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บทนำ
 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นสถาปัตยกรรมของสามัญชน ที่แม้จะปรากฏอยู่ทั่วทุกแห่งหน แต่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลับ 

เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

 หนังสือการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม เขียนขึ้นจากประสบการณ์กว่า 

25 ป ีในฐานะเปน็สถาปนกิ นกัอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เมือ่ขา้พเจา้ไดม้โีอกาสอา่นดแูลว้ สามารถยนืยนัไดว้า่ 

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นคู่คิดและคู่มือให้กับคนทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ นักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการใน 

ท้องถิ่นและอุดมศึกษา นักวางแผนจัดการมรดกวัฒนธรรมและเมือง พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งตามบทบัญญัติแห่ง 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย เช่นเดียวกับของทุกประเทศ ทุกคนล้วนมีหน้าที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

 หนังสือเล่มน้ีได้กล่าวถึงเทคนิคการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ท่ีเป็นอาคารและบางส่วนขยายผลไปสู่การส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนและเมือง เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ และแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการที่อาคาร

ได้รับการอนุรักษ์เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างทรงคุณค่าและเสริมคุณค่าให้อยู่ควบคู่กับสังคมไทยได้อย่างสง่างามเต็ม 

ภาคภูมิแล้ว บนพื้นฐานแนวคิดและแนวปฏิบัติให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ยังทำให้การอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นรากฐานของการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีวัด พระสงฆ์ 

ครูอาจารย์ ปราชญ์และนักการเมืองท้องถิ่น มาร่วมเป็นแกนนำ ฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนให้ทำงาน และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกัน จนเป็นที่ประจักษ์แล้วในภาคอีสาน ซึ่งสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยหลายกรณีได้รับ

การยกย่องให้เป็นอาคารหรือชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นระดับประเทศ โดยเฉพาะในการอนุรักษ์สิมวัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้

รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกเอเชียแปซิฟิค จากองค์การยูเนสโก และนับเป็นหลังแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้อีกด้วย  

แสดงถึงความมีมาตรฐานสูงในระดับสากล และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นได้ จึงนับได้ว่าผลงานการอนุรักษ์มรดก

สถาปัตยกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม ในฐานะเป็นสถาปนิกอนุรักษ์ ได้เป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมในระดับชุมชนของประเทศได้อย่างน่ายกย่อง

 ในฐานะท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม ต้ังแต่ทำงานอยู่กับฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน 

กองโบราณคดี กรมศิลปากร จนข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งต้องดูแลเรื่องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ทั่วประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพราะจะเป็นแรงผลักดัน  

ช่วยส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ศิลปะและมรดกวัฒนธรรมของประเทศจากภาควิชาการและภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจและให้ความรู้ด้านการ

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จักได้ใช้หนังสือนี้ เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติในแนวทางที่ได้มาตรฐานและ 

ประสบความสำเร็จต่อไป 

 สดุทา้ยนี ้ขา้พเจา้จงึหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ทกุทา่นจะไดน้ำหนงัสอืของ รองศาสตราจารย ์ดร.ธาดา สทุธธิรรม ไปใชป้ระโยชน ์

สมตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนและมูลนิธิภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย ซึ่งได้ให้ความสนับสนุนในการพิมพ์ 

เผยแพร่หนังสือเล่มนี้

(วีระ โรจพจนรัตน์)

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



คำนำ
 หนังสือน้ีเป็นการถอดบทเรียนของการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในแนวทางการมีส่วนร่วม จากประสบการณ์ของผู้เขียน

ที่ทำงานในด้านการอนุรักษ์มากว่า 30 ปี ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ในโครงการอนุรักษ์อาคารเก่าหลายหลังและ 

เมืองเก่าที่ต้องจัดทำแบบสำรวจรังวัด แบบอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และแผนแม่บทเพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมและ 

การอนุรักษ์เชิงพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการทำงานกับกรมศิลปากร ก่อนที่จะย้ายไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยใน 

ภูมิภาคอีสานที่ห่างไกลจากหลายสิ่งหลายอย่างในหลายมิติ ทำให้เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในแนวทางการ 

มีส่วนร่วม คือทางรอดของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับในเวลาต่อมา (พ.ศ. 2540) รัฐธรรมนูญของประเทศไทย  

ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกของชาติ ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถสร้างความสามัคคีเข้มแข็งของชุมชนและ 

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยผ่านการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีย่ิงอีกด้วย

 ในเชิงเทคนิค วิธีการปฏิบัติการอนุรักษ์ในแต่ละกรณี มีความแตกต่างกันไปตามอาการหรือความเสื่อมสภาพของมรดก 

สถาปัตยกรรม ซึ่งหากเป็นงานวิจัยก็เรียกได้ว่าเป็นประเภท Problem to Solution และผลงานหลายกรณี ก็ได้รับรางวัล 

อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือก 

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลการอนุรักษ์มรดกเอเซีย-แปซิฟิค โดยการคัดเลือก 

จากองค์การยูเนสโก ซึ่งจัดว่าเป็นผลงานประเภท Best Practice หรือ Routine to Research (R2R) ทั้งการอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมยังสามารถขยายขอบเขตจากอาคารเป็นหลังๆ ไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนา 

คุณภาพสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองด้วย 

 ดังนั้น เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแรง 

กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในชุมชนให้กว้างขวางขึ้น โดยภาคี 3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาคประชาชน 

และภาครัฐ สามารถร่วมกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมได้โดยไม่ยาก เพราะเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปัจจุบันค่อยๆ รับถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมมาจากกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ที่มีครู อาจารย์และนักเรียนที่ต้องการรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ 

ในเครือข่ายของทุกจังหวัด จะสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการเรียนรู้ เพื่อการร่วมกันอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม

 ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้า ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย มวลชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตลอดจน 

นักการเมืองในท้องถิ่น ที่ได้ให้ข้อชี้แนะ ความร่วมมือ การบริจาค ความรัก ความตั้งใจอันดีต่อกัน และต่อมรดกสถาปัตยกรรม 

ทั้งที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วและจะได้มีการอนุรักษ์กันต่อไป ซึ่งกุศลแห่งการกระทำเหล่านั้น เพื่อสืบทอดสิ่งดีงามทุกสิ่งทุกอย่าง 

ที่อยู่ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไปสู่ลูกหลานสืบไปนั้น ย่อมสามารถทำให้ชุมชน ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ดำรงอยู่อย่าง 

เป็นสุขเอิบอิ่มทั้งทางกายและจิตวิญญาณสืบไป เทอญ.

ผู้เขียน
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 4. การรื้อสร้างใหม่แทนของเดิม

 5. ผลของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิม

 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิดสากล:   

 การประเมินคุณค่า แนวปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม
 1. มรดกทางวัฒนธรรม: นิยามและการจำแนกประเภท

 2. ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมแบบสากล

 3. แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และแหล่งมรดกโลก

 4. มรดกทางสถาปัตยกรรมและการประเมินคุณค่า

 5. บูรณภาพและความเป็นเนื้อแท้ (Integrity and Authenticity)

 6. หลักการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (Conservation Principles)   

     ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory Approach) 

     และแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนในบริบทของแหล่งทางวัฒนธรรม  

     (Concept of Sustainability in the Context of Cultural Heritage Sites)

 7. วิธีปฏิบัติการอนุรักษ์แบบสากล: ระดับของการปฏิบัติการอนุรักษ์

 8. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิดแบบสากลในบริบทแบบไทย
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 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน:  

 กำเนิดของแนวคิด และการอนุรักษ์ในแนวทางมีส่วนร่วม
 1. กำเนิดของแนวคิดในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน โดยมีส่วนร่วม 

     ระหว่างภาคี 3 ภาคส่วน

 2. การอนุรักษ์สิมเก่า วัดสุวรรณาวาส บ้านคันธาร์ อำเภอกันทรวิชัย 

     จังหวัดมหาสารคาม ในแนวทางการมีส่วนร่วม และการใช้ไม้สังเคราะห์ 

     เพื่อการอนุรักษ์ครั้งแรกในประเทศไทย

 3. กรณีการอนุรักษ์สิมรุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน: การอนุรักษ์สิม วัดกลางโคกค้อ  

     อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 การอนุรักษ์พุทธสถาปัตยกรรมอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม
 1. การอนุรักษ์หอแจกไม้ วัดห้วยนารี บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ อำเภออาจสามารถ 

     จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. การอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 3. การอนุรักษ์สิมและกุฏิไม้วัดปทุมคงคา บ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 4. การขยายผลสู่การอนุรักษ์มรดกพุทธสถาปัตยกรรมในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

 การฟื้นฟู สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานและการสร้างสังคม 

 แห่งการเรียนรู้ จากการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 1. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. การอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น: การฟื้นฟูและ 

     สืบทอดภูมิปัญญาเชิงช่างสู่เยาวชน

 3. การอนุรักษ์สิมวัดโนนศิลา บ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น: การค้นพบ 

     และฟื้นฟูจิตรกรรมฝาผนังแหล่งใหม่ของภาคอีสาน 

 4. การอนุรักษ์สิมดินดิบ วัดสระโนน บ้านขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น:  

     การอนุรักษ์สิมดินดิบแห่งเดียวในภาคอีสาน การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

     และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
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 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอีสานกับการพัฒนาชุมชน 

 และเมืองที่ยั่งยืน
 1. จากสถาปัตยกรรม สู่ชุมชนและเมือง

 2. การอนุรักษ์เรือนไม้เก่าและการจัดตั้งคุ้มวัฒนธรรมมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี  

     (ศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เมืองมัญจาคีรี) จังหวัดขอนแก่น

 3. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและการจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว  

     บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 4. การอนุรักษ์เรือนไทยเลย หมู่บ้านวัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม บ้านนาอ้อ  

     อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 5. โครงการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองภาคตะวันออก 

     เฉียงเหนือ กรณีเมืองนครพนมและนครอุดรธานี

 6. จากการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมอีสาน สู่การพัฒนาชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน

 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากล
 1. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากล

 2. การอนุรักษ์สิมเก่าวัดสระทอง บ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 3. สรุป
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บทนำ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การเสื่อมสภาพ
และหลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น1

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น: มรดกทางสถาปัตยกรรม

 อาคาร เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถือกำเนิดมาเพื่อประโยชน์ 

ใช้สอย ต่อมาความสวยงามและการสื่อความหมายได้เข้าไป 

ผนวกด้วย สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้อาคารเป็น “สถาปัตยกรรม”  

ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติพระราชทานขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ให้ตรงกับศัพท์ 

ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า “Architecture”(นารถ โพธิประสาท, 

2542) ซึ่งหมายถึงศาสตร์และศิลป์ของการก่อสร้าง

 เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ 

ต่างกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม ทำให้สถาปัตยกรรมเป็นผลงาน 

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่าง โดยแต่ละวัฒนธรรม 

ได้แสดงอัตลักษณ์ทางศิลปะและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

เฉพาะตน เฉพาะวัฒนธรรม และเฉพาะพื ้นที ่  ซ ึ ่งม ี 

ความหลากหลายมากมาย สถาปัตยกรรมยังเป็นผลงาน 

ช้ินเอกของมนุษย์ท่ีกอปรด้วยคุณค่าทางศิลปะ สังคม วัฒนธรรม 

และจิตใจอีกด้วย

 “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” หมายถึง สถาปัตยกรรม 

เฉพาะพื้นที่ ที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานหรือบริบทที่แตกต่างกัน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ 

ภูม ิป ัญญา ของแต่ละกลุ ่มชน อันเป็นผลทำให้เก ิด 

สถาปัตยกรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  

จึงมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศและซอกมุมทั่วโลกที่มีมนุษย์ 

อาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยังกล่าวได้ว่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  

เป็นสถาปัตยกรรมของคนทั่วไปหรือสามัญชนเป็นส่วน 

ใหญ่ เพราะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสร้างขึ้นจากบริบทด้านที ่

ตั้งและสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ก่อสร้างเป็นหลัก 

มากกว่าการซื้อหาวัสดุสำเร็จรูปจากภายนอก แล้วนำมา 

ก่อสร้างโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาในท้องถิ่น หากชุมชน 

ใดห่างไกลจากการปะทะสังสรรค์กับสังคมภายนอก รูปแบบ 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ ่น จะแสดงถึงรูปแบบต้นกำเนิดของ 

1
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ชนเผ่านั้น (ภาพที่ 1-2) ซึ่งต่อมารูปแบบอาจได้รับอิทธิพล 

จากภายนอก แต่เมื่อมีการนำแนวคิดไปก่อสร้างในบริบท 

ที่ตั้งและสังคมวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่แล้วในท้องถิ่น  

รู ปแบบก็ มั ก ได้ รั บการประยุ กต์ ห รื อพัฒนาขึ้ น เป็ น 

รูปแบบใหม่ๆ ในกรณีพื้นที่หุบเขา มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน 

อาคารหลังเดียว อยู่กันทั้งตระกูลที่เป็นแซ่เดียวกัน อาจถึง  

200 คน เป็นบ้านมีหลายชั้น เหมือนคอนโดมิเนียมในยุค 

ปัจจุบัน แต่เป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยดิน เรียกว่า 

“ถู่โหลว” (ภาพ 1) ในขณะที่ เรือนผู้ไทขาว เมืองมายโจว 

จังหวัดหว่าบิง ประเทศเวียดนาม (ภาพ 2) ก่อสร้างเป็น 

เรือนไม้ยกเสาสูง พื้นยังปูฟาก (ไม้ไผ่สับแล้วคลี่ออกเป็นแผ่น) 

หลังคามุงไพหญ้า เรือนแต่ละหลังอยู่กันหน่ึงครอบครัว ซ่ึงอาจ 

มีสมาชิกได้ถึง 15 คน แต่เมื่อลูกหลานเติบโต ไปทำงาน 

และแยกไปปลูกเรือนต่างหาก ก็มักเหลือเพียงตายาย ในช่ัวเวลา 

ราวสองช่วงอายุคน (40-50 ปี) เรือนก็เริ ่มชำรุด หากลูก 

หลานจะมาอยู่ต่อ ก็ต้องซ่อมแซม บ้างก็รื ้อออกแล้วปลูก 

เรือนใหม่ โดยชนเผ่าไทขาวในประเทศเวียดนาม ยังนิยม 

ปลูกสร้างตามรูปแบบเดิม แต่เปลี่ยนไม้ใหม่ โดยอาจนำ 

ไม้เก่าบางส่วนที่ยังแข็งแรงดีอยู่มาร่วมใช้งาน ดังนั้น จะเห็น 

ได้ว่า บริบทพื้นที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ทำให้วัสดุที่นำ 

มาใช้ก่อสร้างเป็นอาคารมีความแตกต่างกัน ภูมิปัญญาที่ใช้ 

ก่อสร้างก็ย่อมแตกต่างกัน กอปรกับขนบธรรมเนียมวิถีการ 

ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

แตกต่างกันออกไปด้วย

ภาพที่ 1-2. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นต้นกำเนิด 

ที่เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม

และวิถีชีวิต โดย “ถู่โหลว” หรือบ้านดิน 

เป็นอาคารหลังเดียว อยู่กันทั้งตระกูล อาจถึง 

200 คน เหมือนคอนโดมิเนียมในยุคปัจจุบัน  

เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของมณฑล 

ฟูเจี้ยน ประเทศจีน (บน) ในขณะที่ 

เรือนผู้ไทขาว ที่มีถิ่นกำเนิดแถบเมืองมายโจว 

จังหวัดหว่าบิง ประเทศเวียดนาม ก่อสร้าง 

เป็นเรือนไม้ยกเสาสูง พื้นปูฟาก หลังคา 

มุงไพหญ้า อยู่กันครอบครัวเดียว (ล่าง)

2
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 สำหรับในประเทศไทย สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ก็มีความ 

แตกต่างกันไปตามบริบทสภาพแวดล้อมและเผ่าชนทาง 

วัฒนธรรมเช่นกัน เราสามารถพบเรือนฝาปรือ (ภาพ 3) 

ซึ่งบ่งชี้ถึงเรือนที่ก่อสร้างโดยการนำลำต้นปรือ (ผือ) ซึ่งเป็น 

ต้นกกชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่มากในหนองน้ำและตามริมลำน้ำใน 

ท้องถิ่นมาใช้ เรือนฝาปรือจึงเป็นเรือนพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของ 

ชาวมอญแห่งหนึ่งในประเทศไทย เช่น ที่บ้านพระเพลิง อำเภอ 

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อนึ่ง แม้หมู่บ้านนี้จะม ี

ระบบนิเวศสภาพแวดล้อม ที่มีลำพระเพลิงไหลผ่านกลาง 

หมู่บ้าน แต่ก็มิได้มีการก่อสร้างเรือนพักอาศัยติดชายน้ำ 

เช่นเรือนไทยริมคลองอัมพวา (ภาพ 4) จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทั้งสองจึงแสดงอัตลักษณ์เฉพาะที่ โดยมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อม และแสดงออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่

แตกต่างกัน

 สำหร ับประเทศไทย ท ี ่ เป ็นเม ืองพ ุทธศาสนา  

พุทธสถาปัตยกรรมจึงมีอยู่เป็นจำนวนมาในวัดต่างๆ ซึ่งก็ม ี

อัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ ่น และในทุกจังหวัดทั ่ว 

ประเทศ ทั้งมีความหลากหลายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งขึ้นอยู่ 

กับปัจจัย ได้แก่ 

 1) อัตลักษณ์เฉพาะประจำสายอารยธรรม ดังจะเห็น 

ได้จาก กรณีในภาคอีสาน สายอารยธรรมล้านช้าง นิยมก่อ 

สร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม เช่น พระธาตุขามแก่น จังหวัด 

ขอนแก่น (ภาพ 5) ในขณะที่เจดีย์สายอาณาจักรล้านนา นิยม 

ก่อสร้างเป็นทรงกลม ฐานซ้อนชั้นสูง เช่นพระธาตุหริภุญไชย 

จังหวัดลำพูน (ภาพ 6) เป็นต้น

 2) รูปแบบที่นิยมในแต่ละช่วงสมัย โดยแม้จะเป็น 

สถาปัตยกรรมประเภทเดียวกัน ในสายอารยธรรมเดียวกัน  

หากต่างเวลากันออกไปก็มีความนิยมก่อสร้างในรูปแบบที่ 

ภาพ 3-4. เรือนฝาปรือ (บน) ที่บ้านพระเพลิง 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แม้จะมี 

ลำพระเพลิง ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน แต่ก็มิได้ 

ตั้งเรือนพักอาศัยอยู่ติดชายน้ำเช่นเรือนไทย 

ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ล่าง)

แตกต่างกันออกไป เช่น เจดีย์วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรากฏส่วนฐานมีช้างล้อมอยู่โดยรอบ (ภาพ 7) เนื่องจาก 

ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยรรมสุโขทัย เป็นต้น
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ภาพ 5-7. พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น (บนซ้าย) แสดงรูปแบบเจดีย์เอกลักษณ์อีสาน ทรงบัวเหลี่ยม ในลักษณะเฉพาะของจังหวัดขอนแก่น 

ในขณะที่เจดีย์ วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน (บนกลาง) ก็แสดงรูปแบบเอกลักษณ์เจดีย์ทรงกลมล้านนา และเจดีย์ วัดเชียงมั่น อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ (บนขวา) แม้จะเป็นเจดีย์ล้านนา แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย ทำให้ส่วนฐานมีช้างล้อมอยู่โดยรอบ

ภาพ 8-9. หอไตร วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (บนซ้าย) และหอไตรหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (บนขวา)  

แสดงเอกลักษณ์การออกแบบหอไตรเฉพาะที่ 
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 3) ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบได้ทำให้อาคาร 

มีความแตกต่างเฉพาะที่ และทำให้อาคารหลังนั้นอาจมีเพียง 

หลังเดียว ดังจะเห็นได้จากหอไตร วัดพระธาตุลำปางหลวง 

จังหวัดลำปาง (ภาพ 8)  แม้จะมีรูปแบบเอกลักษณ์หอไตร 

ล้านนา ที่นิยมก่อสร้างบนฐานก่ออิฐฉาบปูนสูง แต่ก็แสดง 

ลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนหลังอื่น ในเรื่องขนาดสัดส่วน 

และการตกแต่ง  ซึ่งก็แตกต่างจาก หอไตรหนองขุหลุ (ภาพ 9) 

ที่ตั ้งอยู่กลางบึงน้ำธรรมชาติของชุมชนบ้านขุหลุ อำเภอ 

ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

 4) ลักษณะการใช้งานตามแบบแผนวัฒนธรรมที่แตก 

ต่างกันในแต่ละท้องถ่ินได้สะท้อนออกมาในงานสถาปัตยกรรม 

ภาพ 10-11. สิมอีสาน วัดบ้านยางช้า  

อำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ  (บน)  

แสดงสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์อีสาน 

ที่นิยมวาดฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) 

อยู่ด้านนอก ลานโดยรอบเตียนโล่ง 

ในขณะที่โบสถ์พื้นถิ่น วัดคงคาราม 

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

(ล่าง) ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง 

รอบโบสถ์มีกำแพงแก้วล้อม เจดีย์ 

ผู้วายชนม์หลากหลายรูปแบบอยู่ 

รอบนอก แสดงถึงรูปแบบความเชื่อ 

และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

ทำให้พบว่าไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ วิหาร ศาลา ที่อยู่ในวัด  

ต่างมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไปในประเด็น 

ต่างๆ ได้แก่

  - การตกแต่งและการใช้พ้ืนท่ีโดยรอบอุโบสถ ดังจะ 

เห็นได้จาก “สิม” หรืออุโบสถ วัดบ้านยางช้า อำเภอ 

ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  (ภาพ 10) แสดงลักษณะ 

สิมอีสานที ่นิยมวาด “ฮูปแต้ม” หรือจิตรกรรมฝาผนัง 

อยู่ด้านนอก รอบโบสถ์มีลานโดยรอบที่ถูกกวาดไว้อย่าง 

สะอาดสะอ้าน ในขณะที่โบสถ์พื้นถิ่น วัดคงคาราม อำเภอ 

โพธาราม จ ังหว ัดราชบุร ี  (ภาพ 11) ภายในโบสถ์ม ี 

จิตรกรรมฝาผนัง รอบโบสถ์มีกำแพงแก้วล้อม เจดีย์ผู้วายชนม์ 

หลากหลายรูปแบบอยู่รอบนอก ซ่ึงแสดง 

ถึงรูปแบบความเชื่อและวัฒนธรรม 

ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน สำหรับอุโบสถ 

วัดศาลาหัวยาง อำเภอเมือง จังหวัด 

ส ง ข ล า   ( ภ า พ  1 2 )  แ ล ะ อ ุ โ บ ส ถ 

วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัด 

อุบลราชธานี (ภาพ 13) ต่างใช้วงโค้ง 

(arch) ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก 

ประดับรอบอาคาร ซึ ่งมีกำแพงแก้ว 

ล้อมรอบ แต่มีการมาประยุกต์ให้มี 

อัตลักษณ์เฉพาะตัวในท้องถิ่น เป็นต้น
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 - ประเภทอาคารที่ใช้ในการประชุม ในภาคเหนือ 

พบว่ามีการใช้วิหาร (หมายถึง อาคารซึ่งมีพระพุทธรูปประทับ 

น่ังอยู่เป็นประธาน) ในการเข้าไปฟังเทศน์และถวายภัตตาหาร 

ในขณะที่ภาคอีสาน ใช้ “หอแจก” หรือศาลาโรงธรรม ซึ่งใน 

อดีตไม่มีพระประธาน มีแต่ธรรมาสน์พระสงฆ์ ไว้แสดงและ 

เสวนาธรรม เช่นเดียวกันในภาคใต้ท่ีเรียกว่า “ศาลาบำเพ็ญบุญ” 

และภาคกลางเรียกว่า “ศาลาการเปรียญ” ดังนั้น จึงจะเห็น 

รูปแบบอาคารที่ประชุมพุทธศาสนิกชนนี้ มีลักษณะแตกต่าง 

กันตามการใช้งาน และอัตลักษณ์ประจำเผ่าชนยังสอดประสาน 

กันเข้าไปอีกด้วย ดังจะเห็นว่า วิหารวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ 14) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแตกต่าง 

จากวิหารวัดหนองแดง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวิหาร 

ของชาวไทลื้อ (ภาพ 15) ไม่ว่าจะเป็นผังพื้น ขนาด สัดส่วน 

ภาพ 12-13. อุโบสถ วัดศาลาหัวยาง 

จังหวัดสงขลา  (บน) และอุโบสถ 

วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  (ล่าง)  

ต่างได้รับอิทธิพลการออกแบบจาก 

ตะวันตก ในการใช้วงโค้ง (arch)  

แต่ได้มีการประยุกต์ให้แสดง 

อัตลักษณ์เฉพาะตัว

โดยเฉพาะรูปทรงหลังคา และการประดับตกแต่งต่างๆ รวมถึง 

จิตรกรรมฝาผนังภายใน และโดยเฉพาะพนักบันได ท่ีวัดหนองแดง 

นี้ก็แปลกเป็นพิเศษ ที่จะเห็นพญานาคอมสิงห์ อนึ่ง อาคาร

ที่ประชุมพุทธศาสนิกชนในภาคเหนือนี้ ยังปิดทึบมากกว่า 

อาคารที่เป็นลักษณะศาลาในภูมิภาคอื่น ได้แก่ หอแจก 

วัดศรีมณฑา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีลักษณะพิเศษ 

เป็นอาคารหลังคาทรงจัตุรมุข (ภาพ 16) ศาลาบำเพ็ญบุญ ที่ 

มีหอระฆังอยู่ด้วย ที่วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัด 

สงขลา (ภาพ 17) และศาลาการเปรียญภาคกลาง ที่มักจะมี 

เรือนขวางเป็นเรือนครัวอยู่ด้วย เช่นที่วัดคงคาราม อำเภอ 

โพธาราม จังหวัดราชบุรี (ภาพ 18) เป็นต้น
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ภาพ 14-15. ถึงจะเป็นวิหารในดินแดนล้านนาเช่นกัน แต่วิหารวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (บนซ้าย) ก็มีลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมแตกต่างจากวิหารวัดหนองแดง อำเภอปัว จังหวัดน่าน (บนขวา) ไม่ว่าจะเป็นผังพื้น ขนาดสัดส่วน รูปทรงหลังคา 

และการประดับตกแต่งต่างๆ 

ภาพ 16-18. ศาลาจาก 3 ภูมิภาค ซึ่งล้วนใช้เป็นที่ชุมนุม 

พุทธศาสนิกชน มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแตกต่างและมีอัตลักษณ์ 

เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ได้แก่ หอแจกวัดศรีมณฑา 

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (บนซ้าย)  ศาลาบำเพ็ญบุญ 

พร้อมหอระฆัง วัดชลธาราสิงเห อำเภอ จังหวัดสงขลา (บนขวา) 

และศาลาการเปรียญวัด  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ล่างขวา) 
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 - การพำนักอาศัยรวมกันหรือแยกกัน ความหลาก 

หลายของการดำเนินชีวิตในหมู่พระสงฆ์สามเณรแต่ละ 

ท้องถิ่นก็ทำให้สถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบสะท้อนวิถี

เหล่านั้น เราจะพบว่า วิหาร-ศาลา-กุฏิ ของวัดพุทธศาสนา 

ของชาวไทยใหญ่ได้รวมเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยท่ีพระเณรทุกรูป 

พำนักอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน สถาปัตยกรรมจึงแสดงลักษณะ 

หมู่เรือน ที่มีหลังคาหลากหลายรูปแบบ สะท้อนประโยชน์ 

ใช้สอยที่แตกต่างกันใต้หลังคานั้น แต่ต่อเชื่อมชิดติดกันเพื่อ 

ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ดังเช่น กุฏิ-วิหาร วัดบ้านเมืองปอน 

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาพ 19) ในขณะที ่

กุฏิอาจเป็นหลังๆ แยกจากกัน ซึ่งเป็นลักษณะนิยมทั้งในภาค 

เหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน เช่น กุฏิ วัดหน้าพระธาตุ 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ 20) มีลักษณะ 

เป็นเรือนเดี่ยวแยก แต่ละหลังมีพระสงฆ์อยู่ไม่กี่รูป โดยกุฏิ 

เจ้าอาวาส มักมีลักษณะงดงามกว่ากุฏิพระสงฆ์สามเณรทั่วไป 

นอกจากนี้ กุฏิยังอาจเป็นหมู่เรือน อาจมีหอฉัน หรือหอไตร 

หรือหอระฆังอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มิได้รวมวิหารเข้าไปด้วย 

เช่น ตัวอย่างหมู่กุฏิเรือนไทยเดิม ท่ีวัดมณีบรรพต อำเภอเมือง 

จังหวัดตาก (ภาพ 21)

ภาพ 19-20. กุฏิ-วิหาร วัดบ้านเมืองปอน 

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

(บน) มีลักษณะเป็นหมู่เรือนหลังคา 

ชิดติดกันเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 

โดยที่พระเณรทุกรูปพำนักอยู่ใต้ชายคา

เดียวกัน ในขณะที่กุฏิ วัดหน้าพระธาตุ 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

(ล่าง) มีลักษณะเป็นเรือนเดี่ยวแยกกัน  

แต่ละหลังมีพระสงฆ์อยู่ไม่กี่รูป 
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 เนื่องจากพุทธสถาปัตยกรรมทั้งหมด ตั้งอยู่ภายใน 

พื้นที่วัด และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน จึงม ี

พระสงฆ์ สามเณรและชาวชุมชนช่วยกันดูแล ทำให้สถาปัตยกรรม 

ทางศาสนา สามารถดำรงอยู่อย่างยืนยาว ย่ิงกว่าสถาปัตยกรรม 

ที่พักอาศัย 

 นอกจากนี้ เนื่องจากสถาปัตยกรรมโยกย้ายจากที่ตั้ง 

เดิมได้ยาก และวัสดุที่นำมาก่อสร้างอาคาร ก็สามารถมีอายุ 

ยืนยาวกว่าผู้สร้าง หากไม่โดนภัยพิบัติไปเสียก่อน จึงทำให้ 

อาคารจำนวนมากได้รับการสืบทอดการใช้งานและการดำรง 

อยู่ โดยผ่านการดูแลรักษาและซ่อมแซม ทำให้อาคารเหล่าน้ัน 

ถูกส่งต่อไปยังลูกหลาน อาคารเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็น 

“มรดกทางสถาปัตยกรรม” และมีความสำคัญและจำเป็น 

ในการ “อนุรักษ์” ให้ดำรงอยู่ สืบเนื่องจากสถาปัตยกรรม

เหล่านั้น ได้ซึมซับจนเปี่ยมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ฝีมือ 

ภูมิปัญญา วัสดุ และเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อชีวิตและจิตใจของ

มนุษย์ จนบางแห่งสามารถจัดเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของ 

ชุมชน ของประเทศ และของโลกได้ทีเดียว เช่น บ้านดินถู่โหลว 

ในประเทศจีน ที ่ยกตัวอย่างมานั ้น ปัจจุบันก็ได้รับการ 

ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกไปแล้ว และมรดกโลก ก็หมายถึง 

มรดกของมวลมนุษยชาติ ที ่ทุกเผ่าชน ไม่แบ่งวรรณะ 

สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยวและชื่นชมได้

 การอนุร ักษ์มรดกสถาปัตยกรรม ยังเป็นศาสตร  ์

อย่างหนึ่ง ซึ่งการซ่อมบูรณะอาคารที่เสื่อมโทรม ต้องอาศัย 

ศิลปะและเทคโนโลยีในการเข้าไปดำเนินการให้สถาปัตยกรรม 

สวยงามและมีสุขภาพแข็งแรงอย่างมีคุณค่า อาจโดยอาศัย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา หรือโดยผู้ชำนาญการด้าน 

ภาพ 21. หมู่เรือนไทยเดิมเป็นกุฏิริมน้ำ วัดมณีบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม แต่การจะทำให้สถาปัตยกรรม 

เหล่านั้น ดำรงอยู่อย่างเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ 

และจิตใจ ให้มั ่นคงและยั ่งยืนสืบไปนั ้น ต้องการอาศัย 

ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าของอาคารและชุมชนที่อยู่ 

ในพ้ืนท่ี ภายใต้ความสนับสนุนของสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น 

ภาครัฐ เอกชน นักท่องเที่ยว หรือในระดับสากล

 สถาปัตยกรรมก็เหมือนกับร่างกายเรา มีคุณสมบัติ 

ทางกายภาพที่จับต้องได้ สถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน 

จึงมีอายุการใช้งาน แม้อาคารส่วนใหญ่ ถ้าสร้างด้วยวัสดุถาวร 

ยกเว้นไม้ไผ่และใบพืช สถาปัตยกรรมจึงสามารถมีอายุยืนยาว 

กว่าอายุขัยของมนุษย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมปกติธรรมชาติ 

หากไม่ถูกทำลายลงเสียก่อนด้วยอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ พายุ 

แผ่นดินไหว ภัยสงคราม ฯลฯ  การเสื่อมสภาพและอายุการใช้ 

งานของสถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของ 

วัสดุ และการบำรุงรักษา ในการซ่อมบูรณะอาคารเพื่อการ 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมนั้น ก็ต้องอาศัยเทคนิคที่สัมพันธ์กับ 

วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ซึ่งในที่นี้สามารถ 

จำแนกสถาปัตยกรรมในอดีต ซึ่งถึงกาลจะต้องอนุรักษ์ ออกได้ 

ตามลักษณะวัสดุก่อสร้างหลักในอดีตเป็น 3 ประเภท 

คือ ไม้ อิฐ และหิน ส่วนวัสดุประเภทเหล็ก คอนกรีตและ 

กระจก ที่ใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมยุคอุตสาหกรรม 

ในช่วงศตวรรษนี้ จะไม่ขอกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้

2. การเสื่อมสภาพ
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 ลักษณะการเสื่อมสภาพเมื่อจำแนกตามประเภท 

อาคารจะมีดังต่อไปนี้

 2.1 ลักษณะการเสื่อมสภาพอาคารไม้

 ไม้เป็นวัสดุพ้ืนฐานของการสร้างอาคารในทุกประเทศ 

ที่มีภูมิอากาศชื้น และมีต้นไม้ขึ้นเพียงพอแก่การตัดมาใช้ 

ก่อสร้าง ประเทศไทยในอดีตมีป่าไม้มากมาย อาคารในอดีต 

จึงก่อสร้างด้วยไม้แทบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนใหญ่น้อย 

จนถึงพระราชวัง จวบจนถึงมาถึงเมื่อไม่ถึง 50 ปีมานี้ได้ 

มีการตัดไม้ขายออกนอกประเทศจนเกือบหมด ทำให้เกิด 

สภาวการณ์ขาดแคลนไม้และไม้มีราคาสูง ต้องนำเข้ามาจาก 

ประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการปลูกป่าทดแทน ทำให้อาคาร 

ที่ก่อสร้างด้วยไม้เป็นอาคารราคาแพง มิใช่วัสดุถูกๆ สำหรับ 

ผู้คนทุกระดับชนชั้นสามารถนำมาใช้ก่อสร้างได้ต่อไป  

อาคารเก่าที่สร้างขึ้นด้วยไม้หากไม่ผุพังไปเสียก่อน จึงกลาย 

เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางวัสดุมาก โดยเฉพาะหลังที่มี 

รูปแบบเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ ใน 

ภูมิประเทศเขตร้อนชื้น เคยอุดมไปด้วยป่าไม้และสรรพสัตว์ที่

แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การพัฒนาประเทศ 

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผลทำให้ป่าไม้และสรรพสัตว์ 

สูญหายไปจนเกือบหมดสิ้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศ 

แถบร้อนชื้น ล้วนก่อสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุทางชีวภาพ ได้แก่ 

ไม้ไผ่และไม้ต้น มีวัสดุมุงหลังคาเป็นไพหญ้าบ้าง ตับจากบ้าง  

หรือที่ถาวรหน่อยก็จะใช้แผ่นไม้มามุงหลังคาหรือที่เรียกว่า 

“แป้นเกล็ด (shingles)” และบางหลังอาจมีการนำกระเบื้อง 

ดินเผาที่เรียกว่า “ดินขอ” มามุงหลังคา อย่างไรก็ตามในอดีต 

สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่สร้างขึ้น 

ด้วยไม้ทั้งหลัง แต่ในปัจจุบันไม้เป็นวัสดุที่หายากและแพง 

โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี ที่จะทนทานเหมาะแก่การ 

นำมาสรา้งเปน็อาคาร บา้นเรอืนและอาคารตา่งๆ ทีส่รา้งขึน้ใหม ่

จึงหันมาก่อสร้างด้วยวัสดุอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิฐ  

ซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้องมุงหลังคาสำเร็จรูปต่างๆ ดังนั้น  

อาคารใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยไม้จึงมีน้อยจะพบก็เพียงบ้านผู้มี 

ฐานะ ที่ประสงค์จะมีเรือนไทยเป็นที่อยู่อาศัย หรือโครงการ 

ก่อสร้างที่มีงบประมาณสูง สถาปัตยกรรมไม้จึงมิได้เป็น 

สถาปัตยกรรมที่รับใช้ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ผู้เป็นชนชั้น 

ส่วนใหญ่ของประเทศอีกต่อไป สถาปัตยกรรมไม้ในอดีต 

ที่ยั งคงหลงเหลืออยู่ จนถึงปัจจุบัน จึ ง เป็นมรดกทาง 

สถาปัตยกรรมที่สำคัญยิ่ง และสามารถเป็นตัวแทนของ 

สถาปัตยกรรมเมืองร้อนอย่างแท้จริง

 ไม้เป็นวัสดุทางชีวภาพหรืออินทรียสาร ซึ่งมีองค์ 

ประกอบทางเคมคีอื เซลลโูลสหรอืเสน้ใย กบัสารประกอบอืน่ๆ 

ได้แก่ แป้ง น้ำตาล เมล็ดสี ซ่ึงแป้งและน้ำตาลน้ีเอง ท่ีทำให้ไม้ 

เป็นอาหารที่เอร็ดอร่อยของแบคทีเรีย เห็ด รา ไลเคนส์และ 

สัตว์ที่กินเนื้อไม้เป็นอาหารต่างๆ เช่น มด (ภาพ 22) และโดย 

เฉพาะ มอด แมลงกินไม้ และปลวก (ภาพ 23) เป็นศัตรู 

ตัวฉกาจของไม้ในภูมิภาคร้อนชื้นอย่างประเทศไทย

 ไมไ้ผ ่และใบพชื ไดแ้ก ่ใบหญา้คา ใบกก ใบจาก ใบตาล 

ใบตองตึง ได้ถูกนำมาใช้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

ที่มีลักษณะชั่วคราว หรือสำหรับผู้มีรายได้น้อย เนื่องจาก 

เป็นวัสดุที่หาและตัดได้ง่ายเพียงด้วยมีดพร้าอย่างง่าย 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชนเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศแถบ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงสร้างด้วยไม้ไผ่และใบพืชเป็น 

ภาพ 22. สภาพเสาศาลเจ้าอิทสุกุชิมะ ที่ถูกกินด้วยมดขาว  

(white ant) ตั้งแต่แรกสร้าง แต่ปัจจุบันเมื่อไม้หมดความชื้น 

และมีการดูแลรักษาที่ดี อาคารไม้ก็สามารถคงทนได้มาถึง 700 ปี 

และขณะนี้เป็นสถาปัตยกรรมมรดกโลก ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ 23. สภาพผนังไม้ หอแจกวัดเจริญนิมิต ตำบลยายแย้มวัฒนา 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถูกปลวกกัดทำลาย  

ในการซ่อมจำเป็นต้องเปลี่ยนไม้ใหม่
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จำนวนมาก เช่น เรือนพื้นถิ่นของชนเผ่ามะกอง (ภาพ 24) 

และผู้ไทในประเทศลาว (ภาพ 25)  ชนเผ่าบานาร์ในประเทศ 

เวียดนาม (ภาพ 26)  ชาวเขมรในประเทศกัมพูชา (ภาพ 27) 

เรอืนชาวเขา เรอืนชาวบา้นผูม้รีายไดน้อ้ย (ภาพ 28) และเรอืน 

ชั่วคราวต่างๆ เช่น กระต๊อบเฝ้านา และเพิงร้านค้าในชนบท 

ของประเทศไทย เป็นต้น  อน่ึง เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินท่ีก่อสร้าง 

ด้วยไม้ไผ่และใบพืช ที่เรียกว่า “เรือนเครื่องผูก” สำหรับ 

คนไทยในปัจจุบัน นับได้ว่าหายาก เพราะวัสดุอุตสาหกรรม 

หาได้ง่ายกว่า ทำให้เทคนิคและภูมิปัญญาด้านก่อสร้างเรือน 

เครื่องผูก (ภาพ 29) มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะรู้จัก เพราะแทบ 

มิได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ทำให้ขาดการถ่ายทอดจากรุ่น 

สู่รุ่น รวมถึงภูมิปัญญาในการทำให้ไม้ไผ่ปลอดจากมอดและ 

แมลง โดยผู้เฒ่าผู้แก่ มีข้อแนะนำว่า ควรใช้ไม้ไผ่อายุไม่ต่ำกว่า 

3 ปีมาก่อสร้างเรือน โดยควรตัดไม้ไผ่ในช่วงต้นฤดูหนาว ซึ่ง 

ในช่วงเวลานี้ระดับแป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ลดเหลือน้อย 

ที่สุด ทั้งยังต้องนำไม้ไผ่มาแช่น้ำอย่างน้อยอีก 6 เดือนหรือ 

หนึ่งปี ก่อนจะนำมาใช้งาน สำหรับในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้ 

ไม้ไผ่กันมาก ได้นำลำไม้ไผ่ไปต้มในกระบอกท่ีทำข้ึนโดยเฉพาะ 

เพื่อไล่แป้งและน้ำตาลออกให้เหลือแต่เส้นใยก่อนนำมาใช้งาน

ภาพ 24-25. เรือนเครื่องผูก ชาวมะกอง บ้านสะกีใหญ่ (บนซ้าย) และเรือนผู้ไท เมืองเซโปนเก่า (บนขวา) แขวงสะหวันเขต ประเทศลาว 

ซึ่งเป็นเรือนผู้มีรายได้น้อย ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมถนนสายหลักและเมืองเซโปนเก่าอีกครั้ง หลังบ้านเมืองสงบจากภัยสงครามและมีการขยาย 

ถนนทางหลวงเสร็จเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง จากสภาพหลังคาที่มุงไพหญ้าคาและพื้นที่ผุกร่อน แสดงร่องรอยการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว  

ตามธรรมชาติของวัสดุประเภทไม้ไผ่และใบพืช ที่ต้องการการเปลี่ยนใหม่เมื่อใช้งานไปไม่กี่ปี

ภาพ 26. เรือนเครื่องผูก ชาวบานาร์ ที่ยังไม่ 

เสื่อมสภาพเพราะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี 

เพราะตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา 

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
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ภาพ 27. เรือนชาวเขมร  

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

ที่ยังสภาพดีเพราะเพิ่งสร้างใหม่

ภาพ 28. ลักษณะเรือนเครื่องผูก 

ในประเทศไทย ที่อำเภอขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเรือน 

พักอาศัยของชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย

ภาพ 29. เทคนิคการก่อสร้างเรือน 

เครื่องผูก บริเวณส่วนคานและพื้น 

ของเรือนชาวผู้ไท แขวงสะหวันเขต 

ประเทศลาว 
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 หากใช้ไม้ไผ่อายุน้อยและนำมาใช้ทันทีโดยไม่ผ่าน 

กระบวนการไล่แป้งและน้ำตาล จึงมักเห็นมอดกัดกินและ 

อายุการใช้งานไม่กี่ปีก็ผุชำรุด กระนั้นก็ตาม การเสื่อมสภาพ 

ของเรือนเครื่องผูก ก็ยังเกิดขึ้น เนื่องจากเนื้อวัสดุที่อ่อน ทำให้ 

แตกและผุพังได้ง่าย จึงมีอายุการใช้งานอยู่ในราว 10 ป ี

ก็จะผุพังลงต้องเปล่ียนวัสดุกันใหม่ ดังน้ัน เม่ือเป็นไปได้ จึงนิยม 

สร้างด้วยไม้จริงที่มีความคงทนกว่า โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์ 

มีพัฒนาการด้านเครื่องมือเหล็กดีขึ้น ทำให้สามารถสร้าง 

เลื่อยและกบ การตัดต้นไม้เพื ่อนำมาใช้ก่อสร้างจึงมีมา 

ช้านานหลายพันปีเช่นกัน โดยเฉพาะการนำมาใช้เป็นเสาเรือน 

แม้ส่วนอื ่นของเรือนเช่น ฝาและพื้น อาจยังเป็นไม้ไผ่  

โดยเฉพาะในบรรดาเรือนผู้มีรายได้น้อยในชนบท เช่น เรือน 

ชาวผู้ไท บ้านบ้านนายาง  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

(ภาพ 30) มีโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้จริงแต่ฝายังคงเป็นไม้ไผ่  

หรือเรือนฝาปรือของชาวไทโคราช ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัด 

นครราชสีมา (ภาพ 31-32) ซึ่งแสดงสภาพผุกร่อนที่ส่วนล่าง 

ของฝา เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่พ้นระยะกันสาดของชายคา  

นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีความสามารถทำฝาไม้จริง แต่เรือน 

บางประเภท ก็เหมาะกับใช้ฝาใบจาก ที่เรียกว่า “ฝาสำหรวด” 

ในภาคกลาง นิยมใช้เป็นฝาเรือน และฝาเรือนครัว เนื่องจาก 

ระบายอากาศได้ดี เช่น เรือนไทยริมแม่น้ำลพบุรี ในเขตอำเภอ 

พระนครศรีอยุธยา (ภาพ 33) เป็นต้น ซึ่งลักษณะการใช้ฝา 

ใบพืชเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ม ี

เอกลักษณ์ และอายุยืนยาวกว่าร้อยปี แต่เน่ืองจากในปัจจุบัน 

ภาพ 30. เรือนชาวผู้ไท บ้านนายาง  

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

มีโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้จริง แต่ฝายังคง 

เป็นไม้ไผ่ เมื่อเสื่อมสภาพก็สามารถ 

เปลี่ยนได้ง่าย

ภาพ 31-32. สภาพผุกร่อนที่ส่วนล่างของฝา 

เนื่องจากเป็นพื้นที่พ้นระยะกันสาดของ

ชายคา ในเรือนฝาปรือของชาวไทโคราช 

ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ไม่มีผู้ใดทำกันแล้วสำหรับฝาปรือและฝาสำหรวด จึงปรากฏ 

ให้เห็นในสภาพชำรุดแทบทั้งสิ้น ส่วนฝาไม้ไผ่สาน เนื่องจาก 

ยังคงมีการทำกันอยู่ เม่ือชำรุดจึงสามารถยกเปล่ียนทดแทนได้

 นอกจากน้ี ยังพบลักษณะฝาไม้ไผ่สานอีกประเภทหน่ึง 

คือการใช้ไม้ไผ่ฉาบดินหรือฉาบปูน โดยในภาคอีสาน 

“เล้าข้าว” ในภาษาท้องถิ่นหรือยุ้งข้าวนั้น หากเจ้าของไม่ 

อยากก่อสร้างด้วยไม้จริงทั้งหลัง ก็จะก่อสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ 

ฉาบด้วยขี้ควายผสมดินเหนียวและแกลบด้วยก็ได้ นำไปทา 

บนผิวไม้ไผ่ที่สานไว้เป็นฝา (ภาพ 34) เช่น เล้าข้าวของ 

ชาวผู้ไท บ้านนายาง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

และเมื่อพัฒนาเป็นเรือนอยู่อาศัย ก็ได้ใช้ปูนขาวมาฉาบแทน 

(ภาพ 35) เช่นที่เรือนเลขที่ 181 ในตัวอำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ซึ่งการก่อสร้างแบบนี้ก็มีมานานหลายร้อยปีแล้ว 

ภาพ 33. ฝาเรือน ของเรือนไทย 

ริมแม่น้ำลพบุรี ในเขตอำเภอ 

พระนครศรีอยุธยา ที่สภาพ “ฝาสำหรวด”  

ชำรุดแต่ปัจจุบันไม่มีผู้ใดซ่อมแซม 

ภาพ 34. เล้าข้าว ชาวผู้ไท บ้านนายาง  

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  

ที่สภาพดินเหนียวผสมขี้ควายกะเทาะ 

หลุดออกเกือบหมดแล้ว หากไม่ฉาบใหม่ 

ไม่ช้านานไม้ไผ่ก็จะผุ

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีของจีน เพราะอาคารเก่าแก่ 

ในประเทศจีนและเวียดนามก็สร้างวิธีนี้กันมาก ทั้งยังสืบทอด 

มาจนปัจจุบัน ส่วนในประเทศไทยก็พบระบุไว้ในพงศาวดาร 

ตั้งแต่สมัยอยุธยา และยังพบเป็นฝาเรือนวังเจ้าเมืองพัทลุง 

(แต่เมื่อมีการบูรณะได้เปลี่ยนวัสดุฝาใหม่) และกุฏิเจ้าอาวาส 

วัดหน้าพระธาตุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ 20) 

ที่ยังคงรักษาเทคนิคดั้งเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งลักษณะ 

ฝาไม้ไผ่ขัดแตะฉาบปูนนี้ เมื่อมีการเสื่อมสภาพปูนที่ฉาบไว้ 

โดยเฉพาะส่วนล่างของผนัง ซึ่งพ้นแนวกันสาด เป็นบริเวณที่ 

ถูกฝนสาดจึงหลุดออกก่อน  หากไม่เร่งฉาบปูนทับใหม่ ทั้งผนัง 

ก็จะผุชำรุด อาจถึงขั้นต้องรื้อเปลี่ยนใหม่อย่างน่าเสียดาย 

หรืออาจต้องใช้วิธีอนุรักษ์ที่ต้องใช้งบประมาณสูงเพื่อรักษา 

เนื้อวัสดุเก่าไว้
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ภาพ 35. บ้านเลขที่ 181 ในตัวอำเภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย แสดงการเสื่อมสภาพ 

ของฝาไม้ไผ่ฉาบปูน ที่ส่วนล่างของผนัง  

ซึ่งพ้นแนวกันสาดเป็นส่วนที่ปูนฉาบจะ 

หลุดออกก่อน  หากไม่เร่งฉาบปูนทับใหม่ 

ทั้งผนังก็จะผุชำรุด อาจถึงขั้นต้องรื้อ 

เปลี่ยนใหม่อย่างน่าเสียดาย

ภาพ 36. หอไตรกลางน้ำ 

วัดมณีบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

แม้จะถูกทิ้งร้างไปหลายสิบปี เสาไม้ที่แช่อยู่

ในน้ำยังคงสภาพดี เช่นเดียวกับผนังและพื้น 

เนื่องจากใช้ไม้คุณภาพดี 

 เมื่อไม้จริงจากต้นไม้ เป็นทางเลือกของวัสดุไม้ที่เคย 

อุดมสมบู รณ์อยู่ ในภูมิภาค เอ เชี ยตะวันออกเฉี ย ง ใต้   

ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านจึงนิยมสร้างบ้านพักอาศัย 

รวมถึงพระราชวังด้วยไม้  แต่ต้นไม้แต่ละชนิดก็มีลักษณะ 

เนื้อไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งาน ในความ 

คงทนต่อสภาพความชื้นและการกัดกินของแมลง ซึ่งในงาน 

อุตสาหกรรมไม้ ได้มีการจำแนกประเภทของไม้ออกตาม 

น้ำหนักและสี (ดิเรก กาญจนรูจี, 2553:37) ซึ่งเนื้อไม้ที่มี 

น้ำหนักมากก็จะมีคุณสมบัติความแข็งแรงหรือการรับน้ำหนัก

ได้มาก โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1) ไม้เนื้ออ่อน เป็นไม้ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบา เนื้อ 

หยาบไม่แน่น ปลวกกินง่าย รับน้ำหนักได้น้อย ส่วนใหญ่ใช้ 

 3) ไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง เลื่อยตัดยาก 

ใช้ในการก่อสร้างเป็นหลัก ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้รัง 

ไม้แดง ไม้มะค่า เป็นต้น

  การเสื่อมสภาพของอาคารไม้จริงนั้น จึงขึ้นอยู่กับ 

คุณภาพของเนื ้อไม้ที ่นำมาใช้ อย่างเช่น หอไตรกลางน้ำ  

วัดมณีบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดตาก แม้จะถูกทิ้งร้าง 

ไปหลายสิบปี เสาไม้ที่แช่อยู่ในน้ำยังคงสภาพดี เช่นเดียวกับ 

ผนังและพื้น แต่น่าเสียดายว่าหลังคากระเบื้องหลุดร่วงไปมาก 

จึงเป็นตัวเร่งให้น้ำฝนรั่วเข้าในอาคาร ทำลายส่วนพื้น ได้  

(ภาพ 36) ในขณะที่หอไตรกลางน้ำ วัดบ้านหว้าโง๊ะ อำเภอ 

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม้มีคุณภาพด้อยกว่า แม้อาคาร 

จะมีอายุน้อยกว่าหลายสิบปีก็ยังแสดงอาการผุกร่อนที่ 

ทำไม้แบบสำหรับงานหล่อคอนกรีต เช่น 

ไม้กระบาก ไม้ยาง ไม้กระท้อน ไม้จำปา 

เป็นต้น

 2) ไม้เนื ้อปานกลางหรือกึ ่งไม้ 

เนื้อแข็งแรงพอควร เนื้อละเอียด นำมา 

แกะสลักได้ง่าย ส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ทำ 

เครื ่องเรือน เช่น ไม้สัก ไม้ตะแบก 

ไม้โมกมัน เป็นต้น 
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ภาพ 37. หอไตรกลางน้ำ  

วัดบ้านหว้าโง๊ะ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น โคนเสาผุจากการแช่น้ำ

ภาพ 38. ศาลาวัดครุธาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกทิ้งร้างเพราะสภาพดินชื้น  

น้ำท่วมทุกปี ปลวกจึงมาเยี่ยมเยือน

ภาพ 39. หอไตร วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว  

จังหวัดเลย ปลวกทำลายโคนเสาจนอาคารเอียงโย้  

เพราะไม่รักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดเตียน

(ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์โดยทางวัดและชุมชนแล้ว)

โคนเสา และชิ้นส่วนไม้ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย (ภาพ 37)  

รวมทั้งสะพานที่เคยทอดไปถึงหอไตรก็ผุพังไปหมดแล้ว 

 นอกเหนือจากคุณภาพเนื้อไม้แล้ว สภาพแวดล้อม 

มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสื่อมสภาพของสถาปัตยกรรมไม้  

แม้อาคารจะไม่ได้แช่อยู่ในน้ำ หากอาคารตั้งอยู่บนที่ชื้นหรือ 

เฉอะแฉะ มีน้ำท่วมบ้าง แห้งบ้าง หรือไม่ระวังให  ้

โคนเสาสะอาดเตียน ทำให้ตัวการที่ร้ายที่สุดคือปลวก เดินเข้า 

มากัดกินอาคารจนต้องทิ้งร้าง เช่น ศาลาวัดครุธาราม จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา (ภาพ 38) และหอไตร วัดโพธ์ิชัย บ้านนาพึง 

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ภาพ 39) ที่ถูกปลวกกินจน 

อาคารเจียนเอนล้ม
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 อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมไม้เมื่อผ่านการใช้งาน 

มาราว 2 ชั่วอายุคน (40-50 ปี) ก็เหมือนคนเรา จะเริ่ม 

แสดงอาการเจ็บป่วย หรือชำรุด เพราะเริ่มย่างเข้าสู่วัยชรา 

ต้องการการซ่อมแซม ย่ิงถ้าหากถูกท้ิงร้างไป เช่น เรือนพ้ืนถ่ิน 

อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ภาพ 40) และเรือน 

พักอาศัย ในเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

(ภาพ 41) ก็จะมีสภาพชำรุดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ 

ลักษณะการก่อสร้าง ถึงแม้เรือนทั้งสองหลังจะมีอายุอยู่ใน 

ช่วง 70 ปีใกล้เคียงกัน เรือนที่ก่อสร้างบนเสาก่ออิฐฉาบปูน 

จะยังคงทรงตัวได้ดีกว่าเรือนเสาไม้ปักลงในดิน นอกจากนี ้

ลักษณะกระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นแป้นเกล็ดก็ชำรุดง่ายกว่า 

หลังคากระเบื้องซีเมนต์ทำให้น้ำไหลเข้าไปในอาคาร เป็น 

ตัวเร่งให้ไม้พื้นและฝาผุเร็วขึ้น

ภาพ 40-41. เรือนพื้นถิ่นอีสาน อำเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม (บน) และเรือนพักอาศัย 

ในเขตพระราชวังสนามจันทร์  

จังหวัดนครปฐม (ล่าง) แสดงสภาพ 

ความชำรุดในระดับที่แตกต่างกัน หลังเรือน 

ถูกทิ้งร้างไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพเนื้อไม้ 

และลักษณะการก่อสร้าง แม้เรือนทั้งสองหลัง

จะมีอายุอยู่ในช่วง 70 ปีใกล้เคียงกัน เรือนที่ 

ก่อสร้างบนเสาก่ออิฐฉาบปูนจะยังคงทรง 

ตัวได้ดีกว่าเรือนเสาไม้ปักลงในดิน นอกจากนี้

ลักษณะกระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นแป้นเกล็ด 

ก็ชำรุดง่ายกว่าหลังคากระเบื้องซีเมนต์ทำให้ 

น้ำไหลเข้าไปในอาคาร เป็นตัวเร่งให้ไม้พื้น 

และฝาผุเร็วขึ้น
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เทคนิคการซ่อมบูรณะเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้

 ในการซ่อมบูรณะสถาปัตยกรรมไม้ มีเทคนิควิธี  

3 ประการคือ
 1. คงการใช้ไม้เดิมไว้ทั้งหมด ไม้เดิมที่คิดว่าชำรุดผุพัง 

แท้ที่จริงนั้น มีเทคนิควิธีในการสงวนรักษาให้ใช้งานได้ต่อไป 

ด้วยการกำจัดหรือหยุดสาเหตุที่ทำลายเนื้อไม้ ได้แก่ การลน 

ความร้อนและอัดฉีดสารเคมีบริ เวณโคนเสาไม้ผุที่อยู่ 

ระดับดิน, การอัดฉีดน้ำยาเสริมความแข็งแรงของเนื้อไม้และ 

กำจัดสิ่งมีชีวิตที่ทำลายเนื้อไม้ วิธีเหล่านี้สามารถใช้ได้กับไม้ 

โครงสร้างที่ไม่ชำรุดเกินกว่าจะยังคงรับน้ำหนักได้ หากสาเหตุ 

แห่งความเสื่อมหยุดลง หรือใช้กับชิ้นไม้ที่มีการแกะสลักเสลา 

และไม่ต้องการให้ผุกร่อนต่อไป 

 ธรรมชาติของสถาปัตยกรรมไม้ ซ่ึงบางประการ 

อาจมองว่าเป็นข้อจำกัด และบางประการเป็นสิ่งซึ่งสร้าง 

เอกลักษณ์ให้กับสถาปัตยกรรมไม้  อาจกล่าวได้ว่ ามี  

อยู่ด้วยกันหลายประการ ดังนี้

 1. สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และก็สามารถ 

รื้อถอนได้โดยรวดเร็วยิ่งกว่า จนอาคารไม้หลังหนึ่งๆ สามารถ 

รื้อหายไปได้ในเวลาอาจไม่ถึงหนึ่งวัน สถาปัตยกรรมไม้จึง 

อาจหายไปได้โดยง่ายดาย

 2. สามารถแกะสลักได้ เนื่องจากเนื้อไม้อ่อนกว่า 

เครื่องมือเหล็ก สถาปัตยกรรมในอดีตจึงนิยมแกะสลัก 

ลวดลายลงบนเนือ้ไม ้โดยเฉพาะในสว่นของหวัเสา, บานประต ู

หน้าต่าง, หน้าบัน, คันทวย (ค้ำยัน), และส่วนประดับหลังคา 

ต่างๆ

 3. “ผุ” ความผุเป็นปัจจัยที่บั่นทอนอายุการใช้งาน 

ของไม้ ที่พึงเข้าใจและกำจัดสาเหตุจึงจะสามารถรักษาอายุ 

การใช้งานของไม้ได้ เนื ่องจากไม้เป็นวัสดุทางชีวภาพ  

จึงสามารถเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น แบคทีเรีย, เห็ดรา, 

ไลเคนส์, มด, แมลงและปลวกได้เป็นอย่างดี อายุการใช้งาน 

ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการคือ

  ก. ชนิดของเนื้อไม้ ไม้เนื้อแข็งย่อมสามารถทนทาน 

ต่อการกัดกินให้ไม้ผุได้ดีกว่าไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็งบาง 

ชนิดก็ทนทานกว่าชนิดอื่นหรือมีคุณสมบัติที่ปลวกไม้ชอบกิน 

เช่น ไม้สักปลวกจะเลือกกินทีหลังไม้ชนิดอื่น, ไม้พันชาดแข็ง 

มากจนตอกตะปูไม่ค่อยยอมเข้า เป็นต้น

  ข. สภาพแวดล้อมที่ชื ้นมีผลต่อสถาปัตยกรรมไม้ 

ทำให้ไม้ผุได้ง่าย เช่น เสาเรือนท่ีฝังอยู่ในดินหรือในน้ำ จะพบว่า 

บริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างพื้นดินหรือน้ำกับส่วนที่เหนือ 

ขึ้นมา เป็นพื้นที่ที ่มีสภาวะเหมาะกับการเจริญเติบโตของ 

สิ่งมีชีวิตที่กัดกินเนื้อไม้ อาคารไม้ที่ถูกปิดทิ้งไว้ไม่มีอากาศ 

ถ่ายเทและมีความชื้นเล็กน้อย ปลวกจะนิยมชมชอบมาอยู่ 

กินมากที่สุด

  ค. การใช้งาน ในบางพื ้นที ่ไม้อาจผุกร่อนจาก 

การใช้งานมากกว่าพื้นที่อื่น เช่น ขั้นบันไดที่สึกจากการเดิน, 

ราวบันไดที่มักหักบ่อย, ระเบียงหรือชานบ้านที่ผุได้ง่ายเพราะ

ชื้นจากฝน เป็นต้น

  ง. การถนอมและบำรุงรักษา เป็นการรักษาอายุ 

การใช้งานของสถาปัตยกรรมไม้ เช่น การลงรัก (แล้วจึง 

ปิดทองหรือประดับกระจกให้งดงาม), การลงน้ำมันหรือขี้ผึ้ง, 

การทาสี, การหุ้มหัวแปที่โดนน้ำฝนชะอยู่เสมอด้วยครอบ 

ดินเผา (ในสมัยสุโขทัย) หรือโดยครอบโลหะ (ทองแดงปิดทอง 

หรือท่ีเรียกว่า “ทองจังโก” ในสถาปัตยกรรมล้านนาและอยุธยา), 

การหมั่นเปิดห้องระบายอากาศ, การกำจัดมดและปลวก 

เป็นต้น

 4. ไฟไหม้ได ้ง ่าย ไฟจึงเป ็นสาเหตุท ี ่จะทำลาย 

สถาปัตยกรรมไม้ที่น่ากลัว และพึงให้ความระมัดระวังเป็น 

อย่างยิ่ง

 5. การนำมาใช้ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ สามารถ 

ทำได้ แต่ต้องมีเทคนิควิธีและลักษณะโครงสร้างที่ได้รับการ 

ออกแบบเป็นพิเศษ ที่เข้าใจถึงข้อจำกัดของต้นไม้ที่มีความสูง 

จำกัด ทำให้เกิดมีการต่อไม้ ประเด็นน้ีเองท่ีทำให้สถาปัตยกรรม 

ไม้มีเอกลักษณ์ ให้คุณค่าทางความงามและสถาปัตยกรรม 

เป็นพิเศษเฉพาะตัว ท่ีสามารถแยกได้แตกต่างจากสถาปัตยกรรม 

ประเภทวัสดุก่อ ทั้งเทคนิคการต่อไม้ ได้แสดงถึงภูมิปัญญา 

ในแต่ละท้องถิ่น ไปจนถึงแต่ละชนชาติ ที่สามารถสร้าง 

สถาปัตยกรรมไม้เป็นเอกลักษณ์ของตนด้วย
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  เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ต้องใช้สารเคมีบางชนิดที่ไม ่

มีวางขายทั่วไปในการรักษาเนื้อไม้ จึงเป็นวิธีที่มิได้มีการใช ้

อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ยกเว้นในส่วนของการใช้ 

น้ำยากำจัดปลวก ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง

 2. คงไม้เดิมไว้มากที่สุด โดยเฉพาะลักษณะการเข้าไม้ 

ในท้องถิ่น (ภาพ 42-43) และนำไม้ใหม่หรือวัสดุใหม่ 

เข้าไปเสริมความมั่นคง หรือเสริมส่วนที่ขาดหาย วิธีเป็นวิธีที่ดี 

ซึ่งมีหลายเทคนิควิธี ไว่ว่าจะเป็น การตัดต่อไม้เก่ากับไม้ใหม่, 

การใช้แผ่นเหล็กยึดประกอบ, การนำเหล็กหรือแท่งไฟเบอร์กลาส 

มาเสริมในเนื้อไม้ผสมกับการใช้ซีเมนต์หรือ กาวเคมีที่เป็น 

พวกโพลีเมอร์ (พลาสติก) เช่น อีพ็อกซี่ (epoxy) โดยอาจใช้ 

เดี่ยวๆ หรือผสมกับตัวเติมได้หลายประเภท เช่น ผงซีเมนต์, 

เส้นใยไฟเบอร์กล๊าส (ใยแก้ว) เป็นต้น (ภาพ 44-45)

 3. เปลี ่ยนไม้ใหม่ เป็นวิธ ีที ่ง ่าย และสิ ้นเปลือง 

งบประมาณสูง หากต้องเปลี่ยนไม้ใหม่จำนวนมากและมีการ 

กำหนดให้ใช้ไม้มีคุณภาพสูง รวมทั ้งยังมีข้อจำกัดหลาย 

ประการ เช่น ชนิดและคุณสมบัติของไม้ใหม่รวมทั้งฝีมือช่าง 

อาจไม่เท่าเทียมกับของเดิม โดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนชิ้นไม้ 

ใหม่ แม้จะกำหนดให้มีการสลักเสลาเช่นเดิม ย่อมเป็นการ 

ยากที่จะหาช่างไม้ในปัจจุบันที่มีฝีมือหรือสามารถแกะสลักให้ 

เหมือนเดิมโดยไม่ผิดเพี้ยน ทั้งประเทศไทยเรายังไม่มีการนำ 

เครื่องมือที่สามารถลอกลายจากชิ้นไม้เดิม มาแกะสลักเป็น 

ชิ้นไม้ใหม่ได้โดยไม่ผิดเพี้ยนเพื่อการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม  

วิธีนี้เป็นวิธีที่ทางกรมศิลปากรได้ระบุให้ใช้ในการซ่อมบูรณะ 

อาคารหลายแห่ง โดยชิ้นไม้เดิมให้เก็บไว้เป็นหลักฐานใน 

พิพิธภัณฑ์ 

  อนึ่ง อาคารไม้บางหลังพบว่าได้มีการเปลี่ยนวัสดุ 

ใหม่เนื่องจากมีราคาถูกกว่า ซึ่งมีผลให้รูปแบบของอาคาร 

เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คุณค่าของอาคารนั้นลดลง วิธีนี้เช่น 

การเปลี่ยนผนังไม้เป็นผนังอิฐ, ชิ้นส่วนประดับที่เป็นไม้ใช้แทน 

ด้วยชิ้นส่วนที่เป็นคอนกรีตหล่อ, เปลี่ยนโครงสร้างไม้เป็น 

เหล็ก เป็นต้น

 4. ใช้วัสดุใหม่ทดแทนไม้ ปัจจุบันมีวัสดุทดแทนไม้ 

หรือที่เรียกว่า “ไม้เทียม” เกิดขึ้น ทั้งในเชิงพาณิชย์ และที ่

ทำขึ้นเพื่อการอนุรักษ์อาคารโดยเฉพาะ ไม้เทียมจะทำขึ้นจาก 

สารประกอบพวกโพลีเมอร์หรือพลาสติก ซึ ่งมีอยู ่หลาย 

ประเภท อาจมีการเสริมใยหิน (แอสเบสตอส) หรือใยแก้ว 

ภาพ 42. การเข้าไม้หัวเสาแบบอีสาน ของสิมวัดกลางโคกค้อ 

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ 43. การเข้าไม้เรือนไทยภาคกลาง กุฏิวัดท่าการ้อง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ไฟเบอร์กล๊าส) ก็ได้ เนื่องจากไม้เทียมเป็นพวกพลาสติกจึง 

มีความเหนียว ไม่ถูกกัดกร่อนหรือผุได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดว่า 

หากส่วนผสมไม่เหมาะสม อาจมีการกรอบแตกหรือเปลี่ยนสี 

หลังจากใช้งานกลางแดดเป็นเวลานาน แต่ถ้าผสมได้ดีและ 

มีอายุการใช้งานเกินกว่าไม้และอยู่ได้ถึงนับร้อยปี ข้อดีของการ 

ใช้ไม้เทียมคือยังคงรูปลักษณ์เช่นเดียวกับไม้จริง แต่ราคาถูก 

และคงทนกว่า ใช ้ เหมาะสำหรับการอนุร ักษ์ช ิ ้นส ่วน 

สถาปัตยกรรมที่มีการแกะสลักเสลา 
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ภาพ 44. วิธีการต่อไม้เก่ากับไม้ใหม่ ที่ใช้ในงานซ่อมบูรณะอาคาร 

ในประเทศตะวันตกโดยทั่วไป

(ที่มา : Ashurst, Nicola 1988. Vol. 5 หน้า 12)

ภาพ 45. วิธีการซ่อมหัวคานที่ผุ โดยใช้กาวอีพ็อกซี่ (epoxy) 

ผสมตัวเติม (filler) ซึ่งอาจเป็นผงซีเมนต์, ปูนขาว, 

ทรายละเอียดหรือผงเติมสำเร็จรูป ไม่นิยมใช้กาวอีพ็อกซี่อย่างเดียว  

เพื่อเติมเนื้อไม้ที่ขาดหายไปและเป็นตัวยึดระหว่างไม้เก่าที่เสริมไว้กับ 

ส่วนผสมอีพ็อกซี่ด้วยแท่งพลาสติกแก้ว (Polyester-glass หรือ  

Polypropylene), เหล็กเส้น หรือเหล็กไร้สนิม สำหรับในกรณีที่ 

แท่งพลาสติกแก้วหาไม่ได้ สามารถใช้เหล็กเส้นทดแทนได้

(ที่มา : Ashurst, Nicola 1988. Vol. 5 หน้า 20)
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2.2 การเสื่อมสภาพสถาปัตยกรรมอิฐและปูน

 สถาปัตยกรรมอิฐต้องควบคู่กับการฉาบปูนเสมอ 

แต่ปัจจุบันเราดูจะคุ้นตากับเจดีย์หรือโบราณสถานอิฐ 

เปลือยๆ ที่ปูนฉาบกะเทาะหลุดร่วงไปหมด ซึ่งมีอยู่มาก 

สำหรับพระอิฐพระปูน ที่ก่อติดกับโบราณสถาน พระองค์ท่าน 

ก็ดูจะไม่เดือดร้อน ไม่ว่าท่านจะยังมีพระเศียร หักพังหรือ 

ถูกตัดไปแล้ว ในขณะที่ผู้ดำเนินการอนุรักษ์จะต้องเผชิญกับ 

ความท้าทายจากศรัทธาประชาชน เมื่อไม่สามารถฉาบปูน 

ให้เต็มองค์เพื่อรักษาเนื้อวัสดุ หรือเติมเศียรให้กับพระพุทธรูป 

ในทุกซากโบราณสถาน เพราะโบราณสถานหลายแห่งถูก 

ทำลายเนื่องด้วยภัยสงครามและโจรกรรม ความจำเป็นที ่

ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นซาก ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

และอาจร่วมด้วยกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ และฝีมือช่าง 

ที่จะมาปั้นแต่งองค์พระเจดีย์ หรือเติมพระเศียรให้แต่ละองค์ 

งดงามเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาเฉกเช่นในอดีตเมื่อสร้าง 

ก็ดูจะเป็นไปได้ยาก ยิ่งหากไปปั้นลายเหมือนกันหมด หรือ 

เติมพระเศียรโดยหล่อจากพิมพ์เดียวกัน ก็จะกลายเป็นเจดีย์ 

หรือพระ “โหล” ไปแทนที่จะเป็นการอนุรักษ์ที่ต้องดำรงหรือ 

เพิ่มคุณค่าให้ศิลปะสถาปัตยกรรม กลับจะเป็นการบั่นทอน 

คุณค่ามรดกศิลปะสถาปัตยกรรมไป

 อิฐท่ีใช้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมกันในอดีตมี  2 ประเภท คือ 

 1) อิฐดินดิบ คือ ดินที่ถูกปั้นเป็นก้อน แต่ไม่ถูกนำ 

มาเผา เมื่อแห้งแล้วถูกนำไปใช้ก่อสร้างอาคารได้เลย  เนื่องจาก 

อิฐดินดิบไม่ทนต่อความช้ืนและฝนชะล้าง ทำให้สถาปัตยกรรม 

ที่ก่อสร้างด้วยดินดิบในประเทศไทยมีน้อย และต้องฉาบปูน 

เสมอ และเมื่อปูนฉาบภายนอกหลุดร่วงออกเนื่องจากไม่ได้รับ 

การดูแลรักษา เจดีย์และอาคารดินดิบจึงพังทลายลงอย่าง 

ง่ายดาย จากการสำรวจและระหว่างดำเนินโครงการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมอิฐของผู้เขียน ได้พบเจดีย์ในภาคอีสานและ 

สิมอีสานก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบอยู่บ้าง ได้แก่ เจดีย์นางเขียว- 

ค้อม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ สิมวัดสระโนน อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 46-47) เป็นต้น

 2) อิฐดินเผา เกิดจากเอาดินเหนียวซึ่งจะมีทรายผสม 

อยู่บ้าง มาปั้นเป็นก้อน ตากให้แห้ง แล้วเผาด้วยการสุมแกลบ 

กลางแจ้งหรือปัจจุบันอาจทำเป็นเตาเผา ส่วนใหญ่อาคาร 

ประวัติศาสตร์ต่างๆ ในประเทศไทยมักจะเป็นอิฐดินเผา อิฐที่ 

ถูกเผาเสร็จแล้ว แม้ภายนอกจะมีสีส้มแดงหรือท่ีเรียกว่า “สุก” 
ภาพ 46-47. ก้อนอิฐดินดิบจากสิมเก่า  วัดสระโนน อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น  (บน) และลักษณะการก่อฉาบ แสดงการแตกร้าว 

ของผนังเมื่อโดนน้ำชะ (ล่าง)

แต่ภายในอาจจะยังดิบอยู่ อย่างไรก็ตามอิฐเหล่านี้ยังมีความ 

สามารถในการอมน้ำได้สูง และหากตกอยู่ในสภาพที่ถูกน้ำ 

อย่างต่อเนื่องจะทำให้เปื่อยยุ่ยไปได้หมดทั้งก้อน และยิ่งตั้ง 

อยู่ในภาคอีสาน ที่สภาพพื้นดินเป็นเกลือ ก็จะดูดซึมน้ำเกลือ 

ขึ้นมา เมื่อเกลือตกผลึก ก็จะดันเนื้ออิฐให้ยุ่ยเปื่อยออกมา 

อีกด้วย
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ภาพ 48-49. พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง บ้านหนองแปน 

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (บน) และอิฐสมัยทวารวดี 

ที่ใช้ก่อในส่วนฐาน (ล่าง) โดยจะเป็นก่อประสานด้วยชั้น 

ปูนขาวบางๆ และวางก้อนอิฐสลับกันระหว่างด้านยาวและ 

ด้านกว้าง 2 ก้อนเรียงต่อและซ้อนกันขึ้นไป ส่วนองค์เจดีย์ข้างบน 

สร้างขึ้นใหม่ภายหลัง

ภาพ 50-51. ซากโบราณสถานอิฐ บ้านดงเมืองเตย 

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (บน) แสดงลักษณะอิฐดินเผา 

ในอารยธรรมเขมรยุคต้น สมัยอาณาจักรเจนละ ราวพุทธศตวรรษ 

ที่ 14-15 การก่ออิฐน่าจะใช้วิธีฝนให้เข้ากันโดยมีชั้นปูนประสาน

บางมากหรือไม่มี บางส่วนบริเวณฐานมีการแกะสลักเป็นกลีบบัว 

และการเซาะผิวก้อนอิฐเป็นตาราง (ล่าง) ซึ่งน่าจะทำให้ปูนฉาบ 

และปูนปั้นภายนอกยึดเกาะกับผิวอิฐได้ดี 

 สถาปัตยกรรมอิฐในประเทศไทย พบอิฐดินเผาใช้ 

ก่อสร้างอาคารมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ประมาณพันปีก่อน 

(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) โดยอาคารก่ออิฐจะเป็นอาคาร 

สำคัญทางศาสนา ได้แก่ สถูปเจดีย์ และโบสถ์วิหาร โดยอิฐมี 

ขนาดก้อนใหญ่กว่าอิฐในสมัยอื่น  จากการสำรวจโบราณสถาน 

ในเมืองฟ้าแดดสงยาง บ้านหนองแปน อำเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ฐานศาสนสถานสำคัญ ได้แก่ พระธาตุยาคู  

(ภาพ 48-49) และซากอิฐในบริเวณเดียวกัน พบอิฐขนาดใหญ่ 

มีขนาดก้อนหนาราว 7-8 เซนติเมตร กว้างราว  16-20  เซนติเมตร 

ยาวราว 18-38 เซนติเมตร การก่ออิฐใช้ปูนขาวชั้นบางๆ 

เป็นตัวประสาน และมีการวางก้อนอิฐสลับกันระหว่างด้าน 

ยาวและด้านกว้าง 2 ก้อนเรียงต่อและซ้อนกันขึ้นไป อิฐใน 

ยุคต่อมา เช่น จากซากโบราณสถาน บ้านดงเมืองเตย 

อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร (ภาพ 50-51) ในอารยธรรม 

เขมรยุคต้น สมัยอาณาจักรเจนละ พบมีขนาดเล็กลงบ้าง  

และต่อมาปรากฏการใช้อิฐดินเผาอย่างกว้างขวาง ในการก่อ 

สร้างปราสาทอิฐเพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ตั้งแต่ในช่วง 

