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.           Phimai Historical Park is a valuable historic site of humanity. Located at the heart of Phimai 
community that once was known as the city of Khmer culture in the northeast. With the current 
policies in developments from the government, the activities of private sector and variation in 
community economic growth including tourism are affecting the landscape of the Phimai historical 
park in the direct and indirect. 
                   This study aims to find the appropriate ways to improve the landscape of Phimai 
Historical Park, and It can be use this result as case study to apply with other place where are 
similar. The updated guidelines are derived from the process concepts and theories related to the 
conservation of ancient sites, the historical concepts of landscape and cultural landscape, the 
concept in the old city renovation, the concept in environmental conservation, art and development 
of landscape architecture. This study had researched and campared with four historical park in 
Thailand which has been registered as World Heritage Sites; Kamphaengphet Historical Park, 
Srisatchanalai Historical Park, Sukhothai Historical Park and Ayutthaya historical park. 
                   From this study, there are two features to be adapted to Phimai Historical Park. The first 
is landscape’s improvement by combined historical areas laws and contextual and also try to make 
inspiration to behave follow the direction. It is also proposed to improve the vertical axis of the city 
and to highlight important historical sites, and enhanced the image of the city and the historic 
context within the framework of community development along with the historic development. The 
second is a guidelines for a specific landscape in Phimai Historical Park area which is a detail of 
softscape improvement and landscape elements in various parts in order to comply with the 
historical identity. And also giving the additional recommendation to provide the space areas for 
supporting the tourism and activity in light and sound show which held every year in order to be 
neat and to prevent any damage that may occur to the historic site and to the surrounding landscape.                                                     
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บทที�  1111 
 

บทนํา 
 

1.1.1.1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

           โบราณสถานเปรียบเสมือนสมุดบนัทึกที�บอกเล่าความเป็นมาในอดีตแสดงให้เห็นถึง
อารยะธรรมต่างๆของพื(นที�รวมถึงบ่งชี( ถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุที�เคยมีบทบาทสําคญัในการดาํรงอยู่ ณ.
ช่วงเวลาหนึ�งให้แก่คนรุ่นหลงัไดรั้บรู้และไดก้ลายมาเป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะรวมถึงสถาปัตยกรรม
ให้คนในชุมชนนั(นๆได้ภาคภูมิใจ  นอกจากบทบาทสําคญัในแง่ประวติัศาสตร์แล้ว  ยงันับว่าเป็น
ตน้ทุนทางการท่องเที�ยวอนัทรงคุณค่าของบริบทใกลเ้คียง  เป็นฟันเฟืองที�ช่วยขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
สําหรับคนในพื(นที�  และสร้างทางเลือกใหม่แก่นกัท่องเที�ยวที�มีความสนใจในประวติัศาสตร์  ศิลปะ  
วฒันธรรม  สถาปัตยกรรม  รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที�อยูแ่วดลอ้มดว้ย  โบราณสถานในประเทศ
ไทยนั( นมีมากมายพบเห็นได้ทั�วทุกภูมิภาค  ซึ� งอาจมีความเป็นมาที�แตกต่างกันและสื�อได้หลาย
รูปแบบตามศรัทธาความเชื�อ  หรือตามศิลปะและเทคโนโลยีการก่อสร้างตามยุคสมยันั(นๆ  แต่
โบราณสถานที�จะกล่าวถึงในที�นี( เป็นสถาปัตยกรรมในยุคขอมเชื�อกนัวา่เป็นตน้แบบของการก่อสร้าง
ปราสาทนครวดัในเขมร  นั�นก็คือ “อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย”  จงัหวดันครราชสีมา  อนัมีรูปแบบ
เป็นศาสนสถานของขอมโบราณที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศไทยและไดก้ลายมาเป็นมรดกของ
มนุษยชาติในปัจจุบนั 
                   อุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีการปรับปรุงทางกายภาพของตวัอาคารหลายครั( งจนมีสภาพ
ที�ค่อนขา้งสมบูรณ์กวา่สมยัก่อนมาก  แต่ยงัจะไม่สามารถเรียงร้อยเป็นเรื�องราวที�ชดัเจนไดเ้ลยหาก
ขาดการสนับสนุนจากภูมิทศัน์โดยรอบ   ที�นับว่าเป็นส่วนหนึ� งในองค์ประกอบสําคญัอนัส่งเสริม
ความเป็นพื(นที�ทางประวติัศาสตร์   ซึ� งนอกจากจะช่วยบอกเล่าความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี(
แล้วยงัสามารถอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูที้�มาเขา้ชมได้   อีกทั(งในยุคสมยัที�มุ่งเน้นนโยบายการ
ท่องเที�ยวนี( มีการจดักิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการที�ผูม้าเยือนไดเ้ห็นซากทางสถาปัตยกรรมและ/
หรือซึมซบัความรู้จากป้ายหรือเอกสารเท่านั(น  ยงัมีการจดัใหมี้การแสดง  แสง  สี  เสียง  หรือมหรสพ
สมโภชมีชื�องานว่า “เทศกาลท่องเที�ยวพิมาย” ที�มีการจดัขึ(นทุกปีเพื�อเล่าเรื�องผ่านศาสตร์และศิลป์
ต่างๆโดยมีตวัโบราณสถานเป็นฉากให้ผูค้นไดเ้ขา้ใจประวติัศาสตร์ในอรรถรสที�แปลกใหม่  และ
ด้วยอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเริ� มเป็นที�รู้จกัแก่ผูค้นส่งผลให้มีนักท่องเที�ยวเขา้มามากขึ( น  การ
ปรับปรุงพื(นที�เพื�อรองรับกิจกรรมต่างๆจึงนบัว่ามีความจาํเป็น  ทั(งนี( นอกจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวแลว้ยงัเป็นการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัดว้ย 
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                   โดยแนวทางการอนุรักษ์และหรือปรับปรุงอุทยานประวติัศาสตร์พิมายอาจมีความ
แตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนักบัอุทยานประวติัศาสตร์อื$นๆ  แต่สิ$ งที$ตอ้งพิจารณาเหมือนกนันั$นก็คือ  
ขอบเขต (Scope) กระบวนการ (Process)  วิธีการ (Methodology) เทคนิคที$แตกต่างกนั   อีกทั-งยงั
ตอ้งพิจารณาถึงสภาพทอ้งถิ$น (Localiy)  วสัดุที$ใช้ในการก่อสร้าง (Meterial)  สภาพทางสังคม  และ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกดว้ย (กองโบราณคดี 2532) 
         การศึกษาในครั- งนี- จึงมุ่งประเด็นไปที$แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์  ซึ$ งหมายถึง
สภาพแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  โดยรวบรวมจากแนวคิด  
ทฤษฎี  งานวิชาการที$มีความเกี$ยวข้องและจากกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์แห่งอื$นๆ   มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื$อปรับใช้ให้เขา้กบับริบทของพื-นที$  สร้างแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ที$
เหมาะสมกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  และอาจใช้เป็นกรณีศึกษาสําหรับอุทยานประวติัศาสตร์
แห่งอื$นๆต่อไป 

 

2.2.2.2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

           1.  เพื$อศึกษาหลกัการ   ทฤษฎี   พร้อมทั-งรวบรวมขอ้มูลที$เกี$ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ที$เหมาะสม  ภายใตก้รอบแนวคิดที$มีความสอดคลอ้งกบัอนุรักษแ์ละพฒันาพื-นที$
อุทยานประวติัศาสตร์ 
                 2.  เพื$อศึกษาแนวทางการเลือกใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นภูมิทศัน์ของอุทยานประวติัศาสตร์
ที$ส่งเสริมโบราณ สถานและสอดคลอ้งกบัการใชง้านของกิจกรรมในปัจจุบนั 
           3. เพื$อเป็นการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์  ที$เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท  
และการใชง้านสาํ หรับอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                4. เพื$อเป็นกรณีศึกษาในเรื$องการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์สาํหรับอุทยาน
ประวติัศาสตร์แห่งอื$นๆต่อไป 
 
3.3.3.3. ขอบเขตของการศึกษา 

            ขอบเขตพื-นที$ศึกษา 
                   ครอบคลุมเขตอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย   ซึ$ งมีพื-นที$ 115 ไร่ รูปสี$ เหลี$ยมผืนผา้  กวา้ง 
565 เมตร ยาว 1,030 เมตร  โดยอาศยัแนวเขตของกาํแพงที$อยูร่อบโบราณสถาน              
            ขอบเขตดา้นเนื-อหา 
           1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที$เกี$ยวขอ้งกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์  การ
ส่งเสริมเอกลกัษณ์   คุณค่าของพื-นที$ทางประวติัศาสตร์   ที$มีความเกี$ยวขอ้งกนั  
                  2.  ศึกษาเกี$ ยวกับแนวทางการเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆของภูมิทัศน์อุทยาน
ประวติัศาสตร์ที$เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชง้านกิจกรรมในปัจจุบนั  ซึ$ งครอบคลุมเนื-อหาดงันี-          
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                2.1. ชนิดของวสัดุพืชพรรณ    
                              2.2. ตาํแหน่งและลกัษณะของการจดัวาง    
                              2.3. ป้าย/สื$อสัญลกัษณ์ต่างๆทั-งนี- รวมถึงสิ$งอาํนวยความสะดวกอื$นๆเพื$อรองรับ
กิจกรรมต่างๆที$เกิดขึ-นในพื-นที$ดว้ย 
                  3. ศึกษากรณีศึกษาการปรับปรุงภูมิทศัน์  ที$มีลกัษณะเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ซึ$ งเลือก
พื-นที$ที$ไดขึ้-นทะเบียนเป็นมรดกโลก  อนัไดแ้ก่ 
                              3.1. อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร   จงัหวดักาํแพงเพชร 
                              3.2. อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั 
                    3.3. อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั   จงัหวดัสุโขทยั 
                              3.4. อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
                   โดยทาํการศึกษาเพื$อหารูปแบบการปรับปรุงภูมิทศัน์ในอุทยานประวติัศาสตร์   หาจุดร่วม
และจุดต่างเพื$อใหไ้ดข้อ้สรุปที$มีความเหมาะสมกบัพื-นที$ 

 

4.4.4.4. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
                  1. เพื$อเป็นการเพิ$มองคค์วามรู้ในหลกัการและทฤษฎี  รวมถึงการจดัองคป์ระกอบของภูมิ
ทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์   ภายใตก้รอบแนวคิดของการอนุรักษ์และพฒันาอยา่งเหมาะสมและเป็น
ขั-นตอน 
                  2. เพื$อจะไดท้ราบถึงแนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะของบริบทที$ตั-ง   ความสําคญัของพื-นที$ประวติัศาสตร์และสอดคลอ้งกบัการใช้
งานในกิจกรรมที$เกิดขึ-น 
                  3. เพื$อเป็นแนวทางหรือเป็นกรณีศึกษาเพื$อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นเรื$องการปรับปรุงภูมิทศัน์
กบัอุทยานประวติัศาสตร์อื$นๆที$มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 
5.5.5.5. ระเบียบวธีิศึกษา 

             1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเบื-องตน้ภาคทฤษฎีโดยศึกษาจาก  เอกสารงานวิจยัและสื$อ
อินเตอร์เน็ตเพื$อให้ทราบถึงสภาพทางกายภาพของพื-นที$อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  รวมถึงขอ้มูล
ทางวชิาการอื$นๆที$เกี$ยวขอ้งโดยแบ่งเป็น 
                           1.1.ขอ้มูลพื-นฐานของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายรวมถึงข้อมูลของพื-นที$ที$มี
ความสัมพนัธ์กบัเนื-อหาการศึกษา     
                               1.2.หลักการ  ทฤษฎี  แนวคิดที$ เกี$ ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยาน
ประวติัศาสตร์และการปรับปรุงพื-นที$ทางประวติัศาสตร์ที$ใกลเ้คียงกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย     
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                            1.3.ขอ้เสนอแนะ  ขอ้กาํหนด  ขอ้บญัญติัหรือกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัการอนุรักษ ์  
การพฒันาปรับปรุงพื-นที$ภูมิทศัน์ทางประวติัศาสตร์  ในประเทศไทย 
                                  1.4.การศึกษาขอ้มูลฑุติยภูมิ  เพื$อรวบรวมแนวคิดทฤษฎีต่างๆ  จากเอกสาร
วิชาการที$เชื$อถือได้ครอบคลุมไปถึง  งานวิจยัที$มีความเกี$ยวข้องกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยาน
ประวติัศาสตร์  โบราณสถานต่างๆที$มีบริบทใกลเ้คียงกบัพื-นที$ศึกษา 
 
            2. การวิจยัเชิงสํารวจภาคสนามขั-นตน้เพื$อประเมินพื-นที$   โดยเขา้ไปสังเกตการณ์ดว้ย
สายตา(Visualizing) 
เพื$อเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมดว้ยถ่ายภาพและจดบนัทึก   
                   3. ทาํการศึกษากรณีศึกษาเพื$อนาํมาเปรียบเทียบและประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย   โดยใชเ้กณฑ์การเลือกจากความใกลเ้คียงทางรูปแบบ
โบราณสถานนั$นก็คืออุทยานประวติัศาสตร์จาํนวน  4  แห่งในประเทศไทยที$ไดขึ้-นทะเบียนเป็น
มรดกโลก  ดงันี- 
                           3.1. อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร   จงัหวดักาํแพงเพชร 
                           3.2. อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั 
                           3.3. อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั   จงัหวดัสุโขทยั 
                            3.4. อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
            4. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลที$ไดจ้ากขอ้ 1, 2  และ3 เพื$อเสนอแนวทางในการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย                
 
6.6.6.6. ข้อตกลงในการศึกษา 

              1. อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  ในที$นี-หมายถึงตวัปราสาทหินพิมาย  รวมถึงภูมิทศัน์โดย
รอบตวัปราสาท  ซึ$ งกาํหนดตามแนวเขตรั- วที$ล้อมรอบอย่างชัดเจนระหว่างโบราณสถานกบัพื-นที$
ชุมชน  มีมีพื-นที$ 115 ไร่ รูปสี$เหลี$ยมผนืผา้  กวา้ง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร 
                 2. แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์ ในที$นี-หมายถึงแนวทางการ
ปรับปรุงและออกแบบองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์เพื$อใหมี้ลกัษณะที$เหมาะสมกบัความเป็น
โบราณสถานและสอดคลอ้งกบัการใชกิ้จกรรมในปัจจุบนั 
                 3. ในการศึกษานี- เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  
เฉพาะลกัษณะทางกายภาพของภูมิทศัน์เท่านั-น  ไม่ไดร้วมถึงองคป์ระกอบอื$นๆ 
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บทที�  2222 
 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
 
            อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  นอกจากจะมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์ที�ไดก้ลายมาเป็น
สัญลกัษณ์ (Identity) ของเมืองแลว้   ยงัถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบสําคญัที�ทาํให้เกิดสุนทรียภาพของ
เมืองทางศิลปะและสถาปัตยกรรม   นอกจากนี/ ยงัพฒันาจนเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�คนทั/งประเทศ
รวมถึงชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจทาํให้อาํเภอพิมายอนัเป็นสถานที�ตั/งของโบราณสถานนี/ เป็นที�
รู้จกัตามไปดว้ย   และที�สําคญัคือสร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในทอ้งถิ�นได้เป็น
อยา่งดี    
                   ในปัจจุบนัไดมี้การบูรณะและปฏิสังขรณ์ตวัประสาทหินพิมายให้มีสภาพที�สมบูรณ์ขึ/น
เพื�อให้ไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์     ดงันั/นการปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายก็นับว่ามีความสําคญัในการที�จะกลายมาเป็นสิ�งที�ช่วยส่งเสริมให้ตวั
ปราสาทมีความชดัเจนยิ�งขึ/น  ทั/งยงัเป็นการสร้างความเหมาะสมเพื�อที�จะสามารถรองรับการใชง้าน
ในสถานการณ์และกิจกรรมที� เ กิดขึ/ นในปัจจุบันด้วย    โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายนี/ ต้องอาศยัองค์ความรู้  ทฤษฎีและวิธีปฏิบติัจากเอกสารวิชารการ  งานวิจยั  
รวมถึงบทความต่างๆ   ของหน่วยงานหรือจากผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาที�เกี�ยวข้อง   เพื�อที�จะให้เกิด
แนวทางอนัเป็นประโยชน์และใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม   การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งจึง
ประกอบดว้ยเนื/อหาดงัต่อไปนี/ 
 
1111....  ความหมายที�เกี�ยวข้องกบัแนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ 

                    กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที�มีหน้าที�โดยตรงในการควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน   
ดาํเนินงานอนุรักษ์ภายใตพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑ์พ.ศ.
2504  แกไ้ขเพิ�มเติมครั/ งล่าสุดพ.ศ.2535  และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ  พ.ศ.2528 ซึ� งมี
สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี/  
            1.1  นิยามศพัทที์�เกี�ยวขอ้ง 
                              1.  การอนุรักษ ์  หมายความวา่การ  ดูแล  รักษา เพื�อใหค้งคุณค่าไวแ้ละใหห้มาย
รวมถึงการป้องกนั  การรักษา  การสงวน  การปฏิสังขรณ์  และการบูรณะดว้ย  
                              2.  การสงวนรักษา  หมายถึง  การดูแล  รักษาไวต้ามสภาพของเดิมเท่าที�เป็นอยู่
และป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป            
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                              3.  การปฏิสังขรณ์  หมายถึง  การทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมอยา่งที$เคยเป็นมา 
                              4.  การบูรณะ  หมายถึง การซ่อมแซมและการปรับปรุงให้มีรูปทรง  ลกัษณะกลม 
กลืนเหมือนของเดิมใหม้ากที$สุดเท่าที$จะมากได ้ แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของสิ$งที$มีอยูเ่ดิม และสิ$ง
ที$ทาํขึ/นมาใหม่ 
                               5. โบราณสถาน  หมายถึง  อสังหาริมทรัพย์   และศิลปวตัถุที$ติดตั/ งประจาํกับ
อสังหาริมทรัพย์นั/ น  ซึ$ งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี$ยวกับ
ประวติัศาสตร์อสังหาริมทรัพยน์ั/นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี  
โบราณสถาน  ตอ้งมีสาระสาํคญัดา้นใดดา้นหนึ$ง  หรือหลายดา้นคือ 
                5.1.ด้านเอกลักษณ์  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที$แสดงการรับรู้ หรือ
ความเขา้ใจถึงที$มา สถานที$ตั/ง  ชนชาติ  ความเชื$อ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของชุมชน
ใดชุมชนหนึ$ ง  หรือประเทศใดประเทศหนึ$ งโดยเฉพาะ  ตัวอย่างเช่น  พระมหาธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช  เป็นที$รับรู้กนัว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช  ตลอดจนเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต ้ เป็นตน้ 

                               5.2. ดา้นวิชาการ    เป็นคุณค่าของโบราณสถานที$สะทอ้นเรื$องราวในอดีต
เป็นขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  ซึ$ งเป็นเครื$องแสดงประวติั
ความเป็นมาอนัเก่าแก่ของชุมชน  ของชาติ  รวมทั/งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น  
โบราณสถานในเมืองโบราณสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั  แสดงเรื$องราวประวติัศาสตร์ชาติไทยและ
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ  ทางโบราณคดี  เป็นตน้ 

 

              
              

ภาพที$  1 วดัชา้งลอ้ม จงัหวดัสุโขทยั 
ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  
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                                                    3. ด้านเศรษฐกิจ  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที$ก่อให้เกิดรายได้ของ
ชุมชนและของประเทศทั/งทางตรงและทางออ้มจากการที$เป็นสถานที$ท่องเที$ยว  สร้างกิจกรรมต่างๆ  
อนัสืบเนื$องจากการท่องเที$ยว  พร้อมๆกบัการศึกษาหาความรู้  ตวัอย่างเช่น  อุทยานประวติัศาสตร์
เมืองสิงห์  อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง  เป็นตน้ 

 

                     
 

ภาพที$  2 อุทยานปราสาทพนมรุ้ง   จงัหวดับุรีรัมย ์
ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  

 

                                                    4. ด้านการใช้สอย  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที$สามารถนํามาใช้
งานไดใ้นปัจจุบนั  ซึ$ งเป็นการใช้งานที$ไม่ก่อให้เกิดการเสื$อมสภาพ  การเปลี$ยนแปลง  หรือการรื/ อ
ทาํลายโบราณสถานนั/น  ตวัอย่างเช่น  ศาลากลางเก่าจงัหวดัราชบุรี  หมู่พระวิมานพระราชวงับวร
สถานมงคล (วงัหนา้)    ปัจจุบนัใชเ้ป็นอาคารจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระรามราชนิเวศน์ 
(วงับา้นปืน) ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑสถาน  และจวนเรซิดงักมัปอร์ต  จงัหวดัตราด เป็นตน้ ซึ$ งปัจจุบนั
เป็นที$ทาํการสาํนกัคุมประพฤติ  กระทรวงยติุธรรม  เป็นตน้ 

 

                

 

ภาพที$  3  พระรามราชนิเวศน์ (วงับา้นปืน) 
ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  
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                                                    5.ด้ า น สั ง ค ม   เ ป็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง โ บ ร า ณ ส ถ า น ที$ เ กี$ ย ว ข้อ ง กับ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี เป็นความภาคภูมิ ใจของคนในสังคม  เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนใน
สังคม  ตวัอย่างเช่น  มสัยิดกรือเซะ  จงัหวดัปัตตานี  พระธาตุดอยสุเทพ  จงัหวดัเชียงใหม่  พระธาตุ
พนม  จงัหวดันครพนม  เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพที$  4  มสัยดิกรือเซะ  จงัหวดัปัตตานี 

ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  

 

                                   6. ดา้นการเมือง   เป็นคุณค่าของโบราณสถานที$เกี$ยวขอ้งกบัเหตุการณ์
สาํคญัในประวติัศาสตร์  การกาํหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตย  และการสร้างความร่วมมือร่วม
ใจของคนทั/งชาติ  ตวัอย่างเช่นวดัชลธาราสิงเห  หรือวดัพิทกัษ์แผ่นดินไทย  อาํเภอตากใบ  จงัหวดั
นราธิวาส   ซึ$ งเป็นโบราณสถานสําคญัในการกาํหนดแบ่งเขตแดนระหว่างไทย – องักฤษ  ในสมยั
รัชกาลที$  5  เป็นตน้ 

 

                    
 

ภาพที$  5  วดัชลธาราสิงเห  หรือวดัพิทกัษแ์ผน่ดินไทย 
ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  
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                                                   7. ดา้นสุนทรียภาพ  เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  
เช่น  วดัพระบรมธาตุไชยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  วดัพระสิงห์  จงัหวดัเชียงใหม่  วดัใหญ่สุวรรณาราม  
จงัหวดัเพชรบุรี  หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง  จงั หวดัอุบลราชธานี  เป็นตน้ 

 

 
                              

ภาพที$  6 วดัพระสิงห์  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ที$มา: การอนุรักษโ์บราณสถาน (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ 18 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx  

 
           1.2 การกาํหนดขั/นตอนการอนุรักษ ์
                   1.สํารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบันทั/ งรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 
ประวติัศาสตร์และสภาพความเสียหาย บนัทึกเป็นเอกสาร ภาพ   และเขียนแบบโดยละเอียดเพื$อเป็น
ขอ้มูลพิจารณาทาํโครงการอนุรักษแ์ละเป็นเอกสารสาํคญัทางประวติัศาสตร์ 
                 2.จดัทาํโครงการใหพ้ิจารณาวา่โบราณสถานนั/นมีคุณค่า   หรือจุดเด่นดา้นใด   แลว้
จดัทาํโครงการโดยให้ความสําคญัในการรักษาจุดเด่นนั/นเป็นหลกั และให้ความสําคญัดา้นรองอื$นๆ  
ดว้ย 
                   3.พิจารณาประวติัการบูรณะ หรือต่อเติมแกไ้ข  เพื$อพิจารณารื/ อถอนส่วนต่อเติม
หากมนัทาํใหคุ้ณค่าของเดิมเสียไป  หรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
                  1.3  มาตรการการอนุรักษ ์
                  1.การปกป้อง (การระวงัรักษาไม่ให้ถูกทาํลาย  เช่น  การขึ/นทะเบียน   การกนัเขต   
การผลกัดนัผูบุ้กรุก ฯลฯ)  
                          2. การอนุรักษ ์
                    3. การคุม้ครอง (การปกป้องและรักษาภูมิทศัน์, สภาพแวดลอ้ม  และการบริหาร
จดัการ) 
                   1.4  มาตรการการอื$นๆ 
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                   1. ในการอนุรักษโ์บราณสถาน  กาํหนดใหค้าํนึงถึงภูมิทศัน์และสิ$งแวดลอ้มดว้ย 

 

 
 

ภาพที$  7 ภูมิทศัน์วดัพระพายหลวง  จงัหวดัสุโขทยั   
ที$มา: สาระสําคญัและแนวทางการปฏิบติัและกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), 
เขา้ถึงเมื$อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้ากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm  
                                                                                                          
                    จดัการภูมิทศัน์   ด้วยการปรับพื/นที$โดยรอบให้เรียบปลูกหญา้  ตดัตน้ไมใ้หญ่ให้เหลือ
เพียงบางส่วน  เพื$อไม่ให้บดบงัโบราณสถาน  ซึ$ งเป็นวิธีการจดัการกบัภูมิทศัน์ของโบราณสถาน
โดยทั$วไป 
 

 

ภาพที$  8 ภูมิทศัน์วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ที$มา: สาระสําคญัและแนวทางการปฏิบติัและกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), 
เขา้ถึงเมื$อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้ากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm  
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                           2.กาํหนดให้พิจารณาแบบที$เหมาะสมที$สุดในการอนุรักษ์    ไม่จาํเป็นตอ้งเป็น
แบบหนึ$งแบบใดเสมอไป  และพิจารณาวา่ไดบู้รณะแกไ้ขมาแลว้กี$ครั/ ง  ผดิถูกอยา่งไร  
                             3.กาํหนดให้แสดงหลกัฐานการเปลี$ยนแปลงแกไ้ขดว้ยวิธีการบนัทึกเป็นเอกสาร  
เขียนแบบหุ่นจาํลอง  หรือวธีิอื$นใด  
                      4.กาํหนดให้เลือกใช้การสงวนรักษาสําหรับโบราณสถานที$มีความสําคญัเยี$ยม
ยอด    รวมทั/งชิ/นส่วนทางจิตรกรรม  ประติมากรรมและโบราณวตัถุที$มีคุณค่าเยี$ยมยอดดว้ย ยกเวน้ ปู
ชนียวตัถุ ที$มีการเคารพ บูชามาโดยตลอดและคณะกรรมการเห็นชอบแลว้  
                            5.กาํหนดให้ใช้เทคนิคการอนุรักษ์ที$ผ่านการศึกษาและทดลองจนเป็นที$พอใจ
แลว้เท่านั/น 
                           6.กาํหนดใหก้ารเสริมความมั$นคงแขง็แรงเท่าที$จาํเป็น  เรียบง่ายและกลมกลืนกบั
ของเดิม                                                     
                           7.ในกรณีจาํเป็นตอ้งทาํชิ/นส่วนที$ขาดหายไปขึ/นมาใหม่ตอ้งทาํให้กลมกลืนกบั
ของเดิม  แต่ตอ้งแสดงให้เห็นไดว้า่ทาํขึ/นมาใหม่ 
                           8.ควรอนุรักษ์ซากโบราณสถาน   โดยการรวบรวมชิ/นส่วนมาประกอบขึ/นให้
เหมือนเดิมทั/งหมดหรือเพียงบางส่วน   สาํหรับชิ/นส่วนที$ขาดหายไปแต่จาํเป็นสําหรับการสงวนรักษา
อาจทาํเพิ$มขึ/นใหม่ได ้
                           9.การอนุรักษซ์ากโบราณสถานซึ$ งมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และโบราณคดีนั/น
ให้ทาํโดยรักษาไว ้  ตามสภาพเดิมหลงัการขุดแต่ง   และป้องกนัไม่ให้เสียหายต่อไป ดว้ยวิธีที$ไม่ทาํ
ใหโ้บราณสถานเสียคุณค่า 
                           10.โบราณสถานที$เป็นปูชนียสถานอนัเป็นเคารพบูชา ซึ$ งเป็นที$รู้จกักันดีของ
ประชาชนโดยทั$วไปจะตอ้งบูรณะโดยไม่มีการแกไ้ข  เปลี$ยนแปลงลกัษณะสีและทรวดทรงซึ$ งทาํให้
โบราณสถานนั/นหมดคุณ ค่า  หรือเสื$อมความศกัดิA สิทธิA ไป  
                           11.เมื$อไม่สามรถป้องกันการโจรกรรม   หรือการชํารุดเสียหายของชิ/นส่วน
โบราณสถานประติมากรรม   จิตรกรรม  และศิลปกรรมดว้ยวิธีอื$นแลว้ให้ใชก้ารนาํชิ/นส่วนนั/น  มา
เก็บรักษาไวใ้นสถานที$อนัปลอดภยัและทาํแบบจาํลองใหเ้หมือนของเดิมไปประกอบไวที้$เดิมแทนได ้               
                           12.โบราณสถานที$ยงัใชป้ระโยชน์อยู ่  ใหส้ามารถต่อเติมเสริมสร้างสิ$งจาํเป็นขึ/น
ใหม่ได ้   เพื$อ ความเหมาะสม   ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนของเดิมแต่ตอ้งมีลกัษณะกลมกลืน  ไม่ทาํลาย
คุณค่าโบราณสถานนั/น 
                           13.โบราณสถานทั/งที$ขึ/นทะเบียนและไม่ขึ/นทะเบียน ตอ้งมีมาตรการบาํรุงรักษา
ใหมี้สภาพสวยงามอยูเ่สมอ 
                           14.โบราณสถานที$ชาํรุดทรุดโทรม อาจเป็นอนัตราย ควรใช้มาตรการเบื/องตน้  
เสริมความแขง็แรงไวก่้อนที$จะทาํการอนุรักษ ์
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                           15.ในบางกรณีที$ต้องใช้ผูเ้ชี$ยวชาญเฉพาะด้านให้ติดต่อขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื$นหรือสถาบนัเอกชน 

            

 
 

ภาพที$  9 เวยีงกุมกาม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ที$มา: สาระสําคญัและแนวทางการปฏิบติัและกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), 
เขา้ถึงเมื$อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้ากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm  
 

2222. . . . แนวคิดทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

                                                                2.2.2.2.1.1.1.1.แนวทางอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมศิลปกรรม (กองอนุรักษ์สิ$ งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม: แนวทางอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรม) 

            ศิลปกรรมนบัเป็นมรดกของชาติที$มีคุณค่าจาํเป็นตอ้งอนุรักษไ์ว ้ในขณะเดียวกนัสิ$งแวดลอ้ม
โดยรอบแหล่งศิลปกรรมเหล่านั/น เป็นสิ$งที$จะตอ้งอนุรักษค์วบคู่กนัไปดว้ย เนื$องจากเป็นสิ$งแวดลอ้ม
ของศิลปกรรมเพื$อจดัระเบียบให้สิ$ งแวดล้อมและรักษาคุณภาพของแหล่งเหล่านั/นโดยตรง เพื$อ
วเิคราะห์ถึงปัญหาการทาํลายสิ$งแวดลอ้มศิลปกรรม พบวา่ มีทั/งที$เกิดจากการกระทาํ โดยเจตนา ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผลกระทบจากการพฒันาต่างๆ ซึ$ งสิ$ งเหล่านี/  ย่อมหมายถึง จะมีการใช้ปัจจยั
ศิลปกรรมจาํนวนมายิ$งขึ/น จนเป็นที$น่าห่วงว่าแหล่งศิลปกรรมที$ยงัมิได้ศึกษา และวางแผนการใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสมอาจถูกทาํลายลงไดใ้นที$สุด 
                    2.1.1.  ความหมายของสิ$งแวดลอ้มศิลปกรรม 

                    ศิลปกรรม หมายถึง สิ$ งที$มนุษย์ได้สร้างหรือกําหนดขึ/ นทั/ งในอดีตและปัจจุบันด้วย
ความสามารถ 
                 สติปัญญากาํลงักายกาํลงัใจ และไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณค่าในทางศิลปวฒันธรรม ประวติั
ศาตร์ โบราณคดี 
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                 และเทคโนโลย ีศิลปกรรม ที$กล่าวถึง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
                 ลกัษณะที$ 1 คือ ศิลปกรรมที$ใชง้านอยู ่เช่น วดั สถานที$ราชการ  อาคารพาณิชย ์ บา้นเรือน 
ยา่นวฒันธรรม 
                 ลกัษณะที$ 2 คือ ศิลปกรรมที$ไม่ไดใ้ชง้าน (ตามหนา้ที$เดิม)แลว้ เช่น  ซากโบราณสถานวดั
ร้าง กาํแพงเมือง คูเมือง แหล่งประวติัศาสตร์ และ โบราณคดี   
            ศิลปกรรมที$กล่าวถึงทั/ง 2 ลกัษณะ   นอกจากจะมีคุณค่าแห่งความงามอยูใ่นตวัเองแลว้  สิ$ง 
แวดลอ้มก็มีความสาํคญัดว้ย  คือเป็นสิ$งที$ช่วยส่งเสริมความงามของศิลปกรรมให้เด่นชดัยิ$งขึ/นสิ$งแวด 
ลอ้มศิลปกรรม  จึงประกอบดว้ย  2 ส่วนสาํคญั คือ  

                            1. ตวัศิลปกรรม ทั/ง 2 ลกัษณะที$กล่าวแลว้ขา้งตน้  

                            2. สภาพแวดลอ้มที$อยูโ่ดยรอบและที$เกี$ยวขอ้ง คือปริมณฑลรอบตวัศิลปกรรมหรือ  
อาณาบริเวณ 
            2.1.2.  แนวทางการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรม 

                          1. เร่งรัดและกระตุน้ให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนเอาใจใส่   ควบคุม  ดูแล 
อนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรมอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
                             2. แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสมและไดผ้ลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

                            3.ป้องกันมิให้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปในทางที$ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ$งแวดลอ้มศิลปกรรม 
                            4. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้แก่บุคลากรในทอ้งถิ$นเพื$อทาํหน้าที$รับผิดชอบ
ร่วมกนัในการคุม้ครองและรักษาสภาพแวดลอ้มที$ดีแก่แหล่งศิลปกรรม 

                            5. ส่งเสริมให้มีการอบรมและสร้างสามญัสํานึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวง
แหนและเห็นคุณค่าของศิลปกรรมและ สิ$งแวดลอ้มที$มีส่วนเกี$ยวขอ้งกบัแหล่งศิลปกรรม 

                            6. พฒันาวิธีการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพฒันาการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรม 

                   แนวคิดในการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรม (Cultural  HerIitage Conservation)  คือ  การ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มที$อยูใ่นเขตศิลปกรรมอยา่งเหมาะสม มีระดบัความเขม้งวดในการควบคุม  โดย
แบ่งออกเป็น 
                            1.บรรยากาศ (Atmosphere):  หมายถึง ตวัศิลปกรรมและสิ$งแวดลอ้มที$มีความสอด 
คลอ้ง   ส่งเสริมซึ$งกนัและ กนั 

                      2. แหล่งอนัควรอนุรักษ ์(Nucleus): หมายถึง   ตวัศิลปกรรมซึ$งเป็นสิ$งสาํคญัที$ที$จะ 
ตอ้งอนุรักษ ์
                           3. พื/นที$สงวน (Preservation Area): หมายถึง   พื/นที$ที$มีคุณค่ามากทางวชิาการและ 
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี$ยนแปลงหรือผลกระทบที$ทาํใหถู้กทาํลายไดง่้าย ในพื/นที$นี/หา้มกระทาํการ
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ใดๆ ที$เป็นการเปลี$ยนแปลงสภาพดั/งเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด 
                            4. พื/นที$อนุรักษ ์(Conservation Area): หมายถึง  พื/นที$ใกลเ้คียง หรือบริเวณโดย
รอบตวัศิลปกรรม ซึ$ งเมื$อพื/นที$นี/ ถูกทาํลายยอ่มมีผลกระทบต่อการคงอยูข่องศิลปกรรมดว้ยในบริเวณ
นี/ยนิยอมใหท้าํกิจกรรมไดบ้างประการ ทีไม่มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงสภาพพื/นที$นี/มากนกั 
                             5. พื/นที$บริการและการจดัการ(Service and Management Area):  หมายถึง  พื/นที$
ขา้งเคียง  หรือโดยรอบแหล่งศิลปกรรมที$มีความเกี$ยวพนักบัตวัศิลปกรรมนอ้ยมากจึงยินยอมใหมี้การ 
พฒันาไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นความควบคุมของหน่วยงานที$รับผิดชอบวา่กิจกรรมที$จะเกิดขึ/นจะไม่ส่งผลกระ 
ทบใหเ้กิดการทาํลายคุณค่าของศิลปกรรม 
 

                                                             
ภาพที$  10 แสดงขอบเขตการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มศิลปกรรม 
ที$มา:กองอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื$อ21 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึง
ไดจ้ากhttp://www.onep.go.th/ncecd/?name=onep_2&file=readnews&id=3                

 
                                                                     2.2.2.2.2.2.2.2.  แนวทางการพฒันาด้านภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Development ConceptLandscape Development ConceptLandscape Development ConceptLandscape Development Concept) 

