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บทนํา 
การอนรัุกษ์โบราณสถานและพืน้ท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์ได้กลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐชาติสมยัใหม่

และกลุ่มผู้ นําของชาติในการสร้างเอกลกัษณ์สําคญัท่ีแตกต่างจากชาติอ่ืนๆ เพ่ือทําให้พลเมืองเกิดจิตสํานึกของ
การเป็นเนือ้เดียวกนัของชาติ (Homogenous society) ซึง่ในประเทศไทยนัน้วดั โดยเฉพาะวดัหลวงซึง่ในอดีตได้
ถูกสร้าง ดูแลและรักษาโดยกลุ่มผู้ปกครองและชนชัน้ผู้ นําในสงัคม ได้กลายเป็นพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์ท่ีโดดเด่น
และขดัแย้งมากท่ีสดุในการเป็นตวัแทนทางวฒันธรรมและมรดกของชาติ โดยการเปล่ียนแปลงแนวคิดและสภาพ
ทางกายภาพของวดัในพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มผู้ปกครองในการสร้าง

เอกลกัษณ์และตวัตนของรัฐชาติ 
บทความนีมุ้่งเน้นท่ีอธิบายความเปล่ียนแปลงแนวความคิดและมมุมองของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดแูล

วดัและความสัมพันธ์ของวดัในพุทธศาสนาและรัฐสยามซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติ

สมยัใหม่ จากการเป็นรัฐก่ึงศกัดินา วดัซึ่งเป็นเสมือนแกนกลางในทกุด้านในบริบทของสงัคมในระบบไพร่และมี
ภาพลกัษณ์ของความศกัด์ิสิทธ์ิและอํานาจความชอบธรรมของนครรัฐอาณาจกัรในยคุก่อน ได้ถกูมองในลกัษณะ
ท่ีเป็นมรดกของชาติ  (National heritage) เป็นลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมของรัฐชาติสมยัใหม่ และได้รับการ
อนรัุกษ์ตามอิทธิพลแนวความคิดและมมุมองของนกัวิชาการในโลกตะวนัตก ในขณะเดียวกนัวดัหลวงหลายแห่ง
ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองรัฐชาติสมยัใหม่ ซึง่การสนบัสนนุจากรัฐเพ่ือดแูลและ
ซอ่มแซมวดัในรูปของแรงงานข้าพระเลกวดัและไพร่ในกรมกองของระบบก่ึงศกัดินาได้ถกูตดัทอนลง วดัและคณะ
สงฆ์กลบัถูกกระตุ้นใหต้้องหารายได้เพื่อทดแทนโดยถูกใหอ้ํานาจและมอีสิระในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ

ภายในวดัรวมถงึพฒันาพืน้ทีด่นิของวดัซึ่งเป็นบรบิทของศาสนจกัรในยุคกลางก่อนการเกดิรฐัชาตสิมยัใหม่ใน

โลกตะวนัตก 
 
 
บริบทของการบูรณะและการอนุรักษ์โบราณสถานในยุโรป 

โดยท่ีแนวความคิดในเร่ืองการอนรัุกษ์โบราณสถานไม่ไช่แนวคิดในสงัคมไทยแต่มีพืน้ฐานมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในยุโรปตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี  16 จนถึง  19 โดยเฉพาะในคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี  18 ซึ่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในฝร่ังเศสเม่ือเกิดการปฏิวติัท่ียกเลิกล้มล้างระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งก่อให้เกิด

รัฐชาติขึน้ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองครัง้ใหญ่  ซึ่งในยุคเดียวกันนีอ้ังกฤษก็เกิด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทําให้เกิดการปฏิวติัอตุสาหกรรม มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึน้ในการอตุสาหกรรม 
กสิกรรม และการแพทย์ นําไปสู่การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็วในพืน้ท่ีชมุชนเมือง ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของเมือง



และการคมนาคมและความสมัพนัธ์แบบใหม่กบัอาคารยคุเก่าท่ีหลงเหลือจากยคุกลาง ซึง่มีผลต่อวิถีชีวิตดัง้เดิม
และแนวคิดในเร่ืองพระเจ้าท่ีเร่ิมมีความคิดในเชิงเหตผุล ธรรมชาติ และความเป็นมนษุย์เข้ามาโต้แย้งคดัคานกนั 
ซึง่แนวคิดในเชิงมนษุย์นิยมนีเ้กิดการยอมรับความแตกตา่งของธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของคนในแต่
ละชาติ เพราะฉะนัน้การรักษา ปกป้องและคุ้มครอง โบราณสถานและโบราณวตัถุจึงเป็นการคงไว้ซึง่สิ่งท่ีพิสจูน์
ยืนยันตัวตนของความเป็นชาติและลักษณะทางกายภาพของวัฒนธรรมของชนในชาตินั่นเอง เน่ืองจากการ

กําเนิดของรัฐชาติสมัยใหม่ขึน้มา ความสําคัญของโบราณสถานในฐานะอนุสาวรีย์ความสง่างามและตัวแทน
ความสําเร็จของชาติจึงมีมากขึน้ โดยในระยะแรกนัน้เป็นการบูรณะ (Restoration) ซึ่งได้เร่ิมต้นขึน้ในองักฤษ
และปรัสเซียกับโบราณสถานท่ีสร้างในยุคกลางโดยมีหลกัเหตผุลเพ่ือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของรูปแบบ
เฉพาะ  (Stylistic Unity) ของศิลปะวิทยาการของชาตินัน้ๆ ซึ่งแนวคิดนีไ้ด้เป็นประเด็นหลักในการดูแล
โบราณสถานและอนุสาวรีย์ของฝร่ังเศสโดย Service des monuments historiques of France เช่นกัน แต่โดย
ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแสความคิดท่ีต่อต้านความคิดนี ้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปฏิวัติ
อตุสาหกรรมด้วย ตลอดจนการต่อต้านแนวคิดจากยคุแสงสว่าง (Enlightenment) ท่ีมีเหตผุลและวิทยาศาสตร์ท่ี
อธิบายธรรมชาติ โดยท่ีกระแสความคิดแบบนีถู้กเรียกว่า Romanticism ซึ่งมีผลต่อการซ่อมแซมดูแลรักษา
โบราณสถานในยคุกลางท่ีได้รับจากอิทธิพลความเช่ือจากศาสนาคริสต์สงู โดยเน้นยํา้ถึงการกลบัไปหาพระเจ้า
อีกครัง้และการเคารพธรรมชาติซึ่งถูกมองเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย แนวคิดนีย้ังได้ต่อต้านการบูรณะ
โบราณสถานท่ีเน้นรูปแบบเฉพาะ (Stylistic Restoration) ซึ่งพยายามในการซ่อมแซมโบราณสถานให้กลบัไปสู่
สภาพสมบูรณ์โดยเน้นลักษณะเด่นของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมนัน้ๆ โดยไม่คํานึงถึงความจริงทาง
ประวติัศาสตร์ซึง่อาจมีการผสมผสานของรูปแบบศิลปะอ่ืนๆเข้ามาก่อนถึงสภาพท่ีเป็นในปัจจบุนั   

การบรูณะ (Restoration) นัน้ เกิดขึน้โดยทัว่ไปในยโุรปแตมี่กระแสความเคลื่อนไหวมากในฝร่ังเศส โดย 
Eugene Emmanuel Viollet le Duc ( 1814 -1879) ซึ่งเป็นสถาปนิกและนักทฤษฎีชาวฝร่ังเศส ซึ่งสภาพของ
ฝร่ังเศสหลงัจากการปฏิวติัในทศวรรษท่ี  1790 s จนถึง ทศวรรษท่ี1830s นัน้มีโบราณสถานท่ีเป็นของศาสนจกัร
ได้ถกูทําลายจากการปฏิวติัมากและมีความล้าหลงัประเทศเพ่ือนบ้านในการพฒันาเมืองตามรูปแบบสมยัใหม่ท่ี
มีการปฏิวติัอตุสาหกรรม จงึมีกระแสความเคลื่อนไหวมากทัง้จากทางการเมืองและกลุ่มชนชัน้กลางและเม่ือ นโป

เลียน โบนาปาต ขึน้เป็นจกัรพรรดิ การรือ้ฟืน้ความย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิฝร่ังเศสได้เป็นประเด็นหลกั และต่อมา
เม่ือหลุยส์ นโปเลียนสามารถขึน้เป็นประธานาธิบดี (ค.ศ.1848-1852)และสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรด์ินโป
เลียนท่ี  3 ( Napoleon r.1848-1872) นัน้การบรูณะปฏิสงัขรณ์และนโยบายพฒันาเมืองได้รับความสนใจ โดย มี
การรือ้อาคารในยุคกลางท่ีแออดัออกเพ่ือสร้างถนนขนาดใหญ่ (Boulevard) ท่ีถือเป็นสาธารณูปโภคและความ
ทันสมัยในเมืองโดยบารอน  เฮาสแมนน์  1(Georges-Eugène Haussmann) และในเวลาใกล้เคียงกัน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคได้ถูกรือ้ฟื้นขึน้มาเป็นจุดเด่นของอารยธรรมของชาติฝร่ังเศส โดย วิโอลา เลอ ดุค 
(Viollet le Duc) ซึ่งเขาได้ให้คํานิยามของการบูรณะไว้ว่า “ไม่ใช่การอนุรักษ์สงวนรักษาหรือทําใหม่แต่อย่างใด 
แต่เป็นการฟืน้ฟูสถานะของโบราณสถานให้กลบัไปสู่สภาพสมบูรณ์ซึ่งอาจไม่เคยมีอยู่จริงไม่ว่าในเวลาใด” ซึ่ง

                                                 
1 บารอน เฮาสแมนน์ได้รับการวา่จ้างจากจกัรพรรดิน์โปเลียนท่ี3  เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน ค.ศ. 1852 ให้ทําการปรับปรุงเมืองปารีส
ใหม ่โดยเน้นการทําถนนกว้างขวาง ปลอดภยั มีตะเกียงสอ่งสวา่งข้างถนน ท่ีอยู่อาศยัท่ีมีระบบสขุาภิบาลท่ีดีและย่านธรุกิจการค้าท่ี
น่าเดินมีการอํานวยความสะดวกในการช้อปปิง้ 



แนวคิดนีไ้ด้ถูกต่อต้านอย่างหนกัจากนกัอนรัุกษ์และนกัปรัชญาอย่าง จอห์น รัสกิน ( John Ruskin 1819-1900) 
ซึ่งเป็นชาวอังกฤษโดยท่ี จอห์น รัสกิน นัน้เป็นนักคิดคนสําคัญในการอนุรักษ์ (Conservation) สงวนรักษา 
(Maintenance) และคุ้มครอง (Protection) โบราณสถาน   

งานเขียนของจอห์น รัสกิน  สะท้อนอิทธิพลของแนวคิดแบบ Romanticism เป็นอย่างมาก โดย รัสกิน
เน้นความสําคญัของการประดบัประดาท่ีเป็นรูปแบบธรรมชาติในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคว่าคือการกลบัไปหา

พระเจ้านัน่เอง งานสถาปัตยกรรมท่ีดีมีคณุค่าต้องไม่ต่อต้านแต่เชิดชธูรรมชาติ งานสถาปัตยกรรมโบราณจึงควร
แสดงถึงสัจจะของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ด้วย เพราะฉะนัน้การบูรณะท่ีต่อเติมสมบูรณ์โดยไม่คํานึงถึง
สจัจะในประวติัศาสตร์จงึเท่ากบัเป็นการทําลายคณุค่าของโบราณสถาน แนวคิดของ จอห์น  รัสกิน ได้ถกูยอมรับ
อย่างกว้างขวางในอังกฤษจนเกิดการก่อตัง้สมาคมอนุรักษ์โบราณสถาน ขึน้ คือ Society for Protection of 
Ancient Buildings (SPAB) ในปี ค.ศ. 1877  โดยวิลเลียม มอริส (William Morris) ซึ่งเป็นสาวกผู้สนับสนุนรัส
กิน และนกัรณรงค์อนรัุกษ์โบราณสถานคนสําคญั สมาคมอนรัุกษ์นีไ้ด้มีบทบาทตอ่มาในการเผยแพร่การอนรัุกษ์
ไปทัว่ยโุรป โดยต่อต้านการบรูณะท่ีเน้นรูปแบบพิเศษ (Stylistic Restoration) ว่าเป็นการบิดเบือนประวติัศาสตร์
และเชิดชกูารอนรัุกษ์สงวนรักษาโดยไม่เข้าไปรบกวนสภาพดัง้เดิมของโบราณสถาน (Preserve in situ) โดยเน้น
ท่ีเนือ้แท้ของวสัด ุ(Authenticity) ไม่ให้ความสําคญัพิเศษกบัรูปแบบศิลปะแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษ (Specific 
style) แตป่กป้องคุ้มครองต้นกําเนิดของศิลปะจริง  ( Authenticity) เท่านัน้ การซอ่มแซมมีเพื่อมิให้วสัดเุสื่อมสญู
สลายลงเท่านัน้ ไม่ทําการบูรณะหรือต่อเติมให้ดูสมบูรณ์ เพราะเท่ากับเป็นการทําลายคุณค่าท่ีแท้จริงของ
โบราณสถานไป และทําให้ของจริงกลายเป็นของปลอม อิทธิพลอนัหนึ่งของแนวคิดแบบ Romanticism ในการ
อนรัุกษ์ก็คือการเคารพการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยธรรมชาติท่ีทําให้โบราณสถานดมีูอาย ุการซอ่มแซม
รักษาต้องไม่ทําลายความเก่าซึ่งเกิดโดยธรรมชาติไปด้วยเช่นกัน จนในหลายๆ แห่งการบูรณะ (Restoration) 
โบราณสถานได้มีการคํานึงถึงการอนรัุกษ์เป็นพืน้ฐานและการค้นคว้าข้อมลูทางโบราณคดีท่ีชดัเจนก่อนทําการ
บูรณะ เช่น เซอร์ จอร์จ กิลเบิร์ต สก็อต (Sir George Gilbert Scott มีชีวิตระหว่าง ค.ศ.  1811 –  1878 ) ซึ่งเป็น
สถาปนิกนกับรูณะโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ ในท่ีสดุได้พยายามผสมผสานหลกัการอนรัุกษ์เข้ากบัการทํางาน
บรูณะจนเรียกได้ว่าเป็นการบรูณะเชิงอนรัุกษ์นิยม (Conservative Restoration) โดยท่ีงานเขียนบทความในปี  

ค.ศ.  1850  ของ เซอร์ จอร์จ กิลเบิร์ต สก็อต พยายามแยกแยะโบราณสถานออกเป็น  2 กรณีใหญ่ๆ  
1) โบราณสถานหรือซากโบราณท่ีสญูเสียการใช้งานซึง่เป็นเพียงแค่หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 
2) โบสถ์ วิหารโบราณท่ียงัมีการใช้งานอยู่และมีความหมายในเชิงเป็นท่ีสถิตของพระเจ้าซึ่งต้องปรากฏ

กายในรูปแบบท่ีดีท่ีสดุ      
เซอร์ จอร์จ กิลเบิร์ต สก็อต เองมองการซ่อมแซมโบสถ์ว่าถ้าโบสถ์เป็นเพียงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

สถาปัตยกรรมก็สามารถอนรัุกษ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงบริบทของพืน้ท่ีได้ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความจริงท่ี
โบสถ์นัน้ต้องมีการใช้งานท่ีเหมาะสม จึงมีความถูกต้องท่ีสามารถจะมีทางเลือกท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ใน
อนาคต ซึ่งการซ่อมแซมบูรณะนัน้ก็ยากท่ีจะรับประกันว่าเป็นการปฏิบติัท่ีเหมาะสมหรือไม่ เม่ือมีการใส่การใช้
ศาสตร์แบบใหม่เข้ามาด้วยเพ่ือให้อาคารทางศาสนายังคงอยู่ได้ Scott ยงัได้มองถึงประวตัิศาสตร์ของโบสถ์ใน
ลกัษณะเป็นความต่อเน่ืองท่ีตวัอย่างอาคารในแต่ละแบบสภาพสามารถเช่ือมต่อกันแสดงให้เห็นถึงพฒันาการ
ของศิลปะในศาสนาคริสต์และประกอบกนัเป็นสมบติัของคริสต์ศาสนาด้วย โดยท่ี สก็อต ให้นํา้หนกัและเคารพ



ต้นกําเนิดของงานออกแบบมากกว่าความแท้และความสมบูรณ์ในประวตัิศาสตร์ การบรูณะจะทําต่อเม่ือมีการ
อนรัุกษ์ในเบือ้งต้นและมีข้อมลูทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีชดัเจน อย่างไรก็ดี บอ่ยครัง้ท่ี สก็อต ได้ทํางาน
โดยท่ีไม่ได้ยึดถือหลักเกณฑ์ท่ีตัวเองตัง้และมีความคล้ายคลึงกับแนวทางของ Viollet le  Duc ซึ่งคิดว่างาน
สถาปัตยกรรมนัน้ไม่ใช่งานศิลปะท่ีทําซํา้ แต่เป็นผลงานของมนุษย์ท่ีค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบททาง
วฒันธรรมของตนเอง โบราณสถานในบริบทของสงัคมยุคกลางในยุโรปนัน้น้อยครัง้ท่ีอาคารหลงัหนึ่งสร้างเสร็จ

ในรูปแบบศิลปะเดียวแตจ่ะสะสมหลายรูปแบบตามกาลเวลาและสงัคมท่ีเปลี่ยนไป ซึง่มีวฒันธรรมและตรรกท่ีไม่
เหมือนกนั เม่ือบรูณะโบราณสถานจงึเลือกท่ีจะเสริมเติมเต็มในรูปแบบท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสดุในขณะท่ีรูปแบบ
ศิลปะอ่ืนท่ีมีเหตผุลน้อยกว่า เหมาะสมน้อยกว่า ถกูเปลี่ยนให้เข้ากบัรูปแบบหลกั ซึง่ความขดัแย้งในแนวคิดของ
การอนุรักษ์  (Conservation) และการบูรณะ (Restoration) นี  ้ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในการรักษา
โบราณสถานในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไป โดยท่ีการอนุรักษ์โบราณสถานได้กลายเป็นหลักการ
สําคญัในการกําหนดนโยบายของชาติเพ่ือปกป้องคุ้มครองโบราณสถานจากการบรูณะท่ีขาดการค้นคว้าข้อมลูท่ี
ละเอียดและได้รับการยอมรับอย่างชดัเจน ซึ่งในกรณี ของการดแูลโบราณสถานในยุโรปนัน้ งานส่วนใหญ่ก็คือ
โบสถ์ในคริสต์ศาสนานัน่เอง ซึง่ในช่วงศตวรรษท่ี  18 และ  19 นัน้ ผู้ ท่ีมีบทบาทในการซ่อมแซมดแูลโบราณสถาน
เหล่านีไ้ม่ใช่บุคคลของศาสนจักร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอกชน ซึ่งพบมากในอังกฤษ แต่ในฝร่ังเศสกลับเป็น
หน่วยงานรัฐ โดยท่ีโบราณสถานเหล่านีก้ลายเป็นตวัแทนของแต่ละชาติไปแล้ว เน่ืองจากการท่ีศาสนจกัรได้ถูก
ลดทอนอํานาจลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในหลายๆทางทัง้สงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 
เช่น การฉ้อโกงในระบบบริหารของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิคนํามาซึ่งการแบ่งแยกศาสนาคริสต์นิกายใหม่ๆและ
นําไปสู่ความรุนแรงจนก่อให้เกิดแนวคิดท่ีปฏิเสธการครอบงําของศาสนาโดยเฉพาะการปกครองของคริสตจกัร
โรมนัคาทอลิกและการล้มเหลวของระบบปกครองศกัดินาจนเกิดรัฐชาติท่ีมีรัฐบาลแห่งเหตผุลและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรมหนนุหลงั เกิดกลุ่มเศรษฐีผู้ ร่ํารวยจากโรงงานอตุสาหกรรมและกรรมกรในสลมั
รอบๆโรงงาน ซึ่งนํามาซึ่งการขยายตวัของเมืองในรูปแบบใหม่และในบางประเทศเกิดการล่มสลายของระบบ
การเมือง โดยท่ีสังคมอุตสาหกรรมและความแออดัของเมืองส่งผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมทรามลง ซึ่งมีผล
อย่างมากตอ่เมืองใหญ่ๆ ในองักฤษ ในขณะท่ีการปกครองระบอบเก่าล้มเหลวในฝร่ังเศสจนเกิดการลม่สลายของ

สงัคมศักดินาและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การปฏิวติัชนชัน้ท่ีทําให้เกิดการทําลายโบราณสถานของศาสนจักร
และขนุนางผู้ปกครอง ซึง่การเปลี่ยนแปลงทัง้สองนีมี้ผลต่อการดแูลโบราณสถานซึ่งอยู่ภายใต้กระแสความคิดท่ี
มองว่าเป็นสิ่งท่ีใกล้จะสญูสลายไป ซึ่งเห็นได้จากการท่ีโบราณสถานเมืองในยุคกลาง (Medieval Period) ท่ีถูก
แทนท่ีด้วยเมืองในยคุใหม่ (Modern) ซึ่งโบราณสถานเหล่านีเ้ป็นตวัแทนทางวฒันธรรมของกลุ่มชนในชาติด้วย
การท่ีโบราณสถานถกูทําลายหรือถกูบรูณะโดยวสัดขุองแท้ถูกแทนท่ีด้วยของใหม่ก็ถกูมองว่าเป็นการสญูสลาย
เช่นกนั ถ้าอารยธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของชาติและเป็นมรดกของชาติท่ียืนยนัความเป็นชาติสลายหายไป
ก็ทําให้ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวของชนในชาติออ่นแอลง ซึ่งแนวคิดเหล่านีส้่งอิทธิพลต่อการดแูลโบราณสถาน
ในไทยไม่มากก็น้อย ดังเช่น คําอธิบายภารกิจของกรมศิลปากร ได้อธิบายถึงกําเนิดของ”กรมศิลปากร” ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดําริจดัตัง้ เม่ือวนัท่ี  27 มีนาคม  2454 ได้ระบถึุงพระองค์
ทรงเล็งเห็นความสําคญัของ “มรดกศิลปวฒันธรรม” แต่ในราชกิจจานเุบกษาตัง้กรมศิลปากร ยงัไม่ได้ระบถุึงคํา
ว่าวฒันธรรมของชาติ แต่ระบถุึงงานประณีตศิลป์และกรมพิพิธภณัฑ์ จนกระทัง่คําว่า วฒันธรรม ได้ถกูบญัญัติ



ขึน้ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งต่อมาจนถึงปัจจบุนัความสําคญัในการรักษาสมบติั มรดก 
ศิลปวฒันธรรมของชาตินัน้ได้ถูกระบถุึงว่าเป็นหน้าท่ีหลกัของกรมศิลปากร ท่ีแสดงออกถึงความคิดในเร่ืองการ
สญูสลายของวฒันธรรมเดิมในอดีต (Lost Past) ซึง่สะท้อนถึงกระแสความคิดในเร่ืองการอนรัุกษ์ท่ีได้รับอิทธิพล
มาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงในยุโรป ตลอดจนงานพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็คือการเก็บรวบรวม
โบราณวตัถใุนฐานะสมบติัของชาติอีกนัน่เอง 

จึงเป็นท่ีมาของคําถามพืน้ฐานว่า ประเทศไทยนัน้มิได้มีเหตุการณ์และปัจจัยทางสังคมท่ีก่อให้เกิด
กระแสการบรูณะและอนุรักษ์โบราณสถานเหมือนในยโุรป แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากการล่าอาณานิคมและกระแส
การสร้างชาติสมยัใหม่ซึง่เข้ามาในช่วงรัชกาลท่ี  5 รัชกาลท่ี 6 และรุนแรงขึน้ในสมยัจอมพล ป. โดยมีลกัษณะของ
ความคิดชาตินิยมท่ีแตกต่างกันบ้าง ต่อเน่ืองมาเร่ือยจนถึงปัจจุบัน การนําเอาปรัชญาการอนุรักษ์มาใช้ใน
ประเทศไทยนัน้ อะไรคือความเหมาะสมในการบงัคบัใช้ และโบราณสถานประเภทวดัท่ียงัมีการใช้งานอยู่นัน้ใน
ประเทศไทยมีความเหมาะสมแค่ไหนกับลักษณะการท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติของชาติ โดยท่ี
บทความนีจ้ะเร่ิมจากสถานะและบทบาทของวดัตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนกระทัง่ถึงสมยัรัชกาลท่ี  5 ท่ี
แนวคิดแบบตะวนัตกในการดแูลและอนรัุกษ์โบราณสถานเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลในกลุม่ผู้ นําของรัฐซึง่สง่ผลตอ่เน่ือง
มาจนถึงปัจจบุนัท่ีการสร้างและบรูณะปฎิสงัขรณ์วดัมีความขดัแย้งระหว่างชมุชน พระสงฆ์ และรัฐมากขึน้ทุกที 
ซึ่งเกิดผลกระทบขึน้จากความขดัแย้งจากความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้ ใช้สอยวัดในชีวิตประจําวันกับ
แนวความคิดของการดแูลวดัท่ีรัฐชาติสมยัใหม่ได้รับมาปฎิบติั เช่น ความแตกต่างระหว่างการอนุรักษ์วดัหลวง
หลายแห่งให้เป็นเสมือนโบราณสถานท่ีมีฐานะเป็นพิพธิภณัฑ์เก็บรวบรวมอารยธรรมและเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ 
ซึ่งต้องมีการดแูลและการใช้งานกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบูรณะปฎิสงัขรณ์ให้สมบรูณ์เพ่ือทํานุ
บํารุงศาสนาให้รุ่งเรืองโดยมีคติความเชื่อเร่ืองการทําบญุเข้ามาเก่ียวข้อง  
 
บริบทของการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงก่อนการปฏริูปการปกครองในสมยัรัชกาลที่ 5  

การส ร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดหลวงในอดีตซึ่งใน ท่ี นี ข้อยกตัวอย่างในสมัยการส ร้าง
กรุงเทพมหานคร หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การสร้างและบูรณะวดันัน้มีความเก่ียวข้องกับการเมืองการ

