยพยายามใช วั ส ดุ เ ดิ ม บริ เ วณใดที่ ผุ ก ร อ น พั ง ไปก็ ซ อ มให
เหมือนเดิมที่เคยมีมา
3.2 Venice Charter กับการอนุรักษแบบประเพณีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
3.2.1 แนวคิดเบื้องตนของการอนุรักษสามารถทําตาม ความมุงหมาย การ
สงวนรักษา การอนุรักษที่วัดพระศรีศาสดารามคงไวดวยความเขากันใน 4 มาตราดังกลาว คือ
- มาตรา 2 การสงวนรักษาและการบูรณะอนุสรณสถาน จะตองอาศัยวิทยาการและ
เทคนิคทั้งปวง ซึ่งอาจชวยพินิจศึกษาและคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมได
- มาตรา 3 ความมุงหมายในการอนุรักษและบูรณะ ก็เพื่อรักษาทั้งในฐานะที่เปนงาน
ศิลปะและที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
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- มาตรา 4 การอนุรักษอนุสรณสถานนั้นจําเปนตองปฏิบัติใหเปนงานที่ถาวรในมาตรา
ดังกลาวเปนหลักเบี้องตน
- มาตรา 14 สถานที่ตั้งของอนุสรณสถานจะตองเปนที่ไดรับการดูแลพิเศษเพื่อ
ปองกันใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ไมรกรุงรัง เรียบรอย
3.2.2 วิธีการอนุรักษไมสามารถเขากับหลักการของ Venice Charter โดย
สว นใหญ โดยหลั ก การของการบู ร ณะนั้น ไม ส ามารถบรรลุ ตามหลัก การปฏิ บั ติข อง Venice
Charter ได โดยการอนุรักษตามแบบไทยนั้น เนนที่ตองการใหงดงามดุจเดิม โดยไมไดใสใจกับวัสดุ
ดั้งเดิมที่เหลืออยู หรือเนนความโรแมนติกของอาคารที่ใหคงความเกา ความคลาสสิคไว เนื่องจาก
ตองการใหกับหลักการพระพุทธศาสนาและเหตุผลของประโยชนใชสอยในปจจุบันได วิธกี ารบูรณะ
ที่ไมเขากัน ไดแก
- มาตรา 9 การบูรณะนั้นจะตองยุติลง ณ จุดที่ตองเริ่มใชการคาดคะเน จะตองให
แตกตางเห็นไดชัดจากองคประกอบทางสถาปตยกรรม และใหมีเครื่องหมายประทับแจงเวลาที่
บูรณะ
ในมาตรานี้เห็นไดชัดวา บางครั้งการทํางานอนุรักษตามแบบประเพณีไทยที่วัดพระศรี
รัตนศาสดารามนั้นตองตอเติมใหสมบูรณ ถึงแมบางอยางจะผุกรอน หรือสูญหายไปแลวก็ตาม
จําเปนตองตอเติม เสริมใหเขากัน และใหคงความงดงาม อลังการตามแบบอยางวัดที่สําคัญแหง
ราชวงศจักรี และวัดอันเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งประเทศ
- มาตรา 12 การสรางแทนสวนที่ขาดหายไปนั้นจะตองครบบริบูรณกลมกลืนเขากับ
สวนใหญทั้งหมด แตในขณะเดียวกัน จะตองมองใหเห็นอยางชัดเจนวาตางจากของเดิม
การบูรณะนั้นเนนเพิ่มเติมสวนที่ขาดหายไปใหครบบริบูรณโดยใหกลมกลืนและ
ใหใกลเคียงกับของเดิมที่เคยมีมาทั้งหมด อยางไรก็ตามไมมีการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตอง
แตกตางจากของเดิม
- มาตรา 16 การบูรณะหรือการขุดคนจะตองทําเอกสารที่มีความถูกตอง ในรูป-แบบ
ของรายงานวิเคราะหและวิจารณ รวมทั้งภาพประกอบ ตองรวมงานที่ปฏิบัติทุกขั้นตอน รวมทั้ง
เทคนิคแบบแผนตางๆที่ไดกําหนดขึ้นระหวางที่ปฏิบัติงาน และรายงานนี้จะตองเก็บรักษาไวที่หอ
จดหมายเหตุของราชการ
ปรากฏการบูรณปฏิสังขรณวัดตลอดเวลา หากไมปรากฏรายงานในแตละครั้ง และพบ
เพียงเอกสารเพียงสวนนอยที่เก็บรักษาเอกสารไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารหรือรายงานที่
ทํานั้นพบเพียงเอกสารครั้งบูรณะในปพ.ศ. 2525 ที่ตีพิมพเทานั้น
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ลักษณะของการอนุรักษวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เปนการอนุรักษแบบประเพณี
ไทย หากพิจารณาตามแนวคิดแบบไทยเห็นไดวา การอนุรักษนี้สามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
สามารถเขากับแนวคิดที่ตองการความมั่นคง งดงาม สงางาม เพื่อสืบศาสนาตอไป และเพื่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ทั้งยังเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งประเทศ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนวัดสําคัญ การกระทําสิ่งใดนั้นตองพิจารณาอยางลึกซึ้ง
แนวคิดของการอนุรักษครอบคลุมตามหลักเกณฑสากล หากวิธีของการปฏิบัติไมครอบคลุมตาม
หลักเกณฑของ Venice Charter
ทั้งนี้ การบูรณะตามแบบอยางประเพณีไทย เพื่อรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสําคัญ
ระดั บ ชาติ ไ ว โดยไม ใ ห ท รุ ด โทรม ทํ า ให ใ หม งดงาม ยิ่ ง ใหญ พร อ มทั้ ง อนุ รั ก ษ คุ ณ ค า ทาง
ประวัติศาสตร สุนทรียศาสตร พรอมทั้งสอดแทรกเนื้อหาของความงดงามทางเชิงชางแหงกรุง
รัตนโกสินทรในรัชกาลที่ 9 ไวอยางกลมกลืน สิ่งที่เปนจุดเดนในการบูรณะครั้งนี้ คือ
1) การพยายามทําใหอาคารดูงดงาม สงางาม มั่นคง แข็งแรง
2) อนุรักษงานศิลปะฝมือชางดั้งเดิม และใชชางที่มีฝมือในแตละดานทํางาน
3) มีการศึกษา เพื่อใหวิธี วัสดุที่ดีที่สุด กอนลงมือทํางานอนุรักษ
4) มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางาน
5) จัดเก็บของโบราณที่ไมชํารุด แตคงคุณคาทางประวัติศาสตรและ
ศิลปะไวที่พิพิธภัณฑที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
จากการเรียนรูการอนุรักษที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทําใหเห็นวา ดวยความที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามเปนขอยกเวนสําคัญ ที่ไมพึงปฏิบัติเชนเดียวโบราณสถานแหงอื่น ทําใหการ
ทํางานดังกลาวเปนไปทําตามแบบอยางประเพณีดั้งเดิมที่เคยทํามา คือ ใชแนวคิดที่มีตอระบบ
ศรัทธาตอวัดศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองทางพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยผนวกกับองค
ความรูที่มีอยูในเวลานั้น และตามหลักเกณฑที่มีในชวงเวลานั้น คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน
ฯ ปพ.ศ. 2504 หากยังไมเกิดระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถานในป พ.ศ. 2528
หากอยางไรก็ตามวิธีการปฏิบัติกลับไมเปนไปตามหลักเกณฑสากลของโลก อันขัดแยงกับแนวคิด
แบบประเพณีไทย
เห็ น ได วา หลั ก เกณฑ ก ารอนุ รั ก ษ ส ากลในโลกตะวั น ตก บางครั้ง ไม ค รอบคลุ ม ตาม
แบบอยางวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อ จารีตประเพณีของไทย อันเนื่องจากลักษณะของอาคาร
ประเภทการใชงานและคุณคาของความเชื่อที่ไมเทากันของโบราณสถานไทย จึงควรมีการนําเสนอ
ระเบียบหรือกฎที่ใชในการอนุรักษโบราณสถานที่เหมาะสม
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ภาพที่ 54 การบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในรัชกาลที่ 5
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
ในการฉลองพระนครครบรอบ 200 ป (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น จํากัด, 2525.
พิมพเปนที่ระลึกในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 62.

ภาพที่ 55 การบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่ 5
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
ในการฉลองพระนครครบรอบ 200 ป (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น จํากัด, 2525.
พิมพเปนที่ระลึกในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 48.
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ภาพที่ 56 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหวางการบูรณะในรัชกาลที่ 9
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
ในการฉลองพระนครครบรอบ 200 ป (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น จํากัด, 2525.
พิมพเปนที่ระลึกในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 82.

ภาพที่ 57 องคปราสาทพระเทพบิดรขณะบูรณปฏิสังขรณในรัชกาลที่ 5
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
ในการฉลองพระนครครบรอบ 200 ป (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น จํากัด, 2525.
พิมพเปนที่ระลึกในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 82.
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ภาพที่ 58 ขณะเทปูนเสริมความมั่นคงฐานปราสาทพระเทพบิดร ในสมัยรัชกาลที่9
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินการ
ตรวจการปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสทรงเจริญมายุครบ 3 รอบ 2 เมษายน 2534), 34.

ภาพที่ 59 ชางสกัดกระจกซุมเสมาเดิมออก
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินการ
ตรวจการปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสทรงเจริญมายุครบ 3 รอบ 2 เมษายน 2534), 28.
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ภาพที่ 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตรวจผนังปูนฉาบที่มีอยูเดิม
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินการ
ตรวจการปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสทรงเจริญมายุครบ 3 รอบ 2 เมษายน 2534), 76.

ภาพที่ 61 ขณะรื้อหินปูพื้นเดิมออก
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินการ
ตรวจการปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสทรงเจริญมายุครบ 3 รอบ 2 เมษายน 2534), 70.