                   สายสุนีย์  อดุลเศรษฐพงศ์ (2544:6-10.) ได้อธิบายถึงแนวทางการพัฒนาด้านภูมิ
สถาปัตยกรรมว่า  คือการพฒันาสภาพแวดล้อมของพื/นที$นั/นๆ  เป็นการดาํเนินการเพื$อจดัระบบ  
ระเบียบ  สร้างความงาม  และส่งเสริมความสําคญัของโบราณสถาน  และ/หรือพื/นที$ประวติัศาสตร์
อนัเป็นเนื/อหาหลกัของพื/นที$นั/นๆ   สิ$งที$สําคญัที$สุดคือ  โบราณสถานหลกัฐานสิ$งก่อสร้าง  และ
เนื/อหา  เรื$ องราวประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สิ$งต่างๆเหล่านี/ ตอ้งไดรั้บการดาํเนินการทุกอย่างตาม
กระบวนการอนุรักษ ์ การพฒันาฯ  จะตอ้งไม่บิดเบือนหรือทาํลาย  หรือทาํใหโ้บราณสถาน  หลกัฐาน
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สิ$งก่อสร้างและเนื/อหา  เรื$องราวประวติัศาสตร์นั/นๆดอ้ยคุณค่าลงไป  สิ$งสําคญัที$สุดอีกประการหนึ$ ง
ของการพิจารณา  แนวทางการพฒันาโครงการ  ซึ$ งผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งทาํความเขา้ใจ  และ
ระลึกอยูเ่สมอในทุกขั/นตอนการพฒันา  คือ  ลกัษณะเฉพาะตวัหรือเป็นพิเศษโดดเด่น  หรือเอกลกัษณ์
ของพื/นที$ซึ$ งเป็นขอ้ได้เปรียบของพื/นที$  อาจจะเป็นลักษณะพิเศษด้านประวติัศาสตร์  โบราณคดี  
ธรรมชาติ  หรือกิจกรรม  ความสาํคญัในส่วนนี/ เป็นส่วนที$จะตอ้งไดรั้บการพิจารณารักษาและส่งเสริม  
เพื$อให้เกิดประโยชน์ควบคู่กนัไปกบัโครงการเสมอ  เช่นลกัษณะรูปแบบของอาคาร  สิ$ งก่อสร้าง  
สภาพพื/นที$  พนัธ์ุไม ้ เป็นตน้ 
                   แนวทางการพัฒนาที$ประสบผลสําเร็จจะต้องรักษาความสําคัญของโบราณสถาน  
หลกัฐานสิ$งก่อสร้าง  และเนื/อหาเรื$องราวทางประวติัศาสตร์  โบราณคดี  รักษาลกัษณะพิเศษ  และนาํ
ขอ้ไดเ้ปรียบของพื/นที$นั/นๆมาดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบันโยบายมากที$สุด 
                   2.2.1.  รายละเอียดแนวทางการพฒันาดา้นภูมิสถาปัตยกรรม 
                    1. กาํหนดขอบเขตพื/นที$                 
                   ขอบเขตพื/นที$  คือขอบเขตของการพฒันาดา้นภูมิสถาปัตยกรรมนั$นเอง  การพิจารณาอยา่ง
ละเอียดในขั/นตอนนี/   จะทาํใหก้ารพิจารณาแนวทางในขั/นตอนต่อไปบรรลุจุดประสงคไ์ดง่้ายขึ/น 
                   แนวทางในการกาํหนดขอบเขต 
                                    1.1. ครอบคลุมโบราณสถานและพื/นที$สาํคญัทางประวติัศาสตร์มากที$สุด 

                                    1.2. มีพื/นที$กนัชนรอบนอกตลอดแนว  เพื$อเป็นแนวป้องกนัพื/นที$ดา้นใน และเป็น
แนวปรับเปลี$ยนของพื/นที$ภายนอก  และภายในโครงการ 
                                    1.3. มีเนื/อที$นอ้ยที$สุด 

                                    1.4. แนวขอบเขตสังเกตง่ายและสะดวกในการควบคุมโดยพิจารณาใชแ้นวต่างๆที$
สําคญั คือแนวขอบเขตตามภูมิประเทศหรือแนวตามธรรมชาติ  เช่น  ภูเขา  แม่นํ/ าแนวเขตการ
ปกครองกรรมสิทธิA ที$ดิน  และแนวเขตสิ$งก่อสร้างของทางราชการ  เช่น  ถนน  คลองชลประทาน 
                                    1.5. มีพื/นที$สาํหรับกิจกรรมที$จาํเป็นของโครงการ 

                                    1.6. มีการเขา้ถึงที$สะดวก 

                    2.  สิ$งก่อสร้างและหลกัฐานอื$นที$เกี$ยวขอ้งทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ถือวา่เป็น
โครงสร้างหลกัของพื/นที$  ซึ$ งประกอบดว้ย  อาคาร  สิ$งก่อสร้างและอื$นๆ  ซึ$ งถือเป็นองคป์ระกอบทาง
ภูมิสถาปัตยกรรม  เช่น  คูเมือง  คลองโบราณ  บ่อ  สระ  ทางเดินเทา้  ถนนเป็นตน้ 
                    แนวทางการพฒันา 
                              2.1. กาํหนดระยะควบคุมสภาพแวดลอ้มนอกจากพระราชบญัญติัควบคุมโบราณ- 

สถาน   กาํหนดระยะควบคุมสภาพแวดลอ้ม 20 เมตรจากแนวขอบโบราณสถาน ในการพฒันาควรจะ 
กาํหนดระยะควบคุมสภาพแวดลอ้มเฉพาะพื/นที$หรือโครงการนั/นๆอีกดว้ย เพื$อการป้องกนัและเตรียม
พื/นที$ เพื$อการศึกษาคน้ควา้ในอนาคต 
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                                    2.2. เสนอขอ้มูลและ/หรือ เสริม  และ/หรือ  สร้างแนวโบราณสถาน  ตามหลกัฐาน
ที$พบ 
                                    2.3. เสนอขอ้มูลและ/หรือ เสริม และ/หรือสร้างแนวโบราณสถานตามการ
วเิคราะห์หรือสันนิษฐานใหเ้ห็นโครงสร้างที$สมบูรณ์เตม็รูปแบบของอาคาร สิ$งก่อสร้างและสภาพผงั
บริเวณ หรือผงัเมืองโบราณ     
                    3.  วสัดุพืชพนัธ์ุ  

                    (สายสุนีย,์ 2544: 9-10)  เป็นส่วนประกอบสําคญัมากที$สุดอีกส่วนหนึ$งในการพฒันาดา้น
ภูมิสถาปัตยกรรม   เพราะจะเป็นส่วนที$ช่วยเสริมคุณภาพของการมอง  ก่อให้เกิดความงาม  
นอกจากนั/นยงัสามารถนําพนัธ์ุไมม้าพิจารณาประโยชน์ด้านการใช้สอย  เช่น  จดัแบ่งพื/นที$ของ
กิจกรรมต่างๆใหร่้มเงา  ป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน  เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามการเลือกชนิด  ขนาด
และตาํแหน่งการปลูกที$ไม่ถูกตอ้งยอ่มทาํใหเ้กิดผลเสียอยา่งมาก 
                    แนวทางการพฒันา 
                                 3.1.พิจารณาปลูกตามหลกัฐานสภาพพนัธ์ุไมเ้ดิมสมยัโบราณ  เช่นเกี$ยวกบัอาคาร
หรือสิ$งก่อสร้าง  แต่เนื$องการหาหลกัฐานสภาพพนัธ์ุไมเ้ดิมตอ้งอาศยัวทิยาศาสตร์    ผูช้าํนาญเฉพาะ
และมีขอ้จาํกดัอยูม่าก  อาจจะไม่สามารถวเิคราะห์ใหค้าํตอบไดใ้นขณะดาํเดินการ   แต่ก็ควรพิจารณา
ใหค้วามสาํคญัและดาํเนินการเมื$อมีความพร้อม 
                                 3.2. สนองตอบต่อการใชส้อยและมุมมอง 

                                   3.3. ในพื/นที$รอบๆโบราณสถาน  และพื/นที$ประวติัศาสตร์  ใหพ้ิจารณาใชพ้นัธ์ุไม ้ 
เฉพาะหญา้  ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ขนาดใหญ่  พยายามการหลีกเลี$ยงไมค้ลุมดิน และไมพุ้ม่ขนาดเล็ก-

กลางเพราะดูแลรักษายาก  และทาํใหเ้กิดความรุงรังไดง่้าย ไมด้อกไมป้ระดบัไม่ควรปลูกเพราะจะดึง
ความสนใจของผูเ้ขา้ชมข่มความสาํคญัของโบราณสถาน 
                                 3.4.ในพื/นที$อื$นๆใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสม 

                                 3.5. ลกัษณะการปลูก  ควรปลูกเป็นกลุ่มเป็นแนว  และมีนอ้ยชนิดเพื$อง่ายต่อการ
ดูแลรักษา 

                    4.  อาคารและสิ$งก่อสร้างอื$นๆ  และองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง  อาคาร
ใหม่ที$สร้างขึ/ นเพื$อดํา เนินการโครงการสนองตอบต่อนโยบาย  ไม่มี เ รื$ องความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ถือเป็นโครงสร้างหรือกิจกรรมที$ เ กิดขึ/ นใหม่ซ้อนทับในพื/นที$
ประวติัศาสตร์ 
                    แนวทางการพฒันา 
                                  4.1. ตาํแหน่ง   ควรพิจารณากาํหนดตาํแหน่งอาคารและสิ$งก่อสร้างทั/งหมด    ซึ$ ง
เป็นโครงสร้างใหม่ของพื/นที$ใหส้อดคลอ้งกบัการใชส้อยและสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง   ของ
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โครงสร้างใหม่ทั/งหมดนั/นอย่างชัดเจนไม่สับสนกับโครงสร้างโบราณของพื/นที$  และตอ้งไม่ข่ม
โบราณสถาน  ไม่กีดขวางหรือปิดบงัมุมมองสาํคญั     
                                   4.2. รูปแบบ ได้แก่  การพิจารณารูปทรง  วสัดุ  และสี  ให้ดูแล้วกลมกลืนต่อ
สภาพแวดลอ้ม โดยเลือกใชว้สัดุทอ้งถิ$น  ที$มีรูปแบบกลมกลืนหรือเป็นแบบเดียวกบัโบราณสถานใน
พื/นที$  
 

3.3.3.3.  สรุป 

                   จากการศึกษาขอ้มูลแนวคิดและทฤษฎีที$เกี$ยวข้องทาํให้ทราบถึงประเด็นสําคญัที$เป็น
หลกัการในการปฏิบติัต่อโบราณสถานต่างๆ   ซึ$ งสามารถกาํหนดกรอบแนวความคิดเพื$อหาแนวทาง
ปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายได ้  โดยสิ$งที$ตอ้งคาํนึงถึงและตอ้งนาํมาพิจารณามี  2  
ประเด็นหลกัคือ 

                  1. ตวัโบราณสถาน  

                   2. สภาพแวดลอ้มที$อยูโ่ดยรอบโบราณสถานและบริบทขา้งเคียง     รวมถึงนโยบายในการ
พฒันาพื/นที$              
                  ซึ$ งต่างก็มีผลต่อการปรับปรุงภูมิทศัน์พื/นที$โบราณสถานทั/งสิ/น ขอ้เสนอแนะแนวทางของ
แต่ละแนวคิดและทฤษฎีเมื$อสรุปโดยภาพรวมพบวา่   มีวตัถุประสงคไ์ปในทิศทางเดียวกนัคือ  ทาํให้
ภูมิทศัน์นั/นๆอยูใ่นสภาพที$ดี  และ/หรือตอบสนองอยา่งเหมาะสมกบัการใชง้านในปัจจุบนั  การที$จะ
พิจารณาว่าภูมิทัศน์ของโบราณสถานควรจะใช้แนวคิดหลักการใด  ขึ/ นอยู่กับจุดประสงค์ และ
นโยบายในการอนุรักษ์  และ/หรือพฒันาของหน่วยงาน  องค์กรหรือขึ/นอยู่กบัความเหมาะสมของ
โบราณสถานเหล่านั/น   ซึ$ งมีลาํดบัขั/นตอนระบุไวช้ดัเจนว่าควรอยู่ในเกณฑ์ใด  ตั/งแต่  การอนุรักษ ์ 
การสงวนรักษา  การปฏิสังขรณ์  การบูรณะ  เป็นตน้ 

                  ใจความสําคญัของเนื/อหาอยู่ที$  แนวทางที$เลือกมาใชใ้นการปรับปรุงภูมิทศัน์นั/น  จะตอ้ง
ไม่ทาํลายคุณค่าของโบราณสถานและบดบงัมุมมอง  ไม่เด่นกว่าตวัโบราณสถาน  ไม่หลายชนิด   
วสัดุหรือสิ$ งที$เลือกใช้นาํมาจากทอ้งถิ$นที$ตั/ง  หากเมื$อจาํเป็นตอ้งนาํมาทดแทนสิ$งที$มีอยู่เดิมก็ตอ้ง
สามารถบ่งบอกไดโ้ดยง่ายว่าอนัไหนเก่า/ใหม่  และง่ายต่อการดูแลรักษาดว้ย  อีกประการหนึ$ งที$มี
ความสําคญัไม่แพก้ารอนุรักษ์และ/หรือพฒันาภูมิทศัน์โบราณสถานก็คือ  การส่งเสริมหรือปลูกฝัง
จิตสํานึกของคนในชุมชนให้ตระหนกัถึงคุณค่าของโบราณสถาน  ให้เกิดความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจ  ซึ$ งนบัวา่เป็นการสร้างขมุพลงัทอ้งถิ$นเพื$อการปรับปรุงภูมิทศัน์ที$ย ั$งยนืต่อไป                    
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บทที�  3333 
 

ข้อมูลพื�นที� :::: อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
 

                   ขอ้มูลพื
นที�เป็นปัจจยัหนึ� งที�มีความสําคญั   อนัจะนาํไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของ
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  เพื�อหาแนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์ที�เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ  โดย
จะทาํการศึกษาดงันี
 
 

1.1.1.1.    ข้อมูลเบื�องต้น 
                   1.1. ความเป็นมา 

             จากหลกัฐานศิลาจารึกและศิลปะการก่อสร้าง บ่งบอกวา่ปราสาทหินพิมายคงจะเริ�มสร้าง
ขึ
นในราวปลายพุทธศตวรรษที� 16 ในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัที� 1 รูปแบบทางศิลปกรรมของตวั
ปราสาทเป็นแบบปาปวนซึ� งเป็นศิลปะที�รุ่งเรืองในสมยันั
น โดยมีลกัษณะของศิลปะแบบนครวดัซึ� ง
เป็นที�นิยมในสมยัต่อมาปนอยูบ่า้ง ต่อเติมอีกครั
 งในราวตน้พุทธศตวรรษที� 18 สมยัพระเจา้ชยัวรมนั
ที� 7 ซึ� งครั
 งนั
นเมืองพิมายเป็นเมืองซึ� งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัอาณาจกัรขอม ปราสาทหินแห่งนี

สร้างเป็นศาสนสถานที�สร้างขึ
นในพุทธศาสนาลทัธิมหายาน   เนื�องจากพระเจา้สุริยวรมนัที� 1 และ
พระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ทรงนบัถือพุทธศาสนาลทัธิมหายาน    ชื�อ “พิมาย” นั
นน่าจะเป็นคาํเดียวกนักบั
ชื�อ “วิมาย” ที�ปรากฏอยูใ่นจาลึกอกัษรขอมโบราณ  ภาษาสันสกฤต  บนแผน่หินกรอบประตูระเบียง
คดดา้นทิศใตข้องปราสาทพิมาย 
 

 

 

ภาพที�  11  แสดงแผนผงัของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย                                                                                                                              
ที�มา:กรมศิลปากร, เอกสารนาํชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย(นครราชสีมา:โรงพิมพโ์จเซฟ, 2552), 3 
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                    ผงัเป็นรูปสี เหลียมผืนผา้ กวา้ง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร มีคูและกาํแพงเมืองลอ้มรอบ   
ลกัษณะพิเศษคือตวัปราสาทหินแห่งนี%สร้างหนัหนา้ไปทางทิศใต ้ ต่างจากปราสาทหินอืนๆทีมกัหัน
หน้าไปทางทิศตะวนัออก  สันนิษฐานว่าเพือให้หันรับกบัเส้นทางตดัมาจากเมืองยโศธรปุระ  เมือง
หลวงสมยันั%นของขอม   และปราสาทหินพิมายจดัเป็นศาสนสถานทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย  
                    วนัที  27  กนัยายน พ.ศ  2479  กรมศิลปากรประกาศขึ%นทะเบียนเมืองพิมาย และในปี 
พ.ศ.2507-2512  ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรังเศส   ผ่านทางองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
ร่วมกนัแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้ส.ป.อ.)   ดาํเนินการบูรณะปราสาทหินพิมายดว้ย  วิธีอนสัติโล
ซีส  (Anastylosis)* โดยมีนายแบร์นาร์ค  ฟิลลิปป์  โกรส์ลิแยร์ (Bernard Phillip Groslier)  นัก
โบราณคดีชสวฝรังเศส  และศาสตราจารยห์ม่อมเจา้ยาใจ  จิตรพงศ ์ เป็นผูอ้าํนวยการบูรณะ 

 

 
 

ภาพที 12 ปราสาทหินพิมายก่อนบูรณะ                                                                                                                              
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนาํชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย(นครราชสีมา:โรงพิมพโ์จเซฟ,2552), 16 

 

                    พ.ศ. 2519-2512  กรมศิลปากร  ไดจ้ดัตั%งโครงการอุทยานประวติัศาสตร์พิมายขึ%น  ทาํ
การบูรณะและปรับปรุงเมืองพิมายจนแล้วเสร็จ  และเปิดเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ให้ประชาชน
ทัวไปไดเ้ขา้ชมโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯพระราชดาํเนินเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดเมือวนัที 12 เมษายน พ.ศ. 2532 

                                                 
*

 อองรี มาร์ชาล ชาวฝรังเศส เป็นคนแรกทีนาํเทคนิคซึ งเรียกวา่อนสัติโลซิส มาใช ้ทีสาํคญัคือวิธีการอนุรักษโ์บราณสถาน โดยรื% อ
ของเดิมลงมาทาํความสะอาดแลว้ทาํรหสัไว ้จากนั%นทาํฐานใหม่หรือโครงสร้างใหม่ให้แขง็แรง แลว้จึงนาํชิ%นส่วนทีรื% อรวมทั%งทีพงัทลาย
ลงมากลบัไปตั%งใหม่ในทีเดิม ตาํแหน่งเดิม 
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                    ปัจจุบันอุทยานประวติัศาสตร์พิมายสังกัดสํานักศิลปากรที 12 นครราชสีมา  เป็น
หน่วยงานหลกัในการดูแลบาํรุงรักษาโบราณสถานโดยรอบเมืองพิมาย  ให้มีสภาพมันคงแข็งแรง
สะอาดเหมาะสมแก่การท่องเทียว  ตลอดจนบริการขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์โบราณคดีของเมืองพิ
มาย 

 

 

 
 

ภาพที 13 ปราสาทหินพิมายขณะบูรณะ                                                                                                                              
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนาํชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย(นครราชสีมา:โรงพิมพโ์จเซฟ,2552), 17 

 

                   1.2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

                  สิงก่อสร้าง  ทีประกอบกนัขึ%นเป็นปราสาทพิมายนั%น ก่อสร้างดว้ยหินทรายเป็นส่วนใหญ่  
มีแผนผงัเป็นระเบียบได้สัดส่วนสัมพนัธ์ตามกฎเกณฑ์ทียึดถือปฏิบติัสืบต่อมา  ซึ งตอ้งใช้กาํลงัคน  
เวลา  และความอุตสาหะเป็นอย่างสูงสิงก่อสร้างทียิงใหญ่เหล่านี% แสดงถึงศรัทธาอนัแรงกลา้มีมีต่อ
ศาสนา  พร้อมกนันั%นก็แสดงถึงบารมีอนัยิงใหญ่ของผูส้ร้าง  ทีสามารถนาํเอาแรงงานมนุษยม์ากมาย
มหาศาลมาเนรมิตรศาสนสถานซึงเปรียบเสมือนจกัรวาลจาํลองไวใ้นโลกมนุษย ์ มีการแกะศิลาจาลึก
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม  และภาพจาํลองหลกัสถาปัตยกรรม ในปราสาทแบบศิลปกรรมเขมรนิยม
แกะสลกัลงในเนื%อหินตามส่วนต่างๆของอาคาร  เช่น  หนา้บนั  เสาประดบักรอบประตู  และประดบั
ผนัง  ภาพจาํลองเหล่านี% นอกจากจะแสดงลักษณะทางศิลปะทีช่วยให้กาํหนดอายุสมยัได้แล้วยงั
สามารถศึกษาคติทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นสมยันั%นๆ 
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ภาพที 14 หนา้บนับริเวณระเบียงคด     
 
2.2.2.2.    ข้อมูลทางด้านกายภาพ 
    

                   2.1. ทีตั%ง และเส้นทางคมนาคม 

                    ทีตั%ง 

 

 
 
ภาพที 15  แสดงทีตั%งของอาํเภอพิมาย 
                 แผนหลกัพฒันาการท่องเทียว  จงัหวดันครราชสีมา 
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                    อาํเภอพิมายตั%งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา  ห่างจากตวัจงัหวดั  
60 กิโลเมตร  
ตวัเมืองพิมายตั%งอยู่ในทาํเลทีดีและอุดมสมบูรณ์  เพราะมีลาํนํ% าไหลผา่นรอบเมือง  ไดแ้ก่แม่นํ% ามูลที
ไหลผา่นทางทิศเหนือ  และทิศตะวนัออก  ดา้นทิศใตมี้ลาํนํ% าเค็ม  ทางทิศตะวนัตกมีลาํนํ% าจกัราชไหล
ผา่นไปบรรจบกบัแม่นํ%ามูลทีท่าสงกรานตโ์ดยรอบเป็นทีราบลุ่มแม่นํ%า 
            ทิศเหนือ  ติดต่ออาํเภอประทาย  อาํเภอโนนแดง 
                  ทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอเฉลิมพระเกีรยติ  อาํเภอจกัรราช  และอาํเภอหว้ยแถลง 
                  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอชุมพวง 
                  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอชุมพวง 
                  สาํหรับทีตั%งของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายนั%น  อยูบ่ริเวณกลางตวัเมืองพิมายรายลอ้มไป
ดว้ยชุมชนทีอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มใหญ่  
             การคมนาคม  เขา้สู่อาํเภอพิมายโดยอาศยัเส้นทางดงันี% 
                   ทางรถยนต ์ซึ งเขา้มาไดจ้ากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น)  ทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 206 (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2-พิมาย) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2175 

(พิมาย – ชุมพวง) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2163  (พิมาย-หว้ยแถลง) 
                   ทางรถโดยสารประจาํทาง  จากสถานีขนส่งสายตะวนัออกเฉียงเหนือ สายกรุงเทพ – 
นครราชสีมา (รถธรรมดาและปรับอากาศ)บริการตลอด 24 ชัวโมง  และต่อรถโดยสาร นครราชสีมา -

พิมาย- ชุมพวง ซึ งมีรถโดยสารถึงเวลา 22.00 น. 
 
                                 2.2. สภาพภูมิประเทศ 
                   สภาพภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่มแม่นํ% าพดัพา (alluvial plain) ทีมีการทบัถมของดินตะกอน
นํ%าพดัพา(alluvial sediments) ซึ งเป็นดินเหนียวปนทรายของลาํนํ%า  3 สาย  คือลาํนํ%ามูลอยูท่างดา้นทิศ
เหนือ  ลาํนํ%าเคม็อยูท่างทิศใต ้ และลาํนํ%าจกัราชอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก  ทีไหลขึ%นไปบรรจบกบัลาํนํ% า
มูล  ทาํให้พื%นทีเมืองพิมายมีร่องรอยของทางนํ% าทีเปลียนทางเดินปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย  และ
ร่องรอยเหล่านี%ไดมี้การปรับแต่งทาํใหเ้ป็นสระนํ%ารูปร่างต่างๆกนั  สภาพโดยทัวไปจึงเป็นทีราบลุ่มริม
ฝังแม่นํ% า  เป็นลกัษณะดินตกตะกอนของลาํนํ% าใหม่(Recent or  Semi recent  alluvium) พื%นทีส่วน
ใหญ่จึงเป็นทีลุ่มและป่าโคก 
                      
                   2.3. สภาพทางธรณีวทิยา 
            ลักษณะทางธรณีวิทยาของอําเภอพิมาย  มีลักษณะเป็นทีราบลุ่มแม่นํ% ามีการทับถม
ตกตะกอนของดินทรายละเอียด  และการตกตะกอนของหินกรวดขนาดใหญ่  ชุดหินทั%งหมดเป็นชุด
หินยอ่ยมหาสารคาม  ซึ งอยูใ่นกลุ่มหินโคราชลกัษณะหินเป็นหินทราย  หินทรายแป้งและหินเกลือ 
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                    ดินมีลกัษณะเป็นดินทีมีการระบายนํ% าเลว  ดินมีความสามารถให้นํ% าซึมผ่านไดช้า้  มีการ
ไหลบ่าของนํ% าบนผิวดินช้า  ตามปกติระดบันํ% าใตดิ้นลึกก่วา 1.50 เมตร  ในฤดูแลง้ดินบนลึกไม่เกิน 

50 เซนติเมตร  มีเนื%อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง  สีพื%นเป็นสีเทาเขม้หรือเทาเขม้มาก  หรือนํ% าตาล
ปนเทาเขม้  มีจุดประเป็นสีแดงปนเหลือง  มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง  ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ  5.5-7.0  
                    ส่วนดินล่างมีเนื%อดินเป็นดินเหนียว  สีพื%นมีสีเทาอ่อนตอนบน  ส่วนตอนล่างมีสีเทาเขม้
หรือสีเทา  มีจุดประสีนํ% าตาลแก่หรือสีนํ% าตาลปนเหลือง  หรือแดงปนเหลือง  มีปฏิกิริยาเป็นกรดอ่อน
มากถึงเป็นด่างปานกลาง  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 - 8.0 ลกัษณะดินส่วนใหญ่จึงเป็น
ร่วนปนทรายและดินเหนียว  เนื%อดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํา  พบดินเค็มบา้งเล็กนอ้ย  แร่
ธาตุทีสาํรวจพบในเขตอาํเภอพิมายไดแ้ก่  แร่ยปิซัมและโปรแตส 

 

                    2.4. สิงก่อสร้างในพื%นทีอุทยานประวติัศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที 16  แสดงแผนผงัของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายหมายเลข1-12เป็นโบราณสถานและ ก-ข  
                  เป็นอาคารสร้าง ใหม่                                                                                                                                                                                                    
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนาํชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย(นครราชสีมา:โรงพิมพโ์จเซฟ,2552) 
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                   1.โบราณสถาน 

           ประกอบดว้ย 
           1.1. พลบัพลาเปลื%องเครือง (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 1 ในภาพที 16.) 
                 ก่อนทีจะเขา้สู่บริเวณภายในกาํแพงปราสาทหินพิมาย  มีอาคารหลงัหนึงตั%งอยู่ทางซ้ายมือ
หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  ผงัของอาคารเป็นรูปสี เหลียมผืนผา้  ขนาด  26.00x35.10 เมตร มี
บนัไดและประตูทางเข้าสู่อาคารอยู่ตรงกลางทั%งทางด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก  สําหรับ
ประโยชน์ใชส้อยของอาคารหลงันี% ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจน  แต่เมือดูจากตาํแหน่งทีตั%ง  ชวนให้นึก
ถึงอาคารสมยัหลงัประเภทหนึ ง  ซึ งเป็นสถานทีพกัเตรียมพระองค์สําหรับกษตัริยใ์นคราวเสด็จมา
ประกอบกิจทางศาสนา  ปัจจุบนัเรียกว่าพลบัพลาเปลื%องเครืองซึ งหมายถึง  การเปลื%องเครืองราชกุธ
ภณัฑร์วมทั%งเครืองสูงทั%งหลายอนัแสดงถึงความเป็นพระราชาธิบดีออกพกัไว ้ ก่อนเสด็จเขา้ประกอบ
พิธีภายในศาสนสถาน  และถา้ดูจากตาํแหน่งทีตั%งของอาคารซึ งอยูเ่กือบชิดถนนทางเขา้ศาสนสถานก็
ดูสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคส์าํหรับกิจกรรมดงักล่าว 
 

          
 

ภาพที 17 แสดงภาพของพลบัพลาเปลื%องเครือง                                                                                                                                                                                                         
                  
                    1.2.  สะพานนาคราช (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 2 ในภาพที 16.) 

           ถนนทีทอดตรงจากท่านางสระผมผา่นประตูเมืองดา้นหนา้  คือดา้นทิศใตเ้ขา้มาสิ%นสุดลงที
สะพานนาคราช  ซึ งตั%งอยู่ตรงหนา้ซุ้มประตูกาํแพงศาสนสถาน  สร้างดว้ยหินทราย  เป็นสะพานรูป
กากบาทขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 31.70 เมตร   ยกสูงจากพื%นดินประมาณ 2.50 เมตร   
                   ดา้นหนา้และดา้นขา้งลดชั%นมีทางเดินเชือมต่อกบัซุ้มประตุของกาํแพงปราสาทดา้นทิศใต้
ราวสะพานโดยรอบทาํเป็นลาํตวันาคราช  ชูคอแผพ่งัพาน  มี 7 เศียร หนัหนา้ออกไปทางบนัไดทั%ง  4 
ทิศ เศียรนาคเหล่านี% มีรัศมีติดกนัเป็นแผ่นจาํหลกัลายในแนวนอน  อนัเป็นลกัษณะทีนิยมในศิลปะ
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แบบเขมรแบบนครวดั  ราวกลางพุทธศตวรรษที 17  ทีเชิงบนัไดมีประติมากรรมรูปสิงห์สลกัดว้ยหิน
ทราย  เสาและขอบสะพานสลกัลายงดงาม 

                   สะพานนาคราชนี% ถือเป็นจุดเริมตน้ในการเดินทางเขา้สู่ศาสนสถานอนัศกัดิE สิทธิE   ซึ งอาจมี
จุดหมายใหเ้ป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงทางเชือมต่อระหวา่งโลกมนุษยก์บัโลกสวรรคต์ามคติความเชือใน
เรืองจกัรวาล  ซึ งเชือถือสืบทอดกนัมาทั%งศาสนาฮินดู  และศาสนาพุทธนิกายมหายานก็เป็นได ้
 

 
 

ภาพที 18 สะพานนาคราช                                                                                                                                                                 
 

                     1.3.  ซุม้ประตูและกาํแพงแกว้ (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 3 ในภาพที 16.)  
            จากสะพานนาคราชเขา้มาเป็นซุม้ประตู  หรือทีเรียกวา่โคปุระของกาํแพงปราสาทดา้นทิศ
ใต ้ ซุม้ประตูนี% ก่อดว้ยหินทรายประกอบดว้ยห้องกลาง  ขนาด 6 x13 เมตร ดา้นนอกและดา้นในของ
ห้องนี% มีมุขขนาด 4 x 6 เมตร ส่วนดา้นขา้งชกัปีกออกไปต่อกบักาํแพง  ปีกทั%งสองขา้งกั%นเป็นห้อง
ขนาดเดียวกบัห้องมุขผงัโดยรวมของซุ้มประตูนี% จึงเป็นรูปกากบาท  มีประตูผา่นเขา้ไปได ้3 ทาง คือ  
ประตูผา่นทางหอ้งมุขและประตูขา้งทางหอ้งริมสุดทั%งสองขา้ง  ภายในห้องต่างๆเหล่านี% มีเสาหินทราย
สีเหลียมขนาดใหญ่  ตั%งเรียงเป็นระยะส่วนใหญ่พงัทลาย  คงเหลือให้เห็นเป็นบางส่วนทีห้องมุข  พื%น
หอ้งปูดว้ยหินทรายสีแดง  มีหลุมเจาะลงไปบนพื%นหิน  ส่วนใหญ่จะอยูร่อบนอกเสาลกัษณะเป็นหลุม
เสาไม ้ ไม่อาจทราบได้แน่ชัดถึงประโยชน์ใช้สอยดงักล่าว  นักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่า
ภายในพื%นหอ้งเหล่านี% น่าจะมีพื%นไมปู้อยู ่
                    ซุ้มประตูในลกัษณะเดียวกนันี% มีอยู่ทั%ง 4 ทิศ อยู่ในแนวเดียวกนัคือ เหนือ-ใต ้ อยู่ตรง
กึงกลางของกาํแพง  ส่วนทิศตะวนัออก – ตะวนัตกค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อยทั%งหมดก่อดว้ยหิน
ทรายสีแดงเป็นหลกั  มีหินทรายสีขาวประกอบในส่วนทีตอ้งการความแขง็แรงเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ กรอบ
ประตู  กรอบหนา้ต่าง  ทบัหลงั  เสารับทบัหลงั  และเสารับหลงัคา  เป็นตน้ 
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          กาํแพงทั%ง 4 ดา้นก่อดว้ยหินทรายสีแดง  โดยมีศิลาแลงแทรกอยู่บางส่วนดา้นกวา้งคือทิศ
เหนือและทิศใตย้าว 220 เมตร  ดา้นยาวคือดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกยาว 277.50 เมตร 
 

         
 

ภาพที 19 ซุม้ประตูและกาํแพงแกว้      
                                                                                                                                                                                                                                                                            
              1.4.  ชาลาทางเดิน (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 4 ในภาพที 16.)  
                  เมือผา่นซุม้ประตูหรือโคปุระดา้นทิศใตเ้ขา้มา เป็นลานชั%นนอกของปราสาทมีแนวทางเดิน 
ทอดไปยงัประตูกลางของซุ้มประตูระเบียงคดแนวทางเดินนี% เชือมติดกนัและยกพื%นสูงก่อด้วยหิน
ทรายแต่เดิมเมือบูรณะชาลาทางเดินพบกระเบื%องอยูใ่นบริเวณนี%   จึงเป็นหลกัฐานแสดงวา่  ทางเดินนี% มี
ลกัษณะเป็นระเบียงโปร่งหลงัคามุงกระเบื%องรองรับดว้ยเสาไมซึ้ งผพุงัไปหมดแลว้ 
 

        
 

ภาพที 20 ชาลาทางเดิน                                                                                                                                                                                                                                                 
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1.5.  บรรณาลยั (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 5 ในภาพที 16.) 
            ทีบริเวณลานดา้นนอกระเบียงคดดา้นทิศตะวนัตกระหว่างซุ้มประตูกาํแพงแกว้และซุ้ม
ประตูระเบียงคดดา้นทิศตะวนัตกมีอาคารลกัษณะและขนาดเดียวกนั คือเป็นรูปสี เหลียมกวา้ง 25.50x 

26.50 เมตร อยู ่2 หลงั  สร้างเรียงต่อกนัเป็นแนว เหนือ-ใต ้ หลงัทีอยูท่างซีกตะวนัตกเฉียงใตย้งัคง
สภาพอยูม่ากกวา่หลงัทีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  อาคารทั%ง 2 หลงันี%   จดัเป็นอาคารขนาดใหญ่  
เชือกนัวา่เป็นบรรณาลยัซึ งหมายถึงสถานทีเก็บรักษาคมัภียต่์างๆทางศาสนา 
 

       
 

ภาพที 21 บรรณาลยั    
  
          1.6.  สระนํ%า (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข 6 ในภาพที 16.) 
                 ทีมุมทั%ง 4 ของลานชั%นนอก  มีสระนํ% าอยู่มุมละ 1 สระ สระเหล่านี% ไม่ไดมี้มาตั%งแต่เดิม
พร้อมกบัการสร้างปราสาท  แต่ขดุขึ%นในสมยัหลงั  ทั%งนี%สังเกตไดจ้ากขนาดทีไม่เท่ากนั  ตาํแหน่งทีตั%ง
ไม่ตรงกนัหรือไดฉ้ากกนัตามแบบของการก่อสร้างในศิลปะขอม  ภายในสระกรุดว้ยแท่งหิน  ซึ งมีสิ%น
ส่วนสถาปัตยกรรม  เช่น  เสากรอบประตูรวมอยู่ดว้ย  วางเรียงกนัอย่างไม่เป็นระเบียบ  กน้สระมีตา

นํ�าซึ� งมีนํ�าไหลออกมาตลอดเวลาจึงทาํใหส้ระไม่เคยแหง้ 

                   ทีบริเวณนี% ยงัเคยเป็นทีตั%งของวดัต่างๆซึ งไดย้า้ยออกไปสร้างใหม่ภายนอกปราสาทแลว้  
คือวดัสระเพลง  ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  วดัพระปรางคใ์หญ่  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ วดั
โบสถ์  ซึ งมีพระอุโบสถเรียกกนัว่าโบสถ์เจา้พิมาย  ประกอบกบัไดพ้บพระพุทธรูปสมยัอยุธยาตอน
ปลายจาํนวนหนึง  จึงเชือวา่คงสร้างขึ%นสมยัอยุธยาตอนปลาย  สระนํ% าทั%งหลายจึงคงเป็นสระนํ% าทีวดั
เหล่านั%นขดุขึ%นมาเป็นแหล่งนํ%าใชป้ระจาํวดันั%นเอง  
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ภาพที 22 สระนํ%า      
 

                    1.7.  ซุม้ประตูระเบียงคด (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  7 ในภาพที 16.) 
          ทางเดินทีอยูก่ลางลานปราสาทชั%นนอกดา้นทิศใต ้ ทอดตรงมายงัประตูทางเขา้ของระเบียง
คด  ลกัษณะของระเบียงคด  ก่อเป็นหอ้งยาวต่อเนืองกนัเป็นรูปสีเหลียมผนืผา้ลอ้มรอบปราสาทชั%นใน  
เป็นทางเดินทีมีผนงักั%นและหลงัคาคุม  ภายในสามารถเดินทะลุถึงกนัไดโ้ดยตลอด  ระเบียงคดทั%ง 4 
ดา้นก่อดว้ยหินทรายสีแดง  ยกเวน้ส่วนทีตอ้งการความแขง้แรงเป็นพิเศษและสลกัลวดลายประดบั
เช่น  กรอบประตู  กรอบหน้าต่าง  เสารับทบัหลงัใช้หินทรายสีขาว  ห้องยาวนี% ก่อสูงขึ%นจากระดบั
พื%นดิน ประมาณ 1 เมตร กวา้ง  2.35 เมตร  ความยาวทางดา้นทิศเหนือ  ละทิศใต ้72 เมตร  ดา้นทิศ
ตะวนัออกและทิศตะวนัตกยาว 80 เมตร 
 

        
 