ปกครองอย่างมากและเป็นพืน้ท่ีตวักลางในการติดต่อระหว่างรัฐกบัผู้ถูกปกครองท่ีชดัเจน  เน่ืองจากวดัหลวงใน
สมยัก่อนมีความเช่ือมโยงกบัระบบเลกไพร่ในสงัคมกึ่งศกัดินา โดยท่ีวดัหลวงนัน้ ได้รับไพร่จากรัฐเรียกว่า เลกวดั  
และในการสร้างเมืองหรือฟื้นฟูเมืองขึน้มาใหม่นัน้  การบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัถือเป็นกลยุทธสําคัญอันหนึ่งท่ีจะ
รวบรวมเลกไพร่ท่ีกระจัดกระจายเข้ามาอยู่ในระบบได้ การสร้างเมืองโดยสร้างหรือบูรณะวดัในเมืองนัน้ เป็น
โอกาสในการชักชวนไพร่ให้เข้ามาเป็นเลกวดัซึ่งดูแลวดัและมีงานไม่หนักมาก เม่ือเทียบกับไพร่แบบอ่ืนๆ ซึ่งมี
ตวัอย่างให้เห็นในประวติัศาสตร์มากมาย เช่น การตัง้หวัเมืองพทัลงุในสมยัพระเพทราชา หลงัจากท่ีถกูโจรสลดั
ชาวมาเลย์เข้าทําลาย โดยเชิญพระเถระผู้ ใหญ่ เข้ามาบรูณะวดัเพ่ือชกัจงูคนท่ีหนีภยักลบัเข้าเมืองโดยท่ีวดัได้รับ
เลกวดัจากรัฐเพ่ือเป็นการตอบแทนในการสร้างเมือง2  และการบรูณะวดัอย่างมากมายในตวัเมืองเชียงใหม่ สมยั

                                                 
2 คณะกรรมการจดัพมิพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและโบราณคดี, ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนาสมัยอยุธยา 
ภาคท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร: สํานกันายกรัฐมนตรี, พ.ศ. 2510) และ กรมศลิปากร, “พงศาวดารเมืองพทัลงุ” ใน ประชุมพงศาวดาร 
ภาค 15 เล่มท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ครุุสภา, พ.ศ. 2506) 



เจ้ากาวิละ เพ่ือชกัชวนราษฎรกลบัเข้าพระนครและระดมคนสร้างเมืองเชียงใหม่ขึน้มาใหม่เพ่ือต่อสู้กับกองทัพ
พม่าโดยท่ีทางกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุน จนในท่ีสุดก็สามารถขบัไล่พม่าสําเร็จ และเจ้ากาวิละได้ปกครอง
เชียงใหม่ต่อมา แม้กระทั่งการสร้างวัดในกรุงเทพฯ สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีนัยยะนีอ้ยู่เม่ือมีการสร้าง
กรุงเทพฯ นัน้ วดัเก่าๆ ภายในเขตกําแพงเมืองได้ถกูบรูณะขึน้มาใหม่ พร้อมกับการสงัคายนาพระไตรปิฎกซึง่ได้
ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างบ้านเมืองซึง่จากประวตัิศาสตร์เห็นได้ว่าพระไตรปิฎกได้ถกูเรียบเรียงก่อนท่ีจะมี 

กฎหมายตราสามดวง3 และในกฎหมายตราสามดวงยงัได้ระบถุึงการสร้างพระไตรปิฎกว่าเป็นหลกัโลก และการ
ตรากฎหมายตราสามดวงมีนยัยะ เป็นการสร้างความสมบรูณ์ให้กบัหลกัโลก4 วดัซึง่เป็นท่ีสงัคายนาพระไตรปิฎก
และเก็บพระไตรปิฎกเป็นเสมือนหนึ่งสญัลกัษณ์ของศูนย์กลางของอาณาจกัรและความมัน่คงของสงัคม ซึ่งใน
สมยัรัตนโกสินทร์ การสงัคายนาพระไตรปิฎกได้จดัขึน้ท่ีวดัสลกั ซึง่ได้รับการบรูณะปฏิสงัขรณ์โดยกรมพระราชวงั
บวรมหาสรุสีหนาทและอยู่ติดวงัหน้า โดยท่ีมีการเปลี่ยนช่ือเป็นวดัพระศรีสรรเพชรณ์หลงัจากสงัคายนาเสร็จสิน้
แล้ว ซึง่เป็นการใช้ช่ือวดัท่ีเป็นศนูย์กลางของความศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองอยธุยา  ในช่วงเวลาเดียวกนั วดัโพธ์ิ ซึง่เป็น
วดัเก่าอยู่ติดพระบรมมหาราชวงัได้ถกูบรูณะปฏิสงัขรณ์อย่างใหญ่โต มีแผนผงัเป็นแนวแกนท่ีสะท้อนความเป็น
ศูนย์กลางตามแบบผังภูมิจกัรวาลอย่างชัดเจน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 1 และมีการสร้าง
เจดีย์ใหญ่ประจําวดัโดยนําเอาซากปรักหกัพงัของพระพทุธรูปยืนพระศรีสรรเพชญ์มาไว้ในวดั ซึ่งในตอนแรกมี
ความคิดที่จะหล่อประกอบพระศรีสรรเพชญ์ขึน้ใหม่ด้วยซํา้  ซึง่แสดงให้เห็นชดัเจนวา่มีความพยายามสร้างความ
ศักด์ิสิทธ์ิให้กับวัดโพธ์ิ ในลักษณะคล้ายกันกับวัดสลักซึ่งต่อมา ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัด
คู่บ้านคู่เมืองทกุยคุทกุสมยั และวดัโพธ์ิ ได้ถกูเปล่ียนช่ือเป็นวดัพระเชตพุนซึ่งมาจากช่ือเชตวนั ท่ีเป็นวดัแห่งแรก
ในสมยัพทุธกาล ซึง่เห็นได้ชดัเจนวา่การสร้างและบรูณะวดัในสมยัเร่ิมแรกของกรุงเทพฯ นัน้มีการแสดงถึงเจตนา
ของกลุ่มผู้ปกครองในการสร้างความเป็นศูนย์กลางของเมือง ความศักด์ิสิทธ์ิและความชอบธรรมให้กับผู้ นํา 
รูปแบบการวางผังและลักษณะสถาปัตยกรรมยังสามารถสะท้อนถึงการสร้างบารมี และการแข่งขนักันสร้าง
ความชอบธรรมในสายตาของผู้ ถูกปกครองเช่นกันในกรณีของวัดโพธ์ิ และวดัสลักท่ีกล่าวมาแล้ว นอกจากนี ้
พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบรูณะปฏิสงัขรณ์ เช่นการฉลองวดัหลงัจากเสร็จสิน้การก่อสร้างยงัเป็นเสมือน
หนึ่งการจดัการสวสัดิการให้แก่ผู้ถูกปกครอง ซึ่งในการฉลองวดันัน้มีการทําบุญในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น 

การตกับาตร การตัง้โรงทาน และการโปรยทานโดยมีการชกัชวนใหกลุ่มผู้ปกครองเช่น เหล่าขนุนางและเชือ้พระ
วงศ์ เข้าร่วมทําบญุ ซึง่เท่ากบัเป็นการดงึเอาสว่นเกินจากผลผลิตท่ีผู้ปกครองเก็บจากภาษีกลบัคืนสู่ชาวบ้าน และ
ชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเน่ืองจากกิจกรรมพระราชพิธีและงานก่อสร้างต้องใช้สิ่งเหล่านี ้ซึ่งในงาน
ฉลองวดัโพธ์ินัน้ยาวนานถึง 7 วนั 7 คืน ค่าใช้จ่ายเพ่ือการทําบญุนัน้มีจํานวนถึง 1,930 ชัง่ 4 ตําลึงในขณะท่ีค่า
ก่อสร้างเป็นจํานวน 3,785 ชัง่ 6 ตําลงึนบัได้วา่คา่ใช้จ่ายในการทําบญุนัน้เกือบจะเป็นคร่ึงหนึง่ของมลูคา่ก่อสร้าง  
และในงานสมโภชน์นีเ้อง ได้มีพระราชประกาศถึงการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก

                                                 
3 การสงัคายนาพระไตรปิฎกนัน้เร่ิมประมาณในปี พ.ศ. 2331 แตก่ฏหมายตราสามดวงได้ตราขึน้เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2334 
4 โรลงัค์ แลงการ์ต, ประมวญกฏหมายรัชกาลท่ี 1 พิมพ์ตามฉบับหลวง จุลศักราช 1166 ตราสามดวง เล่มท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2529), 3 



นัน้มิได้เพ่ือราชบัลลังค์แต่เพ่ือให้ผู้ คนได้พ้นทุกข์5  ซึ่งนับว่าวัดเป็นเสมือนท่ีแสดงเจตนาของผู้ปกครองด้วย
เช่นกนั 

ในการบรูณะวดัต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่เป็นระยะเวลาแห่งความรุ่งเรืองเน่ืองจากการค้าสําเภากบั
จีน การบรูณะวดัได้ทําอย่างใหญ่โต วดัหลวงสําคญัท่ีได้สร้างหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 1  บางแห่ง
ได้เร่ิมชํารุดทรุดโทรม จนต้องได้รับการบรูณะนัน้ไม่เพียงแต่ซ่อมแซมหรือปรับปรุงแต่ถกูรือ้และสร้างใหม่ให้ใหญ่

กว่าเดิมเชน่ พระอโุบสถวดัโพธ์ิ ซึง่ได้รับการบรูณะปฏิสงัขรณ์ใหม่โดยขยายให้ใหญ่ขึน้ในขณะท่ีเขตสงัฆาวาสซึง่
เป็นท่ีอยู่ของพระสงฆ์นัน้ได้ถูกรือ้จากโครงสร้างไม้เป็นตวัอิฐถือปนู  วดัหลายๆ วดัท่ีบูรณะจากของเดิมท่ีทําใน
รัชกาลท่ี 1 นัน้ จะมีลกัษณะคล้ายกนัคือ ถกูขยายให้ใหญ่ขึน้ หรือสร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอโุบสถหรือพระ
วิหารในรูปแบบไทยท่ีมีการใช้ระเบียงคดแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลเขมร ซึง่เห็นได้ชดักับความพยายาม
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 3 ท่ีทรงพยายามสืบต่อรูปแบบการสร้างวดัของรัชกาลท่ี 1  ซึง่ในเร่ือง
สญัลกัษณ์ทางการเมืองเท่ากับเป็นการแสดงออกถึงความชอบธรรมในนการสืบต่อบลัลงัค์ของพระองค์  ซึง่การ
สร้างวดันัน้สมัพนัธ์กบัสถานภาพความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง กรณีของวดัโพธ์ิท่ีได้มีการสร้างพระเจดีย์องค์
ใหม่แต่มีความผิดพลาดทําให้ยอดพระเจดีย์องค์ใหม่เอียงรัชกาลท่ี 3 ถึงกับทรงพระประชวรและเรียกพระยาศรี
พิพัฒน์ซึ่งไปรบท่ีหัวเมืองตอนใต้กลับมาดําเนินการแก้ไข6โดยท่ียอดเจดีย์ท่ีเอียงนัน้แสดงถึงการเสียพระ
เกียรติยศของพระองค์และอาณาจักร  ในขณะท่ีวดัท่ีสร้างใหม่โดยขุนนาง เชือ้พระวงศ์ รวมถึงรัชกาลท่ี 3 เอง
กลับมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งจะลวดลายแบบจีน ซึ่งแสดงถึงนโยบายและความสําเร็จของ
พระองค์ ในการค้ากับจีนและการขึน้มามีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มขนุนางพ่อค้าเชือ้สายจีน  
และนอกจากนี ้วดัใหม่จะมีศาลาการเปรียญท่ีเข้ามามีบทบาทในผังเขตพทุธราวาสข้างองค์ประธานของผงัซึ่ง
สะท้อนนโยบายอนัหนึง่ของพระองค์ในการสนบัสนนุการเรียนปริยติัธรรมและสอบเปรียญธรรม 

ลกัษณะการบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัของพระองค์ท่ีพยายามสร้างสถาปัตยกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ทัง้แบบ
ไทยและจีน แสดงให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของพระองค์ท่ีพยายามสานต่อให้กรุงเทพฯ มีความย่ิงใหญ่
เทียบเท่าอยธุยาในอดีต7ซึง่ย่ิงเสริมภาพลกัษณ์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกลบปม
ด้อยของพระองค์ท่ีไม่ได้เป็นผู้สืบบลัลงัค์โดยตรงเม่ือเทียบกบัพระอนชุาเจ้าฟา้มงกฏุซึง่มีฐานะสงูกว่าแตไ่ม่มีฐาน

สนบัสนนุทางการเมือง ซึง่เม่ือเจ้าฟา้มงกฏุฯ ได้เสวยราชบลัลงัค์ต่อมา นโยบายการสร้างบรูณะวดัของพระองค์มี
ความแตกต่างและขัดแย้งอย่างสิน้เชิงกับการบูรณะวัดในสมัยรัชกาลท่ี 3  เน่ืองจากพระองค์ทรงบวชเป็น
พระสงฆ์นานถึง 28 ปี และเป็นผู้ นําของกลุ่มธรรมยุติกนิกายท่ีมีระเบียบปฏิบัติท่ีเคร่งครัดกว่าพระสงฆ์

มหานิกายโดยทัว่ไป  การปฏิบติัของพระองค์จึงสะท้อนออกมาในรูปของการบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัของพระองค์
อย่างชัดเจน  พระองค์ทรงปฏิเสธการสร้างวัดแบบขยายวัดให้ใหญ่ขึน้อย่างสิน้เชิง ซึ่งเป็นแนวทางของพระ
เชษฐารัชกาลท่ี 3 ถึงกบัทรงมีพระราชประกาศถึงการสร้างวดัท่ีใหญ่โต ว่าเป็นการสร้างศตัรูให้พระศาสนา โดย
ให้เหตผุลว่าวดัใหญ่ๆ มีพระเณรมาก เจ้าอาวาสดแูลได้ไม่ทัว่ถึง เท่ากบัเป็นการทําให้พระศาสนาเส่ือมเน่ืองจาก

                                                 
5 นิยะดา เหลา่สนุทร, “จารึกเร่ืองทรงสร้างวดัพระเชตพุน ครัง้รัชกาลท่ี 1” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์ พริน้ติง้กรุ๊ป, พ.ศ. 2544), 53  
6 กาญจนาคพนัธ์, ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ, (กรุงเทพมหานคร: บํารุงสาส์น, พ.ศ. 2516), 32-33   
7 ดํารงราชานภุาพ, กรมพระยา, มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมอทุกศาสตร์, พ.ศ. 2499) 



ควบคุมพระไม่ได้ จึงมีพระราชดําริให้สร้างแต่วัดท่ีมีพระไม่เกิน 30 รูป8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
พระองค์ท่ีเคร่งครัด แต่เม่ือมองในอีกแง่มมุหนึ่ง พระราชนโยบายของพระองค์เป็นการปฏิเสธความย่ิงใหญ่และ
ภาพลกัษณ์ความเป็นธรรมราชาของพระเชษฐาของพระองค์  วดัในสมยัรัชกาลท่ี 4  จึงมีขนาดเล็ก และไม่นิยม
ในการบูรณะแบบขยายเพ่ิมเติมโดยเฉพาะพระอุโบสถท่ีกลับมามีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร แต่มีการสร้างพระ
เจดีย์ลงักาทรงกลมใหญ่เป็นองค์ประธานในผังเขตพุทธาวาส  ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มแนวทาง

ธรรมยติุกท่ียึดถือเอาวตัรปฏิบติัของพระมอญและลงักาเข้ามาใช้ ตวัอย่างสําคญั เช่น พระเจดีย์บรมบรรพต ใน
วดัสระเกศ ซึ่งพระเชษฐารัชกาลท่ี 3 สร้างขึน้ในรูปแบบพระปรางค์แต่ไม่สําเร็จ  ได้แค่ฐานก็ทรุดร้าว จนสมเด็จ
พระจอมเกล้า รับสัง่ให้สร้างเป็นเจดีย์ทรงลงักาบนฐานภเูขาจําลอง  ซึง่พระเจดีย์บรมบรรพต ท่ีมีนยัยะสําคญัคือ 
เป็นสถานท่ีท่ีรัชกาลท่ี 3 ไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้  แตพ่ระองค์ทรงสร้างจนสําเร็จ นบัวา่เป็นสถานท่ีประกาศถึง
ความสามารถของพระองค์เหนือพระเชษฐาธิราช ในขณะท่ีการบูรณะพระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบท่ี
โบราณสถานและทรงสนันิษฐานว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกท่ีสถาปนาขึน้ในภมิูภาค มีนยัยะถึงการท่ีพระองค์ทรงเป็น
ผู้ นําพทุธศาสนากลบัสู่ความบริสทุธ์ิอนัเป็นรากฐานดัง้เดิมเม่ือครัง้พทุธศาสนาได้มาประดิษฐานในภมิูภาคนี ้
จะเห็นได้วา่การสร้างและบรูณะวดันัน้ตัง้แตส่มยัเร่ิมต้นสร้างกรุงเทพฯนัน้มีนยัยะท่ีสําคญัคือ 
1. การสร้างและบรูณะวดัหลวงนัน้มีบทบาทต่อการสร้างระบบควบคมุแรงงานไพร่ในระยะแรกตัง้เมือง และ

การรักษาเสถียรภาพของระบบเอาไว้ เพ่ือความมัน่คงของอาณาจกัรในเวลาต่อมา เพราะวดัหลวงท่ีมีเลก
วดัเป็นจํานวนมากเป็นตวัแปรในการเปลี่ยนสถานะของเลกไพร่ ดงันัน้การรักษาและมีระบบดแูลบํารุงวดั
โดยอาศยัเลกวดัท่ีดีสะท้อนถึงการจดัการไพร่ท่ีดีของรัฐเช่นกนั 

2. วดัหลวงโดยเฉพาะวดัท่ีมีพระธาต ุและสิ่งสําคญัทางพทุธศาสนา ย่อมมีภาพลกัษณ์ของการเป็นศนูย์กลาง
การเมืองในเชิงนามธรรมของความศกัด์ิสิทธ์ิ และในเชิงกฎหมายวดัเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฎก ซึง่คือแกนกลาง
ของระบบกฎหมายในสงัคมไทย ซึง่การบรูณะรักษาวดัสะท้อนถึงความชอบธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง
ในแตล่ะยคุสมยั 

3. รูปแบบและวิธีการบรูณะวดันัน้ จะเห็นได้ว่าผกูพนักบัการดําเนินงานการเมืองของผู้ปกครองท่ีชดัเจนเร่ือง
การสร้างวดั เท่ากบัเป็นการประกาศถึงนโยบายและแนวความคิดทางการเมืองของผู้ปกครองในการสร้าง

ความเจริญและมัน่คงให้แก่อาณาจกัรโดยอาศยัหลกัการทางพทุธศาสนาในการโน้มน้าวจิตใจของชาวบ้าน 
และการสร้างพนัธมิตรกลุ่มการเมืองดงัในกรณีของสถาปัตยกรรมแบบจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ของกลุ่มขนุ
นางพ่อค้าจีน และสถาปัตยกรรมแบบท่ีไช้สัญลักษณ์มงกุฎของกลุ่มขุนนางบุนนาคในช่วงเวลาก่อนขึน้
ครองราชย์ของรัชกาลท่ี 4  

4. การสร้างวดัโดยมีท่ีเก็บพระไตรปิฎก พระบรมสารีริกธาตุ และพระพทุธรูปสําคญัๆ นัน้  เห็นได้ชดัว่าเป็น
การทําให้กรุงเทพฯ นัน้ เป็นส่วนหนึ่งบนแผนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนา (sacred geography) ซึง่เป็นการ
สร้างความมีลกัษณะร่วมกนัของชมุชนทางศาสนา (religious community) ของอาณาจกัร ตัง้แต่อดีต เช่น
เมืองทวาราวดี สโุขทยั อยธุยา และลงักา  โดยเห็นได้จากความพยายามในการสร้าง บรูณะปฏิสงัขรณ์วดั
ในรัชกาลท่ี 1 ถึง 3  และอ้างถึงกรุงเทพฯ ให้มีความย่ิงใหญ่เทียบเท่าอยุธยาและในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ี

                                                 
8 “321 ประกาศวา่ด้วยเงินซ่อมแซมวดัสว่นพระองค์” ใน ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 พ.ศ.2408 –2411 , (กรุงเทพมหานคร : ครุุ
สภา, พ.ศ. 2499) 



สถาปัตยกรรมของวดัหลวงสะท้อนถึงสโุขทัย และศรีลงักา ซึ่งเน้นความบริสุทธ์ิของการบูรณะวดัซึ่งเป็น
แกนกลางของการสร้างชมุชนในจินตนาการแบบหนึง่ ซึง่มีบทบาทและหน้าท่ีร่วมกนักบัชีวิตของชมุชนและ
การเมืองของอาณาจกัรโดยตรง 

จึงเห็นได้ชัดว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้แตกต่างจากอนุรักษ์
โบราณสถานตามแนวคิดของกลุ่มนักอนุรักษ์ท่ียึดแนวทางของ John Ruskin ซึ่งเป็นแนวทางหลักในโลก

ตะวนัตกอย่างสิน้เชิงเพราะไม่ไช่การอนุรักษ์ท่ีเน้นความแท้ของตวัวสัด ุ(old age materials) หรือลกัษณะทาง
กายภาพท่ีจบัต้องได้ซึง่กลายเป็นมรดกหรือสมบติั (tangible heritage) ของส่วนรวมซึง่ในท่ีนีคื้อรัฐชาติสมยัใหม่
หรือชมุชนภายใต้กรอบของรัฐชาติสมยัใหม่ โบราณสถานและโบราณวตัถจุงึเป็นสิ่งเช่ือมโยงรัฐชาติสมยัใหม่และ
ชมุชนเข้าด้วยกนัโดยมีองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ของชาติเป็นเคร่ืองมือ 

แต่ส่ิงท่ีพยายามรักษาไว้ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนีคื้อความเชื่อและอดุมคติของชนชัน้ผู้ปกครองใน
เร่ืองการสืบต่อความชอบธรรมทัง้ทางศาสนาและการเมืองในการใช้อํานาจรัฐในช่ืออยุธยา คือจินตภาพของ
ความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรอยุธยาและการสืบต่อพระพุทธศาสนาต่างหาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
วฒันธรรมและสมบติัท่ีไม่สามารถจบัต้องมองเห็นได้ (intangible heritage) แต่การบูรณะวดัในบริบทนีจ้ึงเป็น
เคร่ืองมือสื่อการสร้างความเช่ือของผู้คนให้กบัผู้ปกครองมากกวา่ท่ีเป็นมรดกของส่วนรวมของชมุชนในอาณาจกัร
ท่ีมีการก่อร่างสร้างตวัใหม่หรือถ้ามองถึงความเป็นสมบตัิของชมุชนแล้ววดัอาจมีความเป็นสมบติัสาธารณะอยู่
บ้างในเง่ือนไขของการให้ซึง่ผู้ปกครองนัน้บง่บอกถึงเจตนาในการบรูณะวดัเสมอวา่เป็นการให้แก่พระพทุธศาสนา
และเพ่ือความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นพ้นทกุข์ของผู้คน โดยท่ีเป็นการสร้างพีน้ท่ีเพื่อการทําบญุของกลุ่มผู้ปกครองซึ่ง
เป็นการสร้างโอกาสในการทําประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองซึ่งมีนยัยะแอบแฝงในการ
สร้างความชอบธรรมให้ตนเองและผลประโยชน์ในกลุ่มของตนซึ่งน่าจะมีความใกล้เคียงกับแนวทางการบูรณะ
ของ วิโอลา เลอ ดุค (Viollet le  Duc) ซึ่งมีบริบทของความต้องการในการกอบกู้  สถานการณ์วิกฤตและเรียก
ศรัทธาจากประชนชนในยุคท่ีฝร่ังเศสเพ่ิงผ่านพ้นความวุ่นวายขนานใหญ่และมีความไม่แน่นอนขาดทิศทางใน
สงัคมซึง่จําเป็นต้องรือ้ฟืน้สร้างความย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิ์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในช่วงเวลาท่ีการบรูณะของ 
วิโอลา เลอ ดคุ เป็นท่ีกล่าวขวญันัน้ศาสนจกัรของฝร่ังเศสได้ถูกทําลายจากการปฏิวติัของประชาชนไปแล้วการ

บรูณะจึงเป็นบริบทของรัฐแต่ฝ่ายเดียว แต่พทุธศาสนาไทยนัน้ไม่ได้ถูกทําลายจากชนในชาติเดียวกนั จึงยงัคงมี
ความสําคญัและย่ิงถกูสร้างให้ยิ่งมีอิทธิพลมากขึน้ในสงัคมด้วยซํา้ 
 
บริบทของการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงในช่วงการปฏิรูปการปกครองสมยัรัชกาลที่ 5  

เง่ือนไขและบริบทเหล่านีเ้ร่ิมเปลี่ยนในตอนต้นรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าท่ีสถานการณ์
การเมืองและเศรษฐกิจพลิกผัน ระบบการค้าท่ีพึ่งความสัมพันธ์ในการส่งบรรณาการแก่จีน ท่ีสั่นคลอนและ
ขาดทนุ เน่ืองจากสถานการณ์การเมืองในจีนท่ีไร้เสถียรภาพจากกบฎชาวนาและส่งผลให้มีโจรสลดัในย่านทะเล
จีนใต้ เม่ือการค้าซึง่เคยเป็นแหล่งรายได้เร่ิมมีปัญหา ในขณะท่ีการค้ากบัชาวตะวนัตกเร่ิมมีความเจริญขึน้ ทําให้
ต้องมีการเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการค้าในระบบเสรีใหม่ท่ีการสื่อสารและการคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือถือ
ได้มีความสําคญัต่อความมัน่คงเชิงเศรษฐกิจของอาณาจกัรและพระนครมากกว่าความศกัด์ิสิทธ์ิและความดีใน
กรอบของพุทธศาสนา  กฎหมายซึ่งเป็นหลกัของการอยู่ร่วมกันในสงัคมในกรอบความคิดทางพุทธก็สัน่คลอน 



เน่ืองจากชาวตะวนัตกมองเห็นว่าป่าเถ่ือนและต้องมีการแก้ไข โดยใช้หลกักฎหมายสากลเข้ามา ระบบไพร่ซึง่ไม่
เคยฟืน้ตวัอย่างสมบรูณ์นบัตัง้แต่เสียกรุงศรีอยธุยาก็ยงัอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและล่มสลายลงจนพึง่พาแรงงาน
ไม่ได้ แม้กระทัง่เลกวดัดแูลวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามหนี9 แล้วทางการยงัไม่สามารถติดตามกลบัมาลงโทษ
ได้10  

ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงเหล่านีเ้พิ่มมากขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่ง

