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The purpose of this study was to examine the backgrounds, concepts and the Fine
Arts Department’s operation of Thailand’s historical parks from 1976 to 1992. The information
from the historical parks project documents, master plan, related literatures and interviews from
people who were parts of the historical parks operation were analyzed and discussed.
The study showed that the beginning of the development of historical parks in
Thailand focused on preserving the monuments and surroundings of Ayutthaya under the Phra
Nakhon Si Ayutthaya and its vicinity’s development master plan of the Department of Country
Planning, Ministry of Interior in 1966. The concept was transferred from the same committee to
the operation of the conservation and development of Sukhothai’s monuments under the
Sukhothai Historical Park project of the Fine Arts Department, Ministry of Education in 1976. This
project was applied to other monuments and ancient cities. Thereafter,the Fine Arts Department
continually established 9 historical parks in Thailand from 1977 to 1992.
The Fine Arts Department had the notion in historical parks as to conserve, restore
and develop monuments and their surroundings practically and usefully for locals and the nation
in terms of economics and society. This notion was not influenced by other countries unlike the
conclusions of previous studies. However, it was adapted from international architectural
conservation ideas and concepts. The operational process of the historical parks in Thailand
could be divided into 2 patterns depending on the physical attributes and problems each area.
Pattern 1: The committee was assigned and nominated from the Fine Arts
Department staffs and related organizations to work as a team with academics. Then, the team
generated a master plan for operating a historical park.
Pattern 2: The committee was assigned and nominated from the Fine Arts
Department to restore and develop ancient monuments to be a historical park.
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1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ ง
การก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย” (มาตรา 3)1
บทนิยามของ “โบราณสถาน” ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่ง มีก ารบั ญ ญั ติค าว่า “อุทยานประวัติศาสตร์ ”
เข้าเป็นส่วนหนึ่งตามบทนิยามของโบราณสถาน ทาให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยกาหนดมิให้
ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้าย ขุดค้นโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ
ของโบราณสถาน รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญ าต
จากอธิบดีกรมศิลปากรเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบทกาหนดโทษในกรณีที่มีผู้ใดฝ่าฝืน2
ส่ ว นความหมาย “อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ” ตามการนิ ยามของกรมศิ ล ปากร พ.ศ. 2538
ในการจาแนกประเภทโบราณสถาน ระบุว่า
“ อุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park) ได้แก่ สภาพแวดล้อมหรือสวนสาธารณะ
เมืองหรือชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณ ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม
2. สภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่อยู่รายรอบอาคาร เช่น สนามหลวง สวนลุมพินี
รวมทั้ งสิ่ งก่ อสร้ างอื่ น ๆ เช่ น สระน้ า คลอง ถนนหรื อสวนป่ าประวัติ ศาสตร์ ซึ่ง มี
ลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยให้ร่มเงามากกว่าในแง่ความยิ่งใหญ่ทางการก่อสร้าง ฯลฯ
3. การผสมผสานกัน ระหว่างการก่อสร้างของมนุ ษย์และธรรมชาติแวดล้อม เช่ น
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น”3
1

"พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535,"
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 38, (5 เมษายน 2535).
2
เรื่องเดียวกัน.
3
นิ ค ม มูสิ ก ะคามะ, แนวปฏิ บั ติในการสงวนรัก ษาโบราณสถาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2535 , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2,
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 23 – 24.

2
จากบทนิยามทางกฎหมาย บทกาหนดโทษ และคานิยามของกรมศิลปากรที่มีต่อ “อุทยาน
ประวัติศาสตร์” สะท้อนให้เห็นว่าอุทยานประวัติศาสตร์มีความสาคัญในฐานะโบราณสถานของประเทศ
และห้ามมิให้ด าเนิ น การใด ๆ ตามเงื่อ นไขที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2535 กรมศิ ล ปากรได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
จัดตั้งโครงการอุ ทยานประวัติ ศาสตร์สุโขทัย จากคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2519
เพื่อสงวนรักษา อนุรักษ์ และซ่อมแซมมรดกทางศิ ลปวัฒ นธรรม หลัง จากนั้ นได้ จัด ทาแผนแม่บ ท
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อกาหนดหลักการและแนวทางการดาเนินงาน อาทิ ลักษณะการใช้ที่ดิน
การบูรณะโบราณสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการชุมชน การก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมรายได้และอาชีพของคนในพื้นที่ 4
เมื่อดาเนินงานจนแล้วเสร็จ กรมศิลปากรได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
โดยระหว่างที่ดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นั้น กรมศิลปากรได้เริ่มจัดตั้งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 – 2535 จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
3. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวั ดกาแพงเพชร
4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
5. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
9. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
ซึ่งมีแนวทางการอนุรักษ์ พัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งบรรจุโครงการในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) แนวทางดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
วิธีการและนโยบายการบูรณะโบราณสถานและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ของกรมศิลปากร 5
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กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521).
สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 71.
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ส่วนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์นั้น ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทาง
วัฒนธรรมไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่
กล่ าวถึ งการอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ท้ อ งถิ่ น การส ารวจสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และทั ศ นคติ ของชุ ม ชน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงนับว่าเป็นการดาเนินงาน
ที่ครอบคลุมกระบวนการอนุรักษ์ พัฒนา และการจัดการพื้นที่ที่สมบูรณ์มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต6
การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 – 2535 นับเป็นเรื่องใหม่สาหรับ
การดาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากร แต่กลับถูกดาเนินการอย่างเร่งด่วนและ
พร้อมกันหลายแห่งในแต่ละปี อาทิ พ.ศ. 2520 เริ่มต้นดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง ห์
และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พ.ศ. 2524 เริ่มต้นดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่จุดเริ่มต้น ที่โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และแนวทางการด าเนิ น งานอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์เป็ น หลั ก แต่ ก ลั บ ยั ง ไม่ เคยมี ก ารวิ เคราะห์ ถึ ง
บริบท ปัจจัย กระบวนการที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งและดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ ง
อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงบทบาทของอุทยานประวัติศาสตร์ต่อสังคมภายใต้การดาเนินงานของกรมศิลปากร
ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์ พัฒนา
โบราณสถานและพื้นที่ แต่กลับเป็นโบราณสถานตามบทนิยามทางกฎหมายอีกด้วย
จากความเป็นมาและความสาคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจึงนามาสู่คาถามหลัก
ในการศึกษาครั้งนี้ 2 ประการ ได้แก่
1. แนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีความเป็นมาและพัฒนาการการดาเนินงานอย่างไร
กระบวนการศึกษาวิจัยที่จะได้มาซึ่งคาตอบของทั้ง 2 คาถามนั้น จะทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึง
แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์
โบราณสถานของกรมศิลปากรและประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2520 – 2540 เพื่อนาไปสู่การพิจารณา
ความเหมาะสมและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทยให้สามารถ
ดารงคุณค่า รักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิม และเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการ อันเป็นประจักษ์
พยานทางประวัติศาสตร์ พร้อมที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไปได้อย่างไร
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ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 30.
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงบริบททางสังคม
วัฒนธรรม การเมือง ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์
2. ศึกษาพัฒนาการ หลักการ และวิธีการดาเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เพื่ อเป็น ข้ อมู ลในการวางแผนการอนุ รัก ษ์โบราณสถานอย่างเหมาะสมตามหลัก การ
อนุรักษ์ที่มีพื้นฐานจากข้อมูลทางวิชาการและคุณค่าของโบราณสถาน
1.3 สมมติฐานการศึกษา
การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและพื้นที่
พร้อมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานตาม
แนวทางสากลในขณะนั้น กรมศิลปากรในฐานะผู้รับผิดชอบการดาเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานของ
ประเทศไทยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาการดาเนินงานตามแนวทางเฉพาะของตนเอง
โดยสอดคล้องกันกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความเป็นมาของการจาแนกประเภทโบราณสถาน แนวคิด วิธีการดาเนินงาน และ
พัฒนาการการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากรทั้ง 10 แห่ง กาหนดขอบเขต
ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 – 2535 เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในปี
พ.ศ. 2519 และภายหลังจาก พ.ศ. 2535 การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรจะถูกเว้น
ระยะไปนานถึง 25 ปี โดยอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งที่ทาการศึกษา (ภาพที่ 1) ได้แก่
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
6. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
8. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
10. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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ภาพที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง 10 แห่งที่ดาเนินการศึกษา
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1. การทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิด ที่มา วิธีการดาเนินงาน
การบริ หารจัด การอุท ยานประวั ติศ าสตร์ในประเทศไทยและระดั บ สากลที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ผ่านหลักฐานประเภทลายลักษณ์ อักษร อาทิ เอกสารโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
แผนแม่บท เอกสารราชการ หนังสือและบทความ โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุด
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ง เป็นต้น และสัมภาษณ์บุคคล
ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติ ศาสตร์ ของกรมศิลปากร
พร้อมทั้งประเมินเนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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2. การสารวจภาคสนาม
หลังจากการดาเนินงานค้นคว้าเอกสารและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึง สารวจ
ภาคสนามในแต่ ละอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ที่ ท าการศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น เก็ บ ข้อ มู ล ในหั ว ข้ อ
แนวคิ ด หลั ก การ ที่ ตั้ ง ลั ก ษณะทางกายภาพพื้ น ที่ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและสังเกตการณ์การ
ใช้งานพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์และประมวลผล
น าข้ อ มู ลที่ ได้ จ ากการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมซึ่ ง ผ่ านการประเมิ น
ความน่าเชื่อ ถือของข้อ มูล ผนวกกับ ข้อมู ลการสารวจภาคสนาม น ามาวิเคราะห์ และ
อภิป รายเป็ น ประเด็ นข้ อมูล ต่าง ๆ โดยอ้างอิง ข้อ มูลอย่างเป็น ระบบและถูก ต้องตาม
หลักการทางวิชาการ
4. การสรุปผลการศึกษา
รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมด สรุปผลเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการศึกษาต่อไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงแนวคิดและพัฒนาการการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
2. ทราบถึงหลักการและกระบวนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ ของกรมศิลปากร
อันจะสะท้อนถึงแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย
3. เข้าใจถึงเงื่อนไขและปัจจัยในการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ และสามารถนาผลที่ได้จาก
การศึ ก ษาทั้ ง หมด เสนอแนะเป็ น แนวทางให้ เห็ น ถึ ง การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาหรื อ
ข้อ ควรค านึ งในการบริหารจั ดการอุ ทยานประวัติ ศาสตร์ ก่ อนที่ จะมี การสร้างอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมในอนาคต
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บทที่ 2
ความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ในการศึกษาบทนี้ ผ่านการรวบรวมและ
วิ เคราะห์ ห ลั ก ฐานที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยเริ่ ม ต้ น จากการจั ด จ าแนกและก าหนดค านิ ย ามโบราณสถาน
แต่ละประเภทของประเทศไทย พร้อมทั้ง ทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์
ซึ่งมีกลุ่มนั กวิชาการได้ เสนอที่มาและแนวคิ ดของอุ ทยานประวัติศาสตร์ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึ ง
การอ้างอิงการอนุรักษ์โบราณสถานระดับสากลที่สัมพันธ์กันกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยด้วย
โดยการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ เพื่อต้องการนาเสนอความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการศึกษาในครั้งนี้
2.1 การจาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทย
คาว่า “โบราณสถาน” เริ่มปรากฏครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จฯ ประพาสเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร สวรรคโลก พิชัย และพิษณุโลก พ.ศ. 2450
และโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง “เที่ยวเมืองพระร่วง” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการสารวจ
พื้นที่เมืองโบราณและหลักฐานงานศิลปกรรมที่พบ โดยมักจะเรียกอาคารเก่าเหล่านั้นว่า “โบราณสถาน”
ควบคู่ไปกับ คาศั พ ท์เฉพาะที่ เรีย กตามลั กษณะและสภาพวัตถุ หรือ สิ่ง ของนั้ น ๆ อาทิ เจดีย สถาน
วัดวาอาราม พระพุทธรูป วัตถุ 1 ซึ่งเป็นคาที่ใช้เรียกกันมาตั้งแต่เดิมแล้ว นอกจากนั้น ยังปรากฏคาว่า
“ของโบราณ” นิ ย มใช้ เรี ย กแทนเจดี ย สถานและวั ต ถุ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานในพงศาวดาร
และเป็นเครื่องมือในการตรวจตราหาความรู้ โบราณคดี ตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการให้ออก
“ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ” พ.ศ. 2466 กาหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ช่วยกันดูแล บารุงรักษา
ของโบราณเหล่านั้ นไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ และเกียรติยศแก่บ้านเมือง โดยได้มอบหมายกรรมการ
หอพระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนคร ออกสารวจ คัดเลือก และระบุตาแหน่งของโบราณ เพื่อทารายงาน
การตรวจตราและวิธีการดูแลรักษาของโบราณ2 ดังนั้น คาว่า “โบราณสถาน” จึงไม่ได้มีการให้คานิยาม
หรือความหมายเฉพาะเจาะจงใด ๆ ใช้เป็นเพียงการกล่าวโดยรวมถึงอาคารเก่าหรือซากโบราณสถานเก่า
ทั่วไปเท่านั้น และยังไม่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