ภาพที 23 ระเบียงคด             
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                       1.8.  ปราสาทประธาน (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  8 ในภาพที 16.) 
                    เป็นส่วนสําคญัทีสุดของปราสาทหินพิมาย  เป็นทีตั% งของปราสาทประธาน  ซึ งเป็น
ปราสาทองคใ์หญ่  สร้างดว้ยหินทรายสีขาว  หนัหนา้ไปทางทิศใต ้ สูง 28 เมตร  ฐานรูปสี เหลียม
จตุัรัสยอ่มุมกวา้ง 22 เมตร มีมุข 3 ดา้น   
                    ปราสาทประธานประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วน คือมณฑป  ซึ งเป็นห้องสี เหลียมผืนผา้
ขนาด 8x15 เมตร  เชือมต่อกบัองคป์ราสาท  โดยมีฉนวนคัน และเรือนธาตุ  มีการจาํหลกัลายเป็นภาพ
เล่าเรื องรามเกียรติE และเรื องราวของพุทธศาสนา  ยกเวน้ด้านทิศใต้  จาํหลักเป็นภาพศิวนาฏราช  
ภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสาํคญัทีสุดเรียกวา่  หอ้งครรภคฤหะ  เป็นทีประดิษฐานรูปเคารพสําคญั  พื%น
ห้องมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีร่องนํ% ามนต์ต่อลอดผา่นพื%นห้องออกไปทางดา้นนอก  เรียกว่า
ท่อโสมสูตร 
 

        
 
ภาพที 24 ปราสาทประธาน                   
 

                     1.9.  ปรางคหิ์นแดง (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  9  ในภาพที 16.) 
             ก่อด้วยหินทรายสีแดงฐานเป็นรูปสี เหลียมจตุัรัส  ย่อมุมขนาดกวา้ง 11.40 เมตร  สูง
ประมาณ 15 เมตร  มีประตูเขา้ก่อเป็นมุขยืนออกไปทั%ง 4 ทิศ  เนืองจากหินทรายสีแดงเสือมสภาพเร็ว
ปราสาทองค์นี% จึงผุพงัไปมาก เนืองจากฐานของปราสาทองค์นี% ต่อเนืองเป็นฐานเดียวกบัฐานของ
อาคารทีเรียกวา่หอพราหมณ์  สิงก่อสร้างทั%งสองน่าจะสร้างขึ%นมาพร้อมกนั 
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ภาพที 25 ปรางคหิ์นแดง                  
 

                    1.10.  หอพราหมณ์ (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  10  ในภาพที 16.) 
            เป็นอาคารก่อดว้ยหินทรายแดงและศิลาแลง  ตั%งอยู่บนฐานเดียวกนักบัปรางค์หินแดงมี
ผนงัเป็นรูปสี เหลียมผืนผา้ ขนาด 6.50 x 17 เมตร การขุดแต่งในปี พ.ศ.2497  ไดพ้บศิวลึงคข์นาด
ยอ่มทาํดว้ยหินทราย  จึงเชือกนัวา่อาคารหลงันี% คงเป็นสถานทีประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์  แต่
จากผงัรูปแบบโดยรวม  และตาํแหน่งทีตั%งทีเรียกว่าหอพราหมณ์  คือบรรณาลยัของปราสาทแห่งนี%
นันเอง 
 

                       
 

ภาพที 26 หอพราหมณ์         
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            1.11.  ปรางคพ์รหมทตั (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  11  ในภาพที 16.) 
           ลกัษณะของปรางคอ์งค์นี%  สร้างดว้ยศิลาแลงตั%งอยูด่า้นหนา้ของปราสาทประธานทางดา้น
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ฐานเป็นรูปสี เหลียมจตุรัส ประตูทาํเป็นมุขยืนออกไปทั%ง 4 ทิศ ภายในองค์
ปรางค์พบประติมากรรมสําคญั 2 ชิ%น คือ ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่อยู่ในท่านังขดัสมาธิ 
สลักด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นรูปจาํลองของพระเจ้าชัยวรมันที  7 ชาวบ้านเรียกว่า ท้าว
พรหมทตั ส่วนอีกรูปเป็นรูปสตรีนังคุกเข่าสลกัดว้ยหินทราย ส่วนศีรษะและแขนหกัหายไป เชือกนัวา่
เป็นรูปของพระนางชัยราขเทวีมเหสี ชาวบ้านเรียกตามนิยายพื%นบ้านว่า นางอรพิม ปัจจุบัน
ประติมากรรมทั%ง 2 ชิ%นนี%จดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพิมาย 
 

             
 

ภาพที 27 ปรางคพ์รหมทตั                  
 

                   1.12.  พลบัพลา  (อยูบ่ริเวณตาํแหน่งหมายเลข  12  ในภาพที 16.) 
           ภายในลานชั%นในดา้นทิศตะวนัออกของปราสาทประธาน  มีฐานอาคารรูปร่างคลา้ยฐาน
ปราสาทก่อดว้ยหินทรายสีแดง  สูง 70 เซนติเมตร  รูปสี เหลียมจตุัรัส  ขนาด 8.15 เมตร  โดยเวน้เนื%อ
ทีตรงกลางไวเ้ป็นช่องสี เหลียม  มีหลุมขนาดใหญ่อยูที่ขอบฐานตรงมุมของช่องวา่งดา้นขา้งสองดา้น
คือดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้บนัได  ดา้นทีหนัเขา้สู่ปราสาทประธานทาํเป็นห้องมุขรูปสี เหลียมผืนผา้
ไม่พบหลกัฐานใดๆ  ทีทาํใหท้ราบไดว้า่สร้างขึ%นเพือประโยชน์ใชส้อยอยา่งไร 
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ภาพที 28 พลบัพลา                  
 

                   2. อาคารบริการ  
                   ในปัจจุบันมีการสร้างสิ งปลูกสร้างขึ% นมาเพือให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่
นกัท่องเทียว2 หลงั  คือ 
            2.1.ซุ้มจาํหน่ายบตัรเพือเขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์ ( อยู่บริเวณตาํแหน่ง ก. ในภาพที 
16.)  อยูบ่ริเวณดา้นหนา้รั% วประตูทางเขา้  เป็นซุม้ขนาดเล็ก  ตวัซุม้ทาํดว้ยไมห้ลงัคามุงกระเบื%อง 
 

 
 

ภาพที 29  ซุม้จาํหน่ายบตัรอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  
 
            2.2. อาคารศูนยข์อ้มูลประวติัศาสตร์พิมาย (อยูบ่ริเวณตาํแหน่ง ข. ในภาพที 16.) 
          ให้บริการนักท่องเที ยวสอบถามข้อมูลรวมทั% งจัดแสดงความเป็นมาของอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย  และจาํหน่ายหนงัสือทีเกียวขอ้งแก่ผูที้สนใจ  ลกัษณะเป็นอาคารชั%นเดียวรอบๆ
อาคารกรุด้วยวสัดุทีเลียนแบบหินพิมาย  เสาแต่งดว้ยอิฐแดง  หลงัคามุงกระเบื%องสีอิฐ  อยู่บริเวณ
ทางเขา้ดา้นในอุทยานประวติัศาสตร์ 
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ภาพที 30 อาคารศูนยข์อ้มูลอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

3.3.3.3.    การท่องเที�ยวในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย    

          3.1. เทศกาลเทียวพิมายพิมาย 

                เริมจดัมาตั%งแต่ปี พ.ศ. 2532   โดยริเริมของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยร่วมกบักองทุน
ประเพณีอาํเภอพิมาย  เพือสนองต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวพิมายและส่งเสริมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทย  รูปแบบและกิจกรรมประกอบดว้ยการแสดงประกอบแสงเสียง  
ซึ งจะแสดงประวติัความเป็นมาของการสร้างปราสาท  ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพิมาย  การแสดง
นาฏกรรม  โดยคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎัฯ  โดยประยุกต์เรื องราวมาจากภาพ
แกะสลกัหินบนทบัหลงั  หรือจากภาพฝาผนัง  ขบวนแห่เครืองสูงของพระเจา้ชัยวรมนัที 7 การ
แข่งขนัเรือยาวประเพณีพิมาย  การแข่งเรือยาวนานาชาติ  การสาธิตและจาํหน่ายสินคา้หัตถกรรม
พื%นบา้นของภาคอีสาน  การประกวดและสาธิตอาหารพื%นเมือง  การแสดงศิลปวฒันธรรมของนกัเรียน
และคุม้บา้นต่างๆ  และการจดัขบวนแห่พุทธประทีปเปิดงานเทศกาลเทียวพิมาย 

 

 
 

ภาพที 31 แสดงบรรยากาศงานเทศการท่องเทียวพิมาย (13/11/2553) 
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                    3.2. ขอ้มูลบริการ 

                    อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  เปิดทาํการตั%งแต่ 07.30 น.–18.00 น.ไม่เวน้วนัหยุดราชการ  
อตัราค่าเขา้ชม  ชาวไทยบตัรราคา 20 บาท  ชาวต่างประเทศบตัรราคา  100  บาท 
 

4. 4. 4. 4. องค์ประกอบภูมิทศัน์ในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย    

              4.1. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
                    ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีพืชพรรณทีทั%งค่อนขา้งเก่าและมีพืชพรรณทีปลูกขึ%นมา
ใหม่เป็นจาํนวนมากรวมไปถึงการปลูกหญา้บริเวณรอบๆโบราณสถานดว้ย  โดยมีจุดประสงคห์ลกั
คือช่วยตกแต่งภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงามเพือรองรับกิจกรรมการท่องเทียว  โดยสามารถแบ่งชนิดของ
พืชพรรณในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายได ้ ดงันี%  
                                   1.ไมย้นืตน้ทีค่อนขา้งมีอายุ  สังเกตจากขนาดของลาํตน้และบริบททีปลูกแต่ไม่
สามารถระบุช่วงอายุทีปลูกได ้ มีดงันี%  จามจุรี  โพธิE    ทองกวาว  ตาล  มะขาม  มะขามเทศ  กระฐิน
ณรงค ์  หางนกยงูฝรัง 

 

     
 

ภาพที 32  ตน้ไมที้ค่อนขา้งมีอายใุนอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

                                    2. ไมย้ืนตน้ทีปลูกขึ%นมาใหม่  ดงันี%   หูกวาง  ตะแบก  พระยาสัตบรรณ  สัก ปีบ  
ลีลาวดี  ไผ ่ คูน  มะม่วง 
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ภาพที 33 ตน้ไมที้ปลูกขึ%นมาใหม่ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

                           3.ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน และไมอื้นๆทีปลูกขึ%นมาใหม่คือ เฟื องฟ้า  เทียนทอง  ข่อย
ดดั  เล็บมือนาง  พวงชมพ ู กราบหอยแครง  คุณนายตืนสาย  และบวั 

 

 
 

ภาพที 34 พืชพรรณทีปลูกขึ%นมาใหม่ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

                  4.2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทีสร้างขึ%น 

               1. ป้าย 
                                   1.1. ป้ายชืออุทยานประวติัศาสตร์  ติดอยู่บริเวณรั% วด้านนอก  วสัดุทาํด้วยไม้
เป็นรูปสีเหลียมผนืผา้  อกัษรสีทองเขียนดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ  สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
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ภาพที 35 ป้ายอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

                           1.2. ป้ายชืออธิบายความเป็นมาและการใช้งานกิจกรรม ตัวฐานทาํด้วยวสัดุ
เลียนแบบหินศิลาแลงปิดทึบ 3 ดา้น  ป้ายทาํดว้ยแผน่โลหะเคลือบสีนํ% าตาล  เขียนดว้ยตวัอกัษรสีขาว
ทั%งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เป็นรูปสี เหลียมจตุัรัส   ขนาด 0.40x 0.40 เมตร  ตั%งอยูบ่นพื%นดินหรือ
พื%นอาคาร  
                                   1.3. ป้ายแสดงหมายเหตุทีติดไวอ้ธิบาย/ชี% แจง มี 2 คือ  แบบทียึดติดกบัตวัอาคาร  
และแบบวางตั%งไวก้บัพื%น  ลกัษณะแผน่ป้ายจะทาํดว้ยแผน่โลหะเคลือบสีนํ% าตาล  ตวัอกัษรสีขาวเขียน
บรรยายทั%งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในกรณีแบบทียึดติดกบัตวัอาคารใชอ้ธิบาย/ชี% แจงในส่วนของ
ตวัอาคาร  ส่วนในกรณีแบบทีวางตั%งไวก้บัพื%นนั%นใชอ้ธิบาย/ชี%แจงในส่วนของพื%นต่างๆ 

 

    
 

 

ภาพที 36 ป้ายแสดงหมายเหตุในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
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                                            1.4. ป้ายอธิบายความเป็นมาของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายโดยภาพรวม  ฐานทาํ
ด้วยวสัดุเลียนแบบหินศิลาแลงมีการแกะลายตกแต่งลายให้คล้ายคลึงกบัลายทีพบบนตวัปราสาท   
ป้ายทาํดว้ยแผน่โลหะเคลือบสีนํ% าตาล  ตวัอกัษรสีขาว  เขียนบรรยายดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

ติดตั%งอยู่กบัพื%นบริเวณด้านหน้าประตูทางเขา้  เพือให้ขอ้มูลเบื%องตน้แก่นักท่องเทียวทีมาเทียวชม
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 

 
 

ภาพที 37 ป้ายใหค้วามรู้เกียวกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 

                                            1.5. ป้ายแสดงแผนผงัปราสาทหินพิมาย  ลกัษณะเป็นแผน่โลหะเคลือบสีนํ% าตาล
ปิดทบัด้วยแผ่นพลาสติดแข็ง  ตวัอกัษรเป็นสีขาวเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ติดไวก้บั
กาํแพงรั% วดา้นนอกเพือบอกตาํแหน่งสิงปลูกสร้างต่างๆทีอยูใ่นอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 

 
 

 

ภาพที 38 ป้ายแผนผงัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
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                          1.6. ป้ายเตือนสาํหรับบอกนกัท่องเทียว  ลกัษณะฐานทาํดว้ยวสัดุทีเลียนแบบหิน
ศิลาแลง  แผน่ป้ายทาํดว้ยโลหะเคลือบสีนํ%าตาลปิดทบัดว้ยพลาสติกแข็ง  ตวัอกัษรเป็นสีขาวเขียนดว้ย
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ตั%งไวบ้นพื%น    
 

 
 

ภาพที 39 ป้ายเตือนในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
                         1.7. ป้ายบอกทาง  ลกัษณะเป็นแผ่นป้ายทาํดว้ยโลหะเคลือบสีนํ% าตาล  ตวัอกัษร
เป็นสีขาวเขียนดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ลายดา้นหนึ งชี% ไปยงัสถานทีทีเขียนบอกไว ้ ส่วน
ปลายอีกดา้นยดึติดกบัเสาทีเลียนแบบหินศิลาแลง 

 

 
 
 

ภาพที 40 ป้ายบอกทางในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
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          2. ถงัขยะ ทาํดว้ยโลหะติดตั%งอยูต่ามส่วนต่างๆของอุทยานประวติัศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที 41 ถงัขยะในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

ทีมา: เทียวปราสาทหินพิมาย (ออนไลน์), เขา้ถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงได้จาก http:// 

astarlink.exteen.com/page/2 
 
 

          3. ทางเดิน  ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  มีอยู่ 3 ลกัษณะคือ  ส่วนทีปูด้วยพื%นหินที
เลียนแบบคลา้ยหินศิลาแลง  ส่วนทีปูพื%นหินกบัพื%นหญา้  และส่วนสุดทา้ยทางเดินทีไม่มีการปูพื%น 

 
                    

 
 
 

ภาพที 42 ลกัษณะทางเดินแบบทีปูดว้ยหิน 
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ภาพที 43 ลกัษณะทางเดินแบบทีปูดว้ยหินและหญา้ 

 
 

 
 
 

ภาพที 44 ลกัษณะทางเดินแบบทีไม่มีการปูพื%น 

 

                   4. บนัไดไม ้ สาํหรับใชเ้ป็นทาง-ลงโบราณสถาน  ทดแทนในกรณีทีบนัไดของโบราณ 
สถานสึกกร่อนผพุงัเพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูที้เขา้มาเทียวชม 
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ภาพที 45 บนัไดไม ้
                  

                   5. รั% ว  อุทยานประวติัศาสตร์พิมายมี  2 แบบ  คือ  แบบเก่าทีเป็นกาํแพงหินศิลาแลงสร้าง
ขึ%นมาในเวลาใกลเ้คียงกบัตวัปราสาททีเหลือสภาพให้เห็นเพียงบางส่วนโดยทางอุทยานปรับปรุงและ
คงสภาพไวใ้ช้งาน และแบบทีสร้างขึ%นมาใหม่ในส่วนพื%นทีทีไม่มีกาํแพง  ซึ งในกรณีนี% เสาจะทาํดว้ย
คอนกรีต  รั% วทาํดว้ยลวดหนามและปลูกตน้เฟื องฟ้าเป็นกาํแพงอีกชั%นหนึง 

 

     
 

ภาพที 46 ลกัษณะรั% วทีสร้างใหม่ 
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5555. . . . สรุป 
                    จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องโดยพิจารณาตามหลักการของแนวทาง
อนุรักษ์สิ งแวดล้อมศิลปกรรม  อุทยานประวติัศาสตร์พิมายจดัอยู่ในลกัษณะที 2 คือ ศิลปกรรมที
ไม่ได้ใช้งาน (ตามหน้าที เดิม)แล้ว เช่น ซากโบราณสถานวดัร้าง กําแพงเมือง คูเมือง แหล่ง
ประวติัศาสตร์ และ โบราณคดี  ซึ งมีคุณค่าในหลายๆด้านตามความหมายของพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑ์พ.ศ.2504  แกไ้ขเพิมเติมครั% งล่าสุดพ.ศ.2535  
และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ  พ.ศ.2528  ทีระบุไวคื้อ 
                   1.ดา้นเอกลกัษณ์  เป็นคุณค่าของโบราณสถานทีแสดงการรับรู้ หรือความเขา้ใจถึงทีมา 
สถานทีตั%ง  ชนชาติ  ความเชือ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึง  หรือ
ประเทศใดประเทศหนึงโดยเฉพาะ  ซึ งอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีเอกลกัษณ์ต่างๆดงักล่าวค่อนขา้ง
ชัดเจนเนืองจากเป็นศาสนสถานทีได้รับอิทธิพลความเชือจากพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ทั% งยงั
ก่อสร้างดว้ยศิลปะทีเรียกวา่ “แนวปาปวน”  หรือศิลปะนครวดัตอนตน้  บ่งบอกถึงวฒันธรรมของชน
ชาติขอมทีเคยรุ่งเรืองอยูบ่ริเวณดินแดนแถบนี%ไดเ้ป็นอยา่งดี 
                    2. ดา้นวชิาการ เป็นคุณค่าของโบราณสถานทีสะทอ้นเรืองราวในอดีตเป็นขอ้มูลทางดา้น
ประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  ซึ งเป็นเครืองแสดงประวติัความเป็นมาอนั
เก่าแก่ของชุมชน  ของชาติ  รวมทั%งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ  
                       3. ด้านเศรษฐกิจ  เป็นคุณค่าของโบราณสถานทีก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของ
ประเทศทั%งทางตรงและทางออ้มจากการทีเป็นสถานทีท่องเทียว  สร้างกิจกรรมต่างๆ  อนัสืบเนืองจาก
การท่องเทียว  พร้อมๆกบัการศึกษาหาความรู้   
                       4.ดา้นสังคม  เป็นคุณค่าของโบราณสถานทีเกียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม  เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในสังคม 
                       5. ดา้นสุนทรียภาพ  เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  รวมถึงส่งผล
ต่อสุนทรียภาพโดยรวมของเมืองดว้ย                
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บทที�  4444 
 

กรณีศึกษา 
 
                    อุทยานประวัติศาสตร์พิมายในปัจจุบันมีการปฏิสังขรณ์จนมีภาพลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมที!ค่อนขา้งชดัเจน  แต่โบราณสถานจะปรับปรุงให้สมบูรณ์ไม่ไดห้ากขาดองคป์ระกอบ
ทางภูมิทัศน์  ซึ! งถือว่าเป็นปัจจัยที! มีส่วนทั1 งส่งเสริมหรือทําลายโบราณสถานได้  ขึ1 นอยู่กับ
กระบวนการที!นาํมาใช ้ ดงันั1นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายจึง
มีความจาํเป็นที!จะตอ้งทาํการศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์แห่งอื!นๆ  ซึ! งในประเทศไทยเมื!อนบัรวม
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายแลว้จะมีอยู ่10 แห่ง โดยเกณฑ์การเลือกกรณีศึกษานั1น  ไดพ้ิจารณาจาก
อุทยานประวติัศาสตร์ที!ไดขึ้1นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ! งมี 4 แห่งดงันี1   อุทยานประวติัศาสตร์
กําแพงเพชร  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย  และอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  เพราะมีแบบแผนในการปรับปรุงภูมิทศัน์ที!อย่างชัดเจน  มีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบขั1นตอนเพื!อที!จะให้ได้มาซึ! งกระบวนการที!เหมาะสม  ดังนั1นกรณีศึกษา
ดงักล่าวจะสามารถนาํมาใช้เปรียบเทียบและ/ หรือเพื!อเป็นแนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย   
 
1.1.1.1. อุทยานประวตัิศาสตร์กาํแพงเพชร   จังหวดักาํแพงเพชร 

                                        1.1.1.1.1.1.1.1.    ข้อมูลเบื(องต้น 

                 1. ความเป็นมา 
                  เป็นเมืองที!มีความสําคญัสมยัสุโขทยัเป็นราชธานี  สร้างขึ1นเมื!อราว พ.ศ. 1800-1900 
ปรากฏชื!อครั1 งแรกในจาลึกวดัมหาธาตุและวดัสระศรี พ.ศ. 1916   พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกเมือง
กาํแพงเพชรวา่  เมืองชากงัราวหรือชาดงราวกาํแพงเพชร  มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงละเมืองพระยาม
หานคร  ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เมืองกาํแพงเพชรน่าจะมาจากเมืองเก่า 2 เมือง  คือเมืองชากงั
ราวซึ! งตั1งอยูฝั่!งตะวนัออกของแม่นํ1าปิง  และเมืองนครชุมที!ตั1งอยูท่างตะวนัตกของแม่นํ1าปิง   
                 ใน พ.ศ. 1921 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที� 1 ไดเ้มืองสุโขทยัเขา้ไวใ้นอาํนาจจึงจดัแบ่ง
สุโขทยัออกเป็น2 อาณาเขต  โปรดให้พระมหาธรรมราชาที� 2 ไดป้กครองทางเขตลาํนํ- ายม  ลาํนํ- า
น่านโดยมีเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานี  และให้พระยาญาณดิศ  ราชบุตรเลี-ยง  ปกครองอาณาเขตทาง
ลาํนํ-าปิง  โดยมีเมืองชากงัราวเป็นราชธานี  ซึ� งไดเปลี�ยนชื�อมาเป็นเมืองกาํแพงเพชรนบัแต่นั-น  
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มา  ดว้ยเหตุที�เมืองนี� มีลกัษณะการสร้างกาํแพงเมืองที�แขง็แรง  มั�นคง  โดยการก่อสร้างก่อเป็นกาํแพง
สูงด้วยศิลา  จึงเรียกกนัต่อๆมาว่า  เมืองกาํแพงเพชร  ตามลกัษณะของกาํแพงเมืองนั�นเอง   เมือง
กาํแพงเพชรเดิมมีลกัษณะการวางผงัเมืองให้ยาวตามลาํนํ� าปิง  เป็นรูปสี� เหลี�ยมสอบแคบทางดา้นหัว
เมือง  คือทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  และกว้างออกทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ส่วนตวัเมืองจะยาวจะยาว
ไปตามริมฝั�งแม่นํ�าปิงประมาณ 2 กิโลเมตร 
 

 
 

ภาพที� 47 แผนที� อุทยานประวติัศาสตร์ กาํแพงเพชร 
ที�มา: อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tripandtrek.com/map/show.php?Category=&No=216 
 

                      

                   ก่อนที�จะเป็นอุทยานประวติัศาสตร์  โบราณสถานเมืองกาํแพงเพชรไดรั้บการบูรณะครั� ง
แรกเมื�อ พ.ศ.2498 เรื�อยมาจนถึง พ.ศ.2507  จึงมีโครงการริเริ�มปรับปรุงอีกครั� ง  โดยมีการจดัทาํ
แผนและตั�งคณะกรรมการขึ�น  ทั�งนี� เพื�อที�จะบูรณะและปรับปรุงทั�งโบราณสถานเมืองสุโขทยัและ
โบราณสถานเมืองกาํแพงเพชรไปพร้อมๆกนั 
                   ต่อมาในปี พ.ศ.2511 กรมศิลปากรไดป้ระกาศเขตพื�นที�ควบคุมและดูแลโบราณสถาน  
โดยจดัแบ่งออกเป็น 4 เขต  คือบริเวณภายในกาํแพงเมืองโบราณ 503 ไร่ มีโบราณสถาน 14 แห่ง 
บริเวณเขตอรัญญิกซึ� งเป็นป่าอยู่นอกกาํแพงเมืองโบราณขึ� นไปทางทิศเหนือ  เนื�อที� 1,611 ไร่ มี
โบราณสถาน 40  แห่ง  เขตนอกกาํแพงเมืองโบราณทางดา้นทิศตะวนัออก 16 ไร่ 3 งาน มี
โบราณสถาน 15 แห่ง และโบราณสถานทางทิศใตห้รือบริเวรป้อมทุ่งเศรษฐีและฝั�งตะวนัตกเฉียงใต้
ของเมืองกาํแพงเพชร มีพื�นที� 30 ไร่  5 งาน มีโบราณสถาน12 แห่ง   
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                   กรมศิลปากรได้เปิดอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  อย่างเป็นทางการเมื�อวนัที� 18 
เมษายน พ.ศ. 2534 โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดาํเนินทรง
เป็นประธานในพิธี    สําหรับบริเวณที�เรียกวา่อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชรนั�นมีเนื�อที�ประมาณ 
3.4 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็น 2 เขตคือ   เขตภายในกาํแพงเมือง  และ เขตนอกกาํแพงเมืองหรือที�
เรียกกนัวา่ “เขตอรัญญิก”  ในพ.ศ. 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุม้ครองมรดกทาง
วฒันธรรมและธรรมชาติของโลกไดป้ระกาศในที�ประชุม ณ.เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ให้อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั  ศรีสัชนาลยั  และอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชรเป็นมรดกโลก 

                     2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
                   ลกัษณะเด่นของโบราณสถานในกาํแพงเพชรที�เห็นไดช้ดัก็คือ  การใช้ศิลาแลงเป็นวสัดุ
ในการก่อสร้าง  เนื� องจากหาได้ง่ายในท้องถิ�น  บางวดัย ังพบบ่อที�นําเอาศิลาแลงอยู่ภายใน
โบราณสถานดว้ย  และใชส่้วนผสมของนํ�าออ้ย  ปูนขาว  ทราย  และหนงัสัตวผ์สมกบันํ�าแช่กบัยางไม้
ฝาด  นาํมาตาํคลุกเคล้ากันก่อนจะนาํมาฉาบหรือก่อยึดก้อนศิลาแลง  แต่ในกรณีที�ต้องการความ
แข็งแรงเป็นพิเศษก็จะใชดิ้นเหนียวย ํ�าจนเละ  เป็นเชื�อประสานให้เขา้กนัระหวา่งกอ้นอิฐกบัศิลาแลง  
ส่วนโครงสร้างดา้นบน  เช่น หลงัคาจะใชไ้มห้รือกระเบื�องดินเผา เป็นตน้   สิ�งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น
วดัในพุทธศาสนา  ซึ� งมีลกัษณะหรือผงัการสร้างที�คล้ายๆกัน  คือมีวิหารขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า  
ดา้นหลงัและดา้นขา้งมีโบสถ์ขนาดย่อมอยู่ขา้งวิหาร  ส่วนดา้นหลงัวิหารใหญ่มกัจะสร้างเป็นเจดีย์
หรือมณฑปเพื�อใชเ้ป็นที�ประดิษฐานพระพุทธรูป   
 

 
 
ภาพที�  48 แผนผงัของวดัมหาธาตุ 
                 (หนงัสือ เมืองโบราณ 3 เมืองมรดกโลก) 
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                                                                                1.2.1.2.1.2.1.2. ข้อมูลทางด้านกายภาพ 
                 1.ที�ตั�งและเส้นทางคมนาคม 
                  ตั�งอยู่ที�อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร มีระยะห่างจากอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัไป
ทางทิศใตป้ระมาณ 70  กิโลเมตร อยู่ทางฝั�งตะวนัออกของแม่นํ� าปิง ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปคลา้ย
สี� เหลี�ยมคางหมู  วางแนวยาวขนานกบัลาํนํ� าปิง มีกาํแพงเมืองและคูเมืองลอ้มรอบ  กรมศิลปากร ได้
ประกาศขึ� นทะเบียนโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร ตั� งแต่ปีพุทธศักราช 2478 และต่อมาในปี
พุทธศกัราช 2511 ไดป้ระกาศเขตโบราณสถานเนื�อที� 2,114  ไร่  หรือประมาณ 3.4  ตารางกิโลเมตร 
 

 

 

ภาพที�  49 แผนผงัของพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
                  (หนงัสือ เมืองโบราณ 3 เมืองมรดกโลก) 
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          เดินทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจงัหวดั อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 

นครสวรรค ์เขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจงัหวดักาํแพงเพชร ระยะทาง 358 กิโลเมตร และรถ
โดยสารประจาํทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ สายกรุงเทพฯ กาํแพงเพชร บริการทุกวนั 
                   2. สภาพภูมิประเทศ 
                 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดักาํแพงเพชรแบ่งไดเ้ป็น 3  ลกัษณะ คือ 
                 2.1. ที�ราบลุ่มแม่นํ�าแบบตะกอนพกัลุ่มนํ�า  บริเวณนี�อยูห่่างจากสองฝั�งของแม่นํ�าออกไป  
และอยูสู่งจากระดบันํ�าท่วมถึง  มีดินตะกอนนํ�าพดัพาที�มีอายมุากขึ�น  ดินถูกชะลา้งแร่ธาตุไปบา้งแลว้  
ความอุดมสมบูรณ์จึงลดลง  มกัเป็นดินเหนียวและดินร่วน  ลกัษณะนี�จะอยูบ่ริเวณดา้นตะวนัออก  
กลางและใตข้องจงัหวดั  มีแม่นํ�าปิงไหลผา่นเป็นระยะยาวประมาณ 104 กิโลเมตร 
                  2.2. เนินเตี� ยๆ  สลับที�ราบ  พบเห็นบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด
กาํแพงเพชร  พื�นแผ่นดินมีระดบัสูงขึ�นมีลกัษณะเป็นลูกเนิน  หรือเขาเตี� ยๆ  สลบักบัที�ราบ  ระดบั
ความสูงของพื�นที�ประมาณ 100 – 300  เมตร เช่น ดอยกะลา  เขาทุ่งนาขวญั  เขาลบังา  เขายอดเหล็ก  
เขาสวา่ง  เขาเขียวเป็นตน้ 
                   2.3. พื�นที�เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น  เป็นแหล่งแร่ธาตุ  เป็นตน้นํ� าลาํธาร  อยูท่างทิศตะวนัตก
ของจงัหวดัติดต่อกบัจงัหวดัตากตลอดแนวเป็นทิวเขาสูงต่อกนัเป็นเทือกเขา  สูงตั�งแต่ 1,000- 2,152  
เมตร  
 

 
 

ภาพที�  50 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดักาํแพงเพชร 
                 (หนงัสือ วฒันธรรมพฒันาการทางประวติัศาสตร์เอกลกัษณ์ภูมิปัญญาจงัหวดักาํแพงเพชร) 
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          3. สิ�งก่อสร้างในอุทยานประวติัศาสตร์ 
                 3.1. โบราณสถาน 
                 โบราณสถานในอุทยานประวตฺัสาสตร์กาํแพงเพชรแบ่งออกเป็น 2 เขต  ดงันี� คือ 
                  เขตภายในกาํแพงเมือง  มีโบราณสถานรวม  14 แห่งที�สําคญัคือ  วดัพระแกว้  วดัพระ
ธาตุ  เขตวงัโบราณ (สระมน)  ศาลพระอิศวร  กาํแพงเมือง  คูเมืองและป้อมประตูต่างๆ เป็นตน้ 

 

    

 

ภาพที�  51 วดัพระแกว้ 
ที�มา: สํานกังานการท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดักาํแพงเพชร (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553 
เขา้ถึงไดจ้าก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id 
 

                    เขตนอกกาํแพงเมืองหรือที�เรียกว่า “เขตอรัญญิก”   ที�ตั�งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม  มี
โบราณสถานที�เป็นวดัขนาดใหญ่น้อยรวม 40 แห่ง ที�สําคญัคือ วดัพระนอน  วดัสี� อิริยาบถ  วดัสิงห์ 
วดัฆอ้งชยั  วดันาคเจด็เศียร วดักาํแพงงาม  วดัชา้งรอบ  และวดัอาวาสใหญ่ เป็นตน้ 

 

        

 

ภาพที�  52 วดัพระยนืหรือวดัพระสี�อิริยาบถ 
ที�มา: สาํนกังานการท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดักาํแพงเพชร (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553  
เขา้ถึงไดจ้าก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id 
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          3.2. อาคารบริการ  
           อาคารศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเที�ยวอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
          ให้ขอ้มูลนักท่องเที�ยว  และจดันิทรรศการแสดงความเป็นมาของอุทยานประวติัศาสตร์
กาํแพงเพชรใหแ้ก่ผูที้�สนใจไดเ้ขา้ชม 
 

   
 
ภาพที�  53 ภายในอาคารบริการขอ้มูลนกัท่องเที�ยว 
ที�มา: สาํนกังานการท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดักาํแพงเพชร (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553  
เขา้ถึงไดจ้าก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id 

 
                    ศาลาสถิตเทพคเชนทร์ 
              อยูบ่ริเวณวดัชา้งรอบ  อาคารทาํดว้ยไมเ้ป็นทรงไทยยกใตถุ้นสูง  หลงัคามุงดว้ยกระเบื�อง
ดินเผาด้านหน้าเป็นลานปูด้วยกระเบื�องดินเผา  มีร้านขนมเครื� องดื�มบริการข้างศาลาสถิตย์เทพ
คเชนทร์มีหอ้งนํ�าบริการ  
 

   
 
ภาพที�  54  ศาลาสถิตเทพคเชนทร์ 
ที�มา: ทวัร์ออนไทยดอทคอม  กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
www.touronthai.com 
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                                        1111....3333. การท่องเที�ยวในอุทยานประวตัิศาสตร์กาํแพงเพชร   
                1.งานเทศกาลประเพณีนบพระ – เล่นเพลง 
                 ช่วงเวลา วนัเพญ็ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์-ตน้เดือนมีนาคม ของทุกปี)  ประเพณี
นบพระเล่นเพลง เป็นประเพณีที�สืบทอดมาจากสุโขทยั ซึ� งไดก้ล่าวถึงวา่ ในสมยัพญาลิไทไดอ้ญัเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุจากลงักามาบรรจุไวที้�องคพ์ระเจดีย ์วดัพระบรมธาตุ ตาํบลนครชุม ดงันั1นจึงไดมี้
การจดัขบวนของเจา้ผูค้รองนครไปนมสัการพระบรมธาตุ  ซึ� งจงัหวดักาํแพงเพชรไดฟื้1 นฟูประเพณี
นบพระเล่นเพลงขึ1นในปี พ.ศ. 2526 ดว้ยการจดัขบวนแห่พยุหยาตราจาํลองไป นบพระ และเวียน
เทียนพระบรมธาตุเจดีย ์และไดมี้การแสดงการละเล่น เล่นเพลง กนัเป็นที�เอิกเกริก รวมทั1งจดัให้มีการ
แสดงแสงสีเสียงถึงประวติัความเป็นมาของการตั1งบา้นแปงเมือง  นอกจากนี1ยงัไดมี้การออกร้านแสดง
สินคา้หตัถกรรมทอ้งถิ�น  การจดังานนบพระเล่นเพลง ถือเป็นงานประจาํปีของจงัหวดักาํแพงเพชร 
เป็นการ ฟื1 นฟูและเผยแพร่ประเพณีดั1งเดิมที�ถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจถึงประวติัความเป็นมา
ของทอ้งถิ�นตน 
 

 
 

ภาพที�  55 งานเทศกาลประเพณีนบพระ – เล่นเพลง 
ที�มา: Trur ปลูกปัญญา เทศกาลท่องเที�ยว (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.trueplookpunya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=590 
 
                 2. ขอ้มูลบริการ 
                 ปัจจุบนัเปิดเส้นทางนาํชมอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  บริเวณโดยรอบอุทยาน ชม
วดัเก่า กาํแพงเมืองเก่า   มีการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาญี�ปุ่น 
และภาษาฝรั�งเศส  รวมทั� งบริการรถไฟฟ้านําชมอุทยานประวติัศาสตร์ สําหรับนักท่องเที�ยว  
ค่าบริการเที�ยวเหมาคนัๆละ 200 บาท ถา้เป็นบุคคล ผูใ้หญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ตลอดเส้นทาง  ถา้
นาํรถมาเองจะตอ้งจ่ายค่าผา่นประตูดงันี�   รถจกัรยานสองลอ้ 10 บาท/คนั  รถจกัรยานยนต ์20 / คนั  
รถจกัรยานสามลอ้ 30 / คนั  รถยนตทุ์กชนิด 50 / คนั  และค่าเขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์สําหรับ
สัญชาติไทย 20 บาท / คน  สัญชาติอื�น 100 บาท / คน เปิดบริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
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                                        1.4.1.4.1.4.1.4. องค์ประกอบภูมิทศัน์ในอุทยานประวตัิศาสตร์กาํแพงเพชร   
                1. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
                 พืชพรรณที�พบโดยทั�วไปในเขตอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  มีทั�งพืชพรรณที�มีมา
ยาวนาน  เช่น  ต้นโพธิE   หางนกยูงฝรั�ง  มะขาม  ต้นสาละ  และพืชพรรณที�ปลูกขึ� นมาใหม่เพื�อ
ปรับแต่งภูมิทศัน์  เช่น  ประดู่  สัก  พระยาสัตตบรรณ  สีเสียดแก่น  ชิงชัน  ตะแบก  เป็นตน้  ซึ� ง
ลกัษณะโดยภาพรวมแลว้ดูเป็นธรรมชาติ  จะมีเพียงบางพื�นที�ที�มีการปลูกหญา้และใช้ไมพุ้่มตกแต่ง
บา้งเล็กนอ้ย 
                 