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4 การอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและการวางผังเมืองแบบทุนนิยม : โครงการกรุง
รัตนโกสินทร
จากประวัติแนวคิดการอนุรักษตะวันตก แสดงใหเห็นพัฒนาการแนวคิดการอนุรักษที่
ขยายวงกวางมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 และตกทอดสืบตอมาในแงของความทรงจําในอดีต
(memorial) ความงามทางสุนทรียภาพ (romantic) หรือความเขาใจในคุณคาทางประวัติศาสตร
(stylistic) จนมีกฎบัตรใชรวมกัน จาก Athens Charter สู Venice Charter รวมทั้งการใหความ
สนใจกับการวางแผนอนุรักษเมืองประวัติศาสตร
“กฎบัตรสากลวาดวยการอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตรใน
เมือง” (International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas)
เปนกฏบัตรที่สรางขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับ Venice Charter เปนหลักการอนุรักษกวางๆ เพื่อใช
ในการควบคุมเมืองประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตรตามหลักสากล
เนื้อหาของกฎบัตรใหความสําคัญกับการวางผังประวัติศาสตร เมืองและหมูบาน อัน
รวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น อันแสดงใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมในอดีต ตลอดจนสามารถอยูรวมกับผูอาศัยในปจจุบัน เพื่อใหคงคุณคา
และใชประโยชนใหเหมาะสมในปจจุบัน และสืบเนื่องตอไปในอนาคต
โดยหลักการและจุดประสงคของการอนุรักษเมืองนี้จํากัดความ 4 ขอหลักดวยกัน ไดแก
1. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตร
ของเมือง ตองเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ พัฒนาการของสังคม ของเมืองในทุกระดับชนชั้น
2. ลักษณะที่ดีของการอนุรักษรวมไปถึงลักษณะประวัติศาสตรของพื้นที่ ตองเขาใจ
ในสวนประกอบของวัสดุและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปแบบของผังเมือง ความสัมพันธ
ระหว า งอาคารและพื้ น ที่ ว า งและพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว รู ป ทรงและรู ป แบบการตกแต ง ของอาคาร
ความสัมพันธระหวางเมือง และพื้นที่โดยรอบทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและที่มนุษยทําขึ้น
กิจกรรมอันหลากหลายในเมืองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
3. การรวมกันและของผูอาศัยและชุมชนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความสําคัญในการ
วางแผนการอนุรักษ และเปนสิ่งที่คํานึงถึงเปนอันดับแรกสุด
4. การอนุรักษเมืองและยานประวัติศาสตรตองใชความรอบคอบ ความคิดเปนระบบ
มีแบบแผน
นอกจากนัน้ ไดวางขอกําหนดเกี่ยวกับวิธกี าร โดยใหอิงกับหลักการและวัตถุประสงค
เชนเกี่ยวกับ Venice Charter และใหความสําคัญทางดานประวัติศาสตรของพื้นที่ดานตางๆ ทั้ง
โบราณคดี ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม สถาปตยกรรม เทคนิค รวมถึงคํานึงถึงสภาพแวดลอม
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ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยทําขึ้น กิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นนั้นตองใหเขากันและเหมาะสมกับยาน
ประวัติศาสตรเดิม โดยเฉพาะในประเด็นของการวางแผนงานใหรองรับกับชุมชนที่อยูอาศัย และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอยูดั้งเดิมดวย
โครงการกรุ ง รั ตนโกสิน ทรกับ แผนการอนุรั ก ษเ มื องและยา นประวัติศ าสตร
ในชวงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524)
ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาลเรงยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และเนื่องในโอกาสที่จะสมโภช
กรุงเทพมหานครครบ 200 ป ในป พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีคําสั่งที่ 122 / 2521 ลงวันที่ 18 เมษายน 2521 แตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ
ปรับปรุง และบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทรใหทําหนาที่ศึกษา ตรวจสอบขอมูลเพื่อการ
อนุรักษ ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร และเนื่องในโอกาสที่จะสมโภช
กรุงเทพมหานครครบ 200 ป ในป พ.ศ. 2525 ดวย โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บางสวนใหเปนพื้นที่วางและสวนสาธารณะเพื่อพักผอนหยอนใจ
2. เพื่ออนุรักษอาคารสถานที่และบริเวณบางสวนที่มีคุณคาทางดานศิลปกรรม
สถาปตยกรรม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร
3. เพื่อจําแนกและกําหนดประเภทการใชที่ดินใหเปนสัดสวน และใหประสานกับระบบ
ถนน แผนจราจรและระบบสาธารณูปโภคของเมือง
การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร ไดเนนการดําเนินงาน
อนุรักษบริเวณกรุงรัตนโกสินทรขึ้นในเปาหมายที่สําคัญ อาณาบริเวณดังกลาวครอบคลุมสองฝง
แมน้ําเจาพระยา โดยฝงตะวันออกถึงแนวคลองรอบกรุง ฝงตะวันตกถึงแนวคลองนครบาลหรือ
คลองคูเมืองเดิมครั้งกรุงธนบุรี อันเปนบริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรเมื่อแรกสถาปนาในรัชกาลที่ 1
โดยจําแนกผลการดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ
1) ผลการดําเนินงานระยะสั้น พ.ศ. 2521 – 2525
- คณะกรรมการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทรไดกําหนดขอบเขตการอนุรักษ โดยหมายถึง
การตามรักษา ซึ่งรวมถึงการปองกัน ดูแล บํารุงรักษา และรวมถึงการอนุรักษสิ่งซึ่งเคยมีอยูกอน
หนานั้น โดยคํานึงถึงคุณคาและความมุงหมาย
2) ผลการดําเนินงานระยะยาว พ.ศ. 2525 เปนตนมา
โครงการกรุงรัตนโกสินทรดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ โดยมี
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ รับผิดชอบในการวางแผนงาน
ปฏิบัติตามแผนและมติของคณะกรรมการ แผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
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นั้น สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ทั้งนี้เพื่อใหแผนงานที่มีคุณคาและโครงการอนุรักษอาคาร
สถานที่ที่มีคุณคา รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบพื้นที่ ตามนโยบายแนวทางของ
คณะกรรมการกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบในที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ. 2540
แผนแมบทนี้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน (1.8 ตารางกิโลเมตร) และ
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก (2.3 ตารางกิโลเมตร) โดยยึดถือจากการประกวดผลงานดาน
สถาปตยกรรมและการออกแบบผังเมืองและสิ่งแวดลอม ที่พึงปรารถนาสําหรับกรุงรัตนโกสินทร ใน
ป พ.ศ. 2525 เปนแนวทางกําหนด โดยพิจารณาจากโครงการที่ยังมิไดมีหนวยงานใดดําเนินการมี
จํานวนรวม 20 โครงการ สามารถแบงออกเปนกลุมโครงการที่มีความตอเนื่องและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน และหรืออยูในบริเวณที่มีความตอเนื่องสัมพันธกันดังนี้
ก) กลุมโครงการบริเวณปอมมหากาฬ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดารามและภูเขาทอง
ประกอบดวย
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษและปรับปรุงปอมมหากาฬ
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณขางวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารา
โครงการที่ 3 โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง
ข) กลุมโครงการเกี่ยวกับการสัญจรทางบกและทางน้ํา บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก
และชั้นใน ประกอบดวย
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงคลอง สะพาน เพื่อการสัญจรทางน้ํา
โครงการที่ 5 โครงการจัดเสนทางการเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง
โครงการที่ 6 โครงการอนุรักษปรับปรุงประตูเมืองพระนครกําแพงเมืองและปอม
โครงการที่ 7 โครงการจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโองอาง
ค) กลุมโครงการบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ประกอบดวย
โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย
โครงการที่ 9 โครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงบริเวณทาพระจันทร
โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการคาภายใน
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โครงการที่ 13 โครงการเปดมุมมองวัดโพธิ์
โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงบริเวณทาเตียน
โครงการที่ 15 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ง) กลุมอื่นๆ ประกอบดวย
