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วัด : จากพุทธศรัทธาสู่พาณิชย ์
กรณีศึกษาการจัดการพุทธสถาน 

 
ศาสตราจารย ์ดร.ศักดิชั์ย สายสิงห ์
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สารบัญ 
 

วัด : จากพุทธศรัทธาสูพ่าณิชย ์
 

วัดในกระแสเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและและการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

๑. วัดกับการเป็นทีแ่สวงบุญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 

๒. บทบาทหน้าทีข่องส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
ด้านการดูแลรักษา ท านุบ ารุงพุทธสถาน (ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการดูแลโบราณสถาน
ภายในวัด) 

- อ านาจหน้าทีใ่นการดูแลรักษาโบราณสถาน  
- ขั้นตอนการด าเนินการอนุรักษโ์บราณสถานส าหรับพระสงฆ ์ 
 
๓. บริบทของการเปล่ียนแปลงวัด สู่พุทธพาณิชยใ์นช่วง ๓๐ ปีทีผ่่านมา  

 
๔. การอนุรักษ ์การพัฒนา และผลทีม่ีต่อพุทธพาณิชย ์

๔.๑ วัดทีเ่ป็นโบราณสถานทีม่ีการอนุรักษแ์ละพัฒนาเพ่ือการแสวงบุญกับการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

- ตวัอย่างของการจดัการหารายไดเ้ชิงพทุธพาณิชยก์บัวดัท่ีมีชื่อเสียง เช่น พระธาตศุกัดิส์ิทธิ์

หรือพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธิ์ 
- การห่มผา้พระธาตแุละพระพทุธรูป 
- การสรงน า้พระธาต ุ
- การสรา้งศรทัธาที่แปลกใหม่ 
๔.๒ วัดทีเ่ป็นโบราณสถานทีม่ีพัฒนาเชิงพุทธพาณิชย ์เพ่ือการแสวงบุญกับการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
- การสรา้งวดัขนาดใหญ่ เจดียแ์ละพระพทุธรูปขนาดใหญ่และมีรูปแบบที่แปลกใหม่ 
- ปรากฏการณ์ใหม่ของการสรา้งที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายรูปแบบ กับการหาจุดสนใจ

เพื่อใหเ้กิดศรทัธาส าหรบัผูแ้สวงบญุ (การหาจดุขายเพื่อการท่องเที่ยว) 
- การจ าลองแบบเจดียจ์ากต่างประเทศ 
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๔.๓ การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ในสวนสาธารณะหรือสถานทีศ่ักดิสิ์ทธิ์ งานใน
พุทธศตวรรษปัจจุบันกับแนวความคิดอย่างใหม่ทีป่รับเปล่ียน 

- การสรา้งรูปเคารพ ขนาดใหญ่ ทัง้ในพทุธศาสนาและนอกพทุธศาสนา วตัถมุงคล เพื่อ
ความเชื่อกบัพทุธพาณิชย ์
- การสรา้งพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในปัจจบุนัที่เป็นกระแสนิยมที่เกิดขึน้ใหม่  
- การสรา้งพระเกจิอาจารย ์ขนาดใหญ่ 
- ผลกระทบต่อการสรา้งพระพทุธรูปขนาดใหญ่ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 

๔.๔ กรณีศึกษา การจัดการวัดเชิงพุทธพาณิชย ์
- การรือ้ท าลายโบราณสถานเพื่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่เหตผุลเชิงพทุธพาณิชย ์

๔.๕ การสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่บนโบราณสถาน 
- แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ  

๔.๖ การสร้างวัดใหม่หรือการฟ้ืนฟูวัดร้างให้เป็นวัดใหม่   
๔.๗ การบุกรุกวัดร้างและสร้างเป็นวัดใหม่ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 
๔.๘ การใช้โบราณสถานท าให้เกิดศรัทธาเชิงพุทธพาณิชย ์ 

 
๕. ความศรัทธาและพุทธพาณิชย ์ 
 

๕.๑  พระพุทธรูปศักดิสิ์ทธิ์กับการท่องเทีย่ว 
๕.๒  ประเพณีการบรรจุอัฐิในวัดกับพุทธพาณิชย ์
๕.๓ การให้เช่าพืน้ทีเ่ป็นทีพั่กอาศัย ทีเ่ช่า  
๕.๔ สถานทีพั่กทีป่ฏิบัติธรรม ส าหรับผู้แสวงบุญและนักท่องเทีย่ว ในรูปธุรกิจโรงแรม 
๕.๕ ผลประโยชนข์องวัดในรูปแบบอื่น 
๕.๖ ธุรกิจแผงพระพิมพพ์ระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลัง 
๕.๗ การสร้างรูปเคารพในศาสนาและลัทธิอื่น 

๖. บทวิเคราะหส์รุป พุทธพาณิชยก์ับผลกระทบทางศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษแ์ละการ
ท่องเที่ยว 
 

๖.๑ ปัญหาด้านการอนุรักษแ์ละการพัฒนา  
๖.๒ การน าไปสู่พุทธพาณิชย ์

๖.๓ แสดงถึงการอนุรักษแ์ละพัฒนาทีส่ร้างสรรคบ์ทบาทวัดใหม่ๆ 
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- ผลต่อศรทัธาความเชื่อทางศาสนา 
- ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
- ขอ้แนะน าสรา้งสรรค ์

 
บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมศิลปากร ส านักงานพุทธศาสนา (มหาเถระสมาคม) 

- แนวคิดบทบาทและหนา้ที่ในการดแูลรกัษาศาสนสถานและโบราณสถานที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรม  

- การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคณุค่ามรดกวฒันธรรมแก่พระภิกษุและผูด้แูลวดั 
- การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นศิลปกรรมและแนวคิดในการสรา้ง กบัพระภิกษุและเจา้หนา้ที่

กรมศิลปากร 
- การปรบัทศันคติของเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานของกรมศิลปากรและส านกังานพทุธศาสนา 
- การปรบัแนวคิดและวิธีการด าเนินงานใหม่ในการอนรุกัษ์โบราณสถานที่อยู่ในวดั 
- หนา้ที่ของส านกังานพระพทุธศาสนาและกรมศิลปากรที่ตอ้งด าเนินการรว่มกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. หน้าที่การดูแลโบราณสถานและศาสนสถาน ระหว่างกรมศิลปากรกับส านักงานพุทธศาสนา

แห่งชาติ ควรเป็นหน่วยงานในกระทรวงเดียวกนั 
๒. เรื่องศรทัธาความเชื่อ การท่องเที่ยวและพทุธพาณิชย ์
๓. เรื่องการประชาสมัพนัธ ์การจดัท าคู่มือการดแูลโบราณสถาน 
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วัด : จากพุทธศรัทธาสูพุ่ทธพาณิชย ์กรณีศึกษาการจัดการพุทธสถาน 
 

วัดในกระแสเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและและการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

๑. วัดกับการเป็นทีแ่สวงบุญและแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม 

 
 วัดเป็นศาสนสถานที่เกิดจากความศรทัธาในพระพุทธศาสนา ในอดีตผู้สรา้ง คือ พระมหากษัตริย ์

เจา้นายและขนุนางเป็นสว่นใหญ่ การสรา้งเกิดจากความศรทัธาที่จะตอ้งใชช้่างที่มีฝีมือ คือ ช่างหลวง ดัง้นัน้วดั
วาอารามต่างๆ จึงมีงานศิลปกรรมอนัวิจิตรงดงาม ตามความเชื่อดัง้เดิมที่ว่าการสรา้งวดัหรือการสรา้งบุญกุศล
โดยการสรา้งวัด สรา้งพระพุทธรูปหรืองานศิลปกรรม ถือเป็นการสืบพระศาสนาใหค้งอยู่และผูส้รา้งจะไดบุ้ญ
กศุลไดก้ลบัไปเกิดในชาติใหม่ที่ดีขึน้ การสรา้งวดัการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาจึงเป็นพระราชภารกิจที่ส  าคญั
ประการหนึ่งของพระมหากษัตรยิ ์และเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเจรญิรุ่งเรืองทางประวติัศาสตรข์อง
บา้นเมืองในยคุใดยคุหนึ่ง 

 วัดจึงเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมา มีงานศิลปกรรมที่ส  าคัญจึงมีการประกาศเป็น
โบราณสถานส าคญัของชาติ และเป็นโบราณสถานที่ซึ่งยงัใชง้านอยู่ วดัที่เป็นโบราณสถานและมีงานศิลปกรรม
จึงเป็นทัง้ที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมตามมา ในความหมายของการ
เขา้วัด หรือการท่องเที่ยววัด ตอ้งแยกเป็นการท่องเที่ยวประเภทการของการแสวงบุญ คือ การไปท าบุญกุศล
เพื่อเขา้ถึงพระพุทธศาสนา ในท่ีนี ้คือ การไปวัดเพื่อนมัสการพระธาต ุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการขอพร ขอ
ส่วนบุญกุศล นมสัการพระสงฆอ์งคส์  าคญั ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ การท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความงามของงาน
ศิลปกรรมของวดั ในสว่นของคนไทยหรือพทุธศาสนิกชนก็จะไดป้ระโยชนท์ัง้ ๒ ประการ ส่วนที่เป็นชาวต่างชาติ
หรือที่ไม่ใช่ผูน้บัถือพระพทุธศาสนาก็มาเพื่อการท่องเที่ยวชมงานศิลปกรรมโดยเฉพาะ 

 วัดมีสิ่งปลูกสรา้งที่มีอายุเก่าแก่และมีงานศิลปกรรมประเภทของงานประดับตกแต่งซึ่งตอ้งการดูแล
รกัษา ดงันัน้วดัจึงตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการท านุบ ารุงการบูรณปฏิสงัขรณอ์ยู่ตลอดเวลา แต่วดัไม่มีรายไดห้ลกัเพื่อ
การนี ้ดว้ยเหตุนีจ้ึงไดทุ้นทรพัยจ์ากเงินท าบุญตามศรทัธาของผูม้าท าบุญ วดัต่างๆ จึงมีตูบ้ริจาคส าหรบัท านุ
บ ารุงวดั ค่าน า้ ค่าไฟ ต่างๆ ในส่วนของการบูรณะครัง้ใหญ่ ถา้เป็นโบราณสถานก็จะไดร้บังบประมาณแผ่นดิน
มาช่วย ผ่านมาทางกรมศิลปากรและส านักงานพระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของวัด
หรือโดยผูอ้ปุถมัภว์ดัก็มี 
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ดัง้นั้นวัดที่เป็นศาสนสถานที่มีมาแต่เดิมและยังใชง้านมาจนถึงปัจจุบันจึงท าหน้าที่ความเป็นศาสน
สถานในส่วนของกิจของสงฆ์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือการเป็นสถานที่แสวงบุญและการท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรม 

 
๒. บทบาทหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์

ด้านการดูแลรักษา ท านุบ ารุงพุทธสถาน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโบราณสถาน
ภายในวัด)๑ 

วดั คือ พทุธสถาน คือที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีพระสงฆใ์นฐานะผูพ้  านกัอาศัยจ าพรรษา เป็น
ผู้ดูแลรกัษาวัด พระสงฆ์จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาพุทธสถานแห่งนั้นๆ หากวัดใดมีโบราณสถานและ
ถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่า เช่นพระพุทธรูปส าคัญ ศักดิ์สิทธิ์ ก็จะถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล ้าค่า 
พระสงฆม์ีหนา้ที่ท านุบ ารุงรกัษามรดกนีใ้หค้งอยู่สืบต่อไป เมื่อครัง้อดีตกาลพระสงฆท์ าหนา้ที่ดังกล่าวไดเ้ป็น
อย่างดี เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายก็สามารถซ่อมแซมดว้ยวิธีการคงสภาพเดิม ท าใหรู้ปแบบของโบราณสถาน
นัน้ๆ คงอยู่สืบมา ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนกั  

ในอดีตวดั คือ ศนูยก์ลางของการศกึษาศิลปวิทยาการทุกแขนง เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประณีต
ศิลป์ พระสงฆท์ี่มีความช านาญเฉพาะในศาสตรน์ั้นเป็นครูผูส้อน และที่ส  าคัญคือพระสงฆย์ังมีวิชานวกรรม 
หรือที่เรียกกันว่า “ช่าง ๙ อย่าง” ที่ศึกษาเรียนรูป้ฏิบติัสืบต่อกันมา เพื่อประโยชนใ์นการอนุรกัษ์สมบติัของวัด
โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ ช่างรกั ช่างไม ้ช่างปูน ช่างแกะสลัก ช่างป้ัน ช่างเขียน ช่างหล่อ ช่างกระจก และช่างทาสี 
ฉะนั้นพระสงฆ์ในอดีตจึงมีความรูเ้ก่ียวกับงานช่างเป็นอย่างดี สามารถดูแลรกัษาโบราณสถาน รวมไปถึง
โบราณวตัถุและสิ่งมีค่าอ่ืนๆ ภายในวดัไดด้ว้ยตนเอง และยงัสรา้งสรรคง์านศิลปกรรมหรือเสนาสนะภายในวดั
ไดอ้ย่างงดงามอยู่เสมอ ท าใหปั้ญหาในการท าลายหรือปลอ่ยใหศ้าสนวตัถใุนวดัผพุงัเสียหายนอ้ยมาก 

ในระยะต่อมาบทบาทของพระสงฆใ์นความเป็นช่างเริ่มลดนอ้ยลง เมื่อมีหน่วยงานของฝ่ายฆราวาสเขา้
มาท าหน้าที่แทน โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการก่อตั้งกรมช่างสิบหมู่ ซึ่ง
รวบรวมผู้ที่มีความรู้เรื่องช่างเข้าด้วยกัน ส่งผลให้พระสงฆ์ที่มีความรูด้้านช่างมีโอกาสในการใช้ความรู้
ความสามารถนอ้ยลง เพราะการซ่อมแซมวดัเริ่มมีช่างหลวงมาท าหนา้ที่แทนมากขึน้ การสืบทอดวิชาช่างในหมู่
พระสงฆ์จึงค่อยๆ ขาดหายไป จนในปัจจุบันเหลือพระสงฆ์ที่มีความรูเ้รื่องช่างอยู่น้อยมาก ท าให้การ

 
๑ ปรบัปรุงจาก ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ โครงการวิจัยเร่ือง การท านุบ ารุงศาสนสถานและโบราณสถาน : อ านาจและ

วิธีการ. โครงการวิจยันีเ้ป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจยัพทุธศาสนศ์กึษา ของศนูยพ์ทุธศาสนศ์กึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 
๒๕๕๓. 



๓ 
 

   
 

บรูณปฏิสงัขรณโ์บราณสถานโบราณวตัถุไม่สามารถกระท าไดเ้อง ตอ้งเป็นหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ทางราชการ จึง
ท าให้เกิดปัญหาระหว่างพระสงฆ์กับหน่วยงานราชการอยู่เสมอๆ อันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
พระสงฆต่์อการดแูลรกัษามรดกทางศิลปวฒันธรรม๒    

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวันัน้ บทบาทของพระสงฆม์ีการเปลี่ยนแปลงครัง้
ใหญ่ สืบเนื่องมาจากการปรบัปรุงโยกยา้ยสังกัดของกรมต่างๆ กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ มีการรวมกรม
ธรรมการ กรมสงัฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภณัฑส์ถาน และกรมศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ไดป้ระกาศจดัการเลา่เรียนในหวัเมือง โดยใหพ้ระภิกษุสงฆเ์ป็นผูอ้บรมสั่งสอน เพื่อใหร้าษฎร
มีความรบัผิดชอบ และใหรู้จ้ักการประกอบอาชีพในทางสุจริต พระสงฆจ์ึงเริ่มมีบทบาทเปรียบเสมือนเป็นครู
อย่างเด่นชัด และด้วยเหตุที่พระสงฆ์ต้องประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างอันดีงาม ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้
ประกาศใช ้“พระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑”  ในบญัญัติยังไดก้ าหนดใหพ้ระสงฆท์ุก
ระดบัมีหนา้ที่บ  ารุงการศกึษาในวดั 

ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการปรบัปรุงต าแหน่งหนา้ที่ใน
กระทรวงธรรมการใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ โดยมีกองบญัชาการและแบ่งกรมใหญ่ๆ ออกเป็น ๒ กรม มีหวัหนา้เป็น
อธิบดี คือ กรมธรรมการ และกรมศกึษาธิการ ซึ่งประกอบดว้ยกรมเล็กๆ มีหวัหนา้เป็นเจา้กรมอยู่ในสงักดั ไดแ้ก่ 
กรมสงัฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ ์ขึน้อยู่กบักรมธรรมการ สว่นกรมราชบณัฑิต กรมวิสามญัศกึษา กรม
สามัญศึกษา ขึน้กับกรมศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น
กระทรวงศกึษาธิการ และโปรดใหย้า้ยกรมธรรมการไปรวมอยู่ในพระราชส านกัตามประเพณีเดิม  

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงธรรม
การอีกครัง้หนึ่ง และยา้ยกรมธรรมการซึ่งรวมกรมสงัฆการีที่อยู่ดว้ยกนัไปสงักดัในกระทรวงธรรมการ ทัง้นีท้รง
พระราชด ารวิ่า “การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวดั” นั่นหมายความว่าพระสงฆย์งัคงมีบทบาทส าคญัในการอบรม
สั่งสอนราษฎรให้ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สังคมจะได้เกิดความสงบสุข และในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ มีการ
เปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการ แต่ก็ยังคงจัดกรมสังฆการีและกรมธรรมการรวมเขา้ไวใ้นสังกัด
กระทรวงธรรมการเรื่อยมาเช่นเดิม แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ตาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
๒๔๘๔ ได้มีประกาศพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อกรมธรรมการเป็นกรมการศาสนา อีกทัง้ยงัมีการออกพระราชบญัญัติคณะ
สงฆ ์พทุธศกัราช ๒๔๘๔  

 
๒ ชศูกัดิ์ แซ่เอี๊ยะ และคณะ, เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆท์ี่เกี่ยวข้อง

กับหลักฐานโบราณคดี, (เอกสารอดัส าเนา), ๒๕๓๒. 



๔ 
 

   
 

ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. 
๒๕๐๕ และแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนีใ้นวนัที่ ๓ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดม้ีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น ๒ หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สงักัด
กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรี ที่ส  าคัญคือส านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจหนา้ที่ดแูลรกัษาโบราณสถาน ซึ่งจะกลา่วถึงโดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ 
อ านาจหนา้ที่ในการดแูลรกัษาโบราณสถาน และขัน้ตอนการด าเนินการอนุรกัษ์โบราณสถานส าหรบัพระสงฆ ์ 
ดงันี ้

 
อ านาจหน้าทีใ่นการดูแลรักษาโบราณสถาน  
ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆแ์ละรฐัโดยการ

ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหก้ารอุปถัมภ ์คุม้ครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา 
พรอ้มทัง้ดแูล รกัษา จัดการศาสนสมบติั พัฒนาพุทธมณฑลใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางพระพุทธศาสนา รวมทัง้ให้
การสนบัสนนุสง่เสรมิ พฒันาบคุลากรทางศาสนา  

จากภารกิจของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่บางประการเก่ียวข้องกับการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน ได้แก่ การส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพทุธศาสนา ตลอดจนดแูล รกัษา และจดัการวดัรา้งและศาสนสมบติักลาง๓ แต่ดว้ยเหตทุี่พระราชบญัญัติ
ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดของการด าเนินงานทางดา้นการอนุรกัษ์ของพระสงฆ์อย่างชัดเจน จึงส่งผลใหก้าร
กระท าบางประการของพระสงฆข์ดัแยง้กบัขอ้ปฏิบติัของกรมศิลปากร 

อันเนื่องด้วยการเกิดปัญหาที่มีความขัดแยง้เรื่องการดูแลรกัษาโบราณสถาน มหาเถรสมาคม โดย
คณะสงัฆมนตรีพิจารณาเห็นว่า เจา้อาวาสวดัต่างๆ บางวดัไดท้ าการรือ้ของเก่าในวดันัน้ๆ และในวดัรา้งที่มิได้
ขึน้บญัชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ท าใหโ้บราณวตัถุและศิลปวตัถุของชาติเสียหาย เพื่อเป็นการรกัษาของเก่า
อันมีค่าของชาติไม่ให้ถูกท าลาย จึงมีประกาศคณะสงฆ์ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๓๔ ก าหนดระเบียบไว้
ดงัต่อไปนี ้ 

 
๓ ตามมาตรา ๓๒ ทวิ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ดูใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ (เอกสารคู่มือว่าดว้ยประมวลพระราชบญัญัติคณะสงฆ,์ 
ม.ป.ป.), หนา้ ๘-๑๐. 

๔ ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, แนวทางการอนุรักษโ์บราณสถานส าหรับพระสงฆ์, หน้า 

๑๕๕. 



๕ 
 

   
 

๑. ถ้าวัดใดจะเจาะ ขุดรือ้ ปูชนียสถาน เช่น เจดีย ์ปรางค์ ประติมา หรือภาพฝาผนัง อุโบสถ วิหาร 
ตลอดถึงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโบราณวตัถุและศิลปวตัถุของเก่าอ่ืนๆ ใหร้ายงานขออนุญาตต่อคณะกรรมการ
สงฆอ์ าเภอและจงัหวดัโดยล าดบั 

๒. ใหส้่งภาพของเก่าที่จะเจาะ ขุดรือ้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพนัน้ พรอ้มประวัติของโบราณวัตถุ และ
ศิลปวตัถนุัน้มาดว้ยโดยย่อ กบัใหม้ีแผนผงัแบบแปลนที่จะก่อสรา้งเปลี่ยนแปลงใหม่แนบมาดว้ย 

๓. จะเจาะ ขุด รือ้ ปูชนียวัตถุ หรือซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นๆ ได ้ต่อเมื่อ
ไดร้บัอนญุาตแลว้ 

๔. ใหค้ณะกรรมการสงฆจ์งัหวดักบัผูว้่าราชการจงัหวดั รว่มกนัพิจารณา แลว้แจง้กรมการศาสนา 
๕. ให้กรมการศาสนากับกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณา แล้วน าเสนอองค์การสาธารณู ปการเพื่อ

พิจารณาสั่งการ ในบางกรณีที่เห็นสมควรจะเสนอคณะสงัฆมนตรีพิจารณาอนมุติัก็ได ้
๖. ผูใ้ดฝ่าฝืนลว่งละเมิดประกาศนี ้ใหเ้จา้คณะผูบ้งัคบับญัชาลงโทษตามควรแก่กรณี 
๗. ประกาศฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัเฉพาะวตัถทุี่มิไดข้ึน้บญัชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 
มติของมหาเถรสมาคม ครัง้ที่ ๒๗/๒๕๓๙ ลงวนัที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๓๘ เรื่องการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์

การขอพระราชทานสมณศกัดิ์๕ ไดก้ล่าวถึงการอนุรกัษ์ การบูรณะ และการสงวนรกัษาโบราณสถานภายในวดั
เขา้ไวใ้นหลกัเกณฑพ์ิจารณาดว้ย ซึ่งจะท าใหพ้ระสงฆเ์ล็งเห็นถึงความส าคญัและคุณค่าของโบราณสถานอัน
เป็นมรดกทางวฒันธรรมมากขึน้ และ อาจเป็นแบบอย่างใหก้บัประชาชนปฏิบติัตาม เพราะนอกจากพระสงฆม์ี
ฐานะเป็นผูส้ืบทอดศาสนาแลว้ ยังมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโบราณสถานและภาคประชาชน ฉะนั้น พระสงฆ์จึงมี
ความจ าเป็นจะตอ้งทราบขัน้ตอนในการอนรุกัษโ์บราณสถานอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

นอกจากนี ้กระทรวงวฒันธรรมยงัท าหนงัสือขอ้ตกลงร่วมมือกบัส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ลง
วนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่องความร่วมมือดา้นการศาสนา ดา้นการศิลปะ ดา้นการวฒันธรรม  และดา้น
บุคลากรและการวางแผน๖ ทัง้นีน้่าสนใจว่าขอ้ตกลงในความรว่มมือดา้นการศิลปะ ซึ่งสมัพนัธก์บัการปกครอง 
คุม้ครอง อนรุกัษ ์บ ารุงรกัษา ฟ้ืนฟ ูและสง่เสรมิในดา้นโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศิลปวตัถ ุแสดงใหเ้ห็นถึง
การให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ ที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถานมากยิ่งขึ ้น จึงถือเป็น
นิมิตรหมายอนัดี ที่ไดเ้ริ่มวิถีทางรว่มกนัดแูลรกัษามรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติไทย ใหด้ ารงสืบไป  

 
๕ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๑๕๖. 
๖ ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, แนวทางการอนุรักษโ์บราณสถานส าหรับพระสงฆ์, หน้า 

๖๔-๖๕. 
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อย่างไรก็ดี การอนุรกัษ์โบราณสถานภายในวดัของพระสงฆ ์ตามหลกัการอนุรกัษ์นัน้เป็นกระบวนการ
เบือ้งตน้ที่ส  าคัญและควรท าอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นมาตรการที่ใชส้  าหรบัดูแลรกัษาโบราณสถานที่ไดผ้่านการ
อนุรกัษ์ขัน้สูงมาแลว้ เพื่อชะลออัตราการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน รวมไปถึงการพัฒนาโบราณสถานให้
เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พระศาสนาหรือชุมชน ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรกัษ์โบราณสถานที่ถูกตอ้งและเหมาะสม จะเป็นการธ ารงไวซ้ึ่งสภาพโบราณสถานที่เป็นของแทด้ั้งเดิม 
พรอ้มทัง้คงคณุค่าของโบราณสถานนัน้ๆ เอาไวไ้ดอ้ย่างสมัฤทธิ์ผล  

ในการณ์นีท้างกรมศิลปากรจึงจดัท าโครงการถวายความรูแ้ด่พระสงัฆาธิการ เก่ียวกับการดูแลรกัษา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อท านุบ ารุงรกัษาและสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป และที่
ส  าคัญคือให้พระสงฆ์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการอนุรกัษ์โบราณสถานอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้    

 
ขั้นตอนการด าเนินการอนุรักษโ์บราณสถานส าหรับพระสงฆ์๗ ประกอบดว้ย 
การศึกษารวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น  
พระสงฆส์ามารถด าเนินการศึกษาคน้คา้รวบรวมขอ้มูลประวัติความเป็นมา หลกัฐานทางโบราณคดี 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือดา้นอ่ืนๆ ที่เห็นเก่ียวขอ้งกับโบราณสถานในการดูแลของวดั จากหลกัฐานทัง้ที่
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ภาพถ่าย ภาพลายเสน้ แผนที่ และแผนผงั พรอ้มทัง้สามารถจ าแนกประเภท จดัท าบญัชี 
วดัขนาด และถ่ายภาพส่วนประกอบของโบราณสถาน หรือโบราณวตัถุที่พบร่วมกบัโบราณสถานซึ่งเก็บรกัษา
ไวไ้ด ้

การอนุรักษข์ั้นพืน้ฐาน  
พระสงฆส์ามารถด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ต่อไปนี ้ 
- การดแูลรกัษา ไดแ้ก่ ท าความสะอาดโบราณสถานและบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ จดัเตรียมถังขยะใน

ปรมิาณที่เพียงพอสอดคลอ้งกบัการใชส้อย และตกแต่งภมูิทศันโ์บราณสถานใหส้วยงาม แต่จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อสภาพและคณุค่าของโบราณสถาน หากการกระท าใดเสี่ยงต่อความเสียหายของโบราณสถาน 
เช่น การท าลายวชัพืชในบรเิวณตวัโบราณสถาน ก็ใหด้  าเนินการภายใตข้อ้แนะน าของกรมศิลปากร 

- การป้องกันคุม้ครอง พระสงฆ์สามารถด าเนินการควบคุมไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางสัญจรต่างๆ อัน
ก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่เขา้ชมโบราณสถาน หมั่นส ารวจไม่ใหม้ีสิ่งบดบงัทศันียภาพ
ของโบราณสถาน ป้องกนัไม่ใหส้ัตวเ์ขา้มาอยู่อาศยัหรือเหยียบย ่าโบราณสถาน ดแูลป้องกนัไม่ใหเ้กิดการบกุรุก

 
๗ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๖๕-๘๑. 
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ท าลายโบราณสถาน และหมั่นตรวจตราสภาพโบราณสถานอยู่เสมอ หากพบปัญหาใหร้ีบแจง้หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง ส่วนกรณีที่โบราณสถานยงัไม่มีการก าหนดแผนหรือนโยบายในการด าเนินการอนุรกัษ์ ควรหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

- การเสริมความมั่นคง เมื่อพระสงฆจ์ะด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการเสรมิความมั่นคงของโบราณสถาน 
เช่น การทาสีใหม่ การซ่อมแซมส่วนที่ช  ารุดเสียหายหรือมีสภาพเสี่ยงต่อการพังทลาย ควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนด าเนินการ ไม่กระท าโดยพลการ หากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามพนกังานเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง  

- การใชป้ระโยชนโ์บราณสถาน ต้องมีการก าหนดพืน้ที่อย่างชัดเจน ไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของโบราณสถาน พรอ้มทัง้หมั่นดูแลพืน้ที่นัน้ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพเป็นระเบียบ สะอาด ไม่ทรุดโทรม และ
ควรจัดเจา้หน้าที่อ  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ นอกจากนีพ้ระสงฆ์ยังสามารถใหบ้ริการเพื่อการศึกษา 
คน้ควา้ วิจยัในทางวิชาการ ทัง้ทางดา้นประวติัศาสตร ์โบราณคดี และการอนรุกัษเ์บือ้งตน้ 

 
การอนุรักษข์ั้นสูง  
การอนรุกัษข์ัน้สงูจะตอ้งด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ภายใตข้อ้แนะน าของกรมศิลปากรทัง้สิน้ กลา่วคือ 
- การป้องกันการเสื่อมสภาพ ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดลอ้ม เพื่อป้องกันการผุพังเสียหายต่างๆ 

ควบคมุอณุหภมูิ ความชืน้ แสงสว่าง การปอ้งกนัอคัคีภยั และลดมลภาวะ 
- การสงวนรักษา เป็นการดูแลรักษาโบราณสถานให้คงอยู่  ชะลอการเสื่อมสภาพ โดยอาจใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และการใชว้ัสดุค า้ยันเสริมเขา้ไปในเนือ้วัสดุ เพื่อให้โครงสรา้งมีความมั่นคง
แข็งแรง สามารถด าเนินการอนรุกัษใ์นขัน้ต่อไปได ้

- การจ าลองแบบ เป็นการลอกเลียนแบบงานศิลปกรรม ส่วนตกแต่ง หรือองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม
ของโบราณสถานที่มีคณุค่า ไม่ใหถู้กรบกวนหรือคกุคามใหเ้สื่อมสภาพ เนื่องจากจ าเป็นจะตอ้งเคลื่อนยา้ยส่วน
นัน้ๆ ไปเก็บรกัษาหรือจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

- การบูรณะ เป็นการซ่อมแซมโบราณสถาน เพื่อฟ้ืนฟแูนวความคิดหรือลกัษณะเดิมของโบราณสถานที่
ค  านึงถึงวสัดดุัง้เดิม หลกัฐานทางดา้นโบราณคดีและดา้นอ่ืนๆ ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งเสรมิส่วนที่ขาดหายไป ตอ้ง
ท าใหก้ลมกลืน ในขณะเดียวกนัตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกแยกจากวสัดเุดิม 

- การปฏิสงัขรณ์ เป็นการน าโบราณสถานกลบัไปสู่สภาพเดิมใหใ้กลเ้คียงมากที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดย
การก่อสรา้งขึน้ใหม่บนหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์โบราณคดี และขอ้มลูเก่ียวกบัโบราณสถาน โดยไม่บิดเบียน
ลกัษณะดัง้เดิม ไม่ว่าจะใชว้สัดเุดิมหรือวสัดใุหม่ 
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- การประกอบคืนสภาพ เป็นการสรา้งขึน้ใหม่ โดยใชว้สัดุดัง้เดิมของโบราณสถานน ามาประกอบใหม่ 
ณ ต าแหน่งเดิมดว้ยวิธีการก่อสรา้งแบบเดิม หรือการยา้ยไปยังที่ตั้งใหม่ที่เรียกว่า “การยา้ยสิ่งก่อสรา้งของ
โบราณสถาน”  

- การประยกุตก์ารใชส้อย เป็นการปรบัโบราณสถาน เพื่อประโยชนใ์ชส้อย โดยมีพืน้ฐานแนวคิดที่ยงัคง
ใชป้ระโยชนจ์ากอาคารนัน้อยู่ การใชป้ระโยชนใ์ชส้อยนัน้อาจใชแ้ตกต่างไปจากอดีต แต่ตอ้งไม่เปลี่ยนแปลง
องคป์ระกอบของสิ่งก่อสรา้งที่มีคณุค่า และสามารถแกไ้ขกลบัคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบนอ้ยที่สดุ 
 

การพัฒนาโบราณสถาน  
การพัฒนาโบราณสถานเพื่อตอบสนองประโยชนใ์ชส้อย อาจส่งผลกระทบทัง้ในแง่บวกและแง่ลบต่อ

โบราณสถาน ฉะนัน้เพื่อใหก้ารพฒันาโบราณสถานสอดคลอ้งกบัหลกัการอนรุกัษ ์พระสงฆค์วรด าเนินการดงันี  ้
- การใหบ้ริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร พระสงฆส์ามารถน าเสนอขอ้มลูทางวิชาการแก่สาธารณชน โดยตัง้

มั่นอยู่บนพืน้ฐานความถูกตอ้ง ส่วนการจัดท าป้ายสื่อความหมายตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในแผน
แม่บทการอนุรกัษ์โบราณสถาน หากไม่มีแผนแม่บทควรมีการเร่งรดัใหม้ีการก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั ทัง้นีป้า้ยตอ้งมีความถูกตอ้งในเนือ้หา อ่านเขา้ใจง่าย สื่อสารไดช้ดัเจน รูปแบบ ขนาด และต าแหน่งที่ตัง้
มีความเหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิดการกีดขวาง บดบงัทัศนียภาพโบราณสถาน ไม่ตัง้บนแนวแกนส าคัญหรือสรา้ง
ทบับนโบราณสถาน และถา้มีการปรบัปรุงขอ้มลูโดยจดัท าปา้ยใหม่ ควรถอดถอนปา้ยเดิมออกก่อนทุกครัง้ 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ว่า การก่อสรา้งสิ่งก่อสรา้งเพื่ออ านวยความสะดวกใน
พืน้ที่โบราณสถาน งานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตอ้งท าแบบเพื่อขออนุมัติกรมศิลปากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก่อน และควรยดึหลกัความเพียงพอต่อการใชส้อยเท่าที่จ  าเป็น ไม่สรา้งปัญหาการกีดขวาง
บดบงัทศันียภาพโบราณสถาน  

การปรบัปรุงสภาพภูมิทศันโ์บราณสถานดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั ใหจ้ ากดัพืน้ที่เฉพาะส่วนบรกิารเท่านัน้ 
ส  าหรบับริเวณโบราณสถานควรรกัษาบรรยากาศที่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือจดัภูมิทศันป์ระวติัศาสตร ์ซึ่งตอ้ง
มีขอ้มลูทางวิชาการถึงภมูิทศันด์งักล่าวในอดีตเป็นหลกัฐานยืนยนั และควรหลีกเลี่ยงการปลกูตน้ไมร้อบอาคาร
หรือฐานโบราณสถาน เพราะความชื ้นและรากพืชจะท าให้โบราณสถานเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งควร
หลีกเลี่ยงการสรา้งถนนในบริเวณโบราณสถาน เนื่องจากการสญัจรท าใหเ้กิดการสั่นสะเทือน และรูปลกัษณ์
ของถนนที่ ไม่ เหมาะสมอาจท าลายบรรยากาศของโบราณสถาน นอกจากนี ้ การขุดหรือถมดินบริเวณ
โบราณสถาน ควรแจง้กรมศิลปากรก่อนด าเนินการทุกครัง้ 
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อย่างไรก็ดี หากยงัไม่มีการก าหนดนโยบายในเรื่องการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่โบราณสถาน
นัน้ๆ ควรเรง่รดัใหม้ีการจดัท าแผนแม่บท เพื่อใหก้ารท าแผนอย่างรดักมุและเป็นประโยชนต่์อโบราณสถาน 

 
จากอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมไปถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ไม่มี

กฎระเบียบใดระบุถึงการอนุรกัษ์โบราณสถานโดยละเอียด กล่าวแต่เพียงใหพ้ระสงฆม์ีหน้าที่ดูแลรกัษาและ
จัดการโบราณสถาน อันเป็นศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด แต่ในฐานะที่พระสงฆเ์ป็นผูส้ืบทอด
ศาสนา ทัง้ยงัมีความสมัพนัธก์บัโบราณสถานและภาคประชาชน จึงจ าเป็นที่จะตอ้งตระหนกัถึงบริบทแห่งการ
เป็นผูด้แูลรกัษาและอนุรกัษ์โบราณสถาน เพื่อเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบติัที่ถูกตอ้งแก่ประชาชน และ
ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นของแทด้ัง้เดิมที่คงคุณค่าของโบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบ
ต่อไป   

 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปอ านาจในการบริหารจดัการดแูลวดัต่างๆ จะเป็นอ านาจของเจา้อาวาสของวดั
นัน้ๆ ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๗ (๑)) แต่ถา้วดัใด หรือพุทธสถานใด
เป็นโบราณสถานแมว้่าจะขึน้ทะเบียนหรือไม่ขึน้ทะเบียนก็ตาม จะถือว่าเป็นโบราณสถานตามพระราชบญัญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
แลว้  การที่เจา้อาวาสนัน้จะบริหารจดัการกิจการภายในวดั ไม่ว่าการซ่อมแซม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง รือ้ถอน ต่อ
เติม ท าลาย เคลื่อนยา้ย วดัที่เป็นโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของวดั หรือขุดคน้สิ่งใดๆ หรือปลูกสรา้งอาคาร
ภายในบริเวณวัดดังกล่าวก็ตาม จะไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะเป็นการกระท าตามค าสั่งของอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถา้หนังสืออนุญาตนั้นก าหนดเงื่อนไขไว้
ประการใด ก็ตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขนัน้ดว้ย (มาตรา ๑๐ ของ พระราชบญัญัติโบราณสถานฯ) ทัง้นีห้ากมีการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย คือ โทษจ าคกุไม่เกิน ๓ ปี หรือปรบัไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั (มาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ) ส าหรบัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง หากละเวน้
การปฏิบติัหนา้ที่ตาม พระราชบญัญัติโบราณสถานฯ ก็อาจจะมีความผิดตามที่กฎหมายก าหนดไวด้ว้ย 

 การประกาศใช ้พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ก็เพื่อประโยชน์ในดา้นการคุม้ครองดูแลรกัษา การ
บรูณะและการซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวตัถุและศิลปวตัถุ อนัจะท าใหช้าติสามารถอนุรกัษ์คณุค่าในทาง
ศิลปะ ประวติัศาสตร ์และโบราณคดีใหค้งอยู่ตลอดไป ซึ่งที่ผ่านมาก็ไดม้ีการแกไ้ขหลายครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณแ์ละสภาวะในขณะนัน้ๆ จึงสามารถกล่าวไดว้่า พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ ในปัจจบุนันี ้มี
ความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลรักษา และอนุรักษ์ศิลปะ 
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ประวติัศาสตร ์และโบราณคดี ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอา้งว่า กรมศิลปากรไม่อาจใชก้ฎหมายอย่างเต็มที่ เช่น 
กรณีที่กล่าวอา้งขอ้กฎหมายที่ระบุว่า “ผูใ้ดท าใหโ้บราณสถานเสียหายหรือเสื่อมค่าผูน้ ัน้มีความผิด” นั้น ไม่
ครอบคลุมไปถึงผูส้ั่งการดว้ย  กรณีเช่นนีน้่าจะถือเป็นความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน เพราะการที่ตัวแทนกระท า
การใดๆ ไปตามค าสั่งของตัวการย่อมถือเสมือนว่าตัวการดังกล่าวไดก้ระท าการดว้ยตนเอง จึงมีความรบัผิด
ตาม พระราชบญัญัติโบราณสถานฯ ดว้ยเช่นกนั  
 