  
ภาพที�  56  ลกัษณะพืชพรรณในอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
ที�มา: mlri.multiply วดัชา้งรอบ (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก  http://mlri. 

multiply.com/photos/album/66/66 
 

                 2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ�น 
                 2.1.ป้าย 
                 ป้ายชื�อ  สําหรับบอกชื�อวดัและโบราณสถานต่างๆ  มี 3 แบบ คือทาํจากไมท้าสีขาวขนาด 
0.30x1.50 เมตร  สูง 2 เมตร  ที�หวัเสาประดบัดว้ยหวัเมด็ลวดลายไทยโบราณ  ทาสีขาว  ตวัอกัษรเป็น
ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ  และแบบที�ทาํจากโลหะ  เสาเป็นเสาเหล็กกลมตั�งอยู่บนฐานอิฐมอญ  
ป้ายทาํดว้ยโลหะทาสีนํ�าตาล  ตวัอกัษรสีขาวเป็นภาษาไทย  และภาษาองักฤษ  และแบบที�ทาํฐานดว้ย
หินเพื�อให้กลมกลืนกบัโบราณสถาน  โดยเสาทาํดว้ยอิฐมอญตั�งอยูบ่นพื�น  ป้ายมีสีนํ� าตาลตวัอกัษรสี
ขาวเขียนดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ดา้นขา้งเป็นผงัของโบราณสถาน 
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ภาพที�  57  ลกัษณะป้ายชื�อที�ทาํจากทาํจากไม ้
ที�มา: ทวัร์ออนไทยดอทคอม  กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
www.touronthai.com 
 
                    ป้ายบอกประวติัความเป็นมา   พบอยู่บริเวณด้านขา้งป้ายชื�อ  หรืออยู่ถดัเขา้มาด้านใน
บริเวณวหิารภายในเขตวดั  ป้ายชนิดนี�ทาํจากอิฐมอญ  ก่อเป็นฐานสี� เหลี�ยมทึบทั�ง 4 ดา้น  ขนาด 0.80 

x0.80 เมตร  พิมพด์ว้ยอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื�อบอกความเป็นมาของโบราณสถานนั�น  
ลงบนแผน่เหล็กสเตนเลส  โดยวางแผน่เหล็กเอียงประมาณ 30 องศา เพื�อให้รับจากแนวการมองจาก
ผูม้อง 
 

 
 

ภาพที�  58  ลกัษณะป้ายชื�อที�ทาํจากโลหะและป้ายบอกประวติัความเป็นมา 
ที�มา: ทวัร์ออนไทยดอทคอม  กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
www.touronthai.com 
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          ป้ายบอกสถานที�และรูปแบบสันนิษฐาน   เพื�อแสดงภาพของโบราณสถานในอดีตที�
โครงสร้างยงัสมบูรณ์อยู่และมีคาํบรรยายบอกชื�อสถานที�และความเป็นมาอยู่ด้านขา้งบรรยายด้วย
อกัษรสีดาํภาษาไทยและภาษาองักฤษบนป้ายสีขาว  โดยมีโครงสร้างเหล็กเป็นกรอบและขาตั�งทาดว้ย
สีดาํ  อยูใ่นตาํแหน่งที�สามารถมองไดส้ะดวก   
 

 
 
ภาพที�  59  ลกัษณะป้ายบอกสถานที�และจาํลองภาพ 
ที�มา: ทวัร์ออนไทยดอทคอม  กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
www.touronthai.com 
 
          ป้ายแสดงผงับริเวณ  ตาํแหน่งโบราณสถาน  ขนาด 2.00x1.50 เมตร  วางอยูบ่นเสาอิฐมอญ  
สูง 0.50 เมตร  ดา้นบนมีหลงัคาคลุมแผน่ป้าย  แผน่ป้ายทาํจากเหล็กทาสีขาว  เขียนขอ้ความและรูป
แผนผงั   
 

 
 
ภาพที�  60  ลกัษณะป้ายแสดงผงับริเวณ 
ที�มา: ทวัร์ออนไทยดอทคอม  กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก
www.touronthai.com 
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                    ป้ายบอกทิศทาง   มีความสูงเท่ากันหรือสูงกว่าระดับสายตา  เพื�อบอกทิศทางให้แก่
นกัท่องเที�ยวไดใ้นระยะไกล  ขนาดของป้ายมีตั�งแต่  1.00-1.50 เมตร  แผ่นป้ายเป็นโลหะทานํ� าตาล
ขอบสีขาว  ตัวอักษรสีขาว เสากลมทาํด้วยโลหะตั� งบนฐานอิฐมอญ  ขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
0.30x1.00 เมตร  แล้วแต่ขอ้ความ  ป้ายชนิดนี� จะพบบริเวณที�เป็นทางแยก  หรือหัวมุมถนน  หรือ
ทางเดินเทา้ในเขตอุทยานฯ 
 

 
 

ภาพที�  61. ลกัษณะป้ายบอกทิศทาง 
ที�มา: หมูหิน.คอม:เวปท่องเที�ยวไทย กาํแพงเพชร(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงได้
จากwww.touronthai.com 
 

          2.2.  ศาลาที�พกั 
          ศาลาในเขตอรัญญิก  
          เป็นอาคารโล่งชั�นเดียวผนงัส่วนหนึ�งจดัแสดงขอ้มูลต่างๆ สาํหรับนกัท่องเที�ยว  หลงัคามุง
ดว้ยกระเบื�องดินเผา  ดา้นหนา้อาคารเป็นลานปูดว้ยเบื�องดินเผา  มีที�นั�งสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
 

 
 
ภาพที�  62  ศาลาในเขตอรัญญิก 

                 (อนุสาร อ.ส.ท. ปีที�45 ฉบบัที� 10 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2548) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55

2.2.2.2. อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั   จังหวดัสุโขทยั    

                                        2.1.2.1.2.1.2.1. ข้อมูลเบื*องต้น 

                1. ความเป็นมา 
                 เมืองศรีสัชนาลัยเติบโตขึ� นมาเป็นชุมชนระดับเมืองพร้อมกับเมืองสุโขทยั ดังปรากฏ
หลกัฐานในศิลาจารึกพงศาวดารที�ยืนยนัว่ามีเมืองโบราณ 2 เมือง อยูใ่นลุ่มนํ� ายมก่อนแลว้คือ เมือง
สุโขทยัและเมืองเชลียงต่อมาไดมี้การก่อสร้างเมืองศรีสัชนาลยัขึ�นทางดา้นทิศเหนือของเมืองเชลียง
ห่างออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมืองศรีสัชนาลยัมีความสําคญัควบคู่กนัมากบัเมือง สุโขทยั ใน
สมยัที�แควน้สุโขทยัถูกผนวกเขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรสยามอนัมีศูนยก์ลางอยูที่�อยุธยา ทางฝ่ายอยุธยา
เรียกเมืองศรีสัชนาลยัวา่เมืองสวรรคโลก   ในช่วงสมยัแรกๆ เป็นเมืองสําคญัในการผลิตภาชนะเครื�อง
เคลือบสังคโลก จดัส่งไปขายยงัดินแดนโพน้ทะเล เช่น ฟิลิปปินส์ ญี�ปุ่น อินโดนีเซีย เป็นตน้ นบัเป็น
แหล่งเศรษฐกิจที�สําคญัของกรุงศรีอยุธยา สมยัหลงัเมื�อมีการจดัระบบการปกครองปรับปรุงเรื�องเชื�อ
สายราชวงศ์ให้เข้าอยู่ในระบบราชการเรียบร้อยแล้ว กรุงศรีอยุธยาได้เป็นผูแ้ต่งตั� งเจา้เมืองเขา้มา
ปกครอง เมืองสวรรคโลกมีฐานะเป็นหัวเมืองชั�นนอก ระดับเมืองโท และหลงัจากเหตุการณ์ศึก
สงครามในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าใน พ.ศ. 2310 เมืองสวรรคโลกไดช้าํรุดทรุดโทรมและ
ถูกทิ�งร้างไปในที�สุด   ต่อมาปรากฏในสมยัรัตนโกสินทร์วา่ไดย้า้ยที�ตั�งเมืองใหม่มาอยูที่�บา้นเมืองเก่า
ใตต้วัเมืองเดิมลงไปราว 3 กิโลเมตร และยา้ยไปตั�งที�บา้นวงัไมข้อน ซึ� งในปัจจุบนัคือ อาํเภอสวรรค
โลก จงัหวดัสุโขทยั 
                   รูปลกัษณ์ในอดีตของศรีสัชนาลยัที�หลงเหลืออยู่ทาํให้เห็นลกัษณะของเมืองที�เกิดจาก
ความสามารถของคนในการใชป้ระโยชน์จากสิ�งแวดลอ้มโดยการสร้างเมืองให้โอบเขาและมีเขาลอ้ม
เมือง  ส่วนอีกดา้นหนึ�งมีลาํนํ� ายมเสมือนคูเมืองที�สําคญั  มีการสร้างกาํแพงปราการที�มั�นคงไวรั้บศึก
(สายสุนีย ์2544: 77) 
                    อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก 
ร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั และอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชรใน พ.ศ.2534 เนื�องจาก
หลกัฐานที�ปรากฏแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น นบัเป็นตวัแทนของศิลปกรรม
ไทยยุคแรกและเป็นตน้กาํเนิดของการสร้างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาํเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยัอย่างเป็น
ทางการ เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 
          และในการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลกภายใต้สังกัด 
UNESSCO ครั� งที� 15 ณ.กรุงคาร์เทจ  ประเทศตูนีเซีย  เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ไดป้ระกาศ
ใหอุ้ทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยัเป็นมรดกโลก  หรือที�รู้จกักนัในนาม “แหล่งมรดกโลกสุโขทยั – 
ศรีสัชนาลยั – กาํแพงพชร ” (ธิดา 2541) 
                 2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
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                 มีหลกัฐานปรากฏวา่ก่อนที�พุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศจ์ะเผยแผเ่ขา้มา  เดิมในบริเวณนี�นบั
ถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาลทัธิมหายาน  จึงพบศาสนสถานตามความเช่อดงักล่าวเป็นจาํนวน
มาก 
                                        2.2.2.2.2.2.2.2.    ข้อมูลทางด้านกายภาพ 

                1. ที�ตั�งและเส้นทางคมนาคม 
                 ตั�งอยู่ที�ตาํบลเมืองเก่า บริเวณที�เรียกวา่ “แก่งหลวง” ห่างจากตวัอาํเภอศรีสัชนาลยัลงมา
ทางอาํเภอสวรรคโลก 11 กิโลเมตร หรือห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร ครอบคลุมพื�นที�
ในเขตของตาํบลศรีสัชนาลยั ตาํบลสารจิตร ตาํบลหนองออ้ ตาํบลท่าชยั ส่วนตวัเมืองโบราณศรีสัชนา
ลยัอยูใ่นเขตหมู่บา้นพระปรางค ์ตาํบลศรีสัชนาลยั มีพื�นที�ทั�งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร  
ในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวตัถุทั�งหมด 215 แห่ง สํารวจคน้พบแลว้ 
204 แห่ง 
                   รถยนต ์จากตวัเมืองสุโขทยั ใชท้างหลวงหมายเลข 101 เส้นสุโขทยั-สวรรคโลก-ศรีสัช
นาลยั ไปจนถึงระหวา่งกิโลเมตรที� 17 – 19 เลี�ยวซา้ยขา้มสะพานแม่นํ�ายม จะมีทางแยกขวาเขา้อุทยาน
ฯ ไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นระยะทาง 68 กิโลเมตร หรือ รถโดยสารประจาํทาง มีรถสาย
สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั ออกจากท่ารถที�ตลาดเทศบาลไปอุทยานฯทุกวนั นอกจากนี�นกัท่องเที�ยวสามารถ
ใชเ้ส้นทางจากอาํเภอสวรรคโลกไปตามทางหลวงหมายเลข 1201 ไปจนถึงตาํบลเมืองเก่า บริเวณเชิง
สะพานขา้มแม่นํ�ายมแลว้เลี�ยวซา้ยเขา้อุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร   
                2. สภาพภูมิประเทศ 
                 พื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  เป็นที�ราบเจา้พระยาตอนบน  สภาพโดยทั�วไปเป็น
ที�ราบตํ�าต่อเนื�องกนัไปในเขต  จงัหวดักาํแพงเพชร  จงัหวดัพิษณุโลก  และจงัหวดัสุโขทยั  มีความสูง
โดยเฉลี�ยเหนือระดบันํ� าทะเล  40 – 60 เมตร  พื�นที�ราบจะค่อยๆยกตวัสูงขึ�นทางตอนเหนือ  แถบภูเขา
ที�ต่อเนื�องมาจากจาํหวดัลาํปาง  จงัหวดัแพร่  และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
          2.3.2.3.2.3.2.3. สิ�งก่อสร้างในอุทยานประวตัิศาสตร์ 

                1. โบราณสถาน 
                โบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั มีทั�งภายในและภายนอกกาํแพงเมืองซึ� ง
รวมทั�งหมดมีไม่นอ้ยกวา่ 215 แห่งโบราณสถานที�สาํคญัมีดงันี� 
          โบราณสถานภายในกาํแพงเมือง  สาํรวจพบแลว้มีทั�งสิ�น 28 แห่ง ที�สาํคญัคือ วดัชา้งลอ้ม 
วดัเจดียเ์จด็แถว วดันางพญา วดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ วดัสวนแกว้ เป็นตน้ 
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ภาพที�  63  วดัชา้งลอ้ม   
ที�มา: ไทยทวัร์ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั(ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงได้
จาก http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/sukhothai/data/place/hpk_srisatchanalai.htm 

 

                 โบราณสถานนอกกาํแพงเมืองดา้นทิศเหนือ  สาํรวจพบแลว้มีจาํนวนทั�งสิ�น 35 แห่ง ที�
สาํคญัคือ วดักุฎีราย เตาทุเรียงบา้นป่ายาง เตาทุเรียงบา้นเกาะนอ้ย  ซึ� งเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา 
“เครื�องสังคโลก” ที�สาํคญัของเมืองศรีสัชนาลยั 

 

    

  

ภาพที�  64 วดักุฎีราย  
ที�มา: ศูนยข์อ้มูลมรดกโลก  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั (Online),เขา้ถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2553 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiwhic.go.th/heritage_culture.aspx 

 

                โบราณสถานนอกกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก  สาํรวจพบแลว้มีจาํนวนทั�งสิ�น 10 แห่งที�
สาํคญัคือวดัสวน สัก วดัป่าแกว้ เป็นตน้ 
                 โบราณสถานนอกกาํแพงเมืองดา้นทิศใต ้สาํรวจพบแลว้มีจาํนวนทั�งสิ�น 24 แห่งที�สาํคญั 
คือวดัพระศรี   รัตนมหาธาตุ  วดัชมชื�น วดัเจา้จนัทร์ และวดัโคกสิงคาราม เป็นตน้ 
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ภาพที�  65  พระศรีรัตนมหาธาตุ 
ที�มา: จงัหวดัสุโขทยั (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sukhothai. 
go.th/tour/tour_02.htm 
 

                โบราณสถานนอกกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก  สาํรวจพบแลว้มีจาํนวนทั�งสิ�น 19 แห่ง ที�
สาํคญั คือวดัพญา ดาํ วดัราหู วดัสระประทุม วดัพรหมสี�หนา้ วดัยายตา เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพที�  66 วดัสระประทุม  
ที�มา: ศูนยข์อ้มูลมรดกโลก  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั (Online),เขา้ถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2553 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiwhic.go.th/heritage_culture.aspx 

 

                 โบราณสถานนอกกาํแพงเมืองบนภูเขา  สาํรวจพบแลว้มีจาํนวนทั�งสิ�น 15 แห่ง ที�สาํคญั

คือวดัเขาใหญ่บน วดัเจดียเ์จ็ดยอด วดัเจดียร์อบ และวดัเขาใหญ่ล่าง เป็นตน้  
           2. อาคารบริการ 
           ภายในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  ประกอบดว้ยสิ�งก่อสร้างต่างๆ  ดงันี� 
          ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว  ตั�งอยูบ่ริเวณทางเขา้ดา้นทิศใต ้  ดา้นประตูรามรงคป์ระกอบดว้ย
กลุ่มอาคารต่างๆ  คือ  ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที�ยว  อาคารแสดงโบราณวตัถุ  และ
แบบจาํลองอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  อาคารสาํนกังานที�ทาํการอุทยานฯและหอ้งประชุม 
                อาคารศูนยรั์กษาความปลอดภยัและป้อมยาม  รวมถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม 
                ศูนยศึ์กษาและอนุรักษเ์ตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั�งอยูที่�บา้นเกาะนอ้ย  อยูท่างทิศเหนือของ
เมืองศรีสัชนาลยัออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร  จะพบกลุ่มเตาเผาเครื�องสังคโลก  ตั�งกระจายอยูต่ลอด  
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ปัจจุบนัมีอาคารอนุรักษเ์ตาทุเรียงอยู ่ 2 อาคาร  ก่อสร้างคลุมเตาเผาเครื�องสังคโลก  ที�ทาํการขุดแต่ง
แลว้คือ  เตาหมายเลข 42 และ 61 
                  บา้นพกัรับรอง  ปัจจุบนัมีบา้นพกัรับรองแขกของทางราชการ 1 หลงั  
                  บา้นพกัเจา้หนา้ที� 
                   ร้านคา้  ขายอาหาร  เครื�องดื�ม  และของที�ระลึก 
                   หอ้งนํ�า 
                   บา้นพกัอาศยัและอาคารพานิชย ์ (สายสุนีย ์2544: 84) 
 

 
 
ภาพที�  67   กลุ่มอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว  ทางทิศใต ้ ทางเขา้ประตูรามณรงค ์
ที�มา:  กรมศิลปากร, อา้งใน สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์ แนวทางการปรับปรุงภูมิทศันืในเขตพื�นที�อุท- 

ยานประวติัศาสตร์. (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2544 ), 85 
 
                 ตาํแหน่ง A   กลุ่มอาคารสาํนกังานและหอ้งประชุม 
                 ตาํแหน่ง B  กลุ่มอาคารศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเที�ยว อาคารแสดงนิทรรศการ   
โบราณวตัถุและแบบจาํลองอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
                 ตาํแหน่ง C  กลุ่มอาคารร้านคา้และของที�ระลึก 
                 ตาํแหน่ง D โรงซ่อมบาํรุงชิ�นส่วนโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
                 ตาํแหน่ง E  ลานจอดรถ 
                                                2.2.2.2.4444.... การท่องเที�ยวในอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั 

                 1.งานประเพณีสรงนํ1าโอยทาน สงกรานตศ์รีสัชนาลยั 
            จดัขึ�นในวนัสงกรานตร์ะหวา่งวนัที� 10-12 เมษายนของทุกปี  ณ  อุทยานประวติัศาสตร์
ศรีสัชนาลยั  อาํเภอศรีสัชนาลยั  เพื�อเป็นการสืบทอดงานประเพณีที�เก่าแก่ของสุโขทยั ดงัหลกัฐานที�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

ปรากฏในหลกัศิลาจารึกของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ที�วา่ “คนสุโขทยันี�มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอย
ทาน” ภายในงานประกอบดว้ย ขบวนแห่ชา้ง พิธีบวงสรวงพระเสื�อเมือง และกษตัริยใ์นราชวงศพ์ระ
ร่วง ขบวนรถบุปผาชาติ และเทพีสงกรานต ์แข่นขนักีฬาพื�นบา้น การแสดงศิลปะพื�นบา้น ฯลฯ 
 

 
  
ภาพที�  68   ขบวนแห่ชา้งในงานประเพณีสรงนํ1าโอยทาน สงกรานตศ์รีสัชนาลยั 
ที�มา: อาํเภอศรีสัชนาลยั  (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก http://sisatchanalai. 
com 
 
            2.งานยอ้นอดีตศรีสัชนาลยั 
         เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว และเป็นการสืบสานประเพณีทอ้งถิ�น ซึ� งภายในงานจะมีกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ หมู่บา้นวถีิไทยศรีสัชนาลยั การแสดงวฒันธรรมพื�นบา้น พิธีเวียนเทียนแบบทกัษิณาวรรต 
การขบัเสภาเล่าเรื�องเมืองศรีสัชนาลยั   พร้อมทั�งมีการแสดงแฟชั�นผา้ไทย เงิน ทองลายโบราณศรีสัช
นาลยั และอาหารโบราณพื�นเมืองศรีสัชนาลัย เช่น ก๋วยเตีLยวพระร่วง หรือขา้วเปิM ป รวมทั�งมีการ
จาํหน่ายผา้ไทย เงิน ทองลายโบราณ และสินคา้โอท็อปอีกจาํนวนมาก  นอกจากนี� ยงัมีการจาํลอง
ชุมชนโบราณกวา่ 700 ปี การแสดงศิลปวฒันธรรม ประเพณีพื�นบา้นที�หาชมไดย้าก เช่น รําเจิง ศิลปะ
การต่อสู้ป้องกนัตวัของชนเผา่กะเหรี�ยง การรําเซิ�งกระติบ และระบาํเก็บใบชา เป็นตน้                                                                                             

                 3. ขอ้มูลบริการ 
                 อุทยานฯ เปิดให้นกัท่องเที�ยวเขา้ชมไดทุ้กวนั ตั�งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. อตัราค่าเขา้ชม 
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท หรือสามารถซื�อตัLวรวมได ้ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 
บาท ในกรณีที�นาํยานพาหนะเขา้ภายในเขตอุทยานฯ เสียค่าธรรมเนียมอีก ราคา 10 - 50 บาท และทาง
อุทยานฯ มีบริการรถรางนาํชมโบราณสถานทั�วบริเวณชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท  หาก
นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการขอวทิยากรนาํชม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมสามารถติดต่อไดที้�อุทยาน
ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  
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                                        2.4.2.4.2.4.2.4. องค์ประกอบภูมิทศัน์ในอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั   
                 1. องคป์ระกอบภูมทศัน์ทางธรรมชาติ 
                 ลกัษณะพืชพรรณที�มีอยูใ่นปัจจุบนั  ในบริเวณเมืองเก่าศรีสัชนาลยัและบริเวณโดยรอบ  มี
พืชพรรณขึ�นอยูเ่ป็นเป็นหยอ่มสลบักบัพื�นที�เปิดโล่ง  บริเวณที�มีตน้ไมย้นืตน้หนาแน่น  ไดแ้ก่  บริเวณ
เขาสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิง  ส่วนพื�นที�เปิดโล่งนั�นเป็นบริเวณทุ่งหญา้สลบักบัพื�นที�เกษตรกรรม
ของชาวบา้น  การกระจายตวัและลกัษณะพืชพรรณเช่นนี�   ทาํให้บริเวณเมืองเก่าศรีสัชนาลยัไม่มี
ลกัษณะทางภูมิทศัน์ที�น่าสนใจเท่าที�ควร  และไม่มีลกัษณะเด่นพิเศษเฉพาะตวัเกิดขึ�นที�สร้างความ
ประทบัใจให้เกิดแก่ผูเ้ขา้ชม  ไม่วา่จะเป็นความร่มเยน็ของบริเวณจากตน้ไมใ้หญ่  หรือความงดงาม
ของต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ� งมีอายุยืนยาวเก่าแก่คู่กับอายุของโบราณสถาน  โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม  ซึ� งเป็นช่วงฤดูร้อนมีอากาศร้อนและแห้งแลง้ไม่ส่งเสริมบรรยากาศของการเขา้
ชมบริเวณโบราณสถาน            
                 รายชื�อพรรณไมที้�มีอยูเ่ดิมและมีอยู่เป็นจาํนวนมากในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัช
นาลยั  ไดแ้ก่  มะม่วง  มะขามเทศ  มะขาม  จามจุรี  โพธิE   ไผ่  มะพร้าว  ราชพฤกษ์  ไทรยอ้ย  หาง
นกยงูฝรั�ง  ตาลโตนด  สาํโรง  ทองหลางใบมน  ข่อย  ตะแบก  ทองกวาว  งิ�วป่า (สายสุนีย2์544: 81) 
                2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ�น 
                1.1.  ป้าย 
                ป้ายชื�อ  สําหรับบอกชื�อวดัและโบราณสถานต่างๆ  ทาํจากไมท้าสีขาวขนาด 0.30x1.50 
เมตร  สูง 2 เมตร  ที�หวัเสาประดบัดว้ยหวัเม็ดลวดลายไทยโบราณ  ทาสีขาว  ตวัอกัษรเป็นภาษาไทย  
และภาษาองักฤษ  ลกัษณะเดียวกบัที�พบในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  ตาํแหน่งที�ตั�งคือบริเวณ
ดา้นหนา้โบราณสถาน (สายสุนีย ์ 2544 : 55) 
 

 
 
ภาพที�  69  ป้ายชื�อสถานที�ต่างๆในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: หมูหิน.คอม:เวปท่องเที�ยวไทย  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั(ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 
ธนัวาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้ากwww.touronthai.com 
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                   ป้ายบอกประวติัศาสตร์ความเป็นมาของวดั  ส่วนใหญ่จะพบป้ายนี� อยู่ใกล้ชิดกับ
โบราณสถาน  ดงันั�นความสูงของป้ายเป็นสิ�งสาํคญัที�ตอ้งคาํนึงถึง  เพื�อมิให้สูงเกินระดบัสายตาจนบงั
ทศันียภาพและมุมมองของโบราณสถาน  ป้ายที�พบในอุทยานแห่งนี�ทาํจากศิลาแลงขนาด 0.80x0.50 
เมตร  สูงจากพื�น 0.50 เมตร  วางเอนทาํมุมกบัระดบัสายตาพอดี  แผน่ป้ายทาํจากกระเบื�องดินเผา  วาง
เรียงต่อกันเป็นภาพผงับริเวณ  ตวัหนังสือใช้วิธีเซาะร่องเขียนสีเป็นภาษาไทย  พบแผ่นป้ายนี� อยู่
ดา้นหนา้เพื�อบอกผงับริเวณของวดัสาํคญัต่างๆในเขตกาํแพงเมือง   
 

 
 

ภาพที�  70   ป้ายชื�อสถานที�ต่างๆในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 87. 
 
          ป้ายแสดงผงับริเวณ  ตาํแหน่งโบราณสถาน  ขนาด 2.00x1.50 เมตร  วางอยูบ่นเสาอิฐมอญ  
สูง 0.50 เมตร  ดา้นบนมีหลงัคาคลุมแผน่ป้าย  แผน่ป้ายทาํจากเหล็กทาสีขาว  เขียนขอ้ความและรูป
แผนผงั  และอีกแบบเป็นป้ายที�โครงทาํดว้ยเหล็ก  แสดงแผนผงัอุทยานโดยภาพรวม  นอกจากนี� ยงัมี
แบบสันนิษฐานโบราณสถานที�จาํลองภาพโบราณสถานในอดีตให้นกัท่องเที�ยวไดช้ม  ส่วนใหญ่จะ
อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โบราณสถานที�สาํคญัต่างๆ 
 

 
 

ภาพที�  71  ป้ายแสดงผงับริเวณในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: บล็อกแก๊งค ์ศรีสัชนาลยั(ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก http://www.blog 
gang. com/viewdiary.php?id=djang67&month=10-2007&date=25&group=8&gblog=12 
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                   ป้ายบอกทิศทาง  วสัดุที�ใช้คือศิลาแลงกับอิฐมอญ  เพื�อให้เกิดความกลมกลืนกับ
บรรยากาศของโบราณสถาน  โดยฐานวางป้ายมีความสูงไม่ให้เกินระดบัสายตาคือ 0.50 เมตร  เพื�อ
ไม่ให้ปิดบงัโบราณสถาน  แผ่นป้ายมีขนาด 0.30x0.50 เมตร  ทาํจากแผ่นโลหะหรือจากแผ่นหิน
ฉนวนสีดาํ  เขียนตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษสีขาว  ตาํแหน่งที�พบ ไดแ้ก่  บริเวณทางแยก  
หรือทางหวัมุมของทางเดินเทา้ 
 

 
 
ภาพที� 72  ป้ายบอกทิศทางในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 88. 
 
                    นอกจากนี� ยงัมีป้ายบอกทิศทางที�มีความสูงเท่ากนัหรือสูงกว่าระดับสายตา  เพื�อบอก
ทิศทางให้แก่นักท่องเที�ยวได้ในระยะไกล  ขนาดของป้ายมีตั�งแต่  1.00-1.50 เมตร  แผ่นป้ายเป็น
โลหะทานํ�าตาล  ตวัอกัษรสีขาว  ขนาดแผน่ป้ายประมาณ 0.30x1.00 เมตร  แลว้แต่ขอ้ความ  ป้ายชนิด
นี� จะพบบริเวณที�เป็นทางแยก  หรือหวัมุมถนน  หรือทางเดินเทา้ในเขตอุทยานฯ  พบในบริเวณหนา้
ทางเขา้ประตูดอนแหลม 
 

 
 
ภาพที�  73 ป้ายบอกทิศทางในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 88. 
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                   2.  สะพาน 
                    ลกัษณะของสะพานที�พบในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  เป็นสะพานที�ใชศิ้ลา
แลงกับไม้เป็นวสัดุหลัก  โดยใช้ศิลาแลงเป็นฐานรองรับคอสะพานและใช้ไม้หรือคอนกรีตเป็น
โครงสร้างและพื�นสะพาน  รูปทรงของราวสะพานจะเลียนแบบราวระเบียงสถาปัตยกรรมโบราณโดย
ทาํให้เรียบง่าย  ลกัษณะและรูปแบบรวมถึงโครงสร้างของสะพานจะให้คลา้ยกบัโบราณมากที�สุด  
ขนาดความกวา้งของสะพานประมาณ 0.50-1.00 เมตร  สะพานเหล่านี� ใชเ้พื�อเชื�อมต่อทางเดินที�ตอ้ง
ขา้มคูเมือง 
 

 
 
ภาพที� 74  สะพานในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 89. 
 
          3. ศาลาที�พกั 
                รูปแบบของศาลาที�พกัที�พบในเขตอุทยานประวติัศาตร์ศรีสัชนาลยัจะคลา้ยกบัรูปแบบที�พบ
ในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  คือ  ศาลามีโครงสร้างเป็นเสาปูนกลมมีลายกลีบบวัประดบัที�หวั
เสา  หลงัคามีลวดลายประดบัแบบโบราณ  ขนาดศาลาที�พกั 2.00x3.00 เมตร  นอกจากนี� ยงัพบศาลาที�
พกัที�ก่อสร้างดว้ยวสัดุทอ้งถิ�น  คือเป็นศาลาแบบหลงัคามุงจาก  และทาํจากไมไ้ผ ่ ตาํแหน่งที�ตั�งของ
ศาลาที�พกั  ไดแ้ก่  บริเวณดา้นขา้งของวดันางพญา  ทางขึ�นเขาพนมเพลิงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  
บริเวณพระราชวงั  บริเวณแก่งหลวง  บริเวณยอดเขาสุวรรณคีรี  และบริเวณเชิงบนัไดศิลาแลงดา้น
ตะวนันอกเฉียงใต ้
          4. ถงัขยะ 
                ขนาด 0.50x0.50 เมตร  ก่อดว้ยอิฐมอญ  ภายในบรรจุภาชนะใส่ขยะอีกชั�นหนึ�งเพื�อสะดวก
ต่อการขนยา้ย  นอกจากนี�ยงัพบถงัขยะที�ทาํจากไมไ้ผข่ดัสาน  โดยพบถงัขยะกระจายอยู ่ตามจุดต่างๆ  
เช่น  บริเวณดา้นหนา้โบราณสถาน  ร้านขายอาหารและเครื�องดื�ม  ร้านขายของที�ระลึก 
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ภาพที�  75 ถงัขยะอิฐมอญที�พบในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 90. 
 

 
 

ภาพที�  76 ถงัขยะที�ทาํจากไมไ้ผข่ดัสานที�พบในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 91. 
 
3.3.3.3. อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั   จังหวดัสุโขทยั 

                                        3.1.3.1.3.1.3.1. ข้อมูลเบื*องต้น 

                1. ความเป็นมา 

                 สุโขทยัเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื�อ 700 ปีมาแลว้   คาํวา่ สุโขทยั มาจากคาํ
สองคาํคือ สุข+อุทยั หมายความวา่ รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทยัไดเ้ริ�มก่อตั�งขึ�นเมื�อประมาณปี พ. ศ. 
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1800 มีการสถาปนาราชวงศพ์ระร่วงขึ�นปกครองสุโขทยั โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตยเ์ป็นปฐมกษตัริย ์
ตลอดระยะเวลา 120 ปี  ภายหลงัผนวกเขา้เขา้กบักรุงศรีอยธุยา  จนเมื�อตน้สมยัรัตนโกสินทร์ไดมี้การ
ยา้ยเมืองสุโขทยั  ไปตั�งที�บา้นธานีริมแม่นํ� ายม  ซึ� งก็คือจงัหวดัสุโขทยัในปัจจุบนั  ส่วนสุโขทยัที�
บา้นเมืองเก่านั�นกลายเป็นเพียงเมืองเล็กๆ  ซึ� งถูกทิ�งร้างมาตั�งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย 
                    สําหรับอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยันั�น  ครอบคลุมพื�นที�โบราณสถานกรุงสุโขทยั 
ตั�งอยูที่�ตาํบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตาํบลเมืองเก่า) อาํเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ห่างจากตวัเมือง
สุโขทยัปัจจุบนั (เขตเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี)   ผงัเมืองสุโขทยัมีลกัษณะเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ มี
ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยูต่รงกลางกาํแพงเมืองแต่
ละดา้น ภายในยงัเหลือร่องรอยพระราชวงัและวดัอีก 26 แห่ง วดัที�ใหญ่ที�สุดคือวดัมหาธาตุ   ในปี 
พ.ศ. 2519 โครงการฟื� นฟูอุทยานแห่งนี� ก็ได้รับการอนุมติั และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวนัที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้อุทยาน
แห่งนี� เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์ที�กาํแพงเพชรและศรีสัชนาลยัภายใตชื้�อว่า 
"เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร"  (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic 
Towns)  

                 2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
                 สถาปัตยกรรมในศิลปะสุโขทยั  มีภาพรวมไม่ใช่ความใหญ่โตมโหฬาร  แต่มีขนาดสม
ส่วน  เรียบง่าย  เช่น  เจดียใ์นศิลปะสุโขทยัซึ� งมีหลายแบบ  เป็นตน้วา่เจดียท์รงปราสาทแบบสุโขทยั  
เจดียท์รงปราสาทยอด  เจดียท์รงระฆงั  และที�เด่นที�สุด  คือ  เจดียท์รงยอดดอกบวัตูม  หรือที�เรียกกนั
วา่เจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ ์ 
 

 
 

ภาพที�  77   เจดียท์รงยอดดอกบวัตูมหรือเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ ์ 
ที� ม า : โ อ เ ค เ น ชั� น  ( อ อ น ไ ล น์ ) ,เ ข้ า ถึ ง เ มื� อ 21 ธั น ว า ค ม  2553เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www. 

oknation.net/blog/vana/2008/07/12/entry-1 
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                                        3.2.3.2.3.2.3.2. ข้อมูลทางด้านกายภาพ 
                 1. ที�ตั�งและเส้นทางคมนาคม 
                   อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั อยูต่รงขา้มพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ รามคาํแหง ห่างจาก
ตวัจงัหวดัสุโขทยัไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 12 กิโลเมตร  ขนาดพื�นที�รวม 43,750 ไร่ 
                    ถนนสายหลกั  เส้นทางหลกั (Main Access)  ในการเขา้ถึงอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
คือ ถนนจรดวิถีถ่อง  หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 ซึ� งเป็นถนนที�ต่อเนื�องจากจงัหวดัสุโขทยั  
มายงับา้นเมืองเก่า  หรือเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  ผา่นเขา้สู่เขตกาํแพงเมือง  ตดัเขา้สู่ใจกลาง
เมือง  แลว้วิ�งต่อไปจงัหวดัตาก  ถนนกวา้ง 7.00 เมตร  ริมถนนมีขอบไหล่ทาง  แต่ปัจจุบนัไดมี้การ
สร้างถนนเลี�ยงเมืองโบราณเป็นทางหลวงหมายเลข 12 อีกเช่นกนั  เป็นการป้องกนัมิให้รถขนาดใหญ่  
เช่น  รถบรรทุก  วิ�งเขา้มาในเขตโบราณสถาน 
                    ถนนสายรอง   ไดแ้ก่  ถนนที�แยกออกจากถนนสายหลกั  เชื�อมต่อโบราณสถานต่างๆ  
รวมทั�งถนนในเขตชุมชนดว้ย  ส่วนใหญ่เป็นถนนกวา้งประมาณ  4.00-5.00 เมตร  และมีไหล่ทางริม
ถนน 
                    ทางเดินเทา้  ระบบทางเดินเทา้ที�ใชเ้ชื�อมต่อโบราณสถานส่วนใหญ่จะใชร่้วมกบัถนนสาย
รอง  ภายในโบราณสถานมีระบบทางเดินเทา้สําหรับเยี�ยมชมโบราณสถานซึ� งมีทั�งทางเดินที�ปูดว้ยอิฐ
มอญ  กวา้งประมาณ 0.50-1.00 เมตร  และทางเดินปูดว้ยศิลาแลงกวา้งประมาณ  0.50-1.00  เมตร 
 

 
 

ภาพที�  78  ลกัษณะทางเดินเทา้ที�ปูดว้ยอิฐมอญประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ที�มา : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์ ),เข้าถึงเ มื�อ21 ธันวาคม 2553เข้า ถึงได้จาก 
http//www.pantip.com/blog/vana/2008/07/12/entry-1 
 