1
2

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2519).
"ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40, (20 มกราคม 2466): 244 - 246.
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การกาหนดความหมายของ “โบราณสถาน” ปรากฏอย่างชัดเจนครั้งแรกใน ปาฐกถาเรื่อง
สงวนรักษาของโบราณ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ดารงตาแหน่ง
นายกราชบัณฑิตยสภาในขณะนั้น ทรงแสดงแก่ที่ประชุมเทศาภิบาล ณ พิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ความว่า
“ของโบราณนั้น ราชบัณฑิตยสภากาหนดเป็น 2 ประเภท คือ ของซึ่งไม่พึงเคลื่อนที่ได้
เป็นต้นว่า เมือง ปราสาทราชวัง วัด เทวาลัย ตลอดจนบ่อกรุและสะพานหิน ของโบราณอย่างนี้
กาหนดเป็นประเภทหนึ่งเรียกว่า โบราณสถาน ส่วน ของโบราณซึ่งอาจเอาเคลื่อนที่ไปได้
เป็นต้นว่า ศิลาจารึก พระพุทธรูป เทวรูป ตลอดจนเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆ เหล่านี้
กาหนดเป็นประเภทหนึ่ง เรียกว่า โบราณวัตถุ อนึ่งข้อซึ่งว่าเป็นของโบราณและมิใช่ของโบราณนั้น
ราชบั ณ ฑิ ตยสภาก าหนดว่า ของมี อายุ กว่าร้อยปี ขึ้ นไปเป็ น ของโบราณ ถ้ า ยั ง ไม่ ถึ ง ร้อ ยปี
ไม่นับว่าเป็นของโบราณ ที่เอาร้อยปีเป็นเกณฑ์ ก็เป็นแต่สมมติ เพื่อสะดวกแก่การตรวจ”3
การระบุลักษณะและความหมายของคาว่า “โบราณสถาน”ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุ ภ าพนั้ น ถื อเป็ นจุ ด เริ่ม ต้ นในการก าหนดความหมายของโบราณสถานที่
ไม่จากัดอยู่เพียงแค่อาคารเพียงหลัง เดียวเท่ านั้น แต่ยัง รวมไปถึง เมืองหรือสิ่ง ก่อสร้างใดก็ตามที่ มี
ความเก่าแก่ อายุเกิน 100 ปีขึ้นไป และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
ยังไม่มีการจาแนกลักษณะหรือประเภทของโบราณสถาน
ต่อ มาในสมั ยหลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ได้ มี ก ารลงมติ โดยสภาผู้ แ ทนราษฎรให้
รวบรวมแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและข้อบังคับเดิมที่ครอบคลุมเพียงการดูแลรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้สมบูรณ์มากขึ้น นามาซึ่งการตรา พระราชบัญญัติว่าด้วย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิ ธภัณฑ์ แห่งชาติ พุทธศั กราช 2477 กาหนดบท
นิยามความหมาย ระบุอานาจ ขอบเขต และผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาโบราณสถาน ดังนี้
“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือซากปรักหักพัง
แห่งอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อันมีอยู่ในสิ่งนั้น เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม” (มาตรา 4)
อธิบดีกรมศิลปากรจัดทาบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศสยามขึ้นไว้
ทั้งที่เป็นของเอกชน หรือเป็นทรัพย์สินแผ่นดิน (มาตรา 6)

3

สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ , ปาฐกถาเรื่ อ งสงวนรั ก ษาของโบราณ,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2518), 14.
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อธิบดีกรมศิลปากรสามารถขอให้ทางราชการหรือสั่งให้บุคคลนั้นยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจดู โบราณสถานได้ โดยสะดวก และหากจาเป็ นต้ องมี การขุด ค้น หรื อ
กระทาการอย่างอื่น สามารถกระทาได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ (มาตรา 7)
เมื่อได้ขึ้นบัญชีโบราณสถานใดแล้ว ห้ามมิให้ทางราชการ เอกชน หรือบุคคลทาลาย
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และจะต้องรับผิดชอบ
ในการรักษาโบราณสถานนั้น ตามกฎกระทรวงหรือข้อบังคับ (มาตรา 10)
อธิบดีกรมศิลปากรมีหน้าที่ ให้ตรวจโบราณสถานอันได้ขึ้นบัญ ชีไว้ และมีหน้าที่ให้
คาแนะนาหรือคาสั่งเกี่ยวกับการรักษาโบราณสถาน (มาตรา 12)4
บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมายและความผิด
ในแต่ละกรณี จะเห็นได้ว่าพระราชบัญ ญัติฯ ฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กล่าวถึงความหมาย
กรรมสิทธิ์ วิธีการดูแลรักษาโบราณสถาน และมุ่ง เน้นจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ การขึ้นบัญ ชี เพื่อเป็น
แนวทางพื้ นฐานในการดู แลรั กษาโบราณสถาน อี ก ทั้ งการก าหนดความหมายของโบราณสถานที่
ครอบคลุมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า “โบราณสถาน”
ตามพระราชบัญญัติฯ ยังคงจากัดอยู่เพียงเฉพาะอาคารสิ่งก่อสร้างหรือซากเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงพื้นที่
หรือลักษณะใด ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกั บ โบราณสถาน และยั ง ไม่ มี ก ารจ าแนกประเภทหรื อลั ก ษณะของ
โบราณสถานในแต่ละรูปแบบ
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และการพิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ โดยได้ ต รา พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ
และพิ พิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่ ง ปรับ แก้ไ ขบทนิย ามความหมายของโบราณสถาน
ให้ชัดเจนมากขึ้น กาหนดขอบเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องให้เป็นเขตโบราณสถาน และเพิ่มเติมขั้นตอนในการ
ดูแลรักษาโบราณสถาน ดังนี้
“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ ง
การก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทาง
ศิลป ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี (มาตรา 6)
อธิบดีกรมศิลปากรมีอานาจประกาศราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ
ตามที่ เห็ น สมควรได้ และให้ มี อ านาจก าหนดเขตที่ ดิ น ตามที่ เห็ น สมควรเป็ น เขตของ
โบราณสถาน (มาตรา 7)
4

เรื่องเดียวกัน, 396 - 402.
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โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว หากชารุด หักพัง หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้น แจ้งการชารุด หักพัง หรือเสียหาย เป็นหนังสือไปยัง
อธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดชารุด หักพัง หรือเสียหายนั้น (มาตรา 9)5
การให้อ านาจอธิบ ดีก รมศิ ลปากรประกาศเขตที่ ดิ นครอบคลุม ไปยัง ที่ ดิน ใกล้เคียงให้ เป็ น
เขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการกาหนดขอบเขตโบราณสถานที่เพิ่มเติมมาจากตัวโบราณสถาน
ต่ อ มา พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร ได้ ป ระกาศ คณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 308 ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใ ด
ปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต
ให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอานาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคาร6 เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม
ของโบราณสถานมิให้ถูกทาลายจากมลภาวะต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
ในบริเวณใกล้เคียง หรือการประกอบกิจกรรม อันนามาซึ่งการบดบังทัศนียภาพและคุณค่าของโบราณสถาน
ทาให้กรมศิลปากรสามารถรักษาและมีอานาจปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่7 รวมไปถึงการกาหนดให้
แจ้งข้อมูลโบราณสถานที่ชารุด หักพัง หรือเสียหายให้แก่อธิบดีกรมศิลปากรรับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์
และข้อมูลในการจัดการดูแลรักษาโบราณสถาน
นอกเหนื อ ไปจากการปรั บ แก้ ไ ขกฎหมายว่ าด้ วยโบราณสถานในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO) ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2492
นามาซึ่งการเป็นสมาชิกองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
เช่น สภาว่าด้วยการพิ พิธภัณฑ์ นานาชาติ (International Council of Museum; ICOM) ศูนย์นานาชาติ
เพื่ อการศึกษาด้านการสงวนรักษาและการบูรณะฟื้นฟู สมบัติทางวัฒนธรรม (International Centre for
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property; ICCROM) สภาการโบราณสถาน
ระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites; ICOMOS) และโอกาสจากการ
5

"พระราชบัญญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504," ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 66, (29 สิงหาคม 2504): 981 - 985.
6
"ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 190 ฉบับพิเศษ, (13 ธันวาคม
2515): 28 - 29.
7
นิ ค ม มูสิ ก ะคามะ, แนวปฏิ บั ติในการสงวนรัก ษาโบราณสถาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2535 , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2,
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 103.
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ได้รับทุนไปศึกษาต่อ อบรมปฏิบัติการ ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่
กรมศิลปากรในต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2506 - 25208 ทาให้มาตรฐาน แนวคิด วิธีการดาเนินงาน การรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานของประเทศไทยได้ขยายขอบเขตเพิ่มเติมตามกรอบคิดระดับสากล
อาทิ การนิยามว่าโบราณสถานหมายถึง อนุสรณ์สถาน อันตรงกันกับภาษาอังกฤษคาว่า “Monuments
and Sites” ซึ่ ง สภาการโบราณสถานระหว่ า งประเทศ (ICOMOS) ได้ บั ญ ญั ติ ค วามหมายไว้ ว่ า
“อนุสรณ์สถานและแหล่งประวัติศาสตร์นั้น มิได้ครอบคลุมเฉพาะแต่งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสถานที่ตั้งของเมืองหรือชนบท ซึ่งพบหลักฐานของอารยธรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใดเป็นพิเศษที่นั่น และเป็นหลักฐานของความเจริญก้าวหน้าที่สาคัญ หรือเป็นหลักฐานเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ ความหมายนี้มิได้นามาใช้กับงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังใช้กับผลงานธรรมดา
สามัญที่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นในอดีต และมีความสาคัญ ทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปด้วย” 9
อีกทั้งบทบาทของโบราณสถานในระดับสากลได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ จึงมีการฟื้นฟูโบราณสถานและพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้เกิดการจาแนกลักษณะ
แนวทาง และมาตรการในการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยจะมีขั้นตอน (Scope) กระบวนการ (Process)
วิ ธี ก าร (Methodology) เทคนิ ค (Technic) และสภาพท้ อ งถิ่ น (Country) แตกต่ า งกั น ไปตาม
ประเภทของโบราณสถาน ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแบ่งรูปแบบการดาเนินงานอนุรักษ์โบราณสถาน ดังนี้
1. พระบรมอนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานต่าง ๆ
2. อาคารสถาปัตยกรรมที่ยังประโยชน์ใช้สอย
3. โบราณสถานหรืออาคารที่ไม่ใช้ประโยชน์
4. แหล่งโบราณคดี รวมทั้งคูเมือง กาแพงเมือง หรือซากโบราณสถาน
5. อุทยานประวัติศาสตร์หรือกลุ่มโบราณสถานที่มีเนื้อหาและสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่
6. เมืองประวัติศาสตร์10
การจัดแบ่ งรูปแบบการอนุ รักษ์ โบราณสถานดังที่ กล่าวไปนั้ น เปรี ยบเสมื อนเป็ นจุดเริ่มต้ น
ในการจาแนกประเภทโบราณสถานออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ถึง แม้จะไม่มีการกาหนดคานิยาม ลักษณะ
หรือ องค์ ประกอบของโบราณสถานแต่ละประเภท แต่ ก็ ท าให้ นึก ถึง การนิ ยามความหมายใหม่ ของ
8