โครงการที่ 16 โครงการปรับปรุงพื้นที่แพรงนรา แพรงภูธร แพรงสรรพศาสตร
โครงการที่ 17 โครงการจัดระเบียบยานพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดําเนิน
โครงการที่ 18 โครงการลานอเนกประสงคเพื่อกิจกรรมดานวัฒนธรรม บริเวณหนาวัด
สุทัศนเทพวราราม ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมยานการคาบางลําพู
โครงการที่ 20 โครงการจัดทําสาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร
การจัดการแผนบริหารและการจัดการโครงการ จําแนกตามลําดับความสําคัญและ
ความพรอมดานตางๆ ประกอบดวยกลุมโครงการ 3 กลุมโครงการ ไดแก โครงการระยะตน (ปที่ 1 5) รวม 9 โครงการ กลุมโครงการระยะกลาง (ปที่ 6 - 10) รวม 6 โครงการ กลุมโครงการระยะยาว
(ปที่11 - 15) รวม 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ผลที่ไดจากการอนุรักษและพัฒนาสวนใหญ
เนนการเปดมุมมองและพื้นที่โลง การปรับปรุงโบราณสถาน การสรางเอกลักษณและขอบเขตของ
กรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนการฟนฟูสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่โครงการ
4.1 โครงการรัตนโกสินทรกับกฎบัตรสากลวาดวยการอนุรักษเมืองประวัติ
ศาสตรและยานประวัติศาสตรในเมือง (International Charter for the Conservation of
Historic Towns and Urban Areas)
นัยยะของกฎบัตรสากลวาดวยการอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตร
ในเมือง ไดใหความสําคัญกับเนื้อหาของเมืองสองประการสําคัญ คือ ประวัติศาสตรของพื้นที่
หรื อ ย า น (ในด า นต า งๆ ไม ว า จะเป น ประวั ติ ศ าสตร โบราณคดี สั ง คมเศรษฐกิ จ )
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (ของอาคารตางๆ ถนน สะพาน ฯลฯ) และชุมชนผูอยูอาศัย
ในยานนั้นๆ ทั้งนี้ความสําคัญในสวนเนื้อหาทั้งสองประการนั้นสงผลตอการวางแผนการอนุรักษ
วาควรวางแผนงานเชนไร จึงจะใหสัมพันธกับเนื้อหาดังกลาว การคํานึงถึงเนื้อหาที่สําคัญทั้ง
สองประการเพื่อรักษาความตอเนื่องทางประวัติศาสตร ใหสัมพันธกับประโยชนใชสอยใน
ปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต
ในสวนของวิธีการ สามารถเขากันกับหลักเกณฑตามกฎบัตรสากลวาดวยการอนุรักษ
เมื อ งประวั ติ ศ าสตร แ ละย า นประวั ติ ศ าสตร ใ นเมื อ ง เช น ลั ก ษณะของการจั ด วางผั ง เมื อ ง
ความสัมพันธระหวางอาคารและพื้นที่สีเขียว การใหความสําคัญกับพื้นที่เปดโลง ความเคารพ
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สถาปตยกรรม หมายถึงการดัดแปลงอาคาร ตอเติมอาคาร การควบคุมอาคาร การจัดกิจกรรมของ
พื้นที่และสภาพแวดลอมเปนตน แตเกิดคําถามขอหนึ่งคือแผนแมบทฯ ตามโครงการดังกลาวนั้น
สงเสริมวิธีการมุงกิจกรรมมากเกินไปหรือไม
จากโครงการยอยจํานวนมากของโครงการรัตนโกสินทร เนนการปรับปรุงภูมิทัศนของ
พื้นที่วาง เพื่อสงเสริมสถาปตยกรรมเดนใหเดนชัดขึ้น ทั้งนี้บริเวณพื้นที่วางดังกลาว บางแหงเดิม
เคยเปนที่อยูอาศัยของชุมชน หากตองมีการไลพื้นที่ชุมชนนั้นๆออกไป เปรียบเสมือนการกวาด
พื้นที่ที่ไมพึงประสงคออก เพื่อตกแตงเมืองใหมตามนักออกแบบมากกวาที่จะเปนการอนุรักษ
เมืองหรือยานประวัติศาสตรในเมืองใหบรรลุตามเนื้อหาสําคัญสองประการ ที่เพื่อสรางความ
ตอเนื่องทางวัฒนธรรมและคํานึงถึงผูอาศัยเปนสําคัญ ตามกฎบัตรสากลวาดวยการอนุรักษเมือง
ประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตรในเมือง
เนื้อหาที่สําคัญในกฎบัตรดังกลาวคือ การมีสวนรวมจากประชาชนซึ่งอาศัยอยูใน
พื้นที่นั้นเปนสิ่งจําเปน อันนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานอนุรักษ และสมควรไดรับการ
สนับสนุน การอนุรักษเมืองและยานประวัติศาสตรจะตองคํานึงถึงประชาชนผูพักอาศัย
เปนอันดับแรกประการหนึ่ง ซึ่งแผนงานนั้นตองมีการศึกษารอบดาน และมีจุดมุงหมายที่มั่นใจ
วาความสัมพันธระหวางประวัติศาสตร และตัวเมืองจะตองกลมกลืนกัน
ปจจัยสําคัญที่ขาดไปคือ การมีสวนรวม และการเห็นชอบจากประชาชน ซึ่งปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนี้อันเนื่องมาจาก เมื่อคนตองถูกรื้อยายทิ้งบานเรือน ยาน หรือชุมชนหรือที่ซึ่ง
ตนไดใชประโยชนอยูทิ้งไปเปนสําคัญ กับการรื้อทิ้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและทรงคุณคา
แหงความจดจํา เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน (บริษัท ซินครอนกรุป จํากัด 2521 : 2 21) สามารถแบงบุคคลที่ไมเห็นชอบเปน 2 กลุม คือ
1) บุคคลที่เสียประโยชนจากสิทธิ์ที่ตนเองเคยครอบครองอยู
2) บุคคลที่เห็นคุณคาจากสัญลักษณของอดีตที่ควรจดจํา
จากที่ไดกลาวขางตนวา แผนการอนุรักษดังกลาวลวนแลวเปนโครงการที่มุงเนนการ
เปดพื้นที่ใหสวยงาม หรือตกแตงพื้นที่ โดยลืมมองคุณคาและความตอเนื่องดานประวัติศาสตรของ
พื้นที่ระดับลางทําใหเกิดปญหาเรื่องของชุมชนตามมาอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ผลกระทบที่
เกิดขึ้นทําใหโครงการที่เกี่ยวของกับชุมชนนั้น ไมสามารถดําเนินงานใหลุลวงได จึงควรที่จะมี
การศึกษาเหตุปจจัยและคํานึงถึงสัญลักษณของเมืองประวัติศาสตรใหครอบคลุมทุกดาน มากกวา
ที่จะเลือกนําเสนอภาพของสถาปตยกรรมชิ้นเอกในแบบรูปธรรมเทานั้น
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4.2 โครงการรัตนโกสินทร มุมมองการอนุรักษเมืองเกาในตนศตวรรษที่ 25
การดําเนินงานตามแผนงานโครงการกรุงรัตนโกสินทรถูกวิพากษวิจารณตางๆมากมาย
โครงการต า งๆมี ทั้ ง ที่ ส มฤทธิ์ แ ละไม ส มฤทธิ์ ผ ล โดยเฉพาะโครงการที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมชุมชน
นอกจากนั้นโครงการรัตนโกสินทรตามโครงการตางๆ เห็นไดวาเปนการวางแผนงาน
เพื่อเพื่อจัดระบบ ระเบียบใหเกิดความสวยงามแกสภาพแวดลอมของเมืองเปนสําคัญ เสมือนเปน
การผสมผสานระหวางมุมมองในเรื่องสถานที่ที่ถูกเลือกวาสําคัญ ผนวกกับสุนทรียภาพ
สภาพแวดลอมของเมือง โดยใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานความงามและตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงขณะนั้น โครงการดังกลาวจะรังสรรคใหเกิดความงดงาม
ภายใตหัวขอความเปนประวัติศาสตรสังคมเมือง ซึ่งเกาะรัตนโกสินทรเปนหัวใจของเมืองหลวงอัน
เสมือนเปนหนาตาประเทศ ประกอบกับผลพลอยไดทางเศรษฐกิจที่ตามมาในระยะยาว เหลานี้
คือสวนหัวใจของวัตถุประสงคการดําเนินงานที่เขียนกันในแผนแมบทโครงการกรุงรัตนโกสินทรใน
แตละยุค
ในขณะเดียวกัน ประวัติศาสตรเกาะเมืองรัตนโกสินทรไดเริ่มตนความสําคัญมาแตครั้ง
เมื่อรัตนโกสินทรเปนเมืองหลวงในรัชกาลที่ 1 และดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน ผูคนตางเขามาใช
ประโยชนของพื้นที่ในหนาที่ที่แตกตางกัน เชน วัด พระราชวัง วัง รานคา ที่พักอาศัย ทางสัญจร
ฯลฯ และผานกาลเวลามาหลายยุคหลายสมัย สถาปตยกรรมนั้นๆที่คนสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนใน
แตละหนาที่ซอนทับกันหลายยุคหลายชวงตามกาลเวลา เมื่อมาถึงปจจุบัน เมื่อตองมีการอนุรักษ
เมือง ประเด็นปญหาขอหนึ่งที่ตามมา คือ คนในยุคปจจุบันจะเลือกที่จะปรับปรุง ปรับเปลี่ยนหรือ
ตัดทอน สถาปตยกรรมที่ซอนทับในพื้นที่ในแตละยุคไดอยางไร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในแง
ประวัติศาสตรผนวกกับสุนทรียภาพของเมืองดังกลาวขางตน
ประเด็นปญหาขางตนกอใหเกิดปญหาความขัดแยงโตเถียงเมื่อมีการปฏิบัติงานใน
โครงการแตละโครงการสม่ําเสมอ โดยเฉพาะประเด็นการมุงปรุงแตงหนาตาเมืองรัตนโกสินทรให
งดงามโดยปราศจากชีวิต แลวลืมความตอเนื่องทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม และผูอาศัยเดิม
ผูศึกษาไดแยกประเด็นที่สําคัญในมุมมองของโครงการกรุงรัตนโกสินทร ดังนี้
4.2.1 เมืองในแงสัญลักษณแหงอํานาจ : การอนุรักษบนความขัดแยงของ
สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง อํ า นาจเก า อํ า นาจใหม แ ละพื้ น ที่ แ ห ง สามั ญ ชน ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการกรุงรัตนโกสินทรเนนเพื่อสรางความงามใหกับเมืองเกาเมืองหลวงของไทย โดยผานการ
เปดมุมมองและสรางพื้นที่เปดโลง
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ดวยพื้นที่บริเวณดังกลาวมีความคุณคาดานความงาม โดยผานสถาปตยกรรมที่มีการ
ทับซอนผานกาลเวลามาหลายยุคหลายสมัย ในขณะเดียวสถาปตยกรรมเหลานี้เปนสัญลักษณ
สะทอนประวัติศาสตรความจริง ทั้งวัฒนธรรม การเมือง สังคม เศรษฐกิจในแตละชวงเวลา
การวางระเบียบผังเมืองตามโครงการรัตนโกสินทรดังกลาว เปนเสมือนการจัดวาง
ระเบียบผังเมืองการขจัดยานที่ไมพึงใจออกจากเมือง (Cleansing the city) คําวาภูมิทัศนหรือ
landscape มีความหมายดังที่มีผูวิจารณไววา การวางแผนภูมิทัศนเกิดจากอคติของมนุษยที่คิดวา