ยุคต้นของอารยธรรมเขมร สมัยอาณาจักรเจนละและสมัย 

อาณาจักรกัมพูชา (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-19) โดยอิฐในสมัย 

อารยธรรมเขมรนี้ มีขนาดก้อนหนาราว 6-8 เซนติเมตร 

กว้างราว  7-13   เซนติเมตร ยาวราว 18-25 เซนติเมตร 

การก่ออิฐใช้วิธีฝนให้เข้ากันโดยมีชั้นปูนประสานบางมาก 

หรือไม่มี บางส่วนบริเวณฐานมีการแกะสลักเป็นกลีบบัว และ 

การเซาะผิวก้อนอิฐเป็นตาราง ซึ่งน่าจะทำให้ปูนฉาบและ 
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ปูนปั้นภายนอกยึดเกาะกับผิวอิฐได้ดี จนมาถึงสมัยสุโขทัย 

สุพรรณภูมิ อยุธยา ล้านนา ล้านช้าง และต้นรัตนโกสินทร์ 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-24 นี้ อิฐถูกใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 

อย่างกว้างขวางสำหรับอาคารทางศาสนา โดยการก่ออิฐใช้ 

เป็นโครงสร้างอาคารก่อนจะมีการปั้นปูนพอกเป็นส่วน 

ประดับออกมาหนามาก (ภาพ 52)  สำหรับอิฐในสมัยอยุธยา 

อิฐบางส่วนมีขนาดใหญ่กว่าอิฐสมัยทวารวดี เช่นที่เรียกว่า 

“อิฐแปดรู” (ภาพ 53) เนื่องจากมีการเจาะรูเพื่อให้ความร้อน 

แทรกเข้าภายในเนื้ออิฐได้ดี อิฐลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไป 

ใกล้เคียงกับแนวกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยา เช่น ท่ีวัดมณฑป 

และวัดวรโพธิ์ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม อิฐส่วนใหญ่ในยุคต่อมาก่อนสมัย 

ปัจจุบัน ที่ใช้อิฐขนาดเล็กที่เรียกว่าอิฐมอญ มักมีขนาด 

ใกล้เคียงกับอิฐสมัยเขมร รูปทรงอิฐนอกจากจะเป็นก้อน 

สี่เหลี่ยมแล้ว อาจเป็นรูปคางหมู เรียกอิฐหน้าวัว เพื่อใช้ก่อ 

ล้อมเป็นชั้นขึ้นไปเป็นเจดีย์ทรงกลมได้ดี ซึ่งขนาดและเทคนิค

การก่ออิฐก็มีความแตกต่างกันไปบ้างตามสายอารยธรรมและ

ท้องถิ่น รวมถึงลักษณะอาคารที่ก่อสร้างด้วย ว่าจะต้องก่ออิฐ

ยื่นออกมามากน้อยหรือกว้างยาวเช่นไร มิได้ใช้ขนาดการเรียง

ก้อนอิฐที่เป็นระเบียบเป็นขนาดอาคาร แต่เป็นการเรียงอิฐให้

เป็นโครงสร้างตามขนาดและรูปแบบอาคารที่กำหนดไว้

 เมื่ออิฐไม่ควรถูกน้ำจึงมีความจำเป็นต้องมีการฉาบผิว

ภายนอกของอิฐด้วยปูนเพื่อกันน้ำ และในการก่ออิฐให้สูงขึ้น 

ไปเป็นผนัง พบว่ามีทั้งที่ฝนอิฐให้ประสานกันแนบแน่นใน 

ปราสาทอิฐแบบเขมรโดยไม่ใช้ตัวก่อ หรือใช้ตัวก่อประสานที่

อาจเป็นดินหรือเป็นปูนขาว

 สาเหตุการเสื่อมสภาพหรือการพังทลายของสถาปัตย

กรรมอิฐ พบว่าเป็นไปได้ใน 4 สภาวะ คือ

 1. การเสื่อมสภาพจากด้านบนลงด้านล่าง เมื่อผนัง 

อิฐถูกน้ำฝนแทรกซึม ทั ้งนี ้เนื ่องจากเกิดสภาวการณ์  

ดังต่อไปนี้
 1.1 ปูนที่ฉาบภายนอกกะเทาะออก ทำให้น้ำแทรกซึม 

จากด้านบนลงด้านล่าง อาคารจึงแตกออก พร้อมมีพืชพันธ์ุต่างๆ 

ขึ้นแทรก มักเกิดในกรณีปราสาทอิฐและเจดีย์ ดังจะพบว่า 

ปราสาทอิฐต่างๆ ในสมัยอารยธรรม ทั้งในประเทศกัมพูชา 

และประเทศไทย เช่น ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (ภาพ 54), 

ปราสาทยายเหงา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ , ปราสาทเมืองต่ำ 

ภาพ 52. อิฐดินเผา วัดพระพายหลวง สุโขทัย (บน) แสดงการก่ออิฐเป็น 

โครงสร้างก่อนจะมีการปั้นปูนพอกเป็นส่วนประดับออกมาหนามาก  

สำหรับอิฐส่วนมุมบนขวาของภาพเป็นของใหม่มาอุดเพิ่มภายหลัง

ภาพ 53. อิฐ “แปดรู” เป็นอิฐดินเผาขนาดใหญ่สมัยอยุธยา (ล่าง) 

มีการเจาะรูเพื่อให้ความร้อนแทรกเข้าภายในเนื้ออิฐ พบกระจาย 

อยู่ทั่วไปใกล้เคียงกับแนวกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เช่นที่วัดมณฑป และวัดวรโพธิ์ เป็นต้น

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพ 55) ฯลฯ ล้วนแต่มีรอย 

แยกบนตัวปราสาทสืบเนื่องจากการที่ปูนฉาบกะเทาะและ 

ส่วนยอดท่ีเป็นหินหลุดร่วงลงมา ดังท่ีเห็นจากปราสาทศรีขรภูมิ  

อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ภาพ 56) ทำให้น้ำสามารถ 

แทรกซึมเข้าไปทำลายตัวอาคารได้ง่าย อนึ่ง ชาวเขมรได้มี 

ความพยายามก่ออิฐให้แข็งแรง โดยการฝนเนื้ออิฐแต่ละชั้นให้

ประสานกันแนวสนิท และบริเวณมุมภายในตัวปราสาท ก็ใช้

วิธีก่อประสานกันแล้วถากอิฐออก มิใช่ก่ออิฐชนกันให้เป็นมุม 

ดังตัวอย่างที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพ 57) จึงทำให้ผนังแต่ละด้านปริตัว 

แยกจากกันได้ยาก กระนั้นก็ตามเมื่อปูนฉาบกะเทาะออก  

น้ำย่อมแทรกซึมลงมาพังปราสาทอิฐจงได้
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ภาพ 54-55. ปราสาทอิฐ เมืองสมโบร์ไพรกุก ประเทศกัมพูชา (ซ้าย) 

แสดงรอยร้าว จากน้ำที่ไหลเข้ามาจากด้านบน หลังจากยอดปราสาท 

และปูนที่ฉาบผิวหลุดร่วงออก เช่นเดียวกับสภาพปราสาทเมืองต่ำ 

จังหวัดบุรีรัมย์ (ล่าง)

ภาพ 56. ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  

แสดงส่วนยอดของปราสาทที่ตกลงมาทำให้น้ำไหลรั่ว

เข้าในปราสาทโดยง่าย

ภาพ 57. มุมด้านในของปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ  

แสดงลักษณะการก่ออิฐประสานกันแล้วจึงมาถากออกให้เป็นมุม 

เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ผนังอิฐ

24

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม



ที่เสมือนผิวหนังเป็นเครื่องปกป้อง ไม่ช้านานก็จะเกิดการ 

แตกร้าว (ภาพ 60) และน้ำแทรกซึมลงมาทำให้อิฐหลุดร่วง  

(ภาพ 61) และสถาปัตยกรรมเหล่านั้นต้องพังลงมาในที่สุด 

เฉกเช่น พระธาตุพนม พระธาตุบังพวน หรือกรณีพระปรางค์ 

วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา (ภาพ 62-63) ที่พังทลาย 

ลงหลังจากฝนตกหนักในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากยืนหยัด 

มาหลายร้อยปี เนื่องจากการเคลื่อนตัวของศิลาแลงที่เกิดจาก 

การที่ปูนประสานและฉาบหลุดร่วงออก ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก 

ของการพังทลายของเจดีย์โดยส่วนใหญ่ รวมทั้งน้ำซึมเข้า 

ฐานราก แม้จะมีหลักฐาน ความพยายามก่ออิฐเป็นเจดีย์บริวาร 

เข้าไปยันส่วนฐานทั้งสี่ทิศแล้วก็ตาม

 สำหรับการท่ีเราคุ้นตากับปราสาทอิฐเปลือยๆ น้ัน เป็นแต่ 

เพียงเนื้อชั้นใน ที่ปราศจากหนังหุ้ม ส่วนปูนฉาบที่เป็นผิว 

นั้นจะมีการปั้นปูนประดับอย่างสวยงามด้วย ดังที่มีการ 

พบปูนปั้นภายในปราสาทเมืองต่ำ ระหว่างการซ่อมบูรณะ  

(ภาพ 58) รวมถึงหลักฐานจากงานปูนป้ันต่างๆ ในสถาปัตยกรรม 

สมัยต่อมา เช่น สิงห์ประดับฐานเจดีย์ วัดธรรมมิกราช 

เม ืองพระนครศรีอย ุธยา (ภาพ 59) แสดงให้เห ็นว ่า 

สถาปัตยกรรมอิฐมีการฉาบและป้ันปูนประดับเป็นลวดลาย 

และตัวสัตว์อย่างงดงาม

 ดังนั้น ไม่ว่าพระปรางค์หรือเจดีย์ จะงดงามและใช้อิฐ 

จำนวนมหาศาลเพื่อก่อให้แข็งแรงทึบตัน หากขาดปูนฉาบ 

ภาพ 58. ปูนปั้นประดับปราสาทเมืองต่ำ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีพบระหว่างการขุดแต่งส่วนฐาน 

เพื่อการบูรณะอาคาร

ภาพ 59. สิงห์ปูนปั้น วัดธรรมิกราช 

เมืองพระนครศรีอยุธยา
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ภาพ 60. รอยร้าวที่ปรากฏในส่วนฐานของเจดีย์ วัดดุสิตาราม 

เมืองพระนครศรีอยุธยา ที่เกิดจากน้ำไหลแทรกลงมาจากด้านบน 

เมื่อปูนฉาบกะเทาะออก ทำให้เกิดรอยแยกและอิฐขยับตัวค่อยๆ 

แยกออกจากกัน

ภาพ 61. พระปรางค์ วัดโลกยสุธา เมืองพระนครศรีอยุธยา 

ที่อิฐหลุดร่วงออกและเสี่ยงต่อการพังลงมาถ้าไม่เร่งแก้ไข

ภาพ 62-63. พระปรางค์ วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา ก่อนพังทลายลงมา (ซ้าย) และสภาพปัจจุบัน ซึ่งพังทลายลงมา 

เหลือเป็นซากเสียแล้ว (ขวา) (ที่มาของภาพ 58: ธงทอง จันทรางศุ : ปกหน้า)
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 1.3 วัชพืชและต้นไม้งอกงาม  เมื่อปราศจากปูนฉาบ 

เป็นผิวนอกเพื่อปกป้องมิให้อิฐเปื่อยยุ่ย อาคารอิฐเป็นแหล่ง 

งอกงามของพืชพันธุ์ไม้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อตั้งอยู่ 

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีร่มเงาและความช้ืนสูง เน่ืองจากรอยแยก 

ตามร่องอิฐพร้อมเป็นที่รองรับเมล็ดพืชที่นกมาถ่ายมูล เช่น 

โพธิ์และไทรให้ขึ้นงอกงามได้ดี เพราะเจดีย์ทั้งหลายนั้นล้วนมี 

วัสดุภายในเป็นดินหุ้มรอบเสากลางที่เป็นไม้ก่อนจะก่ออิฐ 

เป็นรูปทรงภายนอก เช่น เจดีย์วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย (ภาพ 66) แสดงลักษณะเจดีย์ที่ปูนฉาบ 

หลงเหลือเป็นบางส่วนเนื่องจากเป็นเจดีย์สำคัญที่มีชื่อเสียง 

สวยงาม ผู้คนมาเที่ยวชมเสมอจึงได้รับการดูแลรักษาจาก 

กรมศิลปากรให้ปราศจากวัชพืช แต่สำหรับเจดีย์วัดพระธาตุ 

เจดีย์หลวง (ภาพ 67) เมืองเชียงแสน อยู่ในพ้ืนท่ีใต้ร่มไม้ 

ความชื ้นสูง วัชพืชจึงขึ ้นงอกงามดี ส่วนเจดีย์เชียงยัน 

(ภาพ 68-69) ซึ่งมีปูนปั้นตกแต่งด้วยลวดลายงดงาม แม้จะตั้ง 

ข้างสนามบาสเก็ตบอลโล่งแจ้งดี ในบริเวณโรงเรียนเมธีวุฒิกร 

(โรงเรียนวัดพระธาตุหริภุญไชย) จังหวัดลำพูน แต่เมื่อ 

ปราศจากปูนฉาบพืชพันธุ์ที ่ ปลิ วหรือนกมาถ่ ายมูลไว้ 

ก็สามารถงอกงามตามซอกอิฐได้ง่ายเช่นกัน

ภาพ 64. โบสถ์เก่าวัดดุสิตาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แสดงลักษณะหลังคารั่ว และน้ำเริ่มไหลย้อยลงมาตามผนัง

ภาพ 65. โบสถ์เก่าวัดชลวารี บ้านเล้อ อำเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงลักษณะผนังที่แยกตัวออกเมื่อไม่มี 

การซ่อมแซมหลังคาจึงเป็นเหตุให้ผนังพังลงมา จนอาคารใช้งาน 

ไม่ได้อีกต่อไป

 1.2 หลังคารั่ว ทำให้น้ำซึมเข้าผนังอิฐ เกิดในกรณี 

อาคาร ประเภทโบสถ์วิหาร ซึ่งมีหลังคาคลุมพื้นที่ใช้สอย 

ขนาดกว้าง แม้จะใช้อิฐก่อสร้างเป็นกำแพงล้อมรอบพื้นที่ 

อาคารลักษณะน้ี มิได้มีลักษณะเป็นเทวาลัยหรืออนุสรณ์สถานท่ี 

ตั้งตากแดดตากฝนเช่นปราสาทหินและเจดีย์ แต่มีหลังคา 

ซึ่งมักมุงด้วยกระเบื้องเป็นตัวปกป้องผนังเป็นอย่างดี แต่เนื่อง

จากอาคารลักษณะนี้ในอดีต มักมีโครงหลังคาสร้างขึ้นด้วยไม้ 

ซ ึ ่ งม ีความทนทานน้อยกว ่าอ ิฐ จ ึงกลายเป ็นว ่าเม ื ่อ 

โครงหลังคาไม้ผุพังลงอาจเนื่องจากถูกปลวกทำลาย ทำให ้

กระเบื้ อ งตกลงมาหรือหายไปเนื่ อ งจากเกิดพายุพัด 

ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าผนังอาคารจากด้านบนและทำให้ผนัง 

แยกออก เป็นลักษณะการร้าวได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก 

กรณีโบสถ์เก่าวัดดุสิตาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ 64) เป็นลักษณะหลังคามุง 

กระเบื้องดินเผาที่มีการหลุดร่วงออกไปแล้วทำให้โครงหลังคา 

และผนังอาคารค่อยๆผุพังลง หากปล่อยไปเนิ่นนานก็จะมี 

สภาพเช่นเดียวกันโบสถ์เก่าวัดชลวารี บ้านเล้อ อำเภอ 

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ภาพ 65)
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ภาพ 66. เจดีย์วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ภาพ 68-69. เจดีย์เชียงยัน ในบริเวณโรงเรียนเมธีวุฒิกร 

(โรงเรียนวัดพระธาตุหริภุญไชย) จังหวัดลำพูน แสดงหลักฐาน 

การฉาบปูนบนเจดีย์อิฐ และทำเป็นปูนปั้นตกแต่งด้วยลวดลาย 

งดงาม แต่เมื่อปราศจากปูนฉาบพืชพันธุ์ที่ปลิวหรือนกมาถ่ายมูลไว้ 

ก็สามารถงอกงามตามซอกอิฐได้ง่าย

ภาพ 67. เจดีย์วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ที่ปกคลุมด้วยวัชพืชที่ขึ้นงอกงามดีใต้ร่มไม้
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 อนึ่ง ภูมิปัญญาของชาวล้านนา ที่นอกจากจะทำให้ 

เจดีย์งดงามแล้ว ยังสามารถยึดอายุและทำให้เจดีย์ยืนหยัดอยู่ได้ 

หลายร้อยปีถึงทุกวันนี้ จนอาจกล่าวได้ว่า ในดินแดนล้านนา 

มีเจดีย์องค์เดิมที่อายุยืนยาวมากยิ่งกว่าภาคอื่น คือธรรมเนียม 

การหุ้มแผ่นทองจังโก (แผ่นทองแดงปิดทอง) เพื่อหุ้มผิว 

ปูนฉาบอีกทีหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะสร้างความงดงามมลังเมลือง 

แก่เจดีย์แล้ว ยังช่วยปกป้องชั้นปูนฉาบและอิฐภายใน ทำให้ 

เจดีย์ในภาคเหนือ แสดงถึงศรัทธาการซ่อมบูรณะยังเหนียวแน่น 

เช่นที่ เจดีย์วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน (ภาพ 70) 

โดยการหุ้มแผ่นทองจังโกนั้น อาจหุ้มบางส่วน เช่น ที่เจดีย์ 

ช้างล้อม วัดเชียงม่ัน จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ 7) หรือหุ้มท้ังองค์ 

แม้แผ่นทองจะหมองไปเมื ่อผ่านเวลานานปี ดังที ่เจดีย ์

ภาพ 70. เจดีย์วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน แสดงธรรมเนียม 

การหุ้มแผ่นทองจังโก (แผ่นทองแดงปิดทอง) เพื่อหุ้มผิวปูนฉาบ 

อีกทีหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะสร้างความงดงามมลังเมลืองแก่เจดีย์แล้ว  

ยังช่วยปกป้องช้ันปูนฉาบและอิฐภายใน ทำให้เจดีย์ในภาคเหนือท่ีศรัทธา 

การซ่อมบูรณะยังเหนียวแน่น ยึดอายุการใช้งานของเจดีย์มา 

หลายร้อยปี 

ภาพ 71. การหุ้มแผ่นทองจังโก อาจหุ้มท้ังองค์หรือบางส่วน แม้แผ่นทอง 

จะหมองไปเมื่อผ่านเวลานานปี ดังที่เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง 

จังหวัดลำปาง แต่ก็ยังสามารถปกป้องเนื้อวัสดุภายในได้เป็นอย่างดี 

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (ภาพ 71) ก็จะมี 

การเปล่ียนแผ่นทองใหม่ แต่ระหว่างท่ียังมิได้มีการเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้งดงามดังเดิม ก็ยังสามารถปกป้องเนื้อวัสดุภายในได ้

เป็นอย่างดี ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าไปภายในองค์เจดีย ์

และทำให้เจดีย์พังทลายลงได้ นับเป็นภูมิปัญญาขั้นสูงของ 

ชาวล้านนา อย่างไรก็ตาม เมื่อเจดีย์ถูกทิ้งร้าง ด้วยปราศจาก 

ศรัทธา การซ่อมแซมเพียงเพื่อคงไว้ตามรูปลักษณ์ที่ปรากฏ 

เป็นซาก เพื่อแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ย่อมเสี่ยงต่อ 

การพังหลายลงมาได้ง่ายกว่าการทำนุบำรุงสถาปัตยกรรมอิฐ 

โดยการฉาบปูนหรือประดับตกแต่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ

อนุรักษ์ไว้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง
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 2. การเส่ือมสภาพจากด้านล่างข้ึนด้านบน เม่ือมีความ 

ชื้นจากชั้นดิน 

 จากการที่อิฐสามารถดูดซึมน้ำได้ดี  จึงมักจะพบว่าเมื่อ

อาคารสร้างมานานหลายสิบปี มีการดูดซับน้ำจากพื้นดินที่ชื้น 

ขึ้นไปบนอาคารจนทำให้ปูน สีและภาพเขียนร่อนลอกออกได้  

โดยเฉพาะเม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับน้ำใต้ดินสูง เช่น อยู่ริมแม่น้ำ 

ซึ่งส่วนใหญ่สถาปัตยกรรมที่ประสบปัญหานี้ จะพบอยู่มาก 

ในภาคกลาง หรืออยู่ริมสระน้ำ และถูกน้ำท่วมก็เช่นเดียวกัน 

ดั งจะเห็นได้จากกรณีโบสถ์สมัยอยุธยา ท่ีวัดหม่ืนไวย  

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ 72) ตั้งอยู่ริมสระน้ำ 

ทำให้อิฐส่วนล่างของอาคาร ดูดซับน้ำไว้มาก ครั้นนานปี 

ก็จะดันปูนฉาบและอิฐให้ร่วงออก ผนังก็จะทรุดตัวลง 

ทำให้อาคารเสียหาย (ภาพ 73) และหากในพื้นที่นั ้นเป็นดินเค็ม 

โดยเฉพาะในภาคอีสานพ้ืนท่ีดินส่วนใหญ่มีน้ำใต้ดินสูง 

มีความเค็มสูง น้ำจะนำเอาเกลือขึ้นมาด้วย เมื่อดินแห้ง 

ภาพ 72. โบสถ์สมัยอยุธยา ท่ีวัดหม่ืนไวย 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ต้ังอยู่ริมสระน้ำ ทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูง 

น้ำถูกดูดซึมโดยผนังอิฐได้ง่าย
(ท่ีมาของภาพ: วิมล มะลิลา, 2547)

ภาพ 73. สภาพปูนฉาบและอิฐท่ีหลุดร่วง 

ออกจากผนังโบสถ์ วัดหม่ืนไวย อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา
(ท่ีมาของภาพ: วิมล มะลิลา, 2547)

ในฤดูหนาวและฤดูร้อน อิฐจะแห้งลง และทำให้เกลือตกผลึก

ขยายตัวผลึกออกดันเนื้ออิฐให้หลุดและยุ่ยออกมาเป็นผง  

หากสภาพชื้นและแห้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะย่ิงเป็นตัวเร่งให้ 

การประทุตัวออกของปูนฉาบและเน้ืออิฐเร็วและมากขึ้น เช่น 

ผนังสิมที่ วัดบึ งแก้ว  อำเภอชนบท จั งหวัดขอนแก่น  

(ภาพ 74-75) ซ่ึงมีอายุราวร้อยปี ซ่ึงน้อยกว่าอาคารกว่า 200 ปี 

ของวัดหมื่นไวย แต่ความรุนแรงจะมีมากเช่นกัน โดยอิฐที่ 

วัดหมื่นไวยจะหลุดออกเป็นก้อน แต่ที่วัดบึงแก้วอิฐจะ 

เปื่อยเป็นผง เมื่อมีการซ่อมแซมปูนฉาบ ด้วยไม่อยากให้ 

เห็นร่องรอยปูนฉาบกะเทาะด้วยปูนซีเมนต์ที่มีความแข็ง 

น้ำระเหยออกยาก ความชื้นก็จะถูกไล่ขึ้นไปให้ระเหยออก 

ในระดับท่ีสูง ข้ึน จนเห็นรอยประทุออกมาอีกบริเวณ 

ส่วนกลางผนัง เช่นที ่สิมวัดโพธิ ์ศรี ซึ ่งตั ้งในตัวอำเภอ 

คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (ภาพ 76-77)
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ภาพ 74-75. ผนังสิมที่วัดบึงแก้ว อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ที่ฮูปแต้ม ปูนฉาบและอิฐส่วนล่างของสิมหลุดร่วงออก เนื่องจาก 

ความชื้นและความเค็มของน้ำที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ผนังอิฐในฤดูฝน 

เมื่อแห้งทำให้อิฐเปื่อยเป็นผง

ภาพ 76-77. สิมวัดโพธิ์ศรี ในตัวอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  

ที่ความชื้นถูกไล่ออกมาปะทุกลางผนังเมื่อส่วนล่างถูกฉาบด้วย 

ปูนซีเมนต์

 อนึ่ง ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า ในบรรดาปราสาทอิฐ 

ท้ังหลายในสถาปัตยกรรมเขมร ซ่ึงเก่าแก่กว่า 800 ปี ท่ีปรากฏ 

อยู่ทั่วไปในภาคอีสาน ความเสียหายล้วนมาจากน้ำฝนที่ซึม 

มาจากด้านบน หาใช่น้ำที่ขึ้นมาจากพื้นดินไม่ ผู้เขียนจึงทำ 

การสำรวจอย่างจริงจัง ก็ไม่พบการแทรกซึมของน้ำขึ้นมาบน 

ปราสาทอิฐเขมรได้เลย เนื ่องจากปราสาทอิฐและรวมถึง 

ปราสาทหินหลายหลัง มีฐานของอาคารก่อสร้างด้วยศิลาแลง 

ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างเจดีย์และสิมในภาคอีสาน 

ภายใต้แบบอย่างจากอาณาจักรล้านช้าง ที่ดินแดนต้นกำเนิด 

มิได้มีสภาพเป็นดินเค็ม เมื่อมาก่อสร้างอาคารในภาคอีสาน 

ก็จะก่ออิฐวางโดยตรงบนพื้นดินเลย ทำให้อาคารในยุคหลัง 

เหล่านี้ ประสบกับปัญหาน้ำซึมขึ้นจากพื้นดินเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของ 

ชาวเขมรที่รู้จักเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจาก 

ศิลาแลงสามารถต้านทานควาช้ืนท่ีข้ึนมาจากดิน ทำให้ปราสาท 

อิฐสามารถมีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท 

ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์, 

ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น, 

กู่สวนแตง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพ 78) และ 

ทุกปราสาทอิฐ อนึ ่ง เทคโนโลยีนี ้ ได้มีการถ่ายทอดไปถึง 

สถาปัตยกรรมของอารยธรรมในยุคต่อมาที่ได้รับอิทธิพล 

เขมร คือ สมัยสุพรรณภูมิ (อู่ทองหรือก่อนอยุธยา), สมัย 

อยุธยาตอนต้น และสมัยสุโขทัย ที่ยังพบการใช้ศิลาแลงนำมา

ก่อสร้างเป็นฐานและตัวอาคารจำนวนมาก
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ภาพ 78. กู่สวนแตง อำเภอพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงการใช้ศิลาแลงมาก่อสร้าง 

เป็นส่วนฐานของอาคารอิฐในสถาปัตยกรรม 

เขมร นับเป็นภูมิปัญญาอันเป็นเลิศ เนื่องจาก 

ศิลาแลงสามารถต้านทานความชื้นที่ขึ้นมา 

จากดิน และระบายอากาศได้ดีกว่าการ 

ก่ออิฐลงไปกับพื้นดินโดยตรง

ภาพ 79. พระมหาเจดีย์ วัดเจดีย์หลวง 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจดีย์ที่มีช้าง

ล้อมอยู่รอบฐาน ได้พังทลายลงด้วยเหตุจาก 

แผ่นดินไหว ปัจจุบัน ด้านนอกบางส่วน 

ได้รับการบูรณะแล้วโดยกรมศิลปากร เพื่อให้ 

เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 การเกิดอุบัติภัยที่จะกล่าวถึง ณ ที่นี้ จะได้กล่าวถึง 

เฉพาะภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว ท่ีทำลายอาคารในอดีต ซ่ึงเกิดข้ึน 

ในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีการสั่นไหวของ 

พ้ืนดิน จนทำให้ยอดเจดีย์ หลังคาหรือผนังอาคารประวัติศาสตร์ 

 3. การเกิดอุบัติภัย : แผ่นดินไหว

 อุบัติภัยที่สามารถเกิดขึ้นและทำให้อาคารเสื่อมสภาพ 

จนถึงขั้นพังทลายลงได้ มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ไม่ว่าจะ 

เป็นไฟไหม้ พายุ สงคราม ต้นไม้โค่นล้มใส่ น้ำท่วม ฯลฯ 

ในการออกแบบอาคาร ซึ่งหลายประการเป็นสิ่งป้องกันได้ เช่น 

การออกแบบเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม การตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ 

เพื ่อป้องกันไม่ให้หล่นมาใส่อาคาร การป้องกันอัคคีภัย 

เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติภัยทำให้อาคารชำรุด ก็จะต้อง 

ซ่อมบูรณะในส่วนที่เสียหาย หากไม่ถึงขั้นที่จะต้องสร้างใหม่ 

หากไม่พังทลายจนหมดสิ้น เช่นที่เกิดจากภัยสงคราม และ 

ทำให้ เกิดการเผาและระเบิดทำลายอาคารบ้านเมือง 

นอกเหนือจากชีวิตต่างๆ ไปเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นการ 

ล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา หรือกัมพูชาในอดีต

พังลงมาบางส่วนบ่อยครั้ง แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถซ่อมคืน 

สภาพเดิมได้ แต่ท่ีรุนแรง และยังปรากฏหลักฐานการพังทลาย 

จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ คือเหตุที่เกิดขึ้นกับพระมหาเจดีย์ 

วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ 79) ซ่ึงเป็น 

เจดีย์ขนาดใหญ่ ประดับด้วยช้างปูนปั้นอยู่โดยรอบ ปัจจุบัน 

กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะบางส่วน โดยการก่ออิฐรอบ 

ส่วนฐานเรือนปราสาทและทางขึ้น พร้อมปั้นปูนประดับซุ้ม 

และบันไดพญานาค ในลักษณะเพื ่อรักษาหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ มิใช่การฟื้นฟูศรัทธาในพุทธศาสนาที่มีต่อเจดีย์ 

พระองค์นี้ โดยการก่อสร้างใหม่ซ้อนทับเช่นที่เคยปฏิบัติกัน 

มาในการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์หรือพระธาตุพนม
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 อน่ึง เจดีย์อิฐขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีแผ่นดินไหว ในประเทศ 

พม่า โดยเฉพาะที่เมืองพุกาม เจดีย์วิหาร (ที่เรียกเช่นนี้เนื่อง 

จากสามารถเข้าไปภายในองค์เจดีย์ซึ่งเป็นวิหารประดิษฐาน 

พระพุทธรูปได้) จำนวนมากได้มีการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้าง 

ระบบวงโค้ง (round arch) ซ่ึงมีส่วนช่วยในการรับและส่งถ่าย 

แรงได้มาก ทำให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ดีกว่าระบบ 

ก่ออิฐในระบบซ้อนเหลื่อม (corbel arch) ที่ใช้กันในทั่วไปใน 

สถาปัตยกรรมโบราณในประเทศไทย ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

จึงอาจเกิดเฉพาะกับส่วนยอดซึ่งซ่อมแซมได้ ดังตัวอย่างจาก 

กรณี เจดีย์ธรรมยางจี (Dhammayangi Temple)  

(ภาพ 80-81) แม้จะมีประวัติว่าสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากกษัตริย์ 

ผู้สร้างสิ้นพระชนม์เสียก่อน แต่ก็เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในเมืองพุกาม กับเจดีย์บูเลดี (Buledi Temple) (ภาพ 82) 

เมืองพุกาม ประเทศพม่า ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

แต่ส่วนยอดได้รับการบูรณะครบถ้วน

ภาพ 80-81. เจดีย์ธรรมยางจี เป็นหน่ึงในเจดีย์ 

วิหารจำนวนมากของเมืองพุกาม ประเทศพม่า 

 ซึ่งการก่ออิฐระบบวงโค้ง (round arch)  

ทำให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ดีกว่า 

ระบบซ้อนเหลื่อม (corbel arch) ที่ใช้ใน 

การก่อสร้างอาคารโบราณในประเทศไทย

ภาพ 82. เจดีย์บูเลดี แสดงลักษณะเจดีย์วิหาร 

เมืองพุกาม ประเทศพม่า ที่ส่วนยอดบูรณะ 

ให้ครบถ้วน 
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 4. การทรุดตัวของฐานราก

 โบราณหรืออาคารประวัติศาสตร์ที่ก่อด้วยอิฐทั้ง 

หลายในประเทศไทย ใช้ระบบการก่อสร้างแบบรับน้ำหนัก 

(load bearing system) โดยการก่ออิฐซ้อนกันขึ้นไปโดย 

ตรงแล้วให้ดินรับน้ำหนัก สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เป็น 

ทรายและภาคเหนือที่เป็นหินและดินแข็ง สำหรับในพื้นที ่

ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดินมีความ 

อ่อนและถึงขั้นอาจเป็นเลน เจดีย์และอาคารขนาดมหึมาย่อม 

จมลงได้ แต่ด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต ได้นำ 

ซุงมาวางเป็นแพซ้อนกันหลายชั้น เพื่อรับน้ำหนักอาคารก่อน 

จะก่ออิฐซ้อนกันข้ึนไป และแพซุงเหล่าน้ีเม่ืออยู่ในช้ันน้ำใต้ดิน 

ที่เปียกชื้นตลอดเวลาก็ไม่ผุ สามารถรับน้ำหนักและน่าจะ 

สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ด้วย แม้ภาคกลางในอดีตจะ 

ไม่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม ในการ 

ก่อสร้างภูเขาทอง วัดสระเกศ กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3 ก็มี

ประวัติการพังยุบตัวลงมาเนื่องจากพื้นที่ตั้งเป็นเลนชายคลอง 

จนถึงขั้นเลิกก่อสร้าง และกลับมาสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 

ถึงรัชกาลที่ 5 

ภาพ 83. เจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งยอดเอียงจาก 

ศูนย์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจาก 

น้ำเคยซึมลงส่วนฐาน หรือเกิดจากการทรุดตัว 

ของฐานราก ในเมื่อระดับน้ำใต้ดินที่รองรับ 

ฐานรากระบบแพของเจดีย์ ด้านทิศตะวันตก 

ที่อยู่ด้านหลังเหือดไป

 อนึ่ง ยังได้มีการนำโอ่งหรือไหมาวางคว่ำผูกติดกันให้ 

เป็นแพ เพื่อใช้เป็นฐานรากอาคาร โดยพระอธิการสุเจริญ 

ธัมมรโต เจ้าอาวาส วัดวรโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระบุว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม จึงได้นำไหที่ได้รับจากการบริจาค 

มาใช้ก่อสร้างฐานรากซุ้มประตูและกุฏิหมู่ของวัด ซึ่งตั้งอยู ่

บนพ้ืนท่ีดินเลน ริมแม่น้ำลพบุรีอย่างได้ผลดี ท้ังช่วยประหยัด 

งบประมาณเป็นอย่างมาก กระน้ันก็ตาม เจดีย์เก่าแก่ในพ้ืนท่ี 

เมืองพระนครศรีอยุธยา ที่ดูน่าจะประสบปัญหาการทรุดตัว 

ของฐานรากและทำให้เจดีย์เอนเอียง ที่เห็นได้ชัดคือ เจดีย ์

ภูเขาทอง (ภาพ 83) ซึ่งเคยมีคูน้ำล้อมรอบ และถัดไปด้าน 

ทิศตะวันตกก็เป็นคลองมหานาค ซึ่งเป็นคลองขุดจากแม่น้ำ

ลพบุรีมายังวัดภูเขาทอง กลางทุ่งภูเขาทอง ทุ่งนาผืนใหญ่ที่มี

น้ำเจิ่งนองในฤดูฝน และแห้งไปในฤดูร้อน ที่ใช้เป็นสนามรบ  

ปัจจุบันเมื่อน้ำในคูคลองด้านทิศตะวันตกเหือดลง ดูจะทำให้ 

ระดับน้ำใต้ดินเอียงต่ำไปข้างหนึ่ง ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่า 

อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ทำให้ฐานเจดีย์ เอียงไปก็ ได้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเจดีย์ฐานแผ่ แม้จะเอนไปบ้าง  

ขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่สมดุลใหม่
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 เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การเปลี่ยนแปลงของ 

ฐานรากระบบแพของเจดีย์ขนาดใหญ่ในภาคกลางมีความ 

สัมพันธ์กับระดับน้ำใต้ดิน ก็จะพบว่าในส่วนฐานของ 

พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ (ภาพ 84) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ 

เจ้าพระยา เมืองพระนครศรีอยุธยา ที่ระดับเพียงไม่ถึงเมตร 

เมื่อเจาะช่องลงไป ก็จะเห็นน้ำใต้ดินแล้ว (ภาพ 85) แสดง 

ให้เห็นว่าส่วนของฐานรากพระปรางค์แช่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลา 

นอกจากน้ีระหว่างการขุดแต่งกำแพงแก้ว รอบฐานพระปรางค์ 

วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี พบน้ำใต้ดินอยู่ในระดับตื้นมาก 

(ภาพ 86) เมื่อผู้รับเหมาพยายามสูบน้ำออก ดูเหมือนจะ 

ทำให้องค์พระปรางค์เอียงไปจากศูนย์เล็กน้อย (ภาพ 87) 

ภาพ 84-85. พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

เมืองพระนครศรีอยุธยา (ซ้าย) ที่ระดับเพียงไม่ถึงเมตร เม่ือเจาะ 

ช่องลงไป ก็จะเห็นน้ำใต้ดินท่วมอยู่ใต้ฐานตลอดเวลา (ขวา)

ภาพ 86-87. ระดับน้ำใต้ดินบริเวณรอบพระปรางค์วัดมหาธาตุ 

จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ตื้นมาก (ซ้าย) เมื่อสูบน้ำออก ดูจะทำให้องค์พระ

ปรางค์เอียงออกจากศูนย์เล็กน้อย (ขวา)
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 อนึ่ง ศิลาแลง (laterite) หรือ แม่รัง ในทางธรณีวิทยา

จัดเป็นดินชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการผุกร่อนของหินต้นกำเนิด 

ประเภทต่างๆ ได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหินทราย 

หินปูน หินแกรนิต หินบะซอลท์  ฯลฯ แต่ เนื่องจาก 

ภาษาไทยใช้คำว่า “ศิลา” และลักษณะทางกายภาพมีความ 

แข็งและการแปรรูปเป็นการสกัดขึ้นมาใช้โดยตรง จึงขอกล่าว

ถึงไว้ในประเภทสถาปัตยกรรมหิน 

 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และศรีลังกา 

พบมีการนำศิลาแลงมาก่อสร้างอาคารอย่างกว้างขวาง  

สำหรับในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในราว 

พุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา พบในสถาปัตยกรรมสมัย 

อารยธรรมเขมรแห่งอาณาจักรเจนละและกัมพูชาก่อน  

ในประเทศเวียดนามพบในสมัยอารยธรรมจาม โดยศิลาแลง  

ถูกนำมาใช้ก่อสร้างเป็นส่วนฐานของอาคาร เพื่อรองรับ 

อาคารที่เป็น ”ปราสาท” อิฐหรือหินที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง  

เช่ น  กู่ ส วนแตง  อำ เภอพุท ไ ธสง  จั งหวั ดบุ รี รั มย์ ,  

ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

สำหรับอารยธรรมในสมัยต่อมาคือ สมัยสุพรรณภูมิ  

(อู่ทองหรือก่อนอยุธยา) สมัยอยุธยาตอนต้น และสมัยสุโขทัย 

ก็ยังพบใช้ก่อสร้างเป็นตัวอาคารอย่างกว้างขวาง แต่ต่อมา 

จนถึงปัจจุบัน การใช้ศิลาแลงได้ลดความนิยมลง ใช้เป็น 

เพียงวัสดุปูพื้น ส่วนตัวอาคารนิยมก่อด้วยอิฐดินเผา

2.3 การเสื่อมสภาพของสถาปัตยกรรมหิน

 หินที่ใช้นำมาก่อสร้างอาคารในประเทศไทยในอดีต 

คือ หินท่ีมีอยู่มากในท้องถ่ิน และสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

สกัดด้วยแรงคนออกมาเป็นก้อนได้ ได้แก่ หินทรายและศิลาแลง 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ภาคใต้ใช้หินปูน 

กระเทาะเป็นก้อน ส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีการใช้หิน 

ที่นำมาจากภูมิภาคอื ่น ส่วนภูเขาหินปูนและหินอ่อนใน 

ภูมิภาค ในช่วงศตวรรษนี้เอง จึงสามารถและนิยมสกัด 

ออกมาเป็นแผ่นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เพื่อบุผนังหรือปูพื้น  

มิได้นำมาใช้เป็นก้อนก่อเป็นกำแพงเช่นการใช้หินในอดีต

 ศิลาแลง มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ออกไซด์ของเหล็ก 

(iron oxide) หรืออลูมิเนียม (aluminium) พบในสภาพ 

ภมูอิากาศรอ้นชืน้เทา่นัน้ โดยในฤดแูลง้ นำ้ใตด้นิลดระดบัตำ่ลง 

พาเอาสารประกอบอลูมิเนียมลงไปสู่ที่ต่ำ เหลือสารประกอบ 

เหล็กออกไซด์รวมกลุ่มกันอยู่ด้านบน และเป็นโพรงว่าง 

ทำให้ศิลาแลงมีลักษณะเด่น คือ มีรูพรุนและมีเนื้อเป็น 

สารประกอบเหล็กออกไซด์มากกว่าอลูมิเนียมออกไซด์  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบศิลาแลงที่ผ่านการผุกร่อน 

จนร่วนเป็นลูกรัง และมีสารประกอบเหล็กอยู่มาก ในสมัย 

โบราณจึงมีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการถลุงเหล็ก 

 สำหรับอาคารโบราณที่ก่อสร้างด้วยหินแท้ ในประเทศ

ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ใช้หินทราย 

(sandstone) ซึ่งจัดเป็นหินตะกอน (sedimentary rock) 

ประเภทหนึ่ ง  เกิดจากการทับถมตัวของทราย โดยมี 

องคป์ระกอบหลกัเปน็แรค่วอรตซ ์(quartz) อาจมแีรแ่มกเนไทต ์

(magnetite) และไมกา (mica) ปะปนอยู่ แร่เหล่านี้  

เกาะประสานกันไว้ด้วยวัตถุประสาน ซึ่งได้แก่ เชิร์ต (chert) 

แคลไซด์ (calcite) โดโลไบต์ (dolobite) เหล็กออกไซด์  

(iron oxide) และดินเหนียว (clay) ซึ่งมักทำให้หินมีสีเหลือง 

น้ำตาล แดง เทา แตกต่างกันออกไป

 สำหรับหินทรายที่มีดินเหนียวเป็นตัวประสานอยู่มาก 

เช่น หินทรายแดง บริเวณกำแพงรอบนอกของปราสาท 

หินพิมาย ก็จะเปื่อยยุ่ยเร็ว นอกจากนี้หินทรายเป็นหินตะกอน 

ประเภทหนึง่ การเสือ่มสภาพจงึเปน็ไปไดง้า่ย โดยอาจรว่งเปน็ผง 

หรือปริแตกโดยแยกชั้นออกมาจากเนื้อหิน การเสื่อมสภาพ 

จึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเนื้อหิน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ 

สภาพแวดล้อมที่หินตั้งอยู่ หากตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง สัมผัส 

กับความชื้นของดินโดยตรง โดยเฉพาะสภาพของดินเค็ม  

จะทำให้เกิดสภาพเกลือตกผลึกดันเนื้อหินให้หลุดร่วงออก 

ได้เร็ว ในขณะที่ศิลาแลงเป็นวัสดุที่กร่อนไปแล้ว เหลือไว้ 

แต่อ็อกไซด์ของเหล็ก จึงมีคุณสมบัติทนต่อความชื้นและ 

ความเคม็ไดด้กีวา่หนิทราย ดงันัน้ดว้ยภมูปิญัญาของคนโบราณ 

จึงไม่นิยมก่อสร้างฐานอาคารด้วยศิลาแลง
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 สภาพการผุกร่อนของหินทรายอย่างรุนแรง เห็นได้ชัด

จากเมื่อหินทรายตั้งฝังอยู่กับพื้นดินโดยตรง ในบริเวณ 

พื้นที่ดินเค็ม ที่เรียกว่า “เป็นเกลือ” ซึ่งทำให้น้ำเค็มถูกดูด 

ซับเข้าไว้นในเนื้อหินในฤดูฝน และเมื่อแห้งไปในฤดูร้อน  

ผลกึเกลอืกจ็ะดนัตวัออกทำใหผ้วิหนิหลดุรว่ง ดงัจะเหน็ไดจ้าก 

กรณใีบเสมาสมยัทวารวด ีทีเ่มอืงฟา้แดดสงยาง บา้นหนองแปน 

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เมื่อผ่านกาลเวลามาราว 

1,000 ปี กระทั่งถึงในเวลา พ.ศ. 2554 เสมาหลายใบผุกร่อน 

เป็นผงจนแทบไม่เหลือรูปทรง (ภาพ 88) สำหรับลวดลายที่ 

แกะสลักบนพื้นผิวอาจหลุดร่วงหายไปหมดหรือเห็นเพียง 

เลือนราง รอการหลุดร่วงต่อไป (ภาพ 89)

 สำหรับในกรณี กำแพงรอบนอก ปราสาทพิมาย 

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ 90) แม้จะตั้งอยู่บน 

พื้นดินที่มิได้มีสภาพเป็นดินเค็ม แต่ชนิดของหินมีส่วนสำคัญ 

ต่ออายุการใช้งาน โดยส่วนฐานและผนังอาคารก่อสร้างด้วย 

หินทรายแดง ซึ่งมีส่วนผสมของดินเหนียว (clay) จึงเกิดการ 

ผุกร่อนได้มากกว่าหินทรายสีเทาอมขาว ซึ่งมีส่วนผสมของ 

ทรายมาก 

ภาพ 88-89. ฝุ่นผงดินและทรายที่ร่วงหล่นลงจากการเสื่อมสภาพ 

(บนซ้าย) และลวดลายที่สึกกร่อนไปจนเลือนราง (บนขวา)  

ของใบเสมาหินทรายทวารวดี ที่เมืองฟ้าแดดสงยาง บ้านหนองแปน 

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุราว 1,000 ปี

ภาพ 90. กำแพงรอบนอก ปราสาทพิมาย 

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีส่วนฐาน 

และผนังอาคารก่อสร้างด้วยหินทรายแดง 

ซึ่งมีส่วนผสมของดินเหนียว จึงเกิด 

การผุกร่อนได้มากกว่าหินทรายสีเทาอมขาว 

ซึ่งมีส่วนผสมของทรายมาก และนิยมนำมาใช้

ก่อสร้างเป็นชิ้นส่วนของส่วนประดับ 

สถาปัตยกรรมเขมร ไม่ว่าจะเป็นกรอบประตู 

หน้าต่าง ลูกกรง ทับหลัง หน้าบัน และยอด 

ปราสาท เป็นต้น

 นอกจากนี้  แม้ จะ เป็ นหิ นทรายสี เทาอมขาว 

ที่ในสถาปัตยกรรมเขมร นิยมนำมาใช้ก่อสร้างเป็นชิ้นส่วนของ

ส่วนประดับสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรอบประตู หน้าต่าง 

ลูกกรง ทับหลัง หน้าบัน และยอดปราสาท เป็นต้น 

แต่หากถูกฝนซัดสาดมาก ส่วนผิวหน้าก็อาจผุกร่อนไปได้ 

เช่นกัน แม้ในส่วนฐานอาจไม่มีน้ำซึมขึ้นมาจากระดับดินก็ตาม 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากในกรณ ีประตดูา้นขา้ง ปราสาทสระกำแพงใหญ ่

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพ 91) เป็นต้น
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 ดังกล่าวแล้วว่า ด้วยภูมิปัญญาของชาวเขมร ได้มี 

การนำศิลาแลงมาใช้เป็นส่วนฐานอาคาร ซึ่งช่วยต้านทาน 

ความเค็มของน้ำเค็มในภาคอีสาน ที่จะดูดซึมขึ้นมาทำลาย 

เน้ืออิฐหรือหิน ตัวอย่าง เป็นโคปุระ ปราสาทเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 92) อย่างไรก็ตาม ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16  

ได้มีการนำหินทรายเข้ามาใช้ก่อสร้างเป็นอาคารทั้งหลัง  

อาจด้วยเป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรกัมพูชามีอำนาจ 

แข็งแกร่งที่สุด โดยปราสาทหินทรายทั้งหลัง ได้มีปรากฏขึ้น 

ในประเทศกัมพูชา สำหรับในประเทศไทย เช่น ปราสาท 

เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นฐานยอดเขาที่ 

เป็นหิน (ภาพ 93) ปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา 

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพ 94) 

ภาพ 91. สภาพการกร่อนของผิวหินทราย บริเวณประตูด้านข้าง 

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ 92. โคปุระ ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น แม้ตัวอาคาร 

จะก่อสร้างด้วยหินทราย แต่ก็ยังใช้ฐานเป็นศิลาแลง

ภาพ 93. ปราสาทพนมรุ้ง ที่ก่อสร้างด้วย 

หินทรายทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นโคปุระที่อยู่ 

โดยรอบและปราสาทประธาน แม้จะมี 

บางส่วนของระเบียงคดและอาคารบริวาร 

มีส่วนฐานเป็นศิลาแลงอยู่บ้าน แต่ก็นับได้ว่า

เป็นปราสาทที่ประกอบด้วยหินทรายทั้งหลัง 

และด้วยทำเลที่ตั้งบนยอดเขา จึงไม่พบปัญหา

ความเค็มของเกลือซึมขึ้นมากับน้ำใต้ดิน

และโคปุระ (ซุ้มประตู) ของปราสาท 

เมอืงตำ่ จงัหวดับรุรีมัย,์ ปราสาทหนิพมิาย 

จังหวัดนครราชสีมา, ปราสาทเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ในขณะที่ 

สถาปัตยกรรมของอาณาจักรจาม ซึ่งอยู่ 

ในประเทศเวียดนาม จะใช้หินทราย 

แ ก ะ ส ลั ก เ ป็ น เ พี ย ง ส่ ว น ป ร ะ ดั บ 

สถาปัตยกรรม เช่น ทับหลัง เสาประตู 

ยอดปราสาท เท่านั้น  
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ภาพ 94. ปราสาทองค์ประธาน 

ของกลุ่มอาคารปราสาทสระกำแพงใหญ่ 

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

มีส่วนฐานและผนังส่วนใหญ่ของอาคาร 

ก่อสร้างด้วยหินทราย ในขณะท่ีอาคารหลังอ่ืนๆ 

ใช้ศิลาแลงก่อสร้างเป็นส่วนฐาน

 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้า 

ชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรกัมพูชา แม้ดินแดนราชอาณา 

จักรของพระองค์จะแผ่ไพศาลครอบคลุมทั้งประเทศกัมพูชา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก  

และบางส่วนของภาคตะวันออกของประเทศไทย แต่อาคาร 

ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากศิลาแลง ซึ่งมีชิ้นส่วนประดับเป็น 

หินทรายแกะสลัก ที่รู้จักกันดีคือ “อโรคยศาลา” หรือ 

วิหารของพระไภสัชยคุรุ ในพุทธศาสนามหายานที่พระองค์ 

ทรงนับถือ ซึ่งทรงโปรดให้สร้างปราสาทศิลาแลงเพื่อเป็น 

วิหารดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์  

แม้เมื่อราชอาณาจักรกัมพูชาต่อมาได้พ่ายแพ้ต่ออาณาจักร 

สยามและอาณาจักรจาม การก่อสร้างสถาปัตยกรรมศิลาแลง

ยังคงปรากฏสืบมาในช่วงสถาปัตยกรรมก่อนและในสมัย 

อยุ ธยาและสุ โขทัย  ที่ ใช้ คำ เรี ยกว่ า  “พระปรางค์ ” 

แทนคำวา่ปราสาท เชน่  พระปรางคส์ามยอดและทีว่ดัมหาธาต ุ

จังหวัดลพบุรี, พระปรางค์วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก, 

วัดเจ้าจันทร์ จังหวัดสุโขทัย, วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี, 

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น โดยเฉพาะการ

ก่อสร้างเจดีย์และอาคารในเมืองศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร 

ก็ใช้ศิลาแลงทั้งหลังเกือบทั้งนั้น รวมไปถึงกำแพงเมืองอีกด้วย

 การพังทลายของสถาปัตยกรรมหินทรายและศิลาแลง 

ส่วนใหญ่เนื่องจากการเคลื่อนตัวของหินที่ถูกน้ำฝนซึมเซาะ 

จากด้านบนเข้าไปในแกนและฐานอาคารซึ่งเป็นดินอัดแน่น  

ก้อนศิลาซึ่งเป็นส่วนฐานเพียงแต่ก่อล้อมเป็นกำแพงสำหรับ 

อัดดิน และปูแผ่นหินทับชั้นบนเพื่อเป็นฐานปราสาทเท่านั้น  

โดยสถาปัตยกรรมเขมรจะใช้ก้อนศิลาเป็นฐานอาคารวางอยู ่

บนพื้นดินซึ่งเป็นทราย (sand) หรือทรายแป้ง (silt) 

ตามสภาพธรณวีทิยาโดยตรง เมือ่นำ้สามารถแทรกซมึลงไปใน

ส่วนของชั้นฐานได้ นานหลายปีเข้าส่วนฐานก็จะขยับตัวและ 

เป็นสาเหตุการพังทลายของสถาปัตยกรรมหินต่างๆ ในสมัย 

อารยธรรมเขมรและสมยัตอ่มาในประเทศไทย เชน่ ปราสาทหนิ 

บ้านปรางค์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แสดงการ 

ทับถมของหินทรายที่ร่วงหล่นลงมาและดินโดยรอบตามกาล 

เวลา (ภาพ 95) และปราสาทบรวิาร ในบรเิวณปราสาทตาเมอืนธม 

จงัหวดัสรุนิทร ์ทีห่นิสว่นยอดปราสาทตกหลน่ลงมาเกอืบหมด

แล้ว (ภาพ 96) สำหรับการพังทลายของปราสาทศิลาแลง 

ที่ปราสาทหมื่นชัย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี 

รูปแบบมาตรฐานของงอโรคยศาลา ก็พังทลายจนเกือบหมด 

(ภาพ 97) และ ที่ปราสาทตาเมือนโต๊ด (ภาพ 98) ซึ่งมีรูปแบบ 

มาตรฐานของ “บ้านมีไฟ” หรือวิหารสำหรับผู้เดินทาง 

ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่  7 แห่งอาณาจักรกัมพูชา 

และปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ การพังทลายส่วนหนึ่ง 

ก็ถูกต้นไม้ เข้าไปแทรกตามก้อนหิน เมื่อทำการบูรณะ 

ก็ได้มีการตัดต้นไม้ออก
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ภาพ 95-96. สภาพการพังทลายของปราสาทหินทราย สมัยอารย 

ธรรมเขมร ที่บ้านปรางค์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 

แสดงการทับถมของหินทรายที่ร่วงหล่นลงมาและดินโดยรอบ 

ตามกาลเวลา (บน) และปราสาทบริวาร ในบริเวณปราสาท 

ตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ (ล่าง)

ภาพ 97-98. สภาพการพังทลายของปราสาทศิลาแลง ที่ปราสาท 

หมื่นชัย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานของ 

อโรคยศาลา (บน) และ ที่ปราสาทตาเมือนโต๊ด จังหวัดสุรินทร์ 

ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานของ “บ้านมีไฟ” หรือวิหารสำหรับผู้เดินทาง 

ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรกัมพูชา (ล่าง)
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 อนึ่ง ในการก่อสร้างปราสาทหินทรายนั้น หินทราย 

แตล่ะกอ้น มใิชเ่ปน็กอ้นลกูบาศก ์แตเ่ปน็กอ้นมบีา่อยูห่ลายดา้น 

เพื่อให้แต่ละก้อนล็อคเข้ากัน และบริเวณมุมอาคาร ก็ยังมี 

เหลก็ฝงัไวเ้พือ่ยดึกอ้นหนิระหวา่งกำแพงทีเ่ปน็มมุฉากกนัดว้ย 

ซึ่งจะแตกต่างกับสถาปัตยกรรมศิลาแลง ซึ่งส่วนใหญ่ตัดเป็น 

ก้อนสี่เหลี่ยม และใช้วิธีก่อเหมือนอิฐคือมีปูนก่อและปูนฉาบ 

ซึ่งปูนฉาบและปูนปั้น ที่ปกป้องผิวภายนอกนี้ ยังคงพบ 

หลักฐานได้ในพระปรางค์หลายแห่ง เช่น ที่วัดพระพายหลวง 

จังหวัดสุโขทัย (ภาพ 99-100) วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก  

(ภาพ 101-102) วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี 

ภาพ 99-100. สถาปัตยกรรมศิลาแลง 

ในวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย (ซ้าย)  

ปราสาทหนึ่งในสามองค์ที่ยังไม่พังทลายลง  

ยังคงปรากฏปูนปั้นประดับผิวศิลาแลงให้เห็น 

อย่างชัดเจน (บน)

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น แต่เมื่อเนื้อปูน 

กะเทาะออก ก็จะเห็นเพียงก้อนศิลาแลง จึงทำให้ผู้คน 

ส่วนใหญ่นึกว่าอโรคยศาลาไม่มีการฉาบปูนและปั้นปูน  

เพราะอโรคยศาลาน้ันมีอายุเก่ากว่าพระปรางค์ในสมัยหลังน่ันเอง 

แต่เนื่องจากสถาปัตยกรรมศิลาแลงมิได้มีบ่าล็อคกันไว้  

แนน่หนาอยา่งปราสาทหนิ จงึทำใหพ้งัทลายไดง้า่ย โดยเฉพาะ 

เมื่อนำมาก่อสร้างเป็นพระปรางค์สมัยก่อนและสมัยอยุธยา 

ดังที่กล่าวมาแล้วคือ การพังทลายพระปรางค์ศิลาแลง 

วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

 สำหรับหินลักษณะอื่นที่มีการนำมาใช้ก่อสร้างอาคาร 

ในประเทศมนีอ้ย ไดแ้ก ่หนิภเูขา พบนำมาใชก้อ่สรา้งเปน็ปอ้ม 

ปืนสมัยอยุธยา ที่บริเวณหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา (ภาพ 103) 

สำหรบัหนิออ่น มกีารนำเขา้มาใชจ้ากอติาล ีในสมยัรชักาลที ่5 

เพื่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม และเหลือพอสร้างอุโบสถวัด

เบญจมบพติรอกีหลงัหนึง่ กอ่นจะมกีารทำเหมอืงหนิออ่นและ

หินแกรนิตในประเทศไทยปัจจุบัน แต่ก็เป็นการนำหินอ่อนมา

ตัดเป็นแผ่นเพื่อปูพื้นหรือกรุผนังเท่านั้น มิได้ตัดเป็นก้อนเพื่อ 

ใช้เป็นโครงสร้างด้วยอย่างการใช้หินทรายและศิลาแลงในอดีต
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ภาพ 101-102. ปรางค์ศิลาแลง วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก ยังคงปรากฏปูนปั้นประดับผิวศิลาแลงให้เห็นอย่างชัดเจน

ภาพ 103. สภาพป้อมท่ีหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา ภายหลังจากการขุดแต่งดินท่ีทับถมออก แสดงลักษณะการก่อสร้างป้อมสมัยอยุธยาด้วยหินภูเขา 
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 ประเภทของสถาปัตยกรรมเมื่อจำแนกตามประเภท 

วัสดุ ซึ่งในที่นี้ได้จำแนกไว้ 3 ประเภทคือ ไม้ อิฐ และหิน  

สำหรับ ไม้และอิฐ เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ง่ายกว่าหิน  

และสามัญชนทั่วไปก็นิยมนำมาใช้ก่อสร้าง ในขณะที่การ 

ก่อสร้างอาคารด้วยหินในอดีตนั้น ต้องเป็นงานก่อสร้างของ 

พระมหากษัตริย์หรือเจ้าเมือง ซึ่งต้องใช้แรงงานเป็นพิเศษ  

และเทคนิคในการอนุรักษ์ในปัจจุบัน ก็จะต้องใช้เทคนิคพิเศษ 

ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลหินหล่นและการใช้เครื่องมือหนัก ซึ่งใน

ปัจจุบันโบราณสถานที่สร้างด้วยหินนั้น ล้วนเป็นอาคารที่ขึ้น 

ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และมีหน่วยงานคือ 

กรมศลิปากรรบัผดิชอบในการอนรุกัษโ์ดยตรง เมือ่หนงัสอืเลม่นี ้

เน้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นซึ่งเป็นของสามัญชนใน 

แนวทางการมีส่วนร่วม ซึ่งอาคารดังกล่าวส่วนใหญ่มิได้ขึ้น 

ทะเบยีนเปน็โบราณสถานของชาต ิ(แมอ้าจจะมกีารขึน้ทะเบยีน 

ต่อมาในภายหลัง) กรณีศึกษาในบทที่เกี่ยวข้อง จึงจะไม่พบวิธี

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประเภทหินอีก จึงจะได้กล่าวถึง 

หลักการอนุรักษ์เบื้องต้นของสถาปัตยกรรมหินในบทนี้ 

ยาวหน่อย ในขณะที่การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้และอิฐจะ 

กล่าวถึงอย่างย่อ เนื่องจากจะได้อธิบายรายละเอียดควบคู่ไป 

กับกรณีต่างๆ ในการอนุรักษ์ในแนวทางมีส่วนร่วม

 หลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเบื้องต้น ที่จะได้ 

กล่าวถึงในบทนี้ โดยจำแนกไว้ตามประเภทวัสดุก่อสร้าง  

จึงมีดังต่อไปนี้

 1. สถาปัตยกรรมไม้ สำหรับไม้ที่ผุสามารถทดแทน 

ได้ด้วยไม้ใหม่, ใช้สารเคมีอัดซึมเข้าไปในไม้เดิมให้ไม้แข็งตัว, 

หรือใช้ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ (เช่น ไวนิล ไฟเบอร์กลาส) 

ทำไม้เทียม โดยเฉพาะในชิ้นส่วนไม้แกะสลักลวดลาย เช่น 

คันทวย หน้าบัน ตัวลำยอง

 2. สถาปัตยกรรมอิฐ อิฐเป็นสถาปัตยกรรมที่ต้องมี 

การฉาบปูน เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากน้ำ ในอดีต 

จะใช้ปูนขาวหมักและตำ เมื่อปูนขาวกระเทาะออก ก็สามารถ

ฉาบใหมร่วมทัง้ทาสไีดโ้ดยงา่ย แตห่ากไมม่กีารฉาบปนูปอ้งกนั

เนื้อวัสดุไว้ สถาปัตยกรรมอิฐเช่น เจดีย์ต่างๆ ก็จะพังทลาย 

ลงมาอย่างรวดเร็ว การอนุรักษ์จึงมีทั้งวิธีที่ก่ออิฐฉาบปูนให้ 

คนืสภาพงดงามดงัเดมิ หรอือนรุกัษร์ปูแบบทางประวตัศิาสตร์

ที่เห็นเป็นอิฐเปลือยไว้ โดยในประเทศไทยนิยมก่ออิฐใหม่ 

3. หลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเบื้องต้น

ทดแทนอิฐเก่าที่ผุ แต่ในต่างประเทศนิยมใช้สารเคมีอัดซึม 

เข้าไปในเนื้อวัสดุให้แข็งตัว ซึ่งรวมอิฐและหินด้วย

 อน่ึง การใช้ปูนซีเมนต์แทนปูนขาวในงานฉาบปูนบูรณะ 

สถาปัตยกรรมโบราณเช่นที่พบอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ทำให้ 

ความชื้นในอิฐไม่สามารถระบายออกได้ และเป็นผลให้อิฐ 

ภายในเปื่อยยุ่ย จึงเป็นวิธีที่ไม่พึงปฏิบัติ

 3. สถาปัตยกรรมหิน  ในประเทศไทยปรากฏ 

สถาปตัยกรรมหนิสว่นใหญ ่เปน็สถาปตัยกรรมสายอารยธรรม

เขมรที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแลง ได้แก่ ปราสาทหิน 

ต่างๆ ที่พบอยู่มากในภาคอีสาน สำหรับการใช้หินอ่อนมีใช้ 

เพียงเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้ โดยก่อสร้างเป็นอาคารทั้งหลัง เช่น 

ที่วัดเบญจมบพิตร และพระที่นั่งอนันตสมาคม ในการอนุรักษ์ 

สถาปตัยกรรมหนิทรายและศลิาแลง นยิมใชว้ธิปีระกอบชิน้สว่น 

(Anastylosis) โดยนำชิน้สว่นทีห่ลดุรว่งลงมากอง เรยีงซอ้นกนั 

ขึ้นใหม่โดยมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฐานและยึด 

อยู่ภายใน นอกจากนี้ยังสามารถใช้หินใหม่หรือหินเทียม 

ทดแทนหินเดิม รวมทั้งใช้สารเคมีในการเสริมความมั่นคง 

เนื้อวัสดุด้วย

 ในการซ่อมคืนสภาพสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตาม 

รูปแบบที่ควรเป็นในสมัยสำคัญในอดีตของสถาปัตยกรรม 

เขมรนั้น เทคนิควิธีประกอบชิ้นส่วนหรืออนัสติ โลซิส  

(Anastylosis มาจากภาษากรกี แปลวา่ ตัง้ใหต้รง) นำมาใชเ้ปน็ 

ครั้งแรก ใน ค.ศ 1836 (พ.ศ. 2379) ในการซ่อมโบราณสถาน 

อโครโปลิส (Acropolis) ที่ก่อสร้างด้วยหินในกรุงเอเธนส์  

ประเทศกรีซและอีกหลายหลังในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 

สำหรับในทวีปเอเชีย ใน ค.ศ. 1907 (พ.ศ.2450) ปีเตอร์ 

วินเซนท์ แวน สไตน์ คอลเลนเฟลส์ (Pieter Vincent van 

Stein Callenfels) นักโบราณคดีชาวดัชท์ (เนเธอร์แลนด์)   

ได้ใช้ในการบูรณะพุทธสถานโบโรบูดูร์ (หรือบูโรพุทโธ/ 

Burobudur) ประเทศอนิโดนเีซยี สำหรบัในภาคพืน้ทวปีเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ อองรี มาร์กาล (Henri Marchal) 

นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส แห่งสถาบันฝรั่งเศสปลายบุรพทิศ 

(École Française d’Extrême-Orient (EFEO)) ได้เรียนรู ้

และนำ เทคนิคนี้ ม า ใช้บู รณะโบราณสถานที่ นครวั ด 

ประเทศกัมพูชา หลังจากนั้นเทคนิควิธีนี้ ก็ถูกใช้เรื่อยมา 

ในการบูรณะโบราณสถานในอารยธรรมเขมรทั้ งหมด 
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รวมทั้งในประเทศไทย โดยใน ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) 

เบอร์นาร์ด ฟิลลิป โกรลิเย่ (Bernard Phillip Groslier) 

ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส ได้นำมาใช้บูรณะปราสาทหินพิมาย  

จนเทคนิควิธีกลายเป็นวิธีมาตรฐานในการบูรณะปราสาทหิน 

และศิลาแลงทุกหลังในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศตา่งๆ ในยโุรป 

และที่น่ากล่าวถึงคือในประเทศอาฟกานิสถาน ในการซ่อม 

พระพุทธรูปยืนแห่งแบมยัน (Buddhas of Bamyan) ที่ถูกยิง

ถลม่ทำลายราบลงมาโดยพวกตาลบินั (Taliban) ใน ค.ศ. 2001 

(พ.ศ.2544)

 เพื่อเป็นการไขปัญหารูที่ ใช้ยกหินในการก่อสร้าง 

ปราสาทหินเขมร ผู้เขียนได้ขอให้ผู้รับเหมา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ปุราณรักษ์) ที่เข้ามาดำเนินการบูรณะปราสาทเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น ตามรูปแบบและรายการที่ผู้เขียนได้กำหนด 

ไว้ ทดลองยกหินโดยใช้รูที่ปรากฏอยู่เดิมบนก้อนหินต่างๆ 

ก็ปรากฏว่าสามารถยกได้จริง โดยอาศัยการตีลิ่มอัดเข้าไปในรู

ที่ เสียบเหล็กไว้หิ้วก้อนหิน (ภาพ 104-105) จากนั้นก็ 

หาชิ้นส่วนหินมาประกอบให้เข้าที่ตามบ่าที่ปรากฏของหิน  

หากก้อนใดมีลวดลายก็หาประกอบได้ง่ายหน่อย (ภาพ 106)  

แต่เนื่องจากมีหินแตกหักจำนวนมากและที่ไม่สามารถหา 

ประกอบเข้าบ่ากันได้พอดีก็มี  

ภาพ 104-106. การทดลองยกหินในการบูรณะ 

ปราสาทเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูกลม 

ที่เจาะไว้บนก้อนหินทราย (บนซ้าย) ทำให้ 

พบว่าชาวเขมรได้อาศัยรูเหล่านี้ยกหินโดย 

การเสียบแท่งเหล็กและตอกอัดลิ่มไม้ให้แน่น 

จะทำให้สามารถยกให้ได้โดยสะดวก (บนขวา) 

จากนั้นก็ทดลองประกอบชิ้นส่วนเป็นตอนๆ 

ไว้ก่อน เช่น แผงหน้าบัน (ซ้าย) ก่อนจะยกขึ้น 

ประกอบกันเป็นอาคาร สำหรับแผงท่ีมีลวดลาย 

จะสามารถหาชิ้นส่วนประกอบกันได้ง่ายกว่า 

ชิ้นส่วนที่เป็นผนัง เนื่องจากมีลวดลายต่อเนื่อง

ไว้ช่วยบอก และโดยหินทุกก้อนจะมีหมายเลข 

กำกับไว้
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ในการประกอบชิ้นส่วนก็อาจไม่สามารถประกอบได้เต็ม 

ทั้งหลัง (ภาพ 107-108) ซึ่งหากต้องการให้ได้รูปทรง 

สถาปัตยกรรมสมบูรณ์ ในบางประเทศก็จะมีการนำหินใหม่ 

มาตัดใส่ทดแทนส่วนที่ขาดหายไป เช่นในการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมหินในประเทศอิยิปต์ กรีก อิตาลี ฯลฯ 

รวมถึงกัมพูชา ที่อนุญาตให้ประเทศอื่น (เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 

อินเดีย ฯลฯ) เข้ามาเรียนรู้และอนุรักษ์ปราสาทหินให้

 อนึ่ง แม้การบูรณะจะช่วยยึดอายุอาคารให้สามารถ 

ยืนหยัดอยู่ได้อีกนาน แต่บางคร้ังก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ใน พ.ศ. 2551 ทำให้ปราสาท 

พราหมณ์ปรานัน แหล่งมรดกโลกที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้

รับการบูรณะเสร็จไปแล้วต้องพังทลายลงมาหลายส่วน และ 

บางหลังก็มีการขยับตัวจนอาจพังทลายลงมาได้

ภาพ 107-108. โคปุระหินทราย และบรรณาลัย 

ของที่ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น แสดงสภาพก่อนการบูรณะ 

ซึ่งพังทลายลงเป็นอย่างมากจนเห็นเป็นเพียง 

กองหิน (บน) เม่ือการบูรณะได้ใช้เทคนิควิธี 

ประกอบช้ินส่วนหรืออนัสติโลซิส (anastylosis) 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่สามารถหาชิ้นส่วน 

โดยเฉพาะส่วนผนังอีกเป็นจำนวนมากได้ เพราะ

หินและศิลาแลงแตกหักจำนวนมาก บรรณาลัย 

จึงสามารถประกอบชิ้นส่วนได้เพียงซุ้มประตู 

ทางเข้า และบางส่วนของผนังเท่านั้น (ล่าง)

 สำหรับการอนุรักษ์อาคารหินอ่อนโครงสร้างคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ในส่วนโครงสร้างจึงเป็นการเสริมเหล็กหรืออัดฉีด

คอนกรตีดว้ยเทคนิคสมยัใหม ่ส่วนผวิหนิออ่นที่ในอนาคตหลัง

จากผ่านสภาวะฝนกรดไปหลายสิบปี ก็จะเป็นคราบดำ 

ก็สามารถถูกล้างด้วยการเป่าทราย (sand blasting) หรือใช้ 

น้ำยาเคมีที่มีผลิตขึ้นมาเพื่อการทำความสะอาดอาคารเหล่านี้

โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากอาคารหินอ่อนและหินแกรนิต 

ในประเทศไทย ต้องการการซ่อมบูรณะยังมีอยู่จำนวนน้อย 

จึงยังไม่กล่าวถึงไว้ในที่นี้
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 นับจาก ที่ประเทศไทยได้มีการฟื้นฟูสัมพันธภาพกับ 

ประเทศตะวันตก หลั งจากที่ ขาดหายไปตั้ งแต่สมัย 

กรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นับจากรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แนวคิด

และแนวปฏบิตัแิบบตะวนัตกหรอืแบบ “ฝรัง่” ไดถ้อืวา่เปน็แบบ 

“สากล” และทันสมัย การก่อสร้างก็เร่ิมได้รับอิทธิพลตะวันตก 

มาจนทุกวันนี้  และมาตรการเพื่อการอนุรักษ์มรดกทาง 

วัฒนธรรมของชาติก็ได้มีพัฒนาการขึ้นเป็นลำดับ

 คำว่า “อนุรักษ์” เป็นการแปลจากคำภาษาอังกฤษว่า 

“conserve” ซึ่งในพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตย- 

สถาน แปลว่า รักษาให้คงเดิม และเมื่อสืบค้นดูจากพงศาวดาร 

และตำนานต่างๆ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการดำเนินการ 

กับอาคาร จะไม่ปรากฏคำว่า “อนุรักษ์”  มีแต่คำว่า “รักษา” 

“ซ่อมแซม” “บูรณะ” และ “ปฏิสังขรณ์” 

 เพื่อมุ่งรักษาโบราณวัตถุสถานของชาติ หลักฐาน 

กฎหมายเก่าแก่ที่สุด ที่ปรากฏคือ กฎหมายตราสามดวง 

การซ่อมแซมปฏิสังขรณ์
สถาปัตยกรรมในแนวทางดั้งเดิม2

1. ความเป็นมา

พระไอยการลักขณโจร มาตรา 47-52 สมัยอยุธยามาชำระใน

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระบุโทษสำหรับผู้ลักพระพุทธรูป 

ลอกทองพระ ลักพระคัมภี ร์  ขุดสถูป เจดีย์  ทำลาย 

พระวิหารกุฏิเสนาสนะ ให้มีการลงโทษ ได้แก่ การโบยด้วย 

ลวดหนัง ตัดนิ้ว ตัดส้นตีนมือ “ให้เอาตัวมันไปยัง ตแลงแกง 

ให้เผาแหลกจงแดง ประทับตัวมันให้ลอกดั่งมันทำแก่พระนั้น

บ้าง” (วิชัย ตันกิตติกร ใน กรมศิลปากร, 2533:54-55)  

ทั้งนี้แม้โทษรุนแรงจนถึงขั้นประหารชีวิต แต่กระนั้นก็ยังมีการ

ลักลอบขุดทำลายโบราณสถานที่เป็นซากเพื่อเสาะแสวงหา 

สิ่งมีค่าและพระเครื่อง จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงให้มีการออกข้อบังคับเพิ่มเติมให้

แต่ละวัดใกล้บ้านผู้ใด หากมีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ  

ให้นายอำเภอรั้วแขวงกรมการเมืองทำการประกาศเขตรังวัด 

ผูร้า้ยขดุวดั เพือ่ชว่ยกนัสอดสอ่งดแูล กม็ไิดท้ำใหก้ารลกัทรพัย ์

ภายในวัดและลักลอบขุดทำลายโบราณร้างหมดไป
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 เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนหันมาสงวนรักษาของโบราณ  

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ทรงมิได้กำหนดกฎหมายใหม่เพิ่มเติม แต่มีการ 

จัดตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้นใน พ.ศ. 2451 และมีการประกาศ 

ชักชวนให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พระภิกษุ และ 

ราษฎรนำสิ่งของต่างๆ มาจัดแสดง ถ้าของชิ้นใดงดงามเป็นที่

พอพระราชหฤทยักโ็ปรดเกลา้ฯ พระราชทานรางวลัแกเ่จา้ของ 

ศิลปวัตถุนั้นๆ  และที่สำคัญคือทรงพระราชทานกระแสรับสั่ง 

แนวทางการอนุรักษ์ “แนวทางใหม่” ขึ้นเป็นครั้งแรก  

(นิคม มูสิกะคามะ, 2532:92) ในการปฏิสังขรณ์พระปรางค ์

วัดอรุณราชวรารามไว้ว่า:

 “การซ่อมแซมพระปรางค์วัดอรุณและบริเวณ ต้องตั้ง 

ใจว่าจะรักษาของเก่าที่ยังคงใช้ได้ไว้ให้ทั้งหมด ถึงจะสี 

หม่นหมองเป็นของเก่ากับใหม่ต่อกัน เช่น รูปภาพเขียน 

ลายเพดาน เป็นต้น อย่าได้พยายามที่จะไปแต่งของเก่า 

ใหส้กุสดเทา่ของใหม ่ถา้หากวา่กลวัดำทีเ่รยีกวา่ดา่ง ใหพ้ยายาม 

ที่จะผสมสีใหม่อ่อนลง อย่างให้สีแหลมเหมือนที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ 

พอให้กลืนไปกับสีเก่าลวดลาย พืชพรรณอันใดก็ตามให้รักษา 

คงไว้ตามรูปเก่าจะเปลี่ยนแปลงแห่งใด สิ่งใดให้ดีขึ้น ต้อง 

ให้กราบทูลก่อนฯ เรื่องทำน้ำรอบลานพระปรางค์เป็นสำคัญ  

บ้านไทยเราไม่ค่อยสู้สันทัดเรื่องท่อน้ำ ถ้าควรจะหารือ 

ผู้ที่เขาเข้าใจให้หารือ...”