                    ลานจอดรถ  ส่วนใหญ่จะกระจายอยูบ่ริเวณโบราณสถานต่างๆ  โดยมากจะมีลกัษณะเป็น
ลานดินหรือหญา้ สามารถรองรับรถได ้10-20  คนั ลานจอดรถขนาดใหญ่  เช่น  รถบสัจะอยู่บริเวณ
ดา้นหนา้ทางเขา้อุทยานฯดา้นริมถนนจรดวิถีถ่อง  ใกลก้บัวดัใหม่  ซึ� งสามารถรองรับรถรถใหญ่ได ้ 
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ประมาณ 10 คนั ส่วนบริเวณศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยวมีลานจอดรถขนาดใหญ่  เป็นสัดส่วน  สามรถ
รองรับรถไดป้ระมาณ 20-40  คนั  (สายสุนีย ์2544: 63) 
                 2. สภาพภูมิประเทศ 
                 สภาพโดยทั�วไปเป็นที�ราบลาดประมาณ 0.3 – 0.8 %  จากเซิงเขาทางดา้นทิศตะวนัตกไปยงั
ที�ราบลุ่มแม่นํ�าทางดา้นทิศตะวนัออก  ส่วนทางทิศใตมี้ลกัษณะเป็นภูเขาสูง  คือเทือเขาหลวง  ซึ� งมี
ความสูงจากระดบันํ�าทะเล 1,185 เมตร  (สายสุนีย ์2544: 50) 
 

 
 
ภาพที�  79  ลกัษณะภูมิประเทศ 
ที�มา: คนรักมีด อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยั  (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก
http//www.konrakmeed.com 
 

          3. สิ�งก่อสร้างในอุทยานประวติัศาสตร์ 
                3.1. โบราณสถาน 
          พบโบราณสถานกระจายอยูท่ ั�วไปทั�งในเขตกาํแพงเมือง  และนอกเขตกาํแพงเมือง  ซึ� ง
สามารถแบ่งไดด้งันี� 
                    กลุ่มที� 1 โบราณสถานภายในเขตกาํแพงเมือง  มีสถานที�สาํคญัๆ คือ วดัมหาธาตุ วดัชนะ
สงคราม วดัตระพงัเงิน  วดัสระศรี  วดัศรีสวาย  ศาลตาผาแดง  เป็นตน้ 
 

       
 
ภาพที�  80 วดัศรีสวาย 
ที�มา: วกีิพีเดีย อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก 
http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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                    กลุ่มที� 2 โบราณสถานนอกเขตกาํแพงเมืองดา้นทิศเหนือ  มีสถานที�สําคญัๆ  คือ  แหล่ง
โบราณคดี เครื�องปั� นดินเผาสุโขทยั (เตาทุเรียง) วดัพระพายหลวง  วดัศรีชุม  เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที�  81  วดัศรีชุม 
ที�มา: อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www. 
bloggang.com/viewdiary.php?id=superbaker&month=04-2007&date=29&group=1&gblog=11 

 
                    กลุ่มที� 3 โบราณสถานนอกเขตกาํแพงเมืองดา้นทิศใต ้ มีสถานที�สําคญัๆ  คือ  วดัเชตุ
พน วดัเจดียสี์�หอ้ง เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที�  82 วดัเจดียสี์�หอ้ง 
ที�มา: อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก www.thai-
tour.com 
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                 กลุ่มที� 4 โบราณสถานนอกเขตกาํแพงเมืองทางดา้นทิศตะวนัออก  มีสถานที�สาํคญัๆ  คือ 
วดัชา้งลอ้ม  วดัตระพงัทองหลาง เป็นตน้  
 

 
 
ภาพที�  83  วดัชา้งลอ้ม  
ที�มา: สยามฟรีสไตล ์อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงได้
จาก http://www. siamfreestyle.com/travel-gallery/17/ 

 
                    กลุ่มที� 5 โบราณสถานนอกเขตกาํแพงเมืองดา้นทิศทิศตะวนัตก มีสถานที�สําคญัๆ  คือ  
วดัชา้งรอบ วดัสะพานหิน เขื�อนสรีดภงค ์ เป็นตน้ 
 

 
                    
ภาพที�  84  สรีดภงคห์รือทาํนบพระร่วง 
ที�มา: วกีิพีเดีย อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก 
http://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

          3.2. อาคารบริการ 
           แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
                 ส่านบริการนกัท่องเที�ยว ไดแ้ก่  ร้านขายอาหารและเครื�องดื�ม  ร้านขายของที�ระลึกที�ระลึก  
สถานีรถรางชมเมือง  ร้านเช่าจกัรยาน  หอ้งสุขา  และด่านเก็บค่าธรรมเนียม 
                 ส่วนที�ทาํการดูแลรักษาอุทยานฯ  ประกอบดว้ย  ที�ทาํการอุทยานฯ  เรือนเพาะชาํและโรง
ซ่อมบาํรุงรักษาชิ�นส่วนโบราณสถาน  และโบราณวตัถุ 
          3.3. การท่องเที�ยวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
                1. งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
                 ดว้ยความเป็นจงัหวดัตน้กาํเนิดของประเพณีนี�  โดยการจดังาน    “ลอยกระทงเผาเทียนเล่น
ไฟ” ที�จงัหวดัสุโขทยัถูกฟื� นฟูกลบัมาอีกครั� งหนึ�งในปี พ.ศ.2520 ซึ� งจาํลองบรรยากาศงานมาจากงาน
ลอยกระทงสมยักรุงสุโขทยั และหลงัจากนั�นก็มีการจดังานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ�นที�จงัหวดั
สุโขทยัทุก ๆ ปี มีทั�งการจดัขบวนแห่โคมชกัโคมแขวน การเล่นพลุตะไล และไฟพะเนียง ณ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั ซึ� งเป็นประเพณีบูชาดว้ยประทีป ที�มีมาแต่ครั� งกรุงสุโขทยัเป็นราชธานี ตามที�
ปรากฏหลกัฐานในหลกัศิลาจารึกพอ่ขนุราม คาํแหงหลกัที� 1 มีขอ้ความกล่าวถึง การเผาเทียน เล่นไฟ 
วา่เป็นงานที�ยิ�งใหญ่อลงัการที�สุดของอาณาจกัรสุโขทยั เมื�อกวา่ 700 ปีก่อน ซึ� งไดค้ลี�คลายมาเป็น
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟในปัจจุบนั โดยมีการแสดงแสง-เสียง จาํลองบรรยากาศงานเผา
เทียน เล่นไฟสมยัสุโขทยั ใหผู้ค้นทั�งชาวไทย และชาวต่างประเทศไดชื้�นชม 
              2. การแสดงมินิไลทแ์อนด์เซาวด ์เรื�องเมืองสุโขทยั 

                จดัแสดงทุกเสาร์แรกของแต่ละเดือนตลอดปี  สถานที�จดังานคือบริเวณวดัสระศรี อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั  ชมพระอาทิตยอ์สัดง และการแสดงมินิไลทแ์อนดซ์าวด ์เรื�องเมืองสุโขทยั 
                 3. ขอ้มูลบริการ 
                 อตัราค่าเขา้ชม  นกัท่องเที�ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท หรือสามารถซื�อตัLว
รวมได ้ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท โดยบตัรนี�สามารถเขา้ชมอุทยานฯ ต่าง ๆ ในจงัหวดั
สุโขทยัได ้ภายในระยะเวลา 30 วนั เปิดให้ เขา้ชมทุกวนัตั�งแต่เวลา 06.00-21.00 น. (ปิดจาํหน่าย
บัตรเวลา 18.00  น.) หมายเหตุ ตั� งแต่เวลาประมาณ 19.00-21.00  น. จะมีการส่องไฟชม
โบราณสถาน  ในกรณีที�นาํยานพาหนะเขา้เขตโบราณสถานจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมอีกดว้ย และที�
บริเวณลานจอดรถของอุทยานฯ ศูนยบ์ริการนักท่องเที�ยวมีบริการ รถราง นาํชมรอบ ๆ บริเวณ
อุทยานฯ อตัราค่าบริการ นักท่องเที�ยว ชาวไทย 10 บาท   ชาวต่างชาติ 20 บาท นอกจากนั�นที�
บริเวณดา้นหนา้อุทยานฯ มีบริการ รถจกัรยาน ให้เช่าในราคาคนัละ 20 บาท  กรณีเขา้ชมเป็นหมู่
เ ป็นคณะ และต้องการวิทยากรนําชม หรือนักท่องเที� ยวที�ต้องการสอบถามรายละเอียด
เพิ�มเติม  ติดต่อไดที้� ศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเที�ยวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ตาํบลเมืองเก่า 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั  
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          3.4. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
                1. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
                 พรรณไมที้�พบทั�วไปในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัส่วนใหญ่เป็นไมต้ามหลกัศิลาจา
ลึก  เช่น  มะพร้าว  มะม่วง  มะขาม  ตาล  ลาน  นอกจากนี� มีไมที้�นาํมาปลูกเสริมเพื�อการปรับปรุง
สภาพภูมิทศัน์  เช่นลั�นทม  หญา้  (สายสุนีย ์2544: 50) 
                 2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ�น 
                 ภายในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  สภาพภูมิทศัน์ทั�วไปมีลักษณะสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ  กล่าวคือ  กลุ่มโบราณสถานจะมีสภาพธรรมชาติช่วยเป็นฉากหลงัให้  เช่น  สระนํ� า  
ตระพงั  และภูเขา  เป็นการผสมผสานกันระหว่างโบราณสถานกับพื�นที�นันทนาการ  ดังนั�นจึง
สามารถพบเห็นสิ�งก่อสร้างที�เป็นองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์กระจายอยู่ทั�วไป  ซึ� งสามารถจาํแนกได้
ดงันี�  
                  2.1. ป้ายสื�อความหมาย  ไดแ้ก่ 
                  ป้ายชื�อ  เพื�อบอกชื�อวดัและโบราณสถานต่างๆ  ทาํจากแผน่ไมท้าสีขาวขนาด 0.30 x 1.50 
เมตร สูงจากพื�น 2.00 เมตร ที�หัวเสามีหัวเม็ดประดบัเป็นลายดอกบวัตูม  ป้ายชื�อเขียนเป็นตวัอกัษร
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ตาํแหน่งที�พบป้ายนี�   คือ  ดา้นหนา้ทางเขา้วดัต่างๆ (สายสุนีย2์544: 54) 
                 ป้ายบอกประวติัความเป็นมาของวดั  พบอยูบ่ริเวณดา้นขา้งป้ายชื�อ  หรืออยูถ่ดัเขา้มาดา้น
ในบริเวณวหิารภายในเขตวดั  ป้ายชนิดนี�ทาํจากอิฐมอญ  ก่อเป็นฐานสี�เหลี�ยมทึบทั�ง 4 ดา้น  ขนาด 
0.80 x0.80 เมตร  พิมพด์ว้ยอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื�อบอกความเป็นมาของโบราณสถาน
นั�น  ลงบนแผน่เหล็กสเตนเลส  โดยวางแผน่เหล็กเอียงประมาณ 30 องศา เพื�อให้รับจากแนวการมอง
จากผูม้อง (สายสุนีย ์2544: 54) 
                 ป้ายแสดงผงับริเวณและป้ายรูปแบบสันนิษฐาน  ไดแ้ก่  ป้ายแสดงขอบเขตพื�นที�อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั  ป้ายมีขนาด 2.00x2.00 เมตร  สูงจากพื�นดิน 0.30 เมตร ทาํจากแผน่เหล็กทาสี
ขาว  วางอยูบ่นโครงเหล็ก  ดา้นบนมีหลงัคาทรงไทย  ป้ายขนาดใหญ่นี� จะพบอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้  
ดา้นขา้งพิพิธภณัฑ์  นอกจากนี� ยงัมีป้ายแสดงแดงผงัโบราณสถานที�แสดงแบบสันนิษฐานเพื�อจาํลอง
ภาพให้นักท่องเที�ยวได้เห็นภาพในสมยัอดีต ป้ายนี� จะพบ บริเวณด้านหน้าวดัสําคญัๆ เช่น  วดั
มหาธาตุ  วดัพระพายหลวง  วดัศรีชุม   
           2.2. สะพาน 
                 ภายในบริเวณพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมีแนวคูนํ�าขนาดใหญ่ลอ้มรอบเป็น 
แนวเขตกาํแพงเมืองภายในบริเวณเมืองเก่าสุโขทยั  และล้อมรอบวดัขนาดใหญ่  เช่น  วดัพระพาย
หลวง  นอกจากนี� ยงัมี  “ตระพงั” หรือสระนํ� าขนาดใหญ่  เช่น  ตระพงัเงิน  ตระพงัทอง  ตระพงัสระ
ศรี  ตระพงัพระกวน  พบอยูใ่นเขตตวัเมืองเก่าภายในเขตกาํแพงเมือง  ดงันั�นจึงสามารถพบเห็นสระ
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พานที�สร้างขึ�นเพื�อใชข้า้มคูนํ�าที�อยูร่อบบริเวณวดัต่างๆ  โดยสะพานเหล่านี� เป็นสะพานไมข้นาดกวา้ง 
1.00 เมตร   

 
 
ภาพที�  85  สะพานในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ที�มา: รถไฟไทย อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  (ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก 
www.rotfaithai.com 

 
          2.3. ศาลาที�พกั 
                ภายในเขตกาํแพงเมือง  จะพบศาลาที�พกักระจายอยูทุ่กระยะ 500-700 เมตร  รูปแบบศาลา
ที�พกัที�พบในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมีการออกแบบเป็นลกัษณะเฉพาะ  กล่าวคือเป็นลกัษณะ
สถาปัตยกรรมสุโขทยั  หลงัคามุงกระเบื�องมีเครื�องไมป้ระดบั  เสากลมทาํจากปูนและมีลายประดบั
เป็นรูปกลีบดอกบวัอยูที่�ยอดเสา  ขนาดของศาลา 2.00x3.00 เมตร  มีทั�งเป็นหลงัเดี�ยวและแบบกลุ่ม 3 
หลงั  โดยมีหลงัหนึ� งเป็นศาลาเล็กขนาด 1.00x1.50 เมตร  สําหรับวางโอ่งใส่นํ� าดื�ม  ตามธรรมเนียม
ทอ้งถิ�นแต่โบราณ  นอกจากนี�ยงัมีศาลาไทยที�ใชไ้มเ้ป็นวสัดุก่อสร้างอีกดว้ย 
 

 
 
ภาพที�  86  ศาลาแบบกลุ่มในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 57. 
 
          2.4. ซุม้ศาลา 
                สาํหรับอธิบายเรื�องราวต่างๆ  ลกัษณะโครงสร้างหลงัคามุงกระเบื�องมีเครื�องไมป้ระดบั  เสา
กลมทาํจากปูนและมีลายประดบัเป็นรูปกลีบดอกบวัอยูที่�ยอดเสา  แผน่ป้ายเขียนดวัยอกัษรภาษาไทย
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และภาษาองักฤษ  บางที�อยู่บริเวณท่านํ� าที�ปูด้วยอิฐมอญและไม ้ มีราวระเบียงที�ออกแบบคลา้ยกบั
สะพานขา้มที�พบในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
 

 
 

ภาพที�  87  ซุม้ศาลาและท่านํ�าในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ที�มา: tat อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั(ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.tat.or.th/ uploaddept/7/RTE/2008123F1F8_old_city.jpg 

 
          2.5. ถงัขยะ 
                รูปแบบของถงัขยะที�พบในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  ส่วนใหญ่ทาํจากวสัดุทอ้งถิ�น  
คือไมไ้ผส่านเป็นเข่ง  และวางแขวนอยูบ่นเสาไมไ้ผ ่  นอกจากนี�ยงัมีถงัขยะแบบที�ใชก้นัอยูโ่ดยทั�วไป  
เช่นถงักลม  หรือถงันํ�ามนั  หรือเข่งพลาสติกคงทนกวา่เข่งไมไ้ผ ่ ตาํแหน่งที�วางถงัขยะส่วนใหญ่  คือ
บริเวณดา้นหนา้โบราณสถาน  บริเวณศาลาที�พกั  ร้านขายอาหารและเครื�องดื�ม  ร้านขายของที�ระลึก 
 

 
 

ภาพที�  88  ถงัขยะที�แบบที�เป็นเข่งในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 58. 
 
4.4.4.4. อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา            
          4.1. ขอ้มูลเบื�องตน้ 
                1. ความเป็นมา 
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                    พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีของไทยเป็นระยะเวลาถึง 417 ปี มีกษตัริยป์กครอง
รวม 5 ราชวงศ ์นบัจาํนวนทั�งสิ�น 33 พระองค ์นบัตั�งแต่พระเจา้อู่ทอง หรือสมเด็จพระะบรมราชาธิ
บดี แห่งราชวงศเ์ชียงราย เป็นปฐมกษตัริย ์ไดท้รงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ�น เมื�อปี พ.ศ. 1893  จนถึง
พรเจา้เอกทศัน์หรือสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสุริยามรินทร์ กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยที�ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา
แก่พม่า สิ�นสุดการเป็นราชธานีไทย เมื�อปี พ.ศ. 2310 
          ช่วงระยะเวลาที�ผา่นมา 200 ปีเศษ แมพ้ระนครศรีอยุธยาจะเหลือแต่ความปรักหกัพงั แต่ก็
ยงัแสดงถึงร่องรอยของความยิ�งใหญ่ ไวใ้ห้คน้ควา้ศึกษาอีกเป็นอนัมาก  ดงัปรากฏหลกัฐาน ทั�ง
ในทางเอกสารและโบราณสถาน โบราณวตัถุ จาํนวนมากมายที�พบไดใ้นปัจจุบนั ทั�งภายในเกาะ เมือง
พระนครศรีอยธุยา และภายนอกเมือง ซึ� งจากการสํารวจพบวา่มีโบราณสถานกระจดักระจายอยูไ่ม่ต ํ�า
กวา่ 200 แห่ง   
                    การดาํเนินการในส่วนที�เกี�ยวกบัโบราณสถานของกรุงศรีอยุธยา ไดเ้ริ�มตน้ขึ�นครั� งแรก 
เมื�อพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงโปรดให้พระยาโบราณราชธานินทร์ ทาํการขุด
แต่ง พระที�นั�งบางองค ์ในเขตพระราชวงัหลวง ซึ� งขณะนั�นรกร้างมาก เนื�องจากอิฐหกั กากปูนทบัถม
กนัอยูก่วา่ร้อยปี ต่อมาสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ไดเ้ริ�มโครงการบูรณะพระที�นั�งและ
วดัสําคัญต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาขึ� นมาในบางส่วน กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ เข้ามา
ดาํเนินการ ดูแลรักษาและ บูรณะปรับปรุงโบราณสถาน โดยตั�งหน่วยศิลปากรและเจา้หนา้ที�มาประจาํ
ดูแลรักษาในที�สุด  
                    พ.ศ. 2512 ไดมี้โครงการ ในชื�อโครงการสํารวจขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน ในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกลเ้คียง เขา้มาทาํการสํารวจและบูรณะโบราณสถาน ซึ� งการ
ดาํเนินการได้มีความพยายาม ที�จะประสานงานร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในอนัที�จะอนุรักษ์เมือง
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไว ้ในที�สุด พ.ศ. 2519 ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างของงานชิ�นใหม่ 
แล้วจดัทาํโครงการนาํเสนอเขา้แผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 4 ในรูปโครงการ
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ�น และเริ�มดาํเนินการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานในเมือง
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้นมา ตั� งแต่ พ.ศ.2520 และตลอดระยะเวลานับจากนั� น จนถึงปัจจุบัน
โครงการอุทยานประวติัศาสตร์ ได้ทําการสํารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานที�มี
ความสาํคญัยิ�งของชาติแห่งนี�  มาโดยไม่หยดุย ั�ง ซึ� งการดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้ เกิดแนวทางในการที�
ทาํให้ได้รับรู้เรื� องราวและพฒันาการของพระนครศรีอยุธยาในอดีต ได้ชัดเจนยิ�งขึ� น และปัจจุบนั
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ดาํเนินการสํารวจศึกษา คน้ควา้ ตลอดจนการบูรณะ 
ปรับปรุงโบราณสถาน ได้สําเร็จลุล่วงไปเป็นอันมาก รวมทั�งได้จดัสิ� งอาํนวยความสะดวก เช่น 
ศูนยบ์ริการศึกษาและการท่องเที�ยวพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ จนัทรเกษม ตลอดจนตดัถนนหนทาง เพื�อให้อุทยานประวติัศาสตร์เป็นแหล่งบริการทาง
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การศึกษา และการท่องเที�ยวที�สาํคญัของชาติ เพื�อความรู้และความภาคภูมิใจในผลงานอนัยิ�งใหญ่ของ
มนุษยชาติต่อไป  
                    ต่ อ ม า ใ น  พ . ศ .  2530 ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ไ ด้จัด ทํา แ ผ น แ ม่ บ ท น ค ร ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาขึ�นเพื�ออนุรักษ์และพฒันานครประวติัศาสตร์แห่งนี�  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ตามแผนแม่บทดงักล่าว  นอกจากนี�  นครประวติัศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ยงัไดรั้บการพิจารณา ขึ�น
ทะเบียนในบญัชีมรดกโลกอีกดว้ย เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2534               
                    2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
                    เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในยุคนี1  คือการออกแบบให้แสดงถึงความยิ�งใหญ่ รํ� ารวย 
สถาปัตยกรรมจึงมีขนาดและรูปร่างสูงใหญ่ ตกแต่งดว้ยการแกะสลกัปิดทอง โบสถ์วิหารในกรุงศรี
อยุธยาไม่นิยมสร้างให้มีชายคายื�นออกมาจากหวัเสามากนกั ส่วนใหญ่มีบวัหวัเสาเป็นรูปบวัตูม และ
นิยมเจาะผนงัอาคารใหเ้ป็นลูกกรงเล็กๆแทนช่องหนา้ต่าง ลกัษณะเด่นของการก่อสร้างโบสถ์วิหารอีก
อยา่งคือ การปล่อยแสงใหส้าดเขา้มาในอาคารมากขึ1น โดยจะออกแบบใหแ้สงเขา้มาทางดา้นหนา้และ
ฉายลงยงัพระประธาน  สมยัอยุธยาตอนปลาย รูปแบบสถาปัตยกรรมถือว่าอยู่ในจุดสูงสุด คือเป็น
สถาปัตยกรรมที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดทุ้กประการ และมีความงดงามอ่อน
ชอ้ยตามลกัษณะแบบไทยๆ แต่การพฒันาทางสถาปัตยกรรมตอ้งหยุดลงหลงักรุงศรีอยุธยาพ่ายแพแ้ก่
พม่าในปี พ.ศ. 2310 นบัเป็นจุดเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็น ทั1งดา้นการปกครอง 
ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม ฯลฯ (wapedia.mobi (Online),เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553
เขา้ถึงไดจ้าก http://wapedia.mobi/สถาปัตยกรรมไทย)   
                                        4.2. ขอ้มูลทางดา้นกายภาพ 
                 1. ที�ตั�งและเส้นทางคมนาคม 
                 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา มีเนื�อที� 1,810 ไร่ ตั�งอยูภ่ายในเกาะเมืองอยธุยา 
เขตเทศบาลเมือง พระนครศรีอยธุยา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูห่่างจาก

กรุงเทพฯไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายเอเซีย ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร  และในปี พ.ศ. 
2540 กรมศิลปากรไดป้ระกาศกาํหนดเขตที�ดินโบราณสถานพระนครศรีอยธุยาเพิ�มเติม ซึ� งครอบคลุม
เกาะเมืองอยธุยาและพื�นที�รอบนอกเกาะเมืองทุกดา้นที�ปรากฏหลกัฐานดา้นประวติัศาสตร์โบราณคดี 
พื�นที�โบราณสถานประมาณ 3,000 ไร่ 
                    จากกรุงเทพมหานคร ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผา่นประตูนํ� าพระ
อินทร์ แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 32 แลว้เลี� ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เขา้สู่จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ใชท้างหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจง้วฒันะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนน
งามวงศ์วาน) เลี� ยวขาวเขา้ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท)์ ขา้มสะพานนนทบุรี ไปจงัหวดั
ปทุมธานี จากนั�นใชเ้ส้นทางปทุมธานี - สามโคก - เสนา ทางหลวงหมายเลข 311 เลี� ยวขวาที�อาํเภอ 
เสนา ทางหลวงหมายเลข 3263 เขา้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ใชเ้ส้นทาง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
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ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานีเลี� ยวเขา้สู่เส้นทางหลวงหมายเลข 
3309 ผ่านศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร เขา้สู่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ทางรถไฟ ใช้ขบวนที�เดินทางสู่
ภาคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผ่านจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในเขตอาํเภอบางปะอิน 
อาํเภอ พระนครศรีอยธุยา  

 

 

แสดงตาํแหน่งการกระจายตวัของ
โบราณสถาน 

 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 พื�นที�ในเกาะเมืองนอกเขตอุทยานฯ 

 พื�นที�นอกเกาะเมืองดา้นตะวนัออก  

 พื�นที�นอกเกาะเมืองดา้นตะวนัตก 

 พื�นที�นอกเกาะเมืองดา้นเหนือ  

 พื�นที�นอกเกาะเมืองดา้นใต ้ 

 พื�นที�นอกเหนือจากที�ระบุแลว้ในเขตจงัหวดั 
 

 
ภาพที�  89  ที�ตั�งอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
                   (หนงัสือแผนแม่บท นครประวติัศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา กองโบราณคดี กรมศิลปากร) 
             
                 4.3. สภาพภูมิประเทศ 
                 พระนครศรีอยุธยานั�นมีภูมิสถานตั�งอยูโ่ดยมีแม่นํ� าสําคญั 3 สาย คือ แม่นํ� าป่าสัก แม่นํ� า
ลพบุรี แม่นํ�าเจา้พระยา และคูเมืองขุดเพิ�มเติม ลอ้มรอบอยูท่ ั�ง 4 ดา้น มีสภาพเป็นเกาะเมือง  ดว้ยเกาะ
เมืองอยุธยา ซึ� งกรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ�นทะเบียนเป็นโบราณสถานทั�งเกาะเมืองมีพื�นที�ประมาณ 
4,800 ไร่   ลกัษณะของเกาะเมืองเป็นไปตามสภาพของแม่นํ� าที�กดัเซาะแผ่นดินมีรูปร่างไม่แน่นอน 

บางครั� งมีผูส้ันนิษฐานวา่ มีลกัษณะคลา้ยนํ� าเตา้  มีการออกแบบแนวคูคลองที�ทั�งใชป้ระโยชน์ในการ
คมนาคม และเป็นการระบายนํ�าในหนา้นํ�าหลากดว้ย ทาํให้ผงัเมืองอยุธยามีแม่นํ� าลาํคลองจาํนวนมาก
เป็นเครือข่ายโยงใยกนัทั�งนอกเมืองและในเมืองขนานไปกบัแนวคูคลองคือ ถนนที�เป็นทั�งถนนดิน
และถนน ปูอิฐ โดยมีสะพานสร้างขา้มคลองทั1งสะพานไมแ้ละสะพานก่ออิฐมากกวา่ 30 แห่ง 
          4.4. สิ�งก่อสร้างในอุทยานประวติัศาสตร์ 
                1. โบราณสถาน 

                 รายชื�อโบราณสถาน ซึ� งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแผนแม่บทอุทยานประวัติ

พระนครศรีอยุธยา  และจากเจา้หนา้ที�ของอุทยานฯ และอื�นๆ อีก เช่น ผงับริเวณภายในเขตอุทยานฯ 
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ผงัรายโบราณสถาน และรายชื�อแหล่งโบราณสถาน และได้จากการสํารวจมีแหล่งโบราณสถาน
ทั� งหมด 359 แหล่ง สามารถแบ่งได้ 7 กลุ่ม ดังนี� คือ  โบราณสถานพื�นที�นอกเกาะเมืองด้าน

เหนือ  โบราณสถานพื�นที�นอกเกาะเมืองด้านตะวนัตก โบราณสถานพื�นที�นอกเกาะเมืองด้าน
ตะวนัออก โบราณสถานพื�นที�นอกเกาะเมืองดา้นใต ้โบราณสถานพื�นที�นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นเขต
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานพื�นที�ในเกาะเมืองนอกเขตอุทยานประวติัศาสตร์ และ
โบราณสถานพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์ 
                    ซึ� งในที�นี� จะกล่าวถึงในส่วนโบราณสถานในเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พื�นที� 1,810 ไร่ครอบคลุมพื�นที�ใจกลางเกาะเมืองและพื�นที�ดา้นทิศเหนือและตะวนัตกเฉียงใต ้ของ
เกาะเมือง มีโบราณสถานที�สาํรวจพบแลว้ทั�งสิ�น 95 แห่ง ที�สาํคญัๆมีดงันี�  พระราชวงัโบราณ  วดัพระ
ศรีสรรเพชญ ์ วดัมหาธาตุ  วดัราชบูรณะ วดัพระราม  วิหารพระมงคลบพิตร  วดัญาณเสน วดัธรรมิก
ราช วดัวรโพธิI  วดัวรเชษฐาราม  เป็นตน้ 
 

   

 

ภาพที�  90  พระราชวงัโบราณหรือพระราชวงัหลวง 
ที�มา: เวปเพื�อการเรียนรู้ อุทยานประวติัศาสตร์(ออนไลน์),เขา้ถึงเมื�อ21 ธันวาคม 2553เขา้ถึงไดจ้าก 

Historical_Park/Lesson4.htm 

    
          2. อาคารบริการ  
          อาคารบริการ  ไดแ้ก่  ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว  ด่านเก็บค่าธรรมเนียม  ร้านคา้เพื�อขาย
อาหาร  เครื�องดื�มและของที�ระลึก   
                                   4.5. การท่องเที�ยวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  
              1. งานแสง สี เสียง ยอยศยิ�งฟ้าอยธุยามรดกโลก 
                 เนื�องจากนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไดรั้บการประกาศโดยองคก์ารยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2534 ทางจงัหวดัจึงไดจ้ดัใหมี้การเฉลิมฉลองทุก
ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วนั ในงานจะมีการแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น
ศิลปหตัถกรรม วฒันธรรมและประเพณีของไทย รวมทั�งการแสดงแสงสีเกี�ยวกบัประวตัศาสตร์กรุง
ศรีอยธุยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

                 2. ขอ้มูลบริการการเที�ยวชมอุทยาน  
                 เปิดบริการทุกวนั ตั�งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.อตัราค่าเขา้ชม ผูมี้สัญชาติไทย 10 บาท ผูมี้
สัญชาติอื�น 40 บาท  โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้ชมตามจุดสําคญั  คือ  วดัพระราม  วดัมหาธาตุ  
วดัราชบูรณะ  และพระราชวงัหลวง  
          4.6. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา    
                1. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
                พื�นที�เขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีลกัษณะเป็นที�ลุ่ม  และเป็นนาขา้วของ
ชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่  บริเวณที�รกร้างส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะ  พรรณไมเ้ก่าไดแ้ก่  โพธิE   จามจุรี  
มะขาม    แต่ส่วนใหญ่จะพรรณไมที้�ปลูกขึ�นมาใหม่  เช่น  เสลา  ตะแบก  อินทนิล  ประดู่  ชยัพฤกษ ์ 
ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ นนทรี  ลาํดวน  ปีบ  สะเดา  พุทรา  ลีลาวดี  ไมด้ดัตดัแต่งและหญา้ในบางส่วน 
                 2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ�น 
            1.1. ป้าย 
           ป้ายชื�อ บอกชื�อสถานที�ต่างๆ  มี 2 ลกัษณะคือ  แบบที�เป็นไมซึ้� งเป็นป้ายเก่า  ทาสีขาว
เขียนดว้ยอกัษรสีดาํทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทั�งมีประวติัความเป็นมาพอสังเขป  และแบบ
ที�ทาํดว้ยโลหะซึ�งเป็นป้ายแบบใหม่เสาเป็นสแตนเลสกลม  ป้ายเป็นสแตนเลสทาสีนํ� าตาลตวัอกัษรสี
ขาวทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษระบุเพียงชื�อสถานที�  ป้ายลกัษณะนี�จะอยูต่ามวดัสําคญัต่างๆ  ตั�ง
ไวคู้่กนั   
                  ป้ายชื�อและประวติัความเป็นมา   ส่วนใหญ่ทาํจากวสัดุประเภทอิฐมอญ  ก่อเป็นฐาน
สี� เหลี�ยมทึบทั�ง 4 ดา้น  ขนาด 0.80x0.80 เมตร  ส่วนแผ่นป้ายทาํจากแผ่นเหล็กสแตนเลส  สลกั
ขอ้ความลงบนแผ่นเหล็ก  เพื�อบอกชื�อและประวติัความเป็นมาของวดั  โดยใช้ตวัอกัษรไทยและ
ภาษาองักฤษ  โดยแผน่เหล็กจะวางแนวเอียงใหรั้บจากแนวการมอง  โดยฐานจะมีระดบัความสูง 1.00 
เมตร  จากระดบัพื�นดิน  พบป้ายนี�อยูห่นา้วดัสาํคญัต่างๆ  ทุกวดัในเขตอุทยานฯ 
 

 
 
ภาพที�  91   ป้ายชื�อที�พบในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 21. 
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                   ป้ายรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานและประวติั   ลกัษณะเป็นซุม้ศาลาทรงไทย  เสากลม 
4 ตน้ทาสีนํ� าตาล  ป้ายพื�นขาวตวัอกัษรสีนํ� าตาล  บอกชื�อและบรรยายประวติัดว้ยภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  ด้านข้างเป็นรูปจาํลองโบราณสถานในลักษณะสมบูรณ์ก่อนที�จะมีสภาพอย่างใน
ปัจจุบนั   

 

 
 
ภาพที�  92   ป้ายจาํลองโบราณสถานและประวติั 
ที�มา: 212cafe อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา(Online),เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553เขา้ถึงได้
จาก http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=krootanawsri&id=57 
 
                    ป้ายแสดงผงับริเวณ   ไดแ้ก่ป้ายแสดงผงับริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ป้ายแสดง
ผงับริเวณอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  ป้ายแสดงผงับริเวณของโบราณสถานที�สําคญัเป็น
ต้น  ป้ายชนิดทาํด้วยโครงเหล็ก  พิมพ์ภาพแผนที�และข้อความลงบนแผ่นไม้อัดสีขาว  ขนาด 
1.50x1.50 เมตร  และสูงจากพื1นดิน 1.20 เมตร  ป้ายชนิดนี1 โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในบริเวณที�เป็นที�
จอดรถรวมของอุทยาน  หรือใกลเ้คียงกบับริเวณร้านคา้  มีทั1งป้ายภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ส่วน
ป้ายแสดงผงับริเวณและจาํลองรูปแบบสันนิษฐาน  เป็นป้ายแบบสามารถเลื�อนได ้ แสดงให้เห็นผงั
และสภาพของโบราณสถานทั1งอดีตและปัจจุบนัโดยการเลื�อนแผ่นป้ายกระจก   พบแผ่นป้ายนี1 อยู่
บริเวณวดัมหาธาตุและวดัอื�นๆ 
          1.2. สะพาน 
                 ภายในพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  มีส่วนพื�นที�นนัทนาการหรือสวนสาธารณะอยู ่2 แห่ง  
คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  และสวนสาธารณะบึงพระราม  ทศันียภาพโดยทั�วไป  จะมีแนวคู  
คลอง  และบึงขนาดใหญ่อยู่ในพื�นที�  โดยเฉพาะสวนสาธารณะบึงพระราม  ดงันั�นสะพานจึงเป็น
องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ที�สําคญัอย่างหนึ� งสําหรับพื�นที�นี�   เพื�อวตัถุประสงค์ในการเชื�อมต่อระบบ
ทางเดินสัญจรในพื�นที�ให้เกิดความต่อเนื�องกนั  สะพานที�พบส่วนใหญ่ทาํจากวสัดุประเภทไมเ้ป็น
หลกัเพื�อใหสี้และลกัษณะพื�นผวิมีความกลมกลืนไปกบับรรยากาศของเมืองโบราณ  โดยมีขนาดความ
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กวา้งตั�งแต่ 1.50 เมตร  ไปจนถึง 3.00 เมตร  นอกจากนี� ยงัปรากฏราวสะพานที�ทาํจากวสัดุประเภท
โลหะ  ซึ� งมีการใช้ลวดลายเหล็กดดัให้เขา้กบับรรยากาศโบราณสถาน  และใชสี้ขาวทาํให้เกิดความ
กลมกลืนไปกบับรรยากาศโดยรอบ (สายสุนีย ์2544: 23) 
          1.3. ศาลาที�พกั 
                 จากการสาํรวจโดยรอบพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  พบวา่ตาํแหน่งของ
ศาลาที�พกั  ส่วนใหญ่จะอยูใ่นบริเวณพื�นที�นนัทนาการ  หรือสวนสาธารณะ  บริเวณที�เป็นศูนยร์วม
กิจกรรมต่างๆสาํหรับนกัท่องเที�ยว  ไดแ้ก่  บริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม  สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์  บริเวณคุม้ขุนแผน  ศาลาที�พกั  ที�พบมีขนาด 3.00 x 5.00 เมตร  โดยมีรูปแบบเป็นศาลาทรง
ไทย  หลงัคาหนา้จั�ว  ตาํแหน่งที�ตั�งอยูบ่ริเวณริมทางเดินหรือริมคูนํ�าในพื�นที�  ส่วนบริเวณสระนํ�า
ดา้นหนา้คุม้ขุนแผน  เป็นศาลาขนาดใหญ่  ขนาด 6.00x6.00 เมตร  ปลูกอยูก่ลางสระนํ� า  สาํหรับนั�ง
พกัผอ่น  เรียกวา่ “เรือนกญัญา” (สายสุนีย ์2544: 24) 
          1.4. ถงัขยะ 
                โดยทั�วไปจะพบถังขยะกระจายอยู่บริ เวณด้านหน้าว ัด  บริเวณที�ขายบัตรเข้าชม
โบราณสถาน  บริเวณร้านคา้  ร้านอาหารและเครื�องดื�ม  ส่วนบริเวณสวนสาธารณะจะพบถงัขยะ
กระจายอยูใ่นพื�นที�โดยระยะห่างประมาณ 300 เมตร  พบวา่มีรูปแบบที�มีการออกแบบเฉพาะสําหรับ
พื�นที�ดว้ย  กล่าวคือ  มีการเลือกใชว้สัดุที�กลมกลืนไปกบับรรยากาศของโบราณสถาน  คือใชอิ้ฐมอญ
ก่อเป็นรูปทรงสี� เหลี�ยมขนาด 1.00x1.00 เมตร  และสูง 0.50 เมตร และมีฝาปิดทาํจากเหล็กดดัเป็น
ลายตาราง  เพื�อป้องกนัขยะถูกรื�อคน้  บางครั� งพบวา่มีการใชเ้ข่งไมไ้ผ ่ หรือเข่งพลาสติกเป็นถงัชั�นใน
ซึ�งจะเป็นการสะดวกในการนาํขยะออกไปทิ�ง 