ตัวเองเหนือธรรมชาติ คุมธรรมชาติเพื่อความงาม ความอลังการยิ่งใหญ ความเปนอนุสรณสถาน
(monumentality) หรือแนวคิดการจัดการเมืองแบบ City Beautiful หรือเมืองแหงอนุสรณสถาน
(city of monuments) หรือการพยายามสรางเมืองเพื่อใหเปนเมืองแหงอนุสรณสถาน เพื่อ
วัตถุประสงคใดที่ตองการจัดวาง เปนตน สิ่งดังกลาวนาขบคิดวา โครงการตางๆที่เกี่ยวกับการรื้อ
ถอน การเปดมุมมองภูมิทัศนใหสวยงาม โดยรื้ออาคารที่เคยมีประวัติศาสตรและชุมชนออกไปนั้น
เขาขายกับการวางผังเมืองตามแนวคิดดังกลาวหรือไม
สามารถมองเห็นภาพแหงแนวคิดการวางผังตามโครงการกรุงรัตนโกสินทรไดอยาง
เขาใจ โดยผานระบบสัญลักษณแหงอํานาจบนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร สัญลักษณดังกลาวผูศึกษา
แบงไดดังนี้คือ
1)
สัญลักษณแหงอํานาจเดิม ดวยความเปนเมืองหลวงแหงแรกของไทยใน
ระยะเริ่มต น สะทอนความเป นราชาธิปไตยสถาน โดยผานสัญลั กษณแหงสถาปตยกรรมเชน
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง พระที่นั่ง วัดในพระราชูปถัมภ ฯลฯ
2)
สัญลักษณแหงอํานาจใหม ไดแก พื้นที่แสดงอํานาจของกลุมชนที่
ตองการลมลางระบบราชาธิปไตยออกไป โดยการสรางถาวรวัตถุตางๆอันแสดงความหมายของ
การพยายามลมลางสถาบันกษัตริย หรือการลบลางความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจตางๆของสถาบัน
กษั ต ริ ย อ อกไป คติ สั ญ ลั ก ษณ ดั ง กล า วได แ ก ถนนราชดํ า เนิ น และอาคารริ ม ถนนราชดํ า เนิ น
อนุสาวรียประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ทําการของรัฐบาลตางๆในชวงสมัยรัชกาลที่
7 เปนตนมา
3)
สัญลักษณของสามัญชน คือ สัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึง
ประวัติศาสตรสังคมของชนระดับลาง ในขณะที่ตัวสถาปตยกรรมอาจจะถูกทําลายไป บางแหง
เหลื อ เป น พื้ น ที่ แ ห ง ความทรงจํ า ได แ ก พื้ น ที่ แ ห ง สั ญ ลั ก ษณ ข องสามั ญ ชนในระดั บ ล า ง เช น
ปากคลองตลาด ทาเตียน แหลงถายเทสินคาทางเรือและตลาด ฯลฯ บริเวณพื้นที่ที่เคยเปนอดีต
ของประวัติศาสตรสังคม เชน บริเวณสามแพรง พื้นที่แหงศิลปน หนาวัดชนะสงคราม หลานหลวง
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บางขุนพรหม แหลงของนักเขียนและสํานักพิมพตางๆ ฯลฯ พื้นที่สัญลักษณของวัฒนธรรมยอย
เชน วิถีชีวิตยอยๆในสังคม เชน ยานการคาเกา ยานโสเภณี ยานวัฒนธรรมอาคารขนมไทย ยาน
วัฒนธรรมทางศาสนา ฯลฯ
สัญลักษณที่แบงแยกยอยขางตน ทําใหเห็นวา โครงการกรุงรัตนโกสินทรไดเลือกที่จะ
อนุรักษในของสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญ ในสัญลักษณแหงอํานาจเกาและใหมบางสวนเทานั้น โดย
เลือกที่นําสถาปตยกรรมชิ้นเอกแหงอํานาจเกามาพิจารณาในระดับตน โดยหลงในรูปธรรมสถาน
โดยลื มมองนามธรรมของวั ฒนธรรมที่มีคุ ณคา ในขณะเดียวกั นสั ญลัก ษณแห งสามัญชน จิต
วิญญาณในอดีต ซึ่งเปนสัญลักษณแหงประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมที่มีชีวิตในระดับลางกลับถูก
ขจัดหรือละเลยไป เชน โครงการรื้อศาลาเฉลิมไทย เพื่อสรางลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทรเพื่อ
เปดมุมมองโลหะปราสาทใชตอนรับแขกเมืองเทากับเปนการรื้อสัญลักษณแหงอํานาจใหมและพื้นที่สามัญชนลงไป โครงการเปดมุมมองวัดโพธิ์เลือกที่จะขจัดยานทาเตียนซึ่งเปนพื้นที่ประวัติศาสตร
สังคมและยานออกไปอยางนาเสียดาย โครงการเปดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส โดยเลือกที่จะ
รื้อโรงละครแหงชาติ สถาปตยกรรมคุณคาเดนในยุคที่ถูกเรียกวาประชาธิปไตย เปนตน
สิ่งที่ขาดไปสําหรับโครงการกรุงรัตนโกสินทร คือ โครงการมุงการเปดพื้นที่โลง อลังการ
สงเสริมมุมมองที่สวยงามใหกับสถาปตยกรรมชิ้นเอกแหงอํานาจเกาในแบบรูปธรรมมากเกินไป จน
ลืมประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่สามัญในแบบนามธรรม ควรใหมีการพิจารณารวมกัน
ทั้งสามสัญลักษณ ซึ่งไมไดหมายถึง ชุมชน สังคมตางๆหรือวัฒนธรรมเปนสิ่งที่แตะตองไมได หาก
สามารถนํ ามาพิ จารณา ปรับปรุ ง ลดทอน ตั ดทอน ขจัด ไดต ามเหมาะสม ควรพิจ ารณาเพิ่ม
น้ําหนักในเรื่องของการสรางพื้นที่หรือสถานที่แหงความทรงจํา เชน การปรับปรุงตึกที่ตองการขจัด
ทิ้งไปนั้นใหกลายเปนสัญลักษณแหงความทรงจําของประวัติศาสตรสังคม การจัดตั้งพิพิธภัณฑ
พื้นที่เพิ่มเติม เชน โครงการอนุรักษและปรับปรุงปอมมหากาฬ ที่รื้อชุมชนออกเพื่อเปดพื้นที่โลงและ
จัดทําสวนสาธารณะ เมื่อพิจารณาและเห็นวาชุมชนเหลานั้นไมเหมาะสมและไมใชชุมชนเกาแกที่
อยูอาศัยมาแตเดิม ก็สามารถยายชุมชนออกไปในพื้นที่ที่จัดเตรียม แตอาคารบางหลังยังเปนพื้นที่
แหงความทรงจําของอดีตของชุมชนดั้งเดิมที่เหลืออยู ก็สามารถนํามาปรับปรุงใหเขากับภูมิทัศน
และจัดสรางพิพิธภัณฑแหงความทรงจําของพื้นที่เหลานั้นได มากกวาที่จะขจัดทิ้งเพื่อเปดเปน
พื้นที่โลง วาง ขาดมิติแหงชีวิต เปนตน
หากมีการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้น จะมีการ ไล รื้อ ทุบ ยาย ขจัด
สิ่งที่พึงประสงค สลัม ยานที่ไมตองการ ตลอดจนอาคารที่สรางหลังสมัยรัชกาลที่ 5 ออกจากเกาะ
เมืองรัตนโกสินทร เมื่อเวลานั้นมาถึง เกาะรัตนโกสินทรจะกลายเปนเมืองปลอมๆขาดกิจกรรมชีวิต
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แต ม ากด ว ยกิ จ กรรมปรุ ง แต ง ประเภท แสง สี เสี ย ง เพื่ อ สนองการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด ว ยลั ท ธิ
ทองเที่ยวแบบไมยั่งยืนนิยม
4.2.2 การวางผังเมืองแบบใหมกับปญหาความขัดแยงชุมชนที่อยูอาศัย
เดิมกับการสรางสภาพแวดลอมเมืองใหม จากระบบการวางผังตามแบบโครงการรัตนโกสินทร
ดวยการเนนการเปดมุมมองและพื้นที่วางใหกับสถาปตยกรรมชิ้นเอก เพื่อเสริมสรางความงาม
ใหกับเมือง กอใหเกิดปญหาใหญที่ตามมามากคือ ปญหาความขัดแยงกับชุมชนที่อยูอาศัยเดิม
อยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
จากที่กลาวขางตนวา เมืองมีการซอนทับของสถาปตยกรรมหลายยุคหลายสมัย และมี
การอยูอาศัยของชุมชนเปนจํานวนมาก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆยอมมีผลกระทบเกิด
ขึ้นกับชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นในโครงการนี้จึงมีเสียงเรียกรองทางดานลบจากชุมชน
มากมาย บางผานกระบอกเสียงของสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ทําใหขาวตางๆนั้นได
แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว บางผานการวิพากษวิจารณของนักวิชาการตางๆที่เขามาเรียกรอง
สิทธิ์ใหกับชุมชน ทําใหบางโครงการไมสามารถลุลวงไปดวยดี เชน โครงการอนุรักษและปรับปรุง
ปอมมหากาฬ โครงการเปดมุมมองวัดโพธิ์ โครงการปรับปรุงบริเวณทาเตียน เปนตน
ภาพของการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร เ ป น ลั ก ษณะที่ ไ ม เ พี ย งแต
เกี่ยวของกับภาครัฐและเอกชนเทานั้น หากยังมีชุมชนเขามาเกี่ยวของดวยอยางมากมายเปนครั้ง
แรก ดั ง นั้น มุ ม มองของการทํ า งานใหมที่เ กิ ดขึ้ น ต อ มา คือ การอนุรั ก ษมิ เ พี ย งแตเ กี่ย วขอ งกั บ
โบราณสถานเทานั้น หากพึงผสานรวมกันกับชุมชนดวย อันเปนไปตามแนวทางของกฎบัตรสากล
วาดวยการอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตรในเมือง ที่เนนใหพึงผสานชุมชนเดิม
กับการอนุรักษใหม และใหรับฟงเสียงจากผูอาศัยเดิมดวย
ดวยแผนงานที่เนนการสรางมุมมองใหมในมิติกรุงเทพ เมืองฟาอมร ผูวางแผนตางมี
ความรูทางดานผังเมือง หากประวัติศาสตรการซอนทับของเมืองและการดํารงอยูชองชุมชนเปน
เรื่องที่ควรพิจารณาเชนกัน ดวยโครงการที่เนนการเปดมุมมอง สรางพื้นที่เปดโลงดังกลาว ลวนเปน
โครงการขนาดใหญมีผลกระทบหลายสวน อันหมายถึงการรื้ออาคารเกา ยายชุมชนออกเปน
จํานวนมาก เพื่อเปดพื้นที่ออกใหเกิดความสวยงาม ดังนั้นจึงกอเกิดเปนคําถามขึ้นวา การวางแผน
งานดังกลาวนั้นมุงเนนการทําใหพื้นที่งดงาม สวยงาม และเปดโลงใหเกิดมุมมองกับสถานที่สําคัญ
ระดับชาติ เชน การเปดมุมมองใหกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง โดยลืม
พื้นที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร ยานและอาคารเกา เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารบริเวณ
ทาพระจันทรไปหรือไม การเปดมุมมองวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยรื้ออาคารและยายชุมชนยาน
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ทาเตียนออกไป โดยลืมพื้นที่ประวัติศาสตรทาเตียนและอาคารสําคัญเหลานั้นไปหรือไม อยางไร
แผนแมบทฯดังกลาวกันคนออกจากพื้นที่โดยใชคําที่วา ควบคุมและจํากัดความหนาแนนยานที่พัก
อาศัยและยานพาณิชยกรรมใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อขจัดชุมชนที่แออัด ยกเลิกการรุกล้ํา
อาณาบริเวณโบราณสถานตางๆ (วรนุช จรุงรัตนาพงศ 2546 : 60)