นิค ม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์ ส ถานและแหล่ง โบราณคดี ,
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 97.
9
เรื่องเดียวกัน, 31.
10
นิคม มูสิกะคามะ, "การจัดการทรัพย์สินทางประวัติศ าสตร์," รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง
การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2526,
หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ, (2526), 2 - 5.
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โบราณสถานที่ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น ที่ตั้ง เมือง ย่าน รูปเคารพ อนุสาวรีย์
ซากอาคาร แหล่งโบราณคดี ถนน สะพาน คูเมือง ป้อมปราการ หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่าง ๆ
ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตนั้น ล้วนนับเป็นโบราณสถานทั้งสิ้น ซึ่งควรจะนามาพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์
ให้แตกต่างกันในแต่ละประเภทและใช้ประโยชน์ จากโบราณสถานให้ร่วมสมัยกับสัง คมในปัจจุบัน11
การจาแนกประเภทโบราณสถานและกาหนดคานิยามเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย
โดยนิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2533) จัดแบ่งออกเป็น 7 ประเภท12 ได้แก่
1. โบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ (National Historic Landmarks)
โบราณสถานทุกรูปแบบที่มีความสาคัญ หากชาติขาดโบราณสถานนั้นไปจะเป็น
การสูญเสียครั้งใหญ่ เนื่องจากโบราณสถานนั้นเป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชาติ
โบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ เช่น พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพนม พระธาตุนครศรีธรรมราช เมืองสุโขทัย เมืองอยุธยา เป็นต้น
2. อนุสาวรีย์แห่งชาติ (National Historic Statues)
อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อบุคคลหรือเรื่องราวที่ต้องร่วมราลึกถึง ไม่จาเป็นต้อง
มีอายุเก่าแก่ แต่จะต้องสาคัญในประวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพอย่างสูงในชาติ
อนุ ส าวรีย์ แห่ ง ชาติ เช่ น องค์ พ ระแก้ วมรกต พระพุ ทธสิหิ ง ค์ ศาลหลัก เมื อ ง
เจดีย์ยุทธหัตถี อนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช (พระบรมรูปทรงม้า) เป็นต้น
3. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ (National Historic Building)
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม แสดงถึง
การคิ ด ค้ น ในอดี ต ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น หรื อ เกี่ ย วพั น กั บ บุ ค คลหรื อ
เหตุการณ์สาคัญแห่งชาติ
อาคารสถาปั ต ยกรรมแห่ ง ชาติ เช่ น พระที่ นั่ ง อนั น ตสมาคม สะพานปฐม
บรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) สวนในพระราชวังโบราณอยุธยา สนามหลวง เป็นต้น
4. ย่านประวัติศาสตร์ (National Historic Districts)
พื้นที่ที่ ก าหนดขอบเขตด้ วยสถาปั ตยกรรม ประวัติ ศาสตร์ การวางผังเมื อง หรื อ
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน และ/หรือองค์ประกอบอื่น
ซึ่งมีรูปแบบ เนื้อหา หรือความสาคัญ จัดอยู่ในลักษณะดังนี้
11

นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, 82.
12
สรุป ค านิยามโบราณสถานแต่ล ะประเภทจาก นิค ม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ
การอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, 82 - 87.
อ่าน การจาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2533 ใน ภาคผนวก – ก.
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1. ย่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (Architectural or Historic District)
2. ย่านประวัติศาสตร์การพาณิชย์ (Commercial District)
3. ย่านประวัติศาสตร์การอุตสาหกรรม (Industrial District)
4. ย่านประวัติศาสตร์พื้นถิ่น (Rural District)
5. เขตพื้นที่ทางโบราณคดี (Archaeological District)
ย่านประวัติศาสตร์แห่งชาติต้องแสดงให้เห็นความสาคัญมากกว่าย่านประวัติศาสตร์
ระดับท้องถิ่น เช่น ย่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ย่านประวัติศาสตร์
การพาณิชย์ภูเก็ต เขตพื้นที่ทางโบราณคดีแห่งภาพเขียนสีอ่าวพังงา เป็นต้น
5. อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Parks)
พื้นที่ที่กาหนดขอบเขตด้วยประวัติศาสตร์ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม รวมกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและโดยธรรมชาติ (แม่น้าหรือภูเขา)
เพื่อสามารถควบคุมและรักษาพื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้ได้ อุทยานประวัติศาสตร์ สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าย่านประวัติศาสตร์หรือนครประวัติศาสตร์
อุท ยานประวั ติ ศ าสตร์แ ห่ ง ชาติ เช่ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์สุ โขทั ย อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เป็นต้น
6. นครประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Cities)
เมืองหรือนคร กาหนดขอบเขตจากกาแพงเมือง คูน้า หรือคันดิน มีหลักฐาน
แสดงการตั้งถิ่นฐาน ผังเมือง แบบอย่างทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของเมือง
และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งยังคงปรากฏในปัจจุบัน
นครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ได้แก่ เมืองสุโขทัย เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสน เป็นต้น
7. ซากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์แห่งชาติ (Trace of National
Archaeology or National Historic Sites)
แหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์และซากโบราณสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชาติในอดีต
ซากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์แห่งชาติ เช่น ซากเจดีย์หลวง
จังหวัดเชียงใหม่ ซากเมืองอยุธยา บ้านเชียง หมู่บ้านโปรตุเกส เป็นต้น
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หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิ พิ ธภัณ ฑสถานแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่ งมี การกาหนด
บทนิยามคาว่า “โบราณสถาน” ใหม่ ดังนี้
“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ ง
การก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย” (มาตรา 3)13
การเพิ่มเติมลักษณะและประเภทของโบราณสถานในบทนิยามความหมายคาว่า “โบราณสถาน”
ส่งผลให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ขยายความคุ้มครองไปยังแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย โบราณสถานจึงครอบคลุมสิ่งก่อสร้างทุกประการทั้งบนดินและใต้ดิน
ตามความหมายของอสังหาริมทรัพย์และแหล่ง โบราณคดี รวมไปถึงพื้นที่ประกาศขอบเขตโดยรอบ
ให้อยู่ภายใต้ชื่อ “อุทยานประวัติศาสตร์” ซึ่งกาหนดให้ ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม
ทาลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคาร
ภายในบริ เวณโบราณสถาน เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญ าตจากอธิ บดี กรมศิ ลปากรเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร
(มาตรา 10)14 โดยจะมีผลต่อการกาหนดโทษในกรณีที่มีผู้ใดฝ่าฝืน แต่อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรก็ยัง
ไม่มีแนวทางการบริหารจัดการโบราณสถานแต่ละประเภทที่มีความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม
ภายหลั งจากการปรับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้มีการนาเสนอแนวปฏิบัติในการ
สงวนรักษาโบราณสถาน โดยนิคม มูสิกะคามะ (2538) ซึ่งระบุการจาแนกประเภทของโบราณสถาน
ตามแนวทางสากลจากการบัญญัติของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ที่เคยอ้างถึง
แล้วเมื่อครั้งการจาแนกโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2533 โดยการจาแนกประเภทโบราณสถาน
พ.ศ. 2538 ยังคงจัดแบ่ งโบราณสถานออกเป็น 7 ประเภท 15 แต่มี การเปลี่ ยนแปลงลั กษณะและ
ความหมายของโบราณสถานแต่ละประเภท ดังนี้
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"พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535,"
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 38, (5 เมษายน 2535): 12 - 13.
14
เรื่องเดียวกัน.
15
สรุ ป ค านิ ย ามโบราณสถานแต่ ล ะประเภทจาก นิ ค ม มู สิ ก ะคามะ, แนวปฏิ บั ติ ในการสงวนรั ก ษา
โบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535, 23 - 24.
อ่าน การจาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2538 ใน ภาคผนวก – ก.
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1. อนุสาวรีย์ ปฏิมากรรมขนาดใหญ่ รูปเคารพ (National Statues)
อนุสรณ์สาหรับบุคคลสาคัญของเมืองหรือชาติ และรูปเคารพในศาสนา
2. อาคารสัญลักษณ์ประจาเมือง (National Landmarks)
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ส ามารถใช้ ง านอย่ า งเป็ น สาธารณะหรื อ สถาปั ต ยกรรมที่ เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าเมื อ ง เช่ น สถานี รถไฟหั วล าโพง สะพานมั ฆ วานรั ง สรรค์ สะพาน
พระพุทธยอดฟ้าฯ อาคารตึกแถว S.A.B กรุงเทพมหานคร ภูเขา เนินเขา ต้นไม้ เป็นต้น
3. สถาปัตยกรรมแห่งชาติ (National Architecture)
สิ่ง ก่ อสร้ างที่ สืบ ทอดมาจนเป็ น เอกลัก ษณ์ ข องชาติ แ ละยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์เดิม เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ หรือกลุ่มอาคารที่มีการออกแบบ
เช่น วัดเบญจมบพิตร วัดพระเชตุพน วัดพระแก้ว เป็นต้น หรืออาคารที่สร้างขึ้นในอดีต
แต่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีส รรเพชญ์ วัดพระราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
4. ย่านประวัติศาสตร์หรือหมู่บ้านประวัติศาสตร์ (Historical District or Villages)
อาคารที่ อยู่อ าศั ยของชุ มชนในอดี ตที่ สืบ ทอดและรัก ษารูป แบบการก่อสร้าง
มาจนถึ งปั จจุ บั น รวมทั้ ง ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ เช่ น ตลาดพาหุ รั ด
ตลาดเยาวราช ตลาดท่ าพระจั น ทร์ - ท่ าช้ า ง ย่ านบางล าพู ย่ า นแพร่ ง สรรพศาสตร์
กรุงเทพมหานคร หรือถนนดีบุก อาเภอเมือง จัง หวัด ภูเก็ ต บ้านเรือนตึ กแถวสองฝั่ ง
ถนนนางงาม จังหวัดสงขลา เป็นต้น
5. อุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park)
สภาพแวดล้อมหรือสวนสาธารณะเมืองหรือชุมชน ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของเมือง
มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณ ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม
2. สภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่อยู่รอบอาคาร เช่น สนามหลวง สวนลุมพินี
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น สระน้า คลอง ถนนหรือสวนป่าประวัติศาสตร์
ซึ่งให้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าด้านอื่น ๆ
3. การผสมผสานระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์และธรรมชาติ เช่น ภูพระบาท
จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
6. นครประวัติศาสตร์ (National Historical Cities)
เมืองที่อาศัยสืบต่อกันมา โดยมีองค์ประกอบของเมือง เช่น กายภาพของเมือง
เรื่ อ งราวของผู้ ค น ชุ ม ชน แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อาคาร ระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการที่ใช้ในอดีตและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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1. น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ มี ชี วิ ต (Living Historical City) เช่ น เก า ะ
รัตนโกสินทร์ กรุงปารีส กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองฟลอเรนซ์ เมืองเวนิส ฯลฯ
2. นครประวัติศาสตร์ที่ตาย (Death City) เช่น เมืองยโสธรปุระ ประเทศกัมพูชา
เมืองศรีสัชนาลัย เมืองศรีเทพ ประเทศไทย เมืองพุกาม ประเทศพม่า เป็นต้น
3. เมือ งประวัติ ศ าสตร์ ที่ มีก ารใช้ ง านต่อ เนื่ องในพื้ น ที่ เมือ งโบราณเดิ ม เช่ น
สุโขทัย กาแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
7. ซากโบราณแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี (National Traces of Historical
Archaeological Sites)
ซากสิ่ งก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ท ราบรู ป แบบและหลั ก ฐาน สถานที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรม
หรือที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ถ้าผีหัวโต
จังหวัดกระบี่ เป็นต้น
เค้าโครงการจาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทยที่เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ต่อเนื่อง
มาจนถึงการกาหนดคานิยามของกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2533 และ 2538 ทาให้ผู้ศึกษามีข้อสังเกตต่อ
การจาแนกประเภทและนิยามความหมายของโบราณสถานทั้ ง 2 ช่วงเวลานี้ว่าเปรียบเสมือนเป็ น
การเปิดมุมมองและนิยามความหมายใหม่ของโบราณสถาน ซึ่งไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่อาคารลักษณะใด
ลั ก ษณะหนึ่ งเท่ านั้ น แต่ ยั ง หมายความรวมไปถึ ง โบราณสถานในรูป แบบอื่ น ๆ โดยถื อ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพิ จารณาโบราณสถานในฐานะหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ ที่ค รอบคลุ ม
หลัก ฐานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น กว่าเดิม แต่ อย่างไรก็ ตาม การกาหนดค านิยามของโบราณสถาน
แต่ละประเภทยังมีลักษณะที่ไม่เฉพาะเจาะจง ทาให้โบราณสถานบางประเภทไม่มีความชัดเจนใน
ความหมาย ขอบเขตพื้นที่ และซ้อนทับกับลักษณะของโบราณสถานประเภทอื่น ๆ อาทิ
- ค านิ ย ามของโบราณสถานสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ งชาติ (National Historic Landmarks) พ.ศ.
2533 และอาคารสัญลักษณ์ประจาเมือง (National Landmarks) พ.ศ.2538 มุ่งเน้นให้
ความสาคัญ ไปที่ สั ญ ลั ก ษณ์ (Landmark) ซึ่ ง มี ลัก ษณะการยกย่ อ งสถานะและล าดั บ
ความสาคัญของโบราณสถานนั้น ๆ มากกว่าที่จะนามาใช้เป็นหลักเกณฑ์และคานิยาม
ในการจาแนกประเภทว่าสัญ ลัก ษณ์ แห่ง ชาติ หรือ ประจาเมืองนั้ นมี ความแตกต่างกั บ
สถาปั ต ยกรรมแห่ ง ชาติ (National Architecture) นครประวั ติ ศ าสตร์ (National
Historical Cities) หรือโบราณสถานประเภทอื่น ๆ อย่างไร
- บางส่วนของคานิยามอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Parks) พ.ศ. 2533
ได้กล่าวว่า “อุทยานประวัติศาสตร์สามารถครอบคลุมพื้นที่มากกว่าพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์
หรือนครประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เป็นต้น” และการยกตัวอย่างนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ
(National Historic Cities) ในปีเดียวกันนั้น กลับยกตัวอย่าง “เมืองสุโขทัย เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงแสน” ซึ่ง เมื่อ พิจารณาแล้ว พบว่า การยกตัวอย่างสถานที่เดียวกั น แต่กลั บ
จัดให้อยู่ต่างประเภทกันนั้ น นามาซึ่ง ข้อสงสัยต่อการซ้อนทับคานิยามและลักษณะที่
ไม่ชัดเจนของโบราณสถานแต่ละประเภท อีกทั้งเหตุใด อุทยานประวัติศาสตร์จึงไม่จัดอยู่
ในประเภทนครประวัติศาสตร์
การจาแนกโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2538 ได้ป รั บ แก้ ไ ขคานิ ยาม
อุทยานประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น โดยกาหนดใหม่ว่า “สภาพแวดล้อมหรือสวนสาธารณะ
เมืองหรือชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง” เป็นไปได้หรือไม่ว่า “อุทยานประวัติศาสตร์”
มีคุณลักษณะใหม่ คือ ต้องจากัดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กลงกว่าเมืองหรือนครประวัติศาสตร์
แต่ก็ยังไม่มีเงื่อนไขเพียงพอที่จะระบุหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของขอบเขตและพื้นที่
อุทยานประวัติศาสตร์
ในท้ า ยที่ สุ ด อุ ท ยานประวั ติศ าสตร์ทั้ ง 10 แห่ ง ที่ จัด ตั้ ง ขึ้ น โดยกรมศิ ลปากร
กลับมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งสอดคล้องกับคานิยามและองค์ประกอบของอุท ยาน
ประวัติศาสตร์ที่กาหนดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2538 ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แต่ ก็ ยั ง คงมี อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ บ างแห่ ง ที่ มี ลั ก ษณะซ้ อ นทั บ ไปกั บ ค านิ ย ามของ
นครประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
- คานิยามและการยกตัวอย่างของซากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์แห่งชาติ
(Trace of National Archaeology or National Historic Sites) พ.ศ. 2533 ครอบคลุ มทั้ ง
ซากสถาปัตยกรรม ซากเมืองโบราณ และแหล่งโบราณคดี ซึ่งมีลักษณะซ้อนทับกันไปกับ
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแห่งชาติ (National Architecture) และนครประวัติศาสตร์
(National Historical Cities) โดยซากเจดี ย์ ห ลวง จั ง หวัด เชี ยงใหม่ ซากเมื องอยุ ธยา
ไม่ควรจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับแหล่งโบราณคดี เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ภายหลังการจาแนกโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2538
ได้ปรับเปลี่ยนคานิยามและการยกตัวอย่างซากโบราณแหล่ง ประวัติศาสตร์โบราณคดี
(National Traces of Historical Archaeological Sites) ให้ มุ่ ง เน้ น ไปเฉพาะแหล่ ง
โบราณคดีเท่านั้น เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
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ภายหลังจาก พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา กรมศิลปากรไม่ได้ มีการจาแนกประเภทโบราณสถาน
ของประเทศไทยในลักษณะใด ๆ อีกเลย โดยยังคงใช้หลักการจาแนกประเภทโบราณสถาน พ.ศ. 2533
และ 2538 เป็นหลักในการดาเนินงานต่อเนื่องมา ผลสาคัญประการหนึ่งจากการจาแนกประเภทและ
กาหนดคานิยามโบราณสถานอย่างเป็นทางการนั้น ทาให้เกิดมุมมองต่อการพิจารณาโบราณสถาน
ในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยจะพบความนิยมในการเรียกชื่อย่านประวัติศาสตร์
ในกรุงเทพมหานคร เช่น เยาวราช ท่าเตียน คลองสาน เจริญกรุง เป็นต้น นครประวัติศาสตร์ เช่น
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เป็นต้น แหล่งโบราณคดี เช่น บ้านเชียง จังหวัด อุดรธานี หนองราชวัตร
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น รวมไปถึงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่ เคยมีการกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติและหลักการดาเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานที่เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะโบราณสถานแต่ ล ะประเภท ซึ่ ง ถื อ เป็ น หลั ก การส าคั ญ ที่ ก รมศิ ล ปากรก าหนดไว้ ตั้ ง แต่
เริ่ ม จ าแนกประเภทโบราณสถาน พ.ศ. 2526 นอกจากนั้ น ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า ค านิ ย าม
องค์ประกอบ และลักษณะการจาแนกประเภทโบราณสถานของกรมศิลปากร พ.ศ. 2533 และ 2538
ยังไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นและยังคงมีช่องว่างบางประการตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงสมควร
ที่จ ะมี ก ารพิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ และองค์ ป ระกอบของโบราณสถานแต่ล ะประเภทอี ก ครั้ ง
เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและวิธีการบริหารจั ดการโบราณสถานแต่ละประเภท
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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2.2 การศึกษาที่ผ่านมาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น ที่มา
และ แนวคิด เป็น หลัก ซึ่งได้มีนักวิชาการจานวนมากวิเคราะห์ข้อมูลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
แตกต่างกัน ไปในแต่ ละประเด็ น แต่ ทุ กแนวคิ ดจะใช้หลั กฐานในการวิเคราะห์ จากโครงการอุ ทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย ของกรมศิ ล ปากรเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากเป็ น โครงการแรกที่ ส ามารถจั ด ตั้ ง
อุทยานประวัติศาสตร์ได้แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531 จากการทบทวน
การศึกษาที่ผ่านมา ทาให้ผู้ศึกษาสามารถจัดแบ่งที่มาและแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ออกเป็น
กลุ่มแนวคิด 3 ประการ ดังนี้
แนวคิดที่ 1 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์มีแนวคิดเดียวกันกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ โดยจะต้องอนุรักษ์
พื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งตัวอาคาร เมือง และรักษาสภาพแวดล้อมเก่าให้กลมกลืน
กับ วิถี ชี วิต แบบใหม่ ไม่ สู ญ เสี ย เอกภาพดั้ ง เดิม ซึ่ ง แนวคิด ดั ง กล่ าวเริ่ ม ต้ น ในทวีป ยุ โรปตั้ ง แต่ ช่ ว ง
คริสตศตวรรษที่ 17 และเผยแพร่ม ายัง ทวีป เอเชียในช่วงหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 ท าให้ เกิ ดการ
อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ในเอเชียมากกว่า 50 แห่ง เช่น เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม เมืองพุกาม
ประเทศพม่า เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก เป็นต้น16
สาหรับประเทศไทย การเริ่มต้นอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
ที่เมืองสุโขทัย โดยได้เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “เมือง” เป็น “อุทยาน” เนื่องจากคาว่า “อุทยาน” เป็น
สถานที่ที่น่ารื่นรมย์มากกว่า และอุทยานประวัติศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 17
แนวคิดที่ 2 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกา
อุท ยานประวั ติศ าสตร์มี แ นวคิ ด มาจากการอนุ รัก ษ์ แ ละพั ฒ นาโบราณสถาน เมื อ ง พื้ น ที่
ประวัติ ศาสตร์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาประโยชน์ท างด้านเศรษฐกิ จและการท่อ งเที่ ยว ซึ่ง มี
ต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกา โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานของนิคม มูสิกะคามะที่สหรัฐอเมริกา ซึ่ง พิจารณาว่าพื้นที่ประวัติศาสตร์
ขนาดเล็ ก สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากและสร้ า งรายได้ ให้ กั บ โครงการ
ในระดับที่ เลี้ยงตัวเองได้ จึง นามาปรับใช้กับการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัย
16

