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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

1

บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โบราณสถานเปรี ย บเสมื อนสมุ ดบันทึ ก ที บ อกเล่ า ความเป็ นมาในอดี ตแสดงให้เห็ นถึ ง
อารยะธรรมต่ างๆของพื( นที รวมถึ งบ่ ง ชี( ถึง กลุ่ ม ชาติพ นั ธุ์ที เคยมี บ ทบาทสํา คัญในการดํารงอยู่ ณ.
ช่วงเวลาหนึงให้แก่คนรุ่ นหลังได้รับรู้และได้กลายมาเป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะรวมถึงสถาปั ตยกรรม
ให้คนในชุ มชนนั(นๆได้ภาคภูมิใจ นอกจากบทบาทสําคัญในแง่ ประวัติศาสตร์ แล้ว ยังนับว่าเป็ น
ต้นทุนทางการท่องเทียวอันทรงคุ ณค่าของบริ บทใกล้เคียง เป็ นฟั นเฟื องทีช่วยขับเคลือนเศรษฐกิ จ
สําหรับคนในพื(นที และสร้างทางเลือกใหม่แก่นกั ท่องเทียวทีมีความสนใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนทีอยูแ่ วดล้อมด้วย โบราณสถานในประเทศ
ไทยนั(นมี ม ากมายพบเห็ นได้ท วั ทุ ก ภูมิ ภาค ซึ งอาจมี ค วามเป็ นมาที แตกต่ า งกันและสื อได้หลาย
รู ป แบบตามศรั ท ธาความเชื อ หรื อตามศิ ล ปะและเทคโนโลยีก ารก่ อ สร้ า งตามยุค สมัย นั(น ๆ แต่
โบราณสถานทีจะกล่าวถึงในทีน( ี เป็ นสถาปั ตยกรรมในยุคขอมเชือกันว่าเป็ นต้นแบบของการก่อสร้าง
ปราสาทนครวัดในเขมร นัน ก็คือ “อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย” จังหวัดนครราชสี มา อันมีรูปแบบ
เป็ นศาสนสถานของขอมโบราณทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทยและได้กลายมาเป็ นมรดกของ
มนุษยชาติในปัจจุบนั
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีการปรับปรุ งทางกายภาพของตัวอาคารหลายครั(งจนมีสภาพ
ทีค่อนข้างสมบูรณ์กว่าสมัยก่อนมาก แต่ยงั จะไม่สามารถเรี ยงร้อยเป็ นเรื องราวทีชดั เจนได้เลยหาก
ขาดการสนับสนุ นจากภูมิทศั น์โดยรอบ ทีนับว่าเป็ นส่ วนหนึ งในองค์ประกอบสําคัญอันส่ งเสริ ม
ความเป็ นพื(นทีทางประวัติศาสตร์ ซึ งนอกจากจะช่ วยบอกเล่าความเป็ นมาของโบราณสถานแห่ งนี(
แล้วยังสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ ผทู้ ีมาเข้าชมได้ อีกทั(งในยุคสมัยทีมุ่งเน้นนโยบายการ
ท่องเทียวนี( มีการจัดกิ จกรรมต่างๆนอกเหนื อจากการทีผมู้ าเยือนได้เห็นซากทางสถาปั ตยกรรมและ/
หรื อซึมซับความรู้จากป้ ายหรื อเอกสารเท่านั(น ยังมีการจัดให้มีการแสดง แสง สี เสี ยง หรื อมหรสพ
สมโภชมีชืองานว่า “เทศกาลท่องเทียวพิมาย” ทีมีการจัดขึ(นทุกปี เพือเล่าเรื องผ่านศาสตร์ และศิลป์
ต่างๆโดยมีตวั โบราณสถานเป็ นฉากให้ผคู้ นได้เข้าใจประวัติศาสตร์ ในอรรถรสทีแปลกใหม่ และ
ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายเริ มเป็ นทีรู้จกั แก่ ผูค้ นส่ งผลให้มี นักท่ องเทียวเข้า มามากขึ( น การ
ปรับปรุ งพื(นทีเพือรองรับกิ จกรรมต่างๆจึงนับว่ามีความจําเป็ น ทั(งนี( นอกจากเป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวแล้วยังเป็ นการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ด้วย
1.

1

2

โดยแนวทางการอนุ รั ก ษ์แ ละหรื อ ปรั บ ปรุ ง อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายอาจมี ค วาม
แตกต่างหรื อคล้ายคลึ งกันกับอุทยานประวัติศาสตร์ อื$นๆ แต่ส$ิ งที$ตอ้ งพิจารณาเหมือนกันนั$นก็คือ
ขอบเขต (Scope) กระบวนการ (Process) วิธีการ (Methodology) เทคนิ คที$แตกต่างกัน อีกทั-งยัง
ต้องพิจารณาถึงสภาพท้องถิ$ น (Localiy) วัสดุที$ใช้ในการก่อสร้าง (Meterial) สภาพทางสังคม และ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกด้วย (กองโบราณคดี 2532)
การศึ ก ษาในครั- งนี- จึ ง มุ่ ง ประเด็ น ไปที$ แ นวทางการปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ซึ$ งหมายถึ ง
สภาพแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
โดยรวบรวมจากแนวคิด
ทฤษฎี งานวิช าการที$ มี ค วามเกี$ ย วข้อ งและจากกรณี ศึ ก ษาอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ แ ห่ ง อื$ น ๆ มา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื$อปรับใช้ให้เข้ากับบริ บทของพื-นที$ สร้ างแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ที$
เหมาะสมกับอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย และอาจใช้เป็ นกรณี ศึกษาสําหรับอุทยานประวัติศาสตร์
แห่งอื$นๆต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื$อศึกษาหลักการ ทฤษฎี พร้อมทั-งรวบรวมข้อมูลที$เกี$ยวข้องกับการส่ งเสริ มและ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ที$เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดที$มีความสอดคล้องกับอนุรักษ์และพัฒนาพื-นที$
อุทยานประวัติศาสตร์
2. เพื$อศึกษาแนวทางการเลือกใช้องค์ประกอบทางด้านภูมิทศ
ั น์ของอุทยานประวัติศาสตร์
ที$ส่งเสริ มโบราณ สถานและสอดคล้องกับการใช้งานของกิจกรรมในปั จจุบนั
3. เพื$อเป็ นการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์ ที$เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บท
และการใช้งานสํา หรับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
4. เพื$อเป็ นกรณี ศึกษาในเรื$ องการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์สาํ หรับอุทยาน
ประวัติศาสตร์แห่งอื$นๆต่อไป

2.

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตพื-นที$ศึกษา
ครอบคลุมเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ซึ$ งมีพ-ืนที$ 115 ไร่ รู ปสี$ เหลี$ยมผืนผ้า กว้าง
่ อบโบราณสถาน
565 เมตร ยาว 1,030 เมตร โดยอาศัยแนวเขตของกําแพงที$อยูร
ขอบเขตด้านเนื-อหา
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที$เกี$ ยวข้องกับการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์อุทยานประวัติศาสตร์ การ
ส่ งเสริ มเอกลักษณ์ คุณค่าของพื-นที$ทางประวัติศาสตร์ ที$มีความเกี$ยวข้องกัน
2. ศึ ก ษาเกี$ ย วกั บ แนวทางการเลื อ กใช้ อ งค์ ป ระกอบต่ า งๆของภู มิ ท ั ศ น์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ที$เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานกิจกรรมในปัจจุบนั ซึ$งครอบคลุมเนื-อหาดังนี3.
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ชนิดของวัสดุพืชพรรณ
2.2. ตําแหน่งและลักษณะของการจัดวาง
2.3. ป้ าย/สื$ อสัญลักษณ์ต่างๆทั-งนี- รวมถึงสิ$ งอํานวยความสะดวกอื$นๆเพื$อรองรับ
กิจกรรมต่างๆที$เกิดขึ-นในพื-นที$ดว้ ย
3. ศึ กษากรณี ศึกษาการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์ ที$มีลกั ษณะเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ซ$ ึ งเลือก
พื-นที$ที$ได้ข- ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก อันได้แก่
3.1. อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
3.2. อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
3.3. อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จังหวัดสุ โขทัย
3.4. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยทําการศึกษาเพื$อหารู ปแบบการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในอุทยานประวัติศาสตร์ หาจุดร่ วม
และจุดต่างเพื$อให้ได้ขอ้ สรุ ปที$มีความเหมาะสมกับพื-นที$
2.1.

ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
1. เพื$อเป็ นการเพิ$มองค์ความรู ้ ในหลักการและทฤษฎี รวมถึ งการจัดองค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิดของการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็ น
ขั-นตอน
2. เพื$อจะได้ทราบถึ งแนวทางในการปรั บปรุ งภูมิท ศ
ั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะของบริ บทที$ต- งั ความสําคัญของพื-นที$ประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับการใช้
งานในกิจกรรมที$เกิดขึ-น
3. เพื$อเป็ นแนวทางหรื อเป็ นกรณี ศึกษาเพื$อนําไปประยุกต์ใช้ในเรื$ องการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์
กับอุทยานประวัติศาสตร์อื$นๆที$มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
4.

ระเบียบวิธีศึกษา
1. การเก็บ รวบรวมข้อมู ล เบื- อ งต้น ภาคทฤษฎี โดยศึ กษาจาก เอกสารงานวิจย
ั และสื$ อ
อินเตอร์ เน็ตเพื$อให้ทราบถึงสภาพทางกายภาพของพื-นที$อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย รวมถึงข้อมูล
ทางวิชาการอื$นๆที$เกี$ยวข้องโดยแบ่งเป็ น
1.1.ข้อ มู ล พื- น ฐานของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายรวมถึ ง ข้อ มู ล ของพื- น ที$ ที$ มี
ความสัมพันธ์กบั เนื-อหาการศึกษา
1.2.หลัก การ ทฤษฎี แนวคิ ด ที$ เ กี$ ย วข้อ งกั บ การปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์และการปรับปรุ งพื-นที$ทางประวัติศาสตร์ที$ใกล้เคียงกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
5.
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ข้อเสนอแนะ ข้อกําหนด ข้อบัญญัติหรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับการอนุรักษ์
การพัฒนาปรับปรุ งพื-นที$ภูมิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
1.4.การศึ ก ษาข้อ มู ล ฑุ ติ ย ภู มิ เพื$ อ รวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ต่า งๆ จากเอกสาร
วิช าการที$เชื$ อถื อได้ครอบคลุ ม ไปถึ ง งานวิจยั ที$ มีค วามเกี$ ย วข้องกับ การปรั บปรุ ง ภูมิ ทศั น์อุทยาน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานต่างๆที$มีบริ บทใกล้เคียงกับพื-นที$ศึกษา
1.3.

การวิจยั เชิ งสํารวจภาคสนามขั-นต้นเพื$อประเมินพื-นที$ โดยเข้าไปสังเกตการณ์ ดว้ ย
สายตา(Visualizing)
เพื$อเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมด้วยถ่ายภาพและจดบันทึก
3.
ทําการศึกษากรณี ศึก ษาเพื$อนํา มาเปรี ยบเที ยบและประยุกต์เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย โดยใช้เกณฑ์การเลือกจากความใกล้เคียงทางรู ปแบบ
โบราณสถานนัน$ ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ จาํ นวน 4 แห่ งในประเทศไทยที$ได้ข- ึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลก ดังนี3.1. อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
3.2. อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
3.3. อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จังหวัดสุ โขทัย
3.4. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. ทําการวิเคราะห์ขอ
้ มูลที$ได้จากข้อ 1, 2 และ3 เพื$อเสนอแนวทางในการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
2.

ข้ อตกลงในการศึกษา
ั น์โดย
1. อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ในที$น- ี หมายถึ งตัวปราสาทหิ นพิมาย รวมถึ งภูมิทศ
รอบตัวปราสาท ซึ$ งกําหนดตามแนวเขตรั-วที$ล้อมรอบอย่างชัดเจนระหว่างโบราณสถานกับพื-นที$
ชุมชน มีมีพ-ืนที$ 115 ไร่ รู ปสี$ เหลี$ยมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร
2. แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์อุทยานประวัติศาสตร์ ในที$น- ีหมายถึงแนวทางการ
ปรับปรุ งและออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทศั น์เพื$อให้มีลกั ษณะที$เหมาะสมกับความเป็ น
โบราณสถานและสอดคล้องกับการใช้กิจกรรมในปั จจุบนั
3. ในการศึกษานี- เป็ นการหาแนวทางในการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
เฉพาะลักษณะทางกายภาพของภูมิทศั น์เท่านั-น ไม่ได้รวมถึงองค์ประกอบอื$นๆ
6.

บทที
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แนวคิดและทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ทีได้กลายมาเป็ น
สัญลักษณ์ (Identity) ของเมืองแล้ว ยังถือได้ว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีทาํ ให้เกิดสุ นทรี ยภาพของ
เมืองทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม นอกจากนี/ ยงั พัฒนาจนเป็ นสถานทีท่องเทียวทีคนทั/งประเทศ
รวมถึงชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจทําให้อาํ เภอพิมายอันเป็ นสถานทีต/ งั ของโบราณสถานนี/ เป็ นที
รู้จกั ตามไปด้วย และทีสําคัญคือสร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายได้ให้แก่ คนในท้องถิ นได้เป็ น
อย่างดี
ในปั จจุบนั ได้มีการบูรณะและปฏิสังขรณ์ตวั ประสาทหิ นพิมายให้มีสภาพทีสมบูรณ์ข/ ึ น
เพือให้ได้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ดังนั/นการปรับปรุ งภูมิทศั น์ใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายก็นับว่ามี ความสําคัญในการที จะกลายมาเป็ นสิ ง ทีช่ วยส่ งเสริ มให้ตวั
ปราสาทมีความชัดเจนยิงขึ/น ทั/งยังเป็ นการสร้างความเหมาะสมเพือทีจะสามารถรองรับการใช้งาน
ในสถานการณ์ แ ละกิ จ กรรมที เ กิ ด ขึ/ นในปั จ จุ บ ัน ด้ ว ย โดยการปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ อุ ท ยาน
ประวัติศ าสตร์ พิม ายนี/ ต้องอาศัย องค์ค วามรู้ ทฤษฎี และวิธีป ฏิ บ ตั ิจากเอกสารวิช ารการ งานวิจยั
รวมถึ ง บทความต่ า งๆ ของหน่ วยงานหรื อจากผูเ้ ชี ย วชาญในสาขาที เกี ย วข้อง เพือที จะให้เกิ ด
แนวทางอันเป็ นประโยชน์และใช้งานได้อย่างเหมาะสม การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องจึง
ประกอบด้วยเนื/อหาดังต่อไปนี/
ความหมายทีเ กีย วข้ องกับแนวทางปรับปรุ งภูมิทศั น์
กรมศิ ล ปากรเป็ นหน่ วยงานที มี หน้า ที โดยตรงในการควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน
ดําเนิ นงานอนุ รักษ์ภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์พ.ศ.
2504
แก้ไขเพิมเติมครั/ งล่าสุ ดพ.ศ.2535
และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ พ.ศ.2528 ซึ งมี
สาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี/
1.1 นิ ยามศัพท์ทีเกียวข้อง
1. การอนุ รักษ์ หมายความว่าการ ดูแล รักษา เพือให้คงคุณค่าไว้และให้หมาย
รวมถึงการป้ องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย
2. การสงวนรักษา หมายถึง การดูแล รักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าทีเป็ นอยู่
และป้ องกันมิให้เสี ยหายต่อไป

1.
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การปฏิสังขรณ์ หมายถึง การทําให้กลับคืนสู่ สภาพเดิมอย่างที$เคยเป็ นมา
4. การบูรณะ หมายถึ ง การซ่ อมแซมและการปรับปรุ งให้มีรูปทรง ลักษณะกลม
กลืนเหมือนของเดิมให้มากที$สุดเท่าที$จะมากได้ แต่ตอ้ งแสดงความแตกต่างของสิ$ งที$มีอยูเ่ ดิม และสิ$ ง
ที$ทาํ ขึ/นมาใหม่
5. โบราณสถาน หมายถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และศิ ล ปวัต ถุ ที$ ติ ด ตั/ง ประจํา กับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์น/ ัน ซึ$ งโดยอายุห รื อ โดยลัก ษณะแห่ ง การก่ อ สร้ า งหรื อ โดยหลัก ฐานเกี$ ย วกับ
ประวัติศาสตร์ อสังหาริ มทรัพย์น/ นั เป็ นประโยชน์ในทางศิลปะ
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
โบราณสถาน ต้องมีสาระสําคัญด้านใดด้านหนึ$ง หรื อหลายด้านคือ
5.1.ด้า นเอกลัก ษณ์ เป็ นคุ ณ ค่ า ของโบราณสถานที$ แ สดงการรั บ รู ้ หรื อ
ความเข้าใจถึงที$มา สถานที$ต/ งั ชนชาติ ความเชื$อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชน
ใดชุ ม ชนหนึ$ ง หรื อประเทศใดประเทศหนึ$ งโดยเฉพาะ ตัว อย่ า งเช่ น พระมหาธาตุ เ มื อ ง
นครศรี ธรรมราช เป็ นที$รับรู้ กนั ว่าเป็ นเอกลักษณ์ ของเมืองนครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวนครศรี ธรรมราชและชาวใต้ เป็ นต้น
5.2. ด้านวิชาการ เป็ นคุ ณค่าของโบราณสถานที$ส ะท้อนเรื$ องราวในอดี ต
เป็ นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ซึ$ งเป็ นเครื$ องแสดงประวัติ
ความเป็ นมาอันเก่ า แก่ ข องชุ ม ชน ของชาติ รวมทั/ง เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต เช่ น
โบราณสถานในเมืองโบราณสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย แสดงเรื$ องราวประวัติศาสตร์ ชาติไทยและ
แหล่งเรี ยนรู้ทางศิลปะ ทางโบราณคดี เป็ นต้น
3.

ภาพที$ 1 วัดช้างล้อม จังหวัดสุ โขทัย
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx

7

ด้า นเศรษฐกิ จ เป็ นคุ ณค่ า ของโบราณสถานที$ ก่ อให้เ กิ ด รายได้ข อง
ชุมชนและของประเทศทั/งทางตรงและทางอ้อมจากการที$เป็ นสถานที$ท่องเที$ยว สร้างกิจกรรมต่างๆ
อันสื บเนื$ องจากการท่องเที$ยว พร้อมๆกับการศึกษาหาความรู้ ตัวอย่างเช่ น อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิ งห์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง เป็ นต้น
3.

ภาพที$ 2 อุทยานปราสาทพนมรุ ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx

ด้า นการใช้ส อย เป็ นคุ ณค่าของโบราณสถานที$ สามารถนํามาใช้
งานได้ในปั จจุบนั ซึ$ งเป็ นการใช้งานที$ไม่ก่อให้เกิ ดการเสื$ อมสภาพ การเปลี$ยนแปลง หรื อการรื/ อ
ทําลายโบราณสถานนั/น ตัวอย่างเช่ น ศาลากลางเก่ าจังหวัดราชบุรี หมู่พระวิมานพระราชวังบวร
สถานมงคล (วังหน้า) ปัจจุบนั ใช้เป็ นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระรามราชนิเวศน์
(วังบ้านปื น) ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑสถาน และจวนเรซิดงั กัมปอร์ต จังหวัดตราด เป็ นต้น ซึ$ งปั จจุบนั
เป็ นที$ทาํ การสํานักคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็ นต้น
4.

ภาพที$ 3 พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปื น)
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx
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ด้ า นสั งค ม เ ป็ น คุ ณ ค่ า ขอ งโ บร าณ ส ถ าน ที$ เ กี$ ย วข้ อ ง กั บ
ขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี เป็ นความภาคภูมิ ใจของคนในสังคม เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
สังคม ตัวอย่างเช่น มัสยิดกรื อเซะ จังหวัดปั ตตานี พระธาตุดอยสุ เทพ จังหวัดเชี ยงใหม่ พระธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เป็ นต้น
5.

ภาพที$ 4 มัสยิดกรื อเซะ จังหวัดปัตตานี
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx

ด้านการเมือง เป็ นคุ ณค่าของโบราณสถานที$เกี$ ยวข้องกับเหตุการณ์
สําคัญในประวัติศาสตร์ การกําหนดขอบเขตหรื อการรักษาอธิ ปไตย และการสร้างความร่ วมมือร่ วม
ใจของคนทั/งชาติ ตัวอย่างเช่ นวัดชลธาราสิ งเห หรื อวัดพิทกั ษ์แผ่นดินไทย อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิ วาส ซึ$ งเป็ นโบราณสถานสําคัญในการกําหนดแบ่งเขตแดนระหว่างไทย – อังกฤษ ในสมัย
รัชกาลที$ 5 เป็ นต้น
6.

ภาพที$ 5 วัดชลธาราสิ งเห หรื อวัดพิทกั ษ์แผ่นดินไทย
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx
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ด้านสุ นทรี ยภาพ เป็ นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม
เช่น วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี วัดพระสิ งห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดใหญ่สุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี หอไตรวัดทุ่งศรี เมือง จัง หวัดอุบลราชธานี เป็ นต้น
7.

ภาพที$ 6 วัดพระสิ งห์ จังหวัดเชียงใหม่
ที$มา: การอนุรักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ 18 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.
finearts-psdg.com/n/tabid/211/Default.aspx

การกําหนดขั/นตอนการอนุรักษ์
1.สํ า รวจสภาพเดิ ม และสภาพปั จ จุ บ ั น ทั/ ง รายละเอี ย ดทางสถาปั ตยกรรม
ประวัติศาสตร์ และสภาพความเสี ยหาย บันทึกเป็ นเอกสาร ภาพ และเขียนแบบโดยละเอียดเพื$อเป็ น
ข้อมูลพิจารณาทําโครงการอนุรักษ์และเป็ นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์
2.จัดทําโครงการให้พิจารณาว่าโบราณสถานนั/นมีคุณค่า หรื อจุดเด่นด้านใด แล้ว
จัดทําโครงการโดยให้ความสําคัญในการรักษาจุดเด่นนั/นเป็ นหลัก และให้ความสําคัญด้านรองอื$นๆ
ด้วย
3.พิจ ารณาประวัติก ารบูร ณะ หรื อ ต่อ เติ มแก้ไ ข เพื$อ พิจ ารณารื/ อ ถอนส่ วนต่อ เติ ม
หากมันทําให้คุณค่าของเดิมเสี ยไป หรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
1.3 มาตรการการอนุ รักษ์
1.การปกป้ อง (การระวังรักษาไม่ให้ถูกทําลาย เช่ น การขึ/นทะเบียน การกันเขต
การผลักดันผูบ้ ุกรุ ก ฯลฯ)
2. การอนุ รักษ์
3. การคุม
้ ครอง (การปกป้ องและรักษาภูมิทศั น์, สภาพแวดล้อม และการบริ หาร
จัดการ)
1.4 มาตรการการอื$นๆ
1.2
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1.

ในการอนุรักษ์โบราณสถาน กําหนดให้คาํ นึงถึงภูมิทศั น์และสิ$ งแวดล้อมด้วย

ภาพที$ 7 ภูมิทศั น์วดั พระพายหลวง จังหวัดสุ โขทัย
ที$มา: สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบตั ิและกฎหมายว่าด้วยการอนุ รักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื$อ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm
จัดการภูมิทศั น์ ด้วยการปรับพื/นที$โดยรอบให้เรี ยบปลูกหญ้า ตัดต้นไม้ใหญ่ให้เหลื อ
เพียงบางส่ วน เพื$อไม่ให้บดบัง โบราณสถาน ซึ$ งเป็ นวิธีการจัดการกับภูมิทศั น์ของโบราณสถาน
โดยทัว$ ไป

ภาพที$ 8 ภูมิทศั น์วดั ไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที$มา: สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบตั ิและกฎหมายว่าด้วยการอนุ รักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื$อ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm
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กําหนดให้พิจารณาแบบที$เหมาะสมที$สุดในการอนุ รักษ์ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
แบบหนึ$งแบบใดเสมอไป และพิจารณาว่าได้บูรณะแก้ไขมาแล้วกี$ครั/ง ผิดถูกอย่างไร
3.กําหนดให้แสดงหลักฐานการเปลี$ ยนแปลงแก้ไขด้วยวิธีการบันทึ กเป็ นเอกสาร
เขียนแบบหุ่นจําลอง หรื อวิธีอื$นใด
4.กํา หนดให้เ ลื อ กใช้ก ารสงวนรั ก ษาสํา หรั บโบราณสถานที$ มี ความสํา คัญ เยี$ย ม
ยอด รวมทั/งชิ/นส่ วนทางจิตรกรรม ประติมากรรมและโบราณวัตถุที$มีคุณค่าเยี$ยมยอดด้วย ยกเว้น ปู
ชนียวัตถุ ที$มีการเคารพ บูชามาโดยตลอดและคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว
5.กํา หนดให้ใช้เ ทคนิ ค การอนุ รั ก ษ์ที$ ผ่า นการศึ ก ษาและทดลองจนเป็ นที$ พ อใจ
แล้วเท่านั/น
6.กําหนดให้การเสริ มความมัน
$ คงแข็งแรงเท่าที$จาํ เป็ น เรี ยบง่ายและกลมกลืนกับ
ของเดิม
7.ในกรณี จาํ เป็ นต้องทําชิ/ นส่ วนที$ขาดหายไปขึ/นมาใหม่ตอ
้ งทําให้กลมกลืนกับ
ของเดิม แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นได้วา่ ทําขึ/นมาใหม่
8.ควรอนุ รั ก ษ์ซ ากโบราณสถาน โดยการรวบรวมชิ/ น ส่ ว นมาประกอบขึ/ น ให้
เหมือนเดิมทั/งหมดหรื อเพียงบางส่ วน สําหรับชิ/นส่ วนที$ขาดหายไปแต่จาํ เป็ นสําหรับการสงวนรักษา
อาจทําเพิ$มขึ/นใหม่ได้
9.การอนุ รักษ์ซากโบราณสถานซึ$ งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี น/ น
ั
ให้ทาํ โดยรักษาไว้ ตามสภาพเดิมหลังการขุดแต่ง และป้ องกันไม่ให้เสี ยหายต่อไป ด้วยวิธีที$ไม่ทาํ
ให้โบราณสถานเสี ยคุณค่า
10.โบราณสถานที$ เ ป็ นปู ช นี ย สถานอัน เป็ นเคารพบู ช า ซึ$ ง เป็ นที$ รู้ จ ก
ั กันดี ข อง
ประชาชนโดยทัว$ ไปจะต้องบูรณะโดยไม่มีการแก้ไข เปลี$ยนแปลงลักษณะสี และทรวดทรงซึ$ งทําให้
โบราณสถานนั/นหมดคุณ ค่า หรื อเสื$ อมความศักดิAสิทธิA ไป
11.เมื$ อ ไม่ ส ามรถป้ องกัน การโจรกรรม หรื อ การชํา รุ ด เสี ย หายของชิ/ น ส่ ว น
โบราณสถานประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรมด้วยวิธีอื$นแล้วให้ใช้การนําชิ/นส่ วนนั/น มา
เก็บรักษาไว้ในสถานที$อนั ปลอดภัยและทําแบบจําลองให้เหมือนของเดิมไปประกอบไว้ที$เดิมแทนได้
12.โบราณสถานที$ยงั ใช้ประโยชน์อยู่ ให้สามารถต่อเติมเสริ มสร้ างสิ$ งจําเป็ นขึ/น
ใหม่ได้ เพื$อ ความเหมาะสม ไม่จาํ เป็ นต้องเหมือนของเดิมแต่ตอ้ งมีลกั ษณะกลมกลืน ไม่ทาํ ลาย
คุณค่าโบราณสถานนั/น
13.โบราณสถานทั/งที$ข/ ึ นทะเบียนและไม่ข/ ึ นทะเบียน ต้องมีมาตรการบํารุ งรั กษา
ให้มีสภาพสวยงามอยูเ่ สมอ
14.โบราณสถานที$ ชาํ รุ ด ทรุ ด โทรม อาจเป็ นอัน ตราย ควรใช้ม าตรการเบื/ อ งต้น
เสริ มความแข็งแรงไว้ก่อนที$จะทําการอนุรักษ์
2.
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ในบางกรณี ที$ ต้องใช้ผูเ้ ชี$ ย วชาญเฉพาะด้า นให้ติด ต่ อ ขอความร่ วมมื อ จาก
หน่วยงานอื$นหรื อสถาบันเอกชน
15.

ภาพที$ 9 เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
ที$มา: สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบตั ิและกฎหมายว่าด้วยการอนุ รักษ์โบราณสถาน (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื$อ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จากhttp://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/law01.htm
แนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1.
2.1.แนวทางอนุ รั ก ษ์ สิ งแวดล้ อ มศิ ล ปกรรม ( กองอนุ รั ก ษ์ ส$ิ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรม: แนวทางอนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรม)
ศิลปกรรมนับเป็ นมรดกของชาติที$มีคุณค่าจําเป็ นต้องอนุรักษ์ไว้ ในขณะเดียวกันสิ$ งแวดล้อม
โดยรอบแหล่งศิลปกรรมเหล่านั/น เป็ นสิ$ งที$จะต้องอนุรักษ์ควบคู่กนั ไปด้วย เนื$องจากเป็ นสิ$ งแวดล้อม
ของศิ ล ปกรรมเพื$อจัดระเบี ย บให้ส$ิ ง แวดล้อมและรั ก ษาคุ ณภาพของแหล่ ง เหล่ า นั/นโดยตรง เพื$ อ
วิเคราะห์ถึงปัญหาการทําลายสิ$ งแวดล้อมศิลปกรรม พบว่า มีท/ งั ที$เกิดจากการกระทํา โดยเจตนา ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผลกระทบจากการพัฒนาต่างๆ ซึ$ งสิ$ งเหล่ านี/ ย่อมหมายถึง จะมีการใช้ปัจจัย
ศิลปกรรมจํานวนมายิ$งขึ/น จนเป็ นที$น่าห่ วงว่าแหล่ งศิลปกรรมที$ยงั มิได้ศึกษา และวางแผนการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมอาจถูกทําลายลงได้ในที$สุด
2.1.1. ความหมายของสิ$ งแวดล้อมศิลปกรรม
ศิ ล ปกรรม หมายถึ ง สิ$ ง ที$ ม นุ ษ ย์ไ ด้ส ร้ า งหรื อ กํา หนดขึ/ น ทั/ง ในอดี ต และปั จ จุ บ ัน ด้ว ย
ความสามารถ
สติปัญญากําลังกายกําลังใจ และได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติ
ศาตร์ โบราณคดี

2.
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และเทคโนโลยี ศิลปกรรม ที$กล่าวถึง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที$ 1 คือ ศิลปกรรมที$ใช้งานอยู่ เช่น วัด สถานที$ราชการ อาคารพาณิ ชย์ บ้านเรื อน
ย่านวัฒนธรรม
ลักษณะที$ 2 คือ ศิลปกรรมที$ไม่ได้ใช้งาน (ตามหน้าที$เดิม)แล้ว เช่น ซากโบราณสถานวัด
ร้าง กําแพงเมือง คูเมือง แหล่งประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี
ศิลปกรรมที$กล่าวถึงทั/ง 2 ลักษณะ นอกจากจะมีคุณค่าแห่งความงามอยูใ่ นตัวเองแล้ว สิ$ ง
แวดล้อมก็มีความสําคัญด้วย คือเป็ นสิ$ งที$ช่วยส่ งเสริ มความงามของศิลปกรรมให้เด่นชัดยิง$ ขึ/นสิ$ งแวด
ล้อมศิลปกรรม จึงประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญ คือ
1. ตัวศิลปกรรม ทั/ง 2 ลักษณะที$กล่าวแล้วข้างต้น
่ ดยรอบและที$เกี$ยวข้อง คือปริ มณฑลรอบตัวศิลปกรรมหรื อ
2. สภาพแวดล้อมที$อยูโ
อาณาบริ เวณ
2.1.2. แนวทางการอนุ รักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรม
1. เร่ ง รั ด และกระตุ น
้ ให้หน่ วยงานของรัฐและประชาชนเอาใจใส่ ควบคุ ม ดูแล
อนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายให้เหมาะสมและได้ผลในทางปฏิบต
ั ิอย่างแท้จริ ง
3.ป้ องกัน มิ ใ ห้ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ นไปในทางที$ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ยหายต่อสิ$ งแวดล้อมศิลปกรรม
4. เสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในท้องถิ$ นเพื$อทําหน้าที$ รับผิดชอบ
ร่ วมกันในการคุม้ ครองและรักษาสภาพแวดล้อมที$ดีแก่แหล่งศิลปกรรม
5. ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารอบรมและสร้ า งสามัญ สํา นึ ก ให้ป ระชาชนเกิ ด ความรู ้ สึ ก หวง
แหนและเห็นคุณค่าของศิลปกรรมและ สิ$ งแวดล้อมที$มีส่วนเกี$ยวข้องกับแหล่งศิลปกรรม
6. พัฒ นาวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทางด้า น
เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรม
แนวคิดในการอนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural HerIitage Conservation) คือ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมที$อยูใ่ นเขตศิลปกรรมอย่างเหมาะสม มีระดับความเข้มงวดในการควบคุม โดย
แบ่งออกเป็ น
1.บรรยากาศ (Atmosphere): หมายถึง ตัวศิลปกรรมและสิ$ งแวดล้อมที$มีความสอด
คล้อง ส่ งเสริ มซึ$งกันและ กัน
2. แหล่งอันควรอนุ รักษ์ (Nucleus): หมายถึง ตัวศิลปกรรมซึ$ งเป็ นสิ$ งสําคัญที$ที$จะ
ต้องอนุรักษ์
3. พื/นที$สงวน (Preservation Area): หมายถึง พื/นที$ที$มีคุณค่ามากทางวิชาการและ
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี$ยนแปลงหรื อผลกระทบที$ทาํ ให้ถูกทําลายได้ง่าย ในพื/นที$น/ ีหา้ มกระทําการ
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ใดๆ ที$เป็ นการเปลี$ยนแปลงสภาพดั/งเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด
4. พื/นที$อนุ รักษ์ (Conservation Area): หมายถึง พื/นที$ใกล้เคียง หรื อบริ เวณโดย
รอบตัวศิลปกรรม ซึ$งเมื$อพื/นที$น/ ีถูกทําลายย่อมมีผลกระทบต่อการคงอยูข่ องศิลปกรรมด้วยในบริ เวณ
นี/ยนิ ยอมให้ทาํ กิจกรรมได้บางประการ ทีไม่มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงสภาพพื/นที$น/ ีมากนัก
5. พื/นที$บริ การและการจัดการ(Service and Management Area): หมายถึง พื/นที$
ข้างเคียง หรื อโดยรอบแหล่งศิลปกรรมที$มีความเกี$ยวพันกับตัวศิลปกรรมน้อยมากจึงยินยอมให้มีการ
พัฒนาได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานที$รับผิดชอบว่ากิจกรรมที$จะเกิดขึ/นจะไม่ส่งผลกระ
ทบให้เกิดการทําลายคุณค่าของศิลปกรรม

ภาพที$ 10 แสดงขอบเขตการอนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมศิลปกรรม
ที$มา:กองอนุรักษ์ส$ิ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (ออนไลน์), เข้าถึงเมื$อ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึง
ได้จากhttp://www.onep.go.th/ncecd/?name=onep_2&file=readnews&id=3
แนวทางการพัฒนาด้ านภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape
Landscape Development Concept)
Concept
สายสุ นี ย ์ อดุ ล เศรษฐพงศ์ ( 2544:6-10.) ได้อ ธิ บ ายถึ ง แนวทางการพัฒ นาด้า นภู มิ
สถาปั ตยกรรมว่า คื อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื/ นที$น/ ันๆ เป็ นการดํา เนิ นการเพื$อจัดระบบ
ระเบียบ สร้างความงาม และส่ งเสริ มความสําคัญของโบราณสถาน และ/หรื อพื/นที$ประวัติศาสตร์
อันเป็ นเนื/ อหาหลักของพื/นที$น/ นั ๆ สิ$ งที$สําคัญที$สุดคือ โบราณสถานหลักฐานสิ$ งก่อสร้าง และ
เนื/ อหา เรื$ องราวประวัติศาสตร์ โบราณคดี สิ$ งต่างๆเหล่ านี/ ตอ้ งได้รับการดําเนิ นการทุกอย่างตาม
กระบวนการอนุรักษ์ การพัฒนาฯ จะต้องไม่บิดเบือนหรื อทําลาย หรื อทําให้โบราณสถาน หลักฐาน
2.2.
2.
2.
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สิ$ งก่อสร้างและเนื/ อหา เรื$ องราวประวัติศาสตร์ น/ นั ๆด้อยคุณค่าลงไป สิ$ งสําคัญที$สุดอีกประการหนึ$ ง
ของการพิจารณา แนวทางการพัฒนาโครงการ ซึ$ งผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องทําความเข้าใจ และ
ระลึกอยูเ่ สมอในทุกขั/นตอนการพัฒนา คือ ลักษณะเฉพาะตัวหรื อเป็ นพิเศษโดดเด่น หรื อเอกลักษณ์
ของพื/นที$ซ$ ึ ง เป็ นข้อได้เปรี ยบของพื/นที$ อาจจะเป็ นลักษณะพิเศษด้า นประวัติศ าสตร์ โบราณคดี
ธรรมชาติ หรื อกิจกรรม ความสําคัญในส่ วนนี/เป็ นส่ วนที$จะต้องได้รับการพิจารณารักษาและส่ งเสริ ม
เพื$อให้เกิ ดประโยชน์ควบคู่กนั ไปกับโครงการเสมอ เช่ นลักษณะรู ปแบบของอาคาร สิ$ งก่ อสร้ าง
สภาพพื/นที$ พันธุ์ไม้ เป็ นต้น
แนวทางการพัฒ นาที$ ป ระสบผลสํ า เร็ จ จะต้อ งรั ก ษาความสํ า คัญ ของโบราณสถาน
หลักฐานสิ$ งก่อสร้าง และเนื/อหาเรื$ องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี รักษาลักษณะพิเศษ และนํา
ข้อได้เปรี ยบของพื/นที$น/ นั ๆมาดัดแปลงให้เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายมากที$สุด
2.2.1. รายละเอียดแนวทางการพัฒนาด้านภูมิสถาปั ตยกรรม
1. กําหนดขอบเขตพื/นที$
ขอบเขตพื/นที$ คือขอบเขตของการพัฒนาด้านภูมิสถาปั ตยกรรมนัน$ เอง การพิจารณาอย่าง
ละเอียดในขั/นตอนนี/ จะทําให้การพิจารณาแนวทางในขั/นตอนต่อไปบรรลุจุดประสงค์ได้ง่ายขึ/น
แนวทางในการกําหนดขอบเขต
1.1. ครอบคลุมโบราณสถานและพื/นที$สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ มากที$สุด
1.2. มีพ/น
ื ที$กนั ชนรอบนอกตลอดแนว เพื$อเป็ นแนวป้ องกันพื/นที$ดา้ นใน และเป็ น
แนวปรับเปลี$ยนของพื/นที$ภายนอก และภายในโครงการ
1.3. มีเนื/ อที$นอ
้ ยที$สุด
1.4. แนวขอบเขตสังเกตง่ายและสะดวกในการควบคุ มโดยพิจารณาใช้แนวต่างๆที$
สํา คัญ คื อ แนวขอบเขตตามภู มิ ป ระเทศหรื อ แนวตามธรรมชาติ เช่ น ภูเ ขา แม่ น/ ํา แนวเขตการ
ปกครองกรรมสิ ทธิAที$ดิน และแนวเขตสิ$ งก่อสร้างของทางราชการ เช่น ถนน คลองชลประทาน
1.5. มีพ/น
ื ที$สาํ หรับกิจกรรมที$จาํ เป็ นของโครงการ
1.6. มีการเข้าถึงที$สะดวก
2. สิ$ งก่อสร้างและหลักฐานอื$นที$เกี$ยวข้องทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ถื อว่าเป็ น
โครงสร้างหลักของพื/นที$ ซึ$งประกอบด้วย อาคาร สิ$ งก่อสร้างและอื$นๆ ซึ$ งถือเป็ นองค์ประกอบทาง
ภูมิสถาปัตยกรรม เช่น คูเมือง คลองโบราณ บ่อ สระ ทางเดินเท้า ถนนเป็ นต้น
แนวทางการพัฒนา
2.1. กําหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้อมนอกจากพระราชบัญญัติควบคุมโบราณสถาน กําหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้อม 20 เมตรจากแนวขอบโบราณสถาน ในการพัฒนาควรจะ
กําหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะพื/นที$หรื อโครงการนั/นๆอีกด้วย เพื$อการป้ องกันและเตรี ยม
พื/นที$ เพื$อการศึกษาค้นคว้าในอนาคต
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2.2.