ทุกวันนี้ การอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย ณ ที่ตางๆ หาไดถูกมองวาเปนของ
ผูคนในทองถิ่นหรือชุมชน ทํานองตรงขามกลับกลายเปนสิ่งที่ไดรับการประกาศใหรับทราบวาเปน
มรดกวัฒนธรรมของชาติที่ทางรัฐบาลมีหนาที่อนุรักษ โดยกําหนดใหหนวยราชการที่เกี่ยวของจาก
สวนกลาง เชน กรมศิลปากร กรมการศาสนา หรืออื่นๆ ทําหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ เทากับเปน
การละเลยเรื่องหนาที่ความสําคัญตอโบราณสถานที่มีตอชุมชนหรือสังคมทองถิ่นโดยสิ้นเชิง ที่เปน
เชนนี้เพราะผลพวงการรวมอํานาจศูนยกลางที่มีมาแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ทําใหคนใน
สังคมสวนใหญ โดยเฉพาะขุนนางราชการมีทัศนคติวาเรื่องโบราณสถานวัตถุเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐบาล ราษฎรไมมีความรูและความเขาใจที่จะอนุรักษ ตองเปนหนาที่ของหนวยราชการจาก
สวนกลางทําหนาที่รับผิดชอบเทานั้น (ศรีศักร วัลลิโภดม 2546)
การวิพากษในประเด็นนี้มีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะประเด็นการพยายามมุงราย
ทําลายลางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นของกรุงเทพฯ โดยผูมีอํานาจ สํานึกบกพรอง (สุจิตต วงษ
เทศ 2544 : 9) แผนเกาะรัตนโกสินทรรังแกผูคนที่เปนชุมชนรอบกรุงเทพฯ (ศรีศักร วัลลิโภดม
2546 : 118)
ในขณะเดียวกัน การปฏิวัติแนวความคิดทางวัฒนธรรมไดเปลี่ยนแปลงไปนานแลว การ
เปลี่ยนความคิดที่วาวัฒนธรรมเปนของสูง(High Cultural) ของสามัญชนธรรมดาในชีวิตประจําวัน
ก็เปนวัฒนธรรมได จึงเกิดกระบวนการที่เรียกวา Democratization ของวัฒนธรรมสุนทรียะ
รสนิยมขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี 2544 : 68) ดร.เอกวิทย ณ ถลาง แสดงใหเห็นภาพของวัฒนธรรมไทย
ที่กําลังถูกแบงแยกออกเปนชิ้นสวน (fragmentation) และถูกนําไปใชในทางทุนนิยมมากขึ้น (เอก
วิทย ณ ถลาง, นิธิเอียวศรีวงศ และศรีศักร วัลลิโภดม 2532 : 54) ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรม
กระฎมพีก็มีความสําคัญและมีแบบเฉพาะเปนของตนเอง (นิธิ เอียวศรีวงศ 2530) ในขณะเดียวกัน
ตําราการอนุรักษเมืองและยานประวัติศาสตรลวนแสดงใหเห็นวา ความเปนเมืองยอมเคียงคูไปกับ
ชุมชน (กรมศิลปากร 2533)
เนื้อหาของการวิพากษตางๆลวนสอดคลองวา เมืองรัตนโกสินทรซึ่งเปนเมืองประวัติศาสตร ไมไดมีเพียงรูปแบบของหนาตาสวยงามที่ฉาบเปลือกนอกเปนสัญลักษณเดนเทานั้น แตยังมี
เนื้อหาของประวัติศาสตร ชีวิตยอยที่เดินทางผานกาลเวลามาพรอมๆกัน หรือที่เรียกในแบบทาง
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วิชาการวา เมืองที่มีพัฒนาการจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน (living ancient/historic city)
เชนเดียวกับมหานครอื่นๆของโลก เชน โรม ลอนดอน ปารีส เวนิส เปนตน และในขณะเดียวกัน
มหานครอื่นๆ ตางอนุรักษยานชุมชนและสถานที่ประวัติศาสตรตางๆของเมืองไว โดยใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนหรือพิพิธภัณฑของยานกลางแจง แสดงความมี
ชีวิตชีวาในเมือง และมีพิพิธภัณฑแหงเมืองที่สะทอนพัฒนาการของบานเมืองจากอดีตถึงปจจุบัน
โดยไมปลอยใหเมืองนั้นทิ้งรางไป
ประเด็น ของการรื้อย า ยชุ ม ชนออกไปจนลืม นึก ถึง การวิจั ย และความเขา ใจในเรื่อง
ประวัติศาสตรเมืองอยางลุมลึก และลืมฟงกระบอกเสียงจากชุมชน อาจทําใหเมืองประวัติศาสตร
เปนเมืองหุนเชิด เมืองตุกตา ไรชีวิต จิตวิญญาณรวม และอาจทําใหโบราณสถานเดนนั้น ไรคุณคา
โดยไมรูตัว
4.2.3 ระบบการวางแผนและการทํางานแบบทุนนิยมเริ่มแรก โครงการกรุง
รัตนโกสินทรเปนโครงการแรกที่ใหญที่สุดที่เกิดขึ้น โดยผานระบบการวางแผนโดยหนวยงานรัฐและ
เอกชนเปนครั้งแรก
ระบบการวางแผนแบบใหมของไทยเกิดขึ้นเปนครั้งแรก เหตุที่กลาวนี้เชนนี้เพราะวา
เปนโครงการแรกที่มีระบบการวางแผนภาพรวมโดยรวมการทํางานหลายฝาย และเนื่องจากตาม
แผนงานที่มีโครงการตางๆเปนจํานวนมาก ทําใหจําเปนตองมีบริษัทเอกชนเขามารับเหมางานใน
โครงการตางๆ นับเปนโครงการแรกที่ทําใหเกิดระบบการทํางานแบบการจางเหมางานทั้งในสวน
การวางแผนและการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการกระจายเงินและการทํางานตางๆสู
ภาคเอกชน
การวางแผนงานตามโครงการกรุงรัตนโกสินทร จึงเปนโครงการกระจายเม็ดเงินสูผู
ทํางานดานตางๆ ดวยโครงการยอย 20 โครงการ ดวยมูลคางบประมาณภาษีอากรของประชาชน
1.5 หมื่นลานบาท ใชเวลาดําเนินการ 25 ป การลงทุนอนุรักษแบบที่ระดมทรัพยสินเพื่อกอใหเกิด
ทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น หรือ สิ่งที่นําไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน ผลกําไร ผลตอบแทน มากกวา
การคํานึงถึงสุนทรียะและคุณคาของวัตถุดิบ หรือในแบบที่เรียกวา “ทุนนิยม”
ในแนวคิดสํานักกลไก ในแบบสังคมทุนนิยม เห็นวารัฐเปนกลไกหรือเครื่องมือแหง
ความเปนกลาง ทําหนาที่รวบรวม/กอตัวครอบครองจิตใจเพื่อสรางความเปนกลุมกอนตามที่พึง
ตองการเขาดวยกัน และมักจะจัดการทิ้งในกิจการที่หากําไรไมคอยได รัฐตองพึ่งพาตอระบบทุน
นิยม ในแงของการเปนแหลงรายไดของรัฐ และความชอบธรรมทางการเมือง และทายที่สุดรัฐจะ
เปนผูอารักขาผลประโยชนของทุน (นพพร ประชากุล 2547 : 22) กระบวนการคิดจากแนวคิด
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ดังกลาว เห็นไดวารัฐพึงนําเอาวัตถุดิบหรือฉากเมืองประวัติศาสตรรัตนโกสินทรที่มีอยู มาตกแตง
พรอมนําเสนอสู ผูบริโภคหรื อเพื่อการทองเที่ย ว เพื่อเม็ดเงินหรือผลกําไรตอบแทนกลับมา ใน
ขณะเดียวกันลักษณะของแนวคิดดังกลาวไมไดเกิดขึ้นเฉพาะการอนุรักษโครงการกรุงรัตนโกสินทร
เทานั้น หากยังตอพวงเขากับโครงการอนุรักษที่อื่นๆทั่วประเทศ ระบบของการนําโบราณสถานเปน
วัตถุดิบ เพื่อแปรรูปโดยใชคําวาอนุรักษ ใหเปนทุนเพื่อการทองเที่ยวนั้น ทําใหเกิดลักษณะของการ
จ า งงานแบบรั บ เหมา รวมทั้ ง แนวคิ ด การใช เ งิ น ให คุ ม ค า มากที่ สุ ด ได อ ย า งไร ต อ การอนุ รั ก ษ
โบราณสถานนั้นๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงการฉอโกงหรือลัดระบบการจัดการและการไมเห็นคุณคาของ
การศึกษาโบราณสถานใหไดมากที่สุดกอนการบูรณะ เพราะใชเวลานานไมคุมคากับเงินที่มีอยู
เปนตน
การสรางภาพลักษณของเกาะเมืองรัตนโกสินทรใหเปนเมืองตุกตาดังกลาว มิใชการ
พยายามเพียงเพื่อการอนุรักษภายในเกาะเมืองเพื่อประวัติศาสตรของเมือง และเพื่อการอยูรวมกัน
ของประวัติศาสตรกับคนในปจจุบัน แตเนื้อหาของการกระทําดังกลาวเปนการสรางทุนเพื่อหวังผล
กําไรทางเศรษฐกิ จทางการทองเที่ย ว ความสวยงามที่ถู กฉาบนั้นต องขจัดพื้ นที่ไมถึ งต องการ
ออกไป พรอมสรางเมืองจินตนาการใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินชม เนื้อหาสาระของการทองเที่ยว
ถูกปลูกฝงมาแตอดีตและกลายเปนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ในคําปราศรัยสวนหนึ่งในวันเปดสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว วันที่ 18
มีนาคม 2503 ที่กลาววา
ความผาสุกของประชาชนและความกาวหนาทางเศรษฐกิจของชาติ เปนจุดมุงหมายของการ
ปฏิวัติ ขาพเจาจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว เราไดเปดสํานักงาน
คณะกรรมการแหงการลงทุนขึ้นแลว ไดจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้นในลําดับตอมา และ
บัดนี้เราไดชุมนุมกันอยูที่นี้ เพื่อเปดสํานักงานขององคการสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นอีก ซึ่งเหลานี้
ลวนเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะสรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจ ใหแกประเทศชาติอันเปนที่รัก
ของเรา (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2529 : 5)

การทองเที่ยวใชโบราณสถานรวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเปนวัตถุดิบชั้นเลิศที่
ขายได ไปนําปรับปรุงตกแตง สรางชิ้นงาน นําเสนอตอผูบริโภค และใชคําวาอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู
กับประชาชนเจาของวัตถุดิบแหงชาติ และจะใชวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนในการทองเที่ยวได
อยางไร รูปแบบและเนื้อหาของโบราณสถานถูกเปลี่ยนไปเปนสินคาวัฒนธรรมที่ถูกนํามาเปน
เครื่องมือที่จะสรางภาพลักษณ (image) นําสนองเพื่อประโยชนของคนบางกลุมมากขึ้น
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แผนที่ 1 แสดงตําแหนงชองทางและมุมมองที่สําคัญ
ที่มา : บริษัท ซินครอนกรุป จํากัด, แผนแมบทเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช
ประโยชนที่ดินในบริเวณโครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดพิมพพรรณการพิมพ, 2542),
3 - 151.
