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ปราสาทเมืองสิงห์ถือเป็นโบราณสถานเพียงแหงเดียวท่ีคน้พบทางทิศตะวนัตกของ่
ประเทศไทย โดยรูปแบบปราสาทเป็นแบบบายน ท่ีสร้างขึนในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ้ 7 แหงอาณา่
จกัเขมรเม่ือประมาณ พ.ศ. 1700-1750 ปราสาทเมืองสิงห์เปิดเป็นอุทยานประวติัศาสตร์แหงแรกของ่
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2530 อุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์นบัเป็นแหลงเรียนรู้ทาง่
วฒันธรรมชุมชนโบราณอีกทงัยงัปรากฏรองรอยสมยักอนประวติัศาสตร์ จึงมีรูปแบบการส่ือ้ ่ ่
ความหมายท่ีหลากหลาย อาทิ การฟังบรรยายประวติัผานแอพพลิเคชนัโดนสแกนบาร์โค๊ดผานทาง่ ่่
โทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน  ป้ายส่ือความหมายอุทยานฯ โครงการบรรยายทางวิชาการท่ีรวมกบ่ ั
โรงเรียน โครงการพิพิธภณัฑ์สัญจร รูปแบบการส่ือความหมายท่ีไดก้ลาวมานัน ถึงแมจ้ะมีควา่ ้ ม
หลากหลาย แตกยงัมีชองโหวท่ีทาํให้รูปแบบการส่ือความหมายขาดมิติแหงการเรียนรู้และทาํให้่ ็ ่ ่ ่
แหลงเรียนรู้แหงนีไมเป็นท่ีนาจดจาํ ดงันันผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลสัญลกัษณ์การส่ือความหมาย่ ่ ่ ่้ ้
ทรัพยากรวฒันธรรม และกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม นอกจากนียงัศึกษาคุณค้ ่าทาง
ประวติัศาสตร์เพื่อเป็นแหลงเรียนรู้ทางวฒันธรรม และยงัตอ้งศึกษาขอ้มูลทงัลายลกัษณ์อกัษร ่ ้
หลกัฐานท่ีเป็นโบราณวตัถุ และความหมายตางๆท่ีผูกพนัอยูกบอุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ ่ ่ ั
ผลงานวิจยันีมุงหวงัใหเ้ป็นอีกหน่ึงแรงกระตุน้ในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการส่ือค้ ่ ้ วามหมายเดิม
ใหมี้มิติแหงการเรียนรู้ทงัยงัชวยจูงใจใหทุ้กคนรู้จกัและรักในประวติัศาสตร์ทอ้งถินท่ีหลากหลายใน่ ่้ ่
จงัหวดักาญจนบุรี 
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The Muang Sing Sanctuary is regarded as the only monument of the 
contemporaneous Khmer sanctuary which was found in the western part of Thailand. It was 
constructed in the reign of King Jayavaraman VII, in the Bayon Artistic Style Period. The Muang 
Sing Historical Park   was officially opened as the first historical park in Thailand    on 3rd April 
1987. Undoubtedly, it has been served as the valuable national treasure for the next generations to 
come to learn the past through its richness of architecture, history, decorations and iconography. 
Learning process is tremendously important in one’s life, “Knowing your past is knowing 
yourself”. Thanks to those modern technologies which have helped the learning process much 
easier at your fingertips, for example; audio lecture applications via smart phones, academic 
information provided at historical sites by local schools and mobile museums etc. Despite all fine 
characteristics of the Muang Sing Sanctuary with the help of the present media aids, it is not 
recognized as a remarkable memory publicly as it should be. Moreover, inadequate of learning 
dimension, as a result, we have not reached or touched the upmost of its real charm yet. 
Therefore, this research is meant to promote every possible aspect of the learning dimension to 
encourage the “awareness” and “appreciation” of what we are and who we are in Kanchanaburi,  
one of the richest cultural & historical places in Thailand. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี้ ่  เพราะได้รับความกรุณาจากรอง
ศาสตราจารย ์  ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ถึงแมว้าจะใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน ขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์่
สายนัต ์ไพรชาญจิตร ผูท้าํใหว้ิทยานิพนธ์เลมนีเกดขึนมาได้่ ิ้ ้  

วิทยานิพนธ์ฉบบันีจะไมสามารถสาํเร็จได ้ถา้หากปราศจากผูมี้พระคุณท่ีคอยชวยเหลือ้ ่ ่
จดัทาํในดา้นตาง ๆ ซ่ึงทาํใหข้า้พเจา้สามารถสาํเร็จลุลวงไปได ้ ขอบพระคุณอยางใจจริง่ ่ ่  
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