ปิ่นเพชร สาตราวาหะ, "แนวคิดการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์," รายงานการศึกษาประกอบรายวิชา
สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและการอนุรักษ์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2531), 1 - 3.
17
เรื่องเดียวกัน, 4 - 5.
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โดยกาหนดแนวคิดสาคัญ คือ “พัฒนาโครงการให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ นาอดีตมาใช้งาน
เพื่อปัจจุบัน” และอาจารย์แม้นมาศ เชาวลิต รองอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น เป็นผู้กาหนด
คาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย18
2. อุ ท ยานโบราณคดี หรื อ Archaeological Park มี จุ ด ก าเนิ ด มาจากสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยเริ่มต้นจากการรักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและป่าไม้ เพื่อใช้สร้างเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน
ดร.บันจิ โกบายาชิ และนายโรเบิร์ต การ์วีย์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อการศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ เ ข้ า มาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาวางแผน
โครงการสงวนรักษาโบราณสถานเพื่อพัฒนาอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และเสนอแนะให้ จั ด โครงการรั ก ษาโบราณสถานให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เศรษฐกิ จ โดยจั ด ตั้ ง “อุ ท ยานโบราณคดี ” อั น เป็ น จุ ดก าเนิ ด ของ
การเกิดอุทยานประวัติศาสตร์19
3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากอุทยานประวัติศาสตร์วิลเลียมสเบิร์ก
โดยสหรัฐอเมริกาได้ดาเนินการบูรณะและอนุรักษ์เมืองวิลเลียมสเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองสาคัญ
ที่มีอายุกว่า 200 ปีไว้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกของชาติ20
เมื่อ มี การกล่ าวอ้างอิ งถึงอุ ท ยานโบราณคดีแ ละอุท ยานประวัติ ศาสตร์ ของสหรัฐอเมริก า
การใช้ ชื่อ ภาษาอังกฤษของแผนแม่ บ ทโครงการอุท ยานประวัติ ศ าสตร์สุโขทั ยที่ ระบุ ในเอกสารว่ า
Sukhothai Historical Park Development Project Masterplan21 จึ ง ใกล้ เ คี ย งกั น กั บ ค าศั พ ท์
Historical Park ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานของ National Park Service หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา โดยผู้ศึกษาจาเป็น
ที่จะต้องอธิบายและทาความเข้าใจกับ Archaeological Park และ Historical Park ดังนี้
18

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , สูจิบัตรประกอบพิธีเปิดห้องเกียรติยศ “นิค ม มูสิกะคามะ”, (สุโขทัย:
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2561), 12.
19
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, "อุทยานโบราณคดี สู่ อุทยานประวัติศาสตร์: กระบวนการเปลี่ยนแปลงแหล่ง
โบราณคดีสู่ระบบการท่องเที่ยว," รวมบทความการประชุมประจ าปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 รัฐ : จากมุมมองของ
ชีวิตประจาวัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ, (2550), 114 - 115.
20
คณิ ต า เลขะกุ ล , ที่ ร ะลึ ก นายนิ ค ม มู สิ ก ะคามะ ม.ว.ม., ป.ช. อดี ต อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร ในการ
พระราชทานเพลิงศพ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, (2548), 83.
21
Fine Arts Department and Ministry of Education Government of Thailand, Sukhothai
Historical Park Development Project Masterplan, (Switzerland: United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, 1982).