นํามาซึง่การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจากความเป็นอาณาจกัรท่ีมีการปกครองผ่านมลูนายน้อยใหญ่ตามหัว
เมืองซึ่งมีสภาพก่ึงอิสระในการเก็บภาษีและปกครองท้องถ่ินสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ท่ีมีโครงสร้าง บริบท 
จินตภาพของชุมชนในรัฐ และวาทกรรมของชาติเข้ามาเก่ียวข้อง  ซึ่งกลุ่มผู้ นําและผู้ ปกครองรัฐในสมัยนัน้ก็มี
ความเข้าใจความเป็นชาติสมัยใหม่จากการท่ีได้ศึกษากับชาวต่างชาติตัง้แต่ทรงพระเยาว์ เช่นสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงศึกษาถึงการรวมชาติของเยอรมันและการล่มสลายของจักรวรรด์ิ
ฝร่ังเศส รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าฯท่ีทรงเยี่ยมรัฐอารักขาขององักฤษ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ปัตตาเวีย ซึ่งอยู่ในการปกครองของดทัช์ในปี 1870 และอินเดียในปี 1875 กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปกรณ์ทรง
ศึกษาระเบียบการปกครองขององักฤษระหว่างท่ีร่วมงานฉลองครองราชย์ 50 ปี ของพระนางเจ้าวิคตอเรียในปี 
1887 นโยบายต่างๆ ของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและการบูรณะวดัในสมยัรัชกาลท่ี 5 นัน้สะท้อนถึงการท่ีกลุ่ม
ผู้ นําเปล่ียนแปลงความคิดไปสู่ความเป็นรัฐชาติสมยัใหม่ด้วยเช่นกนั วดัจงึมีสถานภาพท่ีเปลี่ยนไปจากการท่ีผู้ นํา
มองการสร้างชาติสมัยใหม่ซึ่งองค์ประกอบและบริบทของวัดและชุมชนนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในการสร้าง
จินตนาการร่วมกนั 

รัฐชาติสมัย ให ม่  (modern-nation state) นั น้ ก็ คือชุมชนใน จินตนาการแบบหนึ่ ง  (imagined 
community) แต่มีองค์ประกอบท่ีแตกต่างจากอาณาจกัรและจกัรวรรด์ิ (kingdom and empire) ซึง่เป็นชมุชนท่ีมี
ส่วนร่วมและจุดยืนในความเช่ือทางศาสนา (religious community) ซึ่งในยุโรปนัน้เร่ิมล่มสลายในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ต่อเน่ืองจนมาถึงศตวรรษท่ี 20 โดยมีสาเหตแุละปัจจยัหลกัๆ อยู่ท่ีการเติบโตของกลุ่มชนชัน้กลาง
พ่อค้าและนายทุนย่อยท่ีต้องการและแย่งชิงพืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มศักดินาและโบสถ์
คริสตจกัรท่ีมีอํานาจและก้าวก่ายอํานาจของผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดสภาพท่ีเป็นกลางยติุธรรมจนในท่ีสุดเกิดการ

แบง่แยกอํานาจท่ีชดัเจนระหว่างศาสนาและรัฐ 
การเกิดแนวคิดในยุคแสงสว่าง (Enlightenment) ท่ีทําให้ความสําคัญแก่มนุษย์และความคิดแนว

มนษุยนิยม และการพฒันาระบบการพิมหนงัสือท่ีแพร่หลายจนทําให้ภาษาท้องถ่ินถกูตีพิมพ์แทนท่ีการใช้ภาษา
ศกัด์ิสิทธ์ิสําหรับพระศาสนาเชน่ ภาษาละตินในคมัภีร์ไบเบิล้หรือภาษาเขมรและบาลีในพระไตรปิฎกในกรณีของ
สยามซึง่ทําให้ความศกัด์ิสิทธ์ิสําหรับพระศาสนาในการรวมตวัเป็นอาณาจกัรด้อยคา่ลงไป  การเกิดแนวความคิด
ทางประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นการพฒันาจากอดีตสู่ปัจจบุนัและอนาคต (Linear progression) ท่ี
ดีกว่า มากกว่าประวติัศาสตร์ท่ีเป็นวฏัจกัร เช่นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เง่ือนไขเหล่านีก่้อให้เกิดการรวมตวักันของ
ชมุชนในยุโรปขึน้มาใหม่ ในกรอบความคิดแนวรัฐชาติ  ในขณะท่ีศาสนากลายเป็นอดีตของการเป็นอาณาจกัร
แบบเก่า ซึ่งเห็นได้ชดัเจนว่าความคิดในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ินัน้หมดไปด้วยเช่นกัน ซึ่งในกรอบความคิดของรัฐ

                                                 
9 หจช . ร. 5 ศ. 29/1, จดหมาย วนัท่ี 26 ธนัวาคม ร.ศ .118 จากพระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร ถึง พระยามนตรีสริุยวงศ์ 
10 หจช . ร. 5 น. 40.4/80, 20 หน้าแรก 



ชาตินัน้  ศาสนาและพืน้ท่ีตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรมของศาสนาไม่ใช่แกนกลางของสงัคมท่ีคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมด้วยกัน แต่เป็นภาษา สิ่งพิมพ์ ประวติัศาสตร์ และความเป็นชาติ ซึ่งวดักลายสภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมร่วมกันในอดีตของคนในชมุชนเท่านัน้  กลุ่มผู้ปกครองสยามซึ่งอาศยัความชอบธรรม
จากศาสนาในการปกครองเบ็ดเสร็จแต่ก่อนก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นลกัษณะท่ีเน้นความเป็นมนษุย์มากขึน้เพราะ
กลุ่มชาวตะวันตกเรียกร้องสิทธิท่ีเสมอภาคในการค้าซึ่งมีนัยยะปราศจากการครอบงําของศาสนาใดๆ 

(secularization)  ซึ่งเงื่อนไขและกรอบความคิดของรัฐชาติสมัยใหม่นัน้ มีผลในการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เก่ียวกบัพทุธศาสนากบัการบรูณะวดัของกลุ่มผู้ปกครองในกรุงเทพฯ เช่นกนัโดยพทุธศาสนาไม่ใช่แกนกลางของ
สงัคมแต่กลายเป็นเพียงเคร่ืองมือของการสร้างชาติ เช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าฯ นัน้ 
ทรงโปรดให้มีการสงัคายนาพระไตรปิฎกอีกครัง้ซึง่มีความแตกต่างจากเม่ือครัง้สมยัรัชกาลท่ี  1 เพราะในครัง้นีไ้ด้
มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย แทนท่ีภาษาเขมรซึง่เดิมใช้เป็นภาษาศกัด์ิสิทธ์ิของพทุธศาสนาในภมิูภาค
นี ้ ซึง่เห็นได้ชดัว่าเป็นการพยายามในการเผยแพร่ภาษาไทยไปพร้อมกบัการศาสนาเพ่ือสร้างชาติ  

นอกจากนีน้โยบายของพระองค์ในการยกเลิกความเช่ือเร่ืองอายขุองพระพทุธศาสนาท่ีสิน้สดุท่ีห้าพนัปี 
ซึ่งเป็นการมองประวติัศาสตร์แบบวฏัจักรท่ีมีการเวียนว่ายตายเกิดโดยห้ามพระสงฆ์เทศน์ด้วยการอ้างถึงปีท่ี
สิน้สุดพระพทุธศาสนาซึง่มาจากคําสอนของพระพทุธโกษาของลงักาซึ่งเป็นพระเถระสําคญั11และในจารึกสีมา
กลัยาณีของพระธรรมเจดีย์กษัตริย์มอญ12 รัชกาลท่ี 5 ยงัสร้างแนวความคิดว่าพทุธศาสนาจะเจริญพฒันาต่อไป
จนไม่มีท่ีสิน้สดุซึง่นบัว่าเป็นการปฏิรูปความคิดและตํานานทางพทุธศาสนาให้เข้ากบัประวติัศาสตร์ท่ีเป็นสากล 
การสร้างงานสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี  5 มีการจ้างสถาปนิกวิศวกรชาวตา่งชาติมากโดยในระยะคร่ึงหลงัรัช
สมัยจากท่ีพระองค์ได้มีอํานาจเด็ดขาดและทรงประพาสยุโรปนัน้ สถาปนิกวิศวกรและนายช่างส่วนใหญ่ เป็น
ชาวอิตาเลียน แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตุว่าช่างส่วนใหญ่มาจากเมืองตูริน ซึ่งถ้าสงัเกตุในประวติัศาสตร์การสร้างชาติ
อิตาลีขึน้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่จากการรวบรวมนครรัฐต่างๆ รวมถึงรัฐวาติกันท่ีเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร
โรมนัคาทอลิกนัน้ นครตริูนเป็นแหล่งต้นกําเนิดของการรวมชาติอิตาลี และเป็นท่ีตัง้ของราชวงศ์เพยีดมอนต์ ซาดี
เนียร์ (Piedmont – Sardinia) ซึ่งเป็นวงศ์กษัตริย์ของประเทศอิตาลีสมยัใหม่ ซึ่งต่อมาเม่ือยึดโรมได้จากนครรัฐ
วาติกนั จงึย้ายเมืองหลวงไปยงัโรม ซึง่เป็นจดุท่ีน่าสนใจวา่นายช่างอิตาเลียนเหล่านีน่้าจะถกูหล่อหลอมความคิด

ของการสร้างชาติสมยัใหม่ด้วยเช่นกัน  และน่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดทางการออกแบบอาคารท่ีมีความ
หมายถึงรัฐชาติสมยัใหม่สู่บรรดาช่างไทยและเจ้านายไม่มากก็น้อย ซึ่งเห็นได้ชดัจากแนวความคิดของกรมพระ
ยานริศรานวุติัวงศ์ในเร่ืองการบรูณะโบราณสถานนัน้มีความสนใจในความเก่าของโบราณสถานและวดัมากขึน้ 
เม่ือมีการจดัระบบความช่วยเหลือและแบ่งวดัหลวงเป็นลําดบัชัน้นัน้ เน่ืองมาจากปัญหาเลกวดัหนีและจดัเก็บ
รายได้ไม่ได้นัน้ ข้อกําหนดปัจจยัหลกัในการแบง่ลําดบัวดัหลวงนอกจากการมีพระธาตแุละความสมัพนัธ์ถึงผู้ เป็น
เจ้าภาพปฏิสงัขรณ์ คือ กษัตริย์หรือเชือ้พระวงศ์แล้ว ยงัมีการให้คณุค่าวดัในเชิงความสง่างามของพระนคร13ซึ่ง
                                                 
11 Craig J. Reynolds, “The Buddhist Monkhood in Nineteenth Century Thailand,” (Ph.D. Dissertation, Cornell 
University, 1972), 135.   
12 Archaeological Survey of India, The Kalyani Inscriptions erected by King Dhammaceti at Pegu in 1476 A.D. Text 

and translation, (Rangoon: the Superintendent, Government Printing, 1892).   
13 หจช. ร. 5 ศ. 28.2 /26, จดหมาย วนัท่ี 4 เมษายน ร.ศ.  125 จากเจ้าพระยาวชิิตวงศ์วฒิุไกรและกรมหมื่นมหิศรราชหฤทยั ถึง 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 



ในอดีตไม่มีการพดูถึงความสําคญัของวดัในบริบทนีม้าก่อน ซึง่การมองวดัว่าเป็นองค์ประกอบของความงามของ
พืน้ท่ีเมืองน่าจะมาจากความคิดทางตะวนัตกท่ีมองเห็นสถาปัตยกรรมของศาสนาไปในเชิงสญัลกัษณ์ของเมือง
และชาติ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้านัน้ การสร้างและบูรณะวดัของพระองค์มีทัง้เป็นการสร้าง
วดัใหม่ซึง่ยงัใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลของพระบิดา เช่น วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในขณะท่ีการ

บรูณะปฏิสงัขรณ์วดันัน้เร่ิมมีความคิดท่ีมองเห็นวดัเป็นส่วนหนึ่งของอดีตในเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเข้า
มา เช่น การบรูณะวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามหรือวดัโพธ์ินัน้ กรมพระยานริศรานวุติัวงศ์ได้ทลูเสนอวิธีบรูณะ
ว่าไม่ควรทําให้เสมือนใหม่แต่ให้มีความเก่าและคงทน14 ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีทางตะวันตกในเร่ืองของสัจจะของวัสดุและความแท้ (Authenticity) ในขณะท่ีวัดบางวัดท่ีไม่ได้มี
ความสําคัญในระดับชาติ เช่น วัดแหลมซึ่งถูกรือ้เพราะพระองค์ทรงสร้างพระราชวังสวนดุสิต การสร้างวัด
เบญจมบพิตรขึน้แทนท่ีวดัหลวงก็ไม่มีการคํานึงถึงรูปแบบเก่าของวดัแหลม และออกแบบใหม่โดยกรมพระยา
นริศฯ ในรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างการใช้วัสดุหินอ่อนจากอิตาลีในขณะท่ีสถาปัตยกรรมมีลักษณะท่ีมี
องค์ประกอบสดัส่วนไปทางเขมร ซึ่งอาคารในยคุนีท่ี้ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุติัวงศ์นัน้ มี
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมนครวดัมากขึน้ อีกกรณีหนึ่งก็คือการบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัราชาธิวาส ซึง่จากจดหมาย
โต้ตอบในการบูรณะวดัราชาธิวาสของรัชกาลท่ี  5 และผู้ เก่ียวข้องนัน้ ได้มีการตรวจสอบอายุของการบูรณะใน
ครัง้ก่อนและอ้างถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและฝีมือการสร้างซึ่งได้มีการระบวุ่าพระอโุบสถมีความเก่าไม่เกิน  80 
ปี และฝีมือช่างเป็นแบบจีนท่ีไม่มีคณุค่าทางสถาปัตยกรรมมากนกั15 ซึง่การสร้างและบรูณะวดัในสมยัก่อนหน้า
นี ้ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว การบูรณะวัดนัน้เป็นเพ่ือนสร้างศรัทธาในพระศาสนา เพ่ือขจัดความเศร้าหมองของพระ
ศาสนาและเพื่อสร้างบญุบารมีความชอบธรรมของผู้ปกครองไม่มีการกล่าวถึงความเก่าของอาคารและฝีมือช่าง
ของสถาปัตยกรรมแตอ่ย่างใดเม่ือทําการบรูณะ 

ซึ่งการอ้างถึงคุณสมบัติทางสถาปัตยกรรม และความเก่าของวัสดุน่าจะเป็นแนวทางอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้ามาถึงผู้ปกครอง ซึ่งในท่ีสุดก็ได้มีการรือ้อุโบสถวดัราชาธิวาสและ
สร้างใหม่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีอิทธิพลขอมแทนแสดงให้เห็นว่าการบูรณะในเงื่อนไขเก่ายังคงมี

ความสําคญักว่าแนวคิดอนรัุกษ์แบบใหม่ ซึ่งเป็นจดุท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงเพราะการกลบัมาใช้รูปแบบของขอมอีก
ครัง้นัน้ มีนัยยะสําคัญของการสร้างชาติสมัยใหม่ท่ีมีความรู้สึกโหยหาอดีตหรือประวัติศาสตร์ท่ีสูญหาย
โดยเฉพาะเม่ือรัฐสยามสมยันัน้ได้สญูเสียประเทศราชท่ีสําคญัคือเขมร ให้แก่ฝร่ังเศสไปนัน้  โดยท่ีวดัหลวง ได้ถกู
บรูณะในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมร ซึ่งย่ิงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกสญูเสียเขมรซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม
ภายใต้อํานาจของรัฐสยาม โดยเฉพาะกรมพระยาดํารงฯ เองเคยมีพระนิพนธ์เอาไว้ในนิราศนครวดั ตลอดจนการ
สร้างพืน้ท่ีบริเวณวดัให้สามารถเป็นพิพิธภณัฑ์เพ่ือแสดงออกถึงอารยธรรมและวฒันธรรมในชาติ ตลอดจนการ
สะสมพระพุทธรูปจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก ท่ีกลุ่มผู้ปกครองได้มีประสบการณ์จากการเดินทางไปยังประเทศ

                                                 
14 หจช. ร. 5 ศ. 6/11 (พ), 33/85, วดัพระเชตพุน (24 มิถนุายน ร.ศ. 129 - 31 สงิหาคม ร.ศ. 129) จดหมาย วนัท่ี 25 มีนาคม ร.ศ.  
120 จาก กรมหม่ืนนริศรานวุตัวิงศ์ ถึง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
15 จดหมาย วนัท่ี 12-19 มิถนุายน ร.ศ. 127 จาก พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึง กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส จาก 
ประวติัวดัราชาธิวาส (กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2543)  



ยโุรปและอาณานิคมต่างๆ ซึง่วดัเบญจมบพิตร และวดัราชาธิวาส สะท้อนถึงความคิดนีไ้ด้อย่างชดัเจน โดยท่ีวดั
เบญจมบพิตรนัน้ได้มีการสร้างระเบียงคตโอบล้อมท่ีว่างหลังพระอุโบสถ แต่พระพุทธรูปตามพระระเบียงนัน้
แทนท่ีจะนําเอาพระพุทธรูปเก่าจากวัดร้างมาซ่อมใหม่ดังเช่นการสร้างวัดในสมัยรัชกาลท่ี 1-3 กลับนําเอา
พระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียงและพระพุทธรูปจําลองหล่อขึน้ใหม่จากต้นแบบพระพุทธรูปสําคัญวัดทั่วโลกท่ีกลุ่ม
ผู้ปกครองได้เคยไปเย่ียมเยือนมา ในขณะท่ีวดัราชาธิวาสนัน้ พระอโุบสถสร้างขึน้ใหม่ และพระเจดีย์ท่ีสร้างขึน้ได้

นําพระพุทธรูปจากชวาและเขมรมาในซุ้มทัง้  4 ทิศ ซึ่งเป็นการนําเอาพุทธศิลปะท่ีแตกต่างกันมาบรรจุรวมกัน 
ในขณะท่ีการบูรณะวดัเก่าต่างๆ นีเ้ร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงในการจดัการหน่วยงานของรัฐท่ีเข้ามาดแูลจากเดิมท่ี
เป็นหน้าท่ีของกรมธรรมการและเจ้ากรมวดั สัง่การ ในการดแูลบูรณะเบือ้งต้น และเชือ้พระวงศ์และขนุนางชัน้
ผู้ ใหญ่ดูแลในการบูรณะครัง้ใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านัน้ หลังจากมีการตัง้รัฐบาล
กระทรวง กรมแบบใหม่หลงัจากนัน้งานก่อสร้างของวดัหลวงขนาดใหญ่ เช่น วดัโพธ์ิถกูย้ายมาให้กระทรวงโยธาธิ
การซึ่งรับผิดชอบสร้างถนนและสาธารณูปโภค เป็นผู้ รับผิดชอบแทนกระทรวงธรรมการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของวัดในฐานะสาธารณูปโภค และความงามของเมือง แทนความศักด์ิสิทธ์ิของอาณาจักร และ
ความชอบธรรมของผู้ ปกครอง นอกจากนี ้เง่ือนไขการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงถูกเปลี่ยนเป็นศรัทธาส่วน
พระองค์ของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เร่ืองความรุ่งเรืองของบ้านเมืองอีกตอ่ไป 

แนวคิดในเร่ืองของการอนุรักษ์นีส้อดคล้องกับการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บและจดัแสดงโบราณวตัถ ุ
และพระราชสมบติัส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โดยมีช่ือเรียกว่า มิวเซียมหลวง ท่ีหอคองคอ
เดีย หรือศาลาสหทยัสมาคม เม่ือ พ.ศ . 2417 หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าฯ ทรงเสด็จกลบัจาก
การประพาสหวัเมืองเพื่อนบ้านท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษและของดชัต์ ซึง่พระองค์ทรงตัง้อดีตเจ้าหน้าท่ีกงศลุ
อังกฤษเฮนรี อลาบาสเตอร์เป็นผู้ อํานวยการจัดแสดง ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจมากกว่านี ้ก่อนหน้าท่ีจะมีการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์เป็นทางการในรัชสมยันีน้ัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็เคยโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นัง่
ในพระบรมมหาราชวงั เพ่ือเป็นท่ีจดัตัง้แสดงศิลปะวตัถท่ีุพระองค์รวบรวมไว้ เรียกว่า “ประพาสพิพิธภณัฑ์” ซึง่มี
ความหมายไม่ตา่งไปกบัการมีการเก็บของสะสมของกลุม่ผู้ปกครองอาณานิคมท่ีนิยมสะสมของมีคา่ท่ีได้จากการ
ท่องเท่ียวผจญภัยไปยังอาณานิคมของตัวเอง ซึ่งวัดหลวงสําคัญๆ หลายแห่งก็ได้รับอิทธิพลของการเป็น

พิพิธภัณฑ์มิวเซียมไปในการบูรณะปฏิสงัขรณ์ เช่น วดัโพธ์ิ หรือ แม้กระทั่งสร้างใหม่เช่น วดัเบญจมบพิตร ซึ่ง
ความคิดในเชิงอนุรักษ์และรักษาวดัในลกัษณะเป็นสมบติัของชาติในบริบทของรัฐชาติสมยัใหม่นัน้ยงัได้รับแรง
กระตุ้ นทางอ้อมจากการล่าอาณานิคมในประเทศเพ่ือนบ้านเช่นเดียวกัน  เพราะทําให้เกิดการล่มสลายของ
อาณาจกัรพทุธโดยรอบ เช่น พม่า ศรีลงักา และ ความถดถอยของพทุธศาสนาใน ลาว เขมร ซึ่งการสร้างบรูณะ
วดัในสมยันีย้งัผนวกเอาการพฒันาการศึกษาทางพทุธศาสนาและการศกึษาสมยัใหม่เข้าไปในวดัด้วย ซึง่รวมถึง
การเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในพืน้ท่ีวัดหลวง  ตลอดจนประสบการณ์ของกลุ่มผู้ ปกครองท่ีได้เห็น
ความสําคญัของการเก็บรักษาโบราณวตัถ ุโบราณสถาน ในประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างพืน้ฐานความชอบธรรมใน
การรวมเป็นชาติท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่ร่วมกนั โดยสนบัสนนุกิจกรรมและความคิดในการอนุรักษ์และป้องกนัการ
สญูหายของอดีต และอารยธรรมนัน้ได้เร่ิมต้นโดยมีชาวตา่งชาติเข้าร่วมด้วย  เช่นการตัง้สยามสมาคม ในปี พ.ศ.
2447  โดยมีการนําของนายทหารชาวอิตาเลียน  Colonel G.E. Gerini  การตัง้โบราณคดีสโมสรในปี  2450 ก็มี
การจัดพิธี และงานเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง



ครองราชย์เทียบเท่าสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  2 ในขณะท่ีกรุงเทพฯ เองก็มีการสร้างวงั ท่ีทําการรัฐ อาคาร และ
ตึกแถวใหม่ๆ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกมากมาย ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ปกครองเอง เห็นได้ชดัว่ามีการ
แยกโบราณสถานของไทย ออกจากปัจจุบันซึ่งหันมาใช้สถาปัตยกรรมตะวนัตก ซึ่งความคิดในเร่ืองอดีตและ
สถาปัตยกรรมไทย ท่ีใกล้จะสญูหาย (Lost past) จงึน่าจะมีมากขึน้ในรัชกาลที่  6  

กรมศิลปากรได้ถกูตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2454 โดยรวบรวมหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบังานช่างศิลปแขนง

ต่างๆเข้าด้วยกันเช่นช่างหลวงจากหลายกรมกองและพิพิธภณัฑ์หลวงเป็นท่ีน่าสนใจว่าในปีนีง้านบรูณะวดัโพธ์ิ
ซึ่งในอดีตเป็นงานของกระทรวงโยธาธิการได้ถกูย้ายมาเป็นงานของกรมศิลปากรในขณะท่ีกรมพระอารามซึ่งมี
หน้าท่ีดแูลซ่อมแซมวดัในอดีตได้กลายมาเป็นหน่วยงานสร้างตึกแถวเพื่อเก็บค่าเช่าบนท่ีวดัแทนนอกจากนีย้งัมี
หน้าท่ีเก็บเงินค่าเช่าซึง่คือเงินกลัปนาผลของวดัจนในท่ีสดุได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมกลัปนาโดยสมเดจ็พระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและเก็บผลประโยชน์จากค่าเช่าท่ีวดัอย่างเดียว ช่างต่างๆท่ีเคยอยู่ในกรมพระ
อารามก็ถูกรวบรวมไว้ในกรมธรรมการส่วนกลางซึ่งหมายความว่าวดัหลวงมีหน่วยงานดแูลงานก่อสร้างในท่ีวดั
ถึง 2 หน่วยงานซึง่มีเปา้หมายในการทํางานท่ีต่างกนัโดยสิน้เชิง 

อีก  12 ปีต่อมา หน่วยงานโบราณคดีก็ได้ตัง้ขึน้ในหอสมุดวชิรญาณ     ซึ่งหอสมุดวชิรญาณนีก็้มีต้น
กําเนิดมาจาก มิวเซียมหลวง เช่นกนั แต่ย้ายออกมาเป็นส่วนหอสมดุ ในขณะท่ีมิวเซียมหลวงใช้พืน้ท่ีของวงัหน้า
เดิม ซึ่งสาเหตหุลกัท่ีมีหน่วยโบราณคดีก็มาจากการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐมนตรีฝร่ังเศสท่ีมองชาติไม่มีการดแูล
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นประเทศท่ีล้าหลงั16การตัง้กรมศิลปากรจึงเป็นการยืนยันถึงความคิด
ของผู้ปกครองสยามได้ชดัเจนว่า ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก ในการจดัการมรดกของชาติ และแน่นอนเม่ือรัฐให้
กรมศิลปากรดแูลวดัหลวงสําคญัๆ ต่อมาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความขดัแย้งในเชิงปฏิบติั การดแูลรักษาวดัหลวงซึง่
เคยอยู่ในอํานาจของรัฐในระบบศักดินาผ่านกรมกองต่างๆ ก็ถูกผลักภาระไปให้วัดในรัชกาลนี ้โดยการออก
พระราชบญัญติัสงฆ์ ร.ศ. 112 และข้อบงัคบัเงินกลัปนา ซึง่ได้ให้อํานาจเจ้าอาวาส และตัง้มรรคนายกขึน้มาคาน
อํานาจเจ้าอาวาสแทนรัฐ  ทําให้การดแูลวดัเบือ้งต้น และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวดัอาจเกิดขึน้โดยท่ี
ไม่มีรัฐเข้าไปเก่ียวข้องหรือมีความต่อเน่ืองในการบูรณะปฏิสังขรณ์ ซึ่งเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่ จึงทําให้มีการยกเลิกระบบระเบียบและวิธีการดูแลวดัแบบเดิมไปด้วย ซึ่งกรม

ศิลปากรได้ถกูตัง้มาตามบริบทของชาติตะวนัตกท่ีปกป้อง รักษาสมบติัและอดีตท่ีใกล้สญูหายไป ในขณะท่ีผู้ ใช้
สอยวดั คณะสงฆ์เอง มีอิสระมากขึน้ในการบริหารวดัและมีเปา้หมายในการบริหารวดัเพ่ือศาสนสมบตัิท่ียัง่ยืน ผู้
ท่ีมาวดัยงัคงเป็นพทุธศาสนิกชนชาวไทย ชาวบ้านในชมุชนท่ียงัพึง่วดัยามยากเป็นสว่นใหญ่ 

เหตกุารณ์อีกครัง้หนึ่งท่ียืนยนัความคิดในเร่ืองการปกปอ้งอนรัุกษ์วดัในฐานะสมบติัท่ีใกล้สญูสลาย คือ 
รับสัง่ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในการเขียนแบบ นวกรรม17 ซึง่เป็นการลอกแบบ
งานสถาปัตยกรรมของวดัหลวงสําคญัๆ ในกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้วดัในต่างจงัหวดัทําเม่ือมีการบรูณะ
วดั ในบทนําของแบบมาตรฐานท่ีได้มีรับสั่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ระบุถึง
สาเหตขุองการจดัทําว่า จากประสบการณ์การตรวจการณ์ทัว่เมืองของท่านพบว่า วดัตามหวัเมืองไม่มีลกัษณะ
ไทย และช่างพืน้เมืองกลายเป็นคนจีนไปหมด นานไปชา่งจีนจะทําให้ลกัษณะไทยอย่าง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ 

                                                 
16 Walter F Vella, Chaiyo! King Vajiravudh and the Origins of Thai Nationalism (Honolulu: University of Hawaii Press,1978), 311-2  
17 พระนวกรรมโกวทิ โดยรับสัง่ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า, แบบนวกรรม, (กรุงเทพมหานคร, 2462). 