 จากบันทึกพระกระแสรับสั่งดังกล่าว บ่งชี้ได้ชัดเจน 

ว่า ก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่ 5 การซ่อมแซมอาคารหรือการ 

ปฏิสังขรณ์วัดและวัง ตามแนวทางดั้งเดิมของไทยนั้นมี 

หลักการซ่อมให้ดูใหม่ จนถึงขั้นรื้อถอนแล้วสร้างขึ้นใหม่แทน 

ของเดิมก็มี  ดังปรากฏความตามพระราชพงศาวดาร 

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 (ดำรงราชานุภาพ, 2546:89) 

เกี่ยวกับการสร้างมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีว่า:

 “มาถึงรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราช 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นแม่กองสร้างพระมณฑป 

พระพุทธบาทขึ้นใหม่ ของเดิมครั้งกรุงเก่าทำเป็นห้ายอด 

เห็นไม่งาม ทำใหม่ครั้งนี้แก้เป็นยอดเดียว”

 อนึ่ง แม้แนวคิดที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมจะ 

เริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ธรรมเนียมปฏิบัติแบบดั้งเดิม  

หากอาคารทรุดโทรมมากก็ยังคงมีการรื้อถอน แล้วสร้างใหม่ 

หากยังใช้ได้ ก็มีการนำกลับมาใช้ ดังปรากฏในประวัติ 

การสร้างวัดเบญจมบพิตร ที่ “โปรดเกล้าฯให้รื้อถอนสิ่ง 

ก่อสร้างในวัดเดิมทั้งหมด ปรับพื้นที่ก่อสร้าง สังฆเสนาสน์ 

สำหรับพระสงฆ์สามเณรอยู่อาศัยได้ 33 รูป เท่ากับปีที่ 

ทรงครองราชสมบัติ...กับโปรดเกล้าฯให้สร้างพระอุโบสถ 

ชั่วคราว เป็นอาคารไม้หลังคามุงจากเพื่อทำสังฆกรรมไป 

พลางก่อน” (http://www.dhammathai.org/watthai/

bangkok/watben.php, 2554) เมื่อพระอุโบสถถาวร 

และพระระเบยีง ทีก่อ่สรา้งดว้ยหนิออ่นทีส่ัง่อติาล ีทีโ่ปรดเกลา้ฯ 

ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ 

วัดติวงศ์ เป็นสถาปนิก และเสนาสนะอื่นๆ แล้วเสร็จ พร้อม 

ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 

เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่6  จงึโปรดเกลา้ฯ ใหร้ือ้พระอโุบสถไม้ 

ชั่วคราวหลังเดิม ไปสร้างเป็นพระอุโบสถวัดวิเวกวายุพัด 

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สำหรับบางแห่งถ้าไม่ถึงขั้นรื้อสร้างใหม่ ก็เป็นการ 

ซ่อมแปลง ดังปรากฏเรื่องราวการซ่อมพระราชวัง ในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 (ทิพากรวงศ 

มหาโกษาธิบดี, 2547:6) ที่ว่า:

 “...โปรดให้รื้อหลังคาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

ซ่อมแซมเครื่องบนที่ชำรุดเปลี่ยนใหม่ การเสร็จแล้วก็ 

ปิดทองใหม่...พระที่นั่งพลับพลาสูงหน้าจักรวรรดิเดิมเป็น 

เครื่องไม้ โปรดให้ทำเป็นผนังก่ออิฐหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ

ประดับกระจกช่อฟ้าใบระกา แล้วพระราชทานนามว่า 

พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ หอกลองนั้นเดิมก็เป็นเครื่องไม้ยอด 

มณฑป โปรดให้ทำเป็นเครื่องก่อชั้นล่าง แต่ชั้นกลางชั้นบนนั้น 

เป็นฝาขัดแตะถือปูน ให้ เปลี่ยนยอดมณฑปแปลงเป็น 

ยอดเกี้ยว เจ้าพนักงานก็ได้ลงมือรื้อทำตามรับสั่ง”

47

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม



 นอกจากน้ี การนำเศษวัสดุท่ีมาจากซากโบราณสถานร้าง 

กลับมาใช้ใหม่ ก็เป็นแนวปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม จนถึง 

สมัยรั ชกาลที่  6  ก็ ยั งปรากฏ ดั งจากเรื่ อ งราวของ 

วัดพระประโทณเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ว่า  

“ริมถนนเพชรเกษมทางด้านทิศเหนือกิโลเมตรที่ 53-54  

เป็นโบราณสถานที่มีซากปรักหักพัง มีกองอิฐขนาดใหญ่เป็น 

เนินสูงกว่าระดับ 2-3 วา เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มาสร้าง 

ตำหนักส่วนราชฤดีที่ ใกล้วัดพระประโทณ ได้ขนอิฐหัก 

เศษปูนมาถมทำถนน ที่ตัดจากนครปฐมไปสู่ตำหนัก 

วดัพระประโทณเปน็จำนวนมาก” (http://www.mettajeto-

vimuti.org, 2554)

 การซ่อม ในที่นี้หมายถึง การดำเนินการกับอาคาร 

หลังเดิมเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขส่วนชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ดี

ดังเดิมหรือดีกว่าเดิม อาจใช้คำว่า “ซ่อมแซม” เนื่องจากอาจ

มีการใช้วัสดุหรือองค์ประกอบใหม่เข้าไปแซมเพิ่ม การซ่อม 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  

3 ลักษณะคือ วัสดุ เทคนิค และรูปแบบ การซ่อมมีระดับ 

การซ่อมจากเล็กน้อยไปจนถึงมาก  ดังนี้

 จากเรื่องราวต่างๆ ข้างต้น “การอนุรักษ์” คือการ 

รักษาอาคารใน “แนวทางใหม่” ภายใต้แนวคิดแบบสากล  

เพื่อให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคน 

ในชาตินั้น แม้อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่การปฏิบัติแบบดั้งเดิมก็ยังปรากฏ 

สืบทอดกันมา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมาะสม ที่เจ้าของ 

พื้นที่พิจารณา จนถึงปัจจุบัน โดยภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิม  

คือการซ่อมแซมให้ดูใหม่ หรือรื้อสร้างใหม่ด้วยรูปแบบที่นิยม 

ณ เวลานี้  หรือการนำวัสดุหรือโบราณสถานไปใช้ใหม่ 

ก็ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน ในทุกภาค ทุกท้องที่ ไม่ว่าจะ 

เป็นการซ่อมศาสนสถานหรืออาคารบ้านเรือน แม้พระบาท 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 พระราชทาน 

พระบรมราโชวาทไว้ว่า:

 “การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่นี้เป็นเกียรติของผู้สร้าง 

เพียงคนเดียว แต่โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ 

แผ่นเดียว มีค่าควรที่เราจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย 

อยุธยาและกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...

 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ที่ช้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเรา เป็นประโยชน์ 

แก่การศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี 

และวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันทนุถนอมบำรุง 

รกัษาอยา่ใหส้ญูสลายไป” (นคิม มสูกิะคามะ ใน กรมศลิปากร, 

2533:13)

 หากการอนุรักษ์ หากหมายความถึงการให้ดำรง 

อยู่สืบไป ในบริบทของแบบไทยดั้งเดิม ก่อนการอนุรักษ์ 

ภายใต้แนวคิดอย่างสากลนั้น จะมีศัพท์ว่า “การซ่อมแซม” 

หมายถึง การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย อาจด้วยวัสดุเดิม 

หรือวัสดุใหม่  เทคโนโลยีเดิมหรืออย่างใหม่ รูปแบบเดิม 

หรือแบบใหม่ เนื่องจากตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า “ซ่อมแล้ว 

ให้ดูใหม่” และ “ของใหม่สวยดีกว่าของเก่า” หากมีงบ 

ประมาณมากก็เปลี่ยนวัสดุ เทคนิค และรูปแบบไปมาก 

จนถึงขั้นรื้อทิ้งสร้างใหม่ หากมีงบประมาณน้อย ก็เปลี่ยน 

เฉพาะส่วนที่ชำรุดโดยวัสดุ  เทคนิคและรูปแบบทาง 

สถาปัตยกรรมของเดิมยังคงหลงเหลืออยู่มาก หากมี  

งบประมาณปานกลางก็มีการเปลี่ยนแปลง วัสดุ เทคนิค 

หรือรูปแบบไปบางส่วน

 “การปฏิสังขรณ์”  เป็นคำศัพท์ของการซ่อมแซมใน 

บริบทแบบไทยเดิม แต่ใช้กับอาคารทางศาสนาหรือวัง ดังนั้น 

เมื่ อตั้ งอยู่ บนหลักการที่ ว่ า  ซ่ อมให้ดู ใหม่  ของใหม่  

สวยดีกว่าของเก่า การปฏิสังขรณ์ จึงหมายถึงการดำเนินการ 

กับสถาปัตยกรรม ใน 3 รูปแบบ คือ การซ่อม การสร้างครอบ 

และการรื้อสร้างใหม่ทดแทน ซึ่งแต่ละลักษณะมีแนวปฏิบัติ 

ที่แตกต่างกันออกไป

2. การซ่อมในแนวทางดั้งเดิม

 1.  การซ่อมวัสดุ ด้วยการยึดอายุวัสดุหรือเปลี่ยนวัสดุ

ไปเลยกม็ ีซึง่จะแตกตา่งกนัตามลกัษณะวสัด ุเชน่ ไม ้หากซอ่ม 

น้อยอาจเพียงทาสี ทาน้ำมัน หรือปะซ่อมแซมส่วนที่ผุชำรุด 

หากซ่อมมากเปลี่ยนไม้ใหม่ หากซ่อมมาก ในการซ่อมภายใต้ 

แนวคิดแบบดั้งเดิมอาจเปลี่ยนผนังไม้เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน  

ดังปรากฏความตามพระราชพงศาวดารดังกล่าวแล้ว และ 

ในยุคปัจจุบัน ก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหลังคา ซึ่งใน 

กรณีสิมวัดศรีจอมพล ในชุมชนชาวผู้ไท บ้านห้วยทราย 

ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (ภาพ 109)  

วัสดุเดิมเป็นแป้นไม้ที่ผุและรั่ว จึงได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้อง 

ซีเมนต์โมเนีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมยังคงรักษาไว้ได้เป็น 
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ภาพ 109. สิมวัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน 

ซ่อมในรูปแบบเดิม แม้จะเปล่ียนหลังคา 

จากแป้นไม้ เป็นกระเบ้ืองซีเมนต์โมเนีย ก็นับได้ว่า 

ยังคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสิมชาวผู้ไทไว้ได้

เป็นอย่างดี

อย่างดี แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับการซ่อมสิม วัดศรีชมชื่น 

บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ภาพ 110) จะเห็นการเปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างกระจก

กรอบอลูมิเนียม  และหลังคากระเบื้องดินเผาเป็นเหล็กรีด  

หากไม่มีหลักฐานจากคำบอกเล่าของผู้ เฒ่าแก่หรือภาพ 

ถ่ายเก่า จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าสิมหลังนี้เคยเป็นสิมเก่า 

ดังนั้น ในการซ่อมแซมวัสดุ หากเปลี่ยนวัสดุใหม่ไปเป็น 

อันมาก โดยเฉพาะการใช้วัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปในระบบ 

อุตสาหกรรมมากเท่าใด ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการทำให้อัตลักษณ์และ

คุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิมสูญเสียไป

ภาพ 110. สิมเก่าวัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถูกเปลี่ยนแปลง 

โดยการนำวัสดุใหม่ท่ีผลิตในระบบอุตสาหกรรม

มาใช้มาก จนทำให้เสียอัตลักษณ์

 2. การซ่อมด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ จะมี 

ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนวัสดุ เมื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

แบบใหม่ คือคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามา การปฏิสังขรณ์ภายใต้

แนวคิดแบบดั้งเดิม ก็ได้ขานรับเทคโนโลยีใหม่ ภายใต้แนวคิด

ของใหม่ดีกว่าของเก่า จึงสามารถเห็นการเปลี่ยนโครงสร้างไม้

เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น การซ่อมเสาตอม่อรับ

อาคารในการซ่อมกุฏิวัดต่างๆ ในภาคกลาง หรือหอไตร 

วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพ 111)  

ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการซ่อมศาลอิทสุกุชิมะ (Itsuku

shima Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโต (ลัทธินับถือดวงวิญญาณ
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ในธรรมชาติและบรรพบุรุษ ทำนองเดียวกันกับการนับถือผีใน

ประเทศไทย แต่มีการตั้งศาลเจ้าและนักบวชในลัทธิที่เป็น 

ระบบอย่างมั่นคง) ซึ่งมีการก่อตั้งมากว่า 1,400 ปี บนเกาะ 

มยิาจมิา จงัหวดัฮโิรชมิา ประเทศญีปุ่น่ (ภาพ 112) แมจ้ะตัง้อยู่ 

ในประเทศที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสูง การซ่อมเสาตอม่อที่ 

แช่อยู่ ในน้ำก็ยั งใช้ เสาไม้ เช่นเดิม ซึ่ งมีการปลูกต้นไม้  

ทดแทนไว้รอ เพื่อให้สามารถนำมาตัดใช้เปลี่ยนทดแทนได้ 

เม่ือต้องการซ่อมแซม ส่วนบริเวณไม้ท่ีแช่น้ำก็ใช้สีชนิดพิเศษทา 

(ในภาพจะเห็นเป็นสีขาว) ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ก็ได้รับการยอมรับ

ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นต้น 

ภาพ 113. การซ่อมกู่พระโกนา  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งเป็นการก่ออิฐฉาบปูนทับปราสาทอิฐสมัยเขมร ในรูปแบบ

พระปรางค์ที่คิดขึ้นเองในท้องถิ่น

ภาพ 111. หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ 112. ซุ้มประตูศาลอิทสุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมรดกโลก

 3. การซ่อม “แปลงโฉม” หรือการเปลี่ยนแปลงเป็น 

รูปแบบใหม่ โดยยังใช้โครงสร้างหลัก เช่น ผนังของเดิม 

แตม่กีารเปลีย่นรปูทรงหลงัคา หรอืมกีารตอ่ขยายอาคารออกไป 

แม้ในส่วนของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างจะเป็นแบบดั้งเดิม 

คือการก่ออิฐ ฉาบปูน ประดับปูนปั้น ปิดทอง ฯลฯ แต่เนื่อง 

จากมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงอาคารและตกแต่งใหม่  

การซอ่มแบบนี ้จงึทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปตัย

กรรมเป็นอย่างมาก เสมือนการผ่าตัด “แปลงโฉม” จนทำให้ 

รูปลักษณ์ของอาคารก่อนซ่อมและหลังซ่อม เปลี่ยนแปลง 

ไปจนอาจจำไม่ได้  หรือเปลี่ยนลักษณะท้องถิ่นไปเลย 

ซึ่งการซ่อมแซมแบบแปลงโฉมนี้  นักประวัติศาสตร์หรือ 

นักอนุรักษ์ตามแนวสากลในปัจจุบัน มักรับไม่ได้ ดังเช่น  

การซ่อมปราสาทอิฐสมัยเขมรหลังหนึ่ง ที่วัดกู่พระโกนา 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาพ 113) เป็นการก่ออิฐ 

ฉาบปูนพระปรางค์ในรูปแบบที่คิดขึ้นเองในท้องถิ่น ในขณะที่
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ภาพ 116-117. สิมเก่าวัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ท่ีได้รับการศัลยกรรมด้วยวงเงินงบประมาณ 

3,124,500.39 บาท ในช่วง พ.ศ. 2549-2551 จนจำร่างเดิมไม่ได้ นับเป็นตัวอย่างของการปฏิสังขรณ์แบบไทย ที่ศรัทธาสูงกล้านำมา 

ซึ่งเงินจำนวนมาก จึงถูกนำไปใช้ก่อสร้างให้อาคารเดิมมีความอลังการยิ่งขึ้น ให้สมกับจำนวนเงินที่ได้รับการบริจาคมา ไม่ว่าจะเป็นมุขทางเข้าที่ 

สร้างขึ้นใหม่ เครื่องลำยองหลังคา ซุ้มประตูหน้าต่าง การปั้นปูนประดับผนัง และการทาสีทองต่างๆ จนอาจเรียกได้ว่าขายวิญญาณอีสานไปกับ 

ร่างใหม่เสียแล้ว จึงหมดสิ้นทั้งกายและจิตวิญญาณ ได้ศรัทธาและความอลังการเป็นสิ่งภาคภูมิใจของคณะศรัทธา
(ที่มาของภาพ 116. วิโรฒ ศรีสุโร, 2536)

ภาพ 114-115. วัดไชยศรี 

บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด 

ขอนแก่น แม้ทางวัดจะต้ังใจ 

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 

โดยมุ่งเน้นไปท่ีการทำหลังคาคลุม 

จิตรกรรมฝาผนัง แต่ลักษณะ 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินด้ังเดิมก็ถูก 

เปล่ียนแปลงรูปแบบไปตาม 

กระแสนิยมอย่างภาคกลางตาม 

แนวคิดแบบด้ังเดิม คือ 

ซ่อมแล้วต้องเป็นอย่างใหม่ 

หรือใหญ่กว่าเก่า

การดำเนินการนี้เป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งของชุมชน ดังหลายกรณ ี

ในการปฏิสังขรณ์อุโบสถ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี 

อำเภอเมอืง (ภาพ 114-115) และวดัสวา่งอารมณ ์บา้นโนนทนั 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 116-117) เป็นต้น 
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 เมื่อสิ่งก่อสร้างเดิม โดยเฉพาะสถูปเจดีย์ ได้หักพังลง 

จนเป็นซาก แต่สถูปเจดีย์นั้นมีคุณค่าอย่างสูงต่อจิตใจและ 

ศรัทธาชาวพุทธ หรือเมื่อเห็นว่าเจดีย์เหล่านั้นมีขนาดเล็ก  

ในขณะที่ศรัทธาเพิ่มเติมประสงค์ก่อสร้างซ้อนทับลงไปให้มี 

ขนาดใหญ่ขึ้น ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการ 

ปฏสิงัขรณส์ถปูเจดยีใ์นแนวทางดัง้เดมิมาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มใิช ่

เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะในประเทศไทย แต่ปรากฏในทุกประเทศ

ท่ีมีพุทธศาสนา เช่น ในประเทศพม่า ที่เมืองพุกาม เจดีย์อายุ 

กว่า 800 ปีจำนวนมาก ก็ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างซ้อนทับ

เจดีย์เดิม ในประเทศจีน ยุคปัจจุบัน รัฐบาลเมืองหังโจว ก็ได้ 

ก่อสร้างเจดีย์นางพญางูขาวหรือเจดีย์เหลยเฟิง (Leifeng  

Pagoda) ข้ึนใหม่ โดยการสร้างเจดีย์ครอบซากฐานอิฐของเจดีย์ 

เดิม ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1518 (ภาพ 118) เพื่อบรรจุพระเกศา 

และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า โดยเจดีย์ใหม่ได้ก่อ

สร้างตามแบบแผนเจดีย์เดิมซึ่งก่อด้วยอิฐและไม้ ซึ่งมีแผนผัง 

ภาพ 119. พระปฐมเจดีย์ ซึ่งสร้างครอบเจดีย์องค์เดิม แสดงแนวคิด 

การปฏิสังขรณ์พุทธสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิมท่ีสืบทอดกันมาช้านานคือ 

การซ่อมและการปฏิสังขรณ์ต้องให้ดูเป็นของใหม่และควรยิ่งใหญ่ 

กว่าเดิม เพื่อแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าที่สูงขึ้น
(ท่ีมาของภาพ : http://www.siamfreestyle.com)

ภาพ 118. เจดีย์นางพญางูขาว ซึ่งรัฐบาลจีน สร้างครอบเจดีย์อิฐเดิม 

ซึ่งพังลงใน พ.ศ. 2545 นี้เอง

3. การสร้างครอบหรือสร้างทับของเดิม 

8 เหลี่ยมสูง 5 ชั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2545 นี้เอง 

โดยเจดีย์ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าของเดิม สามารถเดินขึ้นไป 

ในแต่ละชั้น ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ได้รวมทั้งมีลิฟท์ 

และบันไดเลื่อนสำหรับผู้มีปัญหาการเดิน ทำให้ เจดีย์ 

แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาอันดับหนึ่งแห่งหนึ่งของ 

ประเทศจีน สำหรับในประเทศไทย การก่อสร้างเจดีย์ครอบ 

เจดยีเ์ดมิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และปจัจบุนักเ็ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว

บำเพ็ญบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศก็คือ 

พระปฐมเจดีย์ (ภาพ 119) ซึ่ง “รัชกาลที่ 4 ทรงสร้าง 

พระมหาสถูปใหม่ หุ้มองค์เดิมไว้ข้างใน ส่วนพระปฐมเจดีย์ 

องค์เดิมเป็นอย่างไรโปรดให้คงไว้ เดิมสร้างเป็นแบบพระเจดีย์

กลมรามัญ ครั้งก่อขึ้นไปได้ 34 เมตรก็พังลงมาจึงได้คิด 

ดัดแปลงแผนแบบใหม่โดยขยายฐานให้กว้างออกไปอีก 

โดยรอบ ประดับกระเบื้องเคลือบทำในรัชกาลที่  5”  

(นารถ โพธิประสาท, 2542:115)
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 - การสร้างพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  

(ภาพ 122) องค์ใหม่แบบอีสานประยุกต์ ออกแบบโดย 

ดร.ประเวศ ลิมปรังษี (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อซ้อนทับบนกองอิฐ

พระธาตุที่พังทลายลง ซึ่งเจดีย์องค์เดิมนั้น สร้างขึ้นโดย 

พระเจ้าโพธิสาลราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง ตามข้อความที่ 

ปรากฏชื่อในศิลาจารึก พ.ศ. 2167 พบในบริเวณวัด  

บอกประวัติและนามพระธาตุว่า พระธาตุบังพวนพระเจดีย์ 

ศรีสัตตมหาทาน ซึ่ งหมายถึ ง เจดีย์ประธาน หนึ่ ง ใน 

สัตตมหาสถานหรือเจดีย์ 7 องค์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง 

เหตุการณ์ ในพุทธประวัติ  ตามคติที่ สร้ างที่พุทธคยา 

ประเทศอินเดีย ซึ่งสัตตมหาสถานนี้ มีปรากฏที่พม่า 1 แห่ง 

ในประเทศไทย 2 แห่ง คือวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ 

และวัดพระธาตุบังพวน แห่งนี้ ดังนั้น เมื่อเจดีย์ประธาน 

พังทลายลงเมื่อ พ.ศ. 2513  จึงมีความสำคัญต้องเร่งสร้างขึ้น

ใหม่ตามศรัทธาของชาวพุทธ และแล้วเสร็จ โดยพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์   
ภาพ 120-121. พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เป็นการก่อสร้างเจดีย์แบบอีสาน (บน) ครอบทับ 

ปราสาทศิลาแลงสมัยบายน โดยการก่ออิฐฉาบปูนองค์เจดีย์ใหม่ 

ครอบรอบนอกปราสาทหินของเดิม ทำให้ยังคงสามารถเดินเข้าไป 

ในเรือนปราสาทองค์เดิมได้ (ล่าง) 

 ดังนั้น เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีขนาดใหญ่ขึ้น การสร้าง 

เจดีย์ครอบเจดีย์ เดิม โดยเจดีย์ที่สร้างใหม่ ก็จะสร้าง 

ตามรูปแบบใหม่ ที่นิยมในขณะนั้น ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยน 

รูปลักษณ์เจดีย์เดิม สำหรับในภาคอีสาน การแสดงศรัทธาที่ 

สูงขึ้นตามขนาดและรูปแบบเจดีย์ที่ใหญ่โตและงดงามขึ้น  

ก็ยังพบปฏิบัติเช่นกัน ดังเช่น

 - การสร้างพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็น 

การก่อสร้างเจดีย์แบบอีสาน (ภาพ 120) ครอบทับปราสาท 

ศิลาแลงสมัยบายน เพื่อการปรับเปลี่ยนความเชื่อจากพุทธ 

ศาสนาลทัธมิหายานมาเปน็หนิยาน โดยการกอ่อฐิฉาบปนูองค์

เจดีย์ใหม่ครอบรอบนอกปราสาทหินของเดิม ทำให้ยังคง 

สามารถเดินเข้าไปในเรือนปราสาทองค์เดิมได้ (ภาพ 121)  

เจดีย์องค์ใหม่นี้สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีตำนาน 

เล่าว่าสร้างเพื่อครอบรอยพระพุทธบาท แม้ภายในไม่ปรากฏ 

รอยพระพุทธบาท แต่ยังคงพบโบราณวัตถุเทวรูปสมัยบายน  

และพระไม้ตามความเชื่ออีสานปะปนกัน ธาตุสีทององค์เล็ก 

ที่มีมาลัยห้อย เป็นรูปจำลองพระธาตุองค์ใหญ่เมื่อเข้าไปบูชา
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ภาพ 122. พระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นการก่อ

สร้างเจดีย์ใหม่แบบอีสานประยุกต์ ออกแบบโดย ดร.ประเวศ ลิมปรังษี 

(ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อซ้อนทับบนกองอิฐพระธาตุที่พังทลายลง

ภาพ 123-124. พระธาตุพนมก่อน (บน) และหลังการบูรณะ (ล่าง)
(ที่มาของภาพ 123: http://www.igetweb.com)

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน และร่วมยกฉัตร 

สู่ยอดพระธาตุบังพวน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 

อนึ่ง ปัจจุบัน ก็ยังมีผู้คน (ผู้เขียนก็คนหนึ่ง) เคยเห็นรัศมี 

สีเขียวเรืองรองเปล่งออกจากองค์พระธาตุในบางวโรกาส 

 - การสร้างพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม องค์ใหม ่

ก็เช่นกัน เป็นการออกแบบใหม่โดย ดร.ประเวศ ลิมปรังษี 

เช่นกัน เพื่อครอบพระธาตุองค์เดิมซึ่งพังทลายลง (ภาพ 123-

124)

 -  การสรา้งพระธาตอุบูมงุ อำเภอรอ่งคำ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

เป็นการก่อสร้างเจดีย์ใหม่เลียนแบบพระธาตุพนม (ภาพ 125) 

เพื่อครอบอูบ (มณฑปทึบแบบอีสาน) ซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐฉาบ 

ปูนขนาดเล็กของเดิมที่อยู่ภายในและเหลือแต่เรือนอูบไร้ยอด 

แม้เข้าไปเดินรอบไม่ได้ แต่มีประตูกระจกเปิดให้เห็นข้างใน 

(ภาพ 126) แสดงถึงแนวคิดแบบด้ังเดิมในการสร้างเจดีย์ใหม่ใหญ่ 

และสวยงามกว่าครอบสถูปเดิมที่เล็กและทรุดโทรมแล้ว  

แต่เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในยุคปัจจุบันจึงสามารถเปิดไป 

เห็นภายในได้ นับเป็นการอนุรักษ์ที่ดีและสามารถสร้างเสริม 

ศรัทธากับชุมชนได้ดี  เป็นต้น
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 นอกจากนี้ ปัจจุบัน ก็ได้มีการสร้างอาคารครอบหรือ 

ทับของเดิม เพื่อการอนุรักษ์ซากโบราณสถานหรืออาคารเดิม

ปรากฏให้ เห็นหลายแห่ง สำหรับในภาคอีสาน เช่นที่  

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพ 127) 

มีการสร้างอาคารหลังใหม่ ครอบทับสิมหลังเก่า โดยผู้เข้าชม 

สามารถเดินได้รอบสิมเก่า ภายในกำแพงอาคารหลังใหม่  

ที่มีความสวยงามเพียงพอประมาณเท่านั้น แต่บรรลุวัตถุ 

ประสงค์เพื่อการอนุรักษ์อาคารเดิมซึ่งอยู่ภายในไว้เป็นสำคัญ

 พระมหากษัตริย์ไทย ทรงย่อมมีพระราชศรัทธาสูงกล้า

ต่อพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 

ที่ 3 ทรงให้ผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามที่  

“ทำขึ้นแล้วพระอุโบสถใหญ่กว่าของเดิม” (ทิพากรวงศ 

มหาโกษาธิบดี, 2547:84) หรือในการรื้อวัดดุสิตออกทั้งหมด 

เพื่อสร้างวัดใหม่ และพระราชทานนามว่า“วัดเบญจมพิตร 

ดุสิตวนาราม” เพื่อรำลึกถึงวัดเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น 

แนวทางการปฏิสังขรณ์แบบนี้ คือการรื้ออาคารเดิมแล้วสร้าง

ขึ้นใหม่ทดแทน ให้สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ย่อมเป็นแบบ

อย่างแก่สามัญชนเป็นที่แล้วถึงปัจจุบัน

การรื้อสร้างใหม่แทนของเดิม จึงเป็นการปฏิสังขรณ์อาคาร 

ทางศาสนาในประเทศไทยในแบบดั้งเดิม สำหรับอาคาร 

ประเภทโบสถ์และวิหาร โดยเป็นการรื้ออาคารหลังเดิมที่ 

มักมีขนาดเล็กหรือชำรุดทรุดโทรมลง แล้วสร้างหลังใหม่ 

บนที่ตั้งเดิม ตามลักษณะสมัยนิยมในเวลานั้น เพื่อแสดงถึง 

ศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่เป็นสื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองของ 

ผู้สร้างหรือชุมชน โดยเฉพาะเมื่อวัดหนึ่งๆ สามารถมีอุโบสถ 

หรือโบสถ์ได้เพียงหลังเดียว โบสถ์ดั้งเดิมจึงถูกรื้อทิ้งไป 

เสียมาก เพื่อสร้างโบสถ์ใหม่ 

ภาพ 127. อาคารใหม่ที่สร้างครอบสิมเก่าที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์อาคารเดิมตาม 

แนวคิดแบบสากล มิใช่ภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิมที่การสร้างครอบ 

จะต้องทำให้ใหม่และยิ่งใหญ่กว่าของเดิม

4. การรื้อสร้างใหม่แทนของเดิม 

ภาพ 125-126. เจดีย์ 

วัดอุโมงค์ บ้านนาเรียง 

อำเภอร่องคำ จังหวัด 

กาฬสินธุ์ เป็นการก่อ 

สร้างเจดีย์ใหม่เลียนแบบ

พระธาตุพนม 

(บน) เพื่อครอบอูบ 

(มณฑปทึบแบบอีสาน) 

แม้เข้าไปเดินรอบไม่ได้  

แต่มีประตูกระจกเปิดให้ 

เห็นข้างใน (ล่าง) 
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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิมเก่า ได้ถูกรื้อทิ้งไป 

เป็นอันมาก โดยเฉพาะมีความเชื่อว่า ในวัดเดียวกันไม่ควรมี 

อุโบสถสองหลังจวบจนไม่ถึง 3 ทศวรรษมานี้เอง ที่เพิ่ง 

มีการยอมรับมากขึ้น ในการอนุรักษ์สิมเก่าไว้ โดยอาจ 

ให้เป็นวิหารของวัด ซึ่งก็เป็นแนวคิดอย่างใหม่ในภาคอีสาน 

เนื่องจากในภาคอีสาน ก่อนหน้านี้ วัดในชนบทน้อยมาก  

ยกเว้นแต่ที่ ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 

จึงจะมีวิหารอยู่ในวัด เพราะในแต่ละวัดจะใช้ “หอแจก” 

 แนวคิดและการปฏิบัติในบริบทแบบไทยดั้งเดิม คือ 

ซ่อม สร้างครอบ และรื้อสร้างใหม่ ส่งผลมาถึงการซ่อมแซม 

อาคาร หรือการบูรณปฏิสังขรณ์ ทั้งอาคารพักอาศัยและ 

โดยเฉพาะอาคารทางศาสนาเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน 

การอนรุกัษร์ปูแบบดัง้เดมิเพือ่เปน็หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

และบ่งชี้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในอดีต 

ภายใต้แนวคิดแบบสากลซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป โดยรวมยังไม่ 

อาจตา้นแรงศรทัธาของผูค้นไทยในบรบิทแบบเดมิไดอ้ยา่งเตม็

ที่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาคารอย่างที่นักอนุรักษ์ไม่ 

ต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกันของแนวคิด 

แบบดั้งเดิมและอย่างใหม่

 การซ่อม การสร้างครอบ และการรื้อสร้างใหม่ 

เป็นแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิม 3 ประการที่ส่งผลกระทบต่อ 

สถาปัตยกรรมไทย หากมุ่งเพื่อการอนุรักษ์รูปแบบ ฝีมือช่าง 

และความเปน็ประวตัศิาสตร ์การซอ่มยอ่มทำใหส้ถาปตัยกรรม 

ดำรงรูปทรงให้เห็นเป็นที่ปรากฏ การสร้างครอบหากเข้าไป 

ข้างในไม่ได้ ก็จะเห็นแต่เพียงสถาปัตยกรรมอย่างใหม่ 

ภายนอก แต่ก็ยังดีกว่าการรื้อสร้างใหม่ เพราะซากหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ของเดิมนั้นได้ถูกฝังอยู่ภายในอาคารใหม่ที่

สร้างครอบหรือทับไว้ ดังนั้นการรื้อสร้างใหม่ จึงเป็นวิธีการ 

อนรุกัษส์ถาปตัยกรรมดัง้เดมินอ้ยทีส่ดุ อยา่งไรกต็ามกม็แีนวคดิ 

สะท้อนถึงความเป็นของเก่าแท้ ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

ในประเทศญี่ปุ่นที่จะสร้างแบบเดิมมาต่อเนื่องหลายร้อยปี 

สำหรับอาคารไม้ เช่นนี้การรื้อสร้างใหม่ก็ยังคงสามารถ 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและฝีมือช่างให้สืบทอดอย่างไม่ขาดสาย 

5. ผลของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิม

เป็นศาลาโรงธรรม ส่วนสิมก็มีอยู่เพียงในบางวัดเท่านั้น ดังนั้น 

เมื่อสิมเก่า  ถูกรื้อทิ้ ง  ก็จะถูกแทนที่ด้ วยสิมหลังใหม่  

ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของเดิม และก่อสร้างตามรูปแบบที่นิยม 

หรือได้รับอิทธิพลในเวลานั้น ซึ่งปัจจุบันก็คือรูปแบบอย่าง 

ภาคกลาง โดยมีผู้รับเหมาเดินสายมารับก่อสร้างเบ็ดเสร็จ  

จะเอาจำนวนกี่หน้าต่างก็จะเอาแบบมาให้ เพื่อจะได้ทำเรื่อง 

ให้เจ้าอาวาสสามารถนำเสนอเพื่อขอแต่งตั้งสมณศักดิ์  

ได้ต่อไป

แต่เนื่องจาก เมื่อรื้อของเก่าเพื่อสร้างใหม่นั้น ในประเทศไทย  

ไม่ปรากฏธรรมเนียมการรื้อแล้วสร้างใหม่ตามแบบเดิมเช่น 

ในประเทศญี่ปุ่น แต่ในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าเมื่อ

สร้างใหม่ต้องงดงาม หรือใหญ่โตกว่าของเดิม จึงทำให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากของเดิมไป 

เป็นอย่างมาก 

 ทั้งการซ่อม การสร้างครอบ หรือการรื้อสร้างใหม่แทน

ของเดิมนั้น ย่อมส่งผลสืบเนื่องมาหลายประการ เช่น ในการ 

ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของอาคารในประเทศไทย 

จะไม่สามารถยึดถือเวลาที่ก่อสร้างสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ 

ในวัดต่างๆ ตามประวัติการสร้างที่บันทึกไว้ในแต่ละวัดได้ 

จำตอ้งพจิารณาเปน็แตล่ะหลงัไป เพราะการบรูณปฏสิงัขรณน์ัน้ 

อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบางส่วน 

อาคารที่ก่อสร้างมาแต่เดิมอาจถูกคงไว้ เช่นแผนผัง ส่วนฐาน 

หรือผนัง ของอาคาร ในขณะที่ส่วนอื่น เช่น หน้าต่าง หลังคา 

และส่วนประดับต่างๆ อาจถูกรื้อเปลี่ยนและแทนที่ด้วยวัสดุ 

และรูปแบบใหม่ไปหมด จึงทำให้การระบุเวลากับรูปแบบ 

สถาปตัยกรรมในแตล่ะยคุสมยัอาจคลาดเคลือ่นได ้โดยเฉพาะ

เมื่อมิได้มีหลักฐานระบุไว้ว่ามีการซ่อมหรือสร้างใหม่เมื่อใด  

ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย 

จึงค่อนข้างลำบาก ผู้เขียนเองก็ประสบกับปัญหาการระบุ 

ยุคสมัยของสถาปัตยกรรมมาโดยตลอด และพบการระบุ 

ที่คลาดเคลื่อนและขัดแย้งกับนักประวัติศาสตร์ได้ตลอดเวลา  

เนือ่งจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรอ์าจระบวุา่มกีารกอ่สรา้ง

มาก่อนหรือว่าไม่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นในโบราณสถาน 
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สมัยทวารวดีในภาคกลางเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอีสาน 

สมัยก่อนสมัยสุโขทัย หากเรายอมรับโดยปราศจากการยึดติด 

ในชาตินิยมว่าเมืองสุโขทัยเคยเป็นเมืองเขมรหรือสมัยก่อน 

อยุธยา ที่ได้รับอิทธิพลหรือเป็นเครือญาติกับอาณาจักรเขมร  

สมัยสุโขทัยตอนปลายที่ตกอยู่ในการปกครองของอยุธยา  

สมัยอยุธยาตอนกลางที่มีช่วงระยะเวลาอาณาจักรยาวนานแต่

กลับมีการระบุสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยนี้น้อยมาก ฯลฯ อนึ่ง 

แม้การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จะอาศัยข้อมูล

จากการขุดแต่งเข้ามาวิเคราะห์ร่วมแล้วก็ตาม ภายใต้แนวคิด 

ดั้งเดิมในการซ่อมสร้างสถาปัตยกรรมไทย ย่อมเป็นไปได้ยาก

ที่จะชี้ชัดว่าผู้ใดถูกหรือผิด เพราะอิฐขนาดใกล้เคียงกัน ก็มี 

การผลิตต่อเนื่องมาหลายร้อยปี เช่นเดียวกับงานปูนปั้น 

ก็สามารถพบเป็นที่นิยมหลายศตวรรษ

 แต่ในเวลาเดียวกัน หากการสร้างขึ้นใหม่นั้นกอปรด้วย

ฝีมือช่างชั้นสูง ผลงานนั้นจะกลับกลายเป็นการสร้างสรรค์ 

ผลงานสถาปตัยกรรมเอกแหง่ยคุกเ็ปน็ได ้ดงัเชน่ กรณกีอ่สรา้ง 

พระปฐมเจดีย์ครอบเจดีย์เดิม หรือเมื่อพระธาตุบังพวน 

จังหวัดหนองคาย และพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ไดห้กัพงัทลายลงดว้ยเหตฝุนตกหนกั ทำใหม้กีารกอ่สรา้งเจดยี์

องคใ์หมค่รอบทบัซากของเดมิ โดยกรมศลิปากรไดม้อบหมายให ้

ดร.ประเวศ ลิมปรังษี ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม 

เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ ทำให้ผลงานที่ออกแบบมามีความ 

งดงาม สามารถฟื้นฟูสร้างเสริมพุทธศรัทธา ทำให้เจดีย์ทั้งสอง

องค์กลับฟื้นคืนชีพมาเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชน 

ชาวอสีานและพีน่อ้งชาวลาวไดส้บืมา แมจ้ะมเีสยีงวพิากยจ์าก

นักประวัติศาสตร์บ้างว่า เจดีย์ทั้งสองนั้น เดิมเป็นเจดีย์ 

แบบลาวซึง่เตีย้แจไ้มส่งูชลดูเชน่ทีท่า่นออกแบบ ซึง่ผูเ้ขยีนกไ็ด้

มีโอกาสปรึกษาหารือเรื่องแบบการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย 

และสนทนากับอาจารย์ประเวศอยู่เนืองๆ ทำให้ทราบว่า  

ในชีวิตการทำงานเป็นสถาปนิกกองสถาปัตยกรรมนั้น ท่านได้

มโีอกาสออกแบบอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมไทยไวเ้ปน็จำนวนมาก 

นอกเหนือจากที่ท่านออกแบบใหม่และเป็นที่รู้จักกันดี (เช่น 

อุ โบสถวัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ, อุ โบสถใหม่ 

วัดโสธรวราราม จั งหวัดฉะเชิ ง เทรา ฯลฯ) ซึ่ งก่อน 

การออกแบบอนรุกัษน์ัน้ สถาปนกิตอ้งศกึษาสถาปตัยกรรมใน

ท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงจะทำการออกแบบ 

อนรุกัษไ์ดด้ ีสำหรบัเจดยีท์ัง้สององคน์ัน้ แมจ้ะเปน็เจดยีแ์บบลาว 

แต่เม่ือล่มลง ปัจจุบันได้เป็นเจดีย์ในอาณาเขตประเทศไทยแล้ว 

เมือ่จะออกแบบครอบทบัใหมน่ัน้ เนือ่งจากเปน็วดัหลวงทีส่ำคญั 

ของประเทศทั้งสองแห่ง ท่านได้ยึดเอาแนวคิดดั้งเดิมของ 

การปฏสิงัขรณว์ดัหลวงมาใช ้โดยเปน็การประยกุตแ์บบลาวให้

งดงามขึ้นด้วยองค์ความรู้ในสถาปัตยกรรมไทย มิได้ออกแบบ

อนุรักษ์เพื่อให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เพื่อฟื้นฟู 

ศรัทธาในพุทธศาสนามิใช่ล่มสลายตามพระเจดีย์ไปด้วย 

สำหรับการออกแบบอุโบสถใหม่ วัดโสธรวราราม ก็เช่นกัน 

อุ โบสถเก่ า ได้ถูกรื้ อถอนไป เนื่ องจากวัดมีพื้นที่น้อย 

และอโุบสถเกา่กม็ไิดเ้กา่แกถ่งึ 50 ป ีเปน็แบบทีส่รา้งเลยีนตามกนั 

มิได้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์เช่นไร 

อุโบสถท่ีได้ออกแบบใหม่ ก็เพ่ือทำถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ให้แสดงถึงสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่แห่งรัชกาล จึงนับได้ว่า 

 แม้การร้ืออาคารเดิม เพ่ือก่อสร้างอาคารแบบใหม่  

เป็นแนวปฏิบัติดั้งเดิมที่มีผู้สืบทอดกันต่อไปมาในทุกประเทศ 

มิใช่ เฉพาะในประเทศไทย ได้ส่งผลให้เกิดการทำลาย 

สถาปัตยกรรมในอดีตโดยตรง แต่ เนื่องจากในปัจจุบัน ฝีมือ 

ช่างและการออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ได ้

ลดหย่อนลงในการก่อสร้างพุทธสถาปัตยกรรมไทย กลับกลาย

เป็นแทนที่โดยแบบสำเร็จจากผู้รับเหมา เพื่อนำใช้ก่อสร้าง 

แทนโบสถ์วิหารเดิมที่จะถูกรื้อถอน ทำให้เป็นการทำลาย 

สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า บนฐานความคิดแห่งศรัทธาแบบ 

ดั้งเดิม สุวิภา จำปาวัลย์และคณะ (2548) ได้ทำการศึกษา 

“ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากรูปแบบ พระอุโบสถเพื่อทำ 

แบบก่อสร้างต่างจังหวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่” 

เป็นกรณีศึกษาที่ดียิ่ง และสามารถสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นทุกภาคในประเทศไทย โดยสุวิภา จำปาวัลย์และคณะ 

(2548:ข) ได้ระบุผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทาง 

วัฒนธรรมไว้ 3 ประเด็นคือ 1) ด้านการถ่ายทอดและสืบทอด

กระบวนการช่าง ที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาจิตใจ 

ไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิต ประเพณี พิธีกรรมในสังคม  

2) ด้านบทบาทของคณะศรัทธาที่มีต่อการสร้าง จาก 

สถาปตัยกรรมเพือ่ถวายเปน็พทุธบชูาไดห้มดไป เหลอืเพยีงการ 

หาปัจจัยเพื่อใช้ในการจ้างช่างอาชีพมาเป็นผู้สร้าง 3) ด้านการ

จัดการองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ ปัจจุบันจึงพบการนำผลงาน

พุทธศิลป์และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมต่างๆ มารับใช้ 

สังคมในเชิงพาณิชย์
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 อย่างไรก็ตาม ก็เป็นการยากที่จะสร้างสถาปัตยกรรม 

เอกทับบนสถาปัตยกรรมเดิม ในบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งสถาปัตยกรรมในอดีตต่างได้รับการตระหนักว่ามีคุณค่า 

ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างน้อยก็มีความเป็น 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและของชาติ การซ่อม 

และการสร้างครอบที่ให้ความเคารพในสถาปัตยกรรมเดิม  

แม้จะเป็นมีการปฏิบัติในประเทศและต่างประเทศ 

 เมื่อกระแสการอนุรักษ์ในปัจจุบันและเป็นสากลได้แผ่ 

ขยายตัวออกไปเป็นวงกว้าง การอนุรักษ์ภายใต้แนวคิด 

แบบสากล โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   

ความตระหนักรู้ที่ยังไปไม่ทั่วถึง หรือการตีความถึงแนวปฏิบัติ

ยังไม่ชัดเจน สถานการณ์ 3 ลักษณะก็ยังมีปรากฏให้เห็น คือ 

 1) ไม่ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์  แม้จะรู้อยู่ว่าเป็นของเก่า 

หากไม่มีประโยชน์อันใดก็รื้อทิ้ ง เพราะคิดแต่ เพียงว่า 

ทั้งทรุดโทรม ทั้งตกยุค ทำให้เกิดการรื้ออาคารเก่า ไม่ว่า 

จะเป็นสิม หอแจก หลักบ้าน กันอยู่จนถึงปัจจุบัน หรือหาก 

นำมาใช้ใหม่ได้ ก็รื้อเอาไม้หรืออิฐไปใช้ ทำให้เกิดอาชีพขาย 

ไม้เรือนเก่าให้พบเห็นกันได้ทุกภูมิภาค หรือไม่ก็ทำการต่อเติม

เพื่อให้ เป็นประโยชน์  ดังกรณีการต่อเติมปราสาทอิฐ 

ทีว่ัดกู่พระโกนา อำเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ (ภาพ 128) 

เป็นต้น

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิจิตรแห่งยุค ซึ่งต่อมา ประเวศ 

ลิมปรังษี ก็ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต และยกย่อง 

ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม

 2) ไม่กล้าซ่อมแซมบูรณะ ในกรณีบุคคลหรือชุมชนมี

ความตระหนักรู้ว่าอาคารเก่ามีคุณค่า แต่กลัวไปทำลายคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรม จึงปล่อยไว้ เช่นนั้น รอทิ้ งให้ผุพัง 

ดีกว่าถูกประณามว่า อาจทำให้เสียหายไปด้วยตนเอง ทั้งหาก

เลือกเอาระหว่างใช้เงินมาซ่อม กับนำไปสร้างอาคารใหม่ 

ซึ่ ง จ ะสี สั นสด ใสทั นสมั ย ใหม่ ก ว่ า  เป็ นหน้ า เป็ นตา 

เจา้ศรทัธายอ่มเลอืกเอากรณหีลงั โดยมกับอกวา่เปน็หนา้ทีข่อง 

กรมศลิปากรในการอนรุกัษอ์าคารโบราณ แมจ้ะมกีารถา่ยโอน 

ภารกจิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กม็กัวา่ไมม่งีบประมาณ 

หรือไม่ก็เป็นเรื่องของวัด กรณีเช่นนี้ หากหน่วยงานหรือ 

ผู้มีองค์ความรู้ ไม่เข้าไปร่วมมือ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดังกล่าว

ก็สูญสิ้นอายุขัยไป และแสดงถึงความไม่เข้มแข็งของชุมชนใน 

ดา้นการอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมเพือ่ใหเ้ปน็ฐานความรูข้องการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ภาพ 128. กู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (บน)  

ปราสาทอิฐสมัยเขมรได้ถูกต่อเติมเพื่อใช้งานโดยมิได้คำนึงถึงคุณค่า 

ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม เนื่องจากความตระหนักรู้ใน 

เรื่องการอนุรักษ์ที่ผ่านมา ยังเข้าไปไม่ถึงในหลายพื้นที่ในชนบท

ภาพ 129. กุฏิ วัดบ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี (ล่าง) เป็นกุฏิไม้ท่ีงดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหน่ึง 

ในภาคอีสาน จึงยังไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปซ่อมแซม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ 

ชนบทห่างไกล จึงถูกทิ้งร้างโดยมีปลวกเป็นผู้อยู่อาศัย
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 ขณะนี้ก็มีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่งดงามทรงคุณค่า 

ถูกทิ้งร้างอยู่อีกมาก เช่น หอไตรกลางน้ำ วัดมณีบรรพต 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ภาพ 36) และวัดบ้านหง้าโง๊ะ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 37) กุฏิและวิหาร 

ท่ีวัดบ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล (ภาพ 129) และอุโบสถ 

สมัยต้นรัตนโกสินทร์  วัดยางขี้นกใต้  อำเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพ 130) สิมวัดอุโมงค์ บ้านนาเรียง 

อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพ 131) ฯลฯ

 3) คุ้นเคยกับการซ่อมและสร้างใหม่ภายใต้แนวคิด 

แบบดั้งเดิม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่นบนฐานแนวคิดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว 

เจ้าศรัทธาหรือชุมชนเช่นนี้ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นชุมชน 

เข้มแข็ง แต่ขาดความรู้เชิงวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและ 

การอนุรักษ์ที่เหมาะสม ในอันที่จะธำรงคุณค่าทางศิลปะ 

สถาปัตยกรรมของชุมชนให้ยิ่งยืนและนำมาซึ่งประโยชน์ใน 

เชิงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และสังคมโดยใช้สถาปัตยกรรม

ภาพ 130. อุโบสถ วัดบ้านยางขี้นกใต้ 

อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุโบสถ 

เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นราวสมัย

รัชกาลที่ 3 มีทั้งงานแกะสลักไม้ ปิดทอง 

ประดับกระจกและจิตรกรรมฝาผนังงดงาม  

แต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดและน้ำรั่ว 

ทำลายอย่างน่าเศร้า ชาวชุมชนจะทำการ 

อนุรักษ์เอง ก็กลัวไปทำลายคุณค่าของมรดก 

สถาปัตยกรรม จึงนิ่งเฉยรอชะตากรรม

ภาพ 131. สิมเก่าวัดอุโมงค์ บ้านนาเรียง 

อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
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ภาพ 132. อุโบสถ วัดบ้านยางขี้นกเหนือ 

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการ

ซ่อมบูรณะภายใต้แนวคิดแบบไทยดั้งเดิม  

ซึ่งหากผู้เฒ่าผู้แก่ไม่บอกว่าเป็นสิมเก่าแก่  

จะไม่มีโอกาสได้รับทราบเลยหากดูเพียง 

ผิวเผิน เพราะได้รับการเปลี่ยนวัสดุและ 

รูปทรงหลังคาใหม่ รวมทั้งต่อเติมมุข 

ด้านหน้าเข้าไปประชิดปิดปังตัวอาคารเดิม

ภาพ 133. อุโบสถ วัดเอกสัตย์บำรุง 

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับ 

การซ่อมบูรณะภายใต้แนวคิดแบบไทยดั้งดิม 

โดยการใช้วัสดุใหม่ให้ทันสมัย เป็นหลังคา 

เหล็กรีด ผนังฉาบปูนซีเมนต์โดยเปลี่ยน 

รูปแบบฐานอาคารไปหมดอย่างน่าเสียดาย 

อาคารเดิม เช่นเดียวกับการบูรณะอุโบสถ วัดเอกสัตย์บำรุง 

ซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาพ 133) 

ที่เจ้าอาวาสและคณะศรัทธา ชื่นชมกับวัสดุทันสมัยที่หาได้ 

จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในชุมชน เช่น แผ่นหลังคาเหล็กรีด 

กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องเคลือบปูพื้น และซีเมนต์ฉาบ  

ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์สิมอีสานเสื่อมไป โดยเฉพาะส่วนฐาน 

อาคารและหน้าบันที่เปลี่ยนแปลง ส่วนประดับหลังคาก็ถูก 

เอาออกไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ในอดีตเป็นสื่อหรือเป็นศูนย์กลาง ดังตัวอย่างจากการซ่อม 

บูรณะอุโบสถ วัดยางขี้นกเหนือ อำเภอเขื่องใน จังหวัด 

อุบลราชธานี (ภาพ 132) ซึ่งเป็นชุมชนติดกับบ้านยางขี้นกใต้ 

และมีสิมอีสานเก่าแก่ ใกล้ เคียงกัน แต่ ในชุมชนหนึ่ ง 

ยังมิได้ซ่อมแซม ทำให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ยังคงปรากฏ 

รูปแบบเดิมไว้ ในขณะที่อีกชุมชนหนึ่งความเข้มแข็ง ภายใต้ 

แนวคิดการอนุรักษ์แบบดั้ ง เดิม ได้ทำให้รูปแบบทาง 

สถาปัตยกรรมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปทรงและ 

วัสดุหลังคา รวมทั้งการต่อเติมมุขด้านหน้าอาคารมาปิดปัง 
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 คำว่า “มรดก” (Heritage) ได้ถูกนำมาใช้ในบริบท 

เพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางกายภาพของมวล 

มนุษย์ โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “ยูเนสโก” 

(UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization)  ได้จำแนกออกไว้เป็น  2  ประเภท 

คือ มรดกทางธรรมชาติ (Natural heritage) และมรดกทาง 

วัฒนธรรม (Cultural heritage)  และได้ให้นิยามไว้ว่า

 “ มรดก หมายถึง สิ่งซึ่งได้รับตกทอดมาจากอดีตและ 

สามารถสืบทอดต่อไปได้ในอนาคตยังลูกหลานหลายชั่วอายุ 

แหล่งของมรดก (Heritage site) อาจมีขนาดใหญ่เป็นภูมิภาค 

พื้นที่ภูมิทัศน์ หรืออาจเล็กเพียงอาคารหลังหนึ่ง

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม
ภายใต้แนวคิดสากล: การประเมินคุณค่า 
แนวปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม3

1. มรดกทางวัฒนธรรม: นิยามและการจำแนกประเภท

 สำหรับความหมายของคำว่า มรดกวัฒนธรรม ได้ถูก 

นำมาใช้เมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้เอง เดิมทีหมายถึงเพียงผลงาน 

ที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์สูงในระดับบรมครู 

(Masterpiece) แต่ปัจจุบันได้ถูกใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น  

โดยครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่มีความสำคัญกับผู้คน”

 นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรม 

และธรรมชาติไว้อีกว่า

 “เป็นทรัพย์ (Assets) ที่ไม่ใช่เป็นของแต่ละประเทศ 

เท่านั้น แต่ยังเป็นของมวลมนุษยชาติ ที่ไม่อาจประเมินได้และ

ไม่อาจหาทดแทนได้ การสูญไปของมรดกวัฒนธรรมและ 

ธรรมชาติ เนื่องจากการเสื่อมสภาพ ของทรัพย์นั้นย่อมส่งผล 

ถึงความเส่ือมทรามแก่ประชากรโลก” (UNESCO, 2007) 
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 มรดกทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา  

ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละถิ่นที่มัน 

กำเนิดขึ้น ยังสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท 

(ดูในแผนภูมิที่ 1) คือ

 1. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible  

heritage) เปน็ทรพัยากรทางกายภาพ ทีเ่กีย่วพนักบัวฒันธรรม 

และวถิใีนสงัคมตา่งๆ ไดแ้ก ่อนสุาวรยี ์อาคารหรอืสถาปตัยกรรม 

แหล่ ง โบราณคดี  เมื อง เก่ าหรือ เมืองประวัติ ศาสตร์  

ภมูทิศันท์างการเกษตรกรรม โบราณวตัถ ุชิน้งานศลิปะ เปน็ตน้ 

จากคุณลักษณะทางกายภาพของมรดกทางวัฒนธรรมที่ 

จับต้องได้ที่ปรากฏ ก็สามารถพบได้ว่า บางอย่างไม่สามารถ 

เคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายได้ (Movable heritage) บางอย่างก็

อยู่ติดกับที่หรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Heritage)  

จึงสามารถจำแนกมรดกทางวัฒนธรรมตามคุณลักษณะ 

ออกได้เป็นสองประเภทย่อยดังกล่าว

 2. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible 

heritage) แต่สามารถสำเหนียกได้ด้วยความรู้สึก โดยอาศัย 

สื่อต่างๆ ตามวิถีวัฒนธรรมในแต่ละถิ่น เช่น ประเพณี ดนตรี 

ฝีมือในงานศิลป์ การดำเนินชีวิตในสังคม เป็นต้น

แผนภูมิที่ 1  ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

(Intangible Heritage)

มรดกที่เคลื่อนย้ายได้ (Movable Heritage)

- หนังสือ โบราณวัตถุ ภาพวาด 

ประติมากรรม ชิ้นงานหัตถกรรม เป็นต้น

มรดกท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ (Immovable Heritage)

 - อนุสาวรีย์ สวน  เมือง อาคารสถาปัตยกรรม

ภูมิทัศน์ เป็นต้น

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(Intangible Heritage)

- ประเพณี ดนตรี การเต้นรำ การละเล่น

ภาษา ศาสนา ฝีมือศิลป์ เป็นต้น
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 การอนรุกัษม์รดกสถาปตัยกรรม เปน็สว่นหลกัของการ

อนรุกัษม์รดกทีเ่คลือ่นยา้ยไมไ่ด ้และเปรยีบเสมอืนเปน็รา่งกาย 

ให้จิตวิญญาณ คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้อยู่ 

ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ โดยมรดกสถาปัตยกรรมได้รับการ 

ซ่อมแซมเพื่อสืบทอดการใช้งานหรือยืดอายุอาคารมาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง คงตัง้แตม่นษุยเ์ริม่รูจ้กัการกอ่สรา้งอาคาร การเปลีย่น 

แปลงอาคารไปจากแบบเดิมที่แรกสร้าง ได้แก่ การดัดแปลง 

หรือต่อเติมก็น่าจะเกิดขึ้นควบคู่กันมาโดยตลอด ตามความจำ

เป็นและรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

 ความเป็นมาของการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม  

ได้ยึดเอาประวัติการอนุรักษ์ในโลกตะวันตกว่าเป็นแนวสากล 

หรือกระแสหลัก คงเนื่องจากในหลายศตวรรษที่ผ่านมา  

โลกตะวันตกเป็นผู้นำทางด้านแนวคิดและเทคโนโลยีจนถึง 

ปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามการรู้เขา ก็คงไม่เสียหาย ในขณะที่ก ็

ควรรู้จักตัวเราเองด้วย ซึ่งก็จะได้กล่าวถึงเป็นลำดับๆ ไป

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารไปจากเดิมในโลก 

ตะวันตก เกิดขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงคริสศตวรรษที่ 18  

จนทำให้มีการประชุมแห่งชาติขึ้นในประเทศฝรั่ ง เศส  

เมื่อ ค.ศ.1794 (พ.ศ. 2337) เพื่อประกาศนิยามและหลักการ

ของคำว่า “บูรณะปฏิสังขรณ์ (restoration)” ว่าให้หมายถึง 

การทำให้สถาปัตยกรรมคืนสภาพสู่ลักษณะที่ปรากฏในอดีต 

และสามารถทำให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกปัจจุบันได้ด้วย  

นับจากนั้นมาในการดำเนินการกับอาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง 

ศิลปะประวัติศาสตร์ ก็มีพัฒนาการแนวคิดที่สามารถกล่าวถึง

ได้ตามลำดับเวลา (นิคม มูสิกะคามะ ใน กรมศิลปากร, 2533: 

87-91) ดังต่อไปนี้

 ช่วง ค.ศ.1810 -1830 (พ.ศ.2343 – 2353): 

การบูรณะปฏิสังขรณ์ (Restoration)

 หลั งจากที่มีการประกาศนิยามของการบูรณะ 

ปฏิสังขรณ์ขึ้นที่ฝรั่งเศส แนวคิดในช่วงต้นคริสศตวรรษที่ 19  

ได้ถือหลักของการนำชิ้นส่วนของอาคารหรือโบราณสถานที่ 

ตกหล่นมาประกอบกันขึ้นใหม่ สำหรับชิ้นส่วนที่หายไปก็มี 

การทำเลียนแบบขึ้นใหม่ (Reproduction) โดยเน้นหลักการ

ทำให้ชิ้นส่วนใหม่ดูแล้วให้แตกต่างจากชิ้นส่วนเดิม วิธีการนี้ใช้

อย่างกว้างขวางในการปฎิสังขรณ์โบราณสถานยุคคลาสสิก 

(อารยธรรมกรีกและโรมัน) ในประเทศอิตาลี

 ช่วง ค.ศ. 1830 – 1870 (พ.ศ.2373 – 2413): 

“Stylistic” Restoration

 วิโอเล็ต เลอ ดุ๊ก (Viollet-le-duc) สถาปนิกและนัก 

ประวตัศิาสตรช์าวฝรัง่เศส ดำเนนิการบรูณะอาคารจำนวนมาก 

ในฝรั่งเศส รวมทั้งวิหารนอร์ตเตรอดาม (Notre Dame) 

ในปารีส ให้เป็นสไตล์หรือแบบแผนเดียวกัน ทำให้เกิดการดัด

แปลงและตอ่เตมิขนานใหญใ่นฝรัง่เศสในชว่งนัน้ โดยมแีนวคดิ

ว่าโบราณสถานแต่ละแห่งไม่อาจมีลักษณะเฉพาะตัวเอง

 ช่วง ค.ศ. 1850 (พ.ศ.2393): “Romantic” Restoration

 ในประเทศอังกฤษ จอห์น รัสกิน (John Ruskin)  

นักเขียนและนักวิจารณ์ในแนวคิดแบบโรแมนติก คือ การยอม

รับในสภาพที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะผุพังเช่นไร ก็มีคุณค่าเฉพาะ 

จึงควรมีความจริงใจต่อโบราณสถาน แนวคิดนี้ก่อให้เกิดความ

รักเทิดทูนโบราณสถานจนการแตะต้องถือเป็นความโหดร้าย 

และลบหลู่ การทดแทนวัสดุ แม้เพื่อยืดอายุอาคาร เขาเห็นว่า

มีค่าเท่ากันคือการทำลาย และสิ่งที่คงอยู่คือรูปจำลองโบราณ

สถานเท่านั้น การบูรณะอาคารควรเข้าใจถึงทำลายนี้

 ช่วง ค.ศ. 1880 – 1890 (พ.ศ. 2423 – 2433): 

“Historical” Restoration

 ลูคา เบลตรามี (Luca Beltrami) ยึดหลักว่าอาคาร 

แต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ผู้ทำการบูรณะ 

ซึ่งถือว่าตนเป็น “ศิลปิน-ผู้สร้าง” ดัดแปลงอาคารให้เป็นไป 

ตามแบบที่ตนคิด ควรเปลี่ยนเป็น “นักประวัติศาสตร์-

นักค้นคว้าเอกสารโบราณ” เพื่อการบูรณะตามหลักฐานหรือ 

จากการวิเคราะห์ทางโครงสร้าง

 ช่วง ค.ศ. 1883 – 1963 (พ.ศ. 2426 – 2506): 

Athen Charter

 ใน ค.ศ.1883 (พ.ศ. 2426)  คามิลโล บัวโต (Camillo 

Boito) ได้ประกาศหลักการบูรณะปฏิสังขรณ์ในแนวคิดที่ 

ต่อมาได้รับการยึดถือเรื่อยมา ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้  

4 ข้อคือ

2. ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมแบบสากล
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 1. โบราณสถานนอกจากจะมีคุณค่าด้านการศึกษา 

สถาปัตยกรรม ยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ 

ของชาติและประชาชน จึงสมควรได้รับความเคารพ มันย่อม 

เป็นการหลอกลวงและการกระทำที่ผิดถ้าจะก่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงต่อโบราณสถานนั้น

 2. โบราณสถานควรได้รับการเสริมความแข็งแรงมาก 

กว่าซ่อมแซม และการซ่อมแซมมากกว่าการปฏิสังขรณ์ 

การเพิ่มเติมส่วนประกอบ โดยเฉพาะการทำให้เป็นของใหม่ 

ควรหลีกเลี่ยง

 3. ถ้าการต่อเติมมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของอาคาร หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใด 

เป็นที่สุด การกระทำนั้นให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียง

พอ ลักษณะและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนต่อเติมนั้นควรแตกต่างกับ 

ของเดิม แต่รูปลักษณ์ของอาคารดั้งเดิมก็ยังสามารถดำรง 

ไว้ได้

 4. ส่วนต่อเติมที่เกิดขึ้นตามกาลสมัยที่ผ่านมา ถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของโบราณสถานที่พึงรักษาไว้ ยกเว้นมันจะเป็นการ

ปกปิดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบอาคารนั้น

 หลักการของบัวโตใช้เวลาแพร่หลายอย่างช้าๆ จนเป็น

ทีย่อมรบัในการประชมุนานาชาตวิา่ดว้ยการบรูณปฏสิงัขรณท์ี่

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และมีการออกกฎบัตรที่เรียกว่า 

“กฎบัตรเอเธนส์ (Athens Charter)” ที่นอกเหนือจากการ 

ยอมรับหลักการทั้งหมดของบัวโตแล้ว ยังเสนอแนะให้มีการ 

บำรุงรักษาโบราณสถานเป็นประจำ รวมถึงการใช้เทคนิคและ

ระบบงานก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดในการบูรณะปฏิสังขรณ์

 ช่วง ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) – ปัจจุบัน: Venice 

Charter

 ในการประชุมนานาชาติสำหรับสถาปนิกและ 

นักเทคนิคเพื่ อการอนุรักษ์ โบราณสถานที่ เมือง เวนิส 

ประเทศอิตาลี ใน ค.ศ.1964 (พ.ศ.2507) หลักการอนุรักษ์ 

สถาปตัยกรรมไดถ้กูตราขึน้เปน็กฏบตัรเรยีกวา่ “กฎบตัรเวนสิ 

(Venice Charter)” ซึ่งเป็นกฏบัตรสากลว่าด้วยการอนุรักษ ์

และการบูรณะอนุสรณสถานและแหล่งที่ตั้ง (The Interna-

tional Charter for the Conservation and Restoration 

of Monuments and Sites) จากหลักการพื้นฐานตามกฎ 

บั ต ร เ อ เ ธนส์  แ ล ะก า รบู รณปฏิ สั ง ข รณ์ ใ ห้ ห ยุ ด ล ง  

ณ จุดที่มีการคาดเดาเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความจำเป็นอันไม่อาจ 

 จากหลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดังกล่าว ล้วนเป็น 

การกล่าวถึงการอนุรักษ์อาคารทางสถาปัตยกรรมที่เป็นหลังๆ 

แต่ในความเป็นจริง การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้ขยาย 

วงกว้างขึ้นตั้งแต่ปลายคริสศตวรรษที่ 19 (ราว พ.ศ.2433) 

เป็นต้นมา โดยมีการมองอาคารควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อม 

ที่ตั้ง มีการมองอาคารเป็นกลุ่ม ชุมชนและขยายออกเป็นเมือง

ทั้งเมือง สถาปัตยกรรมในบางแห่งอาจมีรูปแบบเรียบง่ายและ

ต่ำต้อย แต่เมื่อมาอยู่รวมกัน สามารถมีคุณค่าในแง่การเป็น 

“ตัวแทน” ทางประวัติศาสตร์ของอดีต แม้จะมีการกล่าวถึง 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมไว้บ้างใน 

กฎบัตรเวนิส แต่วิธีปฏิบัติมีหลักการและเทคนิควิธี รวมถึง 

การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้มีส่วน 

ร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทำให้ต่อมาองค์การ 

ยูเนสโกได้จัดตั้ง “สภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถานและแหล่ง 

ทีต่ัง้ (International Council on Monuments and Sites)” 

หรือเรียกโดยย่อว่า “อิโคโมส (ICOMOS)” ขึ้นใน ค.ศ. 1972 

(พ.ศ. 2515) มสีำนกังานใหญต่ัง้อยูท่ีก่รงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

สมาชิกเกือบทุกประเทศทั่วโลก และมีคณะกรรมการอิโคโมส

ในระดับสากลและในประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งก็มี 

คณะกรรมการอิโคโมสไทย  ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ 

อนุรักษ์อนุสรณสถานและแหล่งที่ตั้ง ในความหมายเดียวกับ 

แหลง่มรดกธรรมชาตแิละวฒันธรรม ซึง่มกีารจดัตัง้คณะกรรม

การและการประชุมมรดกโลก ต่อมา

 อโิคโมสจงึเปน็องคก์รสำคญัในการประชมุทางวชิาการ 

(Symposium) และจดัรา่งกฎบตัรตา่งๆ (Charters) ทีป่ระเทศ 

สมาชิกจะใช้เป็นหลักในการจัดการมรดกวัฒนธรรมของตนใน

ประเด็นที่ เหมาะสมและเป็นที่ต้องการแก่สังคมในสมัย 

ปัจจุบันกาล เช่น กฎบัตรเบอร์รา (Burra Charter ค.ศ.1972) 

มีหัวใจสำคัญว่าด้วยบริบทแวดล้อม, กฎบัตรวอชังตัน  

(Washington Charter ค.ศ.1987) ว่าด้วยการอนุรักษ์เมือง, 

เอกสารนารา (Nara Document ค.ศ.1994) ว่าด้วย 

ความเปน็เนือ้แท ้(Authenticity) ของอาคาร, กฎบตัรอโิคโมส 

(ICOMOS Charter ค.ศ. 2008) ว่าด้วยการสื่อความหมาย 

และนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เป็นต้น

หลีกเลี่ยงได้ ความให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดเดา 

กับของเดิม โดยให้เป็นไปในลักษณะร่วมสมัย
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 ยูเนสโกได้จำแนกแหล่งทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  

ตามสภาพที่ปรากฏทางกายภาพซึ่งมีคุณค่าเป็นสากลอย่าง 

โดดเดน่ จากมมุมองดา้นประวตัศิาสตร ์ศลิปะ หรอืวทิยาศาสตร ์

โดยสามารถออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 1. อนุสรณ์สถาน (Monument) ให้หมายถึง 

สถาปัตยกรรม, อนุสาวรีย์, ซากอาคารในแหล่งโบราณคดี, 

ศิลาจารึก, ถ้ำพักอาศัย 

 2. กลุม่ของอาคาร (Group of Buildings) ใหห้มายถงึ 

กลุ่มของอาคารซึ่งถึงแม้จะแยกหลัง หรือติดต่อกัน แต่มีความ 

สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน หรือปรากฏในภูมิทัศน์

 3. แหล่ง (Site) ให้หมายถึง ผลงานของมนุษย์ที่ 

ประสานกับธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงแหล่งโบราณคดี จากมุมมองเพ่ิมข้ึน 

อีกทางด้านสุนทรียภาพ ชาติพันธุ์วิทยา และมานุษยวิทยา

 เมื่อโลกนี้ มีมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เป็น

จำนวนมาก สำหรับแหล่งที่มีคุณค่าโดดเด่นและมีความสำคัญ

ในระดับที่แตกต่างกัน ย่อมได้รับการยกย่องและปกปักรักษา 

ที่แตกต่างกันไป โดยแหล่งที่มีความสำคัญระดับโลก (World 

Heritage) ที่การดำรงอยู่ของแหล่งมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ

ในปัจจุบันและอนาคต โดยขอบเขตพื้นที่มิได้จำกัดเฉพาะใน 

ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่อาจครอบคลุมหลายประเทศ  

จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการมรดกโลก (World 

Heritage Committee) ให้องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็น 

แหลง่มรดกโลกและบรรจไุวใ้นรายการแหลง่มรดกโลก (World 

Heritage List) ซึ่งนับจากการประชุมเพื่อพิทักษ์มรดกทาง 

วัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การยูเนสโก (UNESCO’s 

Convention Concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage)  ครั้งแรกใน ค.ศ. 1972 

(พ.ศ. 2515) ถึง ค.ศ.2011 (2554) มี 153 ประเทศ 

ที่มีแหล่งมรดกโลก รวมทั้งสิ้น 936 แหล่ง เป็นแหล่ง 

ทางวัฒนธรรม 725 แหล่ง ทางธรรมชาติ 183 แหล่ง และ 

แหล่งผสม 28 แหล่ง โดยมีการจำแนกประเภทแหล่ง 

มรดกโลกไว้เป็น 3 ประเภทคือ

 1. แหล่งทางวัฒนธรรม (Cultural site) เช่น 

กำแพงเมืองจีน (Great Wall) ประเทศจีน, เมืองตักศิลา 

(Taxila) ประเทศปากีสถาน, เมืองเวโรนา (City of Verona) 

ประเทศอิตาลี เป็นต้น ซึ่งรูปแบบทางกายภาพที่ปรากฏ 

เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

3. แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และแหล่งมรดกโลก

 2. แหล่งทางธรรมชาติ (Natural site) เช่น Sundar-

bans ประเทศอินเดียและบังคลาเทศ, อุทยานไดโนเสาร์  

(Dinosaur Provincial Park) ประเทศคานาดา เป็นต้น ซึ่ง 

เป็นแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีความสำคัญของระบบนิเวศ 

ธรรมชาติเป็นพิเศษ ปราศจากการรบกวนให้เสียหายจากมนุษย์

 3. แหลง่ประเภทผสม (Mixed site) ซึง่แหลง่ธรรมชาตนิัน้ 

ยังปรากฏว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมด้วย เช่น Ulura-Kata Tjuta 

National Park ประเทศออสเตรเลีย หรือ Mount Taishan 

ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นภูเขาธรรมชาติ แต่ปรากฏร่องรอย

ของมนษุยก์ระทำใหเ้กดิคณุคา่ทางความเชือ่ ทางประวตัศิาสตร ์

หรือศิลปกรรม

 ประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดในโลกใน  

พ.ศ. 2554 คือประเทศอิตาลี มีจำนวน 47 แหล่ง ในขณะ 

ที่ประเทศจีนมีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดในเอเชีย จำนวน  

41 แหล่ง สำหรับในประเทศไทยมีจำนวน 6 แหล่ง 

เป็นแหล่งทางธรรมชาติ 3 แหล่ง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ  

คือ ห้วยหมากแข้ ง ,  เขาใหญ่  และหมู่ เกาะตะรุ เตา 

และที่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง คือ เมืองเก่าสุโขทัย 

และเมืองบริวาร, เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา และบ้านเชียง  

ซึ่งการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะปรากฏแหล่งมรดกโลก 

จำนวนมากหรือน้อยนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการปรากฏอยู่ 

ของแหล่งมรดกในแต่ละประเภทแล้ว การสงวนรักษาหรือ 

การอนุรักษ์ให้แหล่งนั้นดำรงอยู่อย่างมีบูรณภาพ (Integrity) 

หรือมีความสมบูรณ์อย่างดั้งเดิมโดยไม่ถูกทำให้ด้อยค่า 

โดยการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีผลทำให้แหล่งต่างๆ เหล่านั้น 

ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก ซึ่งประเทศอิตาลี 

ได้แสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นประเทศเล็ก ก็ได้มีการอนุรักษ์ 

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตาม สำหรับแหล่งที่มีความสำคัญ แต่ยังไม่ได้

รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก แต่ละประเทศก็สามารถ

ขอบรรจุไว้ในรายการรอขึ้นทะเบียนรายการได้ (Tentative 

List) โดยในระหว่างนี้ ต้องมีมาตรการและการดำเนินการ 

อนรุกัษแ์ละจดัการมรดกใหค้ณะกรรมการมรดกโลกเชือ่มัน่วา่

แหล่งมีความสำคัญ และประเทศที่ต้องการเพิ่มรายชื่อ 

สามารถอนุรักษ์ให้แหล่งมีความยั่งยืนสืบต่อไปได้  
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 คุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อาจระบุได้ใน 

ประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลายประเด็นดังต่อไปนี้

 - คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Value)

 -  คุณค่ าทางสถาปั ตยกรรม/สุ นทรี ยศาสตร์   

(Architectural/Aesthetic Value)

 - คุณค่าทางสังคม (Social Value)

 - คุณค่าทางจิตใจ (Spiritual Value)

 - คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Science Value)

 โดยลักษณะทางกายภาพที่บ่งชี้ถึงคุณค่าในประเด็น 

เหล่านั้นควรได้รับการระบุด้วย โดยเฉพาะเมื่อสถาปัตยกรรม 

จัดเป็นประเภทหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ประเภท 

เคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่เนื่องจากมีความโดดเด่น มีความถาวร 

มีขนาดใหญ่  และมีอัตลักษณ์สู ง  ทำให้แหล่ งมรดก 

วัฒนธรรมส่วนใหญ่ อยู่ในประเภท “มรดกสถาปัตยกรรม”

 ก่อนที่จะไปถึงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม  

สถาปัตยกรรมนั้นจะต้องได้รับการประเมินคุณค่าเสียก่อน  

ว่ามีคุณค่าเพียงพอควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือไม่ นอกเหนือ 

จากที่อาคารทั่วไปย่อมต้องการการซ่อมแซมอยู่แล้ว เพื่อคง 

การใช้งานต่อไป โดยอาคารที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามี 

คุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม ก็ควรได้รับการซ่อมแซมบูรณะ

ปฏิสั งขรณ์ภายใต้แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ เรี ยกว่ า 

“การอนุรักษ์” ซึ่งในการประเมินคุณค่า สามารถดำเนินการ 

โดยเจ้าของอาคารเอง นักวิชาการ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ 

เล็งเห็นคุณค่าว่าอาคารหรือสถาปัตยกรรมหลังนั้นๆ กอปร 

ไปด้วยคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม ทางวัฒนธรรม 

หรือทางสังคม ในข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้

4. มรดกทางสถาปัตยกรรมและการประเมินคุณค่า

 1. ด้านการออกแบบ ความงาม ฝีมือก่อสร้าง วัสดุ 

และทำเลที่ตั้ง รวมทั้งแสดงเอกลักษณ์ทางศิลปสถาปัตยกรรม

ท้องถิ่นหรือเป็นตัวแทนระดับประเทศ

 2. เป็นหลักฐานหรือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อารยธรรม

 3. มคีวามสมัพนัธก์บัเหตกุารณส์ำคญัหรอืบคุคลสำคญั

ในอดีต

 4. เป็นองค์ประกอบที่ให้ความสมบูรณ์กับแผนผัง 

ชุมชนโบราณหรือภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หรือระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

 ซึ่งแหล่งทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้นี้ หากต้องการขึ้น 

ทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ละประเทศต้องจัดทำข้อมูลที่แสดง

ถึงคุณค่าของแหล่งตามเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าโดดเด่น 

เป็นสากล (Criteria for the Assessment of Outstanding 

Universal Value) ซึ่งที่ประชุมมรดกโลกได้มีการกำหนด 

เกณฑ์การประเมินคุณค่าโดดเด่นที่เป็นสากล (Outstanding 

Universal Value) ไว้ 10 ข้อ สำหรับแหล่งมรดกที่ขอขึ้น 

ทะเบียนมรดกโลก ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งหรือ

หลายข้อ โดยแหล่งทางวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมนั้นจะใช้

เกณฑ์ 6 ข้อแรก ส่วนแหล่งทางธรรมชาติจะใช้เกณฑ์ข้อ 7-10 

ซึ่งเกณฑ์ทั้งหมด มีดังนี้

 1. เป็นผลงานบรมครูที่แสดงถึงการสร้างสรรค์อย่าง 

อัจฉริยะ (genius)

 2. แสดงถึงคุณค่าของมนุษย์เหนือช่วงกาลเวลา  

หรือภายใต้พื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งใดในโลก ในการพัฒนา 