เสนอข้อมูลและ/หรื อ เสริ ม และ/หรื อ สร้างแนวโบราณสถาน ตามหลักฐาน

ที$พบ
เสนอข้อมูลและ/หรื อ เสริ ม และ/หรื อสร้างแนวโบราณสถานตามการ
วิเคราะห์หรื อสันนิษฐานให้เห็นโครงสร้างที$สมบูรณ์เต็มรู ปแบบของอาคาร สิ$ งก่อสร้างและสภาพผัง
บริ เวณ หรื อผังเมืองโบราณ
3. วัสดุพืชพันธุ ์
(สายสุ นีย,์ 2544: 9-10) เป็ นส่ วนประกอบสําคัญมากที$สุดอีกส่ วนหนึ$ งในการพัฒนาด้าน
ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม เพราะจะเป็ นส่ ว นที$ ช่ ว ยเสริ มคุ ณ ภาพของการมอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงาม
นอกจากนั/นยัง สามารถนํา พันธุ์ ไ ม้ม าพิจารณาประโยชน์ด้า นการใช้ส อย เช่ น จัดแบ่ ง พื/ นที$ ข อง
กิจกรรมต่างๆให้ร่มเงา ป้ องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกชนิด ขนาด
และตําแหน่งการปลูกที$ไม่ถูกต้องย่อมทําให้เกิดผลเสี ยอย่างมาก
แนวทางการพัฒนา
3.1.พิจารณาปลูกตามหลักฐานสภาพพันธุ ์ไม้เดิมสมัยโบราณ เช่นเกี$ยวกับอาคาร
หรื อสิ$ งก่อสร้าง แต่เนื$องการหาหลักฐานสภาพพันธุ์ไม้เดิมต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ ผูช้ าํ นาญเฉพาะ
และมีขอ้ จํากัดอยูม่ าก อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ให้คาํ ตอบได้ในขณะดําเดินการ แต่ก็ควรพิจารณา
ให้ความสําคัญและดําเนินการเมื$อมีความพร้อม
3.2. สนองตอบต่อการใช้สอยและมุมมอง
ั ธุ์ไม้
3.3. ในพื/นที$รอบๆโบราณสถาน และพื/นที$ประวัติศาสตร์ ให้พิจารณาใช้พน
เฉพาะหญ้า ไม้ยนื ต้นและไม้พุม่ ขนาดใหญ่ พยายามการหลีกเลี$ยงไม้คลุมดิน และไม้พุม่ ขนาดเล็กกลางเพราะดูแลรักษายาก และทําให้เกิดความรุ งรังได้ง่าย ไม้ดอกไม้ประดับไม่ควรปลูกเพราะจะดึง
ความสนใจของผูเ้ ข้าชมข่มความสําคัญของโบราณสถาน
3.4.ในพื/นที$อื$นๆให้พิจารณาตามความเหมาะสม
3.5. ลักษณะการปลูก ควรปลูกเป็ นกลุ่มเป็ นแนว และมีนอ
้ ยชนิดเพื$อง่ายต่อการ
ดูแลรักษา
4. อาคารและสิ$ งก่อสร้ างอื$นๆ และองค์ประกอบทางภูมิส ถาปั ตยกรรม หมายถึ ง อาคาร
ใหม่ ที$ ส ร้ า งขึ/ นเพื$ อ ดํา เนิ น การโครงการสนองตอบต่ อ นโยบาย ไม่ มี เ รื$ องความสํ า คัญ ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี ถื อ เป็ นโครงสร้ า งหรื อกิ จ กรรมที$ เ กิ ด ขึ/ นใหม่ ซ้ อ นทับ ในพื/ น ที$
ประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
4.1. ตําแหน่ ง ควรพิจารณากําหนดตําแหน่ งอาคารและสิ$ งก่อสร้ างทั/งหมด ซึ$ ง
เป็ นโครงสร้างใหม่ของพื/นที$ให้สอดคล้องกับการใช้สอยและสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง ของ
2.3.
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โครงสร้ างใหม่ท/ งั หมดนั/นอย่างชัดเจนไม่ สับสนกับโครงสร้ างโบราณของพื/นที$ และต้องไม่ข่ ม
โบราณสถาน ไม่กีดขวางหรื อปิ ดบังมุมมองสําคัญ
4.2. รู ป แบบ ได้แ ก่ การพิ จ ารณารู ป ทรง วัส ดุ และสี ให้ ดู แ ล้ว กลมกลื น ต่ อ
สภาพแวดล้อม โดยเลือกใช้วสั ดุทอ้ งถิ$น ที$มีรูปแบบกลมกลืนหรื อเป็ นแบบเดียวกับโบราณสถานใน
พื/นที$
3.

สรุ ป

จากการศึ กษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ที$เกี$ ยวข้องทําให้ทราบถึ งประเด็นสําคัญที$เป็ น
หลักการในการปฏิบตั ิต่อโบราณสถานต่างๆ ซึ$ งสามารถกําหนดกรอบแนวความคิดเพื$อหาแนวทาง
ปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายได้ โดยสิ$ งที$ตอ้ งคํานึงถึงและต้องนํามาพิจารณามี 2
ประเด็นหลักคือ
1. ตัวโบราณสถาน
่ ดยรอบโบราณสถานและบริ บทข้างเคียง รวมถึงนโยบายในการ
2. สภาพแวดล้อมที$อยูโ
พัฒนาพื/นที$
ซึ$งต่างก็มีผลต่อการปรับปรุ งภูมิทศั น์พ/ืนที$โบราณสถานทั/งสิ/ น ข้อเสนอแนะแนวทางของ
แต่ละแนวคิดและทฤษฎีเมื$อสรุ ปโดยภาพรวมพบว่า มีวตั ถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือ ทําให้
ภูมิทศั น์น/ นั ๆอยูใ่ นสภาพที$ดี และ/หรื อตอบสนองอย่างเหมาะสมกับการใช้งานในปั จจุบนั การที$จะ
พิจ ารณาว่า ภู มิ ท ัศ น์ ข องโบราณสถานควรจะใช้แนวคิ ดหลัก การใด ขึ/ นอยู่ก ับ จุ ดประสงค์ และ
นโยบายในการอนุ รักษ์ และ/หรื อพัฒนาของหน่ วยงาน องค์กรหรื อขึ/นอยู่กบั ความเหมาะสมของ
โบราณสถานเหล่านั/น ซึ$ งมีลาํ ดับขั/นตอนระบุไว้ชดั เจนว่าควรอยู่ในเกณฑ์ใด ตั/งแต่ การอนุ รักษ์
การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ์ การบูรณะ เป็ นต้น
ใจความสําคัญของเนื/ อหาอยู่ที$ แนวทางที$เลือกมาใช้ในการปรับปรุ งภูมิทศั น์น/ นั จะต้อง
ไม่ท าํ ลายคุ ณค่ าของโบราณสถานและบดบัง มุม มอง ไม่เด่ นกว่าตัวโบราณสถาน ไม่หลายชนิ ด
วัสดุ หรื อสิ$ งที$เลื อกใช้นาํ มาจากท้องถิ$ นที$ต/ งั หากเมื$อจําเป็ นต้องนํามาทดแทนสิ$ งที$มีอยู่เดิ มก็ตอ้ ง
สามารถบ่งบอกได้โดยง่ายว่าอันไหนเก่า/ใหม่ และง่ายต่อการดูแลรักษาด้วย อีกประการหนึ$ งที$มี
ความสําคัญไม่แพ้การอนุ รักษ์และ/หรื อพัฒนาภูมิทศั น์โบราณสถานก็คือ การส่ งเสริ มหรื อปลูกฝั ง
จิตสํานึ กของคนในชุ มชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถาน ให้เกิ ดความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจ ซึ$งนับว่าเป็ นการสร้างขุมพลังท้องถิ$นเพื$อการปรับปรุ งภูมิทศั น์ที$ยง$ั ยืนต่อไป

บทที
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ข้ อมูลพืน ที : อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
ข้อมูลพืนทีเป็ นปั จจัยหนึ งทีมีความสําคัญ อันจะนําไปสู่ การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพือหาแนวทางในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทีเหมาะสมอย่างเป็ นระบบ โดย
จะทําการศึกษาดังนี
ข้ อมูลเบือ งต้ น
1.1. ความเป็ นมา
จากหลักฐานศิลาจารึ กและศิลปะการก่อสร้าง บ่งบอกว่าปราสาทหิ นพิมายคงจะเริ มสร้าง
ขึนในราวปลายพุทธศตวรรษที 16 ในสมัยพระเจ้าสุ ริยวรมันที 1 รู ปแบบทางศิลปกรรมของตัว
ปราสาทเป็ นแบบปาปวนซึ งเป็ นศิลปะทีรุ่งเรื องในสมัยนัน โดยมีลกั ษณะของศิลปะแบบนครวัดซึ ง
เป็ นทีนิยมในสมัยต่อมาปนอยูบ่ า้ ง ต่อเติมอีกครังในราวต้นพุทธศตวรรษที 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที 7 ซึ งครังนันเมืองพิมายเป็ นเมืองซึ งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรขอม ปราสาทหิ นแห่ งนี
สร้างเป็ นศาสนสถานทีสร้างขึนในพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน เนืองจากพระเจ้าสุ ริยวรมันที 1 และ
พระเจ้าชัยวรมันที 7 ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน ชือ “พิมาย” นันน่าจะเป็ นคําเดียวกันกับ
ชือ “วิมาย” ทีปรากฏอยูใ่ นจาลึกอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต บนแผ่นหิ นกรอบประตูระเบียง
คดด้านทิศใต้ของปราสาทพิมาย

1.

ภาพที 11 แสดงแผนผังของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ทีมา:กรมศิลปากร, เอกสารนําชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย(นครราชสี มา:โรงพิมพ์โจเซฟ, 2552), 3
18

19

ผังเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร มีคูและกําแพงเมืองล้อมรอบ
ลักษณะพิเศษคือตัวปราสาทหิ นแห่ งนี% สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหิ นอืนๆทีมักหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก สันนิ ษฐานว่าเพือให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมือง
หลวงสมัยนั%นของขอม และปราสาทหินพิมายจัดเป็ นศาสนสถานทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศไทย
วันที 27 กันยายน พ.ศ 2479 กรมศิลปากรประกาศขึ%นทะเบียนเมืองพิมาย และในปี
พ.ศ.2507-2512 ได้รับ ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลฝรั งเศส ผ่า นทางองค์ก ารสนธิ สัญญาป้ องกัน
ร่ วมกันแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้(ส.ป.อ.) ดําเนินการบูรณะปราสาทหิ นพิมายด้วย วิธีอนัสติโล
ซี ส (Anastylosis)* โดยมีนายแบร์ นาร์ ค ฟิ ลลิ ปป์ โกรส์ ลิแยร์ (Bernard Phillip Groslier) นัก
โบราณคดีชสวฝรังเศส และศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ เป็ นผูอ้ าํ นวยการบูรณะ

ภาพที 12 ปราสาทหินพิมายก่อนบูรณะ
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนําชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย(นครราชสี มา:โรงพิมพ์โจเซฟ,2552), 16
พ.ศ. 2519-2512 กรมศิลปากร ได้จดั ตั%งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายขึ%น ทํา
การบูรณะและปรับปรุ งเมืองพิมายจนแล้วเสร็ จ และเปิ ดเป็ นอุ ทยานประวัติศาสตร์ ให้ประชาชน
ทัวไปได้เข้าชมโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดําเนินเป็ นองค์
ประธานในพิธีเปิ ดเมือวันที 12 เมษายน พ.ศ. 2532

*

อองรี มาร์ชาล ชาวฝรังเศส เป็ นคนแรกทีนําเทคนิคซึงเรี ยกว่าอนัสติโลซิส มาใช้ ทีสําคัญคือวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยรื% อ
ของเดิมลงมาทําความสะอาดแล้วทํารหัสไว้ จากนั%นทําฐานใหม่หรื อโครงสร้างใหม่ให้แข็งแรง แล้วจึงนําชิ%นส่ วนทีรื% อรวมทั%งทีพังทลาย
ลงมากลับไปตั%งใหม่ในทีเดิม ตําแหน่งเดิม
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ปั จ จุ บ ัน อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิม ายสั ง กัด สํา นัก ศิ ล ปากรที 12 นครราชสี ม า เป็ น
หน่ วยงานหลักในการดูแลบํารุ งรักษาโบราณสถานโดยรอบเมืองพิมาย ให้มีสภาพมันคงแข็งแรง
สะอาดเหมาะสมแก่การท่องเทียว ตลอดจนบริ การข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองพิ
มาย

ภาพที 13 ปราสาทหินพิมายขณะบูรณะ
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนําชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย(นครราชสี มา:โรงพิมพ์โจเซฟ,2552), 17
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
สิ งก่อสร้าง ทีประกอบกันขึ%นเป็ นปราสาทพิมายนั%น ก่อสร้างด้วยหิ นทรายเป็ นส่ วนใหญ่
มีแผนผังเป็ นระเบียบได้สัดส่ วนสัมพันธ์ตามกฎเกณฑ์ทียึดถือปฏิ บตั ิสืบต่อมา ซึ งต้องใช้กาํ ลังคน
เวลา และความอุตสาหะเป็ นอย่างสู งสิ งก่อสร้างทียิงใหญ่เหล่านี% แสดงถึงศรัทธาอันแรงกล้ามีมีต่อ
ศาสนา พร้อมกันนั%นก็แสดงถึงบารมีอนั ยิงใหญ่ของผูส้ ร้าง ทีสามารถนําเอาแรงงานมนุษย์มากมาย
มหาศาลมาเนรมิตรศาสนสถานซึงเปรี ยบเสมือนจักรวาลจําลองไว้ในโลกมนุษย์ มีการแกะศิลาจาลึก
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และภาพจําลองหลักสถาปั ตยกรรม ในปราสาทแบบศิลปกรรมเขมรนิยม
แกะสลักลงในเนื%อหิ นตามส่ วนต่างๆของอาคาร เช่น หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู และประดับ
ผนัง ภาพจํา ลองเหล่ านี% นอกจากจะแสดงลัก ษณะทางศิ ล ปะที ช่ วยให้กาํ หนดอายุสมัย ได้แล้วยัง
สามารถศึกษาคติทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นสมัยนั%นๆ
1.2.
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ภาพที 14 หน้าบันบริ เวณระเบียงคด
2.

ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
ทีตั%ง และเส้นทางคมนาคม
ทีตั%ง

2.1.

ภาพที 15 แสดงทีตั%งของอําเภอพิมาย
แผนหลักพัฒนาการท่องเทียว จังหวัดนครราชสี มา
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อําเภอพิมายตั%งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสี มา ห่างจากตัวจังหวัด
60 กิโลเมตร
ตัวเมืองพิมายตั%งอยู่ในทําเลทีดีและอุดมสมบูรณ์ เพราะมีลาํ นํ%าไหลผ่านรอบเมือง ได้แก่แม่น% าํ มูลที
ไหลผ่านทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก ด้านทิศใต้มีลาํ นํ%าเค็ม ทางทิศตะวันตกมีลาํ นํ%าจักราชไหล
ผ่านไปบรรจบกับแม่น% าํ มูลทีท่าสงกรานต์โดยรอบเป็ นทีราบลุ่มแม่น% าํ
ทิศเหนือ ติดต่ออําเภอประทาย อําเภอโนนแดง
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเฉลิมพระเกีรยติ อําเภอจักรราช และอําเภอห้วยแถลง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอชุมพวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอชุมพวง
สําหรับทีตั%งของอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายนั%น อยูบ่ ริ เวณกลางตัวเมืองพิมายรายล้อมไป
ด้วยชุมชนทีอาศัยอยูเ่ ป็ นกลุ่มใหญ่
การคมนาคม เข้าสู่ อาํ เภอพิมายโดยอาศัยเส้นทางดังนี%
ทางรถยนต์ ซึงเข้ามาได้จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสี มา-ขอนแก่น) ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 206 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-พิมาย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175
(พิมาย – ชุมพวง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2163 (พิมาย-ห้วยแถลง)
ทางรถโดยสารประจําทาง จากสถานี ขนส่ งสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สายกรุ งเทพ –
นครราชสี มา (รถธรรมดาและปรับอากาศ)บริ การตลอด 24 ชัวโมง และต่อรถโดยสาร นครราชสี มา พิมาย- ชุมพวง ซึงมีรถโดยสารถึงเวลา 22.00 น.
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็ นทีราบลุ่มแม่น% าํ พัดพา (alluvial plain) ทีมีการทับถมของดินตะกอน
นํ%าพัดพา(alluvial sediments) ซึงเป็ นดินเหนียวปนทรายของลํานํ%า 3 สาย คือลํานํ%ามูลอยูท่ างด้านทิศ
เหนือ ลํานํ%าเค็มอยูท่ างทิศใต้ และลํานํ%าจักราชอยูท่ างด้านทิศตะวันตก ทีไหลขึ%นไปบรรจบกับลํานํ%า
มูล ทํา ให้พ%ืนที เมื องพิมายมีร่องรอยของทางนํ%าทีเปลี ยนทางเดิ นปรากฏให้เห็ นอยู่มากมาย และ
ร่ องรอยเหล่านี%ได้มีการปรับแต่งทําให้เป็ นสระนํ%ารู ปร่ างต่างๆกัน สภาพโดยทัวไปจึงเป็ นทีราบลุ่มริ ม
ฝังแม่น% าํ เป็ นลักษณะดินตกตะกอนของลํานํ%าใหม่(Recent or Semi recent alluvium) พื%นทีส่ วน
ใหญ่จึงเป็ นทีลุ่มและป่ าโคก
2.2.

สภาพทางธรณี วทิ ยา
ลัก ษณะทางธรณี วิท ยาของอํา เภอพิ ม าย มี ล ัก ษณะเป็ นที ราบลุ่ ม แม่ น% ํา มี ก ารทับ ถม
ตกตะกอนของดินทรายละเอียด และการตกตะกอนของหิ นกรวดขนาดใหญ่ ชุดหิ นทั%งหมดเป็ นชุ ด
หินย่อยมหาสารคาม ซึงอยูใ่ นกลุ่มหินโคราชลักษณะหินเป็ นหินทราย หินทรายแป้ งและหินเกลือ
2.3.
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ดินมีลกั ษณะเป็ นดินทีมีการระบายนํ%าเลว ดินมีความสามารถให้น% าํ ซึ มผ่านได้ชา้ มีการ
ไหลบ่าของนํ%าบนผิวดินช้า ตามปกติระดับนํ%าใต้ดินลึกก่วา 1.50 เมตร ในฤดูแล้งดินบนลึกไม่เกิ น
50 เซนติเมตร มีเนื% อดินเป็ นดินเหนี ยวปนทรายแป้ ง สี พ%ืนเป็ นสี เทาเข้มหรื อเทาเข้มมาก หรื อนํ%าตาล
ปนเทาเข้ม มีจุดประเป็ นสี แดงปนเหลือง มีปฏิกิริยาเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ นกลาง ค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่างประมาณ 5.5-7.0
ส่ วนดินล่างมีเนื% อดินเป็ นดินเหนี ยว สี พ%ืนมีสีเทาอ่อนตอนบน ส่ วนตอนล่างมีสีเทาเข้ม
หรื อสี เทา มีจุดประสี น% าํ ตาลแก่หรื อสี น% าํ ตาลปนเหลือง หรื อแดงปนเหลือง มีปฏิกิริยาเป็ นกรดอ่อน
มากถึงเป็ นด่างปานกลาง ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 6.5 - 8.0 ลักษณะดินส่ วนใหญ่จึงเป็ น
ร่ วนปนทรายและดินเหนียว เนื%อดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํา พบดินเค็มบ้างเล็กน้อย แร่
ธาตุทีสํารวจพบในเขตอําเภอพิมายได้แก่ แร่ ยปิ ซัมและโปรแตส
2.4.

สิ งก่อสร้างในพื%นทีอุทยานประวัติศาสตร์

ภาพที 16 แสดงแผนผังของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหมายเลข1-12เป็ นโบราณสถานและ ก-ข
เป็ นอาคารสร้าง ใหม่
ทีมา:กรมศิลปากร,เอกสารนําชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย(นครราชสี มา:โรงพิมพ์โจเซฟ,2552)
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โบราณสถาน
ประกอบด้วย
่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 1 ในภาพที 16.)
1.1. พลับพลาเปลื%องเครื อง (อยูบ
ก่อนทีจะเข้าสู่ บริ เวณภายในกําแพงปราสาทหิ นพิมาย มีอาคารหลังหนึงตั%งอยู่ทางซ้ายมือ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของอาคารเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ขนาด 26.00x35.10 เมตร มี
บันไดและประตูทางเข้าสู่ อาคารอยู่ตรงกลางทั%งทางด้านทิศ ตะวันออกและทิ ศตะวันตก สํา หรั บ
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารหลังนี% ไม่สามารถระบุได้ชดั เจน แต่เมือดูจากตําแหน่งทีตั%ง ชวนให้นึก
ถึงอาคารสมัยหลังประเภทหนึ ง ซึ งเป็ นสถานทีพักเตรี ยมพระองค์สําหรับกษัตริ ยใ์ นคราวเสด็จมา
ประกอบกิ จทางศาสนา ปั จจุบนั เรี ยกว่าพลับพลาเปลื% องเครื องซึ งหมายถึง การเปลื%องเครื องราชกุธ
ภัณฑ์รวมทั%งเครื องสู งทั%งหลายอันแสดงถึงความเป็ นพระราชาธิ บดีออกพักไว้ ก่อนเสด็จเข้าประกอบ
พิธีภายในศาสนสถาน และถ้าดูจากตําแหน่งทีตั%งของอาคารซึ งอยูเ่ กือบชิดถนนทางเข้าศาสนสถานก็
ดูสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สาํ หรับกิจกรรมดังกล่าว
1.

ภาพที 17 แสดงภาพของพลับพลาเปลื%องเครื อง
สะพานนาคราช (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 2 ในภาพที 16.)
ถนนทีทอดตรงจากท่านางสระผมผ่านประตูเมืองด้านหน้า คือด้านทิศใต้เข้ามาสิ% นสุ ดลงที
สะพานนาคราช ซึ งตั%งอยู่ตรงหน้าซุ ้มประตูกาํ แพงศาสนสถาน สร้างด้วยหิ นทราย เป็ นสะพานรู ป
กากบาทขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 31.70 เมตร ยกสู งจากพื%นดินประมาณ 2.50 เมตร
ด้านหน้าและด้านข้างลดชั%นมีทางเดินเชือมต่อกับซุ ้มประตุของกําแพงปราสาทด้านทิศใต้
ราวสะพานโดยรอบทําเป็ นลําตัวนาคราช ชูคอแผ่พงั พาน มี 7 เศียร หันหน้าออกไปทางบันไดทั%ง 4
ทิศ เศียรนาคเหล่านี% มีรัศมีติดกันเป็ นแผ่นจําหลักลายในแนวนอน อันเป็ นลักษณะทีนิ ยมในศิลปะ
1.2.
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แบบเขมรแบบนครวัด ราวกลางพุทธศตวรรษที 17 ทีเชิงบันไดมีประติมากรรมรู ปสิ งห์สลักด้วยหิ น
ทราย เสาและขอบสะพานสลักลายงดงาม
สะพานนาคราชนี% ถือเป็ นจุดเริ มต้นในการเดินทางเข้าสู่ ศาสนสถานอันศักดิEสิทธิE ซึ งอาจมี
จุดหมายให้เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงทางเชือมต่อระหว่างโลกมนุษย์กบั โลกสวรรค์ตามคติความเชือใน
เรื องจักรวาล ซึงเชือถือสื บทอดกันมาทั%งศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธนิกายมหายานก็เป็ นได้

ภาพที 18 สะพานนาคราช
ซุ ม้ ประตูและกําแพงแก้ว (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 3 ในภาพที 16.)
จากสะพานนาคราชเข้ามาเป็ นซุ ม้ ประตู หรื อทีเรี ยกว่าโคปุระของกําแพงปราสาทด้านทิศ
ใต้ ซุ ม้ ประตูน% ีก่อด้วยหินทรายประกอบด้วยห้องกลาง ขนาด 6 x13 เมตร ด้านนอกและด้านในของ
ห้องนี%มีมุขขนาด 4 x 6 เมตร ส่ วนด้านข้างชักปี กออกไปต่อกับกําแพง ปี กทั%งสองข้างกั%นเป็ นห้อง
ขนาดเดียวกับห้องมุขผังโดยรวมของซุ ้มประตูน% ีจึงเป็ นรู ปกากบาท มีประตูผา่ นเข้าไปได้ 3 ทาง คือ
ประตูผา่ นทางห้องมุขและประตูขา้ งทางห้องริ มสุ ดทั%งสองข้าง ภายในห้องต่างๆเหล่านี% มีเสาหิ นทราย
สี เหลียมขนาดใหญ่ ตั%งเรี ยงเป็ นระยะส่ วนใหญ่พงั ทลาย คงเหลือให้เห็นเป็ นบางส่ วนทีห้องมุข พื%น
ห้องปูดว้ ยหินทรายสี แดง มีหลุมเจาะลงไปบนพื%นหิ น ส่ วนใหญ่จะอยูร่ อบนอกเสาลักษณะเป็ นหลุม
เสาไม้ ไม่อาจทราบได้แน่ ชัดถึ งประโยชน์ใช้ส อยดังกล่ าว นักโบราณคดี บางท่านสันนิ ษฐานว่า
ภายในพื%นห้องเหล่านี%น่าจะมีพ%นื ไม้ปูอยู่
ซุ ้มประตูในลักษณะเดียวกันนี% มีอยู่ท% งั 4 ทิศ อยู่ในแนวเดียวกันคือ เหนือ-ใต้ อยู่ตรง
กึงกลางของกําแพง ส่ วนทิศตะวันออก – ตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนื อเล็กน้อยทั%งหมดก่อด้วยหิ น
ทรายสี แดงเป็ นหลัก มีหินทรายสี ขาวประกอบในส่ วนทีต้องการความแข็งแรงเป็ นพิเศษ ได้แก่ กรอบ
ประตู กรอบหน้าต่าง ทับหลัง เสารับทับหลัง และเสารับหลังคา เป็ นต้น
1.3.
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กําแพงทั%ง 4 ด้านก่อด้วยหิ นทรายสี แดง โดยมีศิลาแลงแทรกอยู่บางส่ วนด้านกว้างคือทิศ
เหนือและทิศใต้ยาว 220 เมตร ด้านยาวคือด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว 277.50 เมตร

ภาพที 19 ซุ ม้ ประตูและกําแพงแก้ว
ชาลาทางเดิน (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 4 ในภาพที 16.)
เมือผ่านซุ ม้ ประตูหรื อโคปุระด้านทิศใต้เข้ามา เป็ นลานชั%นนอกของปราสาทมีแนวทางเดิน
ทอดไปยังประตูกลางของซุ ้มประตูระเบียงคดแนวทางเดินนี% เชื อมติดกันและยกพื%นสู งก่ อด้วยหิ น
ทรายแต่เดิมเมือบูรณะชาลาทางเดินพบกระเบื%องอยูใ่ นบริ เวณนี% จึงเป็ นหลักฐานแสดงว่า ทางเดินนี%มี
ลักษณะเป็ นระเบียงโปร่ งหลังคามุงกระเบื%องรองรับด้วยเสาไม้ซึงผุพงั ไปหมดแล้ว
1.4.

ภาพที 20 ชาลาทางเดิน
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บรรณาลัย (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 5 ในภาพที 16.)
ทีบริ เวณลานด้านนอกระเบียงคดด้านทิศตะวันตกระหว่างซุ ้มประตูกาํ แพงแก้วและซุ ้ม
ประตูระเบียงคดด้านทิศตะวันตกมีอาคารลักษณะและขนาดเดียวกัน คือเป็ นรู ปสี เหลียมกว้าง 25.50x
่ างซี กตะวันตกเฉี ยงใต้ยงั คง
26.50 เมตร อยู่ 2 หลัง สร้ างเรี ยงต่อกันเป็ นแนว เหนื อ-ใต้ หลังทีอยูท
สภาพอยูม่ ากกว่าหลังทีอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ อาคารทั%ง 2 หลังนี% จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่
เชือกันว่าเป็ นบรรณาลัยซึงหมายถึงสถานทีเก็บรักษาคัมภียต์ ่างๆทางศาสนา
1.5.

ภาพที 21 บรรณาลัย
สระนํ%า (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 6 ในภาพที 16.)
ทีมุมทั%ง 4 ของลานชั%นนอก มีสระนํ%าอยู่มุมละ 1 สระ สระเหล่านี% ไม่ได้มีมาตั%งแต่เดิ ม
พร้อมกับการสร้างปราสาท แต่ขดุ ขึ%นในสมัยหลัง ทั%งนี%สังเกตได้จากขนาดทีไม่เท่ากัน ตําแหน่งทีตั%ง
ไม่ตรงกันหรื อได้ฉากกันตามแบบของการก่อสร้างในศิลปะขอม ภายในสระกรุ ดว้ ยแท่งหิน ซึ งมีสิ%น
ส่ วนสถาปั ตยกรรม เช่ น เสากรอบประตูรวมอยู่ดว้ ย วางเรี ยงกันอย่างไม่เป็ นระเบียบ ก้นสระมีตา
นําซึงมีน าํ ไหลออกมาตลอดเวลาจึงทําให้สระไม่เคยแห้ง
ทีบริ เวณนี% ยงั เคยเป็ นทีตั%งของวัดต่างๆซึ งได้ยา้ ยออกไปสร้างใหม่ภายนอกปราสาทแล้ว
คือวัดสระเพลง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระปรางค์ใหญ่ ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ วัด
โบสถ์ ซึ งมีพระอุโบสถเรี ยกกันว่าโบสถ์เจ้าพิมาย ประกอบกับได้พบพระพุทธรู ปสมัยอยุธยาตอน
ปลายจํานวนหนึง จึงเชื อว่าคงสร้างขึ%นสมัยอยุธยาตอนปลาย สระนํ%าทั%งหลายจึงคงเป็ นสระนํ%าทีวัด
เหล่านั%นขุดขึ%นมาเป็ นแหล่งนํ%าใช้ประจําวัดนั%นเอง
1.6.
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ภาพที 22 สระนํ%า
ซุ ม้ ประตูระเบียงคด (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 7 ในภาพที 16.)
ทางเดินทีอยูก่ ลางลานปราสาทชั%นนอกด้านทิศใต้ ทอดตรงมายังประตูทางเข้าของระเบียง
คด ลักษณะของระเบียงคด ก่อเป็ นห้องยาวต่อเนืองกันเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทชั%นใน
เป็ นทางเดินทีมีผนังกั%นและหลังคาคุม ภายในสามารถเดินทะลุถึงกันได้โดยตลอด ระเบียงคดทั%ง 4
ด้านก่อด้วยหิ นทรายสี แดง ยกเว้นส่ วนทีต้องการความแข้งแรงเป็ นพิเศษและสลักลวดลายประดับ
เช่ น กรอบประตู กรอบหน้าต่าง เสารับทับหลังใช้หินทรายสี ขาว ห้องยาวนี% ก่อสู งขึ%นจากระดับ
พื%นดิน ประมาณ 1 เมตร กว้าง 2.35 เมตร ความยาวทางด้านทิศเหนือ ละทิศใต้ 72 เมตร ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกยาว 80 เมตร
1.7.

ภาพที 23 ระเบียงคด
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ปราสาทประธาน (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 8 ในภาพที 16.)
เป็ นส่ วนสํา คัญที สุ ดของปราสาทหิ นพิม าย เป็ นที ตั%ง ของปราสาทประธาน ซึ งเป็ น
ปราสาทองค์ใหญ่ สร้างด้วยหิ นทรายสี ขาว หันหน้าไปทางทิศใต้ สู ง 28 เมตร ฐานรู ปสี เหลียม
จัตุรัสย่อมุมกว้าง 22 เมตร มีมุข 3 ด้าน
ปราสาทประธานประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วน คือมณฑป ซึ งเป็ นห้องสี เหลียมผืนผ้า
ขนาด 8x15 เมตร เชือมต่อกับองค์ปราสาท โดยมีฉนวนคัน และเรื อนธาตุ มีการจําหลักลายเป็ นภาพ
เล่ า เรื องรามเกี ย รติE และเรื องราวของพุท ธศาสนา ยกเว้นด้า นทิศ ใต้ จํา หลักเป็ นภาพศิ วนาฏราช
ภายในเรื อนธาตุเป็ นส่ วนสําคัญทีสุ ดเรี ยกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็ นทีประดิษฐานรู ปเคารพสําคัญ พื%น
ห้องมุมด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือมีร่องนํ%ามนต์ต่อลอดผ่านพื%นห้องออกไปทางด้านนอก เรี ยกว่า
ท่อโสมสู ตร
1.8.