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แผนที่ 2 แสดงสถานที่ทําการปรับปรุงภูมิทัศน
ที่มา : บริษัท ซินครอนกรุป จํากัด, แผนแมบทเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช
ประโยชนที่ดินในบริเวณโครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดพิมพพรรณการพิมพ, 2542),
3 - 164.
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แผนผังที่ 3 โครงการอนุรักษปรับปรุงปอมมหากาฬ
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2539), 33.
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แผนผังที่ 4 โครงการเปดมุมมองของวัดบวรสถานสุทธาวาส
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2539), 45.
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แผนผังที่ 5 โครงการจัดระเบียบบานพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดําเนิน
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549), 74.
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แผนผังที่ 6 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549), 70.
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ภาพที่ 62 โครงการปรังปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549), 64.

ภาพที่ 63 โครงการปรับปรุงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549), 63.
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ภาพที่ 64 โครงการปรับปรุงบริเวณทาพระจันทร
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, โครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549), 61.

ภาพที่ 65 ทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
ที่มา : บริษัท ซินครอนกรุป จํากัด, แผนแมบทเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใชประโยชนที่ดินในบริเวณโครงการกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : หางหุน
สวนจํากัดพิมพพรรณการพิมพ, 2542), 3-166.
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จากกรณีศึกษาทั้งหมดทําใหทราบวา
การอนุรักษตามแบบประเพณีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงใหเห็นแนวคิด
และวิธีการอนุรักษตามแบบประเพณีไทยที่ยังคงเปนอยูในปจจุบัน ภายใตกรอบแนวคิดสะทอน
อันความเชื่อทางศาสนา ใหเปนถาวรวัตถุที่คงความมั่นคงแข็งแรง งดงาม สงา อลังการ แสดงพลัง
ความศรั ท ธาของผู อ นุ รั ก ษ และแสดงงานสถาป ต ยกรรมให ค นศรั ท ธา บู ช า และสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาตอไป อีกทั้งยังดํารงอยูภายใตกรอบแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย โดยเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางความชอบธรรมและการอยูคูกันระหวางสองสถาบัน วิธีการอนุรักษจึง
ดํารงอยูภายใตแนวคิดดังกลาว โดยไมเนนความเปนของเดิมของแท หรือคงเหลือรองรอยดั้งเดิมไว
โดยไมตอเติม แตกลับตองตอเติม เสริม แตงใหสมบูรณโดยใชวัสดุที่ใกลเคียงของเดิม หรือวัสดุ
ใหมที่เห็นวาดีและเหมาะสมในเวลานั้นๆ หรือเทากับเปนการดํารงไวซึ่งฝมือชางและศิลปะในแต
ละรัชกาลหรือในสมัยนั้นๆ มากกวาการดํารงไวซึ่งศิลปะในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง
การอนุรักษแบบอุดมคติ ภายใตเงาอุทยานประวัติศาสตรที่สุโขทัย แสดงใหเห็น
วา กอนหนาจะมีการอนุรักษที่สุโขทัย ลักษณะของการอนุรักษแบบไทยจะอิงกับอิทธิพลความเชื่อ
ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริยเปนสําคัญ แตตอมาการอนุรักษที่สุโขทัยจะ
เปนการอนุรักษที่พยายามใชแนวคิดและวิธีการอนุรักษตามอยางสากลมาใช หากการอนุรักษยัง
อิงตามลักษณะแนวคิดตามแบบอยางที่ตองการ นั่นคือ การทําใหเปนเมืองในแบบอุดมคติ ตาม
แบบศิลาจารึกหลักที่ 1 และการอนุรักษเปนเครื่องมือของผูนําเพื่อการเมืองการปกครองเปนสําคัญ
ตอมาในภายหลังอุทยานประวัติศาสตรเกิดขึ้น ภายใตกรอบแนวคิดของอุทยานโบราณคดีที่ได
วางแผนโดยนักวิชาการตางประเทศในปพ.ศ. 2513 เพื่อการทองเที่ยวเปนสําคัญ ทําใหสุโขทัยใน
ปจจุบันจึงเปนโบราณสถาน ภายใตกรอบของความเปนเมืองในอุดมคติผสมกับอุทยานเพื่อการ
ทองเที่ยวเปนสําคัญ
การอนุรกั ษแบบอนัสติโลซิส ที่ปราสาทหินพิมาย เปนการแสดงลักษณะของการ
อนุรักษแบบอนัสติโลซีสครั้งแรกที่เกิดขึ้นทีป่ ระเทศไทยโดยชาวตางชาติ เปนการฝกฝน และเรียนรู
วิธีการบูรณะในลักษณะดังกลาวเพื่อความถูกตองตามอยางวิชาการสากล และไดรับการยอมรับ
วาเปนการบูรณะที่ถกู ตอง ในขณะเดียวกันการบูรณะแบบอนัสติโลซีสก็ไดปฏิบัติตอมากับโบราณสถานหินอื่นๆโดยคนไทยเอง หากยังมีขอ บกพรองบางประการ อันทําใหขอมูลทางประวัติศาสตร
สูญหายไปอยางนาเสียดาย อันเนื่องมาจากความไมพรอมของบุคคลากร เวลา และงบประมาณ
การอนุรกั ษเมืองประวัติศาสตรและการวางผังเมืองแบบทุนนิยม ในโครงการ
กรุงรัตนโกสินทร เปนการอนุรักษในรูปแบบของเมืองขนาดใหญ แสดงความเกี่ยวของกับบุคคล
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หลากหลายฝาย อันจําเปนตองใชบุคลากรหลายดานเกี่ยวของเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ทั้งนี้ทั้งนั้น เมืองประวัติศาสตรยังตองดํารงอยูคูกับคนในยุคปจจุบัน จึงเปนประเด็นสําคัญในการ
อนุรักษวาควรจะทําเชนไรเพื่อจะรักษาประวัติศาสตรและสุนทรียภาพในอดีตใหคงอยูคูกับการใช
สอยและการอยูรวมกันของคนในยุคปจจุบัน และสามารถดํารงคงอยูตอไปไดในอนาคต หาก
โครงการกรุงรัตนโกสินทรที่ไดทํามาเปนการตกแตงเมืองใหงดงามเปนสําคัญ โดยใหความสําคัญ
กับพื้นที่งดงามและสถาปตยกรรมชิ้นเดน และขจัดยานหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคออกไป โดยลืมมอง
การอยูรวมกันของโบราณสถานและคน ทําใหเปนปญหาที่ถกเถียงกันในปจจุบันนี้
การอนุรักษในลักษณะที่แตกตางขางตน ลวนแสดงใหเห็นถึงลักษณะของความคิดการ
อนุรักษของไทยและแบบสากลที่แตกตางกันอยางชัดเจน ในประเทศไทยมีศาสนาและพระมหากษัตริยเขามาเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได แตกตางกับโลกตะวันตกที่มีพื้นฐานความคิด รวมทั้ง
ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมที่แสดงความเชื่อมั่นความเปนเหตุเปนผลมาแตเดิม ดวยสภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหวิธีการปฏิบัติตอโบราณสถานจึงมีรูปแบบที่แตกตางกัน
แมจะใชแนวคิดในแบบอยางเดียวกันก็ตาม แนวคิดตามแบบอยางสากลที่ใชไดดีกับโลกตะวันตก
อาจไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยในบางประการ คนที่เกิดมาในแตละทองถิ่นในแตละวัฒนธรรม
จะมีพื้นฐานความคิดที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ หรือ
แมแตวิธีการปฏิบัติก็จะเปนไปตามพื้นฐานความคิดแบบอคติที่เปนอยู แมจะอยูภายใตกรอบ
แนวคิดเดียวกันก็ตาม ดังนั้นจึงเปนคําตอบที่วา ทําไมการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยจึง
ประสบปญหาเฉกในปจจุบันนี้

บทที่ 6
บทสรุป
พั ฒ นาการของแนวคิ ด ทฤษฏี ก ารอนุ รั ก ษ ข องโลก มี ป ระวั ติ ค วามเป น มายาวนาน
นับตั้งแตมนุษยเริ่มเห็นคุณคาของของที่ตกทอดสืบตอมาในแงของความทรงจําในอดีต(memorial)