๓. บริบทของการเปล่ียนแปลงวัด สู่พุทธพาณิชยใ์นช่วง ๓๐ ปีทีผ่่านมา 

 เร่ืองของความศรทัธาในพทุธศาสนานัน้แต่เดิมเป็นเร่ืองของความศรทัธาท่ีเกิดจากความบรสิทุธิ์ เพราะ
ถือว่าการท าบุญในพุทธศาสนานัน้เป็นการอปุถมัภค์ า้ชูพระพุทธศาสนา เป็นการสืบพระศาสนาใหค้งอยู่ ดว้ย
การท านบุ ารุงศาสนสถาน ศาสนสมบติัและเพื่อกิจของพระสงฆ ์เพราะถา้ไม่มีผูอ้ปุถมัภ ์พระ เณร ก็ไม่สามารถ
อยู่ได ้วัดก็อยู่ไม่ได ้ศาสนาก็เสื่อมไปในที่สุด ส่วนหนึ่งของความศรทัธามากนอ้ย แต่เดิมไม่มีการวัดกันดว้ย 
จ านวนปัจจยั แต่ก็เป็นธรรมดา ที่วดัที่มีชื่อเสียง มีสิ่งศรทัธา เช่น มีพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ มีพระอาจารยท์ี่เป็นที่
เคารพศรทัธาก็ย่อมมีคนเขา้วดัมาก และปัจจยัที่เกิดจากความศรทัธาก็จะมีมากตามมา และจากจดุนีเ้องน่าจะ
เป็นจุดเริ่มตน้ของการน าศรทัธาความเชื่อ มาใชใ้นการกระตุน้ใหม้ีการบริจาคมากขึน้ ทัง้มีตูบ้ริจาคมากขึน้ มี
การถวายปัจจยัหลากหลายรูปแบบ ทัง้การขายดอกไม ้ธูปเทียน การถวายสงัฆทาน ประพรมน า้มนต ์การเสี่ยง
เสี่ยมซี การสะเดาะเคราะห ์การสรา้งพระพิมพ ์พระเครื่อง เพื่อใหเ้ช่าบูชา เป็นตน้ อย่างไรก็ตามประเพณีและ
ความเชื่อ ความศรทัธาเหลา่นีก้็ยงัอยู่ในกรอบของแบบแผนประเพณีที่สืบต่อกนัมา 

การเปลี่ยนแปลงของวดั ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ ทัง้รูปแบบของวดัและพิธีกรรมทางศาสนา 
เท่าที่สืบคน้ได ้ในราว ๓๐-๔๐ ปีมาแลว้ แต่ในยุคแรกๆ ของการเปลี่ยนแปลงวิถีพุทธจากแบบแผนดัง้เดิม คือ 
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การออกแสวงบุญ การแสวงหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ส านักปฏิบัติธรรม ในสายพระ
อาจารย ์พระเกจิที่มีชื่อเสียง เช่นหลวงพ่อสด วัดปากน า้ ในสายของพระวดัป่าต่างๆ จากจุดนีเ้องท าใหเ้กิดมี
ส  านกัปฏิบติัธรรมแนวใหม่เกิดขึน้ เช่น สนัติอโศก ส านกัปฏิบติัธรรม ธรรมกาย อย่างไรก็ตามในยุคแรกนีย้งัเป็น
เรื่องของ การปฏิบติัธรรม การแสวงหาลกูศิษยแ์ละผูศ้รทัธา (สาวก) เรื่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเรื่องพุทธ
พาณิชยย์งัไม่ชดัเจนนกั ในส่วนที่เป็นพฒันาการของความศรทัธาสูพ่ทุธพาณิชย ์ก็น่าจะค่อยๆ เริ่มขึน้แลว้ เมื่อ
เริ่มมีปรากฏรูปแบบการท าบญุแบบใหม่ๆ เกิดขึน้ ที่เป็นกิจจะลกัษณะ เช่น ในรูปของการสรา้งศนูยป์ฏิบติัธรรม 
การสรา้งสิ่งปลูกสรา้งอาคารศาสนสถานที่ใหญ่โต รูปแบบพิเศษ การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หรือรูป
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เคารพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัความเชื่อ ความศรทัธา เพื่อใหค้นไดร้่วมบรจิาคสรา้งรวมทัง้ใหม้ีผูแ้สวงบุญหรือรวมไปถึง
นกัท่องเที่ยวมารว่มบญุคราวละมากๆ อนัหมายถึงจะมีรายไดจ้ากเงินบรจิาคและเงินท าบญุ  

ตัวอย่างที่ เห็นชัดและ
เป็นรูปธรรมมากที่สุด และน่าจะ
เป็นตน้แบบที่ท าใหพ้ฒันาการใน
เรื่องของศรทัธามาสูพ่ทุธพาณิชย์
อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  คื อ  วั ด
พระธรรมกาย อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี (รูปที่ ๑) ที่เริ่ม
ก่อตั้งมาแลว้ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ที่เป็นเพียงส านักปฏิบัติธรรม ใน
สายของหลวงพ่อสด วัดปากน า้ 
เ ริ่ ม พั ฒ น า เ ป็ น วั ด ที่ มี
แนวความคิดเรื่องการใช้พุทธ

ศาสนาและศรทัธาความเชื่อในเรื่องของพุทธพาณิชย ์ตั้งแต่ราว พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นตน้มา ไดเ้ปลี่ยนจากศูนย์
พทุธจกัรปฏิบติัธรรม เป็น วดัพระธรรมกาย และกลายเป็นแหล่งปฏิบติัธรรมที่เติบโตขึน้อย่างรวดรวดเรว็ เขา้ถึง
ชนชั้นกลาง นักเรียน นักศึกษา จนท าให้มีผู ้ศรัทธาเป็นสาวก สานุศิษย์เป็นจ านวนมาก หลักการเผยแผ่
แนวความคิด ได้มีโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการธรรมทายาท สนับสนุนชมรมพุทธศาสนาใ น
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เมื่อเริ่มตน้โครงการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
ราว ๕๐,๐๐๐ คน มีสถาบนัหลายสถาบนัรองรบั และมีการขยายสาขา ไปยังต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา 
องักฤษ ญ่ีปุ่ น และไตห้วนั จนมีศนูยป์ฏิบติัธรรมในต่างประเทศ เกือบ ๑๐๐ แห่ง เป็นตน้ 

 การขยายตวัของ วดัพระธรรมกาย ไดส้รา้งสิ่งปลกูสรา้งที่มีความยิ่งใหญ่สดุในพทุธศาสนาในประเทศ
ไทยก็ว่าได ้คือ วดัที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร จนไดร้บัฉายาว่าเป็นอาณาจักรพระธรรมกาย เช่น การสรา้งมหา
ธรรมกายเจดีย ์ที่ใหญ่มาก เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ราว ๒๐๐ เมตร สงู ๓๒ เมตร  เป็นรูปโดม ที่ผูส้รา้งบอกว่ามีที่มา
จากสถูปสาญจี ในอินเดีย แต่ความเข้าใจของคนทั่วไปว่าหมายถึงจานบินมากกว่า ภายนอกประดิษฐาน
พระธรรมกาย ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ภายใน ๗๐๐,๐๐๐ องค์ (รูปที่ ๒) สถานที่นีส้ามารถบรรจุผู ้คนในการท า
พิธีกรรมไดห้ลายแสนคน นอกจากนีย้ังมีอุโบสถ อาคารสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่ปฏิบติัธรรม ที่
พกัผูป้ฏิบติัธรรม อีกหลายหลงั  

 
รูปที ่๑  วดัธรรมกาย อ.คลองหลวง จ. ปทมุธาน ี
ทีม่า : มูลนธิิพระธรรมกาย 
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แน วท างก า รป ฏิ บั ติ
ศาสนกิจ คือการท ากิจกรรมทาง
พุทธศาสนา การรบับริจาคเงิน
ส าหรับผู้มาร่วมปฏิบั ติธรรม 
ทั้ งนี ้จะอยู่ ในความดูแลของ 
มลูนิธิวดัพระธรรมกาย กิจกรรม
ที่ด  าเนินการที่ส  าคญั คือ การจัด
งานเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่วดัจัด
ขึน้ โครงการเผยแผ่พุทธศาสนา 
โครงการธรรมทายาท การจัด
เดินธุดงค์ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม มีช่องโทรทัศน์เป็นของ

ตนเองส าหรบัการเผยแผ่หลกัธรรม  
 วดัพระธรรมกายจึงถือเป็นตวัอย่าง การเริ่มตน้คิดในการใชศ้รทัธาทางศาสนามาเป็นแนวทางอนัไดม้า

ซึ่งผลประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะจากการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ท าให้มูลนิธิมีรายได้เข้ามายังวัด
มากมายมหาศาล จนไม่สามารถประเมินได ้เช่น รายไดห้ลักจากสาวกกิตติมศักดิ์ซึ่งประกอบดว้ยนักธุรกิจ 
นักการเมือง ชนชั้นกลาง ขา้ราชการ นอกจากนีก้รรมการวัดยังมีความสัมพันธ์กับเจา้หน้าที่ของส านักพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ และ พระสงฆย์งัเป็นสายเดียวกบัวดัปากน า้ ซึ่งมีบทบาทส าคญัอยู่ในกรรมการมหาเถรสมาคม
และมีบทบาทต่อคณะสงฆท์ั่วประเทศ เพราะฉะนัน้กิจกรรมของวดัพระธรรมกายจึงสามารถด าเนินการไดเ้ป็น
อย่างดีแมว้่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินัย เช่นเรื่องใหญ่ๆ ที่มีการวิเคราะหแ์ลว้ คือ 
การสอนหลกัธรรมที่ผิดไปจากพระไตรปิฎก การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องสวรรค ์หรือการท าบุญที่ท ามากไดม้าก
และมีหลายเรื่องเขา้ข่ายลกัษณะของการพนัน ก็มี แต่ประเด็นส าคัญ ของวัดธรรมกายที่จะเป็นคดีความและ
แสดงใหเ้ห็นถึงการใชศ้รทัธาในเรื่องของพทุธพาณิชย ์คือ คดีฟอกเงินอย่างมหาศาลซึ่งเป็นแหล่งฟอกเงิน คือ 
การออกใบเสร็จปลอม เช่น กรณี สหกรณ์คลองจั่น หลายคดี รวมทั้งมีหลกัฐานท่านอดีตเจา้อาวาส คือ พระ
ไชยบลูย ์ธมมฺชโย มีการน าเงินบรจิาคไปซือ้ที่ดินเป็นสมบติัสว่นตวั ซึ่งถือเป็นความผิดทางวินยัสงฆ ์  

จากกรณีวดัพระธรรมกาย อาจนบัเป็นตวัอย่างหนึ่งที่ส  าคญัมากที่แสดงใหเ้ห็นยคุของการเปลี่ยนแปลง
ทางศาสนา ความเชื่อ ในส่วนที่สามารถน าความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนามาเป็นพทุธพาณิชย ์จึงเป็นเหตุ
ท าใหเ้กิดการสรา้งศรทัธาในลกัษณะนีข้ึน้ อาจแยกออกเป็นหลายกลุม่รูปแบบ เช่น  

 
รูปที ่๒  วดัธรรมกาย 
ทีม่า : มูลนธิิพระธรรมกาย 
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รูปแบบที่ ๑ ศรทัธาในเรื่องของการแสวงหาหลกัธรรมอนัแทจ้ริง เช่น การสรา้งศนูยป์ฏิบติัธรรม การฝึก
กรรมฐาน ตามวดัต่างๆ หรือวดัที่เป็นสายวดัป่า สิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ดี เพราะสงัคมไดพ้ฒันาขึน้ คนตอ้งการความเชื่อ
หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่สูงขึน้กว่าแบบแผนประเพณีดัง้เดิมจึงตอ้งมีการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ศูนยเ์หล่านีไ้ม่ได้
เกิดขึน้ในเชิงพทุธพาณิชย ์เช่น ศนูยป์ฏิบติัธรรมพระอาจารยม์ั่น ภรูทิตัโต เป็นตน้ 

รูปแบบที่ ๒ ในลกัษณะเดียวกับแบบแรก ยังเป็นเรื่องของการตัง้ศูนยป์ฏิบติัธรรม หรือมูลนิธิขึน้แต่มี
เรื่องของความศรทัธาเชิงพุทธพาณิชยแ์ฝงอยู่ดว้ยบา้ง อาจเป็นรูปแบบที่ชดัเจนหรือไม่ชดัเจนก็ได ้แต่กลุ่มนีก้็
ยงัอยู่ในรูปแบบของการใชค้วามเชื่อ ศรทัธาทางศาสนาเป็นหลกั อาจจะเป็นเรื่องของการท าบุญดว้ยศรทัธา ใน
รูปแบบของการมีค่าใชจ้่าย หรือการแสวงบุญโดยกลุ่มญาติธรรมที่จดัตัง้ขึน้เองในลกัษณะของทวัรแ์สวงบุญ ก็
ม ี

รูปแบบที่ ๓ การใชศ้รทัธาความเชื่อทางศาสนาแหลง่ท่องเที่ยวส าหรบันกัแสวงบุญในเชิงพทุธพาณิชย ์
ลักษณะนี ้เองที่เป็นที่มาให้แต่ละวัด ได้แสวงหาความโดดเด่นของวัดน ามาโฆษณาชวนเชื่อ โดยใช้ความ
ศกัดิ์สิทธิ์ของรูปเคารพ วตัถุมงคล ความย่ิงใหญ่ของศาสนสถาน และเริ่มมีการจดัการเชิงพทุธพาณิชย ์เกิดขึน้ 
อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การสรา้งวตัถุมงคล การจดัระบบการขายดอกไมธู้ปเทียน รา้นขายของที่ระลึก ที่จอดรถ 
เป็นตน้ การดแูลรายไดส้่วนใหญ่อยู่ในรูปของมลูนิธิ กรรมการวดั ส่วนใหญ่วดัในกลุ่มนีจ้ะเป็นวดัส าคญัที่มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ี เป็นท่ีศรัทธาอยู่แล้ว เช่น วัดโสธรธรรมราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดพนัญเชิง 
พระนครศรีอยธุยา  

รูปแบบที่ ๔ การสรา้งใหม่ใหใ้หญ่โตและอลงัการ ส าหรบัวดัที่ไม่มีทรพัยากรทางดา้นการท่องเที่ยว ก็มี
การสรา้งใหม่ เช่น เจดียข์นาดใหญ่ รูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร พระพทุธรูปขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทยและในโลก พระเกจิอาจารย ์ที่ใหญ่ที่สดุ และมีจ านวนมากที่สุดในโลก เป็นตน้ เหล่านีถื้อเป็นกระบวนการ
คิดเชิงพุทธพาณิชย์ทั้งสิน้ เช่น วัดโสธรธรรมาราม ที่สรา้งปราสาท (อุโบสถ) ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ให้
ใหญ่โตอลงัการ วดัสมาน ฉะเชิงเทรา สรา้งพระพิฆเนศ ที่ใหญ่ที่สดุ วดัม่วง อ่างทอง สรา้งพระพุทธรูปที่ใหญ่
ที่สดุในโลก เป็นตน้ 

รูปแบบที่ ๕ ในลกัษณะเดียวกบัแบบที่ ๔ คือการสรา้ง เจดีย ์พระพทุธรูปหรือรูปเคารพอ่ืนๆ ที่สามารถ
ดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มาได ้แต่ไม่ใช่วัด อาจสรา้งขึน้โดยคนคนเดียว กลุ่มบุคคล หรือมูลนิธิ ผูส้รา้งอาจสรา้งดว้ย
พลงัศรทัธา แต่ในส่วนที่ตามมาลว้นเป็นเรื่องของพุทธพาณิชยท์ัง้สิน้ เพราะส่วนใหญ่จะดแูลโดยมูลนิธิ ซึ่งใน
กลุ่มนีน้บัเป็นกระแสที่เกิดขึน้ จนมาถึงปัจจุบนัก็ยิ่งมีการสรา้งเพิ่มมากขึน้ อาจเริ่มมาจาก วิหารหลวงพ่อโตที่
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ใหญ่ที่สุด ของ สรพงษ์ ชาตรี นักแสดงที่ได้สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพราะศรทัธาในหลวงพ่อโต วัด
ระฆังโฆษิตาราม ธนบุรี แต่มาสรา้งขึน้ที่ อ  าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา ซึ่งไม่ใช่วัด และมีการสรา้งปราสาท
ใหญ่โตจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั นบัเป็นตวัอย่างหนึ่งของการสรา้งรูปเคารพที่เป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงอนัเป็นที่ศรทัธาของผูค้นโดยทั่วไป ผูส้รา้งก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียง และรูปแบบของสิ่งปลกูสรา้งและ
การประดบัตกแต่งสถานที่ ในลกัษณะของอทุยาน จึงท าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัขึน้มา จึงถือเป็น
ตวัอย่างหนึ่งของการใชศ้รทัธาในเชิงพทุธพาณิชย ์ท าใหเ้กิดการสรา้งเลียนแบบอีกหลายแห่ง เช่น มีการสรา้ง
หลวงพ่อโตที่ใหญ่กว้างเพื่อเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การสรา้งหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น  ที่
พระนครศรีอยุธยา และที่อ  าเภอปากช่อง นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการด าเนินการยังไม่แลว้เสร็จ 
เป็นตน้  

พฒันาการจากการสรา้งเจดีย ์พระพทุธรูปขนาดใหญ่ มาสู ่พระเกจิอาจารยข์นาดใหญ่ และหลายองค์
แลว้ ยงัไดม้ีการน ารูปเคารพในศาสนาอ่ืนๆ มาสรา้งเพื่อใหค้นบูชา เช่น พระพิฆเนศ พระโพธิสตัวก์วนอิม พระ
พรหม เป็นตน้ ซึ่งปรากฏหลายแห่งและไดร้บัความนิยมอย่างสงูดว้ย เช่น ที่วดัสมานรตันาราม ฉะเชิงเทรา 

ส าหรบัรูปแบบแบบที่ ๓-๕ นีเ้ก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธพาณิชย์ซึ่งจะได้น ามากล่าวอย่าง
ละเอียดต่อไป  

๔. การอนุรักษ ์การพัฒนา และผลทีม่ีต่อพุทธพาณิชย ์

๔.๑ วัดที่เป็นโบราณสถานที่มีการอนุรักษแ์ละพัฒนาเพ่ือการแสวงบุญกับการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
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ในส่วนของวัดที่มีความส าคัญ ที่มีขนาดใหญ่ มีงาน
ศิลปกรรมท่ีมีชื่อเสียง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นวัดท่ีมีผู ้
แสวงบุญและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก วัดจึงมีการ
พฒันาเป็นศาสนสถานที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม วดัใน
กลุ่มนีย้งัเป็นวดัที่มีการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมไวเ้ป็นอย่างดี ยัง
รกัษาสภาพแวดลอ้มทางศิลปกรรม แนวคิดในการออกแบบวัด 
รกัษางานศิลปกรรมดัง้เดิมใหค้งอยู่ จึงท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางมรดกวฒันธรรมที่ยงัทรงคณุค่า มีการอนุรกัษแ์ละพฒันาเพื่อ
เพิ่มคณุค่าและมลูค่าทางมรดกวฒันธรรม ส่วนใหญ่เป็นวดัหลวง
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในกลุ่มวัดที่มีพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุประจ าเมือง หรือประกาศเป็นโบราณสถาน
ส าคัญของชาติ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณ

ราชวราราม (รูปที่ ๓) วดัสุทัศนเทพวราราม วัดพระธาตุหริภุญชัย (ล าพูน) วดัพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่) 
วดัพระธาตุล  าปางหลวง (ล าปาง) วัดพระศรีรตันมหาธาตุพิษณุโลก (พิษณุโลก) วดัพระธาตพุนม (นครพนม) 
วดัพระบรมธาต ุ(นครศรีธรรมราช) เป็นตน้ 

วดัเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นวดัที่ไดร้บัการอนุรกัษ์ การท านุบ ารุงรกัษาใหค้งอยู่สืบต่อมาและส่วนหนึ่งได้มี
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ที่ใหค้วามส าคัญกับการคงอยู่ของสิ่งปลูกสรา้งในลกัษณะของ
ความเป็นของแทแ้ละดัง้เดิม ทัง้เรื่องของแผนผงั แนวคิด คติการสรา้งและที่ส  าคญั คือ ความทรงคณุค่าของงาน
ศิลปกรรม จึงท าใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและมีส่วนหนึ่งที่ตามมา คือ รายไดท้ี่เกิดจากการ
บรจิาคจากผูม้ีจิตศรทัธาและนกัท่องเที่ยว 

วดักลุ่มหนึ่งจึงเริ่มมีการเก็บค่าเขา้ชมวดัจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่ง
ของการท านุบ ารุงวดัในเรื่องของการจดัการดแูลรกัษาสถานที่ ตามหลกัสากล ส่วนใหญ่ที่เป็นศาสนสถานและ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีการเก็บค่าเข้าชมด้วยเช่นกัน แต่ในประเทศไทยยังมีการเก็บค่าเข้าชมน้อยมาก 
เฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากเท่านัน้เอง เช่น วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม วัด
อรุณราชวราราม หรือต่างจังหวัดมีเพียงบางวัดเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ส่วนหนึ่งรายไดข้องวัดเหล่านีม้า
จากศรทัธาที่ถวายปัจจยัในตูบ้รจิาคมากกว่า 

ตวัอย่างวดัที่มีรายไดจ้ากการเก็บค่าเขา้ชมและถือว่ามีรายไดเ้ขา้วดัมากที่สดุในประเทศ คือ วดัพระเช
ตพุนวิมลมังคลาราม หรือวดัโพธิ์ เพราะถือเป็นวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีชื่อเสียง

 
รูปที ่๓ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม กรุงเทพฯ 



๑๖ 
 

   
 

ของประเทศไทย ควบคู่กับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในท านองว่าถ้าใครมาถึง
เมืองไทยถา้ไม่ไดไ้ปวัดโพธิ์ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงประเทศไทย จ านวนผูเ้ขา้ชมวัดในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยว
สงูสดุเป็นจ านวนเรือนแสนคนต่อวนั ค่าเขา้ชม ๒๐๐ บาทต่อคน เพราะฉะนัน้จึงเป็นตวัอย่างของวดัที่มีรายได้
จากการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมสงูสดุ  

 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ถือเป็นวดัส าคญัของกรุงรตันโกสินทร ์ที่สถาปนาขึน้ในสมยัรชักาลที่ ๑  
มีการบูรณะ สรา้งเพิ่มเติมครัง้ใหญ่ในสมัยรชักาลที่ ๓ และมีการท านุบ ารุงสืบต่อมาทุกรชักาล วัดนีจ้ึงมีการ
ท านุบ ารุงรกัษารูปแบบแผนผังดัง้เดิมไวไ้ดดี้ที่สุดวัดหนึ่ง ทัง้เรื่องของแผนผังวัดที่ไม่มีสิ่งปลูกสรา้งเพิ่มเติม มี
งานศิลปกรรม อย่างมากมายใหศ้กึษา ทัง้สถาปัตยกรรม ประเภทเจดีย ์พระอโุบสถ วิหาร พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธิ์ 
และพระพุทธรูปส าคัญสมัยต่างๆ ที่ได้มีการอัญเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี ้งานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพสลักเรื่อง
รามเกียรติ์ ประติมากรรมอ่ืนๆ เช่น ฤๅษีดัดตน ต ารายา ดังท่ีไดร้บัการกล่าวขานกันว่าเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของไทย คือ เป็นแหลง่เรียนรูส้รรพวิทยาการทัง้หมด  

วดัอรุณราชวราราม ธนบรุี (รูปที ่๔) ถือเป็นอีกวดัหนึ่งที่มี
นกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก รองลงมาจากวดัพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เพราะถือเป็นวัดที่ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ที่
นักท่องเที่ยวมาถึงเมืองไทยแลว้ตอ้งมาวัดนี ้มีการเก็บค่าเขา้ชม
วดั และมีรายไดร้องลงมาจากวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  เป็น
วดัที่ยงัท านุบ ารุงรกัษาสภาพดัง้เดิมของงานศิลปกรรมไดค่้อนขา้ง
ดี 

ส าหรับสองวัดนี ้ คื อตัวอย่ างของวัดที่ มี ม รดกทาง
วัฒนธรรม มีการอนุรกัษ์ในสภาพเดิมและใช้ความเป็นของแท้
ดัง้เดิมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในส่วนของการ
พัฒนา คือ เรื่องของการท านุบ ารุงรกัษาและอนุรกัษ์ใหค้งความ
เป็นของแท้ดั้งเดิมมากที่สุด การพัฒนาน่าจะเป็นเรื่องของการ

จดัการ ใหม้ีความเหมาะสมกบัการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมประเภทวดัมากกว่า 
ส่วนวัดในกลุ่มเดียวกันนีท้ี่ไม่ไดเ้ก็บค่าเขา้ชม แต่มีผูค้นศรทัธาเขา้วัดเป็นจ านวนมาก วัดเหล่านีจ้ะมี

รายไดม้าจากการบริจาค ส่วนหนึ่งเป็นเงินท าบุญเพื่อค า้จุนพระพุทธศาสนา เช่น ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าบ ารุงวัด ค่า
บ ารุงการศึกษาของพระ เณร เป็นตน้  อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคเขา้วัดจากนักท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งของความ
ศรทัธาท่ีมีต่อพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธิ์จึงกลายเป็นเชิงพทุธพาณิชย ์ดว้ยเหตทุี่คนไทยนิยมการบชูาพระพทุธรูปและ

 
รูปที ่๔  วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 



๑๗ 
 

   
 

การท าบุญตามแบบแผนประเพณีท่ีมีมาแต่เดิม ย่ิงพระพุทธรูปส าคัญ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ย่อมมีผูม้ากราบ
ไหวบู้ชาเป็นจ านวนมาก พรอ้มการถวายปัจจยั อีกทัง้ทางวดัไดจ้ดัดอกไม ้ธูปเทียน ส าหรบัจ าหน่ายหรือแลว้แต่
ก าลงัศรทัธา มีตูร้บับริจาคหลายตู ้ทั้งค่าน า้ ค่าไฟ ค่าบูรณปฏิสังขรณ์ นอกจากนีย้ังมีการสรา้งพระพุทธรูป
จ าลอง พระพิมพ ์หลายรุน่ หลายแบบใหเ้ช่า ซึ่งส่วนใหญ่พทุธศาสนิกชนที่มายงัวดัดงักล่าวบางครัง้มาจากต่าง
ถิ่น หรือครัง้หนึ่งในชีวิตที่ไดม้านมัสการ ย่อมตอ้งท าบุญตัง้แต่ดอกไมธู้ปเทียน (๑๐ ถึง ๒๐ บาท) การบริจาค
ค่าน า้ค่าไฟ (อย่างนอ้ย ๑๐ บาท ไปจนถึง ๑๐๐ บาท) นอกจากนีย้งัมีการบริจาคพระประจ าวนัเกิด การถวาย
สงัฆทาน การเช่าพระพุทธรูปและพระเครื่อง เป็นตน้ เพราะฉะนั้นการเขา้วัดครัง้หนึ่งๆ ของคนไทยมักมีการ
ท าบญุอย่างนอ้ยประมาณ ๕๐ -๑๐๐ บาทต่อคน ถา้มีการท าบญุอ่ืนๆ วนัหนึ่งๆ ถา้เป็นพระพทุธรูปส าคญัมาก 
เช่น หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวนาราม ฉะเชิงเทรา พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก  ที่มี
พทุธศาสนิกชนมานมสัการทุกวนั ทุกเวลา และเพิ่มขึน้เป็นหลายเท่าในช่วงเทศกาล และวนัส าคญัทางศาสนา 
วนัละหลายหมื่นคน ค านวณแลว้น่าจะมีเงินท าบญุเขา้วดัเป็นหลกัแสนบาทต่อวนั  

เงินบริจาคเหล่านีน้  าไปท าประโยชนอ์ะไรบา้งต่อวงการพระศาสนา ส่วนหนึ่งคงคืนใหก้บัสงัคมในเรื่อง
ของการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา คือ การบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในภายในวัด การดูแลรกัษาท าความ
สะอาด เป็นตน้ อย่างนอ้ยก็ใหเ้ป็นแหล่งยดึเหนี่ยวจิตใจ สว่นหนึ่งไดน้ ากลบัมาบรูณปฏิสงัขรณ ์แต่ส่วนหนึ่งนัน้
เป็นเรื่องของวดัและกรรมการวดัที่จะจดัการสว่นนี ้จากการตรวจสอบขอ้มลูในปัจจุบนัมีขอ้สงัเกตว่าการจดัการ
เรื่องเงินบริจาคทัง้หลายของวดั มกัมีคณะกรรมการในการจดัการหรือกรรมการวดักบัพระภิกษุที่มีหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบร่วมกันด าเนินการ บางครัง้มีการด าเนินการในรูปแบบของธุรกิจจัดสรรผลประโยชนร์่วมกัน ตัง้แต่
การผลิตวตัถุมงคล การประมลูหรือการยินยอมใหก้ลุม่ผูใ้หเ้ช่าพระมาด าเนินการในวดัและจดัสรรผลประโยชน์
ใหว้ดั เป็นตน้ ลกัษณะนีจ้ึงน่าจะเป็นเรื่องของพทุธพาณิชยม์ากกว่าการสรา้งศรทัธาต่อพระพทุธศาสนา 

 
ตัวอย่างของการจัดการหารายได้เชิงพุทธพาณิชยก์ับวัดที่มีชื่อเสียง เช่น พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

หรือพระพุทธรูปศักดิสิ์ทธิ์  
การห่มผ้าพระธาตุและพระพุทธรูป 
ประเพณีการห่มผา้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่ประเพณีท่ีเกิดขึน้ในพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป เท่าท่ี

สืบคน้ไดจ้ะมีเฉพาะพระธาตศุักดิ์สิทธิ์บางองคเ์ท่านัน้ท่ีมีประเพณีนี ้เช่น ภูเขาทอง วดัสระเกศ กรุงเทพฯ พระ
สมทุรเจดีย ์วดัพระสมทุรเจดีย ์สมทุรปราการ พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ซึ่งประเพณีการห่มผา้พระธาตถุา้
มีจะเกิดขึน้ปีละครัง้ หรือสองครัง้ ตามงานบญุประเพณีที่แต่ละแห่งก าหนดขึน้ เช่น ภูเขาทอง จะมีงานนมสัการ
ภูเขาทอง ปีละครัง้ พรอ้มกบังานลอยกระทงของทุกปี พระบรมธาต ุนครศรีธรรมราช จะมีปีละ ๒ ครัง้ ในวนัวิ



๑๘ 
 

   
 

สาขบูชา และมาฆบูชา ถือเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของคนนครศรีธรรมราชและคนใต ้คือ ประเพณี“แห่
ผา้ขึน้ธาต”ุ เป็นตน้ 

ที่มาของประเพณีการถวายผา้พระธาตเุท่าที่สืบคน้ได ้
เช่น พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช (รูปที่ ๕) ที่มีต  านานมา
จากการที่มี ชาวบ้านที่ จะน าผ้า (พระบฏ คือ ผ้าที่ เขียน
เรื่องราวพุทธประวัติ) ไปถวายพระเขี ้ยวแก้ว ที่ประเทศศรี
ลั งก า  แ ต่ เรื อ ได้ล่ ม ล งพ ระบฏจึ ง ได้ม าขึ ้น ฝ่ั งที่ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้น าพระบฏไป
ถวายองคพ์ระบรมธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชา จึงเป็นประเพณีที่
ชาวเมืองไดน้ าผา้ (ผา้สีต่างๆ) ร่วมกันไปถวายพระธาตุ ตาม
ความเชื่อว่าเป็นเครื่องพุทธบูชาหรือการที่ได้บูชาพระธาตุ
อย่างใกลช้ิด และเท่าที่ปรากฏหลกัฐานประเพณีนีเ้กิดขึน้แลว้
อย่างชา้ในสมยัตน้รตันโกสินทร ์เพราะไดป้รากฏหลกัฐานใน
สมัยรัชกาลที่  ๒ มีการก าหนดการแห่ผ้าในวันวิสาขบูชา 
ต่อมาในสมัยรชักาลที่ ๔ ไดม้ีการก าหนดขึน้อีกวันหนึ่งในวัน

มาฆบชูาดว้ยเหตนุีจ้ึงมีประเพณีปีละ ๒ ครัง้ 
ส าหรบัการห่มผา้พระธาตขุองแห่งอื่นๆ นัน้น่าจะมีคติมาจากพระบรมธาตนุครศรีธรรมราชพระธาต ุคือ

เพื่อเป็นพุทธบูชาและการไหวพ้ระธาตอุย่างใกลช้ิด โดยทั่วไปน่าจะมีที่มาจากการสรา้งศรทัธาต่อการไหวพ้ระ
บรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายใน การหุม้ผา้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการคุม้ครองใหร้่มเงาต่อพระธาตุนั่นเอง 
น่าจะคลา้ยกับประเพณีการสรงน า้พระในวันสงกรานตว์่าปีหนึ่งจะมีการสรงน า้พระ คือการท าความสะอาด
พระพทุธรูปเพื่อเป็นสิรมิงคล  

 
รูปที ่๕ พระบรมธาต ุนครศรีธรรมราช  



๑๙ 
 

   
 

ปัจจบุนัไดม้ีประเพณีการหุม้ผา้พระธาตแุพร่หลายไปหลายแห่งโดยเฉพาะพระธาตศุกัดิ์สิทธิ์ เช่น พระ
ธาตลุ  าปางหลวง (รูปที ่๖,๗) ซึ่งหลายแห่งไม่เคยปรากฏหลกัฐานว่ามีประเพณีนีม้าก่อน น่าจะไดร้บัอิทธิพลมา
จากพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ซึ่งไม่มีงานประจ าปีหรือมีประเพณีอะไร ไดม้ีการก าหนดใหม้ีการถวายผา้
พระธาตุขึน้ ในส่วนที่เห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย ์คือ มีการห่มตลอดเวลาทัง้ปี โดยมีการตัง้โต๊ะให้
เขียนชื่อลงบนผา้ คลา้ยกับการถวายกระเบือ้งมงุหลงัคาในการสรา้งอโุบสถ วิหาร และมีการบริจาคปัจจัยเพื่อ
สรา้งบุญกุศลในการบูชาพระธาตุ ซึ่งลักษณะนีถ้้ามองเป็นเรื่องของศรทัธาในศาสนา เป็นจุดหนึ่งที่ท าให้
นักท่องเที่ยวไดม้ีกิจกรรม นอกจากท่องเที่ยวแลว้ยังไดบุ้ญกุศลก็ไม่น่าจะขัดอะไรต่อพุทธศาสนา แต่อีกส่วน
หนึ่งเป็นเรื่องเชิงพุทธพาณิชย ์การห่มผา้พระธาตุประจ าหรือห่มผา้เป็นจ านวนมากอาจเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท าลายความเป็นโบราณสถานก็ได ้อีกส่วนหนึ่งท าใหดู้ไม่งดงามทางดา้นศิลปะเพราะถูกบดบงัดว้ยผา้ ถา้เป็น
ประเพณีที่มีขึน้ปีละครัง้  ๒ ครัง้คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ควรท ากนัตลอดทัง้ปี 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่๖ วดัพระธาตลุ าปางหลวง จ. ล าปาง รูปที ่๗ การท าบญุและเขียนชือ่ลงบนผา้และค าอทุศิถวาย 

 วดัพระธาตลุ าปางหลวง จ. ล าปาง 
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ซึ่งการห่มผา้พระธาตนุีไ้ดเ้กิด

เป็นกระแสขึน้อย่างมากในรอบ ๑๐ ปี 
มานี ้มีการถวายผา้ต่อพระธาตุ เจดีย์
ต่างๆ เป็นจ านวนมากและแพร่หลาย
ไปทั่ วประเทศไทย รวมทั้งในส่วนที่
เป็นโบราณสถานดว้ยก็มี มีทั้งที่ผูค้น
ศรทัธาน าไปถวายเองหรือส่วนหนึ่งวดั
ต่างๆ สรา้งวฒันธรรมการถวายผา้ขึน้
ใหม่ และมีรายไดจ้ากการที่มีผูศ้รทัธา

มาซือ้ผา้ถวายหรือเขียนชื่อลงบนผา้ ลกัษณะนีม้าจากเรื่องของพทุธพาณิชยอ์ย่างแทจ้รงิ 
 
การสรงน ้าพระธาตุ 

ประเพณีการสรงน า้พระธาต ุ
ก็ถือเป็นประเพณีส าคัญ อย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ก็คือ การดแูล
รกัษา ช าระลา้งองคพ์ระธาตุ ลกัษณะ
เดียวกับการสรงน ้าพระพุทธรูป ก็คือ
ก า รท า ค วาม ส ะอ าด  ช า ระ ล้ า ง
พระพุทธรูป ส่วนใหญ่จะกระท าในวัน
สงกรานต์ คือ ปีหนึ่ง กระท าครัง้หนึ่ง 
หรือบางแห่งอาจจะก าหนดวันสรงน า้
พระธาตุขึ ้น เองตามประวัติความ
เป็นมาของพระธาตุ นับเป็นพิธีกรรม

สว่นหนึ่งที่ท าใหค้นเขา้วดั สรา้งบญุกศุลและท านบุ ารุงพทุธสถานใหด้เูป็นที่น่าเลื่อมใสเจรญิศรทัธา  
ในปัจจุบนั มีหลายแห่งที่มีการใหส้รงน า้พระธาตุ ไดต้ลอดเวลา มีการตัง้นั่งรา้น ติดตัง้รอก ส าหรบัชัก

น า้ขึน้ไปสรงพระธาต ุเหตผุล คือ ใหผู้ท้ี่ผ่านไปผ่านมาที่มาวดัไดส้รงน า้พระธาต ุเพราะเวลามีงานประจ าปี ผูค้น
เหลา่นีอ้าจไม่มีโอกาสไดม้า หรือ เพื่อความสะดวกต่อนกัท่องเที่ยว เพื่อการสรา้งบญุกศุล ตวัอย่างเช่น วดัเจดีย์

 
รูปที ่๘ การอญัเชิญผา้ เพือ่หุม้องคพ์ระธาต ุวดัพระธาตลุ าปางหลวง จ. ล าปาง 

 
รูปที ่๙ การสรงน า้พระธาต ุวดัพระธาตลุ าปางหลวง ล าปาง 
มีสายรอกส าหรบัการสรงน า้พระธาต ุ
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หลวง วดัโลกโมฬี เมืองเชียงใหม่ วดัพระธาตลุ  าปางหลวง จงัหวดัล าปาง เป็นตน้ (รูปที ่๘,๙) วตัถุประสงคใ์น
การนีก้็น่าจะเป็นลกัษณะเดียวกบัการห่มผา้พระธาตซุึ่งน่าจะมีสว่นของพทุธพาณิชยแ์ฝงอยู่ดว้ย 

ในส่วนของประเพณีนั้นจะท าให้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความศรทัธาลดลงมากกว่า การจัดงานบุญ
ประจ าปี ซึ่งจะเห็นการมีส่วนร่วมของผูค้น ที่มีต่อศาสนามากกว่า กับอีกส่วนหนึ่งผลเสียที่ตามมาคือ การสรง
น า้พระธาตตุลอดปี การติดตัง้รอก ก็ตอ้งตรงึกบัเจดีย ์และน า้ที่สรงถา้มีมากๆ ท าใหโ้บราณสถานส่วนใหญ่ที่ก่อ
ดว้ยอิฐ โดยเฉพาะอย่างเช่น เจดียว์ดัเจดียห์ลวงและวดัโลกโมฬี เป็นโบราณสถานที่ไม่ไดหุ้ม้ทอง มีเพียงอิฐกบั
ปนู เมื่ออิฐและปนูโดนน า้อยู่ตลอดเวลา ก็จะเกิดช ารุด เสื่อมสภาพได ้ จึงนับว่าเป็นการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งนัก
ทัง้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาและทางดา้นกายภาพ   

 
การสร้างศรัทธาทีแ่ปลกใหม่ 
นอกจาการห่มผา้พระธาตแุลว้ยงัมีการถวายผา้ต่อพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธิ์อีกดว้ย ทัง้พระพุทธรูปส าคัญ

ตามวดัต่างๆ และมีการถวายพระพทุธรูปที่เป็นโบราณสถานก็มี  
ในการถวายผา้จีวรแด่พระพุทธรูปส าคัญนัน้มีประเพณีการถวายอยู่ส  าหรบัพระพุทธรูปส าคัญ เท่าที่

ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตรท์ี่สืบคน้ได ้ในสมยัรตันโกสินทร ์เมื่อพระมหากษัตรยิท์รงมีพระราชศรทัธา มี
การถวายผา้หรือสงัวาลแด่พระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชา เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ หัวเมื่อ
ครัง้เสด็จเมืองพิษณุโลกทรงมีพระราชศรทัธาพระพทุธชินราชอย่างมากทรงถวายสงัวาลคลอ้งองคพ์ระพทุธชิน
ราช ต่อมาจึงมีประเพณีถวายสงัวาลหรือผา้แพรคลอ้งองคพ์ระพุทธรูปในลกัษณะเดียวกับสงัวาล (คลา้ยผา้
สไบ) ในภายหลงัจึงมีประเพณีการถวายผา้ใหก้บัพระพทุธรูปประธานตามวดัต่างๆ เกิดขึน้โดยเฉพาะวดัหลวง 
มีการถวายผา้โดยพระมหากษัตริย ์สมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ ์และการถวายนั้นสืบเนื่องใน
วโรกาสส าคญั ในคราวที่มีพระราชพิธีเท่านัน้และไม่ไดม้ีการถวายเป็นประจ าทกุปี 