ภาพที 24 ปราสาทประธาน
ปรางค์หินแดง (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 9 ในภาพที 16.)
ก่ อด้วยหิ นทรายสี แดงฐานเป็ นรู ปสี เหลี ยมจัตุรัส ย่อมุ ม ขนาดกว้า ง 11.40 เมตร สู ง
ประมาณ 15 เมตร มีประตูเข้าก่อเป็ นมุขยืนออกไปทั%ง 4 ทิศ เนืองจากหิ นทรายสี แดงเสื อมสภาพเร็ ว
ปราสาทองค์น% ี จึงผุพงั ไปมาก เนื องจากฐานของปราสาทองค์น% ี ต่อเนื องเป็ นฐานเดียวกับฐานของ
อาคารทีเรี ยกว่าหอพราหมณ์ สิ งก่อสร้างทั%งสองน่าจะสร้างขึ%นมาพร้อมกัน
1.9.
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ภาพที 25 ปรางค์หินแดง
หอพราหมณ์ (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 10 ในภาพที 16.)
เป็ นอาคารก่อด้วยหิ นทรายแดงและศิลาแลง ตั%งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางค์หินแดงมี
ผนังเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ขนาด 6.50 x 17 เมตร การขุดแต่งในปี พ.ศ.2497 ได้พบศิวลึงค์ขนาด
ย่อมทําด้วยหิ นทราย จึงเชือกันว่าอาคารหลังนี% คงเป็ นสถานทีประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ แต่
จากผังรู ปแบบโดยรวม และตําแหน่ งทีตั%งทีเรี ยกว่าหอพราหมณ์ คือบรรณาลัยของปราสาทแห่ งนี%
นันเอง
1.10.

ภาพที 26 หอพราหมณ์
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ปรางค์พรหมทัต (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 11 ในภาพที 16.)
ลักษณะของปรางค์องค์น% ี สร้างด้วยศิลาแลงตั%งอยูด่ า้ นหน้าของปราสาทประธานทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ฐานเป็ นรู ปสี เหลี ยมจตุรัส ประตูทาํ เป็ นมุขยืนออกไปทั%ง 4 ทิศ ภายในองค์
ปรางค์พบประติมากรรมสําคัญ 2 ชิ% น คือ ประติมากรรมรู ปบุคคลขนาดใหญ่อยู่ในท่านังขัดสมาธิ
สลัก ด้ว ยหิ น ทราย สั น นิ ษ ฐานว่า เป็ นรู ป จํา ลองของพระเจ้า ชัย วรมัน ที 7 ชาวบ้า นเรี ย กว่ า ท้า ว
พรหมทัต ส่ วนอีกรู ปเป็ นรู ปสตรี นงคุ
ั กเข่าสลักด้วยหินทราย ส่ วนศีรษะและแขนหักหายไป เชือกันว่า
เป็ นรู ป ของพระนางชัย ราขเทวี ม เหสี ชาวบ้า นเรี ย กตามนิ ย ายพื% น บ้า นว่ า นางอรพิ ม ปั จ จุ บ ัน
ประติมากรรมทั%ง 2 ชิ%นนี%จดั แสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
1.11.

ภาพที 27 ปรางค์พรหมทัต
พลับพลา (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่งหมายเลข 12 ในภาพที 16.)
ภายในลานชั%นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีฐานอาคารรู ปร่ างคล้ายฐาน
ปราสาทก่อด้วยหินทรายสี แดง สู ง 70 เซนติเมตร รู ปสี เหลียมจัตุรัส ขนาด 8.15 เมตร โดยเว้นเนื% อ
ทีตรงกลางไว้เป็ นช่องสี เหลียม มีหลุมขนาดใหญ่อยูท่ ีขอบฐานตรงมุมของช่องว่างด้านข้างสองด้าน
คือด้านทิศเหนือและทิศใต้มีบนั ได ด้านทีหันเข้าสู่ ปราสาทประธานทําเป็ นห้องมุขรู ปสี เหลียมผืนผ้า
ไม่พบหลักฐานใดๆ ทีทําให้ทราบได้วา่ สร้างขึ%นเพือประโยชน์ใช้สอยอย่างไร
1.12.
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ภาพที 28 พลับพลา
อาคารบริ การ
ในปั จจุ บ ันมี ก ารสร้ า งสิ งปลู ก สร้ า งขึ% น มาเพือให้บ ริ ก ารและอํา นวยความสะดวกแก่
นักท่องเทียว2 หลัง คือ
2.1.ซุ ้มจําหน่ ายบัตรเพือเข้าชมอุ ทยานประวัติศ าสตร์ ( อยู่บริ เ วณตําแหน่ ง ก. ในภาพที
่ ริ เวณด้านหน้ารั%วประตูทางเข้า เป็ นซุ ม้ ขนาดเล็ก ตัวซุ ม้ ทําด้วยไม้หลังคามุงกระเบื%อง
16.) อยูบ
2.

ภาพที 29 ซุ ม้ จําหน่ายบัตรอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อาคารศูนย์ขอ้ มูลประวัติศาสตร์พิมาย (อยูบ่ ริ เวณตําแหน่ง ข. ในภาพที 16.)
ให้ บ ริ การนั ก ท่ อ งเที ยวสอบถามข้ อ มู ล รวมทั%ง จัด แสดงความเป็ นมาของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พิมาย และจําหน่ายหนังสื อทีเกียวข้องแก่ผทู้ ีสนใจ ลักษณะเป็ นอาคารชั%นเดียวรอบๆ
อาคารกรุ ด้วยวัสดุ ทีเลี ยนแบบหิ นพิมาย เสาแต่งด้วยอิฐแดง หลังคามุงกระเบื%องสี อิฐ อยู่บริ เวณ
ทางเข้าด้านในอุทยานประวัติศาสตร์
2.2.
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ภาพที 30 อาคารศูนย์ขอ้ มูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
การท่องเทีย วในอุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
3.1. เทศกาลเทียวพิมายพิมาย
เริ มจัดมาตั%งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยริ เริ มของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทยร่ วมกับกองทุน
ประเพณี อ าํ เภอพิ ม าย เพื อสนองต่ อ นโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวพิ ม ายและส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของไทย รู ปแบบและกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงประกอบแสงเสี ยง
ซึ งจะแสดงประวัติความเป็ นมาของการสร้างปราสาท ชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวพิมาย การแสดง
นาฏกรรม โดยคณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ โดยประยุกต์เรื องราวมาจากภาพ
แกะสลักหิ นบนทับหลัง หรื อจากภาพฝาผนัง ขบวนแห่ เครื องสู งของพระเจ้าชัยวรมันที 7 การ
แข่งขันเรื อยาวประเพณี พิมาย การแข่งเรื อยาวนานาชาติ การสาธิ ตและจําหน่ ายสิ นค้าหัตถกรรม
พื%นบ้านของภาคอีสาน การประกวดและสาธิตอาหารพื%นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรี ยน
และคุม้ บ้านต่างๆ และการจัดขบวนแห่พุทธประทีปเปิ ดงานเทศกาลเทียวพิมาย

3.

ภาพที 31 แสดงบรรยากาศงานเทศการท่องเทียวพิมาย (13/11/2553)
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ข้อมูลบริ การ
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย เปิ ดทําการตั%งแต่ 07.30 น.–18.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยบัตรราคา 20 บาท ชาวต่างประเทศบัตรราคา 100 บาท
3.2.

องค์ ประกอบภูมิทศั น์ ในอุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
4.1. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทางธรรมชาติ
ในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายมีพืชพรรณทีทั%งค่อนข้างเก่าและมีพืชพรรณทีปลูกขึ%นมา
ใหม่เป็ นจํานวนมากรวมไปถึงการปลูกหญ้าบริ เวณรอบๆโบราณสถานด้วย โดยมีจุดประสงค์หลัก
คือช่วยตกแต่งภูมิทศั น์ให้มีความสวยงามเพือรองรับกิจกรรมการท่องเทียว โดยสามารถแบ่งชนิดของ
พืชพรรณในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้ ดังนี%
1.ไม้ยน
ื ต้นทีค่อนข้างมีอายุ สังเกตจากขนาดของลําต้นและบริ บททีปลูกแต่ไม่
สามารถระบุช่วงอายุทีปลูกได้ มีดงั นี% จามจุรี โพธิE ทองกวาว ตาล มะขาม มะขามเทศ กระฐิน
ณรงค์ หางนกยูงฝรัง

4.

ภาพที 32 ต้นไม้ทีค่อนข้างมีอายุในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ไม้ยืนต้นทีปลูกขึ%นมาใหม่ ดังนี% หู กวาง ตะแบก พระยาสัตบรรณ สัก ปี บ
ลีลาวดี ไผ่ คูน มะม่วง
2.
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ภาพที 33 ต้นไม้ทีปลูกขึ%นมาใหม่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิ น และไม้อืนๆทีปลูกขึ%นมาใหม่คือ เฟื องฟ้ า เทียนทอง ข่อย
ดัด เล็บมือนาง พวงชมพู กราบหอยแครง คุณนายตืนสาย และบัว
3.

ภาพที 34 พืชพรรณทีปลูกขึ%นมาใหม่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
องค์ประกอบภูมิทศั น์ทีสร้างขึ%น
1. ป้ าย
1.1. ป้ ายชื ออุ ท ยานประวัติศ าสตร์ ติ ดอยู่บริ เ วณรั% วด้า นนอก วัส ดุ ทาํ ด้วยไม้
เป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า อักษรสี ทองเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
4.2.
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ภาพที 35 ป้ ายอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ป้ ายชื ออธิ บ ายความเป็ นมาและการใช้ง านกิ จกรรม ตัว ฐานทํา ด้ว ยวัส ดุ
เลียนแบบหิ นศิลาแลงปิ ดทึบ 3 ด้าน ป้ ายทําด้วยแผ่นโลหะเคลือบสี น% าํ ตาล เขียนด้วยตัวอักษรสี ขาว
ทั%งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นรู ปสี เหลียมจัตุรัส ขนาด 0.40x 0.40 เมตร ตั%งอยูบ่ นพื%นดินหรื อ
พื%นอาคาร
1.3. ป้ ายแสดงหมายเหตุทีติดไว้อธิ บาย/ชี% แจง มี 2 คือ แบบทียึดติดกับตัวอาคาร
และแบบวางตั%งไว้กบั พื%น ลักษณะแผ่นป้ ายจะทําด้วยแผ่นโลหะเคลือบสี น% าํ ตาล ตัวอักษรสี ขาวเขียน
บรรยายทั%งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณี แบบทียึดติดกับตัวอาคารใช้อธิ บาย/ชี% แจงในส่ วนของ
ตัวอาคาร ส่ วนในกรณี แบบทีวางตั%งไว้กบั พื%นนั%นใช้อธิบาย/ชี%แจงในส่ วนของพื%นต่างๆ
1.2.

ภาพที 36 ป้ ายแสดงหมายเหตุในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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ป้ ายอธิบายความเป็ นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายโดยภาพรวม ฐานทํา
ด้วยวัสดุ เลี ยนแบบหิ นศิลาแลงมีการแกะลายตกแต่งลายให้คล้ายคลึ งกับลายทีพบบนตัวปราสาท
ป้ ายทําด้วยแผ่นโลหะเคลือบสี น% าํ ตาล ตัวอักษรสี ขาว เขียนบรรยายด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ติดตั%งอยู่กบั พื%นบริ เวณด้านหน้าประตูทางเข้า เพือให้ขอ้ มูลเบื%องต้นแก่ นักท่องเทียวทีมาเทียวชม
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1.4.

ภาพที 37 ป้ ายให้ความรู้เกียวกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ป้ ายแสดงแผนผังปราสาทหิ นพิมาย ลักษณะเป็ นแผ่นโลหะเคลือบสี น% าํ ตาล
ปิ ดทับด้วยแผ่นพลาสติดแข็ง ตัวอักษรเป็ นสี ขาวเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้กบั
กําแพงรั%วด้านนอกเพือบอกตําแหน่งสิ งปลูกสร้างต่างๆทีอยูใ่ นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1.5.

ภาพที 38 ป้ ายแผนผังอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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ป้ ายเตือนสําหรับบอกนักท่องเทียว ลักษณะฐานทําด้วยวัสดุทีเลียนแบบหิ น
ศิลาแลง แผ่นป้ ายทําด้วยโลหะเคลือบสี น% าํ ตาลปิ ดทับด้วยพลาสติกแข็ง ตัวอักษรเป็ นสี ขาวเขียนด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั%งไว้บนพื%น
1.6.

ภาพที 39 ป้ ายเตือนในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ป้ ายบอกทาง ลักษณะเป็ นแผ่นป้ ายทําด้วยโลหะเคลือบสี น% าํ ตาล ตัวอักษร
เป็ นสี ขาวเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลายด้านหนึ งชี% ไปยังสถานทีทีเขียนบอกไว้ ส่ วน
ปลายอีกด้านยึดติดกับเสาทีเลียนแบบหินศิลาแลง
1.7.

ภาพที 40 ป้ ายบอกทางในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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2.

ถังขยะ ทําด้วยโลหะติดตั%งอยูต่ ามส่ วนต่างๆของอุทยานประวัติศาสตร์

ภาพที 41 ถังขยะในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ทีมา: เทียวปราสาทหิ นพิมาย (ออนไลน์), เข้าถึ งเมือ21 ธันวาคม 2553

เข้า ถึ งได้จาก

http://

astarlink.exteen.com/page/2

ทางเดิ น ในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย มีอยู่ 3 ลักษณะคือ ส่ วนทีปูด้วยพื%นหิ นที
เลียนแบบคล้ายหินศิลาแลง ส่ วนทีปูพ%นื หินกับพื%นหญ้า และส่ วนสุ ดท้ายทางเดินทีไม่มีการปูพ%นื
3.

ภาพที 42 ลักษณะทางเดินแบบทีปูดว้ ยหิน
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ภาพที 43 ลักษณะทางเดินแบบทีปูดว้ ยหินและหญ้า

ภาพที 44 ลักษณะทางเดินแบบทีไม่มีการปูพ%นื
บันไดไม้ สําหรับใช้เป็ นทาง-ลงโบราณสถาน ทดแทนในกรณี ทีบันไดของโบราณ
สถานสึ กกร่ อนผุพงั เพืออํานวยความสะดวกแก่ผทู้ ีเข้ามาเทียวชม
4.
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ภาพที 45 บันไดไม้
รั%ว อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายมี 2 แบบ คือ แบบเก่าทีเป็ นกําแพงหิ นศิลาแลงสร้าง
ขึ%นมาในเวลาใกล้เคียงกับตัวปราสาททีเหลือสภาพให้เห็นเพียงบางส่ วนโดยทางอุทยานปรับปรุ งและ
คงสภาพไว้ใช้งาน และแบบทีสร้างขึ%นมาใหม่ในส่ วนพื%นทีทีไม่มีกาํ แพง ซึ งในกรณี น% ี เสาจะทําด้วย
คอนกรี ต รั%วทําด้วยลวดหนามและปลูกต้นเฟื องฟ้ าเป็ นกําแพงอีกชั%นหนึง
5.

ภาพที 46 ลักษณะรั%วทีสร้างใหม่
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5.

สรุ ป

จากการศึ ก ษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที เกี ยวข้องโดยพิจ ารณาตามหลัก การของแนวทาง
อนุ รักษ์สิงแวดล้อมศิลปกรรม อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจัดอยู่ในลักษณะที 2 คือ ศิลปกรรมที
ไม่ ไ ด้ใ ช้ง าน (ตามหน้า ที เดิ ม )แล้ว เช่ น ซากโบราณสถานวัด ร้ า ง กํา แพงเมื อ ง คู เ มื อ ง แหล่ ง
ประวัติศ าสตร์ และ โบราณคดี ซึ งมี คุณ ค่ า ในหลายๆด้า นตามความหมายของพระราชบัญ ญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์พ.ศ.2504 แก้ไขเพิมเติมครั%งล่าสุ ดพ.ศ.2535
และออกระเบียบกรมศิลปากรฯ พ.ศ.2528 ทีระบุไว้คือ
1.ด้านเอกลักษณ์ เป็ นคุ ณ ค่าของโบราณสถานที แสดงการรั บรู ้ หรื อความเข้าใจถึ งที มา
สถานทีตั%ง ชนชาติ ความเชือ ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึง หรื อ
ประเทศใดประเทศหนึงโดยเฉพาะ ซึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีเอกลักษณ์ต่างๆดังกล่าวค่อนข้าง
ชัดเจนเนื องจากเป็ นศาสนสถานที ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลความเชื อจากพุ ท ธศาสนาลัท ธิ ม หายาน ทั%ง ยัง
ก่อสร้างด้วยศิลปะทีเรี ยกว่า “แนวปาปวน” หรื อศิลปะนครวัดตอนต้น บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชน
ชาติขอมทีเคยรุ่ งเรื องอยูบ่ ริ เวณดินแดนแถบนี%ได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านวิชาการ เป็ นคุณค่าของโบราณสถานทีสะท้อนเรื องราวในอดี ตเป็ นข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ซึ งเป็ นเครื องแสดงประวัติความเป็ นมาอัน
เก่าแก่ของชุมชน ของชาติ รวมทั%งเป็ นแหล่งศึกษาและเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
3. ด้า นเศรษฐกิ จ เป็ นคุ ณ ค่ า ของโบราณสถานที ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ข องชุ ม ชนและของ
ประเทศทั%งทางตรงและทางอ้อมจากการทีเป็ นสถานทีท่องเทียว สร้างกิจกรรมต่างๆ อันสื บเนืองจาก
การท่องเทียว พร้อมๆกับการศึกษาหาความรู้
4.ด้านสังคม เป็ นคุ ณค่าของโบราณสถานที เกี ยวข้องกับขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี
เป็ นความภาคภูมิใจของคนในสังคม เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม
5. ด้านสุ นทรี ยภาพ เป็ นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม รวมถึ งส่ งผล
ต่อสุ นทรี ยภาพโดยรวมของเมืองด้วย

บทที
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กรณีศึกษา
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายในปั จจุ บ ั น มี ก ารปฏิ สั ง ขรณ์ จ นมี ภ าพลั ก ษณ์ ท าง
สถาปัตยกรรมที!ค่อนข้างชัดเจน แต่โบราณสถานจะปรับปรุ งให้สมบูรณ์ไม่ได้หากขาดองค์ประกอบ
ทางภู มิ ท ัศ น์ ซึ! งถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ที! มี ส่ ว นทั1ง ส่ ง เสริ มหรื อทํา ลายโบราณสถานได้ ขึ1 นอยู่ ก ับ
กระบวนการที!นาํ มาใช้ ดังนั1นการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจึง
มีความจําเป็ นที!จะต้องทําการศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ แห่ งอื!นๆ ซึ! งในประเทศไทยเมื!อนับรวม
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายแล้วจะมีอยู่ 10 แห่ ง โดยเกณฑ์การเลือกกรณี ศึกษานั1น ได้พิจารณาจาก
อุทยานประวัติศาสตร์ ที!ได้ข1 ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกซึ! งมี 4 แห่ งดังนี1 อุทยานประวัติศาสตร์
กํา แพงเพชร อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลัย อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย และอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เพราะมีแบบแผนในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ที!อย่างชัดเจน มีการ
วิเคราะห์อย่า งเป็ นระบบขั1นตอนเพื!อที! จะให้ไ ด้มาซึ! ง กระบวนการที! เหมาะสม ดังนั1นกรณี ศึ กษา
ดังกล่าวจะสามารถนํามาใช้เปรี ยบเทียบและ/ หรื อเพื!อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
( งต้ น
1.1. ข้ อมูลเบือ
1. ความเป็ นมา
เป็ นเมืองที!มีความสําคัญสมัยสุ โขทัย เป็ นราชธานี สร้ างขึ1 นเมื!อราว พ.ศ. 1800-1900
ปรากฏชื!อครั1งแรกในจาลึกวัดมหาธาตุและวัดสระศรี พ.ศ. 1916 พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาเรี ยกเมือง
กําแพงเพชรว่า เมืองชากังราวหรื อชาดงราวกําแพงเพชร มีฐานะเป็ นเมืองลูกหลวงละเมืองพระยาม
หานคร ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชรน่าจะมาจากเมืองเก่า 2 เมือง คือเมืองชากัง
ราวซึ!งตั1งอยูฝ่ !ังตะวันออกของแม่น1 าํ ปิ ง และเมืองนครชุมที!ต1 งั อยูท่ างตะวันตกของแม่น1 าํ ปิ ง
ใน พ.ศ. 1921 สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที 1 ได้เมืองสุ โขทัยเข้าไว้ในอํานาจจึงจัดแบ่ง
สุ โขทัยออกเป็ น2 อาณาเขต โปรดให้พระมหาธรรมราชาที 2 ได้ปกครองทางเขตลํานํ-ายม ลํานํ-า
น่านโดยมีเมืองพิษณุ โลกเป็ นราชธานี และให้พระยาญาณดิศ ราชบุตรเลี-ยง ปกครองอาณาเขตทาง
ลํานํ-าปิ ง โดยมีเมืองชากังราวเป็ นราชธานี ซึงไดเปลียนชือมาเป็ นเมืองกําแพงเพชรนับแต่น- นั
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มา ด้วยเหตุทีเมืองนีมีลกั ษณะการสร้างกําแพงเมืองทีแข็งแรง มัน คง โดยการก่อสร้างก่อเป็ นกําแพง
สู งด้วยศิลา จึงเรี ยกกันต่อๆมาว่า เมืองกําแพงเพชร ตามลักษณะของกําแพงเมืองนันเอง เมือง
กําแพงเพชรเดิมมีลกั ษณะการวางผังเมืองให้ยาวตามลํานําปิ ง เป็ นรู ปสี เหลียมสอบแคบทางด้านหัว
เมือง คือทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ และก้วางออกทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่ วนตัวเมืองจะยาวจะยาว
ไปตามริ มฝังแม่น าํ ปิ งประมาณ 2 กิโลเมตร

ภาพที 47 แผนที อุทยานประวัติศาสตร์ กําแพงเพชร
ทีมา: อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
http://www.tripandtrek.com/map/show.php?Category=&No=216

ก่อนทีจะเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานเมืองกําแพงเพชรได้รับการบูรณะครัง
แรกเมือ พ.ศ.2498 เรื อยมาจนถึง พ.ศ.2507 จึงมีโครงการริ เริ มปรับปรุ งอีกครัง โดยมีการจัดทํา
แผนและตังคณะกรรมการขึน ทังนี เพือทีจะบูรณะและปรับปรุ งทังโบราณสถานเมืองสุ โขทัยและ
โบราณสถานเมืองกําแพงเพชรไปพร้อมๆกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2511 กรมศิลปากรได้ประกาศเขตพืนทีควบคุมและดูแลโบราณสถาน
โดยจัดแบ่งออกเป็ น 4 เขต คือบริ เวณภายในกําแพงเมืองโบราณ 503 ไร่ มีโบราณสถาน 14 แห่ ง
บริ เวณเขตอรั ญญิ ก ซึ ง เป็ นป่ าอยู่นอกกํา แพงเมื องโบราณขึ นไปทางทิ ศ เหนื อ เนื อที 1,611 ไร่ มี
โบราณสถาน 40 แห่ ง เขตนอกกําแพงเมืองโบราณทางด้านทิศตะวันออก 16 ไร่ 3 งาน มี
โบราณสถาน 15 แห่ ง และโบราณสถานทางทิศใต้หรื อบริ เวรป้ อมทุ่งเศรษฐีและฝังตะวันตกเฉี ยงใต้
ของเมืองกําแพงเพชร มีพนื ที 30 ไร่ 5 งาน มีโบราณสถาน12 แห่ง
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กรมศิลปากรได้เปิ ดอุทยานประวัติศาสตร์ ก าํ แพงเพชร อย่างเป็ นทางการเมือวันที 18
เมษายน พ.ศ. 2534 โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นทรง
เป็ นประธานในพิธี สําหรับบริ เวณทีเรี ยกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชรนันมีเนื อทีประมาณ
3.4 ตารางกิ โลเมตร แบ่งเป็ น 2 เขตคือ เขตภายในกําแพงเมือง และ เขตนอกกําแพงเมืองหรื อที
เรี ยกกันว่า “เขตอรัญญิก” ในพ.ศ. 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่ งอนุสัญญาคุม้ ครองมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกได้ประกาศในทีประชุม ณ.เมืองคาร์ เทจ ประเทศตูนีเซี ย ให้อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรี สัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กาํ แพงเพชรเป็ นมรดกโลก
2. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
ลักษณะเด่นของโบราณสถานในกําแพงเพชรทีเห็นได้ชดั ก็คือ การใช้ศิลาแลงเป็ นวัสดุ
ในการก่ อ สร้ า ง เนื อ งจากหาได้ง่ า ยในท้อ งถิ น บางวัด ยัง พบบ่ อ ที นํา เอาศิ ล าแลงอยู่ภ ายใน
โบราณสถานด้วย และใช้ส่วนผสมของนําอ้อย ปูนขาว ทราย และหนังสัตว์ผสมกับนําแช่กบั ยางไม้
ฝาด นํา มาตํา คลุ กเคล้ากันก่ อนจะนํา มาฉาบหรื อก่ อยึดก้อนศิ ลาแลง แต่ใ นกรณี ทีต้องการความ
แข็งแรงเป็ นพิเศษก็จะใช้ดินเหนียวยําจนเละ เป็ นเชือประสานให้เข้ากันระหว่างก้อนอิฐกับศิลาแลง
ส่ วนโครงสร้างด้านบน เช่น หลังคาจะใช้ไม้หรื อกระเบืองดินเผา เป็ นต้น สิ งก่อสร้างส่ วนใหญ่เป็ น
วัดในพุทธศาสนา ซึ ง มี ลกั ษณะหรื อผังการสร้ างที คล้า ยๆกัน คือมี วิหารขนาดใหญ่ อยู่ด้า นหน้า
ด้านหลังและด้านข้างมีโบสถ์ขนาดย่อมอยู่ขา้ งวิหาร ส่ วนด้านหลังวิหารใหญ่มกั จะสร้างเป็ นเจดี ย ์
หรื อมณฑปเพือใช้เป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรู ป

ภาพที
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แผนผังของวัดมหาธาตุ
(หนังสื อ เมืองโบราณ 3 เมืองมรดกโลก)
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ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
1.ทีต งั และเส้นทางคมนาคม
ตังอยู่ทีอาํ เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีระยะห่ างจากอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยไป
ทางทิศใต้ประมาณ 70 กิ โลเมตร อยู่ทางฝั งตะวันออกของแม่น าํ ปิ ง ลักษณะผังเมืองเป็ นรู ปคล้าย
สี เหลียมคางหมู วางแนวยาวขนานกับลํานําปิ ง มีกาํ แพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบ กรมศิลปากร ได้
ประกาศขึ น ทะเบี ย นโบราณสถานเมื อ งกํา แพงเพชร ตัง แต่ ปี พุ ท ธศัก ราช 2478 และต่ อ มาในปี
พุทธศักราช 2511 ได้ประกาศเขตโบราณสถานเนือที 2,114 ไร่ หรื อประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร
1.2.

ภาพที
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แผนผังของพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์กาํ แพงเพชร
(หนังสื อ เมืองโบราณ 3 เมืองมรดกโลก)
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เดิ นทางรถยนต์ ใช้ท างหลวงหมายเลข 32
ผ่า นจัง หวัด อยุธ ยา อ่ า งทอง สิ ง ห์ บุ รี
นครสวรรค์ เข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกําแพงเพชร ระยะทาง 358 กิโลเมตร และรถ
โดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่ งสายเหนือ สายกรุ งเทพฯ กําแพงเพชร บริ การทุกวัน
2. สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกําแพงเพชรแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
่ ่างจากสองฝังของแม่น าํ ออกไป
2.1. ทีราบลุ่มแม่น าํ แบบตะกอนพักลุ่มนํา บริ เวณนี อยูห
และอยูส่ ู งจากระดับนําท่วมถึง มีดินตะกอนนําพัดพาทีมีอายุมากขึน ดินถูกชะล้างแร่ ธาตุไปบ้างแล้ว
ความอุดมสมบูรณ์จึงลดลง มักเป็ นดินเหนียวและดินร่ วน ลักษณะนีจะอยูบ่ ริ เวณด้านตะวันออก
กลางและใต้ของจังหวัด มีแม่น าํ ปิ งไหลผ่านเป็ นระยะยาวประมาณ 104 กิโลเมตร
2.2. เนิ น เตี ยๆ สลั บ ที ร าบ พบเห็ น บริ เวณตอนเหนื อ และตอนกลางของจัง หวัด
กําแพงเพชร พืนแผ่นดิ นมีระดับสู งขึนมีลกั ษณะเป็ นลูกเนิ น หรื อเขาเตียๆ สลับกับทีราบ ระดับ
ความสู งของพืนทีประมาณ 100 – 300 เมตร เช่น ดอยกะลา เขาทุ่งนาขวัญ เขาลับงา เขายอดเหล็ก
เขาสว่าง เขาเขียวเป็ นต้น
่ างทิศตะวันตก
2.3. พืนทีเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน เป็ นแหล่งแร่ ธาตุ เป็ นต้นนําลําธาร อยูท
ของจังหวัดติดต่อกับจังหวัดตากตลอดแนวเป็ นทิวเขาสู งต่อกันเป็ นเทือกเขา สู งตังแต่ 1,000- 2,152
เมตร

ภาพที
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกําแพงเพชร
(หนังสื อ วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาจังหวัดกําแพงเพชร)
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สิ งก่อสร้างในอุทยานประวัติศาสตร์
3.1. โบราณสถาน
โบราณสถานในอุทยานประวัตฺสาสตร์กาํ แพงเพชรแบ่งออกเป็ น 2 เขต ดังนีคือ
เขตภายในกําแพงเมือง มีโบราณสถานรวม 14 แห่ งทีสําคัญคือ วัดพระแก้ว วัดพระ
ธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กําแพงเมือง คูเมืองและป้ อมประตูต่างๆ เป็ นต้น
3.

ภาพที 51 วัดพระแก้ว
ทีมา: สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id
เขตนอกกําแพงเมืองหรื อทีเรี ยกว่า “เขตอรัญญิก” ทีต งั อยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มี
โบราณสถานทีเป็ นวัดขนาดใหญ่น้อยรวม 40 แห่ ง ทีสําคัญคือ วัดพระนอน วัดสี อิริยาบถ วัดสิ งห์
วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดกําแพงงาม วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่ เป็ นต้น

ภาพที 52 วัดพระยืนหรื อวัดพระสี อิริยาบถ
ทีมา: สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id
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อาคารบริ การ
อาคารศูนย์บริ การข้อมูลนักท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์กาํ แพงเพชร
ให้ขอ้ มูลนักท่องเทียว และจัดนิ ทรรศการแสดงความเป็ นมาของอุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชรให้แก่ผทู้ ีสนใจได้เข้าชม
3.2.

ภาพที 53 ภายในอาคารบริ การข้อมูลนักท่องเทียว
ทีมา: สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://kamphaengphet.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id
ศาลาสถิตเทพคเชนทร์
อยูบ่ ริ เวณวัดช้างรอบ อาคารทําด้วยไม้เป็ นทรงไทยยกใต้ถุนสู ง หลังคามุงด้วยกระเบือง
ดิ นเผาด้า นหน้า เป็ นลานปูด้วยกระเบื องดิ นเผา มี ร้ า นขนมเครื อ งดื ม บริ ก ารข้า งศาลาสถิ ต ย์เทพ
คเชนทร์มีหอ้ งนําบริ การ

ภาพที 54 ศาลาสถิตเทพคเชนทร์
ทีมา: ทัวร์ ออนไทยดอทคอม กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
www.touronthai.com
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การท่องเทีย วในอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
1.งานเทศกาลประเพณี นบพระ – เล่นเพลง
ช่วงเวลา วันเพ็ญ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี ) ประเพณี
นบพระเล่นเพลง เป็ นประเพณี ทีสืบทอดมาจากสุ โขทัย ซึ งได้กล่าวถึงว่า ในสมัยพญาลิไทได้อญั เชิญ
พระบรมสารี ริกธาตุจากลังกามาบรรจุไว้ทีองค์พระเจดีย ์ วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม ดังนั1นจึงได้มี
การจัดขบวนของเจ้าผูค้ รองนครไปนมัสการพระบรมธาตุ ซึ งจังหวัดกําแพงเพชรได้ฟ1ื นฟูประเพณี
นบพระเล่นเพลงขึ1นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยการจัดขบวนแห่ พยุหยาตราจําลองไป นบพระ และเวียน
เทียนพระบรมธาตุเจดีย ์ และได้มีการแสดงการละเล่น เล่นเพลง กันเป็ นทีเอิกเกริ ก รวมทั1งจัดให้มีการ
แสดงแสงสี เสี ยงถึงประวัติความเป็ นมาของการตั1งบ้านแปงเมือง นอกจากนี1ยงั ได้มีการออกร้านแสดง
สิ นค้าหัตถกรรมท้องถิน การจัดงานนบพระเล่นเพลง ถือเป็ นงานประจําปี ของจังหวัดกําแพงเพชร
เป็ นการ ฟื1 นฟูและเผยแพร่ ประเพณี ด1 งั เดิมทีถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นใหม่ได้เข้าใจถึงประวัติความเป็ นมา
ของท้องถินตน
1.3.

ภาพที
ทีมา:

งานเทศกาลประเพณี นบพระ – เล่นเพลง
Trur ปลู กปั ญญา เทศกาลท่องเที ยว (ออนไลน์), เข้าถึ งเมื อ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึ งได้จาก
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http://www.trueplookpunya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=590

ข้อมูลบริ การ
ปั จจุบนั เปิ ดเส้นทางนําชมอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร บริ เวณโดยรอบอุทยาน ชม
วัดเก่า กําแพงเมืองเก่า มีการบรรยายเป็ นภาษาต่างๆ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น
และภาษาฝรั ง เศส รวมทัง บริ ก ารรถไฟฟ้ านํา ชมอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สํ า หรั บ นัก ท่ อ งเที ย ว
ค่าบริ การเทียวเหมาคันๆละ 200 บาท ถ้าเป็ นบุคคล ผูใ้ หญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ตลอดเส้นทาง ถ้า
นํารถมาเองจะต้องจ่ายค่าผ่านประตูดงั นี รถจักรยานสองล้อ 10 บาท/คัน รถจักรยานยนต์ 20 / คัน
รถจักรยานสามล้อ 30 / คัน รถยนต์ทุกชนิด 50 / คัน และค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สําหรับ
สัญชาติไทย 20 บาท / คน สัญชาติอืน 100 บาท / คน เปิ ดบริ การทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.
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องค์ ประกอบภูมิทศั น์ ในอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
1. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทางธรรมชาติ
พืชพรรณทีพบโดยทัว ไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร มีท งั พืชพรรณทีมีมา
ยาวนาน เช่ น ต้นโพธิE หางนกยูง ฝรั ง มะขาม ต้นสาละ และพืช พรรณที ป ลู ก ขึ นมาใหม่ เพื อ
ปรับแต่งภูมิทศั น์ เช่ น ประดู่ สัก พระยาสัตตบรรณ สี เสี ยดแก่ น ชิ งชัน ตะแบก เป็ นต้น ซึ ง
ลักษณะโดยภาพรวมแล้วดูเป็ นธรรมชาติ จะมีเพียงบางพืนทีทีมีการปลูกหญ้าและใช้ไม้พุ่มตกแต่ง
บ้างเล็กน้อย
1.4.