 

 
 
ภาพที�  93   ถงัขยะที�พบในเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
ที�มา: สายสุนีย ์ อดุลเศรษฐพงศ,์  แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตพื�นที�อุทยานประวติัศาสตร์  
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควชิาพืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 25. 
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                   สรุปกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์ ทั1ง 4 แห่ง  ไดด้งัตารางต่อไปนี1  
 
 อุทยาน

ประวติัศาสตร์
กาํแพงเพชร 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์
ศรีสัชนาลยั 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์
สุโขทยั 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 
 
 
ลกัษณะที�ตั1ง 

ผงัเป็นสี�เหลี�ยม
คางหมูวางแนว
ยาวขนานกบั
แม่นํ1าปิง  มี
กาํแพงเมืองและ
คูเมืองลอ้มรอบ 
โบราณสถาน
กระจายตวัอยู่
ทั�วไป 

บริเวณที�เรียกวา่ 
“แก่งหลวง” 
เป็นที�ราบ
เจา้พระยาตอน 
บน  
โบราณสถาน
กระจายตวัอยู่
ทั�วไป 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์
สุโขทยั อยูต่รง
ขา้ม
พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ 
รามคาํแหง ห่าง
จากตวัจงัหวดั
สุโขทยัไปทาง
ทิศตะวนัตก
ประมาณ 12 
กิโลเมตร   
 

อยูภ่ายในเกาะ
เมืองอยธุยา เขต
เทศบาลเมืองโดย
มีแม่นํ�าสาํคญั 3
สาย คือ แม่นํ�าป่า
สัก แม่นํ�าลพบุรี 
แม่นํ�าเจา้พระยา 
และคูเมืองขดุ
เพิ�มเติม ลอ้มรอบ
อยูท่ ั�ง 4 ดา้น 

ขนาด 2,114 ไร่ 45.14 ตรม. 43,750 ไร่ 1,810 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
อาคารบริการ 

ศูนยบ์ริการขอ้มูล
นกัท่อเที�ยว  ร้าน
อาหาร,ขนม
,เครื�องดื�ม  
หอ้งนํ1า ด่านเก็บ
ค่าธรรม เนียม 
 

ศูนยบ์ริการขอ้มูล
นกัท่อเที�ยว  ด่าน
เก็บค่าธรรม 
เนียม 
ศูนยศึ์กษา
อนุรักษเ์ตาสังค
โลก   บา้น พกั
รับรอง  บา้นพกั                 
เจา้หนา้ที�  
ร้านคา้  ขาย
อาหาร  เครื�อง 
ดื�ม  และของที�  
ระลึก   หอ้งนํ�า    

ร้านขายอาหาร
และเครื�องดื�ม  
ร้านขายของที�
ระลึกที�ระลึก  
สถานีรถรางชม
เมือง  ร้านเช่า
จกัร ยาน  ห้อง
สุขา  และด่าน
เก็บค่าธรรมเนียม 
 

ศูนยบ์ริการ
นกัท่องเที�ยว  ด่าน
เก็บค่าธรรมเนียม  
ร้านคา้เพื�อขาย
อาหาร  เครื�องดื�ม
และของที�ระลึก   
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งานเทศกาลใน
อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

งานเทศกาลนบ
พระเล่นเพลง 

งานประเพณีสรง
นํ1าโอยทาน 
สงกรานตศ์รีสัช
นาลยั  งานยอ้น
อดีตศรีสัชนาลยั 

งานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ  การ
แสดงมินิไลท์
แอนด์เซาวด ์
เรื�องเมืองสุโขทยั 

งานแสง สี เสียง 

ยอยศยิ�งฟ้าอยธุยา
มรดกโลก 
 

 
 
 
ขอ้มูลบริการ 

มีบริการนาํชม
โบราณสถาน  ค่า
เขา้ชมอุทยาน
ชาวไทย 20บาท/
คน ต่างชาติ100
บาท/คน 

ชาวไทย 10 บาท
ชาวต่างชาติ
40 บาท หรือ
สามารถซื�อตัLว
รวมได ้ชาวไทย 
30 บาท 
ชาวต่างชาติ 150 

บาท 

ชาวไทย 30 บาท 
ชาวต่างชาติ 150 
บาท โดยบตัรนี�
สามารถเขา้ชม
อุทยานฯ ต่าง ๆ 
ในจงัหวดัสุโขทยั
ได ้ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั 
เปิดให ้เขา้ชมทุก
วนัตั�งแต่เวลา ตั�ง 
แต่เวลาประมาณ 
19.00-21.00 
น. จะมีการส่อง
ไฟชม
โบราณสถาน  

ชาวไทย 10 บาท 
ผูช้าวต่างชาติอื�น 
40 บาท   

องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
ลกัษณะภาพรวม 

ส่วนใหญ่เป็นป่า
โปร่ง  ภูมิทศัน์
เป็นแบบ
ธรรมชาติ 
โบราณสถานบาง
แห่งมีการ
ปรับปรุงปลูกพืช
ใหม่และตดัแต่ง
ใหดู้เรียบร้อย
สวยงาม 

พืชพรรณขึ�นอยู่
เป็นเป็นหยอ่ม
สลบักบัพื�นที�เปิด
โล่ง  บริเวณที�มี
ตน้ไมย้นืตน้
หนาแน่น  โดย
ส่วนใหญ่จะเป็น
พืชพรรณที�ขึ�น
เองตามธรรมชาติ   

เป็นป่าโปร่ง
พรรณไมที้�พบ
ทั�วไปในเขต
อุทยาน
ประวติัศาสตร์
สุโขทยัส่วนใหญ่
เป็นไมต้ามหลกั
ศิลาจาลึก   

เป็นที�ลุ่ม  และ
เป็นนาขา้วของ
ชาวบา้นเป็นส่วน
ใหญ่  บริเวณที�รก
ร้างส่วนใหญ่เป็น
ป่าละเมาะ 
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พืชพรรณที�เกิด
เอง 

โพธิI   หางนกยงู
ฝรั�ง  มะขาม  
สาละ  จามจุรี 

มะม่วง  มะขาม
เทศ  มะขาม  
จามจุรี  โพธิE   ไผ ่ 
มะพร้าว  ราช
พฤกษ ์ ไทรยอ้ย  
หางนกยงูฝรั�ง  
ตาลโตนด  
สาํโรง  
ทองหลางใบมน  
ข่อย  ตะแบก  
ทองกวาว  งิ�วป่า   

มะพร้าว  มะม่วง  
มะขาม  ตาล  
ลานจามจุรี  โพธิE     

โพธิE   จามจุรี  
มะขาม    หาง
นกยงูฝรั�ง 

 
 
 
 
พืชพรรณปลูก
ใหม่ 

ประดู่  สัก  พระ
ยาสัตตบรรณ  
สีเสียดแก่น  
ชิงชนั  ตะแบก  
หญา้  ไมพุ้ม่ตดั
แต่ง  เช่น  เขม็  
เทียนทอง  ชา
ฮกเกี1ยน  เป็นตน้ 

มีการปลูกหญา้  
และใชไ้มพุ้ม่ตดั
แต่งในบางส่วน   

ลีลาวดี  มีการ
ปลูกหญา้  และ
ใชไ้มพุ้ม่ตดัแต่ง
ในบางส่วน   

เ ช่ น   เ ส ล า  
ตะแบก  อินทนิล  
ประดู่  ชัยพฤกษ ์ 
ช ม พู พั น ธ์ุ ทิ พ ย ์ 
น น ท รี   ลํา ด ว น  
ปีบ  สะเดา  พุทรา  
ลีลาวดี  ไม้ดดัตดั
แต่งและหญ้าใน
บางส่วน 

องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ที�สร้างขึ1น 
ป้ายชื�อ มีหลายแบบแต่ดู

กลมกลืนกบั
โบราณสถาน 

เป็นแบบเรียบง่าย
กลมกลืน
โบราณสถาน 

คลา้ยคลึงกบัที�
กาํแพงเพชรและ
ศรีสัชนาลยั 

มี2 แบบทั1งแบบ
เก่าแบบใหม่ตั1งไว้
คู่กนั 

 
 
 
ป้ายบอกประวติั
ความเป็นมา 

วสัดุกลมกลืนกบั
โบราณสถาน  
แผน่ป้ายอยูใ่น
ตาํแหน่งและ
มุมมองเห็น
สะดวก 

รูปลกัษณ์
กลมกลืนกบั
โบราณสถาน
โดดเด่นที�การใช้
ดินเผาสลกัเป็น
ชื�อโบราณสถาน
และคาํบรรยาย 

วสัดุกลมกลืนกบั
โบราณสถาน  
แผน่ป้ายอยูใ่น
ตาํแหน่งและ
มุมมองเห็น
สะดวก 

คลา้ยคลึงกบั
กาํแพง เพชร และ
สุโขทยั 

 อยูใ่นตาํแหน่งที� อยูใ่นตาํแหน่งที� คลา้ยคลึงกบัที� คลา้ยคลึงกบัที�
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ป้ายแสดงผงั
บริเวณ 

มองเห็นชดัเจน
รูปแบบเป็นซุม้
ศาลาทรงไทย
กลมกลืนกบั
บริบท 

มองเห็นชดัเจน
รูปแบบเป็นซุม้
ศาลาทรงไทย
กลมกลืนกบั
บริบท 

กาํแพงเพชร 
ศรีสัชนาลยัและ
อยธุยา 

กาํแพงเพชร 
ศรีสัชนาลยั  และ
สุโขทยั 

 
 
 
ป้ายรูปแบบ
สันนิษฐาน 

ใชก้ารแสดง
ภาพประกอบสื�อ
ใหเ้ห็นภาพ
โบราณ สถานใน
สมยัอดีตได้
ชดัเจนกวา่การ
บรรยายดว้ย
อกัษร 

ใชก้ารแสดง
ภาพประกอบสื�อ
ใหเ้ห็นภาพ
โบราณ สถานใน
สมยัอดีตได้
ชดัเจนกวา่การ
บรรยายดว้ย
อกัษร 

มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัที�
กาํแพงเพชรและ
ศรีสัชนาลยัแต่จะ
มีแผนผงัโบราณ 
สถานประกอบ
อยูด่ว้ย 

มีรูปแบบที�
น่าสนใจคือ
สามารถเลื�อนภาพ
ไดเ้ห็นทั1งสมยั
อดีตและปัจจุบนั  
แต่ทาํเลที�ตั1งอยูใ่น
มุมเกินไปสังเกต 
เห็นไดย้าก 

 
 
 
 
 
ป้ายบอกทาง 

อยูใ่นตาํแหน่ง
ที�ตั1งที�เหมาะสม
แต่ทาํดว้ยวสัดุ
สมยัใหม ่

มี2 ลกัษณะคือ
ป้ายบอกทาง
ระยะใกลที้�ทาํ
จากไมแ้ละอิฐ
มอญกลมกลืนกบั
โบราณสถาน  
และแบบบอก
ทางระยะ ไกลที�
ทาํจาก สแตนเลส 

อยูใ่นตาํแหน่ง
ที�ตั1งที�เหมาะสม
แต่ทาํดว้ยวสัดุ
สมยัใหม ่

คลา้ยคลึงกบั
กาํแพง เพชร 
ศรีสัชนาลยั  และ
สุโขทยั 

 
 
 
สะพาน 

 ใชข้า้มตามคู
คลองต่างๆ
กลมกลืนกบั
บริบท  และใช้
รูปแบบโบราณ 

ใชข้า้มตามคู
คลองต่างๆ
กลมกลืนกบั
บริบท  และใช้
รูปแบบโบราณ 
ไม่กวา้งมากนกั 

อยูใ่นสวน 
สาธารณะมีทั1ง
แบบไมแ้ละและ
ไมผ้สมเหล็ก
กลมกลืนกบั
โบราณ สถาน 

 
 
 
ซุม้/ศาลา 

รูปแบบทรงไทย
นอกจากสามารถ
พกัผอ่นไดย้งัมี
ส่วนใหค้วามรู้แก่

มีทั�งรูปแบบที�
เป็นทรงไทย
ประดบับวัหวัเสา
และแบบใชว้สัดุ

มีรูปแบบคลา้
คลึงกบัศรีสัชนา
ลยัในแบบที�เป็น
ศาลาทรงไทยมี

เป็นศาลาทรงไทย
มีหลายแบบหลาย
ขนาดอยูก่บัการ
ใชง้าน 
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นกัท่องเที�ยวดว้ย ทอ้งถิ�น บวัประดบั 
 
 
 
 
วสัดุปูพื1น 

บางแห่งปูดว้ยอิฐ
มอญปูสลบัแนว 
นอนแนวตั1ง  บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็น
ทางเดินดินมีหญา้
ขึ1นแซมบางส่วน 

บางแห่งปูดว้ย
หินศิลาแลงตดั
เป็นแผน่  บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็น
ทางเดินดินมีหญา้
ขึ1นแซมบางส่วน 

บางแห่งปูดว้ยอิฐ
มอญปูสลบัแนว 
นอนแนวตั1ง  บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็น
ทางเดินดินมีหญา้
ขึ1นแซมบางส่วน 

คลา้ยคลึงกบั
กาํแพงเพชรและ
สุโขทยั 

 
 
 
 
ถงัขยะ 

 มี 2 แบบ คือก่อ
ดว้ยอิฐมอญและ
แบบเป็นเข่งไม้
ไผ ่ เรียบ ร้อย
และกลมกลืนกบั
โบราณสถาน 

มีทั1งแบบที�ใชเ้ข่ง
ไมไ้ผ ่ และแบบ
ถงัพลาสติก 

ใชอิ้ฐมอญก่อให้
กลมกลืนกบั
บริบทมีตะแกง
เหล็กปิดป้องกนั
การรื1อคน้ 

 
ตารางที�  1. สรุปขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
 
5555. สรุปแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากกรณศึีกษา 
            อุทยานประวติัศาสตร์ทั1ง 4 แห่งที�นาํมาเป็นกรณีศึกษานั1นต่างก็มีบทบาทและความสําคญั
ทั1งต่อชุมชนและต่อประเทศในหลายๆดา้นเช่นเดียวกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย คือ 
                    1.ดา้นเอกลกัษณ์  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที�แสดงการรับรู้ หรือความเขา้ใจถึงที�มา 
สถานที�ตั�ง  ชนชาติ  ความเชื�อ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ�ง  หรือ
ประเทศใดประเทศหนึ� งโดยเฉพาะ  เป็นขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  
ศิลปกรรม  ซึ� งเป็นเครื�องแสดงประวติัความเป็นมาอนัเก่าแก่ของชุมชน  ของชาติ  รวมทั�งเป็นแหล่ง
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ   
                    2. ด้านเศรษฐกิจ  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที�ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของ
ประเทศทั�งทางตรงและทางออ้มจากการที�เป็นสถานที�ท่องเที�ยว  สร้างกิจกรรมต่างๆ  อนัสืบเนื�องจาก
การท่องเที�ยว  พร้อมๆกบัการศึกษาหาความรู้   
                 3.ดา้นสังคม  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที�เกี�ยวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม  เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในสังคม  
                    4. ดา้นสุนทรียภาพ  เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
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                    ซึ� งกรณีศึกษาทั�ง 4 แห่งลว้นมีขนาดพื�นที�มากกวา่อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  ทั�งที�แยก
ออกไปจากตวัเมือง  คืออุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  และอุทยาน
ประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  ซึ� งสะดวกในการควบคุมพื�นที�หรือควบคุมการรุกลํ�าของชุมชนโดยรอบ
มากกวา่อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที�อยู่ใจกลางเมือง  เมื�อพื1นที�มีลกัษณะแตกต่างกนั   
การปรับปรุงภูมิทศัน์จึงอาจมีไดท้ั1งความคลา้ยและความต่าง  ซึ� งสามารถนาํไปเป็นแนวทางเพื�อวาง
กรอบแนวความคิดสาํหรับพื1นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมายโดยสรุปเป็นภาพรวมไดด้งันี1  
                 1.1.1.1.ด้านบริหารจัดการ 
           1.1. อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  ศรีสัชนาลยั  สุโขทยั 
            มีการจดัทาํแผนแม่บทอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร(กาํแพงเพชร  ศรีสัช
นาลยั)โดยมีแนวคิดหลกัของโครงการเป็นการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ  พิจารณาโบราณสถาน
เป็นองคป์ระกอบหลกั  กาํหนดการวางแผนและผงั  เพื�อพฒันาใหบ้รรลุศกัยภาพสูงสุดของพื1นที�อยา่ง
ย ั�งยืน กรมศิลปากรโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์ไดก้าํหนดแผนใน
เรื�องการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิทศัน์พื1นที�โบราณสถานและการบริการนกัท่องเที�ยว  
และมีแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  รวมถึงการจดัระเบียบชุมชนและการใช้
ประโยชน์ที�ดินโบราณสถานดว้ย 
                1.2. อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
          กรมศิลปากรไดด้าํเนินการในรูปแบบแผนแม่บทนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ซึ� ง
มีแนวทางในการดาํเนินงานดงันี�   แผนงานโบราณคดีประวติัศาสตร์และโบราณสถาน  แผนงาน
พฒันาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภูม
ทศัน์  แผนงานพฒันาและปรับปรุงชุมชน  และแผนงานรื�อยา้ยและปรับปรุงการใชที้�ดิน 
                   จะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการอุทยานประวติัศาสตร์ทั�ง 4 แห่งต่างก็มีการจดัทาํแผน
แม่บทในการหาแนวทางในการปรับปรุงโบราณสถาน  โดยมีภาพรวมที�เหมือนกนัคือการปรับปรุง
ภูมิทศัน์และสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื�อรองรับกิจกรรมการท่องเที�ยว  รวมทั�งมีการจดัผงัการใช้
สอยประโยชน์ที�ดินให้ถูกตอ้งเหมาะสมและที�สําคญัก็คือแผนการจดัการกบัชุมชนโดยรอบโบราณ
สถานที�นบัวา่มีส่วนอยา่งมากในการปรับปรุงและพฒันาภูมิทศัน์โบราณสถานนั�นๆ 
              2222. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                 2.1. อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร  ศรีสัชนาลยั  และกาํแพงเพชร 
            เนื�องจากอุทยานประวติัศาสตร์ทั1ง 3 แห่งอยูภ่ายใตก้รอบการบริหารจดัการแบบเดียวกนั
คือ  แผนแม่บทอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร (กาํแพงเพชร  ศรีสัชนาลยั)  มีพื1นที�
ค่อนขา้งกวา้งเหมือนกนั  จากการศึกษาพบว่าไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์เป็นเฉพาะส่วน  คือบริเวณ
โบราณสถานมีการคงพืชพรรณเดิมอยู่บา้งและมีการปลูกพืชพรรณแบบใหม่ดว้ย  โดยส่วนมากจะ
เป็นการใช้หญ้าและไม้ตัดแต่งเช่น เข็ม  เทียนทอง  เฟื� องฟ้า  แต่จะไม่ตกแต่งมากจนเด่นกว่า
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โบราณสถาน  ส่วนพื1นที�อื�นๆก็ปล่อยเป็นแบบป่าธรรมชาติ  บริเวณถนนและทางแยกมีการใชป้้ายชื�อ
และสัญลกัษณ์มาติดไวเ้ป็นจุดๆเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที�ยวแต่ลกัษณะของป้ายเหล่านี1 ยงั
ไม่สื� อถึงเอกลกัษณ์พื1นที�  แต่ในส่วนโบราณสถานมีการออกแบบองค์ประกอบภูมิทศัน์ค่อนขา้ง
ชดัเจนขึ1นเนน้ไปที�ความกลมกลืนกบัโบราณสถานและง่ายต่อการใชง้าน   
                    2.2. อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
                   โบราณสถานอยู่ท่ามกลางชุมชนจึงเป็นการยากในการควบคุมในเรื� องการรุกลํ1 า
โบราณสถาน  โดยภาพรวมในการจดัการภูมิทศัน์จะคลา้คลึงกบัอุทยานประวติัศาสตร์ทั1ง 3 แห่ง   แต่
ภายในโบราณสถานบางแห่งก็จะมีในเรื�องร้านคา้ต่างๆทาํให้บทบงัทศันียภาพของโบราณสถานและ
องคป์ระกอบภูมิทศัน์  ซึ� งในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งต่างร่วมมือกนัหาทางแกไ้ข  ซึ� ง
ออกมาในรูปแบบการวางผงัและการจดัการพื1นที�การใช้งานให้เป็นสัดส่วนมากขึ1น  โดยที�สามารถ
รองรับกิจกรรมการท่องเที�ยวได้เช่นกนั  ในเรื�ององค์ประกอบภูมิทศัน์มีการใช้เทคนิคสื�อต่างๆที�
น่าสนใจ  เช่นรูปแบบจาํลองโบราณสถานที�เป็นกระจกเลื�อนไดเ้ห็นเป็นภาพในสมยัอดีตและปัจจุบนั 
                   จาการศึกษาดา้นการปรับปรุงภูมิทศัน์ทั1ง 4 แห่งพบวา่โดยภาพรวมเรื�องการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์มีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกนัในรายละเอียดบางส่วน  โดยจะเน้นหนักไปที�บริเวณ
โบราณสถานเป็นหลกัซึ� งองค์ประกอบภูมิทศัน์นั1นส่วนใหญ่จะกลมกลืนกบัโบราณสถาน  ทั1งวสัดุ  
การออกแบบและการจดัวาง  ตาํแหน่งความสูงตํ�าอยูใ่นระดบัสายตาสะดวกต่อการ 
                             3.3.3.3. ด้านการพฒันาชุมชนควบคู่กบัการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

                   โบราณสถานทั1ง 4 ในปัจจุบนัเริ�มไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของชุมชนโดยเฉพาะ
อุทยานประวติัศาสตร์กําแพงเพชร  และพระนครศรีอยุธยา  ทั1 งในเรื� องกิจกรรมการค้าขายใน
โบราณสถาน  และการก่อสร้างบา้นเรือน  การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  ซึ� งมีส่วนในการ
ทาํลายภูมิทศัน์  จึงมีการควบคุมพื1นที�โบราณสถานและชุมชนในบางส่วนและมีการจดัวางผงัการใช้
งานที�เหมาะสม  เพื�อไม่ให้เกิดการรุกลํ1าทาํลายโบราณสถาน  รวมทั1งมีการรื1อถอน  ปรับปรุง  พฒันา
พื1นที�ขา้งเคียงให้อยูอ่ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   โดยมีการให้ความรู้  สร้างความเขา้ใจแก่ประชาชน  
ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมและช่วยกนัดูแลรักษาใหเ้ป็นมรดกที�ทรงคุณค่าตกทอด
ไปสู่อนุชนรุ่นหลงัสืบไป 
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บทที�  5555 
 

การศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์  ศักยภาพและปัญหาของภูมิทศัน์ 
อุทยานประวตัิศาสตร์พมิายในปัจจุบัน 

 
1.1.1.1. สถานการณ์ในปัจจุบัน 

          นับตั� งแต่เ มืองพิมายและปราสาทหินพิมายได้รับบรรจุให้เป็นโครงการอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที- 5 (พ.ศ. 2525-2529) ส่งผล
ให้เกิดการบูรณะและดูแลรักษาทางดา้นกายภาพของพื�นที-   โดยเฉพาะอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย           
กรมศิลปากรไดบู้รณปฏิสังขรณ์เนน้ประเด็นไปที-งานสถาปัตยกรรมเป็นหลกั  ตวัปราสาทหินพิมาย
จึงมีสภาพที-ค่อนขา้งสมบูรณ์  สามารถเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็นทางการใน ปี พ.ศ.2532 และไดก้ลายมา
เป็นแหล่งท่องเที-ยวทางประวติัศาสตร์ที-สาํคญัของจงัหวดันครราชสีมารวมถึงของชาติ 
                   ปัจจุบันมีการดําเนินแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที-ยว  ศิลปวฒันธรรมและจารีต
ประเพณี ของเทศบาลตาํบลพิมาย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556  โดยสนบัสนุนโครงการต่างๆ  
ดงันี�    
                   1.1.โครงการจดังานเทศกาลเที-ยวพิมาย   
                    1.2.โครงการใหค้วามรู้เกี-ยวกบัการท่องเที-ยวใหแ้ก่ชุมชน   
               1.3.โครงการสร้างเขื-อนกาํแพงกั�นนํ� าท่วมและก่อสร้างถนนทางจกัรยานปรับปรุงภูมิ
ทศัน์เพื-อเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเที-ยวเขตเมืองพิมาย   
                    1.4.โครงการฝึกอาสาสมคัรนาํเที-ยวพิมาย แดนปราสาทหิน  ถิ-นอารยธรรมพนัปี 
                    1.5.โครงการสร้างจิตสาํนึกในการร่วมอนุรักษโ์บราณสถาน 
                    1.6.โครงการบวงสรวงปราสาทหิน 
                    ทั� งนี� เพื-อพัฒนาพื�นที- อุทยานประวัติศาสตร์พิมายให้ เป็นที- รู้จักแก่นักท่องเที-ยว  
เสริมสร้างศกัยภาพและบูรณาการแหล่งท่องเที-ยว  สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์โบราณสถานและ
เป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน   
                    แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีองค์ประกอบทางภูมิทศัน์ที-ยงัขาดการดูแลปรับปรุงทาํให้ไม่
สามารถส่งเสริมโบราณสถาน  ขาดบรรยากาศและขาดความน่าสนใจ   อีกทั�งพื�นที-บริบทโดยรอบยงั
ถูกรบกวนจากการขยายตวัของชุมชนที-มีแนวโน้มเพิ-มมากขึ�นซึ- งเป็นผลพวงมาจากการท่องเที-ยว  
รวมถึงภยัจากธรรมชาติที-เกิดขึ�นทุกปี  ซึ- งอาจส่งผลให้โบราณสถานเสื-อมโทรมลงไดห้ากขาดการ
แกปั้ญหาที-ทนัการณ์อยา่งเป็นระบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

2222.... ศักยภาพและปัญหาของภูมิทศัน์อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 

                      1.1.1.1. ศักยภาพ 

          1.1. เป็นปราสาทหินที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศไทย  มีประวติัศาสตร์ที�ยาวนานทั�งยงัมี
ศิลปวฒันธรรมมีสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นเป็นที�รู้จกัแพร่หลายในปัจจุบนั   
           1.2. เขา้ถึงสะดวกทั�งจากรถยนตส่์วนตวั  รถประจาํทางเนื�องจากอยูก่ลางเมือง  และมี
โรงแรมที�พกั  ร้านคา้สะดวกต่อนกัท่องเที�ยว 
          1.3. มีนโยบายจากทางภาครัฐและจากหน่วยงานภายในพื�นที�สนบัสนุนเกี�ยวกบัการ
ปรับปรุงพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์พิมายดา้นต่างๆ  
          1.4. มีอาสาสมคัรนาํเที�ยว 
                    2.2.2.2. ปัญหา 

          2.1. ภูมิทศัน์ยงัขาดการดูแลเท่าที�ควร  ทาํให้ยงัไม่สามารถส่งเสริมโบราณสถานไดอ้ย่าง
ชัดเจน  องค์ประกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติและองค์ประกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ� นบางส่วนยงัไม่
เหมาะสมกบัสภาพพื�นที�และการใชง้านในปัจจุบนั  เช่นการเลือกใชพ้รรณไมใ้นชนิดและลกัษณะการ
ปลูกที�ส่งผลกระทบต่อโบราณสถาน  รูปแบบของป้ายสื�อความหมายที�หลากหลายไม่กลมกลืนขาด
ความน่าสนใจทาํให้ผูที้�มาเขา้ชมไม่ไดรั้บความรู้เท่าที�ควร  เมื�อเปรียบเทียบกบัอุทยานประวติัศาสตร์ 
4 แห่งที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นวา่อุทยานประวติัศาสตร์เหล่านั�นมีการเลือกองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ที�
เหมาะสมมากกวา่  ทั�งในแง่การใชง้านและความสวยงาม 
 

 

 

ภาพที�  94  ลกัษณะพืชพรรณที�ไม่เหมาะสมในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
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           2.2. แมอุ้ทยานประวติัศาสตร์พิมายจะมีขอบเขตพื�นที�ที�ชดัเจน  แต่เนื�องจากอยูใ่จกลาง
เมืองทาํใหย้ากในการจดัการควบคุมพื�นที�  ทั�งการรบกวนจากบริบทโดยรอบโดยทางตรงและทาง
มุมมอง  รวมถึงตวัโบราณสถานอาจไดรั้บการกระทบกระเทือนเนื�องจากการจราจร 

 

 

 

ภาพที�  95  การรบกวนจากบริบทโดยรอบทางมุมมอง 

 

          2.3. การจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวต่างๆ  เช่นงานเทศการท่องเที�ยวพิมาย  รวมถึง
การจดัแสดงแสงสีเสียงประจาํปี  หากไม่มีการควบคุมดูแลที�ดีอาจทาํให้โบราณสถานรวมถึงภูมิทศัน์
เสื�อมโทรมอยา่งรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพที�  96  การจดัเตรียมพื�นที�สาํหรับแสดงแสงสีเสียงประจาํปี 
 

          2.4. ที�จอดรถมีเพียงด้านหน้าของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  สามารถรองรับได้เพียง
ประมาณ 30 คนั  ทั�งนี� ยงัไม่มีพื�นที�สําหรับจอดรถบสัขนาดใหญ่จึงตอ้งนาํไปจอดบริเวณประตูชยั  
และเนื�องจากที�จอดรถไม่เพียงพอทาํใหน้กัท่องเที�ยวบางส่วนที�เดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวัตอ้งจอด
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รถบริเวณดา้นขา้งขอบถนนชิดกบัรั� วโบราณสถานที�นอกจากไม่ปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น  ต่อชีวิต  แลว้
ยงัทาํใหก้ารจราจรบริเวณนี� ติดขดัอีกดว้ย 

 

 
 
ภาพที�  97  ลกัษณะการจอดรถของนกัท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

 

          2.5. แนวแกนของโบราณสถานที�สร้างตามคติความเชื�อในศาสนาพุทธซึ� งเคยมีความสําคญั
ในอดีตไม่มีบทบาทเท่าที�ควร รวมถึงแนวแกนของเมืองพิมายที�เคยชัดเจนส่งเสริมมุมมองให้
โบราณสถานถูกบดบงัดว้ยอาคารบา้นเรือนและป้ายโฆษณาต่างๆ  ทาํให้ภาพลกัษณ์ทางคติความเชื�อ
ลดลง   อีกทั/งทาํให้โบราณสถานขาดการเชื�อมต่อจากมุมมองและขาดการเชื�อมต่อระหว่างโบราณ
สถานที�กระจายตวัอยูต่ามส่วนต่างๆของเมืองดว้ย 

 

 

 

ภาพที�  98   แนวแกนเมืองและแนวแกนโบราณสถานในอดีต 
                   (แผนการจดัการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิมาย 2541:6-2) 
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          2.6. นํ� าที�ท่วมขงัพื�นที�บริเวณนี� ทุกปีในฤดูฝนทาํให้ภูมิทศัน์บางส่วนไดรั้บผลกระทบและ
หากไม่การแกไ้ขป้องกนั  อาจจะส่งผลไปถึงตวัโบราณสถานดว้ย 

 

 

 

ภาพที�  99  ภูมิทศัน์ที�ไดรั้บผลกระทบจากนํ�าท่วม 
 

 

 

ภาพที�  100  โบราณสถานที�ไดรั้บผลกระทบจากนํ�าท่วม 
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3333.... สรุป 
            การบูรณปฏิสังขรณ์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายจากหน่วยงานของทางภาครัฐยงัเป็นเพียง
การมุ่งไปที�งานสถาปัตยกรรมเป็นหลกั   ถึงแมว้่าจะมีความพยายามในการสร้างแนวทางสําหรับ
พฒันาโดยจดัทาํแผนยุทธศาสตร์เพื�อสนบัสนุนพื�นที�ให้เป็นที�รู้จกัแก่นกัท่องเที�ยว   แต่องคป์ระกอบ
อื�นๆที�ไม่ไดมี้ความชดัเจนทางกายภาพเท่ากบังานสถาปัตยกรรม  ยงัไม่มีแนวทางในการดูแลอย่าง
จริงจัง   ซึ� งองค์ประกอบเหล่านั� นเมื�อมองถึงนัยยะความสําคัญก็นับว่ามีคุณค่าและมีผลต่อ
โบราณสถานไม่นอ้ย  
                   ขณะเดียวกันอุทยานประวติัศาสตร์พิมายก็ยงัต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาใน
หลายๆดา้น  ทั�งที�เกิดจากปัจจยัทางธรรมชาติและปัญหาที�เกิดจากการกระทาํของมนุษยซึ์� งปัจจยัหลงั
นี�นบัวา่เป็นเรื�องที�ซบัซอ้น ระเอียดอ่อนและทาํไดอ้ยากกวา่  “การอนุรักษเ์พื�อสร้างให้เกิดความผกูพนั
หวงแหนใหเ้กิดขึ�นในหมู่ประชาชนยงัทาํไดย้าก  เพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง  
อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ที�ก่อรูปเป็นโบราณวตัถุสถานกบัทอ้งถิ�นดีนกั” (ธิดา  สาระยา 2535).  ดงันั�นจึง
จาํเป็นที�จะตอ้งหาจุดร่วมระหว่างการแกปั้ญหาและความพึงพอใจของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ  
โดยอาจตอ้งใชม้าตรการที�หลากหลายตามสภาพของปัญหานั�นๆดว้ย 
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บทที�  6666 
 

แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
 
                    จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง  จากกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์ที�ได้ขึ#น
ทะเบียนมรดกโลกทั#ง 4 แห่ง  ตลอดจนการวิเคราะห์ความสําคญั  ศกัยภาพ  และปัญหาของพื#นที�
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  ซึ� งเป็นไปตามขั#นตอนกระบวนการแลว้  ลาํดบัต่อไปจะเป็นขั#นตอนใน
การเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายรวมถึงบริบท โดยนาํการวิเคราะห์
จากบทที�แลว้มาเป็นกรอบกาํหนดประเด็นสาํคญัต่างๆดงันี# 
  
1.1.1.1. องค์ประกอบที�มีความเกี�ยวข้องกบัภูมิทศัน์อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
               1.1. องคป์ระกอบภายในพื#นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                       1. องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 
                                 1.1. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ  ไดแ้ก่  พืชพรรณต่างๆรวมถึง
ลกัษณะการปลูก  การดูแลรักษา 
                                 1.2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ#น  ไดแ้ก่  ป้ายต่างๆ  ทางเดิน  รวมถึง
ถงัขยะ ที�จอดรถ 
                                    2.   การจดัวางผงั 
                                    3. กิจกรรมทางการท่องเที�ยว 
                    1.2. องคป์ระกอบภายนอกพื#นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                                    1. ชุมชนที�อยูร่อบโบราณสถาน 

                                    2.   การจดัวางผงั       
                         3. นโยบายจากหน่วยงานต่างๆที�มีความเกี�ยวขอ้ง 
 
2222.... วตัถุประสงค์ในการเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
             2.1. ระบุขอบเขตพื#นที�ในการปรับปรุงภูมิทศัน์  เพื�อสร้างฐานความเขา้ใจร่วมกนัสามารถ
ใชอ้า้งอิงได ้
                  2.2. กาํหนดรูปแบบ  วิธีการในการปรับปรุงหรือแกปั้ญหาภูมิทศัน์ตามความเหมาะสม
ตามระดบัขั#น  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการอนุรักษแ์ละพฒันาพื#นที� 
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                   2.3. นาํเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบักิจกรรมและยุค
สมยัในปัจจุบนั 
 