21
1. Archaeological Park
Archaeological Park เป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในการศึกษาทางโบราณคดี
และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในโลกตะวันตก โดยมีการสันนิษฐานถึงที่มาของแนวคิด
และการนาไปใช้ดาเนินงานในรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนี้
ประการที่ 1 Archaeological Park เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์มรดกทางโบราณคดี
ในพื้ น ที่ เมื อง (Urban Archaeology) ค าว่ า “Urban” และ “Archaeology” ถู ก น ามา
ใช้ร่วมกันขณะที่เริ่มมีการก่อสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
มรดกทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองเป็นการรวบรวมสถาปัตยกรรม การออกแบบเมือง
ภู มิ ทั ศ น์ และโบราณคดี เพื่ อ สงวนรัก ษาและส่ ง ต่ อ ไปยั ง คนรุ่น ถั ด ไป โดยจะต้ อ งมี
การศึกษารายละเอียดพื้นที่และพัฒนาสาหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว22
ประการที่ 2 Archaeological Park เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในประเทศอั ง กฤษ
จากการตีพิมพ์หนังสือ The Making of the English Landscape ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498
ของวิ ลเลี ยม จอร์จ ฮอสกิน ส์ (William George Hoskins) นัก ประวัติ ศาสตร์อั ง กฤษ
ที่สนใจเรื่องภูมิทัศน์และความสัมพันธ์กับมนุษย์ ทาให้ประเทศอัง กฤษกลายเป็นผู้น า
ในการปรับเปลี่ยนและเผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์ที่คานึงถึงหลักฐานทางโบราณคดีและ
สภาพแวดล้อมไปยังประเทศอื่น ๆ จนพัฒนากลายเป็น Archaeological Park ซึ่งเป็น
การนาเสนอพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวท่ามกลางที่ตั้ง เพื่อให้
ผู้เข้าชมเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้ง นิเวศวิทยา และกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น23
ประการที่ 3 กล่าวโดยรวมถึง Archaeological Park ซึ่งน่าจะมีต้นกาเนิดจาก
ทวีปยุโรป โดยพบหลักฐานจานวนมากจากงานเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และชื่อที่ตั้ง
ทางโบราณคดีในประเทศอิ ตาลี เยอรมนี ออสเตรีย โครเอเชีย ฮังการี และสโลวีเนี ย
แต่แนวคิดดังกล่าวไม่พบในกฎบัตรระดับสากล ลักษณะของ Archaeological Park แสดงถึง
พื้นที่หนึ่งที่มีการปกป้องหลักฐานและร่องรอยทางโบราณคดี รวมไปถึงภูมิทัศน์ของพื้นที่
ซึ่ ง จะถู ก จั ด แสดงในพื้ น ที่ เปิ ด โล่ ง ไม่ ถู ก เคลื่ อ นย้ า ย (In situ) และไม่ ต่ อ เติ ม หรื อ
22

Süveyda BAYRAKTAR and Ayşe Sema KUBAT, "ARCHAEOLOGICAL PARKS AND THEIR
INTEGRATION TO URBAN LAYOUT OF ISTANBUL," Proceeding of 14th IPHS CONFERENCE URBAN
TRANSFORMATION: CONTROVERSIES, CONTRASTS and CHALLENGES 12 – 15 July 2010, Istanbul –
TURKEY, (2010), 1.
23
Paulette M. McMana, "Archaeological parks: what are they," Archaeology International,
3, (1999): 58.

22
ก่อสร้างองค์ประกอบใด ๆ เช่น Archaeological Park Andautonija เมือง Ščitarjevo
ประเทศโครเอเชี ย (ภาพที่ 2) Archaeological Park Carnuntum เมื อง Bad DeutschAltenburg ประเทศออสเตรีย เป็นต้น24

ภาพที่ 2 Archaeological Park Andautonija เมือง Ščitarjevo ประเทศโครเอเชีย
ที่มาภาพ : http://touropolje.com/english/andautonija.html, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562.
ประการที่ 4 Archeological Park25 ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการระบุถึงที่มาของ
แนวคิดดังกล่าว แต่กลับมีการอธิบายความหมาย Archeological Park ว่า “การจัดตั้ง
พื้ นที่ ที่ มี ลัก ษณะสาคัญ เกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมชนพื้ นเมือ งอเมริกั น (American Indian)
ในช่วงก่อนที่จะได้รับอิทธิพลยุโรป (Pre-Columbian) หรือวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์”26
Archeological Park มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาที่ตั้งสมัย ชนพื้นเมืองอเมริกันและ
ให้ การศึ ก ษาแก่ ส าธารณะ แตกต่ างกั น กั บ Recreational Parks ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
การพักผ่อนเป็นหลัก โดย Archeological Park จะมีข้อจากัดในการใช้งานมากกว่า อาทิ

24

Andreaja Breznik, Management of an Archaeological Park, (Ljubljana: National Museum of
Slovenia, 2014), 5 - 7.
25
Archeological park ในสหรัฐอเมริกาจะเขียนแตกต่างกันกับ Archaeological park ในทวีปยุโรป
26
National Park Service, NATIONAL PARK SERVICE GLOSSARY OF COMMONLY USED
TERMS, (United states: Department of the Interior, 1960), 10.

23
ไม่ควรพักแรม เล่นกีฬา หรือทากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหลักฐานในพื้นที่ 27 นอกจากนั้น
Archeological Park ยั ง หมายถึ งแหล่ งโบราณคดี (Archeological Sites) ที่ มี ขนาดใหญ่
โดดเด่ น และมี ค วามซั บ ซ้ อ น โดยจะ อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของรั ฐ บาลมลรั ฐ หรื อ
National Park Service แต่ในภายหลังได้มีการเพิ่มเติมคาอธิบายให้ Archeological Park
รวมถึงสมัยประวัติศาสตร์ด้วย28
การด าเนิ น งานของ Archeological Park ในสหรั ฐอเมริก า เริ่ ม ต้ น จากการ
สงวนรักษาการใช้ งานพื้ นที่ ให้เหมาะสม การศึ กษาวิจัยทางวิชาการจากหลักฐานที่ พบ
ในพื้นที่ หากเป็ นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จะศึกษาร่องรอยการใช้งานจากชั้น ดินทาง
โบราณคดีแ ละวิเคราะห์ ตีค วามถึ ง วิถี ชีวิต ของผู้ คน อาทิ รูป แบบที่ อ ยู่อ าศั ย เทคนิ ค
การก่อสร้าง ลักษณะการใช้พื้นที่ การรับประทานอาหาร การประกอบอาชีพ ศาสนา
กฎหมาย ส่วนสมัยประวัติศาสตร์ จะศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือบันทึกประกอบกับ
หลักฐานชั้นดินทางโบราณคดี ภายหลังจากศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้ว จะนาองค์ความรู้
มาสื่ อ สารให้ กับ คนในพื้ น ที่ และผู้ เข้ าชม ผ่ านสื่อ สิ่ ง พิ ม พ์ การฝึก อบรม การน าเที่ ย ว
การตามรอยเหตุการณ์สาคัญ และวิธีการอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความรู้ด้วย29
2. Historical Park
จากการศึกษาพบว่า Historical Park ในสหรัฐอเมริกามีความเป็นระบบและ
ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่สุดตั้งแต่ พ.ศ. 2476 สอดคล้องกันกับการทบทวนการศึกษา
ที่ผ่านมาในแนวคิดที่ 2 ที่ระบุว่าอุทยานประวัติศาสตร์มาจากสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม
ค าว่ า Historical Park ยั ง คงปรากฏในประเทศอื่ น ๆ แต่ มี จ านวนน้ อ ยมาก อาทิ
Yoshinogari Historical Park ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 253530
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับ Historical Park ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
ซึ่งนั บเป็ นแนวคิ ดในการจัด การพื้ นที่ ทางประวัติศาสตร์ของ National Park Service
27

Mary L. Kwas, "Archaeological Parks Preserving the Remnants of Ancient America,"
The Tennessee Conservationist, 5, (September/October 1987): 11 - 13.
28
Mary L. Kwas, Archeological Parks (Classroom Materials), Retrieved 23 November 2019,
from https://archeology.uark.edu/wp-content/uploads/2015/06/Archeological-Parks.pdf.
29
Ibid.
30
YOSHINOGARI HISTORICAL PARK (Park Summary), Retrieved 27 November 2019, from
http://www.yoshinogari.jp/en/contents1/.
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โดยมีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากฮอเรช มาร์เดน อัลไบรท์ (Horace Marden Albright)
ผู้ อ านวยการ National Park Service ในขณะนั้ น ได้ น าเสนอเมื อ งมอริ ส ทาวน์
(Morristown), สถานที่ เกิ ด ของจอร์ จ วอชิ ง ตั น ที่ เ วคฟิ ล ด์ (George Washington
Birthplace National Monument at Wakefield), เมืองเจมส์ทาวน์และยอร์กทาวน์
(Jamestown & Yorktown) ในปี พ.ศ. 2472 ให้ เ ป็ น National Historical Park31
ซึ่งแนวคิดของ National Historical Park หมายถึง การจัดตั้งพื้นที่ ที่มีลักษณะสาคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ 32 ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ แ ละประเภทของทรั พ ยากรซั บ ซ้ อ นมากกว่ า
National Historic Site แนวคิดดังกล่าวปรากฏในการสนทนาระหว่างฮอเรช มาร์เดน
อัลไบรท์ และวิลเลียม เอทเวิร์ท คาร์สัน (William Edward Carson) ประธาน Virginia
State Commission on Conservation and Development ข ณ ะ ป รึ ก ษ าห ารื อ
จัดตั้ง Park ในเมืองยอร์กทาวน์ (Yorktown) แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากปัญ หา
การบริหารจัดการที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น ความซับซ้อนของประเภททรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและวิธีการดาเนินงาน รวมไปถึงปัญหาการคัดค้านจากท้องถิ่น33
ต่ อ มา พ.ศ. 2473 หลุ ย ส์ คอนเวิ ล ส์ แครมตั น (Louis Convers Cramton)
สมาชิกรัฐสภาคองเกรสจากรัฐมิชิแกน ได้เสนอร่างกฎหมายประกาศให้เมืองเจมส์ทาวน์
และยอร์ กทาวน์ (Jamestown & Yorktown) เป็ น Colonial National Monument
และได้รับการอนุมัติในปีเดียวกันนั้น แต่ภายหลังกลับมีข้อถกเถียงต่อขนาดพื้นที่ของ
เมืองเจมส์ทาวน์และยอร์กทาวน์ที่นับว่าแตกต่างกันกับลักษณะของ National Monument
ซึ่งเป็นทรัพยากรเดี่ยว ๆ ทาให้เกิดปัญหาต่อคานิยามของ Monument ที่ครอบคลุมไปถึง
พื้ น ที่ท างประวั ติศ าสตร์ หลั ง จากนั้ น ฮอเรช มาร์ เดน อั ลไบรท์ ไ ด้ พ ยายามปรับ ปรุ ง
แนวทางการด าเนิ น งานของ National Park Service โดยก าหนดมาตรฐาน จัด แบ่ ง
ลักษณะการดาเนินงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
แต่ละประเภท34
31

National Park Service, The National Parks: Shaping the System, (Washington, D.C.:
Department of the Interior, 1991), 22 - 23.
32
National Park Service, NATIONAL PARK SERVICE GLOSSARY OF COMMONLY USED TERMS, 34.
33
Harry A. Butowsky, History and Definition of the Names of Historical Units
within the National Park System, Retrieved 10 November 2019, from
http://npshistory.com/publications/butowsky6/index.htm?fbclid=IwAR1mavbO25b_dr5
h0ueaiO4j3dXIaA9KS04vxgaycsc7jWZ-Aq2nM4wWxpY.
34
Ibid.
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จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 National Park Service ได้เสนอพื้นที่บางส่วนของเมือง
มอริ ส ทาวน์ (Morristown) ให้ เป็ น Morristown National Historical Park เพื่ อ เป็ น
เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) และบรรดาทหารในสงครามปฏิวัติอเมริกา
จนได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งนับเป็น National Historical Park แห่งแรกของ
สหรัฐอเมริกา และต่อมา พ.ศ. 2479 ได้ปรับเปลี่ยน Colonial National Monument
ให้กลายเป็น Colonial National Historical Park35
การดาเนินงาน National Historical Park เริ่มต้นจากการจัดทา Master Plan
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดาเนินงานตามลักษณะทรัพยากรและปัญหา
ของแต่ ละพื้นที่ ซึ่ งปรากฏหลักฐานการจัดท า Master Plan ฉบับแรกตั้งแต่ พ.ศ. 247536
ภายใต้การดาเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาวิจัย - การวางแผน – การดูแลรักษา
และบริการ37 โดยปัจจุบัน National Historical Park ในสหรัฐอเมริกามีจานวนทั้งหมด
ถึง 57 แห่ง (ข้อมูลล่าสุด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562)38