ดา้นสถาปตัยกรรม เทคโนโลย ีศลิปอนสุาวรยี ์การวางผงัเมอืง 

หรือการออกแบบภูมิทัศน์

 ดังนั้น ใน ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) องค์การยูเนสโก  

ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง 

มรดกโลกเพือ่เขา้ทีป่ระชมุมรดกโลก (Operation Guidelines 

for the Implementation of the World Heritage  

Convention) ซึ่งสำหรับแหล่งทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเภท

ที่สถาปัตยกรรมขึ้นอยู่นั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
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5. บูรณภาพและความเป็นเนื้อแท้ (Integrity and Authenticity)

 3. แสดงความโดดเด่นไม่เหมือนใคร (unique) หรือ 

เป็นสิ่งพิเศษแห่งวัฒนธรรมประเพณีหรืออารยธรรมใด ซึ่งยัง 

คงปรากฏอยู่หรือสิ้นสูญไปแล้ว 

 4 .  เป็นตัวอย่างที่ โดดเด่นของประเภทอาคาร 

สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ที่แสดงถึงความ 

สำคัญช่วงใดในประวัติศาสตร์

 5. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานแห่ง 

วัฒนธรรมใดของมนุษย์ ในการใช้ที่ดิน ใช้ทะเล ซึ่งสามารถ 

เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม หรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสถานที่อ่อนไหวสูง ซึ่งหาก 

เกิดการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นแล้ว ไม่อาจกู้คืนกลับมาได้ 

 6. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือมีลักษณะกายภาพ 

สัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือเพื่อให้วิถีประเพณีคงอยู่ โดยกอปร 

ได้ด้วยความคิด ความเชื่อ ศิลปกรรม หรือวรรณศิลป์ 

ที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (เกณฑ์ในข้อนี้คณะกรรมการ 

มรดกโลก เห็นว่าควรใช้ร่วมกับข้ออื่นด้วย)

 นอกจากแหล่งมรดกสถาปัตยกรรมจะต้องมีคุณค่า 

แล้ว ยังต้องมีบูรณภาพ (Integrity) และความเป็นเนื้อแท้ 

(Authenticity) ซึ่งรวมถึงการมีระบบการปกปักรักษาและ 

การจัดการ (Protection and Management System)

อย่างพอเพียงอีกด้วย สำหรับคำว่า บูรณภาพและความเป็น 

เนื้อแท้ นั้นมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งสามารถนิยามได้ดังนี้

 บูรณภาพ (Integrity) หมายถึง สภาพสมบูรณ์ 

ของแหล่งทางกายภาพ ทั้งสิ่งหลักและองค์ประกอบด้วย  

โดยองคป์ระกอบทัง้ปวงนัน้เปน็เครือ่งบง่ชีถ้งึคณุคา่ของแหลง่ 

หากสูญหายไปหรือมีองค์ประกอบใหม่ เช่น สิ่งบริการ 

นักท่องเที่ยว แทรกเข้ามามากเกินไป ก็อาจถึงระดับที่ทำให้ 

บรูณภาพของมนัลดตำ่ลงจนทำใหแ้หลง่ไมม่คีณุคา่ ดงันัน้จงึมี

ความจำเป็นต้องแสวงหาสมดุลระหว่างการคงเดิมกับพัฒนา 

เพื่อการธำรงไว้ซึ่งระดับบูรณภาพของแหล่ง

 ความเป็นเนื้อแท้จริง (Authenticity) หมายถึง 

สภาพจริงแท้ หรือสภาพโดยกำเนิดของแหล่ง หากสูญเสียไป 

แม้บางส่วนก็ถือว่าไม่มีความสมบูรณ์ตามเนื้อแท้จริ ง 

 7. เป็นสถานที่แห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเหนือกว่า 

แห่งอื่น หรือเป็นพื้นที่สวยงามทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญ 

ทางสุนทรียะโดดเด่น

 8. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงถึงช่วงเวลาสำคัญใน 

ประวัติศาสตร์ปฐพี ซึ่งรวมถึงบันทึกพัฒนาการชีวิต กระบวน

การทางธรณีวิทยาที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา 

รูปลักษณ์ผืนแผ่นดิน หรือมีความสำคัญด้านปฐพีศาสตร์ 

หรือภูมิลักษณ์

 9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงถึงกระบวนการทาง 

นิเวศและชีววิทยาที่ยังปรากฏอยู่เป็นวิวัฒนาการ หรือพัฒนา

การทางระบบนิเวศและอาณาจักรพืชและสัตว์ ในผืนแผ่นดิน 

น้ำจืด ชายฝั่งทะเล หรือท้องทะเล

 10. เปน็แหลง่สำคญัทีส่ดุในการเปน็ทีอ่ยูท่างธรรมชาต ิ

เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึง 

ชีวพันธุ์สำคัญที่โดดเด่นเป็นสากล แต่ถูกคุกคามในมุมมอง 

ด้านด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์

ที่เห็นได้ชัดคือ สิ่งที่ทำขึ้นเลียนแบบจึงไม่มีความแท้จริง 

เป็นความแตกต่างระหว่าง “ของแท้” กับ “ของปลอม” 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดในเรื่องเนื้อแท้ของแหล่งได้มีข้อถกเถียง

กันมาก เนื่องจากในการอนุรักษ์ ต้องคำนึงถึงการใช้วัสดุ 

การออกแบบ ฝมีอืชา่งและทีต่ัง้ดัง้เดมิเปน็หลกั แตบ่างครัง้กม็ี

ความจำเป็นต้องนำวัสดุและเทคนิคใหม่เข้ามาเพื่อปกป้อง 

แหล่ง หรือในแต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ในเรื่องเนื้อแท้ 

แตกต่างกัน เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าและวัดต่างๆ นิยม 

รื้อและก่อสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิม โดยใช้วัสดุ รูปแบบและ 

เทคนิคการก่อสร้างเช่นเดิม จึงทำให้เกิดการประชุมท่ีเมืองนารา 

ประเทศญี่ปุ่น มีเอกสารนาราว่าด้วยความเป็นเนื้อแท้ (Nara 

Document on Authenticity) ใน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 

ออกมาในเรื่องการพิจารณาความเป็นเนื้อแท้ของแหล่ง ซึ่งม ี

ข้อพิจารณาว่าในการตัดสินเรื่องเนื้อแท้ของแหล่งให้ขึ้นอยู่กับ

บริบททางวัฒนธรรมของแต่ละวัฒนธรรม ภายใต้หลักการ 

ข้อ 9-13 ว่าด้วยคุณค่าและความเป็นเนื้อแท้ (Values and 

Authenticity) ที่ระบุไว้ในเอกสารนาราว่าดังนี้
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 “9. การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ท้ังปวงมี

รากฐานมาจากคุณค่าที่ส่งผลถึงมรดกเหล่านั้น ความสามารถ

ในความเขา้ใจคณุคา่เหลา่นัน้ขึน้อยูก่บั สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัระดบั 

ของขอ้มลูเกีย่วกบัคณุคา่เหลา่นัน้ทีต่อ้งสรา้งความเขา้ใจทีเ่ชือ่

ถือได้หรือเป็นจริง ความรู้และความเข้าใจถึงแหล่งข้อมูล 

เหล่านั้น สัมพันธ์กับต้นกำเนิดและลักษณะของมรดกทาง 

วัฒนธรรมที่สืบต่อมา ความหมายของมันจึงขึ้นอยู่กับการ 

ประเมินความเป็นเนื้อแท้ในทุกแง่มุม

 10. ความเป็นเนื้อแท้ ยืนยันได้ตามกฎบัตรแห่งเวนิซ  

พิจารณาตามท่ีปรากฏได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีจำเป็นท่ีมีผลต่อคุณค่า  

ความเข้าใจถึงความเป็นเนื้อแท้แสดงบทบาทขั้นพื้นฐานต่อ 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง 

วัฒนธรรม ในการวางแผนการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์  

เช่นเดียวกับการนำเสนอเอกสารในกระบวนการขอข้ึนทะเบียน

ของแหล่งมรดกต้องพิจารณาและตัดสินถึงบริบททางวัฒนธรรม

ที่มรดกนั้นขึ้นอยู่

 11. การพิจารณาตัดสินถึงคุณค่าท้ังปวงท่ีมีผลต่อแหล่ง 

มรดกเช่นเดียวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 

และแหล่งข้อมูล อาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม และ 

แม้ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ก็อาจเป็นไปไม่ได้ที่การ 

พิจารณาตัดสินถึงคุณค่าและความเป็นเนื้อแท้จะขึ้นอยู่กับ 

เกณฑ์ท่ีตายตัว ในทางกลับกัน การให้การยอมรับต่อวัฒนธรรม

 ยูเนสโก (UNESCO 2007: 3-21) ได้ระบุว่า กุญแจ 

ของหลักการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (Conserva-

tion Principles) คือ ความเข้าใจถึงระดับคุณค่าหรือความ 

สำคัญของแหล่งมรดกนั้น แล้วจึงมีการตัดสินใจว่า สมควร 

จะได้เข้าไปบริหารจัดการแหล่งอย่างไร

 ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม (Part ic ipatory  

Approach) หมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าและระดับความ 

สำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ที่สามารถบ่งชี้ได้จาก 

6. หลักการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (Conservation Principles) 

ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory Approach) 

และแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนในบริบทของแหล่งทางวัฒนธรรม  

(Concept of Sustainability in the Context of Cultural Heritage Sites) 

ข้อมูลจากการศึกษา ซึ่งจะทำให้แต่ละชุมชนได้ตระหนักรู้ถึง 

คุณค่าและให้ระดับความสำคัญของแหล่งต่อวิถีชีวิตของผู้คน 

ในแต่ละชุมชน โดยหลักการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ในปัจจุบันได้เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ 

ระดับการให้ข้อมูล การประเมินหรือระบุคุณค่าแหล่ง อันจะ 

นำไปสู่การวางแผนอนุรักษ์และการดำเนินการปฏิบัติที่ 

เหมาะสม ดังแสดงไว้ในแผนภูมิ ว่าเป็นกระบวนการบริหาร 

จัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในหลักการปัจจุบัน

ทั้งปวงขึ้นอยู่กับว่าแหล่งมรดกเหล่านั้นได้รับการพิจารณา 

และตัดสินในบริบทที่มันขึ้นอยู่

 12. ดังนั้น จึงเป็นความสำคัญสูงสุดและรีบด้วนที่ว่า 

ในแต่ละวัฒนธรรม การตระหนักถึงธรรมชาติที่เจาะจงของ 

คุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละแหล่งและความน่าเชื่อถือ 

และความถูกต้องมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล

 13. เม่ือการตัดสินถึงความเป็นเน้ือแท้ ข้ึนอยู่กับธรรมชาติ

ของมรดกวัฒนธรรม บริบททางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการ 

ตามกาลเวลา จึงควรเชื่อมโยงและให้ความสำคัญกับความ 

หลากหลายนานัปการของข้อมูล เนื้อหาสาระของข้อมูล  

ที่อาจประกอบด้วยรูปแบบและการออกแบบ,วัสดุและส่วน 

ประกอบ, การใชง้านและประโยชนใ์ชส้อย, ประเพณแีละเทคนคิ, 

ที่ตั้งและการตั้งอยู่, จิตวิญญาณและความรู้สึก, และปัจจัย 

ภายในและภายนอก การใช้ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตให้มีการ 

ขยายความและตรวจสอบในประเด็นที่เจาะจงในมิติด้าน 

ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ สังคมและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

กับมรดกทางวัฒนธรรมได้” (http///whc.unesco.org)

 อนึ่ง แนวคิดเรื่องความเป็นเนื้อแท้จริง สามารถนำมา 

ใชก้บัมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ดงัจะเหน็ไดจ้าก กจิกรรม 

ประเพณีหรือการแสดงในพิธีกรรมที่หากทำขึ้นเพื่อการ 

ท่องเที่ยว ย่อมไม่เป็นความจริงแท้
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ความสนใจและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ผู้ใดบ้างที่มีความสนใจ

ในแหล่งทางวัฒนธรรม

ข้อมูลใด

ที่มีความจำเป็นต้องใช้

การบริหารผลลัพธ์

พิจารณาจากข้อมูลใหม่

นำไปปรับปรุงแผน

วางแผนอนุรักษ์และดำเนินการปฏิบัติ

ตัดสินว่าผู้ใดรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติ

ระบุวิธีปฏิบัติ/กระบวนการอนุรักษ์

ระบุคุณค่า

ที่สำคัญของแหล่ง

ระบุประเด็นที่เป็นกุญแจหลัก

ในการบริหารจัดการ

อะไรบ้างที่สำคัญ

ระบุนโยบาย/วัตถุประสงค์การอนุรักษ์

 นอกจากนี้ แนวคิดในการสร้างความยั่งยืนในบริบท 

ของแหล่งทางวัฒนธรรม ให้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 

3 ส่วน คือ

 1. ความรู้และสำนึกทางวัฒนธรรม (Cultural  

Knowledge and Awareness) ความยั่งยืนของแหล่งทาง 

วัฒนธรรมขึ้นอยู่กับความรู้ด้านวัฒนธรรมและสำนึกทาง 

วัฒนธรรมของชุมชนโดยรวม ความรู้ช่วยสร้างสำนึกทาง 

วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และลดการทำลาย 

แหล่ง การสร้างสำนึกและเสริมความรู้ทางวัฒนธรรมนั้น 

กระทำไดใ้นหลายชอ่งทาง เชน่ ในระบบการศกึษาผา่นสือ่ตา่งๆ 

การฝึกอบรมเฉพาะด้าน เป็นต้น

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
(ที่มา: UNESCO et.al. 2010, p.3-21)

 2. การอนุรักษ์และการจัดการ (Conservation and 

Management) มาตรการการปกปักรักษาแหล่งมรดกทาง 

วัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกประเทศจะมี 

กฎหมายในระดับประเทศและท้องถิ่นเพื่อการปกปักรักษา 

มรดกของตน ซึ่งมักคุ้มครองแหล่งโดยการขึ้นทะเบียน  

ไปจนถึงมาตรการป้องกันผู้ทำลายมรดกเหล่านั้น

  2.2 วิธีการอนุรักษ์ที่พอเพียงและเหมาะสม  

มีความจำเป็นในการปกป้องลักษณะทางกายภาพของแหล่ง 

มรดกวฒันธรรมโดยวธิกีารตา่งๆ รวมถงึการอนรุกัษท์ีเ่หมาะสม 

เพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยความ 

เคารพ
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  2.3 ระบบการจัดการที่ดี ในการคุ้มครองแหล่ง 

มรดกวัฒนธรรมให้ยืนยาว ระบบการจัดการที่ดีครอบคลุม 

กระบวนการและบุคลากรด้านการอนุรักษ์และจัดการมรดก 

วัฒนธรรม ซึ่งตัวระบบเองก็ต้องมีการประเมินและปรับปรุง 

เป็นระยะๆ ด้วย

 3 .  การสื่ อความหมายและการบริหารจัดการ 

นักท่องเที่ยว (Heritage Interpretation and Visitor  

Management) การท่องเที่ยวนบัได้วา่เป็นส่วนหนึ่งทีส่ัมพันธ์

กับแหล่งมรดกวัฒนธรรมในทุกแห่ง บางแหล่งต้องต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวเป็นหลักล้านคนในแต่ละปี การจัดการการ 

ท่องเที่ยวที่ดีย่อมนำประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ 

เจ้าของแหล่ง ในลักษณะการจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การทอ่งเทีย่ว อยา่งไรกต็ามหากจดัการไมด่ ียอ่มสง่ผลกระทบ

ในทางลบต่อการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตในชุมชนที่แหล่งมรดก 

วัฒนธรรมตั้งอยู่โดยตรง

 การปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม หมายถึง  

การเข้าไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สถาปัตยกรรม 

นั้นดำรงอยู่สืบไป ซึ่งจะมีผลต่อการคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง 

เนื้อของอาคารเก่า (Historic Fabric) มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ

ระดับของการเข้าไปปฏิบัติการ (Degree of Intervention)  

ซึ่งแต่ละประเทศได้กำหนดระดับของการเข้าไปปฏิบัติการ 

อนุรักษ์โดยทั่วไปไว้ โดยจำแนกประเภทตามระดับของการ 

เข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้ออาคารจากน้อยไปหามาก และจำแนก

ต่างกันออกไปบ้างตามลักษณะภาษา แต่ส่วนใหญ่ก็จะสื่อถึง 

การปฏิบัติในทำนองเดียวกัน ดังนี้
 ก. ระดับของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ 

ซึ่งทางกองทุนอนุรักษ์ของอังกฤษ (British Heritage Trust) 

ได้แบ่งระดับของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมออกเป็น  

3 ระดับ คือ

 1. ระดบัตน้ คงไวซ้ึง่รปูแบบและวสัด ุ(Historic Fabric) 

ให้มากที่สุด โดยมีวิธีปฏิบัติให้พิจารณานำไปใช้ดังนี้

 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่ เกี่ยวข้อง  

(Community Involvement and Partnerships) การปกปกั 

รักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมต้องให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่

กับแหล่งนั้น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากแหล่งที่เป็นวัด โบสถ์และ 

สุเหร่าในแต่ละศาสนา ซึ่งชาวชุมชนมีวิถีที่ผูกพันกับแหล่ง 

อย่างแน่นแฟ้น สำหรับแหล่งขนาดใหญ่ในลักษณะเป็นเมือง 

เก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ ชุมชนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้น 

เป็นเมือง พึงช่วยกันรักษา เพราะจะส่งผลต่อการได้หรือเสีย 

ประโยชน์โดยตรง ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 

holders) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะที่ไม่ 

แสวงหาผลกำไร (NGO-Non Profit Organization) เช่น 

สถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือ ชมรมต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและ 

นอกชุมชน ล้วนมีบทบาทในการอนุรักษ์และกระตุ้นให้เกิด 

การอนุรักษ์อย่างเข้าใจ

7. วิธีปฏิบัติการอนุรักษ์แบบสากล: ระดับของการปฏิบัติการอนุรักษ์

  การอนุรักษ์ (Preservation)  

  การเสริมความมั่นคง (Stabilization)  

  การเสริมความแข็งแรง (Consolidation) 

  การบูรณะปฏิสังขรณ์ (Restoration)  

  การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) 

 2. ระดับกลาง มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความเคารพ 

ในรูปแบบและวัสดุเดิม โดยมีวิธีปฏิบัติให้พิจารณานำไปใช้ 

ดังนี้

  การประกอบใหม่ (Reassembly)

  การใช้ชิ้นส่วนเทียม (Replication) 

  การย้ายไปตั้งที่ใหม่ (Moving)       

  การประติดประต่อ (Fragmentation) 

 3. ระดับเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยให้ความเคารพ 

ในรูปแบบและวัสดุบ้าง ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน  

โดยมีวิธีปฏิบัติให้พิจารณานำไปใช้ดังนี้

 การปรับปรุงใหม่ (Renovation)  

 การปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย (Modernization)
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 ข. ระดบัของการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมแบบอเมรกินั 

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ National Park Service 

ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในแต่ละมลรัฐ 

ในการปฏิบัติการกับสถาปัตยกรรมทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็น 

อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ หรือของท้องถิ่น 

จะใช้ผู้รับจ้างเหมา (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งมีบุคลากรและ 

ประสบการณด์า้นการทำงานอนรุกัษ ์เปน็ผูป้ฏบิตักิาร โดยแบง่ 

ระดับของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมออกเป็น 7 ระดับ คือ

  1. การคุ้มครองทางกฎหมาย (Acquisition)  

  2. การป้องกันการเสื่อมสภาพ (Protection)    

  3. การอนุรักษ์ (Preservation)  

  4. การเสริมความมั่นคงแข็งแรง (Stabilization/ 

Consolidation)  

  5. การบูรณะปฏิสังขรณ์ (Restoration)  

  6. การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) 

  7. การสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบของเดิม (Recon-

struction)

 ค. ระดับของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตามการ 

จำแนกของกรมศิลปากร โดยประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 

กระทรวงวัฒนธรรม มีการปฏิบัติการทั้งโดยผู้รับจ้างเหมา 

และเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเอง โดยได้จำแนกการปฏิบัติ 

การออกเป็น 7 ระดับ ตามแบบอย่างสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

  1. การคุ้มครองทางกฎหมาย (Registration)  

โดยการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

  2. การป้องกันการเสื่อมสภาพ (Protection) 

  3. การอนุรักษ์ (Preservation) 

  4. การเสริมความมั่นคงแข็งแรง (Stabilization/ 

Consolidation) 

  5. การบูรณะ (Restoration) 

  6. การประกอบชิ้นส่วน (Reassembly) 

  7. การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) 

 อย่างไรก็ตาม ในการจ้างเหมาหรือดำเนินการอนุรักษ ์

สถาปัตยกรรมของกรมศิลปากร ในทางปฏิบัติจริง ก็มิได้ 

จำแนกระดับการปฏิบัติการออกอย่างชัดเจน แต่จะใช้ชื่อ 

รวมว่าเป็นโครงการบูรณะโบราณสถานทั้งสิ้น

แนวปฏิบัติแบบสากลในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม 

ในบริบทแบบไทย

 จากแนวคิดและหลักปฏิบัติการอนุรักษ์แบบสากล  

ได้ส่งผลต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งมี 

กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงกับการ 

อนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนพบว่าระดับของการ 

อนรุกัษส์ถาปตัยกรรมทีป่รากฏในประเทศไทย ไมว่า่จะดำเนนิ

การโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือกรมศิลปากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด เจ้าของอาคาร ผู้มีจิตศรัทธา 

อนุรักษ์อาคาร หรือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จากอาคารเก่า ฯลฯ  

ในปัจจุบันได้ปรากฏการผสมผสานแนวคิดระดับปฏิบัติของ 

สากลมาปรับเข้ากับบริบทของไทย โดยระดับหรือแนวปฏิบัติ

ต่อมรดกทางสถาปัตยกรรม สามารถจำแนกออกได้เป็น 7  

8. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิดแบบสากลในบริบทแบบไทย

ระดบัตามระดบัการเขา้ไปกระทำหรอืเปลีย่นแปลงเนือ้อาคาร

จากนอ้ยไปมาก และเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ จงึจะไดย้กตวัอยา่ง 

การกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีต่ออาคาร ดังต่อไปนี้

 1. การคุ้มครองทางกฎหมาย 

 ปัจจุบันได้มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  

สถาปตัยกรรมหลายฉบบั ทีส่ำคญัไดแ้ก ่กฎหมาย โบราณสถาน 

(พระราชบัญญัติ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ  โบราณวัตถุ  

และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม, 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ภายใต้กระทรวงทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กฎหมายผังเมือง (พระราช 

บัญญัติการผังเมือง) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย, และสำหรับ 

เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้กระทรวง 

มหาดไทย ซึ่ งได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ดูแลมรดก 

วัฒนธรรมในชุมชนและเมืองของตน สามารถออกเทศบัญญัติ

ที่ส่งเสริมหรือคุ้มครองการอนุรักษ์ได้ เช่นในต่างประเทศ  

แต่ขณะนี้ในประเทศไทยยังมิได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง 

ดังนั้น การคุ้มครองทางกฎหมายต่อมรดกสถาปัตยกรรมและ

ผังเมือง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กฎหมายช่วย 

ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์อาคารหรือพื้นที่ ซึ่งในบริบท 

ของประเทศไทย มีดังนี้

 ก. การขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน (Registration/Acqui-

sition) เป็นการเข้าไปถือสิทธิ์เหนือการเปลี่ยนแปลงต่อ 

สถาปัตยกรรม โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดบนสถาปัตยกรรม

ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่ งต่อไปจะได้ถูกเรียกว่า 

“โบราณสถาน” การกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้อง 

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมศิลปากร  

ซึ่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานส่วนใหญ่ขณะนี้ คือสถาปัตย- 

กรรมสาธารณะ ไดแ้ก ่อาคารราชการ หรอือาคารในวดั สำหรบั 

ซากอาคารโบราณในสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ สมัยทวารวดี 

เขมร อยุธยา สุโขทัย ล้านนา ที่อยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์

หรือวัดก็สามารถขึ้นทะเบียนโบราณสถานได้ง่าย แต่ในกรณีที่ 

อยู่ในพื้นที่นาไร่ ก็มักถูกเวนคืน เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติ

ศาสตร์ ทำให้เจ้าของพื้นที่ซากอาคารโบราณในพื้นที่นาไร่ 

เหล่านั้น เกรงจะถูกเวนคืนที่ดิน จึงนำไปสู่การไถกลบซาก 

อาคารโบราณ และรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีด้วย

 อนึง่ เมือ่พืน้ทีถ่กูเวนคนื ใหเ้ปน็เขตอทุยานประวตัศิาสตร ์

เช่น กรณีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากจะเป็นแหล่ง

สถาปัตยกรรมในอดีตที่สำคัญแล้ว ปัจจุบันยังได้รับยกย่องให้ 

เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ ได้มีการเวนคืนพื้นที่ ก็ยังคงมี

ประชาชนที่เคยทำเกษตรกรรมบนพื้นที่เดิม ไม่พอใจการ 

บริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดการประท้วง 

และร้องเรียน รวมถึงไม่พอใจให้เป็นมรดกโลกมาอย่าง 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับกรณีอุทยานประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเขตโบราณสถานและ 

เขตมรดกโลก เป็นพื้นที่ดินราชพัสดุทั้งหมด แต่ก็ยังคงมีการ 

ให้เช่าทำกินต่อไป แม้จะได้รับการประกาศให้เป็นเขต 

มรดกโลกแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าสิทธิและลักษณะการเข้าทำ 

ประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเขตมรดกโลก แต่ความ 

สำคัญขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จะเข้าไปบริหารจัดการและ 

คุ้มครองพื้นที่นั้นด้วยกลยุทธ์เช่นไร

 จากความเข้าใจว่า อาคารที่เป็นโบราณสถานขึ้น 

ทะเบียนกับกรมศิลปากรในประเทศไทย ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้มี

การดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับ

อนญุาตจากกรมศลิปากร ในชว่งศตวรรษหลงันี ้สถาปตัยกรรม 

ที่อยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์เอกชน เจ้าของอาคารอาจไม่ยินยอม 

ให้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือเวนคืนได้โดยง่าย เนื่องจาก 

ในประเทศไทย มิได้มีมาตรการจูงใจเพื่อการส่งเสริมให้ขึ้น 

ทะเบยีนโบราณสถาน อยา่งในประเทศตะวนัตก ซึง่มมีาตรการ 

ลดหย่อนภาษี การได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อ 

การอนุรักษ์ และจัดหาผลประโยชน์ร่วมกัน  ดังนั้น การให้ 

กฎหมายขึ้นทะเบียนโบราณสถาน สำหรับในประเทศไทย  

จึงมิได้เป็นมาตรการการอนุรักษ์ที่ประชาชนเห็นพ้อง หรือ 

จูงใจให้มีการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมได้เท่าที่ควร

 ข. การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 ค. การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ โดยการระบุเป็นพื้นที่ 

สีน้ำตาลในผังเมืองรวม แต่โดยส่วนใหญ่มักกำหนดพื้นที่วัด 

ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ แต่พื้นที่วัดทั้งหลายก็ได้รับการคุ้มครอง 

โดยพระราชบัญญัติสงฆ์อยู่แล้ว ในขณะที่กฎหมายผังเมือง  

ไม่สามารถใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอาคารได้ จึงเป็น

เครื่องมือในการช่วยอนุรักษ์ที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2535 มาตรา 43-45 ที่กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออก 

กฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือ 

ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเขตอนุรักษ์ ที่มี 

ปัญหาเข้าขั้นวิกฤต ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วน 
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ราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่

จะทำการแก้ไขปัญหาได้ โดยให้กำหนดเป็น “เขตพื้นที่ 

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่ได้รับการประกาศ 

เขตแล้ว เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่สิ่งแวดล้อม 

ศิลปกรรมหรือวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ร่วมด้วยมีเพียงแห่งเดียว 

คือ เกาะภูเก็ต

 ง. การออกเทศบัญญัติเฉพาะ โดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

ซึ่งสามารถออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

รูปลักษณ์อาคารและการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ดูแล 

ของตนได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ มักเลี่ยง 

ที่จะใช้อำนาจนี้ เพราะเป็นการใช้กฎหมายในเชิงบังคับ  

อันอาจสร้างความไม่พอใจกับเจ้าของอาคารได้ จึงมักใช้การ 

ดำเนินนโยบายอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

และเมื่อส่วนใหญ่เห็นด้วย จึงจะได้ออกเทศบัญญัติให้เป็น 

ข้อตกลงร่วมกัน

 2. การป้องกัน (Protection) หมายถึง การเข้าไป 

ปกป้องสถาปัตยกรรมโบราณ ให้พ้นจากภัยอันตราย เช่น 

การทำหลังคาคลุม การป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่

เป็นการปฏิบัติการเบื้องต้น เพื่อไม่ให้การเสื่อมสภาพหรือ 

ภาพ 134. กำแพงศิลาแลง บริเวณประตูผี เมืองพิมาย จังหวัด 

นครราชสีมา ที่ได้รับการป้องกันการพังทลายไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น

ความเสียหายลุกลามต่อไป โดยอาจตามมาด้วยการบูรณะ 

ปฏิสังขรณ์ต่อไป การป้องกันนี้ หากเป็นโบราณสถานหรือ 

อาคารราชการก็เป็นการดำเนินการจากกรมศิลปากรหรือ 

หน่วยงานเจ้าของอาคารนั้น ซึ่งอาจขอคำแนะนำหรือให้ 

กรมศิลปากรมาดำเนินการ สำหรับวัดหรืออาคารเอกชน 

เจ้าของก็มักมีการดำเนินการเอง 

 ลักษณะการป้องกัน ก็เป็นการค้ำจุนตัวอาคารไว้ก่อน 

เช่น ในกรณีกำแพงศิลาแลง บริเวณประตูผี ของเมืองพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา(ภาพ 134) ซึง่มกีารเอยีงตวัของกอ้นศลิาแลง 

กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงสร้างเหล็กแบบถาวรขึ้นไปดัน 

เพื่อไม่ให้กำแพงล้มทลายลงมา 

 สำหรับเจดีย์และซากอาคารก่ออิฐ ที่วัดพระโกนา 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทางวัดก็ได้มีการสร้าง 

หลังคาคลุมช่วยกันฝนให้ปราสาทอิฐสมัยอารยธรรมเขมร 

ซ่ึงเส่ือมชำรุด(ภาพ 135) หรือวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  

ทางวัดได้มีการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก และคอนกรีต  

เพื่อมุงหลังคาเป็นเครื่องกำบังฝนให้อาคารและผู้เข้ามาเคารพ

กราบไหว้ ทำให้ได้วิหารหลังหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นโครงสร้าง 

สมัยใหม่ (ภาพ 136-137) เช่นเดียวกับที่วัดใหญ่ชัยมงคล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ 138) เป็นต้น

ภาพ 135.  ทางวัดมีการสร้างหลังคาคลุมปราสาทอิฐ

สมัยอารยธรรมเขมร ซึ่งเสื่อมชำรุดที่วัดพระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด
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ภาพ 136-137. เจดีย์และซากอาคารก่ออิฐ 

วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับ

การป้องกันการพังทลายโดยการจัดทำ 

โครงสร้างหลังคาใหม่คลุม

ภาพ 138. ซากโบสถ์เก่าที่วัดใหญ่ชัยมงคล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางวัดสร้าง 

หลังคาคลุมไว้
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ภาพ 139-140. อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส 

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีการเสริม 

เสาไม้เพื่อรับหลังคาได้อย่างเหมาะสม

 3. การเสริมความมั่นคงแข็งแรง (Stabilization/ 

Consolidation) หมายถึง การเสริมความมั่นคงแข็งแรงทาง

โครงสร้าง ให้วัสดุหรือโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เสื่อมสภาพ 

เช่น การเสริมฐานราก การเสริมเสา การเปลี่ยนคานที่ชำรุด  

การใช้สารเคมีป้องกันหรือลดการผุกร่อนของเนื้อวัสดุ 

เป็นต้น 

 การเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร มีการปฏิบัติ 

กันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น การเสริมเสาเรือน จนมีศัพท์เฉพาะว่า 

“เสาหมอ” เป็นเสาที่เสริมเข้ามาเพื่อช่วยรับน้ำหนักอาคาร  

ในกรณีที่ เสาเดิมอาจชำรุดรับน้ำหนักไม่ ไหว ในกรณี  

การอนุรักษ์อาคาร มีตัวอย่างการเสริมเสาไม้แนบกับผนัง 

อาคารก่ออิฐเดิม เพื่อไปรับน้ำหนักโครงหลังคาที่มีการเปลี่ยน

โครงสร้างไม้เพื่อรับหลังคาใหม่ เช่น การซ่อมอุโบสถ 

วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (ภาพ 139-

140) เป็นต้น

 การใช้สารเคมีให้เนื้อวัสดุไม่ผุกร่อน โดยการทาหรือ 

อัดเข้าไปในเนื้อวัสดุเพื่อเสริมความแข็งแรงของเนื้อวัสดุ  

เป็นลักษณะหนึ่งที่ใช้กันในการอนุรักษ์อาคารในทวีปยุโรป 

โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี อังกฤษ เยอรมัน และออสเตรีย 

เปน็ตน้ ในการอนรุกัษอ์าคารประเภทหนิ สำหรบัในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่เป็นการทาผิววัสดุด้วยสารเคมีประเภทซิลิโคน 

เพื่อกันน้ำ หรือใช้สารเคมีประเภทโพลีเมอร์เช่น PVA (Poly 

Vinyl Acetate) ในการยึดติดและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง  

มิใช่ใช้เพื่อเสริมโครงสร้างความแข็งแรงของเนื้อวัสดุก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม ทางผู้เขียนได้มีการทดลองใช้สารเคมีในการ 

อนุรักษ์ผนังหลุมขุดค้นที่วัดชมชื่น ในอุทยานประวัติศาสตร์ 

ศรีสัชนาลัย เพื่อเสริมโครงสร้างผนังดินของหลุม ซึ่งปรากฏว่า

ผนังด้านที่อัดฉีดสารเคมี ทนต่อการผุกร่อนและพังทลาย 

ได้ดีกว่าด้านที่มิได้มีการใช้สารเคมี
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ภาพ 141. การอนุรักษ์โบราณสถาน ในอุทยานประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการคงสภาพที่ปรากฎในปัจจุบัน 

อาจมีการเสริมส่วนยอดไปบ้างก็ตาม

ภาพ 142-143. เรือนพื้นถิ่นล้านนา ซึ่งได้รับ 

การโยกย้ายมาตั้งไว้ในศูนย์วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 4. การอนรุกัษ ์ (Preservation) หมายถงึ การซอ่มแซม 

เฉพาะส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถคงสภาพคงไว้ตามลักษณะ

ที่ปรากฏในปัจจุบัน นิยมใช้ในการบูรณะโบราณสถานใน 

อุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆ (ภาพ 141) และที่ขึ้นอยู่ในความ

ดูแลของกรมศิลปากร

 อนึ่ง การอนุรักษ์โดยการโยกย้ายอาคารจากที่ตั้งเดิม  

มาจัดแสดงหรือรักษาไว้ในที่ตั้งใหม่ ก็จัดว่าเป็นการอนุรักษ์วิธี

หนึ่ง  เพราะมีการซ่อมแซมและเน้นการรักษารูปแบบดั้งเดิมที่

ปรากฏอยู่ โดยมากจะสามารถดำเนินการได้กับเรือนพักอาศัย

พื้นถิ่นต่างๆ เช่น เรือนไทหลายหลัง ในศูนย์วัฒนธรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ 142-143), อาคารในเมืองโบราณ 

จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีได้รับการผาติกรรมมาจากวัด (ภาพ 144), 

ศูนย์วัฒนธรรม เมืองมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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ภาพ 145-146. ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนและหลังบูรณะ

ด้วยวิธีการประกอบชิ้นส่วน (Anastylosis)

ภาพ 144. อาคารเก่าที่ได้รับการผาติกรรม มาไว้ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มาของภาพ: http://www.oknation.net)

 5. การบรูณะปฏสิงัขรณ ์(Resto-

ration) ในที่นี้ มิได้หมายถึงการบูรณะ 

ปฏิสังขรณ์ในบริบทแบบไทยเดิม ที่ตั้งอยู่ 

บนหลักการว่า “ซ่อมแล้วให้ดูใหม่” และ 

“ของใหม่สวยดีกว่าของเก่า” ซึ่งนำมาสู่ 

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อาคารเป็น 

อย่างมาก แต่ในที่นี้หมายถึง การซ่อมคืน

สภาพสถาปัตยกรรมให้ เป็นไปตาม 

รูปแบบที่ควรเป็นในสมัยสำคัญในอดีต  

โดยหลักการสากลที่ควรใช้วัสดุและ 

เทคนิคดั้ ง เดิ ม ให้มากที่ สุ ด เท่ าที่ จะ 

เป็นไปได้ กอปรกับเทคนิคใหม่ที่สามารถ

นำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น 

เทคนคิการประกอบชิน้สว่น (Anatylosis) 

สำหรับการซ่อมปราสาทหิน (ภาพ 145-

146) การเปลี่ยนวัสดุโครงหลังคาและ 

หลังคาใหม่ในหลายกรณี การนำกระจกสี

มาใช้ประดับอาคารแทนกระจกเกรียบ 

เนื่องจากกระจกเกรียบเลิกผลิตหรือรวม 

ถึงการใช้วัสดุเทียมด้วย เป็นต้น 
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 6. การฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยน (Rehabilitation/ 

Adaptive Re-use/Renovation) โดยอาจมีการเปลี่ยน 

แปลงรูปแบบหรือหน้าที่ใช้สอยของอาคารบางส่วน แต่สาระ 

สำคัญที่พึงรักษาไว้ทางสถาปัตยกรรมยังคงอยู่ ในการปรับ 

เปลี่ยนการใช้สอยใหม่ มีปรากฏเห็นในต่างประเทศมาก เช่น  

การอนุรักษ์เฉพาะด้านหน้าของตึกแถว  การนำโรงงานเก่า 

มาใช้เป็นภัตตาคารหรือพิพิธภัณฑ์ สำหรับในประเทศไทย 

ที่พบเห็นมักได้แก่ การนำวังเก่ามาใช้เป็นอาคารสำนักงาน  

การนำอาคารโรงเรียนเก่าหรือศาลากลางเก่ามาใช้เป็น 

พิพิธภัณฑ์ เช่น อาคารโรงเรียนราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี  

ปั จจุ บั น เป็ นพิพิ ธภัณฑ์ เมื อ งอุ ดรธานี  (ภาพ  147 ) 

อาคารศาลากลางจงัหวดัหลงัเกา่ ปจัจบุนัเปน็หอสมดุแหง่ชาติ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

นครพนม (ภาพ 148) รวมทั้ง การนำโบสถ์เก่ามาใช้เป็นวิหาร 

ซึ่งได้ลดการรื้อถอนอุโบสถเก่า จึงมักพบเห็นอุโบสถเก่าและ 

อโุบสถใหม ่ตัง้อยูเ่คยีงกนัในหลายวดั เชน่ วดัพระธาตขุามแกน่ 

ภาพ 147. อาคารโรงเรียนราชินูทิศ ซึ่งเป็น 

โรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันได้ 

ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  

ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาล 

นครอุดรธานี

ภาพ 148. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

นครพนม ซึ่งเดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 149) และการก่อสร้างหลังคาขนาดให

ญค่ลมุอาคารหลงัเดมิทีม่ขีนาดเลก็ เพือ่การอนรุกัษอ์าคารเดมิ 

ในการอนุรักษ์สิมวัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น (ภาพ 150) หรือการต่อขยายพื้นที่ออกมา 

ในการอนุรักษ์สิมวัดบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

(ภาพ 151) เป็นต้น ลักษณะการฟื้นฟูสภาพการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบหรือประโยชน์ใช้สอยใหม่ สำหรับในต่างประเทศ  

อนุญาตให้มีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อาคาร 

ได้มาก หากอาคารได้รับการประเมินแล้วว่ามีคุณค่าอยู่ใน 

ระดับปานกลางหรือน้อย แต่ยังมีความจำเป็นในการดำรงไว้  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ หรือเพื่อ 

การนำมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจ สำหรับในประเทศไทยการฟื้นฟู 

และปรบัเปลีย่นการใชส้อยใหม ่มกัเปน็การอนรุกัษอ์าคารเดมิ

ที่มีคุณค่าสูง โดยอาจเปล่ียนแปลงประโยชน์ใช้สอยภายในใหม่ 

ให้สอดคล้องกับอาคารเดิม หรือปรับเปล่ียนรูปแบบไปบ้าง 

เพ่ือวัตถุประสงค์การอนุรักษ์อาคารเดิมเป็นสำคัญ
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ภาพ 149. สิมเก่าวัดพระธาตุขามแก่น 

จังหวัดขอนแก่น ที่ยืนเคียงคู่อยู่กับอุโบสถใหม่ 

แสดงถึงการอนุรักษ์ภายใต้แนวคิดแบบสากล

ท่ีเข้ามาในประเทศไทย มิฉะน้ันด้วยธรรมเนียม

นิยมของชาวอีสาน ในวัดหลังหนึ่งจะมีเพียง 

สิมหลังเดียว ดังนั้น สิมหลังเก่าจึงได้รับ 

การสวดถอดย้ายพัทธสีมาไปยังหลังใหม่ และ

ทำให้สิมหลังเก่ามีการใช้สอยใหม่เป็นวิหาร 

ประจำวัด

ภาพ 150. การอนุรักษ์สิมวัดสระบัวแก้ว 

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นการสร้างหลังคาขนาดใหญ่ และมีเสา 

ระเบียงกลมรับอยู่โดยรอบ ในรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมอีสานประยุกต์ เพื่อคลุมสิม 

ขนาดเล็กที่มีฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) 

บนผนังด้านนอกของสิม ได้รับการดำเนินการ 

โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ 151. การอนุรักษ์สิมวัดบ้านลาน 

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการสร้าง

หลังคาขนาดใหญ่ในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

อีสาน เพื่อคลุมสิมขนาดเล็กที่มีฮูปแต้ม  

ที่อยู่ภายนอกอาคารและคลุมพื้นที่ขยาย 

ออกมา เนื่องจากทางวัด ไม่ต้องการสร้าง 

สิมใหม่ แต่ต้องการขยายพื้นที่นั่งในการ 

ประกอบพิธีบวชและการทำสังฆกรรมให้ 

มากขึ้น จึงจัดเป็นการปรับเปลี่ยนแผนผังและ

รูปแบบอาคารไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ 

มรดกสถาปัตยกรรมเดิม
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ภาพ 152.  เรือนผู้ไทดำ ที่บ้านนาป่าหนาด 

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพ 153.  เรือนชาวไทพวน บ้านเชียง 

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 7. การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) หมายถึง  

การสร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังตามแบบหรือเลียนแบบของเดิม 

ขนาดเท่าจริง ตามหลักฐานหรือข้อสันนิษฐาน เพื่อให้ 

เปน็ตวัอยา่ง เชน่ การสรา้งอาคารจำลองตา่งๆ การสรา้งขึน้ใหม่ 

ตามรูปแบบเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็น 

แหล่ ง เรี ยนรู้ หรื อ เพื่ อการท่อง เที่ ยว  เช่น  พระที่ นั่ ง 

สรรเพชญ์ปราสาท และอีกหลายหลัง ในเมืองโบราณ 

จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ อาคารส่วนมากที่สูญหายไป

แล้ว เนื่ องจากวัสดุ ไม่คงทน ได้แก่ เรือนชนเผ่ าต่ างๆ 

ก็ มั ก เป็ นที่ นิ ยมสร้ า งขึ้ นมา ใหม่  เช่ น  เรื อนผู้ ไทดำ 

ที่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ภาพ 152) 

เรือนชาวไทพวน บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

(ภาพ 153) เป็นต้น
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 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมใน 

ที่นี้ หมายถึง การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด 

แบบสากล ในบริบทของประเทศไทย ภายใต้การมี  

ส่วนร่วมของภาคี 3 ภาคส่วน โดยน้ำหนักของความสำเร็จ 

และการจัดหางบประมาณขึ้นอยู่กับภาคประชาชน 

 ภาคี 3 ภาคส่วนนั้น ประกอบด้วย 

 1. ภาคประชาชน ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ  

ประชาชนในพื้นที่ที่มรดกวัฒนธรรมตั้งอยู่ และประชาชน 

นอกพื้นที่ ที่สนใจจะเข้าร่วมดำเนินการอนุรักษ์ ซึ่งจะเกี่ยวพัน

กับงบประมาณในการอนุรักษ์ ซึ่งภาคประชาชนจะเป็นแกน 

หลกัในการจดัหางบประมาณ สำหรบัภาคประชาชนทีอ่ยูน่อก

พืน้ที ่บางครัง้อาจพบคณะศรทัธา ในรปูแบบบคุคล กลุม่บคุคล 

มูลนิธิ สมาคม หรือบริษัทเอกชน เป็นผู้นำในการจัดหา 

งบประมาณ 

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นอีสาน: กำเนิดของแนวคิด
และการอนุรักษ์ในแนวทางมีส่วนร่วม4

1. กำเนิดของแนวคิดในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

โดยมีส่วนร่วม ระหว่างภาคี 3 ภาคส่วน

 2. ภาคราชการ ซึ่งก็แยกออกเป็น 2 ส่วนย่อยเช่นกัน 

คือ ภาคราชการในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตำบล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรมศิลปากร โดยอาจเป็นสำนักงานศิลปากรในภูมิภาค, 

สภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น, จังหวัด ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานราชการ 

ก็มักส่งตัวแทนลงมาร่วมประชุมหรืออาจจัดงบประมาณ 

เข้ามาสมทบ อนึ่งในปัจจุบัน ภาคราชการได้มีโครงการ 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น แต่การมีส่วนร่วมจากภาค 

ประชาชนจะไม่มีหรือมีน้อยมากโดยเป็นโครงการของภาค 

ราชการเอง โดยเฉพาะการทำงานของกรมศิลปากร แม้จะมี 

การประชาพิจารณ์ แต่ในกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการดำเนิน 

โดยภาคราชการ เนื่องจากการมีส่วนร่วมที่แท้จริงยังมี 

น้ อยอยู่  ในขณะที่ ก า รดำ เนิ น ง านของงานอนุ รั กษ์  
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สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมี 

โครงการดำเนินการเพื่ อการอนุรักษ์พื้ นที่ ซึ่ งมีมรดก 

สถาปัตยกรรม จะใช้วิธีการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 

มากกว่า โดยมีภาควิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 

 3. ภาควชิาการ ซึง่มกัเปน็ภาควชิาการในทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่

มหาวิทยาลัยในภูมิภาค, โรงเรียน, หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น แต่ก็มีหลายโครงการที่ 

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอื่น ไปร่วมดำเนินโครงการในต่าง

ภูมิภาค ในการดำเนินโครงการ ภาควิชาการอาจเป็นผู้ริเริ่ม  

หรือได้รับการร้องขอจากภาคประชาชนซึ่งภาควิชาการ  

ได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปชี้แนะนำพาการอนุรักษ์ 

มรดกสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามหลักสากลและเพิ่มคุณค่า 

แก่มรดกสถาปัตยกรรมเหล่านั้น โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม

วัฒนธรรมและงบประมาณ อันเป็นข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป 

ในแต่ละแห่ง ภาควิชาการ อาจนับได้ว่าเป็นภาคีที่มีส่วน 

สำคัญยิ่ง และขาดไม่ได้เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาค

ประชาชนและภาคราชการ รวมถึงทำให้ผลงานอนุรักษ์ได้ 

มาตรฐานและเสริมสร้างคุณค่าแก่มรดกสถาปัตยกรรม 

เพื่อสังคม

 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในสังคมไทยมีมานานแล้ว  

ส่วนใหญ่ เป็นการอนุรักษ์ฝ่ายเดียวคือเจ้าของอาคาร  

วัด คณะศรัทธา หรือส่วนราชการ ในปัจจุบัน เมื่อการอนุรักษ์

มรดกสถาปัตยกรรมได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้น เข้าสู่ 

มาตรฐานแบบสากล เพ่ือให้สถาปัตยกรรมท้องถ่ินสามารถ 

ธำรงไว้อย่างเหมาะสมในสังคมไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับสากล  

ภายใต้กฏบัตรและแนวทางมาตรฐานของสหประชาชาติ  

ทำให้การอนุรักษ์ในแนวคิดและแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคี 

ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายนั้น ได้รับการขานรับและสนับสนุน

 กระบวนการประชาคม (ภาพ 154-159) เป็นสิ่งสำคัญ 

ในการทำให้ภาคีทั้ง 3 ฝ่ายได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย 

ระบุถึงปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัด แนวทางอนุรักษ์ และ 

วางแผนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการ 

บูรณาการความรู้ความสามารถและภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์

ประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในการประชุมประชาคม  

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประชาคม 

เช่น หากภาควิชาการอาจจัดขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรม  

ภาคชมุชน โดยทางวดัหรอืหมูบ่า้น อาจจดัขึน้เปน็วาระหนึง่ของ 

การประชุมในชุมชน หรือภาคราชการ โดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น อาจจัดขึ้นในระหว่างการประชุมเพื่อจัดทำแผน 

พฒันาของตน อนึง่ ในการใชก้ระบวนการประชาคม เพือ่สรา้ง 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมนั้น หาก 

สามารถจัดขึ้นในชุมชนหรือในสถานที่ที่สถาปัตยกรรมนั้นตั้ง 

อยู ่กจ็ะสามารถทำใหก้ารบง่ชีถ้งึปญัหา ความตอ้งการ ขอ้จำกดั  

แนวทางและการวางแผนการอนุรักษ์ตกลงกันได้ง่าย 

เพราะติดขัดประการใด ก็สามารถเดินไปดูสถานที่จริงได้ 

สะดวก อนึ่ง ข้อจำกัดที่พบในการอนุรักษ์ภายใต้แนวทางการ

มีส่วนร่วมนั้น มักเป็นเรื่องการขาดความรู้เรื่องเทคนิคในการ 

อนุรักษ์  การขาดการสืบทอดฝีมือภูมิปัญญา ในการ 

ก่อสร้างและผลิตวัสดุแบบดั้งเดิม เช่น การแกะสลักไม้ การทำ

แป้นไม้หรือกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา การทำปูนหมัก เป็นต้น  

สำหรับข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการไป 

อาจไม่พอเพียง ต้องมีการจัดหาขอบริจาคสมทบทุนเพิ่มเติม 

แต่หากได้รับเงินมากไป ซึ่งมักพบในการอนุรักษ์อาคารทาง 

ศาสนา กไ็มค่วรนำมาใชอ้นรุกัษอ์าคารจนเกนิพอด ี(เชน่อาคาร 

พื้นถิ่นไม่เคยลงรักปิดทอง ก็อยากทำเช่นนั้นให้หรูหราขึ้น) 

แต่พึงนำเงินที่ได้ ไปใช้เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือกองทุน 

เพื่อการซ่อมแซมอาคารต่อไป  นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่อง 

เวลาในการปฏิบัติการดำเนินการอนุรักษ์ เนื่องจากการ 

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เน้นการอนุรักษ์ด้วยฝีมือ 

แรงงานในชุมชน ซึ่งทุกคนต่างต้องไปปฏิบัติอาชีพ เช่น 

ทำนาหรือออกไปค้าขายส่งของ และยังสัมพันธ์กับฤดูกาล 

ที่ต้องไปดำนาบ้าง เกี่ยวข้าวบ้าง ดังนั้นในการวางแผน 

การดำเนินงาน จึงต้องมีการประสานกันให้ดี  ในบาง 

ชุมชนสามารถจัดคนหมุนเวียนมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

บางชมุชนอาจมชีว่งเวน้ระยะไปทำนา แลว้มาทำตอ่เมือ่วา่งงาน 

นอกจากนี้ การแบ่งงานระหว่างคนในชุนชนด้วยกัน ได้มีส่วน

ทำให้งานบรรลุความสำเร็จอย่างราบรื่นและสร้างความสมาน

ฉันท์ให้ชุมชนเป็นอย่างดี อาทิ ผู้มีฝีมือเชิงช่าง ซึ่งส่วน 

ใหญ่มักเป็นผู้ชาย ก็จะมาช่วยงานก่อสร้าง ส่วนผู้หญิง 

ก็สามารถช่วยงานที่เบากว่าได้ เช่น การทำความสะอาด 

การฉาบปูน การส่งเครื่องมือ รวมทั้งทำอาหารให้รับประทาน 

เหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบท่ีจะทำให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และสร้าง 

สังคมชุมชนเข้มแข็งได้ด้วย
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 สำหรับในภาคอีสาน อาจกล่าวได้ว่าการอนุรักษ์ใน 

แนวทางการมีส่วนร่วม โดยใช้การประชุมประชาคมสร้าง 

ฉันทามตินั้น เพิ่งมีการนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 

2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีการดำเนิน 

การในแนวทางนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในการดำเนินโครงการ 

อนุรักษ์สิมเก่าวัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด 

มหาสารคาม และต่อมาคือการอนุรักษ์สิมเก่าวัดกลางโคกค้อ 

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึง 

การอนุรักษ์สิมทั้งสองแห่ง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะได้ 

เริ่มต้นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนว่าจะ 

ตอ้งเผชญิกบัปญัหา ขอ้จำกดั และกระบวนการทีน่ำไปสูค่วาม

ร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ภาพ 154-159.  การประชุมประชาคมของภาคี 3 ฝ่าย คือ 

ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาควิชาการ ในบรรยากาศ 

และสถานที่ต่างๆ เพื่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
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จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ที่นี่ คือการสร้างความตระหนักรู้

 สิมหรืออุโบสถเก่าวัดสุวรรณาวาส ได้รับการกล่าวถึง 

และศึกษาจากนักวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ และปรากฏภาพ 

ในหนังสือเกี่ยวกับศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

จนชินตา ด้วยคันทวยที่หลงเหลืออยู่และบานประตูแกะสลัก 

ที่งดงามนัก แต่สิมวัดสุวรรณาวาสได้ถูกทิ้งให้สลักหักพัง 

ปราศจากเครื่องมุงหลังคา โครงหลังคาผุพัง และผนังแตกร้าว 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2537 จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใน 

แนวทางการมสีว่นรว่มระหวา่งภาคประชาชน ภาควชิาการและ 

ภาคราชการ

 สิมเก่าวัดสุวรรณาวาส ได้ถูกปล่อยปละละเลยจนมี 

สภาพย่ำแย่ แม้จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ใหญ่โตมากมาย 

ภายในบริเวณวัด รวมทั้งยังมีผู้คนมาแวะเวียนเพื่อสักการะ 

พระพุทธรูปมิ่งเมืองหรือพระพุทธรูปสุวรรณมาลี ซึ่งเป็น 

พระพุทธรูปยืนสร้างด้วยหินทราย อาจตั้งแต่สมัยทวารดี 

แต่มีการต่อพระเศียรในภายหลัง โดยถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

ของอำเภอกันทรวิชัย คู่กับพระยืนอีกองค์ที่มีลักษณะ 

คล้ายคลึงกันที่วัดพุทธมงคลใกล้ๆ กันนั้น เนื่องจากทางวัดเข้า

ใจว่าการจะแตะต้องหรือรื้อถอนอาคารโบราณภายในวัด 

จะขัดต่อระเบียบของกรมการศาสนา  จึงเป็นโชคดีที่สิมหลังนี้

ไมถ่กูรือ้ถอน ในขณะทีช่าววดัและชาวบา้นบางสว่นดจูะอยาก

ให้สิมหลังนี้พังไปเสียเลย เพื่อจะได้ขุดหาสมบัติที่เล่าลือกันว่า

ฝังอยู่ ใต้พื้นสิม แต่จะไปขุดเอาโดยตรงก็ไม่ได้ จึงหวัง 

ให้ผุพังไปเอง หากได้สมบัติหรือเครื่องรางของขลังที่ฝังเอาไว้  

ก็จะได้ขายเอาเงินมาสร้างศาลาใหม่มูลค่ากว่า 10 ล้านบาทที่

อยูใ่นระหวา่งการระดมเงนิทนุเพือ่กอ่สรา้งในบรเิวณพืน้ทีล่าน

วัดข้างๆ สิมนี้เอง ในขณะที่ทางฝ่ายกรรมการวัดจะระบุว่า  

ไม่มีเงินซ่อมสิมเก่าและเห็นว่าเป็นอาคารโบราณ น่าจะเป็น 

เรื่องของกรมศิลปากรเข้ามาซ่อม แต่สิมหลังนี้ก็ไม่ได้ขึ้น 

ทะเบยีนเปน็โบราณสถาน จงึยากทีก่รมศลิปากรจะจดัสรรเงนิ

มาให้ ลำพังอาคารท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานก็ซ่อมกันไม่หมดแล้ว

2. การอนุรักษ์สิมเก่า วัดสุวรรณาวาส บ้านคันธาร์ ตำบลโคกพระ 

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในแนวทางการมีส่วนร่วม 

และการใช้ไม้สังเคราะห์ (โพลีเมอร์ผสมไฟเบอร์กล๊าส) เพื่อการอนุรักษ์ 

ครั้งแรกในประเทศไทย

 ดงันัน้ จงึพอจะไดเ้หน็ถงึสถานการณท์ีส่ามารถพบเหน็

ได้บ่อยครั้ง เมื่อมีโอกาสไปแวะเยือนวัดที่มีอาคารโบราณอยู่  

โดยจะเห็นว่าอาคารโบราณหลายหลังมีสภาพชำรุดผุพัง   

ขัดแย้งกับอาคารสร้างใหม่มูลค่าหลายล้านที่อะร้าอร่ามตา 

ด้วยสีสันและวัสดุ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ใกล้ ๆ กันเสียด้วย ซึ่งจะ 

สามารถเปรียบเทียบสภาพกันได้อย่างเด่นชัด กรณีต่อไปนี้จะ

เป็นการแสดงถึงการเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์สิมเก่าใน 

วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ซึ่งใช้งบประมาณเพียงแสนกว่าบาท โดยอาศัยความร่วมมือ 

และทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และเทคนิคพิเศษในการนำ 

วัสดุโพลีเมอร์ผสมไฟเบอร์กล๊าสมาหล่อเป็นชิ้นส่วนประดับ 

สถาปตัยกรรมไม ้จงึทำใหอ้นรุกัษม์รดกทางวฒันธรรมทีส่ำคญั

ไว้ได้อีกหลังหนึ่ง ให้ลูกหลานในหมู่บ้าน ในอำเภอ และในภาค

อีสานได้ชื่นชมกันสืบต่อไป

 จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิมเก่าวัดสุวรรณาวาส 

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คือการสร้างความ 

ตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของสิม เพื่อนำไปสู่ความร่วม

มือในการบูรณะ จึงสามารถระดมหาเงินทุน การหาช่างฝีมือ  

และวิชาการในการอนุรักษ์ที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดใน 

บริบทของสภาพการณ์ในสถานที่และเวลานั้น ในการสร้าง 

ความตระหนักรู้ ต้องเริ่มจากระดับชุมชนไปถึงระดับแกนนำ 

ของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งกว่าจะได้มีการบูรณะ ผู้เขียน 

ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี โดยเริ่มจาก พ.ศ. 2535 เมื่อผู้แต่งได้ไป 

สำรวจวิจัยเรื่องสิมอีสานพร้อมกับ รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร 

ต้องมีการพูดคุยกับชาวบ้าน พระและกรรมการวัด ต้องเผชิญ

กับความคิดขัดแย้งที่ประสงค์จะรื้อสิม แต่ต้องไม่ละความ 

พยายามที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือน พานักศึกษาไปทัศนศึกษา 

และชักชวนให้บุคคลต่างๆ เข้าไปเที่ยว สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ 

ชุมชนเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของสิมเก่าหลังนี้ และที่สำคัญคือ

ต้องอาศัยบารมีพระผู้ ใหญ่ซึ่ ง เป็นแกนนำของสั งคม 

ถ่ายทอดแนวคิดลงไปยังท้องถิ่น คือ พระเทพวิมลโมลี  
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รองเจ้าคณะภาคที่ดูแลวัดในเขตอีสานตอนบนในขณะนั้น 

โดยท่านมีความเข้าใจ และต่อมาได้ทำหนังสืออนุญาตให้เข้า 

ทำการอนุรักษ์สิมในวัดสุวรรณาวาสได้ เนื่องจากท่านเห็นว่า 

เป็นโครงการที่ดี จึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ นับแต่นั้นมาทางวัด

จึงคล้อยตามและเห็นดีเห็นคุณค่าของสิมในวัดของตน เนื่อง 

จากที่ เป็นที่สนใจของพระเทพฯและประชาชน กระทั่ง  

พ.ศ. 2537 จึงได้เริ่มมีการบูรณะสิมที่วัดสุวรรณาวาสนี้อย่าง 

เป็นรูปธรรม โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา ต้องใช้ในการสร้าง 

ความตระหนักรู้ การสะสมทุนทรัพย์ และการได้รับอนุญาต 

จากทางวัดให้เข้าไปซ่อมบูรณะได้ 

 การอนุรักษ์สิมวัดสุวรรณาวาสจึงกล่าวได้ว่าสำเร็จ 

ได้ด้วย การสนับสนุนผู้ เป็นแกนนำ อย่างเต็มที่ จาก 

พระเทพวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน และเจา้อาวาสวดัธาต ุจงัหวดัขอนแกน่ และคณุสหวฒัน ์

แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน 

แห่งชาติที่ 7 (ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงานโบราณคดีที่ 7) 

ในการส่งช่างศิลปกรรมมาช่วยซ่อมงานไม้แกะสลัก แต่ที่ 

สำคญัทีส่ดุคอืจากภาคประชาชนในการบรจิาคแรงงาน สิง่ของ 

และเงินจากญาติมิตร ผู้มีจิตศรัทธา และห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ไพรลดา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างเหมางานบูรณะโบราณสถานกับ 

กรมศิลปากร ได้ส่งช่างและเครื่องมือมาช่วยซ่อมบูรณะ 

โดยมิได้คิดเงิน ปัจจุบันสิมหลังนี้ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำวัด 

ข้างๆ กัน ก็มีสิมหลังใหม่สร้างขึ้นเสร็จนานแล้ว และศาลา 

ใหญ่โตมูลค่าหลายสิบล้านบาท ที่ก่อสร้างขึ้นภายหลังจาก 

ที่สิมเก่าอนุรักษ์สำเร็จ ชุมชนก็มีความเข้มแข็ง และก็ไม่จำเป็น

ต้องรื้อสิมเก่าเพื่อสร้างศาลาอีกด้วย

ประวัติสิมวัดสุวรรณาวาส

 สิมวัดสุวรรณาวาส ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัย 

ภายในวัดสุวรรณวาส ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 

มิ่งเมือง 

 วัดสุวรรณาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ 

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงอยู่ในเมืองโบราณกันทรวิชัย 

ภายในวัดสุวรรณาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 

องค์หนึ่ง มีพระนามว่า “พระพุทธรูปมิ่งเมือง” ซึ่งถือเป็น 

พระพุทธรูปคู่เมืองกันทรวิชัยอีกองค์หน่ึง คู่กันกับพระพุทธรูปมงคล  

พระพทุธรปูมิง่เมอืงสลกัจากหนิทรายแดง ศลิปะสมยัทวารวด ี

แต่เดิมชำรุดหักพังเหลือเพียงส่วนล่าง ชาวบ้านได้ช่วยกัน 

ปฏิสังขรขึ้น โดยได้ต่อเติมส่วนพระกร พระอุระ และพระเศียร 

ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังแต่งเติมส่วนท่อนล่างบริเวณ 

รักประคตและขอบสบงด้านหน้าด้วยลาย ปูนปั้นด้วย

 ดา้นหลงัขององคพ์ระพทุธรปู มศีลิาจารกึหนิทรายแดง 

ปักอยู่ 1 แผ่น ตัวอักษรค่อนข้างเลือน เป็นตัวอักษรไทยน้อย 

จำนวน 2 บรรทัด เข้าใจว่า มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการบูรณะส่วน

พระเศยีรพระพทุธรปูเมือ่ปฮีวายสงา้ (ปมีะเมยีอฐัศก) นอกจาก 

นี้ยังมีใบเสมาหินแบบสมัยทวารวดีอีก 1 แผ่น ปักอยู่ด้านหน้า 

อุโบสถ โบราณสถานที่วัดสุวรรณาวาสนี้ ได้รับการประกาศ 

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในราชกิจจา 

นุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและสภาพก่อนการอนุรักษ์

 สมิวดัสวุรรณาวาส  เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนู เปน็ลกัษณะ 

สิมอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่งลาวซึ่งรับมาจากฝรั่งเศส 

ในฐานะอาณานิคมในการก่อสร้างอาคารก่ออิฐฉาบปูน 

โดยมีช่างญวนเป็นผู้ทำงานปูนต่าง ๆ 

 สิมนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 8.73 เมตร 

กว้าง 4.98 เมตร (ภาพ 160) มีทางเข้าอยู่ด้านเดียว เป็นช่อง 

ประตูอยู่ทางด้านสกัด(ด้านกว้าง)ของอาคารด้านหลังเป็นผนัง

ทึบแต่มีการเจาะช่องแสงเป็นช่องกลมเล็กๆ 3 ช่องขนาดเท่า 

ฝาน้ำอัดลมกระป๋องอลูมิเนียม (เช่น โค้กแคน) ปิดช่อง 

ด้วยกระจก ตามด้านยาวเจาะเป็นช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อยู่ด้านละ 4 ช่อง แต่ภายนอกช่องหน้าต่างฉาบปูนเป็นซุ้มโค้ง 

ภายในช่องหน้าต่างเป็นลูกกรงไม้กลึง

 ซุม้ประตดูา้นหนา้เปน็ลวดลายปนูปัน้ปางพระพทุธเจา้

ป่าเลไลยก์ เห็นเป็นภาพลิงและช้างเลือนๆ ด้วยปูนกระเทาะ 

หลุดออกเกือบหมดแล้ว บานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปเทวดา 

ทรงพระขรรค์ บันไดทางขึ้น หัวบันไดเคยมีสิงโต (ลักษณะ 

คล้ายสุนัขขนยาวพันธุ์ปักกิ่ง) ปูนปั้นฝีมือช่างญวนประดับอยู่ 

แต่ปัจจุบันหายไปแล้ว และพบสิงห์ปูนปั้น 2 ตัวขนาดใหญ่ 

ชำรุดวางไว้ใกล้ฐานอาคาร เห็นว่าโยกย้ายมาจากที่อื่น 

แต่ไม่ทราบแหล่งที่มา
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 คันทวยไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาคงดงามอ่อนช้อย 

ตามแบบศิลปกรรมไทยอีสาน หลุดหายไปหลายตัว 

ที่เหลือส่วนใหญ่ชำรุดหัก ปั้นลมและโหง่ (ช่อฟ้า) เป็นไม้แกะ

สลักที่ชำรุดผุกร่อนมาก หางหงส์หักหายไปเกือบหมดเหลือ 

เพียงตัวเดียว โครงหลังคาและฝ้าเพดานไม้ หักและผุทั้งหมด 

เทคนิควิธีในการบูรณะ: การนำไฟเบอร์กล๊าสมาทำ 

ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์เป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย

 ในด้านเทคนิค สิมวัดสุวรรณาวาสนี้ ได้รับการบูรณะ 

ปฏิสังขรณ์โดยผู้เขียนเป็นสถาปนิกผู้กำหนดแบบบูรณะ 

มีห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรลดา โดยคุณวิมล มะลิลาเป็นเจ้าของ 

และผู้จัดการ ส่งช่างฝีมือมาช่วยดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์

เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการหาช่างท้องถิ่น 

ซ่อมงานไม้แกะสลักไม่ได้ รวมทั้งประสบปัญหาที่คันทวย 

หัวนาคมีขนาดยาวลงมาถึงส่วนฐานอาคาร ทำให้มีผู้หัก 

ไปเกือบหมด จึงจำเป็นต้องทำขึ้นใหม่ทดแทน ให้มีลักษณะ 

เช่นเดิมแต่ทนทานต่อการถูกหักไปเป็นของที่ระลึก ทำให้ใน 

การบูรณะสิมหลังนี้ ได้กำหนดให้มีนำไม้สังเคราะห์มาใช้  

โดยการนำสารเคมีสังเคราะห์ประเภทโพลีเมอร์ (Polymers) 

หรือที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยว่าสารจำพวกพลาสติกที่ 

ทำขึ้นจากกาวสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าเรซิน (Synthetic 

resin) เชน่พวกโพลเีอสเตอร ์(Polyester) , โพลไีวนลี คลอไรน ์

(Polyvynl chlorine-PVC), โพลีเมทีล อะคลิเลท (Poly 

methyl acrylate) หรือเฟลกซ่ีกล๊าส (Plexiglas) ซ่ึงสารโพลีเมอร์ 

ภาพ 160. แบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมของสิมเก่าวัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสารคาม

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา (ดินขอ) หลุดร่วงลงมาแตกหัก 

จนหลังคาไม่มี (ภาพ 161-164)

 สว่นเอวขนั หรอืฐานอาคาร  ปนูฉาบกระเทาะหลดุไปมาก 

แต่ยังเห็นลักษณะเอวขันของเดิม มีลักษณะเป็นฐานบัว 

ลูกแก้วอกไก่แบบอีสาน
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ภาพ 161-164. แสดงสภาพสิมเก่าวัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ทั้งภายนอกและภายใน ที่อยู่ในสภาพชำรุดมาก 

เพราะถูกปล่อยปละละเลย ส่วนประดับสถาปัตยกรรมที่เป็นงานไม้

และฝ้าเพดานเสียหายแทบทั้งหมด ฐานอาคาร ปูนฉาบกระเทาะออก

จนอิฐหลุดร่วงลงมากองเป็นจำนวนมาก
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ข้อจำกัดในการนำวัสดุนี้มาใช้ ควรคำนึงและระวังถึงเรื่อง 

สุขภาพของผู้ปฏิบัติการให้มาก ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตนาโน 

ไฟเบอร์กลาสขึ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้ได้

 ในส่วนของผนังที่ร้าว ได้ดำเนินการเจาะเย็บด้วยเหล็ก

และอุดรอยร้าวด้วยปูนซีเมนต์ ในส่วนของการซ่อมงาน 

ฉาบปูนทั้งหมดบริเวณส่วนฐานอาคาร ฐานชุกชีและผนัง 

กำหนดให้ ใช้ปูนขาวหมักผสมซี เมนต์ขาว แต่ ในการ 

ดำเนินการจริง ช่างฉาบปูนจะชอบผสมปูนซีเมนต์เข้าไปแทน 

ซึ่งจะทำให้ผนังไม่สามารถระบายความชื้นได้

 ในการซ่อมแซมงานโครงสร้างหลังคาไม้ เนื่องจากไม ้

ในส่วนนี้ผุและหักหายไปจนเกือบหมด จึงต้องทดแทนไม้ที่ผ ุ

ทัง้หมดดว้ยไมใ้หม ่สว่นบานประตทูีม่ลีวดลายแกะสลกังดงาม 

ไม่ชำรุดจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมแต่ประการใด ส่วนหน้าต่าง

ที่ขาดหายไปได้ซ่อมใหม่ตามแบบเดิมทั้งหมด บานใดที่ยังใช้ 

การได้ก็ซ่อมแซมให้ดีดังเดิม

 เพื่อให้ภายในอาคารใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย 

จงึกำหนดใหพ้ืน้ภายในอาคาร บนัได และลานดา้นหนา้อาคาร 

ปูกระเบื้องดินเผาแกร่งไม่เคลือบสี สั่งผลิตพิเศษโดยเฉพาะ 

ส่วนตุ๊กตาสิงโตปูนปั้นหัวบันได ไม่ได้ปั้นใหม่ทดแทนของเดิม

ที่หายไป 

 สำหรับกระเบื้องมุงหลังคาที่หลุดหายไปเกือบหมดนั้น 

เป็นกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) แบบพื้นเมืองที่ทำด้วยมือที 

ละแผ่น และเผาไฟต่ำ เปราะแตก และกร่อนได้ง่าย จึงจำเป็น

ต้องกำหนดให้มุงหลังคาใหม่ทั้งหมดด้วยกระเบื้องดินเผา 

ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเป็นกระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ

มัน แต่จะมีความเงาเล็กน้อยเนื่องจากเป็นกระเบื้องดินเผา 

แกร่งที่ผลิตด้วยระบบโรงงาน ซึ่งทั้งกระเบื้องปูพื้นและ 

กระเบื้องมุงหลังคา ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วน 

จำกัดไพรลดา การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลังนี้จึง 

สำเร็จลุล่วงด้วยดี (ภาพ 165)

 นอกจากนี้ พระประธานในสิมซึ่งได้ถูกขโมยไปนาน 

แล้ว ไม่มีใครรู้เลยว่ามีรูปพรรณสันฐานพุทธลักษณะเป็น 

เช่นไร แต่จากลักษณะแท่นฐานพระ (ฐานชุกชี) น่าจะเป็น 

พระไม้หรือโลหะขนาดใหญ่พอประมาณ ดังนั้น จึงเห็นว่าน่า 

จะได้มีการสร้างพระประธานขึ้นใหม่เพื่อนำมาประดิษฐาน  

 ในขั้นตอนการศึกษาการหล่อไฟเบอร์กล๊าส จำเป็น 

ต้องมีการทดลองหาส่วนผสมที่เหมาะสม เพราะมิฉะนั้น 

ชิ้นงานที่ออกมาก็จะกรอบได้ง่ายหากโดนแดดไปนานๆ แต่ถ้า

ทำส่วนผสมได้ดีก็จะอยู่ทนไปได้หลายสิบปี และชิ้นงาน 

ที่ต้องการหล่อออกมา จะต้องมีลักษณะเหมือนชิ้นไม้แกะสลัก

ของช่อฟ้า คันทวย และปั้นลม จึงได้มีคุณพงษ์ศักดิ์ มีศิริ 

นายช่างศิลปกรรมของกรมศิลปากร เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ 

ทำแบบพิมพ์จากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือติดอยู่กับ 

อาคาร และเติมส่วนที่ชำรุดผุหายให้เต็ม หลังจากนั้นจึงมีการ

หล่อสารโพลีเมอร์เหลวชนิดโพลีเอสเตอร์เรซินผสมกับ 

ไฟเบอร์กล๊าสสามารถทำเป็นชิ้นงานต่างๆ ได้  ชิ้นงานต่างๆ 

เมื่อแห้งและถอดจากพิมพ์แล้ว จะนำไปทำสี ซึ่งคุณพงษ์ศักดิ์

มีความสามารถในการทำชิ้นงานให้เหมือนกับชิ้นไม้ได้อย่าง 

ยอดเยี่ยม สำหรับชิ้นส่วนต้นแบบซึ่งชำรุดไม่สามารถนำกลับ 

มาติดตั้งยังตัวอาคารได้อีก ได้รวบรวมให้ทางวัดเก็บรักษาไว้ 

จัดแสดง

 อนึ่ง ในระหว่างที่มีการทดลองและการดำเนินการ 

หล่อไฟเบอร์กล๊าสนี้ คุณพงษ์ศักดิ์ได้มีอาการแพ้เส้นใย 

ไฟเบอร์กล๊าสจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อสังเกตและ 

ทีน่ยิมคอืชนดิโพลเีอสเตอรเ์รซนิ เมือ่นำมาผสมกบัใยแกว้หรอื

ที่เรียกว่า ไฟเบอร์กล๊าส (Fiber-glass) จะเพิ่มความเหนียว 

และแข็งแรง สามารถหล่อเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ได้ วัสดุชนิด

นี้พบใช้ทั่วไปในการทำถังน้ำและวัสดุมุงหลังคา จึงมีการเรียก

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส วัสดุชนิดนี้ใน 

ประเทศไทยแม้จะมีการใช้โดยทั่วไปยังแพร่หลาย แต่ยังไม่มี 

การนำมาประยกุตใ์ชเ้พือ่การอนรุกัษส์ถาปตัยกรรม จนกระทัง่ 

เพื่อการอนุรักษ์สิมวัดสุวรรณาวาสนี้ จึงได้มีการนำมาทำเป็น 

ชิน้สว่นประดบัสถาปตัยกรรมทีข่าดหายไป ไดแ้ก ่ชอ่ฟา้ ปัน้ลม 

และคันทวย  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเนื่องจากไม่ 

เคยมีการดำเนินการเช่นนี้มาก่อน ผู้เขียนและคุณวิมลได้สนใจ

ไปศกึษาวธิกีารหลอ่ไฟเบอรก์ลา๊สตามโรงงานทีผ่ลติผลติภณัฑ์

ไฟเบอร์กล๊าส เช่น ถังน้ำ  เรือ หรือแผ่นวัสดุมุงหลังคา อนึ่ง  

ในประเทศตะวันตกได้มีการนำผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และที่ผสม

ไฟเบอร์กล๊าสนี้มาใช้เพื่อเป็นชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม 

เพื่อการอนุรักษ์มานานแล้ว
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ภาพ 165. สิมเก่าวัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ภายหลังจากที่ได้รับการซ่อมบูรณะแล้ว ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคี 

3 ภาคส่วน (ประชาชน วิชาการ และรัฐ) จะเห็นได้ว่าส่วนประดับ 

สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เป็นไม้แกะสลัก งดงาม ได้แก่ ช่อฟ้า (โหง่) 

ปั้นลม คันทวยและเชิงชายที่ขาดหายและชำรุดไปนั้นได้รับการหล่อ 

ขึ้นใหม่จากแบบไม้เดิมด้วยไฟเบอร์กล๊าส ทำให้สามารถรักษารูปแบบ 

ทางสถาปัตยกรรมเดิมไว้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน และไม่ผุกร่อนได้ง่าย อนึ่ง 

โปรดสังเกตคันทวยนาคตัวหนึ่งหัวหายไป เนื่องจากต่อมาได้มีคนมา 

หักไป ส่วนตัวอื่นไม่สามารถหักไปได้เนื่องจากเป็นไฟเบอร์กล๊าสแล้ว 

ภาพ 166. พระบูรณะประสิทธิพรชัยพระประธานปูนปั้นลงรักปิดทอง 

ท่ีสร้างข้ึนใหม่ในรูปแบบพุทธศิลป์อีสานประยุกต์ ระหว่างการประกอบ 

พิธีเบิกพระเนตร เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานในสิมเก่า 

วัดสุวรรณาวาส ซึ่งพระประธานเดิมได้สูญหายไปแล้ว

ณ ฐานชุกชีที่ว่างเปล่า และควรเป็นพระพุทธรูปในรูปแบบ 

ศิลปกรรมอีสาน แต่การที่จะหล่อพระโลหะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ 