ภาพที 56 ลักษณะพืชพรรณในอุทยานประวัติศาสตร์กาํ แพงเพชร
ทีมา: mlri.multiply วัดช้างรอบ (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก

http://mlri.

multiply.com/photos/album/66/66

องค์ประกอบภูมิทศั น์ทีสร้างขึน
2.1.ป้ าย
ป้ ายชือ สําหรับบอกชือวัดและโบราณสถานต่างๆ มี 3 แบบ คือทําจากไม้ทาสี ขาวขนาด
0.30x1.50 เมตร สู ง 2 เมตร ทีหว
ั เสาประดับด้วยหัวเม็ดลวดลายไทยโบราณ ทาสี ขาว ตัวอักษรเป็ น
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และแบบทีทาํ จากโลหะ เสาเป็ นเสาเหล็กกลมตังอยู่บนฐานอิฐมอญ
ป้ ายทําด้วยโลหะทาสี น าํ ตาล ตัวอักษรสี ขาวเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และแบบทีทาํ ฐานด้วย
หิ นเพือให้กลมกลืนกับโบราณสถาน โดยเสาทําด้วยอิฐมอญตังอยูบ่ นพืน ป้ ายมีสีน าํ ตาลตัวอักษรสี
ขาวเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านข้างเป็ นผังของโบราณสถาน
2.
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ภาพที 57 ลักษณะป้ ายชือทีทาํ จากทําจากไม้
ทีมา: ทัวร์ ออนไทยดอทคอม กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
www.touronthai.com

ป้ ายบอกประวัติความเป็ นมา พบอยู่บริ เวณด้านข้างป้ ายชื อ หรื ออยู่ถดั เข้ามาด้านใน
บริ เวณวิหารภายในเขตวัด ป้ ายชนิดนีทาํ จากอิฐมอญ ก่อเป็ นฐานสี เหลียมทึบทัง 4 ด้าน ขนาด 0.80
x0.80 เมตร พิมพ์ดว
้ ยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือบอกความเป็ นมาของโบราณสถานนัน
ลงบนแผ่นเหล็กสเตนเลส โดยวางแผ่นเหล็กเอียงประมาณ 30 องศา เพือให้รับจากแนวการมองจาก
ผูม้ อง

ภาพที 58 ลักษณะป้ ายชือทีทาํ จากโลหะและป้ ายบอกประวัติความเป็ นมา
ทีมา: ทัวร์ ออนไทยดอทคอม กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
www.touronthai.com
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ป้ ายบอกสถานที แ ละรู ป แบบสั น นิ ษ ฐาน เพื อ แสดงภาพของโบราณสถานในอดี ต ที
โครงสร้ างยังสมบูรณ์อยู่และมีคาํ บรรยายบอกชื อสถานทีและความเป็ นมาอยู่ด้านข้างบรรยายด้วย
อักษรสี ดาํ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนป้ ายสี ขาว โดยมีโครงสร้างเหล็กเป็ นกรอบและขาตังทาด้วย
สี ดาํ อยูใ่ นตําแหน่งทีสามารถมองได้สะดวก

ภาพที 59 ลักษณะป้ ายบอกสถานทีและจําลองภาพ
ทีมา: ทัวร์ ออนไทยดอทคอม กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
www.touronthai.com

สู ง 0.50
แผนผัง

ป้ ายแสดงผังบริ เวณ ตําแหน่งโบราณสถาน ขนาด 2.00x1.50 เมตร วางอยูบ่ นเสาอิฐมอญ
เมตร ด้านบนมีหลังคาคลุมแผ่นป้ าย แผ่นป้ ายทําจากเหล็กทาสี ขาว เขียนข้อความและรู ป

ภาพที 60 ลักษณะป้ ายแสดงผังบริ เวณ
ทีมา: ทัวร์ ออนไทยดอทคอม กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
www.touronthai.com
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ป้ ายบอกทิ ศ ทาง มีค วามสู ง เท่ า กันหรื อสู ง กว่า ระดับ สายตา เพือบอกทิ ศ ทางให้แก่
นักท่องเทียวได้ในระยะไกล ขนาดของป้ ายมีต งั แต่ 1.00-1.50 เมตร แผ่นป้ ายเป็ นโลหะทานําตาล
ขอบสี ข าว ตัว อัก ษรสี ข าว เสากลมทํา ด้ว ยโลหะตัง บนฐานอิ ฐ มอญ ขนาดแผ่ น ป้ ายประมาณ
0.30x1.00 เมตร แล้ว แต่ ข อ
้ ความ ป้ ายชนิ ดนี จะพบบริ เวณทีเป็ นทางแยก หรื อหัวมุม ถนน หรื อ
ทางเดินเท้าในเขตอุทยานฯ

ภาพที 61. ลักษณะป้ ายบอกทิศทาง
ทีมา: หมูหิน.คอม:เวปท่องเทียวไทย กําแพงเพชร(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้
จากwww.touronthai.com
ศาลาทีพกั
ศาลาในเขตอรัญญิก
เป็ นอาคารโล่งชันเดียวผนังส่ วนหนึงจัดแสดงข้อมูลต่างๆ สําหรับนักท่องเทียว หลังคามุง
ด้วยกระเบืองดินเผา ด้านหน้าอาคารเป็ นลานปูดว้ ยเบืองดินเผา มีทีนงั สําหรับนักท่องเทียว
2.2.

ภาพที

62

ศาลาในเขตอรัญญิก
(อนุสาร อ.ส.ท. ปี ที45 ฉบับที

10

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548)
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อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
* งต้ น
2.1. ข้ อมูลเบือ
1. ความเป็ นมา
เมื องศรี สั ช นาลัย เติ บ โตขึ น มาเป็ นชุ ม ชนระดับ เมื องพร้ อมกับ เมื องสุ โขทัย ดัง ปรากฏ
หลักฐานในศิลาจารึ กพงศาวดารทียืนยันว่ามีเมืองโบราณ 2 เมือง อยูใ่ นลุ่มนํายมก่อนแล้วคือ เมือง
สุ โขทัยและเมืองเชลียงต่อมาได้มีการก่อสร้างเมืองศรี สัชนาลัยขึนทางด้านทิศเหนือของเมืองเชลียง
ห่ างออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมืองศรี สัชนาลัยมีความสําคัญควบคู่กนั มากับเมือง สุ โขทัย ใน
สมัยทีแคว้นสุ โขทัยถูกผนวกเข้าอยูใ่ นราชอาณาจักรสยามอันมีศูนย์กลางอยูท่ ีอยุธยา ทางฝ่ ายอยุธยา
เรี ยกเมืองศรี สัชนาลัยว่าเมืองสวรรคโลก ในช่วงสมัยแรกๆ เป็ นเมืองสําคัญในการผลิตภาชนะเครื อง
เคลือบสังคโลก จัดส่ งไปขายยังดินแดนโพ้นทะเล เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ ญีปุ่น อินโดนีเซี ย เป็ นต้น นับเป็ น
แหล่งเศรษฐกิ จทีสําคัญของกรุ งศรี อยุธยา สมัยหลังเมือมีการจัดระบบการปกครองปรับปรุ งเรื องเชื อ
สายราชวงศ์ให้เข้าอยู่ในระบบราชการเรี ยบร้ อยแล้ว กรุ งศรี อยุธยาได้เป็ นผูแ้ ต่งตังเจ้าเมื องเข้ามา
ปกครอง เมื องสวรรคโลกมี ฐานะเป็ นหัวเมืองชันนอก ระดับเมื องโท และหลัง จากเหตุ ก ารณ์ ศึ ก
สงครามในคราวเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่าใน พ.ศ. 2310 เมืองสวรรคโลกได้ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมและ
ถูกทิงร้างไปในทีสุด ต่อมาปรากฏในสมัยรัตนโกสิ นทร์ วา่ ได้ยา้ ยทีต งั เมืองใหม่มาอยูท่ ีบา้ นเมืองเก่า
ใต้ตวั เมืองเดิมลงไปราว 3 กิโลเมตร และย้ายไปตังทีบา้ นวังไม้ขอน ซึ งในปั จจุบนั คือ อําเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุ โขทัย
รู ปลักษณ์ ในอดี ตของศรี สัชนาลัยทีหลงเหลื ออยู่ทาํ ให้เห็ นลักษณะของเมืองทีเกิ ดจาก
ความสามารถของคนในการใช้ประโยชน์จากสิ งแวดล้อมโดยการสร้างเมืองให้โอบเขาและมีเขาล้อม
เมือง ส่ วนอีกด้านหนึงมีลาํ นํายมเสมือนคูเมืองทีสําคัญ มีการสร้างกําแพงปราการทีมนั คงไว้รับศึก
(สายสุ นีย ์ 2544: 77)
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
ร่ วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชรใน พ.ศ.2534 เนืองจาก
หลักฐานทีปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปั ตยกรรมทีโดดเด่น นับเป็ นตัวแทนของศิลปกรรม
ไทยยุคแรกและเป็ นต้นกําเนิดของการสร้างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยอย่างเป็ น
ทางการ เมือวันที 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2533
และในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารของคณะกรรมการมรดกโลกภายใต้สั ง กัด
UNESSCO ครังที 15 ณ.กรุ งคาร์ เทจ ประเทศตูนีเซี ย เมือวันที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้ประกาศ
ให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัยเป็ นมรดกโลก หรื อทีรู้จกั กันในนาม “แหล่งมรดกโลกสุ โขทัย –
ศรี สัชนาลัย – กําแพงพชร ” (ธิดา 2541)
2. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม

2.
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มีหลักฐานปรากฏว่าก่อนทีพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์จะเผยแผ่เข้ามา เดิมในบริ เวณนีนบั
ถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาลัทธิมหายาน จึงพบศาสนสถานตามความเช่อดังกล่าวเป็ นจํานวน
มาก
2.2. ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
1. ทีต งั และเส้นทางคมนาคม
ตังอยู่ทีตาํ บลเมืองเก่า บริ เวณทีเรี ยกว่า “แก่งหลวง” ห่ างจากตัวอําเภอศรี สัชนาลัยลงมา
ทางอําเภอสวรรคโลก 11 กิโลเมตร หรื อห่ างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที
ในเขตของตําบลศรี สัชนาลัย ตําบลสารจิตร ตําบลหนองอ้อ ตําบลท่าชัย ส่ วนตัวเมืองโบราณศรี สัชนา
ลัยอยูใ่ นเขตหมู่บา้ นพระปรางค์ ตําบลศรี สัชนาลัย มีพืนทีท งั หมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร
ในบริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุท งั หมด 215 แห่ ง สํารวจค้นพบแล้ว
204 แห่ ง
รถยนต์ จากตัวเมืองสุ โขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เส้นสุ โขทัย-สวรรคโลก-ศรี สัช
นาลัย ไปจนถึงระหว่างกิโลเมตรที 17 – 19 เลียวซ้ายข้ามสะพานแม่น าํ ยม จะมีทางแยกขวาเข้าอุทยาน
ฯ ไป ประมาณ 1.5 กิ โลเมตร เป็ นระยะทาง 68 กิ โลเมตร หรื อ รถโดยสารประจําทาง มีรถสาย
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย ออกจากท่ารถทีตลาดเทศบาลไปอุทยานฯทุกวัน นอกจากนีนกั ท่องเทียวสามารถ
ใช้เส้นทางจากอําเภอสวรรคโลกไปตามทางหลวงหมายเลข 1201 ไปจนถึงตําบลเมืองเก่า บริ เวณเชิง
สะพานข้ามแม่น าํ ยมแล้วเลียวซ้ายเข้าอุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร
2. สภาพภูมิประเทศ
พืนทีอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย เป็ นทีราบเจ้าพระยาตอนบน สภาพโดยทัว ไปเป็ น
ทีราบตําต่อเนืองกันไปในเขต จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัดสุ โขทัย มีความสู ง
โดยเฉลียเหนือระดับนําทะเล 40 – 60 เมตร พืนทีราบจะค่อยๆยกตัวสู งขึนทางตอนเหนือ แถบภูเขา
ทีต่อเนืองมาจากจําหวัดลําปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
2.3. สิ งก่ อสร้ างในอุทยานประวัติศาสตร์
1. โบราณสถาน
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย มีท งั ภายในและภายนอกกําแพงเมืองซึง
รวมทังหมดมีไม่นอ้ ยกว่า 215 แห่งโบราณสถานทีสาํ คัญมีดงั นี
โบราณสถานภายในกําแพงเมือง สํารวจพบแล้วมีท งั สิ น 28 แห่ง ทีสาํ คัญคือ วัดช้างล้อม
วัดเจดียเ์ จ็ดแถว วัดนางพญา วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้ว เป็ นต้น
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ภาพที 63 วัดช้างล้อม
ทีมา: ไทยทัวร์ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย(ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้
จาก http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/sukhothai/data/place/hpk_srisatchanalai.htm
โบราณสถานนอกกําแพงเมืองด้านทิศเหนือ สํารวจพบแล้วมีจาํ นวนทังสิ น 35 แห่ง ที
สําคัญคือ วัดกุฎีราย เตาทุเรี ยงบ้านป่ ายาง เตาทุเรี ยงบ้านเกาะน้อย ซึงเป็ นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา
“เครื องสังคโลก” ทีสาํ คัญของเมืองศรี สัชนาลัย

ภาพที 64 วัดกุฎีราย
ทีมา: ศูนย์ขอ้ มูลมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย (Online),เข้าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://www.thaiwhic.go.th/heritage_culture.aspx
โบราณสถานนอกกําแพงเมืองด้านทิศตะวันออก สํารวจพบแล้วมีจาํ นวนทังสิ น 10 แห่งที
สําคัญคือวัดสวน สัก วัดป่ าแก้ว เป็ นต้น
โบราณสถานนอกกําแพงเมืองด้านทิศใต้ สํารวจพบแล้วมีจาํ นวนทังสิ น 24 แห่งทีสาํ คัญ
คือวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วัดชมชืน วัดเจ้าจันทร์ และวัดโคกสิ งคาราม เป็ นต้น
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ภาพที 65 พระศรี รัตนมหาธาตุ
ทีมา: จังหวัดสุ โขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก

http://www.sukhothai.

go.th/tour/tour_02.htm

โบราณสถานนอกกําแพงเมืองด้านทิศตะวันตก สํารวจพบแล้วมีจาํ นวนทังสิ น 19 แห่ง ที
สําคัญ คือวัดพญา ดํา วัดราหู วัดสระประทุม วัดพรหมสี หน้า วัดยายตา เป็ นต้น

ภาพที 66 วัดสระประทุม
ทีมา: ศูนย์ขอ้ มูลมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย (Online),เข้าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://www.thaiwhic.go.th/heritage_culture.aspx
โบราณสถานนอกกําแพงเมืองบนภูเขา สํารวจพบแล้วมีจาํ นวนทังสิ น 15 แห่ง ทีสาํ คัญ
คือวัดเขาใหญ่บน วัดเจดียเ์ จ็ดยอด วัดเจดียร์ อบ และวัดเขาใหญ่ล่าง เป็ นต้น
2. อาคารบริ การ
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย ประกอบด้วยสิ งก่อสร้างต่างๆ ดังนี
ศูนย์บริ การนักท่องเทียว ตังอยูบ่ ริ เวณทางเข้าด้านทิศใต้ ด้านประตูรามรงค์ประกอบด้วย
กลุ่ ม อาคารต่ า งๆ คื อ ศู น ย์บ ริ ก ารข้อ มู ล สํา หรั บ นัก ท่ อ งเที ย ว อาคารแสดงโบราณวัต ถุ และ
แบบจําลองอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย อาคารสํานักงานทีทาํ การอุทยานฯและห้องประชุม
อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยและป้ อมยาม รวมถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรี ยง) ตังอยูท่ ีบา้ นเกาะน้อย อยูท่ างทิศเหนือของ
เมืองศรี สัชนาลัยออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกลุ่มเตาเผาเครื องสังคโลก ตังกระจายอยูต่ ลอด
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ปั จจุบนั มีอาคารอนุรักษ์เตาทุเรี ยงอยู่ 2 อาคาร ก่อสร้างคลุมเตาเผาเครื องสังคโลก ทีทาํ การขุดแต่ง
แล้วคือ เตาหมายเลข 42 และ 61
บ้านพักรับรอง ปัจจุบนั มีบา้ นพักรับรองแขกของทางราชการ 1 หลัง
บ้านพักเจ้าหน้าที
ร้านค้า ขายอาหาร เครื องดืม และของทีระลึก
ห้องนํา
บ้านพักอาศัยและอาคารพานิชย์ (สายสุ นีย ์ 2544: 84)

ภาพที 67 กลุ่มอาคารศูนย์บริ การนักท่องเทียว ทางทิศใต้ ทางเข้าประตูรามณรงค์
ทีมา: กรมศิลปากร, อ้างใน สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั นืในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2544 ), 85
ตําแหน่ง A กลุ่มอาคารสํานักงานและห้องประชุม
ตําแหน่ง B กลุ่มอาคารศูนย์บริ การข้อมูลสําหรับนักท่องเทียว อาคารแสดงนิทรรศการ
โบราณวัตถุและแบบจําลองอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ตําแหน่ง C กลุ่มอาคารร้านค้าและของทีระลึก
ตําแหน่ง D โรงซ่อมบํารุ งชินส่ วนโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ตําแหน่ง E ลานจอดรถ
2.4
 วในอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย
2.4. การท่ องเทีย
1.งานประเพณี สรงนํ1าโอยทาน สงกรานต์ศรี สัชนาลัย
จัดขึนในวันสงกรานต์ระหว่างวันที 10-12 เมษายนของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์
ศรี สัชนาลัย อําเภอศรี สัชนาลัย เพือเป็ นการสื บทอดงานประเพณี ทีเก่าแก่ของสุ โขทัย ดังหลักฐานที
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ปรากฏในหลักศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทีวา่ “คนสุ โขทัยนีมกั ทาน มักทรงศีล มักโอย
ทาน” ภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ชา้ ง พิธีบวงสรวงพระเสื อเมือง และกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์พระ
ร่ วง ขบวนรถบุปผาชาติ และเทพีสงกรานต์ แข่นขันกีฬาพืนบ้าน การแสดงศิลปะพืนบ้าน ฯลฯ

ภาพที 68 ขบวนแห่ชา้ งในงานประเพณี สรงนํ1าโอยทาน สงกรานต์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: อําเภอศรี สัชนาลัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://sisatchanalai.
com

งานย้อนอดีตศรี สัชนาลัย
เพือส่ งเสริ มการท่องเทียว และเป็ นการสื บสานประเพณี ทอ้ งถิน ซึงภายในงานจะมีกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ หมู่บา้ นวิถีไทยศรี สัชนาลัย การแสดงวัฒนธรรมพืนบ้าน พิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต
การขับเสภาเล่าเรื องเมืองศรี สัชนาลัย พร้อมทังมีการแสดงแฟชัน ผ้าไทย เงิน ทองลายโบราณศรี สัช
นาลัย และอาหารโบราณพืนเมื องศรี สัชนาลัย เช่ น ก๋ วยเตีLย วพระร่ วง หรื อข้า วเปิM ป รวมทัง มีก าร
จําหน่ ายผ้าไทย เงิน ทองลายโบราณ และสิ นค้าโอท็อปอีกจํานวนมาก นอกจากนี ยงั มีการจําลอง
ชุมชนโบราณกว่า 700 ปี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พนื บ้านทีหาชมได้ยาก เช่น รําเจิง ศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่ากะเหรี ยง การรําเซิงกระติบ และระบําเก็บใบชา เป็ นต้น
2.

ข้อมูลบริ การ
อุทยานฯ เปิ ดให้นกั ท่องเทียวเข้าชมได้ทุกวัน ตังแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท หรื อสามารถซื อตัวL รวมได้ ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150
บาท ในกรณี ทีนาํ ยานพาหนะเข้าภายในเขตอุทยานฯ เสี ยค่าธรรมเนียมอีก ราคา 10 - 50 บาท และทาง
อุทยานฯ มีบริ การรถรางนําชมโบราณสถานทัว บริ เวณชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท หาก
นักท่องเทียวทีตอ้ งการขอวิทยากรนําชม หรื อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อได้ทีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
3.
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องค์ ประกอบภูมิทศั น์ ในอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย
1. องค์ประกอบภูมทัศน์ทางธรรมชาติ
ลักษณะพืชพรรณทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ในบริ เวณเมืองเก่าศรี สัชนาลัยและบริ เวณโดยรอบ มี
พืชพรรณขึนอยูเ่ ป็ นเป็ นหย่อมสลับกับพืนทีเปิ ดโล่ง บริ เวณทีมีตน้ ไม้ยนื ต้นหนาแน่น ได้แก่ บริ เวณ
เขาสุ วรรณคีรีและเขาพนมเพลิง ส่ วนพืนทีเปิ ดโล่งนันเป็ นบริ เวณทุ่งหญ้าสลับกับพืนทีเกษตรกรรม
ของชาวบ้าน การกระจายตัวและลักษณะพืชพรรณเช่ นนี ทําให้บริ เวณเมืองเก่ าศรี สัชนาลัยไม่ มี
ลักษณะทางภูมิทศั น์ทีน่าสนใจเท่าทีควร และไม่มีลกั ษณะเด่ นพิเศษเฉพาะตัวเกิ ดขึนทีสร้างความ
ประทับใจให้เกิดแก่ผเู้ ข้าชม ไม่วา่ จะเป็ นความร่ มเย็นของบริ เวณจากต้นไม้ใหญ่ หรื อความงดงาม
ของต้นไม้ข นาดใหญ่ ซ ึ ง มี อายุยืนยาวเก่ า แก่ คู่ ก ับ อายุข องโบราณสถาน โดยเฉพาะในช่ วงเดื อ น
มีนาคมถึงพฤษภาคม ซึงเป็ นช่วงฤดูร้อนมีอากาศร้อนและแห้งแล้งไม่ส่งเสริ มบรรยากาศของการเข้า
ชมบริ เวณโบราณสถาน
รายชือพรรณไม้ทีมีอยูเ่ ดิมและมีอยู่เป็ นจํานวนมากในบริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัช
นาลัย ได้แก่ มะม่วง มะขามเทศ มะขาม จามจุรี โพธิE ไผ่ มะพร้าว ราชพฤกษ์ ไทรย้อย หาง
นกยูงฝรัง ตาลโตนด สําโรง ทองหลางใบมน ข่อย ตะแบก ทองกวาว งิวป่ า (สายสุ นีย2์ 544: 81)
2. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทีสร้างขึน
1.1. ป้ าย
ป้ ายชื อ สําหรับบอกชื อวัดและโบราณสถานต่างๆ ทําจากไม้ทาสี ขาวขนาด 0.30x1.50
เมตร สู ง 2 เมตร ทีหวั เสาประดับด้วยหัวเม็ดลวดลายไทยโบราณ ทาสี ขาว ตัวอักษรเป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ลักษณะเดี ยวกับทีพบในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตําแหน่ งทีต งั คือบริ เวณ
ด้านหน้าโบราณสถาน (สายสุ นีย ์ 2544 : 55)
2.4.

ภาพที 69 ป้ ายชือสถานทีต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: หมูหิน.คอม:เวปท่องเทียวไทย อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย(ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21
ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จากwww.touronthai.com
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ป้ ายบอกประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของวัด ส่ ว นใหญ่ จ ะพบป้ ายนี อยู่ ใ กล้ชิ ด กับ
โบราณสถาน ดังนันความสู งของป้ ายเป็ นสิ งสําคัญทีตอ้ งคํานึงถึง เพือมิให้สูงเกินระดับสายตาจนบัง
ทัศนียภาพและมุมมองของโบราณสถาน ป้ ายทีพบในอุทยานแห่ งนีทาํ จากศิลาแลงขนาด 0.80x0.50
เมตร สู งจากพืน 0.50 เมตร วางเอนทํามุมกับระดับสายตาพอดี แผ่นป้ ายทําจากกระเบืองดินเผา วาง
เรี ย งต่ อกันเป็ นภาพผังบริ เวณ ตัวหนังสื อใช้วิธีเซาะร่ องเขีย นสี เป็ นภาษาไทย พบแผ่นป้ ายนี อยู่
ด้านหน้าเพือบอกผังบริ เวณของวัดสําคัญต่างๆในเขตกําแพงเมือง

ภาพที 70 ป้ ายชือสถานทีต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 87.
ป้ ายแสดงผังบริ เวณ ตําแหน่งโบราณสถาน ขนาด 2.00x1.50 เมตร วางอยูบ่ นเสาอิฐมอญ
สู ง 0.50 เมตร ด้านบนมีหลังคาคลุมแผ่นป้ าย แผ่นป้ ายทําจากเหล็กทาสี ขาว เขียนข้อความและรู ป
แผนผัง และอีกแบบเป็ นป้ ายทีโครงทําด้วยเหล็ก แสดงแผนผังอุทยานโดยภาพรวม นอกจากนี ยงั มี
แบบสันนิษฐานโบราณสถานทีจาํ ลองภาพโบราณสถานในอดีตให้นกั ท่องเทียวได้ชม ส่ วนใหญ่จะ
อยูบ่ ริ เวณด้านหน้าโบราณสถานทีสาํ คัญต่างๆ

ภาพที 71 ป้ ายแสดงผังบริ เวณในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: บล็อกแก๊งค์ ศรี สัชนาลัย(ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก http://www.blog
gang. com/viewdiary.php?id=djang67&month=10-2007&date=25&group=8&gblog=12
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ป้ ายบอกทิ ศ ทาง วัส ดุ ที ใ ช้คื อ ศิ ล าแลงกับ อิ ฐ มอญ เพื อ ให้ เ กิ ด ความกลมกลื น กับ
บรรยากาศของโบราณสถาน โดยฐานวางป้ ายมีความสู งไม่ให้เกินระดับสายตาคือ 0.50 เมตร เพือ
ไม่ใ ห้ปิ ดบัง โบราณสถาน แผ่นป้ ายมีข นาด 0.30x0.50 เมตร ทําจากแผ่นโลหะหรื อจากแผ่นหิ น
ฉนวนสี ดาํ เขียนตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษสี ขาว ตําแหน่ งทีพบ ได้แก่ บริ เวณทางแยก
หรื อทางหัวมุมของทางเดินเท้า

ภาพที 72 ป้ ายบอกทิศทางในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 88.
นอกจากนี ยงั มีป้ายบอกทิศ ทางทีมี ความสู งเท่า กันหรื อสู งกว่าระดับสายตา เพือบอก
ทิศทางให้แก่ นักท่องเทีย วได้ใ นระยะไกล ขนาดของป้ ายมี ต งั แต่ 1.00-1.50 เมตร แผ่นป้ ายเป็ น
โลหะทานําตาล ตัวอักษรสี ขาว ขนาดแผ่นป้ ายประมาณ 0.30x1.00 เมตร แล้วแต่ขอ้ ความ ป้ ายชนิด
นี จะพบบริ เวณทีเป็ นทางแยก หรื อหัวมุมถนน หรื อทางเดินเท้าในเขตอุทยานฯ พบในบริ เวณหน้า
ทางเข้าประตูดอนแหลม

ภาพที 73 ป้ ายบอกทิศทางในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 88.
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สะพาน
ลักษณะของสะพานทีพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย เป็ นสะพานทีใช้ศิลา
แลงกับ ไม้เป็ นวัส ดุ หลัก โดยใช้ศิ ล าแลงเป็ นฐานรองรั บ คอสะพานและใช้ไ ม้หรื อคอนกรี ตเป็ น
โครงสร้างและพืนสะพาน รู ปทรงของราวสะพานจะเลียนแบบราวระเบียงสถาปั ตยกรรมโบราณโดย
ทําให้เรี ยบง่ าย ลักษณะและรู ปแบบรวมถึงโครงสร้ างของสะพานจะให้คล้ายกับโบราณมากทีสุด
ขนาดความกว้างของสะพานประมาณ 0.50-1.00 เมตร สะพานเหล่านี ใช้เพือเชื อมต่อทางเดินทีตอ้ ง
ข้ามคูเมือง
2.

ภาพที 74 สะพานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 89.
ศาลาทีพกั
รู ปแบบของศาลาทีพกั ทีพบในเขตอุทยานประวัติศาตร์ศรี สัชนาลัยจะคล้ายกับรู ปแบบทีพบ
ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ ศาลามีโครงสร้างเป็ นเสาปูนกลมมีลายกลีบบัวประดับทีหวั
เสา หลังคามีลวดลายประดับแบบโบราณ ขนาดศาลาทีพกั 2.00x3.00 เมตร นอกจากนี ยงั พบศาลาที
พักทีก่อสร้างด้วยวัสดุทอ้ งถิน คือเป็ นศาลาแบบหลังคามุงจาก และทําจากไม้ไผ่ ตําแหน่งทีต งั ของ
ศาลาทีพกั ได้แก่ บริ เวณด้านข้างของวัดนางพญา ทางขึนเขาพนมเพลิงทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ
บริ เวณพระราชวัง บริ เวณแก่งหลวง บริ เวณยอดเขาสุ วรรณคีรี และบริ เวณเชิ งบันไดศิลาแลงด้าน
ตะวันนอกเฉียงใต้
4. ถังขยะ
ขนาด 0.50x0.50 เมตร ก่อด้วยอิฐมอญ ภายในบรรจุภาชนะใส่ ขยะอีกชันหนึงเพือสะดวก
ต่อการขนย้าย นอกจากนียงั พบถังขยะทีทาํ จากไม้ไผ่ขดั สาน โดยพบถังขยะกระจายอยู่ ตามจุดต่างๆ
เช่น บริ เวณด้านหน้าโบราณสถาน ร้านขายอาหารและเครื องดืม ร้านขายของทีระลึก
3.
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ภาพที 75 ถังขยะอิฐมอญทีพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 90.

ภาพที 76 ถังขยะทีทาํ จากไม้ไผ่ขดั สานทีพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 91.
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จังหวัดสุ โขทัย
3.1. ข้ อมูลเบือ
* งต้ น
1. ความเป็ นมา
สุ โขทัยเคยเป็ นราชธานีแห่ งแรกของชาติไทย เมือ 700 ปี มาแล้ว คําว่า สุ โขทัย มาจากคํา
สองคําคือ สุ ข+อุทยั หมายความว่า รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข สุ โขทัยได้เริ มก่อตังขึนเมือประมาณปี พ. ศ.

3.
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มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่ วงขึนปกครองสุ โขทัย โดยมีพ่อขุนศรี อินทราทิตย์เป็ นปฐมกษัตริ ย ์
ตลอดระยะเวลา 120 ปี ภายหลังผนวกเข้าเข้ากับกรุ งศรี อยุธยา จนเมือต้นสมัยรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการ
ย้ายเมืองสุ โขทัย ไปตังทีบา้ นธานี ริมแม่น ํายม ซึ งก็ คือจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั ส่ วนสุ โขทัย ที
บ้านเมืองเก่านันกลายเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ซึงถูกทิงร้างมาตังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
สํา หรั บอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย นัน ครอบคลุ ม พื นทีโบราณสถานกรุ งสุ โขทัย
ตังอยูท่ ีตาํ บลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า) อําเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย ห่ างจากตัวเมือง
สุ โขทัยปั จจุบนั (เขตเทศบาลเมืองสุ โขทัยธานี ) ผังเมืองสุ โขทัยมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า มี
ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยูต่ รงกลางกําแพงเมืองแต่
ละด้าน ภายในยังเหลือร่ องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ ง วัดทีใหญ่ทีสุดคือวัดมหาธาตุ ในปี
พ.ศ. 2519 โครงการฟื นฟูอุท ยานแห่ งนี ก็ไ ด้รับ การอนุ มตั ิ และเปิ ดอย่างเป็ นทางการในเดื อน
กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวันที 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยาน
แห่ งนี เป็ นแหล่งมรดกโลกร่ วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ ทีกาํ แพงเพชรและศรี สัชนาลัยภายใต้ชือว่า
"เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริ วาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic

1800

Towns)

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
สถาปั ตยกรรมในศิลปะสุ โขทัย มีภาพรวมไม่ใช่ ความใหญ่โตมโหฬาร แต่มีขนาดสม
ส่ วน เรี ยบง่าย เช่น เจดียใ์ นศิลปะสุ โขทัยซึ งมีหลายแบบ เป็ นต้นว่าเจดียท์ รงปราสาทแบบสุ โขทัย
เจดียท์ รงปราสาทยอด เจดียท์ รงระฆัง และทีเด่นทีสุด คือ เจดียท์ รงยอดดอกบัวตูม หรื อทีเรี ยกกัน
ว่าเจดียท์ รงพุม่ ข้าวบิณฑ์
2.

ภาพที 77 เจดียท์ รงยอดดอกบัวตูมหรื อเจดียท์ รงพุม่ ข้าวบิณฑ์
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
oknation.net/blog/vana/2008/07/12/entry-1

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.

2553
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ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
1. ทีต งั และเส้นทางคมนาคม
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยูต่ รงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคําแหง ห่ างจาก
ตัวจังหวัดสุ โขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพืนทีรวม 43,750 ไร่
ถนนสายหลัก เส้นทางหลัก (Main Access) ในการเข้าถึงอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
คือ ถนนจรดวิถีถ่อง หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ งเป็ นถนนทีต่อเนืองจากจังหวัดสุ โขทัย
มายังบ้านเมืองเก่า หรื อเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผ่านเข้าสู่ เขตกําแพงเมือง ตัดเข้าสู่ ใจกลาง
เมือง แล้ววิงต่อไปจังหวัดตาก ถนนกว้าง 7.00 เมตร ริ มถนนมีขอบไหล่ทาง แต่ปัจจุบนั ได้มีการ
สร้างถนนเลียงเมืองโบราณเป็ นทางหลวงหมายเลข 12 อีกเช่นกัน เป็ นการป้ องกันมิให้รถขนาดใหญ่
เช่น รถบรรทุก วิง เข้ามาในเขตโบราณสถาน
ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนทีแยกออกจากถนนสายหลัก เชื อมต่อโบราณสถานต่างๆ
รวมทังถนนในเขตชุมชนด้วย ส่ วนใหญ่เป็ นถนนกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร และมีไหล่ทางริ ม
ถนน
ทางเดินเท้า ระบบทางเดินเท้าทีใช้เชือมต่อโบราณสถานส่ วนใหญ่จะใช้ร่วมกับถนนสาย
รอง ภายในโบราณสถานมีระบบทางเดินเท้าสําหรับเยียมชมโบราณสถานซึ งมีท งั ทางเดินทีปูดว้ ยอิฐ
มอญ กว้างประมาณ 0.50-1.00 เมตร และทางเดินปูดว้ ยศิลาแลงกว้างประมาณ 0.50-1.00 เมตร
3.2.

ภาพที 78 ลักษณะทางเดินเท้าทีปูดว้ ยอิฐมอญประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที ม า : อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โขทัย ( ออนไลน์ ) ,เข้า ถึ ง เมื อ 21 ธั น วาคม 2553เข้า ถึ ง ได้ จ าก
http//www.pantip.com/blog/vana/2008/07/12/entry-1

ลานจอดรถ ส่ วนใหญ่จะกระจายอยูบ่ ริ เวณโบราณสถานต่างๆ โดยมากจะมีลกั ษณะเป็ น
ลานดินหรื อหญ้า สามารถรองรับรถได้ 10-20 คัน ลานจอดรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัสจะอยู่บริ เวณ
ด้านหน้าทางเข้าอุทยานฯด้านริ มถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กบั วัดใหม่ ซึ งสามารถรองรับรถรถใหญ่ได้
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ประมาณ 10 คัน ส่ วนบริ เวณศูนย์บริ การนักท่องเทียวมีลานจอดรถขนาดใหญ่ เป็ นสัดส่ วน สามรถ
รองรับรถได้ประมาณ 20-40 คัน (สายสุ นีย ์ 2544: 63)
2. สภาพภูมิประเทศ
สภาพโดยทัว ไปเป็ นทีราบลาดประมาณ 0.3 – 0.8 % จากเซิงเขาทางด้านทิศตะวันตกไปยัง
ทีราบลุ่มแม่น าํ ทางด้านทิศตะวันออก ส่ วนทางทิศใต้มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสู ง คือเทือเขาหลวง ซึงมี
ความสู งจากระดับนําทะเล 1,185 เมตร (สายสุ นีย ์ 2544: 50)

ภาพที 79 ลักษณะภูมิประเทศ
ทีมา: คนรักมีด อุทยานประวัติศาสต์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
http//www.konrakmeed.com

สิ งก่อสร้างในอุทยานประวัติศาสตร์
3.1. โบราณสถาน
พบโบราณสถานกระจายอยูท่ วั ไปทังในเขตกําแพงเมือง และนอกเขตกําแพงเมือง ซึง
สามารถแบ่งได้ดงั นี
กลุ่มที 1 โบราณสถานภายในเขตกําแพงเมือง มีสถานทีสาํ คัญๆ คือ วัดมหาธาตุ วัดชนะ
สงคราม วัดตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรี สวาย ศาลตาผาแดง เป็ นต้น
3.