แต่ในปัจจุบันพระพุทธรูปหรือเจดีย์หลายแห่งได้มีการห่มผ้ากันเกือบตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะช่วง
ประเพณีที่ส  าคญัแต่ประการใด นบัเป็นการหาวิธีการสรา้งศรทัธาอย่างหนึ่งเพื่อใหม้ีการบริจาค มีการเขียนชื่อ
ลงบนผา้ เป็นตน้ ลกัษณะนีจ้ึงน่าจะเป็นพุทธพาณิชยอ์ย่างหนึ่งเช่นกัน บางครัง้มีการห่มผา้พระพุทธรูปที่อยู่
กลางแจง้หรือเจดียท์ี่เป็นโบราณสถานรา้ง มีการห่มผา้ซ า้ๆ กนัหลายชัน้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่จะเป็นปัญหาในการพงัทลายของโบราณสถานและพระพทุธรูปได ้เพราะเป็นที่สะสมความชืน้ วิธีการคือ
จะตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาในการห่มและมีการน าออก เพราะถา้เป็นประเพณีที่มีมาแต่เดิมน่าจะ เป็นปีละ
ครัง้ไม่ใช่ห่มผา้ไวต้ลอดเวลา  

 มีตัวอย่างการห่มผ้าพระพุทธรูปแห่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการสรา้งศรัทธาต่อ
พระพทุธศาสนาที่ผิดเพีย้นไป ไดแ้ก่การห่มผา้หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (รูปที ่๑๐) ซึ่ง
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เมื่อไม่ก่ีปีมานีไ้ดเ้ริ่มมีการห่มผา้เหลืองหลวงพ่อโต โดยผูท้ี่มีความประสงคบ์รจิาคเงินเป็นค่าผา้เหลือง การห่ม
ผา้ในช่วงก่อนหนา้นีเ้ป็นเพียงการโยนผา้ขึน้ไปและมีคนที่ยืนอยู่บนพระเพลาของหลวงพ่อโตคอยรบัและทยอย
ครองผา้ให ้ซึ่งก็มีการห่มผา้กันทั้งวันและเชื่อว่ามีการน าผา้เดิมหมุนเวียนกลบัมาใหเ้ช่าบริจาคและห่มขึ ้นไป
ใหม่ เพราะหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากตอ้งใชผ้า้เป็นจ านวนมาก การบริจาคและห่มผา้กัน
ทัง้วนัก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งของพทุธพาณิชยเ์ช่นเดียวกนั 

ในปัจจุบนัไดม้ีการเพิ่มพิธีกรรมอีกส่วนหนึ่งเขา้ไปคือ ขัน้ตอนการถวายผา้ ผูท้ี่ศรทัธาบรจิาคเป็นค่าผา้
จีวรพรอ้มกันในวิหาร ทุกคนมีถาดผา้ในมือและใตผ้า้ตอ้งเตรียมปัจจยัไวส้  าหรบัผูท้ี่โยนผา้ พอถึงเวลาผูท้ี่โยน
ผา้ก็จะท าพิธีโยนผา้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็จะหยิบปัจจยั หลงัจากโยนผา้ครบทกุคนแลว้ ก็จะเริ่มท าพิธีห่มผา้โดย
ผูท้ี่อยู่ขา้งบนจะน าปลายผา้ขา้งหนึ่งมารวมกันและโยนปลายผา้อีกขา้งหนึ่งไปคลุมบนศีรษะผูท้ี่มาร่วมพิธี 
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีจะตอ้งใชม้ือยึดไวห้ลงัจากนัน้ก็จะเริ่มดงึผา้ขึน้ใหผ้า้ค่อยๆผ่านศีรษะของผูร้ว่มพิธี พรอ้มกบัมีผูน้  า
อธิษฐาน หรือขอพร เช่น ใหร้่มเย็นเป็นสุข ใหม้ีกิจการคา้ที่ดี เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย เป็นตน้ ซึ่งไม่ใช่การ
สวดมนตแ์ต่ประการใด เมื่อเสรจ็พิธีแลว้ก็จะเริ่มพิธีรอบต่อไป 

 

 

  
 รูปที ่๑๐  พธิีกรรมการถวายและการห่มผา้ หลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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พิธีกรรมดงักลา่วนีไ้ม่น่าจะจดัเป็นพิธีกรรมทางพทุธศาสนาอนัเหมาะสมนกั เป็นการกระท าในลกัษณะ
ของการปลุกเสกเพื่อใหเ้กิดความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีกรรมของพวกเขา้ทรงหรือพวกหมอผี อันแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเชื่อ ความหลง ซึ่งตรงกบัช่วงที่เกิดสภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตกต ่า ท าใหพุ้ทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งที่
ประสบปัญหา โดยเฉพาะพวกพ่อคา้ที่เป็นชาวจีน หนัมาเขา้หาพระพทุธรูป การกระท าดงักล่าวน่าจะเป็นพทุธ
พาณิชยท์ี่ทางวัดหรือผูจ้ัดการผลประโยชนว์ัดคิดขึน้ ส่วนหนึ่งก็อาจจะช่วยไดท้างดา้นจิตใจ แต่อีกส่วนหนึ่ง
พระภิกษุในฐานะเป็นที่พึ่งของคนในสงัคม ไดท้ าหนา้ที่เป็นที่พึ่งจริงหรือไม่ หรือเป็นผูแ้สวงหาผลประโยชนบ์น
ความทกุขย์ากของผูค้นหรือการสรา้งศรทัธาในลกัษณะของความงมงาย  

ดงันัน้กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม ควรจะไดม้ีการตรวจสอบพิธีกรรมและพฤติกรรมของพระภิกษุ
หรือขบวนการแสวงหาผลประโยชนก์ับวัดในเรื่องนีอ้ย่างจริงจัง เพื่อเป็นการค า้จุนพระพุทธศาสนาให้ด ารง
สถานภาพต่อไป มิเช่นนัน้วงการพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะวงการพระสงฆก์็จะค่อยๆ เสื่อมลง    

 ในความหมายของพระพทุธรูปคือรูปที่ใชแ้ทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่เคารพบูชา 
เป็นการร  าลึกถึงพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค ์อันมีจุดมุ่งหมายที่ส  าคญัคือการใหย้ึดมั่นในหลกัธรรม 
ดว้ยเหตนุีเ้องจึงมีการสรา้งพระพทุธรูปสืบต่อกนัมาทกุยุคทุกสมยั จนกลายเป็นคตินิยมในการสรา้งพระพทุธรูป
ถวายในพระพุทธศาสนา จากจารึกที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งพระพุทธรูปส่วนใหญ่มักกล่าวถึงการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา เพื่อสรา้งบุญกุศล ทั้งอุทิศส่วนกุศลใหก้ับผูล้่วงลับและกับตัวผูส้รา้ง อันเป็นการสั่งสมบุญ
บารมีเพื่อใหไ้ปเกิดในชาติที่ดีขึน้ ไดไ้ปอยู่ในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย และสดุทา้ยขอใหถ้ึงซึ่งนิพพาน คติ
ดงักลา่วนีไ้ดส้ืบต่อมาจนถึงยคุปัจจบุนั 
 

๔.๒ วัดทีเ่ป็นโบราณสถานซึ่งมีการพัฒนาเชิงพุทธพาณิชย ์เพ่ือการแสวงบุญกับการท่องเทีย่ว
ทางวัฒนธรรม 

การสร้างวัดขนาดใหญ่ เจดียแ์ละพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยมีรูปแบบที่แปลกใหม่ 
ปรากฏการณใ์หม่ของเจดียแ์บบรว่มสมยัในปัจจบุนั ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นตน้มา การสรา้งเจดียใ์ห้

มีการออกแบบใหม่เป็นเจดียใ์นศิลปะร่วมสมัย คือ การสรา้งเจดียใ์นที่สาธารณะ ในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เจดียม์ี
รูปแบบศิลปกรรมแบบใหม่เป็นเจดียใ์นศิลปะร่วมสมัย เช่น เจดียบ์นยอดดอยอินทนนท ์หรือมีการประยุกต์
เจดียส์มยัต่างๆ มาใช ้เช่น มีการน าแบบอย่างพระธาตุศกัดิ์สิทธิ์จากต่างภูมิภาคไปสรา้งหรือการยอ้นยุค เช่น 
การน ารูปแบบเจดียภ์าคอีสานไปสรา้งในภาคเหนือ จากภาคเหนือมาสรา้งในภาคอีสานหรือภาคกลาง หรือการ
ยอ้นยคุ เช่น มีการสรา้งเจดียท์รงยอดดอกบวัตมูที่วดัในเขตกรุงเทพฯ หรือปรมิณฑล เป็นตน้  

ลกัษณะของงานออกเจดียแ์บบรว่มสมยัสามารถสรุปในภาพรวมได ้คือ  



๒๔ 
 

   
 

เป็นงานที่สรา้งขึน้เฉพาะกิจ ตามที่มีการใหส้รา้งทัง้โดยราชการ หรือ กลุ่มชาวบา้น คณะศรทัธารว่มกนั
สร้างขึน้และให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ ส าหรับแบบผู้ให้สร้างและผู้ออกแบบมีการตกลง ทั้งแนวคิด 
วตัถปุระสงค ์รวมทัง้งบประมาณในการก่อสรา้ง๘ 

๑. ลักษณะโดยรวมของรูปแบบเจดียม์าจากการศึกษารูปแบบเจดียท์ี่มีความส าคัญในทอ้งถิ่น เป็น
แหลง่บนัดาลใจที่ส  าคญัในการออกแบบ  

๒. เป็นงานออกแบบของสถาปนิกที่ได้ผนวกความคิดของงานช่างเข้าไว้ภายใน ส่วนหนึ่งมาจาก
อิทธิพลทางศิลปะ โดยการประยกุตรู์ปแบบศิลปกรรมในทอ้งถิ่นนัน้ ๆ มาใช ้และมีงานตกแต่งสมยัใหม่ เป็นตน้ 

๓. มีการเพิ่มพืน้ที่ใชส้อยของอาคาร คือ มกัมีการสรา้งอาคารไวส้่วนล่างของเจดีย ์เพื่อใชเ้ป็นพืน้ที่ใช้
สอย อาจจะมีชัน้เดียว หรือ ๒ ถึง ๕ ชัน้ ส่วนหนึ่งมีการประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา เช่น พระพทุธรูป รอย
พระบาท พืน้ที่สว่นที่เหลือใชเ้ป็นอาคารอเนกประสงค ์ 

๔. เป็นงานก่อสรา้งโดยใชร้ะบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก ไม่ใช่งานปนูป้ันแบบโบราณ เพราะฉะนัน้ลกัษณะ
ของงานจึงมเีสน้โครงที่ดคูม แข็งกระดา้งเป็นระบบระเบียบ ไม่ดกูลมกลืนแบบงานโบราณ 

 
เจดียท์ี่สรา้งใหม่นีม้ีรูปแบบพิเศษที่แตกต่างออกไปจากแบบแผนประเพณีนิยมนั้น ส่วนหนึ่งมีความ

เก่ียวขอ้งกับเชิงพุทธพาณิชย ์คือ กลุ่มที่มีการออกแบบอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ส่วนหนึ่งของผูส้รา้งตอ้งการ
แสวงหาจดุที่น่าสนใจเพื่อใหเ้กิดศรทัธา เช่น เจดียท์ี่ใหญ่ที่สดุ สงูที่สดุ มีการอธิบายแนวคิดหลกัธรรมที่ซบัซอ้น 
มีการสรา้งสิ่งบูชา เช่น พระบรมสารีริกธาตุที่ไดม้าจากสถานที่ส  าคัญ อย่างในอินเดีย ลังกา หรือแม้แต่ระยะ
หลังมีการจ าลองแบบเจดียพ์ุทธคยา บุโรพุทโธ และรวมทั้งเจดีย์ที่อยู่บนยอดอาคารต่างๆ หรืออาคารทรง
ประหลาดแบบจานบินก็มี เหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงเจตนาของผูส้รา้งที่ตอ้งการความแปลกใหม่เพื่อเป็นการสรา้ง
ศรทัธา และส่วนหนึ่งแฝงดว้ยพุทธพาณิชยใ์นการสรา้งศรทัธาและการเขา้พุทธศาสนา หรือการใชศ้าสนาเป็น
เครื่องมือซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัฐานตามกระแสนิยม  

 
 
 
 
 
 

 
๘ ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ เจดียใ์นประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา, (กรุงเทพฯ : เมอืงโบราณ, ๒๕๖๐, 

หนา้ ๗๑๘. 



๒๕ 
 

   
 

ตัวอย่าง กระแสนิยมในการสร้างเจดียข์นาดใหญ่ วัตถุนิยม และพุทธพาณิชย ์
การสร้างเจดีย์หรืออาคารพุทธสถาน

ขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั พบทัง้
ภายในวัดและตามสถานที่ สาธารณะ เช่น 
ปราสาทหลวงพ่อโสธร (รูปที่  ๑๑) มณฑป
ประดิษฐานพระพทุธรูปทองค า วดัไตรมิตรวิทยา
ราม กรุงเทพมหานคร หรือการสรา้งพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่มาก ประดิษฐานกลางแจ้งตามวัด
และตามจุดผ่ านและที่ พักคนเดินทาง เช่น 
พระพุทธรูปวัดม่วง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัด
อ่างทอง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่มี
ขนาดใหญ่สุดในขณะนี ้ มณฑปประดิษฐาน
หลวงพ่อโต (พรหมรงัสี) ซึ่งรูจ้กักนัในนามของ วัด
สรพงษ์ สรา้งขึน้ในที่ส่วนบุคคล ไม่ใช่วัด โดยสร
พงษ์ ชาตรี ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง ส าหรับ
ประดิษฐานหลวงพ่อโต (สมเด็จพุฒาจารย์โต 
พรหมรังสี ) สร้างขึ ้นบริเวณอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๒) และยังมีการ
สรา้งหลวงปู่ ทวด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดวชิรธรร
มาราม พุทธอุทยานมหาราช จังหวัดอ่างทอง  
นอกจากนีย้งัมีการสรา้งรูปเคารพในศาสนาอ่ืน ๆ 
เช่น พระพิฆเนศ เจา้แม่กวนอิม เป็นตน้ 

กระแสในการสรา้งรูปเคารพและเจดีย์
เหล่านีม้ากบัยุคสมยัในปัจจบุนัที่เป็นเรื่องของวตัถุนิยมเชิงพทุธพาณิชย ์จากหลกัฐานที่ส่วนหนึ่งของการสรา้ง
มาจากกลุม่บุคคลคณะกรรมการวดั มลูนิธิต่าง ๆ ที่สรา้งขึน้ การสรา้งแต่ละครัง้ ทางวดั หรือผูส้รา้งจะมีเงินทุน
ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนส าคัญมาจากการบริจาคปัจจัยในการสรา้ง ขณะสรา้งก็มีการรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง 
เพราะฉะนัน้การสรา้งเจดีย ์พระพทุธรูปขนาดใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการก่อสรา้งหลายปีกว่าจะเสร็จ ระยะนีก้็จะ
เป็นส่วนหนึ่งของรายไดท้ี่เขา้มา ส่วนหนึ่งงบประมาณในการสรา้ง แต่ละครัง้จะมีการหมุนเวียนและท าใหเ้กิด
รายไดใ้นคณะของผูส้รา้ง เช่น การสรา้งสิ่งปลกูสรา้งในวดัสว่นหนึ่งอาจไดง้บประมาณมาจากแผ่นดิน สว่นที่ ๒ 

 
รูปที่  ๑๑ ปราสาท (วิหาร) หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรรามวรวิหาร จ.
ฉะเชิงเทรา 

 
รูปที ่๑๒ ปราสาทหลวงพอ่โต พรหมรงัส ีรูจ้กักนัในนามวดัสรพงษ์  
อ. สคีิว้ จ.นครราชสมีา  
ทีม่า : จากเว็บไซต ์ www.cltthai.com 



๒๖ 
 

   
 

อาจมีงบประมาณของวดัเอง ส่วนที่ ๓ จึงมาจากการบรจิาค ถา้เป็นวดัที่มีชื่อเสียง ถา้มีพระพทุธรูปส าคญั หรือ
การสรา้งสิ่งปลูกสรา้งที่อลังการ และส่วนหนึ่งในกรณีที่สรา้งเพื่อการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ 
จะตอ้งใชง้บประมาณที่สงูมาก ศรทัธาผูค้นก็จะมาก เป็นสาเหตหุนึ่งที่ตอ้งมีการก่อสรา้งในวดั และตอ้งมีความ
อลงัการเพราะจะไดม้ีการใชง้บประมาณในการก่อสรา้งมาก ๆ ส่วนหนึ่งทางวดัหรือคณะผูส้รา้งตอ้งการจะน า
ปัจจัยที่ ได้จากการสะสมหรือการบริจาคต่าง ๆ  มาใช้ เพื่ อให้เกิดรายได้ในขณะก าลังก่อสร้าง เช่น 
คณะกรรมการผูส้รา้งอาจมีบริษัทรบัเหมาก่อสรา้ง ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการท างบประมาณใหส้งู ค่าวสัดุให้
สงูแต่ตวัเลขที่จ่ายจรงิอาจไม่ถึงก็ได ้ตวัอย่างเช่น การสรา้งปราสาทวดัโสธรวราราม งบประมาณตอนออกแบบ
ก่อนการก่อสรา้งประมาณ ๙๒ ลา้นบาท แต่เมื่อสรา้งเสร็จแลว้รายจ่ายโดยประมาณ เกือบ ๒,๐๐๐ ลา้นบาท 
นอกจากนีย้งัมีรายไดท้ี่ไดร้บัจากการบรจิาคในขณะท าการก่อสรา้งอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถประเมินได้๙ 
หรือตวัอย่าง "พระมหาเจดียม์หารชัมงคล" วดัปากน า้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ  

พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล 
วัดปากน ้า (รูปที่ ๑๓) สร้างขึ ้นโดย
สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย์ (ช่วง 
วรปุญโญ) เจา้อาวาสวัดปากน า้ภาษี
เจริญ เป็นเจดีย์ที่มีความสูงมาก คือ  
๘๐ เมตร กวา้ง ๕๐ เมตร อาจเรียกได้
ว่าเป็น “เจดียค์อนโด” เสร็จในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยได้รูปแบบมาจากเจดีย์
ของวัดโลกโมฬี อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีส่วนที่ เพิ่มมาคือส่วน

ฐานมีความสงู ๕ ชัน้ โดยที่ชัน้ ๕ เป็นที่ประดิษฐานของเจดียแ์กว้ที่จ  าลองมาจากพระมหาเจดียฯ์ ท าจากกระจก
ที่น ามาวางซอ้นกันจ านวน ๘๐๐ ชัน้ และแกะสลกัดว้ยมือ ส่วนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนยอดเป็น
เจดียท์องค าครอบบนยอดของเจดียแ์กว้  

 
๙ ดวงใจ พิชติณรงคช์ยั. “ปรากฏการณก์ารสรา้งอาคารทรงปราสาทในสงัคมปัจจบุนั : กรณีศกึษาวดัโสธรวราราม

วรวิหาร” สารนิพนธศ์ิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตรศ์ิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖, หนา้ 
๑๙. 

 
รูปที ่๑๓ เจดยี์วดัวดัปากน า้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 



๒๗ 
 

   
 

ปั จ จุ บั น ก า ลั ง ส ร้ า ง
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ กลางแจง้คู่
กัน  ซึ่ งน่ าจะ เป็ นพ ระพุ ท ธ รูป
กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ 
(รูปที ่๑๔) 

 
 
 
 
 

 
ปรากฏการณ์ใหม่ของการสร้างวัตถุที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายรูปแบบ กับการหาจุด

สนใจเพ่ือให้เกิดศรัทธาส าหรับผู้แสวงบุญ (การหาจุดขายเพ่ือการท่องเทีย่ว) 
 ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์การสรา้งเจดียข์นาดใหญ่ ส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยมสรา้งที่เริ่มกลบัมา

ใหม่ สว่นหนึ่งยอ้นกลบัไปสรา้งตามรูปแบบดัง้เดิม โดยเฉพาะพระธาตศุกัดิส์ิทธิ์ตามความเชื่อความศรทัธาของ
คนในภมูิภาคนัน้ๆ แต่สว่นหนึ่งกลบัไปแสวงหารูปแบบใหม่ ที่มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากแบบแผนประเพณี
นิยม เช่นการจ าลองพระธาตศุกัดิ์สิทธิ์ของภูมิภาคหน่ึงไปสรา้งยงัอีกภูมิภาคหนึ่ง หรือการไปจ าลองรูปแบบศา
สนสถานส าคญัมาจากต่างประเทศ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ในวงการพระพทุธศาสนาและคตินิยมเรื่อง
การสรา้งศรทัธา การแสวงบญุ ที่ส  าคญัสว่นหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเชิงพทุธพาณิชย ์ 

 การสรา้งเจดียรุ์่นใหม่ในยุคนีพ้บมากในเขตภาคอีสาน  ภาคเหนือ และภาคกลาง ในเขตภาคเหนือสว่น
ใหญ่การสรา้งเจดียใ์หม่ยังคงเป็นแบบแผนประเพณี เช่น การจ าลองพระธาตุศกัดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุหริภุญชัย 
และไม่ไดส้รา้งใหญ่โตมากมายนกั มีเพียงบางแห่งที่เริ่มมีการจ าลองพทุธคยามาสรา้ง เช่น วัดที่อ  าเภอแม่แตง 
เป็นตน้ ส่วนภาคกลางก็มีการสรา้งไม่มากนัก ภาคที่มีการสรา้งอย่างมากและมีรูปแบบแปลกใหม่ที่แตกต่าง 
คือ ภาคอีสาน  

ในภาคอีสานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั มีการกลบัมาสรา้งธาตุขนาดใหญ่ขึน้และ
ส่วนใหญ่ยอ้นกลบัไปสรา้งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจ าอีสาน ไดแ้ก่ พระธาตุพนม เป็น ธาตุที่ใชเ้ป็นการดึงพลัง
ศรทัธา พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในเร่ืองของต านานที่มีความส าคัญทางศาสนา เก่ียวขอ้งกับ
ผูส้รา้งและผู้บูรณะ คือ สรา้งครอบเจดีย์องค์ที่เชื่อว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีในภาคอีสาน มีการปรบั
รูปแบบเป็นปราสาทเขมรและจามในยุคต่อมา จนในสมัยอาณาจักรล้านช้าง พระเจ้าไชยเชษฐาได้ทรง

 
รูปที ่๑๔ พระพทุธรูปวดัวดัปากน า้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
ทีม่า : ไทยรฐัออนไลน ์



๒๘ 
 

   
 

ปฏิสงัขรณจ์นกลายเป็นพระธาตทุี่มียอดเป็นเจดียท์รงบวัเหลี่ยม ในรุ่นหลงัมีการบูรณะโดยพระครูโพนสะเม็ด 
ดว้ยเหตุนีพ้ระธาตพุนมจึงกลายเป็นพระธาตศุกัดิ์สิทธิ์ ของชาวลาวทัง้สองฝากแม่น า้โขง จึงมีการจ าลองแบบ
ตามคติการสรา้งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ไปยังเมืองต่าง ๆ มาตลอดทุกยุคทุกสมัยนับแต่อดีต คือตั้งแต่สมัย
อาณาจกัรลา้นชา้ง มาจนถึงยคุปัจจบุนั  

เจดียท์ี่มีการจ าลองพระธาตุพนมตั้งแต่สมัยลา้นชา้งลงมาจนถึงสมัยรตันโกสินทร ์เช่น พระธาตุวัด
ม ห าธาตุ  เมื อ งน ค รพ นม  พ ระธาตุ ท่ าอุ เท น  วั ด ท่ าอุ เท น  อ า เภ อท่ าอุ เท น  จั งห วัด น ค รพ นม  
พระธาตุสีแก้ว จังหวัดรอ้ยเอ็ด พระธาตุ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี๑๐ (รูปที ่
๑๕,๑๖) ซึ่งเจดียใ์นรุน่นีย้งัถือเป็นรุน่ที่มีการถ่ายแบบไดใ้กลเ้คียงพระธาตพุนมมากท่ีสดุ  

  
รูปที ่๑๕ พระธาตเุรณูนคร จ.นครพนม รูปที ่๑๖ เจดยี์วดัพระพทุธบาทบวับก  

อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ี

 
ในส่วนที่มีการสรา้งขึน้ใหม่และเลียนแบบพระธาตุพนมรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นเจดียส์มัยใหม่ที่มีการ

ประยุกต์โดยการเพิ่มพื ้นที่ใช้สอยส่วนล่างเป็น โบสถ์ หรือ อาคารอเนกประสงค์ คล้ายกับเจดีย์รุ่นใหม่ใน
ภมูิภาคอ่ืน ๆ สว่นเรือนธาตแุละสว่นองคร์ะฆงัที่เป็นบวัเหลี่ยม และการประดบัลวดลายยงัใกลเ้คียงกบัตน้แบบ 
ส่วนที่พัฒนาการไปจากตน้แบบ คือ สดัส่วนที่ยืดสงูขึน้อย่างมาก องคร์ะฆังมีขนาดเล็ก ในปัจจุบนั ตวัอย่างที่

 
๑๐ ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ เจดีย ์พระพทุธรูป ฮูบแต้ม สิม ศิลปะลาวอีสาน, (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๕), หนา้ 

๙๑. 



๒๙ 
 

   
 

ส าคญั คือ พระธาตสุจัจะ วดัลาดปู่ ทรงธรรม อ าเภอท่าลี่ จงัหวดัเลย (สรา้ง ๒๕๑๙-๒๕๒๓)๑๑  วดัสระพงัทอง 
อ าเภอเมือง รอ้ยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๑)๑๒ วดัเวฬวุนั อ าเภอเมือง รอ้ยเอ็ด  

ต่อมาไดพ้ัฒนามาเป็นเจดียแ์บบประยุกต ์เช่น พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ. ขอนแก่น 
(รูปที ่๑๗) 

วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ซึ่งมีพระมหาธาตุ
แก่นนคร หรือ พระธาตเุกา้ชัน้ เรือนยอดทรงเจดีย ์(จ าลองแบบ
จากพระธาตุขามแก่ น ) จัดสร้างขึ ้น เนื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙ ทรงครองสิริราช
สมบติัครบ ๕๐ ปี และมหามงัคลานสุรณ ์๒๐๐ ปี  

ความสูงขององคพ์ระธาตุ ๘๐ เมตร มีพระจุลธาตุ ๔ 
องค ์ตัง้อยู่ ๔ มมุ ชัน้บนสดุของพระธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระ
บรมสารีรกิธาตกุลางบษุบก  

 
 
 
 
 
 

 
๑๑ ธัชชยั ยอดพิชยั, เจดียใ์นประเทศไทยหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕, วิทยานพินธ ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์

ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖, หนา้ ๑๐๕-๑๐๖. 
๑๒ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๐๖-๑๐๘. 

 

รูปที ่๑๗ พระมหาธาต ุวดัหนองแวง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 



๓๐ 
 

   
 

นอกจากพระธาตุพนมจะเป็นรูปแบบที่ได้รับความ
นิยมในการจ าลองแบบในภมูิภาคอีสานแลว้ ยงัพบว่ามีการน า
แบบไปสรา้งยังภูมิภาคอ่ืน ๆ อีก เช่น พระมหาธาตุเจดียพ์ระ
จอมไทยบารมีประกาศ วัดไชยาราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต (รูปที ่๑๘) สรา้งโดยนกัการเมืองทอ้งถิ่นเริ่มสรา้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูอ้อกแบบ คือ 
นายเสมียน สุวรรณรตัน ์โดยออกแบบตามความประสงคข์อง
ท่านเจา้อาวาสที่ตอ้งการใหเ้หมือนกับพระธาตุพนมที่ถือเป็น
พระธาตศุักดิ์สิทธิ์องคห์น่ึงโดยการถ่ายแบบมาสรา้ง๑๓ และยัง
พบว่าพระธาตพุนมเป็นพระธาตอุงคส์  าคัญที่ชาวลาวและชาว
ไทยในภูมิภาคอ่ืน น าไปเป็นตน้แบบสถูปอัฐิประจ าตระกูล ซึ่ง
จะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปตามวัดต่าง ๆ และเป็นแบบหนึ่งของ
เจดียส์  าเรจ็รูปที่สรา้งขึน้ตามความนิยมและศรทัธา  

 ตวัอย่างเจดีย ์ในภาคอีสานที่เลียนแบบมา
จากพระธาตุศกัดิ์สิทธิ์ท่ีอ่ืน เช่น เจดียม์หามงคลบวั 
ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอ็ด (รูปที ่
๑๙) ชื่อเจดียแ์ละการสรา้งมาจาก หลวงตามหาบวั 
ซึ่งเป็นพระอาจารยใ์นสายวดัป่าที่มีชื่อเสียงในภาค
อีสาน  

รูปแบบเจดีย์เลียนแบบมาจากธาตุหลวง 
นครเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) โดยการเพิ่มส่วนล่างเป็นพืน้ที่ใช้

สอยตามแนวความคิดในการออกแบบเจดียร์่วมสมัย ไม่ได้เป็นวัดแต่เป็นเจดียท์ี่ระลึกหรือคลา้ยกับอนุสรณ์
สถานโดยเป็นอาคารอเนกประสงค ์๔ ชัน้ ชัน้ล่างสดุจะมีหอ้งอนุรกัษ์เพลงพืน้บา้นไทยอีสาน ซึ่งรวบรวมเพลง
พืน้บา้นไทยอีสานไว ้ชัน้ที่ ๒ จะเป็นหอ้งสมดุ ซึ่งรวบรวมหนงัสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบวัทัง้หมดไว ้ชัน้
ที่  ๓ เป็นรูปเหมือนหลวงตาและเป็นที่นั่ งภาวนาส าหรับผู้ต้องการความสงบ ชั้นที่  ๔ ชั้นบนสุด เป็นที่
ประดิษฐานพระประธาน และรูปเหมือนพระเกจิอาจารยใ์นสายวดัป่าในภาคอีสานที่มีชื่อเสียง ไดแ้ก่ รูปเหมือน

 
๑๓ ธัชชยั ยอดพิชยั, เจดียใ์นประเทศไทยหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕, หนา้ ๑๑๑. 

 
รูปที ่๑๘ เจดยี์วดัไชยาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ทีม่า : จากเว็บไซต ์ www.cltthai.com 

 
รูปที ่๑๙ เจดยี์มหามงคล (บวั) เมืองรอ้ยเอ็ด 
ทีม่า : เกศนิ ีศรีวงคศ์า 



๓๑ 
 

   
 

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มั่น หลวงตามหาบวั และหลวงปู่ หลา้ โดยมีพระอฐิัธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารยใ์หก้ราบ
ไหวด้ว้ย 

 
การจ าลองแบบเจดียจ์ากต่างประเทศ  

ปรากฏการณ์ใหม่ของการสรา้งพลังศรทัธาปัจจุบันในยุค
ของโลกไร้พรมแดน โลกได้เปิดกว้างมากขึ ้นทั้งเรื่องของการ
ท่องเที่ยว การแสวงบุญซึ่งพระหรือคณะกรรมการวัดต่าง ๆ ได้
เดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายสงัเวชนียสถานในอินเดีย หรือ
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญที่เป็นพุทธสถาน ท าใหผู้ท้ี่ไดไ้ปพบเห็น ที่
พระสงฆ์เอง และผู้ศรทัธา ที่มีแนวความคิดในการสรา้งเจดีย์ได้
สรา้งขึน้ ประกอบกบัยคุสมยัของการแข่งขนัการดึงศรทัธาประชาชน 
หรือแต่ละวดัตอ้งการหาเอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นใหก้บัวดั จึงมี
การสรา้งสิ่งแปลกใหม่ทัง้พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด เจดียท์ี่ใหญ่ที่สุด
หรือมีรูปแบบที่แปลกกว่าที่อ่ืนมากที่สดุ จึงกลายมาเป็นการจ าลอง
แบบเจดียจ์ากอินเดีย โดยเฉพาะพุทธคยา มาสรา้งขึน้หลายแห่ง 
จากจ านวนตวัเลขวดัสรา้งใหม่ที่เป็นแบบพทุธคยาเกิดขึน้ในปัจจบุนั

ทั่วประเทศไทยแลว้เกือบ ๒๘ แห่ง ตวัอย่างเช่นที่จงัหวดันครสวรรคม์ี ถึง ๒ แห่งคือ วดัป่าสิริวฒันวิสทุธิ์ (รูปที ่
๒๐)  วัดเทพนิมิตโฆษิตาราม ในภาคอีสาน เช่น พระธาตุหนองบวั จงัหวดัอุบลราชธานี ในภาคเหนือมีหลาย
แห่ง เช่น วดัหนองก๋าย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ วดัอนาลโย จงัหวดัพะเยา เป็นตน้ 

 นอกจากนี ้ยังมีบางวัดได้จ าลองแบบบุโร
พทุโธซึ่งเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาพุทธมหายาน ใน
ศิลปะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย มาสรา้งก็มี 
เช่น  วดัป่ากุง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็น
ตน้ (รูปที ่๒๑) ทั้งนีน้่าจะเป็นเรื่องของความแปลก
ใหม่และเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงแหล่งมรดก
โลกเป็นส าคญั 

 
 

 

 
รูปที ่๒๐ วดัป่าสริิวฒันวิสทุธิ ์ 
(เจดยี์แบบวิหารพทุธคยา) จ. นครสวรรค์ 

 
รูปที ่ ๒๑ วดัป่ากุง อ าเภอศรีสมเดจ็ จ.รอ้ยเอ็ด 
ทีม่า : เกศนิ ีศรีวงคศ์า 



๓๒ 
 

   
 

ตวัอย่างล่าสุดของความแปลกใหม่
ที่เป็นจุดขายดา้นการท่องเที่ยว คือ วัดพระ
บ าท ปู่ ผ า แ ด ง  (วั ด เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง (รูปที่ ๒๒)  ที่
สรา้งขึน้บนยอดเขาหลายยอด โดยมีจุดที่
น่าสนใจ คือ รอยพระพุทธรูปที่ เป็นรอย
ธรรมชาติ เป็นหลัก แต่สิ่งที่สร้างขึน้มาก
และกลายเป็น อันซีน (unseen) ด้านการ
ท่องเที่ยว คือ  “เจดียล์อยฟ้า” เป็นการสรา้ง
เจดียไ์วต้ามยอดเขา ซึ่งสรา้งไดล้  าบากและ

การขึน้ไปถึงก็ล  าบากดว้ยเช่นกัน คลา้ยๆ กับพระธาตอิุนแขวนในประเทศพม่า เมื่อขึน้ไปแลว้ก็จะสามารถชม
ทิวทัศนเ์มืองล าปางได ้๓๖๐ องศา จึงเป็นที่มาของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองล าปาง นบัเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของความแปลกใหม่ที่เกิดขึน้ในการสรา้งวดัในปัจจบุนั ทัง้เรื่องของการลงทุนสรา้งอย่างมหาศาล กบัการสรา้ง
พลงัศรทัธาในการหารายไดเ้ขา้วดัเพื่อการท านบุ ารุง เหลา่นีคื้อเรื่องของพทุธพาณิชยท์ี่น่าจะเกินความจ าเป็น 

ยังมีตัวอย่างของการสรา้งวัดที่หาความแปลกใหม่ ใหญ่โตอลังการอีกเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างที่
รวบรวมไว้ในชุด วัดอันซีน ๓๐  (unseen) แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะหาความแปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องของ
รูปแบบเจดีย ์วิหาร ปราสาท สีสนั งานประดบัตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป เช่น วิหารเทพวิทยาคม วดับา้นไร ่
(วัดหลวงพ่อคูน) อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา วัดที่มีภาพชาดก ๕๒๓ พระชาติ ที่ท าจากเครื่อง
เคลือบ   โบสถส์ีทอง วดัปากน า้โจโ้ล ้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปราสาททอง วดัท่าซุง จงัหวดัอทุยัธานี พระมหาเจดีย์
ภกัดีประกาศ อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ โบสถส์ีขาว วัดร่องขุ่น อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่ ๒๒ วดัพระบาทปู่ ผาแดง  อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล าปาง 
ทีม่า : inn new 



๓๓ 
 

   
 

๔.๓ การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ในสวนสาธารณะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ งานใน
พุทธศตวรรษปัจจุบันกับแนวความคิดอย่างใหม่ทีป่รับเปล่ียน 
 
การสร้างรูปเคารพ ขนาดใหญ่ ทั้งในพุทธศาสนาและนอกพุทธศาสนา วัตถุมงคล เพ่ือความ

เชื่อกับพุทธพาณิชย ์
 

การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปรากฏหลักฐานแล้วตั้งแต่เมื่อ
แรกเริ่มมีการสรา้งพระพุทธรูปเป็นรูปบุคคลและปรากฏหลักฐานอย่าง
ชัดเจนในสมัยศิลปะคุปตะของอินเดีย เช่น ภาพสลกัตามถ า้ อย่าง ถ า้อชัน
ตา เป็นตน้ ในดินแดนไทยไดพ้บว่ามีการสรา้งพระพทุธรูปขนาดใหญ่มาแลว้
ตัง้แต่สมยัทวารวดี เช่น พระพทุธรูปศิลาขาวและศิลาเขียว เป็นตน้ จนมาถึง
สมัยอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นตน้มา จึงมีการสรา้งพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เช่น พระอจนะ วัดศรีชุม เมือง
สุโขทัย (รูปที่ ๒๓) ตามข้อสันนิษฐานที่ว่า พระอจนะเป็นองค์เดียวกับที่
กล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ ๑ แสดงใหเ้ห็นว่าพระอจนะสรา้งขึน้แล้วใน

สมัยของพ่อขุนรามค าแหง นอกจากนัน้ในสมยัสโุขทยัไดส้รา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึน้เป็นจ านวนมาก ทัง้ที่
เป็นปนูป้ันและพระพทุธรูปส ารดิ กลุ่มปนูป้ัน เช่น พระพทุธรูปยืนที่เรียกว่า “พระอฏัฐารส” (พระพทุธรูปสงู ๑๘ 

ศอก) พระพทุธรูปสี่อิริยาบถ เป็นตน้ กลุม่พระพทุธรูปส ารดิขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
พระศรีศากยมุนี พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และอีก
หลายองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาเป็นพระพุทธรูปประธานตามวัดต่างๆ ใน
กรุงเทพฯ เช่น วดัพิชยัญาติ เป็นตน้   

ในสมัยล้านนามีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน 
พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนที่ใหญ่ที่สุด ไดแ้ก่ พระเจา้ตนหลวง วัดศรีโคมค า 
เมืองพะเยา (รูปที ่๒๔) ตามประวติัเชื่อว่าสรา้งขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ ๒๑ 
และมีการบูรณปฏิสงัขรณ์มาทุกยุคสมัย ที่เป็นศิลปกรรมแบบพืน้บา้นแลว้ 
พระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ในลา้นนา  พบเพียงส่วนพระพักตรเ์ท่านั้นคือ
พระแสนแซว่ ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่ง

 
รูปที ่๒๓ พระอจนะ วดัศรีชมุ สโุขทยั 

 
รูปที่ ๒๔ พระเจา้ตนหลวง วดัศรีโคมค า 
พะเยา 



๓๔ 
 

   
 

ก าหนดอายไุดใ้นราวตน้พทุธศตวรรษที่ ๒๑๑๔   

ในสมยัอยุธยามีการสรา้งพระพทุธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก อาจ
ใหญ่ที่สุดกว่าทุกสมัย แต่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ได้แก่ หลวง
พ่อพนญัเชิง (พระพทุธไตรรตันนายกหรือหลวงพ่อโต) (รูปที ่๒๕) และ
พระมงคลบพิตร ส าหรบัหลวงพ่อพนัญเชิงตามประวติักล่าวว่า สรา้ง
ขึน้ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาประมาณ ๒๖ ปี โดยรูปแบบจดัเป็น
พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ น่าจะสรา้งขึน้ในสมัยอยุธยาตอนต้น 
ส่วนพระมงคลบพิตร ทัง้รูปแบบและประวติัการสรา้งระบุไวช้ดัเจนว่า
สรา้งขึน้ในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึง
กลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๒๑๕ 

พระพทุธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สดุแต่พบเพียงสว่นพระเศียรเท่านัน้
คือ เศียรธรรมิกราช การพบพระพทุธรูปส ารดิที่มีขนาดใหญ่สดุนีน้่าจะ
แสดงให้เห็นถึงศรัทธา ทั้งที่ เกิดจากความรุ่งเรืองทางศาสนาและ

เศรษฐกิจของอาณาจกัรรวมทัง้บญุบารมีของกษัตริยผ์ูส้รา้งไดเ้ป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 
๑๔  ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ “เศียรพระแสนแส ้: พระพุทธรูปที่ถูกตรึงพระโอษฐ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่,” 

ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ ๒๓, ฉบบัท่ี ๙ (กรกฎาคม  ๒๕๔๕), หนา้ ๑๔๒-๑๔๔. 
๑๕ ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ “พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรในศิลปะอยธุยา กรณีศกึษาพระพทุธรูปท่ีพบในองคพ์ระมงคลบพิตร

,” เมืองโบราณ, ปีที่  ๓๔, ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑), หนา้ ๑๓๒-๑๔๑. 