ภาพที่ 3 The Ford Mansion, Morristown National Historical Park
ที่มาภาพ : https://www.nps.gov/media/photo/gallery.htm?pg=3525057&id=44B20ED81DD8-B71B-0BF8D4A463826021, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562.
35

Ibid.
36
Garrett A. Smathers, HISTORICAL OVERVIEW of RESOURCES MANAGEMENT PLANNING in the
NATIONAL PARK SERVICE, Second printing ed., (United States: Department of the Interior, 1975), 5.
37
National Park Service, NPS – 28: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT GUIDELINE, (1998).
38
National Park System, Retrieved 15 November 2019, from
https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm.
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แนวคิดที่ 3 : อุทยานประวัติศาสตร์ปรับปรุงมาจากแนวคิดการบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจากการบูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัย กาแพงเพชร
และศรีสัชนาลัย ตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 องค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้เสนอแนะให้ประเทศไทยควรพัฒนาโบราณสถาน
แห่งใดแห่งหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวตามรูปแบบ Cultural Tourism ต่อมาในปี พ.ศ. 2519
กรมศิ ล ปากรได้ จั ด เตรี ย มเสนอโครงการในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524) และพิจารณาว่าเมืองสุโขทัย กาแพงเพชร และศรีสัชนาลัยเป็นโบราณสถานที่
สะท้อนความเป็นไทยมากกว่าที่อื่น จึงควรบูรณะโบราณสถานพร้อมกันกับสภาพแวดล้อมให้เป็นไป
ตามหลักการสากล และอานวยความสะดวกให้แกผู้เข้าชมโบราณสถาน โดยเริ่มต้นกาหนดให้ใช้ชื่อ
“โครงการบูรณะเมืองสุโขทัย” แต่กลับไม่ไพเราะ จึงได้ไปปรึกษา ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และ
อาจารย์นิจ หิญ ชีระนันท์ ซึ่งท่านได้เสนอให้ควรใช้คาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์ ” ทาให้เริ่มต้นใช้
คาดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 252039
การจั ดตั้ ง อุท ยานประวั ติศ าสตร์ถูก นั บเป็ น ส่ วนหนึ่ง ของการอนุ รัก ษ์ ยุค โลกาภิ วัฒ น์ หรื อ
ยุคทุนนิยมรุนแรง (พ.ศ. 2504-2546) ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่การอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย
ได้รับแนวคิดการดาเนินงานและกฎหมายมาจากทางโลกตะวันตก และนาโบราณสถานมาใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ40 แนวทางการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์เป็นการจัดการพื้นที่และโบราณสถาน
อันเนื่องมาจากปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
และผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ 41 ภายใต้แนวคิด “พื้นที่อนุรักษ์” ซึ่งมีการดาเนินงานในรูปแบบ
สหวิทยาการที่ มี ผู้เชี่ ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เข้ ามาร่วมมื อ ท าโครงการอนุรัก ษ์ เช่น นั ก โบราณคดี
นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ สถาปนิ ก ภู มิ ส ถาปนิ ก เป็ น ต้ น 42 นอกจากอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จ ะ
39

กองบรรณาธิการ, "คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิล ปากร และนิค ม มูสิกะคามะ ผู้อานวยการ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, (2523): 5 - 6.
ทั้งนี้ คาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” ได้ปรากฏขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เมื่อสานักผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ต้องการกาหนดแผนผังการใช้งานพื้นที่ภ ายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะอภิปราย
รายละเอียดในหัวข้อ 2.3 ต่อไป
40
กรรณิ การ์ สุธี รัต นาภิ รมย์ , "พั ฒ นาการแนวคิ ดและวิธีก ารอนุ รัก ษ์ โ บราณสถานในประเทศไทย,"
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (2549), 90 – 110.
41
สด แดงเอียด, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2562.
42
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, "70 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม," หน้าจั่ว, 12, (2536 - 2537): 44.

27
ดาเนินการอนุรักษ์โบราณสถานแล้ว ยังรวมไปถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเภทอื่น อาทิ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และแหล่งโบราณคดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรม
ของประเทศ โดยมีการกาหนดขอบเขตและจัดแบ่งพื้นที่สาหรับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างชัดเจน
อีกทั้งดาเนินการวิจัยข้อมูลและอนุรักษ์ตามกฏเกณฑ์การสงวนรักษาที่ได้กาหนดโดยกรมศิลปากร 43
ซึ่ ง นั บ ว่ า การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามทฤษฎี แนวคิ ด
หลักการตามมาตรฐานสากล44
เมื่อมีการกล่าวอ้างอิงถึง Cultural Tourism และการบูรณะโบราณสถานตามหลักการสากล
ผู้ศึกษาจึงจาเป็นต้องอธิบายและทาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้ง 2 หัวข้อ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล
ในช่วงเวลาร่วมสมัยกันกับการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ. 2519 ดังนี้
1. Cultural Tourism
Cultural Tourism หรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับตั้ง แต่
ทศวรรษ 2510 ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่ผู้เดินทางต้องการทาความเข้าใจ
เชิ งลึ กและเรี ยนรู้ วัฒ นธรรมและมรดกของจุดหมายปลายทาง ซึ่ งเดิ มเชื่ อว่าเป็ น การ
ท่ อ งเที่ ย วเฉพาะกลุ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี สถานะร่ ารวย และต้ อ งการแสวงหา
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทอื่นที่นอกเหนือไปจากสถานที่ทางธรรมชาติ45 การท่องเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรมครอบคลุ ม ทั้ ง โบราณสถาน เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ย่ า นเก่ า หรื อ ชุ ม ชน
ศาสนสถาน พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศิ ลปะ งานฝี มื อ การแสดง เทศกาลหรือ กิ จกรรม ประเพณี
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ภาษา อาหาร ความนิ ย มการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบดั ง กล่ า วท าให้
การท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จานวนมากให้กับชุมชนและท้องถิ่น
การท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมในแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเจริญ เติบโตมากขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรม นามาสู่การจัดทากฎบัตร
การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมฉบั บ แรก (ICOMOS Cultural Tourism Charter 1976)
โดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ซึ่งกล่าวถึงหลักการการท่องเที่ยว
43

ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 30.
44
นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ , "เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : บุกเบิกอุทยานประวัติศาสตร์ที่เมืองสุโขทัยเก่า,"
ศิลปากร, 61(2), (มีนาคม – เมษายน 2561): 90.
45
Bob McKercher and Hilary du Cros, Cultural Tourism : The Partnership Between
Tourism and Cultural Heritage Management, (New York: Haworth Hospitality Press, 2002), 1.
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ทางวัฒนธรรมจะต้องคานึงถึงการอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรมากกว่าประโยชน์จาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการดูแลรักษา
และการใช้งานทรัพยากรให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน และศึกษาผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมอย่างรอบด้าน 46 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ ปรับ ปรุง
แก้ ไ ขและจั ด ท ากฎบั ต รนานาชาติ ว่ า ด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม (ICOMOS
International Cultural Tourism 1999) แทนกฎบัตรฉบับเดิม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ตั้งแต่การวางแผนการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ให้ ส อดคล้ อ งไปกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ ง ยื น โดยมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้คานึงถึงคุณค่าของ
ทรัพ ยากรเป็ น หลั ก ข้ อ ส าคั ญ อี กประการหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ยวทางวั ฒ นธรรม คื อ
การมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลตอบแทนให้กับชุมชนและท้องถิ่น47
โดยกฎบั ต รฉบั บ ดั ง กล่ า วยั ง คงใช้ เ ป็ น แนวทางและหลั ก การด าเนิ น งานส าหรั บ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2. การบูรณะโบราณสถานตามหลักการสากล
การทบทวนข้ อมู ล การบู รณะโบราณสถานตามหลั กการสากลจะอ้ างอิง จาก
ช่วงเวลาที่เกี่ยวเนื่องกันกับการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2519
โดยเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ประกาศ
กฎบัตรเวนิส (The Venice Charter 1964) กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
บู ร ณะโบราณสถานและที่ ตั้ ง พ.ศ. 2507 ซึ่ ง มี เนื้ อ หากล่ า วถึ ง ค าจ ากั ด ความของ
โบราณสถานที่ไม่ได้ครอบคลุมเพียงสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่รวมไปถึง
โบราณสถานและแหล่ ง ที่ ตั้ ง (Monuments and Sites) เนื่ อ งจากบริ เ วณที่ ตั้ ง มี
ส่วนสาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพัฒนาสืบเนื่องมาจาก
กฎบั ต รเอเธนส์ (The Athens Charter 1931) ที่ ส นใจเพี ย งแค่ ตั ว โบราณสถาน
นอกจากนั้นยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ที่จาเป็นจะต้องใช้เทคนิคและวิทยาการจาก
สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน การบูรณะจะต้องเคารพความเป็ น
46

Charter of Cultural Tourism, Retrieved 8 June 2020, from
https://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/51.%20Cultural%20to urism.PDF.
47
ICOMOS International Cultural Tourism Committee, ICOMOS International Cultural
Tourism Charter : Principles and Guidelines for Managing Tourism at Places of Cultural and
Heritage Significance, (2002).
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ของแท้ ดั้ งเดิ ม หลี ก เลี่ ย งการต่ อ เติ ม หรือ เพิ่ ม วัส ดุ ใหม่ ส่ วนการขุด ค้ น ทางโบราณคดี
ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการทางวิชาการ โดยทุกขั้นตอนในการ
ด าเนิ น งานจะต้ อ งมี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานและสามารถค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ ในภายหลั ง
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ48
กฎบั ต รเวนิ ส ได้ ก ลายเป็ น หลั ก การส าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละน าไปปรั บ ใช้
ในแต่ละประเทศ โดยตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 2520 ได้มีการอภิปรายถึงความเหมาะสม
ของแนวคิดการอนุรักษ์และควรขยายไปมากกว่าโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง นาไปสู่การ
จัดทากฎบัตรฉบับต่าง ๆ โดยกฎบัตรแต่ละฉบับมีเนื้อหากล่าวถึงคาจากัดความ แนวคิด
หลักการ กระบวนการดาเนิน งาน และกฎหมายหรือข้อบั ง คับที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่ง จะต้อ ง
สอดคล้ อ งกั น กั บ กฎบั ต รเวนิ ส การทบทวนข้ อ มู ล กฎบั ต รในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
จะกล่ า วถึ งเฉพาะกฎบั ต รที่ จั ด ท าในช่ ว งทศวรรษ 2520 ร่ วมสมั ย กั น กั บ การจั ด ตั้ ง
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ดังนี้
- กฎบั ตรบูรา (The Burra Charter) โดย ICOMOS Australia ฉบับแรก
ในปี พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2524, 2531 และ 2542) ว่าด้วยเรื่อง
“Places” (พื้ น ที่ ) ก าลั ง มี บ ทบาทแทนโบราณสถานและที่ ตั้ ง ดั ง นั้ น
แนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานควรจะต้ อ งครอบคลุ ม ไปมากกว่ า
โบราณสถานและที่ ตั้ ง ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยพื้ น ที่ ผู้ ค น การใช้ ง าน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันแสดงถึงความสาคัญทางวัฒนธรรม (Cultural
Significance) และคุ ณ ค่ า ด้ า นต่ าง ๆ เช่ น ทางวิท ยาศาสตร์ ทางสั ง คม
ทางสุนทรียภาพ ทางจิตวิญญาณ ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น49
- กฎบั ต รฟ ลอเรนซ์ (The Florence Charter 1981) พ .ศ. 2524
กฎบั ต รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ส วนประวั ติ ศ าสตร์ (Historic Garden) ซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบของสถาปั ต ยกรรมและภู มิทั ศน์ โดยนั บ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของ
โบราณสถานและจาเป็ นต้องได้รับการอนุ รักษ์ ต ามหลัก การที่กาหนดใน
กฎบัตรเวนิส สวนประวัติศาสตร์ประกอบด้วยแผนผัง สภาพภูมิประเทศ
พั น ธุ์ พื ช สิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า งและลั ก ษณะการตกแต่ ง พื้ น ที่ แหล่ ง น้ า
และหมายความรวมตั้งแต่สวนขนาดเล็กไปจนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่
48