ภาพที 80 วัดศรี สวาย
ทีมา: วิกีพีเดีย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/
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กลุ่มที 2 โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองด้านทิศเหนือ มีสถานทีสําคัญๆ คือ แหล่ง
โบราณคดี เครื องปันดินเผาสุ โขทัย (เตาทุเรี ยง) วัดพระพายหลวง วัดศรี ชุม เป็ นต้น

ภาพที 81 วัดศรี ชุม
ทีมา: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จากhttp://www.
bloggang.com/viewdiary.php?id=superbaker&month=04-2007&date=29&group=1&gblog=11

กลุ่มที 3 โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองด้านทิศใต้ มีสถานทีสําคัญๆ คือ วัดเชตุ
พน วัดเจดียส์ ี หอ้ ง เป็ นต้น

ภาพที 82 วัดเจดียส์ ี หอ้ ง
ทีมา: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก www.thaitour.com
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กลุ่มที 4 โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออก มีสถานทีสาํ คัญๆ คือ
วัดช้างล้อม วัดตระพังทองหลาง เป็ นต้น

ภาพที 83 วัดช้างล้อม
ทีมา: สยามฟรี สไตล์ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้
จาก http://www. siamfreestyle.com/travel-gallery/17/
กลุ่มที 5 โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองด้านทิศทิศตะวันตก มีสถานทีสําคัญๆ คือ
วัดช้างรอบ วัดสะพานหิน เขือนสรี ดภงค์ เป็ นต้น

ภาพที 84 สรี ดภงค์หรื อทํานบพระร่ วง
ทีมา: วิกีพีเดีย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/
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อาคารบริ การ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ านบริ การนักท่องเทียว ได้แก่ ร้านขายอาหารและเครื องดืม ร้านขายของทีระลึกทีระลึก
สถานีรถรางชมเมือง ร้านเช่าจักรยาน ห้องสุ ขา และด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ส่ วนทีทาํ การดูแลรักษาอุทยานฯ ประกอบด้วย ทีทาํ การอุทยานฯ เรื อนเพาะชําและโรง
ซ่อมบํารุ งรักษาชินส่ วนโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
3.3. การท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
1. งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
ด้วยความเป็ นจังหวัดต้นกําเนิดของประเพณี น ี โดยการจัดงาน “ลอยกระทงเผาเทียนเล่น
ไฟ” ทีจงั หวัดสุ โขทัยถูกฟื นฟูกลับมาอีกครังหนึงในปี พ.ศ.2520 ซึงจําลองบรรยากาศงานมาจากงาน
ลอยกระทงสมัยกรุ งสุ โขทัย และหลังจากนันก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึนทีจงั หวัด
สุ โขทัยทุก ๆ ปี มีท งั การจัดขบวนแห่ โคมชักโคมแขวน การเล่นพลุตะไล และไฟพะเนียง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ซึ งเป็ นประเพณี บูชาด้วยประทีป ทีมีมาแต่ครังกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี ตามที
ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึ กพ่อขุนราม คําแหงหลักที 1 มีขอ้ ความกล่าวถึง การเผาเทียน เล่นไฟ
ว่าเป็ นงานทียิงใหญ่อลังการทีสุดของอาณาจักรสุ โขทัย เมือกว่า 700 ปี ก่อน ซึ งได้คลีคลายมาเป็ น
ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟในปั จจุบนั โดยมีการแสดงแสง-เสี ยง จําลองบรรยากาศงานเผา
เทียน เล่นไฟสมัยสุ โขทัย ให้ผคู้ นทังชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ชืนชม
2. การแสดงมินิไลท์แอนด์เซาวด์ เรื องเมืองสุ โขทัย
จัดแสดงทุกเสาร์แรกของแต่ละเดือนตลอดปี สถานทีจดั งานคือบริ เวณวัดสระศรี อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมพระอาทิตย์อสั ดง และการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ เรื องเมืองสุ โขทัย
3. ข้อมูลบริ การ
อัตราค่าเข้าชม นักท่องเทียว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท หรื อสามารถซื อตัวL
รวมได้ ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท โดยบัตรนีสามารถเข้าชมอุทยานฯ ต่าง ๆ ในจังหวัด
สุ โขทัยได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน เปิ ดให้ เข้าชมทุกวันตังแต่เวลา 06.00-21.00 น. (ปิ ดจําหน่ าย
บัต รเวลา 18.00 น.) หมายเหตุ ตัง แต่ เ วลาประมาณ 19.00-21.00 น. จะมี ก ารส่ อ งไฟชม
โบราณสถาน ในกรณี ทีนาํ ยานพาหนะเข้าเขตโบราณสถานจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมอีกด้วย และที
บริ เวณลานจอดรถของอุทยานฯ ศูนย์บริ การนักท่องเทียวมีบริ ก าร รถราง นําชมรอบ ๆ บริ เวณ
อุทยานฯ อัตราค่ าบริ การ นักท่องเที ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 20 บาท นอกจากนันที
บริ เวณด้านหน้าอุทยานฯ มีบริ การ รถจักรยาน ให้เช่าในราคาคันละ 20 บาท กรณี เข้าชมเป็ นหมู่
เป็ นคณะ และต้อ งการวิ ท ยากรนํา ชม หรื อนั ก ท่ อ งเที ย วที ต้อ งการสอบถามรายละเอี ย ด
เพิมเติม ติดต่อได้ที ศูนย์บริ การข้อมูลนักท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
3.2.
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องค์ประกอบภูมิทศั น์ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทางธรรมชาติ
พรรณไม้ทีพบทัว ไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยส่ วนใหญ่เป็ นไม้ตามหลักศิลาจา
ลึก เช่ น มะพร้าว มะม่วง มะขาม ตาล ลาน นอกจากนี มีไม้ทีนาํ มาปลูกเสริ มเพือการปรับปรุ ง
สภาพภูมิทศั น์ เช่นลัน ทม หญ้า (สายสุ นีย ์ 2544: 50)
2. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทีสร้างขึน
ภายในเขตอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย สภาพภูมิ ท ศั น์ท ัว ไปมี ล ัก ษณะสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ กล่าวคือ กลุ่มโบราณสถานจะมีสภาพธรรมชาติช่วยเป็ นฉากหลังให้ เช่น สระนํา
ตระพัง และภู เขา เป็ นการผสมผสานกันระหว่า งโบราณสถานกับ พื นที นัน ทนาการ ดัง นันจึ ง
สามารถพบเห็นสิ งก่อสร้างทีเป็ นองค์ประกอบทางภูมิทศั น์กระจายอยู่ทวั ไป ซึ งสามารถจําแนกได้
ดังนี
2.1. ป้ ายสื อความหมาย ได้แก่
ป้ ายชือ เพือบอกชือวัดและโบราณสถานต่างๆ ทําจากแผ่นไม้ทาสี ขาวขนาด 0.30 x 1.50
เมตร สู งจากพืน 2.00 เมตร ทีหัวเสามีหัวเม็ดประดับเป็ นลายดอกบัวตูม ป้ ายชื อเขียนเป็ นตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหน่งทีพบป้ ายนี คือ ด้านหน้าทางเข้าวัดต่างๆ (สายสุ นีย2์ 544: 54)
ป้ ายบอกประวัติความเป็ นมาของวัด พบอยูบ่ ริ เวณด้านข้างป้ ายชือ หรื ออยูถ่ ดั เข้ามาด้าน
ในบริ เวณวิหารภายในเขตวัด ป้ ายชนิดนีทาํ จากอิฐมอญ ก่อเป็ นฐานสี เหลียมทึบทัง 4 ด้าน ขนาด
0.80 x0.80 เมตร พิมพ์ดว
้ ยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือบอกความเป็ นมาของโบราณสถาน
นัน ลงบนแผ่นเหล็กสเตนเลส โดยวางแผ่นเหล็กเอียงประมาณ 30 องศา เพือให้รับจากแนวการมอง
จากผูม้ อง (สายสุ นีย ์ 2544: 54)
ป้ ายแสดงผังบริ เวณและป้ ายรู ปแบบสันนิ ษฐาน ได้แก่ ป้ ายแสดงขอบเขตพืนทีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ป้ ายมีขนาด 2.00x2.00 เมตร สู งจากพืนดิน 0.30 เมตร ทําจากแผ่นเหล็กทาสี
ขาว วางอยูบ่ นโครงเหล็ก ด้านบนมีหลังคาทรงไทย ป้ ายขนาดใหญ่น ี จะพบอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้า
ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ยงั มีป้ายแสดงแดงผังโบราณสถานทีแสดงแบบสันนิษฐานเพือจําลอง
ภาพให้นักท่ องเที ยวได้เห็ นภาพในสมัยอดี ต ป้ ายนี จะพบ บริ เวณด้า นหน้า วัดสํา คัญๆ เช่ น วัด
มหาธาตุ วัดพระพายหลวง วัดศรี ชุม
2.2. สะพาน
ภายในบริ เวณพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีแนวคูน าํ ขนาดใหญ่ลอ้ มรอบเป็ น
แนวเขตกําแพงเมืองภายในบริ เวณเมืองเก่ าสุ โขทัย และล้อมรอบวัดขนาดใหญ่ เช่ น วัดพระพาย
หลวง นอกจากนี ยงั มี “ตระพัง” หรื อสระนําขนาดใหญ่ เช่น ตระพังเงิน ตระพังทอง ตระพังสระ
ศรี ตระพังพระกวน พบอยูใ่ นเขตตัวเมืองเก่าภายในเขตกําแพงเมือง ดังนันจึงสามารถพบเห็นสระ
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พานทีสร้างขึนเพือใช้ขา้ มคูน าํ ทีอยูร่ อบบริ เวณวัดต่างๆ โดยสะพานเหล่านี เป็ นสะพานไม้ขนาดกว้าง
1.00 เมตร

ภาพที 85 สะพานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทีมา: รถไฟไทย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
www.rotfaithai.com

ศาลาทีพกั
ภายในเขตกําแพงเมือง จะพบศาลาทีพกั กระจายอยูท่ ุกระยะ 500-700 เมตร รู ปแบบศาลา
ทีพกั ทีพบในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมีการออกแบบเป็ นลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็ นลักษณะ
สถาปั ตยกรรมสุ โขทัย หลังคามุงกระเบืองมีเครื องไม้ประดับ เสากลมทําจากปูนและมีลายประดับ
เป็ นรู ปกลีบดอกบัวอยูท่ ียอดเสา ขนาดของศาลา 2.00x3.00 เมตร มีท งั เป็ นหลังเดียวและแบบกลุ่ม 3
หลัง โดยมีหลังหนึ งเป็ นศาลาเล็กขนาด 1.00x1.50 เมตร สําหรับวางโอ่งใส่ น าํ ดืม ตามธรรมเนี ยม
ท้องถินแต่โบราณ นอกจากนียงั มีศาลาไทยทีใช้ไม้เป็ นวัสดุก่อสร้างอีกด้วย
2.3.

ภาพที 86 ศาลาแบบกลุ่มในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 57.
ซุ ม้ ศาลา
สําหรับอธิบายเรื องราวต่างๆ ลักษณะโครงสร้างหลังคามุงกระเบืองมีเครื องไม้ประดับ เสา
กลมทําจากปูนและมีลายประดับเป็ นรู ปกลีบดอกบัวอยูท่ ียอดเสา แผ่นป้ ายเขียนดัวยอักษรภาษาไทย
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และภาษาอังกฤษ บางทีอยู่บริ เวณท่านําทีปูด้วยอิฐมอญและไม้ มีราวระเบียงทีออกแบบคล้ายกับ
สะพานข้ามทีพบในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพที 87 ซุ ม้ ศาลาและท่านําในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทีมา: tat อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
http://www.tat.or.th/ uploaddept/7/RTE/2008123F1F8_old_city.jpg

ถังขยะ
รู ปแบบของถังขยะทีพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ส่ วนใหญ่ทาํ จากวัสดุทอ้ งถิน
คือไม้ไผ่สานเป็ นเข่ง และวางแขวนอยูบ่ นเสาไม้ไผ่ นอกจากนียงั มีถงั ขยะแบบทีใช้กนั อยูโ่ ดยทัว ไป
เช่นถังกลม หรื อถังนํามัน หรื อเข่งพลาสติกคงทนกว่าเข่งไม้ไผ่ ตําแหน่งทีวางถังขยะส่ วนใหญ่ คือ
บริ เวณด้านหน้าโบราณสถาน บริ เวณศาลาทีพกั ร้านขายอาหารและเครื องดืม ร้านขายของทีระลึก
2.5.

ภาพที 88 ถังขยะทีแบบทีเป็ นเข่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 58.
4.

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.1. ข้อมูลเบืองต้น
1. ความเป็ นมา
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พระนครศรี อยุธยา เคยเป็ นราชธานีของไทยเป็ นระยะเวลาถึง 417 ปี มีกษัตริ ยป์ กครอง
รวม 5 ราชวงศ์ นับจํานวนทังสิ น 33 พระองค์ นับตังแต่พระเจ้าอู่ทอง หรื อสมเด็จพระะบรมราชาธิ
บดี แห่ งราชวงศ์เชียงราย เป็ นปฐมกษัตริ ย ์ ได้ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึน เมือปี พ.ศ. 1893 จนถึง
พรเจ้าเอกทัศน์หรื อสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สุ ริยามริ นทร์ กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายทีไทยเสี ยกรุ งศรี อยุธยา
แก่พม่า สิ นสุ ดการเป็ นราชธานีไทย เมือปี พ.ศ. 2310
ช่วงระยะเวลาทีผา่ นมา 200 ปี เศษ แม้พระนครศรี อยุธยาจะเหลือแต่ความปรักหักพัง แต่ก็
ยังแสดงถึงร่ องรอยของความยิงใหญ่ ไว้ให้คน้ คว้าศึกษาอีกเป็ นอันมาก ดังปรากฏหลักฐาน ทัง
ในทางเอกสารและโบราณสถาน โบราณวัตถุ จํานวนมากมายทีพบได้ในปัจจุบนั ทังภายในเกาะ เมือง
พระนครศรี อยุธยา และภายนอกเมือง ซึ งจากการสํารวจพบว่ามีโบราณสถานกระจัดกระจายอยูไ่ ม่ตาํ
กว่า 200 แห่ง
การดําเนิ นการในส่ วนทีเกี ยวกับโบราณสถานของกรุ งศรี อยุธยา ได้เริ มต้นขึนครังแรก
เมือพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงโปรดให้พระยาโบราณราชธานินทร์ ทําการขุด
แต่ง พระทีนงั บางองค์ ในเขตพระราชวังหลวง ซึ งขณะนันรกร้างมาก เนืองจากอิฐหัก กากปูนทับถม
กันอยูก่ ว่าร้อยปี ต่อมาสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ได้เริ มโครงการบูรณะพระทีนงั และ
วัด สํ า คัญ ต่ า ง ๆ ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาขึ น มาในบางส่ ว น กรมศิ ล ปากรได้รั บ มอบหมายให้ เข้า มา
ดําเนินการ ดูแลรักษาและ บูรณะปรับปรุ งโบราณสถาน โดยตังหน่วยศิลปากรและเจ้าหน้าทีมาประจํา
ดูแลรักษาในทีสุด
พ.ศ. 2512 ได้มีโครงการ ในชือโครงการสํารวจขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน ในเกาะ
เมืองพระนครศรี อยุธยา และบริ เวณใกล้เคียง เข้ามาทําการสํารวจและบูรณะโบราณสถาน ซึ งการ
ดําเนิ นการได้มีค วามพยายาม ทีจะประสานงานร่ วมมือกับองค์กรต่ าง ๆ ในอันทีจะอนุ รัก ษ์เมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาไว้ ในทีสุด พ.ศ. 2519 ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างของงานชินใหม่
แล้วจัดทําโครงการนําเสนอเข้าแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 4 ในรู ปโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาขึน และเริ มดําเนินการบูรณะปรับปรุ งโบราณสถานในเมือง
พระนครศรี อ ยุธ ยา เป็ นต้น มา ตัง แต่ พ.ศ. 2520 และตลอดระยะเวลานับ จากนัน จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
โครงการอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ได้ท ํา การสํ า รวจ ขุด ค้น ขุด แต่ ง และบู ร ณะโบราณสถานที มี
ความสําคัญยิง ของชาติแห่งนี มาโดยไม่หยุดยัง ซึงการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ เกิดแนวทางในการที
ทําให้ได้รับรู้ เรื องราวและพัฒนาการของพระนครศรี อยุธยาในอดี ต ได้ชัดเจนยิงขึ น และปั จจุบ นั
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ได้ดาํ เนิ นการสํา รวจศึ กษา ค้นคว้า ตลอดจนการบูรณะ
ปรั บ ปรุ ง โบราณสถาน ได้สํา เร็ จลุ ล่วงไปเป็ นอันมาก รวมทัง ได้จดั สิ ง อํา นวยความสะดวก เช่ น
ศูนย์บริ การศึกษาและการท่องเทียวพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ จันทรเกษม ตลอดจนตัดถนนหนทาง เพือให้อุทยานประวัติศาสตร์ เป็ นแหล่ งบริ การทาง

76

การศึกษา และการท่องเทียวทีสาํ คัญของชาติ เพือความรู้และความภาคภูมิใจในผลงานอันยิงใหญ่ของ
มนุษยชาติต่อไป
ต่ อ มาใน พ.ศ. 2530 กรมศิ ล ปากรได้ จ ั ด ทํ า แผนแม่ บ ทนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยาขึนเพืออนุ รักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ แห่ งนี ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามแผนแม่บทดังกล่าว นอกจากนี นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ยังได้รับการพิจารณา ขึน
ทะเบียนในบัญชีมรดกโลกอีกด้วย เมือวันที 13 ธันวาคม 2534
2. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
เอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมในยุคนี1 คือการออกแบบให้แสดงถึงความยิงใหญ่ รํารวย
สถาปั ตยกรรมจึงมีขนาดและรู ปร่ างสู งใหญ่ ตกแต่งด้วยการแกะสลักปิ ดทอง โบสถ์วิหารในกรุ งศรี
อยุธยาไม่นิยมสร้างให้มีชายคายืนออกมาจากหัวเสามากนัก ส่ วนใหญ่มีบวั หัวเสาเป็ นรู ปบัวตูม และ
นิยมเจาะผนังอาคารให้เป็ นลูกกรงเล็กๆแทนช่องหน้าต่าง ลักษณะเด่นของการก่อสร้างโบสถ์วิหารอีก
อย่างคือ การปล่อยแสงให้สาดเข้ามาในอาคารมากขึ1น โดยจะออกแบบให้แสงเข้ามาทางด้านหน้าและ
ฉายลงยังพระประธาน สมัยอยุธยาตอนปลาย รู ปแบบสถาปั ตยกรรมถือว่าอยู่ในจุดสู งสุ ด คือเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ได้ทุกประการ และมีความงดงามอ่อน
ช้อยตามลักษณะแบบไทยๆ แต่การพัฒนาทางสถาปัตยกรรมต้องหยุดลงหลังกรุ งศรี อยุธยาพ่ายแพ้แก่
พม่าในปี พ.ศ. 2310 นับเป็ นจุดเปลียนแปลงทีสําคัญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ทั1งด้านการปกครอง
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ (wapedia.mobi (Online),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553
เข้าถึงได้จาก http://wapedia.mobi/สถาปัตยกรรมไทย)
4.2. ข้อมูลทางด้านกายภาพ
1. ทีต งั และเส้นทางคมนาคม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา มีเนื อที 1,810 ไร่ ตังอยูภ่ ายในเกาะเมืองอยุธยา
เขตเทศบาลเมือง พระนครศรี อยุธยา อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาอยูห่ ่างจาก
กรุ งเทพฯไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายเอเซีย ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร และในปี พ.ศ.
2540 กรมศิลปากรได้ประกาศกําหนดเขตทีดินโบราณสถานพระนครศรี อยุธยาเพิมเติม ซึ งครอบคลุม
เกาะเมืองอยุธยาและพืนทีรอบนอกเกาะเมืองทุกด้านทีปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
พืนทีโบราณสถานประมาณ 3,000 ไร่
จากกรุ งเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น) ผ่านประตูน าํ พระ
อินทร์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรื อทางหลวงหมายเลข 302 (ถนน
งามวงศ์วาน) เลียวขาวเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี ไปจังหวัด
ปทุมธานี จากนันใช้เส้นทางปทุมธานี - สามโคก - เสนา ทางหลวงหมายเลข 311 เลียวขวาทีอาํ เภอ
เสนา ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ใช้เส้นทาง กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี
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ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี ยวเข้าสู่ เส้นทางหลวงหมายเลข
3309
ผ่านศูนย์ศิลปาชี พบางไทร เข้าสู่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ทางรถไฟ ใช้ขบวนทีเดินทางสู่
ภาคเหนื อ และ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในเขตอําเภอบางปะอิ น
อําเภอ พระนครศรี อยุธยา
แสดงตําแหน่งการกระจายตัวของ
โบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
พืนทีในเกาะเมืองนอกเขตอุทยานฯ
พืนทีนอกเกาะเมืองด้านตะวันออก
พืนทีนอกเกาะเมืองด้านตะวันตก
พืนทีนอกเกาะเมืองด้านเหนือ
พืนทีนอกเกาะเมืองด้านใต้
พืนทีนอกเหนือจากทีระบุแล้วในเขตจังหวัด

ภาพที

89

ทีต งั อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
(หนังสื อแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา กองโบราณคดี กรมศิลปากร)

สภาพภูมิประเทศ
พระนครศรี อยุธยานันมีภูมิสถานตังอยูโ่ ดยมีแม่น าํ สําคัญ 3 สาย คือ แม่น าํ ป่ าสัก แม่น าํ
ลพบุรี แม่น าํ เจ้าพระยา และคูเมืองขุดเพิมเติม ล้อมรอบอยูท่  งั 4 ด้าน มีสภาพเป็ นเกาะเมือง ด้วยเกาะ
เมืองอยุธยา ซึ งกรมศิลปากรได้ประกาศขึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานทังเกาะเมืองมีพืนทีประมาณ
ั เซาะแผ่นดินมีรูปร่ างไม่แน่ นอน
4,800 ไร่ ลักษณะของเกาะเมื องเป็ นไปตามสภาพของแม่น าํ ที กด
บางครังมีผสู้ ันนิษฐานว่า มีลกั ษณะคล้ายนําเต้า มีการออกแบบแนวคูคลองทีท งั ใช้ประโยชน์ในการ
คมนาคม และเป็ นการระบายนําในหน้านําหลากด้วย ทําให้ผงั เมืองอยุธยามีแม่น าํ ลําคลองจํานวนมาก
เป็ นเครื อข่ายโยงใยกันทังนอกเมืองและในเมืองขนานไปกับแนวคูคลองคือ ถนนทีเป็ นทังถนนดิ น
และถนน ปูอิฐ โดยมีสะพานสร้างข้ามคลองทั1งสะพานไม้และสะพานก่ออิฐมากกว่า 30 แห่ง
4.4. สิ งก่อสร้างในอุทยานประวัติศาสตร์
1. โบราณสถาน
รายชื อ โบราณสถาน ซึ งได้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล จากแผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวัติ
พระนครศรี อยุธยา และจากเจ้าหน้าทีของอุทยานฯ และอืนๆ อีก เช่น ผังบริ เวณภายในเขตอุทยานฯ
4.3.
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ผัง รายโบราณสถาน และรายชื อแหล่ งโบราณสถาน และได้จากการสํารวจมีแหล่ งโบราณสถาน
ทัง หมด 359 แหล่ ง สามารถแบ่ ง ได้ 7 กลุ่ ม ดัง นี คื อ โบราณสถานพื น ที น อกเกาะเมื อ งด้า น
เหนื อ โบราณสถานพื น ที น อกเกาะเมื อ งด้า นตะวัน ตก โบราณสถานพื น ที น อกเกาะเมื อ งด้า น
ตะวันออก โบราณสถานพืนทีนอกเกาะเมืองด้านใต้ โบราณสถานพืนทีนอกเหนือจากทีระบุไว้ในเขต
จัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา โบราณสถานพื นที ใ นเกาะเมื อ งนอกเขตอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ และ
โบราณสถานพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
ซึงในทีน ี จะกล่าวถึงในส่ วนโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
พืนที 1,810 ไร่ ครอบคลุมพืนทีใจกลางเกาะเมืองและพืนทีดา้ นทิศเหนื อและตะวันตกเฉี ยงใต้ ของ
เกาะเมือง มีโบราณสถานทีสาํ รวจพบแล้วทังสิ น 95 แห่ง ทีสาํ คัญๆมีดงั นี พระราชวังโบราณ วัดพระ
ศรี สรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วิหารพระมงคลบพิตร วัดญาณเสน วัดธรรมิก
ราช วัดวรโพธิI วัดวรเชษฐาราม เป็ นต้น

ภาพที 90 พระราชวังโบราณหรื อพระราชวังหลวง
ทีมา: เวปเพือการเรี ยนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์ (ออนไลน์),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้จาก
Historical_Park/Lesson4.htm

อาคารบริ การ
อาคารบริ การ ได้แก่ ศูนย์บริ การนักท่องเทียว ด่านเก็บค่าธรรมเนียม ร้านค้าเพือขาย
อาหาร เครื องดืมและของทีระลึก
4.5. การท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
1. งานแสง สี เสี ยง ยอยศยิง ฟ้ าอยุธยามรดกโลก
เนืองจากนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมือวันที 13 ธันวาคม 2534 ทางจังหวัดจึงได้จดั ให้มีการเฉลิมฉลองทุก
ปี ในช่ วงเวลาดัง กล่ าวเป็ นระยะเวลา 7 วัน ในงานจะมี การแสดงชี วิตความเป็ นอยู่ข องผูค้ น
ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมและประเพณี ของไทย รวมทังการแสดงแสงสี เกียวกับประวัตศาสตร์ กรุ ง
ศรี อยุธยา
2.
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ข้อมูลบริ การการเทียวชมอุทยาน
เปิ ดบริ การทุกวัน ตังแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.อัตราค่าเข้าชม ผูม้ ีสัญชาติไทย 10 บาท ผูม้ ี
สัญชาติอืน 40 บาท โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามจุดสําคัญ คือ วัดพระราม วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ และพระราชวังหลวง
4.6. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
ั น์ทางธรรมชาติ
1. องค์ประกอบภูมิทศ
พืนทีเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยามีลกั ษณะเป็ นทีลุ่ม และเป็ นนาข้าวของ
ชาวบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ บริ เวณทีรกร้างส่ วนใหญ่เป็ นป่ าละเมาะ พรรณไม้เก่าได้แก่ โพธิE จามจุรี
มะขาม แต่ส่วนใหญ่จะพรรณไม้ทีปลูกขึนมาใหม่ เช่น เสลา ตะแบก อินทนิล ประดู่ ชัยพฤกษ์
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ นนทรี ลําดวน ปี บ สะเดา พุทรา ลีลาวดี ไม้ดดั ตัดแต่งและหญ้าในบางส่ วน
2. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทีสร้างขึน
1.1. ป้ าย
ป้ ายชือ บอกชือสถานทีต่างๆ มี 2 ลักษณะคือ แบบทีเป็ นไม้ซ ึ งเป็ นป้ ายเก่า ทาสี ขาว
เขียนด้วยอักษรสี ดาํ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทังมีประวัติความเป็ นมาพอสังเขป และแบบ
ทีทาํ ด้วยโลหะซึงเป็ นป้ ายแบบใหม่เสาเป็ นสแตนเลสกลม ป้ ายเป็ นสแตนเลสทาสี น าํ ตาลตัวอักษรสี
ขาวทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุเพียงชือสถานที ป้ ายลักษณะนี จะอยูต่ ามวัดสําคัญต่างๆ ตัง
ไว้คู่กนั
ป้ ายชื อและประวัติค วามเป็ นมา ส่ วนใหญ่ ท าํ จากวัส ดุ ป ระเภทอิ ฐมอญ ก่ อเป็ นฐาน
สี เหลี ยมทึบทัง 4 ด้าน ขนาด 0.80x0.80 เมตร ส่ วนแผ่นป้ ายทําจากแผ่นเหล็กสแตนเลส สลัก
ข้อความลงบนแผ่นเหล็ก เพือบอกชื อและประวัติค วามเป็ นมาของวัด โดยใช้ตวั อัก ษรไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยแผ่นเหล็กจะวางแนวเอียงให้รับจากแนวการมอง โดยฐานจะมีระดับความสู ง 1.00
เมตร จากระดับพืนดิน พบป้ ายนีอยูห่ น้าวัดสําคัญต่างๆ ทุกวัดในเขตอุทยานฯ
2.

ภาพที 91 ป้ ายชือทีพบในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 21.
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ป้ ายรู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานและประวัติ ลักษณะเป็ นซุ ม้ ศาลาทรงไทย เสากลม
4
ต้นทาสี น าํ ตาล ป้ ายพืนขาวตัวอักษรสี น าํ ตาล บอกชื อและบรรยายประวัติดว้ ยภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ ด้า นข้า งเป็ นรู ป จํา ลองโบราณสถานในลัก ษณะสมบูรณ์ ก่ อนที จะมีส ภาพอย่า งใน
ปัจจุบนั

ภาพที 92 ป้ ายจําลองโบราณสถานและประวัติ
ทีมา: 212cafe อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา(Online),เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553เข้าถึงได้
จาก http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=krootanawsri&id=57
ป้ ายแสดงผังบริ เวณ ได้แก่ป้ายแสดงผังบริ เวณเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา ป้ ายแสดง
ผังบริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา ป้ ายแสดงผังบริ เวณของโบราณสถานทีสําคัญเป็ น
ต้น ป้ ายชนิ ด ทํา ด้ว ยโครงเหล็ ก พิ ม พ์ภ าพแผนที แ ละข้อ ความลงบนแผ่ น ไม้อ ัด สี ข าว ขนาด
1.50x1.50 เมตร และสู งจากพื1นดิ น 1.20 เมตร ป้ ายชนิ ดนี1 โดยส่ วนใหญ่พบอยู่ในบริ เวณที เป็ นที
จอดรถรวมของอุทยาน หรื อใกล้เคียงกับบริ เวณร้านค้า มีท1 งั ป้ ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ วน
ป้ ายแสดงผังบริ เวณและจําลองรู ปแบบสันนิษฐาน เป็ นป้ ายแบบสามารถเลือนได้ แสดงให้เห็นผัง
และสภาพของโบราณสถานทั1งอดี ตและปั จจุบนั โดยการเลื อนแผ่นป้ ายกระจก พบแผ่นป้ ายนี1 อยู่
บริ เวณวัดมหาธาตุและวัดอืนๆ
1.2. สะพาน
ภายในพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์ มีส่วนพืนทีนนั ทนาการหรื อสวนสาธารณะอยู่ 2 แห่ ง
คือสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ และสวนสาธารณะบึงพระราม ทัศนี ยภาพโดยทัว ไป จะมีแนวคู
คลอง และบึงขนาดใหญ่อยู่ในพืนที โดยเฉพาะสวนสาธารณะบึงพระราม ดังนันสะพานจึงเป็ น
องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทีสําคัญอย่างหนึ งสําหรับพืนทีน ี เพือวัตถุประสงค์ในการเชื อมต่อระบบ
ทางเดิ นสัญจรในพืนทีให้เกิ ดความต่อเนื องกัน สะพานทีพบส่ วนใหญ่ทาํ จากวัสดุประเภทไม้เป็ น
หลักเพือให้สีและลักษณะพืนผิวมีความกลมกลืนไปกับบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยมีขนาดความ
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กว้างตังแต่ 1.50 เมตร ไปจนถึง 3.00 เมตร นอกจากนี ยงั ปรากฏราวสะพานทีทาํ จากวัสดุประเภท
โลหะ ซึ งมีการใช้ลวดลายเหล็กดัดให้เข้ากับบรรยากาศโบราณสถาน และใช้สีขาวทําให้เกิดความ
กลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบ (สายสุ นีย ์ 2544: 23)
1.3. ศาลาทีพก
ั
จากการสํารวจโดยรอบพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา พบว่าตําแหน่งของ
ศาลาทีพกั ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นบริ เวณพืนทีนนั ทนาการ หรื อสวนสาธารณะ บริ เวณทีเป็ นศูนย์รวม
กิจกรรมต่างๆสําหรับนักท่องเทียว ได้แก่ บริ เวณสวนสาธารณะบึงพระราม สวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ บริ เวณคุม้ ขุนแผน ศาลาทีพกั ทีพบมีขนาด 3.00 x 5.00 เมตร โดยมีรูปแบบเป็ นศาลาทรง
ไทย หลังคาหน้าจัว ตําแหน่งทีต งั อยูบ่ ริ เวณริ มทางเดินหรื อริ มคูน าํ ในพืนที ส่ วนบริ เวณสระนํา
ด้านหน้าคุม้ ขุนแผน เป็ นศาลาขนาดใหญ่ ขนาด 6.00x6.00 เมตร ปลูกอยูก่ ลางสระนํา สําหรับนัง
พักผ่อน เรี ยกว่า “เรื อนกัญญา” (สายสุ นีย ์ 2544: 24)
1.4. ถังขยะ
โดยทั ว ไปจะพบถัง ขยะกระจายอยู่ บ ริ เวณด้ า นหน้ า วัด บริ เวณที ข ายบัต รเข้า ชม
โบราณสถาน บริ เวณร้ านค้า ร้ านอาหารและเครื องดื ม ส่ วนบริ เวณสวนสาธารณะจะพบถังขยะ
กระจายอยูใ่ นพืนทีโดยระยะห่างประมาณ 300 เมตร พบว่ามีรูปแบบทีมีการออกแบบเฉพาะสําหรับ
พืนทีดว้ ย กล่าวคือ มีการเลือกใช้วสั ดุทีกลมกลืนไปกับบรรยากาศของโบราณสถาน คือใช้อิฐมอญ
ก่อเป็ นรู ปทรงสี เหลียมขนาด 1.00x1.00 เมตร และสู ง 0.50 เมตร และมีฝาปิ ดทําจากเหล็กดัดเป็ น
ลายตาราง เพือป้ องกันขยะถูกรื อค้น บางครังพบว่ามีการใช้เข่งไม้ไผ่ หรื อเข่งพลาสติกเป็ นถังชันใน
ซึงจะเป็ นการสะดวกในการนําขยะออกไปทิง

ภาพที 93 ถังขยะทีพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
ทีมา: สายสุ นีย ์ อดุลเศรษฐพงศ์, แนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตพืนทีอุทยานประวัติศาสตร์
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 25.
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สรุ ปกรณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ ทั1ง 4 แห่ง ได้ดงั ตารางต่อไปนี1

ลักษณะทีต1 งั

ขนาด

อาคารบริ การ

อุทยาน
ประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
ผังเป็ นสี เหลียม
คางหมูวางแนว
ยาวขนานกับ
แม่น1 าํ ปิ ง มี
กําแพงเมืองและ
คูเมืองล้อมรอบ
โบราณสถาน
กระจายตัวอยู่
ทัว ไป

อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ศรี สัชนาลัย
บริ เวณทีเรี ยกว่า
“แก่งหลวง”
เป็ นทีราบ
เจ้าพระยาตอน
บน
โบราณสถาน
กระจายตัวอยู่
ทัว ไป

ไร่
ศูนย์บริ การข้อมูล
นักท่อเทียว ร้าน
อาหาร,ขนม
,เครื องดืม
ห้องนํ1า ด่านเก็บ
ค่าธรรม เนียม

ตรม.
ศูนย์บริ การข้อมูล
นักท่อเทียว ด่าน
เก็บค่าธรรม
เนียม
ศูนย์ศึกษา
อนุรักษ์เตาสังค
โลก บ้าน พัก
รับรอง บ้านพัก
เจ้าหน้าที
ร้านค้า ขาย
อาหาร เครื อง
ดืม และของที
ระลึก ห้องนํา

2,114

45.14

อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย อยูต่ รง
ข้าม
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
รามคําแหง ห่าง
จากตัวจังหวัด
สุ โขทัยไปทาง
ทิศตะวันตก
ประมาณ 12
กิโลเมตร

อุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
อยูภ่ ายในเกาะ
เมืองอยุธยา เขต
เทศบาลเมืองโดย
มีแม่น าํ สําคัญ 3
สาย คือ แม่น าํ ป่ า
สัก แม่น าํ ลพบุรี
แม่น าํ เจ้าพระยา
และคูเมืองขุด
เพิมเติม ล้อมรอบ
อยูท่  งั 4 ด้าน