งบประมาณมาก จงึไดต้ดัสนิใจกนัวา่จะสรา้งพระปนู (คอนกรตี 

เสริมเหล็ก) แต่ภายนอกลงรักปิดทองคำเปลว ผู้เขียนจึงได้ 

ออกแบบและเขยีนแบบพระประธานขึน้ และใหช้า่งพืน้บา้นเปน็ 

ผูด้ำเนนิการ โดยชา่งไดเ้ลา่วา่ การปัน้พระในภาคอสีาน จะนยิม 

ใช้ใบหน้าผู้หญิงมาเป็นแบบ ซึ่งจะสังเกตได้เมื่อดูพระพุทธรูป

อีสานทั้งหลาย ในการดำเนินงานจึงต้องไปยืมใบหน้าของ 

เจ้าของร้านขายทอผ้าพื้นเมืองคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 

มาเป็นต้นแบบให้ช่างปั้น คณะศรัทธาเมื่อติชมสัดส่วนของ 

พระพุทธรู ปที่ ปั้ นออกมา ในครั้ ง แรกว่ าดู จะผอมไป 

(คล้ายคนปั้น) และไม่ใคร่ยิ้ม และไม่ค่อยเหมือนแบบที่เขียน 

ไปให้เท่าใดนัก จึงมีการเติมยิ้มและพระอังสะให้อ้วนหน่อย  

สดุทา้ยจงึกลายออกมาเปน็พระพทุธรปูยิม้แฉง่ (ภาพ 166) ทำ 

ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายต่างพอใจ และรู้สึกสุขใจเมื่อมอง 

พระพักตร์พระพุทธรูปก็ได้ยิ้มไปด้วย ในการลงรักปิดทอง 

บรรดาญาติโยมก็ได้ช่วยกัน โดยยินดีไปร่ำเรียนวิชาปิดทองมา

จากผู้เชี่ยวชาญที่ทำพระส่งแถวเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครฯ  

มาร่วมกันสืบสานงานปิดทองพระพุทธรูปอีกด้วย

 พระประธานที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เป็นพระปางสมาธิ 

ในรูปแบบปฏิมากรรมอีสาน ได้รับการประธานพระนามจาก 

พระเทพวิมลโมลีว่า “พระบูรณะประสิทธิพรชัย” เพื่อให้เป็น

ที่ระลึกถึงความตั้งใจของญาติโยมที่มาร่วมกันบูรณะสิมหลังนี้

และเป็นสิริมงคลเป็นพรเป็นชัยที่ประสิทธิ์ประสาทให้กับ 

ทุกคน พระบูรณะประสิทธิพรชัยได้ประกอบพิธีเบิกพระเนตร

โดยพระเทพวิมลโมลี พร้อมกับพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองใน 

การซ่อมสิมสำเร็จลุล่วง และนำเข้าประดิษฐานยังฐานชุกชี 

ภายในโบสถ์
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3. กรณีการอนุรักษ์สิมรุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน: 

การอนุรักษ์สิม วัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 สิมหรือโบสถ์ในภาคอีสานในอดีต มีรูปแบบทาง 

สถาปตัยกรรมทีอ่าจจำแนกออกไดเ้ปน็ 2 ประเภทคอื สมิโปรง่ 

และสิมทึบ โดย สิมโปร่ง หมายถึง สิมที่มีผนังด้านหน้าและ 

ด้านข้างนิยมก่อสูงเป็นแค่พนักระเบียง ด้านบนของผนัง 

จงึโลง่โปรง่ จะมเีพยีงผนงัดา้นหลงั (พระประธาน) ทีก่อ่ทบึตนั 

สิมทึบ หมายถึง สิมที่มีการก่อผนังทึบทั้งสี่ด้าน ของสิมที่มี 

แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การนำแสงเข้าภายในอาคาร  

จะให้วิธีเจาะช่องหน้าต่างบนผนังด้านข้าง ในบรรดาสิมทั้ง  

2 ประเภทนี้ แต่ละวัดได้มีการออกแบบสิมที่มีขนาด สัดส่วน 

ฝีมือ, ลักษณะการก่อสร้าง และการตกแต่งที่แตกต่างกันออก

ไปในหลากหลายรูปแบบ 

 ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง-ตอนบน ซึ่งเป็นถิ่นที่ 

ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยอีสาน เชื้อสายลาว การก่อสร้างสิมที่มี 

รูปแบบเก่าแก่ที่สุดและมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 

อนับรสิทุธิ ์คอืสมิโปรง่ ซึง่นา่จะมกีารกอ่สรา้งกนัมาตัง้แตส่มยั

ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ชนชาวลาว 

อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน และได้มีการก่อสร้างสิม 

ตามแบบอย่างที่ก่อสร้างกันในพื้นถิ่นของอาณาจักรล้านช้าง  

เนื่องจากในช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาดินแดนแถบอีสาน 

ตอนกลาง-ตอนบนได้ตกอยู่ในการปกครองของอาณาจักร 

ล้านช้าง ก่อนจะตกอยู่ในการปกครองของราชอาณาจักรไทย 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมา

 สิมโปร่งที่ชาวไทยอีสานเชื้อสายลาวก่อสร้างขึ้นใน 

ภาคอีสานตอนกลาง-ตอนบน จะมีขนาดไม่ใหญ่นัก โดยมี 

ความกว้างประมาณ 5-6 เมตร ยาว 6-8 เมตร สำหรับใช้ใน 

การบวชและทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้ประมาณ 7-9 รูป 

ทั้งการก่อสร้างสิม ก็มิได้มีการก่อสร้างในทุกวัดหรือในทุกหมู่

บ้าน การตั้งวัดพื้นบ้านโดยทั่วไปจะมีกุฏิและศาลา ที่เรียกว่า 

“หอแจก”  ก็เพียงพอแล้ว ส่วนสิมจะมีการก่อสร้างกันเฉพาะ

ในวัดที่มีความสำคัญเท่านั้น และจะมีการก่อสร้างภายหลัง 

จากมีการตั้งหมู่บ้านและวัดประจำหมู่บ้านมาสักระยะเวลา 

หนึ่ง จนกระทั่งชาวบ้านและพระสงฆ์เห็นความจำเป็นในการ 

ก่อสร้างสิมขึ้นไว้ในวัดประจำหมู่บ้านนั้น 

 การกอ่สรา้งสมิจงึเปน็เรือ่งสำคญั และถอืวา่เปน็การกอ่ 

สรา้งปชูยีสถานทีห่วงัใหค้งความมัน่คงถาวรคูว่ดัสบืไป ตา่งกบั

การกอ่สรา้งกฏุแิละหอแจกซึง่สามารถรือ้ถอนและดดัแปลงได้

โดยง่ายและนิยมก่อสร้างด้วยไม้ สิมจึงมักก่อสร้างเป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน มีพิธีกรรมในการก่อสร้างและถวายสิมกันเป็น 

ประเพณี

 เนื่องจากการก่อสร้างสิมเป็นเรื่องสำคัญ มีการใช้วัสดุ 

และฝีมือในการก่อสร้างที่พิถีพิถันเป็นงานศิลปสถาปัตยกรรม

แห่งวัดและหมู่บ้าน ทุนทรัพย์และการจัดหาช่างฝีมือในการ 

ก่อสร้างจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง ในการสร้างสิมแต่ละคราว 

ได้มีการเรี่ยไรปัจจัยในการก่อสร้างต่างๆ และหาช่างที่มีฝีมือ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วง และสวยงามด้วยรูปแบบทาง

ศิลปะและสถาปัตยกรรมให้เป็นศรีสง่าและวัดและชุมชน  

การก่อสร้างสิมแต่ละแห่งจึงมีประวัติความเป็นมาเทคนิควิธี 

ก่อสร้างและรูปแบบทางศิลปสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ  

สิมหลายแห่งจึงสามารถเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

และศิลปสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ได้อีกด้วย

 สำหรับในจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด ที่บ้าน 

โคกค้อ มีสิมโปร่งหลังหนึ่งที่วัดกลางโคกค้อ ซึ่งเป็นวัด 

ประจำหมู่บ้าน ที่มีรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นสิม 

พื้นบ้านอีสานบริสุทธิ์ที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง นับเป็น 

สิมของชนเผ่าไทในภาคอีสาน รุ่นเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงมีการใช้ 

งานอยู่ แต่เนื่องจากสิมหลังนี้มีการก่อสร้างมาเกือบ 200 ปี  

ก่อนการบูรณะจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม กอปรกับทางวัด 

ประสงค์ให้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรม

นิยมในปัจจุบัน จึงไม่มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สิมหลังเก่าไว้  

นอกจากจะรื้อทิ้งหลังจากโบสถ์หลังใหม่ก่อสร้างเสร็จ แต่นับ 

เป็นโชคดีที่โบสถ์หลังใหม่ที่จัดสร้างขึ้นนั้นมีขนาดใหญ่ ต้องใช้

ทนุทรพัยแ์ละเวลาในการกอ่สรา้งหลายป ี ใน พ.ศ. 2534 ขณะท่ี 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรฒ ศรีสุโร พาผู้เขียนไปท่ีวัดกลางโคกค้อ  

ในงานสำรวจเพิ่มเติมงานวิจัยเรื่อง “สิมอีสาน” จึงได้พากัน 

ขอร้องไม่ให้เจ้าอาวาส (รูปก่อน ซึ่งมรณภาพไปแล้ว) 

ทำการรือ้ถอนสมิดงักลา่ว และขอใหช้ว่ยอนรุกัษส์มิหลงัเกา่ไว้

ให้อยู่คู่เมืองกาฬสินธุ์และภาคอีสานต่อไป
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 ประวัติสิมวัดกลางโคกค้อ

 พระครูปัญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของ 

วัดกลางโคกค้อ ได้ให้ประวัติของสิมวัดกลางโคกค้อ ว่า:

 วดักลางโคกคอ้ ตัง้อยูท่ีบ่า้นคอ้ หมูท่ี ่3 อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บนพื้นที่ 20 ไร่  

2 งาน 40 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2402

 เมื่อประมาณ พ.ศ. 2332 พ่อใหญ่พรมมีและ 

พรรคพวกอพยพมาจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมาตั้งชุมชนอยู่ใน 

ภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาชนิด และมีหนองน้ำที่ 

อดุมสมบรูณด์ว้ยสตัวน์ำ้ ณ บรเิวณลานตน้คอ้ จงึตัง้ชือ่หมูบ่า้นวา่ 

“บ้านค้อ” ขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์ โดยมีพ่อใหญ่พรมมีเป็น 

“นายกอง” มีหน้าที่ส่งส่วยผ้าขาวไปให้ 

 จนถึง พ.ศ. 2335 จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้าง 

“วัดกลางโคกค้อ” ขึ้น เหตุที่ตั้งชื่อดังกล่าว เพราะหมู่บ้านค้อ 

ภาพ 167. แบบรังวัดทางสถาปัตยกรรม สิมเก่าวัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมของอุโบสถ 

รุ่นเก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้งานอยู่ในภาคอีสาน

อยู่ทางทิศเหนือ หมู่บ้านโคกอยู่ทางทิศใต้ วัดตั้งอยู่กึ่งกลาง  

โดยเริ่มสร้างกุฏิและหอแจกอย่างละหนึ่ งหลังขึ้นก่อน 

ต่อมา พระอาจารย์เกตุ ภูกองสังข์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วย 

ชาวบ้านจึงได้ก่อสร้างสิมขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่  12 

เมษายน พ.ศ. 2363 ขนาดกว้าง 5.10 เมตร ยาว 6.10 เมตร 

ตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่จนปัจจุบัน (ภาพ 167)

 ในการก่อสร้างสิมนี้ พระอาจารย์เกตุ ภูกองสังข์และ 

ชาวบ้านได้บอกบุญไปยังแม่ทองคำ ผู้มีฐานะดี ในตัวเมือง 

กาฬสินธุ์และญาติพี่น้องผู้น้องผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหมดได้ร่วมกัน

บริจาคข้าวของเงินทอง และหาบหามทองคำ 2 ไห เพื่อมา 

ก่อสร้างสิม แต่เมื่อมาถึง การก่อสร้างได้แล้วเสร็จแล้ว 

พระอาจารย์และแม่ทองคำ จึงตกลงทำสัญญากันว่า ให้นำ 

ทองคำ 2 ไหไปฝงัไวใ้นทีล่บัไมเ่ปดิเผยใหค้นอืน่ทราบ แมจ้นใน 

ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครทราบว่าทองคำ 2 ไหนั้นฝังอยู่ที่ใด
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ลักษณะสถาปัตยกรรมและสภาพก่อนการอนุรักษ์

 สิมวัดกลางโคกค้อเป็นสิมโปร่งที่มีรูปแบบเก่าแก่ที่สุด 

(ภาพ 168) ในภาคอีสานท่ียังมีการใช้งานอยู่ นับเป็นงาน 

สถาปัตยกรรมพืน้บา้นอนับรสิทุธิ ์มแีผนผงัเปน็รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ขนาดดา้นกวา้งและดา้นยาวตา่งกนัเพยีง 1 เมตร (5.10 x 6.10 

เมตร) จึงทำให้มีแผนผังค่อนข้างอ้วนป้อม โดยมีด้านกว้าง  

2 ช่วงเสา และด้านยาว 3 ช่วงเสา เสาที่ใช้เป็นเสาไม้กลม พบ

ผา้ยนัตส์แีดงวางไวเ้หนอืหวัเสาดา้นซา้ยตน้ทีส่องใตข้ือ่ ซึง่นา่จะ 

เป็นเสาเอกของสิม 

 สิมวัดกลางโคกค้อ ยกพื้นสูงจากระดับดินภายนอก 

ประมาณ 1.50 เมตร ก่อด้วยอิฐ สอระหว่างแถวอิฐด้วยดิน 

และฉาบปูนด้านนอก โดยรอบส่วนฐานที่ยกสูงหรือที่เรียก 

ในภาษาอีสานว่า “เอวขัน” (ภาพ 169)  มีการปั้นปูนขาวหมัก 

เป็นลักษณะบัวคว่ำบัวหงายตามแบบสถาปัตยกรรมอีสาน  

 ฐานชุกชีหรือแท่นฐานพระก่อด้วยอิฐฉาบปูนชิดกับ 

ผนงัดา้นหลงั เคยเปน็ทีป่ระดษิฐานพระประธานซึง่สนันษิฐาน

ว่าเป็นพระไม้ แต่ได้โดนขโมยไปนานแล้ว ปัจจุบันยังใช้เป็น 

แท่นฐานพระที่มีทั้งโลหะและไม้หลายองค์

 โครงสร้างหลังคาสิมก่อสร้างด้วยไม้ ไม้จันทันและขื่อ 

ถูกปลวกกินไปบ้าง แต่ยังเหลือเนื้อไม้เป็นส่วนใหญ่  แม้โครง 

หลังคาจะมีสภาพโย้ไปข้างหนึ่งก็ตาม ส่วนกลอนและ 

ระแนงปลวกกินจนผุหมด 

 ปลวกนบัเปน็ศตัรรูา้ยของสมิหลงันี ้เพราะปลวกจำนวน 

มากทำรังอยู่ในชั้นฐานของสิม มันได้ไต่ขึ้นมาตามเสา แทะกิน

เสาเป็นบางส่วนแต่เลือกจะกินกลอนและระแนงจนหมด  

จนน่ากลัวว่าหลังคาจะยุบลงมาทำอันตรายแก่พระสงฆ์ 

ผู้เข้าไปประกอบสังฆกรรมเวลาหนึ่งเวลาใดได้ตลอดเวลา

ภาพ 168. สภาพสิมวัดกลางโคกค้อ 

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก่อนการบูรณะ

ภาพ 169. เอวขันหรือส่วนฐานของ

สิมอีสานรุ่นเก่า

แต่ได้รับการซ่อมแซมและดัดแปลงส่วน 

ฐานชั้นล่างที่ เป็นท้องไม้และบัวคว่ำ 

ด้วยปูนซีเมนต์ไปแล้วให้เป็นลักษณะ 

ชั้นฐานเขียง 3 ชั้น ส่วนที่เป็นปูนขาวฉาบ

เร่ิมมีสภาพกระเทาะร่อนออกจากฐานอิฐ

 สิมวัดกลางโคกค้อมีบันไดทางขึ้น

ก่ออิฐฉาบปูนด้านหน้าตรงช่องช่วงเสา 

ด้านขวา ผนังด้านหน้าเป็นพนักระเบียง 

เตี้ย ผนังด้านข้าง 2 ข้างเป็นพนักระเบียง 

เตี้ยและก่อเป็นลักษณะขั้นบันไดผนัง 

ด้านหลังก่อทึบตัน มีรอยแยกยาวตั้งแต่ 

ด้านบนจนถึงส่วนฐาน เนื่องจากหลังคา 

ทะลุและน้ำไหลซึมเข้าภายในส่วนที่เป็น 

ผนงักอ่อฐิ ชะเอาดนิทีส่ออยูร่ะหวา่งชัน้อฐิ 

หลุดหายไปและดันให้ผนังเกิดรอยแยก 

เป็นแนวยาว
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 เครื่องมุงหลังคาสิมหลังนี้ ใช้กระเบื้องดินขอ ซึ่งเป็น 

ลักษณะเครื่องมุงโดยทั่วไปของสิมพื้นบ้านอีสาน ได้พบ 

จารึกอักษรธรรมและอักษรไทย รวมทั้งลายขีดเขียนเป็น 

รูปม้าบ้าง ตัวอักษรบ้าง พบอยู่ประมาณ 5-6 แผ่น กระเบื้อง 

มุงหลังคาส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดี แม้จะหลุดร่วงหายไปบ้าง 

และมีตะไคร่น้ำเกาะ

 เครื่องประดับหลังคาสิม พบว่ามีร่องรอยช่อฟ้าและ 

บราลีดินเผาประดับกลางสันหลังคา แต่ได้ผุหายไปหมดแล้ว 

ส่วน “โหง่ ”  (ช่อฟ้าที่ประดับยอดปั้นลม) ปั้นลม และเชิงชาย 

ซึ่งทำด้วยไม้มีสภาพผุกร่อนไปมาก โหง่เหลือเพียงด้านเดียว 

หางหงส์หายไปหมด ปั้นลมและเชิงชายเหลือเพียงบางส่วน  

ทุกชิ้นมีลวดลายแกะสลักเป็นลายก้านขดแบบง่ายๆ และ 

มีร่องรอยการฝังแว่นแก้ว (กระจกเงาตัดเป็นแผ่นกลม) 

อยู่เป็นระยะ ๆ แต่แว่นแก้วหลุดหายไปหมดแล้ว

 สำหรับส่วนหน้าบันของสิมวัดกลางโคกค้อไม่ปรากฏ 

ร่องรอยให้เห็น คงผุและหลุดไปเช่นเดียวกัน และทางวัดได้นำ

กระเบื้องแผ่นเรียบ (กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน) มาตีปิดไว้ 

 ปัจจุบันแผนผังของสิมวัดกลางโคกค้อ จะมีส่วน 

ต่อของระเบียงกว้าง 1.80 เมตร ที่มีหลังคาปีกนกคลุมออกมา

โดยรอบตัวสิม ส่วนของระเบียงหลังคาปีกนกนี้  มีวัสดุ 

มุงเป็นสังกะสี คงเป็นส่วนที่ต่อเติมมานานแล้ว สำหรับให้ 

ฆราวาสนั่งหรือเดินได้รอบสิม วัสดุมุงของเดิมเป็นเช่นไรไม่ 

ปรากฏ 

 ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความงดงามของ 

สดัสว่นและสว่นประดบัสถาปตัยกรรมทีย่งัคงปรากฏหลกัฐาน

ไว้อย่างเด่นชัด ทำให้สิมวัดกลางโคกค้อ แม้สังขารจะร่วงโรย 

ไปด้วยปราศจากการบำรุงรักษา เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที ่

ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง การอนุรักษ์สิมวัดกลางโคกค้อจึงเป็นวิธี 

ที่จะทำให้สิมหลังนี้กลับคืนสู่สภาพงดงามและสามารถใช้ 

ประโยชน์ได้ด้วยการบูรณะอย่างเหมาะสม

แนวคิดและเทคนิควิธีในการอนุรักษ์

 คุณค่าของสิมวัดกลางโคกค้อ อยู่ที่การมีรูปแบบ 

สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่อนับรสิทุธิ ์การอนรุกัษส์มิวดักลางโคกคอ้ 

จึงมีแนวคิดว่าควรจะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืน 

รูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุด โดยการซ่อมแซมส่วนที่ผุพัง, 

เสริมความมั่นคงของโครงสร้าง, กำจัดปลวก, และติดตั้งส่วน 

ประดับสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เพื่อให้สิมหลังนี้ได้แสดงออก 

ถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้โดยเด่นชัดแก่ผู้มาศึกษา 

และเที่ยวชมในภายหลัง ส่วนประดับสถาปัตยกรรมเหล่านี้ 

ได้แก่ โหง่, ช่อฟ้า, บราลี, หน้าบัน, เชิงชาย, และปั้นลม

 การอนุรักษ์สิมวัดกลางโคกค้อตามแนวคิดดังกล่าว  

จึงจะต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. เจาะเย็บผนังส่วนที่แยกร้าวด้วยเหล็กเส้น และ 

อัดฉีดรอยร้าวด้วยปูนซีเมนต์

 2. ซ่อมแซมส่วนที่ฉาบปูนด้วยปูนขาวหมัก ส่วนฐาน 

ที่เป็นบัวคว่ำ น่าจะได้บูรณะให้มีรูปแบบดังเดิม แต่เนื่องจาก 

ซีเมนต์ที่โบกไว้มีความหนามากและได้มีการหล่อแทนที่ฐาน 

บวัควำ่เดมิเปน็การถาวร ดว้ยงบประมาณและแรงงานทีม่จีำกดั 

ในการบูรณะจึงมิได้เปลี่ยนแปลงส่วนฐานบัวคว่ำให้มีรูปแบบ 

ดังเดิม 

 3. ซ่อมแซมโครงหลังคาที่โย้เย้ให้ตรง และเปลี่ยนไม้ 

โครงสร้างหลังคาที่จำเป็น โดยเฉพาะกลอนและระแนง  

จำเป็นต้องรื้อลงมาและเปลี่ยนไม้ใหม่ทดแทนทั้งหมด ส่วน 

ของจันทันและขื่อไม่ต้องรื้อลงมา แต่ยึดใหม่ให้แน่นและตรง

 4. กำจัดปลวก โดยใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดฉีดลงไปใน

ส่วนฐานอาคาร ทำความสะอาดชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ที่รักษา 

ไว้และทาน้ำยากันปลวกสำหรับไม้ทั้งหมด

 5. มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาใหม่ เสริมเข้าไปกับ 

กระเบื้องที่มีอยู่เดิม ในการนี้ได้กระเบื้องที่สั่งทำด้วยมือเป็น 

พิเศษ กระเบื้องเดิมให้นำลงมาขัดล้างทำความสะอาด 

ซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นแผ่น งานนี้ลุล่วงด้วยแรงจากชาวบ้าน 

ค้อและนักศึกษาอาจารย์ กระเบื้องของเดิมเมื่อรื้อลง 

มาก็ย่อมมีแตกหักไปบ้าง โดยมีบางแผ่นที่มีภาพและ 

จารึกโบราณ (ภาพ 170) ให้เก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ทางวัดนำ 

ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ภาพ 170. กระเบื้องดินขอที่ใช้มุงหลังคาที่ปรากฎลายเส้นและจารึก
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 6. ทำชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมที่ขาดหายไปด้วย 

ไฟเบอร์กลาสหรือไม้ ตามแบบที่ปรากฏอยู่ได้แก่ โหง่ที่ขาด 

หายไปตัวหนึ่ง, บราลี, เชิงชายและปั้นลมที่มีไม่ครบ ให้ทำ 

ไม้เทียมจากไฟเบอร์กล๊าสทดแทน เน่ืองจากวัสดุและช่างฝีมือ 

ท่ีจะแกะสลักได้เหมือนเดิมนั้นยากที่จะเป็นไปได้ หน้าบัน 

และชอ่ฟา้กลางสนัหลงัคาใหท้ำดว้ยไม ้โดยไดร้บัการออกแบบ 

ขึ้นใหม่ให้มีแบบเรียบง่ายสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมเดิม

 7. ปูกระเบื้องดินเผาขนาด 6 x 6 นิ้วบนพื้นสิม 

และระเบียงโดยรอบ และปูแผ่นศิลาแลงขยายออกมา 1.20  

รอบระเบียงเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตสิม ในการนี้ 

เนื่องจากพื้นซีเมนต์ระเบียงแตกร้าวและไม่ได้ระดับ จำเป็น 

ต้องเทพื้นใหม่ทั้งหมด

 8. ทำความสะอาดและลงรักปิดทองพระประธานใหม่ 

 9. จดัทำปา้ยประวตัสิมิ ระบรุายชือ่ผูบ้รจิาคทรพัยแ์ละ 

แรงงานหลังป้าย ความพยายามที่จะให้มีการอนุรักษ์สิม 

วัดกลางโคกค้อให้สำเร็จตามแนวคิดดังกล่าวใช้เวลาในการ 

ดำเนินงานหลายปี เนื่องจากการที่จะบูรณะสิมต้องการทุน 

ทรัพย์พอสมควร ประกอบกับเทคนิควิธีในการอนุรักษ์ที่ 

ผู้ดำเนินการบูรณะจะต้องรู้หลักและวิธีการบูรณะที่ถูกต้อง  

การรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะ (ภาพ 171) จึงเริ่มอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไปจากผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นเพื่อนฝูงและคนรู้จัก 

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2539 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์

สิมดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิควิธี

บูรณะด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ 

ภาพ 172-174. นักศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะสิม 

วัดกลางโคกค้อจนสำเร็จ ตั้งแต่การรื้อเปลี่ยนไม้โครงหลังคา 

การตั้งเสาระเบียง การล้างขัดกระเบื้อง เพื่อนำขึ้นมุงใหม่ ฯลฯ

ผูเ้ชีย่วชาญ จงึไดจ้ดัโครงการคา่ยอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมพืน้ถิน่

มาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์สิมวัดกลางโคกค้อในภาค 

ฤดูร้อนขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 คน 

(ภาพ 172-174) และทางคณะไดจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ 

สว่นหนึง่สมทบกบังบประมาณทีไ่ดร้บับรจิาคเดมิและเพิม่เตมิ

จากอาจารย์, นักศึกษา, ผู้ใหญ่บ้าน, ชาวบ้านค้อ และผู้มีจิต 

ศรัทธาทั่วไปจนทำให้การบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ใน พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งซ่อมแซมพระพุทธรูปปิดทอง เพื่อนำ

มาประดิษฐานเป็นพระประธานในสิมด้วย

ภาพ 171. ผู้มีจิตศรัทธาซ่อมสิมวัดกลางโคกค้อมาจากน้องโดม 

(ด.ช.พิชญุฒม์ ศิริรังคมานนท์) อายุ 8 ขวบ
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 การบูรณะสิมวัดกลางโคกค้อสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี  

โดยผู้เขียนนอกจากเป็นสถาปนิกในการบูรณะและร่วมใน 

การทำงานโดยตลอดพร้อมกับคณาจารย์, นักศึกษาและ 

ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาแล้ว ในด้านช่างฝีมือและเทคนิคการ 

บูรณะ ได้รับความร่วมมือจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรลดา 

โดยคณุวมิล มะลลิา เจา้ของผูจ้ดัการ มอบหมายใหน้ายชา่งวรีะ 

ปัน่พมิายมาเปน็วทิยากรและชา่งควบคมุงานแกน่กัศกึษาและ

ช่างปฏิบัติงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคุณพงษ์ศักดิ์  มีศิริ 

นายช่างศิลปกรรม จากกรมศิลปากร ได้มาเป็นวิทยากรและ 

ดำเนินการหล่อไฟเบอร์กลาสส่วนประดับสถาปัตยกรรมจน 

งดงามและมีรูปแบบมิผิดเพี้ยนไปจากของเดิมด้วย

 เพื่อเป็นการประกาศเกีตรคุณพระครูปัญญาภิวัฒน์ 

ท่านเจ้าอาวาสวัดกลางโคกค้อ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน 

และติดตามงานอย่างดีเยี่ยม ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า 

แห่งอีสานแก่ท่านเจ้าอาวาส พร้อมส่งมอบแผ่นกระเบื้องมุง 

หลังคาที่มีอักขระโบราณซึ่งพบในระหว่างขัดทำความสะอาด 

ให้แก่ท่านเจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน  

พ.ศ. 2539 

 หลังจากที่สิมวัดกลางโคกค้อได้รับการบูรณะจน 

สำเร็จแล้ว ท่านเจ้าอาวาสวัดกลางโคกค้อ และผู้มีจิตศรัทธา 

บริจาคทุนทรัพย์และแรงงานทั้งหลายได้ร่วมกันประกอบพิธี 

ยกโหง่ขึ้นติดตั้งและประกอบพิธีถวายโบสถ์ที่ซ่อมเสร็จ ตลอด

จนติดตั้งป้ายประวัติไว้ด้านหน้าสิม บนลูกกรงเหล็กดัดซึ่งทาง

วัดสั่งทำพิเศษมาติดตั้งบริเวณช่องเปิดของสิม เนื่องจากหลัง 

จากที่คณะทำงานได้ปิดทองซ่อมพระพุทธรูปไป 2 องค์  

ทางวัดได้นำมาตั้งบนฐานชุกชีดังเดิม ได้มีขโมยมาลักไป  

1 องค์พร้อมพระไม้อีก 2 องค์ ส่วนพระประธานมีน้ำหนักมาก

ยังคงอยู่ หลังจากซ่อมสิมเสร็จทางวัดได้ใช้สิมในการประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ มากขึ้น พร้อมกับมีสิ่งของเครื่องใช้มีค่าตั้งไว้  

จึงจำเป็นต้องทำลูกกรงและประตูเหล็กดัดมาปิดบริเวณช่อง 

เปิด แต่ก็เป็นไปในลักษณะไม่ทำลายสุนทรียภาพและคุณค่า 

ทางสถาปัตยกรรมของสิมเก่าหลังนี้

 คณะทำงานและผู้มีจิตศรัทธาในการอนุรักษ์สิม 

วัดกลางโคกค้อ นอกจากจะได้รับความอิ่มเอมเปรมใจในการ 

ไดอ้นรุกัษส์มิรุน่เกา่แกท่ีส่ดุในภาคอสีานแลว้ ยงัไดร้บักระเบือ้ง 

แตกลงอักขระใหม่จากหลวงพี่ภายในวัด และพระเครื่องบูชา 

จากท่านเจ้าอาวาสมาเป็นของที่ระลึกด้วย

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการอนุรักษ์สิมวัดกลางโคกค้อ  

สำเรจ็ลงไดด้ว้ยการมสีว่นรว่มระหวา่งภาค ี3 ภาค คอื ประชาชน 

นักเรียน ชาวบ้านค้อ นักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน่ชา่งจากหา้งหุน้สว่นจำกดัไพรลดาและชา่งศลิปกรรม

กรมศลิปากร ไดท้ำงานประสานเสรมิกนัอยา่งกลมเกลยีวแนน่

แฟ้น ทำให้การบูรณะสิมที่ทรุดโทรมและชำรุดเสียหายมาก  

สามารถกลับมามีสภาพงดงามและใช้งานได้ใกล้เคียงกับ 

ดั้งเดิมมากที่สุด การอนุรักษ์สิมวัดกลางโคกค้อ จึงนับเป็นการ

อนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการบูรณะสถาปัตยกรรม และ 

สามารถคืนกลับมาซึ่งคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

อีสานให้ดำรงอยู่สืบไป จนทำให้สิมหลังนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์

ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ 

ภาพ 175. สิมวัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังการบูรณะ ซึ่งมักมี 

ผู้แวะมาเยี่ยมเยือนเสมอ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  

โดยการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน พ.ศ. 2544 

และเป็นแหล่งศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม

พื้ นถิ่ นอีสานเสมอมาจนถึ งทุกวันนี้  

(ภาพ 175)
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 การวิจัยเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จนแม้แต่กรมศิลปากรก็ยังได้เข้ามาอนุรักษ์มรดกพุทธสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวัดต่างๆ ในช่วง 

สองทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์พุทธสถาปัตยกรรมอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม ได้อาศัยการฝึกอบรม 

จากภาควิชาการเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งในบทนี้จะได้ยกมาเป็นกรณีศึกษาจาก 

จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 

คุณค่าสถาปัตยกรรมไม้: หอแจกวัดห้วยนารี 

 “หอแจก หรือ ศาลาโรงธรรม” (ภาคกลางเรียกว่า 

“ศาลาการเปรียญ”) เป็นสถาปัตยกรรมไม้ เป็นอาคาร 

สาธารณะแห่งแรกของชุมชน และมีเอกลักษณ์อีสาน นับเป็น

สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ทีห่าไดย้ากยิง่ และเหลอือยูเ่พยีงไมก่ีห่ลงั 

ในขณะที่สิมเป็นสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์อีสานที่รู้จักกันดี  

แต่สิมก็เป็นอาคารที่ก่ออิฐฉาบปูนแทบทั้งสิ้น แม้หอแจกมีอยู่ 

ในทุกวัดในภาคอีสาน โดยในอดีตนิยมสร้างขึ้นด้วยไม้  

แต่ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนและเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริม 

เหล็กกันเกือบหมด เนื่องด้วยถึงกาลจะต้องซ่อมแซมเพราะ 

ใช้งานมานานเกือบหรือกว่าร้อยปี แทนที่จะบูรณะ ชาวบ้าน 

การอนุรักษ์พุทธสถาปัตยกรรมอีสาน 
ในแนวทางการมีส่วนร่วม5

1. การอนุรักษ์หอแจกไม้ วัดห้วยนารี บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 

อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชอบที่จะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตประชันกัน ดังนั้น หอแจกซึ่ง 

สถาปัตยกรรมไม้ประเภทอาคารสาธารณะเอกลักษณ์อีสาน 

หลงัแรกในชมุชน จงึหายไปจากภาคอสีานอยา่งรวดเรว็ในชว่ง

เวลาไม่กี่ทศวรรษนี้เอง ที่หลงเหลืออยู่ จะพบในหมู่บ้านห่าง 

ไกลและชาวบ้านไม่มีกำลังทรัพย์พอจะรื้อสร้างหลังใหม่ด้วย 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานการณ์เช่นที่ว่านี้เอง จึงทำให้ 

หอแจกวัดห้วยนารี บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ อำเภอ 

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงยืนหยัดอยู่รับใช้พ่อแม่ 

พี่น้องในชุมชนได้อย่างโยกเอียง
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 นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ของหอแจกแล้ว สำหรับหอแจกวัดห้วยนารี เป็นตัวอย่าง 

การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ เหมาะสมสำหรับ 

ภูมิอากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งร้อนมากใน 

ฤดูร้อน การสร้างสภาวะสบายจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาคาร 

สาธารณะ การยกพื้นอาคารสูงพอประมาณทำให้อากาศ 

ถา่ยเทใตพ้ืน้ ขึน้ไปตามรอ่งกระดานไมไ้ดด้ ีการเจาะชอ่งผนงัโลง่ 

เป็น เหมือนช่องหน้าต่ างแต่พบหลักฐานว่ ามีบานปิด  

โดยเฉพาะบริเวณอาสนสงฆ์ที่พระจะนั่งอยู่ ทำให้ลมพัด 

เข้าอาคารได้อย่างดี กอปรกับส่วนบนของผนังมีการตีระแนง 

ไม้โปร่งและยกคอสองของหลังคาสูง ทำให้อากาศร้อนลอยตัว

ขึ้นได้สะดวก เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่ดีเยี่ยม หอแจก 

วัดห้วยนารีจึงเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่แสดงถึงภูมิปัญญา 

อันชาญฉลาดของคนไทยในการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม 

ทั้งยังมีสัดส่วน และรูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ของเผ่าชนไว้ 

อยา่งเตม็เปีย่ม ซึง่แมจ้ะเปน็อาคารทีด่เูรยีบงา่ย แตห่ากอาคาร 

หลังนี้ไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ย่อมทำให้เราสูญเสียสิ่งบ่งชี้ถึง 

ภูมิปัญญาการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชิ้นเอก 

ไปได้

ประวัติหอแจกวัดห้วยนารี  

 พระครูอรุณ ปภากร เจ้าอาวาสวัดห้วยนารี อายุ  

73 พรรษา (เมื่อ พ.ศ. 2543) และพระสงฆ์ในวัดได้เล่าถึง 

ประวัติของวัดห้วยนารีที่สัมพันธ์กับหอแจกว่า ณ ที่ตั้ง 

ของวัดห้วยนารีในปัจจุบัน เดิมเรียกว่าวัดท่าแขก เพราะมี 

คนมาแวะเวียนอยู่ เสมอ เนื่องจากหน้าวัดมีลำน้ำ และ 

มีปลาป้อดแป้ด (เยอะ) หมู่บ้านอยู่ห่างเข้าไปก็เรียกว่า 

บ้านป้อดแป้ด ในวัดมีสิมเก่าอยู่หลังหนึ่ง (ปัจจุบันพังลงแล้ว 

เหลือแต่ซากผนังบางส่วน) เมื่อก่อนมีเสือมาก ชอบมาขึ้น 

กฏุซิึง่เปน็ไม ้จงึไดย้า้ยวดัเขา้ไปในชมุชน เมือ่ทา่นอายปุระมาณ 

3-4 ขวบ จำได้ว่ามาเล่นบริเวณที่ขุดหลุมเสา แต่ก็ไม่ทราบว่า 

เป็นการโยกย้ายหอแจกมาตั้ง หรือสร้างขึ้นใหม่ในขณะนั้น  

ราว พ.ศ. 2470  ซึ่งหากสร้างขึ้นใหม่หอแจกก็น่าจะมีอายุถึง 

ปัจจุบันถึงเจ็ดสิบปี ต่อมาเมื่อมีถนนทางหลวงตัดผ่านตามเส้น

ทางในปัจจุบัน ซึ่งใกล้กับที่ตั้งวัดเดิม จึงได้มีการย้ายวัดและ 

ชุมชนออกมาอีกครั้งและตั้งชื่อวัดว่า “วัดห้วยวารี” แต่ทาง 

การจดชื่อเพี้ยนเป็น “ห้วยนารี”  “ไม่เกี่ยวกับห้วยของผู้หญิง

อะไรหรอก ชื่อทำให้ผิดไปเอง” เจ้าอาวาสเล่า ส่วนที่ตั้ง 

หมู่บ้านเดิมซึ่งยังมีเครือญาติกันอยู่ได้เรียกว่าบ้านห้วยสำราญ 

หมู่บ้านในปัจจุบันได้มีชื่อว่าบ้านห้วยแก้ว และป้ายชื่อเรียกว่า

บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ รวมชื่อสองหมู่บ้านเข้าด้วยกันเลย  

ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านดูแลกันคนละหมู่

 ใน พ.ศ. 2500-2501 ทีม่กีารยา้ยหอแจก ทา่นพระครอูรณุ 

ปภากร เปน็ผูน้ำชาวบา้นยา้ยหอแจกเอง รปูรา่งหอแจกเดมินัน้ 

ท่านเล่าว่า “เป็นหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น 3 น้ำตก” เมื่อย้าย 

ออกมาจงึตดัหลงัคาสว่นบนออก และเสาเรอืนตดัออกประมาณ 

1-2 ศอก เดมิหอแจกหลงันีม้โีหงม่ปีาก หางหงสเ์ปน็นาคหวัเดยีว 

หน้าบันด้านทิศตะวันออกเขียนรูปครุฑ ทิศตะวันตกรูปราห ู

อมจันทร์ ด้านข้าง (บริเวณคอสองที่ยกสูง) เป็นลายเวสสันดร 

เดิมมีฝ้าเพดานด้วย แต่ไม่มีลวดลาย ทางขึ้นมีชานทั้งสองด้าน

เช่นในปัจจุบัน แต่บันไดขึ้นด้านหน้าแทนที่จะเป็นด้านข้าง 

อย่างในปัจจุบัน และบันไดกว้างกว่าในปัจจุบันมากเกือบ 

ตลอดชานและราวบันไดไม่มี เสาเอกเป็นเสาต้นที่ 2 นับจาก 

ทิศตะวันออกเป็นไม้เต็ง แต่มีเสาไม้ต้นหนึ่งในทิศพายับ 

เป็นไม้พันชาติ สำหรับหอธรรมาสน์ที่อยู่ภายในหอแจก 

มีเขียนประวัติติดไว้ว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยพระ 13 รูป 

มีพระเพ็งเป็นผู้นำและชาวบ้าน ใช้เงิน 21.12 บาท

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  

 หอแจกวดัหว้ยนารเีปน็หอแจกไม ้ยกพืน้สงู 1.25 เมตร 

มีความกว้าง 11 เมตร ยาว 19.80 เมตร มีทางขึ้นเป็นฐานอยู่

ด้านสกัดทั้งสองด้าน (ภาพ 176) มีขนาดความกว้าง 4 ช่วงเสา 

และยาว 5 ช่วงเสา (4x5 ห้อง)

 หอแจกวดัหว้ยนารใีนปจัจบุนัเปน็รปูแบบตัง้แตใ่นสมยั

ที่พระครูอรุณ ปภากรย้ายมา เพราะตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2501 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบใน พ.ศ. 2470 บ้าง คือ

หลังคาซ้อนชั้นเหนือหลังคาจั่วไม่มี อาคารเตี้ยลงกว่าเดิม 

ประมาณ 0.60-1 เมตร ส่วนประดับหลังคาโหง่หัวนาคเปลี่ยน

เป็นยอดปั้นลมไม้ขวั้นตามแบบที่นิยมในช่วงนั้น รอบเชิงชาย 

เป็นสังกะสีฉลุลาย บันไดทางขึ้นเปลี่ยนเป็นด้านข้างตามการ 

ใชส้อย โดยหนัมาทางกฏุ ิภายในหอแจกปจัจบุนัไมม่ฝีา้เพดาน 

ธรรมาสน์ทรงอีสานมีบันไดนาคแกะสลักยังคงตั้งอยู่อย่าง 

งดงาม 
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สภาพหอแจกวัดห้วยนารีก่อนการซ่อมบูรณะ 

 ใน พ.ศ. 2541 ระหว่างการสำรวจภาคสนามในการ 

วิจัยเรื่อง “หอแจกในภาคอีสาน” ทำให้ผู้เขียนพบหอแจก 

วัดห้วยนารี โดยสภาพของหอแจกในขณะนั้นชำรุดมาก 

ตัวอาคารมีการทรุดเอียง (ภาพ 177) ผนังด้านข้างหักชำรุดไปมาก 

จนต้องนำสังกะสี แผ่นไม้อัดและเศษวัสดุต่างๆ มาตีปิดไว้ 

หลังคาสังกะสีก็ผุและน้ำรั่ว ทางวัดจึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาจาก 

ที่อื่นบริจาคเงินมาให้สร้างศาลาหรือหอแจกหลังใหม่เป็น 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังหอแจกในปัจจุบัน  

แตเ่มือ่ประเทศประสบกบัภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ หอแจกใหม ่

จึงยังสร้างไม่ เสร็จ หอแจกไม้จึงยังไม่ถูกรื้อ แต่อยู่ ใน 

ระหว่างการรอรื้อ หากหอแจกคอนกรีตหลังใหม่สร้างเสร็จ

 หลังจากการพบปะพูดคุยและเผยแพร่ผลงานวิจัย  

ให้ผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกชุมชน ได้เห็น 

ความสำคัญเรื่องหอแจกอีสาน ผู้เขียนจึงเสนอความคิดในการ

ซ่อมบูรณะหอแจกวัดห้วยนารี ในแนวทางการอนุรักษ์โดยให ้

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยภาควิชาการ คือผู้เขียนได้เข้ามา 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมแก่ชุมชนใน พ.ศ. 2543 ในเรื่อง 

“เทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร”  ซึ่งผู้เข้าอบรมมีทั้งพระ 

ชาวบ้าน และช่างจากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคอีสาน รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร จำนวน 30 คน และใช้หอแจก 

วัดห้วยนารีเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ

ระหว่างการซ่อมบูรณะและเมื่อแล้วเสร็จ 

 ผู้เข้าอบรมร่วมกับประชาชนในชุมชนทำงานร่วมกัน 

โดยใช้หอแจกวัดห้วยนารี เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติในการ 

อนุรักษ์ ไปด้วย ภายใต้การดูแลจากผู้ เขี ยนและช่ าง 

ผู้ชำนาญการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรลดา ซึ่งเป็นผู้รับเหมา 

ให้กับกรมศิลปากร โดยเน้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

อย่างเหมาะสม เพื่อการรักษาชิ้นส่วนไม้เดิมไว้ให้มากที่สุด  

โดยส่วนที่ผุมากใช้วิธีตัดต่อและอุดซ่อม มีงานสำคัญ 

คือการซ่อมยึดเสาโครงสร้างหลักทั้งหมดของอาคารที่ 

เอียงโย้ เนื่องจากโคนเสาผุกร่อนขาดบริเวณระดับดิน รวมทั้ง

เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากสังกะสีที่ผุและรั่ว เป็นหลังคา 

กระเบื้องซีเมนต์ (กระเบื้องลอนเล็ก) ซึ่งได้รับงบประมาณค่า 

วัสดุจากการบริจาค และบางส่วนก็ซื้อหาจากงบประมาณค่า 

วัสดุของการฝึกอบรม ส่วนแรงงานทั้งหมดเป็นความร่วมมือ 

ร่วมใจของชาวบ้านและผู้เข้าอบรม

 การทำความสะอาดและโยกย้ายสิ่งของออกจาก 

หอแจก เป็นงานที่เยาวชนและชาวบ้านร่วมกันทำอย่างสนุก 

สนาน แม้จะมอมแมมไปตามๆ กันด้วยฝุ่นและหยากไย่ ใต้ถุน

หอแจกทีเ่ตม็ไปดว้ยเศษวสัดทุบัถมและเปน็ทีพ่กัแหง่หนึง่ของ

ไก่วัด ถูกเก็บกวาดจนเตียน เพื่อการเข้าไปดำเนินการตรวจ 

สอบและซ่อมแซมฐานรากอาคาร ซึ่งได้พบว่าเสาไม้โครงสร้าง 

2 แถวกลางผุขาดถึง 5 ต้นจาก 8 ต้น และเสาต้นที่ยังมีส่วน 

ภาพ 176. แบบรังวัด

ทางสถาปัตยกรรมของหอแจก 

วัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด แสดงรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมของหอแจกไม้ 

ซึ่งหอแจกนั้น นับได้ว่าเป็น 

อาคารสาธารณะหลังแรก 

ของชุมชนในภาคอีสาน
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ฝังอยู่ในดินก็กร่อนจนรอวันขาด เสาต้นหนึ่งผุเข้าไปถึงเนื้อไม้

ภายในเป็นโพรงใหญ่ เหล่านี้เป็นเหตุผลทำให้อาคารเอียงโย้  

ในการซ่อมแซมฐานรากและโครงสร้างเสา จึงมีความจำเป็น 

ตอ้งตัง้เสาทัง้หมดใหไ้ดร้ะดบัใหม ่(ภาพ 178) โดยรือ้ไมพ้ืน้ออก 

ยกเสาและคานไว้ก่อนระหว่างทำฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคท่ีขอยืมมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรลดา  

ซึ่งเคยใช้ในการยกผนังกำแพงวิหารวัดพระศรีมหาธาตุเชลียง 

และปรางค์กู่ส่วนแตงให้ตั้งตรงมาแล้ว แล้วเสาทั้งหมดจึงได้ 

รบัการทำฐานรากคอนกรตีเสรมิเหลก็ให ้โดยหุม้ไมส้ว่นทีฝ่งัดนิ 

และส่วนที่ขาดลอยได้วางไว้บนฐานรากใหม่ จากนั้นก็เป็นการ

ซอ่มโครงสรา้งสว่นบนของอาคาร ระหวา่งการดำเนนิการพบวา่ 

โครงสร้างยึดยันหลายตัวไม่มี หรือใช้ไม้ขนาดเล็กเกินไป  

ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการโยกย้ายเมื่อ พ.ศ. 2500 จึงเป็นอีก 

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ส่วนบนของอาคารเอียงและโยกเยก จึงมี 

ความจำเป็นต้องเสริมไม้อะเสและค้ำยันระหว่างจันทันเพิ่ม 

ระแนงหลังคาผุกร่อนเป็นส่วนมาก จึงต้องตัดต่อและเพิ่มไม ้

อีกมาก เนื่องจากงบประมาณในส่วนของค่าไม้ไม่มี ชาวบ้าน 

นำโดยผูใ้หญบ่า้นสพุรรณ สแีสงหนอ่มจงึไดพ้ากนัหาไม ้ไดไ้มก้งุ 

ภาพ 178. สภาพชำรุดของหอแจกวัดห้วยนารี 

เนื่องจากถูกปลวกกัดกิน โดยเฉพาะส่วน 

โคนเสาอาคารลงไป ทำให้เสาขาดเกือบหมด 

จนต้องตัดเสาถึงโคน หล่อฐานรากเป็น 

คอนกรีตเสริมเหล็กให้ใหม่ โดยการยก 

ตัวอาคารขึ้นไว้ก่อนด้วยแม่แรงไฮโดรลิก 

การซ่อมไม้ ใช้วิธีตัดต่อเพื่อรักษาไม้เดิมให้ได้ 

มากที่สุด โปรดสังเกตชิ้นส่วนไม้ที่ถูกปลวกกิน

จนชำรุดเสียหายที่กองไว้ข้างหน้า

(พลวง)  และไม้ยางฟ้าผ่ ายืนตายจากในทุ่ งนามาทำ 

การเลื่อย (ชาวบ้านจะไม่ใช้ไม้ฟ้าผ่ายืนตายมาก่อสร้างบ้าน 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็น “ขะลำ” หรือไม่ดี แต่ในปัจจุบัน 

เนื่องจากไม้หาได้ยาก และเป็นการนำมาก่อสร้างในวัด  

ทั้งทุกคนไม่ประสงค์จะให้มีตัดต้นไม้ จึงถือว่าเป็นการนำไม้ที่ 

ถูกทิ้งมาใช้ประโยชน์) ชาวบ้านได้ฝึกการใช้เครื่องมือช่างไม้ 

ต่างๆ โดยเฉพาะโรเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านยังไม่เคยใช้ 

กันมาก่อน ก็นับเป็นการพัฒนาฝีมือช่างในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

ด้วย

 เม่ือดำเนินการเสร็จแล้ว (ภาพ 179) นอกจากผู้เข้าอบรม 

(ภาพ 180) ซึ่งมาจากหลายชุมชนและหลายจังหวัด จะได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติงานจริงสถาปัตยกรรม

เอกลักษณ์อีสานได้รับการอนุรักษ์ ชาวบ้านยังจะสามารถใช้ 

อาคารของเขาได้ต่อไป โดยกล่าวว่า “ก่อนการบูรณะ 

พวกเราเข้ามาใช้อาคาร แต่มีความหวาดกลัวมากกลัวว่า 

หอแจกหลังนี้จะพังลงมาใส่ แต่เมื่อซ่อมแล้ว บัดนี้เราได้พากัน

เข้ามานั่งอย่างสบายใจ และเราได้ใช้อาคารหลังนี้สืบต่อไป” 

(ภาพ 181)

ภาพ 177. สภาพก่อนการซ่อมบูรณะหอแจก 

วัดห้วยนารี โปรดสังเกตหลังคาจั่วที่เอียงโย้ไป

ข้างหนึ่ง แสดงถึงโครงสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรง

อย่างมาก
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ภาพ 179. หอแจกวัดห้วยนารี เมื่อซ่อมเสร็จ  

แสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน  

ที่บ่งชี้ถึงภูมิปัญญาในการออกแบบสถาปัตย 

กรรมในเขตร้อนชื้น ช่องผนังบริเวณตรงตัว 

พระสงฆ์ที่นั่งบนอาสนะยกพื้น เปิดโล่ง รวมทั้ง

การตีไม้ระแนงโปร่งส่วนบนของผนัง และการ 

ยกคอสองของอาคารให้สูง เป็นการสร้าง 

สภาวะสบายให้ผู้ใช้อาคารอย่างสำคัญ ซึ่งหาก

อาคารหลังนี้ไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ย่อมทำให้ 

เราสูญเสียสิ่งบ่งชี้ถึงภูมิปัญญาการออกแบบ 

สถาปัตยกรรมเขตร้อนชิ้นเอก

ภาพ 180. ชาวชุมชนและช่างผู้ร่วมอนุรักษ์ 

หอแจกวัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ 181. ปัจจุบันชาวชุมชนก็ยังคงใช้หอแจก 

วัดห้วยนารีทุกวัน ทำให้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

หลังนี้สามารถยืนหยัดรับใช้ชาวอีสานได้ 

อย่างสมถะ แต่งามสง่าสืบไป
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2. การอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของสิมวัดกลางโกสุม

 สิมวัดกลางโกสุม เป็นสิมเก่า เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี 

แต่ต่อมาแม่น้ำได้ค่อยๆ เปล่ียนทิศทางทำให้ตล่ิงขยายกว้างข้ึน 

มีพื้นดินงอกขึ้น ปัจจุบันจึงมีการตั้งโรงเรียนวัดกลางโกสุมอยู ่

บริเวณดินงอก ทำให้สิมเก่าวัดกลางโกสุม ถูกห้อมล้อม 

ด้วยอาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นภายหลัง 

 สิมเก่าวัดกลางโกสุม เดิมมุงด้วยแป้นไม้ ต่อมาเปลี่ยน 

เป็นสังกะสี เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน หน้าต่างมีวงโค้ง 

แสดงการรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส แต่ในส่วนของมุขด้านหน้า 

ซึ่งเป็นมุขโปร่ง กลับก่อสร้างด้วยไม้แกะสลัก ประดับด้วย 

กระจกเกรียบงดงาม  ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่ได้รับ 

อทิธพิลลา้นชา้ง รวมทัง้นาคหวับนัไดทัง้สองขา้งทีม่ขีนาดใหญ่

และยิ้มยิงฟันอย่างน่ารัก

 ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งไม่ปรากฏที่อื่น   

เนื่องจากเป็นรูปแบบพื้นถิ่นเฉพาะ ที่เป็นการผสมผสาน 

ระหว่างการก่อสร้างสิมที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส มาผสม 

กับอิทธิพลแบบล้านช้าง ได้รังสรรค์ให้สิมเก่าวัดกลางโกสุมม ี

รูปแบบเฉพาะตัว โดยไม่ปรากฏว่าสิมหลังอื่นในภาคอีสาน 

ก่อสร้างในรูปแบบเช่นนี้ จึงนับได้ว่าสิมวัดกลางโกสุมมีคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสูง โดยเฉพาะสำหรับจังหวัด 

มหาสารคามอีกด้วย

 นอกจากนี้จากสภาพที่ตั้ งของสิมวัดกลางโกสุม  

ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของชมุชนทีไ่ดพ้ฒันา

มาเป็นตัวอำเภอโกสุมพิสัยในปัจจุบัน โดยวัดกลางโกสุม 

ตั้ งอยู่ ชายหมู่บ้ านริมแม่น้ ำชี  ใกล้ เคี ยงกัน เป็นพื้ นที่  

ป่าดอนปู่ตาเก่า ปัจจุบันมีลิงแสมอาศัยอยู่มาก จึงได้รับการ 

จัดตั้งเป็นวนอุทยานโกสัมพี นับเป็นวนอุทยานที่ตั้งอยู่กลาง 

ตัวอำเภอของภาคอีสาน และใกล้กันยังมีการพบพระพุทธรูป 

สมัยทวารวดี มีพระนามว่า “พระมิ่งเมือง” ซึ่งทางเจ้าคณะ 

อำเภอโกสุมพิสัยใน พ.ศ. 2502 และชาวบ้านได้ร่วมกันเสีย 

สละเงินตามกำลังศรัทธาสร้างเป็นมณฑปครอบไว้ และถือได ้

ว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของ 

คนในอำเภออีกด้วย 

ประวัติวัดกลางโกสุมและสิม

 จากข้อมูลของทางวัด วัดกลางโกสุม ตั้งขึ้นเมื่อ  

พ.ศ 2390 โดยมีนายแพง แสงไชยราช เป็นผู้บริจาคที่ดิน 

จำนวน 9 ไร่เศษ ในการสร้างวัด  ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2523  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร วัดนี้ได้ชื่อว่า วัดกลางโกสุมเพราะตั้งอยู่กลาง 

ระหว่างชุมชนกับวัดสังข์ทองและวัดใต้ วัดกลางโกสุมถือได้ว่า

เป็นวัดแรกของชุมชนบ้านท่าหอขวาง ซึ่งปัจจุบันได้มีการ 

ขยายตัวเป็นตัวเมืองอำเภอโกสุมพิสัย โดยผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

เปน็ชาวไทลาว อพยพมาจากหมูบ่า้นตา่งๆ ของจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

และมหาสารคามเอง ตามกิตติศัพท์ว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีชัยภูมิดี

และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน ครั้นเมื่อ 

พ.ศ. 2425 จากประวตักิารตัง้เมอืงโกสมุพสิยั พระเจรญิราชเดช 

เจ้าเมืองมหาสารคาม เห็นว่าบ้านท่าหอขวางเจริญใหญ่โตขึ้น 

จึงส่งเครื่องบรรณาการ ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ซึ่งทำเป็น 

รูปดอกมะคำป่า นำลงไปทูลเกล้าถวายเพื่อขอยกฐานะ 

บ้านท่าหอขวางขึ้นเป็นเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านท่าหอข

วางขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่า “เมืองโกสุมพิสัย” (แปลว่า 

ดอกมะคำป่า ซึ่งต้นมะคำป่ามีอยู่มากในพื้นที่) จนถึงใน  

พ.ศ. 2444 เมืองโกสุมพิสัยจึงถูกยุบลงเป็นอำเภอภายใต้การ 

แบ่งเขตการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล

 สำหรับประวัติสิมเก่า สร้างข้ึนเม่ือใดพระครูพิสัยสารคุณ 

เจ้าอาวาสก็ ไม่ทราบแน่ชัด คงในราวร้อยกว่าปีก่อน 

เมื่อก่อนมุงแป้นไม้ และได้เปลี่ยนเป็นสังกะสีเพราะชำรุดรั่ว  

นับได้ว่าเป็นสิมเก่าแก่ที่สุดประจำตัวอำเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

 สิมวัดกลางโกสุม เป็นสิมก่ออิฐฉาบปูนทึบ ขนาดกว้าง 

5.40 เมตร ยาว 9.20 เมตร มีหน้าต่างขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง 

มีระเบียงกว้าง 1.80 เมตรเดินได้รอบ โดยด้านหน้ามีมุขยื่น  

มีการตกแต่งมุขด้านหน้าและหน้าบันด้วยไม้แกะสลัก  

เป็นลายดอกกัลกัปป์และแว่นแก้วสวยงาม ในช่องว่างระหว่าง

ลายแกะสลักประดับกระจกเกรียบหลายสี ด้านหน้ามีพนัก 

ภาพ 182. แบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมของสิมวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

บันไดเป็นนาคอยู่ทั้งสองข้าง ภายในมีฐานชุกชีก่ออิฐฉาบปูน 

อยู่กึ่งกลางผนังด้านสกัด ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแบบ

อีสาน บนผนังด้านบนมีช่องเล็กๆ สำหรับวางพระพุทธรูป 

ขนาดเล็ก ฝ้าเพดานเป็นไม้กระดานประดับดาวเพดานไม้ 

แกะสลัก หน้าของผนังด้านหลังเป็นปูนปั้นลายดอกสี่กลีบ 

เกสรเป็นแว่นแก้วแวววาว (ภาพ 182)

 สภาพก่อนการอนุรักษ์

 เนื่องจากวัดกลางโกสุม ตั้งอยู่ใกล้วนอุทยานโกสัมพี 

ที่เป็นสวนลิง เมื่อทางจังหวัดได้งบประมาณพัฒนาสวนลิงให้ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการปรับปรุงป่าข่อย ซึ่งเป็นแหล่ง 

ผลไม้อาหารของลิงให้เป็นสวนข่อยดัด และไม่มีมาตรการการ

ปลูกหรือฟื้นฟูต้นไม้เพื่อเป็นอาหารให้ลิงเช่นในอดีต แต่เน้น 

การให้นักท่องเที่ยวมาซื้อหรือนำผลไม้มาให้ลิง รวมทั้งการจัด

สรรงบประมาณมาซื้ออาหารให้ลิง กอปรกับเมื่อประชากรลิง 

เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้ลิงรุกล้ำออกจากวนอุทยานมาหาอาหาร

ที่ในวัดและชุมชน ในส่วนของวัดได้รับผลกระทบคือลิงเข้ามา 

รื้อทำลายข้าวของ รวมทั้งกระเบื้องมุงหลังคาหลุดไปมาก 

จนอาคารหลายหลงัหลงัคารัว่ ในสว่นของสมิเกา่วดักลางโกสมุ 

หลังคาสังกะสีนอกจากจะผุแล้ว ยังถูกลิงดึงรื้อออกมา ทำให ้

น้ำฝนรั่วเข้าภายในตัวอาคารได้ และปูนฉาบหลุดกระเทาะไป 

เป็นอันมาก

 ในสว่นของงานไมแ้กะสลกั (ภาพ 183) เนือ่งจากฝนรัว่ 

เข้าภายในอาคารและบริเวณมุขด้านหน้าฝ้าเพดานและ 

ดาวเพดานจึงเป็นส่วนที่ชำรุดมากที่สุด ในส่วนของหน้าบัน 

ก็สึกกร่อนไปมาก

 ในสว่นของฐานอาคาร เนือ่งจากพืน้ทีโ่ดยรอบมกีารถม

เพื่อก่อสร้างอาคาร ทำให้ส่วนฐานของสิมจมอยู่ในดินไปบ้าง

 

การอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุม

 เจ้ าอาวาสวัดกลางโกสุม พระครูพิสัยสารคุณ  

เป็นพระผู้มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์มรดก

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นอย่างดี แม้แต่ในการก่อสร้างสิมใหม่

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากพื้นที่วัดมีน้อย ได้แบ่งสร้าง 

เป็นโรงเรียนไปมาก สิมใหม่จึงมีลักษณะเป็นศาลา ถือเป็นการ

ผนวกการก่อสร้างหอแจกกับสิมเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบ 
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พุทธสถาปัตยกรรมอีสานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จากการ 

มีวิสัยน์ที่เหมาะสมนี้เอง ทำให้ท่านสนใจที่จะให้มีการอนุรักษ์

สิมเก่าภายในวัดท่าน โดยผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 

ดำเนินการฝึกอบรมด้านเทคนิคการซ่อมบูรณะให้แก่พระและ

ชมุชน โดยมเีจา้อาวาสเปน็แกนนำ หลงัจากรว่มประชมุปรกึษา 

หารือกันโดยถ่องแท้ มีการสำรวจศึกษาบันทึกรูปแบบทาง 

สถาปัตยกรรมของสิมวัดกลางโกสุมเป็นอันครบถ้วน ก็ได้ 

กำหนดวิธีการบูรณะสิมวัดกลางโกสุมได้ดังนี้

 1. รื้อหลังคาสังกะสีเก่าที่ชำรุด และเปลี่ยนเป็นหลังคา

เหล็กรีดสีแดง เพื่อมิให้ฝูงลิงสามารถมารื้อทำลายได้อีก

 2. ซ่อมผนังปูนที่กะเทาะออกด้วยการฉาบด้วยปูนขาว

หมัก รวมทั้ งพญานาคประดับบันไดที่อยู่ด้านหน้าสิม 

ในส่วนผิวที่กระเทาะหลุดหายไป

 3. ซ่อมพื้นภายในสิมและระเบียงโดยรอบด้วยการ 

ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย 

และลดความชื้น เนื่องจากพื้นสิมมีระดับต่ำกว่าพื้นโดยรอบ 

บอ่ยครัง้เมือ่ฝนตกหนกั ไหลไมท่นัทำใหน้ำ้เจิง่นอง โดยเฉพาะ 

พื้นโดยรอบได้ง่าย

 4. ซ่อมฝ้าเพดานและดาวเพดานไม้ในส่วนของดาว 

เพดานที่ชำรุดมาก ซ่อมทดแทนด้วยการหล่อไฟเบอร์กล๊าส 

(ภาพ 184)

 5. ติดตั้งโหง่ใหม่แทนที่หักหายไป ด้วยการหล่อด้วย 

ไฟเบอร์กล๊าส เพ่ือให้ทนทานต่อการโหนหักของลิง (ภาพ 185)

 ในการอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุมนี้ พบได้ว่ามีข้อจำกัด 

หลายประการ เช่น ไม่สามารถใช้วัสดุมุงหลังคาดั้งเดิมได้  

ระดับพื้นอยู่ต่ำมีความเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม  และไม่สามารถ

ซ่อมงานแกะสลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกบริเวณมุข 

ด้านหน้าได้ เนื่องจากกระจกเกรียบไม่มีผลิตแล้วในปัจจุบัน  

หากทดแทนด้วยงานแกะสลักและงานลงรักปิดทองประดับ 

กระจกใหม่ ก็จะเป็นการทำลายฝีมือและงานช่างดั้งเดิม 

ในการอนุรักษ์จึงคงไว้เช่นเดิม นอกจากนี้เนื่องจากลิงเป็นฝูง 

ได้เข้ามาพำนักอยู่บนต้นพิกุลใหญ่อายุน่าจะเท่าสิมที่อยู่ด้าน 

หน้าอาคารด้วย ทำให้ลิงมักเข้าไปงัดแงะทำลายสิ่งของที่ทาง 

วัดวางไว้รอบระเบียงด้านข้างสิม จึงจำเป็นต้องติดเหล็กดัด 

ระหว่างช่องเสาระเบียง (ภาพ 186)

 กรณีการอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุม  จึงเป็นการอนุรักษ์

เพื่อคงไว้ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมให้ได้มาก 

เท่าที่จะทำได้ แต่ด้วยข้อจำกัดจากภัยอันตรายจากฝูงลิงที่ม ี

ตอ่ตวัอาคาร ในการเลอืกใชว้สัดทุดแทน จงึจำเปน็ตอ้งมคีวาม

คงทนถาวรเป็นสำคัญ 

 อนึ่ง การอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุม ได้มีการเผยแพร่ 

ทางสื่ อ โทรทั ศน์ กรมประชาสั มพันธ์ ช่ อ ง  11  และ 

เคเบิล้ทวีทีัว่ภาคอสีาน ในรายการ “เมอืงนา่อยู ่มว่นอหีลเีดอ้” 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกรณีตัวอย่าง ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและขยาย 

ผลการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้กว้างขวางไปยัง 

ชุมชนต่างๆ ได้อีกด้วย (ภาพ 187)

ภาพ 183. 