Venice Charter, Retrieved 10 December 2019, from https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
Burra Charter, Retrieved 10 December 2019, from https://australia.icomos.org/wpcontent/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf.
49
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โดยไม่ ส ามารถแยกสวนประวั ติ ศ าสตร์ อ อกจากสภาพแวดล้ อ มได้
การใช้งานสวนประวัติศาสตร์เหมาะสมสาหรับการเข้าชม พั กผ่อน และ
อาจมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมได้ แต่จะต้องไม่กระทบต่อคุณค่าของทรัพยากร50
- กฎบั ตรวอชิ งตั น (Washington Charter 1987) กฎบั ตรเพื่ อการอนุ รักษ์
เมื องและพื้ นที่ เมื องประวั ติ ศาสตร์ พ.ศ. 2530 ซึ่ งมี แนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์
พื้นที่เมือง ย่าน ชุมชน หรือพื้นที่ศูนย์กลางภายในเมือง ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ รวมไปถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น
โดยมีบทบาทในฐานะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแสดงคุณค่าของ
เมืองหรือพื้นที่นั้น การอนุรักษ์จะต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อยูอ่ าศัย
ในพื้นที่เป็นลาดับแรกสุด51
จากข้อมูลที่มาและแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 กลุ่มแนวคิดดังที่กล่าวไปแล้วนั้น
เป็นการทบทวนข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาที่ทาให้เข้าใจถึงภูมิหลังของอุทยานประวัติศาสตร์ ในมุมมอง
ของนั ก วิชาการแต่ ละกลุ่ ม แนวคิด ซึ่ง ใช้วิ ธีการศึ กษาและหลั กฐานในการอ้ างอิ ง ที่ แตกต่ างกัน ไป
ทั้ ง การค้ น คว้ าเอกสาร การสั ม ภาษณ์ และการศึ ก ษาเปรีย บเที ย บ จนน ามาซึ่ ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐานใน
ประเด็นต่าง ๆ และยังสะท้อนให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศไทยกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับชาติและนานาชาติด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้
จะเป็น เนื้อหาส่วนสาคัญในการวิเคราะห์แนวคิดและที่มาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ในบทที่ 4 ต่อไป

50

Historic Gardens (The Florence Charter 1981), Retrieved 31 March 2020, from
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_e.pdf.
51
Washington Charter, Retrieved 31 March 2020, from https://www.icomos.org/charters/towns_e.pdf.

31
2.3 ความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในหัวข้อ 2.2 ที่ได้กล่าวถึง
การใช้คาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” เป็นครั้งแรกที่โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของกรมศิลปากร
แต่จากการทบทวนเอกสารของผู้ศึกษากลับพบข้อมูลสาคัญ อีกประการหนึ่งที่กล่าวถึง การได้รับชื่อ
“อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ ” มาจากนิ จ หิ ญ ชี ระนั นท์ และสุ เมธ ชุ มสาย ณ อยุ ธยา จึ งเป็ นเหตุ ให้ ต้ อง
ทบทวนเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้ง 2 ท่าน ทาให้พบข้อมูลว่า “อุ ทยานประวัติ ศาสตร์ ”
ปรากฏตั้งแต่การดาเนินงานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของสานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยแล้ว
จากประเด็นข้อมูลที่ได้ มาจากการทบทวนเอกสารดังกล่าว จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ช่วงเวลาให้มากขึ้น
ถึงแม้ว่าแนวคิดเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ของสานักผังเมืองจะเกิดขึ้นก่อน แต่กลับมิได้ถูก
ดาเนินการจัดตั้งจริง ทาให้โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของกรมศิลปากรกลายเป็นโครงการแรก
ที่สามารถจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ได้แล้วเสร็จ และสามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาแนวคิด วิธีการดาเนินงาน ปัญ หาและอุปสรรคของอุทยานประวัติศาสตร์
ภายใต้ ค วามแตกต่ างของพื้ น ที่ และหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ โดยสามารถจัด แบ่ง ความเป็ นมาของ
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : เขตอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
แนวคิดเรื่องเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในการจัดทาแผนผัง การใช้พื้นที่
เมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากความสาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคย
เป็น เมืองหลวงระยะเวลานานถึง 417 ปี และมีแนวโน้ม การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคม
อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 52 นิจ หิญ ชีระนันทน์ และสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าและ
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า กองแผนผั ง ส านั ก ผั ง เมื อ งในขณะนั้ น มี แ นวคิ ด ต้ อ งการจะประกาศกั น เขตพื้ น ที่
ขนาดใหญ่ เพื่อสงวนรักษาโบราณสถานและพื้นที่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มิให้ถูกทาลายจาก
การลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ การก่อสร้างอาคารราชการและที่อยู่อาศัยในเขตโบราณสถาน (ภาพที่ 4
และ 5) และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการต่อภายหลัง พร้อมทั้ งฟื้นฟูวิถีชีวิต
และจิตวิญญาณของเมืองในอดีต ทั้งที่อยู่อาศัย ผังเมือง และเส้นทางคมนาคมกลับคืนมาด้วย53
52

หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ศธ.0701.9.10/157 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ งกรรมการด าเนิ น การบู รณะเขตอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ เขตบ้ า นสวนในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2510), 42 - 43.
53
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2562.
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ภาพที่ 4 การก่อสร้างอาคารราชการใหม่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ที่มาภาพ : (สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2510: หน้า 6). (ศธ. 0701.9.10/156)