กลายเป็นมงักรไปหมด  ซึง่ในความเป็นจริงนัน้ วดัหลวงสําคญัๆ ในกรุงเทพฯ และหวัเมืองท่ีถูกบรูณะในรัชกาล
ต่างๆ ตัง้แตรั่ชกาลที่  1 ถึง รัชกาลท่ี  4 ก็มีงานช่างท่ีสวยงามทัง้ท่ีมีหลกัฐานมากมายวา่วสัดอุปุกรณ์ตลอดจนช่าง 
แรงงานเหล่านัน้เป็นคนจีน และรูปแบบสถาปัยกรรมวัดหลวงหลายแห่งก็เป็นรูปแบบผสมผสานไทยจีนจน
สวยงามแปลกตาเป็นตวัอย่างเฉพาะไปอีก จงึเกิดข้อคิดว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นอิทธิพลของอดุมคติแบบตะวนัตกท่ีกลุ่ม
ผู้ปกครองรับมาในการสร้างอดุมการณ์ชาตินิยม เพราะรัชกาลท่ี  6 เองก็ทรงปลกูฝังแนวคิดการสร้างชาติด้วยการ

รับเอาอิทธิพลจากตะวนัตกอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงศึกษาท่ีประเทศองักฤษตัง้แต่ทรงพระเยาว์ การสร้าง
องค์ประกอบของชาติโดยยดึหลกั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่คล้ายคลงึกบั God Queen and Empire ของ
จกัรวรรด์ิองักฤษ และทรงต่อต้านชาวจีน โดยเปรียบชาวจีนว่าเป็น ยิวแห่งบรูพาทิศ ท่ีเป็นเพียงเคร่ืองมือในการ
สร้างชาติ โดยสร้างศัตรูของชาติขึน้มาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักชาติ ซึ่งบทนําในนวกรรมมีนัยยะไปในทาง
เดียวกนั อย่างไรก็ตามแบบนวกรรมได้มีการพิมพ์เพียง  1 , 000 ฉบบัให้กบักรมธรรมการ และไม่มีข้อมลูการนําเอา
ไปใช้แต่อย่างใด แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดท่ีมองวัดหลวงเป็นสมบัติท่ีใกล้สูญสลาย (Lost Past) ของ
ผู้ปกครองสยามได้ชดัเจน และยงัใช้เพ่ือสร้างชาติจากศนูย์กลางท่ีกรุงเทพฯ สูห่วัเมืองและทําให้คนจีนกลายเป็น
ผู้ ร้ายในการดแูลรักษาวฒันธรรมไทยโดยจะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้าง บูรณะ และปฏิสงัขรณ์วดันัน้ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงรัชสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัซึ่งการใช้งานของวดัก็ได้
เปลี่ยนแปลงเช่นกนั การสร้างและบรูณะวดัต่อมาได้ชะงกังนัเน่ืองมาจากในสมยัรัชกาลท่ี  6 นัน้ไม่มีนโยบายใน
การสร้างวดัใหม่และสนบัสนุนการบรูณะวดัท่ีย่ิงใหญ่ วดัในสมยัรัชกาลท่ี  5 ท่ีมีความสําคญัในฐานะของความ
สง่างามของเมืองและการศึกษาสมัยใหม่ จึงหมดความสําคัญลงเม่ือ รัชกาลท่ี  6 ทรงให้ความสําคัญกับการ
ออกแบบอนสุาวรีย์และสร้างโรงเรียนแยกห่างจากวดั เช่น โรงเรียนวชิราวธุ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจํา โดยเห็นว่ามี
ค่าเท่ากบัวดั แต่โรงเรียนประจําไม่ได้มีความเป็นสาธารณะท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้เหมือนกับวดัท่ีแม้เป็น
วดัหลวงแต่ประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้ได้เพ่ือประกอบกิจทางศาสนา จนถึงในรัชกาลท่ี  7 นัน้ ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกตํ่ากลายเป็นประเด็นหลักของรัฐ จนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จากรัฐในช่วงนี  ้
แม้กระทัง่วดัหลวงในระดบัชัน้เอกและมีขนาดใหญ่ยงัต้องให้พระหาเงินบูรณะวดัเองโดยการเร่ียไร งานทําบุญ
และจดังานเทศกาลตา่งๆ  

ในรัชกาลนีห้น่วยงานของกรมศิลปากรก็ถูกยุบรวมกับหอสมุดวชิรญาณเป็นราชบัณฑิตยสถาน
จนกระทั่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  2475 รัฐบาลซึ่งนําโดยคณะราษฎรนัน้ได้ตัง้กรมศิลปากร
ขึน้มาอีก แต่ มิได้เข้าใจในการอนุรักษ์วัดหลวง ในขณะเดียวกันพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
สว่นมากเป็นพิธีในวดัหลวงได้ถกูห้าม ซึง่เป็นไปได้มาก  วา่เพราะคณะราษฎรต้องการลดอํานาจและบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งย่ิงทําให้วดัถกูตดัขาดมากขึน้จากสายตาของสงัคม เม่ือไม่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐในการ
บูรณะ ปฏิสงัขรณ์ วดัหลวงซึ่งขาดการดแูลตัง้แต่รัชกาลท่ี  6 ท่ีมีสภาพท่ีทรุดโทรมมากอยู่แล้ว ก็ตกอยู่ในภาวะ
ยํ่าแย่ ในขณะท่ีรัฐไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการช่วยเหลือวดั แต่กลบัมีแนวความคิดท่ีจะใช้ประโยชน์จากวดั ซึง่มี
ราคาดี โดยไม่แม้แต่คํานึงถึงกิจกรรมและบริบทของชมุชนรอบข้างวดั ดงัจะเห็นได้จากจดหมายของพระยาพหล
พลพยหุเสนา นายกรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษา เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี ท่ีขอใช้เงินรายได้ของ
วดัเพ่ือการศึกษาสมยัใหม่ ซึง่รัฐมนตรีในขณะนัน้ได้ตอบกลบัว่า ทางสงฆ์นัน้ได้ช่วยเหลือเร่ืองการศกึษามานาน
อยู่แล้ว ส่วนเงินรายได้ของวัดท่ีจัดเก็บไว้หรือเงินศาสนสมบัตินัน้ไม่ได้มีมาก อีกทัง้ยังขาดการจัดเก็บท่ีมี



ประสิทธิภาพและยงัไม่เพียงพอกับรายจ่ายในกิจทางศาสนา รัฐมนตรีฯ จึงได้เสนอว่า รายได้ศาสนสมบติักลาง
ควรเพิ่มขึน้ ได้มาก  และรัฐจะได้ลดเงินช่วยเหลือพระพุทธศาสนาลงซึ่งทางรัฐมนตรีได้ เปรียบเทียบ
พระพุทธศาสนาเสมือนเด็กเล็กท่ียังต้องให้รัฐอุ้ม เงินศาสนสมบตัิควรจะเพ่ิมพูนให้มากโดยรัฐควรเข้ามาดูแล
เพราะการบริหารจัดการท่ีของวดันัน้ยังไม่ได้ทําเต็มท่ี วดับางแห่งมีท่ีมีค่าดังเพชร อยู่ในย่านธุรกิจ ควรยกเลิก
และหาประโยชน์เพราะสภาพแวดล้อมของย่านธุรกิจไม่เอีอ้อํานวยให้พระสามารถปฏิบัติธรรมได้ คงไว้เฉพาะ

อโุบสถท่ีมีความสําคญัเฉพาะทําพิธีกรรมในวนัสําคญั เช่น โบสถ์คริสต์ในต่างประเทศ18 
รัฐในยุคนี ้(ปี พ.ศ. 2475 - 2491) ถึงแม้ว่าได้รือ้ฟืน้การอนุรักษ์และกรมศิลปากร แต่ไม่ดูแลวดัหลวง

และปล่อยให้ชํารุดทรุดโทรมนัน้น่าจะมีสาเหตสุําคญั  2 ประการ คือ ประการแรก รัฐบาลคณะราษฎร์นัน้ต้องการ
ท่ีจะลดบทบาทของกษัตริย์อยู่แล้ว วดัหลวงนัน้ตัง้แต่อดีตเป็นเคร่ืองหมายแสดงความชอบธรรมของผู้ปกครอง
รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องก็เพ่ือสร้างบารมีให้แก่ผู้ปกครองในระบอบเก่า การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัจึงถูก
มองข้ามไป ประการท่ีสอง ความสบัสนท่ีเกิดจากความไร้เสถียรภาพของรัฐ โบราณสถานหลายแห่งถูกทําลาย
โดยท่ีรัฐสนับสนุนเพ่ือการตัง้ถ่ินฐานเช่น  รัฐบาลของนายปรีดี  พนมยงค์  ยอมให้มีการขายอิฐเก่าจาก
โบราณสถานในเกาะอยุธยา ในปีพ.ศ.  2490 ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้านีรั้ฐบาลของจอมพล ป. ได้ออกกฎหมาย ว่าด้วย
การอนรัุกษ์โบราณสถานและได้ขึน้ทะเบียนอยุธยาไว้ จนกระทัง่เม่ือจอมพล ป. ได้กลบัเข้ามาบริหารประเทศอีก
ครัง้หนึ่ง และได้พยายามสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วดัเป็นจํานวนมาก ซึ่งผิดกับเม่ือจอมพล ป .เป็นผู้ นํา
รัฐบาลในปี พ.ศ . 2481 ซึ่งเงื่อนไขทางการเมืองในปี พ.ศ. 2491 นัน้แตกต่างจากยคุแรกท่ีฐานะของผู้ นําต้องมา
จากการเลือกตัง้ไม่ไช่แค่กุมอํานาจทางทหารอย่างเดียวการบูรณะปฏิสังขรณ์วดัมีความเกือ้หนุนต่อการสร้าง
ภาพของผู้ นําอย่างมากเพราะยงัต้องการเสียงและความนิยมจากประชาชน การบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัเท่ากับเป็น
การสร้างความชอบธรรมแบบเดียวกับกษัตริย์ในสายตาของประชาชน ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้ นํารัฐซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาและเป็นผู้ นํารัฐชาติสมัยใหม่ซึ่งเน้นรัฐในบริบทของความเป็นสาธารณรัฐ ในท่ีสุดกลับมาใช้การ
บรูณะปฏิสงัขรณ์วดัเป็นเคร่ืองมือสร้างความชอบธรรมไม่ต่างไปจากกษัตริย์ท่ีตนเองได้ล้มล้างอํานาจมา ความ
น่าสนใจของการใช้อํานาจรัฐในบทบาทรัฐสมัยใหม่เข้ามาในพืน้ท่ีวดัในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองนีอ้ยู่ท่ีรัฐ
โดยกรมศิลปากรมีมุมมองท่ีวดัเป็นสมบติัของชาติแต่ไม่มีการอนุรักษ์วดัใดๆเลยในระยะแรกเพราะในขณะนัน้

ประชาชนยังมองว่าวัดหลวงนัน้เก่ียวพันอย่างลึกซึง้กับสถานะของพระมหากษัตริย์และความชอบธรรมของ
พระองค์ ถ้ารัฐซึ่งผู้ นําในขณะนัน้ คือ สามัญชนส่งเสริมอนุรักษ์วัดหลวงก็เท่ากับว่า สร้างความชอบธรรมให้
กษัตริย์ซึง่พวกตนล้มล้างมาแต่ต่อมาเม่ือต้องมีการเลือกตัง้ขึน้ในท่ีสดุ รัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงครามก็ต้อง
กลับมาบูรณะวัดอย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาความชอบธรรมในรูปแบบเก่าของความเป็น
อาณาจกัรท่ียังคงอยู่ในบริบทของรัฐชาติสมยัใหม่ นอกจากนีพ้ืน้ท่ีวดัยังถูกใช้เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์ของรัฐชาติ
สมยัใหม่อีกหลายรูปแบบ ดงัเช่น การท่ีรัฐบาลในสมยัจอมพลป.มีคําร้องไปยงัคณะสงฆ์ในปี พ.ศ . 2485  ให้วดั
ทกุวดัจดัหาท่ีตัง้ธงชาติ19 ซึ่งในขณะนัน้รัฐบาลได้รณรงค์ให้ใช้ธงชาติและเคารพธงชาติอย่างแพร่หลาย ซึง่คณะ

                                                 
18 หจช. ศธ. 0201.10/30, จดหมาย วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2476 จากพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา ถึงเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์

มนตรีและจดหมาย วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2476 จากเจ้าพระยาธรรมศกัดิม์นตรี ถึงพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา 
19 เอกสารหมายเลข ร 15/2485-1 ประมวลมตคิณะสงัฆมนตรีตัง้แต่ปีท่ี 1 พ.ศ. 2485 ถึงปีท่ี 14 พ.ศ. 2498 ของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 2499), 18.  



สงฆ์ไม่ได้มีการตอบรับท่ีชดัเจนในการปฏิบติัตามท่ีรัฐขอความร่วมมือ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าวดัในสมยัก่อนนัน้ย่อม
มิได้มีการใช้ธงซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนชาติประดบัในวดั แต่ตวัแทนของรัฐซึง่คือกษัตริย์ก็ได้มีสญัลกัษณ์แสดงอยู่
แล้วในรูปแบบของลวดลายหน้าบนัและการประดบัท่ีต่างๆ แทน เห็นได้ชดัว่ามีการพยายามใช้พืน้ท่ีของวดัเพ่ือ
แสดงออกถึงความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านธงชาติ ก่อนหน้านีใ้นปี พ.ศ . 2483  รัฐบาลก็ได้ให้กองหัตถศิลป์ 
กรมศิลปากร ออกแบบมาตรฐานสําหรับอุโบสถในต่างจังหวัด และได้ให้กระทรวงธรรมการและคณะสงฆ์

แจกจ่ายให้กับพระและวดัในทุกจังหวดั ซึ่งแบบมาตรฐานนีมี้ลักษณะของการลดทอนรายละเอียดจากอโุบสถ
ใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ  ซึง่แบ่งเป็น  3 แบบตามงบประมาณและขนาดแบบมาตรฐานเหล่านีมี้การระบถุึงสาเหตขุอง
การจัดทําไว้อย่างน่าสนใจ โดยจดหมายจากกระทรวงธรรมการถึงคณะสงฆ์ระบุว่าวัดในหัวเมืองไม่มีความ
สวยงามและสัดส่วนท่ีถูกต้องซึ่งไม่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนวัฒนธรรมของชาติ20 ซึ่งการออกแบบแบบ
มาตรฐานอโุบสถนัน้ได้ทําให้วดัหลวงในกรุงเทพฯ ท่ีเป็นต้นแบบมีความสําคญัมากขึน้ ยิ่งทําให้ภาพลกัษณ์ของ
วดัหลวงเป็นสญัลกัษณ์โดยรวมทางวฒันธรรมของชาติ ทัง้ๆ ท่ีวดัในหวัเมืองท่ีเป็นวดัเก่าแก่มีความสวยงามและ
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนักลบัไม่มีการนํามาใช้ในท้องถ่ินนัน้ๆ  ซึง่แบบมาตรฐานนีไ้ม่ต่างไปจากความพยายาม
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ในการจดัพิมพ์แบบนวกรรมโดยเน้นยํา้ให้วดัหลวงในภาคกลางเป็นสญัลกัษณ์
สําคญัท่ีเป็นแบบอย่างให้กับวดัในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ได้เอาอย่าง ทําให้เกิดความเป็นเนือ้เดียวกนัของคนในชาติไม่ว่าจะ
อยู่ภมิูภาคใดๆ ในประเทศ เพราะฉะนัน้พืน้ท่ีในวดัท่ีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์จึงกลายเป็นพืน้ท่ีเพ่ือการ
แสดงคล้ายพิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงมรดกของชาติมิใช่พืน้ท่ีท่ีชาวบ้านใช้ในชีวิตประจําวนัของชาวพุทธในชุมชนรอบ
ข้าง เม่ือจอมพล ป.กลบัมาเป็นรัฐบาลอีกนัน้ นโยบายการอนรัุกษ์โบราณสถานมีความชดัเจนมากกว่าเม่ือสมยั
หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ ซึ่งแทบไม่มีข้อมูลใดๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์วดัให้ค้นคว้านอกจากการขึน้
ทะเบียนโบราณสถาน(ซึง่ส่วนใหญ่คือวดั) อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้คือ การขาดแคลนช่างฝีมือตา่งๆ 
ในกรมศิลปากร เน่ืองจากการขาดช่วงงานอนุรักษ์ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 7 เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและ
ประกอบกับผู้ ท่ีเข้ามาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรต่อมาในยุคหลังจากกรมพระนเรศวรฤทธ์ิซึ่งเป็นผู้
บัญชาการของหน่วยงานคนแรกนัน้ ไม่ไช่ผู้ มีความสามารถในเชิงช่างฝีมือต่างๆท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างและ
ประณีตศิลปทางสถาปัตยกรรม21ทัง้ๆท่ีจดุมุ่งหมายของการตัง้กรมศิลปากรสว่นหนึง่(และเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่)

คือการอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งทําให้ต้องรวบรวมงานและช่างฝีมือจากกรมกองต่างๆมาไว้ในกรมนีเ้ม่ือครัง้
รัชกาลท่ี 6 และเม่ือกรมศิลปากรถูกยุบรวมเข้ากับราชบณัฑิตยสภาในสมยัรัชกาลท่ี 722 นัน้บรรดาช่างต่างๆได้
เกษียณรับบํานาญออกไปหมดซึง่ ทําให้การดําเนินงานอนรัุกษ์ท่ีริเร่ิมในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.ทําได้ยากเพราะ
ขาดแคลนช่างฝีมือและน่าจะทําให้ความรู้สกึโหยหาถึงอดีตท่ีสญูสลาย (Lost Past) รุนแรงขึน้ซึง่ได้เป็นท่ีมาของ
การเปิดเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยขึน้ในโรงเรียนช่างสิบหมู่และต่อมาส่วนหนึ่ง ได้สถาปนาเป็นคณะ
สถาปัตยกรรมไทยขึน้ในมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยตัง้อยู่ในบริเวณวงัท่าพระของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยา
บําราบปรปักษ์และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจํารัสวงศ์กรมหม่ืนบําราบปรปักษ์ เจ้ากรมชา่งสิบหมู่
เม่ือปี พ.ศ.2498 แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขหลกัสตูรให้เป็นสากลกลายเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึง่ทําให้การ

                                                 
20 กรมธรรมการ, แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มท่ี 28 พุทธศักราช 2483, 1080. จดหมายจาก อธิบดีกรมการศาสนา ถึง คณะสงฆ์ 
21 สมัภาษ อาจารย์ประเวศ ลมิปะรังษี ศลิปินแหง่ชาตสิาขาสถาปัตยกรรม  
22 ประกาศยบุเลกิกรมศลิปากร 19 เมษายน พ.ศ. 2469 ใน ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 43 หน้า 101 



ขาดแคลนบุคคลากรทางช่างสถาปัตยกรรมไทยและการอนุรักษ์อย่างลึกซึง้ไม่ได้แก้ไขและยังมีอยู่จนปัจจุบัน 
ในขณะท่ีความต้องการอนุรักษ์มีมากขึน้เน่ืองจากรัฐบาลจอมพล ป.พยายามแสวงหาความชอบธรรมผ่าน
ทางการบรูณะวดั โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2499 นัน้รัฐบาลของจอมพล ป. ได้บรูณะวดัถึง 1,117 วดั
และ 1,239 วดัตามลําดบั23 ซึ่งทัง้ 2 ปีนีเ้ป็นปีท่ี จอมพล ป. ประสบปัญหาทางกรเมืองอย่างมาก ทําให้วดัเร่ิมมี
บทบาทในระดบัชาติ กรปรกบัการท่ีพระเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็กลบัพระนครและเร่ิมเสด็จเย่ียมวดัหลวงต่างๆ และเม่ือ

มีการขึน้ทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ(ซึง่ส่วนใหญ่คือวดัหลวง) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2477 (ซึ่งเป็นปีท่ีพระราชบญัญติั
ว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวตัถแุละการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติออกใช้) ทําให้วดัหลวงท่ีมีการใช้งานอยู่
ในชมุชนมีบทบาทเป็นทางการในฐานะสมบตัิของชาติมากขึน้ 

การอนุรักษ์เร่ิมมีบทบาทมากขึน้อีกส่วนหนึ่งมาจากความพยายามของรัฐในการขุดสํารวจโบราณ
สถานท่ีเป็นวดัร้างสําคญัในสโุขทยัระหว่างปี พ.ศ. 2496 และ พ.ศ.2498 โดยใช้เงินรายได้จากกองสลากกินแบ่ง
มาสนบัสนนุ24 เม่ือจอมพล ป.หมดอํานาจและจอมพลสฤษด์ิได้ขึน้มาเป็นผู้ นํารัฐเผดจ็การท่ียกเลิกการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยนัน้พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกเย่ียมวัดหลวงต่างๆและมีงานพระราชพิธีท่ีออกสู่สาธารณะมาก
ยิ่งขึน้ในขณะท่ีการวางแผนอนุรักษ์โบราณสถานในสโุขทยัและอยุธยาก็ได้รับการอนมุติัในปี พ.ศ.250725และปี 
พ.ศ.2512 26ในขณะท่ี UNESCO เร่ิมส่งผู้ เช่ียวชาญด้านอนรัุกษ์มาในปี พ.ศ.251127 และมีการสนบัสนนุให้เป็น
อทุยานประวติัศาสตร์โดยเร่ิมมีการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่าน UNESCO ด้วย การวางแผนอนุรักษ์และปรับปรุง
สโุขทยัและอยุธยาให้เป็นอทุยานประวติัศาสตร์ทําให้มีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึน้ด้วยซึ่ง
การท่องเท่ียวก็เป็นผลงานท่ีสําคญัของจอมพลสฤษดิ์และมีผลกระทบต่อการวางแผนอนรัุกษ์โบราณสถานอย่าง
มากในเวลาตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 

 
วัดในฐานะสมบัตขิองพระพุทธศาสนา 

วดัหลวงต่างๆ ท่ีเป็นโบราณสถานของชาติได้รับการขึน้ทะเบียนไว้ตามกฎหมายนัน้ ก็ต้องมีการปักป้ายเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าเป็นสมบัติของชาติ ห้ามทําลาย และได้รับการคุ้มครองจากรัฐ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโบราณสถานโดยมิได้รับอนญุาตเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย การซอ่มแซมใดๆ  ก็ต้องได้รับการศกึษาถึง

ประวติัศาสตร์และรูปแบบศิลปะท่ีถกูต้อง แต่ในความเป็นจริงช่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความรู้และการอนรัุกษ์ท่ี
ถูกต้องนัน้ขาดแคลน ในขณะท่ีวัดก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวเช่นกัน รายได้จากการบริจาคและ
นกัท่องเท่ียวก็เพ่ิมขึน้ มีโอกาสและการสนบัสนนุทางการเงินท่ีจะซ่อมแซม ก็เกิดความขดัแย้งในการปฏิบติังาน
จริงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือย้อนกลับไปศึกษาในการเปล่ียนแปลงการบริหารงานของ
คณะสงฆ์และวดัตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี  5 พบว่า วดันัน้มีการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง โดยเฉพาะการให้การ
สนบัสนุนในการซ่อมแซมวดั ซึง่วดัหลวงนัน้รัฐมีการให้แรงงาน เลกไพร่ มาตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยาจนมาถึงกรุง
                                                 
23 Thak Chaloemtiarana, “ The Sarit Regime, 1957-1963: The Formative Years of Modern Thai Politics” (Ph.D. 
Dissertation, Cornell University, 1974) 128.   
24 Maurizio Peleggi, The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia (Bangkok: White Lotus Press, 2002) 39. 
25 Ibid., 40.  
26 Ibid., 44.  
27 Ibid., 40.  



รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเลกไพร่เหล่านี ้เรียกว่า ข้าพระเลกวดั นัน้ รัฐจัดการสักและถวายเป็นข้าพระอาราม
เสมือนหนึง่เป็นสมบตัิของวดัตลอดไปชัว่ลกูชัว่หลานจนกวา่พทุธศาสนาจะหาไม่28 แตรั่ฐในสมยัรัตนโกสินทร์นัน้
มิได้ให้อํานาจวดัในการสกัเลกเอง ในกฎหมายตราสามดวงนัน้ระบไุว้ชดัเจนถึงการท่ีมิให้วดัเข้ามายุ่งเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ตรงนี ้โดยรัฐตัง้เจ้ากรมวดัขึน้ในกรมพระสรัุสวดี สงักดักลาโหม เพ่ือสกัเลกและจดัการดแูลเลกวดั
เหล่านี ้วดัหลวงแต่ละแห่งมีเจ้ากรมวดัและผู้ ช่วยในการให้เลกวดัเหล่านีเ้ข้าเวรดูแลและซ่อมแซมวดั ในสมัย

รัชกาลท่ี  5 นัน้ เม่ือระบบกึ่งศกัดินาท่ีเก็บภาษีจากเลกไพร่เสื่อมลง เลกวดัข้าพระท่ีเคยทํางานดแูลวดัได้หลบหนี 
ไม่ยอมมาทํางาน เจ้ากรมวัดไม่สามารถติดตามได้ วดัจึงทรุดโทรมลงเร่ือยมา ทัง้มีโจรกรรมทรัพย์สินของวดั 
กลายเป็นภาระของรัฐในการดแูลวดั ในขณะท่ีสภาพบ้านเมืองเร่ิมเปลี่ยนแปลง โดยท่ีความสําคญัของเมืองไม่ได้
อยู่ท่ีวดัและความศกัด์ิสิทธ์ิของพุทธศาสนาอีกต่อไป วดัมิได้เป็นตวักําหนดความชอบธรรมของผู้ปกครอง เม่ือ
ต้องเปิดประเทศค้าขายกับมหาอํานาจตะวนัตกท่ีมีระบบการค้าเสรี และต้องการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการติดต่อซือ้ขายสินค้า ความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
พลเมืองและผู้ ท่ีทําการค้ากบัสยาม ตลาด ถนน ตึกแถว และท่าเรือ กลายเป็นสถานท่ีสําคญัของเมืองท่ีส่งเสริม
บรรยากาศของเมืองท่ีดี ตามกรอบแนวความคิดแบบตะวันตก วดัจึงไม่ได้เป็นดชันีวดัความรุ่งเรืองของสยาม
ประเทศอีกต่อไป เม่ือวัดหลวงมีปัญหาท่ีเรือ้รังจากการล่มสลายของระบบไพร่ รัฐจึงได้เข้าแก้ไข แต่ไม่ได้
พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี โดยพิจารณาจากจดหมายเหตุในสมัยรัชกาลท่ี  5 ท่ีเสนาบดีกระทรวงพระคลงั
มหาสมบติั กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยัได้ทรงกราบทลูรัชกาลท่ี  5 ถึงปัญหาการช่วยเหลือวดัหลวงยงัอยู่ในรูปแบบ
แรงงานไพร่ โดยจดัระบบเสียใหม่  3 ประการ  

1. โดยประการแรกนัน้ ให้มีการจดัลําดบัแบง่ชัน้ของวดัหลวง 
2. ให้จดัเงินช่วยเหลือในการดแูลรักษาโดยดจูากความสําคญัทางสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ 
3. รายได้และผลประโยชน์ของวดัต้องมีการคํานวณให้สมดลุกบัรายจ่าย ซึง่ได้มีการยกตวัอย่างวา่ วดัควร 

เป็น “คอมปะนี” แบบหนึง่ ท่ีสามารถใช้ทรัพยากรของตวัเองได้อย่างเตม็ท่ี (25เมษายน พ.ศ. 2442)29 
ซึง่จะเห็นได้ในกาลต่อมาว่าการให้วดัเป็น “คอมปะนี” แบบหนึ่ง มีผลต่อพืน้ท่ีวดัอย่างมาก ซึง่ในเดือน

ตุลาคมปีเดียวกันเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เจ้าพระยากาศกรวงษ์ และเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ก็ได้

ปรับเปลี่ยนระบบจากเลกไพร่มาเป็นเงินช่วยเหลือโดยเก็บจากจํานวนไพร่ท่ีสงักดัวดัโดยให้ เจ้ากรมวดัถกูย้ายมา
อยู่ในกระทรวงธรรมการแทนกระทรวงกลาโหม30 ซึ่งไม่ได้หมายความว่า วดัเก็บได้ครบและเพียงพอ ล้นเกล้า
รัชกาลท่ี 5 ทรงเห็นชอบแตย่งัไม่มีคําตอบวา่เงินท่ีเก็บได้ถ้าไม่พอกบัค่าใช้จา่ยของวดัหลวงจะทําอย่างไร   

จึงเป็นท่ีมาของการแสวงหาผลประโยชน์จากท่ีธรณีสงฆ์ ซึ่งต่อมาเพียงไม่นาน( พ.ศ. 2442-2445) วดั
หลวงท่ีมีท่ีดินตึกแถวให้เช่าเร่ิมมีปัญหาการจดัเก็บดแูลรายได้ของวดั ทําให้ไวยาวจักรของวดัถกูปลดหลายราย
และกระทรวงธรรมการก็ถูกสอบสวนในเร่ืองการดแูลรายได้เช่นกัน จนในท่ีสุดเสนาบดีถึงกับลาออกในปี พ.ศ .
                                                 
28 หจช. ร 5 ศ 28.2/26 จดหมาย วนัท่ี 7 เมษายน ร.ศ. 124 จาก กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั และเจ้าพระยาวชิิตวงศ์วฒุไิกร ถึง 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั อธิบายลกัษณะของข้าพระเลกวดั 
29 หจช . ร. 5 ศ. 29/2, จดหมาย วนัท่ี 25 เมษายน ร.ศ .118 จาก กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั ถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั                        
30 หจช . ร. 5 ศ. 29/1, เร่ือง พระองค์เจ้าพรอรุณถวายเลขวดัราชบพิตร และคดิจดัการเลขวดั ร.ศ .117-118, จดหมาย วนัท่ี 28 
ตลุาคม ร.ศ .118  จากกรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคมและเจ้าพระยาภาศกรวงษ์  ถึง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั           



244631และเสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัได้เสนอวิธีการต่างๆ ถึง 17 วิธี ในการจดัเก็บรายได้ของวดั ซึ่ง
ทําให้มีการร่าง “ข้อบงัคบัเงินกลัปนา” 32ขึน้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2445   ซึง่มีการตัง้ “ มรรคนายก”33 ขึน้
เพ่ือดแูลวดัซึ่งคล้ายกันกับผู้จดัการ คอยรายงานให้กระทรวงธรรมการและรัชกาลท่ี  5 ถึงสถานภาพของวดัโดย
ละเอียด และมีอํานาจตัง้ไวยาวจักร34ของวดั ซึ่งอํานาจของมรรคนายกนีมี้ไว้เพ่ือคานอํานาจของเจ้าอาวาส ท่ีได้
มีการรับรองอํานาจในการดูแลวัดและลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนคําสั่งในพระราชบัญญัติสงฆ์  ซึ่งได้ออกตามมาในปี

เดียวกัน ซึ่งเห็นได้ชดัว่าในการเปล่ียนแปลงระบบบริหารรัฐจากการเป็นอาณาจักรหรือรัฐกึ่งศักดินา (Semi – 
Feudal State) ไปสู่การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern Nation State) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ มีการให้อํานาจแก่คณะสงฆ์ และวดัในการดแูลพืน้ท่ีและหาผลประโยชน์เข้าสู่องค์กร
สงฆ์และวดั ทัง้ๆ ท่ีในกลุ่มผู้ นํารัฐเร่ิมมีมุมมองในการอนุรักษ์และเร่ิมมองวดัเป็นสมบติัของชาติ ซึ่งขดัแย้งกัน
อย่างสิน้เชิง ในการท่ีรัฐนอกจากไม่เข้าไปคุ้มครองดูแลรักษาวดัหลวงสําคัญให้เต็มท่ีแล้วยังยื่นอํานาจให้สงฆ์
ดูแลพืน้ท่ีวัดอีก ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาแค่การดูแลวัดหลวงเท่านัน้แต่เป็นการแก้ปัญหาของวัดทัง้หมดรวมถึงวัด
ราษฎร์ซึ่งรัฐและชุมชนไม่จดัการอีกต่อไป แต่ยังพยายามควบคุมอย่างเข้มงวดโดยผ่านทางมรรคนายกซึ่งเป็น
ตวัแทนพระมหากษัตริย์และกระทรวงธรรมการ ในการจ้างไวยาวจักรควบคมุดแูลผลประโยชน์ของวดั ซึง่ถือว่ารัฐ
แม้จะแยกให้สงฆ์บริหารศาสนสมบตัิคือท่ีดินของวดัได้ แต่ก็ยงัหาทางกํากับดแูลอย่างใกล้ชิดอยู่ และการกํากับ
ดแูลในรัชกาลนีย้งัสามารถทําได้ เน่ืองจากในช่วงสมยันี ้ไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งพระสงัฆราช เพราะนบัตัง้แต่สมเด็จ
พระสงัฆราชสาสิน้พระชนม์ รัชกาลท่ี 5 ก็มิได้แต่งตัง้ผู้ ใดขึน้ พระองค์และเสนาบดีกระทรวงธรรมการจงึมีอํานาจ
                                                 
31 David Wyatt, The politics of Reform in Thailand: Education in the reign of King Chulalongkorn, (New Heaven: Yale 
University Press, 1969). 
32 ข้อบงัคบัเงินกลัปนาเป็นขอักฏหมายบงัคบัให้วดัท่ีมีเงินจากการหาประโยชน์ต้องแตง่ตัง้มรรคนายกขึน้มาดแูลรักษาผลประโยชน์
ของวดัโดยเจ้าอาวาสปรึกษากบัผู้บญัชาการกระทรวงธรรมการเลือกมรรคนายกเสนอกราบบงัคมทลูเกล้าประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา ในข้อบงัคบันีย้งัระบหุน้าที่ของมรรคนายกในการวา่กลา่วและสัง่งานไวยาวจักรในการเก็บผลประโยชน์ รักษาเงินให้
ปลอดภยัและเป็นตวัแทนของวดัในการฟอ้งร้องตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของวดัด้วย นอกจากนีย้งัต้องสง่รายงานรายรับ
รายจา่ยขึน้ทลูเกล้า มรรคนายกจึงเป็นตําแหนง่ท่ีมีกฏหมายรับรองสามารถคานอํานาจเจ้าอาวาสได้ 
33 ซึ่งการแต่งตัง้มรรคนายกให้ดแูลวดันี ้มาจากการเสนอแนะของพระยาวฒุิการบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการคนใหม่ ได้เสนอ

วธีิการดแูลวดั ไว้ 3 วิธี ท่ีเคยปฎบิตัมิาคือ 
1. ให้เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงธรรมการดแูลจดัเก็บรายได้ของวดั 
2. ให้ตัง้คนกลางคือ มรรคนายก ซึง่เป็นผู้ มีเกียรตแิละช่ือเสียงกํากบัดแูลและประสานงาน 
3. ให้เจ้าอาวาส และไวยาวจักร ดแูลกนัเอง 

วิธีแรกนัน้ มีข้อเสียคือ รัฐต้องใช้เจ้าหน้าท่ีมากในการดแูลวดัหลวงทัง้หมด แต่รัฐจะดแูลได้ใกล้ชิด  ส่วนวิธีท่ี 3 นัน้ จะ

ทําให้โอกาสเกิดความไมโ่ปร่งใสในการดแูลรายได้เน่ืองจากไม่มีผู้ รู้เห็น ระหวา่งเจ้าอาวาสกบัไวยาวจักร จึงได้เลือกวธีิท่ี 2 เป็นวิธีท่ี
ดีท่ีสดุ จะเห็นได้ว่าข้อบังคับเงินกัลปนานัน้ใช้บังคบัวดัทั่วพระราชอาณาจักร จึงมีการแต่งตัง้มรรคนายกให้วดัราษฎร์ด้วยซึ่งวดั
ราษฎร์เองอาจไมไ่ด้มีปัญหาเหมือนวดัหลวงในเร่ืองการบรูณะเสียทีเดียวแตก็่ถกูให้มีมรรคนายกและเพ่ิมอํานาจให้เจ้าอาวาสด้วย 
ดขู้อมูลเพิ่มเติมจาก หจช., ร 5 ศ 25/1, จดหมาย วนัท่ี 16 พฤษภาคม ร.ศ .121  จากพระยาวฒุิการบดี  ถึง พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั                       
34 ไวยาวจักร คือผู้ ท่ีชว่ยจดัการเร่ืองการเงินของวดัหรือพระสงฆ์โดยได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าอาวาส เจ้ากรมวดัคือผู้ ท่ีดแูลบญัชีรายช่ือ
เลขไพร่ท่ีถกูสกัเป็นเลขวดัสงักดักรมพระสรัุสวดี  
 



ในการจดัการคณะสงฆ์โดยตรง ซึง่ถือเป็นการถ่วงดลุอํานาจของพระสงฆ์เหนือการบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ี
วดัและท่ีธรณีสงฆ์   

เม่ือเปรียบเทียบกบัการเปล่ียนแปลงของการก่อตวัของรัฐชาติสมยัใหม่หลายชาติในยโุรปท่ีมีการสร้าง
ชาติโดยการยึดอํานาจของกลุ่มศักดินา พระท่ีถือครองท่ีดินมาเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชน ซึ่งมี
ความสําคญัเพราะทําให้เกิดจิตสํานึกร่วมกนัของชนในชาติโดยไม่มีความแตกต่างกนั ซึง่ยกตวัอย่างได้ เช่น การ

ยดึทรัพย์และท่ีดินของโบสถ์ต่างๆ ในฝร่ังเศส เม่ือมีการปฏิวติัใน ปี ค.ศ. 1790  ซึง่โบสถ์ท่ีใหญ่และร่ํารวยท่ีสดุใน
ภาคพืน้ยุโรป คือ โบสถ์คลูน่ี (Cluny Abbey) ได้ถูกยึดโดยคณะปฏิวัติ การรวมชาติอิตาลีขึน้เป็นรัฐชาติได้นัน้
เกิดจากการยึดอํานาจการปกครองรัฐและท่ีดินในตอนกลางของอิตาลีรวมถึงโรมมาจากพระสันตปาปาและ
คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกโดยกลุ่มผู้ ก่อการปฏิวติัและเจ้าผู้ครองนครรัฐรอบๆ สนบัสนนุ โดยการรวมเป็นชาติของ
อิตาลีถือว่าสิน้สดุเม่ือกองทพัอิตาลีเข้ายึดโรมและประกาศเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1871 ในขณะท่ี
พระสนัตะปาปาไพอสัท่ี  9  (Pius IX) ถูกยึดอํานาจและประกาศตัวเป็นนักโทษในเขตวาติกัน ซึ่งกลบักันกับใน
กรณีของสยามในสมยัเปล่ียนแปลงการบริหารราชการให้เป็นแบบรัฐชาติสมยัใหม่ พระสงฆ์ในพทุธศาสนาที่มิได้
มีการครอบครองท่ีดินและวตัถมุาจากอดีต แต่ปฏิบติัเพ่ือแสวงหาความหลดุพ้นจากกิเลสและไม่ยดึติดกบัวตัถซุึง่
ก่อให้เกิดกิเลส กลับถูกยกหน้าท่ีให้ดูแลทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่คือท่ีดินและอาคารของวดั ซึ่งเท่ากับว่าพระต้อง
ทํางานซึง่ขดักบัหลกัปฏิบติัธรรมและเป้าหมายของการบวช ในขณะเดียวกันรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปลงมืออนรัุกษ์
อาคารโบราณสถานของชาติได้เต็มท่ีนัก ซึ่งในสมัยต่อมาคณะสงฆ์ได้มีอํานาจในการดูแลวดัและพืน้ท่ีของวัด
มากขึน้ เม่ือมีการออกพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบบัใหม่ซึ่งให้อํานาจเจ้าอาวาสนอกจากในการควบคุมดูแลวตัถุ
สถานจนถึงไล่ผู้ ฝ่าฝืนคําสัง่ออกนอกวดัยงัได้ถูกตีความเป็นเจ้าพนกังานของรัฐอีกด้วย ซึ่งหน้าท่ีเดิมก็ต้องดแูล
รักษามิให้สมบติัของวดัสญูหาย แล้วถ้าทําผิดพลาดเกิดการสญูหายขึน้ก็อาจถือว่ากระทําผิดละเว้นการปฏิบติั
หน้าท่ีและอาจถกูลงโทษได้ในฐานะเจ้าพนกังานท่ีประพฤติมิชอบละเว้นหน้าท่ี และเม่ือพระสงฆ์ผู้ มีอํานาจดแูล
วัดมีกฎหมายรับรองฐานะ แต่ตําแหน่งมรรคนายกซึ่งในสมัยรัชกาลท่ี  5 นัน้ แต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย์ลด
บทบาทลงไป เพราะในรัชกาลท่ี  6 นัน้ มรรคนายกได้รับการแต่งตัง้จากสมเด็จพระสงัฆราชแทน และรัชกาลท่ี  6 
ไม่ทรงยุ่งเก่ียวกับกิจการสงฆ์ซึ่งทําให้มรรคนายกซึ่งเป็นตวัแทนของรัฐและชุมชนในการเข้ามาคานอํานาจของ

เจ้าอาวาสหมดความหมายลงไป เพราะเม่ือรายงานไปท่ีคณะสงฆ์แทนท่ีผู้ มีอํานาจสูงสดุทางโลกก็ย่อมไม่มีผล
ใดๆ  ถ้าเกิดขัดแย้งกับเจ้าอาวาสและต่อมาหน่วยงานของรัฐในการดูแลทรัพย์สินของวัดคือกรมกัลปนา ได้
เปลี่ยนเป็นกองศาสนสมบติัมีหน้าท่ีดแูลสญัญาเช่าท่ีเกิน  3 ปี ซึง่ได้เข้ามาทําหน้าท่ีแทนมรรคนายก แต่ในท่ีสดุก็
ไม่สามารถท่ีจะก้าวก่ายการจัดการของวดัได้ถ้าวดัต้องการท่ีจะดูแลจัดการผลประโยชน์เอง เน่ืองจากวดัตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือเป็นนิติบุคคลแบบหนึ่งมีอํานาจอิสระในการจดัการทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งทําให้
การอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งมีลักษณะและนโยบายของรัฐเป็นแบบรัฐชาติสมัยใหม่ท่ีมีมุมมองท่ีเห็นวัดเป็น
โบราณสถานสมบตัิของชาติ สวนทางกบัการท่ีรัฐกลบัให้วดัมีอิสระเต็มท่ีในการมีอาํนาจเหนือท่ีดินและทรัพย์สิน
ของวดั ในกรณีของวดัท่ียงัมีการใช้งานและเป็นโบราณสถานด้วย ซึง่แทนท่ีการดแูลวดัจะถกูทําให้เป็นสาธารณะ
มากขึน้ รัฐกลบัทําให้วดัตกอยู่ภายใต้อํานาจของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอํานาจของเจ้าอาวาสซึ่งรัฐในท่ีสุดก็ได้
สร้างคณะสงฆ์ให้เป็นองค์กรท่ีแขง็แกร่งและให้อํานาจและฐานะของพระสงฆ์ท่ีมีหน้าท่ีบริหารองค์กรยงัได้รับการ



รับรองให้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐอีกต่างหากซึ่งการมีสถานะดังกล่าวก็มิได้ทําให้วดัเป็นสาธารณะมากขึน้แต่
อย่างใด                                         
 
บทบาทของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

การสร้างคณะสงฆ์จนมีอํานาจเด็ดขาดเหนือท่ีวดัและทรัพย์สินท่ีอยู่บนท่ีดินของวดันัน้ มีปัจจยัสําคญั

คือ บทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่ทรงมีแนวความคิดในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัพทุธศาสนาของไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้านัน้ การบริหารบ้านเมืองต้องประสบกับการเข้ามาของชาวตะวันตก ซึ่งทําให้รัฐต้องหันไปสร้าง
สาธาณปูโภคมากมาย จึงมีข้อจํากัดในการสนบัสนุนพทุธศาสนา  ซึ่งรวมถึงการอนรัุกษ์ท่ีได้อธิบายไปแล้ว  ซึ่ง
นอกจากนี ้ชนผู้ปกครองสยามยังได้เห็นปัญหามากมายท่ีเกิดขึน้ในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นเมืองพุทธแต่ถูก
ปกครองโดยเจ้าอาณานิคมชาวตะวนัตก เช่น พม่า และศรีลงักา จนถึงขัน้ท่ีมีพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ของศรีลงัการ้อง
ขอให้รัชกาลท่ี  5 เข้าไปแทรกแซง ซึ่งถ้ารัฐถูกปกครองโดยอาณานิคมอย่างน้อยพระสงฆ์สามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเองทางการเงินก็อาจไม่ประสบปัญหาแบบเพื่อนบ้าน จากข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ เครก เรโนลย์35 อ้างถึง
วา่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เคยดํารัสวา่ศาสนาพทุธในไทยนัน้ไม่เหมือนศาสนาในตะวนัตกท่ีมีความมัง่คง มัง่
คัง่  ทางการเงินโดยไม่ขึน้กบัผู้ ใด ศาสนาพทุธนัน้ต้องอาศยัผู้ปกครองและเหลา่ฆราวาสสนบัสนนุ เม่ือผู้ปกครอง
ไม่สนับสนุน พุทธศาสนาก็ถึงคราวตกตํ่า  จึงเห็นได้ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ มีความต้องการในการสร้าง
ความมัน่คงทางการเงินให้กบัคณะสงฆ์ 
 นอกจากนี ้พระองค์ทรงมีอิทธิพลสําคญัในการปรับปรุงการศึกษาสมัยใหม่ในระยะเร่ิมต้นในรัชสมัย
รัชกาลท่ี  5 โดยทรงจัดการการศึกษาหวัเมืองร่วมกับกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงแต่งตําราพืน้ฐานในการ
เรียนสมัยใหม่ทัง้ทางโลกและทางธรรม เช่น มูลศึกษา เบญจศีล – เบญจธรรมเพ่ือการศึกษา หรือแม้กระทั่ง
หนังสือประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดารสยาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยท่ีประวัติศาสตร์ของชาติจะสูญ
หายไป (Lost Past) สําหรับการศึกษาของเด็กในขัน้พืน้ฐานนัน้พระองค์ทรงแต่งหนังสือเพ่ือการศึกษาซึ่งใช้
การศกึษาเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักชาติ36 สําหรับการศกึษาทางธรรมนัน้พระองค์ทรงแต่งหนงัสือวินยัมขุ เพ่ือ

สร้างมาตรฐานของการปฏิบัติของสงฆ์ หนังสือนวโอวาทสําหรับพระบวชใหม่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เป็นการสร้าง
พืน้ฐานของรัฐชาติสมัยใหม่ท่ีมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นหลกั พระสงฆ์ก็ต้องมีวตัร
ปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ชาติไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละท้องถ่ินซึ่งพทุธศาสนาก็ต้องเป็นของชาติไม่ใช่
ของท้องถ่ินท่ีต่างกัน ถึงแม้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี  5 นัน้ คณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์กรท่ีรวมศูนย์อํานาจท่ีกรุงเทพฯ ถูก
ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติสงฆ์ พ.ศ . 2445 แล้วก็ตาม อํานาจขัน้สงูสดุกลบัไม่ได้อยู่ในมือของสงฆ์แต่อยู่ท่ีล้น

                                                 
35 Craig J. Reynolds, “Monastery Lands and Labour Endowments in Thailand: Some Effects of Social and Economic 
Change, 1868-1910” in Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. XXII/Part II/May 1979, E.J. 
Brill/Leiden, 226.      
36 พาสนา กิจถาวร, “บทบาทของคณะสงฆในเร่ืองการศกึษาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั” (วิทยานิพนธ์ 

ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524) อ้างถีง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวล
นิพนธ์เพ่ือการศึกษา, 8  



เกล้ารัชกาลท่ี  5 และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ซึง่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เองถึงกบัเปรียบเปรยว่า เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ คือ พระสังฆราชท่ีแท้จริง37 เม่ือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้รับแต่งตัง้เป็นสมเด็จ
พระสงัฆราชในสมยัรัชกาลท่ี  6 พระองค์ทรงทราบดีถึงการทํางานของกระทรวงธรรมการและคณะสงฆ์ในการ
ดแูลท่ีเช่าและตกึแถววดัสําคญัตา่งๆ  ตลอดจนการจดัการศกึษาของสงฆ์ จนในท่ีสดุการตดัสินใจในงานสําคญัๆ 
ของสงฆ์ตกอยู่ในอํานาจของพระองค์แทนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ การทํางานของกรมกองในกระทรวงธรรม

การได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยพระองค์เช่นกัน โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการดแูลท่ีวดัและท่ีธรณีสงฆ์  ซึ่งมี
ผลต่อการสร้างรายได้ของวดัจากที่เช่าซึ่งพระองค์ได้ทรงมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงท่ีวดัหลายแห่งในพระนคร
ตัง้แต่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจมุจอมเกล้าฯ โดยเสนอแนะให้ตดัถนนใหม่เข้าใกล้ขอบท่ีดินของวดัเพ่ือ
สร้างตึกแถวริมถนนให้ค่าเช่าสงูขึน้ และการปรับปรุงให้กรมพระอารามซึง่มีหน้าท่ีซ่อมแซมวดัหลวงมาเป็นกรม
กัลปนา38 ซึ่งก่อสร้างตึกแถวให้วดัรวมถึงจัดการเก็บค่าเช่าด้วย ซึ่งหมายความว่าวดัได้รับการสร้างรายได้ใน
ฐานะใหม่ คือ นายทุนเจ้าท่ีดิน ซึ่งทําให้วัดย่ิงมีอํานาจในการดูแลพืน้ท่ีเป็นเอกเทศมากย่ิงขึน้ นอกจากนี  ้
พระองค์ยงัได้ปกป้องผลประโยชน์ของวดัอย่างเต็มท่ี มิให้ตกไปอยู่กบัรัฐ เช่น เม่ือวดัท่ีได้รับท่ีดินซึง่มีกรณีเกิดขึน้
ในปี พ.ศ .2460 เม่ือวดัราชสิทธารามได้รับบริจาคท่ีดินจากผู้ มีจิตศรัทธา และกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิได้ทรง
ทกัท้วงว่าวดัเม่ือได้รับท่ีบริจาคแล้วนัน้ไม่สามารถเปล่ียนมือกลบัไปเป็นของบคุคลอ่ืนได้กรณีการบริจาคแบบนี ้
จะทําให้วดัสามารถครอบครองท่ีดินได้ไม่สิน้สดุ วดัจะกลายเป็นเจ้าท่ีดินรายใหญ่ขดัขวางการพฒันาเมืองได้ 
เพราะท่ีนัน่จะต้องได้รับการถอดถอนวิสงุคามสีมาจากกษัตริย์ซึ่งยุ่งยากมาก ควรมีการจํากดัท่ีดินของวดั ซึ่งใน
ประเทศอังกฤษเรียกว่า “Mortmain Law” แนวความคิดนีถู้กคัดค้านจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ  ซึ่งทรง
โต้แย้งวา่วดัเป็นเจ้าของท่ีดินอย่างไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากบัท่ีในมือของ “แคปปิตอลลิสต์”หรือนายทนุ39 และยงัให้ข้อ
แก้ไขปัญหาว่า ถ้าท่ีดินอยู่ในมือของสงฆ์มาก รัฐยงัสามารถออกกฎหมายเรียกคืนได้ หรือจะออกกฎให้ใหม่ยงัได้ 
ซึง่ท่ีสดุแล้ว คณะรัฐมนตรีในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้ตดัสินใจให้การดแูลท่ีวดัอยู่ในการรับผิดชอบของคณะสงฆ์ และ
เงินผลประโยชน์จากการเช่าท่ีเหล่านัน้ ถูกส่งเข้ากรมกัลปนา  และนํามาใช้ได้เฉพาะกิจการของพระศาสนา
เท่านัน้โดยได้รับความเห็นชอบจากสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนีพ้ระองค์ทรงเข้าไปกํากับดูแลท่ีเช่าของวัด
หลวงท่ีสําคญัหลายแห่งเช่นพระองค์ทรงเข้าไปบริหารท่ีธรณีสงฆ์ของวดัโพธ์ิบริเวณฉนวนนํา้เพ่ือสร้างตกึแถวให้