 
รูปที ่๒๕ พระพทุธไตรรตันนายก (หลวงพอ่โต) 
วดัพนญัเชิง พระนครศรีอยธุยา 



๓๕ 
 

   
 

สมยัรตันโกสินทร ์รชักาลที่ ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ตามแบบอย่างสมัยอยุธยา เช่น สรา้งพระโต หรือพระพุทธ
ไตรรตันนายก วัดกัลยาณมิตร (รูปที่ ๒๖) ใหเ้หมือนกับ พระพุทธไตร
รตันนายกหรือหลวงพ่อพนัญเชิง และทรงมีพระราชศรทัธาปณิธานใน
การสรา้งวดัประการหนึ่งคือ การสรา้งขึน้ให้เหมือนเมื่อครัง้ “บา้นเมือง
ยงัดี”๑๖ คือ ใหเ้หมือนเมื่อครัง้กรุงศรีอยุธยายงัรุง่เรืองนั่นเอง นอกจากนี ้
ยังโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็น
พระพุทธรูปประธานตามวัดต่างๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึน้ใหม่
หลายองค ์อีกสิ่งหนึ่งที่พระองคน์่าจะทรงไดร้บัอิทธิพลมาจากอยุธยา
คือ การสรา้งพระนอนหรือพระพุทธไสยาสนข์นาดใหญ่ ๒ องค ์ไดแ้ก่ 
วดัราชโอรสาราม และวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในแต่ละยุคสมัยจึงสะทอ้นให้
เห็นถึงศรทัธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา แสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองทาง
ศาสนา บา้นเมืองมีความสงบสขุ มีความรุง่เรืองทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีและอ านาจทางการเมืองของ
พระมหากษัตริย์ได้อีกด้วย เช่น ในสมัยสุโขทัย ที่มีการสรา้งพระศรี
ศากยมนุี (รูปที ่๒๗) สนันิษฐานว่าสถาปนาขึน้ในสมยัของพญาลิไท๑๗ 
ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างมาก และมีหลักฐาน
เก่ียวกบัการสรา้งวดัวาอารามและพระพทุธรูปจ านวนมาก หรือในสมัย
ล้านนา การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสรา้งเป็นจ านวนมาก 
เกิดขึน้ในยุคทองของลา้นนา ในรชัสมัยของพระเจา้ติโลกราชและพระ
เมืองแกว้ เป็นตน้  

ในสมยัรตันโกสินทร ์สมยัรชักาลที่ ๓ มีการสรา้งวดัวาอารามและพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่
มีขนาดใหญ่ เป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นยุครุ่งเรืองทางศาสนาอย่างแทจ้รงิและมีผลมาจากบา้นเมือง

 
๑๖ ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ,  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, ๒๕๕๑), หนา้ ๓๐๗. 
๑๗ ศักดิ์ชยั สายสิงห,์ ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหห์ลักฐานโบราณคดี จารึกและงานศิลปกรรม, (นครปฐม :

สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๒๕-๑๒๖. 

 
รูปที ่๒๖ พระพทุธไตรรตันนายก  
วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ 

 
รูปที ่๒๗  พระศรีศากยมนุ ี 
วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 



๓๖ 
 

   
 

เกิดความสงบสขุ ร่มเย็นไม่มีภยัสงคราม และมีเศรษฐกิจดีจากการคา้ขายกบัจีน จึงท าใหม้ีเงินทองที่ไดม้าจาก
การคา้ขายมาท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา เป็นตน้  

พระพุทธรูปในกลุ่มนีเ้ป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้
ตามสวนสาธารณะ หรือตามสถานที่ส  าคญัของเมือง ตามประวติัการ
สรา้งเกิดขึน้ในประเทศไทยตั้งแต่ราว พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นตน้มา อาจมี
แหลง่บนัดาลใจในการสรา้งมาจากการสรา้งพทุธมณฑล สมยัจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม จดัใหม้ีการฉลองพุทธศาสนาครบ ๒๕ ศตวรรษ และ
ก าหนดให้มีการสรา้งพุทธมณฑลขึน้ที่อ  าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
พรอ้มทั้งสรา้งพระพุทธรูปประธานคือ พระศรีศากยะทศพลญาณ

ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ประดิษฐานบริเวณพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม (รูปที ่๒๘) เป็นพระพทุธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ หล่อ
ด้วยทองส าริดหนัก ๑๗,๕๔๓ กิโลกรัม สูง ๑๕.๘๗ เมตร ถือเป็น
พระพุทธรูปลีลาหล่อด้วยส าริดที่มีลักษณะงดงามและมีขนาดใหญ่
ที่ สุ ด ในสมัย รัตน โกสิ น ท ร์ พ ระพุ ท ธ รูปองค์นี ้อ อกแบบ โดย

ศาสตราจารย ์ศิลป พีระศรี ประติมากรชาวอิตาลี ที่เขา้มารบัราชการในประเทศไทย และนายสาโรจ จารกัษ ์
จากกรมศิลปากร เป็นผูค้วบคมุการป้ันและขยายแบบ ไดห้ลอ่ขึน้แลว้เสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๒๕  

การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึน้ตามสวนสาธารณะ หรือ
สถานที่ส  าคัญของบางจังหวัดทั่วไป โดยเฉพาะทางภาคอีสานและ
ทางภาคใต ้เกิดขึน้มากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของ
ผูบ้รหิารในระดบัรฐับาลที่เป็นผูส้รา้ง โดยสรา้งในดินแดนบา้นเกิดของ
ตัวเอง ส่วนหนึ่งเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา หรือผูท้ี่มีอ  านาจ
วาสนาก็มักจะกลับมาท าบุญโดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างเนื่องใน
พระพุทธศาสนายังถิ่นก าเนิดของตัวเอง เช่น จอมพลประภาส จารุ
เสถียร สรา้งพระมงคลมิ่งเมือง ที่วนอุทยานพนมสวาย เมืองสุรินทร ์
บางแห่งผูว้่าราชการจังหวัดสรา้งขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเรื่องของการสรา้ง
บุญกุศล รวมทั้งอาจเก่ียวขอ้งกับการสรา้งบารมีในด้านการบริหาร 
และอาจรวมถึงการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งในอนาคตถ้าผู้ว่าหรือ
ผู้สร้างต้องการเล่นการเมืองในภายหลังก็อาจเป็นไปได้ เช่น 

 
รูปที่ ๒๘ พระศรีศากยะทศพลญาณประธาน
พทุธมณฑลสทุรรศน ์ 
ประดษิฐานบริเวณพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 
รูปที่  ๒๙  “หลวงพ่อโต” หรือ”พระพุทธมหา
พมิพ”์ 
วดัไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 



๓๗ 
 

   
 

พระพุทธรูปที่สร้างขึ ้นริม ฝ่ังแม่น ้าโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองค า เมืองเชียงแสน เป็นต้น ซึ่ งการใช้
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการเรียกศรทัธาประชาชนนั้น มีมาแลว้ตัง้แต่ในอดีต โดยการสรา้งวัด สรา้ง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ แสดงใหเ้ห็นถึงบุญบารมีของผูป้กครองที่มีอ  านาจมากจึงสรา้งวัดหรือพระพุทธรูปที่มี
ขนาดใหญ่ได้ เช่น พระศรีศากยมุนี ซึ่งสันนิษฐานว่าสรา้งในสมัยพญาลิไท พระแสนแซว่ในศิลปะล้านนา
สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยัพระเจา้ติโลกราช เป็นตน้  

การสร้างยังเป็นเรื่องของศรัทธาใน
พระพทุธศาสนา เช่น ผูส้รา้งเป็นพระภิกษุที่มีผู ้
ศรทัธาเคารพนับถือเป็นจ านวนมาก เช่น พระ
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสีป) สร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่บ้านเกิด วัดไชโย
วรมหาวิหาร อ าเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง 
เรียกว่า “หลวงพ่อโต” หรือ”พระพุทธมหา
พิมพ”์  (รูปที่ ๒๙) องคห์นึ่ง และหลวงพ่อโต 
วดัอินทรวิหาร เขตบางล าพู กรุงเทพฯ อีกองค์
หนึ่ง เป็นต้น ในปัจจุบันมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง
หรือคณะศรทัธา เป็นผูบ้อกบุญและสรา้งเอง

เป็นจ านวนมาก เช่น “พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล” หมายถึงพระพทุธรูปที่สรา้งขึน้ในวาระกึ่ง ๕,๐๐๐ 
ปีแห่งพทุธกาล หรือเรียกว่า “พระงาม” ประดิษฐานอยู่ที่ไหล่เขาพระงามสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยพระอุ
บาลีคณุปูมาจารย ์(จนัทร ์สิรจิฺนโท วดับรมนิวาส กรุงเทพฯ) (รูปที ่๓๐) 

ตัวอย่างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พบอยู่โดยทั่วไป ในปัจจุบันกลบัมาเป็นที่นิยมอย่างมากและสรา้งทั่วทุก
ภูมิภาค ที่พบมากที่สุด ไดแ้ก่ ในภาคอีสาน รองลงมาคือ ในภาคกลาง ภาคใตแ้ละพบค่อนขา้งน้อยในภาคเหนือ 
ตวัอย่างในภาคอีสาน เช่น พระพุทธโคดมอุดมโชค ศูนยป์ฏิบติัธรรมสวนเวฬุวัน อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น พระ
พทุธชยัภูมิพิทกัษ์ วดัชัยภูมิพิทักษ์อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ พระสภุัทรบพิตร วนอทุยานเขากระโดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรมัย ์พระพุทธรตันมงคลมหามุนี วัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอ็ด พระพุทธสุรินทรมงคล วน
อุทยานพนมสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์พระมงคลมิ่งเมือง พุทธอุทยาน (เขาดานพระบาท) อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ านาจเจริญ สรา้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘  

 
 

 
รูปที ่๓๐  พระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล  
เขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 



๓๘ 
 

   
 

การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในปัจจุบัน กระแสนิยมที่เกิดขึน้ใหม่  
ส่วนหนึ่งเกิดขึน้ตามวัดต่างๆ ส่วนหนึ่งของงานสรา้งน่าจะเกิดจากพลังศรทัธาในพระพุทธศาสนาแบบ

ดัง้เดิมที่สืบต่อกนัมาในเรื่องของการสรา้งพระพุทธรูปเพื่อสืบศาสนา ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การมีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัศรทัธาที่มีมากเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา แต่อีก
ส่วนหนึ่งที่แฝงมา คือ เรื่องของการใชพ้ลงัศรทัธานีใ้นรูปของพุทธพาณิชย ์เช่นการสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อ
ดงึคนใหเ้ขามาร่วมกนัสรา้งบุญกุศลในการสรา้ง ตัง้แต่เริ่มสรา้งจะมีการเริ่มเรี่ยไรเงินท าบุญในการสรา้งพระพทุธรูป 
สรา้งไวใ้หย้ังไม่ส  าเร็จ หรือเริ่มสรา้งองคข์นาดใหญ่ เตรียมพระเศียรไวเ้พื่อใหอ้งคพ์ระส าเร็จและจะไดม้ีพิธีต่อเศียร 
เมื่อศรทัธาเห็นเศียรตัง้อยู่ดูแลว้อาจไม่เหมาะสม จึงไดร้วมกันท าบุญมากๆ เพื่อองค์พระจะไดส้  าเร็จโดยเร็ว ก็เป็น
แนวทางหนึ่งในการหาปัจจยัเขา้วดั  

ส่วนหนึ่งจึงมีการแข่งขันกันสรา้งพระพุทธรูปที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด (ในประเทศหรือในโลก) เพื่อจะไดเ้ป็นสิ่งแปลกใหม่ เพื่อ
เป็นสื่อใหค้นไดม้ารว่มบริจาคหรือไดม้าเขา้วดันัน้ๆ มากขึน้ กระแส
การท าบุญก็จะมากขึ ้นตามมา  หรือบางศรัทธามีการหล่อ
พระพุทธรูปส าริด ปางต่างๆ ที่ ใหญ่ที่สุด จะมีการเวียนไปท า
พิธีกรรมตามวัดต่างๆใหช้่วยกันหล่อองคป์ระกอบของพระพุทธรูป 
เพราะพิธีการหล่อพระพทุธรูปถา้ใครไดร้่วมจะไดบุ้ญกศุลมาก พระ
ใหญ่ มีความส าคญั ตามความเชื่อก็จะไดบุ้ญมากและก็ตอ้งถวาย
ปัจจัยมากตามมา ลักษณะนี ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธพาณิชย ์
เพราะการด าเนินงานจัดสรา้งล้วนมีทีมงาน คณะกรรมการ หรือ
มูลนิ ธิ  ที่ อาจมี ในรูปของบริษั ทเพื่ อหาผลประโยชน์นี ้ เป็ น
ผูด้  าเนินการ ในการด าเนินการแต่ละครัง้จะมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียง
เป็นผู้น า และในพิธีปลุกเสกก็ส  าคัญ ต้องมีพระเกจิอาจารย์องค์

ส  าคญัมาท าพิธี ซึ่งก็จะสรา้งพลงัศรทัธามากขึน้ตามล าดบั 
 ตงัอย่างพระพทุธรูปที่สรา้งขึน้ใหม่และมีขนาดใหญ่มาก 
ในภาคกลาง เช่น พระพทุธมหานวมินทรศากยมนุี ศรีวิเศษชยัชาญ วดัม่วง อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง (รูปที ่๓๑) ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากที่สดุในประเทศไทยในปัจจุบนั ในภาคใต ้เช่น พระพทุธทกัษิณมิ่ง
มงคล วดัเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐานราม อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  สว่นในภาคเหนือ เช่น พระพทุธบารมีศรี
สุโขทัย วัดโสภาราม อ าเภอศรีส  าโรง จังหวัดสุโขทัย พระพุทธรูปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองค า อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ 

 
รูปที ่๓๑ พระพทุธมหานวมินทรศากยมนุศีรีวิเศษชยัชาญ 
อ. วิเศษชยัชาญ อ่างทอง 



๓๙ 
 

   
 

การสร้างพระเกจิอาจารย ์ขนาดใหญ่ 
นอกจากการสรา้งพระพุทธรูปขนาด

ใหญ่แล้ว ยังมีการสรา้งพระเกจิอาจารย์ คือ 
พระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร ์เช่น 
หลวงปู่ ทวด วัดชา้งให้ จังหวัดปัตตานี หลวง
พ่อโต (สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรงัสี) วัด
ระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อสด วัด
ปากน า้ กรุงเทพฯ ส่วนในต่างจังหวัด เช่น ครู
บาศรีวิชัย จังหวัดล าพูน เป็นต้น โดยเฉพาะ
หลวงพ่อโต และหลวงพ่อทวด มีการสรา้งเป็น
จ านวนมาก และมีขนาดใหญ่มาก หลายวัด 
รวมทั้งมีการแข่งขันการสร้างด้วยว่าใครมี
ขนาดใหญ่สุด เพราะทัง้ ๒ ท่านนีเ้ป็นที่เคารพ

ศรทัธากนัอย่างมาก  ตวัอย่างเช่น หลวงพ่อโต ที่กลา่วว่าใหญ่ที่สดุในโลก ที่ปราสาทสรพงษ์ ชาตรี  (มกัเรียกว่า 
วัดสรพงษ์) อ าเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๓๒) วัดตาลเจ็ดยอด อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์(ถือเป็นองคท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก ตามค าโฆษณา) อีกแห่งหนึ่ง คือ ที่มลูนิธิพทุธคยา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี (ในโฆษณาก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลก) ในกรุงเทพฯ ก็มีการสรา้งแต่ไม่ใหญ่มากนัก เช่น วัด
ระฆงัโฆษิตาราม วดัศรีสดุาราม เขตธนบุรี ส่วนหลวงปู่ ทวด นัน้มีการสรา้งหลายแห่งเช่นเดียวกนั แต่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในภาคใต ้เช่นที่ วัดหว้ยมงคล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมามักสรา้งในลกัษณะของสวน
หรืออุทธยาน และมีขนาดใหญ่มาก ในปัจจุบนันีม้ี ๒ แห่งที่ใหญ่มาก คือ พุทธอุทยานอาณาจกัรหลวงปู่ ทวด 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่ก าลังสร้าง คือ วัดวชิรธรรมาราม พุทธอุทยานมหาราช 
พระนครศรีอยธุยา  

นอกจากการสรา้งพระเกจิอาจารย ์๒ องคท์ี่กล่าวถึงแลว้ ส่วนหนึ่งก็จะมีการสรา้งพระเกจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสียงองคอ่ื์นๆ อีกหลายองคเ์พื่อใหค้นไดบ้ชูา เรียกว่า การรวมพระเกจิอาจารยด์งัทั่วประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ให้
ผูค้นไดเ้คารพบชูาก็มี 

 
 
 
 

 
รูปที ่๓๒ หลวงพอ่โต พรหมรงัส ีรูจ้กักนัในนามวดัสรพงษ์  
อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา  
ทีม่า : จากเว็บไซต ์ www.wongnai.com 
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างพระเกจิอาจารย ์ขนาดใหญ่  
มีขอ้สังเกตที่ส  าคัญของกรสรา้งพระเกจิอาจารยข์นาดใหญ่ หลายแห่งไม่ไดส้รา้งขึน้ในวัดและพืน้ที่มี

สว่นที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัของพระเกจิรูปนัน้ๆ ตวัอย่างที่สรา้งขึน้หลายแห่งไม่ใช่วดั มีการเลือกสถานที่ที่เป็นจดุที่
พักคนเดินทางและสรา้งเป็นลกัษณะของสวนหรืออุทยาน หรืออาจมีวดัเป็นส่วนประกอบ แต่เนน้ความใหญ่โต
ของพระเกจิอาจารยแ์ละความเป็นอุทยานเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสรา้งในรูปของมูลนิธิ โดยใชค้วามมี
ชื่อเสียงของพระเกจิและศรทัธาที่ผูค้นมีต่อพระเกจิต่างๆ มาสรา้งเพื่อการพทุธพาณิชยอ์ย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น  
หลวงปู่ ทวด ท่านอยู่ในภาคใต้ แต่มาสรา้งที่พระนครศรีอยุธยา หรือที่นครราชสีมา หลวงพ่อโต ไปสรา้งที่
นครราชสีมา เป็นต้น และภายในบริเวณก็จะมีธุรกิจการคา้ครบวงจร ทั้งศูนย์การคา้ วัตถุมงคล ของที่ระลึก
รวมทั้งอาหารการกินของฝากกลับบ้าน เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น วัดวชิรธรรมาราม พุทธอุทยานมหาราช 
พระนครศรีอยุธยา พทุธอทุยานอาณาจกัรหลวงปู่ ทวด อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (รูปที)่  ขอกล่าวถึง
วดัวชิรธรรมาราม พทุธอทุยานมหาราช พระนครศรีอยธุยา 

ประการแรก วัดหรือพุทธอุทยานแห่งนี ้ไม่ไดเ้คยเป็นวัดมาก่อน สรา้งโดยมูลนิธิแห่งใดแห่งหนึ่ง ตาม
ปรกติการสรา้งวดัแห่งใดแห่งหนึ่งย่อมเกิดจากศรทัธาของชาวบา้นในสถานที่นัน้นัน้รว่มกนัสรา้งขึน้ในชุมชนของ
ตนเองเพราะตอ้งการศาสนาสถานเพื่อการประกอบศาสนกิจ  

ประการที่ ๒ มีการเลือกท าเลที่ตัง้ติดกบัถนนใหญ่ ที่อยู่ในเขตนครประวติัศาสตร ์คือ พระนครศรีอยธุยา 
ประการที่  ๓ มีการเลือกรูปเคารพทางศาสนาที่ เป็นอดีตพระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงใน

ประวติัศาสตร ์คือหลวงปู่ ทวด วดัชา้งให ้จงัหวดัปัตตานี และมีขนาดใหญ่มาก ตามประกาศในการสรา้งบุญของ
ทางวดั คือ ถือเป็นหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและในโลก (เพื่อสรา้งพลงัศรทัธา) ซึ่งหลวงปู่ ทวดนัน้
เป็นพระสงฆท์ี่มีชื่อเสียงของทางภาคใต ้ถึงแมว้่าคนทั่วไปจะรูจ้กั แต่ก็ไม่ใช่สถานที่ซึ่งสมควรสรา้ง  

ประการที่ ๔ มีการใชช้ื่อวดัและศาสนสถาน
อิงกับ ชื่อ และสถานที่ส  าคัญทางประวติัศาสตร ์คือ 
วั ด ว ชิ ร ธ ร รม า ราม  พุ ท ธ อุ ท ย าน ม ห า รา ช 
พระนครศรีอยุธยา (รูปที ่๓๓)  อาจท าใหผู้เ้ขา้ใจว่า
วดันีม้ีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ 

 
รูปที ่๓๓ วดัวชิรธรรมาราม พทุธอทุยานมหาราช 
พระนครศรีอยธุยา 



๔๑ 
 

   
 

ประการที่ ๕ มีการออกแบบศาสนสถานเป็นอทุยาน ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ไม่ใช่ลกัษณะของวดั 
ถือว่าเป็นเจตนาที่สรา้งขึน้เป็นสถานที่พักผ่อนตามแนวความคิดอย่างใหม่ที่เกิดขึน้ คือ การเขา้ถึงศาสนาแบบ 
สถานท่ีท่องแถว ไดแ้วะพักท่ีพกัริมทาง ไดไ้หวพ้ระศกัดิ์สิทธิ์ เช่าและซือ้ของที่ระลึก แวะชิม ซึ่งถูกกบัจริตคนไทย
รุน่ใหม่ อนัเป็นรูปแบบของพทุธพาณิชยอ์ย่างสมบูรณแ์บบ  

 
อีกแห่งหนึ่ง คือ พุทธอุทยานอาณาจักร

หลวงปู่ ทวด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(รูปที่ ๓๔)  ซึ่งมีรูปแบบแนวความคิดและการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกัน   พร้อมป้าย
โฆษณา องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณภายใน
จัดเป็นสวนดอกไม้ ในลักษณะของการพักผ่อน
ท่องเที่ยวอย่างชดัเจน 

 

 

 ผลกระทบต่อการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบัน 

 การสรา้งพระพทุธรูปเป็นศรทัธาของชาวพทุธที่มีมาแลว้ตัง้แต่อดีต และดงัที่กล่าวแลว้ว่าการสถาปนา
พระพทุธรูปขนาดใหญ่แสดงใหเ้ห็นว่ายุคสมยันัน้มีความเจรญิรุง่เรืองในทุก ๆ ดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง
รวมทัง้แสดงใหเ้ห็นถึงบุญบารมีของผูป้กครองที่สรา้งศรทัธาประชาชนดว้ยเช่นกัน แต่สภาพการณ์ในปัจจุบนั 
การสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้สะท้อนความเป็นไปของสังคมในทุก  ๆ ด้าน หลายแห่งสรา้งขึน้เพื่อ
ผลประโยชนท์างการเมือง รวมทัง้การสรา้งเพื่อเป็นพทุธพาณิชย ์ในลกัษณะของการสรา้งศรทัธาประชาชนใน
การร่วมบริจาคขณะท าการก่อสรา้งและหวังผลใหเ้กิดภายหลงัการสรา้งที่จะมีศรทัธาจากพุทธศาสนิกชนมา
กราบไหวบ้ชูาในความยิ่งใหญ่ของพระพทุธรูปเพื่อใหม้ีรายไดเ้ขา้วดัจากผูบ้รจิาคปัจจยั เป็นตน้ 

 ส่วนหนึ่งของการสรา้งสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค ์หากวัดเหล่านั้น มีการวางแผนและออกแบบสิ่ง
ปลกูสรา้งใหเ้หมาะสม เพราะเป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ย่อมตอ้งมีมมุมองทางศิลปะ ความงาม ไดแ้ก่รูปแบบ
ศิลปกรรม ความสง่างามและความเหมาะสมของสถานที่  แต่บางแห่งไม่ไดค้  านึงถึงในส่วนนีท้  าใหเ้กิดทัศนะ
อจุาด เช่น ประดิษฐานขา้งถนน มีสายไฟฟ้ารกรุงรงั หรือบางแห่งสรา้งใหม้ีขนาดใหญ่โตมากและสรา้งไม่ส  าเร็จ 
อาจจะขาดศรทัธา ขาดงบประมาณ ท าใหด้แูลว้เกิดความไม่งดงาม  

 
รูปที่ ๓๔ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ ทวด อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 
ทีม่า : www.paiduaykan.com 
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 ตัวอย่างพระพุทธรูปที่สรา้งขึน้แล้วดู
ไ ม่ เห ม า ะ ส ม ใน เรื่ อ ง ข อ ง ส ถ า น ที่ ตั้ ง
สภาพแวดล้อมและที่ส  าคัญ ขาดความงาม
ทางดา้นศิลปกรรม คือพระพทุธรูปไม่ไดส้ดัสว่น 
เช่น  พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี  ที่ จังหวัด
รอ้ยเอ็ด (รูปที่ ๓๕) ที่สรา้งเป็นพระพุทธรูปยืน
ที่สูงที่สุด เป็นพระพุทธรูปที่ผอมบาง เพรียว
อย่างมาก เน้นถึงความสูงที่ตอ้งการใหสู้งที่สุด 
แต่ก็นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของงานช่างแบบ
ทอ้งถิ่น และศรทัธาที่เกิดจากการสรา้งโดยพระ
เกจิอาจารย ์รว่มกบัศรทัธาที่เป็นชาวบา้น 

อีกตัวอย่างหนึ่ งคือ พระพุทธรูปที่
สรา้งริมแม่น า้โขง บริเวณสามเหลี่ยมทองค า 
(รูปที่ ๓๖) ซึ่งสรา้งเป็นพระพุทธรูปแบบเชียง
แสนสิงหห์นึ่ง ประดิษฐานบนเรืออยู่กลางแจง้ 
ซึ่งไม่มีความเหมาะสมเรื่องสถานที่ตั้ง โดย
ประการแรก บริเวณนี ้ไม่ ใช่วัด เป็นส่วนที่
สญัจรผ่านทัง้ทางบกและทางน า้ และที่ส  าคัญ
คือการสรา้งบนบริเวณที่บดบงัทศันียภาพทาง
ธรรมชาติ แต่ เดิมมีมุมมองที่ เห็นดินแดน
สามเหลี่ยมทองค า เป็นเขตแดนของทั้ง ๓ 

ประเทศที่มีความงดงามอย่างมาก นอกจากนีย้ังมีการสรา้งต านาน ความเชื่อ สรา้งสิ่งเคารพบูชาที่ปะปนกัน
หลายอย่างที่แสดงใหเ้ห็นถึงการใชพ้ระพทุธรูป สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เพื่อประโยชนท์างพทุธพาณิชยอ์ย่างแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่๓๕ พระพทุธรตันามงคลมหามนุ ี 
อ. เมือง รอ้ยเอ็ด 

 
รูปที ่๓๖ พระพทุธรูปทีส่รา้งริมแม่น า้โขง บริเวณสามเหลีย่มทองค า 
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๔.๔ กรณีศึกษา การจัดการวัดเชิงพุทธพาณิชย ์
 
การรือ้ท าลายโบราณสถานเพ่ือสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่ด้วยเหตุผลเชิงพุทธพาณิชย ์
ปัญหาที่มกัเกิดขึน้มากในปัจจุบนัที่เก่ียวกับศาสนสถานและโบราณสถานที่อยู่ในวัดที่ยงัมีการใชง้าน

ในปัจจบุนั คือ การรือ้ท าลายโบราณสถานเพื่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่ ปัญหาส าคญัมาจากหลายๆ ดา้น เช่น   
- ทางวัดต้องการสิ่งปลูกสรา้งใหม่แทนของเดิม หรือต้องการใช้พื ้นที่สรา้งสิ่งปลูกสรา้งใหม่ซึ่ งเกิด

ประโยชนม์ากกว่าโบราณสถาน หรือไม่ตอ้งการจะดูแลรกัษา โดยอา้งว่าเป็นของเก่าและไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ อ่ืน
ใด 

- วดัไม่มีงบประมาณในการดแูลรกัษา ถา้เป็นโบราณสถานจะอยู่ในการดแูลของกรมศิลปากรหรือเป็น
สมบติัของชาติ ทางวดัไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร  

- วดัตอ้งการสิ่งปลกูสรา้งใหม่ เช่น การรือ้โบสถท์ี่เป็นของเก่าที่มีมาแต่เดิม โดยอา้งว่าโบสถเ์ดิมมีขนาด
เล็ก ตอ้งการสรา้งโบสถใ์หม่ บางแห่งก็สรา้งโบสถใ์หม่ ณ สถานที่ใหม่ แต่สว่นหนึ่งตอ้งการสรา้ง ณ สถานที่เดิม 
(รูปที ่๓๗) เพื่อที่จะไม่ตอ้งถอนความเป็นวิสงุคามสีมา แต่ตอ้งการใหม้ีขนาดใหญ่กว่าเดิมหรือตอ้งการรูปแบบ
ใหม่ จึงตอ้งรือ้ของเดิมทิง้ โดยมีความประสงคส์  าคัญ คือ ตอ้งการของใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีรูปแบบที่
สวยงามกว่า  

- ส่วนหนึ่งตอ้งการใหม้ีกิจกรรมในการสรา้งเพื่อการบริจาคปัจจัย และใช้ความเป็นโบราณสถานเพื่อ
เป็นสื่อในการชดัจงูใหผู้ศ้รทัธาเขา้วดั 

ผลที่ตามมาคือ การสรา้งโบสถ์ใหม่มักมี
ศรทัธาในการบรจิาคมากกว่าการบรูณะ ปฏิสงัขรณ ์
และกรณีนี ้เองที่ เป็นปัญหาการรือ้โบสถ์เก่าอย่าง
มาก คือ เรื่องของการสร้างใหม่ทางวัดสามารถ
ด าเนินการได้เอง ออกแบบเอง จ้างผู้รบัเหมาเอง 
และการใชง้บประมาณของทางวดัจากผูบ้ริจาค จึง
มีการไหลเวียนของเงินเข้าวัด ถ้าเป็นการอนุรกัษ์
โดยกรมศิลปากรผู้ด  าเนินการ คือ กรมศิลปากร 
ทางวดัจะไม่มีสว่นไดส้่วนเสียกบักรณีนี ้ปัญหานีจ้ึง
เป็นไปอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักเป็นส่วนที่กรม
ศิลปากรยงัไม่ไดป้ระกาศขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัของ

ชาติ 

 
รูปที่ ๓๗ การสรา้งพระอุโบสถใหม่ บนฐานอาคารเดิมที่เป็น
โบราณสถาน  
วดัใหญ่ชยัมงคล จ. พระนครศรีอยธุยา 
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- กรณีการรือ้โบราณสถานเพื่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่ เช่น การรือ้เจดียท์ิง้ หรืออาคารขนาดเล็กทิง้ เชื่อ
ว่าไม่ไดใ้ชป้ระโยชนแ์ต่สรา้งสิ่งปลกูสรา้งแทน เช่น ตึกหลายชัน้ เพื่อเป็นกุฏิหรืออาคารอเนกประสงค ์เพราะได้
ใชป้ระโยชนม์ากกว่า เช่นตัวอย่างที่เป็นคดีล่าสุด วัดกัลยาณมิตร ที่รือ้เจดียบ์รรจุอัฐิเจา้นายพระองคห์นึ่งทิง้ 
หรือ วดัมงักรกมลาวาส (วดัเลง่เน่ยย่ี) กรุงเทพฯ ที่รือ้เจดียต์ระกลูของผูอ้ปุถมัภว์ดั เป็นตน้ 

 
กรณีศึกษาวัดกัลยาณมิตรทีรื่อ้เจดียบ์รรจุอัฐิเจ้านายทิง้  
วดักลัยาณมิตร (รูปที ่๓๘) เป็นพระอารามหลวง ชัน้โทชนิดวรมหาวิหาร ตัง้อยู่ในแขวงวดักลัยาณ ์เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วดันีส้รา้งใน พ.ศ. ๒๓๖๘ สมยัรชักาลที่ ๓ ผูส้รา้งคือ เจา้พระยานิกรบดินทร ์(โต  ตน้
ตระกูลกลัยาณมิตร) ต าแหน่งสมุหนายก ไดอุ้ทิศที่บา้นกับซือ้ที่ดินเพิ่มเติมสรา้งขึน้แลว้ถวายเป็น พระอาราม
หลวง รชักาลที่ ๓ จึงไดพ้ระราชทานนามวดัว่า “วดักัลยาณมิตร” ตามนามผูท้ี่รชักาลที่ ๓ ทรงยกย่องว่าเป็น

กลัยาณมิตรของพระองคท์่าน    
 

วัดกัลยาณมิตรนี ้เลือกพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สดุในกรุงเทพฯ เป็น
พระประธานของวัดนี ้ใกล้เคียงกับพระโตที่
วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นการที่
รชักาลที่ ๓ ทรงร่วมสถาปนาพระพุทธรูปองค์
นีด้ว้ยนัน้อาจเก่ียวขอ้งกับพระราชศรทัธาของ
พระองคต์ามค ากล่าวที่ว่า ทรงมีพระประสงค์
จะสรา้งกรุงเทพฯ ใหเ้หมือนเมื่อครัง้บา้นเมือง
ยงัดีในสมยัอยธุยาก็อาจเป็นได ้

 
รูปที ่๓๘ วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ 
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ความส าคัญของวัดกัลยาณมิตร คือ เป็นวัดที่มี
ขนาดใหญ่มาก มีพระพุทธรูปส าคัญคือพระพุทธไตรย
รัตนนายก (พระโต) (รูปที ่๓๙) มีประวัติการสรา้งพระโต
ปรากฏในหมายรบัสั่งรชักาลที่ ๓   พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารหลวง
พระราชทานช่วย พรอ้มกบัเสด็จพระราชด าเนินก่อพระฤกษ์
พระโต เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๓๘๐ พระราชทานเป็น
พระประธานในพระวิหารหลวง พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่า "พระพุทธไตรยรัตน
นายก"๑๘ พระพุทธรูปนีเ้ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด
หนา้ตกักวา้ง ๑๑.๗๕ เมตร สงู ๑๕.๔๕ เมตร 

สาเหตกุารบูรณะของทางวดัมาจาก ท่านเจา้อาวาส 
มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาวัดใหม่ทั้งหมด คือ การ
ปรบัปรุงภูมิทศัน ์แต่เดิมอยู่ในสภาพค่อนขา้งเสื่อมโทรม แต่

จากขอ้มลูจากกรมศิลปากรไดพ้บว่ามีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรือ้สิ่งปลูกสรา้งทิง้หลายอย่าง เช่น เขามอ ที่เป็น
งานตกแต่งวดั มีมาตัง้แต่เมื่อครัง้รชักาลที่ ๓ หรือการบูรณะปรบัเปลี่ยนเจดียป์ระจ าตระกูลบางองค ์ซึ่งทางวดั
มกัด าเนินการโดยพลการ คือ การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ไดข้ออนญุาตจากกรมศิลปากร และทางญาติ
ตน้ตระกลูผูส้รา้งวดัก็ไม่เห็นดว้ย แต่ท่านเจา้อาวาสอา้งสิทธิความเป็นผูด้แูลวดั 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดม้ีการรือ้เจดียบ์รรจุอฐิัเจา้จอมมารดาแช่มทิง้ เพื่อสรา้งกฏุิสงฆส์งูหลายชัน้ เพราะ
เจดียอ์งคน์ีอ้ยู่ในแผนผังอาคาร ซึ่งการกระท าดังกล่าวทางวัดอา้งว่าเจดียอ์งคด์ังกล่าวกรมศิลปากรไม่ไดข้ึน้
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และทางวดัก็ไม่ไดแ้จง้กบักรมศิลปากรแต่ประการใด ชาวบา้นไดร้่วมกนัประทว้งการ
กระท าของทางวัด กรมศิลปากรจึงแจ้งให้ทางวัดระงับการก่อสรา้งและแจ้งความว่า ทางวัดกระท าผิด 
พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ ซึ่งในการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาตินัน้แต่เดิมที่มีการด าเนินการนัน้
มักมีการประกาศรวมทั้งวัด ไม่ได้มีการแบ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งวัดกัลยาณมิตรนั้นมีการประกาศขึน้
ทะเบียนทัง้วดัอยู่แลว้ ในความเป็นโบราณสถานนัน้จะมี ๒ ประเภท คือ โบราณสถานที่ขึน้ทะเบียนและไม่ได้
ขึน้ทะเบียน เพราะฉะนัน้การที่ทางวดัอา้งว่ากรมศิลปากรไม่ไดข้ึน้ทะเบียนจึงไม่ถูกตอ้งทัง้ ๒ กรณี เพราะเจดีย์

 
๑๘ ราชบณัฑิตยสถาน, ต านานวัตถุสถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา (พระ

นคร : โรงพิมพก์ฤษณปกรณ,์ ๒๕๑๒), หนา้ ๔๓. 