ไร่
ร้านขายอาหาร
และเครื องดืม
ร้านขายของที
ระลึกทีระลึก
สถานีรถรางชม
เมือง ร้านเช่า
จักร ยาน ห้อง
สุ ขา และด่าน
เก็บค่าธรรมเนียม

ไร่
ศูนย์บริ การ
นักท่องเทียว ด่าน
เก็บค่าธรรมเนียม
ร้านค้าเพือขาย
อาหาร เครื องดืม
และของทีระลึก

43,750

1,810
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งานเทศกาลใน
อุทยาน
ประวัติศาสตร์

ข้อมูลบริ การ

งานเทศกาลนบ
พระเล่นเพลง

งานประเพณี สรง
นํ1าโอยทาน
สงกรานต์ศรี สัช
นาลัย งานย้อน
อดีตศรี สัชนาลัย

งานประเพณี ลอย
กระทง เผาเทียน
เล่นไฟ การ
แสดงมินิไลท์
แอนด์เซาวด์
เรื องเมืองสุ โขทัย
มีบริ การนําชม
ชาวไทย 10 บาท ชาวไทย 30 บาท
โบราณสถาน ค่า ชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติ 150
เข้าชมอุทยาน
40 บาท หรื อ
บาท โดยบัตรนี
ชาวไทย 20บาท/ สามารถซือตัวL
สามารถเข้าชม
คน ต่างชาติ100 รวมได้ ชาวไทย อุทยานฯ ต่าง ๆ
บาท/คน
30 บาท
ในจังหวัดสุ โขทัย
ชาวต่างชาติ 150 ได้ ภายใน
บาท
ระยะเวลา 30 วัน
เปิ ดให้ เข้าชมทุก
วันตังแต่เวลา ตัง
แต่เวลาประมาณ

งานแสง สี เสี ยง
ยอยศยิง ฟ้ าอยุธยา
มรดกโลก

ชาวไทย 10 บาท
ผูช้ าวต่างชาติอืน
40 บาท

19.00-21.00

น. จะมีการส่ อง
ไฟชม
โบราณสถาน
องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางธรรมชาติ
ส่ วนใหญ่เป็ นป่ า พืชพรรณขึนอยู่ เป็ นป่ าโปร่ ง
โปร่ ง ภูมิทศั น์ เป็ นเป็ นหย่อม
พรรณไม้ทีพบ
เป็ นแบบ
สลับกับพืนทีเปิ ด ทัว ไปในเขต
ธรรมชาติ
โล่ง บริ เวณทีมี อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ลักษณะภาพรวม โบราณสถานบาง ต้นไม้ยนื ต้น
แห่งมีการ
หนาแน่น โดย สุ โขทัยส่ วนใหญ่
ปรับปรุ งปลูกพืช ส่ วนใหญ่จะเป็ น เป็ นไม้ตามหลัก
ใหม่และตัดแต่ง พืชพรรณทีข ึน ศิลาจาลึก
ให้ดูเรี ยบร้อย
เองตามธรรมชาติ
สวยงาม

เป็ นทีลุ่ม และ
เป็ นนาข้าวของ
ชาวบ้านเป็ นส่ วน
ใหญ่ บริ เวณทีรก
ร้างส่ วนใหญ่เป็ น
ป่ าละเมาะ
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โพธิI หางนกยูง
ฝรัง มะขาม
สาละ จามจุรี

พืชพรรณทีเกิด
เอง

พืชพรรณปลูก
ใหม่

ป้ ายชือ

ป้ ายบอกประวัติ
ความเป็ นมา

มะม่วง มะขาม
เทศ มะขาม
จามจุรี โพธิE ไผ่
มะพร้าว ราช
พฤกษ์ ไทรย้อย
หางนกยูงฝรัง
ตาลโตนด
สําโรง
ทองหลางใบมน
ข่อย ตะแบก
ทองกวาว งิวป่ า
ประดู่ สัก พระ มีการปลูกหญ้า
และใช้ไม้พุม่ ตัด
ยาสัตตบรรณ
สี เสี ยดแก่น
แต่งในบางส่ วน
ชิงชัน ตะแบก
หญ้า ไม้พุม่ ตัด
แต่ง เช่น เข็ม
เทียนทอง ชา
ฮกเกี1ยน เป็ นต้น

มะพร้าว มะม่วง โพธิE จามจุรี
มะขาม ตาล
มะขาม หาง
ลานจามจุรี โพธิE นกยูงฝรัง

ลีลาวดี มีการ
ปลูกหญ้า และ
ใช้ไม้พุม่ ตัดแต่ง
ในบางส่ วน

องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทีสร้างขึ1น
มีหลายแบบแต่ดู เป็ นแบบเรี ยบง่าย คล้ายคลึงกับที
กลมกลืนกับ
กลมกลืน
กําแพงเพชรและ
โบราณสถาน
โบราณสถาน
ศรี สัชนาลัย
วัสดุกลมกลืนกับ รู ปลักษณ์
วัสดุกลมกลืนกับ
โบราณสถาน
โบราณสถาน
กลมกลืนกับ
แผ่นป้ ายอยูใ่ น
โบราณสถาน
แผ่นป้ ายอยูใ่ น
ตําแหน่งและ
โดดเด่นทีการใช้ ตําแหน่งและ
มุมมองเห็น
ดินเผาสลักเป็ น มุมมองเห็น
สะดวก
ชือโบราณสถาน สะดวก
และคําบรรยาย
อยูใ่ นตําแหน่งที อยูใ่ นตําแหน่งที คล้ายคลึงกับที

เ ช่ น เ ส ล า
ตะแบก อิ นทนิ ล
ประดู่ ชัย พฤกษ์
ช ม พู พั น ธุ์ ทิ พ ย์
นนทรี ลํ า ดวน
ปี บ สะเดา พุทรา
ลี ล าวดี ไม้ดดั ตัด
แต่ ง และหญ้า ใน
บางส่ วน

มี2 แบบทั1งแบบ
เก่าแบบใหม่ต1 งั ไว้
คู่กนั
คล้ายคลึงกับ
กําแพง เพชร และ
สุ โขทัย

คล้ายคลึงกับที
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ป้ ายแสดงผัง
บริ เวณ

ป้ ายรู ปแบบ
สันนิษฐาน

ป้ ายบอกทาง

สะพาน

ซุ ม้ /ศาลา

มองเห็นชัดเจน
รู ปแบบเป็ นซุ ม้
ศาลาทรงไทย
กลมกลืนกับ
บริ บท
ใช้การแสดง
ภาพประกอบสื อ
ให้เห็นภาพ
โบราณ สถานใน
สมัยอดีตได้
ชัดเจนกว่าการ
บรรยายด้วย
อักษร
อยูใ่ นตําแหน่ง
ทีต1 งั ทีเหมาะสม
แต่ทาํ ด้วยวัสดุ
สมัยใหม่

มองเห็นชัดเจน
รู ปแบบเป็ นซุ ม้
ศาลาทรงไทย
กลมกลืนกับ
บริ บท
ใช้การแสดง
ภาพประกอบสื อ
ให้เห็นภาพ
โบราณ สถานใน
สมัยอดีตได้
ชัดเจนกว่าการ
บรรยายด้วย
อักษร
มี2 ลักษณะคือ
ป้ ายบอกทาง
ระยะใกล้ทีทาํ
จากไม้และอิฐ
มอญกลมกลืนกับ
โบราณสถาน
และแบบบอก
ทางระยะ ไกลที
ทําจาก สแตนเลส
ใช้ขา้ มตามคู
คลองต่างๆ
กลมกลืนกับ
บริ บท และใช้
รู ปแบบโบราณ

กําแพงเพชร
ศรี สัชนาลัยและ
อยุธยา

กําแพงเพชร
ศรี สัชนาลัย และ
สุ โขทัย

มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับที
กําแพงเพชรและ
ศรี สัชนาลัยแต่จะ
มีแผนผังโบราณ
สถานประกอบ
อยูด่ ว้ ย
อยูใ่ นตําแหน่ง
ทีต1 งั ทีเหมาะสม
แต่ทาํ ด้วยวัสดุ
สมัยใหม่

มีรูปแบบที
น่าสนใจคือ
สามารถเลือนภาพ
ได้เห็นทั1งสมัย
อดีตและปัจจุบนั
แต่ทาํ เลทีต1 งั อยูใ่ น
มุมเกินไปสังเกต
เห็นได้ยาก
คล้ายคลึงกับ
กําแพง เพชร
ศรี สัชนาลัย และ
สุ โขทัย

ใช้ขา้ มตามคู
คลองต่างๆ
กลมกลืนกับ
บริ บท และใช้
รู ปแบบโบราณ
ไม่กว้างมากนัก
รู ปแบบทรงไทย มีท งั รู ปแบบที
มีรูปแบบคล้า
นอกจากสามารถ เป็ นทรงไทย
คลึงกับศรี สัชนา
พักผ่อนได้ยงั มี ประดับบัวหัวเสา ลัยในแบบทีเป็ น
ส่ วนให้ความรู้แก่ และแบบใช้วสั ดุ ศาลาทรงไทยมี

อยูใ่ นสวน
สาธารณะมีท1 งั
แบบไม้และและ
ไม้ผสมเหล็ก
กลมกลืนกับ
โบราณ สถาน
เป็ นศาลาทรงไทย
มีหลายแบบหลาย
ขนาดอยูก่ บั การ
ใช้งาน
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วัสดุปูพ1ืน

นักท่องเทียวด้วย
บางแห่งปูดว้ ยอิฐ
มอญปูสลับแนว
นอนแนวตั1ง บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็ น
ทางเดินดินมีหญ้า
ขึ1นแซมบางส่ วน

ถังขยะ

ตารางที

1.

ท้องถิน
บางแห่งปูดว้ ย
หินศิลาแลงตัด
เป็ นแผ่น บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็ น
ทางเดินดินมีหญ้า
ขึ1นแซมบางส่ วน
มี 2 แบบ คือก่อ
ด้วยอิฐมอญและ
แบบเป็ นเข่งไม้
ไผ่ เรี ยบ ร้อย
และกลมกลืนกับ
โบราณสถาน

บัวประดับ
บางแห่งปูดว้ ยอิฐ
มอญปูสลับแนว
นอนแนวตั1ง บาง
แห่งไม่มีการปู
ปล่อยเป็ น
ทางเดินดินมีหญ้า
ขึ1นแซมบางส่ วน
มีท1 งั แบบทีใช้เข่ง
ไม้ไผ่ และแบบ
ถังพลาสติก

คล้ายคลึงกับ
กําแพงเพชรและ
สุ โขทัย

ใช้อิฐมอญก่อให้
กลมกลืนกับ
บริ บทมีตะแกง
เหล็กปิ ดป้ องกัน
การรื1 อค้น

สรุ ปข้อมูลจากกรณี ศึกษา

สรุ ปแนวคิดในการปรับปรุ งภูมิทัศน์ จากกรณีศึกษา
อุทยานประวัติศาสตร์ ท1 งั 4 แห่ งทีนาํ มาเป็ นกรณี ศึกษานั1นต่างก็มีบทบาทและความสําคัญ
ทั1งต่อชุมชนและต่อประเทศในหลายๆด้านเช่นเดียวกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย คือ
1.ด้า นเอกลัก ษณ์ เป็ นคุ ณค่ า ของโบราณสถานที แสดงการรั บ รู ้ หรื อ ความเข้า ใจถึ ง ที ม า
สถานทีต งั ชนชาติ ความเชือ ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึง หรื อ
ประเทศใดประเทศหนึ งโดยเฉพาะ เป็ นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปั ตยกรรม
ศิลปกรรม ซึ งเป็ นเครื องแสดงประวัติความเป็ นมาอันเก่าแก่ของชุ มชน ของชาติ รวมทังเป็ นแหล่ง
ศึกษาและเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
2. ด้า นเศรษฐกิ จ เป็ นคุ ณ ค่ า ของโบราณสถานที ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ข องชุ ม ชนและของ
ประเทศทังทางตรงและทางอ้อมจากการทีเป็ นสถานทีท่องเทียว สร้างกิจกรรมต่างๆ อันสื บเนืองจาก
การท่องเทียว พร้อมๆกับการศึกษาหาความรู้
3.ด้านสังคม เป็ นคุณค่าของโบราณสถานทีเกียวข้องกับขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี
เป็ นความภาคภูมิใจของคนในสังคม เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม
4. ด้านสุ นทรี ยภาพ เป็ นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม
5.
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ซึ งกรณี ศึกษาทัง 4 แห่ งล้วนมีขนาดพืนทีมากกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ทังทีแยก
ออกไปจากตัวเมือง คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร ซึ งสะดวกในการควบคุมพืนทีหรื อควบคุมการรุ กลําของชุ มชนโดยรอบ
มากกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาทีอยู่ใจกลางเมือง เมือพื1นทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน
การปรับปรุ งภูมิทศั น์จึงอาจมีได้ท1 งั ความคล้ายและความต่าง ซึ งสามารถนําไปเป็ นแนวทางเพือวาง
กรอบแนวความคิดสําหรับพื1นทีอุทยานประวัติศาสตร์พิมายโดยสรุ ปเป็ นภาพรวมได้ดงั นี1
1.ด้ านบริ หารจัดการ
1.1. อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร ศรี สัชนาลัย สุ โขทัย
มีการจัดทําแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริ วาร(กําแพงเพชร ศรี สัช
นาลัย)โดยมีแนวคิดหลักของโครงการเป็ นการวางแผนงานในเชิงบูรณาการ พิจารณาโบราณสถาน
เป็ นองค์ประกอบหลัก กําหนดการวางแผนและผัง เพือพัฒนาให้บรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดของพื1นทีอย่าง
ยัง ยืน กรมศิลปากรโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ได้กาํ หนดแผนใน
เรื องการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทศั น์พ1ืนทีโบราณสถานและการบริ การนักท่องเทียว
และมีแผนการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและการใช้
ประโยชน์ทีดินโบราณสถานด้วย
1.2. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
กรมศิลปากรได้ดาํ เนินการในรู ปแบบแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ซึ ง
มีแนวทางในการดําเนิ นงานดังนี แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน แผนงาน
พัฒนาและปรับปรุ งสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ แผนงานบูรณะปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภูม
ทัศน์ แผนงานพัฒนาและปรับปรุ งชุมชน และแผนงานรื อย้ายและปรับปรุ งการใช้ทีดิน
จะเห็นได้ว่าการบริ หารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ ท งั 4 แห่ งต่างก็มีการจัดทําแผน
แม่บทในการหาแนวทางในการปรับปรุ งโบราณสถาน โดยมีภาพรวมทีเหมือนกันคือการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์และสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพือรองรับกิจกรรมการท่องเทียว รวมทังมีการจัดผังการใช้
สอยประโยชน์ทีดินให้ถูกต้องเหมาะสมและทีสําคัญก็คือแผนการจัดการกับชุ มชนโดยรอบโบราณ
สถานทีนบั ว่ามีส่วนอย่างมากในการปรับปรุ งและพัฒนาภูมิทศั น์โบราณสถานนันๆ
2. ด้ านการปรั บปรุ งภูมิทัศน์
2.1. อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร ศรี สัชนาลัย และกําแพงเพชร
เนืองจากอุทยานประวัติศาสตร์ ท1 งั 3 แห่ งอยูภ่ ายใต้กรอบการบริ หารจัดการแบบเดียวกัน
คือ แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริ วาร (กําแพงเพชร ศรี สัชนาลัย) มีพ1ืนที
ค่อนข้างกว้างเหมือนกัน จากการศึกษาพบว่าได้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์เป็ นเฉพาะส่ วน คือบริ เวณ
โบราณสถานมีการคงพืชพรรณเดิมอยู่บา้ งและมีการปลูกพืชพรรณแบบใหม่ดว้ ย โดยส่ วนมากจะ
เป็ นการใช้ห ญ้า และไม้ต ัด แต่ ง เช่ น เข็ม เที ย นทอง เฟื องฟ้ า แต่ จ ะไม่ ต กแต่ ง มากจนเด่ น กว่ า
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โบราณสถาน ส่ วนพื1นทีอืนๆก็ปล่อยเป็ นแบบป่ าธรรมชาติ บริ เวณถนนและทางแยกมีการใช้ป้ายชือ
และสัญลักษณ์มาติดไว้เป็ นจุดๆเพืออํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทียวแต่ลกั ษณะของป้ ายเหล่านี1 ยงั
ไม่สื อถึ งเอกลัก ษณ์ พ1ืนที แต่ ในส่ วนโบราณสถานมี การออกแบบองค์ป ระกอบภูมิ ทศั น์ค่อนข้า ง
ชัดเจนขึ1นเน้นไปทีความกลมกลืนกับโบราณสถานและง่ายต่อการใช้งาน
2.2. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
โบราณสถานอยู่ ท่ า มกลางชุ ม ชนจึ ง เป็ นการยากในการควบคุ ม ในเรื องการรุ ก ลํ1า
โบราณสถาน โดยภาพรวมในการจัดการภูมิทศั น์จะคล้าคลึงกับอุทยานประวัติศาสตร์ ท1 งั 3 แห่ ง แต่
ภายในโบราณสถานบางแห่ งก็จะมีในเรื องร้านค้าต่างๆทําให้บทบังทัศนียภาพของโบราณสถานและ
องค์ประกอบภูมิทศั น์ ซึงในปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆทีมีส่วนเกียวข้องต่างร่ วมมือกันหาทางแก้ไข ซึ ง
ออกมาในรู ปแบบการวางผังและการจัดการพื1นทีการใช้งานให้เป็ นสัดส่ วนมากขึ1น โดยทีสามารถ
รองรับกิ จกรรมการท่องเทียวได้เช่ นกัน ในเรื ององค์ประกอบภูมิ ทศั น์มีก ารใช้เทคนิ คสื อต่างๆที
น่าสนใจ เช่นรู ปแบบจําลองโบราณสถานทีเป็ นกระจกเลือนได้เห็นเป็ นภาพในสมัยอดีตและปัจจุบนั
จาการศึกษาด้านการปรับปรุ งภูมิทศั น์ท1 งั 4 แห่ งพบว่าโดยภาพรวมเรื องการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์มีความคล้า ยคลึ งกันแต่ จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางส่ วน โดยจะเน้นหนัก ไปทีบริ เวณ
โบราณสถานเป็ นหลักซึ งองค์ประกอบภูมิทศั น์น1 นั ส่ วนใหญ่จะกลมกลืนกับโบราณสถาน ทั1งวัสดุ
การออกแบบและการจัดวาง ตําแหน่งความสู งตําอยูใ่ นระดับสายตาสะดวกต่อการ
3. ด้ านการพัฒนาชุ มชนควบคู่กบ
ั การปรับปรุ งภูมิทัศน์
โบราณสถานทั1ง 4 ในปั จจุบนั เริ มได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะ
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ก ํา แพงเพชร และพระนครศรี อ ยุธ ยา ทั1ง ในเรื องกิ จ กรรมการค้า ขายใน
โบราณสถาน และการก่อสร้างบ้านเรื อน การประกอบกิจกรรมในชี วิตประจําวัน ซึ งมีส่วนในการ
ทําลายภูมิทศั น์ จึงมีการควบคุมพื1นทีโบราณสถานและชุมชนในบางส่ วนและมีการจัดวางผังการใช้
งานทีเหมาะสม เพือไม่ให้เกิดการรุ กลํ1าทําลายโบราณสถาน รวมทั1งมีการรื1 อถอน ปรับปรุ ง พัฒนา
พื1นทีขา้ งเคียงให้อยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย โดยมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและช่วยกันดูแลรักษาให้เป็ นมรดกทีทรงคุณค่าตกทอด
ไปสู่ อนุชนรุ่ นหลังสื บไป

บทที
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การศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ศักยภาพและปัญหาของภูมิทศั น์
อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ ายในปัจจุบัน
สถานการณ์ในปัจจุบัน
นั บ ตัง แต่ เ มื อ งพิ ม ายและปราสาทหิ น พิ ม ายได้ รั บ บรรจุ ใ ห้ เ ป็ นโครงการอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พิมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที- 5 (พ.ศ. 2525-2529) ส่ งผล
ให้เกิ ดการบูรณะและดูแลรักษาทางด้านกายภาพของพืนที- โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
กรมศิลปากรได้บูรณปฏิสังขรณ์เน้นประเด็นไปที-งานสถาปั ตยกรรมเป็ นหลัก ตัวปราสาทหิ นพิมาย
จึงมีสภาพที-ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถเปิ ดให้เข้าชมอย่างเป็ นทางการใน ปี พ.ศ.2532 และได้กลายมา
เป็ นแหล่งท่องเที-ยวทางประวัติศาสตร์ที-สาํ คัญของจังหวัดนครราชสี มารวมถึงของชาติ
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารดํา เนิ น แผนยุท ธศาสตร์ ด้า นการท่ อ งเที- ย ว ศิ ล ปวัฒ นธรรมและจารี ต
ประเพณี ของเทศบาลตําบลพิมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2556 โดยสนับสนุนโครงการต่างๆ
ดังนี
1.1.โครงการจัดงานเทศกาลเที-ยวพิมาย
1.2.โครงการให้ความรู ้เกี-ยวกับการท่องเที-ยวให้แก่ชุมชน
1.3.โครงการสร้ า งเขื- อ นกํา แพงกัน นํา ท่ ว มและก่ อ สร้ า งถนนทางจัก รยานปรั บ ปรุ ง ภู มิ
ทัศน์เพื-อเสริ มสร้างศักยภาพการท่องเที-ยวเขตเมืองพิมาย
1.4.โครงการฝึ กอาสาสมัครนําเที-ยวพิมาย แดนปราสาทหิ น ถิ-นอารยธรรมพันปี
1.5.โครงการสร้างจิตสํานึ กในการร่ วมอนุ รักษ์โบราณสถาน
1.6.โครงการบวงสรวงปราสาทหิ น
ทั ง นี เพื- อ พัฒ นาพื น ที- อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายให้ เ ป็ นที- รู้ จ ัก แก่ นั ก ท่ อ งเที- ย ว
เสริ มสร้ างศักยภาพและบูรณาการแหล่งท่องเที-ยว สร้างจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์โบราณสถานและ
เป็ นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ที-ยงั ขาดการดูแลปรับปรุ งทําให้ไม่
สามารถส่ งเสริ มโบราณสถาน ขาดบรรยากาศและขาดความน่าสนใจ อีกทังพืนที-บริ บทโดยรอบยัง
ถูกรบกวนจากการขยายตัวของชุ มชนที-มีแนวโน้มเพิ-มมากขึนซึ- งเป็ นผลพวงมาจากการท่องเที-ยว
รวมถึงภัยจากธรรมชาติที-เกิ ดขึนทุกปี ซึ- งอาจส่ งผลให้โบราณสถานเสื- อมโทรมลงได้หากขาดการ
แก้ปัญหาที-ทนั การณ์อย่างเป็ นระบบ
1.
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ศักยภาพและปัญหาของภูมิทศั น์ อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
1. ศักยภาพ
1.1. เป็ นปราสาทหิ นทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ ทียาวนานทังยังมี
ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมทีโดดเด่นเป็ นทีรู้จกั แพร่ หลายในปัจจุบนั
่ ลางเมือง และมี
1.2. เข้าถึงสะดวกทังจากรถยนต์ส่วนตัว รถประจําทางเนื องจากอยูก
โรงแรมทีพัก ร้านค้าสะดวกต่อนักท่องเทียว
1.3. มีนโยบายจากทางภาครัฐและจากหน่ วยงานภายในพืนทีสนับสนุ นเกียวกับการ
ปรับปรุ งพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมายด้านต่างๆ
1.4. มีอาสาสมัครนําเทียว
2. ปั ญหา
2.1. ภูมิทศ
ั น์ยงั ขาดการดูแลเท่าทีควร ทําให้ยงั ไม่สามารถส่ งเสริ มโบราณสถานได้อย่าง
ชัดเจน องค์ป ระกอบภูมิ ท ศั น์ท างธรรมชาติ แ ละองค์ป ระกอบภูมิ ท ศั น์ที สร้ า งขึ นบางส่ วนยัง ไม่
เหมาะสมกับสภาพพืนทีและการใช้งานในปัจจุบนั เช่นการเลือกใช้พรรณไม้ในชนิดและลักษณะการ
ปลูกทีส่ งผลกระทบต่อโบราณสถาน รู ปแบบของป้ ายสื อความหมายทีหลากหลายไม่กลมกลืนขาด
ความน่าสนใจทําให้ผทู้ ีมาเข้าชมไม่ได้รับความรู้เท่าทีควร เมือเปรี ยบเทียบกับอุทยานประวัติศาสตร์
4 แห่ งทีเป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นว่าอุทยานประวัติศาสตร์ เหล่านันมีการเลือกองค์ประกอบทางภูมิทศ
ั น์ที
เหมาะสมมากกว่า ทังในแง่การใช้งานและความสวยงาม
2.

ภาพที
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ลักษณะพืชพรรณทีไม่เหมาะสมในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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แม้อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจะมีขอบเขตพืนทีทีชัดเจน แต่เนืองจากอยูใ่ จกลาง
เมืองทําให้ยากในการจัดการควบคุมพืนที ทังการรบกวนจากบริ บทโดยรอบโดยทางตรงและทาง
มุมมอง รวมถึงตัวโบราณสถานอาจได้รับการกระทบกระเทือนเนืองจากการจราจร
2.2.

ภาพที
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การรบกวนจากบริ บทโดยรอบทางมุมมอง

การจัดกิ จกรรมเกี ยวกับการท่องเทียวต่างๆ เช่ นงานเทศการท่องเทียวพิมาย รวมถึง
การจัดแสดงแสงสี เสี ยงประจําปี หากไม่มีการควบคุมดูแลทีดีอาจทําให้โบราณสถานรวมถึงภูมิทศั น์
เสื อมโทรมอย่างรวดเร็ ว
2.3.

ภาพที
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การจัดเตรี ยมพืนทีสําหรับแสดงแสงสี เสี ยงประจําปี

ทีจอดรถมีเพียงด้า นหน้า ของอุท ยานประวัติศ าสตร์ พิมาย สามารถรองรับได้เพีย ง
ประมาณ 30 คัน ทังนี ยงั ไม่มีพืนทีสําหรับจอดรถบัสขนาดใหญ่จึงต้องนําไปจอดบริ เวณประตูชยั
และเนืองจากทีจอดรถไม่เพียงพอทําให้นกั ท่องเทียวบางส่ วนทีเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวต้องจอด
2.4.
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รถบริ เวณด้านข้างขอบถนนชิดกับรัวโบราณสถานทีนอกจากไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ต่อชีวิต แล้ว
ยังทําให้การจราจรบริ เวณนีติดขัดอีกด้วย
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ลักษณะการจอดรถของนักท่องเทียวในปั จจุบนั

แนวแกนของโบราณสถานทีสร้างตามคติความเชือในศาสนาพุทธซึ งเคยมีความสําคัญ
ในอดี ต ไม่ มี บ ทบาทเท่ า ที ควร รวมถึ ง แนวแกนของเมื อ งพิ ม ายที เ คยชัด เจนส่ ง เสริ ม มุ ม มองให้
โบราณสถานถูกบดบังด้วยอาคารบ้านเรื อนและป้ ายโฆษณาต่างๆ ทําให้ภาพลักษณ์ทางคติความเชือ
ลดลง อีกทั/งทําให้โบราณสถานขาดการเชื อมต่อจากมุมมองและขาดการเชื อมต่อระหว่างโบราณ
สถานทีกระจายตัวอยูต่ ามส่ วนต่างๆของเมืองด้วย
2.5.

ภาพที
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แนวแกนเมืองและแนวแกนโบราณสถานในอดีต
(แผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิมาย 2541:6-2)
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นําทีท่วมขังพืนทีบริ เวณนี ทุกปี ในฤดูฝนทําให้ภูมิทศั น์บางส่ วนได้รับผลกระทบและ
หากไม่การแก้ไขป้ องกัน อาจจะส่ งผลไปถึงตัวโบราณสถานด้วย
2.6.

ภาพที
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ภูมิทศั น์ทีได้รับผลกระทบจากนําท่วม
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3.

สรุ ป

การบูรณปฏิสังขรณ์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจากหน่วยงานของทางภาครัฐยังเป็ นเพียง
การมุ่งไปทีงานสถาปั ตยกรรมเป็ นหลัก ถึ งแม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้ างแนวทางสําหรับ
พัฒนาโดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนพืนทีให้เป็ นทีรู้จกั แก่นกั ท่องเทียว แต่องค์ประกอบ
อืนๆทีไม่ได้มีความชัดเจนทางกายภาพเท่ากับงานสถาปั ตยกรรม ยังไม่มีแนวทางในการดูแลอย่าง
จริ งจัง ซึ งองค์ ป ระกอบเหล่ า นั น เมื อมองถึ ง นัย ยะความสํ า คัญ ก็ นับ ว่ า มี คุ ณ ค่ า และมี ผ ลต่ อ
โบราณสถานไม่นอ้ ย
ขณะเดี ย วกัน อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ พิ ม ายก็ ย งั ต้อ งรั บ มื อกับ ผลกระทบจากปั ญหาใน
หลายๆด้าน ทังทีเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติและปั ญหาทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึงปั จจัยหลัง
นีนบั ว่าเป็ นเรื องทีซับซ้อน ระเอียดอ่อนและทําได้อยากกว่า “การอนุรักษ์เพือสร้างให้เกิดความผูกพัน
หวงแหนให้เกิดขึนในหมู่ประชาชนยังทําได้ยาก เพราะคนส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อิฐ หิ น ดิน ทราย ทีก่อรู ปเป็ นโบราณวัตถุสถานกับท้องถินดีนกั ” (ธิ ดา สาระยา 2535). ดังนันจึง
จําเป็ นทีจะต้องหาจุดร่ วมระหว่างการแก้ปัญหาและความพึงพอใจของคนในชุมชนอย่างเป็ นระบบ
โดยอาจต้องใช้มาตรการทีหลากหลายตามสภาพของปัญหานันๆด้วย

บทที

6

แนวทางการปรับปรุ งภูมิทัศน์ อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง จากกรณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ ทีได้ข# ึน
ทะเบียนมรดกโลกทั#ง 4 แห่ ง ตลอดจนการวิเคราะห์ความสําคัญ ศักยภาพ และปั ญหาของพื#นที
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ซึ งเป็ นไปตามขั#นตอนกระบวนการแล้ว ลําดับต่อไปจะเป็ นขั#นตอนใน
การเสนอแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์พิมายรวมถึงบริ บท โดยนําการวิเคราะห์
จากบททีแล้วมาเป็ นกรอบกําหนดประเด็นสําคัญต่างๆดังนี#
องค์ ประกอบทีม ีความเกีย วข้ องกับภูมิทศั น์ อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
1.1. องค์ประกอบภายในพื#นทีอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
1. องค์ประกอบทางภูมิทศ
ั น์
1.1. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทางธรรมชาติ ได้แก่ พืชพรรณต่างๆรวมถึง
ลักษณะการปลูก การดูแลรักษา
1.2. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทีสร้างขึ#น ได้แก่ ป้ ายต่างๆ ทางเดิน รวมถึง
ถังขยะ ทีจอดรถ
2. การจัดวางผัง
3. กิจกรรมทางการท่องเทียว
1.2. องค์ประกอบภายนอกพื#นทีอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
่ อบโบราณสถาน
1. ชุ มชนทีอยูร
2. การจัดวางผัง
3. นโยบายจากหน่วยงานต่างๆทีมีความเกียวข้อง

1.

วัตถุประสงค์ ในการเสนอแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
2.1. ระบุขอบเขตพื#นทีในการปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์ เพือสร้างฐานความเข้าใจร่ วมกันสามารถ
ใช้อา้ งอิงได้
ั น์ตามความเหมาะสม
2.2. กําหนดรู ปแบบ วิธี การในการปรับปรุ งหรื อแก้ปัญหาภูมิทศ
ตามระดับขั#น เพือใช้เป็ นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื#นที

2.
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2.3.

นําเสนอแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทีเหมาะสม สอดคล้องกับกิ จกรรมและยุค

สมัยในปัจจุบนั
การกําหนดขอบเขตพืน ทีใ นการปรับปรุ งภูมิทศั น์
นอกจากพื%นทีอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายทีเป็ นเป้ าหมายหลักในการปรับปรุ งภูมิทศั น์
แล้ว บริ บทโดยรอบก็นบั ว่ามีความสําคัญทีเป็ นได้ท% งั ส่ งเสริ มหรื อทําลายโบราณสถาน ซึ งชุ มชน
เมื องเก่ า พิม ายนับ ว่า มี ค วามใกล้ชิ ดกับ อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ พิม ายมากที สุ ดทั%ง ในเรื องที ต% งั และ
ประวัติศาสตร์ จากหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ของกรมศิ ลปากรรวมถึ งเอกสาร
วิชาการต่างๆทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ บริ เวณเมืองเก่าพิมายเป็ นชุมชนทีมีมาตั%งแต่ก่อนประวัติศาสตร์
จนเป็ นชุมชนทราวดี รวมถึงเป็ นชุมชนร่ วมวัฒนธรรมขอม “พิจารณาได้จากลักษณะโครงสร้างของ
เมื อ งและองค์ป ระกอบที ถ่ า ยทอดคติ ค วามเชื อ ทางศาสนาเกี ย วกับ ภู มิ จ ัก รวาลโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบทางกายภาพต่างๆเหล่านี% จะมีความหมายในเชิ งสัญลักษณ์ทีมีระเบียบแบบแผน และ
ลําดับความสําคัญทีชดั เจน ประกอบด้วยเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยทิว
เขาสัตบริ ภณ
ั ฑ์ซ ึ งเป็ นทีอยู่ของเทวดาและสัตว์ป่าหิ มพานต์ และคัน ระหว่างกันด้วยทะเลสี ทนั ดร
ชั%นนอกสุ ดกั%นด้วยทิวเขาเหล็กทีเป็ นตัวกําหนดขอบเขตของจักรวาลซึ งถัดออกไปจะเป็ นความว่าง
เปล่า ส่ วนชมพูทวีปทีมนุษย์อาศัยอยูต่ % งั อยูท่ ะเลสี ทนั ดรชั%นนอกสุ ด ปราสาทหิ นซึ งตั%งอยูต่ รงบริ เวณ
ที เ ป็ นศู น ย์ก ลางของชุ ม ชนนั% น เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ทนเขาพระสุ เมรุ ซึ งเป็ นแกนของจัก รวาล
องค์ประกอบอืนๆซึ งได้แก่ กําแพงทีลอ้ มรอบปราสาทหิ นและสระนํ%า ตลอดจนกําแพงเมืองและคู
เมือง รวมไปถึงสระนํ%าขนาดใหญ่หรื อบาราย ย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์แทนทิวเขาสัตบริ ภณ
ั ฑ์และ
ทะเลสี ทนั ดรตามลําดับ ” (แผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิมาย 2541:
2-9)
จากความเป็ นมาที มี ค วามทับ ซ้อนของอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ แ ละชุ ม ชนจึ ง เห็ นความ
เกียวเนืองชัดเจนทั%งในแง่ ประวัติศาสตร์ ภูมิสัญลักษณ์ ความเชือ วัฒนธรรม หากองค์ประกอบใด
ประกอบหนึ งได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ ต่างๆก็ย่อมทีจะส่ งผลไปสู่ องค์ประกอบหนึ งอย่าง
แน่นอน ดังนั%นเมือจะทําการหาแนวในการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจึงจําเป็ นที
จะต้องศึกษาและพิจารณาบริ บทไปพร้อมๆกัน เพือให้ได้แนวทางทีสอดคล้องและเพือให้ได้จุดร่ วมที
เหมาะสม
ซึงขอบเขตในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทีทาํ การศึกษาในครั%งนี%จะแสดงให้เห็นในภาพที 101.
โดยพื%นทีสีเหลืองคือขอบเขตพื%นทีอุทยานประวัติศาสตร์ และสี แดงคือขอบเขตพื%นทีของชุมชนเมือง
เก่าพิมาย
3.
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ภาพที
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101

การกําหนดขอบเขตพื%นทีในการปรับปรุ งภูมิทศั น์
(ปรับปรุ งจากแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิมาย 2541:4-

98

รู ปแบบละวิธีการในการปรับปรุ งภูมิทศั น์
1.ศึ ก ษาพื% น ที ท% ั ง สภาพปั จ จุ บ ัน และสื บค้ น ถึ ง สภาพอดี ต ในลั ก ษณะรู ปธรรมเช่ น
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม สภาพภูมิทศั น์ ชุมชน และในแง่นามธรรมเช่น ความเชือต่างๆ จาก
เอกสารทางวิชาการ การลงสํารวจพื%นที ถ่ายภาพ จดบันทึก เพือให้ได้แง่มุมสําหรับการพิจารณาที
จะดําเนิ นการในขั%นตอนต่อไป ซึ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาในประเด็นต่างๆเหล่านี% แล้วในระดับหนึ ง
ดังทีปรากฏในเอกสารข้างต้น
2.พิจารณาพื%นทีทีทาํ การศึกษาว่ามีคุณค่าในด้านใด หาจุดเด่นรวมถึ งสภาพปั ญหาเพือทีจะ
หาว่าประเด็นใดเป็ นประเด็นหลักทีจะต้องให้ความสําคัญ ซึ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและสรุ ปประเด็น
ทีตอ้ งทําการหาแนวทางปรับปรุ งแล้วในบทที 5
3.ประเมิ นประเด็ นที จ ะทํา การหาแนวทางปรั บ ปรุ ง ภูมิ ท ศ
ั น์ ตามระดับความเหมาะสม
ดังนี%
3.1. การดูแลรักษา คือการรักษาให้อยูใ่ นสภาพเดิม ทําให้มน
ั คง เรี ยบร้อย ซ่อม
แซมเมือเสื อมสภาพซึงสามารถทําได้โดยง่ายไม่สิ%นเปลืองค่าใช้จ่าย
3.2. การอนุ รักษ์ คือการปกป้ องสิ งแวดล้อม ภูมิทศ
ั น์รวมถึงสถาปัตยกรรมไม่ให้
ถูกทําลาย คงสภาพคงคุณค่าไว้ไม่ให้สูญหายหรื อเปลียนสภาพไปในทางทีไม่เหมาะสม
3.3. การปฏิสังขรณ์/การฟื% นฟู คือการทําให้กลับคืนสู่ สภาพเดิมอย่างทีเคยเป็ นมา
โดยปกติจะทําเพียงซ่อมแซมหรื อปรับสภาพให้ใช้ประโยชน์ได้เพือความสะดวกในการใช้งานหรื อ
ส่ งเสริ มสภาพพื%นทีหรื อกิจกรรมดั%งเดิมหลังจากถูกลืมเลือนไปให้กลับมามีบทบาทอีกครั%ง
3.4. การบูรณะ คือการซ่ อมแซมและการปรับปรุ ง ให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืน
เหมือนของเดิมให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้ แต่ตอ้ งแสดงความแตกต่างของสิ งทีมีอยูเ่ ดิม และสิ งทีทาํ
ขึ%นมาใหม่
ั น์หรื อ
3.5. การพัฒนาและการสร้ างขึ%นมาใหม่ คื อการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิทศ
สถาปั ตยกรรมทีส่งผลกระทบต่อพื%นทีมากทีสุด แต่โดยความหมายของการพัฒนาแล้วย่อมหมายถึง
การทําให้ดีข% ึน คุม้ ค่า มีประโยชน์สูงสุ ด
4.

