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มณี รัตน์ ภาจันทร์ คู : แนวทางปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย. อาจารย์ที'
ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ: รศ.ดร. ชัยสิ ทธิ- ด่านกิตติกุล, 121 หน้า .
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อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายเป็ นโบราณสถานที'ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ ตั4งอยูใ่ จกลาง
ชุมชนพิมายที'ครั4งหนึ'งเคยได้ชื'อว่าเป็ นเมืองวัฒนธรรมของขอมในภาคอีสาน ปั จจุบนั ด้วยนโยบาย
การพัฒนาต่างๆจากทางภาครัฐ การดําเนินกิจกรรมของเอกชน และความเปลี'ยนแปลงของชุมชนที'
เติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที'ยว ล้วนส่ งผลต่อภูมิทศั น์ของอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายใน
ทางตรงและทางอ้อม เสมือนดาบสองคมที'เป็ นได้ท4 งั คุณและโทษ
การศึกษานี4มีวตั ถุประสงค์เพื'อหาแนวทางในการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิ
มายที'เหมาะสม และสามรถนําไปเป็ นกรณี ศึกษาเพื'อปรับใช้กบั อุทยานประวัติศาสตร์ แห่ งอื'นที'มี
ลักษณะใกล้เคีย งกัน โดยแนวทางการปรั บปรุ ง นั4นได้มาจากกระบวนการศึ กษาแนวคิดทฤษฎี ที'
เกี'ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาเปรี ยบเทียบภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ ที'ได้ข4 ึนทะเบียนเป็ นมรดก
โลกในประเทศไทย 4 แห่งคือ อุทยานประวัติศาสตร์กาํ แพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
จากการศึกษาสามารถเสนอเป็ นแนวทางมาปรับใช้กบั อุทยานประวัติศาตร์ พิมายได้ 2
ลัก ษณะคื อ แนวทางแรกเป็ นการปรั บ ปรุ ง ภูมิ ท ัศ น์ โดยภาพรวม ที' ใ ช้ใ นเรื' อ งการควบคุ ม พื4 น ที'
โบราณสถานและบริ บทให้สอดคล้องเหมาะสม การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิตามแนวทางที'
กําหนดไว้ นอกจากนั4นยังเสนอแนวทางในการปรับปรุ งแนวแกนทั4งของเมืองและโบราณสถานเพื'อ
เน้นความสําคัญทั4งยังเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของเมืองและโบราณสถานให้ชดั เจนยิ'งขึ4น ภายใต้
กรอบการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาปรับปรุ งโบราณสถาน แนวทางที'สองคือแนวทางการ
ปรั บปรุ ง ภูมิ ทศั น์แบบเจาะจงพื4นที'อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ซึ' ง เป็ นรายละเอีย ดการปรั บปรุ ง
องค์ประกอบภูมิทศั น์ในส่ วนต่างๆเพื'อให้สอดคล้องกับความเป็ นโบราณสถาน

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553
ลายมือชื'อนักศึกษา…………………………….
ลายมือชื'ออาจารย์ที'ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ……………………………….
ง
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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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรืB องแนวทางการปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานประวัติศาสตร์ พิมายสําเร็ จลุล่วงลงได้
ต้องขอบพระคุณ รศ.ดร.ชัยสิ ทธิ- ด่านกิตติกุล อาจารย์ที'ปรึ กษาที'ช่วยกรุ ณาให้คาํ แนะนํามาโดย
ตลอด รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ'ง ผศ.ดร.รุ จิโรจน์ อนาม
บุตรม, อ.ดร.สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที'ให้ความรู้ต4 งั แต่แรกเริ' มจนกระทัง' งานศึกษาค้นคว้าชิ4นนี4 เสร็ จ
สมบูรณ์
อาจารย์ค ณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ม หาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ที' ว างรากฐานความรู้ ท าง
สถาปัตยกรรมและให้คาํ แนะนําเป็ นอย่างดี
เพื'อนๆ ปริ ญญาโทสาขาภูมิ ส ถาปั ตยกรรม รุ่ นที' 2 มหาวิทยาลัยศิ ลปากรทุก คนที'ค อย
ช่วยเหลือ และให้กาํ ลังใจกันมาตลอด
เพื'อนๆสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่ นที' 16 ที'ยงั ช่วยเหลือทั4งกําลังใจและกําลัง
กาย โดยเฉพาะรู มเมทที'ร่วมชะตากรรมกันมาตั4งแต่ปริ ญญาตรี จนถึงปั จจุบนั และเอ้, แจ๊กกี4, เนตรที'
ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้รวมถึงพี'รหัสสาย 36 พี'ป็อบ, พี'แตง ที'ยงั เป็ นที'พ' งึ เสมอมา
เพื'อนๆมารี ยว์ ทิ ยานครราชสี มา นิ'ม อ้น ในการหาข้อมูลและแก้สารบัญ
ขอบคุณครอบครัวทีBให้การสนับสนุ นทัeงกําลังใจ กําลังทุนทรัพย์ และคอยช่วยเหลือใน
ทุกๆด้าน
สุ ดท้ายนีe ขอขอบคุณทุกท่านทีBไม่ได้เอ่ยนาม ณ.ทีBนe ี ทีBมีส่วนทําให้การศึกษาครัeงนีeสําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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