เช่าเพ่ือหารายได้โดยยืมเงินจากมลูนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย วดัเทพศิรินทร์และกรมพระคลงัข้างท่ี เม่ือเห็นว่า
เงินเหลือหลงัจากหกัจ่ายให้เจ้าหนีจ้ากค่าเช่ามีไม่มากพระองค์ทรงเปลี่ยนให้กรมพระคลงัข้างท่ีเข้าถือหุ้นในการ

                                                 
37 พาสนา กิจถาวร, “บทบาทของคณะสงฆในเร่ืองการศกึษาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั” (วิทยานิพนธ์ 

ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524) อ้างถีง สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 
แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 2, 1-36  
38 หจช., ร 7 ศ 2/3, ย้ายกรมธรรมการไปกระทรวงศึกษาย้ายกรมกัลปนาไปกระทรวงการคลงั, จดหมาย วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ .
2467 จากกรมพระจนัทบุรีนฤนาถ ถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ในเร่ืองการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้าฯ โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารจดัการกรมพระอาราม  ซึ่งในอดีตมีหน้าที่ดแูลเพียงสภาพอาคารสถาปัตยกรรมของวดั แต่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงให้ดแูลเร่ืองการสร้างตึกแถวให้เช่าบนที่ของวดัและเก็บค่าเช่าวดัไปด้วย และในท่ีสดุถูกเปล่ียนชื่อ

เป็นกรมกลัปนา ในปี พ.ศ .2462 รายได้ของกรมกัลปนาจะถกูส่งไปเก็บในกระทรวงพระคลงั กรมกลัปนานีใ้นสมยัรัชกาลท่ี 7 ถกู

ย้ายไปอยู่ในกระทรวงพระคลงัแทน 
39 หจช., ร 7 ศ 20/1 “ท่ีธรณีสงฆ์ วดัศรีสริุยวงศ์ จงัหวดัราชบรีุ” 26 มกราคม พ.ศ .2467-5 สงิหาคม พ.ศ .2470 



บริหารตึกแถวบนท่ีวดัโพธ์ิและนํารายได้จากค่าเช่าฝากธนาคารเม่ือเงินรายได้และดอกเบีย้ทบเพ่ิมมากพอวดั
โพธ์ิจึงซือ้หุ้นคืน40 ในกรณีท่ีวดัหลายวดัมีกุฎิทรุดโทรมมากนัน้พระองค์ทรงแนะนําให้ตดัถนนผ่านเขตท่ีสงัฆาวาส
และรือ้กฎิุเก่าไปด้วยพร้อมกนัต่อมาใช้ท่ีริมถนนบางส่วนเพ่ือสร้างตึกแถวซึง่เงินรายได้และค่าเช่าก็กลบัมาบํารุง
วดั สําหรับวดัในย่านเยาวราชท่ีท่ีดินมีราคาสูง เช่นวดัปทุมคงคาและวดัสมัพนัธวงศ์นัน้พระองค์ทรงดแูลท่ีเช่า
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวดัสมัพนัธวงศ์นัน้ทรงส่งอดีตมหาดเล็กเลขาส่วนพระองค์ไปดูแลวดัแทน41และได้เป็น

เจ้าอาวาสในเวลาต่อมาซึง่ทําให้มีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีวดัอย่างมากเพื่อสร้างตึกแถวพาณิชยกรรมโดยรอบ ซึ่ง
การท่ีพระองค์เข้าไปกํากับดูแลตึกแถวให้เช่าและการจัดการผลประโยชน์ท่ีดินของวดันัน้มีวตัถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้มีความมัง่คัง่ของศาสนสมบติัซึง่จะได้แบ่งเบาภาระของรัฐ ซึง่ในเวลาต่อมาการให้วดัโดยเฉพาะพระสงฆ์
ท่ีมีหน้าท่ีบริหารดูแลท่ีวดัและมีอํานาจเหนือท่ีวดัมากขึน้ตลอดจนการจดัลําดบัชัน้พระอารามหลวงในรัชกาล
ต่อมาท่ีให้ความสําคญัแก่ความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารจดัการทรัพย์สินวดัแทนท่ีความสําคญัของ
โบราณสถาน42 กลบัทําให้ขดัแย้งกบัการอนรัุกษ์และรักษาวดัในฐานะโบราณสถานท่ีเป็นมรดกของชาติถึงแม้ว่า
พระองค์ได้ทรงช่วยสร้างมาตรฐานในพิธีกรรมทางพทุธศาสนา กิจกรรม วตัรปฏิบติั และระเบียบต่างๆ  จนเป็น
เอกภาพ ส่งเสริมความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของผู้คนรวมถึงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัของอดุมการณ์
ชาตินิยมแต่ในเร่ืองการสร้างและอนุรักษ์มรดกของชาตินัน้ การท่ีพระองค์สนับสนุนให้วัดถือครองท่ีดินเป็น
สิทธ์ิขาดและเจ้าอาวาสมีหน้าท่ีดแูลศาสนสมบติัของวดัเท่ากบัว่าวดัไม่ได้เป้นอนัหนึ่งอนัเดียวกับอดุมการณ์ของ
รัฐชาติสมยัใหม่ท่ีมรดกของชาติสมควรเป็นของสาธารณะแก่พลเมืองในการใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ นอกจากนีพ้ระองค์ยงั
ได้แก้กฏการขอวิสงุคาสีมาซึง่เป็นอํานาจของกษัตริย์ในการยกเว้นพระราชอํานาจในพืน้ท่ีอโุบสถของวดัโดยให้
ครอบคลุมทัง้วดัเพื่อลดจํานวนเอกสารเม่ือวดัต้องการขยาย แก้ไขขนาดโบสถ์ซึ่งทําให้ท่ีวดัซึ่งมีสภาพนอกพระ
ราชอาณาจักรมีอาณาเขตใหญ่ขึน้ โดยพระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ว่าท่ีวดันัน้มิได้อยู่นอกพระราชอาณาจกัรเสีย
ทีเดียวแต่เป็นเสมือนท่ีสมัปทานเช่นเหมืองแร่แต่ท่ีสมัปทานมีกําหนดคืนให้รัฐแต่วดันัน้ไม่มีกําหนด ซึง่นํามาซึ่ง
ปัญหาในการอนรัุกษ์โบราณสถานของวดั ถึงแม้ว่าในสมยัต่อมาจะได้มีความพยายามท่ีจะเข้าไปควบคมุวดัและ
ผลประโยชน์จากพืน้ท่ีของวดัโดยอํานาจรัฐ เช่น รัฐบาลของคณะราษฎร์โดยพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนาได้
เคยสอบถามไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรีถึงศาสนสมบติักลางและเคยมี

เจตนาท่ีจะให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาบริหารแทนท่ีคณะสงฆ์เม่ือเห็นว่าท่ีดินของสงฆ์มีค่าสงูขึน้มากและสามารถ
หาผลกําไรได้แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆท่ีลดอํานาจคณะสงฆ์หลงัจากเหตกุารณ์นี ้
 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต่อมากลับเป็นการออกกฎหมายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น
นายกรัฐมนตรีเพราะมีการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิสงฆ์ฉบบัใหม่ในปี พ.ศ. 2484 ท่ีมีการปรับโครงสร้างของการ
ปกครองคณะสงฆ์ใหม่ตามการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีแบง่อํานาจสงูสดุออกเป็น 3 สถาบนัมี สงัฆสภา สงัฆมนตรี

และตลุาการ ซึ่งเท่ากับว่าลดทอนอํานาจของสมเด็จพระสงัฆราชโดยท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสามารถลงนาม

ออกกฎตา่งๆได้ถ้าสมเดจ็พระสงัฆราชไม่ลงนามแตใ่นระดบัท้องถ่ินกลบัเพิ่มอํานาจให้เจ้าอาวาสมากขึน้โดยให้สถานะ
                                                 
40 พระครูปลดัสมัพิพฒันพรหมจริยาจารย์ (บญุ), ประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2536) 
41 หจช., ร 5 ศ 6/31 (8), วดัสมัพนัธวงศ์,  จดหมาย วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2446 จาก กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ถึง พระยาวฒิุการ
บดี และรายงาน เร่ืองรายรับรายจา่ย วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2446 จากพระปลดัช่ืน บาเรียนโท ถึง กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส  
42 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม 3 (กรุงเทพมหานคร, 2498), 245-257.  



เป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายอาญาซึง่ยงัคงสืบทอดมรดกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชินญาณว
โรรสท่ีให้อํานาจเจ้าอาวาสในการดแูลพืน้ท่ีและทรัพย์สินของวดัต่อไปจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2506 พระราชบญัญัติ
สงฆ์ได้ถกูแก้ใหม่อีกครัง้ในสมยัรัฐบาลเผด็จการพอ่ขนุของจอมพลสฤษด์ิโดยยบุ  3 สถาบนัหลกัคือ สงัฆสภา สงัฆมนตรี

และตลุาการ และกลบัไปรวมศนูย์ฺอํานาจท่ีมหาเถระสมาคมซึง่ไมต่า่งไปจากคณะสงฆ์เดิม ทําให้สงฆ์ย่ิงมีอํานาจเดด็ขาด

เหนือพืน้ท่ีและทรัพย์สินของวดัตามแบบรัฐบาลเผด็จการในสมยันัน้ 

 เห็นได้ชดัว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯนัน้มีบทบาทสําคญัในการทําให้พระสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส
เข้ามามีอํานาจเหนือท่ีดินและทรัพย์สินของวดัจากเดิมท่ีไม่ได้มีอํานาจโดยตรง ซึ่งสืบต่อจากการท่ีรัฐเร่ิมผลกั
ภาระการรับผิดชอบในการดูแลวดัหลวงมาสู่คณะสงฆ์และเจ้าอาวาส โดยเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐซึ่งเร่ิม
เปลี่ยนแปลงเป็นรัฐชาติสมยัใหม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการพฒันาสาธารณูปโภคตามแบบอย่างเมืองใน
รัฐอาณานิคมเพ่ือนบ้านและในยุโรป แต่เม่ือวัดได้มีการพัฒนาท่ีดินให้เป็นอาคารเช่ามีรายได้ท่ีน่าสนใจ 
เน่ืองจากท่ีดินมีราคาสูงขึน้นํามาซึ่งผลประโยชน์ท่ีนับวันมากขึน้อย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดปัญหาตามมา
นับตัง้แต่เกิดความผิดปกติในการจัดเก็บรายได้ในสมัยรัชกาลท่ี  5 จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีรัฐ
ภายใต้คณะผู้ ปกครองใหม่ก็พยายามเข้ามาควบคุมจัดการแทนคณะสงฆ์อยู่หลายครัง้ โดยมีเจตนาเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจนและไม่ชัดเจนบ้าง ซึ่งในท่ีสุดจนถึงปัจจุบันคณะสงฆ์และวัดก็ยังควบคุมการ
จดัการนีอ้ยู่ โดยท่ีการออกกฎหมายของรัฐมีส่วนในการทําให้วดัและเจ้าอาวาสมีอิสระมากขึน้ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้าฯได้ทรงปกป้องมิให้วดัสูญเสียสิทธ์ินีแ้ละได้กลายเป็นบรรทัดฐานต่อมาในการตีความความขดัแย้ง
เหนือท่ีวดัในอกีหลายกรณีซึง่ถือเป็นมรดกท่ีสําคญัของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯท่ีได้ให้ไว้แก่คณะสงฆ์ทัง้มวล 
 
การท่องเท ี่ยวและการอนุรักษ์วัด 
 นอกจากพระราชบญัญติัสงฆ์ฉบบัใหม่ท่ีรวมอํานาจการปกครองสงฆ์กลบัสู่การรวมศนูย์ท่ีพระเถระชัน้
ผู้ ใหญ่และเพิ่มอํานาจให้เจ้าอาวาสแล้ว รัฐในยุคจอมพลสฤษด์ิยงัได้พฒันาหน่วยงานของรัฐเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่มีผลกระทบต่อการอนรัุกษ์โบราณสถานและการบริหารจดัการวดัในเวลาต่อมา โดยเร่ิมจาก
การท่ีจอมพลสฤษด์ิได้เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดในสหรัฐอเมริกาในปี  2501 นัน้  ได้

เห็นความเจริญในด้านการท่องเท่ียวของอเมริกาจงึได้มีแนวคิดในการพฒันาการท่องเท่ียวในประเทศไทยให้เป็น
รูปธรรมขึน้มา โดยท่ีหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวนัน้ ในขณะนัน้เป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ ในการรถไฟฯ ท่ีให้
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว เม่ือจอมพลสฤษดิ์เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนัน้ได้ยุบสํานักงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวกรมโฆษณาการในสํานกันายกรัฐมนตรีเสียและตัง้หน่วยงานการท่องเท่ียวขึน้ใหม่เป็นองค์กรอิสระ43

โดยท่ีจอมพลสฤษด์ิได้กล่าวในพิธีเปิดองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ .2503 ว่า การ
ท่องเท่ียวนัน้ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ “ปฏิวตัิ” และ “พฒันา”  ซึ่งช่วยในการยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศ44 ซึ่ง
ประเทศไทยในขณะนัน้มีความต่ืนตวัของการท่องเท่ียวมากขึน้ เน่ืองมาจากการเข้ามาของฐานทพัอเมริกนั ซึง่ทํา
ให้กรุงเทพฯกลายเป็นศนูย์กลางแหล่งบนัเทิงสําหรับทหารอเมริกนัในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไป ซึง่ทําให้

                                                 
43 30 ปี ททท. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2533), 20-23  
44 “วาทะของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชน์,” ใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 36 ปี ททท. (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ดอกเบีย้, 
2527), 29 



มีปัญหาด้านภาพลักษณ์ของประเทศท่ีกลายเป็นการท่องเท่ียวในการบริการทางเพศ45 เพราะการเติบโตของ
ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับการบริการทางเพศกลายเป็นจุดเด่นและภาพลกัษณ์ของประเทศท่ีเสียหาย 
จนกระทัง่ในช่วงปี พ.ศ .2520 –  2525 ท่ีการท่องเท่ียวเร่ิมพยายามปรับภาพพจน์ของประเทศโดยเข้ามาส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากขึน้ โบราณสถาน พระราชพิธี และเทศกาลต่างๆ จึงได้ถูกยกขึน้มาเพ่ือพฒันา
เพ่ือการท่องเท่ียว โดยเฉพาะวดัหลวงหลายแห่งได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใน

การบรูณะวดัโดยมีการร่วมมือกบักรมศิลปากรเกิดความขดัแย้งในรูปแบบและแนวทางในหลายกรณี เน่ืองจาก
การสร้าง เปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ท่ีโบราณสถานเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนกัท่องเที่ยว ซึ่งในเกือบทกุกรณี
วัดมักเป็นฝ่ายท่ีได้จัดการในแนวทางของตน เพราะเจ้าอาวาสมีอํานาจในการจัดการในพืน้ท่ีของวัดตาม
พระราชบญัญัติสงฆ์ ในขณะที่อํานาจของอธิบดีกรมศิลปากรในการจบักุมผู้ ฝ่าฝืน บุกรุก โบราณสถานนัน้ไม่
สามารถใช้งานได้จริง เน่ืองจากฐานะทางสงัคมของพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่นัน้มีผลต่อตําแหน่งของข้าราชการและ
นกัการเมืองท่ีดแูลกระทรวงสงักดัของกรมศิลปากร เม่ือมีข้อได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจท่องเท่ียวจึงเป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์โบราณสถาน แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลประโยชน์ของเจ้าของพืน้ท่ีคือวัดและ
ผู้สนบัสนุนด้วยท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ของพืน้ท่ีโบราณสถานเพื่อเหมาะสมกับการท่องเท่ียว
และกิจกรรมท่ีเกิดผลประโยชน์ทางรายได้ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบททางประวติัศาสตร์และรูปแบบการ
อนุรักษ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปกป้องคุ้มครองโบราณสถานและย่ิงวดัถูกผลักภาระการดูแลรักษา
โบราณสถานและจดัการผลประโยชน์จากท่ีวดัมาให้รับผิดชอบตัง้แต่พระราชบญัญัติสงฆ์ฉบบัแรกแล้วเท่ากับ
การท่องเท่ียวยิ่งเพ่ิมโอกาสของวดัในการจดัหาผลประโยชน์จากโบราณสถานอีกทางหนึง่มากกวา่การอนรัุกษ์ ซึง่
กรณีท่ีเห็นได้ชดัคือกรณีการอนุรักษ์และบริหารจดัการวดัโพธ์ิซึ่งเป็นทัง้โบราณสถานสําคญัของชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวสําคญัในกรุงเทพฯ ซึง่การอนรัุกษ์วดัโพธ์ินัน้ได้มีการดแูลโดยรัฐมาตลอดแตไ่ด้หยดุไปในสมยัรัชกาลท่ี 
7 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ําและวดัได้ทรุดโทรมลง โดยพระและชมุชนต้องดูแลโบราณสถานเองจนกระทัง่การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเร่ิมมีบทบาทในฐานะธุรกิจท่ีทํารายได้เข้าประเทศสูง วัดโพธ์ิเร่ิมมีรายได้และความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ ซึ่งนบัตัง้แต่ปี พ.ศ .2514 จนถึงปี พ.ศ .2543 วดัโพธ์ิได้ใช้งบประมาณในการ
บูรณะถึง 127,012,538.20 บาท ซึ่งมีถึง  45 ,696,992 บาท ท่ีมาจากภาครัฐซึ่งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมี

บทบาทในการเป็นผู้ ริเร่ิมร่วมกับกรมศิลปากร46 ในปี พ.ศ .2527 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเร่ิมทําการ
ประชาสมัพนัธ์วดัโพธ์ิ ในขณะเดียวกนักรมศิลปากรและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ทําการบรูณะพระเจดีย์ 
 4 รัชกาล  โดยได้รับเงินช่วยเหลือจาก  OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF)47 ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ในส่วนของภาคเอกชนวดัโพธ์ิเร่ิมเก็บค่าชมวดัในปี พ.ศ .2515 และเร่ิมตัง้มลูนิธิเพ่ือรับเงินบริจาค
ในการดแูลบรูณะซอ่มแซมวดัในปี พ.ศ .2516 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยงัคงสนบัสนนุวดัโพธ์ิต่อมาในการ
เพ่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่นในปี พ.ศ .2538 มีการติดตัง้แสงเพ่ือสร้างความงามยามค่ําให้แก่โบราณสถานใน
วดัโพธ์ิ โดยได้รับงบประมาณ  5 . 9 ล้านบาทและปีพ.ศ .2540 วดัโพธ์ิได้เป็นสถานท่ีซึ่งเน้นในหวัข้อหลกั “มรดก
                                                 
45 Maurizio Peleggi, The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia (Bangkok: White Lotus Press, 2002) 62.  
46 พระครูปลดัสมัพิพฒันพรหมจริยาจารย์ (บญุ), ประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2536),106-197 
47 Alisara Menakanit, “ A Royal Temple in the Thai Urban Landscape: Wat Pho, Bangkok” (Unpublished Ph.D. 
Dissertation, Texas A&M University), 162.   



ทางวฒันธรรม : ภมิูปัญญาไทย” ของ งานอะเมซิ่งไทยแลนด์ 1998 – 199948 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ซึ่งทําให้วดัโพธ์ิเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากขึน้ ในช่วงเวลาท่ีการท่องเท่ียว
ขยายตัวนี ้วัดโพธ์ิมีรายได้มากขึน้จากทัง้ค่าผ่านเข้าชมวัดและการบริจาค จนแหล่งงบประมาณหลักในการ
อนุรักษ์มาจากวดั จากการสมัภาษณ์พระผู้ เก่ียวข้องกับการดูแลวดัโพธ์ิพบว่าวดัมีรายได้จากค่าผ่านประตูถึง
ประมาณ  20 ล้านบาทต่อปี แต่ท่ีน่าสนใจคือเงินรายได้จากการทําบญุและตู้บริจาคมีมากกวา่เงินรายได้จากการ

เข้าชม แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการทําบญุและการให้ในสงัคมและวฒันธรรมชาวพทุธด้วยเช่นกนั จึงเห็น
ได้ว่าวัดเร่ิมมีฐานะท่ีมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําให้วัดมีบทบาทของผู้ นําในการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ท่ี
โบราณสถานมากขึน้ โดยท่ีเกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในการอนุรักษ์โบราณสถานอยู่ตลอดเวลา 
เน่ืองจากจดุมุ่งหมายหลกัของการอนรัุกษ์โดยวดัมกัจะคํานงึถึงการใช้งานจริงท่ีต้องตอบสนองนกัท่องเท่ียวและผู้
ท่ีมาทําบญุในวดั เม่ือพระและวดัซึ่งถูกสนบัสนุนด้วยกฎหมายสงฆ์มีบทบาทชีนํ้าในวดัมากขึน้ เน่ืองจากมีเงิน
ไหลเข้ามาสนบัสนนุวดัจากการท่องเที่ยว การก่อสร้างต่างๆ ในวดัจึงเร่ิมมีลกัษณะท่ีเปล่ียนจากเพ่ือการทําบุญ
เป็นหลกัจึงเป็นเร่ืองของการต้อนรับนักท่องเท่ียว เช่น ในกรณีของวดัโพธ์ินัน้ระยะแรกๆ การอนุรักษ์นัน้เกิดขึน้
ตามความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐคือกรมศิลปากรหรือชมุชนท่าเตียนด้วยงบประมาณท่ีจํากดัมาก ก่อให้เกิด
สภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น การติดเหล็กดดัป้องกนัขโมยหรือตัง้ศาลาฟังธรรมชัว่คราว ท่ีก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่
น่าชมซึง่เกิดในยคุหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีรัฐตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี  7 ไม่มีงบช่วยบรูณะวดั เม่ือวดัโพธ์ิได้รับ
การช่วยเหลือจากการท่องเท่ียวในระยะแรกก็ยงัเป็นการอนรัุกษ์ท่ีกรมศิลปากรมีบทบาทเป็นผู้ นํา ซึง่จะเห็นได้ถึง
การบรูณะและสร้างพิพิธภณัฑ์ในพระระเบียงรอบๆ เจดีย์  4 รัชกาลตามแนวคิดแบบตะวนัตกท่ีมองวดัเป็นมรดก
ท่ีหวงแหนต้องรักษาไว้เพ่ือชาติ โดยการสร้างพิพิธภณัฑ์เพ่ือเก็บรักษาให้ถูกหลกัการของการดแูลมรดก ต่อมา
เม่ือวดัโพธ์ิมีรายได้เพ่ิมมากขึน้ทัง้จากนกัท่องเท่ียวและผู้บริจาคทําบญุจนสามารถท่ีจะทําการบรูณะวดัได้เอง วดั
เร่ิมก่อสร้างอาคารต่างๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมท่องเท่ียว เช่น ห้องนํา้ท่ีทันสมัย แต่อยู่ติดกับพระวิหาร ซึ่งเป็น
โบราณสถานสําคญัหรือการบรูณะจิตรกรรมฝาผนงัในพระวิหารพระนอนท่ีเป็นภาพเร่ืองราวมหาวงศ์ซึง่เป็นมหา
กาพย์ของลงักาในการต่อสู้ ระหว่างชาวพุทธสิงหลกับชาวทมิฬ ซึ่งภาพบางส่วนได้เสื่อมสภาพเสียหายเพราะ
ความชืน้จากหลงัคา ซึง่ไม่มีข้อมลูรูปแบบของจิตรกรรมท่ีหายไป แต่ทางวดัโพธ์ิได้เสนอท่ีจะบรูณะโดยยึดถือว่า

เป็นการแสดงคติทางพทุธและมีเร่ืองราวชดัเจน ส่วนรูปแบบนัน้สามารถประมาณได้จากรูปแบบช่างฝีมือในส่วน
ท่ีเหลือ ซึง่กรมศิลปากรท่ียงัยดึหลกัการของ John Ruskin ในเร่ือง ความแท้ของวสัด ุ(Authenticity) ท่ีคนรุ่นหลงั
ควรเคารพเนือ้แท้และฝีมือของผู้ สร้างสรรค์และการทําใหม่นัน้ถือเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และทําให้
โบราณสถานหมดคณุค่า ไม่เห็นด้วยกบัการต่อเติมให้สมบรูณ์ซึง่อยู่ในบริบทของความเป็นสมบติัของชาติ แตว่ดั
และพระสงฆ์ก็มีจดุยืนท่ีโบราณสถานเป็นสมบติัของพระศาสนา การท่องเท่ียวจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันา
สมบัติของพระศาสนาได้ดีท่ีสุด เม่ือวัดสามารถเพิ่มพูนรายได้ทําให้พุทธศาสนามั่นคงขึน้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถเผยแพร่เร่ืองราวตามคําสั่งสอนในพุทธศาสนาให้กับผู้ มาเย่ียมชมและผู้ แสวงบุญได้ วัดท่ีเป็น
โบราณสถานหลกัของกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่อ่ืนๆ จึงมีปัญหากบัการอนรัุกษ์ซึง่เจ้าหน้าท่ียึดถือแนวทางของ
การสงวนรักษาท่ีเคร่งครัดเช่นกัน ซึ่งบางครัง้อาจจะไม่ตอบสนองการใช้งานของนกัท่องเท่ียวและผู้มาทําบญุได้
เต็มท่ี  