3333.... การกาํหนดขอบเขตพื�นที�ในการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
                    นอกจากพื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมายที�เป็นเป้าหมายหลกัในการปรับปรุงภูมิทศัน์
แลว้  บริบทโดยรอบก็นบัว่ามีความสําคญัที�เป็นไดท้ั%งส่งเสริมหรือทาํลายโบราณสถาน  ซึ� งชุมชน
เมืองเก่าพิมายนับว่ามีความใกล้ชิดกับอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมากที�สุดทั%งในเรื� องที�ตั% งและ
ประวติัศาสตร์   จากหลกัฐานด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดีของกรมศิลปากรรวมถึงเอกสาร
วชิาการต่างๆทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่บริเวณเมืองเก่าพิมายเป็นชุมชนที�มีมาตั%งแต่ก่อนประวติัศาสตร์
จนเป็นชุมชนทราวดี  รวมถึงเป็นชุมชนร่วมวฒันธรรมขอม  “พิจารณาไดจ้ากลกัษณะโครงสร้างของ
เมืองและองค์ประกอบที�ถ่ายทอดคติความเชื�อทางศาสนาเกี�ยวกับภูมิจักรวาลโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพต่างๆเหล่านี%   จะมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ที�มีระเบียบแบบแผน  และ
ลาํดบัความสําคญัที�ชดัเจน  ประกอบดว้ยเขาพระสุเมรุเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล  ลอ้มรอบดว้ยทิว
เขาสัตบริภณัฑ์ซึ� งเป็นที�อยู่ของเทวดาและสัตวป่์าหิมพานต์  และคั�นระหว่างกนัด้วยทะเลสีทนัดร  
ชั%นนอกสุดกั%นดว้ยทิวเขาเหล็กที�เป็นตวักาํหนดขอบเขตของจกัรวาลซึ� งถดัออกไปจะเป็นความว่าง
เปล่า  ส่วนชมพทูวปีที�มนุษยอ์าศยัอยูต่ ั%งอยูท่ะเลสีทนัดรชั%นนอกสุด  ปราสาทหินซึ� งตั%งอยูต่รงบริเวณ
ที� เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั% น  เป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ� ง เป็นแกนของจักรวาล  
องคป์ระกอบอื�นๆซึ� งไดแ้ก่  กาํแพงที�ลอ้มรอบปราสาทหินและสระนํ% า  ตลอดจนกาํแพงเมืองและคู
เมือง  รวมไปถึงสระนํ% าขนาดใหญ่หรือบาราย  ย่อมแสดงถึงสัญลกัษณ์แทนทิวเขาสัตบริภณัฑ์และ
ทะเลสีทนัดรตามลาํดบั  ”  (แผนการจดัการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิมาย 2541: 
2-9) 
                   จากความเป็นมาที�มีความทบัซ้อนของอุทยานประวติัศาสตร์และชุมชนจึงเห็นความ
เกี�ยวเนื�องชดัเจนทั%งในแง่  ประวติัศาสตร์  ภูมิสัญลกัษณ์  ความเชื�อ  วฒันธรรม   หากองคป์ระกอบใด
ประกอบหนึ� งได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่างๆก็ย่อมที�จะส่งผลไปสู่องค์ประกอบหนึ� งอย่าง
แน่นอน  ดงันั%นเมื�อจะทาํการหาแนวในการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายจึงจาํเป็นที�
จะตอ้งศึกษาและพิจารณาบริบทไปพร้อมๆกนั  เพื�อใหไ้ดแ้นวทางที�สอดคลอ้งและเพื�อให้ไดจุ้ดร่วมที�
เหมาะสม    
                   ซึ� งขอบเขตในการปรับปรุงภูมิทศัน์ที�ทาํการศึกษาในครั% งนี% จะแสดงให้เห็นในภาพที� 101. 
โดยพื%นที�สีเหลืองคือขอบเขตพื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์และสีแดงคือขอบเขตพื%นที�ของชุมชนเมือง
เก่าพิมาย 
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ภาพที�  101  การกาํหนดขอบเขตพื%นที�ในการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
                    (ปรับปรุงจากแผนการจดัการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิมาย 2541:4-
27) 
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4444.... รูปแบบละวธีิการในการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
            1.ศึกษาพื%นที�ทั% งสภาพปัจจุบันและสืบค้นถึงสภาพอดีต  ในลักษณะรูปธรรมเช่น
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม  สภาพภูมิทศัน์  ชุมชน  และในแง่นามธรรมเช่น  ความเชื�อต่างๆ  จาก
เอกสารทางวิชาการ  การลงสํารวจพื%นที�  ถ่ายภาพ  จดบนัทึก  เพื�อให้ไดแ้ง่มุมสําหรับการพิจารณาที�
จะดาํเนินการในขั%นตอนต่อไป  ซึ� งผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาในประเด็นต่างๆเหล่านี% แลว้ในระดบัหนึ� ง
ดงัที�ปรากฏในเอกสารขา้งตน้ 
            2.พิจารณาพื%นที�ที�ทาํการศึกษาวา่มีคุณค่าในดา้นใด  หาจุดเด่นรวมถึงสภาพปัญหาเพื�อที�จะ
หาวา่ประเด็นใดเป็นประเด็นหลกัที�จะตอ้งให้ความสําคญั  ซึ� งผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและสรุปประเด็น
ที�ตอ้งทาํการหาแนวทางปรับปรุงแลว้ในบทที� 5 
            3.ประเมินประเด็นที�จะทาํการหาแนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์  ตามระดบัความเหมาะสม
ดงันี% 
                              3.1.  การดูแลรักษา   คือการรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม  ทาํใหม้ั�นคง  เรียบร้อย  ซ่อม 
แซมเมื�อเสื�อมสภาพซึ�งสามารถทาํไดโ้ดยง่ายไม่สิ%นเปลืองค่าใชจ่้าย 
                              3.2.  การอนุรักษ ์ คือการปกป้องสิ�งแวดลอ้ม  ภูมิทศัน์รวมถึงสถาปัตยกรรมไม่ให้
ถูกทาํลาย  คงสภาพคงคุณค่าไวไ้ม่ใหสู้ญหายหรือเปลี�ยนสภาพไปในทางที�ไม่เหมาะสม 
                              3.3.  การปฏิสังขรณ์/การฟื% นฟู  คือการทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมอยา่งที�เคยเป็นมา  
โดยปกติจะทาํเพียงซ่อมแซมหรือปรับสภาพใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้พื�อความสะดวกในการใชง้านหรือ
ส่งเสริมสภาพพื%นที�หรือกิจกรรมดั%งเดิมหลงัจากถูกลืมเลือนไปใหก้ลบัมามีบทบาทอีกครั% ง 
                              3.4.  การบูรณะ  คือการซ่อมแซมและการปรับปรุง  ใหมี้รูปทรงลกัษณะกลมกลืน
เหมือนของเดิมใหม้ากที�สุดเท่าที�จะมากได ้ แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของสิ�งที�มีอยูเ่ดิม และสิ�งที�ทาํ
ขึ%นมาใหม่ 
                               3.5. การพฒันาและการสร้างขึ%นมาใหม่  คือการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิทศัน์หรือ
สถาปัตยกรรมที�ส่งผลกระทบต่อพื%นที�มากที�สุด  แต่โดยความหมายของการพฒันาแลว้ยอ่มหมายถึง
การทาํใหดี้ขึ%น  คุม้ค่า  มีประโยชน์สูงสุด 
 
5555.... การเสนอแนวทางการปรับปรุงอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
                    1111.... แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ในลกัษณะเจาะจงพื�นที� 
                    เป็นการเสนอแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื%นที� อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
โดยเฉพาะ  ซึ� งอยู่ภายในพื%นที�ขอบเขตชัดเจน  ซึ� งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปประเด็นที�ต้อง
ปรับปรุง  ดงันี% 
                   1.1.1.1.1.1.1.1.    องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ 
                                   1.1.1. องคป์ระกอบทางธรรมชาติ(พืชพรรณ) 
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                                   พืชพรรณเก่าจะเกิดขึ%นเองตามธรรมชาติ  กระจายอยู่ทั�วไป  ไม่มีการปลูกที�
แน่นอน  อยูบ่ริเวณทั%งไกลและใกลโ้บราณสถานซึ� งอาจกิ�งหกัไปกระทบโบราณสถานบางครั% ง  หรือ
มีใบหล่นไปทาํลายทศันียภาพโบราณสถาน  แต่โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นตาํแหน่งที�ค่อนขา้งเหมาะสม  
การดูแลรักษานั%นจะใช้เจา้หนา้ที�ทาํความสะอาดมาเก็บหรือกวาดกิ�งไมใ้บไมเ้ป็นช่วงๆ  นบัวา่มีการ
จดัการที�ดีเมื�อเทียบกบัอุทยานประวติัศาสตร์แห่งอื�นๆที�มีพื%นที�ค่อนขา้งกวา้งใหญ่ยากในการจดัการ 
แต่ในบางพื%นที�ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมกัจะประสบปัญหานํ% าท่วมขงัและผลกระทบจาก
แรงลมส่งผลให้พืชพรรณเก่าในบางส่วนโค่นลม้เสียหาย  ทาํให้จาํเป็นตอ้งตดัพืชพรรณเหล่านั%นทิ%ง  
ซึ� งนอกจากจะเป็นการสูญเสียพืชพรรณที�มีอายุที�ยาวนานแล้วยงัส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์โดย
ภาพรวมดว้ย  และอีกปัญหาที�พบคือตน้ไมผุ้กร่อนจากแมลงรบกวนต่างๆ  ที�ยงัไม่ไดรั้บการดูแลและ
การป้องกนัที�เหมาะสม  จากการศึกษากรณีศึกษาแห่งอื�นก็ยงัไม่พบการป้องกนัพืชพรรณที�ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหานี%อยา่งจริงจงั  อนัจะส่งผลให้พืชพรรณเหล่านี% ถูกทาํลายในไม่ชา้  แต่ขอ้ดีของ
พืชพรรณลกัษณะนี% คือดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้งตดัแต่ง  ใส่ปุ๋ย  รดนํ% าเหมือนพืชที�นาํมาปลูกใหม่เพราะ
สามรถปรับสภาพเขา้กบัพื%นที�ไดต้ลอด  
                                   พืชพรรณที�ปลูกขึ%นมาใหม่นั%นจาํเป็นที�จะตอ้งดูแลเอาใจใส่มากกวา่วาพืชพรรณ
ดั%งเดิม  เช่นหญา้  และไมด้ดัที�ตอ้งตดัแต่งใหส้วยงามเรียบร้อยเสมอ  และจาํเป็นที�ตอ้งใส่ปุ๋ยรดนํ% าเป็น
ประจาํ  ซึ� งอุทยานประวติัศาสตร์พิมายจะใชส้ายยางรดในบางส่วน  ปัญหาที�พบคือมีการเลือกใชพ้ืช
พรรณบางชนิดที�ไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบัพื%นที�  เช่นการเลือกปลูกตน้หูกวางที�มีระบบราก
แบบพพูอนมาปลูกใกลก้บัตวัโบราณสถานซึ�งรากอาจเขา้ไปทาํลายโครงสร้างของอาคารได ้ และเป็น
ไมผ้ลดัใบทาํใหล้าํบากต่อการทาํความสะอาจดูแลรักษา  นอกจากนั%นยงัมีการนาํตน้ไผเ่ขา้มาปลูกเป็น
กลุ่มๆทั%งดา้นขา้งโบราณสถานทั%งสองขา้งทาํให้บดบงัตวัอาคาร   โดยภาพรวมลกัษณะการปลูกและ
บริเวณที�ปลูกไม่เหมาะสมเพราะเป็นตัวดึงดูดสายตามากเกินไปทั% งย ังทําลายมุมมองที� ดีของ
โบราณสถาน  และที�สําคญัคือยงัขาดรูปแบบที�ชดัเจนในการปลูกส่งผลให้พืชพรรณที�ปลูกใหม่มีทั%ง
ความหลากหลายและไม่เป็นระเบียบ  ยากต่อการดูแลรักษา  ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทศัน์
และลดทอนคุณค่าของโบราณสถานได ้  
                                   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาที�เกี�ยวขอ้งเมื�อนาํมาวิเคราะห์กบั
สภาพพื%นที�สามารถประเมินระดบัในการปรับปรุง คือ  อยู่ในเกณฑ์ที�ตอ้งดูแลรักษาและบางส่วนยงั
ตอ้งพฒันาเปลี�ยนแปลงใหม่เพื�อให้เหมาะสมและส่งเสริมต่อภาพลกัษณ์ของตวัสถาปัตยกรรม  ซึ� ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุงดงัต่อไปนี% 
                                    บริเวณพื%นที�โดยรอบโบราณสถาน   จะตอ้งเลือกพรรณไมที้�สอดคล้องกับ
พื%นที�  เหมาะสมกบัโบราณสถานในกรณีอุทยานประวติัศาสตร์พิมายที�ตอ้งปรับปรุงคือ  บริเวณที�
ปลูกตน้ไผที่�บดบงัทศันียภาพและทาํลายมุมมองที�ดี  ทาํให้เกิดความรกรุงรังไดง่้าย  เสนอให้มีการนาํ
ตน้ไผ่เหล่านั%นออกไป  และอาจจะพิจารณาเลือกใช้เฉพาะหญา้  ไมย้ืนตน้ และไม้พุ่มขนาดใหญ่  
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พยายามหลีกเลี�ยงการใช้ไมค้ลุมดิน  ไมพุ้่มขนาดกลาง-เล็ก  เพราะดูแลรักษายาก  และไมด้อกซึ� ง
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชม  ข่มความสําคญัของโบราณสถาน  ที�สําคญัคือไม่ควรเลือกตน้ไมที้�มี
รากแบบพพูอน  พืชผลดัใบหรือกิ�งกา้นที�เปราะง่าย  เพราะอาจจะไปทาํความเสียหายแก่โบราณสถาน
และยากต่อการเก็บกวาด  ซึ� งในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายที�พบคือ  ต้นหูกวางที�ปลูกใกล้
โบราณสถานเกินไปรากพูพอนบางส่วนเริ�มแผร่ากเขา้ใกลก้บัตวัโบราณสถาน  อิฐศิลาแลงบางส่วน
เสียหาย  และใบร่วงทบัถมกนัทั%งบริเวณโดยรอบและขา้งในตวัโบราณสถานทาํให้ไม่สะอาดสวยงาม  
เสนอวา่ใหย้า้ยพืชพรรณนั%นออกไป  หรือควรปลูกไวใ้นบริเวณอื�น  โดยเลือกพืชพรรณที�เสนอขา้งตน้
มาปลูกทดแทน  เช่นหญา้  ไมย้นืตน้ที�ไม่มีพพูอน  ไมพุ้ม่ขนาดใหญ่  ทั%งนี%จะสะดวกต่อการดูแลรักษา  
ไม่ทาํใหโ้บราณสถานเสียหาย  และช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของโบราณสถานไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 
 

ภาพที�  102  ลกัษณะของการปลูกพืชพรรณที�ไม่เหมาะสมที�พบในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
                                   พิจารณาปลูกตามหลกัฐาน   พืชพรรณที�เลือกนาํมาปลูกใหม่ควรมีการศึกษา
จากสภาพพรรณไมที้�มีอยูเ่ดิมของพื%นที�  ซึ� งหากทาํเป็นขั%นตอนอยา่งจริงจงัแลว้วิธีอาจจะเป็นการยาก
ในการหาหลกัฐานเพราะตอ้งอาศยักระบวนการทางวทิยาศาตร์  แต่หากใชว้ธีิสาํรวจและสังเกตการณ์
จากสภาพแวดลอ้ม  โดยประมาณจากขนาดของลาํตน้  ก็อาจนาํมาพิจารณาได้ว่าเป็นพรรณไมเ้ก่า
หรือใหม่  ปัญหาที�พบจากการศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์พิมายคือมีการปลูกพืชพรรณใหม่ค่อนขา้ง
หลากหลายและบางชนิดก็ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิทศัน์เดิม   ขณะที�ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย
ยงัมีพืชพรรณแบบเก่าอยู่หลายประเภทที�สามารถพิจารณานาํมาใช้ได ้ เช่นจามจุรี  หางนกยูงฝรั�ง  
โพธิC   ทองกวาว  เป็นตน้  โดยอาจจะเลือกจากเกณฑ์การใชพ้ืชพรรณที�สํารวจพบ  หรือจากพืชพรรณ
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ที�อยู่ในตระกูลเหล่านี% ก็ได้  เพราะการเสนอแนวทางการใช้พืชพรรณเก่าที�มีอยู่เดิมในพื%นที�นั% น  
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศของความเป็นโบราณสถานไดดี้แลว้  ยงัสามารถช่วยในการ
การเลือกพืชพรรณที�สามารถเขา้กบัสภาพอากาศ  สภาพดิน  ซึ� งจะเป็นการง่ายต่อการดูแลรักษาดว้ย   
                                    ลกัษณะการปลูก/รูปทรงของพืชพรรณ   ไมย้ืนตน้อาจมีการปลูกกระจายตาม
บริเวณต่างๆทั%งนี%ตอ้งพิจารณาความเหมาะสม  ไม่บดบงัหรือทาํลายมุมมองของโบราณสถาน ส่วน
ไมพุ้ม่ควรมีรูปแบบการปลูกที�ชดัเจน  คือปลูกเป็นแนว  และมีนอ้ยชนิด  เพื�อง่ายต่อการดูแล  รูปทรง
ที�เลือกใชห้รือจากการตดัแต่งไม่ควรมีรูปทรงที�แปลกตาหรือมีสีสันที�สดใสเกินไป  เพราะจะเป็นการ
ดึงดูดความสนใจมากกวา่โบราณสถาน  และไม่ควรใชไ้มเ้ลื%อยเนื�องจากเป็นไมโ้ตเร็วทาํให้ดูแลรักษา
ยาก  จากการสํารวจพื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมายพบว่ามีการปลูกพืชพรรณที�มีลักษณะที�
หลากหลาย  ทั%งที�เป็นรูปแบบไมพุ้ม่ตดัแต่งที�ปลูกเป็นแนว  และการปลูกแบบอิสระไม่มีรูปแบบ  เช่น
การปลูกพวงชมพูซึ� งเป็นไมเ้ลื%อยไวต้ามตน้ไม ้ ปลูกกาบหอยแครงไวเ้ป็นกลุ่มกระจาย  หรือปลูก
คุณนายตื�นสายไวใ้ตต้น้เทียนทองบางส่วน  เป็นตน้  ซึ� งลกัษณะการปลูกที�ไม่มีรูปแบบนี% ส่งผลให้ดู
ไม่เรียบร้อยสวยงาม  การปรับปรุงคือควรนาํพืชพรรณเหล่านั%นออกไป   เลือกใช้ลกัษณะการปลูก
และรูปทรงอยา่งเป็นรูปแบบตามที�เสนอไวข้า้งตน้ 
                                    ต้องเหมาะสมกับงบประมาณที�มีอยู่    พืชพรรณควรมีราคาที� เหมาะสม
ประหยดังบประมาณที�ใช้ในการดูแลรักษาดว้ย  จากกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์มีบางแห่งที�มี
โรงเพาะพืชพรรณเพื�อใชใ้นการปรับแต่งภูมิทศัน์ทั%งนี% เพราะกรณีศึกษาเหล่านั%นต่างมีพื%นที�ค่อนขา้ง
กวา้งจาํเป็นที�จะตอ้งชะพืชพรรณในการตกแต่งหรือซ่อมแซมเป็นจาํนวนมาก  การทาํโรงเพาะชาํจึง
ถือว่าคุม้ค่าเมื�อเทียบกบัที�จะตอ้งซื%อพืชพรรณจากที�อื�นและยงัสะดวกเมื�อเมื�อจาํเป็นที�จะตอ้งปลุก
ซ่อมแซม  แต่พื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีเนื%อที�ไม่มากเมื�อเทียบกบัอุทยานประวติัศาสตร์ทั%ง 4 
แห่ง  จึงตอ้งใช้พืชพรรณจากแหล่งอื�น  ดงันั%นการเลือกสรรพืชพรรณที�มีความเหมาะสมและคงทน  
จะทาํให้ไม่ตอ้งปรับเปลี�ยนหรือปลูกซ่อมในส่วนที�เสียหายบ่อย  เป็นการประหยดังบประมาณใน
ส่วนนี%ได ้
                                   1.1.2. องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ%น 
                                   จากการศึกษาพบวา่องคป์ระกอบภูมิทศัน์ที�สร้างขึ%นในอุทยานประวติัศาสตร์พิ
มาย  ที�พบจะประกอบดว้ย 
                                    ป้ายชื�อและบอกประวติัความเป็นมา   มีหลายรูปแบบ  การเลือกใชว้สัดุก็มีทั%ง
เหล็กและหินศิลาแลง  ตาํแหน่งการจดัวางไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะพบอยู่ด้านหน้าโบราณสถาน  
ความสูงของป้ายอยูใ่นระดบัและมุมมองที�ยากต่อการมอง 
                                    ป้ายแสดงผงับริเวณ   อยู่บริเวณด้านหน้าทางเขา้เพียงจุดเดียว  ลกัษณะเป็น
ภาพพร้อมระบุตาํแหน่งอาคารต่างๆ  รูปแบบและวสัดุเป็นแบบทั�วไป  ไม่ดึงดูดความน่าสนใจ
เท่าที�ควร 
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                                    ป้ายบอกทิศทาง   อยู่บริเวณดา้นหน้าอาคารศูนยข์อ้มูลเพียงจุดเดียว  ลกัษณะ
เป็นแผ่นป้ายปลายด้านหนึ� งยึดอยู่บนเสาที�ทาํจากศิลาแลง  มีรูปแบบและการใช้วสัดุที�น่าสนใจ  
สอดคลอ้งกบัโบราณสถาน 
                                   ทางเดิน   มีทั%งแบบที�ปูพื%นดว้ยหินศิลาแลงที�มีลกัษณะและวสัดุสอดคลอ้งกบั
โบราณสถาน  และแบบที�ปล่อยเป็นดิน  จากการสํารวจพื%นที�พบวา่บริเวณโบราณสถานดา้นหลงัยงั
ขาดการจดัการที�ดี  ไม่มีการออกแบบทางเดินสําหรับเชื�อมต่อโบราณสถาน  ซึ� งเมื�อถึงฤดูฝนบริเวณ
ตรงนี%จะมีนํ%าท่วมขงับางส่วนไม่สะดวกต่อการเดิน   
                                    ถงัขยะ   เป็นถงัแสตนเลสกลมวางอยูบ่นขาตั%งที�เป็นเหล็ก  ซึ� งรูปแบบและวสัดุ
ที�เลือกใชไ้ม่สอดคลอ้งกบัพื%นที�ทั%งยงัดูโดดเด่นทาํลายทศันียภาพโบราณสถานดว้ย 
                                   อาคารศูนยข์อ้มูล   อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้  เป็นอาคารชั%นเดียว  รูปแบบและ
วสัดุอาคารเป็นแบบทั�วไปยงัไม่แสดงออกถึงลกัษณะของที�ตั%งเท่าที�ควร  ภายในจดัแสดงนิทรรศการ
ถาวรเกี�ยวกบัเรื�องราวความเป็นมาของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  มีการจาํหน่ายสื�อให้ความรู้ต่างๆ
ทั%งหนงัสือและวีดีทศัน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัอุทยานฯ  อยูใ่นตาํแหน่งที�ตั%งที�เหมาะสม  แต่ภูมิทศัน์โดยรอบ
ยงัขาดความน่าสนใจและไม่ดึงดูดการใชง้าน 
                                    ที�จอดรถ   เนื�องจากอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเป็นโบราณสถานที�ตั% งอยู่
ท่ามกลางชุมชน  พื%นที�กั%นระหว่างชุมชนและโบราณสถานคือถนนและรั% ว  จากการสํารวจพบว่าที�
จอดรถสําหรับผูที้�เขา้ชมอุทยานฯ  คือบริเวณริมรั% วติดกบัถนน  ซึ� งยงัไม่มีการจดัการพื%นที�จอดอย่าง
เป็นระบบ 
                                    ด่านเก็บค่าธรรมเนียม   อยู่ด้านหน้าโบราณสถานในตาํแหน่งที�เห็นได้ง่าย
เขา้ถึงสะดวก  มีขาดและรูปทรงที�พอเหมาะสําหรับเจา้หนา้ที� 1-2  คน  วสัดุ  สีสันและการออกแบบ
สอดคลอ้งกบัโบราณสถานและกลมกลืนกบัทศันียภาพโดยรอบ  จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงใน
ส่วนนี%  
                                   องค์ประกอบภูมิทัศน์ที�กล่าวมาข้างต้น  เมื�อเทียบกับกรณีศึกษาอุทยาน
ประวติัศาสตร์อื�น  ถือว่ามีน้อยชนิดกว่า  เพราะแตกต่างกนัในเรื�องของขนาดพื%นที�ค่อนขา้งชัดเจน  
จากการวเิคราะห์และประเมินระดบัในการปรับปรุงคืออยูใ่นเกณฑ์ที�ตอ้งพฒันาและสร้างสรรคขึ์%นมา
ใหม่  ซึ� งเสนอแนวทางในการปรับปรุง  ดงันี% คือ 
                                    ป้ายต่างๆ   ควรมีสีสัน  รูปแบบและใช้วสัดุชนิดเดียวกนัและมีความคงทน
ถาวร  ซึ� งอาจจะพิจารณาเลือกจากรูปแบบและวสัดุของโบราณสถาน  เพื�อให้เกิดความกลมกลืนกนั
และมีระยะเวลาใชง้านที�ยาวนาน ป้ายควรมีขนาดที�เหมาะสมต่อประเภทการใชง้านและบริเวณที�ตั%ง  
ไม่ปิดบงัทศันียภาพ  และไม่เด่นจนข่มโบราณสถาน  ระดบัความสูงมุมมองของป้ายควรอยูใ่นระดบั
ที�สามารถมองได้สะดวก  ตวัอกัษรอ่านง่าย  ขอ้ความกะทดัรัด  ภาษาที�ใช้ควรมีทั%งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ   
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ภาพที�  103  ลกัษณะป้ายชื�อและป้ายประวติัความเป็นมาที�เหมาะสม 
 
                                   ข้อเสนอเพิ�มเติมคือ  ป้ายที� เป็นป้ายชื�อและบอกประวติัความเป็นมาของ
โบราณสถาน  ควรแสดงแผนผงัอาคารและแสดงภาพสมมุติฐานดว้ย  เพื�อให้เกิดความน่าสนใจและ
เป็นการให้ความรู้แก่ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพที�ชดัเจนขึ%นดว้ย  ซึ� งจากกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์นั%น  
มีการใชป้้ายลกัษณะนี%ทั%ง 4 แห่ง  แต่อาจมีรูปแบบที�แตกต่างกนัไปตามสภาพพื%นที�และโบราณสถาน  
การออกแบบให้มีรูปแบบที�แปลกใหม่แต่อยู่ภายใตก้รอบของโบราณสถานนั%นๆจะเป็นการสร้าง
ความน่าสนใจให้กบัผูที้�มาเขา้ชมไดแ้ละเป็นการยกระดบัองคค์วามรู้ดว้ยนวตักรรมที�สร้างสรรคเ์ป็น
การส่งเสริมภาพลกัษณ์โบราณสถานไปพร้อมกนั 
                                    ทางเดิน   รูปแบบและวสัดุควรมีความสอดคลอ้งกบัพื%นที�  ซึ� งในปัจจุบนัมีการ
ใช้หินศิลาแลงมาจัดวางนับว่าเป็นการเลือกใช้วสัดุได้ดี  เนื�องจากมีความคงทนแข็งแรงทั% งยงั
กลมกลืนกบัสภาพโบราณสถานด้วย  แต่ในพื%นที�บางส่วนที�ยงัไม่ได้รับการออกแบบเช่นบริเวณ
เชื�อมต่อระหวา่งอาคาร  ควรมีการออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัพื%นที�อื�นเพื�อเป็นการสร้างความ
ต่อเนื�องให้กบัโบราณสถาน  อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูที้�เขา้มาใช้งาน  ทั%งยงัเป็นการสร้างเส้นทาง
การเดินอย่างเป็นระบบให้กบันกัท่องเที�ยวโดยไม่ทาํลายภูมิทศัน์หรือพืชพรรณ  เช่น  หญา้  ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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ภาพที�  104  แสดงแนวทางปรับปรุงทางเดินในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
                                   ถงัขยะ   รูปแบบและวสัดุยงัไม่สอดคลอ้งกบัพื%นที�  และโดดเด่นเห็นชดัเกินไป  
ซึ� งจากการศึกษากรณีศึกษาพบว่าในอุทยานประวติัศาสตร์แห่งอื�นมีการออกแบบถงัขยะได้อย่าง
น่าสนใจและใช้งานได้ดี   สามารถนํามา เป็นแนวทางในการปรับปรุงถังขยะในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย  ซึ� งอาจปรับเปลี�ยนวสัดุเพื�อใหเ้กิดความกลมกลืนกบัโบราณสถานดว้ย 
                                   อาคารศูนย์ข้อมูล   ควรออกแบบให้มีความกลมกลืนกับโบราณสถาน  ซึ� ง
อาจจะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมหรือวสัดุที�มีความสอดคลอ้งกนั  ทาํให้กลมกลืนกบั
โบราณสถานและยงัช่วยส่งเสริมและเป็นสื�อกลางใหน้กัท่องเที�ยวสามารถรับรู้ถึงเอกลกัษณ์ของพื%นที�
ไดอี้กทางหนึ�ง   ซึ� งในปัจจุบนัยงัไม่สื�อถึงพื%นที�มากนกั  ทาํให้ไม่น่าสนใจในการเขา้ชม  ทั%งยงัควรมี
การปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบใหมี้รูปแบบที�ชดัเจนยิ�งขึ%น  เพื�อเป็นการสนบัสนุนพื%นที�  ส่วนตาํแหน่ง
ทาํเลที�ตั%งในปัจจุบนัอยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสมคือ  สามารถสังเกตเห็นไดง่้ายและเขา้ถึงสะดวก  และ
อยูห่่างจากโบราณสถานพอสมควร   
                                    ที�จอดรถ  ควรจดัให้มีพื%นที�จอดรถเพื�อความสวยงามเรียบร้อยและเพื�อความ
ปลอดภยัสําหรับทรัพยสิ์นของผูที้�เข้าชมโบราณสถาน  ซึ� งที�จอดรถนี% ตอ้งมีการจดัวางตาํแหน่งที�
เหมาะสม  ไม่ให้ไปรบกวนโบราณสถาน  โดยอาจเลือกวสัดุพื%นผิวที�เหมาะสมกบังบประมาณ  ใช้
งานไดค้งทนและประหยดัในการดูแลรักษา  ซึ� งจากกรณีศึกษานั%นมีอยุ่หลายรูปแบบ  เช่น  ลานดิน
ลูกรังหรือลานหินคลุก  ลานแอสฟัลท ์ ลานคอนกรีต  เป็นตน้ 
                                   1.2. 1.2. 1.2. 1.2.   การจัดวางผงั    

                                   เมื�อพิจารณาจากผงับริเวณและจากทาํเลที�ตั%งแลว้เป็นไปตามคติความเชื�อเรื�อง
จกัรวาลในพุทธศาสนาที�มีศูนยก์ลางคือเขาพระสุเมรุ  ที�มีทิวเขาลอ้มรอบหลายชั%น  และสุดทา้ยก็เป็น
มหาสมุทรที�ลอ้มจกัรวาลทั%งหมด   มีการใชแ้นวแกนประธานตามแนวเหนือ-ใต ้ และใชแ้กนรองใน
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แนวแกนตะวนัออก- ตะวนัตก จากการศึกษาพื%นที�พบวา่ในปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การให้ความสําคญักบั
แนวแกนเท่าที�ควร  ทาํใหภ้าพลกัษณ์ทางคติความเชื�อจากในอดีตลดลง 
 

 
 
ภาพที�  105  ลกัษณะการจดัวางผงัของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
ที�มา: หอ้งเรียนสิทธิมนุษย ์ปราสาทหินพิมาย (ออนไลน์), เขา้ถึงเมื�อ21 ธนัวาคม 2553  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://learners.in.th/blog/dss1234/409257 

 
                                    จากการวิเคราะห์และประเมินระดับในการปรับปรุงคืออยู่ในเกณฑ์ที�ต้อง
ปฏิสังขรณ์/ฟื% นฟู  เพื�อให้ภูมิสัญลกัษณ์ที�เคยมีความสําคญัในอดีตกลบัมาเติมเต็มภาพประวติัศาสตร์
ใหมี้ความชดัเจนยิ�งขึ%น  ซึ� งเสนอแนวทางในการปรับปรุง  ดงันี% คือ     
                                    ควรปรับปรุงภูมิทศัน์เพื�อเป็นการเนน้แนวแกนให้เด่นขึ%น  โดยการเปิดมุมมอง
ทั%งแกนประธานและแกนรอง    เพื�อเป็นการส่งเสริมใหโ้บราณสถานมีความโดดเด่น  ซึ� งอาจพิจารณา
เลือกใช้ว ัสดุที�ปูทางเดินเป็นลักษณะเดียวกันตลอดแนวเพื�อเป็นการเชื�อมต่อพื%นที�ระหว่าง
โบราณสถานแต่ละหลงัและเป็นการเนน้แนวแกนใหช้ดัเจน  ทั%งนี% อาจเลือกใชไ้มพุ้่มรูปทรงเรียบๆ  ที�
ไม่บดบงัโบราณสถาน  ปลูกขนานกบัทางเดินบางส่วนเพื�อเป็นการนาํสายตาและกาํหนดขอบเขตของ
แนวแกนดว้ย  หรือจะใชอ้งค์ประกอบทางภูมิทศัน์อื�นเขา้มาผสมผสานให้เกิดความลงตวัยิ�งขึ%นก็ได ้ 
จากการสํารวจพื%นที�ปัญหาที�พบคือโบราณสถานที�อยู่ห่างออกไปจากปราสาทองค์ประธานทาง
ดา้นหลงัและด้านขา้งยงัขาดการเชื�อมต่อที�ดี  การสร้างแนวแกนในลกัษณะนี% จะเป็นเสมือนส่วนที�
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ประสานให้โบราณสถานมีความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั   ทั%งยงัทาํให้อาคารโดดเด่นและถือว่าเป็น
การอนุรักษ์วตัถุประสงค์ของการสร้างโบราณสถานแห่งนี% ตามคติความเชื�อเมื�อสมยัโบราณ  ซึ� งจะ
เป็นส่วนสาํคญัที�ทาํใหผู้ที้�มาเขา้ชมรับรู้ถึงบรรยากาศและความสาํคญัของโบราณสถานไดด้ว้ย 
 

 
 

ภาพที�  106  แนวแกนสาํคญัของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                     (ปรับปรุงจาก ศศิธร 2545: 34) 
 
                                   1.3.1.3.1.3.1.3.    กจิกรรมทางการท่องเที�ยว    

                        จากการณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์ทั%ง 4 แห่งพบว่าปัญหาที�พบคลา้ยคลึง
กนันั�นก็คือ  การใชที้�ดินที�ถูกใชใ้นการรองรับนกัท่องเที�ยว  เช่นร้านอาหาร  เครื�องดื�ม  ร้านขายของที�
ระลึก  เป็นตน้  แต่ไม่พบปัญหานี%ในพื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  เนื�องจากพื%นที�รองรับกิจกรรม
เหล่านั%นอยู่บริเวณภายนอกเขตอุทยานประวติัศาสตร์  ซึ� งนับว่าเป็นการจดัสรรพื%นที�ได้ดีในระดบั
หนึ�ง  แต่ปัญหาที�พบเหมือนกบักรณีศึกษาก็คือ  การใชอุ้ทยานประวติัศาสตร์ในการจดัแสดง แสง  สี   
เสียง  ซึ� งในปัจจุบนัหน่วยงานที�รับผิดชอบต่างเล็งเห็นวา่เป็นปัญหาที�ควรจะไดรั้บการแกไ้ข  เพราะ
ในการจดัแสดงแต่ละครั% งโบราณสถานจะไดรั้บผลกระทบทั%งจากการฉายแสง  การใชเ้สียงที�มีความ
สั�นสะเทือน  หรือการจุดพรุใกลโ้บราณสถาน  ซึ� งที�ผ่านมายงัไม่เคยมีการสํารวจความมั�นคงของ
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โบราณสถานอย่างเป็นรูปธรรม  จึงไม่สามรถชี%ชดัไดว้า่มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด  หากไม่มีการ
จดัการที�ถูกตอ้งอาจจะนาํมาซึ� งความเสียหายแก่มรดกของชาติ  โดยเฉพาะอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยัที�มีทั%งการจดังานประจาํปีต่างๆ  และจดัมินิแสง  สี เสียง ในทุกเดือน  เดือนละ1-2 ครั% ง  และ
ยงัมีการจดัส่องไฟชมโบราณสถานทุกวนั  อาจจะทาํให้โบราณสถานและภูมิทศัน์เกิดความเสียหาย
ในอนาคตได ้
 

 
 

ภาพที�  107  การใชพ้ื%นที�เพื�อจดัแสดง  แสง  สี  เสียง  ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
                                    เมื�อวิเคราะห์และประเมินระดบัในการปรับปรุงคืออยู่ในเกณฑ์ที�ตอ้งพฒันา
เพื�อป้องกนัโบราณสถานและภูมิทศัน์โดยรอบ   ซึ� งเสนอแนวทางในการปรับปรุง  ดงันี% คือ     
                                    การจดัสรรพื%นที�เพื�อรองรับการจดัแสดง  แสง  สี  เสียง   
                                   อุทยานประวติัศาสตร์พิมายจะจัดพื%นที�บริเวณชาลาทางเดิน  ซึ� งเป็นลาน
ชั%นนอกของปราสาท  ในช่วงเวลาปกติที�ไม่มีการจดังานพื%นที�บริเวณนี%จะเป็นพื%นที�โล่ง  มีทางเดินเขา้
สู่ซุม้ประตูระเบียงคดทาํดว้ยหินศิลาแลง  ส่วนที�วา่งอื�นๆมีการปลูกหญา้และตดัแต่งอยูเ่สมอ  แต่เมื�อ
มีการจดังานพื%นที�บริเวณนี% จะถูกใช้เป็นทั%งเวทีและที�นั�งคนดู  โดยมีฉากหลังเป็นระเบียงคดและ
ปราสาทประธาน  ผลกระทบที�เห็นไดช้ดัก็คือหญา้ที�ปลูกไวไ้ดรั้บความเสียหายเป็นลานกวา้งจากการ
กดทบัของเวทีและที�นั�งคนดู  แนวทางในการปรับปรุงคือ  เสนอว่าให้มีการปรับพื%นที�บริเวณนี% จาก
การปลูกหญา้ให้เป็นการปูดว้ยหินศิลาแลง  โดยอาจจะเลือกใชว้สัดุ  รูปแบบ  ที�นํ% าสามรถซึมผา่นได้
เพื�อการระบายนํ%าที�ดี  และเพื�อที�จะรองรับนํ%าหนกัการกดทบัไดแ้ละง่ายต่อการดูแลรักษา  
                                   ส่วนพื%นที�สําหรับจุดพรุในปัจจุบันนั% น  ถือได้ว่าอยู่ในบริเวณที� ค่อนข้าง
เหมาะสม  คืออยู่บริเวณดา้นหลงัปราสาทประธาน  ซึ� งเป็นลานดินเชื�อมต่อกบัซุ้มประตูกาํแพงแกว้  
อยูไ่กลจากตาํแหน่งโบราณสถานในระยะที�ปลอดภยั  แต่ควรมีการป้องกนัไม่ให้คนเขา้ใกลที้�ดีกวา่นี%   
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เนื�องจากอาจก่ออนัตรายนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาชมโบราณสถานบริเวณนี%   เพราะอาจไม่ทราบว่าเป็น
วสัดุอนัตราย  ดงันั%นจึงตอ้งมีป้ายเตือน  หรืออาจจดัสรรให้เป็นพื%นที�ควบคุมโดยอาจเลือกใชรั้% วมากนั
เฉพาะช่วงที�จดังาน  เพื�อไม่ใหค้นที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ใกลบ้ริเวณดงักล่าวได ้
     