สภาพสิมวัดกลางโกสุม อำเภอ 

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

ก่อนการอนุรักษ์จะเห็นชิ้นส่วน 

งานไม้ชำรุดผุพังไปมาก เหลือ 

เพียงโหง่ด้านหลังที่นำมาใช้เป็น 

แบบหล่อทดแทนโหง่ด้านหน้าที่ 

สูญหาย ส่วนหลังคาสังกะสีถูกลิง

รื้อทำลายจนหลุดบู้บี้

ภาพ 184. สภาพดาวเพดานไม้ 

ของสิมวัดกลางโกสุมที่ชำรุดมาก 

จึงจำเป็นต้องนำมาจัดทำใหม่เพื่อ

ทดแทนของเดิมโดยคุณพงษ์ศักดิ์ 

มีศิริ ช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร
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ภาพ 185. งานไม้แกะสลักท่ีได้รับการซ่อมแซม

แล้ว โดยใช้ไม้สังเคราะห์ จากไฟเบอร์กล๊าส 

ใช้เป็นส่วนประดับหลังคา ส่วนลายตะเว็น

บริเวณหน้าจั่วได้ใช้ไม้จริงเสริมจนครบถ้วน

ภาพ 186. สภาพสิมวัดกลางโกสุม 

เมื่อดำเนินการอนุรักษ์ส่วนที่จำเป็นแล้วเสร็จ 

ภาพ 187. พระครูพิสัยสารคุณ เล่าถึง 

การอนุรักษ์สิมวัดกลางโกสุมในแนวทางการมี

ส่วนร่วม ให้ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการ 

“เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ” ออกอากาศทาง 

สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 

ขอนแก่นและเคเบิ้ลทีวีในภาคอีสาน 

ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อ 

ส่งเสริมและการขยายผลการอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้กว้างขวางไปยัง 

ชุมชนต่างๆ 
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3. การอนุรักษ์สิมและกุฏิไม้วัดปทุมคงคา บ้านเมืองบัว 

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมวัดปทุมคงคา

 แม้วัดปทุมคงคามีประวัติ เล่ามาว่าตั้ งขึ้นในราว  

600 ปีก่อน สำหรับสถาปัตยกรรมที่ปรากฏเก่าแก่ที่สุดในวัด 

คือสิมอีสานแบบเรียบง่ายหลังหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นเองด้วยฝีมือ 

ชาวบ้านในชุมชนกลางทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ในอดีตห่างไกลความ 

เจริญมาก และเป็นชุมชนเกตรกรรมทำนา ดำรงชีวิตอย่างพึ่ง

ตนเองมาหลายพันปี รูปแบบสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา 

ลัทธิหินยานแบบเถรวาท เป็นอุโบสถพื้นบ้านของชาวไทลาว 

อย่างง่าย ซึ่งไม่น่าจะก่อสร้างมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 23 เพื่อ 

ใช้ในการประกอบศาสนกิจในชุมชนชนบท

 ความสำคญัและคณุคา่ของสมิเกา่วดัปทมุคงคา จงึมไิด้

อยู่ที่ฝีมือช่างที่หรูหรา แต่อยู่ที่ปรัชญาสมถะพึ่งตนเองที่สิม 

หลังนี้แสดงออกอย่างเต็มเปี่ยม สิมขนาดเล็กก่ออิฐฉาบปูน  

มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าเพียงด้านเดียว ฐานยกสูงมีรูปแบบ 

แบบอีสานพื้นบ้านบริสุทธิ์ที่เรียบง่าย หลังคาทรงจั่วยกคอ 

สองสูงเด่นช่วยระบายอากาศได้ดี  เป็นภูมิปัญญาของ 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

 ร่องรอยก้อนฟอสซิลเปลือกหอยที่อยู่ด้านหลังสิม  

เจ้าอาวาสเล่าว่าสันนิษฐานว่าเป็นวัสดุที่นำมาเผาทำปูนขาว 

สำหรับฉาบอาคาร ส่วนอิฐขนาดใหญ่ที่ใช้สร้างสิมก็สามารถ 

เผาเองได้โดยใช้แกลบที่มีมากจากการผลิตข้าวในที่นารอบ 

หมู่บ้านกลางทุ่งกุลาร้องไห้นี้ ดังนั้นสิมหลังนี้นอกจากจะมี 

คุณค่าด้านการเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่แสดงออกถึง

พุทธปรัชญาสมถะแล้ว ยังแสดงถึงภูมิปัญญาการผลิตวัสดุ 

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นเองด้วย 

 นอกจากสิมเก่าแล้ว ภายในวัดยังมีกุฏิไม้อีกหลายหลัง 

แต่หลังที่ชำรุดกว่าเพื่อน คือกุฏิไม้เก่า 2 ชั้นซึ่งเป็นเรือนแถว 

ไมส้ำหรบัพระลกูวดั แมอ้ายกุารกอ่สรา้งจะไมถ่งึ 50 ป ีแตเ่ปน็ 

อาคารที่มีประโยชน์ใช้สอยที่สำคัญเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของ

พระ แม้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะไม่มีความโดดเด่น 

ประการใด แต่เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

ของผังบริเวณวัด และเพื่อประโยชน์แก่การอยู่อาศัยจึงควร 

ได้รับการซ่อมแซม

ประวัติวัดปทุมคงคา

 วัดปทุมคงคาเป็นวัดคู่บ้านเมืองบัวมาตั้งแต่ เมื่อ 

ชาวไทลาวอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานซ้อนทับบนเนินกลางที่ราบ 

มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สายคือลำน้ำเตาและลำน้ำเสียว พื้นที่ตั้ง 

ดัง้เดมิเคยเปน็ชมุชนสมยักอ่นประวตัศิาสตร ์ มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 

1,000 ปีก่อน จากหลักฐานการขุดค้นพบซากโครงกระดูก 

ของมนษุยก์อ่นประวตัศิาสตรบ์รรจอุยูใ่นไหทรงร ี2 ใบทีค่รอบ 

ซอ้นกนัคลา้ยแคป็ซลู และเศษภาชนะดนิเผาไฟตำ่แตกอยูเ่ปน็

จำนวนมาก ต่อมาในสมัยพุทธศาสนายุคต้นที่เรียกกันว่าสมัย

ทวารวดี จึงน่าจะการขุดคูน้ำล้อมรอบชุมชนให้มีแผนผังเมือง 

เป็นรูปทรงหอยสังข์ตามคติการสร้างเมืองสมัยนั้นในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 8-9 ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 12 ชุมชนถูก 

ชาวเขมรเข้าครอบครองและสร้างศาสนสถานกลางใจเมือง 

ที่ยังปรากฏเป็นซากจนทุกวันนี้ รู้จักในนามว่ากู่บ้านเมืองบัว  

ส่วนในบริเวณที่เป็นสุสานฝังศพของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน 

ประวัติศาสตร์บริเวณริมคูเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ 

ยังคงเป็นที่ว่างไว้ เมื่ออารยธรรมเขมรสิ้นสูญไปจากพื้นที่ใน 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21 ชุมชนจึงถูกทิ้งร้างและมีการเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวไทที่อพยพมาจากประเทศลาวในราว 

พุทธศตวรรษที่ 23-24 

 เมื่อพุทธศาสนาแบบหินยานลัทธิเถรวาท ได้เผยแพร่ 

เข้ามาในชุมชนอีสานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 บ้านเมืองบัว 

ได้มีการตั้งวัดขึ้นบริเวณชายป่าต้นยางใหญ่ใกล้เนินสุสานสมัย

ก่อนประวัติศาสตร์และปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าวัดปทุมคงคา  

ซึ่งปราฏสิมก่ออิฐฉาบปูนแบบเรียบง่ายเป็นอาคารที่เก่าแก่ 

ที่สุดที่ยังใช้งานอยู่ของชาวไทลาวในหมู่บ้านนี้ 

 ในทะเบียนประวัติวัดปทุมคงคากล่าวว่าตั้งมาแล้ว  

600 ปี ซึ่งพระครูปทุมวิสุทธิ์ (ภา) เจ้าอาวาสเล่าว่าไม่ปรากฏ

หลักฐานแน่ชัด พระในวัดก็เป็นคนในหมู่บ้านบวชสืบทอดต่อ

กันมา เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านห่างไกล กลางทุ่ง 

กุลาร้องไห้ ในอดีตการสัญจรมาหมู่บ้านนี้ทำได้เฉพาะในช่วง 

ปลายฤดูหนาวถึงหน้าแล้ง ส่วนในฤดูฝนจะถูกตัดขาด 

จากภายนอก เพราะผืนดินโดยรอบจะเป็นพื้นที่นาในที่ลุ่ม 
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มีน้ำเจิ่งนอง มีแต่ทางเกวียนให้สัญจรซึ่งทุรกันดารมาก ซึ่ง 

ผู้เขียนเองเคยมาสำรวจชุมชนแห่งนี้เมื่อ 20 ปี ถ้ารถไม่ติด 

หล่มในฤดูฝนก็ผมแดงเป็นฝุ่นและหลุมบ่อมากในฤดูอื่น 

เพิ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่มีการตัดถนนลูกรังและลาด 

ยางเป็นลำดับ ทำให้การเดินทางมาหมู่บ้านนี้สะดวกและใกล้  

โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเกษตรวิสัยเพียงราว  

6 กิโลเมตรเท่านั้น 

 เมือ่ความเจรญิไดเ้ขา้มาถงึ การเปลีย่นแปลงในชมุชนมี

ขึ้นตามลำดับ พื้นที่ดอนปู่ตาในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้ว อาคารคอนกรีต 

หลายหลังมีเจ้าศรัทธามาสร้างไว้ จำนวนมาก บ้างก็สร้างเสร็จ 

บ้างก็ทิ้งค้างไว้เพราะเงินหมด แต่บริเวณสิมเก่าและกุฏิไม้ด้าน

ทิศตะวันออก รวมถึงพื้นที่ด้านหลังวัดทางทิศเหนือ ซึ่งเป็น 

เนนิสสุานและเชงิเนนิเปน็ทีต่ัง้ของเมรเุผาศพ มตีน้ยางสงูใหญ ่

อยู่ใกล้เคียง ก็ยังสามารถทำให้พื้นที่วัดรักษาบรรยากาศของ 

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และความสงบร่มเย็นไว้ได้ส่วนหนึ่ง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

 สิมวัดปทุมคงคา เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน มีแผนผัง 

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดเล็ก กว้าง 3.85 เมตร ยาว  

7.60 เมตร มีทางเข้าด้านหน้าทางด้านสกัดเพียงด้านเดียว 

ส่วนฐานอาคารยกสูง มีบันไดทางขึ้นอยู่กึ่งกลางอาคาร 

มีหน้าต่างขนาดเล็กด้านละ 2 ช่อง 

 หลังคาอาคารเป็นทรงจั่วขนาดเล็ก คลุมส่วนคอสอง 

ที่ยกสูง หลังคาลดชั้นต่ำลงมาเป็นปีกนกโดยรอบ มีเสาไม้ 

สี่เหลี่ยมขนาดเล็กรับโดยรอบ ด้านหน้ามีหลังคามุขขนาดเล็ก

เป็นจั่วเพื่อคลุมบันไดทางขึ้น มีเสาไม้ขึ้นไปรับเช่นกัน หลังคา

ดั้งเดิมคงมุงแป้นไม้แต่หายไปแล้ว จึงมุงทดแทนด้วยสังกะสี  

ภายในสิมมีฐานชุกชีสำหรับตั้งพระประธานก่ออิฐฉาบปูน 

แบบเรียบง่ายเช่นกัน แต่พระประธานหายไปหมดแล้ว

 สำหรับกุฏิไม้เก่า 2 ชั้น มีรูปแบบเรียบง่าย ของกุฏิ 

เรือนแถวไม้ในชนบท ที่ก่อสร้างด้วยเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 

ชั้นล่าง และชั้นบนเป็นไม้ โดยชั้นบนเป็นที่พักของพระแบ่ง 

เป็นห้องๆ ส่วนด้านล่างเป็นใต้ถุนโล่งสำหรับนั่งเล่น ทำงาน 

ไว้เครื่องมือเครื่องใช้สอยในวัด และส่วนหนึ่งแบ่งเป็นห้องสุขา

รวมของกุฏิ

สภาพก่อนการอนุรักษ์

 วัดปทุมคงคามีอุโบสถคอนกรีตหลังใหม่ขนาดใหญ่ใน 

รูปแบบโบสถ์อย่างภาคกลาง จึงทำให้สิมหลังเก่าถูกทิ้งไว้ให้ 

เป็นท่ีพำนักของพระชราภาพรูปหน่ึงและใช้เก็บของ โครงหลังคา 

ทั้ งหมดที่ เป็นไม้ถูกปลวกกัดกินรวมทั้ ง เสารับหลังคา 

ด้านนอกอาคาร ก็หักหายไปหรือถูกปลวกกิน สังกะสีที่มุงหลัง

คาก็ผุรั่วและชำรุดบิดเบี้ยว โดยเฉพาะส่วนมุขหน้า เพราะ 

โครงสร้างไม้ของหลังคาและเสารับหลังคาถูกปลวกกินจน 

เสียสภาพ (ภาพ 188) สำหรับส่วนที่ยังคงสภาพค่อนข้างดี 

คือผนังอิฐที่มั่นคงแข็งแรงดีไม่มีแตกร้าว จะมีเฉพาะปูนฉาบ 

ส่วนฐานเท่านั้นที่กะเทาะหลุดออกเท่านั้น อนึ่ง ก้อนปูนที่เห็น

ด้านหลังสิมเป็นฟอสซิลหอยโบราณที่เจ้าอาวาสสันนิษฐานว่า

เป็นวัสดุที่นำมาใช้เผาเพื่อทำปูนขาวสำหรับฉาบอาคาร  

(ภาพ 189)

ภาพ 188. สภาพสิมเก่าวัดปทุมคงคาก่อน 

การอนุรักษ์ จะเห็นส่วนโครงสร้างที่เป็นไม้ 

ทั้งหมดชำรุดเพราะปลวกกิน

จนมุขด้านหน้าโย้เย้
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ภาพ 189. สภาพสิมเก่าวัดปทุมคงคาด้านหลัง 

ที่ปรากฏฟอสซิลหอยโบราณที่เจ้าอาวาส 

สันนิษฐานว่าเป็นวัสดุที่นำมาใช้เผาเพื่อ 

ทำปูนขาวสำหรับฉาบอาคาร

 สำหรับกุฏิไม้เก่า 2 ชั้นซึ่งเป็นเรือนแถวไม้สำหรับ 

พระลูกวัด ก็ถูกปลวกกินและระเบียงชำรุดหายไปหมด ทำให้

การอยู่อาศัยของพระลำบากและไม่สะอาด สุขาที่อยู่ด้านล่าง 

ผนังก็ชำรุด บันไดทางขึ้นเป็นส่วนยื่นออกมาของอาคาร 

ไม่มีหลังคาคลุม ทำให้ในฤดูฝน การขึ้นลงอาคารลื่นได้ง่าย 

และบันไดก็ผุเร็ว

การอนุรักษ์สิมและกุฏิไม้วัดปทุมคงคา

 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชน ภายใต้ 

แนวทางการมีส่วนร่วม จำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือระหว่าง

ภาคีทั้ง 3 ภาคส่วน คือทางวัดและชุมชนตกลงเห็นความ 

สำคัญและแสดงความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่จะนำ

อาคารไปใช้ให้ยั่ งยืนและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  

ภาควิชาการเสนอแนะรูปแบบและวิธีการบูรณะที่สอดคล้อง 

กับหลักการอนุรักษ์อย่างสากลและยอมรับกันได้ในชุมชน  

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลซึง่เปน็ภาครฐัไดเ้ขา้มาสนบัสนนุในเ

รื่องเครื่องมือเครื่องใช้งานช่างและงานไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งการ 

ดำเนินงานทั้งหมด ลุล่วงได้ด้วยดี โดยการทำงานร่วมกัน 

ระหว่างช่างฝีมือในชุมชน ช่างองค์การบริหารส่วนตำบล 

ชาวชุมชน พระ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงเรียนในรายวิชาการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรม โดยใช้สิมและกุฏิวัดปทุมคงคาเป็นสถานที่ฝึก 

ภาคปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของผู้เขียนด้วย 

 วิธีการอนุรักษ์สิมเก่าวัดปทุมคงคาทางสถาปัตยกรรม 

มีดังนี้

 1. รื้อหลังคาเก่าออก 

 2. ทำความสะอาดสิมทั้งภายในและภายนอก โดยการ 

ล้างขัดให้สะอาด

 3. ใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดฉีดเข้าพื้นและผนังโดยรอบ

 4. ฉาบปูนซ่อมผนังด้านล่างด้วยปูนขาวหมัก ระหว่าง

รอทางวัดและชาวชุมชนบริจาคไม้และเสาไม้รับหลังคา  

(ภาพ 190)

 5. ทำโครงสร้างหลังคาและเสารับรอบอาคารใหม่ 

ด้วยไม้ท่ีได้รับบริจาค โดยเจ้าอาวาสได้ติดต่อประสานงานได้รับ

บริจาคเสาไม้จากป่าไม้อำเภอ ซ่ึงเป็นไม้ของกลางท่ีถูกยึดเอามา

 6. มุงหลังคาใหม่ด้วยกระเบื้องลอนเล็ก

 7. ตีด้านหน้าจั่วรับมุขด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบทาสีขาว 

เพื่อให้ดูกลมกลืนกับจั่วของเดิม

 8. ติดตั้งโหง่ไม้เทียมซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาส โดยช่าง 

ศิลปกรรมกรมศิลปากร จำนวน 4 ตัวบริเวณยอดจั่ว ซึ่งมี 

รูปแบบลักษณะโหง่สกุลข่างร้อยเอ็ด

 9. ทาสีน้ำสีขาว โดยสีได้รับบริจาคจากบริษัทกัปตัน

 หลังจากหลายเดือนผ่านไป เนื่องจากต้องรอเสาไม้ 

รับบริจาคมาให้ครบ สิมเก่าวัดปทุมคงคา ก็ได้รับการอนุรักษ ์

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (ภาพ 191)
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ภาพ 190. การซ่อมส่วนฐานผนังด้วย

ปูนขาวหมัก ระหว่างรอไม้บริจาค

เพื่อมาซ่อมหลังคาและเสา

ภาพ 191. สิมเก่าวัดปทุมคงคา 

ภายหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้ว

 สำหรับวิ ธี การอนุรักษ์กุฏิ ไม้ วั ดปทุมคงคาทาง 

สถาปตัยกรรม เปน็การซอ่มแซมอาคารอยา่งงา่ยๆ (ภาพ 192-

194) เนื่องจากโครงสร้าง และวัสดุส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ของกุฏิ 

ยังอยู่ในสภาพดี จึงทำการซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุด ทาสีและ 

น้ำมันเพื่อรักษาเนื้อวัสดุ ต่อเติมระเบียงและชานบันได เพื่อ 

ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 

อาคาร ซึ่งการซ่อมแซมส่วนใหญ่ดำเนินการโดยนักศึกษาและ

ช่างไม้ในชุมชน ตามวิธีการอนุรักษ์ซ่อมแซม ดังนี้

 1. ล้างขัดอาคารทั้งหลังให้สะอาดด้วยแปรงและน้ำ 

ผสมโซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulfate ซึ่งเป็น

สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดทั่วไป ที่ใช้ในแชมพูสระผม 

ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ยี่ห้อทางการค้า เช่น ทีโพล โฮม 

ซันไลท์ ฯลฯ)

 2. กำจัดรังปลวกรอบอาคารด้วยสารเคมีกำจัดปลวก

 3. ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้แบบโบราณ ชนิดน้ำมันยางที่ 

นำมาต้ม และใช้ทาทุกชิ้นที่เป็นไม้

 4. ขัดพื้นและเคลือบเงาด้วยยูรีเทน 

 5. ติดตั้งระเบียงไม้ โดยใช้ระเบียงที่ซื้อมาจากร้านขาย

ไม้เก่า และนำมาทาสีน้ำมันใหม่

 6. ต่อเติมชานพักบันได พร้อมหลังคาคลุมที่เป็น 

สังกะสี เช่นเดียวหลังคาเดิมของกุฏิ

 7. ซ่อมห้องสุขาใต้ถุนใหม่ โดยเทพื้นคอนกรีตห้องน้ำ 

และก่อผนังอิฐฉาบปูนซีเมนต์ให้ใหม่

 8. ทาสีน้ำสีขาว โดยสีได้รับบริจาคจากบริษัทกัปตัน 

สำหรับงานปูน
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 จากการอนรุกัษส์มิและกฏุวิดัปทมุคงคา ทำใหส้ามารถ

อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งต่อมาทำให้ทางวัดสามารถ 

รวมศรัทธาหางบประมาณมาก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ 

ได้อย่างต่อเนื่อง (แม้ผู้เขียนจะเห็นว่าใหญ่และแพงเกินความ 

จำเป็น แต่ชาวบ้านชอบ) ทั้งกุฏิที่ซ่อมเสร็จแล้วดูสะอาดตา  

ทำให้ชาวบ้านส่งลูกหลานมาบวชเรียนที่ วัดนี้ เพิ่มขึ้น 

เพราะเห็นว่ามีกุฏิที่พักที่ดี นับเป็นการส่งเสริมสืบทอด 

พุทธศาสนาได้ด้วยการซ่อมแซมอาคารเก่าอย่างง่ายๆ โดย 

อาศัยการรวมพลังสร้างศรัทธาและความเข้มแข็งจากภาคีทั้ง  

3 ภาคส่วน ภาพ 192. สภาพกุฏิวัดปทุมคงคาก่อนซ่อม

ภาพ 193. กุฏิวัดปทุมคงคาระหว่างการซ่อม ภาพ 194. กุฏิวัดปทุมคงคาเมื่อซ่อมเสร็จแล้ว

4. การขยายผลสู่การอนุรักษ์มรดกพุทธสถาปัตยกรรม

ในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

 จากกระแสการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมอีสานที่ 

เกิดขึ้นในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแรง 

กระตุ้นจากผลงานวิจัยและการฝึกอบรมจากภาควิชาการ  

และกรมศิลปากรก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่น ทำให้หลายชุมชนในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้ร่วม

แรงร่วมใจกันอนุรักษ์มรดกพุทธสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น 

ของตนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

บางแห่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก เช่น  

จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการ 

อนุรักษ์สิมวัดสระบัวแก้ว อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

หลายแห่งชุมชนต่างเข้มแข็งเป็นแกนนำให้วัด โดยหากมี 

นักวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา หรือทางวัดกอปรด้วยเจ้า

อาวาสที่ มีความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ องการอนุรักษ์มรดก 

สถาปตัยกรรม กจ็ะทำใหก้ารอนรุกัษส์ามารถรกัษาคณุคา่ทาง 

สถาปัตยกรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี เช่น การอนุรักษ์สิม 

ซึ่ งมีจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ้านลาน อำเภอเปือยน้อย 
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ภาพ 195. วิหารวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัด 

อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมของชุมชน  

ได้รับการอนุรักษ์โดยมีอาจารย์โรงเรียนบ้านปลาค้าวเป็นแกนนำ

จงัหวดัขอนแกน่ (ภาพ 151), การอนรุกัษ ์สมิวดับา้นหว้ยทราย 

อำเภอคำชะอี จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพ 109), การอนุรักษ์วิหาร 

วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

(ภาพ 195), การอนรุกัษห์อแจกวดัเทพนมิติ อำเภอประโคนชยั 

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหอแจกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  

(ภาพ 196) ฯลฯ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม แม้การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า 

ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจะมีพัฒนาการขึ้นมากในภาคอีสาน 

แต่ก็ยังพบว่า เทคนิควิธีในการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เมื่อชุมชน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปปฏิบัติการเอง 

โดยปราศจากขอ้แนะนำจากภาควชิาการ หรอืยงัไมเ่คยเขา้รบั

การอบรมหรือเรียนรู้หลักการอนุรักษ์ที่ดี ความเสียหายหรือ 

การเมนิเฉยตอ่มรดกสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่กย็งัเกดิขึน้ เนือ่งจาก 

การมีส่วนร่วมของภาคีให้ครบทั้ง 3 ภาคส่วนยังไม่สมบูรณ์ 

หรือยังเข้าไปไม่ถึงในหลายพื้นที่ การขาดแคลนงบประมาณ 

และความรู้ในเรื่องเทคนิคการซ่อมบูรณะสถาปัตยกรรมจึงยัง 

เป็นประเด็นที่จะต้องช่วยกันต่อไป

ภาพ 196. หอแจกวัดเทพนิมิต อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ซึ่งเป็นหอแจกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น 

ระหว่างการอนุรักษ์โดยชุมชน ซึ่งมีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ  

โดยส่วนของหอกลางซ่อมโครงสร้างและมุงหลังคาเสร็จแล้ว  

เหลืองานทาสี และงานซ่อมบริเวณพื้นที่หอด้านข้างที่ต้อง 

เปลี่ยนไม้ผนังที่ผุ
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 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เกี่ยวข้องกับ 

การฟืน้ฟภูมูปิญัญาในทอ้งถิน่ โดยอาจแบง่ออกเปน็ 2 สว่น คอื 

ภูมิปัญญาด้านการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการซ่อมบูรณะอาคาร

โดยตรง เพื่อรักษารูปแบบที่ เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

ไมว่า่จะเปน็การเขา้ไม ้การแกะสลกัไม ้การฉาบปนูและปัน้ปนู 

การทำกระเบือ้งมงุหลงัคา การเขยีนฮปูแตม้ (จติรกรรมฝาผนงั) 

ฯลฯ และอีกส่วนหนึ่งคือภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมใน 

ท้องถิ่น ที่จัดเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่สืบ 

เนื่องจากการใช้งานอาคาร เช่น การฟื้นฟูประเพณีกรรม 

ศิลปะการแสดง ศิลปกรรมที่เป็นพุทธบูชา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง 

อันเสมือนจิตวิญญาณของอาคาร ดังนั้นเมื่อมีการอนุรักษ์ 

ทางกายภาพของอาคารแล้ว ควรให้ไปถึงจิตวิญญาณด้วย 

จึงจะถึงพร้อมครบถ้วนงดงาม

 ในบทนี ้จะไดย้กการอนรุกัษส์มิ 3 แหง่ในจงัหวดัขอนแกน่ 

มาเปน็กรณศีกึษา คอืสมิวดัโพธิศ์ร ีวดัโนนศลิา และวดัสระโนน 

การฟ้ืนฟู สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จากการ 
อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 6

1. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยแต่ละแห่ง นอกจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เป็นการ 

ยึดอายุและนำกลับมาใช้งานใหม่ของอาคาร เพื่อเป็นศูนย์รวม

จิตใจของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชนอีกด้วย โดยการอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี เป็นการฟื้นฟู 

สืบทอดภูมิปัญญาการก่อสร้างไปยังเยาวชนรุ่นหลัง และเป็น 

ครั้งแรกในประเทศไทยที่พบการปลูกต้นไม้เพื่อเตรียมไว้ใช้ 

เพื่อการอนุรักษ์โดยเฉพาะ 

 การอนุรักษ์สิมวัดโนนศิลา นอกจากฮูปแต้มอีสาน 

แหล่งใหม่ได้ถูกค้นพบ เยาวชนยังได้เรียนรู้ เพื่อสืบทอด 

ศิลปกรรมฮูปแต้มอีสาน 

 สำหรับการอนุรักษ์สิมวัดสระโนน เป็นการอนุรักษ์สิม 

ดินดิบที่หลงเหลือแห่งเดียวในภาคอีสาน ซึ่งนำไปสู่การ 

ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกหลาย 

ประการ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในบริบทของ 

ภาคอีสานอย่างน่าชื่นชม
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2. การอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น: 

การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาเชิงช่างสู่เยาวชน

คุณค่าและความสำคัญ

 สิมเก่าวัดโพธิ์ศรีนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่ 

มีความสำคัญที่สุดหลังหนึ่ งในภาคอีสาน ดังความว่า:  

“เป็นลักษณะสิมทึบพื้นบ้านบริสุทธิ์..เครื่องบนตกแต่งหลังคา

ดูค่อนข้างอลังการ อาทิเช่น ช่อฟ้าไม้แกะสลักสูงเยี่ยม 

โหง่ไม้แกะรูปเศียรนาคทั้ง 3 ชั้น ลำยองเป็นนาคเกี้ยว  

5 ตวัพนัหางเลือ้ยลงมา...นบัเปน็งานพืน้บา้นทีอ่ดุมดว้ยคณุคา่

อันวิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่หาดูไม่ได้ง่ายนัก..ฮังผึ้งเป็นไม้แกะสลัก 

ตามสกุลช่างไท-อีสานที่ยอดเยี่ยมสุดยอมอีกชิ้นหนึ่งของสิม 

หลังนี้...นับเป็นผลงานของช่างพื้นบ้านที่วิเศษสุดยอดจริงๆ  

...บานประตูเป็นบานไม้แกะสลักลวดลายประณีตสุดยอดของ

ช่างพื้นบ้านไท-อีสานอีกชิ้นหนึ่ง บานขวามือแกะเป็นรูปอดีต

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์อยู่กลางกนกเครือวัลย์ บานซ้ายมือ 

แกะรูปมารผจญอยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างปางสมาธิพิจารณา 

สังขารมีนางฟ้าปรนนิบัติพระพุทธองค์อยู่ 3 องค์ ล่างลงไป 

เปน็ผูห้ญงิแก ่3 คน ถอืไมเ้ทา้เดนิหลงัคูค้อ่มและมถีนัอนัยาน...

ถึงจะเป็นช่างพื้นบ้าน แต่คุณค่าในผลงานชิ้นนี้สูงส่งยิ่งนัก...” 

(วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 268-273)

 สมิวดัโพธิศ์รนีีจ้งึนบัไดว้า่เปน็อาคารเอกลกัษณอ์สีานที่

สำคญัทีส่ดุหลงัหนึง่ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางสถาปตัยกรรมและ

ศิลปกรรมไม้แกะสลัก ที่ไม่มีหลังอื่นเสมอเหมือน จึงนับเป็น 

เพชรงามล้ำค่าแห่งจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานโดยแท้จริง

ประวัติวัดและสิมวัดโพธิ์ศรี

 วัดโพธิ์ศรี เป็นวัดประจำหมู่บ้านศิลา ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 

ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2420 (รัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) ประกอบด้วย  

6 ครอบครัว มีพ่อพานเมืองเป็นหัวหน้า ต่อมา พ.ศ. 2435  

พ่อพรหมสารและพ่อพรหมโคตรได้ย้ายบ้านจากชานดงไปที่ 

กลางดงเพราะเป็นที่สูง และให้ชื่อว่าบ้านศิลา ซึ่งเอานาม 

มาจากห้วยศิลา ห้วยศิลานี้เดิมมิได้มีชื่อว่าห้วยสีลา เพราะมี 

เสือตัวหนึ่งกระโดดข้ามห้วยแต่กระโดดไม่พ้น ขาคู่หนึ่งเลยไป

สอดเข้ากับรากไม้ที่ยื่นออกไปในลำห้วย ดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุด 

ส่ง เสียงร้องดังจนชาวบ้านได้ยิน จึ งนำปืนผาหน้าไม้  

ไปยิงเสือตาย ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนั้นว่า ห้วยขาลา นานๆ 

มาเลยเรียกเพี้ยนไปเป็นสีลา ต่อมาเมื่อการศึกษาเจริญขึ้น  

จึงเปลี่ยนจากสีลาเป็นศิลาจนถึงปัจจุบัน

 วัดโพธิ์ศรีตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 จนถึงปัจจุบัน  

ซึ่งภายในวัดประกอบด้วยอาคารดังนี้ สิม (โบสถ์) เก่า, โบสถ์ 

ปัจจุบัน ,  หอแจก,  ศาลาเล็ก ,  หอระฆั ง ,  พระธาตุ  

เจ้าอาวาสองค์ก่อนๆ, กุฏิ, และโรงเก็บของ วัดโพธิ์ศรีมีพระ  

9 รูป และเณร 12 รูป

  ประวัติการก่อสร้างสิมเก่านั้น มีมาตั้งแต่เริ่มการสร้าง 

วัด คือใน พ.ศ. 2450 หลวงพ่อป้อง คำสิงห์ เจ้าอาวาสที่ 

ชาวบ้านเรียกว่าพ่อขาหล่าย (เป๋) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง  

แต่การก่อสร้างดำเนินการมายังไม่ถึงปีจึงไม่ทันแล้วเสร็จ  

ท่านก็ถูกนิมนต์ให้ไปตั้งวัดป่าหนาด ที่บ้านเต่านอ ในปีต่อมา 

พ.ศ. 2451 ชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงพ่อสีระ จากบ้านโนนลาน 

มาเป็นเจ้าอาวาสและดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จใน  

พ.ศ. 2469

 ในการก่อสร้างสิมเก่าวัดโพธิ์ศรีนี้ เป็นการสร้างขึ้น 

โดยศรัทธาจากชาวบ้านศิลาทั้งหมด คุณตาคำ เมืองเก่า 

ชาวบา้นศลิา อาย ุ82 ป ี(เมือ่ พ.ศ. 2544) เลา่วา่เมือ่คณุตาเดก็ๆ 

ประมาณ 6-7 ขวบ ได้มาช่วยพ่อแม่ ร่วมกับคนอื่นๆ 

สร้างสิมหลังนี้ โดยช่วยยกอิฐบ้าง ย่ำดินทรายที่ใช้ปั้นอิฐบ้าง  

คุณพ่อของคุณตาคำเป็นช่างไม้แกะสลัก ผู้กลึงไม้หย่องหน้า 

ต่างสิมหลังนี้  คุณตาหนูมอญ ประทุมมา อายุ 68 ปี 

แม้จะเกิดมาไม่ทันสิม หลังนี้เมื่อสร้าง ปัจจุบันก็เป็นช่าง 

แกะสลักพื้นบ้านซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากบิดาผู้เป็น 

ผู้ร่วมสร้างสิม และเป็นผู้แกะสลักฮางฮด (รางรดน้ำ) 

ที่ใช้ในวัดในปัจจุบัน

 จากประวัติความเป็นมาของสิมเก่าวัดโพธิ์ศรี นับได้ว่า

เป็นสิมที่ใช้เวลาการก่อสร้างนานมาก นับตั้งแต่ลงรากฐาน 

มาจนแล้วเสร็จใช้เวลาถึง 19 ปี (พ.ศ. 2450-2469) ซึ่งนับ 

รวมสิริอายุแล้ว สิมหลังนี้จึงมีอายุจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) 

อายุได้ 104 ปี
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ลักษณะสถาปัตยกรรมและสภาพก่อนการอนุรักษ์

 สิมเก่าวัดโพธิ์ศรีมีลักษณะเป็นสิมทึบก่ออิฐฉาบปูน 

ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.65 เมตร มีระเบียงเสาไม้กว้าง 

1.90 เมตร เดินได้รอบ (ภาพ 197) มีมุขด้านหน้าประดับรังผึ้ง 

ไม้ฉลุ หลังคาเป็นจั่วแบบอีสานซ้อนกัน 3 ชั้น และชั้นปีกนก 

รอบตัวอาคาร ซึ่งเป็นหลังคาระเบียง เชิงชายเป็นไม้ฉลุ 

โดยรอบ ส่วนประดับหลังคาเป็นไม้แกะสลักทั้งหมด กลางสัน 

หลงัคามชีอ่ฟา้ ซึง่เดมิมปีกีกางออกทัง้ 2 ขา้ง แตห่กัหายไปแลว้ 

ภายในมีฐานชุกชี ซึ่งพระประธานหายไปแล้ว ประตูด้านหน้า 

เป็นไม้แกะสลักแบบอีสานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 

ห้าพระองค์ ด้านข้างประตูด้านนอก มีฮูปแต้มเป็นรูปทหาร 

สองคนถือปืน

 สภาพการชำรุด พบได้ตั้งแต่ส่วนฐานถึงหลังคา 

เนื่องจากถูกปลวกเข้ามายึดครอง สิมหลังนี้จึงอยู่ในสภาพ 

ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะส่วนเสาไม้ที่โคนเสาผุ ปูนฉาบ 

ส่วนฐานกระเทาะหลุดออก และส่วนประดับสถาปัตยกรรมที่ 

เป็นไม้แกะสลักผุกร่อนหรือชำรุดเนื่องจากปลวกกินแทบ 

ทั้งหมด สีที่แต้มไว้ตามตัวลายต่างๆ ก็ได้กระเทาะและจืดจาง 

ไปเป็นอันมาก สิมหลังนี้ เคยได้รับการซ่อมแซมมาแล้ว 

ครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยเปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้อง 

ซีเมนต์หางเหยี่ยว (กระเบื้องว่าว) มาเป็นสังกะสี ต่อมามี 

การสร้างอุโบสถหลังใหม่ข้างๆ กัน สิมจึงถูกปิดและไม่มีผู้ใด 

สนใจ ทำให้ปลวกเข้ามาทำลายได้ง่าย

วิธีการอนุรักษ์

 ใน พ.ศ. 2543 พระมหาเสถียร อินทสาโร พระหนุ่ม 

การศึกษาสูง ได้รับแต่งตั้ งให้ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี 

ไม่นานนัก ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการซ่อม 

บูรณะอาคาร” ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้เสนอให้

มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย วัดและชุมชน เพื่อช่วย 

กันอนุรักษ์สิม เก่ าวัด โพธิ์ ศรี  บ้ านศิลา อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม (ภาพ 198)  

ให้มีความสวยงามเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอีสาน  

(ภาพ 199) เนื่องจากภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ 

มรดกวัฒนธรรมมีงบประมาณจำกัด แม้สิมหลังจะมีคุณค่า 

ภาพ 197. แบบรังวัดทางสถาปัตยกรรม สิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ทางสถาปัตยกรรมอย่างสูง แต่ก็เป็นเพียงสถาปัตยกรรม 

พ้ืนบ้าน การอนุรักษ์จึงเป็นส่ิงท่ีทางวัดได้พยายามขวนขวายเอง 

โดยในงานบุญต่างๆ ชาวบ้านศิลาได้ร่วมกันบริจาคเงินจน 

สะสมไว้ได้ก้อนหนึ่ง ประกอบกับชาวบ้านหลายคนก็เป็น 

ลูกหลานผู้ที่เคยสร้างสิมหลังนี้ จึงปรารถนาให้มีการซ่อมแซม

สิมหลังนี้ ให้มีสภาพกลับไปเหมือนเดิม ดังนั้นจึงได้เกิดการ 

อนุรักษ์สิมหลังนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอนการอนุรักษ์ 

ดังต่อไปนี้ 

 1. มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อระบุ และสร้าง 

ความตระหนักถึงคุณค่าของสิม พร้อมระดมความคิดเห็น 

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมบูรณะอาคาร 

โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ภิกษุสามเณร รองอธิการบดี 

ฝา่ยวจิยั และคณาจารยด์า้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร (สำนักงานโบราณคด ี

และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น) ภาคเอกชนผู้รับ 

เหมางานบูรณะโบราณสถานให้กับกรมศิลปากร (ห้างหุ้นส่วน 

จำกัดไพรลดา) กรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 

ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัด และชาวบ้านศิลารวมกว่า 50 คน  

โดยสรปุไดว้า่จะซอ่มบรูณะสมิเกา่วดัโพธิศ์รใีหก้ลบัไปมสีภาพ

เหมือนเดิมให้มากที่สุด เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายในอดีตของสิม 

หลังนี้ ไว้ เลย  ผู้ เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่ เคยเห็นสิมหลังนี้ 

ในสมัยก่อนจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลถึงสภาพในอดีต โดยเฉพาะเรื่อง

วัสดุและสีของอาคาร

ภาพ 198. สิมวัดโพธิ์ศรี ก่อนการอนุรักษ์ ส่วนฐานปูนกระเทาะออก เสาไม้โคนผุ

ภาพ 199. ประตูไม้แกะสลักทางเข้าสิมวัดโพธิ์ศรี ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะพื้นถิ่นอย่างสูง

 2. ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ 

ของสิมวัดโพธิ์ศรี โดยการสำรวจรังวัดทางสถาปัตยกรรมและ

สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมา

 3. ปฏิบัติการซ่อมบูรณะอาคาร โดยช่างฝีมือจากภาค 

เอกชนผู้รับเหมางานอนุรักษ์โบราณสถาน ร่วมกับช่างใน 

หมู่บ้านและชาวบ้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  3.1 ทำความสะอาดอาคาร อัดฉีดยาฆ่าปลวก

  3.2 รือ้สงักะสอีอก และถอดชิน้สว่นประดบัหลงัคา 

(ลำยองและช่อฟ้า) ลงมาเพื่อซ่อมแซม (ภาพ 200)

  3.3 ซอ่มโครงหลงัคาไม ้โดยการตดัตอ่ไม ้เสรมิไมใ้หม ่

และทาน้ำยากันปลวก

  3.4 ก่ออิฐใหม่เสริมส่วนฐาน และฉาบปูนใหม่ 

ด้วยปูนขาวหมัก เฉพาะในส่วนฐานที่กระเทาะหลุดร่วง

  3.5 ตัดโคนเสาที่ผุออกต่อกับตอม่อคอนกรีต 

เสริมเหล็ก เพื่อหยุดความผุที่ลุกลามกินเนื้อไม้เสาขึ้นไปทุกที 

(ภาพ 201-202)

  3 .6 มุ งกระเบื้องใหม่ด้วยกระเบื้องซี เมนต์  

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (กระเบื้องว่าว) ขนาดและสีตาม 

แบบเดมิตามคำบอกของผูเ้ฒา่ในหมูบ่า้น โดยสัง่ทำโดยเฉพาะ 

จากโรงงานที่ทำกระเบื้องชนิดนี้
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  3.7 ซ่อมแซมและติดต้ังส่วนประดับสถาปัตยกรรม 

ที่ขาดหายไปให้ครบถ้วน โดยใช้ 3 วิธีการร่วมกัน คือ  

ก) ตดัตอ่ซอ่มแซมของเดมิดว้ยไมจ้รงิ  ข) แกะสลกัไมข้ึน้มาใหม ่

ด้วยวิธีโบราณโดยช่างท้องถิ่นจัดทำและฝึกให้คนหนุ่มและ 

เยาวชนเป็นผู้สืบทอดวิชาและ ค) หล่อแบบด้วยไฟเบอร์กล๊าส

และเรซิ่นสำหรับส่วนที่ขาดหายไปและไม่อาจแกะสลัก 

ขึ้นมาใหม่ได้เทียบเท่าของเดิม (ภาพ 203)

ภาพ 200. ระหว่างการซ่อมบูรณะ

สิมวัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น

ภาพ 201. ส่วนโคนเสาไม้ที่ผุมาก (ซ้าย)

ภาพ 202. โคนเสาไม้ที่ผุได้รับการตัดต่อ

เพื่อวางบนตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่

ภาพ 203. การหล่อไฟเบอร์กล๊าสเพื่อนำมาใช้ทดแทนไม้แกะสลัก
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 4. จัดพิธีเฉลิมฉลองและยกช่อฟ้าตัวใหม่ซึ่งทำขึ้นแทน

ของเดมิทีช่ำรดุ โดยชอ่ฟา้เกา่เกบ็ไวจ้ดัแสดงในหอแจกของวดั 

โดยมนีายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ (คณุพงษศ์กัดิ ์

ตั้งวาณิกพงศ์) เป็นประธานในงานพิธีสวดย้ายช่อฟ้าก่อน 

ยกขึ้นติดตั้งด้วย

 ทั้งนี้ งบประมาณในการอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรีมาจาก 

การบริจาคสิ่งของและแรงงานจากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา 

ร่วมกับกองทุนของทางวัดและวัสดุบางส่วนจากโครงการ 

อบรมเรื่องเทคนิคการซ่อมบูรณะอาคารของมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น

ภาพ 204-205. ฮังผึ้งเดิมก่อนการอนุรักษ์  

และได้รับการอนุรักษ์ด้วยวิธีทำให้แข็ง 

ด้วยการฉีดโพลีเอสเตอร์เข้าไปให้เต็มโพรง

  3.8  อนุรักษ์ฮังผ้ึงไม้แกะสลักท่ีปลวกเข้าไปทำรังอยู่ 

โดยวธิทีำใหแ้ขง็ (plasticization)  โดยการอดัฉดีโพลเีอสเตอร์ 

เข้าไปให้เต็มช่องกลวง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์อยู่กับที่ เนื่องจาก 

ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ การล้างฉีดทำความสะอาด 

กท็ำไมไ่ด ้เพราะบอบบางมาก เนือ่งจากเนือ้ไมภ้ายในถกูปลวก 

กำลังกินจนเกือบทะลุถึงภายนอกแล้ว ภายในจึงมีปลวกและ 

ช่องว่างของโพรงอากาศอยู่จำนวนมาก เหลือไว้เพียงผิว 

ภายนอกที่ยังแสดงลวดลายไม้แกะสลัก การทำให้แข็งเป็น 

พลาสติกจึงรวมเอาตัวปลวกเข้าไว้ในแผ่นเดียวกันด้วยอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์งานไม้ดั้งเดิมด้วย 

วิธีการเฉพาะตามความจำเป็นของที่นี่ (ภาพ 204-205)

  3.9 ทาสีและแต้มสีเช่นเดียวกับของเดิม 
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การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ในการอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี ในแนวทางการมีส่วนร่วม 

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ ที่ถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูและสืบทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 1. ภูมิปัญญาด้านงานไม้แกะสลัก และการประยุกต์ 

ซ่อมฉัตร แม้ว่างานไม้แกะสลักชิ้นส่วนหัวนาคประดับตัว 

ลำยองบริเวณหน้าบัน จำเป็นต้องหล่อขึ้นด้วยไฟเบอร์กลาส  

เนื่องจากแม้ชุมชนจะมีช่างที่ชำนาญการก่อสร้างพื้นบ้าน  

ซึง่เปน็หวัเรีย่วหวัแรงในการอนรุกัษอ์ยู ่2 ทา่นคอื คอื คณุตาคำ 

เมืองเก่า อายุ 82 ปี และคุณตาหนูมอญ ประทุมวัน อายุ  

68 ปี (ใน พ.ศ. 2544) โดยคุณตาคำ ได้จัดทำเครื่องมือ 

แกะสลักไม้ขึ้นมาใหม่ (ภาพ 206) รวมถึงการประยุกต์ซ่อม 

ฉัตรประดับยอดช่อฟ้า (ช่อฟ้า ในภาคอีสานจะอยู่กลางสัน 

หลังคา ส่วนช่อฟ้าที่ประดับอยู่ปลายยอดปั้นลมในภาคอีสาน 

เรียกว่า โหง่) โดยในการซ่อมฉัตรได้ประยุกต์ใช้ขันอลูมิเนียม 

ภาพ 206-207. คุณตาคำ เมืองเก่า ปราชญ์ท้องถิ่นผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเชิงช่าง กับฉัตรและอุปกรณ์ 

แกะสลักไม้ที่ทำขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี

มาใช้ (ภาพ 207) แต่ที่สำคัญที่สุดคือการฟื้นฟูภูมิปัญญาด้าน 

งานไม้แกะสลัก โดยใช้ “โต๊ะเสี้ยน” ซึ่งสามารถฉลุไม้และ 

กลึงไม้ได้รวดเร็วกว่าการใช้โรเตอร์ (reuter) ไฟฟ้า ซึ่งโต๊ะ 

เสี้ยนนี้ ใช้หลักการของรอกถีบ ทำให้ประหยัดแรงและ 

สามารถฉลุลวดลายโค้งได้เป็นอย่างดี เด็กอายุ 8 ขวบก็ 

สามารถทำได้ (ภาพ 208) ในการอนุรักษ์สิมครั้งนี้ ทาง 

กรมศิลปากรจึงได้นำคณะพระสังฆาธิการจากหลายจังหวัด 

ทั่วภาคอีสานมาศึกษาดูงาน (ภาพ 209) สำหรับนักเรียนที่มา 

เข้าร่วมฝึกฝนการฉลุไม้ ได้เรียนรู้ภายใต้คำแนะนำของ 

คุณตาหนูมอญ ซึ่งนับแต่นั้นมา ก็ได้เป็นวิทยากรพิเศษในวิชา

การฉลุลวดลายอีสานให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชาการฉลุไม้ด้วยโต๊ะเสี้ยน ให้กับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นับเป็นการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นอย่างแท้จริง
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 2. การปลูกต้นไม้ไว้เพื่อการอนุรักษ์ ด้วยวิสัยทัศน์ 

อันยาวไกลของเจ้าอาวาสรูปก่อน ซึ่งมรณภาพไปนานแล้ว  

ทา่นไดป้ลกูตน้สกัไวต้ามแนวรัว้ดา้นหลงัของวดั และไดส้ัง่ควา

มไว้กับเจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นที่ทราบกันว่า ในอนาคตสิม 

หลังนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ให้ตัดต้นสักและนำไม้ 

มาใช้เพื่อการบูรณะ เวลาผ่านไปเนิ่นนาน ต้นสักสูงใหญ่ร่วม 

40 ปี ในการอนุรักษ์สิมหลังนี้ จึงได้ตัดต้นสักลงมาใช้งาน 

แม้จะใช้เพียง 1 ต้น เพื่อนำมาแกะสลักเป็นยอดช่อฟ้า 

เพื่อทดแทนของเดิม (ภาพ 210) ก็ตาม ก็แสดงถึงภูมิปัญญา 

ด้านการเตรียมวัสดุไว้เพื่อการอนุรักษ์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 3. การวิจัยด้านกระจกเกรียบ ในการประดับตกแต่ง 

งานไม้แกะสลักนั้น ช่องว่างระหว่างตัวลายจะได้รับการปิด 

กระจกเกรียบแวววาวหลากสีสัน โดยกระจกเกรียบมีลักษณะ

เปน็แผน่ตะกัว่ฉาบหลงักระจกส ีดา้นหนา้ ทำใหก้ระจกเกรยีบ

มีลักษณะเป็นกระจกแผ่นบางมากและสามารถตัดได้ด้วย 

กรรไกรให้มีขนาดเป็นชิ้นเล็กๆ และโค้งตามเส้นสายลวดลาย 

ไทยได้ง่าย การติดก็จะลงรักบนงานไม้แล้วจึงนำกระจกที่ตัด 

ให้พอดีพื้นที่มาติดลง  แต่เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยี 

การผลิตกระจกเกรียบได้สูญหายไปแล้ว จึงเป็นที่สนพระราช

หฤทัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

โปรดเกลา้ให ้พนัเอกพศิทุธิ ์ดารารตัน ์กรมวทิยาศาสตรท์หารบก 

ทำการวิจัยเรื่องการผลิตกระจกเกรียบและในการอนุรักษ์สิม 

วัดโพธิ์ศรี ก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำกระจกที่ได้จากการ 

วิจัย มาทดลองและทดสอบการใช้งานเพื่อดูประสิทธิภาพ  

ซ่ึงกระจกดังกล่าวก็ได้นำไปติดไว้บริเวณยอดช่อฟ้าซ่ึงแกะสลัก 

ขึ้นใหม่ และให้ความแวววาวเป็นอย่างดี แม้จะมีความบาง 

ใกล้กระจกดั้งเดิม แต่ก็ยังไม่สามารถตัดได้ด้วยกรรไกรให้โค้ง 

อ่อนได้โดยสะดวก จึงต้องวิจัยกันต่อไป อย่างไรก็ตามก็นับ 

ได้ว่าการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสิมวัดโพธิ์ศรี มีส่วนช่วยใน 

การฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิม

ภาพ 208. โต๊ะเสี้ยนที่ได้รับการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ 

ในท้องถิ่นอีสาน ซึ่งเยาวชนได้รับการสืบทอดระหว่างการอนุรักษ์ 

สิมวัดโพธิ์ศรี

ภาพ 209. คณะพระสังฆาธิการจากหลายจังหวัดทั่วภาคอีสาน 

ที่กรมศิลปากรจัดให้มาศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี
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ภาพ 210. ต้นสักที่เจ้าอาวาสรูปเดิมปลูกไว้  

ได้ถูกนำมาใช้ในการอนุรักษ์ยอดช่อฟ้าของสิม

วัดโพธิ์ศรี

ภาพ 211. สิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อซ่อมเสร็จ

 การอนุรักษ์สิมวัดโพธิ์ศรี ได้แสดงให้เห็นถึงความ 

เข้มแข็งและความสามารถของชุมชนที่สามารถดำเนิน 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองได้โดยแท้จริง  

สมตามเจตนารมย์ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดหน้าที่ให ้

ประชาชนไทยทุกคนสามารถทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน 

ชุมชนของตนได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเอง นับเป็นการพัฒนาแนวทางการ 

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยที่เคยถูกจำกัดไว้ 

โดยภาครัฐ ไปในวิถีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน ทั้งยังแสดงให้

เห็นถึงโอกาสและวิธีการในการรื้อฟื้นและฟื้นฟูภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และการสืบทอดภูมิปัญญานั้นแก่เยาวชนรุ่นต่อไป 

 สิมวัดโพธิ์ศรี (ภาพ 211) ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป 

สถาปัตยกรรมดีเด่น พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ใน พ.ศ. 2545

119

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม



3. การอนุรักษ์สิมวัดโนนศิลา บ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น: 

การค้นพบและฟื้นฟูจิตรกรรมฝาผนังแหล่งใหม่ของภาคอีสาน 

คุณค่าและความสำคัญ

 สิ มวั ด โนนศิ ล า  เป็ นสิ มที่ ก่ อสร้ า ง ในรู ปแบบ 

สถาปัตยกรรมอีสานที่แสดงถึงการประยุกต์วัฒนธรรม 

สองสายได้อย่างกลมกลืน คือตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่ง

มุขด้านหน้าด้วยวงโค้งแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส 

แต่ในขณะเดียวกัน บริเวณหน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่างมี 

ลวดลายปูนปั้นลวดลายอีสาน ซึ่งแต่ละช่องไม่ซ้ำกัน นอกจาก

ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแบบอีสานแล้ว 

ที่สำคัญคือภายในยังปรากฏ “ฮูปแต้ม” หรือจิตรกรรม 

ฝาผนังแบบอีสาน ในลักษณะผ้างานบุญพระเวส แบบอีสาน 

บริสุทธ์ิ แสดงเร่ืองราวในเวสสันดรชาดกท้ัง 13 กัณฑ์ อย่างงดงาม 

ภาพต่างๆ แสดงถึงลักษณะการแต่งกาย วิถีชีวิตผู้คนอีสาน  

และที่สวยงามอย่างยิ่งคือการวาดรูปสัตว์โดยเฉพาะช้าง  

ม้า และนกยูง มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 ดังนั้น แม้สิมวัดโนนศิลาจะมีอายุไม่ เก่าแก่มาก  

แต่กอปรไปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและ 

ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงนับได้ว่าสิมหลังนี้ 

เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าอย่างยิ่ ง  และเมื่อ 

ประกอบกับทำเลที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา และพระธาตุแก่น

เมืองซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่กว่า 200 ปี ซึ่งอยู่ด้านหลังสิม  

ทำให้สิมหลังน้ีมีคุณค่าและความสำคัญเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานได้อีกแห่งหนึ่ง

ประวัติสิมวัดโนนศิลา

 วัดโนนศิลา บ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

นับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากภายใน 

วดัปรากฏเจดยีเ์กา่ศลิปะแบบลา้นชา้งมพีระนามวา่ “พระธาต ุ

แก่นเมือง”  สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2324 เพื่อให้เป็นลูก 

ของพระธาตุพนม แต่จากประวัติของวัดที่ เขียนขึ้นโดย 

พระมหามิตร ฐิตปัญโญ (2543) จากหนังสือประวัติวัดทั่ว 

ราชอาณาจักร เล่ม 12 ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ 

ในหมู่บ้านและพระครูปิยธรรมาภิราม (ไสว ปิยธมฺโม) 

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ระบุว่าวัดโนนศิลา สังกัดคณะสงฆ์ 

มหานิกาย ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2388 ที่หมู่บ้านสำราญ 

(บ้านเสาลาน) เป็นหมู่บ้านเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำมี 

ห้วยไหลผ่านรอบหมู่บ้าน และมีเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่ก่อนบ้าน 

สำราญ ชาวบ้านเห็นว่า เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งวัด  

จึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า วัดโนนศิลา เพราะตั้ง 

อยู่บนซากหิน สำหรับการก่อสร้างอุโบสถหรือ “สิม” ได้ระบุ 

ปีก่อสร้างคือ พ.ศ. 2485 ไว้ที่หน้าจั่ว 

ลักษณะสถาปัตยกรรม สภาพสิมและฮูปแต้ม 

ก่อนการอนุรักษ์ : การค้นพบครั้งสำคัญ

 สิมวัดสระโนนเป็นสิมทึบ  ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน  

ในรูปแบบอิทธิพลสิมล้านช้างในยุคนั้น โดยมีหลังคาทรงหลัง 

คาจั่ว ตัวอาคารรับอิทธิพลฝรั่งเศสจากการมีซุ้มโค้งทางเข้า 

และมุขด้านหน้า กอปรด้วยฝีมือช่างพื้นบ้านในส่วนเครื่องไม ้

ประดับอาคารที่เป็นค้ำยัน (คันทวย) และ “โหง่” (ช่อฟ้า) 

กับฝีมือช่างญวน ในส่วนของงานปูนปั้นประดับอาคาร ที่เป็น

ตัวละครและเรื่องราวในวรรณกรรมรามเกียรติ์ และเทพธิดา 

ต่างๆ สิงห์ปูนปั้นทางขึ้นบันไดแสดงลักษณะฝีมือช่างญวน  

ทั้งสิ่งสำคัญทางศิลปะสถาปัตยกรรมของสิมหลังนี้ คือ ภายใน

นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นพื้นบ้าน 

อีสานแล้ว บนผนังยังมีจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านที่เรียกว่า 

“ฮูปแต้ม” ปรากฏอยู่อย่างเลือนราง

 สิมที่มีจิตรกรรมฝาผนังของวัดโนนศิลา ได้ผ่านการ 

ใช้งานเรื่อยมา จากคำบอกของพระครูปิยธรรมาภิราม 

เลา่วา่ตอนเดก็ๆ ทา่นคดิวา่มงุหลงัคากระเบือ้ง แบบใดกจ็ำไมไ่ด ้

แล้วมีการเปลี่ยนเป็นสังกะสี ต่อมามีหลักฐานการซ่อมแซม 

จากการทอดกฐินใน พ.ศ. 2517 โดยมีการติดตั้งฝ้าเพดาน 

ด้วยแผ่นกระดาษอัด และทาสีใหม่เป็นสีขาว สิมหลังนี้ยังคง 

ได้รับการใช้งานเป็นอาคารสำคัญของวัดเรื่อยมาจนกระทั่งใน 

พ.ศ. 2549 ทางวัดได้มีโครงการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่  

หากก่อสร้างเสร็จก็จะทำการทุบสิมหลังเดิมที่อยู่ข้างๆ กันทิ้ง 

โดยประชามติของประชาคมในหมู่บ้าน โดยมีผู้คัดค้าน 

เปน็ชาวบา้นเพยีง 2 คนและพระ 1 รปู คอืพระครปูยิธรรมาภริาม 

เจ้าอาวาส นั่นเอง เมื่อไม่อาจโน้มน้าวจิตใจประชาคมได้  
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ในขณะเดียวกันก็ไม่ประสงค์ให้สิมคู่บ้านศิลาถูกรื้อถอน  

เจา้อาวาสจงึใหค้นไปตามผูเ้ขยีนมาพจิารณาถงึความเปน็ไปได้

ในการอนุรักษ์สิมหลังนี้ 

 ผู้เขียนได้เดินทางมาพบเจ้าอาวาสในทันที และได้ 

ประเมินดูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับประวัติการ 

ตั้งหมู่บ้านของวัดนี้แล้ว ก็พบว่าบ่งชี้ให้เป็นศูนย์กลางการ 

ศึกษาเชิ งประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนได้  

ทั้งศิลปสถาปัตยกรรมของสิมหลัง แม้จะมีอายุไม่มากนัก 

คือ ราว 68 ปีเท่านั้น แต่ด้วยการวางแผนผังที่อยู่ด้านหน้า 

พระธาตุ เป็นแบบแผนที่เหมาะสม และไม่ค่อยพบในวัด 

ภาคอสีาน แมพ้ระธาตขุามแกน่ ทีเ่ปน็พระธาตคุูเ่มอืงขอนแกน่ 

การวางตำแหน่งพระธาตุก็เอาไว้ด้านข้างสิม ทั้งด้วยรูปแบบ 

ภาพ 212. สิมเก่าวัดโนนศิลา บ้านสำราญ 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่เสี่ยงต่อการ 

ถูกทุบทิ้งเนื่องจากอุโบสถใหม่ข้างกันจวนจะ 

แล้วเสร็จ มีการถมดินเขามาถึงฐานอาคารแล้ว 

เพื่อก่อสร้างกำแพงแก้ว ทั้งๆ ที่สิมเก่าหลังนี้ 

ก็มีอายุเพียง 68 ปี แต่ชุมชนเห็นว่าเป็นอาคาร

ที่ล้าสมัย แต่ขาดการเอาใจใส่ดูแล จนเป็นที่ 

พำนักของฝูงนกพิราบเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งขับถ่ายจำนวนมาก แม้จะยังคงเป็นที่ 

ประกอบกิจสังฆกรรมทุกวันพระก็ตาม

ศิลปะสถาปัตยกรรมของสิมวัดโนนศิลาเอง ก็มีความสวยงาม 

ด้วยลวดลายปูนปั้นนูนต่ำบริ เวณหน้าบัน และในซุ้ม 

หน้าต่างแต่ละซุ้ม จึงเห็นว่ามีคุณค่าเหมาะสมควรค่าแก่ 

การอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ทางประวัติศาสตร์และศิลป 

สถาปัตยกรรมต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพของอาคารที่ถูกปล่อยปละ 

ละเลย เป็นที่พำนักของนกพิราบจำนวนหลายร้อยตัว หลังคา

สังกะสีก็ขึ้นสนิมและมีรอยรั่ว น้ำไหลเข้าอาคาร ทำให้สิมหลัง

นี้อยู่ในสภาพขาดการบำรุงรักษา กอปรกับอุโบสถหลังใหม่ที่ 

สรา้งขึน้เบยีดชดิกนั โดยตัง้ใจจะรือ้ถอนสมิเกา่เมือ่อโุบสถใหม่

สร้างเสร็จนั้น ทำให้มีการถมดินสูง อมบันไดสิงห์และด้านข้าง

ของสิมเก่า ทำให้น้ำไหลเข้าสู่สิมเก่าตลอดแนว (ภาพ 212)

 ใน พ.ศ. 2550 ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“เทคนคิการซอ่มบรูณะอาคาร รุน่ที ่9” แกช่มุชนบา้นสำราญนี ้

โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในวิชา “การอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรม” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มีการประชุม 

ประชาคม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์มรดก 

สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ กรณศีกึษาจากทีอ่ืน่ๆ จนทำใหป้ระชาชน 

ในชุมชนเห็นคุณค่าในสิมหลังนี้ และตกลงใจร่วมกันอนุรักษ์ 

แทนการรื้อถอน จึงได้มีการดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ 

จำเป็นก่อนดังนี้

 - ทำความสะอาดโดยรอบอาคารสิม ได้แก่ ตัดต้นไม้ 

กวาดขี้นก

 - สำรวจความเสื่อมโทรมของตัวอาคารเพื่อวางแผน 

การบูรณะ โดยพบว่า มีความจำเป็นต้องทำกำแพงกันดิน เพื่อ

ป้องกันน้ำไหลและดินพังทลายมาจากอุโบสถใหม่ที่อยู่ 

ด้านข้าง และอัดฉีดน้ำปูนเพื่อผสานรอยร้าวของผนัง 

ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินจากน้ำไหล

 - ดำเนินการขุดดินที่ทับถมออก และทำกำแพงกัน 

ดินคอนกรีต โดยพระสงฆ์ สามเณร และชาวชุมชน เป็นผู้ 

ปฏิบัติการหลักในส่วนนี้ (ภาพ 213)
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 - ดำเนินการอัดฉีดน้ำปูน ล้างผนัง ทาสีผนังภายนอก 

และมีการเขียนสีผนังภายนอก โดยอาจารย์ นักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพ 214)

 ในระหว่างการทำความสะอาดและล้างขัดผนังภายใน 

สิม ที่มีรอยคราบน้ำย้อยและขี้นกนี้เอง ได้ปรากฏว่าสีขาวที่ 

ทาทบัผนงับางสว่นเสือ่มสภาพเปน็ผงสามารถเชด็ออกได ้และ

เผยให้เห็นภาพเขียนสีจิตรกรรมพื้นบ้านอีสานอยู่เต็มผนังภาย

ในทัง้ 4 ดา้น นบัเปน็การคน้พบครัง้สำคญั เนือ่งจาก จติรกรรม 

ฝาผนังในสิมอีสาน ที่เรียกว่า “ฮูปแต้ม” นั้น มีปรากฏในสิม 

โบราณจำนวน 11 หลัง จากการสำรวจของไพโรจน์ สโมสร  

ใน พ.ศ. 2525 และที่พบเพิ่มเติมก็มีอีกไม่มากนัก ฮูปแต้มใน 

อาคารที่มีความเก่าแก่มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จึงจัดได้ว่าเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ แม้ในอดีตจิตรกรรม 

ฝาผนังจะมีการเขียนในอุโบสถทุกภาค แต่ส่วนใหญ่มัก 

เสือ่มสภาพไปมาก กอ่นทีจ่ะมกีารดำเนนิการอนรุกัษ ์เนือ่งจาก 

อาคารมีความชำรุดรั่วของหลังคา น้ำฝนไหลลงมาทำลาย 

ภาพเขียน หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีการทาสีทับเพื่อให้ 

ดูเกลี้ยงเกลาสะอาดตา หรือเพื่อเขียนภาพใหม่ เนื่องจากเห็น

ว่าของเก่าไม่สวยงามสมสมัย

 การคน้พบจติรกรรมฝาผนงัในสมิเกา่ (ภาพ 215) จงึนบั 

เป็นความโชคดีของภูมิภาคและประเทศที่จะได้มีมรดกทาง 

วัฒนธรรมชุมชนเพิ่มขึ้น ดังปรากฏที่วัดโนนศิลา บ้านสำราญ 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ขณะมีการเช็ดผนัง 

สีที่ทาทับไว้ได้จางออก และเผยให้เห็นฮูปแต้มเคยมีอยู่ ซึ่งใน 

การเช็ดผนังนั้น ได้ดำเนินการเพียงบางส่วน เพื่อตรวจสอบ 

ดูว่ามีฮูปแต้มปรากฏอยู่จริง และเป็นการเช็ดแต่เพียงบางๆ 

เท่านั้น เนื่องจากเกรงว่าจะทำความเสียหายต่อฮูปแต้ม 

การค้นพบครั้งนี้ จึงนับเป็นการค้นพบที่สำคัญ 

การอนุรักษ์สิมและฮูปแต้มอีสาน

 เมื่อวัดและชุมชนในพื้นที่เห็นพ้องว่าควรมีการอนุรักษ์

สิมและฮูปแต้มอีสาน ที่วัดโนนศิลา ในเวลาต่อมาจึงเป็นความ

ร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียนในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 

จิตรกรท้องถิ่น (เพลิง วตสาร) บริษัทเอกชน อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าไป 

มีส่วนร่วมในการทำให้การอนุรักษ์สิมและฮูปแต้มสำเร็จลุล่วง

ในเวลา 2 ปีต่อมา โดยประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

ภาพ 213. ทุกคนช่วยกันขุดเอาดินที่ทับสิมออกเพื่อทำกำแพงกันดิน 

ระหว่างการอนุรักษ์สิมวัดสระโนน บ้านสำราญ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ 214. นักศึกษาที่เข้าร่วมการอนุรักษ์กำลังช่วยกันทำความสะอาด

และทาสีผนังภายนอกของสิมวัดสระโนน
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ภาพ 215. ฮูปแต้มที่เห็นเลือนรางอยู่บนผนัง

ด้านหลังพระประธานในสิมเก่าวัดโนนศิลา 

บ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

เป็นการค้นพบครั้งสำคัญของฮูปแต้มอีสาน 

อีกแหล่งหนึ่ง

 1. การซ่อมหลังคาสิมเก่าวัดโนนศิลา (ภาพ 216) ได้มี 

การจัดหาและบริจาคกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมแปเหล็ก 

ชุบสังกะสีขึ้นเพื่อทดแทนวัสดุมุงของเดิมซึ่ งชำรุดมาก 

โดยกระเบื้องมุงหลังคา ได้ใช้กระเบื้องหางว่าวแบบโบราณ 

รุ่ น ไอยราคลาสสิค  สีส้มอมน้ ำตาล ผลิตโดยบริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด โดยตัวแทนฝ่ายขาย คือคุณสุชาติ 

ศรีนวลแก้ว ได้เป็นผู้ดูแลในด้านวัสดุและเทคนิคการใช้แผ่น 

หลังคาเป็นอย่างดียิ่ง การมุงหลังคาดังกล่าวได้ใช้งบประมาณ

จ้างเหมามุงส่วนหนึ่งจากงบประมาณโครงการฝึกอบรมที่ทาง

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีทีจ่ดัสรรให ้และตอ้งใชช้า่งเฉพาะทาง 

เนื่องจากช่างพื้นบ้านยังไม่เคยมุงหลังคาชนิดนี้ และหลังคา 

ก็มีความชันสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นระหว่าง

การมุ งหลั งคา ชาวบ้ านผู้หนึ่ ง  ซึ่ ง เป็นผู้ ป่ วยจิต เวช 

ที่เดินเตร็ดเตร่ในชุมชน อยากรับประทานไข่นกพิราบที่ไป 

ภาพ 216. สิมเก่า วัดโนนศิลา บ้านสำราญ 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านพ้นความ 

เสี่ยงต่อการถูกทุบทิ้งแล้ว หลังจากได้มีการ 

บูรณะซ่อมแซมตัวอาคารทำกำแพงกันดินกันน้ำ 

มิให้ไหลมาทำลายฐานรากตัวอาคารให้ทรุด 

หยุดต้นเหตุที่ทำให้ผนังแตกร้าว รวมทั้งได้รับ 

การทาสีภายนอกใหม่ให้ใกล้เคียงกับสีเดิม  

ตลอดจนได้รับการมุงหลังคาใหม่แทนหลังคา 

สังกะสีของเดิมที่ชำรุด ภายใต้แนวคิดและการ 

ปฏิบัติการบูรณะ ปฏิสังขรณ์อาคาร โดยอาศัย 

การมีส่วนร่วมจากภาควิชาการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 

ทำรังอยู่ใต้หลังคา ได้ปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดานโดยไม่ฟังคำห้าม 

ปรามของผู้ควบคุม โดยบอกว่าจะขอร่วมช่วยส่งแผ่นกระเบ้ือง 

มุงหลังคาให้ด้วย ได้พลั้งพลาดตกลงมาทะลุแผ่นหลังคา 

กระดาษอัดที่เปื่อย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา  

ทำให้ทางโครงการต้องหยุดงานไปเพื่อประกอบพิธีศพและ 

เกิดความหวั่นเกรงในชุมชนในสิ่งเหนือธรรมชาติ เจ้าอาวาส 

จึงได้ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ และได้มีการดำเนินการมุง 

หลังคาต่อท่ามกลางอากาศร้อนถึง 45 องศาเซลเซียส 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 จนแล้วเสร็จในเวลาต่อมา  

พร้อมรื้อฝ้าเพดานที่ชำรุดออกจนหมด อนึ่ง คูณ จันทวงษ์ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  

และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการกรุตาข่ายโดยรอบผนังอาคาร 

เพื่อไม่ให้นกพิราบเข้ามาทำรังภายในสิมได้อีกต่อไป
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 2. การคัดลอกฮูปแต้ม และทดสอบหาเฉดสีจริง  

โดย เพลิง วตสาร จิตรกรท้องถิ่น ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นจิตรกร 

ทีช่ำนาญการดา้นการวาดภาพประเพณอีสีานและพทุธประวตัิ

จนเปน็ทีป่ระจกัษก์นัในทอ้งถิน่และทัว่ไป ไดเ้ขา้รว่มดำเนนิการ 

ไปพร้อมกับการฝึกอบรมเพื่อสืบทอดการสร้างสรรค์ผลงาน 

การวาดฮูปแต้มแบบอีสาน ให้กับครูและนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)   

ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชุมชนละแวกนี้

 3. การทดสอบการล้างทำความสะอาดและเช็ดสีที่ 

ทาทับฮูปแต้มออก ตามวิธีการการอนุรักษ์ภาพเขียนที่ผู้เขียน

และผูช้ว่ยไดผ้า่นการฝกึอบรมจากตา่งประเทศและในประเทศ 

ได้ทำความสะอาดเพื่อเช็ดสีขาวที่ทาทับอยู่บนฮูปแต้มด้วย 

สารละลาย 3 ชนิด คือ น้ำ แอลกอฮอล และทูโลอีน 

ในพื้นที่ทดลอง การเช็ดน้ำและแอลกอฮอล ทำให้สีขาวที่ทา 

ทบับนฮปูแตม้ตดิออกมากบัสำลชีบุสารละลายได ้ในขณะทีห่าก 

เช็ดด้วยทูโลอีน จะติดสีออกมาน้อยกว่า และการเช็ดด้วย 

แอลกอฮอลจะเช็ดสีท่ีทาทับออกมาได้มากท่ีสุด (ภาพ 217-218) 

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการเช็ดด้วย หากเช็ด  

3 คร้ังจะเห็นภาพเดิมได้ดีท่ีสุด นอกจากน้ีความแรงของน้ำหนัก

กดเช็ดก็ผลกับเนื้อสีที่หลุดออกมาด้วย หากเช็ดแรงเกินไป 

ในการเช็ดครั้งที่ 3 อาจทำให้สีเดิมของฮูปแต้มหลุดเลือน 

ออกมาได้ด้วย 

 จากการที่เนื้อสีที่เคลือบทับชั้นสีเดิมหลุดออกมาได้ 

ด้วยการเช็ดแอลกอฮอลมากกว่าน้ำ และหลุดออกมาจากการ 

เช็ดด้วยทูโลอีนน้อยมาก จึงสามารถสรุปได้ว่าชั้นสีที่ทาทับ 

ฮปูแตม้นัน้เปน็สนีำ้คณุภาพตำ่ ทีผ่ลติขึน้จากกาวลาเทก็ซผ์สม

กับผงสี ซึ่งหากเป็นสีน้ำพลาสติกชั้นดี จะเช็ดออกยากและ 

ต้องเช็ดออกด้วยทูโลอีน จึงนับเป็นโชคดีที่การทาสีทับใช้สีน้ำ

คุณภาพต่ำ ที่ทำให้นานปีสลายเป็นฝุ่นผงสีขาวเมื่อกาวเสื่อม 

สภาพ

 อนึ่งในการปฏิบัติการจริงบนพื้นที่กว้าง พบว่าการใช้ 

น้ำสะอาดเช็ดชั้นสีที่ทับหน้าออก 2-3 ครั้ง ก็สามารถทำได้ดี  

แม้จะมีข้อด้อยกว่าการเช็ดด้วยแอลกอฮอล แต่การทำงาน 

สะดวกกว่า ไม่มีแสบมือและไม่มีไอระเหยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ทั้งไม่ระเหยเร็ว โดยเฉพาะเมื่อทำงานในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟ ู

ฮูปแต้ม

 4. การฟื้นฟูฮูปแต้ม หลังจากผนังทั้ง 4 ด้านได้รับการ 

เช็ดสีที่ทาทับอยู่ออกอย่างระวังด้วยน้ำสะอาด โดยคณาจารย์

และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ภายใตก้ารดแูลและรว่มปฏบิตัิ

การโดยจิตรกรและนักอนุรักษ์ พบว่าในบางพื้นที่ไม่สามารถ 

เช็ดสีออกได้มาก แต่ก็สามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกว่า

เดิมมาก บางส่วนของภาพก็หายไปเนื่องจากถูกฝนกัดเซาะ 

มาก่อนแล้ว โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังพระประธาน จนแทบ 

จะไม่เห็นว่าเป็นภาพอะไร จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน

กับภาคีฝ่ายต่างๆ ตกลงให้มีการฟื้นฟูฮูปแต้มเฉพาะในส่วน 

ดา้นหลงัพระประธานกอ่น เพือ่ใหเ้หน็วา่เปน็ภาพอะไร โดยใน

การสเปรยน์ำ้ลงไปบนผนงัจะทำใหเ้หน็เสน้รา่งภาพและสขีอง

ภาพอย่างเลือนราง (ภาพ 219) จากนั้นจิตรกร (เพลิง วตสาร)

และผู้ช่วยก็จะเริ่มร่างภาพด้วยดินสอตามเส้นเดิม และลงสีใน

สีเดิมแต่เข้มขึ้นเล็กน้อยด้วยสีอคิลิก (ภาพ 220-222) ทำให้ 

เห็นฮูปแต้มด้านหลังที่งดงาม เป็นภาพรวมของเรื่องราว 

ภาพ 217-218. การทดสอบทำความสะอาดฮูปแต้มด้วยแอลกอฮอล

ปราฏว่าทั้งสีขาวที่ทาทับและเนื้อสีละลายออกได้ดี
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เวสสันดรชาดก และด้านข้างพระประธานมีหญิงสาวนุ่งผ้า 

และแต่งกายแบบพ้ืนเมืองน่ังพับเพียบมนัสการอยู่ (ภาพ 220)

 สำหรับอีก 3 ด้านนั้น ยังคงสภาพไว้เช่นเดิม ประชาคม

เห็นว่าน่าจะฟื้นฟูให้สวยงามดังเดิม เช่นผนังด้านหลัง 

พระประธาน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาของจิตรกรและ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายกินอยู่ของฝ่ายต่างๆ  จึงตกลงเห็นว่าให้

ประวิงเวลาไปก่อน  เพราะการเขียนภาพทับ ก็มีข้อด้อยคือ 

เส้นสาย แม้จะเป็นการเขียนลอกและลงสีตามของเดิมก็ 

จริงอยู่ อย่างไรก็ไม่เหมือนฝีมือของจิตรกรคนเดิม และหากผู้

มาดำเนินการไม่มีฝีมือพอเพียงก็จะเป็นการทำลายฮูปแต้ม 

โดยอาจแก้ไขได้ยาก 

 5. การซ่อมพระประธาน โดยพระประธานชำรุด 

เพียงเล็กน้อย คือพระเกศและพระดัชนีหัก แว่นแก้วสูญหาย 

และสีมอมแมม จึงมีการทาสี ปิดทอง ประดับกระจก 

พระประธานใหมโ่ดยนกัเรยีน นกัศกึษา อาจารย ์และประชาชน 

ร่วมกันดำเนินการ

 6. การซ่อมฝ้าเพดานและไฟฟ้า แม้ว่าการมุง 

หลังคาใหม่จะไม่ทำให้ฝนรั่วเข้ามาภายในอาคารแล้ว แต่ก็ดู 

ไม่งดงาม จึงมีคณะศรัทธาของประชาชนในเมืองขอนแก่น  

ร่วมกันบริจาคเงินติดตั้งผ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายใน 

อาคารใหม่

ภาพ 219. เพื่อให้เห็นลายบนผนัง จำเป็นต้องลูบน้ำ ก่อนการลงมือ 

เขียนลายเส้นด้วยดินสอดำทับตามลายเส้นเดิม โดยเพลิง วตสาร 

จิตรกรอีสานฝีมือเอก

ภาพ 220. การลอกลายเส้นฮูปแต้ม และลงสี ดำเนินงานโดยจิตรกรท้องถิ่นมืออาชีพ
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ภาพ 221. จิตรกรคอยแนะนำนักเรียนผู้ช่วยที่เข้าร่วมการอนุรักษ์ 

ฮูปแต้ม

ภาพ 222. นักเรียนผู้ช่วย ที่เข้าร่วมการอนุรักษ์ฮูปแต้มกำลังทำงาน 

ภายใต้การดูแลของจิตรกรอย่างขะมักเขม้น

ภาพ 223. ฮูปแต้มบนผนังด้านหลังพระประธาน ภายหลังเสร็จสิ้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
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 4. วัดยังคงเป็นศูนย์กลางจิตใจ และเป็นที่พึ่งทาง 

องค์ความรู้ท้องถิ่นแก่คนไทย นอกเหนือจากการเป็นที่พึ่ง 

ทางจิตวิญญาณ 

 5. การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ในแนวทางการมี 

ส่วนร่วม ย่อมมีประชาชนทุกระดับ ทุกวัย และทุกสภาวะ 

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชรา ผู้พิการทางร่างกาย หรือทางจิตใจ เข้ามา 

เกี่ยวข้อง หากไม่รัดกุมในเรื่องความปลอดภัย อาจเผชิญ 

กับปัญหาอุบัติภัยได้

 อนึ่ง การอนุรักษ์สิมและฮูปแต้มวัดโนนศิลานี้ ได้มี 

รายการโทรทัศน์และวิทยุประชาสัมพันธ์ และจัดทำเป็น 

สารคดีเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ โดยได้ออกอากาศทาง 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ขอนแก่น (เฉพาะจังหวัดภาคอีสาน 

ตอนบน) อีกด้วย 

การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ในการอนรุกัษส์มิวดัโนนศลิา ในแนวทางการมสีว่นรว่ม 

ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คือ การสืบทอดการเขียนฮูปแต้มแบบอีสาน 

โดยนักเรียนมัธยมศึกษตอนต้น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในปี 

ต่อมานักเรียนหลายคนได้สอบเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัย 

อาชีวะศึกษาขอนแก่น วิชาเอกด้านจิตรกรรม นับได้ว่า 

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ได้เป็นการปลูกฝัง ช่วยพื้นฟูและ

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน

 ในการอนรุกัษส์มิวดัโนนศลิา อาจกลา่วไดว้า่มปีระเดน็

ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 1. ประชาชนและเยาวชน มีความสนใจการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ทั้งการปฏิบัติงานภายนอกอาคาร 

ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมกันได้มากมายหลายสิบคน แต่สำหรับ 

การปฏิบัติงานภายในสิม  มีพื้นที่จำกัด ดังนั้นในการทำความ

สะอาดและเขียนฮูปแต้ม ผู้ร่วมปฏิบัติงานซึ่งเป็นนักเรียนต้อง

ผ่านการคัดฝีมือมาก่อน จึง เหลือเพียงไม่กี่ ราย อนึ่ ง 

ในการดำเนินโครงการ ผู้ เขียนคาดว่าจำนวนผู้ลงมือ 

ปฏิบัติงานจริงอาจลดลงเพราะความเบื่อหน่าย แต่กลับพบว่า 

นอกจากจะไมม่ผีูใ้ดหายหนา้ไปแลว้ ยงัชกัชวนคนในครอบครวั 

และผู้รู้จัก ซึ่งหลายรายมาจากต่างจังหวัด ให้แวะเวียนมาดู 

งานกันตลอดเวลาปฏิบัติงานอีกด้วย ผู้ปกครองหลายท่านมา 

จากหลายจังหวัดก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยการมาดู 

การทำงานของบุตรหลาน บางรายระบุว่า น่าจะให้ปฏิบัติ 

งานนานๆ ตลอดภาคฤดูร้อน เพราะเป็นการใช้เวลาให้เป็น 

ประโยชน์ มิฉะนั้นมักเที่ยวเตร็ดเตร่ อนึ่ง ผู้ปกครองและ 

ชาวบ้านต่างร่วมนำอาหารมาเล้ียงผู้ปฏิบัติงานกันอย่างต่อเน่ือง

 2. อาจารย์ในโรงเรียนประจำชุมชน ได้เห็นคุณค่าของ

ศิลปกรรมท้องถิ่น และโอกาสที่สามารถนำไปต่อยอดในการ 

พัฒนาทางวิชาการและขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ส่วน 

นกัเรยีนทีม่คีวามรกัในเรือ่งศลิปวฒันธรรม กส็ามารถไปศกึษา

ต่อทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในแนวทางการมี 

ส่วนร่วมจากภาคีหลายฝ่าย เป็นการสร้างความรัก สามัคคี 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ทำให้สังคมเข้มแข็งและ 

เอื้ออาทร
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4. การอนุรักษ์สิมดินดิบ วัดสระโนน บ้านขามป้อม อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น: การอนุรักษ์สิมดินดิบแห่งเดียวในภาคอีสาน  

การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

คุณค่าและความสำคัญ

 สมิเกา่วดัสระโนน บา้นขามปอ้ม อำเภอพระยนื จงัหวดั 

ขอนแกน่ คงจะไมม่คีณุคา่และความสำคญัระดบัชาต ิหากมใิช่

เป็นสิมที่ก่อสร้างด้วยดินดิบที่ยังหลงเหลือเพียงแห่งเดียว 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หรอือาจแมก้ระทัง่ในประเทศไทย 

และด้วยอายุและประวัติของสิมที่คู่กับการตั้งถิ่นฐานครั้งแรก 

ของชุมชนทำให้สิมหลังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ในระดับท้องถิ่น  ซึ่งน่าจะมีอายุในราว 130  กว่าปี

 นอกจากนี้ สิมมีขนาดเล็กและเรียบง่ายมาก  นับได้ว่า 

มีคุณค่าอย่างสูง เพราะได้สระท้อนถึงพุทธปรัชญาซึ่งเป็นแก่น

ในการดำเนนิชวีติของผูค้นในภาคอสีาน  สิง่นีก้ค็อื การพึง่ตนเอง 

และความสมถะ สิมทั้งหลังก่อสร้างด้วยมือและวัสดุในท้องถิ่น 

และมีพอเหมาะกับการทำสังฆกรรมในวัดเล็กระดับหมู่บ้าน  

ดังนั้น สิมดินดิบแห่งวัดสระโนน  นอกจากจะมีคุณค่าและ 

ความสำคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แล้ว ยังมี 

คุณค่าต่อจิตใจและสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของพุทธปรัชญา

ประวัติสิมวัดสระโนน

 วัดสระโนนเป็นวัดแห่งเดียวของหมู่บ้านขามป้อม 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรราว 264 ครัวเรือนหรือ 

820 คน ตั้งอยู่ที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประวัติ 

การพบโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ได้แก่ 

พระพุทธรูปยืนสมัยทวารวดี  ราวพุทธศตวรรษที่  13 

จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอ รวมทั้งซากกองอิฐและหินของ 

ปราสาทเขมร อย่างไรก็ตามสำหรับที่หมู่บ้านขามป้อม 

มีประวัติว่า ชาวบ้าน 8 ครอบครัวได้อพยพหนีน้ำท่วมมา 

ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมบึงน้ำธรรมชาติและลำห้วย ใน พ.ศ. 2419 

และหนึ่งปีต่อมาก็มีการก่อสร้างวัด ซึ่งมีหอแจกที่มีเสาไม้  

8 ต้นเป็นพุทธสถานแห่งแรก ซึ่งหอแจกหลังนี้ก็ยังคง 

ปรากฏอยู่ แต่ได้รับการต่อเติมและปรับปรุงจนเป็นอาคาร 

ครึ่งไม้ครึ่งปูนขนาดใหญ่ สำหรับสิมได้รับการก่อสร้างในเวลา

ต่อมาไม่นานนัก 

ลักษณะสถาปัตยกรรมและสภาพก่อนการอนุรักษ์

 สิมดินดิบ วัดสระโนน เป็นสิมทึบ มีขนาดกว้างเพียง 

4.30 เมตร และยาว 7.53 เมตร (ภาพ 224-226) มีทาง 

เดินดาดซีเมนต์โดยรอบ ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นตลอดความ 

ยาวผนัง ภายในมีฐานชุกชีซึ่งกลายเป็นจอมปลวก เดิมคง 

มีพระประธานเป็นไม้ เพราะพบพระไม้แบบอีสาน 3 องค์ 

ถูกฝังจมในแท่นฐาน ก่อนการอนุรักษ์บนแท่นฐานก็จะเป็นท่ี 

ประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะและปูนพลาสเตอร์ต่างๆ 

ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายวัด

 การก่อสร้างสิม ใช้ก้อนอิฐดินดิบมาก่อกันขึ้นไปให้เป็น

ผนังทั้งสี่ด้าน แล้วฉาบปูนขาวเพื่อการปกป้องเนื้อดินจาก 

ความชื้น บนผนังเจาะช่องหน้าต่างด้านข้างขนาดเล็ก และ 

ช่องประตูด้านหน้าเพียงประตูเดียว หลังคามีโครงสร้างเป็น 

เสาไม้ตั้งแนบกับผนังอิฐดินดิบขึ้นไปรับ ปัจจุบันเหลือแต่เพียง

เสาไม้ที่เป็นของดั้งเดิม โครงหลังคาทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยนใหม่ 

เมื่อหลังคามุงสังกะสี ซึ่งปัจจุบันโครงหลังคาก็ผุจากปลวก 

กัดกิน และสังกะสีรั่ว จนทำให้น้ำไหลลงมายังผนังดิน 

ทำให้ผนังดินดิบมีรอยแยก และฉีกตัวแยกแบะออกจากกันทั้ง 

4 ด้าน เป็นช่องกว้าง 10-30 เซนติเมตร ทางวัดและชุมชนจึง

นำลวดสลิงมารัดไว้โดยรอบ อนึ่ง หลังคาเดิมสันนิษฐานว่า 

น่าจะมุงด้วยแป้นไม้ 

 จากสภาพที่ปรากฏ นับได้ว่าอาคารมีการเสื่อมสภาพ 

อย่างสูง เนื่องจากอิฐดินดิบเป็นวัสดุที่อ่อนแอ และไม่สามารถ 

ต้านทานความชื้นได้ เมื่อมีรอยร้าวทำให้น้ำเข้ามาทำลาย 

เนื้อดินและปูนที่ฉาบผิวให้หลุดกะเทาะออกไปเป็นอันมาก 

(ภาพ 227-228) หากไม่ดำเนินการขจัดปัญหาน้ำรั่วเข้า 

อาคาร จนทำใหไ้หลเขา้สูช่ัน้ฐาน กจ็ะทำใหอ้าคารพงัทลายลงมา 

ได้ในไม่ช้า
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ภาพ 224. แผนผังพื้นสิมวัดโนนศิลา แสดงแบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมก่อนการบูรณะ และแบบบูรณะ

ภาพ 225. รูปด้านสิมวัดโนนศิลา แสดงแบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมก่อนการบูรณะ และการกำหนดส่วนที่ดำเนินการบูรณะ
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ภาพ 226. รูปด้านสิมวัดโนนศิลา แสดงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการเมื่อการบูรณะแล้วเสร็จ