                                                 
 



บทบาทและวาทกรรมของวัดในฐานะวัดพฒันาตวัอย่าง 
นอกจากการท่องเท่ียวท่ีเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายการพฒันาประเทศแล้ว รัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิยงั

ได้มีการริเร่ิมโครงการ “วดัพฒันาตวัอย่าง” ขึน้ ในปี พ.ศ. 2503   ซึ่งเน้นยํา้ท่ีการรวบรวมเอาพุทธศาสนาเป็น
สว่นหนึง่ของนโยบายพฒันาประเทศ ซึง่เป็นหวัใจของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ โดยท่ีเร่ิมตัง้คณะกรรมการในปี พ.ศ .
2504  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้วัดเป็นตัวอย่างของความเรียบร้อยและมีสุขอนามัยท่ีดีเป็นตัวอย่าง49 โดยท่ีมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการเป็นประธานและเม่ือมีการใช้พระราชบญัญัติสงฆ์ฉบบัใหม่ในปีพ.ศ.  2505 
คณะกรรมการได้เปล่ียนใหม่ให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแทน โดยคณะกรรมการจดัทําโครงการวดั
พฒันาดีเด่นขึน้ในระดบัชาติ โดยมีการเลือกวดัท่ีมีลกัษณะเหมาะสมมาเข้าโครงการเพ่ือพฒันาวดัตามเป้าหมาย
สําคญั  3 ประการ คือ  

1. สร้างพืน้ท่ีสะอาดและเรียบร้อยถกูสขุลกัษณะ 
2. มีการบริหารจดัการวดัท่ีดี 
3. มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมเกิดประโยชน์แก่ชมุชน 

เม่ือเจ้าอาวาสเห็นชอบแล้วทางกรมการศาสนาจงึได้จดังบประมาณช่วยเหลือและสง่ช่างทําการสํารวจและจดัทํา
แผนพฒันา วดัซึ่งในปีพ.ศ.  2506 ได้มีการเลือกวดัทัง้หมด  28 วดั เข้าร่วมโครงการจากการสํารวจของกรมการ
ศาสนาและสภาวิจยัแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้มีวดัพฒันาตวัอย่างในทุกๆ อําเภอภายใน  12 ปี ซึ่งวดัเหล่านี ้
เม่ือได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และพืน้ท่ีจัดผลประโยชน์ท่ี
ชัดเจน สะอาด และเรียบร้อย50 วัดท่ีเข้าโครงการนีต้้องเป็นวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในวัดทัง้ดูแลพืน้ท่ีจัด
ผลประโยชน์และการจดัการศกึษา โดยทางคณะกรรมการสนบัสนนุให้วดัจดัการซ่อมแซมโบราณสถานและสร้าง
สาธารณปูการต่างๆ ให้ชมุชน ซึ่งพยายามทําให้วดัเป็นศนูย์กลางชมุชนอีกครัง้ อย่างไรก็ตามไม่มีการอธิบายถึง
วิธีการดูแลโบราณสถานในฐานะมรดกของชาติหรือตัวแทนทางวัฒนธรรมของชาติแต่ยังได้รวมถึงไม่มีการ
คํานึงถึงกรมศิลปากรในฐานะท่ีเป็นผู้ คุ้ มครองดูแลโบราณสถานและการทํางานร่วมกัน โดยท่ีพระสงฆ์
ผู้ รับผิดชอบโครงการยังมีโอกาสได้รับสมณศกัด์ิและพัดยศถ้าโครงการมีความก้าวหน้า จนกระทั่งในปี พ.ศ .
2513 ท่ีมีการปรับปรุงแนวทางซึ่งรวมการอนุรักษ์วดัโบราณสถานเข้าไปในแผนพฒันา รวมถึงการให้มหาเถระ

สมาคมเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการจนมีการสร้างแนวทาง  3 ประการในการพฒันา คือ ศาสนวตัถุ ศาสน
บคุคล และศาสนธรรม ในท่ีสดุก็ได้มีการจดัการมอบรางวลัประจําปีขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2519   –  2524 ให้แก่วดัท่ี
ประสบความสําเร็จในการพฒันา โดยมีการจดังานและได้รับมอบพดัยศจากสมเด็จพระสงัฆราชและได้ถกูบรรจุ
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (2525-2530) และถกูเปลี่ยนช่ือเป็นโครงการ “พฒันาวดัให้
เป็นศนูย์กลางชมุชน”  ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความคิดท่ีวดันัน้ในปัจจบุนั(ขณะนัน้)ไม่ได้เป็นศนูย์กลางชมุชนเช่น
ในอดีตอีกต่อไปจึงต้องมีการทําให้วดักลับคืนมีหน้าท่ีในชุมชนอีก ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความคิดในเร่ืองอดีตท่ีสูญ
สลาย (Lost Past) และความรู้สกึโหยหาในการนํากลบัมาอีก (Nostalgia)  ในแง่มมุหนึง่ ในขณะเดียวกนัก็มีการ
ให้รางวลัวดัพฒันาดีเดน่เพิม่ขึน้มาโดยคดัเลือกจากวดัพฒันาตวัอย่าง และในปี พ.ศ. 2538  ได้มีการตัง้โครงการ 

                                                 
49 สภุาพ สพุนัชนนั, “อนัเป็นท่ีมาของการพฒันาวดั” ใน วดัพัฒนา’ 41 (กรุงเทพมหานคร:กองพทุธศาสนสถาน โรงพิมพ์กรมศาสนา
, 2541), 195.  
50 ibid., 143.  



“วดัอทุยานการศกึษา” ขึน้ให้เป็นขัน้แรกของการเป็น “วดัพฒันาตวัอย่าง” โดยเน้นท่ีการให้บริการการศกึษาและ
บริการชมุชนในการเป็นท่ีสงบเหมาะแก่การศึกษาและทําสมาธิ ซึ่งเม่ือมีการให้งบประมาณสนบัสนุนพร้อมทัง้
การเลื่อนสมณศกัดิ์ การพฒันาวดัและพืน้ท่ีในวดัจึงกลายเป็นหนทางความก้าวหน้าทางสงัคมของพระสงฆ์ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าในการให้รางวลันีจ้ดัโดยกรมการศาสนาและไม่มีกรมศิลปากรเข้ามาเก่ียวข้องแต่อย่างใดในการ
พิจารณาการให้ตําแหน่งโดยตรง เม่ือมีการปรับปรุงพืน้ท่ีวดัหลวง ผู้ เก่ียวข้องจึงไม่ให้ความสําคัญแก่วิธีการ

อนุรักษ์วัดในฐานะของมรดกของประเทศและความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมศิลปากรเป็นหลักเพราะ
หน่วยงานอนุรักษ์ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ในการตัดสินและให้รางวัลแก่วัดและพระสงฆ์ท่ีมีความรับผิดชอบใน
โครงการเลย แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ท่ีการตดัสินของกรมการศาสนาและคณะสงฆ์ท่ีมีการให้เงินสนบัสนนุ
และสมณศกัด์ิเป็นผลตอบแทนแก่พระสงฆ์ท่ีบริหารวดั การพฒันาวดัเพ่ือให้เป็นศนูย์กลางชมุชนนัน้อาจถือเป็น
วฒันธรรมท่ีถกูสร้างขึน้จากวฒันธรรมดัง้เดิมของสงัคมไทยพทุธแต่ถูกปรับโดยกลุ่มผู้ปกครองในสมยัเผด็จการ
รัฐทหารในการเป็นเคร่ืองมือแสดงตวัอย่างความเรียบร้อยการพฒันาประเทศสูค่วามทนัสมยั  

การเกิดวดัพฒันาตวัอย่างนัน้จึงเป็นการสนบัสนนุวดัในบริบทท่ีต่างกบัความเป็นตวัแทนวฒันธรรม 
หรือมรดกของชาติซึ่งเม่ือมีการให้งบประมาณสนบัสนนุพร้อมทัง้การเล่ือนสมณศกัดิ์ การพฒันาวดัและพืน้ท่ีใน
วดัจึงกลายเป็นผลประโยชน์ท่ีชัดเจนและผูกติดกับลาภยศในสถาบนัสงฆ์และเห็นได้ชัดว่าเป็นเคร่ืองมือสร้าง
ภาพของผู้ปกครองเผดจ็การ ซึง่จะเห็นได้ว่าในการให้รางวลันีจ้ดัโดยกรมการศาสนาและไม่มีกรมศิลปากรเข้ามา
เก่ียวข้องแต่อย่างใดในการพิจารณาการให้ตําแหน่งโดยตรงเพราะผู้ปกครองเผด็จการไม่ได้ให้ความสําคญักับ
ความเป็นมรดกของชาติ ดงันัน้การปรับปรุงวดัจึงถกูเน้นไปท่ีสาธารณูปการและสาธารณะประโยชน์ต่อชมุชน 
การพัฒนาวัดนีย้ังสนับสนุนการจัดเขตท่ีวัดเพ่ือให้มีการหารายได้สูงสุดก็เป็นวัฒนธรรมท่ีถูกสร้างขึน้จาก
ประเพณีการให้กัลปนาผลของวดั แต่การให้สงฆ์เข้ามาจดัการท่ีดินจนมีสภาพเป็นเจ้าท่ีดินไม่ได้เป็นวฒันธรรม
ดัง้เดิมของชาวไทยพทุธแน่และไม่ไช่หนทางพ้นทกุข์ การจดัการผลประโยชน์นีถ้กูปรับโดยกลุ่มผู้ปกครองเร่ือยมา
ทกุสมยั เพ่ือให้วดัเลีย้งตวัเองได้และแบ่งเบาภาระของรัฐในการพฒันาอาณาจกัรไปสู่ความเป็นนครของรัฐสมยั
ใหม่แม้กระทั่งการเกิดโครงการนีก้็ไม่ได้แก้ไขปัญหานี ้การเกิดวดัพัฒนาตวัอย่างนัน้จึงเป็นการสนับสนุนวดัใน
บริบทท่ีขดัแย้งกบัความเป็นตวัแทนวฒันธรรมหรือมรดกของชาติ 

 
สรุป 

ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโบราณสถานในวดัไม่ว่าเพ่ือการท่องเท่ียวหรือการพฒันาวดัตามนโยบาย
วดัพัฒนาตัวอย่างในท้ายท่ีสุดแล้วกรมศิลปากรก็ยอมให้วดัต่อเติมอาคารโบราณสถานโดยท่ีจริงๆ แล้วกรม
ศิลปากรสามารถดําเนินคดีกับเจ้าอาวาสได้ แต่หลายกรณีท่ีกรมศิลปากรนอกจากไม่ขดัขวางแล้วยังต้องช่วย
อํานวยความสะดวกให้ในการออกแบบและเขียนแบบอีกเพราะถูกพระสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ขอร้อง จึงเห็นได้ชัดว่า
อํานาจของหน่วยงานท่ีปกป้องดแูลโบราณสถานคือกรมศิลปากรนัน้ไม่สามารถท่ีจะบงัคบัใช้กับวดัหลวงได้เลย
โดยเฉพาะเม่ือเจ้าอาวาสหรือพระชัน้ผู้ ใหญ่ในวัดมีฐานะและสมณศักดิ์สูง ถึงแม้ว่าอธิบดีกรมศิลปากรและ
เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรมีอํานาจในการจบักุมและปรับผู้ ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัโบราณสถานก็ตามแต่เม่ือต้องมี
การตดัสินใจเพ่ือฟ้องร้องเจ้าอาวาสวดัแล้วโดยเฉพาะวดัหลวงซึง่เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะและส่วนใหญ่เป็น
พระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ ซึง่ในบริบทของสงัคมไทยแล้วเกือบจะเป็นไปไม่ได้ในการสัง่ฟ้องพระชัน้ผู้ ใหญ่โดยท่ีความผิด



ไม่ใชเ่ร่ืองของการละเมิดพระวินยัขัน้ร้ายแรง ซึง่ในอดีตเคยมีมาแล้วในกรณีของวดัสมัพนัธวงศ์ซึง่ในปีพ.ศ.  2512 
  ทางวดัได้รือ้พระอโุบสถเก่าและพระวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งมีสถาปัตยกรรมผสมจีนและโกธิคทิง้เสียและ
สร้างพระอโุบสถสูง  3 ชัน้ใหม่แทน ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรถ้าปฏิบัติตามกฎหมายต้องลงโทษเจ้าอาวาสซึ่งคือ
จําคกุ  6 ปี ปรับ  20 ,000 บาท ตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้สัง่ให้กรม
ศิลปากรและกรมการศาสนาส่งจดหมายถึงพระมหาเถระสมาคมให้ลงโทษเจ้าอาวาสวดัสัมพนัธวงศ์ ในการ

ประชุมมหาเถระสมาคมวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.  251651 ท่ีประชุมได้ลงความเห็นว่าเจ้าอาวาสไม่มีความผิด 
นอกจากกรณี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์แล้ววัดหลวงอ่ืนๆอีกมากท่ีต่อเติมหรือสร้างอาคารท่ีมีผลต่อ 
โบราณสถาน เช่น การสร้างหอระฆงัใหม่หลงัอโุบสถวดัชนะสงครามวรมหาวิหารซึง่เป็นวดัหลวงท่ีเจ้าหน้าท่ีกรม
ศิลปากรนิยมไปทําบญุแต่ไม่มีการทกัท้วงจากกรมศิลปากร หรือวดัสระเกศวรมหาวิหาร ซึง่เป็นวดัหลวงท่ีมีการ
บรูณะอย่างต่อเน่ืองโดยท่ีพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ของวดัสามารถชกัชวนครอบครัวนกัธุรกิจชัน้นําของประเทศให้ลง
มือบรูณะวดัด้วยตนเองและทําให้มีกลุ่มผู้ศรัทธาเข้าร่วมทําการอนุรักษ์แต่ไม่มีการรายงานถึงกรมศิลปากร จึง
เห็นได้ชัดว่ากรมศิลปากรไม่สามารถควบคุมและบังคับใช้พระราชบัญญัติโบราณสถานได้ในบริบทของ
วัฒนธรรมไทยท่ีจากประวัติศาสตร์ไม่เคยมีการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือปฏิวัติทางชนชัน้หรือการ
เคลื่อนไหวทางความคิดเช่นลทัธิแสงสว่างท่ีเกิดการลดอํานาจขององค์กรทางศาสนาโดยตดัขาดอํานาจของศา
สนจักรและรัฐ  (Separation of Church and State) ดังเช่นในยุโรปและเกิดความคิดในการอนุรักษ์และ
บรูณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานซึง่มีนยัยะเพื่อเอกลกัษณ์ ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และอารยธรรมของชาติจึงขดั
กับความเป็นจริงท่ีองค์กรทางศาสนาพุทธของไทยนอกจากไม่ได้ถูกลดอํานาจแล้วยังมีการให้อํานาจมากขึน้
เร่ือยๆ จนถึงปัจจบุนั โดยในพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ได้มีบทบญัญัติให้อํานาจพระสงฆ์ท่ีมีตําแหน่งบริหารใน
คณะสงฆ์ถือเป็นเจ้าพนกังานของรัฐซึง่คงเป็นความพยายามท่ีจะให้หน่วยงานของรัฐได้ควบคมุพระได้แต่กลบัย่ิง
ให้อํานาจความชอบธรรมแก่เจ้าอาวาสในการดแูลวดัมากขึน้ 

การอนุ รัก ษ์ โบราณสถานในประเทศไทยนั น้ เห็นได้ชัดว่าได้ รับ อิทธิพลมาจากการอนุ รัก ษ์
(conservation)ในยโุรป โดยดไูด้จากการให้นิยามของโบราณสถานวา่เป็นประโยชน์แก่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
หรือ ศิลปกรรม และเป็น “ทรัพย์สินของชาติ” ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีดูแล

โบราณสถานคือกรมศิลปากรได้ระบชุดัถึงการ “ปกป้อง คุ้มครอง บํารุงรักษา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดก
ทางศิลปวฒันธรรมของชาติ” ว่า เป็นภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซึ่งไม่ต่างไปจากคําประกาศ (Manifasto) ของ
สมาคม ปกป้องคุ้ มครองโบราณสถาน (Society for Protection of Ancient Buildings – SPAB) โดย William 
Morris ซึ่งเน้นยํ า้ถึงการปกป้องโบราณสถานเพ่ือความถูกต้องตามประวัติศาสตร์ แทนท่ีการบูรณะ  
(Restoration)ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโบราณสถานไปตามรูปแบบหลกัของศิลปกรรมตามใจของผู้บรูณะเพ่ือความ
สมบูรณ์ของรูปแบบนัน้ๆ  โดยท่ีอาจไม่เคยมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์เลยก็ได้ ซึ่งแนวความคิดเหล่านีมี้ผลสืบ
เน่ืองมาจากเง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจของการเกิดรัฐชาติและการปฏิวติัอตุสาหกรรมในยโุรป โดยท่ีแนวคิด
ในการอนรัุกษ์ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มแนวคิดท่ีต่อต้านการปฏิวติัอตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ซึง่ส่วนหนึ่งได้
สร้างมลภาวะและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชมุชนเมืองตอ่มา ซึง่แนวคิดแบบ Romanticism นี ้เน้นในการ
กลับไปหาคุณค่าความงามของเมืองในยุคกลาง  ) Medieval Age (ซึ่งนับถือพระเจ้าและมองว่าธรรมชาติคือ

                                                 
51 รายงานการประชมุมหาเถระสมาคม พ.ศ. 2516, เร่ืองการรือ้พระอโุบสถวดัสมัพนัธวงศ์ วนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ .2516 



ตวัแทนของพระเจ้าและการปฏิเสธพระเจ้าของแนวคิดยคุสมยัใหม่ทําให้เกิดความโหยหาอดีตท่ีล่มสลายไปและ
สถาปัตยกรรมในยคุกลางอีกครัง้ ซึง่เป็นประเด็นหลกัของการอนรัุกษ์ (conservation) โดยท่ีเกิดจดุแบ่งระหว่าง
อดีตและปัจจุบนัอย่างชดัเจน โดยท่ีงานเขียนของ John Ruskin และ William Morris ได้กลายเป็นบรรทัดฐาน
ของงานอนุรักษ์โบราณสถานและแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกาท่ีเน้นยํ า้ให้เห็นถึงคุณค่าในเชิง
ประวติัศาสตร์ของโบราณสถานและเคารพต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของประวติัศาสตร์ท่ีทําให้เนือ้แท้ของ

วสัดมีุความเก่า สกึหรอตามธรรมชาติซึง่ถือเป็นตวัแทนอํานาจของพระเจ้า ความคิดเหลา่นีไ้ด้เข้ามามีอิทธิพลใน
สยามประเทศ เน่ืองจากการติดต่อกับรัฐอาณานิคมได้นําแนวคิดเหล่านีเ้ข้ามาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี  5 ซึ่งกลุ่ม
ผู้ปกครองสยามเองได้เร่ิมมองสถาปัตยกรรมของพทุธศาสนาในเชิงประวติัศาสตร์สมยัใหม่ท่ีโบราณสถานในยุค
กลางหรือก่อนปฏิรูปเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนใจให้นึกถึงอดีตและอารยธรรมของชาติ โดยเห็นได้จากจดหมายเหตุ
ของกรมพระยานริศรานุวติัวงศ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีเร่ิมมีความคิดในการบูรณะวดั
ไม่ให้ดใูหม่หรือกําหนดอายโุบราณสถานของวดัและฝีมือช่างมาตดัสินรูปแบบการบรูณปฏิสงัขรณ์ ตลอดจนการ
จ้างชาวต่างชาติเข้ามาจดัการงานพิพิธภณัฑ์เพ่ือเก็บรวบรวมโบราณวตัถสุําคญัและการตัง้หอสมดุขึน้ รวมถึงมี
การตัง้สมาคมเพื่อศกึษาประวติัศาสตร์และโบราณคดี โดยการนําของชาวต่างชาติอีกเช่นกัน ซึง่เป็นการตอกยํา้
ให้เห็นถึงความคิดของกลุ่มผู้ นําในสมยัรัชกาลท่ี  5 ท่ีเร่ิมเห็นความสําคญัของโบราณสถานในลกัษณะเดียวกับ
แนวคิดของยุโรปท่ีเร่ิมมีความคิดว่าศิลปะของไทยจะสูญหายไปในสมัยรัชกาลท่ี  6 แนวความคิดนีไ้ด้มีการ
พฒันาต่อมาในการตัง้กรมศิลปากรขึน้เพ่ือรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆ จากหน่วยงานกรมกองอ่ืนๆ  โดยเฉพาะ
ช่างท่ีเป็นประณีตศิลป์นัน้ได้ถูกแยกออกจากกระทรวงโยธาธิการและนํามารวมกับกรมพิพิธภณัฑ์ท่ีถูกแยกมา
จากกระทรวงธรรมการ จึงเห็นได้ชดัว่าการเกิดของกรมศิลปากรเป็นความพยายามท่ีจะรวบรวมจดัการศิลปะ
และอารยธรรมของชาติให้เป็นหมวดหมู่ มีการดแูลรักษาเฉพาะท่ีเป็นระบบมากขึน้ ซึง่ได้เร่ิมตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 
5  เป็นต้นมา และยงัสอดคล้องกบัการจดัทําแบบนวกรรมของสมเด็จพระสงัฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ท่ีได้ระบใุนการจดัพิมพ์ว่าวดัในหวัเมืองไม่สวยงามและรูปแบบศิลปะแบบไทยจะสญูสิน้
เพราะช่างจีนทําอย่างไทยไม่เป็น จึงได้เขียนแบบตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมของวัดหลวงในกรุงเทพฯไว้เป็น
แบบอย่าง ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดในเร่ืองอดีตท่ีสญูหายได้กลายเป็นประเด็นสําคญัในการอนรัุกษ์ในสายตา

ของผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันก็เห็นถึงความคิดแบบชาตินิยมท่ีมองคนจีนเป็นผู้ ท่ีทําให้สมบตัิของชาติหายไป 
ความรู้สกึถึงความสญูเสียมีมากขึน้เม่ือมีการยบุกรมศิลปากรในสมยัรัชกาลท่ี  7 และช่างส่วนใหญ่ได้ถกูปลดรับ
บํานาญ จนเม่ือมีการตัง้กรมศิลปากรขึน้มาอีกครัง้ในสมยัรัฐบาลคณะราษฎร์ เม่ือปีพ.ศ.  2476 และมีการออก
พระราชบญัญัติโบราณสถานออกมาในปี พ.ศ.  2477 ซึ่งมีการขึน้ทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศและจดัทํา
แบบมาตรฐานขึน้สําหรับโบสถ์ของวัดในหัวเมืองในปี พ.ศ. 2483  โดยมีการให้เหตุผลว่า วัดในหัวเมืองมี
ลกัษณะไม่สวยและสมส่วน ไม่เหมาะกบัเป็นวฒันธรรมของชาติ ซึ่งแบบมาตรฐานมีลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ภาคกลางซึ่งได้กลายเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทัง้ชาติไป ซึง่เน้นยํา้ถึงความเป็นตวัแทนของวฒันธรรมของ
ชาติอย่างชัดเจนและมีความต้องการสร้างมาตรฐานของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม ประจําชาติ(Stylistic 
Unity) ผ่านทางวัด ซึ่งในสมัยนีจ้อมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากรได้ย้ายมาอยู่ใน
กระทรวงวฒันธรรม ซึ่งหน้าท่ีและภารกิจของกรมศิลปากรได้ระบุอย่างชดัเจนในการดแูลรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชาติ ซึ่งรวมถึงการรักษา ปกป้อง คุ้มครอง โบราณสถาน โบราณวตัถุ และงานสถาปัตยกรรม จะเห็นได้ว่า



การอนรัุกษ์ (conservation) โบราณสถานซึ่งอยู่ในวดัหลวงส่วนใหญ่ได้มีการพฒันาแนวคิดอย่างต่อเน่ืองในมิติ
ท่ีเป็นสมบติัและศิลปวฒันธรรมของชาติตามแบบอย่างแนวความคิดขององักฤษและชาติมหาอํานาจในยโุรป ซึง่
มีความเก่ียวข้องกับความคิดในเร่ืองของความแท้ของวสัดุและของเทียมซึ่งเกิดจากการซ่อมสมัยใหม่ ความ
ถูกต้องตามประวติัศาสตร์ของชาติและการเน้นยํา้ความมีตวัตนของชาติและอารยธรรมผ่านทางโบราณสถาน
ต่างๆ ของวดั จริงๆแล้วประเทศไทยก็มีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคสมยัใหม่เช่นกนัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโดยลกัษณะทางกายภาพของกรุงเทพได้เปล่ียนไปเพื่อรับกบัสภาพทางเศรษฐกิจแบบใหม่
และความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกันบริบทของวดัหลวงในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้
เปลี่ยนไปด้วยเช่นกนั แตไ่ม่ได้เปล่ียนไปในแนวทางท่ีมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการเป็นสมบติัของชาติแต่อย่างใด 
โดยท่ีในสมยัก่อนการเปล่ียนแปลงระบบทางการบริหารราชการ โครงสร้างของสงัคมและเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึน้ใน
รัชกาลท่ี  5  นัน้ วดัมีสถานภาพท่ีเป็นกลางในสงัคมกึ่งศกัดินา ซึง่ทัง้รัฐคือผู้ปกครอง  (กษัตริย์,เชือ้พระวงศ์ และ
ขนุนาง)  ในการทํานบุํารุงวดัต่างๆ รวมทัง้วดัหลวงและวดัราษฎร์ ซึง่คหบดีและผู้ มีฐานะในชมุชนดแูล แตท่ัง้นีรั้ฐ
ผู้ปกครองและผู้ มีฐานะเหล่านัน้มิได้แสดงตนเป็นเจ้าของวดั จะมีบ้างท่ีมีการกล่าวถึงวดัในฐานะท่ีถูกอปุถัมภ์
โดยตระกูลสําคัญๆ และมีบางครัง้ท่ีผู้ ปกครองหรือผู้ อุปถัมภ์มาใช้พืน้ท่ีในงานพิธีสําคัญ แต่พืน้ท่ีวัดและ
สถาปัตยกรรมตา่งๆ นัน้ต้องถือวา่ยกให้แก่พระศาสนาและขาดจากทางโลก ในขณะท่ีพระสงฆ์นัน้คือผู้อาศยัและ
ไม่ยุ่งเก่ียวกบัวตัถทุางโลกตามคําสัง่สอนทางพทุธศาสนา เจ้าอาวาสก็ดแูลพระลกูวดัในเร่ืองการเรียนการปฏิบติั
ธรรมและติดต่อทางการต่อเม่ือวดัต้องการบรูณะใหญ่เท่านัน้ นอกจากนีว้ดัหลวงยงัมีเลกวดัและเจ้ากรมวดัคอย
ดแูล จริงๆ แล้วสถานภาพของวดัในยุคกึ่งศกัดินากลบัมีสถานภาพท่ีเป็นกลางและมีสมดลุย์ระหว่างผู้ปกครอง
ชมุชนและพระสงฆ์ ซึง่เหมาะสมกบัการเป็นสมบติัสาธารณะและเป็นมรดกของชาติในกรอบความคิดของรัฐชาติ
สมยัใหม่มาแตเ่ป็นมรดกท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ แตเ่ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินและ
โครงสร้างสงัคมแบบกึ่งศกัดินาไปสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่แล้วเกิดปัญหาในการทดแทนเลกวดัและข้าพระ
เพ่ือช่วยเหลือวดัหลวง รัฐจึงแก้ปัญหาด้วยการผลักภาระการดูแลวดัหลวงไปให้แก่สงฆ์โดยให้อํานาจแก่เจ้า
อาวาสในการดูแลวดัมากขึน้และระบุชดัว่าวดัต้องหาผลประโยชน์จากท่ีวดัเพ่ือรักษาสมดุลกบัรายจ่ายท่ีใช้ใน
การดูแลบํารุงรักษาวดัเอง ซึ่งวัดท่ีมีสภาพทางสังคมในฐานะสมบัติสาธารณะกลายสภาพเป็นทรัพย์สินของ