ความรูสึกรวมกันในศาสตรแหงความงามทางสุนทรียภาพหรือความเขาใจในคุณคาทางประวัติศาสตรที่ซอนอยูภายในอันไมสามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได ความคิดของมนุษยตอสิ่งโบราณในอดีต
ในแงมุมตางๆเหลานี้ ลวนเปนที่มาที่ไปของจุดเริ่มตนในความคิดของมนุษยในการดํารงไวซึ่ง
โบราณสถานแหงชาติ อันมีพัฒนาการตอมาสูแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานตางๆของโลกใน
ปจจุบัน
แมวาจิตสํานึกตอคุณคาของอดีตในแงมุมตางๆเหลานี้ อาจไมไดเกิดขึ้นพรอมกันทั่ว
โลก หากแตคอยๆมีพัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป แนวคิดที่เกิดขึ้นในแตละสวนตางๆของโลก
มิไดเกิดขึ้นเปนแบบฉบับเดียวกัน หากมีอิสระตามลักษณะเฉพาะในแตละทองที่ อันเนื่องมาจาก
ผลผลิตทางความคิดที่แตกตางกันตามแตละวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ
ในปจจุบันโบราณสถานไมเพียงแตเปนเรื่องของชนชาติเทานั้น หากเปนเรื่องที่ตอง
เขาใจรวมกันในแบบสากล การศึกษานี้จึงมุงเนนเพื่อที่จะศึกษาปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นของ
ไทยและสากล เพื่อที่จะเขาใจและสามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการปฏิบัติอันแสดงใหเห็นถึง
สังคมวัฒนธรรมในแตละชวงเวลานั้นๆได และสามารถนําความเขาใจและประสบการณการเรียนรู
จากอดีตมาใชในปจจุบัน และปรับปรุงเพื่อวางแผนตอไปในอนาคตได
แนวคิดการอนุรักษทางตะวันตกสืบเนื่องมาจากความระลึกถึงความทรงจําในอดีต และ
มีพัฒนาการความคิดในดานที่เกิดจากความรูสึกทางดานความงามทางสุนทรียภาพ ความเปน
เอกภาพ ความงดงามของอาคาร และในดานที่เห็นคุณประโยชนทางคุณคาในประวัติศาสตร และ
ใหความเคารพกับประวัติศาสตรของพื้นที่และอาคาร แนวคิดตางๆเหลานี้กอตัวเปนแนวคิด ทฤษฏี
และกฎหมายสากลที่ใชสืบเนื่องกันในปจจุบัน
แนวคิดการอนุรักษของประเทศไทย มีรากฐานมาจากความความเชื่อ ความศรัทธาอัน
ยิ่งใหญในพระพุทธศาสนา จากกรอบแนวคิดที่มาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนาหลายเลมดวยกัน
เชน จักรวาลทีปนี ไตรภูมิพระรวง เปนตน ทําใหเกิดความเชื่อเรื่องการซอม สรางจะไดผลตามอานิ
สงคทที่ ํา อันไดแก เพื่อการสะสมบุญกุศลเพื่อหวังผลบุญที่เกิดมาในชาติหนา ความปรารถนาแด
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พระนิ พ พาน พระโพธิ สั ต ว จั ก รพรรดิ ร าชย พุ ท ธภู มิ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งพระศรี อ าริ ย เมตไตรย
โดยเฉพาะการสรางหรือการรักษาใหคงทน แข็งแรง งดงาม อลังการ ยิ่งใหญเพราะเชื่อวาตอไป
ศาสนาจะตองเปนที่ไมรูจัก และจะหาคนที่สืบทอดพระพุทธศาสนาไมไดเลย ดังนั้นการรักษา
ถาวรวัตถุจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไปในภายภาคหนา ตอมา
ศาสนากลายเปนเครื่องมือในระบบการเมืองการปกครอง เสริมสรางความมั่นคงในระบอบกษัตริย
การปฏิบัติใดๆนั้นลวนขึ้ นอยูกับความคิดผูนําในแตละยุค การอนุรักษโบราณสถานถูกใชเปน
เครื่องมือในการปกครองในชวงรัชกาลที่ 3 - 7 และถูกใชเปนอยางมากในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จวบจนถึงยุคการใชโบราณสถานในแบบทุนนิยมรุนแรงในปจจุบัน แนวคิดตางๆที่เกิดขึ้น
เหลานี้ ลวนปรับจากความคิดที่มีอยูเดิมของไทยปรับเขากับหลักเกณฑตามแบบอยางสากล และ
เพิ่มเติมความตองการตามสังคมวัฒนธรรมไทยในแตละชวงเวลานั้นเขาไป
การบูรณะโบราณสถานที่สุโขทัยในระหวางป พ.ศ.2496 - 2512 โดยคนไทย ทําใหเรา
เห็นภาพบรรยากาศของการอนุรักษโบราณสถานเพื่ออุดมการณทางการเมือง การสรางระบบ
ความเปนไทยประเทศ ความเปนชาติ สงเสริมใหภูมิใจ รักในอดีตที่ยาวนานของบรรพบุรุษ เปด
มุมมองใหเห็นภาพความเปนเมืองที่สงา ออนโยน ถอยทีถอยอาศัย ศรัทธาแหงพุทธ เข็มแข็งและมี
พลัง สูการสรางโบราณสถานใหเปนภาพลักษณของตามอุดมคติในแบบศิลาจารึกหลักที่ 1
สําหรับวิธีการบูรณะเปนระบบขั้นทดลอง ลองผิดลองถูก กระทําการตามเห็นสมควรใน
ชวงเวลานั้น ซึ่งหลักการบางขอไมสอดคลองกับหลักการอนุรักษในปจจุบัน ตลอดจนวิธีการที่ใชยัง
เปนการทําลายโบราณสถานมากกวาที่จะอนุรักษ
การบูรณะโบราณสถานแบบอนัสติโลซีสที่ปราสาทหินพิมาย ในระหวางป พ.ศ. 2507 2511 เปนการบูรณะโดยผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดยตรงจากฝรั่งเศส โดยมีคนไทยรวมฝก
การทํางาน แสดงใหเห็นภาพการทํางานโดยความเชี่ยวชาญและถูกตองตามหลักการบูรณะแบบ
อนัสติโลซีส ซึ่งทําใหคนไทยหันเอาวิธีการเดียวกันกลาวมาใชกับการบูรณะโบราณสถานปราสาท
หินตางๆในประเทศไทย รวมทั้งนํามาปรับประยุกตใชกับโบราณสถานอื่นๆ เชนเดียวกัน ซึ่งการ
บูรณะนี้เปนจุดหักเหการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานบูรณะของไทย ไปสูการพัฒนาโดยนําเอา
หลักการนี้ไปใชในเวลาตอมา ผลที่เกิดขึ้นนั้นภายหลังที่ไทยบูรณะโบราณสถานตางๆนั้น พบวา
เปนการบูรณะโดยการลัดขั้นตอนจนเกินไป บางแหงไมมีการศึกษาอยางดีกอนการบูรณะ ทําให
โบราณสถานหลายแหงถูกตอเติมและสรางใหมจนนาเสียดาย
การบูรณะโบราณสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในป พ.ศ. 2525 เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ทําใหเห็นภาพการทํางานโดยความรวมแรงรวมใจของคนไทย
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ดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ผนวกดวยแนวคิดการอนุรักษใน
แบบที่ตองการความมั่นคง อลังการ ความศรัทธา ตามแบบพระพุทธศาสนาและแบบอยางกษัตริย
กลับคืนมา อันเปนกรอบของการซอมสรางโบราณสถานแบบประเพณีในอดีตของไทย นอกจากนั้น
การมองโบราณสถานซึ่งสวนใหญในประเทศไทยเปนโบราณสถานที่เปนวัด การกระทําใดๆก็ตาม
ยอมมีปจจัยแหงพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อ
ตางๆ อันเปนมูลเหตุทําใหการบูรณะโบราณสถานที่ยังใชประโยชนในฐานะเปนวัดที่สําคัญของ
ประเทศ มีแบบฉบับเฉพาะของวิธีการบูรณะที่แตกตางไปจากหลักการสากลของตางประเทศ ที่
ไมไดมีเหตุปจจัยทางศาสนาและพระมหากษัตริยเหลานี้มาเกี่ยวของ ภาพเหลานี้ทําใหเราเห็น
ลักษณะระบบระเบียบขั้นตอนการบูรณะแบบประเพณีดั้งเดิมที่ยังมีอยู รวมถึงการประณีประณอม
ระหวางหลักการบูรณะสากลกับโบราณสถานไทยในแบบที่ควรจะเปน
การอนุรักษตามโครงการกรุงรัตนโกสินทร ที่เริ่มวางแผนมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 สืบเนื่อง
มีผลมาจนถึงปจจุบัน ทําใหเห็นระบบการทํางานอนุรักษที่ไมเพียงแตเฉพาะมีสวนราชการเขามามี
บทบาทสําคัญเทานั้น หากภาคเอกชนในระบบการจางเหมางาน และชุมชน ตลอดจนนักวิชาการ
และสื่อตางๆเขามามีสวนในการทํางาน และวิพากษวิจารณผลงาน นอกจากนั้นทําใหเห็นภาพการ
การอนุรักษโบราณสถานที่เปนเมืองในยุคนี้ไมเพียงเฉพาะอนุรักษเพียงแตโบราณสถานโดดๆ หาก
มีสภาพแวดลอมและชุมชนเกี่ยวเนื่องและการวางผังเมืองมาเกี่ยวของในแบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสรางความเปนประวัติศาสตรเมืองหลวง ที่งดงาม มีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม เหมาะสมกับ
ความเปนหนาตาของประเทศ และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปนที่มาของรายไดอันดับหนึ่ง
ประเทศ หากสิ่งที่ขาดไปคือ การมุงเพียงการสรางความเปนระเบียบเรียบรอยที่แสดงหนาตา