 
รูปที ่๓๙ พระพทุธไตรยรตันนายก (พระโต)  
วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ 
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องคน์ีม้ีอายุเกินกว่า ๑๐๐ ปี และเป็นเจดียข์องเจา้จอมในรชักาลที่ ๕ ย่อมมีความส าคัญต่อวงศต์ระกูลและ
ประวติัศาสตร ์

ในการด าเนินงานของกรมศิลปากรไดอ้าศัย พระราชบญัญัติโบราณสถานฯ แจง้ทางวดัว่ามีความผิด
ตาม พระราชบญัญัติ ขอใหร้ะงบัการก่อสรา้งดงักล่าว จนถึงขณะนีค้ดีดังกล่าวอยู่ในชัน้ศาล ซึ่งถือเป็นกรณีที่
ส  าคญัมากของกรมศิลปากร เพราะแต่เดิมมกัไม่มีการฟ้องรอ้งถึงศาลแต่ประการใด สว่นใหญ่จะเป็นการเจรจา
กบัทางวัด โดยเฉพาะยิ่งวดัส าคญัที่มีเจา้อาวาสมีสมณศักดิ์ชัน้สงู ก็มกัจะมีการขอความร่วมมือใหด้ าเนินการ
ใหถู้กตอ้งตาม พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ โดยกรมศิลปากรแจง้ความด าเนินคดีกับทางวัดที่กระท าผิด 
พระราชบญัญัติ โบราณสถาน โบราณวตัถฯุ  ปรากฏว่ามีคดีฟ้องรอ้ง ราว ๔๐ เรื่อง ดว้ยสาเหตมุาจาก คดีหลกั 
เรื่องแรก คือ การรือ้ท าลายโบราณสถานซึ่งมีหลายแห่งหลายคดี เรื่องที่  ๒ คือการสรา้งสิ่งปลูกสรา้งโดยไม่ได้
รบัอนุญาตตาม พระราชบญัญัติ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ซึ่งก าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี และเริ่มมีบาง
คดีที่ศาลพิจารณาแลว้ตดัสินว่าท่านเจา้อาวาสมีความผิดหลายคดี เช่น คดีการทบุท าลายโบราณสถานคดีหนึ่ง
มีความผิดตอ้งโทษจ าคกุ ๒ ปี และรอลงอาญา  

กรณีดงักลา่วนี ้น่าจะมีวิธีการแกไ้ขคือ วดักลัยาณมิตรตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ 
ดว้ยเหตุผลที่ว่าเจดีย์ดังกล่าวเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้านายผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับผูส้ถาปนาวัด มีประวัติความ
เป็นมาและความส าคัญทางประวัติศาสตร ์เหตุผลที่วัดน ามาอา้งว่ากรมศิลปากรไม่ไดข้ึน้ทะเบียนนัน้ไม่ควร
เป็นเหตุผลที่สมควร แม้ว่าการขึน้ทะเบียนของกรมศิลปากรจะประกาศขึน้ทะเบียนเฉพาะองค์??? แต่การ
ประกาศขึน้ทะเบียนในรุ่นปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จะประกาศรวมทั้งวัดและแนบแผนผังผังวัดไวด้ว้ย และถา้อา้งว่า
เจดีย์องค์นี ้อยู่นอกเขตแผนผังหรือไม่ได้ประกาศขึ ้นทะเบียน นั้นก็ไม่น่าเป็นเหตุผล เพราะความเป็น
โบราณสถานมี ๒ ประเภท คือ โบราณสถานที่ประกาศขึน้ทะเบียนแลว้ กบัโบราณสถานที่ยงัไม่ไดป้ระกาศขึน้
ทะเบียน เพราะฉะนั้นเจดีย์บรรจุอัฐิ เจ้านายอย่างไรเสียก็ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์เพราะฉะนัน้ในกรณีที่ศาลตัดสินนัน้ก็จะพิจารณาจากความเป็นโบราณสถานเป็นหลัก เมื่อมี
ความเป็นโบราณสถานแลว้ใครทุบท าลายหรือสรา้งสิ่งปลกูสรา้ง ดดัแปลง โดยไม่ไดร้บัอนุญาตย่อมมีความผิด
ตาม พระราชบญัญัติ ดงักลา่ว 

ดว้ยเหตนุีท้างวดัควรยุติโครงการสรา้งกุฏิสงฆ ์และควรสรา้งสิ่งปลกูสรา้งที่ทุบท าลายนัน้ คืนใหก้บัวดั
ตามรูปแบบเดิมจึงถือเป็นแนวทางแกปั้ญหาโดยถือเป็นกรณีตวัอย่างที่ไม่ควรกระท า เพราะถา้วดันีด้  าเนินการ
ไดก้็จะมีการด าเนินการในวดัอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกนัเพราะฉะนัน้จะกลายเป็นปัญหาในการอนรุกัษ์โบราณสถานต่อไป 

   



๔๗ 
 

   
 

จากกรณีวัดกัลยาณมิตรแสดงให้ว่าเกี่ยวข้องกับเร่ืองของพุทธพาณิชย์โดยตรง เพราะใน
ปัจจุบนันีพ้ืน้ที่ในวดั โดยเฉพาะพืน้ที่วดัในเมือง กลายเป็นพืน้ที่ที่มีราคาสูง สามารถหาผลประโยชนไ์ด ้ดัง้นัน้ 
พื ้นที่วัดจะมี ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ พื ้นที่ที่หาสามารถ
ผลประโยชนไ์ดจ้ะอยู่ในส่วนของธรณีสงฆ์ อาจจะอยู่รอบ ๆ บริเวณขอบเขตวัด ก็จะมีการสรา้งเป็นตึก เป็น
อาคารพาณิชย ์เป็นคอนโดมิเนียมบา้ง วดัต่าง ๆ ไดม้ีการด าเนินการลกัษณะนี ้ซึ่งตามความจริงแลว้ ถา้มีการ
ออกแบบหรือมีการศึกษาอาคารเหล่านีส้ามารถสรา้งไดถ้า้อยู่ในที่ทางที่เหมาะสม เพราะวัดก็ตอ้งมีรายจ่าย 
ส่วนนีอ้าจช่วยจุนเจือทางวดัได ้โดยความเป็นจรงิ แลว้ตอ้งมีการศึกษาก่อนว่ามีผลกระทบในเรื่องของมุมมอง
หรือภูมิทัศน์หรือไม่ เพราะบางครั้งจะพบว่าอยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นเขต (zone) ที่ เป็นโบราณสถาน ก็ต้องมี
การศกึษาออกแบบการวางผงัใหส้อดคลอ้งกนั ในเรื่องของความสงู รูปแบบอาคาร ความหนาแน่นของอาคารที่
อยู่ตรงนัน้ เพราะไม่เช่นนัน้อาคารเหลา่นีจ้ะไปเบียดบงัโบราณสถาน ท าใหเ้กิดทศันะที่ไม่งาม 

 
๔.๕ การสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่บนโบราณสถาน 
การสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่บนโบราณสถานนบัเป็นปัญหาหลกัอีกประการหนึ่ง กลา่วคือ วดัที่สรา้งหรือ

ไปใชพ้ืน้ที่ของวัดรา้งเดิม ท าใหก้ลบัมาเป็นวัดใหม่อีกครัง้ ส่วนใหญ่พบในเขตเมืองโบราณที่มีวัดรา้งอยู่เป็น
จ านวนมาก ตัวอย่างที่พบมากที่ สุดและเป็นกรณีศึกษา ได้แก่  บริเวณจังหวัดเชียงใหม่  พิษณุ โลก 
พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้  

โดยทั่วไปวัดใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื ้นที่ของวัดโบราณที่ เป็นโบราณสถานนั้น มักมีการแบ่งพื ้นที่ดูแลกัน
ระหว่างกรมศิลปากรกับส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีที่วัดนัน้เคยเป็นวัดรา้งมาก่อน และไดม้ีการขึน้
ทะเบียนเป็นโบราณสถานทัง้วัดโดยกรมศิลปากรแลว้ ส่วนบางวัดกรมศิลปากรไดข้ึน้ทะเบียนเฉพาะสิ่งปลูก
สรา้งที่เป็นโบราณสถานเท่านัน้ สว่นอ่ืนเป็นหนา้ที่ของส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติ 



๔๘ 
 

   
 

ก า ร ส ร้ า ง อ า ค า ร ใ ห ม่ บ น
โบราณสถาน (รูปที่  ๔๐) โดยเฉพาะ
อุโบสถหลังใหม่ จะมีการสรา้งใหม่เป็น
จ านวนมาก เพราะวัดโบราณยังมีเจดีย์
เดิมอยู่แต่อโุบสถจะพงัทลาย จึงมีการขอ
สรา้งอุโบสถใหม่บนฐานเดิม โดยอา้งว่า
เป็นขอบเขตพทัธสีมาเดิมที่มีการผูกพทัธ
สีมาไวแ้ลว้ เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ ในเมื่อเป็น
วัดก็ควรจะให้ดูครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งใน
กรณีนีผ้ิด พระราชบญัญัติ 

ปัญหาที่พบและเป็นขอ้ถกเถียง
ทางวิชาการที่ไม่มีข้อยุติ คือ การสรา้ง

อาคารบนโบราณสถานนั้นท าได้หรือไม่ มีการน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการ เพื่อการอนุรกัษ์
โบราณสถานของกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่คณะกรรมการพิจารณาแล้วตาม
หลักการอนุรักษ์มักไม่ยินยอมให้สร้าง เพราะเห็นว่าเป็นโบราณสถาน ถ้ามีการสร้างอาคารใหม่บน
โบราณสถานเท่ากับเป็นการท าลายของเดิม อาคารหลงัใหม่นั้นขัดกับความเป็นโบราณสถานเดิมและขัดกับ
ประวัติความเป็นมาของวดันัน้ๆ เช่น อาจเป็นวดัที่สรา้งขึน้ในสมัยอยุธยาตอนต้น มีเจดียส์มยัอยุธยาตอนตน้
เป็นประธาน แต่ถ้ามีอุโบสถหรือวิหารรูปแบบใหม่ขึน้มาในภายหลัง คนทั่วไปอาจเขา้ใจว่าเป็นอาคารสมัย
อยุธยาตอนตน้ไปดว้ย จึงเห็นว่าไม่ควรมีการสรา้งอาคารใหม่บนโบราณสถานและควรมีการแบ่งพืน้ที่ระหว่าง
โบราณสถานกับวัดใหม่ใหช้ัดเจน อย่างไรก็ตามไดม้ีการพิจารณาพิเศษเป็นกรณีๆ ไป เช่น บางวดัอาจมีการ
สรา้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน กรมศิลปากรมักแจ้งให้รือ้ หรือทางวัดขอสรา้งให้ถูกตอ้งตาม
รูปแบบที่ควรจะเป็นและเสนอเรื่องใหก้รมศิลปากรพิจารณา ทัง้นีก้็อาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ตัวอย่างที่ส  าคัญไดแ้ก่ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ที่มีการสรา้งพระอุโบสถใหม่บนฐาน
พระอุโบสถเดิมอยู่ก่อนแลว้ โดยมีการออกแบบและขออนุญาตมายงักรมศิลปากร มีขอ้โตแ้ยง้จากนักวิชาการ
กันอย่างกวา้งขวาง ทัง้เรื่องของ พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ การอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตไปแลว้
รูปแบบศิลปกรรมควรเป็นแบบใดจึงจะมีความเหมาะสม และถา้หากไดร้บัการอนุมติั หน่วยงานใดควรจะเป็น
ผูอ้อกแบบและผูก้่อสรา้ง อย่างไรก็ตามเรื่องทัง้หมดเป็นหนา้ที่ของกรมศิลปากรเป็นผูต้ดัสิน แต่ก็มีพลงัต่อตา้น
อย่างมากจากทางคณะกรรมการวดัที่ตอ้งการสรา้ง กรณีศึกษาเร่ืองแนวทางการอนุรักษแ์ละการจัดการ 

 
รูปที ่๔๐ การสรา้งวิหารใหม่ บนฐานวิหารเดมิทีเ่ป็นโบราณสถาน  
วดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จ. เชียงใหม่ 



๔๙ 
 

   
 

วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา (รูปที ่๔๑) 
วดันีเ้ป็นวดัโบราณที่มีมาแลว้ตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนตน้ 

ก าหนดอายุไดร้าวปลายพทุธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงตน้พทุธศตวรรษ
ที่ ๒๐ วดันีค้งเป็นวดัรา้งตัง้แต่เมื่อครัง้เสียกรุงในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ 
และฟ้ืนฟูกลับมาเป็นวัดอีกครัง้ ในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงเกิด
ปัญหาตามมา ไดแ้ก่ 

ประการแรก มีการสรา้งสิ่งปลูกสร้างขึน้ใหม่ในเขต
โบราณสถาน ได้แก่ กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ และอาคาร
อ านวยการต่างๆ เนื่องจากเป็นวดัที่มีผูศ้รทัธาเขา้วดัจ านวนมาก 
ทัง้เพื่อการท่องเท่ียวและกราบไหวบ้ชูาสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ 

ประการที่  ๒ มีการท ากิจกรรมทางศาสนา โดยใช้
โบราณสถาน คือพระอโุบสถและเจดีย ์

ประการที่ ๓ ที่มีปัญหาที่ยังเป็นขอ้ถกเถียงและยังไม่
สามารถหาขอ้ยติุได ้คือ การสรา้งอาคารใหม่ (พระอโุบสถ) บนฐานอาคารเดิมที่เป็นโบราณสถาน (รูปที ่๔๒) 

ป ระการที่  ๔  เรื่ อ งก ารจั ด ก ารก าร
ท่องเที่ยว เนื่องจากวัดนีเ้ป็นวัดที่มีความส าคัญ
ในดา้นความเชื่อความศรทัธา อาจเก่ียวขอ้งกับ
ความ เชื่ อที่ ว่า เป็นวัดที่ สม เด็จพระน เรศวร
มหาราชทรงเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ จึงท าให้มีผู ้
ศรทัธาเป็นจ านวนมากและมีเงินบริจาคเข้าวัด
จ านวนมากตามมาดว้ย 

ป ระ เด็ น ปัญ ห าส าคัญ คื อท า งวั ด
ประกอบดว้ยพระภิกษุ แม่ชี และคณะกรรมการ
วดั มีความประสงคจ์ะสรา้งพระอุโบสถหลงัใหม่ 

โดยสรา้งบนฐานของพระอโุบสถหลงัเดิมที่เป็นโบราณสถาน ตัง้อยู่ดา้นหนา้เจดียป์ระธาน ซึ่งไดม้ีการประกาศ
ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โดยกรมศิลปากรแลว้ และมีปัญหาที่ตามมาหลายระดบั กลา่วคือ 

พระอุโบสถหลงันีไ้ดม้ีการขออนุญาตกรมศิลปากรสรา้งอาคารในลกัษณะชั่วคราวบนฐานพระอุโบสถ
มาแลว้ครัง้หนึ่ง ในคราวที่มีการใชเ้ขตโบราณสถานตัง้วดัขึน้มาใหม่ ซึ่งเป็นอาคารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั (ซึ่ง

 
รูปที ่๔๑ วดัใหญ่ชยัมงคล จ. พระนครศรีอยธุยา 

 
รูปที ่๔๒ พระอโุบสถทีส่รา้งใหม่ บนฐานอาคารเดมิ  
วดัใหญ่ชยัมงคล จ. พระนครศรีอยธุยา 



๕๐ 
 

   
 

กรมศิลปากรอนุญาตและเป็นผูอ้อกแบบให)้ ต่อมาทางวดัไดข้ออนุญาตสรา้งอาคารหลงัใหม่แทน ซึ่งไดม้ีการ
ประชมุสมัมนาและเสนอความคิดเห็นในเรื่องการสรา้งพระอโุบสถหลงันีห้ลายครัง้ ในที่ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางวิชาการทางด้านการอนุรกัษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร ผลปรากฏว่ามีแนวความคิดแบ่ ง
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งไม่เห็นดว้ยที่จะมีการสรา้งบนฐานเดิม เพราะเห็นว่าผิดระเบียบของ 
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ถา้ทางวัดเห็นความจ าเป็นที่จะตอ้งมีพระอุโบสถหลงัใหม่ก็ควรสรา้งในพืน้ที่
แห่งใหม่ เพราะยงัมีพืน้ที่ในเขตวดัเหลืออยู่อีกมาก  

สว่นนกัวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าน่าจะมีการสรา้งได ้ถา้ไดม้ีการศึกษาทางดา้นโบราณคดี เช่นการขุด
คน้ ขุดแต่ง และศึกษารูปแบบศิลปกรรมอย่างละเอียด รวมทัง้การสรา้งอาคารก็อาจแสดงหลกัฐานเดิมใหเ้ห็น
ได้ เช่น สรา้งกรอบกระจก เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งที่ เป็นส่วนส าคัญ คือ อาคารที่สร้างใหม่ต้องออกแบบให้
เหมาะสมกับแผนผังเดิม และไม่ขัดกับโบราณสถาน (เจดียท์ี่อยู่ดา้นหลงั) เพราะไม่เช่นนัน้จะเป็นการท าลาย
ทางดา้นภมูิทศันด์ว้ย 

แนวทางการแก้ไขเรื่องนี ้ได้เคยมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการขึน้ที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
“การศึกษาเพื่อแกปั้ญหาการอนุรกัษ์และพฒันาโบราณสถานรว่มกบัทอ้งถิ่น” จดัโดยส านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ สาขาปรชัญา๑๙ โดยมีวัตถุประสงค ์ใหทุ้กฝ่ายไดม้ีการเจรจาและเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทาง
ออกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทัง้ความเห็นของนกัวิชาการที่แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดงัที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมใหส้รา้ง 
แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลบัใหส้รา้งได ้โดยตอ้งมีการศกึษาทางวิชาการอย่างละเอียดและมีรูปแบบที่เหมาะสมดงักลา่ว
มาแลว้  

 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ  
ประเด็นแรก การสรา้งสิ่งปลูกสรา้งใหม่เห็นควรปฏิบติัตาม พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ คือ ไม่

ควรมีการก่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่บนฐานเดิมของโบราณสถาน เพราะอยู่บนโบราณสถาน อนัมีรูปแบบและ
แผนผงัที่มีเจดียเ์ป็นโบราณสถานอยู่ดา้นหลงั ในอนาคตอาจจะท าใหค้นทั่วไปเขา้ใจผิดไดว้่าเป็นรูปแบบดัง้เดิม
ที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้น ถ้าจ าเป็นต้องสรา้งพระอุโบสถใหม่น่าจะสรา้งในพื ้นที่ใหม่ และรกัษา
ของเดิมไวซ้ึ่งจะยิ่งท าใหเ้ห็นความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตรข์องวดัและพระนครศรีอยุธยาอีกดว้ย ส าหรบั
เหตุผลที่ทางวัดอ้างคือต้องการใช้พื ้นที่ที่ เป็นเขตวิสุงคามสีมาเดิมนั้น ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่มีน า้หนักพอ 

 
๑๙ คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ สาขาปรชัญา, “การศึกษาเพื่อแกปั้ญหาการอนุรกัษ์และพฒันาโบราณสถานร่วมกับ

ทอ้งถิ่น,” การสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันที่ ๒๗-๒๘ 
ตลุาคม ๒๕๔๙. 
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เนื่องจากวดันีเ้คยเป็นวดัรา้งมาก่อน และการสรา้งใหม่ก็สามารถประกาศเขตวิสุงคามสีมาใหม่ได ้ซึ่งไม่น่าจะ
เป็นปัญหาอะไร 

ประเด็นที่ ๒ ถา้จะมีการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งขึน้จริง นกัวิชาการหลายท่านรวมถึงแนวความคิดโดยรวม
ของคณะกรรมการของกรมศิลปากร สว่นหนึ่งเห็นว่าน่าจะสรา้งไดแ้ต่ตอ้งมีการศึกษารูปแบบการออกแบบและ
มีการเก็บขอ้มลูทางโบราณคดี เพื่อตอบประเด็นปัญญาใหไ้ดก้่อน คือ ตอ้งมีการขดุคน้ ขุดแต่ง และมีการเขียน
รายงานทางโบราณคดี แสดงรายละเอียดทกุสว่นของอาคารโบราณนี ้ 

ทัง้นี ้เห็นดว้ยกับนักวิชาการที่เสนอว่าใหส้รา้งได ้โดยสรา้งครอบของเดิมและแสดงรายละเอียดของ
หลกัฐานเดิมไวใ้นหอ้งกระจก เพื่อใหผู้ ้สนใจสามารถศึกษาของเดิมได ้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรกัษ์และ
พฒันาคณุค่าโบราณสถานและปชูนียสถานซึ่งยงัไม่เคยมีการสรา้งมาก่อน อีกประการหนึ่งรูปแบบของอาคารที่
ออกแบบใหม่จ าเป็นตอ้งมีการศึกษา มีรูปแบบที่เหมาะสม และมีการท าประชาพิจารณท์ัง้จากนกัวิชาการและ
ประชาชนโดยทั่วไปถึงความเหมาะสมต่อไป  

ในส่วนนีไ้ดม้ีการออกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรเป็นที่ เรียบรอ้ยแลว้ อีกทัง้ตามความเห็น
ของนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สามารถสรา้งได ้ปัญหาส าคัญจึงอยู่ที่วัดในส่วนของการ
จดัการและด าเนินการจดัการงบประมาณ ถา้หากทางวดัเกรงว่าจะมีปัญหาก็ควรแต่งตัง้คณะกรรมการร่วมกนั
ระหว่างวดักับกรมศิลปากร เพื่อควบคุมการก่อสรา้ง ส าหรบัรูปแบบควรมีคณะกรรมการที่กรมศิลปากรเป็นผู้
ประสานงานหลกัเพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การด าเนินการก่อสรา้งก็ตอ้งอยู่ในการ
ควบคมุรูปแบบของกรมศิลปากร ตาม พระราชบัญญัติ โบราณสถานฯ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา 
๑๐ ทวิ เพราะวัดแห่งนีถ้ือเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
๔.๖ การสร้างวัดใหม่หรือการฟ้ืนฟูวัดร้างให้เป็นวัดใหม่   
กรณีศึกษาการสรา้งวัดใหม่บนพืน้ที่วัดเก่าในเมืองเชียงใหม่ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมานี ้ไดม้ีการรือ้ฟ้ืน

การปฏิสงัขรณว์ดัโบราณที่เป็นโบราณสถานใหเ้ป็นวดักลบัขึน้มาใหม่ โครงการนีเ้ป็นนโยบายที่เกิดจากมูลนิธิ
พระธาตดุอยสเุทพเป็นผูด้  าเนินการทัง้หมด พบตวัอย่างในเมืองเชียงใหม่ท่ีชดัเจน เช่น วดัโลกโมฬีอาราม (รูปที ่
๔๓,๔๔) วดัอินทขีลสะดือเมือง วดัเชียงโฉม ในการบรูณปฏิสงัขรณใ์นครัง้นีจ้ึงมีประเด็นที่ตอ้งกล่าวถึง ทัง้ดา้น
ที่ดี และดา้นที่น่าจะเป็นปัญหาที่ตามมา 
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ผลดี  
การฟ้ืนฟูวัดรา้งให้เป็นวัดกลับมาใหม่อีกครัง้หนึ่ง โดยมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้อุปถัมภ์

ค่าใชจ้่ายในการบรูณะทัง้หมด สว่นหนึ่งเป็นการอนรุกัษ์และพฒันาโบราณสถานใหดี้ขึน้ โดยที่ไม่ตอ้งสิน้เปลือง
งบประมาณของรฐั รวมไปถึงการฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม แทนที่จะปล่อยใหโ้บราณสถานกลายเป็น
สภาพรกรา้ง โดยที่กรมศิลปากรดแูลไม่ทั่วถึง มีการบุกรุกเขา้ใชพ้ืน้ที่วดัรา้งตลอดเวลา ถา้ไดพ้ฒันาเป็นวดัแลว้
จะไม่มีการบกุรุกอีกต่อไป และท าใหส้ภาพที่เคยเป็นวดัอนัรกรา้ง กลบัคืนสูค่วามเป็นศาสนสถานขึน้มาใหม่ 

ผลกระทบ 
กรณีการฟ้ืนฟูวัดรา้งให้กลับมาเป็นวัดใหม่นี ้อีกแง่หนึ่งได้เกิดผลกระทบที่ส  าคัญในเรื่องของการ

อนรุกัษม์รดกวฒันธรรมของชาติ  
การปรับเปล่ียนพืน้ที่โบราณสถานให้เป็นเขตวิสุงคามสีมา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตามมา เพราะแต่

เดิมวัดรา้งเป็นโบราณสถานที่มีการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ดูแลโดยกรมศิลปากรที่ เป็น
หน่วยงานของรฐัตาม พระราชบญัญัติ โบราณสถานฯ เมื่อมีการเขา้ไปปฏิสงัขรณ์ท าใหเ้ป็นวัด มีพระสงฆจ์ า
พรรษา ตอ้งมีการประกาศเป็นเขตวิสงุคามสีมา เท่ากบัเป็นวดัที่อยู่ในการดแูลของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ปัญหาที่ตามมา คือ เรื่องของการดูแลโบราณสถานรา้งที่มีการบูรณปฏิสงัขรณ ์การสรา้งอาคารใหม่
ทบัไปบนอาคารเก่า การสรา้งอาคารใหม่ การบูรณะโดยขาดความเขา้ใจในรูปแบบศิลปกรรม ซึ่งทัง้หมดลว้น
เป็นเรื่องของความขดัแยง้กบัความเป็นโบราณสถานทัง้สิน้ 

  
รูปที ่๔๓ วิหารทีส่รา้งขึน้ใหม่  
วดัโลกโมฬี อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 

รูปที ่๔๔ อาคารทีส่รา้งขึน้ใหม่  
วดัโลกโมฬี อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
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ดงันัน้ ถา้มองในดา้นลบจะพบว่า โครงการของมลูนิธิวดัพระธาตดุอยสเุทพมีนโยบายที่แฝงมากบัการ
ฟ้ืนฟวูดัต่างๆ ในเชียงใหม่ดงันีคื้อ  

ประการแรก ตอ้งการยดึครองพืน้ที่ที่แต่เดิมเป็นวดัรา้งอนัเป็นพืน้ที่ที่อยู่ในความดแูลของราชพสัด ุมา
เป็นพืน้ที่วดั ภายใตก้ารดแูลของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

ประการที่ ๒ การสรา้งวัดใหม่เท่ากับเป็นการแสดงอ านาจหรือบทบาทของมูลนิธิ ในลักษณะของ
เครือข่ายหรือสานุศิษยท์างศาสนา ที่ก าลังเกิดเป็นความนิยมขึน้ในรูปแบบของมูลนิธิญาติธรรมทางศาสนา 
เพราะลกัษณะของการตั้งมูลนิธิลกัษณะนีเ้กิดขึน้หลายแห่ง และมักมีการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก  

ประการที่  ๓  น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่ งแฝงมาในรูปของพุทธพาณิชย์ ได้แก่  การ
บูรณปฏิสงัขรณว์ดัต่างๆ นัน้มกัจะมีการน ามาโฆษณาประชาสมัพันธ ์เชิญชวนใหบ้ริจาคในรูปแบบต่างๆ การ
จัดกิจกรรมเชิญชวนบริจาค จากยอดเงินบริจาคเข้ามูลนิธิและรายได้ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีจ านวน
มหาศาลเช่นเดียวกับวัดส าคัญอ่ืนๆ ท่ีเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูศ้รทัธามานมัสการ
เป็นจ านวนมาก 

ดว้ยเหตทุี่มีเงินบริจาคจ านวนมากนี่เองที่ท าใหเ้กิดกระบวนการที่น าเงินส่วนนีม้าใช้ประโยชน ์ซึ่งเท่าที่
มีขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่จากระบบการใชจ้่ายเงินบรจิาคที่ไดจ้ากวดัหรือมลูนิธิต่างๆ สามารถประมวลไดว้่า มี
ความตอ้งการที่จะใชป้ระโยชนจ์ากเงินส่วนนีโ้ดยกลุ่มผูไ้ดผ้ลประโยชนส์่วนหนึ่ง หากส่วนของเงินบรจิาคอยู่ใน
รูปแบบของเงินฝากธนาคารอาจมีดอกผลนอ้ย การที่มีโครงการต่างๆ เกิดขึน้จะท าใหม้ีระบบการหมนุเวียนของ
เงินคลอ่งตวัมากขึน้ เช่น ผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่น่าจะเป็นเครือญาติของกรรมการผูดู้แลมลูนิธิ ท าใหเ้กิดการจดัซือ้
วสัดอุปุกรณจ์ากบรษิัทของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

ประการส าคัญ สงัเกตไดว้่าน่าจะมีขบวนการเชิงพุทธพาณิชยเ์กิดขึน้ ส่วนหนึ่งไดร้บัเงินอุดหนุนจาก
ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนหนึ่งด าเนินการในรูปแบบของมูลนิธิ เมื่อใดก็ตามที่มีมูลนิธิ จะมีการบริจาค 
เงินดอกผลที่ไดม้ีที่มาที่ไปซึ่งไม่ชดัเจน จ านวนเงินบริจาคก็ไม่แน่นอน ตรวจสอบได้ยาก  ซึ่งเงินส่วนนีไ้ม่ตอ้ง
เสียภาษี ในส่วนของการน าไปหมนุเวียนก็เช่นกนั เช่น การบรูณะวดัใดวดัหนึ่ง การประมลูรบัเหมาลว้นแต่ไม่ได้
ใชร้ะเบียบของทางราชการ เพราะฉะนั้นมูลนิธิย่อมมีบริษัทรบัเหมาก่อสรา้งที่ทางมูลนิธิจัดหาไดอ้ย่างอิสระ  
ดงันัน้การตัง้งบประมาณ การตัง้ราคากลาง การประมาณราคา หรือแมแ้ต่การออกแบบ การตรวจรบังาน ย่อม
เป็นไปภายใตก้ารก ากับของคณะกรรมการกลุ่มเดียวกันทัง้หมด อีกทัง้ในขณะที่ด  าเนินการบูรณปฏิสงัขรณ์ก็
สามารถรบับรจิาคไดอี้ก ที่ส  าคญัการสรา้งวดัจะด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะยิ่งมีช่วงเวลาด าเนินการ
ก่อสรา้งยาวนานเท่าใดก็ยิ่งท าใหม้ีช่วงเวลาในการรบับริจาคยาวนานขึน้เท่านั้น  และประการส าคัญคือ การ
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ตรวจสอบเรื่องระบบการเงินไม่สามารถท าไดโ้ดยง่าย เนื่องจากเป็นรายไดจ้ากการรบับริจาคของทางวัด จึง
กลายเป็นปัญหาในส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัทั่วไปว่า เงินทอนวดั 

ข้อคิดเห็น : ในความเป็นจริงแลว้ วดัในเชียงใหม่มีเป็นจ านวนมากและตัง้อยู่ไม่ไกลกนันัก บางวัดมี
ก าแพงวัดติดกันก็มี เพราะฉะนั้นวัดมีเพียงพอต่อศรทัธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา และบางวัดแทบจะไม่มี
พระสงฆจ์ าพรรษา ตอ้งขอรอ้งพระใหอ้ยู่จ  าพรรษาก็มี ดว้ยเหตนุีจ้ึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งสรา้งวดัใหม่ ใน
เขตโบราณสถาน พืน้ที่ที่เป็นโบราณสถานเดิมก็ควรจะอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นโบราณสถานเดิม แลว้ด าเนินการสงวน
รกัษาและพฒันาใหม้ีสภาพดีขึน้  

ดว้ยเหตนุีจ้ึงอาจกลา่วไดว้่า วดัโบราณที่เป็นโบราณสถานไม่ควรอย่างยิ่งที่จะท าการปรบัปรุงใหเ้ป็นวดั
ใชง้านที่มีพระสงฆจ์ าพรรษา  ซึ่งตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่หากเป็นไปตามนโยบายของมลูนิธิวดัพระธาตุ
ดอยสเุทพแลว้ มีความประสงคจ์ะบูรณะวดัในเมืองเชียงใหม่หลายๆ วดัเป็นวดัใหม่ทัง้หมด ซึ่งน่าจะไม่ถูกตอ้ง
และไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งท าถึงขัน้นัน้ 

ผลเสียในเร่ืองของการอนุรักษม์รดกของชาติ ส่วนหนึ่งของโครงการฟ้ืนฟูวัดรา้งใหเ้ป็นวัดใหม่ดู
เหมือนจะเป็นผลดี เสมือนกบัเป็นการอนุรกัษ์และพฒันา พรอ้มกบัมีผูด้แูลวดัรา้ง แต่ส่วนที่เป็นผลเสียตามมา
คือ ผลกระทบทางดา้นภูมิทศันแ์ละความงาม ย่อมไดร้บัการรบกวน ประเด็นปัญหาที่ตามมา ไดแ้ก่ ความเป็น
เจา้ของและการดูแลระหว่างกรมศิลปากรกับส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ การที่กรมศิลปากรซึ่งเคยดูแล
พืน้ที่ทั้งหมดก็จะดูแลไดเ้ฉพาะส่วนที่เป็นโบราณสถาน และทางวัดก็จะอา้งความเป็นเจา้ของโบราณสถาน 
พรอ้มทัง้มีการใชง้าน รวมไปถึงการบรูณปฏิสงัขรณต์ามมา  



๕๕ 
 

   
 

กรณีศึกษาทีส่ าคัญ คือ วัดโลกโมฬีอาราม จังหวัดเชียงใหม่  
วดัโลกโมฬีอาราม ถือเป็นวดัท่ีมีความส าคญัวดัหน่ึงในศิลปะลา้นนา เพราะมีประวติัการสรา้งท่ีปรากฏ

ในเอกสาร และมีรูปแบบเจดีย์ที่สมบูรณ์ (รูปที่ ๔๕) เป็น
ตัวอย่างของเจดียท์รงปราสาทยอดในรุ่นหลัง ตามประวัติ
วัดนี ้สร้างขึ ้นในสมัยของพระเมืองเกษเกล้าในปี พ.ศ. 
๒๐๗๔๒๐ รูปแบบของเจดีย์เป็นทรงปราสาทแบบล้านนา
เช่นเดียวกบัวดัเจดียห์ลวงและกู่พระเจา้ติโลกราช ลกัษณะ
ส าคญัที่เพิ่มขึน้มาจากเดิม คือ สดัสว่นของความสงูที่เพรียว
ขึน้ และการเพิ่มชั้นหลังคาเอนลาดจ านวน ๓ ชั้นแทนชุด
ฐานบัว๒๑ เจดียท์รงปราสาทแบบล้านนาเป็นเจดีย์ที่ได้รบั
ความนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วงเวลานีพ้บแพร่หลายในเขต
เมืองเชียงใหม่  

วัดนีไ้ดก้ลายเป็นวัดรา้งซึ่งน่าจะเกิดตั้งแต่เมื่อครัง้
เมืองเชียงใหม่รา้งลงราวตน้สมยัรตันโกสินทร ์ขอบเขตและ
บริเวณวัดถูกบุกรุกเป็นบริเวณกวา้ง เหลือเพียงพืน้ที่ส่วน
ของเจดีย ์ส่วนที่เป็นวิหารเดิมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ

เจดีย ์มีถนนตดัผ่าน และสว่นหนึ่งเป็นที่ดินสาธารณะและป๊ัมน า้มนั สว่นที่เป็นแนวก าแพงเดิมและขอบเขตของ
วดันัน้ถกูบกุรุกเสื่อมสภาพไปแลว้ทัง้หมด    

จนกระทั่งไดม้ีการสรา้งวัดขึน้ใหม่อีกครัง้ โดยมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้นุมัติยกใหเ้ป็นวดัที่มีพระสงฆอ์ยู่จ  าพรรษา การสรา้งวดัขึน้ใหม่ในครัง้นีไ้ดม้ี
การสรา้งอาคารขึน้ใหม่หลายหลงั ที่ส  าคัญคือ พระวิหารหรือพระอุโบสถ กุฏิพระ ก าแพงวดั ซุม้ประตูโขง (ซุม้
ประตทูี่มียอดปราสาททางเขา้วดั) รวมทัง้อาคารใชง้านอื่นๆ  

ส่วนที่ไม่ถูกตอ้งในการสรา้งวดัใหม่ในเขตโบราณสถาน ตาม พระราชบญัญัติ ที่กล่าวแลว้เบือ้งตน้ว่า
ถือเป็นการบุกรุกโบราณสถาน ซึ่งในกรณีนีก้รมศิลปากรผูร้บัผิดชอบดแูลโบราณสถานน่าจะมีมติใหม้ีการสรา้ง
ได้ ส่วนปัญหาที่ตามมาคือ เรื่องของต าแหน่งอาคารและรูปแบบศิลปกรรม โดยต าแหน่งของวิหารซึ่งตาม
ต าแหน่งเดิมนัน้ดา้นหนา้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเจดีย ์แต่ที่สรา้งใหม่นีห้นัมาทางดา้นทิศใตข้องเจดีย์ คือ หนั

 
๒๐ พระยาประชากิจกรจกัร, พงศาวดารโยนก, พิมพค์รัง้ที่ ๕ (กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา, ๒๕๐๗), หนา้ ๓๗๔.  
๒๑ สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย - ล้านนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๕๑.  

 
รูปที ่๔๕ เจดยี์วดัโลกโมฬี อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
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มาทางคูเมืองและก าแพงเมือง รูปแบบของวิหารและซุ ้มประตูโขงมีรูปแบบศิลปกรรมที่เลียนแบบอาคาร
พืน้เมืองลา้นนา ซึ่งดูไม่ขัดกับเจดียท์ี่เป็นโบราณสถานเท่าใดนัก แต่มีส่วนที่ขัดแยง้อย่างมาก คือ การการท า
กิจกรรมต่างๆ (รูปที่ ๔๖,๔๗) เช่น การตั้งตู้บริจาค การสรา้งสิ่งปลูกสรา้งใหม่ ได้แก่ ศาลารบับริจาค การ
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวันเกิดเพื่อการบูชา เป็นตน้ ซึ่งเป็นสภาพที่รบกวนโบราณสถานโดยตรง ส่งผล
ใหใ้นอนาคตก็อาจจะมีการบรูณปฏิสงัขรณเ์จดียต์ามมา 

ในกรณีนีท้างกรมศิลปากรตอ้งมีการควบคุมและดูแลการสรา้งสิ่งปลูกสรา้ง ทั้งดา้นรูปแบบ การใช้
พืน้ที่ รวมทัง้การจดัภมูิทศันข์องวดัโดยรวมดว้ย ไม่ควรใชง้านโบราณสถานในเชิงพทุธพาณิชย ์

 

กรณีขัดแย้งทีเ่กิดขึน้ตามมา เช่น วดัอินทขีล หรือวดัสะดือเมือง กลางเมืองเชียงใหม่ ที่มีการสรา้งวดั
ขึน้ใหม่โดยอา้งความเป็นวดัและขอบเขตวดัโบราณ มีการสรา้งอาคารเป็นอาคารเก่า??? ที่อยู่บนถนนทางเดิน 
และยังมีความขัดแย้งกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะแต่เดิมพื ้นที่ วัดรา้งส่วนหนึ่งทางเทศบาลได้สรา้ง
พิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นขึน้ เมื่อมีการยกฐานะขึน้เป็นวดัจึงเหมือนมีการแย่งพืน้ที่เกิดขึน้ และก็ เป็นปัญหาตามมาใน
เรื่องของการสรา้งอาคารบนโบราณสถาน การสรา้งอาคารที่บดบังโบราณสถานเดิมคือ เจดีย ์และต่อไปใน
อนาคตอาจมีการบูรณะเจดีย ์การหุม้ทองจังโก เพราะในเมื่อเป็นวดัที่ใชง้านแลว้ก็ตอ้งท าเจดียใ์หเ้ป็นเจดียท์ี่
ตอ้งใชง้าน คือ การหุม้ทองจงัโกและปิดทองดว้ย 

 

 

 
 
 

 
รูปที ่ ๔๖ การบริจาคโดยการลงชือ่บนผา้  
เพือ่หุม้เจดยี์ วดัโลกโมฬี อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 

รูปที ่๔๗  การบริจาคโดยการลงชือ่บนผา้ เพือ่หุม้เจดยี์  
วดัโลกโมฬี อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
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กรณีตัวอย่างวัดอินทขีล (วัดสะดือเมือง) บริเวณศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงใหม่  
  
 
 

วดันีเ้ป็นวัดรา้งมาแต่เดิม มีเจดียส์  าคัญ ๒ องค ์คือ องคแ์รกเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุ
แปดเหลี่ยม (รูปที ่๔๘) อยู่ในเขตก าแพงศาลากลางหลงัเก่า ส่วนอีกองคห์นึ่งเป็นเจดียท์รงระฆังแบบลา้นนา 
ตัง้อยู่ดา้นนอกก าแพง มีถนนตดัชิดกบัสว่นฐานและส่วนหนึ่งตดัผ่าไปบนวิหารเดิม ในปัจจบุนัตัง้แต่ราวปี พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๑ ไดม้ีการรือ้ฟ้ืนสรา้งเป็นวดัขึน้ใหม่ บรเิวณที่อยู่นอกเขตศาลากลางเก่า โดยมลูนิธิพระธาตดุอย
สเุทพ ลกัษณะเดียวกบัวดัโลกโมฬีท่ีกลา่วถึงแลว้ และใหช้ื่อว่า “วดัอินทขีลสะดือเมือง”  

เจดียท์รงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุอยู่ในผังแปดเหลี่ยม น่าจะสืบทอดมาจากรตันเจดีย ์วัดจามเทวี 
เมืองล าพนู๒๒ จดัเป็นเจดียใ์นระยะแรกของศิลปะลา้นนา มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๑๙   

เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา (รูปที ่๔๙) จดัเป็นรูปแบบที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุและสรา้งแพร่หลาย
มากที่สดุในศิลปะลา้นนา มีตน้แบบที่ส  าคญัคือ พระธาตหุรภิุญชยั วดัพระธาตหุรภิุญชยั เมืองล าพนู มีอายุอยู่
ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
๒๒ สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย - ล้านนา, หนา้ ๑๖๑.  