การเสนอแนวทางการปรับปรุ งอุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
1. แนวทางปรั บปรุ งภูมิทศ
ั น์ ในลักษณะเจาะจงพืน ที
เป็ นการเสนอแนวทางปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ใ นเขตพื% น ที อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม าย
โดยเฉพาะ ซึ ง อยู่ภายในพื% นที ข อบเขตชัดเจน ซึ ง จากการวิเคราะห์ ส ามารถสรุ ป ประเด็นที ต้อ ง
ปรับปรุ ง ดังนี%
1.1. องค์ ประกอบทางภูมิทศ
ั น์
1.1.1. องค์ประกอบทางธรรมชาติ(พืชพรรณ)

5.
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พืชพรรณเก่ าจะเกิ ดขึ% นเองตามธรรมชาติ กระจายอยู่ทวั ไป ไม่มีการปลูก ที
แน่นอน อยูบ่ ริ เวณทั%งไกลและใกล้โบราณสถานซึ งอาจกิงหักไปกระทบโบราณสถานบางครั%ง หรื อ
มีใบหล่นไปทําลายทัศนียภาพโบราณสถาน แต่โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นตําแหน่งทีค่อนข้างเหมาะสม
การดูแลรักษานั%นจะใช้เจ้าหน้าทีทาํ ความสะอาดมาเก็บหรื อกวาดกิงไม้ใบไม้เป็ นช่ วงๆ นับว่ามีการ
จัดการทีดีเมือเทียบกับอุทยานประวัติศาสตร์ แห่ งอืนๆทีมีพ%ืนทีค่อนข้างกว้างใหญ่ยากในการจัดการ
แต่ใ นบางพื%นทีใ นอุ ทยานประวัติศ าสตร์ พิมายมัก จะประสบปั ญหานํ%า ท่วมขัง และผลกระทบจาก
แรงลมส่ งผลให้พืชพรรณเก่าในบางส่ วนโค่นล้มเสี ยหาย ทําให้จาํ เป็ นต้องตัดพืชพรรณเหล่านั%นทิ%ง
ซึ ง นอกจากจะเป็ นการสู ญ เสี ย พื ช พรรณที มี อ ายุที ย าวนานแล้ว ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภู มิ ท ัศ น์ โ ดย
ภาพรวมด้วย และอีกปัญหาทีพบคือต้นไม้ผุกร่ อนจากแมลงรบกวนต่างๆ ทียงั ไม่ได้รับการดูแลและ
การป้ องกันทีเหมาะสม จากการศึกษากรณี ศึกษาแห่ งอืนก็ยงั ไม่พบการป้ องกันพืชพรรณทีได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหานี% อย่างจริ งจัง อันจะส่ งผลให้พืชพรรณเหล่านี% ถูกทําลายในไม่ชา้ แต่ขอ้ ดีของ
พืชพรรณลักษณะนี%คือดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้ งตัดแต่ง ใส่ ปุ๋ย รดนํ%าเหมือนพืชทีนาํ มาปลูกใหม่เพราะ
สามรถปรับสภาพเข้ากับพื%นทีได้ตลอด
พืชพรรณทีปลูกขึ%นมาใหม่น% นั จําเป็ นทีจะต้องดูแลเอาใจใส่ มากกว่าวาพืชพรรณ
ดั%งเดิม เช่นหญ้า และไม้ดดั ทีตอ้ งตัดแต่งให้สวยงามเรี ยบร้อยเสมอ และจําเป็ นทีตอ้ งใส่ ปุ๋ยรดนํ%าเป็ น
ประจํา ซึ งอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจะใช้สายยางรดในบางส่ วน ปั ญหาทีพบคือมีการเลือกใช้พืช
พรรณบางชนิดทีไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับพื%นที เช่นการเลือกปลูกต้นหู กวางทีมีระบบราก
แบบพูพอนมาปลูกใกล้กบั ตัวโบราณสถานซึงรากอาจเข้าไปทําลายโครงสร้างของอาคารได้ และเป็ น
ไม้ผลัดใบทําให้ลาํ บากต่อการทําความสะอาจดูแลรักษา นอกจากนั%นยังมีการนําต้นไผ่เข้ามาปลูกเป็ น
กลุ่มๆทั%งด้านข้างโบราณสถานทั%งสองข้างทําให้บดบังตัวอาคาร โดยภาพรวมลักษณะการปลูกและ
บริ เ วณที ป ลู ก ไม่ เ หมาะสมเพราะเป็ นตัว ดึ ง ดู ด สายตามากเกิ น ไปทั%ง ยัง ทํา ลายมุ ม มองที ดี ข อง
โบราณสถาน และทีสําคัญคือยังขาดรู ปแบบทีชดั เจนในการปลูกส่ งผลให้พืชพรรณทีปลูกใหม่มีท% งั
ความหลากหลายและไม่เป็ นระเบียบ ยากต่อการดูแลรักษา ซึงอาจจะส่ งผลกระทบต่อสภาพภูมิทศั น์
และลดทอนคุณค่าของโบราณสถานได้
จากการศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีและกรณี ศึกษาทีเกี ยวข้องเมือนํามาวิเคราะห์กบั
สภาพพื%นทีสามารถประเมินระดับในการปรับปรุ ง คือ อยู่ในเกณฑ์ทีตอ้ งดูแลรักษาและบางส่ วนยัง
ต้องพัฒนาเปลียนแปลงใหม่เพือให้เหมาะสมและส่ งเสริ มต่อภาพลักษณ์ของตัวสถาปั ตยกรรม ซึ ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุ งดังต่อไปนี%
บริ เวณพื% นที โดยรอบโบราณสถาน จะต้องเลื อกพรรณไม้ที ส อดคล้องกับ
พื%นที เหมาะสมกับโบราณสถานในกรณี อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายทีตอ้ งปรับปรุ งคือ บริ เวณที
ปลูกต้นไผ่ทีบดบังทัศนียภาพและทําลายมุมมองทีดี ทําให้เกิดความรกรุ งรังได้ง่าย เสนอให้มีการนํา
ต้นไผ่เหล่ านั%นออกไป และอาจจะพิจารณาเลื อกใช้เฉพาะหญ้า ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มขนาดใหญ่
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พยายามหลี กเลี ยงการใช้ไม้คลุ มดิ น ไม้พุ่มขนาดกลาง-เล็ก เพราะดูแลรักษายาก และไม้ดอกซึ ง
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชม ข่มความสําคัญของโบราณสถาน ทีสําคัญคือไม่ควรเลือกต้นไม้ทีมี
รากแบบพูพอน พืชผลัดใบหรื อกิงก้านทีเปราะง่าย เพราะอาจจะไปทําความเสี ยหายแก่โบราณสถาน
และยากต่ อ การเก็ บ กวาด ซึ งในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายที พ บคื อ ต้น หู ก วางที ป ลู ก ใกล้
โบราณสถานเกิ นไปรากพูพอนบางส่ วนเริ มแผ่รากเข้าใกล้กบั ตัวโบราณสถาน อิฐศิลาแลงบางส่ วน
เสี ยหาย และใบร่ วงทับถมกันทั%งบริ เวณโดยรอบและข้างในตัวโบราณสถานทําให้ไม่สะอาดสวยงาม
เสนอว่าให้ยา้ ยพืชพรรณนั%นออกไป หรื อควรปลูกไว้ในบริ เวณอืน โดยเลือกพืชพรรณทีเสนอข้างต้น
มาปลูกทดแทน เช่นหญ้า ไม้ยนื ต้นทีไม่มีพพู อน ไม้พุม่ ขนาดใหญ่ ทั%งนี%จะสะดวกต่อการดูแลรักษา
ไม่ทาํ ให้โบราณสถานเสี ยหาย และช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของโบราณสถานได้เป็ นอย่างดี

ภาพที
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ลักษณะของการปลูกพืชพรรณทีไม่เหมาะสมทีพบในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

พิจารณาปลูกตามหลักฐาน พืชพรรณทีเลือกนํามาปลูกใหม่ควรมีการศึกษา
จากสภาพพรรณไม้ทีมีอยูเ่ ดิมของพื%นที ซึ งหากทําเป็ นขั%นตอนอย่างจริ งจังแล้ววิธีอาจจะเป็ นการยาก
ในการหาหลักฐานเพราะต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาตร์ แต่หากใช้วธิ ีสาํ รวจและสังเกตการณ์
จากสภาพแวดล้อม โดยประมาณจากขนาดของลําต้น ก็อาจนํามาพิจารณาได้ว่าเป็ นพรรณไม้เก่ า
หรื อใหม่ ปัญหาทีพบจากการศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายคือมีการปลูกพืชพรรณใหม่ค่อนข้าง
หลากหลายและบางชนิดก็ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิทศั น์เดิม ขณะทีในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
ยังมีพืชพรรณแบบเก่ าอยู่หลายประเภททีสามารถพิจารณานํามาใช้ได้ เช่ นจามจุรี หางนกยูงฝรัง
โพธิC ทองกวาว เป็ นต้น โดยอาจจะเลือกจากเกณฑ์การใช้พืชพรรณทีสํารวจพบ หรื อจากพืชพรรณ
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ที อ ยู่ใ นตระกูล เหล่ า นี% ก็ ไ ด้ เพราะการเสนอแนวทางการใช้พื ช พรรณเก่ า ที มี อ ยู่เดิ ม ในพื% นที น% ัน
นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มบรรยากาศของความเป็ นโบราณสถานได้ดีแล้ว ยังสามารถช่ วยในการ
การเลือกพืชพรรณทีสามารถเข้ากับสภาพอากาศ สภาพดิน ซึงจะเป็ นการง่ายต่อการดูแลรักษาด้วย
ลักษณะการปลูก/รู ปทรงของพืชพรรณ ไม้ยืนต้นอาจมีการปลูกกระจายตาม
บริ เวณต่างๆทั%งนี%ตอ้ งพิจารณาความเหมาะสม ไม่บดบังหรื อทําลายมุมมองของโบราณสถาน ส่ วน
ไม้พุม่ ควรมีรูปแบบการปลูกทีชดั เจน คือปลูกเป็ นแนว และมีนอ้ ยชนิด เพือง่ายต่อการดูแล รู ปทรง
ทีเลือกใช้หรื อจากการตัดแต่งไม่ควรมีรูปทรงทีแปลกตาหรื อมีสีสันทีสดใสเกินไป เพราะจะเป็ นการ
ดึงดูดความสนใจมากกว่าโบราณสถาน และไม่ควรใช้ไม้เลื%อยเนืองจากเป็ นไม้โตเร็ วทําให้ดูแลรักษา
ยาก จากการสํา รวจพื% น ที อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายพบว่า มี ก ารปลู ก พื ช พรรณที มี ล ัก ษณะที
หลากหลาย ทั%งทีเป็ นรู ปแบบไม้พุม่ ตัดแต่งทีปลูกเป็ นแนว และการปลูกแบบอิสระไม่มีรูปแบบ เช่น
การปลูกพวงชมพูซ ึ งเป็ นไม้เลื%อยไว้ตามต้นไม้ ปลูกกาบหอยแครงไว้เป็ นกลุ่ มกระจาย หรื อปลูก
คุณนายตืนสายไว้ใต้ตน้ เทียนทองบางส่ วน เป็ นต้น ซึ งลักษณะการปลูกทีไม่มีรูปแบบนี% ส่งผลให้ดู
ไม่เรี ยบร้อยสวยงาม การปรับปรุ งคือควรนําพืชพรรณเหล่านั%นออกไป เลื อกใช้ลกั ษณะการปลูก
และรู ปทรงอย่างเป็ นรู ปแบบตามทีเสนอไว้ขา้ งต้น
ต้อ งเหมาะสมกับ งบประมาณที มี อ ยู่ พื ช พรรณควรมี ร าคาที เ หมาะสม
ประหยัดงบประมาณทีใช้ในการดูแลรักษาด้วย จากกรณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ มีบางแห่ งทีมี
โรงเพาะพืชพรรณเพือใช้ในการปรับแต่งภูมิทศั น์ท% งั นี% เพราะกรณี ศึกษาเหล่านั%นต่างมีพ%ืนทีค่อนข้าง
กว้างจําเป็ นทีจะต้องชะพืชพรรณในการตกแต่งหรื อซ่ อมแซมเป็ นจํานวนมาก การทําโรงเพาะชําจึง
ถือว่าคุ ม้ ค่าเมือเทียบกับทีจะต้องซื% อพืชพรรณจากทีอืนและยังสะดวกเมือเมือจําเป็ นทีจะต้องปลุ ก
ซ่อมแซม แต่พ%ืนทีอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีเนื%อทีไม่มากเมือเทียบกับอุทยานประวัติศาสตร์ ท% งั 4
แห่ ง จึงต้องใช้พืชพรรณจากแหล่งอืน ดังนั%นการเลือกสรรพืชพรรณทีมีความเหมาะสมและคงทน
จะทําให้ไม่ตอ้ งปรับเปลียนหรื อปลูกซ่ อมในส่ วนทีเสี ยหายบ่อย เป็ นการประหยัดงบประมาณใน
ส่ วนนี%ได้
1.1.2. องค์ประกอบภูมิทศ
ั น์ทีสร้างขึ%น
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบภูมิทศั น์ทีสร้างขึ%นในอุทยานประวัติศาสตร์ พิ
มาย ทีพบจะประกอบด้วย
ป้ ายชือและบอกประวัติความเป็ นมา มีหลายรู ปแบบ การเลือกใช้วสั ดุก็มีท% งั
เหล็กและหิ นศิล าแลง ตํา แหน่ งการจัดวางไม่แน่ นอนส่ วนใหญ่ จะพบอยู่ด้านหน้า โบราณสถาน
ความสู งของป้ ายอยูใ่ นระดับและมุมมองทียากต่อการมอง
ป้ ายแสดงผังบริ เวณ อยู่บริ เวณด้านหน้าทางเข้าเพียงจุดเดี ยว ลักษณะเป็ น
ภาพพร้ อมระบุ ตาํ แหน่ ง อาคารต่ า งๆ รู ป แบบและวัส ดุ เ ป็ นแบบทัว ไป ไม่ ดึง ดู ดความน่ า สนใจ
เท่าทีควร
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ป้ ายบอกทิศทาง อยู่บริ เวณด้านหน้าอาคารศูนย์ขอ้ มูลเพียงจุดเดียว ลักษณะ
เป็ นแผ่นป้ ายปลายด้า นหนึ ง ยึดอยู่บ นเสาที ท าํ จากศิ ล าแลง มี รูป แบบและการใช้วสั ดุ ที น่า สนใจ
สอดคล้องกับโบราณสถาน
ทางเดิน มีท% งั แบบทีปูพ%ืนด้วยหิ นศิลาแลงทีมีลกั ษณะและวัสดุสอดคล้องกับ
โบราณสถาน และแบบทีปล่อยเป็ นดิน จากการสํารวจพื%นทีพบว่าบริ เวณโบราณสถานด้านหลังยัง
ขาดการจัดการทีดี ไม่มีการออกแบบทางเดินสําหรับเชื อมต่อโบราณสถาน ซึ งเมือถึงฤดูฝนบริ เวณ
ตรงนี%จะมีน% าํ ท่วมขังบางส่ วนไม่สะดวกต่อการเดิน
ถังขยะ เป็ นถังแสตนเลสกลมวางอยูบ่ นขาตั%งทีเป็ นเหล็ก ซึ งรู ปแบบและวัสดุ
ทีเลือกใช้ไม่สอดคล้องกับพื%นทีท% งั ยังดูโดดเด่นทําลายทัศนียภาพโบราณสถานด้วย
อาคารศูนย์ขอ้ มูล อยูบ่ ริ เวณด้านหน้าทางเข้า เป็ นอาคารชั%นเดียว รู ปแบบและ
วัสดุอาคารเป็ นแบบทัว ไปยังไม่แสดงออกถึงลักษณะของทีต% งั เท่าทีควร ภายในจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรเกียวกับเรื องราวความเป็ นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย มีการจําหน่ายสื อให้ความรู้ต่างๆ
ทั%งหนังสื อและวีดีทศั น์ทีเกี ยวข้องกับอุทยานฯ อยูใ่ นตําแหน่งทีต% งั ทีเหมาะสม แต่ภูมิทศั น์โดยรอบ
ยังขาดความน่าสนใจและไม่ดึงดูดการใช้งาน
ที จอดรถ เนื อ งจากอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ พิ ม ายเป็ นโบราณสถานที ต% ัง อยู่
ท่ามกลางชุ มชน พื%นทีก% นั ระหว่างชุ มชนและโบราณสถานคือถนนและรั%ว จากการสํารวจพบว่าที
จอดรถสําหรับผูท้ ีเข้าชมอุทยานฯ คือบริ เวณริ มรั%วติดกับถนน ซึ งยังไม่มีการจัดการพื%นทีจอดอย่าง
เป็ นระบบ
ด่ า นเก็ บค่ าธรรมเนี ย ม อยู่ด้า นหน้าโบราณสถานในตําแหน่ ง ทีเห็ นได้ง่ า ย
เข้าถึงสะดวก มีขาดและรู ปทรงทีพอเหมาะสําหรับเจ้าหน้าที 1-2 คน วัสดุ สี สันและการออกแบบ
สอดคล้องกับโบราณสถานและกลมกลืนกับทัศนียภาพโดยรอบ จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีการปรับปรุ งใน
ส่ วนนี%
องค์ ป ระกอบภู มิ ท ัศ น์ ที ก ล่ า วมาข้า งต้น เมื อ เที ย บกับ กรณี ศึ ก ษาอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ อืน ถื อว่ามีน้อยชนิ ดกว่า เพราะแตกต่างกันในเรื องของขนาดพื%นทีค่อนข้างชัดเจน
จากการวิเคราะห์และประเมินระดับในการปรับปรุ งคืออยูใ่ นเกณฑ์ทีตอ้ งพัฒนาและสร้างสรรค์ข% ึนมา
ใหม่ ซึงเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง ดังนี%คือ
ป้ ายต่างๆ ควรมีสีสัน รู ปแบบและใช้วสั ดุ ชนิ ดเดี ยวกันและมีความคงทน
ถาวร ซึ งอาจจะพิจารณาเลือกจากรู ปแบบและวัสดุของโบราณสถาน เพือให้เกิดความกลมกลืนกัน
และมีระยะเวลาใช้งานทียาวนาน ป้ ายควรมีขนาดทีเหมาะสมต่อประเภทการใช้งานและบริ เวณทีต% งั
ไม่ปิดบังทัศนียภาพ และไม่เด่นจนข่มโบราณสถาน ระดับความสู งมุมมองของป้ ายควรอยูใ่ นระดับ
ทีสามารถมองได้สะดวก ตัวอักษรอ่านง่ าย ข้อความกะทัดรัด ภาษาทีใช้ควรมีท% งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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ลักษณะป้ ายชือและป้ ายประวัติความเป็ นมาทีเหมาะสม

ข้อ เสนอเพิ ม เติ ม คื อ ป้ ายที เ ป็ นป้ ายชื อ และบอกประวัติ ค วามเป็ นมาของ
โบราณสถาน ควรแสดงแผนผังอาคารและแสดงภาพสมมุติฐานด้วย เพือให้เกิดความน่าสนใจและ
เป็ นการให้ความรู้แก่ผอู้ ่านได้เห็นภาพทีชดั เจนขึ%นด้วย ซึ งจากกรณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ น% นั
มีการใช้ป้ายลักษณะนี%ท% งั 4 แห่ง แต่อาจมีรูปแบบทีแตกต่างกันไปตามสภาพพื%นทีและโบราณสถาน
การออกแบบให้มีรูปแบบทีแปลกใหม่แต่อยู่ภายใต้กรอบของโบราณสถานนั%นๆจะเป็ นการสร้ า ง
ความน่าสนใจให้กบั ผูท้ ีมาเข้าชมได้และเป็ นการยกระดับองค์ความรู้ดว้ ยนวัตกรรมทีสร้างสรรค์เป็ น
การส่ งเสริ มภาพลักษณ์โบราณสถานไปพร้อมกัน
ทางเดิน รู ปแบบและวัสดุควรมีความสอดคล้องกับพื%นที ซึ งในปั จจุบนั มีการ
ใช้หิ น ศิ ล าแลงมาจัด วางนับ ว่า เป็ นการเลื อ กใช้ว สั ดุ ไ ด้ดี เนื อ งจากมี ค วามคงทนแข็ง แรงทั%ง ยัง
กลมกลื นกับสภาพโบราณสถานด้วย แต่ ในพื% นทีบ างส่ วนทียงั ไม่ไ ด้รับ การออกแบบเช่ นบริ เวณ
เชื อมต่อระหว่างอาคาร ควรมีการออกแบบให้มีลกั ษณะเหมือนกับพื%นทีอืนเพือเป็ นการสร้างความ
ต่อเนืองให้กบั โบราณสถาน อํานวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ีเข้ามาใช้งาน ทั%งยังเป็ นการสร้างเส้นทาง
การเดินอย่างเป็ นระบบให้กบั นักท่องเทียวโดยไม่ทาํ ลายภูมิทศั น์หรื อพืชพรรณ เช่น หญ้า ได้เป็ น
อย่างดี
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แสดงแนวทางปรับปรุ งทางเดินในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ถังขยะ รู ปแบบและวัสดุยงั ไม่สอดคล้องกับพื%นที และโดดเด่นเห็นชัดเกินไป
ซึ งจากการศึกษากรณี ศึกษาพบว่าในอุทยานประวัติศ าสตร์ แห่ งอืนมีการออกแบบถังขยะได้อย่า ง
น่ า สนใจและใช้ ง านได้ ดี สามารถนํ า มาเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งถั ง ขยะในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย ซึงอาจปรับเปลียนวัสดุเพือให้เกิดความกลมกลืนกับโบราณสถานด้วย
อาคารศูนย์ข ้อมูล ควรออกแบบให้มี ค วามกลมกลื นกับ โบราณสถาน ซึ ง
อาจจะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบสถาปั ตยกรรมหรื อวัสดุทีมีความสอดคล้องกัน ทําให้กลมกลืนกับ
โบราณสถานและยังช่วยส่ งเสริ มและเป็ นสื อกลางให้นกั ท่องเทียวสามารถรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของพื%นที
ได้อีกทางหนึง ซึ งในปั จจุบนั ยังไม่สือถึงพื%นทีมากนัก ทําให้ไม่น่าสนใจในการเข้าชม ทั%งยังควรมี
การปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบให้มีรูปแบบทีชดั เจนยิงขึ%น เพือเป็ นการสนับสนุนพื%นที ส่ วนตําแหน่ง
ทําเลทีต% งั ในปัจจุบนั อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสมคือ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและเข้าถึงสะดวก และ
อยูห่ ่างจากโบราณสถานพอสมควร
ทีจอดรถ ควรจัดให้มีพ%ืนทีจอดรถเพือความสวยงามเรี ยบร้อยและเพือความ
ปลอดภัยสําหรั บทรัพ ย์สินของผูท้ ีเข้าชมโบราณสถาน ซึ งทีจอดรถนี% ตอ้ งมีก ารจัดวางตํา แหน่ ง ที
เหมาะสม ไม่ให้ไปรบกวนโบราณสถาน โดยอาจเลือกวัสดุพ%ืนผิวทีเหมาะสมกับงบประมาณ ใช้
งานได้คงทนและประหยัดในการดูแลรักษา ซึ งจากกรณี ศึกษานั%นมีอยุ่หลายรู ปแบบ เช่น ลานดิน
ลูกรังหรื อลานหินคลุก ลานแอสฟัลท์ ลานคอนกรี ต เป็ นต้น
1.2. การจัดวางผัง
เมือพิจารณาจากผังบริ เวณและจากทําเลทีต% งั แล้วเป็ นไปตามคติความเชื อเรื อง
จักรวาลในพุทธศาสนาทีมีศูนย์กลางคือเขาพระสุ เมรุ ทีมีทิวเขาล้อมรอบหลายชั%น และสุ ดท้ายก็เป็ น
มหาสมุทรทีลอ้ มจักรวาลทั%งหมด มีการใช้แนวแกนประธานตามแนวเหนือ-ใต้ และใช้แกนรองใน
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แนวแกนตะวันออก- ตะวันตก จากการศึกษาพื%นทีพบว่าในปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการให้ความสําคัญกับ
แนวแกนเท่าทีควร ทําให้ภาพลักษณ์ทางคติความเชือจากในอดีตลดลง

ภาพที 105 ลักษณะการจัดวางผังของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ทีมา: ห้องเรี ยนสิ ทธิมนุษย์ ปราสาทหินพิมาย (ออนไลน์), เข้าถึงเมือ21 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
http://learners.in.th/blog/dss1234/409257

จากการวิเคราะห์ และประเมิ นระดับ ในการปรั บ ปรุ ง คื อ อยู่ใ นเกณฑ์ที ต้อ ง
ปฏิสังขรณ์/ฟื% นฟู เพือให้ภูมิสัญลักษณ์ทีเคยมีความสําคัญในอดีตกลับมาเติมเต็มภาพประวัติศาสตร์
ให้มีความชัดเจนยิง ขึ%น ซึงเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง ดังนี%คือ
ควรปรับปรุ งภูมิทศั น์เพือเป็ นการเน้นแนวแกนให้เด่นขึ%น โดยการเปิ ดมุมมอง
ทั%งแกนประธานและแกนรอง เพือเป็ นการส่ งเสริ มให้โบราณสถานมีความโดดเด่น ซึ งอาจพิจารณา
เลื อ กใช้ ว ัส ดุ ที ปู ท างเดิ น เป็ นลัก ษณะเดี ย วกั น ตลอดแนวเพื อ เป็ นการเชื อ มต่ อ พื% น ที ร ะหว่ า ง
โบราณสถานแต่ละหลังและเป็ นการเน้นแนวแกนให้ชดั เจน ทั%งนี%อาจเลือกใช้ไม้พุ่มรู ปทรงเรี ยบๆ ที
ไม่บดบังโบราณสถาน ปลูกขนานกับทางเดินบางส่ วนเพือเป็ นการนําสายตาและกําหนดขอบเขตของ
แนวแกนด้วย หรื อจะใช้องค์ประกอบทางภูมิทศั น์อืนเข้ามาผสมผสานให้เกิ ดความลงตัวยิงขึ%นก็ได้
จากการสํา รวจพื%นที ปั ญหาที พ บคื อโบราณสถานที อยู่ห่า งออกไปจากปราสาทองค์ป ระธานทาง
ด้านหลังและด้านข้างยังขาดการเชื อมต่อทีดี การสร้างแนวแกนในลักษณะนี% จะเป็ นเสมือนส่ วนที
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ประสานให้โบราณสถานมีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ทั%งยังทําให้อาคารโดดเด่นและถือว่าเป็ น
การอนุ รักษ์วตั ถุประสงค์ของการสร้างโบราณสถานแห่ งนี% ตามคติความเชื อเมือสมัยโบราณ ซึ งจะ
เป็ นส่ วนสําคัญทีทาํ ให้ผทู้ ีมาเข้าชมรับรู้ถึงบรรยากาศและความสําคัญของโบราณสถานได้ดว้ ย

ภาพที

106

แนวแกนสําคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
(ปรับปรุ งจาก ศศิธร 2545: 34)

กิจกรรมทางการท่องเทีย ว
จากการณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ ท% งั 4 แห่ งพบว่าปั ญหาทีพบคล้ายคลึง
กันนัน ก็คือ การใช้ทีดินทีถูกใช้ในการรองรับนักท่องเทียว เช่นร้านอาหาร เครื องดืม ร้านขายของที
ระลึก เป็ นต้น แต่ไม่พบปัญหานี%ในพื%นทีอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย เนืองจากพื%นทีรองรับกิจกรรม
เหล่านั%นอยู่บริ เวณภายนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ งนับว่าเป็ นการจัดสรรพื%นทีได้ดีในระดับ
หนึง แต่ปัญหาทีพบเหมือนกับกรณี ศึกษาก็คือ การใช้อุทยานประวัติศาสตร์ ในการจัดแสดง แสง สี
เสี ยง ซึงในปั จจุบนั หน่วยงานทีรับผิดชอบต่างเล็งเห็นว่าเป็ นปั ญหาทีควรจะได้รับการแก้ไข เพราะ
ในการจัดแสดงแต่ละครั%งโบราณสถานจะได้รับผลกระทบทั%งจากการฉายแสง การใช้เสี ยงทีมีความ
สันสะเทือน หรื อการจุดพรุ ใกล้โบราณสถาน ซึ งทีผ่านมายังไม่เคยมีการสํารวจความมัน คงของ
1.3.
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โบราณสถานอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงไม่สามรถชี% ชดั ได้วา่ มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด หากไม่มีการ
จัดการทีถูกต้องอาจจะนํามาซึ งความเสี ยหายแก่ มรดกของชาติ โดยเฉพาะอุ ทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัยทีมีท% งั การจัดงานประจําปี ต่างๆ และจัดมินิแสง สี เสี ยง ในทุกเดือน เดือนละ1-2 ครั%ง และ
ยังมีการจัดส่ องไฟชมโบราณสถานทุกวัน อาจจะทําให้โบราณสถานและภูมิทศั น์เกิ ดความเสี ยหาย
ในอนาคตได้
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การใช้พ%นื ทีเพือจัดแสดง แสง สี เสี ยง ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

เมือวิเคราะห์และประเมินระดับในการปรับปรุ งคืออยู่ในเกณฑ์ทีตอ้ งพัฒนา
เพือป้ องกันโบราณสถานและภูมิทศั น์โดยรอบ ซึงเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง ดังนี%คือ
การจัดสรรพื%นทีเพือรองรับการจัดแสดง แสง สี เสี ยง
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายจะจัด พื% น ที บ ริ เ วณชาลาทางเดิ น ซึ งเป็ นลาน
ชั%นนอกของปราสาท ในช่วงเวลาปกติทีไม่มีการจัดงานพื%นทีบริ เวณนี% จะเป็ นพื%นทีโล่ง มีทางเดินเข้า
สู่ ซุม้ ประตูระเบียงคดทําด้วยหิ นศิลาแลง ส่ วนทีวา่ งอืนๆมีการปลูกหญ้าและตัดแต่งอยูเ่ สมอ แต่เมือ
มีก ารจัดงานพื%นทีบ ริ เวณนี% จะถู ก ใช้เป็ นทั%ง เวที และทีนัง คนดู โดยมีฉ ากหลังเป็ นระเบี ยงคดและ
ปราสาทประธาน ผลกระทบทีเห็นได้ชดั ก็คือหญ้าทีปลูกไว้ได้รับความเสี ยหายเป็ นลานกว้างจากการ
กดทับของเวทีและทีนงั คนดู แนวทางในการปรับปรุ งคือ เสนอว่าให้มีการปรับพื%นทีบริ เวณนี% จาก
การปลูกหญ้าให้เป็ นการปูดว้ ยหิ นศิลาแลง โดยอาจจะเลือกใช้วสั ดุ รู ปแบบ ทีน% าํ สามรถซึ มผ่านได้
เพือการระบายนํ%าทีดี และเพือทีจะรองรับนํ%าหนักการกดทับได้และง่ายต่อการดูแลรักษา
ส่ ว นพื% น ที สํ า หรั บ จุ ด พรุ ในปั จ จุ บ ัน นั%น ถื อ ได้ว่ า อยู่ ใ นบริ เ วณที ค่ อ นข้า ง
เหมาะสม คืออยู่บริ เวณด้านหลังปราสาทประธาน ซึ งเป็ นลานดินเชื อมต่อกับซุ ้มประตูกาํ แพงแก้ว
อยูไ่ กลจากตําแหน่งโบราณสถานในระยะทีปลอดภัย แต่ควรมีการป้ องกันไม่ให้คนเข้าใกล้ทีดีกว่านี%
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เนื องจากอาจก่ออันตรายนักท่องเทียวทีเข้ามาชมโบราณสถานบริ เวณนี% เพราะอาจไม่ทราบว่าเป็ น
วัสดุอนั ตราย ดังนั%นจึงต้องมีป้ายเตือน หรื ออาจจัดสรรให้เป็ นพื%นทีควบคุมโดยอาจเลือกใช้ร% ัวมากัน
เฉพาะช่วงทีจดั งาน เพือไม่ให้คนทีไม่มีส่วนเกียวข้องสามารถเข้าใกล้บริ เวณดังกล่าวได้
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ตําแหน่งการจุดพรุ ในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายในปัจจุบนั

ทั%งนี%ตอ้ งมีการควบคุมระบบเสี ยงทีเหมาะสม เพือป้ องกันการแรงสันสะเทือน
อันจะทํา ให้โบราณสถานเสี ย หาย และแสงที ฉ ายประกอบการแสดงไม่ ค วรรุ น แรงเกิ นไปและ
หลีกเลียงการฉายลงโบราณสถานโดยตรง ซึ งในการจัดแสดงหรื อจัดงานแต่ละครั%งจําเป็ นทีจะต้อง
จํากัดปริ มาณนักท่องเทียวและควบคุมการเข้าออกอย่างเป็ นระบบ เพียงพอต่อศักยภาพการดูแลของ
เจ้าหน้าที เพือให้ใช้ประโยชน์ในโบราณสถานเป็ นไปได้อย่างยัง ยืน เพราะหากขาดการควบคุมดูแล
ทีดีจะเกิดปัญหาปริ มาณขยะสิ งปฏิกูลต่างๆทีจะทําลายูมิทศั น์โบราณสถาน และทีสําคัญเมือมีคนเข้า
ชมโบราณสถานเกิ น ขี ด จํา กัด อาจมี ก ารดู แ ลไม่ ท ัว ถึ ง ซึ งอาจจะมี ก ารทํา ลายโบราณสถานโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรื ออาจเกิดจากความคึกคะนอง ทําให้โบราณสถานเสี ยหายได้
แนวทางปรับปรุ งภูมิทศั น์ ในลักษณะภาพรวม
เป็ นการเสนอแนวทางสําหรับปรับปรุ งบริ บทแวดล้อมทีอยู่นอกเหนื อไปจากแนวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์ แต่อาจมีส่วนส่ งผลกระทบทั%งทางตรงและทางอ้อม โดยระบุพ%ืนทีคือภายใน
บริ เวณชุมชนเมืองเก่าพิมาย ซึงจากการวิเคราะห์สามารถสรุ ปประเด็นทีตอ้ งปรับปรุ ง ดังนี%
 ยู่รอบโบราณสถาน
2.1. ชุ มชนทีอ
แม้ว ่าอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายจะมีขอบเขตพื%นทีทีชดั เจน และมีแผนผังที
เป็ นระเบียบมี แนวกํา แพงที ล้อมรอบด้วยรั% วกั%น แต่พ%ืนทีระหว่างแนวกําแพงอุทยานฯ ปั จจุบนั มี
2.