ภายนอกใหดูงดงาม หรือขายหนาตาภายนอก หากขาดการมองเบื้องลึกหรือความตอเนื่องของ
ประวัติศาสตรเมืองที่ไมเฉพาะมีเพียงโบราณสถานในระดับสูงเทานั้น หากโบราณสถานระดับรอง
และประวัติศาสตรชุมชนก็เปนสิ่งที่ขาดไปไมไดในความเปนเมือง และเปนเรื่องสําคัญที่ควรนําไป
พัฒนาเชนกัน
จากกรณีศึกษาทั้งหมดลวนแสดงใหเห็นวา ประเทศผานกระบวนการอนุรักษอยางลอง
ผิดลองถูกตามระบบราชการตั้งแต พ.ศ. 2496 เปนตนมา หากกระบวนการทํางานดังกลาวจนถึง
ปจจุบันนั้น กลับไมไดมีพัฒนาการใดๆที่จัดการกับการอนุรักษโบราณสถานได อันเนื่องมาจาก
ระบบการทํางานของราชการ จิตสํานึกของคนทํางานและประชาชนในชาติ และยังไมมีแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการอนุรักษในแบบที่สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย
การบูรณะโบราณสถานในไทย ลวนกระทําเพื่อหนาที่ตามบทบาทของกระแสการเมือง
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ที่ตองการใชประโยชนจากโบราณสถานในหนาที่ใด มากกวาที่จะพึงระลึกและเอาใจเขาไปสูความ
เปนโบราณสถานอยางแทจริง ภาพของผูชมโบราณสถานลวนมีความงามที่มองดวยตาที่แตกตาง
กั น บ า งต อ งการท อ งเที่ ย วเดิ น ชมธรรมชาติ บ า งต อ งการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ใ นเชิ ง ลึ ก จาก
โบราณสถานนั้น บางตองการชื่นชมภาพของซากปรักหักพัง อันแสดงความเปนคลาสสิคทางศิลปะ
ของโบราณสถานที่พังทลาย ดังนั้นหากแยกไปตามวัตถุประสงคดังกลาว กระบวนการหรือวิธีการ
อนุรักษจึงแบงไดออกเปน 2 วิธี คือ
1. เลือกที่จะอนุรักษเพื่อใหมั่นคงแข็งแรง โดยเสริมโครงสรางใหแข็งแรงใหกับ
อาคารโบราณสถาน และทํ า การบู ร ณะในส ว นที่ จํ า เป น และเหมาะสม เป น การสร า ง
โบราณสถานใหคงอยูตอไป เหมาะกับการบูรณะโบราณสถานเพื่อกิจกรรมของมนุษยปจจุบัน เพื่อ
การพัฒนาและการทองเที่ยว ซึ่งเปนการบูรณะในปจจุบัน
2. เลือกที่จะใชหลักในแบบโรแมนติก คือ ปลอยใหโบราณสถานเทาที่เปนอยู ซึ่ง
เทากับไมทําลายโบราณสถานนั้นๆ เพียงแคหมั่นดูแลรักษาเทาที่จําเปนเทานั้น การกระทําใดๆที่
เปลี่ ย นรู ป ลั ก ษณ แ ละโครงสร า งดั้ ง เดิ ม ต อ โบราณสถานแม เ พี ย งส ว นน อ ยเท า กั บ การทํ า ลาย
โบราณสถาน หากวิธีการดังกลาวก็จะอาจไมแนใจวาโบราณสถานนั้นจะสามารถดํารงตัวอยูได
นานเทาใด แตก็จะทําใหโบราณสถานนั้นๆมีความคลาสสิค เราอารมณความรูสึกของผูชมใหเขา
ไปเปน สว นหนึ่ง ในความยิ่ง ใหญกับ เหตุ การณ ห นึ่ง ที่เคยเกิดขึ้ นมาในอดีต เหมาะสํา หรับ การ
ทองเที่ยวแบบโรแมนติก และสามารถศึกษารองรอยประวัติศาสตรไดมากที่สุดดวย
ท า ยที่ สุ ดนี้ เมื่ อ การศึ ก ษานี้ ทํา ให เ ห็น ภาพแหง พั ฒ นาการโบราณสถานไทย ซึ่ง ใน
ปจจุบัน แนวคิดและวิธีการปฏิบัติกับโบราณสถานก็ยังเปนสิ่งที่ถกเถียงกันอยูตลอดเวลา ผูศึกษา
คิดวาควรจะมีการแกไขแนวคิดการอนุรักษใหทันสมัย และสรางเขาใจในจิตสํานึกรวมกันของคน
ในชาติ ตลอดจนปรับปรุงการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดย
1. ทําความเขาใจกับการอนุรักษตามแบบไทย วาไทยมีพัฒนาการอยางไร มีรากเหงา
ความเปนมาแหงการอนุรักษเปนเชนใด และยอนกลับไปมองอดีตแหงการอนุรักษเหลานั้น
2. แกไขกฎระเบียบของการอนุรักษโบราณสถานไทย ในปจจุบันระเบียบการอนุรักษ
โบราณสถานไทยที่ใชกันอยูนั้น เปนกฎเกณฑที่ตั้งขึ้นมารวม 20 ป แตยังไมมีการสรางกฎระเบียบ
อันใดที่เปนสอดคลองกับรูปธรรมของการทํางาน ในปจจุบันไทยยังคงยึดตามกฎระเบียบแหงการ
อนุรักษโบราณสถานไทยในระบบเกาและใชรวมกับกฎบัตรตางๆของสากล เชน Venice Charter,
Florence Charter, Washington Charter, Charter of Lausanne ฯลฯ หากแตละกฎบัตรลวนเปน
กฎตางๆที่เหมาะสมกันในแตละทองที่ โบราณสถานจึงควรมีกฎบัตรของตนเองที่ใชไดเหมาะสม
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และสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
3. ควรมีระบบการตรวจสอบภายหลังการปฏิบัติงานดวย เชน เมื่อมีการบูรณะเสร็จ
แลว ควรมีการตรวจสอบโดยเจาหนาที่วามีความเสียหายหรือดีมากนอยเพียงไร เหมาะสมหรือไม
อยางไร เพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุง แกไขใหเปนระเบียบการทํางานในมาตรฐานเดียวกัน
4. ควรมีรับฟงความคิดของชุมชนทองถิ่น เนื่องจากโบราณสถานเปนสมบัติของทุกคน
ในชาติ ไมเพียงสําคัญเฉพาะตัวโบราณสถานเดี่ยวๆอีกตอไป รวมถึงโบราณสถานบางแหงยังเปน
เคยโบราณสถานของชุมชนใกลเคียงนั้นๆ หรือบางชุมชนนั้นอาจอยูแวดลอมโบราณสถาน จึงควร
มีการสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนแวดลอม พรอมทั้งรับฟงปญหาและแนวทางแกไขปฏิบัติรวมกันใน
การอนุรักษโบราณสถาน
ขอจํากัดในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้พบขอจํากัดในการศึกษา คือ
1. ความจํากัดในกฎบัตรสากล (Venice Charter) และระเบียบการอนุรักษของไทย
(ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528)
เนื่องจากกฎบัตรสากลแหงเมืองเวนิช (Venice Charter) เปนกฎบัตรที่ใชเปนพื้นฐาน
ในสากลและแพรหลายไปทั่วโลก เปนกฎบัตรที่ใหความหมายและกรอบความคิดในการอนุรักษ
อยางกวางๆเทานั้น ทั้งนี้ทายที่สุดของกฎบัตรไดกลาวไววา โดยแตละประเทศตองรับผิดชอบใน
การนําไปประยุกตใชใหอยูในกรอบวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของตน ซึ่งกรอบวัฒนธรรมของ
ไทยนั้นแตกตางกันในวัฒนธรรมตะวันตกอยางชัดเจน เชน กรณีการบูรณะโบราณสถานหรือวัดวา
อารามที่ยังใชประโยชนอยูในปจจุบัน ในกฎบัตรสากลเมืองเวนิชไดกําหนดไวเพื่อรักษาคงคุณคา
ความเปนประวัติศาสตรหรือคงตามรูปแบบที่พังทลายของอาคารไว ในขณะเดียวกันหากเปน
วัฒนธรรมไทยหรือการบูรณะในแบบกรมศิลปากรจําเปนตองบูรณะเพื่อใหคงประโยชนใชสอยอยู
หรือการตอเติมใหเต็มรูปแบบ เพื่อใหประชาชนศรัทธาตามพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีของไทย เปนตน
นอกจากนั้นระเบียบกรมศิลปากรยังเปนเพียงกรอบกวางๆ ซึ่งยังไมมีการลงลึกไปใน
รายละเอียดอยางชัดเจนวาควรปฏิบัติเชนใด ดังนั้นความแตกตางทางดายวัฒนธรรมจึงเปนจํากัด
ในการวิเคราะหวาสิ่งใดเปนการปฏิบัติที่สมควรหรือไมอยางชัดเจน
2. ขอจํากัดทางดานหลักฐาน หลักฐานในการศึกษาทั้งหลักฐานทางดานเอกสารและ
หลักฐานที่เปนโบราณสถานนั้น ลวนเปนขอจํากัด เนื่องจากหลักฐานทางดานเอกสารมีบันทึกถึง
เหตุการณเกี่ยวกับการอนุรักษโดยตรงนอยหรือไมมีเลย มีเพียงการกลาวถึงอยางออมๆและนํามา
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ตีความใหมอีกครั้งหนึ่งเทานั้น ในขณะเดียวกันหลักฐานที่เปนโบราณสถานในอดีตนั้น พบวา
หลักฐานนั้นถูกทําลายหรือพังทลาย ไมสามารถนํามาตีความไดอยางชัดเจน
ในปจจุบันนี้ การอนุรักษโบราณสถานมิใชเพียงหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
แตเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตเปนโบราณสถานนั้นๆเปนสมบัติรวมกันของทุกคนในชาติ ทุกคนมี
สิทธิ์ที่จะระลึกหวงแหนและอนุรักษรวมกัน เพราะฉะนั้นตัวอยางในอดีตของการทํางานอนุรักษ
ยอมเปนตัวอยางที่ดี ใหคนในปจจุบันยอนกลับไปมองถึงขอดีและขอดอยและนําไปปรับปรุงให
สอดคลองกับสังคมในปจจุบันสืบเนื่องตอไปในอนาคต
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