  
รูปที ่๔๘ เจดยี์แปดเหลีย่ม วดัอินทขีล  
(วดัสะดอืเมือง) อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 

รูปที ่๔๙ เจดยี์วดัอินทขีลหรือวดัสะดอืเมือง  
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
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ปัญหาส าคญัคือ การสรา้งวิหารหลงัใหม่บนฐานวิหารเดิม (รูปที ่๕๐) และมีการกลบัมาใชท้ าพิธีกรรม
ทางศาสนา เท่ากับความเป็นโบราณสถานนัน้ลดลงเหลือเพียงเจดียป์ระธาน และน่าจะถูกบดบงัดว้ยอาคาร
หลงัใหม่ และอาจมีการบรูณปฏิสงัขรณเ์จดียใ์หม่ตามมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อคิดเห็น : เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมาฟ้ืนฟูใหเ้ป็นวดัขึน้มาใหม่ เหตุผลประการส าคัญ
คลา้ยกบัท่ีกลา่วถึงแลว้ท่ีวดัโลกโมฬี คือ วดันีเ้ป็นโบราณสถาน มีความตอ้งการของชุมชนต่อวดัเพียงใด ชมุชน
บริเวณนีม้ีความต้องการวัดเพิ่มหรือไม่ ส่วนเหตุผลรอง ได้แก่ พื ้นที่ไม่เพียงพอต่อการสรา้งวัดและกระท า
พิธีกรรมทางศาสนา เพราะส่วนพระวิหารหรือพระอโุบสถมีถนนตดัผ่าน สรา้งบนถนนส่วนหนึ่ง วดัควรจะตอ้งมี
พืน้ที่ มีบริเวณที่มีความร่มรื่นพอสมควร และประการสุดทา้ยคือความขัดแยง้กับเทศบาลนครเชียงใหม่  ที่มี
พิพิธภัณฑท์อ้งถิ่นที่สรา้งอยู่แลว้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูส้  าหรบัชุมชน แต่พอเป็นวดัเท่ากบัที่ดินส่วนนีถื้อเป็นธรณี
สงฆ ์พิพิธภัณฑต์อ้งรือ้ทิง้ ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า พิพิธภัณฑน์่าจะเป็นประโยชนใ์นฐานะแหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม
มากกว่าวดั เพราะวดัในเมืองเชียงใหม่นัน้มีจ านวนมากเพียงพอดงัไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  

ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการจัดการทางดา้นวัฒนธรรมใหม่ ดว้ยเหตุที่วัดนีเ้ป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และ
น่าจะเป็นวดัที่มีความส าคญัมากแห่งหนึ่งเพราะตัง้อยู่กลางเมืองเช่นเดียวกบัเจดียท์ี่อยู่เขตศาลากลางหลงัเก่า 
ซึ่งเป็นเจดียส์  าคญัจัดเป็นศิลปะในยุคตน้ของลา้นนา รวมทัง้เจดียว์ดัสะดือเมืองก็เป็นเจดียท์ี่มีรูปแบบเฉพาะ
ของศิลปะลา้นนา ควรค่าแก่การรกัษาไวใ้หเ้ป็นตวัอย่างส าคญัทางศิลปวฒันธรรมที่เหลืออยู่  ดงันั้นจึงไม่ควรมี

 
รูปที ่๕๐ วิหารทีส่รา้งใหม่ วดัอินทขีลสะดอืเมือง  อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 



๕๙ 
 

   
 

การสรา้งวัดใหม่ แม้แต่อาคารพิพิธภัณฑ์ถ้าสรา้งทับไปบนโบราณสถานก็ควรรือ้ทิง้ดว้ยเช่นกัน ควรมีการ
ก าหนดขอบเขตของโบราณสถานใหม่ หา้มไม่ใหร้ถผ่าน รือ้ถนนทิง้เพราะถนนทบัไปบนฐานวิหารเดิม  

 
๔.๗ การบุกรุกวัดร้างและสร้างเป็นวัดใหม่ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  

 ในปัจจุบันการบุกรุกวัดรา้งและสรา้งวัดใหม่นีเ้กิดขึน้เป็นจ านวนมาก และเป็นปัญหาหลักของกรม
ศิลปากร เพราะมีวดัรา้งที่เป็นโบราณสถานอยู่เป็นจ านวนมาก มีทัง้ที่ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานและยงัไม่ได้
ขึน้ทะเบียน และบางครัง้การขึน้ทะเบียนไดป้ระกาศขึน้เป็นเพียงบางสว่น เช่น ขึน้เฉพาะเจดีย ์ไม่ไดป้ระกาศทัง้
วดั หรือประกาศขอบเขตทัง้วดัแต่ไม่ไดป้ระกาศเฉพาะโบราณสถานที่ส  าคญั เช่น เจดีย ์วิหาร พระอโุบสถ ท าให้
มีปัญหาในการใชพ้ืน้ที่ เพราะส่วนใหญ่เขตโบราณสถานรา้งจะมีพืน้ที่อยู่ดว้ย ท าใหเ้กิดช่องว่างที่พระสงฆ ์
ชาวบา้น หรือมลูนิธิทางพทุธศาสนา ไดเ้ขา้มาเพื่อสรา้งหรือรือ้ฟ้ืนเป็นวดัใหม่ 

 โดยวิธีการเขา้มาใชพ้ืน้ที่สรา้งเป็นวัดมีหลายระดับ เช่น 
พระสงฆอ์าจจะธุดงคม์าและเห็นว่าเป็นวดัรา้ง แรกเริ่มก็มีการปัก
กลด เมื่อเริ่มมีผูศ้รทัธาก็จะค่อยๆ สรา้งอาคารถาวรขึน้ ต่อมาก็จะ
พัฒนาเป็นส านักสงฆ์ และพัฒนาเป็นวัด คือ ขอวิสุงคามสีมา
ต่อไป เมื่อครบตามเกณฑ์ที่กรมการศาสนาก าหนด เมื่อได้
ประกาศเขตเป็นวัดก็เท่ากับโบราณสถานและที่ดินที่ขอประกาศ
นัน้เป็นเขตวดัทัง้หมด ก็จะเขา้ลกัษณะเดียวกบัการฟ้ืนฟวูดัรา้งให้
เป็นวดัใหม่ เช่นเดียวกบักรณีเมืองเชียงใหม่ที่กลา่วถึงแลว้ขา้งตน้ 

กรณีศึกษาวัดวรเชตุเทพบ ารุง พระนครศรีอยุธยา  
 วั ด นี ้ เ ป็ น วั ด ร้ า ง ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ แ ย ก ว ร เ ช ต ุ

พระนครศรีอยุธยา เป็นวดัขนาดใหญ่ที่มีความส าคญัมากวดัหนึ่ง 
แต่ไม่มีประวัติการสรา้งชัดเจนนัก นักประวัติศาสตรศิ์ลปะได้

ตรวจสอบรูปแบบและวิเคราะหจ์ากหลกัฐานทางศิลปกรรมแลว้ เชื่อว่ารูปแบบเจดียป์ระธานที่เป็นทรงปรางค์
นัน้ (รูปที ่๕๑) จดัอยู่ในศิลปะสมยัอยุธยาตอนกลาง น่าจะตรงกบัเอกสารที่กลา่วถึงว่าเป็นวดัที่สรา้งขึน้ในสมยั
พระเอกาทศรถ๒๓ และอาจสรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัพระเชษฐา คือ พระนเรศวรมหาราช ในคราวถวายพระเพลิง

 
๒๓ สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะสมัยอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒), หนา้ ๖๓.  

 
รูปที ่๕๑ ปรางคป์ระธาน วดัวรเชตเุทพบ ารุง  
จ. พระนครศรีอยธุยา 



๖๐ 
 

   
 

พระบรมศพของพระองค์๒๔ อาจเนื่องดว้ยขอ้สนันิษฐานที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวรนี่เองที่ท าใหม้ีผูศ้รทัธา
มากราบไหวแ้ละมาชมโบราณสถานแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก  

ในราวปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการสรา้งวดัใหม่อยู่ติดกบัวดัวรเชตเุทพบ ารุงและใชช้ื่อวดัเดียวกัน (รูปที ่๕๒) 
การสรา้งวดัแห่งใหม่นีเ้กิดจากมลูนิธิ (วดัพนญัเชิง) เป็นผูส้รา้ง พรอ้มทัง้เขา้มาใชพ้ืน้ที่โบราณสถานท าพิธีกรรม 
และมีการเรียกศรทัธาความศกัดิ์สิทธิ์จากความเป็นโบราณสถาน ท าใหค้นทั่วไปเขา้ใจว่าเป็นวัดเดียวกัน และ
เจตนาของวัดยังมีการโฆษณาเชิญชวนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่ีเก่ียวข้องกับเจดีย์ เช่น การท าป้ายค า
บรรยายมาติดตัง้ในเขตโบราณสถานว่า เจดียป์ระธานที่เป็นปรางคน์ัน้กล่าวว่าเป็นเจดียบ์รรจุอฐิัสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (รูปที ่๕๓) ซึ่งการติดปา้ยบรรยายลกัษณะนัน้ถือว่าไม่ถกูตอ้ง ๓ ประการ คือ  

 

  
รูปที ่๕๒ วดัวรเชต (วดัทีส่รา้งใหม่)  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

รูปที ่๕๓ ป้ายเชิญชวนใหส้รา้งวดั วดัวรเชต   
จ. พระนครศรีอยธุยา 

 
ประการแรก ขอ้มลูทางวิชาการเป็นเพียงขอ้สนันิษฐานเท่านัน้ ไม่ใช่ระบุอย่างแน่นอน การกล่าวเช่นนัน้

เท่ากับสรา้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ประการที่ ๒ ป้ายค าบรรยายเป็นเรื่องของกรมศิลปากร เพราะเป็นโบราณ
สถานที่กรมศิลปากรดแูลรกัษา เท่ากับเป็นการบุกรุกโบราณสถานดว้ย และประการที่ ๓ ที่เป็นปัญหามาก คือ 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทางวัดใช้โบราณสถานท ากิจกรรมต่างๆ เท่ากับเป็นการแสดงความเป็น
เจา้ของโบราณสถานแห่งนี ้และเป็นการท าลายโบราณสถานทางออ้ม เช่น มีพิธีกรรมการหุม้ผา้เจดีย ์ซึ่งหุม้อยู่
ตลอดเวลา ท าให้เกิดทัศนะอุจาด มีสภาพรกรุงรงัและท าให้เกิดความชื ้นจนอาจท าให้ปูนป้ันหรือชิน้ส่วน
โบราณสถานหลดุรว่งเกิดความเสียหายได ้ 

 
๒๔ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน ประภสัสร ์ชวูิเชียร, “วดัวรเชตเุทพบ ารุง : แบบอย่างงานช่างของอยธุยาในพทุธศตวรรษที่ 

๒๒,” (วิทยานิพนธป์รชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตรศ์ิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒).  



๖๑ 
 

   
 

ในกรณีนีไ้ดเ้กิดความขดัแยง้กบักรมศิลปากรหลายครัง้ กรมศิลปากรไดแ้จง้ใหท้างวดัน าป้ายออก และ
เตือนเรื่องการใชโ้บราณสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทางวดัก็ยงัด าเนินการอยู่ เท่าที่มีการตรวจสอบ
ในปัจจบุนั ผา้หุม้เจดียน์อ้ยลงจนเกือบจะไม่มีแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ที่กรมศิลปากรไดด้แูลอย่างจรงิจงั 

จากการตรวจสอบขอ้มลูและขอ้สงัเกตเบือ้งตน้จะพบว่า การด าเนินการสรา้งวดัลกัษณะนีน้่าจะมีเรื่อง
ของผลประโยชนใ์นเชิงพทุธพาณิชยท์ี่แฝงมากบัเรื่องของพทุธศาสนา ดงันี ้

- วดัใชพ้ืน้ที่โบราณสถานที่มีความเป็นมาทางประวติัศาสตรส์  าคญั อนัเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ซึ่งมีผูศ้รทัธาเป็นจ านวนมาก เพื่อดงึคนใหม้าเขา้วดั ท าบญุ และบรจิาค 

- เป็นวดัที่ไม่ไดเ้กิดจากศรทัธาของชุมชนในย่านนัน้ เพราะการสรา้งวดัส่วนใหญ่จะตอ้งมาจากความ
ศรทัธาของคนในชุมชนละแวกนั้น วัดจึงจะอยู่ได้ แต่ในที่นี ้ไม่มีชุมชนสนับสนุน แสดงว่าน่าจะมีองค์กรที่
เก่ียวกบัการแสวงหาประโยชนส์นบัสนนุอยู่เบือ้งหลงั  

- เคยมีการฟ้องรอ้งเก่ียวกับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดนี ้ มีการปลดเจ้าอาวาสโดยเจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เจา้อาวาสวัดพนญัเชิญ) มีการฟ้องรอ้งเรื่องผลประโยชน ์ย่อมเป็นหลกัฐานส าคญัที่แสดง
ใหเ้ห็นถึงรอ่งรอยของศาสนาเชิงพทุธพาณิชย ์

จากการวิเคราะห์ในส่วนนีพ้บว่า มูลนิธิวัดพนัญเชิงมีรายไดเ้ขา้วัดเป็นจ านวนมาก การที่มูลนิธิน า
รายไดม้าสรา้งวดัใหม่หรือการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งต่างๆ เขา้ข่ายการหมนุเวียนการใชเ้งินจากการบริจาคหรือการ
ฟอกเงิน ย่อมมีผลประโยชนจ์ากการสรา้ง การจา้งเหมาต่างๆ รวมถึงการเลือกสรา้งในสถานที่ใหม่ นอกจากจะ
หาผูบ้รจิาคใหม่ การหมนุเงินของมลูนิธิแลว้ ยงัมีรายไดจ้ากผูศ้รทัธาในการสรา้งวดัใหม่เขา้มลูนิธิดว้ยเช่นกนั 

๔.๘ การใช้โบราณสถานท าให้เกิดศรัทธาเชิงพุทธพาณิชย ์ 

วั ด ส า คัญ ที่ มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  เช่ น  พ ระพุ ท ธ รูป ส า คั ญ  ที่
พุทธศาสนิกชนศรทัธาอย่างมาก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะท าใหม้ีผู ้
ศรทัธามานมัสการเป็นจ านวนมาก วัดเหล่านี ้จึงมีสถานที่ส  าหรบัให้เช่า
พระพุทธรูป พระพิมพ์ และวัตถุมงคลต่างๆ รวมทัง้มีแผงใหเ้ช่าขายของที่
ระลึก อีกส่วนหนึ่งคือร้านขายดอกไม้ธูปเทียน ตัวอย่างวัดหลักๆ ใน
กรุงเทพมหานคร  เช่น วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม วดัอรุณราชวราราม 
วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสทุศันเทพวราราม เป็นตน้  

ในต่างจงัหวดัไดแ้ก่ วดัพนญัเชิง วดัใหญ่ชยัมงคล วดัพทุไธสวรรย ์
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจงัหวัดพิษณุโลก (รูปที ่
๕๔-๕๘)  วดัโสธรวราราม จังหวดัฉะเชิงเทรา ในภาคเหนือ ไดแ้ก่ วัดพระ

 
ภาพที่ ๕๔ พระพุทธชินราช วดัพระศรีรัต
นมหาธาต ุจงัหวดัพษิณโุลก 



๖๒ 
 

   
 

ธาตุ วัดประจ าเมืองต่างๆ เช่นพระธาตุหริภุญชัย จงัหวดัล าพูน พระธาตุดอยสเุทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระบรม
ธาต ุจงัหวดันครศรีธรรมราช และวดัพระบรมธาตไุชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นตน้ วดัเหลา่นีม้ีปัญหาเรื่องการ
จดัการรา้นคา้มากที่สดุ เพราะมีผูศ้รทัธาและนกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  

 
วดัในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มกัไม่มีปัญหาเรื่องรา้นคา้มากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นวดัหลวง มีระบบการ

จดัการที่ดีพอสมควร แต่ก็มีส่วนที่มีผลต่อความเป็นโบราณสถานและเป็นการรบกวนความเป็นสดัส่วนของศา
สนสถาน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ส่วนที่เป็นความศรทัธาลดลง เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
มีการเก็บค่าเขา้ชมวดั ส าหรบัชาวต่างชาติ มีการจดัการรา้นคา้ใหเ้ป็นสดัส่วน มีส่วนที่ใหเ้ป็นสถานที่นวดแผน
โบราณ และสถานที่ส  าหรบัหมอด ูส่วนที่เป็นการรบกวนปชูนียสถาน คือ การที่มีนกัท่องเที่ยวและผูม้ีจิตศรทัธา
เขา้วัดเป็นจ านวนมากเกินไป บรรยากาศจึงขาดความสงบ การมาไหวพ้ระจึงเหมือนตอ้งแย่งกันไหว ้มีการ

  
รูปที ่๕๕ วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจ. พษิณโุลก 

 
รูปที ่๕๖ วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจ. พษิณโุลก 

  
รูปที ่๕๗ วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจ. พษิณโุลก รูปที ่๕๘ วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจ. พษิณโุลก 



๖๓ 
 

   
 

เขา้คิว เช่น ในวิหารพระพทุธไสยาสน ์หรือพระพทุธโลกนาถ เป็นตน้ อีกทัง้บางส่วนของกิจกรรม อาทิ  การนวด
แผนโบราณมีการใชพ้ืน้ที่ภายในวดัดว้ยเช่นกัน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และสดุทา้ย
คือเรื่องของรายไดเ้ขา้วดั มีการบรกิารจดัการอย่างไร มีกลุม่อิทธิพลดา้นผลประโยชนเ์ขา้มาด าเนินการหรือไม่  

วัดอรุณราชวราราม (รูปที ่๕๙,๖๐) วดัส าคญัที่มีพระปรางคถื์อเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเทพมหานคร
และประเทศไทย จึงมีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก ปัญหาหลกัที่พบคือ
เรื่องการจดัการรา้นคา้ ทางวดัไดจ้ดัใหม้ีสว่นของรา้นคา้ของที่ระลกึอยู่ดา้นขา้งพระปรางคท์างทิศใต ้ต่อมาทาง
วดัและกลุ่มผูค้า้ขยายมาท าเป็นเพิงดา้นหนา้พระปรางค ์ท าใหเ้กิดความไม่สวยงามต่อการเป็นศาสนสถานที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ เช่น เป็นเพิงผา้ใบ มีสีสนัที่ไม่น่าด ูบดบงัความสง่างามของพระปรางค ์และตัง้ รา้นคา้ติด
กบัรัว้ของพระปรางค ์ 

 

 
การแก้บน สะเดาะเคราะห ์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา และสัตวต์่างๆ เพ่ือการสะเดาะ

เคราะห ์ 

  
รูปที ่๕๙ ดา้นหนา้วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 

 
รูปที ่๖๐ ส่วนทีใ่หเ้ช่าวตัถมุงคล ภายในวหิาร 
วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 



๖๔ 
 

   
 

หลายวัดที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้
แสวงบุญมากๆ มักมีรา้นค้าขายของแก้
บน และขายสัตวส์  าหรบัไปปล่อยเพื่อการ
สะเดาะเคราะห ์หรือขา้วของส าหรบัการ
แก้บน  แล้วแ ต่ความ เชื่ อ เรื่ อ งความ
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานแห่งนั้น เช่น 
ของแกบ้น พวกไข่ตม้ พวงมาลยั สว่นสตัว์
สะเดาะเคราะห์ เช่น นก ปลา เต่า หอย 
สว่นหนึ่งมาจากวดันัน้ๆ มีพระอาจารยท์ี่มี
ชื่อเสียงด้านการดูหมอ ผูกดวง ท าให้มี
ผูค้นจ านวนมากหลั่งไหลกันมาดูดวง ขอ

พร และสะเดาะเคราะห ์เป็นสว่นหนึ่งของรายไดเ้ขา้วดั เช่นเดียวกนั (รูปที ่๖๑) 
การวางขายสินคา้ดา้นหนา้วดั นอกจากจะไม่เป็นระเบียบ รกรุงรงัแลว้ ยังขัดต่อความเป็นวัดในพุทธ

ศาสนาที่น าสัตวม์ากักขังเป็นการทรมานสัตว ์เพื่อจะใหผู้ม้าท าบุญในวัด (ใจบุญ) น าไปปล่อย เพื่อเป็นการ
สะเดาะเคราะหแ์ลว้จะไดบ้ญุ ซึ่งขดักบัหลกัพทุธศาสนาและภาพลกัษณข์องความเป็นเมืองพทุธเป็นอย่างมาก 

 
๕. ความศรัทธาและพุทธพาณิชย ์ 
สว่นหน่ึงของความศรทัธาท่ีมีต่อพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ คือ เร่ืองของพทุธพาณิชย ์ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า

คนไทยนิยมการบูชาพระพุทธรูปและการท าบุญตามแบบแผนประเพณีที่มีมาแต่เดิม ยิ่งพระพุทธรูปส าคัญ 
พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธิ์ ย่อมมผีูม้ากราบไหวบู้ชาเป็นจ านวนมาก พรอ้มกบัการถวายปัจจยัก็ย่อมมากตามไปดว้ย 
อนัเป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหก้ารบรจิาคปัจจยัเขา้สูว่ดัเป็นจ านวนมาก  

ถ้ามองในเรื่องของศรัทธาทางพุทธศาสนาตามปรกติแล้ว พุทธศาสนิกชนย่อมต้องท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาอยู่แลว้ เพื่อการสืบอายุพระศาสนา เพื่อไม่ให้ศาสนาเสื่อมไป แต่สิ่งที่แฝงมากับการสรา้ง
ศรทัธาหรือการแสวงหาผลประโยชนก์็มีอยู่ เช่น การสรา้งพระพทุธรูปใหญ่โต ก็เพราะตอ้งการก าลงัศรทัธาจาก
ประชาชนเป็นจ านวนมาก เพื่อผลบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่ ในขณะก าลงัก่อสรา้งหรือเมื่อสรา้งเสรจ็แลว้ก็ตอ้งมีการ
สรา้งศรทัธา ความศกัดิ์สิทธิ์ หรืออย่างนอ้ยความใหญ่โตของพระพุทธรูปน่าจะเรียกศรทัธาคนใหเ้ขา้มากราบ
ไหวแ้ละท าบญุบรจิาคจตปัุจจยัเขา้วดัไม่ขาด 

 
รูปที ่๖๑ ดา้นหนา้วดัระฆงัโฆสติาราม กรุงเทพฯ 
แต่เดมิเป็นทีข่ายสตัวใ์หป้ล่อย ปัจจุบนัเป็นทีจ่อดรถ 



๖๕ 
 

   
 

สิ่งที่ตามมาคือ การจดัการเงินบริจาคที่เขา้
วดันัน้มีการด าเนินการในรูปแบบใด ผลที่ตามมาคือ 
การจัดการผลประโยชน์วัดเป็นเรื่องของพุทธ
พาณิชยห์รือไม่ เพราะส่วนใหญ่การด าเนินการใน
ปัจจุบนัมักอยู่ในรูปของคณะกรรมการวัด อาจเป็น
กลุ่มบุคคลที่ เข้ามาจัดการผลประโยชน์ในวัดที่
บางครัง้พระภิกษุในวัดเองและชาวบา้นหรือชาววัด
เองไม่มีสว่นรบัรูเ้ลยก็มี  
 
 

ตวัอย่างที่เกิดจากศรทัธาที่เกิดจากรายไดอ้ันเป็นที่มาของพุทธพาณิชย ์เช่น การจัดจ าหน่ายดอกไม ้
ธูปเทียน ส าหรบัจ าหน่ายหรือแลว้แต่ก าลงัศรทัธา มีตูร้บับรจิาคหลายตู ้ทัง้ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าบรูณปฏิสงัขรณ ์(รูป
ที่ ๖๒) นอกจากนี ้ยังมีการสรา้งพระพุทธรูปจ าลอง พระพิมพ์ หลายรุ่นหลายแบบให้เช่า ซึ่งส่วนใหญ่
พทุธศาสนิกชนที่มายงัวดัดงักลา่วอาจมาจากต่างถิ่น หรือเป็นครัง้หนึ่งในชีวิตที่ไดม้านมสัการ ย่อมตอ้งท าบุญ
ตัง้แต่ดอกไมธู้ปเทียน (๑๐ ถึง ๒๐ บาท) การบรจิาค ค่าน า้ ค่าไฟ (อย่างนอ้ย ๑๐ บาท ไปจนถึง ๑๐๐ บาท)  

นอกเหนือไปจากนีย้งัมีการบรจิาค พระประจ าวนัเกิด การถวายสงัฆทาน การเช่าพระพทุธรูปและพระ
พิมพ ์เป็นตน้ เพราะฉะนัน้การเขา้วดัครัง้หนึ่งๆ คนไทยมกัท าบุญอย่างนอ้ยประมาณ ๕๐-๑๐๐ บาท ต่อคน ถา้
เป็นพระพทุธรูปส าคญัมาก เช่น พระพทุธโสธร พระพทุธชินราช จะมีพทุธศาสนิกชนมานมสัการทุกวนั ทุกเวลา 
และเพิ่มขึน้เป็นหลายเท่าในช่วงเทศกาลต่างๆ วนัละหลายหมื่นคน ค านวณแลว้น่าจะมีเงินท าบุญเขา้วดัเป็น
หลักแสนบาทต่อวัน และเพิ่มขึน้ในช่วงเทศกาลหรือวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประมาณ ๓ เท่า (ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวนั) 

ค าถามคือ เงินบรจิาคเหลา่นีม้ีการดแูลอย่างไรและมีระบบการเบิกจ่ายอย่างไร ส่วนหนึ่งคงเป็นการคืน
ใหก้ับสังคม ในส่วนของการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่วนหนึ่งไดน้ ากลับมา
บรูณปฏิสงัขรณ ์แต่ส่วนที่เหลือนัน้เป็นเรื่องของวดัและกรรมการวดัที่จะจดัการส่วนนี ้จากการตรวจสอบขอ้มลู
ในปัจจุบนัมีขอ้ที่น่าสงัเกตว่า การจดัการเรื่องเงินบรจิาคทัง้หลายของวดั มกัมีคณะกรรมการในการจดัการหรือ
กรรมการวดัรวมกบัพระภิกษุที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบร่วมกนัด าเนินการ บางครัง้มีการด าเนินการในรูปแบบ
ของธุรกิจ การจดัสรรผลประโยชนร์่วมกนั ตัง้แต่การผลิตวตัถุมงคล การประมลูหรือการยินยอมใหก้ลุม่ผูใ้หเ้ช่า
พระมาด าเนินการในวดัและจดัสรรผลประโยชนใ์หว้ดั เป็นตน้  

 
รูปที ่ ๖๒ ตูร้บับริจาคปัจจยัดา้นต่างๆ ประมาณ ๑๑ ตู ้ 
ดา้นหนา้ พระโต วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ 



๖๖ 
 

   
 

ลกัษณะนีจ้ึงน่าจะเป็นเรื่องของพุทธพาณิชยม์ากกว่าการสรา้งศรทัธาต่อพระพุทธศาสนา ส านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ รวมทัง้พระภิกษุ ควรทบทวนบทบาทอย่างจรงิจังตลอดจนหาแนวทางปฏิบติัอนัควร
ต่อไป มิเช่นนัน้แลว้จะท าใหก้ารพระศาสนาเสื่อมลง และเกิดความงมงายในลกัษณะของวตัถุนิยมมากกว่าการ
สรา้งศรทัธาทางดา้นจิตใจตามหลกัพระศาสนาที่มุ่งใหค้นไดเ้ขา้ถึงหลกัธรรมมากกว่าพิธีกรรมหรือวตัถมุงคล 

 
๕.๑ พระพุทธรูปศักดิสิ์ทธิ์กับการท่องเทีย่ว 

ในช่วงเวลาไม่ ก่ี ปีมานี ้ได้มีปรากฏการณ์ การสร้าง
วัฒนธรรมอย่างใหม่เกิดขึน้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ท.ท.ท.) ได้น าการท่องเที่ยวไหว้พระส าคัญมาใช้เป็นเครื่องมือ
โฆษณา เป็นจุดประสงคใ์นการท่องเที่ยว จากการไหวพ้ระพทุธรูป
ส าคัญๆ มาเป็นการไหวพ้ระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพฯ (รูปที ่
๖๓) จนกลายมาเป็นเสน้ทางท่องเที่ยว “ไหวพ้ระ ๙ วัด” เริ่มจาก
วดัในกรุงเทพฯ ต่อมาก็เป็นโครงการไหวพ้ระ ๙ วดัในอยุธยา และ
แพร่หลายไปยงัจังหวดัในภูมิภาคต่างๆ และจากโครงการไหวพ้ระ 
๙ วดั ก็เพิ่มขึน้เรื่อยๆ จนถึง ๙๙ วดั หรือ ๑๐๐ วดั เป็นตน้ การจดั
โครงการลกัษณะดงักล่าว นบัว่าไดผ้ลอย่างมาก กล่าวคือ ตัง้แต่ปี
ที่ เริ่มจัดจนถึงปัจจุบันยังคงมีคนสนใจไปท่องเที่ยวในลักษณะ
ดงักลา่วอยู่เป็นจ านวนมาก 

ส่วนหนึ่งนับได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเขา้ถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทย 
เพราะมีพืน้ฐานความชอบและศรทัธาในการไหวพ้ระอยู่แลว้ ยิ่งมีการก าหนดเสน้ทางไหวพ้ระพทุธรูปส าคญั มี
การบริหารจัดการที่ดี เช่น การเดินทางที่สะดวก มีการบริการน าชม มีเอกสารหรือคู่มือในการไหวพ้ระ ท าให้
ไดร้บัความนิยม อย่างนอ้ยก็ท าใหค้นไทยไดห้นักลบัมาเขา้วดัมากขึน้  

แมว้่าจะเป็นในลักษณะของการท่องเที่ยว หรือเป็นแบบแฟชั่ นก็ตาม แต่สิ่งที่ควรค านึงถึง คือ ส่วนที่
เป็นจิตวิญญาณหรือศรทัธาที่เป็นแก่นพระพุทธศาสนานัน้มีมากน้อยเพียงใด เพราะตามหลกัความจริงแลว้ 
พระพุทธรูป คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะสรา้งด้วยไม้ หิน ปูนป้ัน ส าริด หรือทองค า การไหว้
พระพุทธรูปองคไ์หน ที่ไหน ก็ท าได ้ไม่จ าเป็นตอ้งไหวใ้หค้รบ ๙ วัด หรือ ๑๐๐ วัด แนวทางการสรา้งคติหรือ

 

 
รูปที ่๖๓ พระศรีศากยมนุ ีสมยัสโุขทยั  
วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 



๖๗ 
 

   
 

ศรทัธาของ ท.ท.ท. จึงตอ้งระมดัระวงัดว้ยเช่นกนั เพราะวตัถปุระสงคข์อง ท.ท.ท. คือ การท่องเที่ยว แต่ก็ควรยึด
หลกัความจรงิหรือหลกัการทางพทุธศาสนาไวด้ว้ย  

ขอ้คิดเห็นประการหนึ่งที่น่าจะเสรมิไดใ้นเรื่องของการท่องเที่ยว คือ การน าเสนอขอ้มลูทางวิชาการ เช่น 
ข้อมูลทางศิลปกรรม ประวัติความเป็นมา ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของชุมชน 
ประวติัศาสตรท์อ้งถิ่น และเรื่องของการอนุรกัษ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชนใ์นการปลูกจิตส านึกมากกว่าการสรา้ง
ทศันคติในเรื่องของความศกัดิส์ิทธิ์อภินิหารต่างๆ 

 
๕.๒ ประเพณีการบรรจุอัฐิในวัดกับพุทธพาณิชย ์
การบรรจุอฐิัในเจดียห์รือการสรา้งเจดียเ์พื่อบรรจุอฐิัในวดั น่าจะมีสืบต่อมาชา้นาน อย่างนอ้ยสืบขึน้ไป

ถึงสมยัอยุธยาที่มีหลกัฐานการสรา้งและการอทุิศถวายเจา้นาย เช่น วดัราชบูรณะ กล่าวถึงสมเด็จเจา้สามพระ
ยาทรงสถาปนาขึน้ เพื่อการบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาที่สิน้พระชนม์ทั้ง ๒ 
พระองค์๒๕ ไดพ้บหลกัฐานในกรุพระปรางคท์ี่มีการบรรจเุครื่องราชกกธุภณัฑไ์วภ้ายใน (รูปที ่๖๔) อีกแห่งหนึ่งมี
ประวติัการสรา้งที่กล่าวถึงการบรรจุอัฐิพระมหากษัตริย ์คือ วดัพระศรีสรรเพชญ กล่าวถึงการสรา้งเจดีย ์เพื่อ
บรรจอุฐิัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓๒๖  

 
 

 
๒๕ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ์,”  ใน ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด

หาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์(พระนคร : คลงัวิทยา, ๒๕๐๗), หนา้ ๔๔๖.  
๒๖ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๔๕๒.  



๖๘ 
 

   
 

การสรา้งเจดียเ์พื่อบรรจอุฐิัพระมหากษัตริยแ์ละพระบรม
วงศานุวงศ์ จึงน่าจะเป็นคติและประเพณีที่สืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน พบหลักฐานว่าในสมัยรชักาลที่ ๓ มีความนิยมในการ
สรา้งอย่างมาก สืบเนื่องมาจากมีการสรา้งวัดเป็นจ านวนมาก 
เป็นส่วนหนึ่งเป็นวัดที่เจา้นายและขุนนางอุปถัมภ์หรือสรา้งขึน้
เป็นวัดประจ าตระกูล วัดต่างๆ เหล่านีจ้ะมีเจดีย์รายเป็นเจดีย์
ส  าหรบับรรจุอัฐิประจ าตระกูลเสมอ๒๗ จนถึงสมัยรชักาลที่ ๕ จึง
โปรดเกลา้ฯ ใหม้ีการสรา้งสุสานหลวงขึน้ที่วัดราชบพิธเพื่อการ
บรรจุพระบรมอัฐิพระบรมวงศานุวงศ ์และประเพณีการบรรจุอัฐิ
น่าจะสืบเนื่องมาที่สามัญชนผูม้ีส่วนอุปถัมภ์ก็มีการสรา้งเจดีย์
บรรจุอัฐิในวดั จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา ในปัจจุบนันีม้ี
การสรา้งเจดียส์  าเร็จรูป เพื่อน าไปประดิษฐานในวดัส าหรบับรรจุ

อฐิัผูต้าย และกลายเป็นเจดียป์ระจ าตระกลูนัน้ๆ สืบต่อมา  
วดัต่างๆ จึงมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่เพื่อสรา้งเจดีย ์หรือพืน้ที่ส  าหรบับรรจุอฐิั นบัเป็นส่วนหนึ่งของ

รายไดท้ี่เป็นปัจจัยในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและเป็นรายไดห้ลักจนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของพุทธ
พาณิชยไ์ด ้ปัจจุบันพืน้ที่แต่ละวัดไม่เพียงพอต่อการสรา้งเจดีย ์วัดทั่ วไปจะมีการสรา้งเจดียเ์พิ่มเติมไดบ้้าง
บางส่วน แต่ดว้ยพืน้ที่จ  ากดัและมีผูป้ระสงคบ์รรจอุฐิัเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งน าไปบรรจุไวต้ามฐานพระพทุธรูป
ต่างๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานรอบระเบียงคด และตามก าแพงวัด และดว้ยเหตุที่มีผูศ้รทัธาเป็น
จ านวนมากนี่เอง จึงตอ้งมีการเช่าหรือซือ้พืน้ที่เพื่อธรรมเนียมดงักลา่ว 

ตวัอย่างวดัหลวงที่เป็นวัดส าคัญๆ ที่มีพระพุทธรูปรอบระเบียงคด มีการบรรจุอัฐิไวท้ี่ฐานประพุทธรูป
ทุกวัด เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม จนถึงวัดเบญจมบพิตร
ดสุิตวนาราม ส่วนใหญ่วดัหลวงเหล่านีม้ีเจา้นายตระกูลส าคัญๆ ซึ่งน่าจะเป็นผูอุ้ปถัมภว์ัด ซึ่งเท่ากับเป็นการ
จองพระพุทธรูปองคน์ั้นๆ เป็นพระพุทธรูปประจ าตระกูลแทนเจดียป์ระจ าตระกูล ซึ่งค่าเช่าที่มีราคาสูงมาก 
ตวัอย่างเช่น การเช่าฐานพระพทุธรูปรอบระเบียงคด วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม มีราคาตัง้แต่ ๗ หมื่น ถึง ๑ 
ลา้นบาท แลว้แต่ต าแหน่ง หรือทัง้หอ้ง๒๘ 

 
๒๗ ศกัดิ์ชยั สายสิงห,์ งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ : มติชน , ๒๕๕๐), หนา้ ๑๘๑-๑๘๔.  
๒๘ สัมภาษณ์, คุณมน  สันติวิภานนท์ (ผู้เช่าที่ส  าหรบับรรจุอัฐิของบรรพบุรุษ), ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒. และจาก

สมัภาษณ,์ ผูช้่วยเจา้อาวาส วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, พฤษภาคม ๒๕๕๒. 