ภาพ 227. อิฐดินดิบซึ่งเป็นวัสดุที่อ่อนแอไม่สามารถทนต่อความชื้นได้

โดยเฉพาะเมื่อปูนฉาบกระเทาะออกและน้ำซึมลงมาจากหลังคารั่ว 

ทำให้ผนังเกิดร้อยร้าวตลอดแนว

ภาพ 228. สภาพสิมวัดสระโนน ก่อนการอนุรักษ์ ทั้งรอยแยกและ 

หลังคารั่วปรากฏอยู่ทั่วไป
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วิธีการอนุรักษ์

 ในการอนุรักษ์สิมดินดิบ วัดสระโนน ภายหลังที่มีการ 

ประชุมปรึกษาหารือกันกับภาคีทุกภาคส่วน (ภาพ 229) 

ซึ่งประกอบด้วยทางวัด ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน สมาชิกองค์ 

การบริหารส่วนตำบล ครูอาจารย์ในท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และช่าง 

ผู้ชำนาญการ ได้ตกลงอนุรักษ์สิมหลังนี้ให้คืนสภาพแข็งแรง 

และให้มีความงดงามตามความเหมาะสมของสิมอีสาน 

โดยประชาคมได้ไปศึกษาดูงาน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยรองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ หลังจากนั้น ก็มีการ 

สำรวจรังวัดสภาพปัจจุบันของสิม และมอบหมายให้สถาปนิก

ผู้เชี่ยวชาญจัดทำแบบอนุรักษ์ แสดงลักษณะหลังคาที่จะต้อง 

จัดทำขึ้นใหม่แทนของเดิม ซึ่งชำรุดและเพียงทำขึ้นเพื่อกันฝน 

เท่านั้น  โดยในการปฏิบัติการอนุรักษ์ทั้งหมดให้ดำเนินการ 

โดยชาวชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม แบ่งงานกัน โดยมีพระครู 

ปรีชาธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสดูแลควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 

คุณณรงค์ น้อยสุวรรณ สมาชิก อบต. เป็นแกนนำชุมชน 

อาจารย์ธนูชัย ศรีจันทร์หล้า เป็นไวยาวัจจร ผู้เขียนเป็นสถาปนิก 

รับผิดชอบเรื่องเทคนิคการบูรณะ รองศาสตราจารย์วิชิต 

คลังบุญครอง สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  

เป็นผู้เสนอแนะรูปแบบสถาปัตยกรรมในส่วนหลังคาที่จัดทำ 

ขึ้นใหม่ รองศาสตราจารย์จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ เป็นวิศวกร 

และคุณวิมล มะลิลา ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรลดา  

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการก่อสร้าง  

ได้ส่งนายช่างและเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์มาช่วยปฏิบัติงาน 

ด้านเทคนิคที่เกินกำลังและความสามารถของชาวชุมชน คือ 

การดันผนังกลับคืนให้ได้ระดับใกล้เคียงแนวด่ิงเท่าท่ีจะสามารถ 

ทำได้ ด้วยเครื่องอัดแรงไฮโดรลิก หลังจากที่ผนังทุกด้านได้รับ

การเข้าเฝือกแล้ว 

 ดังนั้น ในการปฏิบัติการบูรณะสิมดินดิบ กล่าวได้ว่า 

ประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การดันผนังให้เข้าที่ ซึ่งเป็นงานหลักที่สำคัญที่สุด 

ของการบูรณะสิม  โดยการดันผนังใช้เครื่องอัดไฮโดรลิก และ

สามารถดันเข้าไปได้ประมาณวันละ 1-2 เซนติเมตร  เมื่อดัน 

เข้าใกล้ระดับดิ่งมากที่สุด (ภาพ 230) จึงใช้เหล็กข้ออ้อยทำ 

เป็นตะขอเกาะยึดผนังไว้ รวมทั้งรอยแยกต่างๆ บนผนังด้วย

ภาพ 229. การประชุมประชาคมเพื่อกำหนดวิธีการอนุรักษ์สิม

วัดสระโนน

ภาพ 230. การเข้าเฝือกและดันผนังสิมวัดสระโนนให้กลับเข้าดิ่ง 

ให้ได้มากที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิก
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 2. กำจัดปลวก โดยใช้สารเคมีกำจัดปลวก อัดเข้าไป 

ในผนังและพื้น

 3. หลอ่คานคอนกรตีรดัรอบอาคาร เพือ่กนัการทรดุตวั 

ของผนังต่อไป และเป็นการกันน้ำจากระดับดินไหลเข้า 

ตัวอาคาร (ภาพ 231)

 4. ก่อสร้างหลังคาใหม่ โดยใช้โครงเหล็ก และมุง 

หลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีน้ำหนักเบา แต่มี 

ลวดลายเลียนแบบแป้นไม้ และเป็นวัสดุที่ เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม  อนึ่ง ชายคาได้มีการยื่นยาวเพียงพอต่อการ 

คลุมผนังและทางเดินโดยรอบ

 5. ฉาบปูนผนังภายในและภายนอกส่วนที่กะเทาะ 

ออกด้วยปูนขาวหมัก ซึ่งในส่วนนี้ดำเนินการโดยชาวชุมชน 

ผู้หญิงเกือบทั้งหมด และเป็นครั้งแรกที่มีการอนุญาตให้ผู้หญิง

เขา้ไปในสมิได ้(บางคนบอกวา่อายกุวา่ 50 ป ีเพิง่มโีอกาสไดเ้ขา้ 

มาและร่วมอนุรักษ์ จึงยินดีเป็นอย่างมาก)

 6. ตกแต่งหน้าจั่ ว  และปั้นลมด้วยไม้แกะสลัก 

ในรูปแบบศิลปกรรมอีสาน โดยใช้ช่างแกะสลักมืออาชีพ 

ซึ่งทางวัดได้จ้างมาจากภาคเหนือ เนื่องจากหาช่างพื้นบ้าน 

อีสานที่มีผีมือดีไม่ได้

 7. ปูพื้นภายในและทางเดินโดยรอบด้วยกระเบื้อง 

เคลือบด้าน (terra cotta) ซึ่งนอกจากจะทำความสะอาดง่าย 

ยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าอิฐดิบดิบ

 8. ทำฝ้าเพดานด้วยไม้กระดาน ประดับดาวเพดาน 

และไฟฟ้าแสงสว่าง

ภาพ 231. การหล่อคานรัดรอบฐานอาคารเพื่อป้องกันการทรุดตัว 

และกันน้ำไหลเข้าสู่ผนังจากพื้นด้านนอก

ภาพ 232. สิมวัดสระโนน เมื่ออนุรักษ์เสร็จ  

มีการตกแต่งงานไม้แกะสลักแบบอีสาน  

เพื่อฟื้นฟูศรัทธาและสืบทอดเอกลักษณ์ 

ศิลปกรรมอีสาน

 ทั้งนี้ แรงทั้งหมดเกิดจากการร่วมมือกัน และวัสดุ 

ทั้งหมดได้รับจากการบริจาคหรือซื้อจากเงินบริจาค ได้แก่  

ไม้ได้จากการบริจาคต้นไม้ในที่นาของชาวชุมชน ปูนขาว 

หมักจากผู้เขียน ซึ่งหมักไว้เป็นจำนวนมากที่บ้าน สำหรับ 

บริจาคเพื่อใช้ในการอนุรักษ์อาคารต่างๆ กระเบื้องมุงหลังคา 

เหล็ก ปูน ฯลฯ ซื้อในราคาผู้ผลิตและร่วมบริจาคโดยร้านขาย

วัสดุก่อสร้าง 

 อนึ่ ง เมื่อสิมวัดสระโนนอนุรักษ์ เสร็จ นำมาซึ่ ง 

ความชื่นชมยินดีด้วย งานตกแต่งไม้แกะสลัก โดยเฉพาะ 

ส่วนประดับหลังคา มีรูปแบบที่งดงาม อาจยิ่งกว่าแต่เดิมมา 

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อการฟื้นฟูศรัทธาและสืบทอด 

เอกลักษณ์ศิลปกรรมอีสาน (ภาพ 232)

132

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม



ภาพ 233. พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาส กับพระไม้ 

ซึ่งถูกปลวกกินและพบฝังไว้ใต้ฐานชุกชี จึงนำมาจัดแสดงไว้ใน 

พิพิธภัณฑ์ภายในวัด

ภาพ 234. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้มีการจัดตั้งขึ้น 

ภายในวัดสระโนน โดยมีสิมดินดิบเป็นหัวใจของการอนุรักษ์ เรียนรู้ 

และสืบทอดภูมิปัญญาหลายแขนง

การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: การฟื้นฟู 

ศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ 

 สำหรับการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน

สถาปตัยกรรมทีจ่บัตอ้งได ้เปน็กายภาพ ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนอยูแ่ลว้ 

คือการนำกลับมาใช้ใหม่ของปูนขาวหมักและงานแกะสลักไม้ 

แต่สำหรับกรณีการอนุรักษ์สิมดินดิบ วัดสระโนน ท่ีสำคัญท่ีสุด 

คือการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูศิลป 

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ที่สืบเนื่องต่อมาจากการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

 จากการพระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสได้มีการ

อนุรักษ์อาคารหลายหลังภายในวัด ตั้งแต่การปรับปรุงหอแจก

หลังเดิมให้กว้างขวางขึ้นจนเป็นศาลาไม้ทรงไทยขนาดไทย  

การนำกุฏิเก่าของเจ้าอาวาสกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 

ชุมชน เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการ 

อนุรักษ์สิม เช่นพระไม้ และเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชน  

(ภาพ 233-234) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก็อยู่ห่างจากสิมดินดิบ

เพียง 30 เมตร ทั้งนี้ การอนุรักษ์สิมดินดิบให้ฟื้นคืนสภาพมา 

เป็นอาคารประวัติศาสตร์ท่ีสวยงามย่ิง ได้สร้างเสริมแรงศรัทธาและ 

การมสีว่นรว่มของชมุชนอยา่งยิง่ยวด ซึง่ตอ่มากฏุพิพิธิภณัฑน์ัน้ 

ซึ่งใช้พื้นที่ชั้นบนเป็นพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ชั้นล่างซึ่งมี 

การใช้เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

ของอำเภอพระยืนโดยชาวชุมชนสามารถ

มาเข้าชั้นเรียนและเรียนรู้ เพิ่มเติม 

ให้ชาวบ้านกว่า 1,500 รายในอำเภอ  

สามารถมาศึกษาต่อและสอบเพื่อรับ 

ประกาศนียบัตรตั้งแต่ระดับประถมถึง 

มัธยมศึกษาตอนปลายได้ ได้มีการปรับ

ปรุงและต่อเติมให้เป็นห้องเรียน ห้องสมุด 

และหอ้งคอมพวิเตอร ์ซึง่ศนูยก์ารศกึษา 

นอกโรงเรียนภายในวัดน้ี แต่เดิมมีศาลาโถง 

เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ขณะนี้ก็ได้มี

สิมดินดิบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

และจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์
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 กจิกรรมการฟืน้ฟแูละสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทีเ่ปน็

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้มีการขยายผลไปอย่าง 

กว้างขวาง ภายใต้การจัดกิจกรรม 5 ประเภท คือ

 1. คลังสมอง โดยเป็นการรวบรวมปราชญ์ท้องถิ่น  

สบืทอดองคค์วามรูแ้กช่าวบา้นและเยาวชน ในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่

หมอสูตรขวัญ วิชาจ้ำหอเจ้าปู่ การสวดสรภัญญะ การจัด 

ขันหมากเบ็งและพานบายศรี หมอลำ-เพลงกล่อมลูก 

ผญาเอิ้นขวัญ การจักสานไม้ไผ่ สมุนไพรและหมอพื้นบ้าน 

การจักสาน ช่างไม้ทำโปงและโฮงฮด การทำบั้งไฟและตะไล 

และหมอดิน-ปุ๋ยชีวภาพ

 2. การส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การทำเสื่อกกพื้นเมือง 

การทอผ้าไหม การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำอาหาร 

และขนมพื้นบ้าน

 3. การจัดงานบุญประเพณี 12 เดือน และเมื่อการ 

อนุรักษ์สิมแล้วเสร็จ ได้มีการฟื้นฟูประเพณีการก่อพระเจดีย์ 

ทราย (ภาพ 235) ในยามค่ำคืนก่อนวันสงกรานต์ โดยมี 

การประกวดประขนัการปัน้ทรายเปน็ตวัสตัวต์า่งๆ ในประเพณ ี

อีสาน อีกด้วย

 4. ลานกิจกรรม โดยใช้พื้นที่ลานวัดด้านหลังสิม 

เป็ นสถานที่ ชุ มนุ มต่ า งๆ  เช่ น  การ เสวนาผู้ สู ง อายุ  

การออกกำลังกายแอโรบิกส์  กิจกรรมวันพ่อ วันแม่  

การบวชสามเณร การฝึกสมาธิ ฯลฯ

 5. กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สิม พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 

ห้องคอมพิวเตอร์ โดยจัดเป็นโปรแกรมการศึกษาเรียกว่า 

“บ้านหลังเรียน” หลังเลิกเรียน 15.30 น. เยาวชนสามารถมา

ประกอบกิจกรรมที่วัด เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

โดยการจัดตั้งเป็นชมรม ซึ่งในขณะนี้มี 2 ชมรม คือ วงศิลป ์

อีสานโปงลางสระโนนของเยาวชน และชมรมฟ้อนรำโปงลาง 

ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีการแสดงกันอยู่เป็นประจำ

 ดงันัน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ การอนรุกัษม์รดกสถาปตัยกรรม 

นำมาสู่การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ

การก่อสร้างและศิลปะ ส่งเสริมบทบาทสตรี รวมทั้งชุมชนเอง 

ที่มีพระและวัดเป็นศูนย์กลาง ยังก่อให้เกิดการขยายผลไปสู ่

กิจกรรมการพื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกมิติ 

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพ ประเพณี ศิลปกรรม ศิลปะ 

การแสดง หรอืการสง่เสรมิสขุภาพ นบัเปน็การฟืน้ฟแูละสบืทอด 

ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งนับเป็นการ 

สร้างชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ในบริบทของภาคอีสาน ที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ 235. การฟื้นฟูการประกวดการปั้นพระเจดีย์ทรายและรูปสัตว์ต่างๆ ประดับ (รวมทั้งไดโนเสาร์) ภายหลังจากที่การอนุรักษ์สิมดินดิบ 

วัดสระโนน ได้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
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 ในหลายบทที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์สถาปัตย 

กรรมที่เป็นอาคารเฉพาะหลัง ให้คืนสภาพแข็งแรงและ 

สวยงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งในการบูรณะ 

อาคารเหล่านั้นได้นำไปสู่การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญา 

ด้านก่อสร้างและศิลปกรรมในท้องถิ่นที่จับต้องได้ รวมทั้ง 

การสืบทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

จนผลจากการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมได้สร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ให้ชุมชน 

 ในบทนี้  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในแนวทาง 

การมีส่วนร่วม ยังได้ขยายผลไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของผู้คนในชุมชนในหลากหลายมิติต่อไป มิใช่เฉพาะด้าน 

ศลิปวฒันธรรมและการเรยีนรู ้แตย่งัไปถงึแงส่งัคม การทอ่งเทีย่ว 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถมีขึ้นได้ 

จากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและขยายผลไปสู่มิติต่างๆ  

โดยกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างจากหลายจังหวัด ซึ่งน่าจะ 

เป็นแนวทางให้หมู่บ้าน อำเภอ และเมืองต่างๆ ได้มีกำลังใจ  

เพราะความสำเร็จที่ เกิดขึ้นจากแนวทางการมีส่วนร่วม 

เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่สามารถขยายผลไปได้ไกลขึ้นตามการ 

ตระหนกัรู้ถึงคุณคา่มรดกวฒันธรรมทีต่นมี มิใชว่่าทีน่ั้นจะต้อง

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอีสาน
กับการพัฒนาชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน7

1. จากสถาปัตยกรรม สู่ชุมชนและเมือง

มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ อลังการ แต่หากเห็นคุณค่าอันเป็น 

เนื้อแท้ของมรดกสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

ต่อการดำเนินชีวิต ในบริบทของตนเอง สถาปัตยกรรมเล็กๆ 

ก็สามารถนำพามาซึ่งความสุข ความแข็งแรง และความภาค 

ภูมิใจมาสู่ทุกชีวิตทุกวัยในชุมชนได้ ในบทนี้ จึงได้แสดงถึงการ

จัดตั้งคุ้มวัฒนธรรมของอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  

ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรมของเมืองมัญจาคีรี, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน 

ชุมชนไปพร้อมๆ กับการจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการท่อง 

เที่ยวทางวัฒนธรรมที่บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัด 

อำนาจเจริญ, การอนุรักษ์เรือนไทยเลยและการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน จนได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม 

ดี เด่น และชุมชนอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดี เด่น  

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชนไปพร้อมๆ กับการจัดตั้ง 

หมู่บ้ านโฮมสเตย์ เพื่ อการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมที่  

บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ การอนุรักษ์ 

เรือนไทยเลยและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จนได้รับ 

ยกย่องให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น และโครงการอนุรักษ์ 

ย่านประวัติศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองนครพนม 
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และนครอุดรธานี ซึ่งสถานที่เหล่านี้ ล้วนมิได้มีสถาปัตยกรรม

ที่เด่นเลิศเลอ หากแต่เมื่ออยู่รวมกัน แล้วมีบูรณภาพและ 

ความเป็นเนื้อแท้ทางมรดกสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกลมเกลียวกัน ย่อมปรากฏคุณค่าสูง 

และเมื่อได้รับการจัดการที่เหมาะสม ก็เป็นการอนุรักษ์มรดก 

วัฒนธรรมที่ยั่งยืน อันสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

คุณภาพชีวิตของคนได้อย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญ

 เมืองมัญจาคีรี จากเดิมที่ เคยมีเจ้าเมืองปกครอง  

เมื่อมีการปรับปรุงการปกครองเป็นระบอบเทศาภิบาลใน 

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้กลายเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  

เรือนพักอาศัยและที่ดินของเจ้าเมือง ก็ได้ถูกแบ่งแยกให้ 

ลูกหลานในเวลาต่อมา เนื่องจากเรือนพักอาศัยในอดีต  

ล้วนเป็นเรือนไม้ก็ถูกรื้อถอนขายไม้ไปเกือบหมด โดยเฉพาะ 

เรือนหลังใหญ่ๆ เช่นเรือนเจ้าเมือง คงเหลือแต่เล้าข้าว  

(ยุ้งข้าว) หลังใหญ่หลังหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นที่เก็บข้าว ไม้ฝาง 

และเมล็ดพืช เพื่อนำไปส่งส่วยให้เมืองหลวง และเรือนไม้ 

ของข้าราชบริพารอีก 2 หลัง

 ดังนั้น สถาปัตยกรรมเก่า ที่หลงเหลืออยู่เพียงนี้ของ 

เมืองมัญจาคีรี จึงมีความสำคัญในการบอกเล่าประวัติศาสตร์ 

ของเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง เฉกเช่นหลายเมืองที่กลายเป็น 

อำเภอ จากการพัฒนาอันรวดเร็ว ทำให้สิ่งก่อสร้างทันสมัยได้ 

เข้ามาทดแทนบ้านเรือนเก่าที่สร้างด้วยไม้ ซึ่งหากมิได้มีการ 

รว่มอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมเกา่แกไ่ว ้ในแตล่ะอำเภอ โดยเฉพาะ 

ที่เคยเป็นเมืองขนาดเล็ก ย่อมไม่ปรากฏหลักฐานความเจริญ 

หรือความมีอยู่ให้ทราบได้เลย

 สุรศักดิ์  ธาดา ผู้ เป็นรุ่นหลานของอดีตเจ้าเมือง 

มัญจาคีรี ได้รับมรดกเล้าข้าวและเรือนเก่ามาหนึ่งหลัง พร้อม 

กับที่ดินริมถนนแปลงหนึ่ง ด้วยจิตวิญญาณของความเป็น 

ครูชำนาญการด้านการงานอาชีพ ในการทำเครื่องประดับ  

2. การอนุรักษ์เรือนไม้เก่าและการจัดตั้งคุ้มวัฒนธรรมมัญจาคีรี  

อำเภอมัญจาคีรี (ศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เมืองมัญจาคีรี) 

จังหวัดขอนแก่น

เครื่องแต่งกายพื้นเมืองและผ้าทอโบราณ รวมทั้งด้านศิลปะ 

การแสดงในท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์

มรดกวัฒนธรรม จึงได้มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือในการ 

อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมที่ได้รับสืบทอดมาเพื่อจัดตั้งเป็น 

คุ้มวัฒนธรรมแห่งเมืองมัญจาคีรี 

สภาพก่อนการอนุรักษ์

 เล้าข้าวเจ้าเมืองนั้น มีขนาดใหญ่กว่าเล้าข้าวชาวบ้าน 

โดยท่ัวไป (ภาพ 236) เน่ืองจากต้องเก็บธัญพืชไว้เพ่ือส่งส่วยให้ 

เมืองหลวงด้วย แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ของอำเภอ ที่มีการถมถนนให้สูงขึ้น ทำให้เล้าข้าวและเรือนไม้

เก่าจำนวน 2 หลังที่ตั้งกระจายอยู่บนพื้นที่ดินที่ได้รับมรดก 

ตกทอดกันมาแก่อาจารย์สุรศักดิ์ ธาดาและพี่ชาย ต้องตก 

อยู่ในสภาพน้ำท่วมขังและผุ เนื่องจากเป็นอาคารไม้ และ 

ไม่ได้ใช้งานแล้ว

วิธีการอนุรักษ์

 ในการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรม สว่นใหญเ่ปน็การอนรุกัษ์

ในที่ตั้ งดั้ ง เดิม แต่ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีปัญหาลุ่มต่ำ 

และอาคารอยู่กระจัดกระจาย ไม่สามารถใช้พื้นที่ให้เป็น 

ประโยชน์ได้ และจำเป็นต้องคงพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของเจ้าของ

ทีด่นิ แตอ่กีสว่นหนึง่จะไดน้ำมาจดัตัง้เปน็ศนูยว์ฒันธรรม ดงันัน้ 

หลังจากที่มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในภาคีที่เกี่ยวข้อง 
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คือเจ้าของมรดกสถาปัตยกรรม ผู้เขียนมาจากภาควิชาการ  

และกลุม่บคุคลทีม่ทีัง้ญาตมิติรลกูศษิยซ์ึง่ประกอบอาชพีหลาก

หลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและพ่อค้าเอกชน ซึ่งถือได้ว่า 

เป็นตัวแทนภาคประชาชน จึงได้เห็นพ้องว่า จำเป็นต้องมีการ

โยกย้ายอาคารเก่าจำนวน 3 หลังให้ไปรวมกลุ่มกัน และให้ม ี

พื้นที่ ด้ านหน้าพอเพียงสำหรับการประกอบกิจกรรม 

อเนกประสงคข์องศนูยว์ฒันธรรม ใหม้กีารถมทีด่นิใหม้รีะดบัสงู 

เท่าระดับถนนหลวงด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรม และควรยก 

อาคารใหส้งู  โดยใหม้ชีัน้ใตถ้นุ เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ปน็หอ้งเรยีน 

และประกอบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชน 

ในชุมชน ในลักษณะพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ 

 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการโยกย้ายและอนุรักษ์เรือน โดยช่างท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ 

งาน (ภาพ 237) ตามวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การยกเรือนโดยรอก (ภาพ 238)

 2. การย้ายเรือนให้ไปรวมกลุ่มกันโดยล้อและกว๊าน 

(ภาพ 239-242)

 3. การทำฐานรากและเสาอาคารใหม่โดยคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ให้คงเสาไม้เดิมไว้ให้มากที่สุด โดยตัดเฉพาะส่วน 

โคนเสาที่ผุจนไม่สามารถคงสภาพใช้งานได้ต่อไปทิ้ง

 4 . เปลี่ ยนหลังคาสั งกะสี เดิมที่ ผุ รั่ วทั้ งหมดเป็น 

กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก

 5. ซ่อมแซมพื้นไม้และฝาเดิม โดยการตัดต่อหรือ 

เปลี่ยนไม้ทดแทนไม้เดิมที่ผุกร่อนหรือที่ถูกปลวกกิน

 6. จัดสร้างบันไดทางขึ้นด้วยไม้ ให้กลมกลืนกับ 

ลักษณะหมู่เรือนเก่า

ภาพ 236. เล้าข้าว (หลังขวา)  

และเรือนข้าราชบริพารเจ้าเมืองมัญจาคีรี 

(หลังซ้าย) ที่ตกอยู่ในสภาพชำรุด และจะมี 

น้ำท่วมขังในฤดูฝน

ภาพ 237. เล้าข้าว และเรือนข้าราชบริพารเจ้าเมืองมัญจาคีรี 

ที่บางส่วนชำรุดมากต้องทำการรื้อออกก่อนเคลื่อนย้าย

ภาพ 238. เล้าข้าวเจ้าเมืองมัญจาคีรี ที่กำลังถูกยกขึ้นมา 

เพื่อทำการเคลื่อนย้าย
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 7. จัดแสดงนิทรรศการด้านบนเรือนทั้ง 3 หลัง 

โดยเล้าข้าวตั้งไว้ตรงกลาง เป็นห้องจัดแสดงประวัติการ 

ตั้งเมืองและห้องเกียรติยศเจ้าเมืองมัญจาคีรี เรือนอีก 2 หลัง 

จัดแสดงผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของอำเภอ เครื่องแต่งกาย 

และโบราณวัตถุต่างๆ 

 8. จัดภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ 

ห้องสุขา ไว้บริเวณหลังเรือน สวนด้านหน้าที่มีเรือโบราณจัด 

แสดงไว้ ฯลฯ 

การอนุรักษ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหมู่เรือนไทยอีสานพร้อม 

เล้าข้าวให้เป็น คุ้มวัฒนธรรมอำเภอ (ภาพ 243) คุ้มวัฒนธรรม 

อำเภอ เปน็การอนรุกัษเ์รอืนกาย หากไมม่กีจิกรรมเขา้ไปใชง้าน 

ก็เสมือนไร้จิตวิญญาณ ไม่มีชีวิต และชีวิตจะยั่งยืนสืบต่อไปได้

ก็ต้องมีการจัดการที่ดี

 คุ้มวัฒนธรรมมัญจาคีรี ก่อตั้งโดยเอกชนผู้มุ่งมั่น  

โดยภาควิชาการและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม และร่วมกันจัด 

กิจกรรมให้เกิดขึ้น ได้แก่ ห้องเรียนศิลปวัฒนธรรมในแขนง 

ต่างๆ เช่น การออกแบบลายผ้าไหม การแสดงพื้นเมือง 

เครือ่งแตง่กาย การจดัดอกไม ้การทำบายศร ีฯลฯ ซึง่หอ้งเรยีน 

และเครือข่ายของคุ้มวัฒนธรรมแห่งนี้ ได้สร้างนวัตกรรม 

ที่น่าชื่นชมยกย่องหลายประการ เช่น การทำเครื่องประดับชุด

และการแสดงจากวสัดเุหลอืใชก้ระปอ๋งอลมูเินยีม, ซึง่เปน็ฝมีอื

ของเดก็นกัเรยีนชัน้ประถม, การออกแบบผา้ไหมมดัหมีล่วดลาย 

ใหม่ๆ, การฟื้นฟูผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ, การออกแบบชุด 

การแสดงและดนตรีประกอบเฉพาะเพื่อการแสดงของอำเภอ 

และประดิษฐกรรมเครื่องดนตรีพื้นเมืองจากไม้ไผ่ทั้งวง  

(วงพณิแคนแดนมญัจา โรงเรยีนมญัจาศกึษา) ภายใตก้ารสรา้ง 

สรรค์และการควบคุมวงโดยอาจารย์สรายุทธ ยนยุบล  

(ภาพ 244) เป็นต้น

 ดงันัน้ การอนรุกัษม์รดกสถาปตัยกรรมในทีน่ี ้นอกจาก 

จะทำให้อาคารเก่าดำรงอยู่ได้สืบไป ยังสามารถขยายผลก่อให้

เกิดพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และศูนย์เรียนรู้ด้านศิลป 

วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมและสร้างแหล่ง 

เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ภาพ 239. การเคลื่อนย้ายเล้าข้าวเจ้าเมืองมัญจาคีรีโดยใช้รอกกว๊าน

ภาพ 241. เรือนข้าราชบริพารเจ้าเมืองมัญจาคีรี กำลังถูกเคลื่อนย้าย 

ไปยังที่ตั้งใหม่

ภาพ 240. ล้อเหล็กขนาดเล็กที่ใช้รองใต้เสาเล้าข้าวเจ้าเมืองมัญจาคีรี  

เพื่อช่วยให้เล้าข้าวสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ได้
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ภาพ 243. คุ้มวัฒนธรรมมัญจาคีรี ในปัจจุบันที่ช่วยส่งเสริมการศึกษา

ทางประวัติศาสตร์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

ภาพ 244. วงพิณแคนแดนมัญจา ที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นทำจากไม้ไผ่  

ขณะแสดงรับแขกเมืองในพื้นที่ใต้ถุนคุ้มวัฒนธรรม ซึ่งยกพื้นสูง 

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้ถุนในลักษณะอเนกประสงค์ได้

ภาพ 242. เล้าข้าวและเรือนข้าราชบริพารเจ้าเมืองมัญจาคีรี ท่ีถูกเคล่ือนย้ายมาจัดเรียงยังท่ีต้ังใหม่ โดยมีเล้าข้าวอยู่ตรงกลาง เพ่ือรอการซ่อมแซม 

ให้เป็นคุ้มวัฒนธรรม
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ประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญ

 บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

เป็นหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่ง เข้าถึงโดยถนนลาดยางจากตัว

อำเภอเมืองไปราว 20 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่ริมลำห้วย 

ธรรมชาติ ซึ่งมีประวัติว่าเคยจับปลาเค้าได้ขนาดใหญ่มาก 

ต้องใช้คนสองคนแบก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีการ 

ตั้งถิ่นฐานของชาวไทลาวกว่าร้อยปีมาแล้ว ในหมู่บ้านเป็นที่ 

ตั้งของวัดศรีโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ ก่ออิฐฉาบปูนตกแต่ง 

ลวดลายโดยช่างญวน ภายในประดิษฐานพระประธานปูนปั้น

ขนาดใหญ่ ด้านหน้าวิหารเป็นที่ตั้งของหอแจกไม้ซึ่งสร้างขึ้น 

อย่างเรียบง่าย รวมทั้งกุฏิไม้แบบดั้งเดิมในบริเวณใกล้กัน

 จากการที่หมู่บ้านมีวิหารเก่าแก่ ทำให้ประชาคมต้อง 

การอนุรักษ์และขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ตามนโยบายที่ 

ผ่านมาของรัฐบาล โดยมีแกนนำของหมู่บ้านเป็นอาจารย์ 

เหรียญชัย โพธารินทร์ ครูสอนศิลปะของโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  

ได้มีการรวมกลุ่มครัวเรือนเพื่อจัดตั้งเป็นเรือนพักแรมให้ 

นกัทอ่งเทีย่วขึน้ และไดต้ดิตอ่ใหผู้เ้ขยีนไปรว่มดำเนนิโครงการ

อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในหมู่บ้าน โดยนายกองค์การ 

บรหิารสว่นจงัหวดั และผูอ้ำนวยการการทอ่งเทีย่วในเขตพืน้ที ่

ก็ให้ความสนใจด้วย

 หากพิจารณาดูจากลักษณะบ้านเรือนที่ เรียบง่าย 

เรอืนพกัอาศยัเกา่แก ่ทีส่ว่นใหญเ่ปน็เรอืนไมจ้รงิผสมเครือ่งผกู 

คือมักมีฝาเป็นไม้ไผ่สาน ต่อมาก็มีการสร้างเรือนเป็นไม้จริง 

ทั้งหลัง แต่รูปแบบไม่ใคร่งดงามนัก แต่ที่มีคุณค่าและ 

ความสำคญัคอื เรอืนพกัอาศยัแตล่ะหลงัมปีระวตัคิวามเปน็มา 

และมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงเหลืออยู่ โดยเรือน 

พักอาศัยเก่าแก่เหล่านั้น เจ้าของต่างมีฝีมือในการประกอบ 

อาชีพขั้นสูง จนเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัด คือการเป็นหมู่บ้าน 

หมอลำ ซึ่งมีอยู่หลายสิบคณะในหมู่บ้าน และยังสืบทอด 

ศิลปการแสดงมายังรุ่นลูกหลานโดยไม่ขาดสาย รวมทั้งงานไม้

กอ่สรา้งและงานแกะสลกัทีย่งัมชีา่งทำอยู ่อนึง่ในการประกอบ 

3. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและการจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์

เพื่อการท่องเที่ยว บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพหมอลำ ต้องมีเครื่องแต่งกายงดงาม การทอผ้าไหมจึง 

ปรากฏอยู่ในอดีตเกือบทุกครัวเรือน และเมื่อเดินทางไป 

แสดงไกลๆ ตอ้งนำอาหารไปดว้ย จงึปรากฏบา้นทีท่ำปลาแดก 

(ปลาร้า) เป็นอาชีพดั้งเดิม มีไหอยู่ใต้ถุนเป็นจำนวนมาก  

นอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านติดพื้นที่ป่าซึ่งปัจจุบันเป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีเครื่องมือจับสัตว์นานาชนิดไว้ใน 

ครัวเรือน รวมถึงเครื่องจักสานที่หลากหลาย ที่ยังสืบทอด 

การทำหัตถกรรมจักสานได้เป็นอย่างดี

 ดังนั้น แม้เรือนพักจะไม่ใช่ผลงานสถาปัตยกรรมที่ 

งดงามนัก แต่วิถีชีวิต จิตวิญญาณ และองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่

ยังได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาโดยมิได้ขาดสาย จึงทำให้ 

หมู่บ้านนี้มีคุณค่า และได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโฮมสเตย์ในระดับจังหวัด

สภาพก่อนการอนุรักษ์

 สถาปัตยกรรมในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์คือเรือนพัก 

อาศยัและวหิารวดัศรโีพธิช์ยั ซึง่เรอืนพกัอาศยัดัง้เดมิสว่นใหญ ่

มีสภาพทรุดโทรม เพราะมักมีฝาเป็นไม้ไผ่สาน ซึ่งเมื่อผ่าน 

เวลามานานก็จะผุชำรุด รวมทั้งพื้นไม้ชานและบันไดต่างๆ 

ก็เช่นกัน สำหรับเรือนยุคหลังที่สร้างขึ้นหลัง พ.ศ. 2510 ก็เป็น

เรือนไม้ที่มีรูปแบบรับอิทธิพลตะวันตกที่มีหลังคาลาดต่ำ  

ในการอนรุกัษม์รดกสถาปตัยกรรมในหมูบ่า้น จงึมกีารประชมุ

ประชาคมภาคีภาควิชาการและภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว  

ใหม้กีารอนรุกัษว์หิารซึง่เปน็หวัใจของชมุชน แตเ่นือ่งจากวหิาร 

มีสภาพแข็งแรงดี (ภาพ 245) จึงซ่อมแซมเพียงการฉาบปูน 

เล็กน้อยเท่านั้น และในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงจะได้เน้นไปที่การอนุรักษ์ 

เรือนไม้พื้นเมืองเดิม ให้มีสภาพดีขึ้น รวมถึงการสร้างห้องน้ำ 

เพื่อให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ประเทศไทย
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วิธีการอนุรักษ์

 ในการอนุรักษ์วิหาร ก็เป็นการซ่อมฉาบปูนที่กะเทาะ 

ดว้ยปนูหมกั สว่นหลงัคาสงักะสยีงัไมผ่มุากถงึขัน้ชำรดุจงึยงัไม่

เปลี่ยน แต่ก็ได้มีการทำกระเบื้องซีเมนต์เองในชุมชน รอไว้ 

สำหรับใช้เปลี่ยนหลังคาในอนาคตแล้ว สำหรับการซ่อมเรือน 

พกัอาศยัดัง้เดมิทีว่สัดชุำรดุ (ภาพ 246) เจา้ของเรอืนแตล่ะหลงั 

ซึ่งส่วนมากก็เป็นช่างไม้เองอยู่แล้ว ก็ได้ร่วมใจกันซ่อมแซมฝา 

พื้นและบันได (ภาพ 247-251) โดยเปลี่ยนไม้ใหม่ให้แข็งแรง  

แต่ที่สำคัญคือมีมุมจัดแสดงสิ่งของซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาในแต่

ละครัว เรือนไว้ ให้นักท่องเที่ ยวชม (ภาพ 252-253)  

ส่วนภาควิชาการ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมแล้ว ยังได้ให้นักศึกษาช่วยกันสำรวจทำแผนที ่

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อให้หมู่บ้านนำไปพิมพ์เป็นแผ่นพับ 

เส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งวัด เรือนของปราชญ์ 

ชาวบ้านในแขนงต่างๆ ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญา และ

ตำแหน่งเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ 

ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนขึ้น เนื่องจากในหมู่บ้านนี้มีความสามารถในเรื่องช่างไม้ 

และเครื่องจักสานอีกด้วย (ภาพ 254-255)

 ดังนั้น จะเห็นว่าการอนุรักษ์ เรือนเก่า เพื่อการ 

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่บ้านปลาค้าวนี้ ก็มิได้ทำอย่างหรูหรา  

เพราะวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้ 

วิถีชีวิตในชนบท แต่อย่างไรก็ตาม ในการต้อนรับและให้ความ

รู้แก่นักท่องเที่ยว ก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหาร 

จัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ 

ภาพ 245. วิหารวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านปลาค้าว 

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีสภาพ 

แข็งแรงดี การซ่อมแซมจีงดำเนินการที่จำเป็น

จึงมีเฉพาะในส่วนปูนฉาบส่วนฐานที่กะเทาะ 

ออกเท่านั้น 

ภาพ 246. สภาพเรือนพื้นถิ่นในบ้านปลาค้าว ที่หลายหลังผุชำรุด  

แต่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการเปลี่ยนวัสดุเป็นบางส่วน
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ภาพ 249. เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินท่ีได้รับการอนุรักษ์ด้วยวัสดุแบบด้ังเดิม

ภาพ 250. เรือนพักอาศัยที่ได้รับการปรับปรุงอย่างง่ายๆ อีกหลังหนึ่ง 

ซึ่งให้บรรยากาศแบบพื้นถิ่น

ภาพ 251. เรือนพักอาศัยแบบพ้ืนถ่ินเพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวโฮมสเตย์

ที่บ้านปลาค้าว

ภาพ 247-248. เรือนพักอาศัยของแม่เฒ่าซึ่งอาศัยอยู่แต่เพียงผู้เดียว 

จากเดิมซึ่งชำรุด (บน) ก็ได้รับการซ่อมแซมจนสามารถนำมาใช้เป็น 

เรือนพักนักท่องเที่ยวได้ (ล่าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก็ได้พาคณะมาแวะชม โดยมีแม่เฒ่าเป็นมัคคุเทศก์เล่าประวัติศาสตร์ 

ท้องถิ่นให้ฟัง

การอนุรักษ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ปัจจุบันบ้านปลาค้าว ได้มีการจัดการที่ดีจนได้รับ 

มาตรฐานโฮมสเตย์ประเทศไทย โดยทางจังหวัดและการท่อง 

เที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้ความสนับสนุนประสานงานส่งผู้ 

มาดูงานและประชุมสัมมนาให้เข้ามาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ 

เป็นประจำ โดยเน้นจุดเด่นคือการสืบสานการแสดงหมอลำ  

จนมีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านหมอลำของอีสาน สำหรับการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ปรากฏว่า ชาวชุมชนสามารถจัดทำ 

เฟอร์นิเจอร์และแจกันไม้ไผ่เพื่อการส่งออกไปกรุงเทพฯและ 

ต่างประเทศ นำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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ภาพ 252. ภายในเรือนพื้นถิ่นทุกหลังได้รับการส่งเสริมให้จัดมุมเรียนรู้ 

วิถีชีวิตด้วยการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต

ภาพ 253. ภูมิปัญญาด้านการจักสานของชาวบ้านปลาค้าวเป็น 

ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ภาพ 254. เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านที่เปิดโอกาส

ให้นักเรียนที่มาพักหัดทอผ้าพื้นเมือง

ภาพ 255. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ของบ้านปลาค้าวร่วมกับนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4. การอนุรักษ์เรือนไทยเลย หมู่บ้านวัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญ

 หมู่บ้านนาอ้อเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีครัวเรือนอยู่  

700 กว่าหลังคาเรือน ทำเลที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาระหว่าง 

ภูผาปู่กับภูผาทา มีลำน้ำพานหรือลำห้วยพานไหลผ่านกลาง 

หมู่บ้านตลอดความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งวาง 

ตัวทอดยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงใต้ ชาวบ้านนาอ้อมีอาชีพทำนาและมีหัตถกรรมการ 

ทอผ้าเองและปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินที่บ้าน เช่น ผักบั่ว 

(หอมแดง) กระเทียม ข้าวโพด มัน มะขามหวาน  ซึ่งหากม ี

เหลือจำนวนมากก็แบ่งขายและเก็บไว้เพาะปลูกในปีต่อไป

 สุจินต์ เพชรดี (2543:1-4) ได้สรุปคำยืนยันของผู้เฒ่า 

2 ท่านในหมู่บ้านนาอ้อถึงประวัติของหมู่บ้านว่า เป็นหมู่บ้าน 

เกา่แกม่อีายกุวา่ 300 ปมีาแลว้ ชาวนาออ้มเีลอืดเนือ้เชือ้สายลาว 

“เผ่าไทลื้อ” อพยพจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์  

โดยชาวบ้านนาอ้อเริ่มมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย 

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2236 โดยตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่ม 

โดยรอบ “หนองอ้อ” (หนองน้ำใหญ่ที่มีป่าอ้อขึ้นหนาแน่น 

โดยรอบ) ชาวนาอ้อมีความสามัคคีอย่างดีเลิศ มีอาชีพ 

ทำไร่นาและค้าขายวัวควายเรียกว่า “นายฮ้อย” อยู่หลายราย 

ทำให้มีฐานะดี สามารถสร้างวัดประจำบ้านนาอ้อขึ้นเป็น 

แห่งแรกคือวัดศรีจันทร์ และต่อมามีการตั้งวัดศรีชมชื่นอีก 

วัดหนึ่ง ทั้งสองวัดมีเจ้าอาวาสต่อมาอีกหลายองค์ แต่เมื่อ 

เจ้าอาวาสชราภาพลงและพระหนุ่มในวัดก็ไม่ได้พัฒนาวัด 

วัดจึงทรุดโทรมลง กระทั่งได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง เมื่อปี 

พ.ศ.2532 โดยพระภิกษุสน ลูกหลานชาวนาอ้อ ผู้ได้รับนิมนต์

ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีจันทร์ โดยมีพระอาจารย์ทองสา 

และพระครูวรรณทำการสอนบาลีและปริยัติธรรม ครั้นต่อมา

พระอาจารย์ทั้งสององค์ต้องมีเหตุทิ้งวัดศรีจันทร์ไปที่อื่น  

พระภิกษุสนจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสและได้เป็น 

เจ้าคณะตำบลนาอ้อ ปัจจุบันมีสมณศักด์ิเป็นพระครูประภัสร์ 

จันทโชติ (สน ปภัสสโร)

 ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ายึดดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง  

ได้มีประวัติที่เกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านนาอ้อ เนื่องจากเป็นสถาน

ที่ที่ทหารฝรั่งเศสเข้ามาตั้งค่ายอยู่ใกล้เคียง และยังคงปรากฏ 

โบราณสถานที่รับอิทธิพลแบบฝรั่งเศสปรากฏอยู่คืออาคาร 

สุขาก่ออิฐฉาบปูน ในวัดศรีจันทร์ 

 รูปแบบของแผนผังชุมชนหมู่บ้านนาอ้อ แสดงลักษณะ

แผนผังชุมชนรูปยาวเกาะไปตามริมฝั่งลำน้ำพาน ซึ่งเป็น 

ลำน้ำขนาดเล็ก วางตัวอยู่ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  

ช่วงที่ไหลผ่านตลอดความยาวหมู่บ้าน มีระยะทางประมาณ 

1.5 กิโลเมตร มีที่ราบลุ่มต่ำอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ (ทิศใต้)  

จึงเป็นบริเวณที่นาที่สำคัญของหมู่บ้าน  ลำน้ำพานเคยเป็น 

แหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภค สำหรับน้ำที่ใช้ในการบริโภค 

จะใช้บ่อน้ำส้าง (บ่อน้ำตื้น) ซึ่งแต่ละบ้านจะขุดขึ้นไว้ใช้เอง 

หรือปันกันใช้ในกลุ่มบ้าน สำหรับเรือนพักอาศัยซึ่งมีลักษณะ 

เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเลย ตั้ งอยู่ตามแนวลำน้ำ 

โดยที่มีวัดศรีจันทร์ ซึ่ งมีสถาปัตยกรรมหอแจก กุฏิไม้  

และสุขาโบราณ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน

 คุณค่าและความสำคัญของชุมชนและสถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่นบ้านนาอ้อ อยู่ที่แผนผังชุมชน ที่แสดงถึงแนวคิดในการ

วางแผนผังชุมชนที่กำเนิดจากการตั้งหมู่บ้านแรกเริ่มเป็น 

กลุ่มก้อนอยู่ ริมฝั่ งลำน้ำ มีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน มี  

“ศาลเจ้าพ่อคำแดง”  เป็นศาลเจ้าที่กลางบ้าน พื้นที่ราบทาง 

ทิศใต้ของหมู่บ้านตามแนวลำน้ำเป็นบริเวณทำนาหลัก  

ส่วนด้านทิศเหนือเป็นนาในที่ดอนกว่า แสดงถึงภูมิปัญญา 

ของชนเผ่าไทในการใช้ระบบเหมืองฝาย ทำให้สามารถผลิต 

ข้าวได้ไม่ว่าปีน้ำมากและน้ำน้อย ส่วนสถาปัตยกรรมปรากฏ 

เรือนไทยพื้นถิ่นของกลุ่มไทยเลยปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก 

กว่าหมู่บ้านอื่นในจังหวัด รวมทั้งสถาปัตยกรรมดั้งเดิมภาย 

ในวัด
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สภาพก่อนการอนุรักษ์

 ลำน้ำพาน เดิมเป็นลำน้ำสำคัญที่คนในหมู่บ้านใช้อาบ 

ได้ ได้แปรสภาพมาเป็นลำน้ำที่ใช้ทิ้งน้ำเสีย ปัจจุบันเป็น 

ลำน้ำเล็กๆ มีขนาดกว้างเพียง 4-8 เมตรเท่านั้น (เนื่องจาก 

ถกูถมตลิง่รกุลำ้) และมนีำ้ไหลมากนอ้ยตามฤดกูาล ลำนำ้พาน

ไหลลงสูแ่มน่ำ้เลยบรเิวณบา้นปากพาน ดว้ยขาดการทำนบุำรงุ 

และเอาใจใส่ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และถูกรุกล้ำถมดิน 

ตามแนวตลิ่งจนกลางเป็นเพียงลำธารน้ำเล็กแคบและสกปรก 

 ลักษณะของบ้านชาวไทยเลยแต่ด้ังเดิมเม่ือประมาณร้อย 

กว่าปีก่อนนั้น คุณตาสุบิน ราชโยธา (อายุ 78 ปี) และคุณยาย 

จบ ทีปภูเขียว (อายุ 70 ปี) เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นตอนเด็กๆ 

เป็นเรือนไม้ หลังคาจั่วมุงด้วยหญ้าคาเป็นส่วนใหญ่ มีพื้น 

เป็นฟาก (ลำไม้ไผ่นำมาตีคลี่เป็นแผ่น) ต่อมาประมาณ 60-70 

กว่าปีมานี้ เรือนรุ่นนั้นได้ถูกรื้อถอนไปและสร้างเรือนแบบที่ 

ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรือนรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดใน 

หมู่บ้าน (ซ่ึงในปัจจุบันเรียกว่าเรือนแบบไทยเลย) โดยเป็นเรือนยก 

ภาพ 256. บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 บ้านนาอ้อ ซึ่งมีการใช้งานมานาน 

จนหลายส่วนผุชำรุด

ภาพ 257. เรือนไทยเลย ในหมู่บ้านนาอ้อ ได้รับการศึกษาและสำรวจ 

รังวัดทางสถาปัตยกรรมก่อนทำการอนุรักษ์

ภาพ 258. ผังบริเวณบ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 บ้านนาอ้อ เป็นตัวอย่างหนึ่ง 

ของการทำแบบสำรวจรังวัดทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นและ 

ระบบนิเวศผังบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ

เสาสูง แต่นิยมก่อเสาด้วยอิฐ และตัวเรือนเป็นไม้ มุงหลังคา 

แป้นเกล็ดไม้หรือกระเบื้องดินขอ และต่อมาบ้างก็เปลี่ยนเป็น

สังกะสีและกระเบื้องปัจจุบัน ทั้งอิฐและกระเบื้องดินขอนั้นมี 

ผลติและขายทีบ่า้นโพนคา่ย ทีต่ัง้อยูด่า้นทศิตะวนัออกเฉยีงใต้

ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 700 เมตร ขนใส่ล้อใช้คนลากมา  

เรอืนแบบนีม้หีลงัคาเปน็ทรงปัน้หยา ชาวบา้นทีน่ีเ้รยีกวา่หลงัคา 

“ปั้นจ๋าหรือปั้นจา” ซึ่งเป็นเรือนที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ 

มาจากภาคกลางสมัยการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล 

(รัชกาลที่ 5-7) นั่นเอง

 บ้านเรือนรุ่นเก่าหลายหลังอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม 

(ภาพ 256-260) บ้างก็ถูกทิ้งร้างเพราะเป็นบ้านบรรพบุรุษ 

ผู้วายชนม์ไปแล้ว ลูกหลานก็ไปทำงานในเมืองหรือปลูกสร้าง 

บ้านตามแบบใหม่ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็น 

เรือนไม้อย่างดั้งเดิมอีกต่อไป โดยมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรือน 

รุ่นบรรพบุรุษถูกรื้อถอน เนื่องจากความจำเป็นต้องแบ่งแยก 

ที่ดินที่เรือนเก่ามักตั้งอยู่กลางแปลงที่ดินให้กับลูกหลาน 
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วิธีการอนุรักษ์

 ในการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมดา้นสถาปตัยกรรมและ

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่บ้านนาอ้อสามารถจำแนกออกได้ 

เป็น 4 หมวดคือ

 1. การอนุรักษ์หอแจก ซึ่งเป็นอาคารไม้ดั้งเดิมและ 

เป็นกุฏิอดีตเจ้าอาวาส โดยครูประภัสร์จันทโชติ (สน ปภัสสโร) 

ได้นำชาวบ้าน จัดตั้งขึ้นเป็นหอพิพิธภัณฑ์วิจารณ์ สังฆกิจ 

ตามนามอดตีเจา้อาวาส ในการอนรุกัษห์อแจกนี ้ไดร้กัษาแผนผงั 

ดั้งเดิมไว้ทั้งสิ้น (ภาพ 261) โดยมีพระเณรและชาวบ้านได้ลง 

มือก่อสร้างเอง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมงานไม้หรือมุงหลังคา   

รวมถึงมีการจัดแสดงศิลปวัตถุประจำวัด ได้แก่ กังสดาล 

หีบพระธรรม หนังสือใบลาน ตั่งปั่นปาติโมกข์ ธุง ผ้าพระเวส 

ฯลฯ และของเก่าซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยดั้งเดิม  

เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ซึ่งจะจัดแสดงไว้ 

ชั้นบนและชั้นลอย ส่วนใต้ถุนใช้เป็นที่จัดแสดงเครื่องมือ 

เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรงในอดีตของชุมชน ซ่ึงได้รับความ 

อนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น มาช่วย 

แนะนำและจัดทำทะเบียนวัตถุนอกจากนี้ ยังได้มีการปรับการ

ใช้พื้นที่ระเบียงด้านหน้าของหอแจก-กุฏิให้เป็นห้องสมุด 

“แสงเพชร” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่อาจารย์เสถาว์ แสงเพชร 

และครอบครัวที่นำกฐินมาทอดถวายนำเงินเข้าวัดถึง 2 

แสนบาทเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะ 

มีพระเณรเป็นผู้นำชม นอกจากนี้พื้นที่ใต้ถุนส่วนหนึ่ง ยังมี 

บริเวณให้กลุ่มแม่บ้านมาใช้ทอผ้าและทำกิจกรรมชุมชน 

ร่วมกันอีกด้วย

ภาพ 259. เรือนไทยเลย ที่ถูกทิ้งร้าง ภายในหมู่บ้านนาอ้อ 

เมื่อลูกหลานไปทำงานที่อื่น บรรพบุรุษก็วายชนม์ เรือนลักษณะนี้ 

จึงมักถูกขายเป็นไม้เก่า

ภาพ 260. เสาชั้นใต้ถุนของเรือนพื้นถิ่นไทยเลยบางหลัง 

อยู่ในสภาพชำรุดเสี่ยงต่อการทำให้อาคารพังทลายลงมา

ภาพ 261. หอแจก-กุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ที่ได้รับการ 

อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประจำชุมชน

 2. การอนุรักษ์สุขาเก่า ซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่าได้ 

รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส เนื่องจากก่อนหน้านี้ในสังคมไทย 

จะไม่มีการก่อสร้างสุขาถาวร โดยเฉพาะให้เป็นอาคารก่ออิฐ 

ฉาบปูน สุขาหลังน้ี จึงเป็นสถาปัตยกรรมลักษณะพิเศษท่ีเข้ามา 

ในวิถีชีวิตของไทย โดยเป็นอาคารสี่เหลี่ยม หลังคาแบน 

แบ่งกั้นเป็น 2 ห้อง มีลักษณะเป็นส้วมหลุม (ภาพ 262) 

เมื่ออนุรักษ์แล้ว ได้ซ่อมแซมปูนฉาบที่กะเทาะออกด้วย 

ปูนขาวหมัก แต่เนื่องจากส่วนหลังคามีความชำรุดมาก  

ทางพระครูจึงเสนอแนะให้มีการทำหลังคาคลุม (ภาพ 263)  

และปรบัปรงุภายในโดยการปพูืน้ปดิหลมุสว้ม เพือ่เปลีย่นแปลง 

ประโยชน์ใช้สอยเป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนา เนื่องจากที่ตั้งของ 

สุขาอยู่ข้างกุฏิ
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 3. การอนรุกัษเ์รอืนไทยเลย การอนรุกัษเ์รอืนไทยเลยที่ 

หมู่บ้านนาอ้อ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

  ก)  อนุรักษ์ เรือนในที่ตั้ งดั้ ง เดิม ซึ่ งมีทั้ งกุฏิ  

ในวัดศรีจันทร์ และเรือนพักอาศัยของราษฎร โดยเจ้าของ 

เรือนร่วมใจกันอนุรักษ์เรือนของตนเอง บางหลังที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ได้รับบริจาคเงินค่าวัสดุจากภาคีการอนุรักษ์ ในการ 

จดัซือ้ไมซ้อ่มพืน้ชาน ฝา บนัได กระเบือ้งมงุหลงัคา และรางนำ้ 

เพื่อไม่ให้น้ำรั่วเข้าไปภายในอาคาร 

  ข) อนุรักษ์เรือนในที่ตั้งใหม่ จากความจำเป็นที่ 

ต้องรื้อถอนเรือนเก่าออกเพื่อแบ่งที่ดินให้ลูกหลาน กอปรกับ 

ทางวัดศรีจันทร์ต้องการที่กุฏิที่พักเพิ่มสำหรับพระสงฆ์และ 

เณรซึ่งเข้ามาบวชเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการรื้อย้ายเรือนพัก 

อาศัย มาใช้เป็นกุฏิอยู่ในบริเวณวัดศรีจันทร์ รวมทั้งได้มีการ 

ทอดกฐินเพื่อระดมทุนมาซื้อที่ดินริมลำน้ำพานเพิ่มเติมให้ 

ทางวัด และเป็นสถานที่ปลูกกุฏิเรือนไม้ที่ได้โยกย้ายมาเพิ่ม 

เติมด้วย 

 ในการอนุรักษ์เรือนไม้เดิมนี้ นอกจากจะได้ใช้ก้อน 

อิฐเก่าที่เป็นส่วนเสาใต้ถุนแล้ว หลังคายังมุงด้วยกระเบื้องดิน 

เผาดั้งเดิม โดยทั้งอิฐ กระเบื้อง และไม้ ได้รับบริจาคจาก 

ประชาชนและคณะศรัทธามาจากภายนอกชุมชน จนทำให้ 

ขณะน้ีวัดศรีจันทร์เป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมเรือนไทยเลย 

ไว้เป็นจำนวนเกือบ 10 หลัง ส่วนบริเวณในหมู่บ้าน เรือนเก่า 

ก็ยังคงอยู่กระจัดกระจาย แต่อาจมีสภาพไม่สมบูรณ์เท่าเรือน

ภายในวัด ซึ่งมีการอนุรักษ์รูปแบบและวิธีการก่อสร้างอย่าง 

พิถีพิถัน

ภาพ 262. สุขาแบบฝรั่งเศสในอดีต ภายในวัดศรีจันทร์ 

ที่ถูกทิ้งร้างและใช้งานไม่ได้

ภาพ 263. สุขาแบบฝรั่งเศสในอดีต ภายในวัดศรีจันทร์ ที่ถูกซ่อมแซม 

และปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยเป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนา

ภาพ 264. พระครูประภัสร์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ  

บุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของจังหวัดเลย ผู้เป็น 

แกนนำชุมชนในการอนุรักษ์เรือนไทยเลยอย่างสำคัญ
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 4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ในส่วนของเทศบาล 

ตำบลนาอ้อ โดยนายกเทศมนตรีก้าน กุณะวงษ์ ได้เล็งเห็น 

ความสำคัญของการอนุรักษ์ชุมชนวัฒนธรรมของตน จึงได้มี 

การขานรบัการฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้มชมุชนซึง่เปน็การขยายผลจาก

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไปสู่การฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมลำห้วยน้ำพาน 

โดยได้มีการขุดลอก และร่วมมือกับภาควิชาการ (โดย ผู้เขียน, 

รองศาสตราจารย์จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

และอาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร)  

ได้เข้ามาช่วยกันส่งเสริมความรู้เพิ่มเติม ให้กับครัวเรือนในการ

บำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ โดยการนำสร้างบึงประดิษฐ์ 

(Constructed Wetland) เพื่อรับน้ำทิ้งจากครัวและห้องน้ำ 

ก่อนปล่อยลงลำห้วยน้ำพานโดยตรงเช่นที่ เคยทำมา  

ภาพ 265-267. เรือนไทยเลยได้รับการอนุรักษ์โดยการรื้อย้ายมาปลูกใหม่ในภายในบริเวณวัดศรีจันทร์ เพื่อเป็นกุฏิของพระสงฆ์และสามเณร  

ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาบวชเรียนที่วัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสถานที่พำนักพอเพียง

ซึ่งนอกจากจะเป็นการแปลงน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแล้ว ยังได้พื้นที่

ปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน นอกจากนี้ทางเทศบาลยัง 

ได้จัดทำถังขยะให้ครัวเรือนแยกขยะ โดยขยะเปียกจากพืชผัก

ได้นำไปใส่ถังเพ่ือทำปุ๋ยน้ำหมัก (EM) ท่ีมีก๊อกอยู่ก้นถังพร้อมเปิดใช้ 

ในตัว สามารถนำไปใช้รดต้นไม้และผักปลอดสารพิษ 

ที่มีการปลูกในทุกครัวเรือน จนเหลือกินเหลือใช้ สามารถแจก

ให้ผู้มาเยือนติดไม้ติดมือไปได้เป็นประจำ รวมถึงการเลี้ยงไก่ 

และเลี้ยงกบที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อให้ชุมชนบ้านนาอ้อมีวิถี 

การดำเนินชีวิตพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปออก 

อากาศการเผยแพร่การเรียนรู้สู่เยาวชนและประชาชนใน 

รายการโทรทัศน์อีกด้วย
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ภาพ 268. การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ แบบบึงประดิษฐ์ 

(Constructed Wetland) ของแต่ละครัวเรือนที่รับน้ำมาจากห้องครัว

และห้องสุขามาบำบัดก่อนปล่อยลงลำห้วยสาธารณะ ที่บ้านนาอ้อ 

จังหวัดเลย

ภาพ 270-271. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (รศ.จิรศักดิ์ จินดาโรจน์) เดินทาง

มาช้ีแนะเพ่ิมเติมและช่ืนชมกับความสำเร็จของบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสีย 

ของแต่ละครัวเรือน ที่แต่ละบ้านมีการนำน้ำไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัว 

ได้อย่างงอกงามดี 

ภาพ 269. การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ จากโรงครัวของ 

วัดศรีจันทร์ ก่อนปล่อยลงลำน้ำพาน ได้รับการเผยแพร่การเรียนรู้ 

สู่เยาวชนและประชาชนในรายการโทรทัศน์ที่มาถ่ายทำวิธีการ 

สร้างบ่อบำบัดระดับครัวเรือน 

ภาพ 272. ผู้เช่ียวชาญทางการเกษตร (อ.สุวัฒน์ บุญจันทร์) ช้ีแนะเพ่ิมเติม

และชื่นชมกับบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสียของแต่ละครัวเรือน ที่มีการนำ 

น้ำมาใช้ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดที่งอกงามจนเหลือกินเหลือใช้ 

ภาพ 273. ชาวบ้านนาอ้อ ช้ีให้ดูผักกันจองซ่ึงข้ึนงอกงามในบึงประดิษฐ์ 

ท่ีอยู่หลังบ้าน
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 การอนุรักษ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 จากจุดเร่ิมต้นการอนุรักษ์เรือนพักอาศัยของชาวไทยเลย 

บ้านนาอ้อ ที่ยังปรากฏบ้านเรือนเอกลักษณ์พื้นถิ่นอยู่เป็น 

จำนวนมาก นับเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากยิ่ง ทำให้ประชาชน 

ในชุมชนมีสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี  

ประกอบกับความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม 

ด้านผังเมืองที่ยังมีอยู่อย่างครบถ้วน ปัจจุบันบ้านนาอ้อจึงได้ 

รับยกย่องในระดับจังหวัดว่าเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยเลย 

ของจงัหวดัเลย นอกจากนี ้ใน พ.ศ. 2545 สมาคมสถาปนกิสยาม 

ในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดค้ดัเลอืกใหห้มูบ่า้นนาออ้ เขา้รบัรางวลั 

อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่น  

ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกและหมู่บ้านเดียว 

ในภาคอีสานที่ได้รับรางวัลในขณะนี้

 จาก พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน บ้านนาอ้อมิได้หยุด

อยูเ่พยีงการธำรงไวซ้ึง่สถาปตัยกรรมเรอืนพืน้ถิน่และผงัเมอืงที่

เป็นเอกลักษณ์ ภาคี 3 ฝ่าย ยังคงร่วมกันทำกิจกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง และมีการบูรณาการในส่วนภาคราชการหลาย 

หน่วยงาน ซึ่งมีเทศบาลนาอ้อเป็นภาคีภาคราชการที่สำคัญ 

นอกจากจะมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้ 

ที่เหมาะสมแล้ว การพัฒนาชุมชนได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นไป

สู่กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน นอกจากลำห้วย 

จะได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาแล้ว ตลาดสดของหมู่บ้านได้

รับการดูแลโดยเทศบาล มีระบบที่ดีและความสะอาดจนได้รับ

รางวลัตลาดสดและสขุาดเีดน่ของจงัหวดั ในขณะทีว่ดัศรจีนัทร ์

ยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

สมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยยังคงเป็น 

ศนูยก์ลางกจิกรรมสาธารณะ มอีทุยานการศกึษาในวดัสำหรบั

ชาวชุมชนทุกระดับ มีการส่งบุตรหลานเข้าบวชเป็นสามเณร  

เพื่อฝึกจริยธรรมและวิชาการในภาคฤดูร้อน และยังเป็น 

ศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น 

คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว

ต่างแวะเวียนมาที่บ้านนาอ้ออย่างต่อเนื่อง 

 ใน พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้มีการตราพระราช 

บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 

สุขภาพก่อนการรักษา ก็ปรากฏว่าการดำเนินชีวิตและ 

กิจกรรมของชุมชนและแนวนโยบายของเทศบาลนาอ้อ ทำให้

บา้นนาออ้ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็ตวัอยา่งหนึง่ในการสรา้งขมุชน

น่าอยู่อย่างยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับการ 

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์  

รวมทั้งทางเว็บไซค์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม 

สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแยกกำจัดขยะ การทำน้ำปุ๋ย เพื่อ 

นำไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเน้นผักพื้นเมือง  

การบำบดันำ้เสยีดว้ยวธิธีรรมชาตใินระดบัครวัเรอืนกอ่นทิง้ลง

ลำห้วย การปรุงอาหารพื้นเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์คือ ขนมจีน 

ด๊องแด๊ง (ขนมจีนสด มีตัวคล้ายลอดช่อง รับประทานกับ 

น้ำยาพื้นบ้าน และผักนานาชนิดที่เก็บมาจากสวนผักริมห้วย)  

และข้าวแดกงา (คล้ายขนมโมจิแบบญี่ปุ่น ผิวด้านนอกคลุก 

ด้วยงาเจียง ซึ่ ง เป็นพันธุ์พื้นเมือง มี เมล็ดขนาดเล็ก) 

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น และที่สำคัญคือกิจกรรมผู้สูงอาย ุ

ที่ส่งเสริมสุขภาพ มีชมรมผู้สูงอายุ ร่วมปฏิบัติกิจทั้งทาง 

วัฒนธรรมและการออกกำลังกาย เช่น การสวดสรภัญญะ  

การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปรุงอาหารพื้นเมืองและการ 

จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการออกกำลังกายด้วย 

ไม้พลองในยามเย็นร่วมกัน ผู้ชราที่ข้อเข่าไม่ดี ก็สามารถมา 

ยืดเส้นได้โดยนั่งเก้าอี้ (ภาพ 274) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้ 

เห็นถึงชุมชนวัฒนธรรม ที่ยังมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่าง 

พอเพียง พึ่งตนเองและยั่งยืน

ภาพ 274. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บ้านนาอ้อ ในชุดลำลองพ้ืนเมือง 

และชุดกีฬา ขณะออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ท่ีบริเวณลานวัดศรีจันทร์ 

ในบรรยากาศสะอาดร่มร่ืน เห็นเรือนไทยเลยท่ีได้รับการอนุรักษ์ 

อยู่ด้านข้าง แสดงถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมสุขภาวะดีมาก
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 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 ทำให้เกิด 

การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น มีการถ่ายโอนภารกิจที่เคยอยู่

กับกระทรวงต่างๆ ที่มีศูนย์กลางอยู่กรุงเทพมหานครฯ  

โดยอาจมีสำนักงานเขตในแต่ละภูมิภาคเพียงไม่กี่แห่ง ไปสู่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้ 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ในพื้นที่ชนบท องค์การบริหาร 

สว่นตำบล (อบต.) รบัผดิชอบดแูลหมูบ่า้นตา่งๆ ในพืน้ทีข่องตน 

ส่วนในระดับกึ่งเมืองกึ่งชนบทและในระดับเมือง มีเทศบาล 

เป็นผู้ดูแล ซึ่งเทศบาลก็มีอยู่ 3 ระดับ คือ เทศบาลตำบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แบ่งระดับตามจำนวน 

ประชากรและรายได้ ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาความเจริญก้าว

หน้า อปท. รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ ในทุกมิติ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 

ซึ่งครอบคลุม การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ภายใต้แนวคิดและแนวทางการมี 

ส่วนร่วม โดยให้ประชาคมเสนอแนะโครงการพัฒนา และ 

มีกระบวนการประชาพิจารณ์ต่อโครงการที่ อปท.จัดร่างขึ้น 

ตามความต้องการ 

5. โครงการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีเมืองนครพนมและนครอุดรธานี

 สำหรับในประเทศไทย การอนุรักษ์พื้นที่ทั้งเมืองที่มี 

ชีวิต (มิใช่ เป็นซากอย่างเมืองสุโขทัยหรือศรีสัชนาลัย) 

ยังไม่สามารถกระทำได้ แม้การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา จะดูเสมือนเป็นการอนุรักษ์ทั้งเมือง แต่แท้

ที่จริงเป็นเพียงการอนุรักษ์เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กรรมสิทธิ์ 

ในที่ดินเป็นของราชพัสดุ และผู้อยู่อาศัยในเขตอุทยานประวัติ

ศาสตร์เป็นเพียงผู้เช่า ซึ่งความพยายามที่จะอนุรักษ์ทั้งเมือง 

มคีวามตัง้ใจมาเกอืบ 3 ทศวรรษแลว้ ไมว่า่จะเปน็เมอืงเชยีงใหม ่

เมืองเชียงแสน เมืองน่าน หรือเมืองลำปาง แต่ก็ยังไม่ประสบ 

ความสำเร็จเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงเป็นโครงการเท่านั้น

ภาพ 275. เพียง 2-3 ปี ที่ย่านการค้าเก่า 

เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับการอนุรักษ์ 

และพัฒนา ปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2554 ย่านนี้ได้ 

กลายเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการ 

อนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของ 

ภูมิภาคอีสาน ในระดับประเทศไปแล้ว

 อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่ 

ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง หรือที่เรียกว่า 

“ย่านประวัติศาสตร์” ได้มีความก้าวหน้ามากกว่า เนื่องจาก 

เป็นพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ได้แก่ย่านค้าขายเก่าในแต่ละ 

เมือง ซึ่งประกอบด้วยตึกแถว เช่น ย่านประวัติศาสตร์ภูเก็ต 

จงัหวดัภเูกต็ ยา่นประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงคาน อำเภอเชยีงคาน 

จังหวัดเลย (ภาพ 275) และหรือเป็นตลาดร้านค้าในท้องถิ่น 

เช่น ตลาดอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดร้อยปี จังหวัด 

สุพรรณบุรี เป็นต้น  
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 การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ หรือในอนาคตอาจมี 

เมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับอนุรักษ์สำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นได้  

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ ง 3 ภาคส่วน คือ 

ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคราชการ โดยเฉพาะองค์

กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  ประกอบกับภาคราชการที่

มีภาควิชาการเข้าร่วมดำเนินการในการจัดทำแผนอนุรักษ์ให้ 

พื้นที่ต่างๆ เหล่านั้น ร่วมกันทำงานสอดประสานกันเป็นอย่าง

ดี โดยกรมศิลปากรรับหน้าที่อนุรักษ์โบราณสถานที่เป็นซาก 

และในวัดที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน วัดและประชาชนก็ 

ช่วยกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ 

เกีย่วขอ้งกบัศาสนาและชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ชว่ย 

อนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในพื้นที่  เช่น การพัฒนาคูคลอง 

ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมที่ 

จับต้องไม่ได้ต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากประชาคมและ 

ภาควิชาการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานหนึ่งที่ปัจจุบัน ได้เป็น 

แกนนำในการสร้างความตระหนักรู้ และทำงานประสาน 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาควิชาการในการ 

เสนอแนะหรือนำเสนอแผนอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ คือ 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากมีกฎหมายรองรับอยู่ คือ ระเบียบสำนักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีคณะกรรมการอนุรักษ์และ 

พัฒนากรุ ง รั ต โกสินทร์ และ เมื อง เก่ า  ประกอบด้ วย 

รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธาน ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ปลดักระทรวง เลขาธกิาร ผูอ้ำนวยการ อธบิด ีนายกสมาคมตา่งๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย 

แผนงาน มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ 

พัฒนาพื้นที่ ซึ่งก็ทำให้เกิดการจัดทำแผนอนุรักษ์พื้นที่เมือง 

และย่านประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

และบริเวณฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ และการจัดทำ

ข้อมูลในรูปแบบแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ในที่ต่างๆ เช่น 

นครลำปาง,  ยา่นประวตัศิาสตรท์บัเทีย่ง ในเขตเทศบาลนครตรงั,  

ชุมชนวัดเซนต์ปอล จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น นอกจากนี้  

ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้มีพื้นที่เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้  

ซึ่งจะใช้ในกรณีที่พื้นที่นั้นอยู่ในสภาวะวิกฤต ซึ่งพื้นที่แหล่ง 

ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันยกเว้นที่เกาะภูเก็ต ซึ่งทั้งเกาะได้รับ 

การประกาศให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไม่ 

ปรากฎพื้นที่อื่นสามารถนำกฎหมายนี้ไปปฏิบัติได้

 ดังนั้น การอนุรักษ์พื้นที่ย่านประวัติหรือเมืองประวัติ 

ศาสตร์ ในทางปฏิบัติแท้จริง จึงอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับที่แหล่งมรดก 

วัฒนธรรมนั้นตั้งอยู่ โดยอาจเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 

หรือเทศบาล การจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาจึงเป็น 

กระบวนการร่วมของภาคี 3 ฝ่าย ส่วนในทางปฏิบัติในการ 

อนุรักษ์และพัฒนาทางกายภาพ น้ำหนักจะไปอยู่ที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อมีกิจกรรมและการใช้งาน  

ประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้รับประโยชน์

 ทุกภาคหลายเมืองที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 

มานาน ย่อมมีเมืองเก่า แต่จะหลงเหลืออยู่หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ 

กบัแรงกดดนัจากภายนอก และปจัจยัภายในทีต่อ้งการเปลีย่น

แปลงของเจ้าของอาคารเอง ซึ่งแรงกดดันจากภายนอกที่ 

รุนแรงและมีผลต่อการรื้อถอนทำลายย่านเมืองเก่าที่เป็นตึก 

แถวมากทีส่ดุคอืการขยายถนน แมจ้ะมแีผนอนรุกัษแ์ละพฒันา 

ไว้แล้วก็ตาม การอยู่รอดของเมืองเก่าจึงขึ้นอยู่กับความ 

เข้มแข็งของชุมชนที่จะปะทะกับแรงกดดันจากภายนอก  

เม่ือผู้เขียนไปดำเนินโครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาย่าน 

ประวัติศาสตร์ในภาคใต้ ใน พ.ศ. 2531  ได้มีโอกาสวางแผน 

อนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และย่านเมืองเก่า 

ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทั้งสองแห่งกรมทางหลวงมีความ 

ประสงค์จะขยายถนน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรื้อตึกแถวเก่าทิ้ง 

ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนที่ภูเก็ต จึงทำให้ย่านเมืองเก่าที่ 

ภูเก็ตยังปรากฏเป็นมรดกสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงจน 

ทุกวันนี้ ในขณะที่ย่านเมืองเก่าตะกั่ว เป็นชุมชนขนาดเล็ก 

ยอ่มไมอ่าจตา้นทานแรงกดดนัได ้มรดกสถาปตัยกรรมทีน่ัน้จงึ

สูญหายไปแล้ว กรณีเช่นนี้ยังสามารถพบได้ในอีกหลายเมือง  

โดยเฉพาะเมืองที่มีย่านเมืองเก่าเป็นตึกแถวไม้ ในกรณีการ 

ขยายถนนหรือก่อสร้างทางหลวงใหม่ห่างจากย่านพาณิชยกรรม
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ภาพ 276. ใน พ.ศ. 2552 ย่านเมืองเก่า 

จังหวัดตาก มีลักษณะคล้ายคลึงกับย่าน 

การค้าเก่าเมืองเชียงคาน ท้ังยังมีสถาปัตยกรรม 

ที่มีคุณค่ามากกว่า เพราะยังปรากฏเรือนไทย 

เดิมอยู่ในละแวกเดียวกันจำนวนมาก  

ประชาชนมีความพร้อมที่จะดำเนินการ 

อนุรักษ์ ภาควิชาการได้ทำการศึกษาข้อมูล 

ไว้เป็นจำนวนมาก หากความร่วมมือจากภาคี 

ส่วนที่ 3 คือ เทศบาลมีความเข้มแข็ง  

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน 

เมืองแห่งนี้  ย่อมสามารถสำเร็จเป็นรูปธรรม 

ได้โดยไม่ยาก

หรือย่านเมืองเดิม ย่านการค้าใหม่ก็จะเกิดขึ้นตามแนวถนนที่

สรา้งใหม ่และสง่ผลใหย้า่นการคา้เกา่ยงัคงอยูไ่ด ้แตม่กัมสีภาพ 

ทรุดโทรม เช่น ย่านเมืองเก่า จังหวัดตาก (ภาพ 276) และ 

สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ไม่ต่างกับภาคอื่น  

กรณีเหล่านี้ก็ยังพบได้ในหลายแห่ง เช่น ที่ย่านเมืองเก่ายโสธร 

บริเวณหน้าวัดสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ภาพ 277)  

ซึ่งเดิมเป็นย่านการค้าข้าวและสิ่งของอื่นๆ ที่มาตามลำน้ำที่ 

อยู่ด้านหลังตึกแถวเก่า, ย่านตึกแถวเก่าอำเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม (ภาพ 278) และยา่นตกึแถวเกา่เมอืงเชยีงคาน 

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ภาพ 279) ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขง 

ที่นายกเทศมนตรีกมล คงปิ่น มีความทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ 

เมืองเก่าให้เป็นย่านประวัติศาสตร์เมืองเชียงคาน  สำหรับใน 

อำเภอที่เศรษฐกิจไม่ดีนัก การเปลี่ยนแปลงรื้อถอนอาคาร 

ก็ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ก็จะยังทำให้สามารถเห็นย่าน 

การค้าเก่าในเมืองเหล่านั้นอยู่ได้ แต่ในที่สุดปัจจัยภายในคือ  

เจา้ของอาคารกอ็ยากรือ้อาคารเพือ่สรา้งใหมใ่หท้นัสมยั ทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Incremental 

Change) จนในที่สุดย่านนั้นหรือเมืองนั้น ก็อาจจะไม่เหลือ 

อาคารเก่าอยู่เลย หรือหากเหลืออยู่บ้าง ก็ไม่มีความหนาแน่น

เพียงพอที่จะสามารถอนุรักษ์ให้เห็นพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ 

เชน่ ในเขตเทศบาลตำบลขะยงุ (ภาพ 280) และตำบลวารนิชำราบ 

(ภาพ 281) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 เพื่อให้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ลึกลงไปกว่า 

กรณีที่กล่าวถึงมาข้างต้น ผู้เขียนจึงขอยกกรณีโครงการ 

อนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สำหรบัยา่นประวตัศิาสตรเ์มอืงนคร