109

ชุมชนทีใช้พ%ืนทีพกั อาศัย พานิ ชยกรรม สถานทีราชการ ตลอดจนทีประกอบอุตสาหกรรมบริ การ
ต่างๆ ตั%งประชิดตัวปราสาทหิ นมีเพียงถนนรอบแนวกําแพงคัน เท่านั%น รวมถึงกิจกรรมบริ การต่างๆ
เช่ นอู่ซ่อมรถ โกดัง โรงเชือมโลหะ เป็ นต้น อาคารพาณิ ชยกรรมส่ วนใหญ่ติดป้ ายไม่เป็ นระเบียบ
ขาดความสวยงาม นอกจากนี% ยงั มีปัญหาทีจอดรถไม่เพียงพอและไม่เป็ นระเบียบโดยมีการจอดเรี ยง
รายริ มถนนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ ในหลายจุด เป็ นการทําลายภูมิทศั น์โบราณสถานทั%งยังส่ งผล
กระทบต่อชุมชนทีอยูโ่ ดยรอบอีกด้วย
จากความซับซ้อนของบริ บทเมือวิเคราะห์และประเมินในการปรับปรุ งจึง มี
หลายระดับตั%งแต่การดูแลรักษาให้คงสภาพ การอนุรักษ์ การปฏิสังขรณ์ฟ%ื นฟูรวมถึงการพัฒนา ซึ ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุ งคือ
2.1.1. การควบคุมทางด้านภูมิสถาปั ตยกรรม
จากความเป็ นมาของเมื องเก่ า พิ ม ายที ส ร้ า งตามตามคติ ค วามเชื อ เรื อ ง ภู มิ
จักรวาลทีมีตวั ปราสาทหินพิมายแทนสัญลักษณ์ของเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล แต่เนือง
สภาพพื% นที ในปั จจุบนั มีก ารเปลี ย นแปลงจากแต่เดิ ม ค่อนข้า งมากทํา ให้ภูมิ สัญลักษณ์ น% ี ไม่ ชัดเจน
ดัง นั%น จึ ง จํา เป็ นที จ ะต้องปฏิ สั ง ขรณ์ ฟ%ื นฟู อ งค์ป ระกอบทางประวัติ ศ าสตร์ เ หล่ า นี% เพื อให้พ%ื น ที มี
ความหมายเช่นในอดีต โดยต้องใช้มาตรการในการควบคุมดังนี%
เส้นขอบฟ้ า(Skyline)และความสู งของอาคาร
เพือให้ปราสาทหิ นพิมายมีความโดดเด่นสมกับทีเป็ นสัญลักษณ์ของเขาพระ
สุ เมรุ จึงต้องควบคุมความสู งของอาคารทีอยู่ในบริ เวณพื%นทีชุมชนเมืองเก่าพิมาย(เขตพื%นทีสีแดงใน
ภาพที 101) โดยจัดให้มีการแบ่งเขตเป็ นเขตอนุ รักษ์ เขตจํากัดการพัฒนาซึ งกําหนดเริ มจากเขตรั%ว
อุทยานปรัวตั ิศาสตร์ พิมายพื%นทีระยะใกล้โดยรอบให้เป็ นพื%นทีอนุรักษ์ความสู งไม่ควรเกิน 9 เมตร
และพื%นทีถดั มาจากเขตอนุรักษ์ให้เป็ นเขตจํากัดการพัฒนาความสู งของอาคารไม่ควรเกิ น 12 เมตร
ตามลับดับ
2.1.2. ควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื%นทีใกล้เคียงโบราณสถาน
สิ ง ปลู ก สร้ า งที อ ยู่ บ ริ เวณใกล้เ คี ย งโบราณสถานนับ ว่ า มี ผ ลต่ อ ภู มิ ท ัศ น์
โบราณสถานเป็ นอย่างมาก ดังนั%นจึงจําเป็ นทีจะต้องมีแนวทางเพือใช้ควบคุมสิ งปลูกสร้างเหล่านั%น
ให้มีรูปแบบเรี ยบร้อยสวยงาม หรื อส่ งผลกระทบต่อโบราณสถานให้นอ้ ยทีสุด ดังนี%
ควบคุมมวลของอาคาร
ไม่ให้มีอาคารขนาดใหญ่บริ เวณใกล้เคียงโบราณสถานหรื อองค์ประกอบสําคัญ
ของชุมชนโบราณ
ควบคุมรู ปทรง วัสดุ และสี ของอาคาร
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ไม่ให้มีขนาดรู ปทรงขัดแย้ง ใช้วสั ดุก่อสร้ างไปจากอาคารทัว ไป ในบริ เวณ
ใกล้เคียงโบราณสถานหรื อองค์ประกอบสําคัญของชุมชนโบราณ ควรเลือกรู ปแบบอาคารทีเรี ยบง่าย
แบบท้องถิน
ควบคุมการติดตั%งป้ าย โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ไม่ ใ ห้บ ดบัง หรื อ ทํา ลายความสง่ า งามของโบราณสถาน หรื อองค์ป ระกอบ
สําคัญของชุมชนโบราณ
2.1.3. ควบคุมแนวมุมมอง
แนวมุมมองทีสําคัญ ได้แก่ ด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายบริ เวณถนน
จอมสุ ดาเสด็จจากประตูชัย ถึ ง อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ซึ งในปั จจุ บ นั ยัง มี ค วามก้วางของถนนไม่
สมําเสมอ โดยเฉพาะช่วงด้านเหนือของถนนก่อนถึงอุทยานฯ และยังมีอาคารยืนออกมาบดบังความ
สง่างามของโบราณสถาน จึงควรมีการขยายแนวมุมมองบริ เวณนี% ซึ งแนวทางปรับปรุ งคืออาจจะ
ควบคุ ม อาคารทั% งสองฝั ง ถนนและกํ า หนดระยะร่ นเพื อ เป็ นการเปิ ดมุ ม มองไปสู่ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พิมาย รวมถึงอาจมีการกําหนดขนาด ระดับ การยืนของป้ ายและอาจมีการควบคุม
นอกจากนี% อาจจะต้องมีการควบคุมองค์ประกอบภูมิทศั น์ถนน (Street furniture) เช่ นตูโ้ ทรศัพท์ ตู้
ไปรษณี ย ์ ไฟฟ้ าส่ องสว่าง ป้ ายจารจร ถังขยะสาธารณะ ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยอาจมีการกําหนด
แนวระยะร่ น 2 เมตร จากขอบถนนตลอดแนว องค์ประกอบเหล่านี% ควรมีรูปร่ างแบบเรี ยบง่าย
ขนาดพอเหมาะ เพือทีจะได้ไม่กีดขวางหรื อทําลายมุมมองทีดี
นอกจากนั%นควรมีการควบคุมระยะร่ นของอาคารในเขตเมืองเก่ าพิมายรอบเขต
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายโดยกําหนดระยะร่ น 2 เมตร เพือให้เกิ ดพื%นทีสําหรับการพัฒนาเป็ น
ทางเดินเท้าสําหรับนักท่องเทียว ส่ งเสริ มเส้นทางท่องเทียวชมเมือง ซึ งจะช่วยให้ประชาชนทีอยูใ่ น
แนวเส้นทางได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเกียงเนืองจากการท่องเทียว
ั การปรับปรุ งโบราณสถาน
2.1.4. การพัฒนาชุ มชนควบคู่กบ
แนวทางการพัฒนาทียงั ยืน
เป็ นแนวความคิดทีสําคัญอย่างมากในการอนุ รักษ์และพัฒนาโบราณสถาน
เพราะเป็ นการพัฒนาทีคาํ นึงถึงความสมดุลของการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากร และการอนุรักษ์เพือ
ประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาว
(บริ ษทั วิทยรักษ์ จํากัด2541: 6-11 - 6-13)ใน Frence Prosal to Amend the
Venice for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites เมือเดื อนมิถุนายน 2521
คณะผูแ้ ทนจากฝรังเศส ได้เสนอหลักการในการอนุ รักษ์เมืองหรื อชุ มชนโบราณ ซึ งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี%
1.เป้ าหมายของการอนุ รักษ์และปรับปรุ งเมืองหรื อชุ มชนโบราณ คือคงไว้ซ ึ ง
ความต่อเนืองของชีวิต ความเป็ นหนึงเดียวและความต่อเนืองของการตั%งถินฐานมนุษย์ อันมี คุณค่า
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ทางด้านสถาปัตยกรรม และสื อให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน
อดีต
2.ในการดํา เนิ น การอนุ รั ก ษ์แ ละปรั บ ปรุ ง เมื อ งหรื อ ชุ ม ชนโบราณ จะต้อ งให้
ความใส่ ใจต่อสิ ทธิของประชาชนในพื%นที
3.การปรั บ ปรุ ง หรื อ ฟื% นฟู เ มื อ งโบราณ และดัด แปลงให้ เ หมาะสมกับ การใช้
ประโยชน์ในปัจจุบนั จะต้องได้รับการวางแผนและการดําเนินการ โดยให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์
ทางประวัติศาสตร์และทางคุณค่าของทีต% งั และสถาปัตยกรรม ความงามและความสมดุลของสังคมทีมี
อยูเ่ ดิม
4.การอนุ รักษ์เมืองหรื อชุ มชนโบราณควรประสานเข้ากลับแผนพัฒนาระดับชาติ
ภาค หรื อท้องถิน โดยในแผนผังดังกล่าวจะต้องถื อการอนุ รักษ์เป็ นสําคัญและเร่ งด่ วน เนื องจาก
เอกลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะตัวของเมืองโบราณหรื อชุมชนโบราณนั%น เป็ นสิ งทีจะหาของใหม่มา
ทดแทนไม่ได้
ซึงเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนควบคู่กบั ปรับปรุ งโบราณสถานแบบยัง ยืน
ได้ดงั นี%
แนวทางการเผยแพร่ ความรู้ให้แก่คนในชุมชน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ความรู้ อาจทําได้โดยการรณรงค์ผา่ นองค์กรต่างๆทีมีบทบาทในสังคม เช่น โรงเรี ยน บ้าน วัด ซึ ง
อาจจะใช้สือทีเข้าใจง่าย และไม่เปลืองงบประมาณมาเป็ นตัวช่วยในการทําความเข้าใจทีถูกต้อง เป็ น
การสร้างพื%นฐานความรู้ในเรื องการอนุรักษ์และปรับปรุ งโบราณสถาน ปลุกจิตสํานึกให้ตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ซึ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติ
ทั%งนี% อาจมีการจัดทําคู่มือทีมีรูปภาพและคําบรรยายแบบกะทัดรัด เข้าใจง่ าย เพือแนะนําเกี ยวกับ
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย และวิธีการทีคนในชุมชนสามารถร่ วมมือในการอนุรักษ์ ให้ประชาชน
ในท้องถิ น สร้ า งองค์ค วามรู้ และให้ข ้อมูล วิธี ที ค วรปฏิ บ ตั ิ อย่า งถู ก ต้องและเหมาะสม ถื อว่า เป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบยัง ยืนวิธีหนึ งทีสามารถฝั งรากลึ กความรู้ ความภาคภูมิใจให้กบั คนใน
ชุมชนได้
แนวทางการสร้ า งแรงจูง ใจให้แก่ ค นในชุ ม ชน เป็ นการสร้ า งกลยุท ธในการ
ปรับปรุ งโบราณสถานและชุ มชนเก่าทีนอกเหนื อจากการใช้กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ เพือจูงใจให้คนใน
ชุ ม ชนปฏิ บ ตั ิ ตาม ซึ ง แนวทางนี% ก องอนุ รัก ษ์สิ ง แวดล้อ มธรรมชาติ และศิ ล ปกรรม สํา นัก งาน
นโยบายและแผนสิ ง แวดล้อม ได้จดั การสัม มนาระดมสมองของผูเ้ ชี ย วชาญเพือการกํา หนดแนว
ทางการสร้ างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม เพือใช้เป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และบริ เวณทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยมี 2 วิธีคือ
1.มาตรการทางการเงิ น (Financial Instruments)
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มาตรการทางการเงิ น หมายถึ ง แรงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ที ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิน นํามาใช้เป็ นการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารในการเข้า
มามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ในรู ปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ยืม 2. ระบบภาษี 3.การ
โอนสิ ทธิC ในการพัฒนาทีดินและอาคาร
2. การยกย่องและการให้รางวัล
แรงจูงใจในลักษณะนี% โดยทัว ไปแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ การให้รางวัลยกย่อง
ตัวบุคคล คือการยกย่องหรื อแสดงการยอมรับผูเ้ ชี ยวชาญ หรื อประชาชนในพื%นที ซึ งดําเนินกิจกรรม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่า หรื อบริ เวณซึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพือเป็ น
แบบอย่างแก่บุคคลหรื อชุ มชนอืน และการให้รางวัลสถานที ซึ งหมายถึงการแสดงการยอมรับและ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้
ซึ งแนวทางนี% สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ชุ ม ชนเมื อ งเก่ า พิ ม าย ที มี
องค์ประกอบชุ มชน ทั%งรู ปแบบชุ มชน กลุ่มสมาชิ ก หน่ วยงาน องค์กรต่างๆทั%งภาครัฐและเอกชน
ซึ ง หากได้รับความร่ วมมือจากองค์ป ระกอบชุ มชนใดในการอนุ รักษ์ปรั บปรุ ง พื%นทีโบราณสถาน
อาคารบ้า นเรื อน ตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ที วางไว้ ส่ วนที ร่วมมื อนั%นอาจได้รับ ผลตอบแทนในรู ป
งบประมาณสําหรับพัฒนาชุ มชน กลุ่ มสมาชิ ก หรื อองค์กรนั%นๆ หรื อมีการยกย่องให้เป็ นชุ มชน
กลุ่มสมาชิ ก หรื อองค์กรต้นแบบทีดี เพือเป็ นกําลังใจในการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างให้กบั พื%นทีอืนๆ
ต่อไป
การจัดวางผัง
ชุ มชนเมื อ งเก่ า พิ ม าย มี คุ ณค่ า ทางด้ า นประวั ติ ศ าส ตร์ โบราณคดี
สถาปั ตยกรรมตลอดจนผังเมือง ซึ งปั จจุบนั ด้วยการขยายตัวของชนตลอดจนการประกอบกิ จกรรม
ต่างๆส่ งผลให้ลกั ษณะโครงสร้างของเมืองเก่าเปลียนไปจากเดิมและอาจถูกทําลายอย่างรวดเร็ วด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เมื อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ระดับ ในการปรั บ ปรุ งคื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที ต้อ ง
การดูแลรักษา การอนุ รักษ์ การปฏิสังขรณ์/การฟื% นฟู การบูรณะ รวมถึงการพัฒนาและการสร้าง
ขึ%นมาใหม่ เพราะพื%นทีมีความระเอียดอ่อน มีความสําคัญในหลายๆด้าน จึงจําเป็ นต้องใช้หลักเกณฑ์
ทีแตกต่างกันเพือให้เหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยทีสุด ซึงเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง ดังนี%คือ
แนวแกนเมืองกับอุทยานประวัติศาสตร์
โดยส่ ว นมากแนวแกนหลัก ของเมื อ งนี% มัก สั ม พัน ธ์ ก ับ ทางเข้า หลัก ( Main
Access) ของเมื อ งด้ว ย ควรมี ก ารออกแบบให้ ภู มิ ท ศ
ั น์ตลอดแนวแกนหลัก ของเมื องมี ความเป็ น
อันหนึงอันเดียวกัน และจัดภูมิทศั น์ทีสามารถส่ งเสริ มให้ผมู้ าเยือนรับรู้ได้ว่าบริ เวณนี% คือจุดสําคัญ
2.2
2.2.
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ของเมืองเป็ นทีตงั ของโบราณสถานทีสาํ คัญของเมืองพิมาย โดยปรับปรุ งแนวแกนของเมืองจํานวน 4
แนวแกน คือ
1.อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย – ท่านางสระผม
2.อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย – บาราย
3.อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย – ประตูหิน และ
4.อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย – ประตูผี

ภาพที
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แนวแกนเมืองกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

(ตามทีแสดงในภาพที 109 แนวแกนส้ม) เพือเป็ นการสร้างองค์ประกอบทีสูญ
หายไปของเมืองเก่าพิมายให้ชดั เจนขึ%น ซึ งอาจจะมีการควบคุมอาคารสองฝากถนนรวมทั%งปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์บริ เวณรอบๆแนวแกนให้เหมาะสม และเป็ นการเชื อมต่อกับแนวแกนของโบราณทีสําคัญ
(ตามทีแสดงในภาพที 109 แนวแกนสี แดง) เน้นความสําคัญให้กบั อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายด้วย
ซึ ง แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ทํา ได้โดยการปรั บ แนวแกนของถนนให้ส อดคล้องกับ แนวแกนของ
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โบราณสถานไม่ให้มีสิ งกี ดขวาง สองฝากถนนอาจมีการปรับแต่งเพือให้เป็ นทางเดิ นเท้าและทาง
จักรยานเพือเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเทียวแบบเดินเท้า ซึ งอาจจัดให้มีการปลูกพืชพรรณทั%งไม้พุ่ม
และไม้ยืนต้นเพือสร้างบรรยากาศความร่ มรื น อาจจัดให้มีองค์ประกอบภูมิทศั น์ต่างๆเพือเป็ นการ
อํานวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า แต่องค์ประกอบต่างๆต้องไม่กีดขวางมุมมองทีดีและแนวแกนของ
โบราณสถาน พร้อมทั%งเสนอให้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์โบราณสถานต่างๆทีมีความเกี ยวเนืองกันกับ
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม าย เช่ น ท่ า นางสระผม บาราย ประตู หิ น ฯลฯเพื อ เป็ นการเชื อ มต่ อ
ภาพลักษณ์ของโบราณให้ชดั เจนสมบูรณ์ยงิ ขึ%น
นโยบายจากหน่ วยงานต่ างๆทีม ีความเกีย วข้ อง
การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ท ัศ น์ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายและบริ บ ทจะสํา เร็ จ ได้
นอกจากที ต้อ งอาศัย องค์ป ระกอบต่ า งๆรวมถึ ง ชุ ม ชนแล้ว หน่ วยงานที มี ส่ วนเกี ย วข้อ งก็ นับ ว่า มี
บทบาทสําคัญเช่ นกัน ซึ งการบริ หารจัดการในปั จจุบนั นั%นมีการแบ่งภาระหน้าทีให้หน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบตามความชํานาญหรื อตามหน้าทีทีได้รับมอบหมาย เช่น การดูแล การอนุรักษ์ การฟื% นฟู
ปฏิ สังขรณ์ การบูรณะโบราณสถาน การพัฒนาต่า งๆ รวมถึ งการดูแลควบคุ ม การใช้ทีดิน การ
จัดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การใช้พ%นื ทีสาธารณะ โดยแบ่งหน่วยงานทีรับผิดชอบออกเป็ น
2 ส่ วนดังนี%
2.3.1.หน่ ว ยงานส่ วนท้ อ งถิ น (ระดั บ ปฏิ บ ั ติ ก ารและระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ )
ประกอบด้วย
1.สุ ขาภิบาลในเมือง เป็ นองค์กรส่ วนปกครองท้องถิ นรับผิดชอบพื%นทีอุทยาน
ประวัติศ าสตร์ พิม ายและโบราณสถานรวมถึ ง ชุ ม ชนพิม าย ทําหน้า ที ดูแลสถาปั ตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมรวมถึงองค์ประกอบอืนๆทีจะส่ งผลต่อกายภาพของเมืองพิมายโดยตรง
2.ที ว่า การอําเภอพิ ม าย เป็ นหน่ วยงานราชการส่ ว นภู มิภ าค ดู แ ลบริ ห ารงาน
ปกครองท้องถินทําหน้าทีประสานงาน ซึงไม่ได้ดูแลด้านกายภาพของเมืองพิมายโดยตรงแต่เป็ นส่ วน
ช่วยอํานวยความสะดวกให้ส่วนต่างๆดําเนินงานไปด้วยดี
3.สํานักงานธนารักษ์จงั หวัดนครราชสี มา เป็ นหน่วยงานส่ วนภูมิภาค ดูแลการ
ใช้ประโยชน์ทีดินราชพัสดุ ซึงจะส่ งผลกระทบทางด้านกายภาพของเมืองพิมาย
4.สํานักงานทีดินจังหวัดนครราชสี มา(สาขาพิมาย) เป็ นหน่ วยงานส่ วนภูมิภาค
ดู แลเกี ย วกับ ที ดิ น อาคารชุ ด การจัดสรรที ดิน การบริ หารที ดิน รวมถึ ง ออกโฉนดที ดินในเขต
อําเภอพิมาย
5.สํ า นั ก งานผัง เมื อ งจัง หวัด นครราชสี ม า ทํา หน้ า ที ดู แ ลเกี ย วกับ ผัง เมื อ ง
พิจารณาความเหมาะสมทางกายภาพของผังเมือง เขตเทศบาล สุ ขาภิบาล และท้องถินอืนๆ ซึ งเป็ น
หน่วยงานทีมีบทบาทต่อการกําหนดทางด้านผังเมืองของเมืองพิมายโดยตรง
2.3.
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หน่วยงานส่ วนกลาง(ระดับนโยบาย)
1.สํานักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ ที 9 กรมศิล ปากร ทําหน้าที
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื% นฟูปฏิสังขรณ์ บูรณะโบราณสถาน จัดการอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
รวมถึงพื%นทีทางประวัติศาสตร์ทีได้ข% ึนทะเบียน ตลอดจนควบคุมอนุญาตการก่อสร้างอาคารต่างๆใน
บริ เวณทีได้ข% ึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานแล้ว
2.สํ า นัก งานนโยบายและแผนสิ ง แวดล้ อ ม ทํา หน้ า ที ดู แ ลสิ ง แวดล้ อ มทั%ง
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมศิลปกรรม เป็ นหน่ วยงานเสนาธิ การ(Technostructure) และหน่ วยงาน
สนับสนุน(Supporting staff) ในการดูแลรักษาสิ งแวดล้อมศิลปกรรม
3.การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย เป็ นหน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จทําหน้าที ในการ
สนับสนุ นการท่องเทียว ประชาสัมพันธ์ และให้งบประมาณในการดําเนิ นงานต่างๆสําหรับการ
ท่องเทียวในเมืองพิมาย
จะเห็นว่าเมืองพิมายมีหน่วยงานต่างๆทีเกียวข้องในการบริ หารจัดการจํานวน
มาก แต่จากการวิเคราะห์ในบททีแล้วทําให้ทราบว่ายังมีประเด็นปั ญหาทีตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขซึ งต้อง
อาศัยหน่วยงานในทุกภาคส่ วน โดยเสนอแนวทางให้มีการกําหนดแผนแม่บทในการกําหนดทิศทาง
อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ พิม ายรวมถึ ง บริ บ ทต่ า งๆร่ ว มกัน เพือ ให้เ กิ ด แนวทางที มี จุด ร่ ว มระหว่า ง
หน่วยงานจากส่ วนกลางและหน่วยงานส่ วนท้องถิน แล้วจึงแบ่งหน้าทีรับผิดชอบให้แต่ละภาคส่ วน
ปฏิ บตั ิ ตามความถนัดภายใต้กรอบแนวความคิ ดเดี ย วกัน โดยต้องมี กลไกทีท าํ ให้แผนบรรลุ ไปสู่
ขั%นตอนการปฏิบตั ิทีสัมฤทธิCผลด้วย
2.3.2.

6.

สรุ ป

จากการเสนอแนวทางข้างต้นสามารถนํามาเป็ นกรอบความคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา
ชุ ม ชนเมื อ งเก่ า พิ ม ายอย่า งยัง ยืน คุ ณ ค่ า ของชุ ม ชนเก่ า อยู่ที ก ารถ่ า ยทอดคติ ค วามเชื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และวิถีชีวติ ของขอมโบราณออกมาเป็ นลักษณะทางกายภาพ คติความเชือเกียวกับระบบ
จักรวาลเป็ นเอกลักษณ์ ทีสําคัญทีสุดของขอมทีสะท้อนออกมาในโครงสร้ างผังเมืองของพิมายตัว
โบราณสถานและองค์ประกอบทางผังเมืองและภูมิสถาปั ตยกรรม เช่ น สระนํ%า บาราย แนวแกน
ต่างๆ และทีสําคัญทีสุดคือ ระบบชุมชนโบราณ ทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเมืองเก่าพิมาย
และชุ มชนโบราณสถานโดยรอบ ทั%งหมดนี% คือเอกลักษณ์ และคุ ณค่าของเมืองเก่ าพิมายทีตอ้ งเก็บ
รักษาไว้ ซึงสามารถสรุ ปประเด็นทีสาํ คัญได้ดงั นี%
1.การอนุ รั กษ์โครงสร้ างผัง เมื อ ง ภูมิ ส ถาปั ต ยกรรม และสถาปั ต ยกรรมของเมื องเก่ า พิ
มายทียงั เหลืออยูใ่ ห้คงอยูต่ ่อไป
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การฟื% นฟูและปรับปรุ งโครงสร้ างทางผังเมือง ภูมิสถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรม
ของเมืองเก่าพิมายทีเสื อมโทรมสู ญหายหรื อถูกทําลาย ให้กลับคืนสภาพอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
3.การควบคุ มการพัฒ นา และกําหนดทิ ศทางการพัฒนาเมื องในอนาคตอย่างเหมาะสม
เพือรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าพิมายให้คงอยูต่ ่อไปในอนาคต
4.การจัดการสิ งแวดล้อมของเมืองเก่าพิมายและบริ เวณโดยรอบ
5.การจัด องค์ ก รดํา เนิ น การที เ หมาะสมโดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื%นที
ซึ งควรจะอนุ รักษ์ท% งั พื%นทีโดยครอบคลุมทั%งโบราณสถาน และองค์ประกอบของชุมชน
โบราณควบคู่กนั ไป โดยเฉพาะชุ มชนร่ วมวัฒนธรรมของขอมทีสร้างตามคติความเชื อในเรื องภูมิ
จักรวาล องค์ประกอบต่างๆ ทีรายรอบอันมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ (System) ทีชดั เจน
2.

บทที

7

สรุ ปผลการศึกษา
จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง และกรณี ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ ท% งั 4
แห่ ง เมือนํามาวิเคราะห์ตามขั%นตอนต่างๆ เชื อมโยงเข้ากับพื%นทีทีทาํ การศึกษา ทําให้ได้ขอ้ สรุ ป
แนวทางในการปรับปรุ งอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายซึ งประเด็นต่างๆทีสามารถนําไปใช้ในการศึกษา
อืนๆทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ดังนี%
สรุ ปข้ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์ อุทยานประวัติศาสตร์ พมิ าย
จากการเสนอแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย สามารถสรุ ปได้
เป็ น 2 ประเด็นหลักคือ
1. แนวทางปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์ลกั ษณะเจาะจงพื%นที
เป็ นแนวทางเพื อ ปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ภ ายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พิ ม ายโดยเฉพาะ
หลัก การทีนาํ มาใช้น% นั ได้ม าจากกระบวนการวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี ทีเกี ยวข้อง และกรณี ศึ กษา
อุทยานประวัติศาสตร์ 4 แห่ ง ทีได้ข% ึนทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก ซึ ง สรุ ป ได้คือ แนวทางการใช้
องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ท% งั ทีเป็ นธรรมชาติและทีสร้างขึ%น การจัดวางผังตามคติความเชื อรวมถึง
ปรับปรุ งการท่องเที ยวทีเน้นในเรื องการจัดงาน แสง สี เสี ยง ในพื%นทีอุทยานประวัติศาสตร์ เพือ
ป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิดกับโบราณสถานและภูมิทศั น์โดยรอบ
2. แนวทางปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์ในลักษณะภาพรวม
ศึกษาครอบคลุมพื%นทีบริ บทโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายทีมีความสัมพันธ์กนั ทั%ง
ในแง่ประวัติศาสตร์ และทีต% งั ซึ งสรุ ปประเด็นทีตอ้ งพิจารณาคือ ประเด็นชุมชน ประเด็นการวางผัง
และประเด็นทางด้านนโยบายจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
1.

ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นข้อเสนอแนะทีสาํ คัญ ดังนี%
1.ข้อจํากัดเรื องเวลา
ในการศึกษาเรื องราวโบราณสถานทีมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาทียาวนาน จําเป็ นอย่าง
ยิงทีจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ได้มากทีสุด รวมถึงการลงไปสํารวจพื%นทีทีทาํ การศึกษารวมถึงบริ บท
โดยรอบโดยละเอียดนับว่ามีส่วนสําคัญเป็ นอย่างมาก เพือให้ได้ขอ้ มูลทีสมบูรณ์ สามารถ

2.
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นํามาเสนอแนวทางการปรับปรุ งได้อย่างเหมาะสม แต่เนืองด้วยข้อจํากัดเรื องระยะเวลาการศึกษา
จึ ง ต้อ งอาศัย ข้อ มู ล จากแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆที มี ส่ ว นเกี ย วข้อ ง และจากกรณี ศึ ก ษาอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ 4 แห่ ง ทีผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วเบื-องต้น มาเปรี ยบเทียบเทียบหาความ
เหมาะสมเพือปรับใช้ให้เข้ากับพื-นที โดยเป็ นการคาดการณ์ผลบนหลักการทีเชือถือได้
2. ข้อเสนอแนะเรื องพื-นที
ถึงแม้วา่ พื-นทีอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีขอบเขตพื-นทีทีชดั เจน แต่พ-ืนทีชุมชนพิมายที
มีความเกียวเนื องในแง่ของบริ บททีต- งั ไม่มีขอบเขตทีแน่ นอน ดังนั-นจึงจําเป็ นทีจะต้องระบุพ-ืนที
เพือทําการศึกษา ซึ งได้เลือกชุมชนเมืองเก่าพิมายทีอยู่รอบๆอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายโดยแบ่ง
เขตจากชุ ม ชนอื นด้วยถนนหลัก ซึ ง สันนิ ษ ฐานว่า เป็ นคู เมืองและกํา แพงเมืองเดิ ม เพือจะทํา ให้
การศึกษาเป็ นไปได้อย่างชัดเจนยิง ขึ-น
การศึกษาเพิมเติมในเรืองทีเกียวข้ อง
การศึกษาแนวทางในการปรับปรุ งอุทยานประวัติศาสตร์ เป็ นเรื องทีละเอียดอ่อน มีความ
เกี ยวเนื องในหลายมิติ และด้วยบริ บททีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาจึงจําเป็ นทีจะต้องศึกษาหา
ความรู้เพิมเติมเพือให้เกิ ดองค์ความรู้ใหม่ๆทีเหมาะสม โดยจากพื-นฐานแนวทางนี- สามารถนําไป
ศึกษาต่อยอดในรายละเอียดต่อไปนี1.ศึกษาการปรั บปรุ งภูมิทศ
ั น์ชุมชนเมืองเก่าพิมาย ในเรื ององค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทีมี
ความเหมะสมกับสภาพพื-นที
2.ศึ ก ษาในเรื อ งการกํา หนดเขตควบคุ ม ทางสายตา ที จ ะนํา ไปสู่ ก ารกํา หนดเขตพื- น ที
อนุรักษ์ ซึงนับว่ามีความสําคัญมากต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
3.ศึ กษาที เกี ยวข้องกับเรื องชุ มชน โดยเฉพาะชุ มชนเมื องเก่ าพิมายที อยู่บริ เวณโดยรอบ
อุท ยานประวัติศาสตร์ ทีมี อิท ธิ พลต่ อโบราณสถานในแง่ ต่างๆ ซึ ง อาจทํา การศึก ษาในประเด็น
เกี ยวกับการอนุ รักษ์โบราณสถานทีสอดคล้องกับชุ มชน ผลกระทบทีเกิ ดขึ-นจากการการอนุ รักษ์
และหรื อพัฒนาโบราณสถานต่อชุ มชน ผลกระทบของโบราณสถานจากชุ มชน และการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน เป็ นต้น
4.ศึ ก ษาเกี ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ภู มิ ท ศ
ั น์วฒั นธรรม ทีมีความเกี ยวเนื องกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของพื-นทีควบคู่กบั การอนุรักษ์และหรื อพัฒนาโบราณสถาน
ั ชุ มชนเพือให้เกิ ดการ
5.ศึกษาในเรื องการอนุ รักษ์และหรื อพัฒนาโบราณสถานควบคู่กบ
ท่องเทียวแบบยัง ยืน ศึกษาการเชื อมโยงโครงข่ายการท่องเทียวโบราณสถานภายในพื-นทีโดยใช้
หลักการทางภูมิทศั น์ เป็ นต้น
3.
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ที ก ล่ า วมาข้า งต้น นี- เป็ นเพี ย งส่ ว นหนึ งของการศึ ก ษาในเรื องเกี ย วกับ ภู มิ ท ัศ น์
โบราณสถาน และพื-นทีทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หากมีการจัดทําแผนการอนุ รักษ์แล้ว
ข้อมูลต่างๆเหล่านี- นบั ว่ามีความจําเป็ นต่อการกําหนดรู ปแบบทิศทางการอนุ รักษ์และหรื อพัฒนา
เพราะเป็ นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อการปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยภาพรวม
ข้ อเสนอแนะอืนๆ
ในการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ สิ งหนึ งทีตอ้ งพิจารณาควบคู่ไปด้วย
นัน ก็คือชุมชนทีอยูร่ ายล้อมโบราณสถานนั-นๆ เพราะชุมชนนอกจากจะเป็ นกําลังทีเข้มแข็งในการ
อนุ รักษ์และหรื อพัฒนาทีสําคัญแล้ว ยังมีส่วนในการทําให้ภาพภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ มี
ความชัดเจนยิงขึ-นด้วย แต่หากไม่มีการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ชุ มชนนั-นๆก็จะกลายมาเป็ น
ส่ วนทีทาํ ลายภาพลักษณ์ของโบราณสถานได้เช่ นกัน ซึ งจากกรณี ศึกษาในอุทยานประวัติศาสตร์
หลายๆแห่งก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาการรุ กลํ-าพื-นทีโบราณสถาน ทั-งเพือกิจกรรมต่างๆ และเพือพัก
อาศัย รวมถึงบางพื-นทีมีส่วนสร้างผลกระทบทางสายตา ในลักษณะขององค์ประกอบของอาคาร
มวลอาคาร ป้ าย สาธารณูปโภคสาธารณูการทีไม่เหมาะสมสอดคล้องกับพื-นที เหล่านี- ลว้ นส่ งผล
ให้การอนุรักษ์และหรื อพัฒนาภูมิทศั น์โบราณสถานไม่ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ได้
ดังนั-นการสร้างพื-นฐานทางความรู้ทีถูกต้องให้แก่ชุมชนนับว่ามีความสําคัญ เป็ นการ
ปลูกจิตสํานึ กให้คนในชุ มชนได้ตระหนัก ถึ งคุ ณค่ าของมรดกทางวัฒนธรรม ทั-งจากการสร้ า ง
กฎเกณฑ์ขอ้ ตกลง การสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิ การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และกําหนดแนวทางร่ วมกับหน่ วยงานในท้องถินเพือหาแนวทางร่ วมกัน เป็ นวิธีการทีเหมาะสม
มากกว่าการมุ่งเน้นทีจะหาผลประโยชน์จากซากโบราณสถานเพือธุ รกิจการท่องเทียวแต่เพียงอย่าง
เดียว การพัฒนาทีเน้นศูนย์กลางอยู่ระหว่างโบราณสถานและชุ มชนจะเป็ นตัวสนับสนุ นให้การ
อนุรักษ์และหรื อพัฒนาตั-งอยูบ่ นรากฐานความมัน คง ยัง ยืน สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมนีให้งอกงามอยูบ่ นผืนแผ่นดินไทยสื บไป
4.
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