 
รูปที ่๖๔ วดัราชบูรณะ จ. พระนครศรีอยธุยา 



๖๙ 
 

   
 

ส่วนวัดทั่วไปที่ไม่ใช่วัดหลวง ถา้มีพืน้ที่ก็จะใหส้รา้งเจดียห์รือใหน้ าเจดียส์  าเร็จรูปมาตัง้ได ้แต่ถา้ไม่มี
พืน้ที่ก็จะบรรจอุฐิัไวท้ี่ฐานพระพทุธรูป ก าแพงวดั ทางวดัจะท าเป็นช่องๆ และใหเ้ช่าพืน้ที่ซึ่งถือเป็นรายไดอ้ย่าง
หนึ่ง เพื่อบ ารุงพระพทุธศาสนา พบว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบนั เมื่อมีผูป้ระสงคบ์รรจุอฐิัเป็นจ านวนมาก
ท าใหพ้ืน้ที่จ  ากดั หลายวดัจึงตอ้งมีการขยายพืน้ที่โดยการรือ้ก าแพงและสรา้งใหม่ ปรบัขยายให้สูงและมีพืน้ที่
มากขึน้ มีการก าหนดช่องใหม้ากขึน้ อนัเป็นสาเหตหุนึ่งของการแกไ้ขปรบัเปลี่ยนรูปแบบโบราณสถาน 

 
กรณีศึกษาผลกระทบต่อโบราณสถานจากธรรมเนียมการบรรจุอัฐิ สรุปได้ดังนีค้ือ 
การบรรจอุฐิัไวท้ี่ฐานพระพทุธรูปในวดัหลวง (รูปที ่๖๕) มีผลต่อการอนรุกัษ ์คือ 
วดัส าคญัในฐานะวดัหลวงส่วนใหญ่เป็นวดัที่พระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์ป็นผูส้รา้ง เช่น 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (รูปที่ ๖๖) มีค าถาม
ตามมาว่าผูท้ี่น  าอฐิัไปบรรจไุวท้ี่ฐานพระพทุธรูปที่พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้นัน้มีความเหมาะสมมากนอ้ย
เพียงใด เพราะเมื่อมีการบรรจุอฐิัประจ าตระกูลไวท้ี่ฐานพระพทุธรูป ก็เสมือนว่าพระพทุธรูปองคน์ัน้เป็นสมบติั
ของตระกลูดงักลา่วไปดว้ย 

 

  
รูปที ่ ๖๕ พระพทุธรูปประดษิฐานรอบระเบียงคด  
แทนพระอดตีพทุธเจา้ทีฐ่านจะมีการบรรจุอฐิั 
วดัสทุศันเทพวราราม 

รูปที ่๖๖ พระพทุธรูปรอบพระระเบียงคด  
มีป้ายบรรจุอฐิัไวท้ีผ่นงัดา้นหลงัพระพทุธรูป 
วดัเบญจมบพติร  

 



๗๐ 
 

   
 

นอกจากนีอ้าจมีเรื่องความไม่เหมาะสม ท าใหโ้บราณวัตถุสถานเสื่อมค่าและเกิดทัศนะอุจาด ไดแ้ก่ 
การแสดงความเป็นเจา้ของพระพุทธรูปประจ าตระกูล และบางครัง้เกิดจากความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การ
จารกึชื่อและมีรูปผูต้ายประกอบอยู่ดว้ย การน าสิ่งของมาตัง้เพื่อเป็นพทุธบูชา การน าพวกมาลยัมาคลอ้งที่ป้าย
ชื่อ มีการน าที่แขวนแบบต่างๆ มาติด บางครัง้เป็นตัวการต์ูน เป็นตน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ม่น่ามีความเหมาะสมนัก 
หรือมีการจดังานอทุิศส่วนกุศลใหก้บัผูต้าย ณ ที่บรรจอุฐิั จะมีการจดังานท าบุญอทุิศส่วนกุศลใหก้บัผูต้าย และ
มีงานเลีย้ง ตัง้โต๊ะอาหารที่ระเบียงคด ติดกบัองคพ์ระพทุธรูป ซึ่งไม่มีความเหมาะสมอย่างมาก รวมทัง้ระเบียง
คดเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานท่ีมีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาชมความงามของ
วัดและพระพุทธรูปสมัยต่างๆ จึงไม่น่าใช้เป็นสถานที่จัดงานเลีย้งที่มีการน าอาหารคาวหวานมาตั้งโต๊ะ
รบัประทานรว่มกนั 

 
๕.๓ การให้เช่าพืน้ทีเ่ป็นทีพั่กอาศัย ทีเ่ช่า  
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขา้วัด โดยเฉพาะวัดในเขตกรุงเทพฯ คือ การใชพ้ืน้ที่วัดเป็นที่พักอาศัยและเป็นที่

จอดรถ วัดต่างๆ จะมีที่ดินของวัดที่ประกาศเป็นเขตธรณีสงฆ์ ลักษณะของที่ธรณีสงฆ์จะมีอยู่ประมาณ ๓ 
ประเภท คือ เขตพุทธาวาส ที่เป็นศาสนสถานส าหรบัท าพิธีกรรมทางศาสนา เขตสังฆาวาส เป็นที่อยู่ของ
พระสงฆ ์ไดแ้ก่ กุฏิ หอไตร และที่ดินส่วนที่ ๓ คือ ที่ธรณีสงฆท์ั่วไปที่เป็นที่ดินของวัดมาแต่เดิมหรือที่เกิดจาก
การบรจิาค อาจอยู่ติดกบัวดัหรืออยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ได ้ในที่นีจ้ะกล่าวถึงที่ธรณีสงฆท์ี่เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานที่มี
การใชป้ระโยชน ์ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นโบราณสถานหรือการท าใหโ้บราณสถานเสื่อมค่า ไดแ้ก่ การใหเ้ช่า
พืน้ที่ท าประโยชนด์า้นต่างๆ  

ที่พบมากที่สดุและเป็นปัญหาระยะยาว คือ ที่ธรณีสงฆท์ี่มีการใหเ้ช่นพืน้ที่ท าอาคารที่พกัอาศยัและให้
คนทั่วไปเซง้ ปรากฏอยู่หลายวดั เช่น วดัราชาธิวาส วดัเทพศิรินทราวาส วดัดุสิตาราม วดักลัยาณมิตร วดัยาน
นาวา (รูปที ่๖๗)  เป็นตน้ ส่วนหนึ่งของพืน้ที่อาคารถา้มีการแยกส่วนกนัชดัเจน มีการออกแบบที่เหมาะสม ผูท้ี่
อยู่อาศยัไม่ไดส้รา้งทศันะอจุาดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะรบกวนความเป็นโบราณสถาน ทัง้
เรื่องของมมุมอง และภาวะเรื่องเสียงที่รบกวนความสงบเงียบของความเป็นศาสนสถาน 

 

 



๗๑ 
 

   
 

กรณี วัด ยานนาวาที่ มี ก รณี ปัญ หา
ฟ้องรอ้งจากผูเ้ช่าเดิม กลา่วคือ แต่เดิมชมุชนและ
ตลาดหวั่ งหลี่ ได้เช่าที่ วัดยานนาวา เป็นที่พัก
อาศัยและท ากิจการคา้ขาย โดยเช่าที่ดินของวัด 
เมื่อหมดสญัญาเช่าที่ ทางวดัตอ้งการใชพ้ืน้ที่ของ
วัด จึงมีโครงการวัดรือ้ชุมชนทิง้และสรา้งเป็นที่
พกัอาศยัใหม่ เป็นคอนโดมิเนียม ๓ อาคาร แต่ละ
อาคารสูงประมาณ ๓๐ ชัน้ ซึ่งในกรณีนีชุ้มชนที่
อยู่อาศยัและกลุ่มอนุรกัษ์ต่างๆ มีการคดัคา้นการ
รือ้ โดยอา้งความเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ทางวัดไม่

ยินยอม ในการนีเ้ป็นสิทธิ์ของทางวดัเพราะเป็นพืน้ที่ธรณีสงฆ ์
ปัจจุบนัไดม้ีการสรา้งเรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีนีก้ารสรา้งคอนโดมิเนียมบนพืน้ที่ของวดัที่อยู่ส่วนริมแม่น า้

นั้นไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าแต่เดิมตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยู่หัว พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งส าเภาที่วดัยานนาวานีข้ึน้ เพื่อตอ้งการใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นเรือส าเภา
แบบจีน จึงจ าลองเรือเท่าของจริงและมีมมุมองที่เรืออยู่ริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา แต่ถา้มีการสรา้งคอนโดมิเนียม 
๓ หลัง นอกจากจะบดบังโบราณสถานท าใหเ้กิดทัศนะอุจาดแล้ว ยังเท่ากับไปท าลายพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้ฯ อีกดว้ย 

 
๕.๔ สถานทีพั่กปฏิบัติธรรม ส าหรับผู้แสวงบุญและนักท่องเทีย่ว ในรูปธุรกิจโรงแรม 
แต่เดิม ตามวดัต่างๆ มกัมีศาลา ท่ีพกัส าหรบัผูม้าแสวงบญุในวนัพระส าคญั หรือในคราวมีเทศกาลงาน

บุญทางศาสนา ลกัษณะเดียวกบัในสมยัโบราณ เช่นงานเทศนม์หาชาติ เทศนก์รานกฐิน เป็นตน้ ส่วนหนึ่งของ
วัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะเปิดให้เป็นที่พักส าหรบัพุทธศาสนิกชน ซึ่งแต่เดิมก็จะบริจาคกันตามก าลัง
ศรัทธา บางแห่งก็มีการระบุราคาค่าบริการในลักษณะของการเช่าที่พัก โดยเฉพาะเมือ งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ๆ เช่น เชียงใหม่ จึงท าใหม้ีการปรบัปรุงรูปแบบของอาคาร ซึ่งแต่เดิมเป็นศาลา 
หรืออาคารหอ้งพักรวม เป็นรูปแบบของหอ้งพักกึ่งโรงแรม มีหลายวัดไดท้ าในรูปแบบนี ้คลา้ยกับเป็นรูปแบบ
ของโรงแรมวัดส าหรบันักท่องเที่ยว จนมีชาวบา้นพากันฟ้องรอ้งวดัว่าน าพืน้ที่วัดมาท าเป็นโรงแรมนัน้มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งรูปแบบนีถื้อเป็นพทุธพาณิชยรู์ปแบบหน่ึงเช่นกนั 

อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการปฏิบติัธรรม การถือศีลและการปฏิบติัธรรม นบัเป็นสิ่งที่ดีที่ส่วนหนึ่งท าให้
คนมาปฏิบัติธรรม ถือศีล กินเจ โดยเฉพาะวดัที่พระอาจารยส์อนเรื่องกรรมฐาน ก็จะมีโครงการอบรม เกิดขึน้ 

 
รูปที ่๖๗ วดัยานนาวา กรุงเทพฯ 



๗๒ 
 

   
 

วดัเหล่านีจ้ึงไดม้ีการสรา้งศนูยป์ฏิบติัธรรมเกิดขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ตอ้งการใหผู้เ้จริญศรทัธาเขา้วดั โดย
ไม่เสียค่าใชจ้่ายหรือตามก าลังศรทัธา แต่ส่วนหนึ่งก็มีค่าใชจ้่าย ดังนั้นจึงมีรูปแบบของที่พักอาศรยัหรือการ
สรา้งอาคารปฏิบติัธรรมที่ทนัสมยัส าหรบัผูแ้สวงบุญ อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของพทุธพาณิชยท์ี่แฝงอยู่ สอดคลอ้ง
กบันโยบายของหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจหรือองคก์รเอกชนที่สนบัสนุนการไปปฏิบติัธรรมประจ าปี โดยไม่
คิดเป็นวนัลา ถือเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

ในกรณีนีส้ว่นหนึ่งและสว่นใหญ่น่าจะเป็นผลดี เพราะผูท้ี่เลือกไปปฏิบติัธรรมเป็นหน่วยงานและองคก์ร
ต่างๆ ย่อมมีขอ้มูลที่เหมาะสมและเลือกไดท้ัง้รูปแบบและวิธีการ ส่วนเรื่องค่าใชจ้่ายก็ย่อมเป็นไปตามความ
เหมาะสมเพราะถือเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่วนรูปแบบของพุทธพาณิชยท์ี่แบบแฝงก็มี เช่น การ
สรา้งเป็นศนูยป์ฏิบติัท าส าหรบัใชเ้ป็นที่พกันกัท่องเที่ยว ก็มีเป็นจ านวนมาก 

๕.๕ ผลประโยชนข์องวัดในรูปแบบอื่น 
ในส่วนของการใชพ้ืน้ที่วัดยังมีผลประโยชนอี์กหลายประการ โดยเฉพาะวัดในกรุงเทพฯ ที่อยู่ในย่าน

ธรุกิจการคา้ เช่น การเช่าพืน้ที่จอดรถ รา้นคา้ แผงพระเครื่อง 
 

การเช่าพืน้ทีจ่อดรถ 
ส่วนที่ เป็นปัญหาเรื่องพื ้นที่ วัดที่มีผล

โดยตรงกับโบราณสถาน ไดแ้ก่ การใชพ้ืน้ที่อย่าง
ไม่เหมาะสม เช่น ใชเ้ป็นลานจอดรถและเก็บค่า
จอดรถ บางแห่งใหเ้ช่าเป็นที่จอดรถถาวร หรือมี
การจับจองเป็นที่จอดรถส่วนบุคคล เช่น วัดที่อยู่
ในย่านการคา้ส าคัญ โดยเฉพาะวดัขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพฯ เช่น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  วัด
ระฆังโฆษิตาราม วดัในย่านเยาวราช หรือพาหุรดั 
เช่น วดัจักรวรรดิราชาวาส (รูปที ่๖๘) ในปัจจุบนั
ใช้เป็นสถานที่จอดรถ ทั้งส าหรบัคนที่มาเข้าวัด
และส าหรับบุคคลทั่ วไป โดย ส าหรับวัดที่ มี

โบราณสถานและเป็นแหลง่ท่องเที่ยว ซึ่งดแูลว้ไม่เหมาะสมนกั  
พืน้ท่ีวัดท่ีควรจะเป็นพืน้ท่ีโล่ง ร่มร่ืนอนัควรแก่การเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เหมาะแก่การเขา้มาแสวงหา

ความสงบ มาไหวพ้ระ หรือมาพกัผ่อน เพื่อหลีกหนีจากภาวะมลพิษที่อยู่รอบนอก การจดัใหม้ีที่จอดรถจึงเป็น

 

รูปที ่๖๘ วดัจกัรวรรดริาชาวาส กรุงเทพฯ  
ใชพ้ืน้ทีเ่ป็นจอดรถตดิกบัโบราณสถาน 

 



๗๓ 
 

   
 

การท าลายบรรยากาศของความเป็นวัดให้หมดไป ภาวะของฝุ่ นควันรถจะท าลายสภาพแวดลอ้ม  มีผลต่อ
โบราณสถาน และงานศิลปกรรมอ่ืนๆ เพราะงานศิลปกรรมของวัดส่วนใหญ่เป็นงานลงรักปิดทอง โดย
เฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนงัจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากที่สดุ สิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ เงินที่ไดจ้ากค่าเช่าที่เขา้สู่
ระบบการใชจ้่ายของวัดก่ีส่วน และไดก้ลบัมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดหรือไม่ ที่ส  าคัญคุม้ค่ากับส่วนที่ท าใหค้วาม
เป็นศาสนสถานเสื่อมค่าไปหรือไม่ อย่างไร 

 
๕.๖ ธุรกิจแผงพระพิมพพ์ระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลัง 
รายไดข้องวดัอีกส่วนหนึ่ง คือ การเปิดแผงพระพิมพ ์พระเครื่องและเครื่องรางของขลงั ซึ่งมีอยู่ ทั่วไป มี

การท าแผงใหเ้ช่าพระหรือการใหพ้่อคา้โบราณวตัถุมาเปิดรา้นในเขตวดั หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของโบสถ ์วิหาร 
โดยเฉพาะวัดที่มีวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพุทธโสธรวราราม วัดพระศรีรตันมหาธาตุพิษณุโลก วัดราช
นดัดาราม  (รูปที ่๖๙) บางวดัมีกลุ่มบุคคลที่มาแสวงหาผลประโยชนโ์ดยคมุกิจการเอง โดยความเห็นชอบของ
กรรมการวดั โดยมีการจ่ายเงินรายเดือนใหก้บัทางวดัในรูปของศนูยก์ลางหรือศนูยส์ง่พระเครื่องก็มี   

นอกจากนีร้ะบบการสรา้งพระ
บู ช า  พ ระพิ ม พ์  พ ระ เค รื่ อ ง  พ ระ
เกจิอาจารย์ มีระบบการสร้างในเชิง
พทุธพาณิชยส์งูมาก เกิดมีขบวนการใน
รูปของบริษัท มีการลงทุนสรา้ง บุคคล
กลุ่มนี ้มีการท าธุรกิจด้านพระเครื่องที่
ส  าคัญระดับประเทศ มีการสรา้งพระ
พิมพ์ พระเครื่องรุ่นต่างๆ พิธีการปลุก
เสก มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
รูปแบบสื่อต่างๆ ครบวงจร เช่น พระกริ่ง

วดัสทุศัน ์ไดส้รา้งพระพิมพรุ์น่หนึ่งซึ่งใชต้ราพระบรมราชสญัลกัษณข์องพระเจา้แผ่นดินโดยไม่ไดร้บัพระบรมรา
ชานุญาต จึงมีการฟ้องรอ้งต่อศาล ถือว่ามีความผิด หรือมีเกจิอาจารยช์ื่อดงัที่สรา้งขึน้เอง หรือพวกเซียนพระ 
นกัโหราศาสตรช์ื่อดังรบัจา้งสรา้งข่าวและโปรโมชั่น เช่นการสรา้งพระนวโกฏิซึ่งถา้ใครบูชาแลว้จะร  ่ารวย เป็น
ตน้ 

ตลาดเช่าพระเครื่อง พระพิมพแ์ละพระบูชาที่ส  าคัญและใหญ่มากและเป็นที่รู ้จกักันทั่วประเทศ ทัง้ให้
เช่าตรงและจดัส่งไปทั่วภูมิภาค คือ ท่าพระจนัทร ์และตลาดพระเครื่องวดัราชนดัดาราม ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ

 
รูปที ่๖๙ แผงพระเครือ่ง วดัราชนดัดาราม กรุงเทพฯ 



๗๔ 
 

   
 

วดั คือ วดัราชนดัดารามถือเป็นแหล่งพระเครื่องที่ใหญ่มากแหล่งหนึ่ง เป็นธุรกิจซึ่งท ารายไดอ้ย่างมหาศาล ทัง้
เป็นแหลง่ผลิต ใหเ้ช่าปลีก และจดัจ าหน่าย ถือเป็นพทุธพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ 

จากขอ้มูลดังกล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า มีขบวนการท าธุรกิจเชิงพุทธพาณิชยอ์ยู่ตามวัดต่างๆ ที่เป็นวัด
ส าคัญ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว และเป็นแหล่งท่ีมีผู ้มีจิตศรัทธาเป็นจ านวนมาก ดังท่ีเกิดเป็น
กระบวนการของผูเ้ขา้มาจดัสรรผลประโยชน์ใหก้ับทางวัด ในลกัษณะของการประมูลเพื่อจัดการธุรกิจดา้นนี ้
โดยมีขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชนใ์หก้บัทางวดัเป็นส าคญั    

 
มีข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการจัดการพืน้ที่เรื่องค่าเช่าที่ของวัดนี ้น่าจะเป็นปัญหาหลักที่ส  านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ จะตอ้งเรง่เขา้มาดแูลจดัการ เพราะเป็นรายไดม้หาศาลที่เขา้วดั ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
มลูนิธิ เรื่องของดอกผลที่เงินบริจาคเหล่านีไ้ม่ตอ้งเสียภาษี รวมทัง้ผูบ้ริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีไดอี้ก
ดว้ย จึงมีการจดัสรรผลประโยชนก์นัและมีสว่นในขบวนการรบัเงินบริจาค ซึ่งมีการจดัท าบญัชีอนัเป็นเท็จขึน้ ซึ่ง
เป็นคดีความกนัยงัไม่จบสิน้จนถึงทุกวนันี ้หรือแมแ้ต่กรณีที่ดินบางมลูนิธิของวัด ก็เคยมีปัญหาเรื่องขบวนการ
เช่าที่ดินดว้ยเช่นกนั แมแ้ต่วดัหนึ่งในเมืองพิษณุโลกที่มีผลประโยชนเ์ขา้วดั ดงัเช่นท่านเจา้อาวาสรูปหนึ่งมีที่ดิน
เป็นส่วนตัวเกือบ ๑,๐๐๐ ไร่ หรือกรณีการน าที่ธรณีสงฆไ์ปขายใหก้ับนักการเมืองเพื่อท าสนามกอลฟ์ ซึ่งเป็น
คดีความมาจนถึงทกุวนันี ้   
 

๕.๗ การสร้างรูปเคารพในศาสนาและลัทธิอื่น 
นอกเหนือจากพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย ์ท่ีมีขนาดใหญ่ สรา้งเป็นลกัษณะของอทุยานแลว้ 

สิ่งที่ตามมาคือ การสรา้งรูปเคารพในลทัธิอ่ืน หรือศาสนาอ่ืนๆ เช่น พระโพธิสตัว์กวนอิม (เจา้แม่กวนอิม) พระ
พิฆเนศ ทัง้ที่สรา้งขนาดใหญ่มาก ตามวดัต่างๆ และสรา้งขึน้เป็นเขตเอกเทศต่างหาก  

สว่นหนึ่งรูปเคารพในศาสนาหรือลทัธิอ่ืนๆ นัน้ มีการสรา้งและน ามาถวาย เช่น รูปพระโพธิสตัวก์วนอิม 
พระพิฆเนศ  พระพรหม เป็นตน้ 

พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่าในปัจจุบนัมีอยู่ ๓ แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด ไดแ้ก่ วัด
สมานรตันาราม อ าเภอบางคล้า วัดโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรีย้ว และอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน 
อ าเภอคลองเขื่อน ซึ่งทั้งสามวัด ท าเป็นประติมากรรมพระพิฆเนศขนาดใหญ่มากกลางแจ้ง โดยท าปางที่
แตกต่างกัน นอกจากนีย้งัมีอีกหลายแห่งที่มีขนาดรองลงมาก เช่น ที่อุทยานพระพิฆเนศ อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครนายก เป็นตน้ 
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พระพิฆเนศองคท์ี่มีผูศ้รทัธาและมีคน
มากราบไหว้ของพรมากที่สุด จากสถิติผู้มา
สกัการะน่าจะไดแ้ก่ วัดสมานรตันาราม (รูปที ่
๗๐) ที่มีคนศรทัธามากอาจเนื่องมาจากปางที่
เลือกมาเป็นปางแห่งความสุข นอกจากนีย้ังมี
พระพิฆเนศปางต่างๆ อีก ๓๒ ปาง ให้คนได้
กราบไหว้บูชา ความส าคัญของพระพิฆเนศ 
คือเป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งศิลป
วิทยาการ ใครบูชาก็จะประสบผลส าเร็จใน
อาชีพการงานโดยเฉพาะด้านศิลปะและการ
แสดง จึงท าใหค้นมาบูชาขอพรกันเป็นจ านวน

มาก และมีเคล็ดที่ส  าคญัของวดันี ้คือ มีการกระซบิที่หขูองหน ูซึ่งเป็นพาหนะของพระพิฆเนศ ใหน้ าขอ้ความที่ผู ้
ขอพรไปบอกพระพิฆเนศ และมีตูบ้ริจาค เป็นสินบนใหก้ับหนู ใครอยากไดพ้รตามที่ขอก็ตอ้งใหส้ินบนหนูให้
มากตาม จุดนีเ้องที่เป็นรายไดเ้ขา้วัด รวมทัง้รายไดจ้ากดอกไม ้ธูปเทียน พวงมาลัย ขนม ที่ตอ้งซือ้ถวายพระ
พิฆเนศ และการใหเ้ช่าบชูาพระพิฆเนศ เคยมีการเก็บตวัอย่าง รายไดต่้อวนั ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือถา้
ช่วงเทศกาลจะประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดว้ยเหตุที่วัดนีเ้ป็นวัดที่เป็นทางผ่านของผูท้ี่เดินทางไปไหวห้ลวง
พ่อโสธร และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั จึงท าใหช้่วงเทศกาลงานบุญ มีผูค้นหลั่งไหลกนัไปไหวพ้ระขอพรกนั
เป็นจ านวนมาก  

ซึ่งขอ้มลูดังกล่าวสอดคลอ้งกับรายไดข้องทางวดั รวมแลว้ประมาณ เดือนละ ๑๐ ลา้นบาท ทางวดัได้
บรจิาคเงินสว่นหนึ่งใหก้บัทางโรงเรียนที่ขาดแคลน เดือนละ ๑ ลา้นบาท 

ส าหรับเจ้าแม่กวนอิมนั้น ส่วนหนึ่ งสรา้งขึน้ในวัดมหายาน ซึ่งก็เป็นรูปเคารพตามความเชื่อของ
มหายาน คือ พระโพธิสตัวอ์วโลกกิเตศวร แต่ปัจจุบนักลบัมีการสรา้งและน ามาถวายวดัในพทุธศาสนาแบบเถร
วาท ส่วนหนึ่งสรา้งเป็นรูปเคารพกลางแจง้ในสถานที่ที่ไม่ใช่วดัแต่ประการใด ในลกัษณะเดียวกบัพุทธอทุยาน 
เช่น ที่สะพานขา้มแม่น า้แคว จังหวัดกาญจนบุรี หรือที่วัดสมานรตันารามก็มีการสรา้งประติมากรรมเจา้แม่
กวนอิมอยู่กลางแจง้ดว้ยเช่นกนั เป็นตน้  

วิเคราะหค์วามถูกตอ้งและความเหมาะสมของการสรา้งรูปเคารพในศาสนาและลทัธิอ่ืนๆ ที่อยู่ในพทุธ
สถาน เช่น รูปเจา้แม่กวนอิม หากกล่าวว่าเป็นรูปเคารพในพทุธศาสนาดว้ยกนัก็ไม่ผิดแปลกประการใด แต่วดัที่
เป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธเถรวาท ไม่มีความเชื่อหรือการสรา้งรูปเคารพที่เป็นพระโพธิสัตว ์โดยเฉพาะเจา้

 

รูปที ่๗๐ พระพฆิเนศ วดัสมานรตันาราม จ. ฉะเชิงเทรา 
ทีม่า: travel around Thailand 
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แม่กวนอิม เพราะเป็นเรื่องของมหายานที่มาจากจีน ดังนั้นการสรา้งอยู่ในวัด หรือบางแห่งน ามาตั้งในพระ
อโุบสถ ยิ่งไม่ถกูตอ้งและไม่เหมาะสม  

ส าหรบัรูปเคารพพระพิฆเนศ ที่สรา้งขึน้ในวดันบัว่าไม่ถูกตอ้งอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องของศาสนาฮินดู
ไม่ใช่พุทธศาสนา แต่การที่มีผู ้บูชาพระพิฆเนศนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด เพราะเป็นเรื่องของคนที่บูชาแล้วประสบ
ผลส าเรจ็ มีความสขุ แต่ก็ไม่ควรอยู่ในพทุธสถาน ถือเป็นเรื่องของพทุธพาณิชยอ์ย่างแทจ้รงิ 

ปัจจุบนัจึงมีกระแสการน ารูปเคารพนอกศาสนามาสรา้งในวดัเป็นจ านวนมาก ทัง้เรื่องพระเกจิอาจารย ์
มารวมไวท้ี่เดียวกันใหค้นบูชา ทั้งเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ 
พระอินทร ์เจา้แม่กวนอิม เป็นตน้ เช่น วัดโลกโมฬีท่ีเชียงใหม่ ก็มีรูปเคารพเหล่านีอ้ยู่ดว้ย จึงเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง
และเหมาะสม ถือเป็นการสรา้งศรทัธาที่ไม่ถกูตอ้ง เป็นการหารายไดเ้ขา้วดั 

นอกจากนีย้ังมีการบูชาศาสตรด์า้นมืด เช่น พระราหู ชูชก ก็มี ส  าหรบัพระราหูที่มีผูศ้รทัธาเป็นจ านวน
มาก คือ วัดศีรษะทอง นครปฐม ความเชื่อเรื่องราหูเป็นความเชื่อดั้งเดิม คือเมื่อเกิดเหตุด้านเคราะห์รา้ย 
ภยนัตรายต่างๆ ภยัมืด เช่น คนเจ็บไขไ้ดป่้วย โรคระบาด เชื่อว่าเป็นภูตผีปีศาจ จึงตอ้งบชูาพระราหู เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นความเชื่อพืน้บา้น ไม่สมควรมาอยู่ในวัด เมื่อมีการสรา้งสรรพคุณ???เกิดขึน้ส่วนหนึ่งก็มีผูศ้รทัธา ไปบูชา 
เป็นจ านวนมาก สิ่งนีข้ดักบัหลกัธรรมค าสอนทางพทุธศาสนา มีช่วงหนึ่งที่มหาเถรสมาคมมีการประกาศไม่ใหม้ี
รูปเคารพหรือการกระท าพิธีกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากศาสนา เช่น รูปเคารพนอกศาสนา หรือ การปลกุเสกเลข
ยนัต ์ต่างๆ แต่ในทางปฏิบติัก็ไม่สามารถด าเนินการได ้เพราะเป็นเรื่องความเชื่อ ศรทัธาของคน และมหาเถร
สมาคมก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการตรวจสอบได้ ปัจจุบันจึ งยังมีการไปบูชาพระคเณศ บูชาพระราห ู
เหมือนเดิม 

 
วิเคราะหปั์ญหาในด้านการอนุรักษแ์ละการพัฒนา  
 
๖. บทวิเคราะหส์รุป พุทธพาณิชยก์ับผลกระทบทางศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษแ์ละการ

ท่องเทีย่ว 
วดั เชิงพทุธพาณิชย ์มีผลกระทบทางดา้นการอนุรกัษแ์ละการพฒันา มรดกวฒันธรรมของชาติและการ

ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
๖.๑ ปัญหาด้านการอนุรักษแ์ละการพัฒนา 
พทุธพาณิชยน์ัน้เกิดขึน้ไดใ้นหลายกรณี กรณีที่ ๑ เป็นหลกัใหญ่มาจากการใชค้วามเชื่อ ความศรทัธา 

ทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน ์เช่น การสรา้งพิธีกรรมทางศาสนารูปแบบต่างๆ กรณีที่ ๒ 
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มาจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีที่ ๓ คือทั้งเรื่องของความศรทัธาและการท่องเที่ยว ในที่นีจ้ะขอ
วิเคราะหเ์ฉพาะกรณีที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งมีความสมัพนัธก์นั 

วัดที่มีตน้ทุนทางวัฒนธรรม ไดแ้ก่วัดที่มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์มีโบราณสถานอัน
ทรงคณุค่า สวยงาม มีพระพทุธรูปเก่าแก่ ศกัดิส์ิทธิ์ วดัเหลา่นีจ้ึงมีทัง้สาธุชนท่ีมาท าบญุ เขา้วดักราบไหวพ้ระขอ
พร ตามแบบแผนประเพณีเป็นจ านวนมาก และส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม เพราะใคร
มาเข้าวัด ได้ทั้งการท าบุญและการเที่ยวชมความงามของงานศิลปกรรม หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติดว้ยเช่นกัน ส่วนนีเ้องที่เป็นรายไดเ้ขา้วัด ซึ่งมีทัง้เงินท าบุญและเงินบริจาค บางวัดก็มีการเก็บค่า
เขา้ชม เหลา่นีจ้ึงกลายมาเป็นรายไดจ้นพฒันามาสูพ่ทุธพาณิชยใ์นเวลาต่อมา 

ในส่วนที่ดี คือ วัดมีรายไดเ้พิ่มขึน้ เพราะวดัเอง ยิ่งเป็นวดัใหญ่ ก็ตอ้งมีรายจ่ายในการท านุบ ารุงรกัษา
มาก 

ส่วนผลเสียที่ตามมาหลายประการ เช่น ผลกระทบทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติเมื่อมี
นกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากย่อมมีผลต่อการเสื่อมสภาพของศาสนสถาน ตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัเจนมาก เช่น วดั
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมต่อวันเป็นแสนคน ในขณะที่งาน
ศิลปกรรมซึ่งเป็นแบบแผนประเพณีไทยนัน้ส่วนใหญ่เป็นงานประณีตศิลป์ ค่อนขา้งจะบอบบางต่อสิ่งแวดลอ้ม 
เช่น กระเบือ้งเคลือบ งานลงรกัปิดทอง ลายรดน า้ หรือวดัอรุณที่มีการอนุญาตใหข้ึน้ไปบนเจดียไ์ดน้ัน้ก็ถือเป็น
การรบกวนต่อโบราณสถานอย่างมากเพราะไม่ไดอ้อกแบบมารองรบัน า้หนกัคนไดจ้ านวนมากขนาดนัน้ 

ผลกระทบที่ตามมาอย่างมากต่อความเป็นศาสนสถานและโบราสถาน คือ เรื่องการจัดการ
สภาพแวดลอ้ม การตั้งรา้นคา้ หอ้งน า้ เป็นตน้ เหล่านีล้ว้นมีผลกระทบต่อโบราณสถานเป็นอย่างมาก และที่
เป็นปัญหามากที่สุด คือ กระบวนการการจัดการรายได ้ซึ่งไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรพัยส์ินวัด จนอาจเป็น
ช่องว่างที่เกิดการจัดการที่ไม่โปร่งใสได ้รายไดเ้ขา้วัดในแต่ละวันส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เกิดจากการบริจาคดว้ย
ความศรทัธา ไม่มีหลกัฐานการบริจาค การบริหารจดัการอยู่ในรูปของคณะกรรมการวดั กรรมมลูนิธิ ที่ไม่มีการ
ตรวจสอบบญัชีหรือถา้มีก็ไม่สามารถตรวจสอบไดท้ัง้หมด เพราะไม่มีหลกัฐานที่มาที่ไปของเงิน และจ านวนเงิน
นัน้ไม่ใช่จ  านวนนอ้ย เช่น ตวัอย่างบางวดัที่มีคนเขา้ชมจ านวนมากต่อวนั เป็นหลกัแสนถึงสองแสนบาท บางวดั
มีเงินส่วนนีเ้ป็นพันลา้น นับว่าเป็นที่มาของพุทธพาณิชยอ์ย่างแทจ้ริง นอกจากในเรื่องของเงินเขา้วัดแลว้ยังมี
กระบวนการจดัการเงินน ามาหมนุเวียนในเรื่องของสิ่งปลกูสรา้ง ก็จะมีกระบวนการใชเ้งินอีกสว่นหนึ่งอีกดว้ย 

ในส่วนที่พัฒนาเป็นพุทธพาณิชย์ คือ เรื่องของผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการทองเที่ยว ทั้งที่
ด  าเนินการโดยวัดเอง คณะกรรมการวัด หรือใหเ้อกชนมาประมูลรบัเหมาด าเนินการ การมีรา้นคา้ของที่ระลึก 
แผงพระพิมพพ์ระเครื่อง รา้นขายดอกไมธู้ปเทียน รวมทัง้เรื่องของการท าเป็นที่จอดรถเก็บค่าเช่า ทัง้หมดจึง
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กลายมาเป็นพุทธพาณิชยอ์ย่างแทจ้ริง วัดที่มีรายไดสู้งสุดจากการนี ้เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัด
อรุณราชวราราม ทัง้สองวัดนีม้ีการเก็บค่าเขา้ชมวัดดว้ย วัดอ่ืนๆ ที่ท ารายไดจ้ากการใหเ้ช่ารา้นคา้ และเครื่อง
พทุธบชูา เช่น วดัโสธรวราราม วดัพระศรีรตันมหาธาต ุพิษณโุลก เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามหลายวดัที่มีตน้ทนุทางวฒันธรรมอยู่แลว้แต่มีผูเ้ขา้วดัและนกัท่องเที่ยวไม่มากนกั ก็มีการ
พฒันา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงวดัเพื่อการท่องเที่ยวก็มาก หรือขาดระบบการจดัการทางวฒันธรรมที่ดี หรือบาง
วดัมีความพยายามที่จะรือ้ ท าลายหรือไม่ท านุบ ารุงรกัษา ปลอ่ยใหท้รุดโทรมเพื่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่ที่คิดว่า
ทนัสมยักว่า มีการสรา้งของใหม่ หรืออาจสรา้งทบัของเดิมหรือบดบงัของเดิม เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอ้ง หลาย
วดัใหค้วามส าคัญกับรายไดม้ากกว่าการท านุบ ารุงรกัษา เช่น การปล่อยใหม้ีรา้นคา้ขาย และขาดการจัดการ
ระบบที่ดี อันเป็นภาพลักษณ์ที่ ไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม และก็จะเป็นผลเสียหายอย่างมากต่อมรดก
วฒันธรรม 

การท่องเที่ยวทางวฒันธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวฒันธรรมที่เป็นวดัที่ยงัใชง้านอยู่
มีผลกระทบอย่างมากต่อเรื่องของการอนุรกัษ์ วัดที่มีมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจึงเป็นที่มาของการเป็ น
แหลง่ท่องเที่ยว สว่นหนึ่งก็ตอ้งดแูลรกัษาและอนรุกัษไ์วใ้หค้งอยู่สืบไป 

เมื่อมีการท่องเที่ยว มีการใช้พืน้ที่ ก็ต้องมีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้น วัด ก็ตอ้งน า
งบประมาณที่ไดจ้ากการท่องเที่ยวนีไ้ปท านุบ ารุงรกัษา ถาวรวตัถุเหล่านีใ้หค้งอยู่สืบไป สิ่งส าคญัส่ วนหนึ่ง คือ 
ตอ้งพยายามรกัษารูปแบบของงานศิลปกรรม แนวคิด คติการสรา้ง หมายถึงองคป์ระกอบของความเป็นวดัให้
คงอยู่ตามแนวความคิดดั้งเดิมใหม้ากที่สุด หรือการอนุรกัษ์ก็ตอ้งใหม้ีลักษณะดั้งเดิมใหม้ากที่สุดดว้ย จึงจะ
น ามาซึ่งการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่เหมาะสมตลอดไป 

ปัญหาส าคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาวัดที่ เป็นโบราณสถาน เป็นศาสนสถานและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม คือ หน่วยงานหลกัที่ดแูลโดยตรง ๒ หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส  านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติ 
ซึ่งถือเป็นผูด้แูลวดัโดยตรง คือ วดัที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมกัอา้งความชอบธรรมในการเป็นเจา้ของวดั แต่อย่างไรก็
ตามถา้เป็นเรื่องเก่ียวกับการอนุรกัษ์ จะอยู่ในความดูแลโดยตรงของกรมศิลปากร เพราะเป็นผูร้กัษากฎหมาย 
คือการดแูล โบราณสถาน โบราณวตัถ ุที่เป็นสมบติัของชาติ 

ในส่วนของการพัฒนาซึ่งกระท าได้และควรกระท า คือ วัดที่มีทรพัยากร มรดกวัฒนธรรมทางการ
ท่องเที่ยว สามารถด าเนินการปรบัปรุง ศาสนสถานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมให้เป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์
เหมาะกับการปฏิบัติธรรม หรือหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่มี
สภาพแวดลอ้มรม่รื่น สงบ รม่เย็น 
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ในกลุ่มวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แลว้ที่มีผูค้นมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก เช่น วดัพระเชตพุนวิมลมัง
คลาราม วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดเก่า มีการออกแบบแนวคิดคติการสรา้งอย่างครบถว้นสมบูรณ์เพราะ
แนวทางการอนุรกัษ์และพัฒนาวัดในกลุ่มนี ้แทบไม่ตอ้งท าอะไรเพิ่มเติมเลย เพียงแต่ค่อยดูแลรกัษา บูรณะ
ซ่อมแซมส่วนที่ช  ารุดทรุดโทรม ท าความสะอาดบริเวณวดัใหเ้รียบรอ้ย มีการจดัการนักท่องเที่ยว ระบบรา้นคา้ 
หอ้งน า้ใหส้ะอาด เหมาะสมกบัสถานที่ ควรระวงัไม่ใหม้ีการก่อสรา้งสิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติมขึน้ เพราะมีหลาย
วดัที่ตอ้งการรือ้อาคารเก่าทิง้เพื่อสรา้งใหม่ เหลา่นีเ้ป็นการท าลายแนวคิดในการออกแบบดัง้เดิม 

สว่นที่จะพฒันาส าหรบัการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมประเภทวดัที่ยงัมีปัญหามาก ในบา้นเรา 
คือ เรื่องความมีระเบียบและความสะอาด รวมทัง้การรกัษาบรรยากาศของความเป็นศาสสถานอันสงบร่มรื่น 
ถา้เปรียบเทียบกบั วดัหรือศาลเจา้ในญ่ีปุ่ น จะพบว่า แมว้่าจะมีนกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สิ่งส าคญัของวัด
ในญ่ีปนุ คือ การรกัษาความเป็นวดัไวใ้หม้ากที่สดุ เช่น พวกศาลเจา้ที่ยงัรกัษารูปแบบดัง้เดิม กรรมวิธี 
เดิม วสัดดุัง้เดิมไวม้ากที่สดุ สภาพบริเวณที่เป็นสวนเซน ตน้ไม ้รวมทัง้บรรยากาศดัง้เดิม สิ่งนีเ้องควรน ามาเป็น
ตวัอย่างส าหรบัวัดไทย ซึ่งถูกรบกวนดา้นบรรยากาศ สิ่งที่ควรจะพฒันาได ้คือ เรื่องของการจดัระเบียบวดั การ
สรา้งบรรยากาศใหว้ัดกลบัมาเป็นวดัแบบดัง้เดิม ที่เหมาะแก่การเจริญศีล เจริญธรรม แมว้่ามีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวชมก็ตอ้งอยู่ในบรรยากาศนีด้ว้ย ทัง้นีจ้ึงขึน้อยู่กบัระบบของการจดัการ ซึ่งก็ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รใดที่
สามารถด าเนินการได้ ส  านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่และมีระเบียบโดยตรงก็ไม่สามารถเขา้ไป
ด าเนินการได ้

๖.๒ การน าไปสู่พุทธพาณิชย ์
ในส่วนที่น าวดัเขา้สู่กระบวนการพุทธพาณิชย ์นัน้มีที่มาจากระบบความคิดที่พฒันามาจากความเชื่อ  

ความศรทัธาดัง้เดิมทางศาสนา พทุธศาสนิกชนมีความเชื่อที่ว่าตอ้งท าบุญ สรา้งบุญกุศล สะสมบุญไวเ้พื่อเกิด
ชาติหนา้จะไดดี้ขึน้กว่าเดิมและเมื่อท าบุญไปหลายพระชาติก็จะไปบงัเกิดเป็นพระโพธิสตัว ์จะไดไ้ปอยู่ในยุค
พระศรีอารยิ ์และสดุทา้ย คือ ความหลดุพน้จากสงัสารวฏั การท าบุญยงัเป็นเรื่องของการท านุบ ารุงรกัษาศาสน
สถานเพื่อเป็นการสืบพระศาสนาใหค้งอยู่ต่อไป ความเชื่อดัง้เดิม คือ ท าบุญตามก าลงัศรทัธา จากเรื่องความ
เชื่อลกัษณะนีเ้อง ต่อมาไดพ้ัฒนามาเป็นการท าบุญกุศลมากขึน้ การแข่งขันการสรา้งบุญกุศล หรือส่วนหนึ่ง
ของวดัท่ีมีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์มากขึน้ จะมีการท าบุญมากขึน้ เพื่อสรา้งสมบุญบารมีใหผ้สมผสานกบัเร่ืองการบนบาน
ศาลกลา่ว การขอพร ท าใหม้ีการสรา้งกุศล ดว้ยการท าบุญมากกนัคราวละมากๆ ดงัที่กล่าวว่ายิ่งมีพระพทุธรูป
ส าคญั มีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆ ์หรือพระเกจิอาจารยท่ี์มีชื่อเสียงก็จะมีการท าบุญกนัคราวละมากๆ จุดนีเ้องที่
กลายมาเป็นพทุธพาณิชย ์คือ การใชพ้ลงัศรทัธาเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งรายได ้มีการสรา้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การ
ห่มผา้พระพุทธรูป เจดีย ์มีการปิดทอง เสี่ยงเซียมซี การสะเดาะเคราะห ์ปล่อยนก ปล่อยปลา มีตูบ้ริจาคมาก
ขึน้ มีแผงใหเ้ช่าวตัถมุงคล 
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ต่อจากนัน้จึงเป็นที่มาของการสรา้ง พระโต เจดียใ์หญ่ พระเกจิอาจารย ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทัง้ภายในวัดและ
นอกวัด หลายวัด พยายามหาจุดที่เป็นจุดขายของวัด และพัฒนาต่อไปเป็นนอกวัด รวมทั้งน ารูปเคารพ
นอกเหนือศาสนาพทุธมาสรา้งก็มี อนักลายมาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและพทุธพาณิชยอ์ย่างแทจ้รงิ 
 

๖.๓ แสดงถึงการอนุรักษแ์ละพัฒนาทีส่ร้างสรรคบ์ทบาทวัดใหม่ๆ 
 
ผลต่อศรัทธาความเชื่อทางศาสนา 
เรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาย่อมปรบัเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ

พิธีกรรมที่ตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั รูปแบบของพิธีกรรมก็ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงตามสงัคมที่ปรบัเปลี่ยน พระ
และวดัก็ตอ้งปรบัรูปแบบไปตามกระแสสงัคม ในส่วนของศรทัธาความเชื่อของผูท้ี่มีความศรทัธาในศาสนา ใน
หลกัธรรมค าสั่งสอนก็ยงัคงอยู่ ไม่ว่ารูปแบบและพิธีกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร ผูท้ี่มีความเชื่อในหลกัธรรมย่อม
ยงัคงอยู่ 