พนมและนครอุดรธานีมาเป็นกรณีศึกษา เพราะความน่าสนใจ 

อยู่ที่ ความต้องการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มิได ้

ถกูบงัคบัหรอืเสนอแนะใหม้กีารดำเนนิการจากคณะกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตโกสินทร์และเมืองเก่า แต่เกิดขึ้น 

จากความต้องการของประชาคม ในระหว่างที่ผู้เขียนทำการ 

ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือให้การเคหะแห่งชาติในพ.ศ. 2552 โดยขอยก 

ตัวอย่างมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนา 

ย่านประวัติศาสตร์จากสองเมืองนี้ ซึ่งต่างมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น

ยา่นประวตัศิาสตรข์องเมอืง แมจ้ะมลีกัษณะทางกายภาพของ

สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ประชาชนต้องการให้มีการ 

อนุรักษ์และพัฒนาในลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  

ทางภาควิชาการร่วมกับประชาคมและตัวแทนจากส่วนราชการ

ที่ เกี่ยวข้องในท้องถิ่น จึงเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน 

เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งทางเทศบาลทั้งสองแห่งขานรับ

เป็นอย่างดี  กระนั้นก็ตาม ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง  

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณสูง ทั้งปัจจัยด้าน 

การเมืองก็อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการชะงักหรือล้มเหลวได้ 
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เช่น มีการเปลี่ยนแปลง ตัวนายกเทศมนตรี แนวนโยบาย 

แกนนำประชาชน การขยายถนน การนำพื้นที่ไปสร้างเป็น 

ศูนย์การค้า ฯลฯ ดังนั้น กรณีศึกษาที่ยกมาในที่นี้ เพื่อการ 

เรียนรู้ถึงปัจจัยและอุปสรรคที่จะทำให้การอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประสบความสำเร็จ 

และไม่สำเร็จ

ภาพ 278. ตึกแถวย่านการค้าเก่าริมแม่น้ำโขง 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม น่าเสียดาย

ที่ตึกแถวส่วนหนึ่งถูกรื้อทิ้งไปโดยภาครัฐเอง  

เพื่อนำที่ดินไปก่อสร้างเป็นที่ทำการ 

ด่านศุลกากร

ภาพ 277. ย่านการค้าเก่า จังหวัดยโสธร  

ใน พ.ศ. 2554 ยังประกอบด้วยตึกแถวก่ออิฐ 

ฉาบปูนสวยงาม และห้องแถวไม้ทั้งขั้นเดียว 

และสองชั้นจำนวนพอสมควร ที่จะอนุรักษ์ให้ 

เป็นย่านการค้าเก่า มรดกสถาปัตยกรรมและ 

ชุมชนเมืองแห่งน้ี  เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 

มีการมาทำสารคดีนำเที่ยวหลายครั้ง  

ซึ่งเทศบาลเมืองขณะนี้ก็ให้ความสนใจ 

ทำโครงการถนนคนเดิน ซึ่งจะทำให้ 

การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์มีผลเป็น 

รูปธรรมได้ในอนาคต
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ภาพ 280. ย่านการค้าเก่าชาวจีน บ้านห้วยขะยุง 

เทศบาลตำบลขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี  

ท่ีนักศึกษาสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์ภาพและใช้เป็น

กรณีศึกษาให้กับเทศบาลที่ตนทำงานอยู่

ภาพ 279. ตึกแถวย่านการค้าเก่าริมแม่น้ำโขง 

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ยามเช้ายังมี 

การตักบาตรข้าวเหนียว นำโดยนายกเทศมนตรี 

กมล คงปิ่น ที่ทุ่มเทอนุรักษ์พื้นที่นี้ให้เป็นย่าน

ประวัติศาสตร์ของเมือง

ภาพ 281. ย่านการค้าเก่าในเขตเทศบาล 

ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี
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ประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญ

 เมืองนครพนม หรือปัจจุบันคืออำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม มีระยะทางจากกรุง เทพมหานครฯ  

ประมาณ 735 กิโลเมตร พื้นที่เลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวา 

ของแม่น้ำโขง ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นคนไทยอีสาน 

(เชื้อสายลาว) มีประชากรเชื้อสายจีนและเวียดนามปะปน 

และประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรม 

  เดิมพื้นที่จังหวัดนครพนมเคยเป็นส่วนหนึ่งของ 

อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ที่รุ่งเรืองประมาณราวต้นพุทธ 

ศตวรรษที่ 12 และมีเมืองหลวงศรีโคตรบูรณ์อยู่ริมแม่น้ำโขง 

ฝั่งซ้าย (คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน) ก่อนจะตกมา 

เป็นเมืองประเทศราชของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่  1 เป็นดินแดนใน 

อาณาจกัรลา้นชา้ง และมกีารยา้ยทีต่ัง้เมอืงมาอยูฝ่ัง่ขวาพรอ้ม

เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “เมืองมรุกขนคร” ครั้น พ.ศ. 2337 

รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม 

เ มื อ ง เ สี ย ใ ห ม่ ว่ า  “ เ มื อ ง น ค ร พ น ม ”  ขึ้ น ต ร ง ต่ อ 

กรุงเทพมหานครฯ 

 สำหรับเมืองอุดรธานี หรือปัจจุบันคืออำเภอเมือง 

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

เปน็ระยะทาง 564 กโิลเมตร มปีระชากรหลกัเปน็คนไทยอสีาน 

โดยมีประชากรเชื้อสายจีนและเวียดนามประกอบอาชีพ 

คา้ขายอยูใ่นยา่นกลางเมอืงเชน่กนั มปีระวตักิารพฒันาเมอืงขึน้ 

มาจากหมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง ริมห้วยหมากแข้งที่ไหลผ่าน 

เมืองตลอดแนวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และจัดตั้งเป็นเมืองขึ้น 

ใน พ.ศ. 2428 สมัยรัชกาลที่ 5 

 จากการที่ทั้ ง เมืองนครพนมและเมืองอุดรธานี  

เป็นเมืองเก่า จึงยังคงมีสถาปัตยกรรมในอดีตปรากฏอยู่ ได้แก่ 

วัด ศาลความเชื่อ ย่านที่พักอาศัย และย่านการค้าเก่าในเมือง 

รวมทั้งองค์ประกอบทางผังเมืองที่สำคัญ คือ แม่น้ำโขง 

และลำห้วยหมากแข้ง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นลำห้วยประวัติ 

ศาสตร์ของเมือง

 ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง  

ทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของทั้งสองเมืองที่ปรากฏหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเหล่านี้  มีคุณค่าควร 

แกก่ารอนรุกัษไ์ว ้กอปรกบัปจัจบุนัเมอืงทัง้สองไดม้กีารพฒันา

อย่างรวดเร็ว ทำให้มรดกทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

เหล่านี้ เสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงให้ด้อยค่า 

สภาพของมรดกสถาปัตยกรรม

และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

 ทั้งเมืองนครพนมและเมืองอุดรธานี เป็นเมืองเก่าที่ได้

พัฒนาสืบเนื่องต่อกันมาจนเป็นเมืองหลวงของจังหวัดใน 

ปัจจุบัน  ทำให้สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและผังเมืองใน 

อดีต ถูกรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองสมัยใหม่เกือบหมด 

แม้แต่สถาปัตยกรรมในวัด ก็ยังถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพุทธ 

สถาปัตยกรรมในไม่กี่ทศวรรษหลังนี้ เอง กระนั้นก็ตาม  

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและพุทธสถาปัตยกรรมอีสานแบบ 

ดั้งเดิม ก็ยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง พอที่จะแสดงถึงหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่ความยาวนานแตกต่างกันไป 

สำหรับสองเมืองนี้ โดยสถาปัตยกรรมในวัดที่เมืองนครพนม  

มีรูปแบบและอายุท่ีเก่าแก่ในเมืองอุดรธานี ส่วนสถาปัตยกรรม 

ประเภทที่อยู่อาศัย ที่เมืองนครพนม ประชากรชาวไทยอีสาน 

ชาวจีน และชาวเวียดนาม ต่างอยู่กันเป็นคุ้มเป็นย่านของ 

ตนเองเป็น 3 กลุ่มครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องกันไปตามแนวฝั่ง 

แม่น้ำโขง ในขณะที่ในเมืองอุดรธานี บ้านเก่าที่ปรากฏอยู่ 

เป็นย่าน พบเป็นห้องแถวไม้ริมห้วยหมากแข้งเท่านั้น 

เพราะปจัจบุนัเมอืงอดุรธาน ีมกีารพฒันาเปน็เขตเทศบาลนคร 

ในขณะที่เมืองนครพนมเป็นระดับเทศบาลเมือง

 แรงกดดันจากการพัฒนาเมืองระดับเทศบาลได้ส่ง 

ผลถึงมรดกสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในเมือง 

ทั้งสอง ที่เมืองนครพนม ย่านการค้าเก่าเป็นห้องแถวไม้อยู่ 

ตามแนวแม่น้ำโขง ในเขตชุมชนวัดโอกาส เทศบาลมีแผนงาน 

ให้รื้อเพื่อขยายถนนและทำตลิ่งตามแบบมาตรฐานของ 

เทศบาล ประชาชนในเขตชุมชนวัดโอกาส (ย่านหอนาฬิกา)  

ส่วนหนึ่งต่อต้านและไม่ยอมรื้อถอน เนื่องจากประสงค์จะ 

อนุรักษ์ไว้ให้เป็นย่านประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีหอนาฬิกา 

กลางเมืองเป็นจุดสังเกต เป็นชุมชนศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 

เมืองนครพนมมาตั้งแต่ในอดีต มีความรุ่งเรือง จวบจนกระทั่ง 

ไม่กี่ปีมานี้ ทางเทศบาลเมืองได้ย้ายตลาดสดกลางเมืองออก 

จากชุมชนวัดโอกาส ทำให้ย่านพาณิชย์นี้ เสื่อมถอยและ 

เงียบเหงา ทำให้อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ (ตึกแถว) ซึ่งเป็น 

อาคารรุ่นเก่าในย่านนี้ ปัจจุบันจึงปิดเงียบไปเป็นจำนวนมาก  

แต่ เนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สวยงาม มีคุณค่าศิลปะ 

สถาปัตยกรรม และเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเจริญ 

ของเมือง จึงควรได้รับการอนุรักษ์และนำกลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ โดยการฟื้นฟูและเป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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 สำหรับชุมชนด้านทิศเหนือเป็นชุมชนชาวเวียดนาม 

(ชุมชนหนองแสง 2) มีโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกแห่ง 

แรกของภาคอีสานตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางชุมชนริมแม่น้ำโขง  

แต่เนื่องจากบ้านเรือนเก่ามีอายุการใช้งานมานานจึงมีสภาพ 

ทรุดโทรม เจ้าของก็สูงอายุหรือเสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เรือน 

ถูกทิ้งร้าง เพราะลูกหลานประกอบอาชีพมีฐานะ ก็จะไปสร้าง

บ้านใหม่ทันสมัยอยู่ที่อื่น  สำหรับชุมชนเก่าแก่ของชาวไทย 

อสีานในลกัษณะชมุชนคุม้วดัจำนวน 4 ชมุชน (ชมุชนวดัโพธิศ์ร ี

ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดมหาธาตุ และชุมชนวัดอินทร์แปลง)  

ซึ่งชุมชนเหล่านี้มีวัดเป็นศูนย์กลาง มีเรือนแบบไทลาวรุ่นเก่า 

ใต้ถุนสูงตั้งอยู่รอบวัด มีทั้งเป็นบ้านเดี่ยวและห้องแถวสองชั้น

รุ่นเก่า ปัจจุบันเทศบาลก็ขยายตลิ่งกว้างขวาง แม้จะไม่ 

กระทบกับบ้านเรือนดั้งเดิมที่อยู่กันเป็นหลังๆ แต่เมื่อ 

บ้านไม้เก่าทรุดโทรม ถนนถูกปรับระดับถมให้สูงขึ้น แปลงที่ 

ดินพร้อมบ้านเก่ามักถูกน้ำท่วม เมื่อจึงทำให้เกิดการรื้อถอน 

และสร้างบ้านตามแบบสมัยใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป และในที่สุดบ้านเรือนเดิม หากเจ้าของไม่ม ี

แนวคิดอนุรักษ์นิยมจริงๆ ก็จะไม่หลงเหลือ

 สำหรับที่นครอุดรธานี พื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นย่าน 

ประวัติศาสตร์ของเมือง อยู่ริมห้วยหมากแข้ง เป็นตึกแถวไม้ 

ย่านการค้าเก่าของเมือง และตรงข้ามกันเป็นวัดมัชฌิมาวาส 

(วัดกลาง) ซึ่งเป็นวัดแรกของเมือง ไม่ห่างกันนักเป็นหลักเมือง 

ซึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นลานสาธารณะกลางเมืองในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด การชุมนุมทาง 

การเมือง การจัดงานประเพณี ฯลฯ แต่เนื่องจากปัญหาที่ 

สำคัญที่สุดของเมือง ที่ความเน่าเสียของห้วยหมากแข้งและ 

ห้วยมั่งที่ไหลผ่านเมืองเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร ทำให้ 

ประชาคมต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง 

เป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมใน 

เมือง เนื่องจากนครอุดรธานีได้พัฒนาเป็นเมืองสมัยใหม่ไปมา

กแล้ว อาคารเก่าที่หลงเหลืออยู่จึงมีเพียงตึกแถวไม้ที่ปัจจุบัน 

เป็นห้องเช่าของวัดและเอกชน ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม 

มีป้ ายโฆษณาติดไม่ เป็นระเบียบ เนื่ องจากเป็นห้อง 

แถวเช่าราคาถูก สำหรับคณะหมอลำวงต่างๆ จึงมีชื่อเรียก 

ย่านพักอาศัยที่เป็นตึกแถวไม้นี้ว่า “คุ้มหมอลำ” 

กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกสถาปัตยกรรมและ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมือง

 กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกสถาปัตยกรรม 

และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมือง ได้ใช้กระบวนการประชาคม 

และการมีส่วนร่วมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ประชาคมระบุปัญหาและความต้องการของชุมชน  

โดยมีภาควิชาการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มักเป็นนายกเทศมนตรี) เข้าร่วมประชุม

 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของแกนนำหรือ 

ตวัแทนจากภาคทีัง้ 3 ภาคสว่น เพือ่การจดัทำรา่งแผนปฏบิตักิาร 

ซึ่งประกอบด้วยดำเนินการใน 2 ระดับคือ

  2.1 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

คุณภาพ และคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ ในมิติที่เกี่ยวข้อง 

กบัการอนรุกัษแ์ละพฒันา ซึง่กระบวนการนี ้สำนกังานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกว่ากระบวน

การจัดทำ “แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม” 

  2.5 จัดทำร่างแผนอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน  

โดยกระบวนการนีท้างผงัเมอืงเรยีกวา่การจดัทำ “แผนแมบ่ท” 

ซึง่ใชแ้ผนทีแ่ละแผนผงัเปน็หลกัโดยมแีผนงานทีจ่ะตอ้งดำเนนิ

การรองรับ ในขณะที่ทางองค์กรส่วนท้องถิ่นเรียกว่าการจัดทำ 

“แผนปฏิบัติการ” หรือ “แผนงาน”  มักทำในรูปแบบตาราง 

โดยอาจไม่มีแผนที่หรือแผนผังประกอบ

 3. กระบวนการประชาพิจารณ์

 4. การเสนองบประมาณ ประกอบด้วยเงิน 2 ประเภท 

คือ งบประมาณแผ่นดิน และเข้าสภาเทศบาลเพื่อจัดสรร 

เงินรายได้

 5. การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ ตามงบประมาณ 

แผ่นดินที่ภาครัฐที่ได้รับจัดสรร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรร

ให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือผนวกเข้ากับโครงการ

พิเศษต่างๆ เช่น โครงการบ้านมั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่ขณะนี้เทศบาลหลายแห่ง

มีเงินรายได้ของตนเองเป็นจำนวนมาก จึงสามารถนำมาใช้ 

ดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ การศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข ฯลฯ ของตนเองได้ ซึ่งรวม 

ไปถึงโครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและพัฒนา 
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สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม โดยหากการอนุรักษ์และพัฒนามรดก 

สถาปัตยกรรมซึ่งมีเจ้าของเป็นเอกชนที่มีรายได้ปานกลางขึ้น 

ไป มักเป็นการขอความร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ เนื่องจาก 

ขณะนีใ้นประเทศไทยไมม่มีาตรการหรอืกลไกทางการเงนิหรอื

ภาษีช่วยสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์จากภาครัฐสำหรับกลุ่ม

ดังกล่าว 

 สำหรับที่เมืองนครพนม ประชาคมได้วางแนวทางใน 

การวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดดังนี้ 

 1) แนวคดิเมอืงประวตัศิาสตรน์ครพนม ทีม่คีวามสมัพนัธ ์

กับเมืองท่าแขก ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขงประเทศ ส.ป.ป.ลาว

 2) แนวคิดเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีที่สุด 

ภาพ 282-287. มรดกสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ใน 

เมืองนครพนม ซึ่งทำให้มีศักยภาพในการ 

พัฒนาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
(ที่มาของภาพ 282-302: ธาดา สุทธิธรรมและคณะ, 

2550. สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนหลังใช้ภาพจาก 

pointasia.com)

 3) แนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เน้นการรักษาและ 

เชื่อมโยงกับธรรมชาติ แก้ไขปัญหามลภาวะที่มีอยู่

 โดยเสนอเป็น โครงการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ 

เมืองนครพนม บนหลักการและข้อมูลที่ว่าเมืองนครพนมเป็น 

เมืองเก่า มีพื้นที่และอาคารประวัติศาสตร์เป็นที่พักอาศัย 

กลางเมือง และตั้งอยู่เป็นกลุ่มก้อนสามารถกำหนดขอบเขตได ้

เพื่อส่งเสริมคุณภาพที่อยู่อาศัยและสร้างภาพลักษณ์ความน่า 

อยู่ของเมือง ดังนั้น ในแผนพัฒนาเมืองเห็นควรให้มีการระบุ 

พื้นที่ ย่ านประวัติศาสตร์และจัดทำแผนอนุรักษ์พื้ นที่  

ประวัติศาสตร์ในระดับเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการต่อไป
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ภาพ 288. แผนที่แสดงย่านประวัติศาสตร์ 3 กลุ่ม

ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมกลุ่มชนในพื้นที่นั้น

ชุมชนชาวเวียดนาม (ชุมชนหนองแสง 2 )

ชุมชนวัดโอกาส (ย่านหอนาฬิกา)

ชุมชนคุ้มวัด

ภาพ 289-290. ถ่ายดาวเทียม 

(ซ้าย) และแผนผังชุมชน (ขวา)  

แสดงตำแหน่งวัดและชุมชน 

คุ้มวัดต่างๆ ในเขตอำเภอ 

เมืองนครพนม  ซึ่งเป็นย่าน 

พักอาศัยของกลุ่มชนเผ่าไทยลาว
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ภาพ 291. ภาพถ่ายดาวเทียมแสดง 

ขอบเขตชุมชนชุมชนวัดโอกาส (ย่านหอนาฬิกา)  

ซึ่งเป็นย่านการค้าขายเก่าของเมืองนครพนม 

ที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ให้เป็นย่าน 

ประวัติศาตร์ของเมือง

ภาพ 292. แผนผังขอบเขตพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ให้เป็นย่าน 

ประวัติศาสตร์ของเมืองนครพนม

ภาพ 293. แผนผังแสดงลักษณะและจำนวนอาคารในย่านชุมชน 

วัดโอกาสที่เสนอให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ของ 

เมืองนครพนม
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ภาพ 294. แบบร่างแสดงแนวคิดในการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์เมืองนครพนม ริมแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

รูปตัดแสดงแนวทางการเดินผ่าน  

Pocket park สู่ ระเบียงด้านล่าง

เพิ่มพื้นที่จอดรถ

ในใจกลางBlock

ปรับปรุงพื้นผิวถนนและ 

ทางเท้าบริเวณรอบๆ 

หอนาฬิกา

รูปตัดภายในอาคารแสดงการใช้ 

พื้นที่ภายในอาคาร เป็นการปรับปรุง 

เป็นร้านอาหารริมน้ำ

ปรับปรุงพัฒนาอาคารบริเวณริมแม่น้ำโขง  

โดยออกแบบเป็นระเบียงยาวต่อเนื่อง

ปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่น

 สำหรับที่นครอุดรธานี จากการจัดทำแผนพัฒนาเมือง

แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

ประชาพิจารณ์ 4 ครั้ง ประชาคมได้นำเสนอแนวคิด “สายน้ำ 

สายสัมพันธ์ชุมชน” อันนำไปสู่โครงการ “คลองสวยน้ำใส”  

โดยให้มีการฟื้นฟูลำห้วยหมากแข้งและห้วยมั่ง เพื่อเป็นแก้ 

ปัญหาสภาพแวดล้อมเมือง ไปพร้อมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้วยเส้นทางจักรยานตลอดระยะทาง 11 กิโลเมตรริมลำห้วย 

พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ตามความต้องการของแต่ 

ละพื้นที่ที่ลำห้วยไหลผ่านตามโครงสร้างประชากร ที่บาง 

แห่งมีผู้สูงอายุ ให้พัฒนาเป็นสวนสุขภาพ ด้วย หากมี 

ประชากรทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงสนามเด็กเล่น สนาม x-games 

และกิจกรรมทางน้ำ โดยการพัฒนาดังกล่าวจะเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวและสามารถยกระดับมูลค่าที่ดินให้กับทั้งเมืองได้ด้วย 

พร้อมนี้ เทศบาลนครอุดรธานี โดยนายกเทศมนตรีและ 

ประชาคมมีฉันทามติ (ร้อยละ 92) คัดเลือกพื้นที่ชุมชนนำร่อง 

ให้แก่พื้นที่ “คุ้มหมอลำ”  ถนนห้วยหมากแข้ง เพื่อให้มีการ 
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ภาพ 295. แผนที่และภาพแสดงสภาพห้วยหมากแข้งและลักษณะการใช้ท่ีดินโดยรอบในบริเวณย่านชุมชนเก่าของเมืองอุดรธานี

ย่านประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  

เชื่อมโยงกับการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเชียง แหล่ง 

มรดกโลก จะได้มีจุดแวะชมอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแหล่ง

ท่องเที่ยวทางย่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

 นับจาก พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เทศบาลทั้งสองเมืองได้

มีความพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง 

อยา่งตอ่เนือ่ง แตเ่นือ่งจากเปน็โครงการทีเ่พิง่รเิริม่ จงึตอ้งใชเ้วลา 

ขณะเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เมืองอุดรธานี ได้เริ่ม 

โครงการปรับปรุงห้วยหมากแข้งนำร่องไปแล้ว ในการดำเนิน 

โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2554  

เทศบาลนครอุดรธานีได้รับคัดเลือกเป็น “ตัวอย่างที่ดี (Best 

Practice)” 1 ใน 5 แห่งของเทศบาลในประเทศไทยจาก  

16 กรณี จาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายใต้ “โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลใน 

การจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  (Partnership for  

Democratic Local Governance in Southeast Asia: 

DELGOSEA)” ที่เป็นโครงการร่วมมือกันหลายองค์กรระหว่าง

ประเทศ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากคณะกรรมการสหภาพยโุรป 

(European Commission: EU) (ธารี กาเมือง, 2554)  

ส่วนการอนุรักษ์พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์อยู่ในระหว่างการ 

การจดัทำแบบกอ่สรา้งในรายละเอยีด เขา้แผนงานการจดัสรร

งบประมาณต่อไป

อนรุกัษแ์ละพฒันาอาคารพกัอาศยัและสภาพแวดลอ้มของพืน้

ทีด่งักลา่ว อนัจะสง่ผลประโยชนแ์กเ่มอืงโดยรวม ภายใตแ้นวคดิ  

“ย่านประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองอุดรธานี” แม้เมืองอุดรธานี 

จะเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ มีพลวัตรการเปลี่ ยนแปลงสู ง  

แต่ประชาชนและเทศบาลก็มีความมุ่ งมั่นที่จะอนุรักษ์ 

ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของเมืองให้ได้ แผนพัฒนาพื้นที่ 

นำร่อง กำหนดให้ครอบคลุมการดำเนินการพัฒนาทางกาย 

ภาพขององค์ประกอบในพื้นที่ 2 ส่วนที่สำคัญคือ

 1. การพัฒนาที่พักอาศัยในพื้นที่ โดยการปรับปรุง 

ซ่อมแซม ซึ่งประกอบด้วยเรือนแถวและบ้านไม้รุ่นเก่า 

จำนวนรวม 39 หน่วย

 2. การปรับปรุงและก่อสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

ได้แก่ การจัดสร้างอาคารคุ้มวัฒนธรรม (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 

และบริการนักท่องเที่ยว) การปรับปรุงคุณภาพน้ำและ 

ภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง และพื้นที่โครงการ รวมถึงกองทุน 

ตั้งต้นเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ และการปรับปรุงป้ายต่างๆ 

ในพื้นที่

 สำหรับความพร้อมในด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินในการลงไป

ปฏิบัติการในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นำร่องเป็นบริเวณบ้านเช่า 

ของทางวัดมัชฌิมาวาส ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับพื้นที่  

โครงการ และของเอกชน ซึ่งยินดีให้ความร่วมมือ โดยใน 

ขั้นต้นเทศบาลได้ดำเนินการประสานงานไปยังผู้เช่าและ 

เจ้าของบ้านเช่าเป็นที่เรียบร้อย และเทศบาลสนับสนุนงบ 

ประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น 
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ภาพ 296. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารของชุมชนริมห้วยหมากแข้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัย

ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพเน่าเสียของห้วยหมากแข้ง
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ภาพ 297. ภาพรูปตัด 2 ลักษณะแสดงการปรับปรุงสภาพห้วยหมากแข้ง

และบำบัดน้ำเสียด้วยระบบธรรมชาติไปพร้อมกัน

ภาพ 298. แบบร่างการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้วยหมากแข้ง ซึ่งจะมีเส้นทางจักรยานและทางเดิน-วิ่ง

ลัดเลาะไปตามแนวลำห้วย ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นสวนน้ำและสวนหินต่างระดับ

ภาพ 299. ระหว่างการปรับปรุงห้วยหมากแข้ง 

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำเน่าเสียให้กลาย 

เป็นพื้นที่สีเขียว สวนธารณะและสถานที่ 

สันทนาการของชาวเมืองในบริเวณพ้ืนท่ีนำร่อง 

164

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนร่วม



ภาพ 300. ลักษณะตึกแถวเก่าและที่มีการปรับปรุงปิดป้ายบัง ในบริเวณชุมชนคุ้มหมอลำ ตรงข้ามวัดมัชฌิมาวาส ริมถนนและริมห้วยหมากแข้ง  

ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น“ย่านประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองอุดรธานี”  

ภาพ 301-302. แผนผัง (บน) 

และทัศนียภาพ (ล่าง) แสดงแนวคิด 

ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ 

นำร่องบริเวณชุมชนคุ้มหมอลำ 

ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นย่าน 

ประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง 

ที่มีพลวัตรสูง
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 ด้ ว ยก ระแสกา รท่ อ ง เ ที่ ย ว เชิ ง อนุ รั กษ์  แ ละ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยผ่านสื่อสาธารณะ  

โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ที่เข้าถึงประชาชนจำนวนมาก  

ปัจจุบันจึงมีการทำสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ซึ่งได้มีส่วนช่วยให้การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม ชุมชน 

ย่านประวัติศาตร์และเมืองเก่า ได้รับการขานรับจากคนทุก 

ระดับมากขึ้น  โดยประชาชนในชุมชนและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ก็มีความรู้สึกว่ามรดกทางวัฒนธรรมของตนมี 

คุณค่า ควรร่วมกันรักษาและส่งเสริม ทั้งสามารถเห็นเป็น 

โอกาสทางการพัฒนาเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนโดยผ่านการท่อง 

เที่ยว ยิ่งเมื่อเยาวชนหรือวัยรุ่น และชาวต่างประเทศ นิยมมา

ท่องเที่ยวและพักแรมในลักษณะโฮมสเตย์ในเมืองเก่าเป็น 

จำนวนมาก  ก็ มี ส่ วนช่ วย ให้ เ กิ ดการอนุ รั กษ์ ม รดก 

สถาปัตยกรรมดั้งเดิมในชุมชน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในชุมชนอีกด้วย ซึ่งการอนุรักษ์ 

พัฒนาและฟื้นฟูในลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากรากฐานของตนเอง  

มิ ได้มีการจัดตั้ งหรืออัดฉีดเงินจากภาครัฐ เพื่อสร้าง 

กิจกรรมการท่องเที่ยว จึงมีความยั่งยืนและเป็นพัฒนาการทา

งวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม 

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็พบกับความเสี่ยงคือ เมื่อย่านนั้นประสบ 

ความสำเร็จในการท่องเที่ยว นักลงทุนจากภายนอก ก็จะเข้า 

มาซื้อที่ดินและอาคารเพื่อประกอบกิจกรรมในราคาสูง 

เจ้าของอาคารและที่ดินเดิม ก็มักยินดีขาย ทำให้ความเป็น 

เนื้อแท้หรือวิถีเมืองเก่าที่ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาเที่ยว  

แปรเปลีย่นไปเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วการคา้ทางวฒันธรรม แมจ้ะ

นำพามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศหรือภูมิภาคในภาพรวมเป็น 

จำนวนมาก  แต่ในระดับชุมชน ได้ทำให้ผู้คนเดิมที่เป็น 

เจ้าของหรือทายาทมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้น ต้องย้ายออกไป 

วิถีของชุมชนหรือเมืองนั้น ก็หาใช่ชุมชนประวัติศาสตร์ที่ 

แท้จริงไม่ การอนุรักษ์จึงเป็นการอนุรักษ์เพียงร่างกายหรือ 

กายภาพ หากแต่จิตวิญญาณได้ถูกขาย หรือถูกนำมาแสดง 

เพื่อแลกกับเงินที่มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวแทน เส้นทางนี้ 

สามารถเห็นได้ว่าค่อยๆ คืบคลานเข้ามาในวิถีการอนุรักษ์ 

ในทวีปเอเชีย ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 

ที่เป็นแหล่งมรดกโลก เช่น ที่เมืองลี่เจียง ประเทศจีน ที่เมือง 

ซึ่งควรมีการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย กลายเป็นตลาดขาย 

ของที่ระลึก และเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมขนาดมหึมา, 

เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ที่ตึกเก่ากลายเป็นโรงแรม 

และร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ พลเมืองดั้งเดิม 

กลายเป็นผู้รับใช้และขายแรงงานเพื่อความสุขสบายของ 

นักท่องเที่ยว เป็นต้น สำหรับแหล่งที่มิได้เป็นแหล่งมรดกโลก 

ในประเทศไทย ก็เริ่มจะเห็นได้ว่า ที่อัมพวาและเชียงคาน  

อาคารและที่ดินได้ถูกเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมไปสู่นักลง 

ทุนรุ่นใหม่ ทั้งในรูปแบบการเช่าหรือการซื้อ ณ จุดนี้ เส้นทาง 

ของการอนุรักษ์ ได้มาสู่การพัฒนา และถึงจุดเปลี่ยน 

การแสวงหาสมดุลใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างคนในท้องถิ่น 

กับนักลงทุนใหม่ในธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจึง 

เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดเป็นวิถีใหม่ ที่อยู่ร่วมกันเพื่อ 

ให้สังคมมีการพัฒนา วัฒนธรรมมีการพัฒนา เกิดนวัตกรรม 

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ศิลปะการแสดง ฯลฯ โดยไม่ทิ้งรากเหง้าของตนเอง และ 

ประชาชนที่อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนแห่งนั้น ก็มีศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ในทุกมิติเท่าเทียมกัน เมื่อนั้นการอนุรักษ์ก็ 

จะได้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

6. จากการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมอีสาน

สู่การพัฒนาชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน
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 กระแสการอนุรักษ์ในปัจจุบันและเป็นสากล แม้จะเข้า

มาทันท่วงทีในหลายพื้นที่ ที่ไม่ทำให้สถาปัตยกรรมในอดีตถูก

บูรณะภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิม คือ การซ่อมให้ดูใหม่ 

การสร้างทับ และการรื้อทิ้งเพื่อสร้างใหม่ สืบเนื่องจากความ 

พยายามของนักวิชาการทั้ ง ในส่วนกลางและท้องถิ่น 

ที่ได้ทำให้ความรู้ ความเข้าใจ และคุณค่าสถาปัตยกรรมไทย 

และท้องถิ่นให้เป็นที่ปรากฏ ทั้งความร่วมมือในระดับสากล 

ในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ที่สร้าง 

ความตระหนักและยอมรับว่า สถาปัตยกรรมเป็นมรดกทาง 

วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยั่งยืนได้ จึงมิใช่เป็นมรดกของผู้ที่ 

เป็นเจ้าของอาคารที่ถือสิทธิในการครอบครองเท่านั้น แต่ด้วย

ความสำคัญของมรดกสถาปัตยกรรมหลายแห่ง ได้ทำให้ 

อาคารเหล่านั้น ถือเป็นมรดกของคนในจังหวัด ในภาค 

ในประเทศ ในทวปี และของมวลมนษุยชาตใินโลก ทีจ่ะไดร้ว่ม 

กันรักษาดูแลและอนุรักษ์เพื่อสืบทอดไปยังลูกหลานตามหลัก

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยอาศัย

การรว่มแรงรว่มใจและรว่มมอืกนัของทกุคน ดงันัน้ การอนรุกัษ ์

มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จึงสมควรได้รับความใส่ใจ 

และมีมาตรฐานการดำเนินการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

มากขึ้น 

การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สู่มาตรฐานสากล8

1. การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากล

 อย่างไรก็ตาม แม้กระแสการอนุรักษ์เช่นนี้ได้เข้ามา 

ทันท่วงทีในหลายพื้นที่ จากความพยายามของนักวิชาการทั้ง 

ในส่วนกลางและท้องถิ่น ที่ได้ทำให้ความรู้ความเข้าใจ และ 

คุณค่าสถาปัตยกรรมไทยและท้องถิ่นเป็นที่ปรากฏขึ้น แต่ใน 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพื้นถิ่น ซึ่งครอบคลุม 

พื้นที่กว้างขวาง โดยเฉพาะในชนบท

 ความพยายามในอันที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมไทยและท้องถิ่นภายใต้แนวคิดแบบสากล 

สำหรบัในประเทศ นอกเหนอืจากกรมศลิปากร ทีม่หีนา้ทีห่ลกั

ตามกฎหมายในการอนุรักษ์แล้ว ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม 

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ที่สำคัญ

คือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งมีคณะ 

กรรมาธิการอนุ รั กษ์ศิ ลปสถาปัตยกรรม ในสมาคม 

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกำลังสำคัญในการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์อาการเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  

ที่สมควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์  โดยทุกปี จะมีกิจกรรม

มอบรางวลัดา้นการอนรุกัษศ์ลิปะสถาปตัยกรรมดเีดน่มาอยา่ง

ต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัล 

ดังกล่าว ต้ังแต่ พ.ศ. 2525  ซ่ึงถือเป็นรางวัลสูงสุดระดับประเทศ  
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ที่มอบให้แก่อาคารที่มีการอนุรักษ์ได้เหมาะสม แม้ทางสมาคม

จะได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารรับรางวัลจำนวนหนึ่งมาจาก 

กรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยตรง  

แต่อีกส่วนหนึ่งได้มาจากหน่วยงานและชุมชนจากทั่วทุกภาค 

ซึ่งการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่าง 

แกท่ีอ่ืน่จนไดร้บัรางวลัอนรุกัษศ์ลิปสถาปตัยกรรมดเีดน่ พบวา่ 

ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าศรัทธา 

เจ้าของอาคาร เจ้าอาวาส ครู สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ 

ช่างที่มีความรู้ความสามารถ และชุมชนหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้อนุรักษ์เป็น 

หลังๆ หรือสามารถขยายออกไปอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้ทั้ง 

ชุมชน เช่นที่ วัดโพธิ์ศรีและวัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น, 

วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง, ตึกสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี 

กรุงเทพฯ, หมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย, ชุมชนคลองสวน 

ตลาดร้อยปี  จั งหวัดสมุทรปราการ ,  ชุมชนอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม, ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ

 โดยในแต่ละปีผลงานการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

ท่ีดีเด่นในระดับชาติ จะได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก 

สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับรางวัลอาคารอนุรักษ์

ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น พระราชทานโล่และเกียรติบัตรแก่ 

เจ้าของอาคาร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม 

บรมราชกุมารีฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และมีการเพิ่มชุมชน 

อนรุกัษศ์ลิปะสถาปตัยกรรมดเีดน่เขา้ไปดว้ย ตัง้แต ่พ.ศ. 2525 

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภายใต้คณะกรรมการผู้ทรง 

คุณวุฒิ ของสมาคมสถาปนิกสยาม ประกอบด้วย การพิจารณา

คุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

หรอืโบราณคด ีคณุคา่ทางสงัคม การอนรุกัษ ์และใชส้อยอาคาร 

หรือชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย  

และขนบประเพณีซึ่ ง รางวั ลดั งกล่ าวมี วั ตถุประสงค์   

1) เพื่อเป็นเกียรติ ยกย่อง และเสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าของ 

อาคาร สถาปนิก ผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนองค์กรที่ครอบครอง 

ดูแลอาคารหรือชุมชนเก่าอันทรงคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรม 

และอุตสาหะบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่า

ของชาติได้สร้าง สรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อ สภาพแวดล้อม 

สังคมและชุมชนพื้นถิ่น 2) เพื่อส่งเสริมค่านิยมแก่สังคม 

ในการสงวนรักษาและใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ 

ใช้ สอยที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน แทนการรื้อทำลายเพื่อ 

สร้างอาคารใหม่ 3) เพื่อเผยแพร่อาคาร หรือชุมชนเก่าที่มี 

คณุคา่ทางศลิปสถาปตัยกรรมตอ่สาธารณะชน ซึง่จะชว่ยเสรมิ

สร้างความรู้และความเข้าใจของสาธารณะชน เกี่ยวกับคุณค่า

ของงานสถาปัตยกรรม หรือชุมชนเก่าในอดีต (www.asa.co.th, 

2554)

 อาคาร หรือชุมชนที่สามารถเสนอชื่อเพื่อเข้าพิจารณา

รางวัล อาจเป็นอาคารประเภทใดก็ได้ เช่น อาคารสถาบัน 

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ เคหสถาน บ้านเรือนเอกชน 

เรอืนรา้นคา้ ปชูนยีสถาน วดัวาอาราม รวมทัง้ชมุชนใดชมุชนหนึง่ 

โดยที่อาคาร หรือชุมชนที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องมีอายุไม่ 

ต่ำกว่า 50  ปีขึ้นไป ตัวอาคาร และบริบทแวดล้อมมีคุณค่า 

ทางศิลปะสถาปัตยกรรม

 ในส่วนของภาคประชาชนหรือเอกชน นอกจากจะมี 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว ปัจจุบัน 

ยังมีสมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOS (International Council 

on Monuments and Sites) Thailand  Association) 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำเร็จใน พ.ศ. 2552 โดยมีเป้าหมายการทำงาน 

เพื่อการอนุรักษ์และป้องกันคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะ 

ขององค์กรอิสระ แต่ก็ยังพบว่าการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่น โดยเฉพาะในภูมิภาค ประชาชนในพื้นที่แทบไม่รู้จักทั้ง

สององค์กรนี้เลย รู้จักแต่กรมศิลปากร นอกจากนี้บทบาทของ

สถานศึกษาในท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม  

ในระดับมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนประจำจังหวัดในเกือบ 

ทุกจังหวัด ซ่ึงจำนวนมากเป็นท่ีต้ังของหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม  กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ จะเป็นการ 

สร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ในทอ้งถิน่ โดยมคีรแูละอาจารยเ์ปน็ผูถ้า่ยทอด สว่นการปฏบิตั ิ

การอนุรักษ์อย่างแท้จริง จึงยังคงจำกัดอยู่ในหมู่สถาปนิกหรือ

ช่างรับเหมาที่ทางวัดหรือเอกชนจ้างมาให้ซ่อมหรือสร้าง 

สถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของตน

 ในระดับสากล นับจาก พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา องค์การ 

ยูเนสโกได้มีการพิจารณามอบรางวัลอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 

(UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture 

Heritage Conservation) แก่สถาปัตยกรรมในภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟิค เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมด้าน 

สถาปัตยกรรมในภูมิภาคครึ่งโลกนี้ โดยสถาปัตยกรรมที่ได้รับ

รางวัลนั้น อาจเป็นอาคารเดี่ยว หรือกลุ่มอาคารของชุมชน  

ที่การอนุรักษ์มิได้ดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ด้านการ 

อนุรักษ์โดยตรง แต่โดยภาคเอกชนหรือชุมชนเอง ซ่ึงสถาปัตยกรรม 
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สว่นใหญท่ีไ่ดร้บัรางวลั มกัไดร้บัการสนบัสนนุหรอืภาคเอกชน

ขนาดใหญ่เป็นเจ้าของ เช่น มูลนิธิ พิพิธภัณฑ์ วิทยาลัย 

โบสถ์คริสตจักร ฯลฯ ซึ่งยอมลงทุนในการอนุรักษ์สูงด้วยเห็น

คุณค่าในการอนุรักษ์นั้น อย่างไรก็ตามก็มีอาคารขนาดเล็ก 

และชุมชน ที่อนุรักษ์สำเร็จได้ดีโดยอาศัยความร่วมมือของคน

ในท้องถิ่นก็มีปรากฏขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา เช่น เมืองหอยอัน 

ประเทศเวียดนาม (2543), เมืองลี่เจียง ประเทศจีน (2550), 

วัดหงส์ซานสี ประเทศสิงคโปร์ (2553) สำหรับในประเทศไทย 

ได้แก่ วัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น (2545), พระราชวังเดิม 

ฝั่งธนบุรี (2547), วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง (2551), 

ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (2552) และชุมชนอัมพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม (2553) เปน็ตน้ ซึง่ในบรรดาประเทศตา่งๆ 

ที่ได้รับรางวัล จำนวนมากมาจากประเทศจีน อินเดีย และ 

ออสเตรเลีย ส่วนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประเทศมาเลเซีย จะได้รับรางวัลเกือบทุกปี ส่วนประเทศไทย 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ก็มีการส่งอาคารเข้าชิงรางวัล 

เรือ่ยมา และกไ็ดร้บัรางวลัมาอยา่งตอ่เนือ่งหลายหลงั ซึง่แสดง 

ให้เห็นว่า การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม 

ในภาคเอกชนและภาคประชาชนของไทย มีการแผ่  

ขยายตวัออกเพิม่ขึน้ และคงจะตอ้งพฒันามาตรฐานการอนรุกั

ษ์ให้ยิ่งขึ้น ไปอีก โดยเฉพาะความพยายามให้มีกระจายไปใน 

ทุกภาค เพราะส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภาคกลาง ซึ่งใกล้ 

ทรัพยากรทุนและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ในบทนี้ จึงจะได้กล่าว 

ถึงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรณขีองวดัสระทอง บา้นบวั อำเภอมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแกน่ 

ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ 

มรดกวัฒนธรรมภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิคจากองค์การยูเนสโก 

ใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการถอดบทเรียน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังชุมชนต่างๆ อันเป็นหนทาง 

หนึ่ งที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์มรดก 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ให้แผ่ขยายไปถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะ 

ในภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท  

 ตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวลัยเูนสโกสำหรบัการ

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (www.

unescobkk.org, 2011) ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า  

เพื่อให้ตระหนักถึงความสำเร็จของบุคคล องค์กร หรือบริษัท 

ต่างๆในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีอายุมากกว่า 50 ปี 

ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารทางศาสนา 

วัฒนธรรม สถาบัน อุตสาหกรรม สวน สะพาน ภูมิทัศน์ 

ห รื อพื้ น ที่ ม ร ดกทา ง วัฒนธ ร รม  ใ นก รณี เ ป็ น เ มื อ ง 

ย่านประวัติศาสตร์หรือชุมชนชนบท สามารถเป็นโครงการ 

ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ โดยต้องเป็นผลงานการ 

อนุรักษ์ที่เสร็จแล้ว ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นของเอกชนหรือเอกชน 

เช่ามา และการอนุรักษ์น้ันต้องเป็นผลงานริเร่ิมของภาคเอกชน 

หรือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โครงการที่รัฐเป็น 

เจ้าของหรือดำเนินการทั้งหมดจะไม่เข้าข่ายการพิจารณา 

เพื่อรับรางวัลนี้ 

 ระดับของรางวัลภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การยูเนสโก  

1 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 

ในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิค จำนวน 6-8 ราย มีอยู่ 3 ระดับ คือ  

 1. รางวัลยอดเยี่ยม  (Award of Excellence) ผลงาน

การอนุรักษ์แสดงถึงความสำเร็จชั้นเลิศสอดคล้องกับเกณฑ์ 

การพิจารณาทุกข้อ และผลกระทบก่อให้เกิดการกระตุ้นที่ 

สำคัญอย่างใหญ่หลวงในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

 2. รางวัลดีเด่น  (Award of Distinction) ผลงานการ

อนุรักษ์แสดงถึงความสำเร็จที่โดดเด่นสอดคล้องกับเกณฑ์การ

พิจารณาทุกข้อ และผลกระทบก่อให้เกิดการกระตุ้นที่สำคัญ 

ในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

 3. รางวัลดีหรือทรงคุณค่า  (Award of Merit) ผลงาน

การอนรุกัษแ์สดงถงึความสำเรจ็ขัน้สงูสอดคลอ้งกบัเกณฑก์าร

พิจารณาทุกข้อ  

 4. รางวัลเกียรติคุณ (Honorable Mention) ผลงาน 

การอนุรักษ์แสดงถึงความสำเร็จที่ควรค่าแก่การประกาศ 

เกียรติคุณ สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาบางข้อ  

 ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นจะได้รับโล่สัมฤทธิ์  

และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัล มีดังนี้

 ก. อาคารมีความชัดเจนในด้านคุณค่าทางมรดก 

วัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของสถานที่โดย 

ผ่านผลงานอนุรักษ์ได้

 ข. มีการใช้งานหรือปรับเปล่ียนการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

 ค. มีการสื่อความหมายถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม สังคม 

ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ในผลงานการอนุรักษ์

 ง. มีความเข้าใจถึงเทคนิคการอนุรักษ์เพื่อให้สามารถ 

สื่อความหมายถึงความสำคัญของโครงสร้างอาคารได้
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 จ. มีการใช้ช่างฝีมือ เทคนิคและการควบคุมคุณภาพ 

ที่เหมาะสมแก่อาคาร 

 ฉ. มีการใช้วัสดุที่เหมาะสม

 ช. สว่นประกอบทีห่ากมกีารใชเ้พิม่เตมิหรอืเปน็เทคนคิ

สร้างสรรค์ใหม่ เป็นไปด้วยความเคารพต่อลักษณะอาคาร 

และเสริมสร้างคุณภาพของอาคาร

 ซ. กระบวนการและผลลัพธ์อำนวยประโยชน์ต่อสภาพ

แวดล้อมและชุมชนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ภาพ 303. วิหาร วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง  

ซ่ึงได้รับรางวัลการอนุรักษ์จากองค์การยูเนสโก 

ใน พ.ศ. 2551 
(ที่มา: www.lampangsociety.ob.tc)

ภาพ 304. ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ซ่ึงได้รับรางวัลการอนุรักษ์จากองค์การยูเนสโก 

ใน พ.ศ. 2553
(ที่มา: http://www.bloggang.com/ 

data/atitaya/picture/1232130245.jpg)

 ฌ.โครงการมีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติและนโยบายใน 

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ

 ญ. สร้างความตื่นตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 

ต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับโครงการ และทำให้เกิดการใช้และบำรุง 

รักษาในอนาคต

 ฎ. กระบวนการดำเนนิโครงการมคีวามซบัซอ้น ออ่นไหว 

และสม่ำเสมอในด้านเทคนิค
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 ใน พ.ศ. 2545 หลังจากที่สิมเก่าวัดสระทอง ได้รับ 

คัดเลือกให้ เป็นอาคารอนุรักษ์ดี เด่นใน พ.ศ.  2544 

จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผลงานการ 

อนุรักษ์ของสิมหลังนี้ได้รับเชิญจากองค์การยูเนสโกให้เข้า 

ชิงรางวัลการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเซียแปซิฟิค  

(2002 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture 

Heritage Conservation) จนในที่สุดได้รับรางวัล Award of 

Merit จากจำนวนอาคารที่ส่งเข้าประกวด 46 โครงการจาก  

15 ประเทศทั่วทวีปเอเซียและภูมิภาคแปซิฟิค และนับเป็น 

ผลงานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหลังแรกของประเทศไทย  

ที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจากองค์การยูเนสโก 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ (อนึ่ง สำหรับประเทศไทยที่มี 

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่งคือ บ้านเชียง, 

สุโขทัยและเมืองบริวาร, และพระนครศรีอยุธยานั้น แสดงถึง 

คุณค่าของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นสำคัญ มิได้มีการให้ 

รางวัลเพื่อแสดงถึงผลงานการอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐานและมี 

วิธีการอนุรักษ์ ที่เน้นผลงานจากภาคเอกชนหรือชุมชนเป็น 

สำคัญ ซึ่งแหล่งมรดกโลก จะต้องรวมถึงวิธีการอนุรักษ์และ 

มาตรการการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วย  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือองค์กรด้าน 

การอนุรักษ์โดยตรง)

 ในขณะที่แนวทางและวิธีการที่ใช้อนุรักษ์อาคารอาจ 

มีหลายแนวทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ ว่าอาจเป็น 

แนวทางที่ประชาชนอนุรักษ์แบบดั้งเดิม ภาครัฐที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบคือกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการ หรือการ 

อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละแนวทางส่งผลให้ผลงานของ 

การอนุรักษ์ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งการอนุรักษ์ 

โดยผู้รับเหมาหรือช่างสกุลกรมศิลปากร ก็จะให้ผลงานการ 

อนุรักษ์ออกมาเป็นลักษณะของผู้รับเหมารายนั้นๆ  ที่มีการใช้

เครื่องมือและฝีมือเป็นแบบแผนอย่างหนึ่ง หรือฝีมือช่าง 

กรมศิลปากรเมื่อไปซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นก็อาจ 

ดูชำนิชำนาญหรือใช้วิธีทำงานเชิงช่างท่ีผิดแผกกว่าช่างพ้ืนบ้าน 

ในที่นั้น ดังนั้นในแนวทางที่เน้นให้ช่างพื้นบ้านและชุมชนเข้า 

ไปมีส่วนร่วม โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสาน 

งานและที่ปรึกษา ในเวลาเดียวกันก็เรียนรู้ และสนับสนุนการ 

ใชภ้มูปิญัญาและฝมีอืพืน้ถิน่ในการอนรุกัษอ์าคารในทอ้งถิน่ไป

ด้วย โดยอาศัยประชาชนในท้องที่ในการที่จะช่วยกันทำนุ 

บำรุงมรดกวัฒนธรรมร่วมกัน แม้ผลงานบางอย่าง เช่น  

การฉาบปูนผนังด้วยชาวบ้านที่ไม่ใช่ช่างปูนอาชีพ จะเป็นคลื่น

ไปบ้างก็เสมือนเช่นเดิมที่อาคารเหล่านั้นสร้างขึ้นด้วยฝีมือ 

ชาวบ้านที่กอปรด้วยศรัทธาเช่นปางก่อน สีสันที่แต้มแต่ง 

บนอาคาร ก็ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ แม้จะดูสีสัน 

เจิดจ้ากว่าท่ีเคยเห็นชินตาเม่ือยามอาคารโทรม (ก่อนการบูรณะ) 

แต่เป็นสีสันแห่งความจริง และได้ทำให้ผลงานการอนุรักษ์ 

ดูจะกอปรไปด้วยจิตวิญญาณของสถาปัตยกรรมพื้นบ้านเป็น 

อย่างดี

 การที่สิมวัดสระทอง บ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่นเป็นอาคารขนาดเล็กในชนบทห่างไกล แต่ในระดับ 

สากลก็ยังเห็นถึงคุณค่าของอาคาร และตระหนักถึงแนวทาง 

การอนุรักษ์ที่ได้รับการยอมรับจนได้รับการยกย่อง สามารถ 

นำชือ่เสยีงมาสูป่ระเทศชาตไิด ้จงึเปน็อกีกา้วหนึง่ของคณุภาพ

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ตลอดจนเป็นความ

คบืหนา้เชงิแนวคดิการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมแบบมสีว่นรว่มที่

ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลซึง่เหน็สมควรไดม้กีารกลา่วถงึ

เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป
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2. การอนุรักษ์สิมเก่าวัดสระทอง บ้านบัว ตำบลกุดเค้า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 เมื่อสิมเก่าวัดสระทอง ได้รับรางวัลผลงานการอนุรักษ์

จากองค์การยูเนสโก ใน พ.ศ. 2545 อาคารดังกล่าวได้รับการ

จารึกไว้ในโล่ที่มอบให้กับอาคารว่า:

 “การบูรณะโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2375  

ณ วัดสระทองได้แสดงถึงผลงานการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานสูง  

ซึ่งสำเร็จโดยแนวทางจากระดับรากหญ้า อาคารสำคัญทาง 

ประวัติศาสตร์ของชาวบ้านบัว ได้รับการบูรณะโดยผ่านทาง 

การฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับความร่วมมือ 

บางส่วนจากกรมศิลปากร นับได้ว่าเป็นการสืบทอดประเพณี 

การบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนา โดยชาวบ้านได้อุทิศแรงงาน 

และร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการฟื้นฟูให้โบสถ์เก่าที่ทิ้งร้าง 

กลับคืนความสำคัญมาสู่วัดและเป็นศูนย์กลางชุมชนอีกครั้ง   

โดยพิจารณาตัดสินใจให้มีการอนุรักษ์คืนสู่สภาพเดิมให้มาก 

ที่สุด ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์โดยอาศัยความร่วมมือกันนี้  

นับเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่ 

การเป็นแบบอย่างไปทั่วทั้งภูมิภาค”

 เพ่ือการเรียนรู้ในการยกระดับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากลและเป็นแบบอย่างในตามที่องค์การ 

ยูเนสโกระบุไว้ กระบวนการศึกษา วิธีดำเนินการ เทคนิคการ 

อนรุกัษอ์าคาร และการบรหิารจดัการ ใหโ้ครงการอนรุกัษส์ำเรจ็ 

ซึ่งเน้นกระบวนการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม จึงเห็นสมควร 

ได้อรรถาธิบายไว้ ดังต่อไปนี้

คุณค่าสิมเก่าวัดสระทอง

 คณุคา่ทางประวตัศิาสตรข์องสมิวดัสระทองนี ้สบืเนือ่ง

จากที่อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่สำคัญที่สุดของชุมชนเก่าแก่ 

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งอำเภอมัญจาคีรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกันขึ้น  

ประวัติของบ้านบัวและวัดสระทองนี้จึงเป็นประวัติของอำเภอ 

มัญจาคีรีด้วย

 คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของสิมวัดสระทอง อยู่ที่การ

มีรูปแบบสิมทึบท่ีแสดงลักษณะเด่นชัดของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

อีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารและประดับแว่นแก้ว  

ฐานชุกชีภายในยังคงประดิษฐานพระประธานหินทราย 

รูปแบบอีสานบริสุทธิ์ ที่หาได้ยากยิ่งสำหรับสิมที่จะปรากฏ 

พระประธานดั้งเดิมคู่กันมา

 สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ก่อสร้าง ส่วนใหญ่แสดงถึงการ 

ผลิตและการก่อสร้างแบบพึ่งตนเองในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอิฐ 

และปูนขาวที่ทำขึ้นในท้องถิ่น ไม้ที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างและ

แกะสลักตกแต่ง สำหรับวัสดุมุงหลังคาแม้จะเป็นกระเบื้อง 

ซีเมนต์ (กระเบื้องว่าว) ที่ต้องหาซื้อมาจากภายนอก แต่ก็เป็น

ประวัติศาสตร์ในตัวของมันเอง เนื่องจากอาคารในปัจจุบัน 

ไม่นิยมใช้กันแล้ว ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของ 

ชุมชนในครั้งหนึ่ง ซึ่งเฉพาะบ้านผู้มีฐานะดีในอำเภอมัญจาคีรี

ถึงจะสามารถใช้กระเบื้องชนิดนี้ และปัจจุบันอาคารที่ใช้ 

กระเบื้องซีเมนต์นี้ก็ไม่มีปรากฏในชุมชนบ้านบัวแล้ว 

 คุณค่าของสิมเก่าวัดสระทองจึงกอปรไปด้วยคุณค่า 

ทางประวัติศาสตร์ ทางศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญา 

ในท้องถิ่น 

ประวัติสิมเก่าวัดสระทอง    

 บ้านบัว อันเป็นที่ตั้งของสิมเก่าวัดสระทอง เป็นชุมชน

หมู่บ้านก่อนที่จะมาเป็นอำเภอมัญจาคีรีในปัจจุบัน โดยมีที่ตั้ง

เดิมอยู่ท่ีโนนบ้านเค้า (ปัจจุบันเป็นวัดป่ามัญจาคีรีวนาราม พบใบเสมา 

หนิทราย และสถปูโบราณสมยัทวารวดดีว้ย) แตใ่น พ.ศ. 2375 

โนนบ้านเค้าขาดแคลนน้ำบริโภค พ่อใหญ่ขุนสีวอ พ่อใหญ่ 

โคตรวงศ์  พ่อใหญ่โคตะ พ่อใหญ่กุน และพ่อใหญ่แป 

จึงได้อพยพครอบครัว ลูกหลาน มาอยู่ริมหนองบัว ซึ่งเป็น 

หนองน้ำที่มีดอกบัวขึ้นเป็นอันมาก และเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ 

ว่า “บ้านบัว” ในการอพยพครั้งนั้น ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหิน

ทรายแดงมาด้วย พระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำหนักมาก และมี 

รปูแบบศลิปะแบบอสีานบรสิทุธิ ์สว่นฐานเปน็ชายผา้ทพิยล์าย

กากบาทเฉียง ด้านล่างรองไว้ด้วยลายสิงห์มอม 2 หัว 

ด้านข้างเป็นลายดอกกัลกัปป์ ข้างซ้ายและขวาข้างละดอก  

ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ยังคงประดิษฐานไว้ในสิมเก่า 
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“วัดสระทอง” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ศูนย์กลางชุมชน ที่สร้างขึ้น 

ริมหนองบัวน้ันด้วย สิมหลังน้ีจึงน่าจะสร้างข้ึนในเวลาใกล้เคียง 

กับการต้ังบ้าน คือกว่า 160 ปีมาแล้ว สิมหลังน้ีจึงเป็นสิมเก่าแก่

คู่กับชุมชนแห่งแรกก่อนที่จะกลายมาเป็นอำเภอมัญจาคีรี 

ในปัจจุบัน 

สภาพก่อนการบูรณะ

 สิมหลังนี้มีลักษณะเป็นสิมทึบ ตัวอาคารก่ออิฐฉาบ 

ด้วยปูนขาว ส่วนฐานปูนฉาบกระเทาะหลุดหมดแล้ว (ภาพ 305) 

เนื่องจากสภาพดินที่สิมหลังนี้ตั้งอยู่มีสภาพเป็นดินเค็ม ทำให้

ปูนกะเทาะออกมาโดยง่ายเมื่อผ่านเวลามาหลายปี และทำให้

อิฐร่วงหลุดตามออกมาเป็นจำนวนมาก จนถึงขั้นผนังร้าวแยก

หลายตำแหน่ง  (ภาพ 306) บันไดทางขึ้นด้านหน้าหักพัง พนัก 

บันไดที่เป็นนาคหลงเหลือแต่เพียงลำตัวเป็นบางส่วน บนผนัง

มีการปั้นปูนเป็นลวดลายต่างๆ ตามแบบอย่างลายอีสาน  

(ภาพ 307-308) และประดับแว่นแก้วกระจกกลมหลายร้อยอัน 

แต่หลุดร่วงหายไปจำนวนมาก ลวดลายต่างๆ นั้นนอกจาก 

จะปัน้นนูแลว้ ยงัมกีารแตม้สตีามตวัลายตา่งๆ แตส่ไีดก้ระเทาะ 

และจืดจางไปเป็นอันมาก

 ภาพถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2514 (ภาพ 309) แสดงลักษณะสิมหลังน้ี 

ที่มีหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์เป็น 3 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะ 

การซ่อมแซมมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งมีการสร้างแท็งค์เก็บ 

น้ำฝนซีเมนต์อยู่ด้านข้าง จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและ

อายุของสิมหลังนี้ สันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้ สิมหลังนี้น่าจะมุง

ภาพ 305. สภาพสิมเก่าวัดสระทอง 

ก่อนการบูรณะ สภาพดินเค็มทำให้ปูนฉาบ 

และอิฐหลุดร่วงออกมาได้ง่าย

ด้วยกระเบื้องดินขอ แต่กระเบื้องซีเมนต์ที่ปรากฏอยู่ใน 

ปัจจุบันก็เป็นประวัติเรื่องราวของสิมที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี  

และวัสดุมุงนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ในตัวของมันเอง เนื่องจาก 

อาคารในปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้ทาง 

เศรษฐกิจของชุมชนในครั้งหนึ่ง ซึ่งเฉพาะบ้านผู้มีฐานะดีใน 

อำเภอมัญจาคีรีถึงจะสามารถใช้กระเบื้องชนิดนี้ และปัจจุบัน

อาคารท่ีใช้กระเบ้ืองซีเมนต์น้ีก็ไม่มีปรากฏในชุมชนบ้านบัวแล้ว 

วิธีการอนุรักษ์  

 ใน พ.ศ. 2543 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น ได้ริเริ่มโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการ

ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการซ่อม 

บูรณะอาคาร” ที่กำหนดให้ชุมชนที่มีอาคารเก่าและประสงค์ 

จะส่งผู้แทนชุมชนและช่างในหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมพร้อม

กับผู้สนใจอื่นๆ ซึ่งมีทั้งบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่จากกรม 

ศิลปากร โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการ 

ซ่อมบูรณะอาคารในชุมชนต่างๆ ที่ เข้าร่วมโครงการ  

ภายใต้คำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เขียนในฐานะ 

สถาปนิก และอาจารย์วศิน ปริตโตทก วิศวกรโครงสร้าง) 

จากกรมศลิปากร (คณุพงษศ์กัดิ ์มศีริ ินายชา่งศลิปกรรม) และ 

ภาคเอกชนผู้ รับ เหมางานบู รณะโบราณสถานให้กับ 

กรมศลิปากร (หา้งหุน้สว่นจำกดัไพรลดา โดยคณุวมิล มะลลิา) 

ซึ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี และมีการคัดเลือกอาคารที่ 

เหมาะสมเพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติการ 
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ภาพ 309. ภาพเก่า พ.ศ. 2514 ของสิมวัดสระทอง

ภาพ 308. ซุ้มเทวดาบนผนังภายนอก เป็นปูน

ปั้นนูนต่ำประดับแว่นแก้วที่หลุดร่วงไปก็มาก

ภาพ 307. ประติมากรรมนูนต่ำเขียนสี 

ประดับแว่นแก้วบนผนังภายนอกของสิมเก่า 

วัดสระทอง

ภาพ 306. รอยร้าวที่ปรากฏอยู่ทั่วไปบนผนัง

ของสิมเก่าวัดสระทอง
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 จากจำนวนอาคารเก่าหลายหลังที่ชุมชนต่างๆ เสนอ 

ขึ้นมา สิมเก่าวัดสระทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาคาร 

ปฏิบัติการซ่อมบูรณะตามหลักวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน  

เนือ่งจากอาคารมคีวามชำรดุทรดุโทรมมาก และชมุชนมคีวาม 

กระตือรือร้น แสดงถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ 

อย่างสูง 

 วิ ธี การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในท้องถิ่ น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกรณีการอนุรักษ์สิมเก่า 

วัดสระทอง จึงกล่าวได้ว่าประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งต่างๆ 

โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

 2. ผูเ้ชีย่วชาญและชมุชนปรกึษาหารอืถงึแนวคดิ วธิกีาร 

และการบริหารจัดการการซ่อมบูรณะ อย่างมีส่วนร่วม 

มกีารแบง่งานอนัอยา่งสอดคลอ้ง โดยมสีมาชกิองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำบลกุดเค้า นายเบ็ญเยี่ยม แสนหล้า และผู้ใหญ่บ้านบัว 

นายสุระชัย ปานเรือนแสน เป็นแกนนำ ทำหน้าที่ประสาน 

ความร่วมมือกับชาวชุมชน ทั้งในส่วนของแรงงาน วัสดุ 

และเงินบริจาค มากบ้างน้อยบ้างตามอัธยาศัย รวมทั้ง 

การจัดแบ่งเวลาลงปฏิบัติงาน

ภาพ 310. แบบเขียนทางสถาปัตยกรรมของสิมเก่าวัดสระทอง

 3. ศึกษาทางสถาปัตยกรรม โดยการถ่ายภาพ 

และเขียนแบบ (ภาพ 310)

 4. ฝึกอบรมและปฏิบัติการซ่อมบูรณะอาคารจริง 

ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยช่างฝีมือ ร่วมกับผู้เข้า 

อบรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  4.1 ทำความสะอาดอาคาร ย้ายพระประธานไป 

เก็บไว้ในอุโบสถหลังใหม่ชั่วคราว เมื่อซ่อมสิมเก่าเสร็จ จึงได้ 

ย้ายกลับมาประดิษฐานยังที่เดิม  (ภาพ 311-312)

  4.2 รื้อกระเบื้องเก่า (กระเบื้องซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยม

ขนมเปียกปูน ที่เรียกว่า “กระเบื้องว่าว”) ลงมาขัดล้าง 

ทำความสะอาด และทาสีเหลือง โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 

รับผิดชอบในส่วนนี้  (ภาพ 313)

  4.3 ซอ่มโครงหลงัคาไม ้โดยการตดัตอ่ไม ้เสรมิไมใ้หม ่

และทาน้ำยากันปลวก โดยใช้ไม้แดงอย่างดีจากในหมู่บ้าน  

(ชาวชุมชนบริจาคจากไม้เก่าเรือนของตนและต้นไม้ในนา  

ตัง้ใจจะใหอ้ยูท่นนานไปอกีสกัรอ้ยสองรอ้ยป)ี นำมาเลือ่ยแทน

ไม้เดิมหลายชิ้นที่ผุและหักหายไป
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ภาพ 312. สภาพภายในสิมเก่าวัดสระทอง ที่ก่อนการบูรณะจำเป็น 

ต้องโยกย้ายพระพุทธรูปไปเก็บรักษาไว้ก่อนชั่วคราว

ภาพ 313. ผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านช่วยกันทำความสะอาด และทาสี 

หลังคากระเบื้องของสิมเก่าวัดสระทอง สำหรับกระเบื้องที่แตกชำรุด 

ได้รับการสั่งทำใหม่แบบและขนาดเท่าของเดิม

ภาพ 314-315. คนหนุ่มภายในหมู่บ้านช่วยกันก่ออิฐและฉาบ 

ซ่อมผนังสิมเก่าวัดสระทองด้วยปูนหมัก

  4.4 ก่ออิฐใหม่เสริมส่วนฐาน และฉาบปูนใหม่ 

ด้วยปูนขาวหมัก  เฉพาะในส่ วนฐานและส่ วนผนั งที่  

กะเทาะหลุดร่วง โดยคนหนุ่มในชุมชนรับผิดชอบในส่วนนี้ 

(ภาพ 314-315)

  4.5 ก่อและปั้นปูนพนักบันไดหน้าสิมที่หักหาย 

ไปหมด โดยทำการปั้นเป็นพญานาคข้างละ 1 ตัว ตามรูปแบบ

ที่ผู้ เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นหัวแรงปั้นแต่ละข้างอย่างที่ เคยเห็น 

ตอนเด็ก เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายปรากฏไว้ เมื่อสำเร็จ จึงได้ 

พญานาค 2 ตัวมายืนเฝ้าบันไดไว้เหมือนเดิม ซึ่งเมื่อสังเกต 

ดูดี ๆ  จะไม่เหมือนกัน ดูเสมือนตัวหนึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็น

ตัวเมีย (ภาพ 316-317)

ภาพ 311. พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาทรายแบบอีสาน 

ภายในสิมเก่าวัดสระทอง ส่วนพระรอบๆ เป็นพระไม้
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ภาพ 316-317. สภาพบันไดทางขึ้นสิมเก่าวัดสระทองก่อนการบูรณะ 

(บน) และภายหลังการบูรณะ (ล่าง) โดยมีรูปแบบจากความทรงจำ 

ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีหลักฐานจากภาพถ่าย

ภาพ 318. นักเรียนจากโรงเรียนมัญจาศีกษา ช่วยกันทาสีผนัง 

และฮูปแต้มภายนอกสิมเก่าวัดสระทอง

  4 .6 ติดตั้ ง  “แว่นแก้ว” (กระจกเงากลม) 

ในตำแหน่งที่ของเดิมหลุดร่วง โดยมีการใช้ปากกระป๋อง 

อลูมิ เนียมของเครื่องดื่มอัดลมมาเป็นฐานรองกระจก  

แทนฝากระป๋องเหล็กของเดิมที่ผุ เนื่องจากฝากระป๋องเหล็ก 

หาไม่ได้แล้ว และเป็นสนิมได้ง่าย

  4.7 มุงกระเบื้องเก่าผสมกับกระเบื้องใหม่ที่ขนาด 

และลักษณะเท่าของเดิม

  4.8 ติดตั้งส่วนประดับสถาปัตยกรรมที่เป็นไม้ 

แกะสลักและขาดหายไป ได้แก่ ปั้นลม เชิงชาย หางหงส์ 

และโหง่ (ช่อฟ้า) ที่ทำขึ้นจากไฟเบอร์กลาส โดยใช้ชิ้นส่วนที่ 

ผุพังเป็นแบบและเติมให้ครบ ดำเนินการโดยคุณพงษ์ศักดิ์  

มีศิริ ช่างศิลปกรรม ของกรมศิลปากร เนื่องจากในชุมชนนี้ 

ไม่มีช่างไม้แกะสลักหลงเหลืออยู่แล้ว ในส่วนนี้งบประมาณ 

จากค่าวัสดุฝึกปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ไม่มาก

  4.9 ทาสแีละแตม้สเีชน่เดยีวกบัของเดมิ โดยอาจารย์ 

สุรศักดิ์ ธาดา รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอมัญจาคีรี 

นำคณะนักเรียนกลุ่มศิลปะเด็ก จากโรงเรียนมัญจาคีรีศึกษา  

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์สุนันท์ พันธุ์รัตน์ ได้ช่วยใน 

การแต้มสีภาพภายนอกสิมจนมีความงดงาม โดยสีทา 

ภายนอกและภายในก็ได้รับบริจาคจากคุณวิมล มะลิลา 

และผู้เขียน  (ภาพ 318)

 5. ประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญร่วมกันในวันยก 

โหง่ (ช่อฟ้า) สิมเก่าวัดสระทอง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

แม้การฝึกอบรมจะเสร็จสิ้นไปแล้ว จนทำให้สิมเก่าที่เคยชำรุด

ทรุดโทรมมากหลังนี้ได้รับการซ่อมบูรณะจนสวยงามเป็นที่ 

เชิดชูแก่ภาคอีสาน โดยเฉพาะเป็นอัญมณีแก่อำเภอมัญจาคีรี 

(ภาพ 319-320)
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ภาพ 319. พระประธานได้ถูกนำกลับมา 

ประดิษฐานคืนในสิมเก่าวัดสระทอง

ภาพ 320. สิมเก่าวัดสระทองภายหลังการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพ 321. ลายผ้าซึ่งประดิษฐ์ใหม่ ด้วยแรงบันดาลใจจากลวดลาย 

บนผนังสิมเก่าวัดสระทอง

ภาพ 322. คณะการแสดงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วยท่ารำ 

ดนตรีและเครื่องแต่งกาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเมืองมัญจาคีรี  

ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจภายหลังการอนุรักษ์สิมเก่าวัดสระทอง  

ที่มีเครื่องประดับทั้งหมดทำขึ้นจากกระป๋องน้ำอัดลมนำกลับมาใช้ใหม่
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 จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านบัว จึงทำให้ 

พุทธบริษัทชาวบ้านบัว ได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ 

ผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม สาขาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 

(สิมอีสาน) เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2543 

จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2543 และไดร้บัอาคารอนรุกัษด์เีดน่ใน 

พ.ศ. 2544 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

และรางวัลการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเซียแปซิฟิค 

จากองค์การยูเนสโก ใน พ.ศ. 2545 

 อนึ่ง จากการอนุรักษ์สิมวัดสระทอง ยังส่งผลให้เกิด 

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องตามมา อาทิ เช่น ได้มีการ

ผลิตผ้าบาติกและผ้ามัดหมี่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 

 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างพัฒนาการทางวัฒนธรรม 

ในชุมชนไปพร้อมกัน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมด้วยการซ่อม

แซมบูรณะอาคารตามหลักวิชาการและความต้องการของ 

ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีที่สำคัญทั้ง 

3 ภาคส่วน คือภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาครัฐเป็น 

ผู้สนับสนุน ได้สร้างสำนึก ความผูกพันและความภาคภูมิใจ 

ในมรดกทางวัฒนธรรมของตน ยังผลให้ชาวชุมชนผู้ใช้อาคาร 

ช่วยกันดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารสืบไป อันเป็นการ 

อนรุกัษอ์าคารอยา่งยัง่ยนืบนพืน้ฐานการพึง่ตนเอง และไมเ่ปน็ 

ภาระของภาครัฐ ทั้งอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์แล้ว ยังมีความ 

สวยงามสง่า ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพ  

จนได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ 

ทอ้งถิน่และของประเทศ มกีารจดัตัง้ศนูยว์ฒันธรรม พพิธิภณัฑ ์

ศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านวัฒนธรรม หมู่บ้านพักแรม (home 

stay) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนชนบทและในเมือง

 จากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ยังได้ขยายผล 

ไปสู่การฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเหล่า 

นั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกลำน้ำที่ไหลผ่านข้างอาคาร 

ลายฝาผนังสิมเก่าวัดสระทอง โดยชาวบ้านบัว (ภาพ 321),  

มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องแต่งกายและท่ารำที่มีแรงบันดาล 

จากประติมากรรมนูนต่ำประดับบนผนังโบสถ์  ในชุด 

“เม็งทวารวดีศรีนครามัญจานคร” ซึ่งเป็นเรื่องราวเล่าถึง 

ประวัติความเป็นมาของเมืองมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีเครื่องประดับต่างๆ ทำขึ้นจากกระป๋องน้ำอัดลม 

อลูมิเนียม โดยนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านกุดเค้า ซึ่งเป็น

โรงเรียนประถมศึกษาประจำตำบล (ภาพ 322), โครงการ 

ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดยโรงเรียนประจำอำเภอ, และการจัด

ตั้งศูนย์วัฒนธรรมมัญจาคีรี โดยภาคีภาคเอกชนและวิชาการ 

ในอำเภอ ซึ่งเป็นการเสริมความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืน 

ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดียิ่ง

3. สรุป

เก่าหรือย่านประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งเดิมมักเต็มไปด้วย 

สิ่งปฏิกูลและอุดตันทำให้ชุมชนมีน้ำท่วมขัง ให้กลับกลาย 

เป็นสภาพแวดล้อมสะอาด แก้ปัญหาน้ำท่วมมีการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ร่มรื่น นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น มีการ 

ลาดยางเข้าไปในชุมชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวน 

สาธารณะ พื้นที่กีฬาและสันทนาการซึ่งชนทุกวัย ได้แก่  

ผู้สูงอายุมาขยับร่างกายสร้างเสริมสุขภาพ เยาวชนมา 

ออกกำลังให้ห่างไกลยาเสพย์ติด ครอบครัวมาพักผ่อน 

หย่อนใจให้เป็นสุข ในบรรยากาศร่มรื่นภายใต้กลิ่นไอทาง 

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ท่ีช่วยขัดเกลาจิตภาวะ และเสริมสร้าง 

สุขภาวะให้สมบูรณ์

 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จึงเป็นการ 

อนุรักษ์เรือนกายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ให้คง 

ประโยชน์เพื่อสังคม โดยผลลัพธ์ทำให้อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่า

ดำรงอยู่สืบไป ภายใต้แนวทางการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังสามารถสร้าง 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสุขภาวะ 

ได้อีกด้วย 
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 นอกจากนีผ้ลลพัธจ์ากการอนรุกัษม์รดกสถาปตัยกรรม

พื้นถิ่น ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้วัฒนธรรมไทยและ 

พื้นถิ่นสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างสืบเนื่องบนรากฐานที่ 

มัน่คง ไมว่า่จะเปน็การพฒันาผลติภณัฑท์ีม่แีรงบนัดาลบนฐาน

ความคิดมาจากมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และพัฒนาการ 

มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ในด้านศิลปะ 

และการแสดงต่างๆ การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

จึงมิได้เป็นการอนุรักษ์เฉพาะร่างกายให้หยุดนิ่งหรือชะลอ 

ความชรา แต่สามารถสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย เพื่อ 

สืบทอดจิตวิญญาณให้แข็งแกร่ง ในอันที่จะสร้างสรรค์และ 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

จึงเป็นฐานและการต่อยอดของพัฒนาการทางวัฒนธรรมทั้ง 

ประเภทที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

 ดังนั้น จากกรณีศึกษาในแต่ละบทที่ได้อรรถาธิบาย 

ผ่านมานั้น ที่เป็นการถอดบทเรียนจากชุมชนต่างๆ ซึ่งมีทั้ง 

การอนุรักษ์อาคารเดี่ยว กลุ่มอาคาร และอาคารในฐานะเป็น 

ส่วนหนึ่งของชุมชนที่รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเป็น 

ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชนสุขภาวะ จึงน่าจะสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนต่างๆ ในภาคอีสานและภาคอื่นๆ 

รวมทั้งในประเทศต่างๆ ที่มีแหล่งมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

ด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะที่ใกล้เคียงคือภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะ

ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต และรวมถึงภูมิภาคเอเชีย 

แปซฟิคิ ทีป่ระเทศไทยดำรงอยู ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง 

ประเทศ ที่การสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการ 

เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและสงัคมใหม้วลมนษุยชาตใินโลกใบนี ้

ที่การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมได้แสดงให้เห็นแล้วว่า 

สามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างสำคัญ.
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