   
 
ภาพที�  108  ตาํแหน่งการจุดพรุในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในปัจจุบนั 
 
                                   ทั%งนี%ตอ้งมีการควบคุมระบบเสียงที�เหมาะสม  เพื�อป้องกนัการแรงสั�นสะเทือน
อนัจะทาํให้โบราณสถานเสียหาย  และแสงที�ฉายประกอบการแสดงไม่ควรรุนแรงเกินไปและ
หลีกเลี�ยงการฉายลงโบราณสถานโดยตรง  ซึ� งในการจดัแสดงหรือจดังานแต่ละครั% งจาํเป็นที�จะตอ้ง
จาํกดัปริมาณนกัท่องเที�ยวและควบคุมการเขา้ออกอยา่งเป็นระบบ  เพียงพอต่อศกัยภาพการดูแลของ
เจา้หนา้ที�  เพื�อใหใ้ชป้ระโยชน์ในโบราณสถานเป็นไปไดอ้ยา่งย ั�งยืน  เพราะหากขาดการควบคุมดูแล
ที�ดีจะเกิดปัญหาปริมาณขยะสิ�งปฏิกูลต่างๆที�จะทาํลายมิูทศัน์โบราณสถาน  และที�สําคญัเมื�อมีคนเขา้
ชมโบราณสถานเกินขีดจํากัดอาจมีการดูแลไม่ทั�วถึงซึ� งอาจจะมีการทาํลายโบราณสถานโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรืออาจเกิดจากความคึกคะนอง  ทาํใหโ้บราณสถานเสียหายได ้
 
                    2222.... แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ในลกัษณะภาพรวม 
                    เป็นการเสนอแนวทางสําหรับปรับปรุงบริบทแวดลอ้มที�อยู่นอกเหนือไปจากแนวเขต
อุทยานประวติัศาสตร์แต่อาจมีส่วนส่งผลกระทบทั%งทางตรงและทางออ้ม  โดยระบุพื%นที�คือภายใน
บริเวณชุมชนเมืองเก่าพิมาย  ซึ� งจากการวเิคราะห์สามารถสรุปประเด็นที�ตอ้งปรับปรุง  ดงันี%  
                                    2222....1111....    ชุมชนที�อยู่รอบโบราณสถาน    

                                    แมว้่าอุทยานประวติัศาสตร์พิมายจะมีขอบเขตพื%นที�ที�ชดัเจน  และมีแผนผงัที�
เป็นระเบียบมีแนวกาํแพงที�ล้อมรอบด้วยรั% วกั%น  แต่พื%นที�ระหว่างแนวกาํแพงอุทยานฯ  ปัจจุบนัมี
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ชุมชนที�ใช้พื%นที�พกัอาศยั  พานิชยกรรม  สถานที�ราชการ  ตลอดจนที�ประกอบอุตสาหกรรมบริการ
ต่างๆ  ตั%งประชิดตวัปราสาทหินมีเพียงถนนรอบแนวกาํแพงคั�นเท่านั%น  รวมถึงกิจกรรมบริการต่างๆ  
เช่นอู่ซ่อมรถ  โกดงั  โรงเชื�อมโลหะ  เป็นตน้  อาคารพาณิชยกรรมส่วนใหญ่ติดป้ายไม่เป็นระเบียบ
ขาดความสวยงาม  นอกจากนี% ยงัมีปัญหาที�จอดรถไม่เพียงพอและไม่เป็นระเบียบโดยมีการจอดเรียง
รายริมถนนรอบอุทยานประวติัศาสตร์ในหลายจุด  เป็นการทาํลายภูมิทศัน์โบราณสถานทั%งยงัส่งผล
กระทบต่อชุมชนที�อยูโ่ดยรอบอีกดว้ย 
                                    จากความซับซ้อนของบริบทเมื�อวิเคราะห์และประเมินในการปรับปรุงจึงมี
หลายระดบัตั%งแต่การดูแลรักษาให้คงสภาพ  การอนุรักษ ์ การปฏิสังขรณ์ฟื% นฟูรวมถึงการพฒันา  ซึ� ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุงคือ 
                                    2.1.1. การควบคุมทางดา้นภูมิสถาปัตยกรรม 
                         จากความเป็นมาของเมืองเก่าพิมายที�สร้างตามตามคติความเชื�อเรื� อง  ภูมิ
จกัรวาลที�มีตวัปราสาทหินพิมายแทนสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล  แต่เนื�อง
สภาพพื%นที�ในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงจากแต่เดิมค่อนขา้งมากทาํให้ภูมิสัญลักษณ์นี% ไม่ชัดเจน  
ดังนั% นจึงจาํเป็นที�จะต้องปฏิสังขรณ์ฟื% นฟูองค์ประกอบทางประวติัศาสตร์เหล่านี% เพื�อให้พื%นที�มี
ความหมายเช่นในอดีต โดยตอ้งใชม้าตรการในการควบคุมดงันี% 
                                    เส้นขอบฟ้า(Skyline)และความสูงของอาคาร 
                                    เพื�อให้ปราสาทหินพิมายมีความโดดเด่นสมกบัที�เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระ
สุเมรุจึงตอ้งควบคุมความสูงของอาคารที�อยู่ในบริเวณพื%นที�ชุมชนเมืองเก่าพิมาย(เขตพื%นที�สีแดงใน
ภาพที� 101)  โดยจดัให้มีการแบ่งเขตเป็นเขตอนุรักษ์  เขตจาํกดัการพฒันาซึ� งกาํหนดเริ�มจากเขตรั% ว
อุทยานปรัวติัศาสตร์พิมายพื%นที�ระยะใกลโ้ดยรอบให้เป็นพื%นที�อนุรักษค์วามสูงไม่ควรเกิน 9 เมตร  
และพื%นที�ถดัมาจากเขตอนุรักษ์ให้เป็นเขตจาํกดัการพฒันาความสูงของอาคารไม่ควรเกิน 12 เมตร 
ตามลบัดบั 
                                   2.1.2.  ควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื%นที�ใกลเ้คียงโบราณสถาน 
                       สิ� งปลูกสร้างที�อยู่บริเวณใกล้เคียงโบราณสถานนับว่ามีผลต่อภูมิทัศน์
โบราณสถานเป็นอย่างมาก  ดงันั%นจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีแนวทางเพื�อใช้ควบคุมสิ�งปลูกสร้างเหล่านั%น
ใหมี้รูปแบบเรียบร้อยสวยงาม  หรือส่งผลกระทบต่อโบราณสถานใหน้อ้ยที�สุด  ดงันี%  
                                    ควบคุมมวลของอาคาร 
                                   ไม่ใหมี้อาคารขนาดใหญ่บริเวณใกลเ้คียงโบราณสถานหรือองคป์ระกอบสําคญั
ของชุมชนโบราณ 
                      ควบคุมรูปทรง  วสัดุ  และสีของอาคาร 
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                                   ไม่ให้มีขนาดรูปทรงขดัแยง้  ใช้วสัดุก่อสร้างไปจากอาคารทั�วไป  ในบริเวณ
ใกลเ้คียงโบราณสถานหรือองคป์ระกอบสาํคญัของชุมชนโบราณ  ควรเลือกรูปแบบอาคารที�เรียบง่าย  
แบบทอ้งถิ�น 
                       ควบคุมการติดตั%งป้าย  โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
                                  ไม่ให้บดบงัหรือทาํลายความสง่างามของโบราณสถาน  หรือองค์ประกอบ
สาํคญัของชุมชนโบราณ 
                                   2.1.3. ควบคุมแนวมุมมอง 
                                   แนวมุมมองที�สําคญั  ไดแ้ก่  ดา้นหน้าอุทยานประวติัศาสตร์พิมายบริเวณถนน
จอมสุดาเสด็จจากประตูชัยถึงอุทยานประวติัศาสตร์  ซึ� งในปัจจุบนัยงัมีความก้วางของถนนไม่
สมํ�าเสมอ  โดยเฉพาะช่วงดา้นเหนือของถนนก่อนถึงอุทยานฯ  และยงัมีอาคารยื�นออกมาบดบงัความ
สง่างามของโบราณสถาน  จึงควรมีการขยายแนวมุมมองบริเวณนี%   ซึ� งแนวทางปรับปรุงคืออาจจะ
ควบคุมอาคารทั% งสองฝั� งถนนและกําหนดระยะร่นเพื� อ เ ป็นการเ ปิดมุมมองไปสู่ อุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย  รวมถึงอาจมีการกาํหนดขนาด  ระดบั   การยื�นของป้ายและอาจมีการควบคุม 
นอกจากนี%อาจจะตอ้งมีการควบคุมองคป์ระกอบภูมิทศัน์ถนน (Street furniture) เช่นตูโ้ทรศพัท์  ตู ้
ไปรษณีย ์ ไฟฟ้าส่องสวา่ง  ป้ายจารจร  ถงัขยะสาธารณะ ฯลฯ อยา่งเหมาะสมโดยอาจมีการกาํหนด
แนวระยะร่น 2 เมตร  จากขอบถนนตลอดแนว  องค์ประกอบเหล่านี% ควรมีรูปร่างแบบเรียบง่าย  
ขนาดพอเหมาะ  เพื�อที�จะไดไ้ม่กีดขวางหรือทาํลายมุมมองที�ดี 
                     นอกจากนั%นควรมีการควบคุมระยะร่นของอาคารในเขตเมืองเก่าพิมายรอบเขต
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายโดยกาํหนดระยะร่น 2 เมตร  เพื�อให้เกิดพื%นที�สําหรับการพฒันาเป็น
ทางเดินเทา้สําหรับนกัท่องเที�ยว  ส่งเสริมเส้นทางท่องเที�ยวชมเมือง  ซึ� งจะช่วยให้ประชาชนที�อยูใ่น
แนวเส้นทางไดป้ระโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�เกี�ยงเนื�องจากการท่องเที�ยว 
                                   2.1.4. การพฒันาชุมชนควบคู่กบัการปรับปรุงโบราณสถาน 
                                   แนวทางการพฒันาที�ย ั�งยนื   
                                    เป็นแนวความคิดที�สําคญัอย่างมากในการอนุรักษ์และพฒันาโบราณสถาน  
เพราะเป็นการพฒันาที�คาํนึงถึงความสมดุลของการใชป้ระโยชน์ทางทรัพยากร  และการอนุรักษเ์พื�อ
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว   
                                    (บริษทั วิทยรักษ ์จาํกดั2541: 6-11 - 6-13)ใน  Frence Prosal to Amend the 
Venice for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites เมื�อเดือนมิถุนายน 2521 
คณะผูแ้ทนจากฝรั�งเศส  ไดเ้สนอหลกัการในการอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณ  ซึ� งสามารถสรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี%  
                              1.เป้าหมายของการอนุรักษแ์ละปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ  คือคงไวซึ้� ง
ความต่อเนื�องของชีวิต  ความเป็นหนึ�งเดียวและความต่อเนื�องของการตั%งถิ�นฐานมนุษย ์ อนัมี  คุณค่า
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ทางดา้นสถาปัตยกรรม  และสื�อให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรมใน
อดีต 
                           2.ในการดาํเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ  จะต้องให้
ความใส่ใจต่อสิทธิของประชาชนในพื%นที� 
                           3.การปรับปรุงหรือฟื% นฟูเมืองโบราณ  และดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบนั  จะตอ้งไดรั้บการวางแผนและการดาํเนินการ  โดยให้ความเคารพต่อเอกลกัษณ์
ทางประวติัศาสตร์และทางคุณค่าของที�ตั%งและสถาปัตยกรรม  ความงามและความสมดุลของสังคมที�มี
อยูเ่ดิม 
                           4.การอนุรักษเ์มืองหรือชุมชนโบราณควรประสานเขา้กลบัแผนพฒันาระดบัชาติ  
ภาค  หรือทอ้งถิ�น  โดยในแผนผงัดงักล่าวจะตอ้งถือการอนุรักษ์เป็นสําคญัและเร่งด่วน  เนื�องจาก  
เอกลกัษณ์และโครงสร้างเฉพาะตวัของเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณนั%น  เป็นสิ�งที�จะหาของใหม่มา
ทดแทนไม่ได ้
                                 ซึ� งเสนอแนวทางในการพฒันาชุมชนควบคู่กบัปรับปรุงโบราณสถานแบบยั�งยืน
ไดด้งันี%  
                                  แนวทางการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนในชุมชน  การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ความรู้  อาจทาํไดโ้ดยการรณรงคผ์า่นองคก์รต่างๆที�มีบทบาทในสังคม  เช่น  โรงเรียน  บา้น  วดั  ซึ� ง
อาจจะใชสื้�อที�เขา้ใจง่าย  และไม่เปลืองงบประมาณมาเป็นตวัช่วยในการทาํความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง  เป็น
การสร้างพื%นฐานความรู้ในเรื�องการอนุรักษแ์ละปรับปรุงโบราณสถาน  ปลุกจิตสํานึกให้ตระหนกัถึง
คุณค่าและความสําคญัของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  ซึ� งเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาติ  
ทั%งนี% อาจมีการจดัทาํคู่มือที�มีรูปภาพและคาํบรรยายแบบกะทดัรัด  เขา้ใจง่าย  เพื�อแนะนาํเกี�ยวกบั
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  และวิธีการที�คนในชุมชนสามารถร่วมมือในการอนุรักษ ์ ให้ประชาชน
ในท้องถิ�น สร้างองค์ความรู้และให้ข้อมูลวิธีที�ควรปฏิบติัอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ถือว่าเป็น
แนวทางในการพฒันาแบบยั�งยืนวิธีหนึ� งที�สามารถฝังรากลึกความรู้  ความภาคภูมิใจให้กบัคนใน
ชุมชนได ้
                                 แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่คนในชุมชน  เป็นการสร้างกลยุทธในการ
ปรับปรุงโบราณสถานและชุมชนเก่าที�นอกเหนือจากการใช้กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั  เพื�อจูงใจให้คนใน
ชุมชนปฏิบติัตาม   ซึ� งแนวทางนี% กองอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม   สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ�งแวดล้อม ได้จดัการสัมมนาระดมสมองของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อการกาํหนดแนว
ทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมมรดกทางวฒันธรรม   เพื�อใช้เป็น
แนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และบริเวณที�ควรค่าแก่การอนุรักษ ์  โดยมี 2 วธีิคือ 
                       1.มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) 
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                มาตรการทางการเงิน  หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที�หน่วยงานภาครัฐ
ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถิ�น นาํมาใชเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจา้ของอาคารในการเขา้
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษใ์นรูปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ยืม 2. ระบบภาษี  3.การ
โอนสิทธิC ในการพฒันาที�ดินและอาคาร   
                          2. การยกยอ่งและการใหร้างวลั 
                          แรงจูงใจในลกัษณะนี%  โดยทั�วไปแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ การให้รางวลัยกย่อง
ตวับุคคล คือการยกยอ่งหรือแสดงการยอมรับผูเ้ชี�ยวชาญ หรือประชาชนในพื%นที� ซึ� งดาํเนินกิจกรรม
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาอาคารเก่า หรือบริเวณซึ�งมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เพื�อเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลหรือชุมชนอื�น และการให้รางวลัสถานที� ซึ� งหมายถึงการแสดงการยอมรับและ
ประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณะชนไดรั้บรู้ 
                                 ซึ� งแนวทางนี% สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนเมือง เก่ าพิมาย   ที� มี
องคป์ระกอบชุมชน  ทั%งรูปแบบชุมชน  กลุ่มสมาชิก  หน่วยงาน  องค์กรต่างๆทั%งภาครัฐและเอกชน   
ซึ� งหากได้รับความร่วมมือจากองค์ประกอบชุมชนใดในการอนุรักษ์ปรับปรุงพื%นที�โบราณสถาน  
อาคารบ้านเรือน   ตรงกับวตัถุประสงค์ที�วางไว ้ ส่วนที�ร่วมมือนั%นอาจได้รับผลตอบแทนในรูป
งบประมาณสําหรับพฒันาชุมชน  กลุ่มสมาชิก  หรือองค์กรนั%นๆ  หรือมีการยกย่องให้เป็นชุมชน  
กลุ่มสมาชิก  หรือองคก์รตน้แบบที�ดี  เพื�อเป็นกาํลงัใจในการปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งให้กบัพื%นที�อื�นๆ
ต่อไป   
 
                                    2.2.2.2.2222. . . . การจัดวางผงั          
                           ชุ ม ช น เ มื อ ง เ ก่ า พิ ม า ย มี คุ ณ ค่ า ท า ง ด้ า น ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์   โ บ ร า ณ ค ดี  
สถาปัตยกรรมตลอดจนผงัเมือง  ซึ� งปัจจุบนัดว้ยการขยายตวัของชนตลอดจนการประกอบกิจกรรม
ต่างๆส่งผลให้ลกัษณะโครงสร้างของเมืองเก่าเปลี�ยนไปจากเดิมและอาจถูกทาํลายอย่างรวดเร็วดว้ย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   
                                    เมื�อวิเคราะห์และประเมินระดับในการปรับปรุงคืออยู่ในเกณฑ์ที�ต้อง                              
การดูแลรักษา  การอนุรักษ์  การปฏิสังขรณ์/การฟื% นฟู  การบูรณะ  รวมถึงการพฒันาและการสร้าง
ขึ%นมาใหม่  เพราะพื%นที�มีความระเอียดอ่อน  มีความสาํคญัในหลายๆดา้น  จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัเกณฑ์
ที�แตกต่างกนัเพื�อใหเ้หมาะสมและเกิดผลกระทบนอ้ยที�สุด  ซึ� งเสนอแนวทางในการปรับปรุง  ดงันี% คือ    
                                    แนวแกนเมืองกบัอุทยานประวติัศาสตร์   
                                   โดยส่วนมากแนวแกนหลักของเมืองนี% มักสัมพันธ์กับทางเข้าหลัก (Main 
Access) ของเมืองด้วย  ควรมีการออกแบบให้ภูมิทศัน์ตลอดแนวแกนหลกัของเมืองมีความเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนั  และจดัภูมิทศัน์ที�สามารถส่งเสริมให้ผูม้าเยือนรับรู้ไดว้่าบริเวณนี%   คือจุดสําคญั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113

ของเมืองเป็นที�ตงัของโบราณสถานที�สาํคญัของเมืองพิมาย  โดยปรับปรุงแนวแกนของเมืองจาํนวน 4 
แนวแกน  คือ   
                           1.อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย – ท่านางสระผม    
                           2.อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย – บาราย   
                                3.อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย – ประตูหิน  และ 
                           4.อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย – ประตูผ ี 
 

 
 
ภาพที�  109  แนวแกนเมืองกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
                                  (ตามที�แสดงในภาพที� 109 แนวแกนส้ม) เพื�อเป็นการสร้างองคป์ระกอบที�สูญ
หายไปของเมืองเก่าพิมายให้ชดัเจนขึ%น   ซึ� งอาจจะมีการควบคุมอาคารสองฝากถนนรวมทั%งปรับปรุง
ภูมิทศัน์บริเวณรอบๆแนวแกนให้เหมาะสม  และเป็นการเชื�อมต่อกบัแนวแกนของโบราณที�สําคญั 
(ตามที�แสดงในภาพที� 109  แนวแกนสีแดง)  เนน้ความสําคญัให้กบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมายดว้ย  
ซึ� งแนวทางในการปรับปรุงทาํได้โดยการปรับแนวแกนของถนนให้สอดคล้องกับแนวแกนของ
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โบราณสถานไม่ให้มีสิ� งกีดขวาง  สองฝากถนนอาจมีการปรับแต่งเพื�อให้เป็นทางเดินเทา้และทาง
จกัรยานเพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวแบบเดินเทา้  ซึ� งอาจจดัให้มีการปลูกพืชพรรณทั%งไมพุ้่ม
และไมย้ืนตน้เพื�อสร้างบรรยากาศความร่มรื�น  อาจจดัให้มีองค์ประกอบภูมิทศัน์ต่างๆเพื�อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกแก่คนเดินเทา้  แต่องคป์ระกอบต่างๆตอ้งไม่กีดขวางมุมมองที�ดีและแนวแกนของ
โบราณสถาน พร้อมทั%งเสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทศัน์โบราณสถานต่างๆที�มีความเกี�ยวเนื�องกนักบั
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  เช่น ท่านางสระผม  บาราย  ประตูหิน ฯลฯเพื�อเป็นการเชื�อมต่อ
ภาพลกัษณ์ของโบราณใหช้ดัเจนสมบูรณ์ยิ�งขึ%น 
 
                                  2.3.2.3.2.3.2.3.    นโยบายจากหน่วยงานต่างๆที�มีความเกี�ยวข้อง    

                                    การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมายและบริบทจะสําเร็จได ้ 
นอกจากที�ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆรวมถึงชุมชนแล้วหน่วยงานทีมีส่วนเกี�ยวข้องก็นับว่ามี
บทบาทสําคญัเช่นกนั  ซึ� งการบริหารจดัการในปัจจุบนันั%นมีการแบ่งภาระหน้าที�ให้หน่วยงานต่างๆ
รับผดิชอบตามความชาํนาญหรือตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย  เช่น  การดูแล  การอนุรักษ ์ การฟื% นฟู
ปฏิสังขรณ์  การบูรณะโบราณสถาน  การพฒันาต่างๆ  รวมถึงการดูแลควบคุมการใช้ที�ดิน  การ
จดัการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  การใชพ้ื%นที�สาธารณะ  โดยแบ่งหน่วยงานที�รับผิดชอบออกเป็น 
2 ส่วนดงันี%   
                      2.3.1.หน่วยงานส่วนท้องถิ� น(ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์) 
ประกอบดว้ย 
                                   1.สุขาภิบาลในเมือง  เป็นองค์กรส่วนปกครองทอ้งถิ�นรับผิดชอบพื%นที�อุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายและโบราณสถานรวมถึงชุมชนพิมาย  ทาํหน้าที�ดูแลสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมรวมถึงองคป์ระกอบอื�นๆที�จะส่งผลต่อกายภาพของเมืองพิมายโดยตรง 
                                   2.ที�ว่าการอาํเภอพิมาย  เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  ดูแลบริหารงาน
ปกครองทอ้งถิ�นทาํหนา้ที�ประสานงาน  ซึ� งไม่ไดดู้แลดา้นกายภาพของเมืองพิมายโดยตรงแต่เป็นส่วน
ช่วยอาํนวยความสะดวกใหส่้วนต่างๆดาํเนินงานไปดว้ยดี   
                                                       3.สาํนกังานธนารักษจ์งัหวดันครราชสีมา  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค  ดูแลการ
ใชป้ระโยชน์ที�ดินราชพสัดุ  ซึ� งจะส่งผลกระทบทางดา้นกายภาพของเมืองพิมาย 
                                    4.สาํนกังานที�ดินจงัหวดันครราชสีมา(สาขาพิมาย)  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ดูแลเกี�ยวกับที�ดิน  อาคารชุด  การจัดสรรที�ดิน  การบริหารที�ดิน รวมถึงออกโฉนดที�ดินในเขต
อาํเภอพิมาย 
                                    5.สํานักงานผงัเมืองจังหวดันครราชสีมา  ทําหน้าที� ดูแลเกี�ยวกับผงัเมือง  
พิจารณาความเหมาะสมทางกายภาพของผงัเมือง  เขตเทศบาล  สุขาภิบาล  และทอ้งถิ�นอื�นๆ  ซึ� งเป็น
หน่วยงานที�มีบทบาทต่อการกาํหนดทางดา้นผงัเมืองของเมืองพิมายโดยตรง 
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                      2.3.2. หน่วยงานส่วนกลาง(ระดบันโยบาย) 
                                   1.สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 9 กรมศิลปากร  ทาํหนา้ที�
ในการดูแลรักษา  อนุรักษ ์ ฟื% นฟูปฏิสังขรณ์  บูรณะโบราณสถาน  จดัการอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย
รวมถึงพื%นที�ทางประวติัศาสตร์ที�ไดขึ้%นทะเบียน  ตลอดจนควบคุมอนุญาตการก่อสร้างอาคารต่างๆใน
บริเวณที�ไดขึ้%นทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้ 
                                   2.สํานักงานนโยบายและแผนสิ� งแวดล้อม  ทาํหน้าที� ดูแลสิ� งแวดล้อมทั% ง
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มศิลปกรรม  เป็นหน่วยงานเสนาธิการ(Technostructure)  และหน่วยงาน
สนบัสนุน(Supporting  staff)  ในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มศิลปกรรม 
                                    3.การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทาํหน้าที�ในการ
สนับสนุนการท่องเที�ยว  ประชาสัมพนัธ์  และให้งบประมาณในการดาํเนินงานต่างๆสําหรับการ
ท่องเที�ยวในเมืองพิมาย 
                                     จะเห็นวา่เมืองพิมายมีหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการจาํนวน
มาก   แต่จากการวิเคราะห์ในบทที�แลว้ทาํให้ทราบวา่ยงัมีประเด็นปัญหาที�ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขซึ� งตอ้ง
อาศยัหน่วยงานในทุกภาคส่วน  โดยเสนอแนวทางให้มีการกาํหนดแผนแม่บทในการกาํหนดทิศทาง
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายรวมถึงบริบทต่างๆร่วมกัน  เพื�อให้เกิดแนวทางที�มีจุดร่วมระหว่าง
หน่วยงานจากส่วนกลางและหน่วยงานส่วนทอ้งถิ�น  แลว้จึงแบ่งหนา้ที�รับผิดชอบให้แต่ละภาคส่วน
ปฏิบติัตามความถนัดภายใต้กรอบแนวความคิดเดียวกนั  โดยต้องมีกลไกที�ทาํให้แผนบรรลุไปสู่
ขั%นตอนการปฏิบติัที�สัมฤทธิC ผลดว้ย   
          
6666.... สรุป 

                    จากการเสนอแนวทางขา้งตน้สามารถนาํมาเป็นกรอบความคิดในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ชุมชนเมืองเก่าพิมายอย่างย ั�งยืน  คุณค่าของชุมชนเก่าอยู่ที�การถ่ายทอดคติความเชื�อ  ความคิด
สร้างสรรค ์ และวถีิชีวติของขอมโบราณออกมาเป็นลกัษณะทางกายภาพ  คติความเชื�อเกี�ยวกบัระบบ
จกัรวาลเป็นเอกลักษณ์ที�สําคญัที�สุดของขอมที�สะทอ้นออกมาในโครงสร้างผงัเมืองของพิมายตวั
โบราณสถานและองค์ประกอบทางผงัเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม  เช่น  สระนํ% า  บาราย  แนวแกน
ต่างๆ  และที�สําคญัที�สุดคือ  ระบบชุมชนโบราณ  ที�แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเมืองเก่าพิมาย
และชุมชนโบราณสถานโดยรอบ  ทั%งหมดนี% คือเอกลกัษณ์และคุณค่าของเมืองเก่าพิมายที�ตอ้งเก็บ
รักษาไว ้ ซึ� งสามารถสรุปประเด็นที�สาํคญัไดด้งันี%   
                  1.การอนุรักษ์โครงสร้างผงัเมือง  ภูมิสถาปัตยกรรม  และสถาปัตยกรรมของเมืองเก่าพิ
มายที�ยงัเหลืออยูใ่หค้งอยูต่่อไป 
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                   2.การฟื% นฟูและปรับปรุงโครงสร้างทางผงัเมือง  ภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
ของเมืองเก่าพิมายที�เสื�อมโทรมสูญหายหรือถูกทาํลาย  ให้กลบัคืนสภาพอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 
                   3.การควบคุมการพฒันา  และกาํหนดทิศทางการพฒันาเมืองในอนาคตอย่างเหมาะสม  
เพื�อรักษาเอกลกัษณ์ของเมืองเก่าพิมายใหค้งอยูต่่อไปในอนาคต 
                   4.การจดัการสิ�งแวดลอ้มของเมืองเก่าพิมายและบริเวณโดยรอบ 
                    5.การจัดองค์กรดําเนินการที� เหมาะสมโดยคํานึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื%นที� 
                   ซึ� งควรจะอนุรักษท์ั%งพื%นที�โดยครอบคลุมทั%งโบราณสถาน  และองค์ประกอบของชุมชน
โบราณควบคู่กนัไป  โดยเฉพาะชุมชนร่วมวฒันธรรมของขอมที�สร้างตามคติความเชื�อในเรื�องภูมิ
จกัรวาล  องคป์ระกอบต่างๆ  ที�รายรอบอนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ (System) ที�ชดัเจน 
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บทที�  7777 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
                   จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง  และกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์ทั%ง 4 
แห่ง  เมื�อนาํมาวิเคราะห์ตามขั%นตอนต่างๆ เชื�อมโยงเขา้กบัพื%นที�ที�ทาํการศึกษา  ทาํให้ไดข้อ้สรุป
แนวทางในการปรับปรุงอุทยานประวติัศาสตร์พิมายซึ� งประเด็นต่างๆที�สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษา
อื�นๆที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  ดงันี% 
 

1111....สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย    

                   จากการเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  สามารถสรุปได้
เป็น  2 ประเด็นหลกัคือ 
                   1. แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ลกัษณะเจาะจงพื%นที� 
            เป็นแนวทางเพื�อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายโดยเฉพาะ  
หลกัการที�นาํมาใช้นั%นได้มาจากกระบวนการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้ง  และกรณีศึกษา
อุทยานประวติัศาสตร์ 4 แห่งที�ได้ขึ%นทะเบียนเป็นมรดกโลก   ซึ� งสรุปได้คือ  แนวทางการใช้
องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ทั%งที�เป็นธรรมชาติและที�สร้างขึ%น การจดัวางผงัตามคติความเชื�อรวมถึง
ปรับปรุงการท่องเที�ยวที�เน้นในเรื�องการจดังาน  แสง  สี เสียง ในพื%นที�อุทยานประวติัศาสตร์เพื�อ
ป้องกนัความเสียหายที�จะเกิดกบัโบราณสถานและภูมิทศัน์โดยรอบ 

                   2. แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ในลกัษณะภาพรวม 

                   ศึกษาครอบคลุมพื%นที�บริบทโดยรอบอุทยานประวติัศาสตร์พิมายที�มีความสัมพนัธ์กนั  ทั%ง
ในแง่ประวติัศาสตร์และที�ตั%ง  ซึ� งสรุปประเด็นที�ตอ้งพิจารณาคือ  ประเด็นชุมชน  ประเด็นการวางผงั
และประเด็นทางดา้นนโยบายจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  
           

2222....ข้อเสนอแนะในการศึกษา    

                                     จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นขอ้เสนอแนะที�สาํคญั  ดงันี% 
                   1.ขอ้จาํกดัเรื�องเวลา   
                   ในการศึกษาเรื�องราวโบราณสถานที�มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที�ยาวนาน  จาํเป็นอยา่ง
ยิ�งที�จะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลให้ไดม้ากที�สุด  รวมถึงการลงไปสํารวจพื%นที�ที�ทาํการศึกษารวมถึงบริบท
โดยรอบโดยละเอียดนบัวา่มีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมาก  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�สมบูรณ์  สามารถ   
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นาํมาเสนอแนวทางการปรับปรุงไดอ้ย่างเหมาะสม  แต่เนื�องดว้ยขอ้จาํกดัเรื�องระยะเวลาการศึกษา  
จึงต้องอาศัยข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆที� มีส่วนเกี�ยวข้อง  และจากกรณีศึกษาอุทยาน
ประวติัศาสตร์ 4 แห่ง  ที�ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แลว้เบื-องตน้  มาเปรียบเทียบเทียบหาความ
เหมาะสมเพื�อปรับใชใ้หเ้ขา้กบัพื-นที�  โดยเป็นการคาดการณ์ผลบนหลกัการที�เชื�อถือได ้
                2. ขอ้เสนอแนะเรื�องพื-นที� 
                ถึงแมว้า่พื-นที�อุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีขอบเขตพื-นที�ที�ชดัเจน  แต่พื-นที�ชุมชนพิมายที�
มีความเกี�ยวเนื�องในแง่ของบริบทที�ตั-งไม่มีขอบเขตที�แน่นอน  ดงันั-นจึงจาํเป็นที�จะตอ้งระบุพื-นที�
เพื�อทาํการศึกษา  ซึ� งไดเ้ลือกชุมชนเมืองเก่าพิมายที�อยู่รอบๆอุทยานประวติัศาสตร์พิมายโดยแบ่ง
เขตจากชุมชนอื�นด้วยถนนหลักซึ� งสันนิษฐานว่าเป็นคูเมืองและกาํแพงเมืองเดิม  เพื�อจะทาํให้
การศึกษาเป็นไปไดอ้ยา่งชดัเจนยิ�งขึ-น 
 
3.3.3.3.    การศึกษาเพิ
มเติมในเรื
องที
เกี
ยวข้อง    

                                    การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงอุทยานประวติัศาสตร์  เป็นเรื�องที�ละเอียดอ่อน  มีความ
เกี�ยวเนื�องในหลายมิติ  และดว้ยบริบทที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาจึงจาํเป็นที�จะตอ้งศึกษาหา
ความรู้เพิ�มเติมเพื�อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที�เหมาะสม  โดยจากพื-นฐานแนวทางนี- สามารถนาํไป
ศึกษาต่อยอดในรายละเอียดต่อไปนี- 
          1.ศึกษาการปรับปรุงภูมิทศัน์ชุมชนเมืองเก่าพิมาย  ในเรื�ององค์ประกอบทางภูมิทศัน์ที�มี
ความเหมะสมกบัสภาพพื-นที� 
          2.ศึกษาในเรื� องการกาํหนดเขตควบคุมทางสายตา  ที�จะนาํไปสู่การกาํหนดเขตพื-นที�
อนุรักษ ์ ซึ� งนบัวา่มีความสาํคญัมากต่อการอนุรักษโ์บราณสถาน 
                3.ศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนเมืองเก่าพิมายที�อยู่บริเวณโดยรอบ
อุทยานประวติัศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อโบราณสถานในแง่ต่างๆ  ซึ� งอาจทาํการศึกษาในประเด็น
เกี�ยวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานที�สอดคลอ้งกบัชุมชน  ผลกระทบที�เกิดขึ-นจากการการอนุรักษ์
และหรือพฒันาโบราณสถานต่อชุมชน   ผลกระทบของโบราณสถานจากชุมชน  และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  เป็นตน้ 
                4.ศึกษาเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรม  ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัประวติัศาสตร์
ความเป็นมาของพื-นที�ควบคู่กบัการอนุรักษแ์ละหรือพฒันาโบราณสถาน 
                5.ศึกษาในเรื�องการอนุรักษแ์ละหรือพฒันาโบราณสถานควบคู่กบัชุมชนเพื�อให้เกิดการ
ท่องเที�ยวแบบยั�งยืน  ศึกษาการเชื�อมโยงโครงข่ายการท่องเที�ยวโบราณสถานภายในพื-นที�โดยใช้
หลกัการทางภูมิทศัน์  เป็นตน้ 
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                    ที�กล่าวมาข้างต้นนี- เป็นเพียงส่วนหนึ� งของการศึกษาในเรื� องเกี� ยวกับภูมิทัศน์
โบราณสถาน  และพื-นที�ที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์  หากมีการจดัทาํแผนการอนุรักษ์แลว้
ขอ้มูลต่างๆเหล่านี- นบัว่ามีความจาํเป็นต่อการกาํหนดรูปแบบทิศทางการอนุรักษ์และหรือพฒันา
เพราะเป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลต่อการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยภาพรวม 
 
4.4.4.4.ข้อเสนอแนะอื
นๆ    

                    ในการปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์   สิ�งหนึ� งที�ตอ้งพิจารณาควบคู่ไปดว้ย
นั�นก็คือชุมชนที�อยูร่ายลอ้มโบราณสถานนั-นๆ  เพราะชุมชนนอกจากจะเป็นกาํลงัที�เขม้แข็งในการ
อนุรักษ์และหรือพฒันาที�สําคญัแลว้  ยงัมีส่วนในการทาํให้ภาพภูมิทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์มี
ความชดัเจนยิ�งขึ-นดว้ย  แต่หากไม่มีการดูแลอย่างถูกตอ้งเหมาะสม   ชุมชนนั-นๆก็จะกลายมาเป็น
ส่วนที�ทาํลายภาพลกัษณ์ของโบราณสถานไดเ้ช่นกนั ซึ� งจากกรณีศึกษาในอุทยานประวติัศาสตร์
หลายๆแห่งก็แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการรุกลํ-าพื-นที�โบราณสถาน  ทั-งเพื�อกิจกรรมต่างๆ  และเพื�อพกั
อาศยั  รวมถึงบางพื-นที�มีส่วนสร้างผลกระทบทางสายตา  ในลกัษณะขององคป์ระกอบของอาคาร  
มวลอาคาร ป้าย  สาธารณูปโภคสาธารณูการที�ไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพื-นที�    เหล่านี-ลว้นส่งผล
ใหก้ารอนุรักษแ์ละหรือพฒันาภูมิทศัน์โบราณสถานไม่ลุล่วงตามวตัถุประสงคที์�วางไวไ้ด ้
                    ดงันั-นการสร้างพื-นฐานทางความรู้ที�ถูกตอ้งให้แก่ชุมชนนบัวา่มีความสําคญั  เป็นการ
ปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม   ทั- งจากการสร้าง
กฎเกณฑข์อ้ตกลง  การสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบติั  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และกาํหนดแนวทางร่วมกบัหน่วยงานในทอ้งถิ�นเพื�อหาแนวทางร่วมกนั   เป็นวิธีการที�เหมาะสม
มากกวา่การมุ่งเนน้ที�จะหาผลประโยชน์จากซากโบราณสถานเพื�อธุรกิจการท่องเที�ยวแต่เพียงอยา่ง
เดียว    การพฒันาที�เนน้ศูนยก์ลางอยู่ระหวา่งโบราณสถานและชุมชนจะเป็นตวัสนบัสนุนให้การ
อนุรักษแ์ละหรือพฒันาตั-งอยูบ่นรากฐานความมั�นคง  ย ั�งยืน  สามารถรักษามรดกทางวฒันธรรมนี-
ใหง้อกงามอยูบ่นผนืแผน่ดินไทยสืบไป 
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