สว่นของคนรุน่ใหม่ สงัคมรุน่ใหม่ ส่วนหนึ่งไม่เขา้วดั ไม่เขา้หาพระพทุธศาสนาแลว้ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่ง
ลา้สมยั ตนเองอาจจะสามารถตดัสินใจในความเชื่อ ความคิดของตวัเองไดดี้กว่าหลกัธรรมทางศาสนา คือ กลุ่ม
ที่ไม่มีศาสนา ส่วนคนรุน่ใหม่ที่ยงัเขา้วดัอยู่ ก็ยงัมีอยู่อาจแยกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ยงัคงมีความเชื่อ ความศรทัธา
อยู่บา้ง กบักลุ่มที่อาจไม่มีความเชื่อมากนกัแต่เขา้วดัเพื่อท าตามประเพณีหรือการรกัษาประเพณี เป็นตน้ ส่วน
หนึ่งของรูปแบบวดักบัพทุธพาณิชย ์เช่น การปรบัเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมใหท้นัสมยัขึน้ การสรา้งศรทัธาที่แปลก
ใหม่ พิธีกรรมที่แปลกใหม่ เช่น การถวายผา้พระพุทธรูป การสะเดาะเคราะห ์การแก้บน ดูหมอ ขอหวย สิ่ง
เหล่านีส้่วนหนึ่งท าใหค้นรุน่ใหม่กลบัมาเขา้วดัก็มี หรือรูปแบบของการปฏิบติัธรรม ที่ท าเป็นเรื่องราวในลกัษณะ
ของการอบรม สมัมนา ก็ท าใหข้า้ราชการ พนักงาน ไดใ้ชเ้วลาส่วนหนึ่งมาเขา้ถึงพระพุทธศาสนา แทนการไป
ท่องเที่ยวพกัผ่อนรูปแบบอ่ืน 

ในส่วนของผลเสีย คือเรื่องของการแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชนข์องกลุ่มบุคคลที่เห็นช่องทาง และท า
เป็นรูปของธุรกิจ หรือรูปแบบของการจัดการของส านักงานพทุธศาสนามากกว่าในเรื่องของ รายได ้เงินท าบุญ 
ที่ยังไม่มีขบวนการตรวจสอบ หรือยงัไม่มีระบบการตรวจสอบบญัชีของวดั แมว้่าจะมีระเบียบสงฆเ์รื่องรายได้
ของวดัต่างๆ ตอ้งมีบญัชีแสดงทรพัยส์ิน ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๑๑ รายไดท้ี่เป็นเงินท านบุ ารุง
วัด แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการด าเนินการชัดเจน เพราะถือเป็นรายไดจ้ากเงินบริจาค การตรวจสอบท า ไดย้าก 
และไม่มีหน่วยงานตรวจสอบบญัชี เพราะฉะนั้น วดัรายงานมาอย่างไร ก็เป็นไปตามนัน้และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้
รายงานตามความเป็นจริง หน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง คือ ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนหนึ่งยังมี
เรื่องของผลประโยชนท์บัซอ้นเกิดขึน้ เช่น วดัออกใบรบัรองการบรจิาคที่เกินความเป็นจรงิ จึง 
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กลายมาเป็นเรื่องของการสรา้งหลักฐานเท็จในการออกไบอนุโมทนาบัตร มากกว่าการท าบุญจริง เพื่อการ
ลดหย่อนภาษี หรือกรณีอ่ืนๆ รวมทัง้เรื่องการฟอกเงินหรือเงินทอนวดั อนัมีที่มาจากสาเหตทุี่ไม่มีการตรวจสอบ
บญัชีการเขา้ออกของรายไดท้ี่ชดัเจนของวดั เป็นตน้ 
 

ผลกระทบต่อการท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม 
 
วดัเชิงพุทธพาณิชย ์มีผลต่อการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมอย่างมาก ถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ 

เกิดขึน้ 
ส่วนที่เป็นผลดี คือมีนกัท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากขึน้ ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส าหรบัชาวไทย 

มีกลุ่มคนรุน่ใหม่เขา้วดัมากขึน้ นอกเหนือจากผูท้ี่มีจิตศรทัธา ท าบุญเขา้วดัตามปรกติ อยู่แลว้ กลุม่คนที่มาเขา้
วดักลุ่มใหม่ มีทั้งในลกัษณะของการท่องเที่ยวและการแสวงบุญ หมายถึงการไดก้ าไรสองต่อ สาเหตุมาจาก
กระแสการท่องเที่ยวที่ตอ้งหา้มพลาด สอดคลอ้งกับจุดขายของวัดแต่ละวัด เช่น การไหวพ้ระ ๙ วัด การไหว้
พระพทุธรูปท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก การขอพรพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อโสธร พระพทุธชินราช การไหวพ้ระ
พิฆเนศ ไหวพ้ระศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีปาฏิหาริย ์หรือมีจุดเช็คอิน (check in) เป็นตน้ ส่วนที่เป็นผลดี คือ อย่างนอ้ยคน
รุน่ใหม่หรือนกัท่องเที่ยวก็ไดม้ีการเขา้วดัซึ่งย่อมดีกว่าการไปเที่ยว เพื่อความสนกุสนาน บนัเทิงอย่างเดียว 

ผลเสีย ก็คือ เป็นเรื่องของการสรา้งศรทัธา หรือในรูปของพุทธพาณิชย์มากเกินไป ขาดระบบการ
จัดการที่ดี เพราะหลายแห่งที่เป็นวัด สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีการควบคุม ท าใหเ้กิดขบวนการหาผลประโยชน ์
เช่น การสรา้งความเชื่อความศรัทธาที่ผิด การเก็บค่าเช่าที่  ค่าจอดรถ ค่าเช่ารา้นค้า หรือทางวัดเปิดเป็น
ศนูยก์ารคา้ขายของที่ระลกึ เครื่องบูชา หรืออาจเป็นในรูปของผูป้ระมลูรบัเหมาจดัการผลประโยชนว์ดั ส่วนเรื่อง
รายไดไ้ม่สามารถความคมุได ้

เหล่านีเ้ป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมของพุทธศาสนาในประเทศไทย มากกว่าความเจริญทางดา้น
ศรทัธา 
 

ข้อแนะน าสร้างสรรค ์
แนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสม คือ ตอ้งยอมรบัว่า วัดที่มีความส าคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนัน้ 

ตอ้งมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นแหล่งบนัดาลใจส าคัญของการมายงัวดันัน้ๆ มีงานศิลปกรรมท่ีส าคัญ ศาสน
สถานที่มีวตัถุนีก้็ย่อมตอ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม เหมือนกนัทั่วโลก และปฏิเสธไม่ไดว้่าตอ้งมีรายได้
อนัเกิดจากมรดกวฒันธรรมนี ้เป็นสิ่งที่ดี คือ มีผูค้นมาเขา้วัดมากขึ ้น ทัง้ที่มาดว้ยความศรทัธาและมาเพื่อการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือทัง้สองประการ วัดก็ตอ้งมีรายไดห้รือผลประโยชนจ์ากการนี ้ส่วนหนึ่งก็เพื่อน า
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รายไดม้าใชจ้่ายในการท านุบ ารุงรกัษาวัด เพียงแต่ว่าเรื่องของการจัดการนั้นควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
พอดี เช่น เรื่องของจ านวนคนเขา้ชมวัด เรื่องของพิธีกรรมต่างๆ ก็ควรให้เป็นไปตามแบบแผนประเพณี ให้
เหมาะสมกบัความเป็นศาสนสถาน ไม่ควรสรา้งความเชื่อหรือรูปแบบพิธีกรรมที่ผิดเพีย้นไป เช่น การถวายผา้
จีวรห่อพระ ห่มเจดีย ์การถวายสงัฆทานทัง้วนั การประพรมน า้มนต ์การผูกดา้ยสายสิญจน ์นกัท่องเที่ ยว ที่ท า
กนัทุกวนัทุกเวลา ลกัษณะนีเ้ป็นเป็นเจตนาชดัเจนเรื่องพทุธพาณิชย ์และประการส าคญัที่ตอ้งจดัการ คือ การ
แสดงรายละเอียดของรายไดข้องวดัตอ้งชดัเจน มีการรายงานและการตรวจสอบบญัชี ตามระเบียบ เพราะวัด
เป็นแหล่งสั่งสอนผูค้นใหท้ าความดี หากเรื่องนีไ้ม่ชดัเจนก็จะยิ่งเป็นที่สงสยัต่อสงัคม และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท าใหพ้ระศาสนาเสื่อม 
 

บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมศิลปากร ส านักงานพุทธศาสนา (มหาเถรสมาคม) 
 
แนวคิดบทบาทและหน้าที่ในการดูแลรักษาศาสนสถานและโบราณสถานที่เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม 
 

ในกรณีที่มีปัญหาระหว่างกรมศิลปากรกับวัดที่มีปัญหาการอนุรกัษ์และการจัดการท่องเที่ยวหรือ
ผลประโยชนเ์ชิงพทุธพาณิชย ์(เฉพาะดา้นการท่องเที่ยว) ทัง้ ๒ หน่วยงานดเูหมือนจะมีความขดัแยง้กนั แต่ใน
ความเป็นจริงทั้ง ๒ หน่วยงานนี ้เป็นส่วนที่ช่วยเสริมกันได้ สาเหตุมาจากความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมี
วตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั เช่น หนา้ที่ของกรมศิลปากร คือ ผูร้กัษากฎระเบียบดา้นการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม
ตามพระราชบญัญัติ ส่วนวดัอา้งสิทธิ์ความเป็นนิติบคุคล รวมทัง้หน่วยงานท่ีมีส่วนในการจดัการ คือ ส านกังาน
พทุธศาสนาแห่งชาติก็มีระเบียบของตัวเอง ซึ่งหลายอย่างก็ขัดกันกับพระราชบญัญัติโบราณสถานฯ และยงัมี
หน่วยงานของสงฆโ์ดยเฉพาะไดแ้ก่ มหาเถรสมาคม ที่มีกฎระเบียบซึ่งใชป้ฏิบัติ โดยเฉพาะส าหรบัพระสงฆ ์
กฎหมายใดก็ตามจะขัดต่อคณะกรรมการมหาเถรสามาคมไม่ได ้แต่ในทางปฏิบติัก็ขาดระบบการจดัการ หรือ
ถา้ไม่ปฏิบติัก็ไม่มีผูติ้ดตามด าเนินการ จึงเหมือนกับกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผูอ้อกกฎระเบียบแต่หลาย
อย่างก็ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้รงิ โดยเฉพาะกฎที่เก่ียวขอ้งกบัทางโลก เช่น เรื่องของการท่องเที่ยว พุทธพาณิชย ์
หรือการจดัการทรพัยส์ินของวดั ระเบียบไม่ทนัต่อยุคสมยัและการเปลี่ยนแปลงของสงัคม จึงท าใหก้ลุม่บุคคลที่
เห็นช่องทางหาผลประโยชนจ์ากช่องโหว่นี ้
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การสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมแก่พระภกิษุและผู้ดูแลวัด 
พระภิกษุส่วนใหญ่มีความรูแ้ละความเขา้ใจในคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม จากตัวอย่างของวัด

ส าคัญที่เป็นโบราณสถาน โดยเฉพาะวัดหลวง วัดขนาดใหญ่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์เช่น วัดที่
พระมหากษัตริยท์รงสถาปนา วดัท่ีเจา้นายหรือขุนนางสรา้ง สว่นใหญ่ท่านเจา้อาวาสจะมีสมณศกัดิใ์นระดบัสงู 
วัดเหล่านีจ้ึงไม่มีปัญหาในการบูรณปฏิสังขรณ์ หรือการจัดการมากนัก เนื่องจากเวลามีการบูรณะก็จะมี
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมาร่วมกันดูแลอย่างใกลช้ิด เช่น กรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บาง
แห่งจะมีทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริยร์ว่มดว้ย และ มีหน่วยงานเอกชนสนบัสนุนก็มี ตวัอย่างเช่น วดัพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม ถือเป็นตัวอย่างของวัดที่มีการวางระบบระเบียบไดดี้ เพราะเป็นวัดหลวงขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งเรียนรูท้ี่ส  าคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทางวัดจึงมีระบบการจัดการ ทั้งการจัดระเบียบ  การ
ด าเนินการ การบรูณปฏิสงัขรณ ์มีการจดัการเป็นขัน้ตอน การแสดงบญัชีทรพัยส์ิน เป็นตน้ 

ส่วนตัวอย่างวัดที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ผิดรูปแบบ การรือ้ท าลาย โบราณสถาน การไม่ดูแล
โบราณสถาน หรือการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งใหม่ทบัหรือใกลเ้คียงโบราณสถาน มีทัง้สว่นที่ท าโดยเจตนาและกระท า
โดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณห์รือโดยพลการเป็นจ านวนมาก ประเด็นปัญหาหลกัของการอนุรกัษ์โบราณสถานมาจาก
การขาดความรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในความเป็นโบราณสถาน ขาดความเขา้ใจในประวติัศาสตรแ์ละความ
เป็นมา รวมไปถึงการไม่รูค้ณุค่าของมรดกวฒันธรรม ที่มาของปัญหามาจากทางวดัโดยท่านเจา้อาวาสและอาจ
มาจากคณะกรรมการวัดที่ตอ้งการสรา้งสิ่งปลูกสรา้งใหม่ เพราะฉะนัน้วิธีการแกปั้ญหา คือ การถวายความรู้
ความเขา้ใจแด่พระภิกษุ สามเณร และใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับศาสนสถาน ทั้งในเรื่องของ
กฎหมายความรูค้วามเข้าใจในความเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม ทั้งยังตอ้งมีระบบการจัดการรายได ้มีการตรวจบัญชีทรพัยส์ิน และส่งรายงานต่อส านักงานพุทธ
ศาสนาแห่งชาติเป็นประจ าตามระเบียบ 

กรมศิลปากรและส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงดา้นนีไ้ดม้ีการด าเนินงาน
ดา้นนีม้าโดยตลอด เช่น โครงการถวายความรูแ้ด่พระสงัฆาธิการทั่วประเทศ ซึ่งไดด้  าเนินการมาแลว้ตัง้แต่ราวปี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ผลการศึกษาและประเมินส่วนหนึ่งไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจดีขึน้ ปัญหาการท าลายโบราณสถาน
นอ้ยลงและใหค้วามรว่มมือดีขึน้แต่ก็ยงัไม่อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ สว่นหนึ่งอาจมาจากแหล่งโบราณสถานมีเป็น
จ านวนมาก กรมศิลปากรดูแลไม่ทั่วถึง การถวายความรูย้ังไม่ทั่วถึงรวมทั้งความเขา้ใจในเรื่องกฎหมายหรือ
คณุค่าในมรดกวฒันธรรม โดยเฉพาะรูปแบบศิลปกรรมนัน้ตอ้งใชเ้วลาและตอ้งอยู่บนพืน้ฐานที่มากพอสมควร 
ซึ่งมักจะตรงขา้มกับความรูค้วามเขา้ใจของเจา้อาวาสและคณะกรรมการวัดหรือชาวบา้นที่ตอ้งการสิ่งใหม่ๆ 



๘๔ 
 

   
 

พระอโุบสถใหม่ ศาลาการเปรียญใหม่ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทัง้การสรา้งสิ่ งใหม่ถือเป็นผลงาน
ในดา้นการพฒันาวดัมากกว่าการอนรุกัษ์ของเดิม 

 
การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปกรรมและแนวคิดในการสร้าง กับพระภิกษุและ

เจ้าหน้าทีก่รมศิลปากร 
สาเหตุส  าคัญส่วนหนึ่งของการบูรณปฏิสังขรณ์ที่ผิดแบบ การสรา้งใหม่ การรือ้ท าลายของเดิมเท่าที่

ประมวลไดน้ั้นมีสาเหตุมาจากพระภิกษุและกรรมการวัดรวมทั้งเจา้หน้าที่ของกรมศิลปากรส่วนหนึ่งยังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิดหรือคติการสรา้งดัง้เดิม เพราะการสรา้งวดัย่อมมีคติ
การสรา้ง เช่น เรื่องไตรภูมิโลกสณัฐาน มีรูปแบบเจดีย ์วิหารตามยุคสมัย ที่มีรูปแบบ สดัส่วน สมัพันธก์ันถา้มี
การสรา้งสิ่งปลกูสรา้งเพิ่มเติม การรือ้เจดียอ์งคใ์ดองคห์นึ่งทิง้ หรือการขยายองคใ์ดองคห์นึ่งใหใ้หญ่กวา้งองค์
อ่ืนๆ ท าใหไ้ม่เกิดความสมมาตร ท าใหรู้ปแบบและแนวความคิดเดิมสญูเสียไป 

สิ่งเหล่านีผู้เ้ก่ียวขอ้งทัง้พระภิกษุ เจา้หนา้ที่ของวดั และเจา้หนา้ที่กรมศิลปากร จะตอ้งเรียนรูท้  าความ
เขา้ใจ ถา้ไม่รูเ้รื่องก่อนที่จะมีการบูรณะปฏิสงัขรณ์ก็ตอ้งท าความเขา้ใจ การพิจารณาแบบ การออกแบบตอ้ง
ปรึกษาหรือขออนุญาตจากกรมศิลปากร กรมศิลปากรจะมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางวิชาการในการ
อนรุกัษร์ว่มกนัพิจารณา 
 

การปรับทัศนคติของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานของกรมศิลปากรและส านักงานพุทธศาสนา 
จากกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างวัดกับกรมศิลปากรและเจา้หน้าที่ส  านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ มัก

พบว่า มีผลสะทอ้นสว่นหนึ่งที่ผ่านมาจากวดัที่มีกรณีที่มีความขดัแยง้กนัเรื่องการบรูณะที่ผิดแบบ การสรา้งใหม่ 
หรือการรือ้ของเดิมทิง้ การแสวงหาผลประโยชนเ์ชิงพทุธพาณิชย ์การตัง้รา้นคา้ขายวตัถุมงคล ไม่มีการควบคมุ
พื ้นที่  ท าให้เกิดทัศนะอุจาด เป็นต้น พบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมักใช้กฎหมาย คือ 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัตาม พระราชบญัญัติ เป็นหลกั ท าใหภ้าพลกัษณข์องเจา้หนา้ที่กรมศิลปากรเหมือนต ารวจ
หรือเจา้หนา้ที่เทศกิจที่คอยจบัผิดวดั การปฏิบติังานในลกัษณะของเจา้หนา้ที่ของรฐัมากเกินไป ทัง้ๆ ที่เรื่องของ
วดัเป็นสว่นรวมทัง้ตอ้งรว่มมือรวมใจกนั 

ส่วนหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ควรลดภาพลักษณ์เชิงลบในฐานะเจา้หน้าที่ของรฐัให้น้อยลง แต่ยั งรกัษา
กฎระเบียบไวต้ามเดิม วิธีการเขา้วดัหรือการประชาสมัพนัธก์บัผูม้ีสว่นรว่มในวดัและในชุมชนใหม้ากขึน้ เพราะ
ในปัจจุบนับทบาทของวัดและของชุมชนมีมากขึน้ เจา้หนา้ที่ของกรมศิลปากรตอ้งปรบัทัศนคติในการท างาน
ใหม่ 
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การปรับแนวคิดและวิธีการด าเนินงานใหม่ในการอนุรักษโ์บราณสถานทีอ่ยู่ในวัด 
จากการประมวลแนวคิดและประสบการณ์ในการอนุรกัษ์ การท างานในภาคสนามและการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ แนวความคิดที่เป็นกลาง สามารถปฏิบติัไดจ้รงิและเกิดปัญหานอ้ยที่สดุ เช่น การบูรณปฏิสงัขรณ์
โบราณสถานปูชนียสถานที่อยู่ในศาสนสถานที่ยังใช้งานอยู่ ถ้าวัดมีความจ า เป็นต้องใช้งานก็ต้องบูรณะ
ปรบัเปลี่ยนไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละครัง้ตอ้งมีการขออนญุาต มีการศึกษา 
เก็บขอ้มูลเดิม และบนัทึกเป็นหลกัฐาน เปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นไมม้าเป็นโลหะ ซึ่งไม่เสียรูปแบบและเกิดความ
คงทน ในกรณีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซากโบราณสถานที่อยู่ในศาสนสถาน และจ าเป็นตอ้งสรา้งใหม่ ควรมี
การศึกษาความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ความเห็นโดยรวมคือ สามารถบูรณะ ปฏิสังขรณ์ หรือสรา้งใหม่ใน
พืน้ที่เดิมได ้แต่ตอ้งมีการศึกษารูปแบบของเดิมและบันทึกหลักฐานทางวิชาการ หรือถ้าจ าเป็นสามารถจัด
แสดงใหเ้ห็นสว่นที่เป็นซากโบราณสถานเดิมไดก้็ควรท า สว่นอาคารที่สรา้งใหม่ก็ควรมีการออกแบบที่เหมาะสม 
ไม่ท าลายโบราณสถานเดิม รวมทัง้รูปแบบตอ้งไม่ขดักบัสภาพแวดลอ้มทางศิลปกรรมอื่นๆ ดว้ย 

การปรบัทัศนคติใหม่ในการดูแลโบราณสถานในศาสนสถาน คือ ตอ้งเขา้ใจเบือ้งตน้ว่าโบราณสถาน
เป็นสิ่งปลูกสรา้งที่มีความส าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตรท์ี่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ทุกคนเป็น
เจา้ของร่วมกนั ไม่ใช่กรมศิลปากร ไม่ใช่วัด เจา้อาวาสหรือคณะกรรมการวดัเป็นเจา้ของ เพราะโบราณสถาน
เหล่านัน้มีมาก่อน พระมหากษัตริย ์เจา้นาย ทรงสถาปนา และขุนนางหรือชาวบา้นร่วมกันสรา้งขึน้  ผูท้ี่เขา้มา
อยู่ มาดแูลวดัเปรียบเสมือน ผูอ้าศยั จนกลายมาเป็นมรดกวฒันธรรมตน้ทุนทางการท่องเที่ยวที่ส  าคญัส าหรบั
ทกุคน 

ดงันัน้ แนวทางในการด าเนินงานในการอนุรกัษ์ตอ้งมีการศึกษาเป็นกรณีๆ ไป โดยการร่วมมือกันทุก
ฝ่าย ทัง้กรมศิลปากร ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ท่านเจา้อาวาส คณะกรรมการวดั ในกรณีที่มีปัญหา
ในการอนุรกัษ์ เช่น การบูรณปฏิสงัขรณค์รัง้ส  าคญั การสรา้งใหม่ การเปลี่ยนรูปแบบ ควรด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการต่างๆ ซึ่งความจริงก็มีกระบวนการนีอ้ยู่แลว้ และควรปฏิบติัตามแนวทางที่มีมติ ก็จะไม่มีปัญหา
ตามมา และจะเป็นประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย 
 

หน้าทีข่องส านักงานพระพุทธศาสนาและกรมศิลปากรทีต่้องด าเนินการร่วมกัน 
การฟ้ืนฟูวัดใหก้ลบัมาเป็นศาสนสถาน สถานที่อันควรแก่การเจริญศรทัธา แหล่งแสวงหาความสงบ 

ร่มเย็น ในส่วนของการท่องเที่ยวเป็นผลพลอยได ้แต่จุดขาย คือ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตอ้งเน้นเ รื่อง
ความศรทัธาและงานศิลปกรรมเป็นหลกั 

จากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาการบูรณปฏิสงัขรณว์ดั ในส่วนที่ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการ คือ การ
ฟ้ืนฟูวดัใหก้ลบัมาเป็นศาสนสถาน สถานที่อนัควรแก่การเจริญศรทัธา แหล่งแสวงหาความสงบ รม่เย็น และไม่
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เนน้เรื่องพทุธพาณิชยเ์ป็นหลกั เพราะเหตวุ่าสภาพวดัหรือศาสนสถานในปัจจุบนันี ้กล่าวไดว้่าไม่ใช่สถานที่อนั
ศักดิ์สิทธิ์เท่าท่ีควรจะเป็น โดยเฉพาะวัดในกรุงเทพมหานคร วัดขนาดใหญ่ท่ีเป็นวัดส าคัญ หรือเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวในต่างจงัหวดั แนวความคิดบางประการที่ขอเสนอเป็นหลกัการในการบรหิารจดัการโดยความร่วมมือ
ของวดั ส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติ และกรมศิลปากร ที่สามารถด าเนินการรว่มกนัได ้ดงันีคื้อ 

๑. ควรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวคิดและรูปแบบศิลปกรรมดั้งเดิม ตามคติและแนวความคิดในการ
ออกแบบ เพราะในการออกแบบของผูส้รา้งของช่างสมยัโบราณย่อมมีแนวคิดและงานช่างปรากฏอยู่เสมอ วัด
สว่น 
หนึ่งยงัรกัษาความเป็นเอกลกัษณข์องตวัเองอยู่ เช่น คติเรื่องศนูยก์ลางจกัรวาล แต่มีหลายวดัที่มีการสรา้งใหม่
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานัน้ ท าใหแ้นวคิดดัง้เดิมของผูอ้อกแบบนัน้สญูหายไปหรือท าใหด้อ้ยค่าลง ในกรณีนีค้วร
มีการฟ้ืนฟแูละมีการรกัษาสภาพเดิมใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้

๒. ควรมีการรกัษาความสะอาดถือเป็นสิ่งส าคัญแต่ดูเหมือนว่าวัดหลายวัดกลายเป็นเสมือนแหล่ง
เสื่อมโทรม เพราะวดัเป็นที่สาธารณะ กลายเป็นที่พกัอาศยัของผูไ้ม่มีที่พกั เป็นที่คา้ขาย เป็นที่เก็บของ ที่จอดรถ 
ดังนั้นการดูแลรกัษาจะเป็นหนา้ที่ของพระภิกษุแบบเดิมที่กล่าวว่าพระภิกษุตอ้งดูแลปัดกวาดลานวัดนั้นคง
ไม่ไดแ้ลว้ ดังนัน้ควรมีการจัดระบบการรกัษาความสะอาด ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติควรมีระเบียบเรื่อง
การดแูลรกัษาและปฏิบติัใหจ้รงิจงั เช่น ตอ้งมีกฎเกณฑแ์ละเขม้งวดในเรื่องของผูเ้ขา้พกัอาศยัในวดั 

๓. การจัดการสถานที่คา้ขายใหเ้ป็นระเบียบ เช่น ที่ขายดอกไมธู้ปเทียน รา้นขายของที่ระลึก รา้นเช่า
วตัถุมงคล ควรมีการจดัการใหเ้ป็นสดัส่วนที่ไม่รบกวนต่อความเป็นโบราณสถานและศาสนสถาน ไม่ควรใหม้ี
การให้เช่าพระพิมพ์หรือเป็นสถานที่เก็บวัตถุมงคล หรือมีเฉพาะส่วนที่เป็นของวัดและเป็นพุทธศาสนวัตถุ
เท่านัน้ ไม่มีสิ่งของที่เป็นเครื่องรางของขลงัต่างๆ และรูปเคารพที่นอกเหนือจากศาสนาพทุธ เช่น พระคเณศ เจา้
แม่กวนอิม เหล่านีไ้ม่ควรมีอยู่ในวดั เพราะไม่เก่ียวขอ้งกับพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท หรือ การถวายสิ่งของ
บชูาตอ้งมีความเหมาะสมกบัเครื่องพทุธบูชา เหมาะสมกบัอาคารสถานที่ ถา้เครื่องบชูามีการออกแบบไวดี้แลว้
ก็ไม่ควรมีเพิ่มเติม เพราะท าใหข้าดความสวยงาม 

๔. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามความเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถาน ทั้งภายในวัดและ
สภาพแวดลอ้มวดั เช่น การปลูกตน้ไมท้ี่เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา เพื่อใหเ้กิดความร่มรื่นเหมาะแก่การที่จะเขา้
มาหาความสงบร่มเย็น ในกรณีภายนอกวัดตอ้งขอความร่มมือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล ที่เป็นที่ตั้งของวัดก็ตอ้งมีมาตรการในเรื่องความสะอาดของวัดดว้ย เช่น การจัดการเรื่องหาบเร่แผง
ลอย การจดัการขยะ รวมทัง้ สตัวเ์ลีย้ง สนุขั แมว ที่มีผูช้อบน ามาปลอ่ยเป็นภาระแก่วดั เป็นตน้ 
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ปัญหาที่ เกิดขึน้ใหม่และเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก คือ อาคารก่อสรา้งซึ่งมีความสูงมาก จ าพวก
คอนโดมิเนียม หรือเสาอากาศ เสาสญัญาณโทรศัพท ์ที่อยู่ใกลว้ดั ท าใหเ้กิดการบดบงัทศันียภาพและเกิดเป็น
ทัศนะอุจาดต่อวัดและต่อโบราณสถาน สิ่งเหล่านี ้อยู่นอกเหนือไปจากระเบียบพระราชบัญญัติ ของกรม
ศิลปากรและส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะฉะนั้นย่อมเป็นหน้าที่ ของหน่วยงานอ่ืน อย่าง
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม เทศบาล ที่ตอ้งมีมาตรการในเรื่องนีช้ดัเจน เช่น การออกกฎเกณฑ์
ในการสรา้ง หา้มไม่ใหส้รา้งใกลโ้บราณสถานเกินกว่าระยะที่ก าหนด การจ ากดัความสูงของสิ่งปลกูสรา้ง ตอ้ง
ก าหนดพืน้ที่สีเขียว เป็นตน้ และตอ้งปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั 

๕. ควรมีกฎเกณฑใ์นการถวายผา้ การครองผา้หรือห่มผา้ ซึ่งก าลงักลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่ระบาด
อย่างมาก เป็นส่วนหนึ่งของการท าบุญเชิงพุทธพาณิชย ์คือ มีการซือ้ผา้ถวาย และบางแห่งน ามาเวียนใหซ้ือ้
ใหม่ หรือทั่วๆ ไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีผา้เตรียมไวแ้ลว้ใหค้นบรจิาคและเขียนชื่อไวบ้นผา้ เมื่อเขียนจน
เต็มแลว้จึงน าขึน้ห่มเจดีย ์ดังนั้นการถวายผา้จะตอ้งมีความเหมาะสมไม่ใช่กระท ากันตลอดเวลาอย่างเช่น ที่
หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ถ้าจ าเป็นต้องมีควรมีเฉพาะในโอกาสงานประเพณี เช่น งาน
ประจ าปี งานฉลองต่างๆ เมื่อเสร็จงานแลว้ก็ตอ้งน าผา้ที่ห่มนัน้ออก เช่น งานประจ าปีภูเขาทอง วดัสระเกศ เป็น
ตน้ เพราะเจดียห์รือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่อยู่กลางแจง้ ถ้ามีการห่มผา้ตลอดเวลา ตลอดปี จะเป็นแหล่ง
สะสมความชืน้จนมีผลต่อการท าลายโบราณสถานนัน้ๆ ได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
๑. หน้าที่การดูแลโบราณสถานและศาสนสถาน ระหว่างกรมศิลปากรกับส านักงานพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ ควรเป็นหน่วยงานในกระทรวงเดียวกัน 
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องโบราณสถานคือกรมศิลปากร ขึน้อยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม กับหน่วยงานที่

ดแูลศาสนสถานและพระภิกษุคือส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติ ขึน้อยู่กับส านกันายกรฐัมนตรี ซึ่งแต่เดิมการ 
ซึ่งแต่เดิมทัง้ ๒ หน่วยงานอยู่ในสงักัดเดียวกัน พบว่ามีปัญหาเรื่องการดูแลโบราณสถานไม่มากเท่าปัจจุบนันี ้
บุคลากรที่มาจากสายงานเดียวกนัมีการเจรจาตกลงเรื่องต่างๆ กันได ้ในปัจจุบนัดูเหมือนว่าจะมีความขัดแยง้
กันมากขึน้ อาจเนื่องด้วยผู้บริหารมาจากคนละสายงานกัน จึงมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะทางส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ตัง้ขึน้มาใหม่ดูเหมือนจะมีระเบียบและแนวทางในการปฏิบติั
ของตัวเองมากขึน้ ส่วนหนึ่งจึงเกิดความขัดแย้งกับกฎระเบียบของทางกรมศิลปากรซึ่งโดยหลักแล้วเป็น
พระราชบญัญัติที่ตอ้งปฏิบติั 

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติคือ ทั้งสองหน่วยงานควรอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังที่กล่าวถึงแล้วคือ 
ระบบงานที่ตอ้งใหค้วามรว่มมือกนัในการท างาน ผูป้ฏิบติัมาจากสายงานเดียวกนั จะเกิดความรูค้วามเขา้ใจไป
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ในทางเดียวกันมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานที่ดีขึน้ ถ้ามีปัญหาความขัดแยง้ก็สามารถตกลงท าความ
เขา้ใจกนัได ้แต่ในปัจจบุนัมีการฟ้องรอ้งกนัถึงในชัน้ศาล เพราะต่างฝ่ายไม่ยอมความกนั 

๒. เร่ืองศรัทธาความเชื่อ การท่องเทีย่วและพุทธพาณิชย ์
วตัถปุระสงคข์องการสรา้งวดัเกิดขึน้จากความศรทัธาของพทุธศาสนิกชน การที่คนเขา้วดัในสมยัก่อนมี

วตัถุประสงคคื์อการท าบุญ ฟังเทศน ์ฟังธรรม เพื่อใหจ้ิตใจเกิดความสงบ แต่ในปัจจุบนั มีการเขา้วัดเพื่อการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศาสนสถานและศาสนวัตถุที่ส  าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่
แตกต่างกันความศรทัธากับการท่องเที่ยว แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้เพราะเป็นวฒันธรรมใหม่ที่เกิดขึน้ แต่
ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแยง้กัน เพราะผูเ้ขา้วัดเพื่อศรทัธาก็ตอ้งการความสงบ เพื่อการท าสมาธิ แต่นักท่องเที่ยว
ต้องการความสุขที่ได้จากการชื่นชมความงามของวัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญ ทั้งสอง ประเภท คือ
เทศกาลงานบุญที่ส  าคัญ กับเทศกาลท่องเที่ยว ตัวอย่างที่เห็นไดช้ัดคือ วัดส าคญัในกรุงเทพมหานคร เช่น วัด
พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม เป็นตน้ ดว้ยเหตนุีจ้ึงมีผลกระทบกันระหว่างผูท้ี่มา
ท าบุญกับนกัท่องเที่ยว แต่ส่วนหนึ่งส าหรบัคนไทยและชาวพุทธคือการเขา้วดัในยุคปัจจุบนัไดป้ระโยชนท์ัง้ ๒ 
ประการคือ เพื่อท าบญุและการท่องเที่ยว ผลดีสว่นหนึ่งคืออย่างนอ้ยก็ท าใหค้นรุน่ใหม่ กลุม่วยัรุน่รูจ้กัเขา้วดั 

ขอ้เสนอแนะคือ ทัง้เรื่องการท าบุญและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหา้มได ้เพราะวดัเป็นสถานที่
สาธารณะที่มีวัตถุประสงคท์ีสรา้งขึน้เพื่อใหค้นเขา้วัดอยู่แลว้ ดังนั้นสิ่งที่สามารถด าเนินการไดคื้อ การสรา้ง
ระเบียบวินยัในการเขา้วดัใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ทัง้ทางวดัและนกัท่องเที่ยว ผูด้แูลวดัก็ตอ้งสรา้งกฎระเบียบ
ในอยู่ในเกณฑแ์ละมีการปฏิบติัอย่างเคร่งครดั ไม่ควรใชค้วามเป็นวดัเพื่อแสวงหาปัจจยัเชิงพุทธพาณิชยด์า้น
ต่างๆ ในสว่นของนกัท่องเที่ยวเองก็ตอ้งมีวินยัในการท่องเที่ยวและตอ้งมีกฎเกณฑเ์ป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นศา
สนสถาน ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีนโยบายส่วนเสรมิการท่องเที่ยว เช่น การไหวพ้ระ ๙ วดั 
ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี ท าให้มีคนเข้าวัดมากขึน้ แต่ก็ตอ้งด าเนินการให้เหมาะสม ควรจะเพิ่มเติมในเรื่องของ
กฎระเบียบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการท่องเที่ยววดั ควรเพิ่มเติมมลูค่าทางวิชาการของแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ากขึน้ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อใหเ้กิดความศรทัธาเพียงอย่างเดียว ในสว่นของการจดังานต่างๆ การตกแต่งสถานที่ควรมีความ
เหมาะสมกบัการเป็นศาสนสถานดว้ยเช่นกนั 

๓. เร่ืองการประชาสัมพันธ ์การจัดท าคู่มือการดูแลโบราณสถาน 
กรมศิลปากรตอ้งท าการประชาสมัพนัธเ์รื่องการดแูลโบราณสถาน พระราชบญัญัติที่เก่ียวขอ้งไปยงัวดั

ต่างๆ ใหม้ากกว่าที่เป็นอยู่ แมว้่าในปัจจุบนัจะไดม้ีการรณรงค ์การถวายความรูก้ับพระภิกษุ หรือการจัดท า
เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์แต่จากขอ้มลูที่ส  ารวจพบว่ายงัมีอยู่นอ้ยมาก และปัญหาที่เกิดขึน้ในสว่นของวดั
ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลรกัษาโบราณสถาน 
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ขอ้เสนอแนะคือ กรมศิลปากรควรจดัท าคู่มือทัง้ที่เป็น พระราชบญัญัติฉบบัเต็มและคู่มือการดแูลรกัษา
เบือ้งตน้ ไปยังวัดและชุมชน รวมทั้งแนวทางการอนุรกัษ์ พัฒนาแหล่งโบราณสถานและการเพิ่มเติมความรู้
ทางดา้นวิชาการ เช่น รูปแบบศิลปกรรม ความส าคัญทางประวัติศาสตรข์องโบราณสถานแห่งนัน้ๆ ทั้งนีเ้พื่อ
การเพิ่มคุณค่าและมลูค่าของแหล่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมรดกของชาติ ใหทุ้กคนร่วมกันดูแลรกัษา
เพราะเป็นสมบติัของสว่นรวม ไม่ใช่สมบติัของกรมศิลปากรแต่ฝ่ายเดียว 
 
 
 

 
 

 



๑ 
 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา. “การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานร่วมกับทอ้งถิ่น,” การสัมมนาทางวิชาการ ณ หอ้งกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร ์จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา, วนัที่ ๒๗-๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๙. 

ชศูกัดิ์ แซ่เอีย๊ะ และคณะ, เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆ์
ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักฐานโบราณคดี, (เอกสารอดัส าเนา), ๒๕๓๒. 

ดวงใจ พิชิตณรงคช์ยั. “ปรากฏการณก์ารสรา้งอาคารทรงปราสาทในสงัคมปัจจบุนั : กรณีศกึษาวดัโส
ธรวรารามวรวิหาร” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖. 

ธัชชยั ยอดพิชยั. เจดียใ์นประเทศไทยหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕, วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
ประวติัศาสตรศิ์ลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖. 

ประภัสสร ์ชูวิเชียร. “วัดวรเชตุเทพบ ารุง : แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่  ๒๒ ,” 
(วิทยานิพนธ์ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิ์ลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒).  

พระยาประชากิจกรจกัร. พงศาวดารโยนก. พิมพค์รัง้ที่ ๕, กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา, ๒๕๐๗.  
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับ

ที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ (เอกสารคู่มือว่าดว้ยประมวลพระราชบญัญัติคณะสงฆ,์ ม.ป.ป.). 
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์,  ใน ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุน

หลวงหาวัดหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ.์ พระนคร : คลงัวิทยา, 
๒๕๐๗.  

ราชบัณฑิตยสถาน. ต านานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สถาปนา, พระนคร : โรงพิมพก์ฤษณปกรณ,์ ๒๕๑๒. 

ศกัดิ์ชยั สายสิงห.์ “พระพทุธรูปขดัสมาธิเพชรในศิลปะอยุธยา กรณีศึกษาพระพทุธรูปที่พบในองคพ์ระ
มงคลบพิตร,” เมืองโบราณ, ปีที่ ๓๔, ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑). 

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. “เศียรพระแสนแส้ : พระพุทธรูปที่ถูกตรึงพระโอษฐ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม่,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ ๒๓, ฉบบัที่ ๙ (กรกฎาคม  ๒๕๔๕), หนา้ ๑๔๒-๑๔๔. 



๒ 
 

ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ โครงการวิจัยเร่ือง การท านุบ ารุงศาสนสถานและโบราณสถาน : อ านาจและ

วิธีการ. โครงการวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจยัพทุธศาสนศ์กึษา ของศนูยพ์ทุธศาสนศ์กึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓. 

ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, ๒๕๕๑. 
ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ เจดีย ์พระพุทธรูป ฮูบแต้ม สิม ศิลปะลาวอีสาน. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 

๒๕๕๕. 
ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ เจดียใ์นประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา. กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, ๒๕๖๐. 
ศักดิ์ชัย สายสิงห.์ ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหห์ลักฐานโบราณคดี จารึกและงานศิลปกรรม , 

นครปฐม : สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘. 
สนัติ เล็กสขุมุ. ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ล้านนา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๘.  
สนัติ เล็กสขุมุ. ศิลปะสมัยอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒.  
ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับ

พระสงฆ.์ 
 
สมัภาษณ,์ คณุมน  สนัติวิภานนท ์(ผูเ้ช่าที่ส  าหรบับรรจุอฐิัของบรรพบุรุษ), ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒. และ

จากสมัภาษณ,์ ผูช้่วยเจา้อาวาส วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, พฤษภาคม ๒๕๕๒. 
 