เอกชนแทนซึง่สภาพทางสงัคมเดิมของวดันีค้ือมรดกท่ีจบัต้องไม่ได้ (intangible heritage) นัน่เองของสงัคมไทย 
นอกจากนีทํ้าให้พระสงฆ์ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพื่อนิพพานและหลดุพ้นจากกิเลสต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบัวตัถุ

สถานต่างๆ  ซึ่งนอกจากเป็นปัญหาในเชิงปฏิบติัแก่พระสงฆ์แล้วยังเป็นปัญหาในเชิงการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของวดัในฐานะมรดกของชาติท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาดแูลตามกรอบความคิดในการอนรัุกษ์ด้วย ซึ่งเห็นได้
ชดัว่าผู้ปกครองสยามถึงแม้ว่ามีการมองวดัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างชาติผ่านตัวแทนสมบัติของชาติทางวตัถ ุ
(tangible heritage) แต่มิได้ต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปกป้องและรักษาวัดกลับให้วัดดูแลเอง ซึ่ง
เท่ากับว่าใช้คณะสงฆ์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์ประกอบชาติและทําลายมรดกท่ีจบัต้องไม่ได้ (intangible 
heritage)ของวดัและสงัคมไทยไป 

สมดลุของอํานาจและบริบทของวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีกลางจึงเสียไปกลายเป็นของสงฆ์ และเม่ือมีการตัง้คณะ
สงฆ์ตามพระราชบญัญติัสงฆ์แล้วย่ิงทําให้องค์กรสงฆ์มีอํานาจมากขึน้และอํานาจของสงฆ์ในการดแูลวดัร้างซึง่
มีไม่น้อยท่ีเป็นโบราณสถานด้วย ซึ่งการเพ่ิมอํานาจให้แก่องค์กรสงฆ์และเจ้าอาวาสจึงขดัแย้งกับการอนุรักษ์



โบราณสถานท่ีได้รับการพฒันามาด้วย ซึ่งท่ีวดันัน้ยงัถือเป็นท่ีของพระศาสนาโดยท่ีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดแูล 
ปกป้อง คุ้มครอง แต่ถือว่าเป็นท่ีๆ อยู่นอกพระราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญติัสงฆ์ ในสมยัรัชกาลท่ี  6 เม่ือมี
ปัญหาเร่ืองของท่ีกลัปนาผลท่ีมีการยกให้วดัก็ให้ถือเป็นท่ีวดัและขาดจากทางโลก ซึ่งในประเด็นนีทํ้าให้วดัและ
โบราณสถานในวดัมี  2 สถานะตามพระราชบญัญัติโบราณสถานและพระราชบญัญัติสงฆ์ ซึง่เป็นทัง้สมบติัของ
ชาติและสมบติัของพระศาสนาซึ่งไม่อยู่ในพระราชอาณาจกัร เม่ือไม่อยู่ในพระราชอาณาจกัรจะเป็นสมบติัของ

ชาติได้อย่างไร ซึง่ไม่มีคําตอบสําหรับประเด็นนีท่ี้ชดัเจน ตอ่มาเม่ือมีการให้อาํนาจแก่เจ้าอาวาสมากขึน้เร่ือยๆ ใน
การออกพระราชบญัญัติสงฆ์ในปีพ.ศ.  2484 และในปี พ.ศ.  2505   ซึง่แต่เดิมในสมยัรัชกาลท่ี  5 นัน้ถึงแม้ให้เจ้า
อาวาสมีหน้าท่ีในการดแูลวดัแต่รัชกาลท่ี  5 ได้ตัง้มรรคนายกซึง่คานอํานาจของเจ้าอาวาสและถวายรายงานราย
ปีให้พระมหากษัตริย์และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ซึ่งยังมีการควบคุมการดแูลวดัโดยหน่วยงานรัฐเข้าไปใน
พืน้ท่ีของวดัหลวงในแต่ละวดั แต่ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี  6 สมดลุย์นีเ้สียไปเม่ือตําแหน่งมรรคนายกไม่ได้รายงานให้
พระมหากษัตริย์แต่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชเท่ากบัว่ารัฐไม่ได้คานอํานาจวดัอีกต่อไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองและมีการปรับปรุงพระราชบญัญัติสงฆ์อีก  2 ครัง้ ซึง่แต่ละครัง้ได้เพ่ิมหน้าท่ีและภาระให้เจ้าอาวาสมาก
ขึน้เร่ือยๆ ตามกฎหมายโดยให้พระสงฆ์ท่ีมีตําแหน่งบริหารเป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายอาญา และต่อมาได้ให้
ไวยาวจักรเป็นพนกังานตามกฎหมายอาญาด้วยเช่นกนั ในขณะเดียวกนัตําแหน่งมรรคนายกหมดความหมายไป
ซึง่กรมการศาสนาได้พยายามให้ฝ่ายศาสนสมบติัเข้ามาดแูล แต่ก็ดแูลเพียงแค่สญัญาเช่าท่ีวดัในระยะยาวไม่ได้
เข้ามาดูแลควบคุมการจัดการพืน้ท่ีภายในวัดในลักษณะเดียวกับท่ีเจ้ากรมวัดในสมัยก่อนรัชกาลท่ี  5 หรือ
มรรคนายกในสมัยรัชกาลท่ี  5 ดูแลวัดและถ่วงดุลอํานาจเจ้าอาวาสประกอบกับการเกิดแนวคิดต่อเน่ืองจาก
ผู้ปกครองสงฆ์ในการต้องการให้มีความมั่นคงของพุทธศาสนาด้วยการจดัผลประโยชน์ของวดัให้เกิดผลเต็มท่ี
ด้วยแล้ว วดัจึงเป็นเคร่ืองแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พระศาสนาในเชิงรายได้ ต่อมาในสมยัจอมพลสฤษดิ์วดัก็
ต้องเป็นตวัอย่างของนโยบายการพฒันาชาติก็พยายามให้วดักลบัมาเป็นศนูย์กลางชมุชนอีก ซึง่ก็ไม่น่าแปลกใจ
เพราะจอมพลสฤษด์ิเติบโตในประเทศไทยและไม่ได้รับอดุมคติแบบตะวนัตก แต่อย่างไรก็ดีนโยบายของจอม
พลสฤษด์ิถกูนําไปปฏิบตัิผ่านทางกรมการศาสนาและไม่ได้มีความเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์ พืน้ท่ีวดัหลวงหลาย
แห่งถกูใช้เป็นโรงเรียนซึ่งมีอาคารสงูหลายชัน้บดบงัทศันียภาพของโบราณสถาน ซึ่งเห็นได้ชดัเจนว่าการอนรัุกษ์

โบราณสถานซึง่รวมถึงสภาพรอบข้างท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทศันียภาพนัน้ไม่ได้ถกูนํามาใช้เลย ซึง่จริงๆ แล้ว
ได้มีความพยายามในระดบัปฏิบติัการท่ีให้พระสงฆ์ผู้บริหารวดัท่ีมีโบราณสถานเข้าใจงานอนรัุกษ์โบราณสถาน 
เช่น การจดัการเรียนระยะสัน้ (short course) ให้กบัพระระดบัพระสงัฆาธิการและ ในกฎระเบียบ ของการพฒันา
วดันัน้ได้มีการคํานึงถึงการดูแลโบราณสถานและการร่วมมือกับกรมศิลปากรอยู่ แต่ยังมีข้อขัดแย้งอยู่อย่าง
สม่ําเสมอ ปัญหาหลักจริงๆ น่าจะอยู่ ท่ีแนวความคิดเก่ียวกับสถานภาพทางกฏหมายของวัดหลวง(ทัง้ท่ีมี
โบราณสถานและไม่มี)มากกว่าว่าน่าจะมีการทําความเข้าใจถึงท่ีมาและประนีกประนอมแนวความคิดของทัง้
การอนรัุกษ์วดัในฐานะตวัแทนสมบติัของชาติและการบริหารดแูลวดัในฐานะศาสนสมบติัท่ีมีผลสําคญัต่อความ
มัน่คงของพุทธศาสนาว่ามีความสําคญัต่อทัง้ชุมชนของสงฆ์และฆราวาสท่ีนับถือพุทธศาสนาว่าเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนัอย่างไรโดยพิจารณาประเดน็หลกัของทัง้สองฐานะ 
การอนรัุกษ์โบราณสถานมีประเด็นสําคญัๆ คือ 



1) การให้ความสําคัญกับความเป็นสมบัติและศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์
สําคญัของชาติและเน้นยํา้ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของชนในชาติ 

2) การให้ความสําคญักบัความแท้ของวสัดแุละสถานะดัง้เดิมของโบราณสถาน 
3) การไม่บิดเบือนประวติัศาสตร์ด้วยการซอ่มแซมต่อเติมในสิ่งท่ีอาจจะไม่เคยมีอยู่จริง 
4) การให้ความสําคญักบัความเก่าวา่ของโบราณต้องดเูก่า 

ซึ่งทัง้  4 ประเด็นนีมี้ข้อขัดแย้งกับการทํางานจริงท่ีต้องประสบกับวัดและพระสงฆ์ผู้ ดูแลวัด โดยท่ี
ประเด็นเหล่านีมี้เง่ือนไขของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและศาสนาในยโุรปเข้ามาเก่ียวข้อง โดยท่ีการเป็นสมบติั
ของชาตินัน้รัฐชาติประกอบด้วยชนเผ่าหลากหลายมากมาย แน่นอนว่าศิลปะโบราณสถานท่ีเป็นของกลุ่ม
วฒันธรรมหลกัได้รับการดูแลคุ้มครองแต่วฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยกลบัถูกละเลย เช่น กรณีของการใช้แบบ
มาตรฐานในการสร้างอโุบสถวดัทัว่ประเทศซึง่เป็นแบบวดัในกรุงเทพฯ การให้ความสําคญัแก่ความแท้และสภาพ
ดัง้เดิมของวสัดใุนการอนรัุกษ์นัน้มีปัญหาท่ีวสัดสุว่นใหญ่ของวดัในพทุธศาสนาในประเทศไทยท่ีเป็นไม้นัน้ผพุงัได้
ง่ายจะรักษาได้ยากกว่ายุโรปท่ีโบราณสถานเป็นหินหรือคอนกรีตท่ีมีความคงทน การไม่ต่อเติมหรือซ่อมแซม
โบราณสถานทําให้การปรับเปลี่ยนอาคารเพ่ือประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ เป็นไปได้ยาก ซึ่งวดันัน้เม่ือต้องมีการหา
ผลประโยชน์บนศาสนสมบติัท่ีมีจึงมีความจําเป็นต้องใช้งานโบราณสถาน การให้คงความเก่าของวดันัน้ขดักับ
ความเช่ือเร่ืองของการทําบุญเพ่ือทํานุบํารุงพระศาสนาให้รุ่งเรือง โดยความใหม่ของอาคารเม่ือซ่อมเสร็จแล้ว
สะท้อนถึงความสมบรูณ์ของพระศาสนา ในขณะท่ีความเก่าสะท้อนถึงความเศร้าหมองของพทุธศาสนา 

ซึง่การอนรัุกษ์ในสภาพแวดล้อมและบริบทของสงัคมไทยควรคํานงึถึงการมีความยืดหยุ่นในการยอมให้
มีการบูรณะปรับเปลี่ยนโบราณสถาน (Restoration & Renovation) ได้บ้างแต่ควรมีกฏเกณฑ์ท่ีแน่นอน ซึ่ง
ประเด็นทัง้  4 นีไ้ด้มีปัญหาขดัแย้งกับการปฏิบติัของสงฆ์ท่ียึดถือว่าวดัเป็นสมบตัิของพุทธศาสนา โดยแก่นแท้
ของปัญหาคือการมองว่าวดัเป็นสมบตัิของพระศาสนานัน้มีประเด็นท่ีน่าสนใจเช่นเดียวกัน เพราะจริงๆ แล้วก็ได้
มีการถวายท่ีดินและทรัพย์สินซึง่ในอดีตรวมถึงชีวิตคนในฐานะไพร่ทาสเป็นสมบตัิของวดัมาแล้ว ซึง่มีทัง้เป็นศิลา
จารึกและเอกสารอ่ืนๆ ตัง้แต่สมยัอยธุยา แตมี่ประเดน็หลกัดงันี ้

1) การถวายท่ีดินหรือไพร่ให้วดันัน้ในสมัยตอนต้นของรัตนโกสินทร์ได้มีการควบคุมจากทางรัฐ โดยท่ีผู้

ควบคมุเลกวดัข้าพระนัน้เป็นเจ้ากรมวดั ข้าราชการในกรมพระสรัุสวดี ไม่ได้ให้พระสงฆ์ดแูลโดยตรง 
2) การท่ีพระสงฆ์ต้องเข้ามาดแูลผลประโยชน์ของวดันัน้น่าจะขดักบัจดุมุ่งหมายของการบวชเพ่ือหลดุพ้น

จากกิเลสและวตัถตุา่งๆ  
3) การท่ีให้พระสงฆ์ดูแลผลประโยชน์ตลอดจนมีองค์กรสงฆ์ท่ีรวมศูนย์นัน้โดยมีความคิดท่ีว่าเพื่อความ

มัน่คงของพระศาสนานัน้น่าจะมีแนวความคิดมาจากตะวนัตกเช่นกนัแต่กลบัย้อนไปในยโุรปยุคกลาง
ซึง่ยงัไม่มีรัฐชาติสมยัใหม่เกิดขึน้ และศาสนจกัรคือคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมีความเข้มแข็งมาก 

เป็นท่ีน่าแปลกอย่างมากดงัท่ีได้ระบไุว้ช่วงแรกของข้อเขียนนีว้่าในการนําเอาแนวความคิดอนรัุกษ์โบราณสถาน
มาใช้นัน้เกิดขึน้พร้อมกบัการก้าวเป็นรัฐชาติของสยามซึง่มีพืน้ฐานมาจากแนวความคิดการเกิดรัฐชาติในยโุรปซึง่
มีการปฏิวตัิชนชัน้และการปฏิวติัอตุสาหกรรมสืบเน่ืองจากการลดอํานาจของศาสนจกัรและการแบ่งแยกอํานาจ
ระหวา่งศาสนจกัรและอาณาจกัร (Separation of Church and State) ในการบริหารเมืองและรัฐชาติ  



แต่การเป็นรัฐชาติของสยามกลบัผลกัให้พทุธศาสนามีอํานาจทางโลกมากขึน้ซึง่เป็นการก้าวถอยหลงั
เข้าสุ่ยคุกลางขดักบัการเป็นรัฐชาติสมยัใหม่ท่ีโบราณสถานสําคญัในศาสนาส่วนใหญ่เช่นโบสถ์ต่างๆ วงัของพระ
ชัน้ผู้ ใหญ่ตลอดจนท่ีอยู่ของพระถกูยึดเป็นของรัฐอย่างเด็ดขาดและถือว่าเป็นสมบตัิของชาติและประชาชนโดยมี
องค์กรของรัฐทําการดูแล เช่น ในประเทศฝร่ังเศส หรือมีการตกลงแเบ่งการปกครองท่ีดินของวดับางแห่งให้เป็น
ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกและของรัฐ เช่น ในประเทศอิตาลีเม่ือมีการตกลงระหว่างมโุสลินีกับพระสนัตปาปา

ไพอัสท่ี 11 (Pius XI) ซึ่งการอนุรักษ์โบราณสถานเป็นหน้าท่ีของรัฐยกเว้นในกรณีของวังของพระสันตปาปา 
โบสถ์สําคญัและพืน้ท่ีของนครรัฐวาติกันในโรมในขณะท่ีคริสตจกัรขององักฤษถูกกษัตริย์เข้าครอบงําและตัด
อิทธิพลของสนัตปาปาท่ีวาติกนั ซึง่ผู้ นําของสหราชอาณาจกัรคือกษัตริย์ถือเป็นผู้ นําของคริสตจกัรในองักฤษด้วย 
(Supreme Governor of the Church of England) ซึ่งแม้ว่า คริสตจักรของอังกฤษจะมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่
องค์กรสงฆ์กลบัมีอิสระในการบริหารจดัการทรัพย์สินของตนเองและมีองค์กรดแูลการอนรัุกษ์โบราณสถานได้เอง 
แตก็่มีหน่วยงานอนรัุกษ์ของรัฐคอยช่วยเหลือและมีการแบง่แยกหน้าท่ีท่ีชดัเจน  

ประเทศไทยนัน้มิได้มีปัญหาและปมขดัแย้งในการลดอํานาจขององค์กรสงฆ์ในพทุธศาสนามาก่อน ซึ่ง
จริงๆ แล้วพระสงฆ์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ไม่มีบทบาทในการถือครองทรัพย์เหมือนพระโรมันคาทอลิก
และไม่มีองค์กรสงฆ์ท่ีมีอํานาจในขณะท่ีพระมหากษัตริย์ไทยถือเป็นสมมติุเทพและมีอํานาจในการจดักิจการของ
สงฆ์อยู่แล้วพระสงัฆราชเป็นเพียงประมขุสงฆ์แต่ในนามและพระราชพิธีสําคญัไม่มีอํานาจใดๆท่ีเทียบได้กบัพระ
สนัตปาปา แต่ในสมยัรัชกาลท่ี  5 นัน้ผู้ปกครองได้ผลกัภาระการดแูลวดัให้กบัสงฆ์เสียเองแต่ควบคมุอย่างใกล้ชิด
และต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6การควบคุมนัน้เสียไปเพราะสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นทัง้ราชนิกูลชัน้ผู้ ใหญ่มี
อิทธิพลสงูจนควบคมุการดแูลศาสนสมบติัได้เดด็ขาดไม่ตา่งไปกบัพระสนัตปาปา ผลท่ีตามมาคือความไม่ชดัเจน
ในการแบง่แยกระหวา่งศาสนจกัรและอาณาจกัร( Incomplete Separation of Church and State) จนเกิดความ
ลกัลัน่ทางความคิดการอนรัุกษ์และดแูลโบราณสถานประเภทวดัโดยเฉพาะวดัหลวงท่ียงัมีการใช้งานอยู่ด้วย โดย
ท่ียงัไม่มีการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยเฉพาะปัญหาของสถานภาพของวดัและอาํนาจของพระเจ้าหน้าท่ีท่ี
ดแูลวดัท่ีมีการทําให้มีฐานะและอิทธิพลในสงัคมสงูขึน้เร่ือยๆโดยกฏหมายสงฆ์ จนการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือการ
อนุรักษ์เป็นสิ่งท่ีเป็นไปแทบไม่ได้เลยในความเป็นจริง ซึ่งถ้ามองย้อนจากในอดีตจึงเกิดคําถามว่าการท่ีพระเข้า

มายุ่งเก่ียวกบัวตัถุสถานต่างๆ ซึ่งเป็นเร่ืองทางโลกนัน้เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของคนไทยและพทุธศาสนาในไทย
หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาข้อมลูทางประวติัศาสตร์พบว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัฐกาลท่ี 5 พร้อมกับ
การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่นีเ้องและมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมคริสตจักรโรมันคาธอลิกมากกว่าพุทธ ใน
ขณะเดียวกันการดูแลโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา โดยมีมุมมองตามแบบการอนุรักษ์ท่ี
นกัปราชญ์ชาวองักฤษเป็นผู้ นําในบริบทของการโหยหาอดีต (Nostalgia) ท่ีสญูสลายไปของศิลปวฒันธรรมยโุรป
ยุคกลางก็เกิดขึน้ในสมัยรัฐกาลท่ี 5 เช่นกัน ซึ่งเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับบริบทของสังคมพุทธและ
สภาพแวดล้อมของไทยท่ีไม่ได้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงอย่างในยโุรป 

จริงๆแล้วการดูแลโบราณสถานของวัดซึ่งในหลักการอนุรักษ์สมัยใหม่ท่ีมีมุมมองว่าเป็นสมบัติและ
วฒันธรรมของชาตินัน้น่าจะสอดคล้องกับบริบททางสงัคมพทุธในสยามท่ีมีมาตัง้แต่อดีตท่ีการดแูลรักษาวดัเป็น
หน้าท่ีของรัฐและชมุชนมาโดยตลอดโดยถือเป็นการทําบญุให้พระสงฆ์ได้มีท่ีอาศยัเพือ่ปฏิบตัิธรรมแสวงหาความ
หลดุพ้นและทัง้สงฆ์และฆราวาสผู้สนบัสนนุต่างไม่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนตวัในพืน้ท่ีทําให้มีสภาพท่ีเป็นของ



ส่วนรวมในสงัคมไม่ต่างจากการเป็นของชนในชาติแต่อย่างใด แต่ในหลกัการปฏิบติังานเชิงอนรัุกษ์บางข้อน่าจะ
มีการปรับให้เข้าหาแนวความคิดทางพทุธศาสนาท่ีเน้นในสิ่งท่ีจบัต้องไม่ได้ (intangible) เช่น การคงไว้ซึง่ความ
แท้และสจัจะแห่งวสัดขุอง Ruskin นัน้ควรผ่อนปรนอย่างไร? ไม่ให้ขดักบัความคิดในความเป็นอนิจจงัของสงัขาร
ในคําสอนทางพทุธศาสนาและวสัดขุองโบราณสถานท่ีส่วนใหญ่เป็นวสัดท่ีุผพุงัได้ง่าย การอนรัุกษ์ในไทยจึงควร
เน้นท่ีการรักษาบริบททางสงัคมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับศรัทธาประเพณีการทําบุญ

มาควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์วดัและการมองอดีตของการสัง่สมอารยธรรมของชาติผสมผสานกับวฒัจกัรการเวียน
วา่ยตายเกิดในพทุธศาสนามากกวา่การยดึมัน่ถือมัน่ในความสําคญัของวตัถ ุ

การอนรัุกษ์โบราณสถานน่าจะมีการพฒันาได้ดีกว่าในบริบทเดิมก่อนการเป็นรัฐชาติท่ีพืน้ท่ีของวดันัน้
ไม่ตกเป็นสิทธิขาดของสงฆ์โดยมีรัฐและชมุชนถวายการดแูลซึง่รัฐในสมยัรัขกาลท่ี 5 กลบัปัดภาระและยกอํานาจ
สิทธิขาดในการดแูลพืน้ท่ีตลอดจนความเป็นเจ้าของให้กบัคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาสและสร้างองค์กรสงฆ์
ซึง่มีอํานาจรวมศนูย์ซึง่เทียบได้กบัคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในยโุรปจงึทําให้วดัท่ีมีโบราณสถานมีสถานภาพเป็น
พืน้ท่ีส่วนตวัของสงฆ์มากกว่าสาธารณะส่วนรวมไปและยงัขาดการดแูลท่ีมีเอกภาพและแนวทางท่ีชดัเจนเพราะ
องค์กรสงฆ์ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการอนรัุกษ์โดยตรงและวตัรปฏิบติัของสงฆ์ท่ีไม่เอือ้ให้แสวงหาองค์ความรู้
ทางโลกในการอนรัุกษ์และงานก่อสร้างอาคาร วดัจึงควรมีสถานะเป็นสมบติัส่วนรวมโดยท่ีรัฐและชมุชนรับหน้าท่ี
ดูแลแทนสงฆ์ต่อไปซึ่งไม่ต่างจากหลายประเทศในยุโรปแต่มีปัญหาหลักคือขาดแคลนงบประมาณรวมถึง
ผู้ เช่ียวชาญสําหรับการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีมีมากมายซึ่งภาครัฐต้องแบกภาระและความยินยอมขององค์กร
สงฆ์ท่ีจะคืนอํานาจและการดแูลผลประโยชน์ให้กบัรัฐหรือไม่  

อีกทางเลือกหนึ่งคือการยกหน้าท่ีอนุรักษ์โบราณสถานในพุทธศาสนาให้กับองค์กรสงฆ์และตัง้
หน่วยงานอนรัุกษ์ในมหาเถระสมาคมต่างหากจากกรมศิลปากรโดยท่ีกรมศิลปากรให้การสนบัสนนุทางเทคนิค
การดแูลอาคารแต่อาศยังบประมาณจากเงินรายได้ของศาสนสมบติัซึง่เป็นแนวทางท่ีใกล้เคียงกบัการอนรัุกษ์ใน
อังกฤษแต่ทางเลือกนีไ้ม่ตอบปัญหาท่ีว่าการเข้ามายุ่งเก่ียวกับวัตถุนัน้ไม่ไช่การหนทางแห่งนิพพานในพุทธ
ศาสนา ทางเลือกอีกทางคือสร้างสมดุลอํานาจเหนือท่ีวัดโดยสร้างหน่วยงานท่ีเป็นกลางจริงๆเข้ามาดูแลทัง้
โบราณสถานและการจัดการศาสนสมบัติบนท่ีวดัโดยท่ีองค์กรนีมี้กรรมการท่ีมาจากทัง้พระสงฆ์ หน่วยงานรัฐ

และชุมชนท่ีมาจากผู้ มีความรู้ในสาขาท่ีเก่ียวข้องทัง้ประวติัศาสตร์ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เป็นผู้ตดัสินปัญหาและดแูลโบราณสถานบนพืน้ท่ีวดั 
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