ภาพที่ 5 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ที่มาภาพ : (สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2510: หน้า 7). (ศธ. 0701.9.10/156)
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สานักผังเมืองได้เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ได้แก่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมศิลปากร, กรมการศาสนา, กรมการฝึกหั ดครู, กรมวิสามั ญ
ศึกษา, กรมอาชีวศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ นายกเทศมนตรีเมืองนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการ
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงบประมาณ และองค์การส่ง เสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เข้ามาร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการ โดยเริ่มประชุมในนามของ “โครงการแผนผัง
เมืองพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2510 ประเด็นสาคัญ ที่ได้จากการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการแผนผังเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้ง 3 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้54
1. การก าหนดเขตที่ ดิ นออกเป็ น 3 ลั กษณะ ได้ แก่ เขตที่ จะพั ฒ นาเป็ นเมื องในปั จจุ บั น
เขตที่จะบูรณะรักษาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และเขตที่จะสงวนไว้เป็นที่อยู่แบบเรือกสวน
ที่ไม่หนาแน่น พร้อมทั้งตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินในแต่ละเขตเพื่อวางแผนโครงการ
2. การดาเนินการก่อสร้างอาคารใด ๆ ก็ตามที่จะกระทบต่อการแบ่งเขตที่ดินทั้ง 3 ลักษณะ
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานพิจารณาแนวทางไม่ให้กระทบกับแผนงาน เช่น การหา
พื้นที่อื่นทดแทน การย้ายสถานที่ การงดเว้นการก่อสร้างเพิ่มเติม เป็นต้น
3. การกาหนดแผนปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปีของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้แผนงานโครงการแล้ว
กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ เสนอขออนุ มั ติ “โครงการพั ฒนาเกาะเมื องพระนครศรีอยุ ธยาและบริ เวณ
ใกล้เคียง” จากคณะรัฐมนตรี ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
จากโครงการแผนผังเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยกาหนดวัตถุประสงค์และจัดแบ่งพื้นที่โครงการ ดังนี55้
“วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่อยู่ดี หากินดี ในขณะเดียวกัน
ก็เพื่อบูรณะให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์ สาหรับรักษามรดกและประวัติของชาติไว้ให้ประจักษ์
ต่ออนุชนรุ่นหลัง เพื่อได้ศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ โดยแบ่งเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง
ออกเป็น 3 เขต (ภาพที่ 6) ดังนี้
1. เขตที่จะส่งเสริมให้เป็นเมืองที่เจริญคับคั่ง เขตนี้ได้แก่บริเวณที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนอยู่แล้ว เช่น บริเวณหัวรอ เป็นต้น ทั้งนี้ได้ขยายเขตเมืองออกไปนอกเกาะ
ซึ่งเป็ น เขตเทศบาลอยู่แ ล้วด้ วย โดยจะมี การวางระบบท านบระบายน้ าและ
กันน้าท่วมในเขตนี้ เพื่อให้มีการใช้ที่ดินได้เต็มที่โดยมิต้องถมทั้งหมด
54
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2. เขตที่จะบูรณะและรักษาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เต็มพื้นที่ ในเขตนี้จะ
มิให้มีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่เข้ามาปะปน ส่วนใหญ่ได้แก่บริเวณกลางเกาะ
ซึ่งมีโบราณสถานสาคัญ ตั้ง อยู่ เช่น วังหลวง วัดพระศรีสรรเพชร วัดพระราม
วัดราชบูรณะ และวัดมหาธาตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานเหลืออยู่
เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะในเกาะเมื อ งด้ านตะวัน ตกเฉี ย งใต้ เขตทั้ ง หมด
ดังกล่าวในปัจจุบันมีประชาชนอยู่น้อย
3. เขตที่จะรักษาให้เป็นที่อยู่แบบบ้านสวนหรือบ้านไร่ เขตนี้มีบริเวณประชิดกับ
เขตที่จะบูรณะและรักษาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีซากโบราณสถาน
อยู่ทั่ว ๆ ไป และปัจจุบันมีผู้คนเข้ามาพักอาศัยอยู่บ้างแล้ว บ้านพักอาศัยในเขต
นี้จะต้องเป็นบ้านแบบไทยโบราณ (ภาพที่ 7) หรือเป็นลักษณะของไทยโดยการ
ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ เหมาะสมและกลมกลื น กั บ โบราณสถานต่ าง ๆ
ทั้งที่ขุดแต่งแล้วและยังมิได้ขุดแต่ง
เหตุที่จัดย่านอาศัยแบบบ้านไร่ไว้ประชิดกับเขตอุทยานประวัติศาสตร์เช่นนี้ ก็เพราะ
1. เพื่ อ มิ ให้ ต้ อ งโยกย้ ายประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่ มี ภู มิ ล าเนามาแต่ ดั้ ง เดิ ม ภายใน
เขตดังกล่าวออกไปทั้ ง หมด เพราะจะเกิ ดความเดือ ดร้อนแก่ บุ คคลเหล่ านั้ น
เกินความจาเป็น
2. เพื่ อ มิ ใ ห้ บ ริ เวณอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ก ลายเป็ น ที่ เปลี่ ย วปราศจากผู้ ค น
ซึ่งอาจจะไม่เป็ นที่ พึ งปรารถนาของนัก ทัศนาจรทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะบริ เวณ
ด้านตะวันตก ซึ่งไกลจากแหล่งชุมชนที่หัวรอ”
การก าหนดพื้ น ที่ ภ ายในเกาะเมื องพระนครศรี อยุ ธ ยาออกเป็ น 3 เขตนั้ น สุเมธ ชุ มสาย
ณ อยุ ธ ยา หนึ่ งในคณะท างานของส านั ก ผั ง เมื อ ง ได้ ก ล่ า วว่ า สภาพโบราณสถานในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาถูกทาลายไปมากเกินกว่าที่จะขึ้นทะเบียนโบราณสถานพื้นที่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีการ
ตั้ง ถิ่น ฐานของชุ มชนและบ้านเรือนกระจายอยู่ในแต่ละพื้ น ที่ จึง ไม่ สามารถไล่รื้อชุ มชนต่าง ๆ ได้
ทาได้เพียงดาเนินการกาหนดขอบเขตพื้นที่เท่านั้น ซึ่งคาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” เป็นผลจากการ
จั ด แบ่ ง พื้ น ที่ เกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาและบริ เวณใกล้ เคี ย งออกเป็ น 3 เขต เขตพื้ น ที่ แ ละ
โบราณสถานกลางเมื อง รวมไปถึ งร่ องรอยหรื อซากของโบราณสถานเหมาะสมจะใช้ ค าว่ า “อุ ทยาน
ประวั ติ ศาสตร์ ” เนื่ อ งจากถู ก จั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ไ ปเพี ย งบางส่ ว น ไม่ ใ ช่ พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา”56
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ภาพที่ 6 การจัดแบ่งพื้นที่โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง
ออกเป็น 3 เขต ได้แก่
1. เขตที่จะส่งเสริมให้เป็นเมืองที่เจริญคับคั่ง (พื้นที่สีส้ม)
2. เขตที่จะบูรณะและรักษาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เต็มพื้นที่ (พื้นที่สีเขียว)
3. เขตที่จะรักษาให้เป็นที่อยู่แบบบ้านสวนหรือบ้านไร่ (พื้นที่สีเหลือง)
ที่มาภาพ : (สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2510: หน้า 3). (ศธ. 0701.9.10/156)
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ภาพที่ 7 การกาหนดลักษณะบ้านแบบไทยในเขตที่จะรักษาให้เป็นที่อยู่แบบบ้านสวนหรือบ้านไร่
ที่มาภาพ : (สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2510: หน้า 14). (ศธ. 0701.9.10/156)
โครงการพั ฒ นาเกาะเมือ งพระนครศรีอ ยุ ธยาและบริเวณใกล้เคี ยงได้ ก าหนดระยะเวลา
การดาเนินงานออกเป็นโครงการ 5 ปีแรก โครงการ 10 ปี และโครงการ 20 ปี โดยโครงการ 5 ปีแรก
จะเป็นการพั ฒนาระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ การขยายเขตเมืองที่กาลัง มีความเจริญ
งดเว้นการก่อสร้างและต่อเติมอาคารในบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งสงวนเป็นโบราณสถานเต็มพื้นที่
และให้กรมศิลปากรดาเนินการขุดแต่งโบราณสถานตามงบประมาณที่จะได้รับ สาหรับอาคารราชการ
ที่มีความต้องการจะสร้างขึ้นใหม่และมีงบประมาณ สามารถสร้างในพื้นที่ที่ไม่ขัดกับแผนงานโครงการ
ส่วนโครงการ 10 ปี และ 20 ปี เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องของกรมศิลปากรและการส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว รวมไปถึงการงดใช้อาคารที่สร้างไว้ในพื้นที่ เขตอุทยานประวัติศาสตร์และเตรียมหา
ที่ดินใหม่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อสร้างอาคารและรองรับการขยายตัวของหน่ว ยงาน
ราชการที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา การก่อสร้างบ้านพัก
ราชการ กรมปศุสัตว์ และสถานศึกษา เป็นต้น57
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โดยรายละเอียดการดาเนินงานที่กาหนดให้จัดทาสาหรับโครงการแต่ละปีมีดังนี้58
โครงการ 5 ปีแรก
1. เตรี ย มและท าถนนใหม่ ซึ่ ง ใช้ เป็ น ท านบด้ ว ย เพื่ อ เตรี ย มการให้ เมื อ งขยายออกไป
ตามบริเวณและทิศทางที่กาลังจะเป็นอยู่แล้ว
2. งดเว้นการก่อสร้างใด ๆ รวมทั้งการต่อเติมในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งสงวนเป็น
โบราณสถานเต็มพื้นที่
3. ปรับปรุงและตัดถนนสายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้มีผิวจราจร ทางเท้า และท่อระบายน้า
ตามมาตรฐาน
4. สร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองทางด้านเหนื อของเกาะเมืองข้างวัด วิห ารทอง ออกไป
บรรจบกับถนนที่มีอยู่แล้ว ช่วยการขยายตัวของบริเวณพาณิชย์ ให้แผ่ไปทางด้านเหนือ
5. ขุดและลอกคลองทั้งในเกาะเมืองและภายนอก ให้เข้าระบบการระบายน้าตามแผนผัง
6. อนุญาตให้เอกชนสร้างบ้านแบบบ้านสวนหรือบ้านไร่ในบริเวณที่กาหนดไว้
7. เริ่มขุดแต่งโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
โครงการ 10 ปี
1. ส่งเสริมการพัฒนาบริเวณที่กาหนดให้เป็นเมือง ทั้งในเกาะเมืองและภายนอก
2. สร้างสะพานรถยนต์ข้ามแม่น้าตรงหัวรอออกไปบรรจบถนนทานบนอกเกาะเมือง
3. ดาเนินการขุดแต่งโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ต่อไป
4. จัดให้มีสถานที่บริการเพื่อกิจการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนผัง
5. เริ่ ม การโยกย้ า ยอาคารของราชการซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ผิ ด ที่ ต ามแผนผั ง ให้ เข้ า ไปอยู่ ยั ง ที่ ซึ่ ง
กาหนดใหม่ ตามกาลังงบประมาณ
6. ส่งเสริมให้พื้นที่ระหว่างแม่น้าป่าสักกับทางรถไฟ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ้างแล้ว
เป็นย่านอุตสาหกรรม เนื่องจากขนส่งให้สะดวก ทั้งทางรถไฟ ทางถนน และทางน้า
โครงการ 20 ปี
1. ขยายเขตเมืองซึ่งระบายน้าด้วยถนนทานบ ต่อขึ้นไปทางด้านเหนือของหัวรอ โดยสร้าง
สะพานเชื่อมกันจนครบตามโครงการ
2. ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ และในบริเวณอื่น ๆ จนครบถ้วน
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กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น
และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม อาทิ กรมศิลปากร กรมชลประทาน
กรมธนารักษ์ สานักงบประมาณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองนครศรีอยุธยา โดยจัดแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ คณะกรรมการดาเนิน การบูรณะเขตอุท ยานประวัติศาสตร์และเขตบ้ านสวนในเกาะเมือ ง
พระนครศรีอยุธยา59 ซึ่งนับเป็นฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติงาน กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่
พิจารณากฎเกณฑ์ หลักการ งบประมาณ รวมไปถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กรมศิลปากรถือเป็นหนึ่งในคณะทางานโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ
บริ เวณใกล้ เคี ย ง ได้ เสนอของบประมาณปี ล ะ 1,000,000 บาท ในช่ ว ง 5 ปี แ รก เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2511 - 2515 เพื่ อ ถากถาง ขุ ด แต่ ง และบู รณะโบราณสถานเท่ า ที่ จ าเป็ น ส่ ว นการบู รณะ
โบราณสถานทั้ งหมดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธ ยาถูกบรรจุอยู่ในแผนการดาเนิน งานและเสนอ
งบประมาณโครงการ ระยะ 10 และ 20 ปี ซึ่งน่าจะใช้งบประมาณในการบูรณะปีละ 2,000,000 บาท
ระยะเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 25,000,000 บาท60 ซึ่งนับเป็นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในโครงการ
ทั้ง 3 ระยะ แต่ เนื่ อ งด้วยปัญ หาของกรมศิล ปากรที่ ไ ม่มี บุ คลากรที่ มี ความชานาญด้านโบราณคดี
เพี ยงพอและงานอนุรักษ์โบราณสถานยังเป็นเรื่องใหม่ จึง ทาได้เพียงดาเนินการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานที่ สาคัญ ตามงบประมาณที่ ได้รับเท่านั้น 61 โดยมิไ ด้มีแนวทางที่ จะอนุรักษ์และพัฒ นา
โบราณสถานภายใต้การจัดแบ่งพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดาเนินงานได้เกิดปัญหาและข้อร้องเรียนต่อแผนงานโครงการ
พัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงจานวนมาก อาทิ ปัญหาการระงับการก่อสร้าง
อาคารราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2511 ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิท ยาลัย วิทยาลัย ครูพระนครศรีอ ยุธยา โรงพยาบาล
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อ่ า น รายชื่ อ และหน้ าที่ ค ณะกรรมการอ านวยการพั ฒ นาเกาะเมื อ งและบริ เวณใกล้ เคี ย ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดาเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศ าสตร์และเขตบ้านสวนในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ใน ภาคผนวก – ข.
60
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ศธ.0701.9.10/157 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ งกรรมการด าเนิ น การบู รณะเขตอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ เขตบ้ า นสวนในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา, 60.
61
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: บริษัท
สานักพิมพ์สมาพันธ์ จากัด, 2533), 14.

39
ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โรงเรี ย นพณิ ช ยการ โรงเรี ย นการช่ า งชาย โรงเรี ย นอนุ บ าล
กองกากับการตารวจภูธร ศาลาประชาคม โรงงานสุรา ฯลฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้อนุมัติงบประมาณ
และแผนการก่ อ สร้ า งอาคารเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ท าให้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ส่ ว นรวมและสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณราชการ62 อีกทั้ง ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการที่ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี นับเป็นการ
สกัดกั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้น
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านโครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโครงการ
ในความฝัน ไม่สามารถกาหนดพื้นที่การใช้งานแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ 63 โดยเฉพาะ
ปัญหาการย้ายสถานที่ราชการออกจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นโครงการในระยะ 10 และ 20 ปี
หากจาเป็นต้องสร้างอาคารใหม่จากความต้องการใช้งานจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา จาเป็นต้องสร้างอาคารนอน 1 หลัง และบ้านพักครู 3 หลัง วิทยาลัยเกษตรกรรม
พระนครศรีอยุธยาไม่มีที่เพียงพอสาหรับการฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ตั้งติดอยู่กับเขตโบราณสถาน
ไม่สามารถก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมได้แล้ว แต่กลับติดปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงไม่สามารถย้ ายออก
จากพื้นที่ได้ทันที เป็นต้น
จากปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อร้องเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ
บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้คณะกรรมการจาเป็นต้องพิจารณาหาทางออกของปัญ หาและแนวทางที่
เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพยายามที่จะผลักดัน
การบั ง คั บ ใช้ พื้ น ที่ ภ ายในโครงการแต่ ล ะเขตให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลได้ ม ากที่ สุ ด อาทิ กรณี วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอ ยุธยา คณะกรรมการได้เสนอให้ กรมศิ ลปากรเข้าไปสารวจพื้ น ที่ ภ ายในวิ ทยาลัย ครู
ที่ไม่ซ้ อนทับโบราณสถาน และอนุญ าตให้ก่อสร้าง โดยไม่จาเป็นต้อ งย้ายออกจากพื้นที่ เกาะเมือ ง
พระนครศรีอยุ ธยาทัน ที กรณี วิทยาลั ยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยาให้เร่ง จัด สรรงบประมาณ
และพั ฒ นาพื้ นที่ ใหม่ นอกเกาะเมื องพระนครศรีอยุธยา (ทุ่ง หัน ตรา) เพื่ อรองรับ การขยายตัวและ
ไม่อนุญ าตให้ ก่อสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่เดิมแล้ว ส่วนกรณี สถานที่ราชการอื่น ๆ ที่ต้องการก่อสร้าง
อาคารเพิ่ ม เติ ม และยั งไม่ มี แ นวทางรองรั บ การขยายตั ว จะต้ อ งด าเนิ น การไม่ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ
โบราณสถาน เช่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น64
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หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ศธ.0701.9.10/157 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ งกรรมการด าเนิ น การบู รณะเขตอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ เขตบ้ า นสวนในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา, 5 - 9.
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เรื่องเดียวกัน, 47.
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เรื่องเดียวกัน, 48 - 52.
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จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ เพื่อเร่งรัด
ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จ โดยรวบรวมคณะกรรมการอานวยการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดาเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร์และเขตบ้านสวน
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มาตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ในนาม คณะกรรมการบูรณะอุทยาน
ประวัติศาสตร์และพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง 65 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
อ านาจหน้ า ที่ ค ณะกรรมการชุ ด ดั ง กล่ า วยั ง มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ คณะกรรมการทั้ ง 2 ชุ ด เดิ ม
แต่ป รับ เปลี่ ยนมาให้ค วามสาคั ญ กับ เขตที่ จะบู รณะเป็น อุท ยานประวัติศ าสตร์แ ละเขตบ้ านสวนที่
ต่อเนื่องมาจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โดยแสดงถึงความต้องการที่จะเร่งรัดบริหารจัดการพื้นที่ที่
กาหนดให้เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ก่อนเป็นลาดับแรก เนื่องจากพื้น ที่ดังกล่าวมีความสาคัญ
มากกว่าเขตอื่น ๆ นอกจากนั้นอาจเป็นผลมาจากเสถียรภาพในการทางานของคณะกรรมการชุดเดิม
ที่ประสบปัญหาจากการดาเนินงานได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาปรับปรุงเขตที่จะบูรณะพัฒนาให้เป็น
อุทยานประวัติศาสตร์ใหม่ โดยกันเขตโรงเรียนพาณิชยการอยุธยาวิทยาลัย วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาออกไว้นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ทาให้พื้นที่ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาเหลือเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์เพียง 1,810 ไร่ 66 จากเดิมที่กาหนดในแผนผัง
โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุ ธยาและบริเวณใกล้เคียงไว้ประมาณ 2,615 ไร่ (วัดขนาด
พื้นที่จาก Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) กรมศิลปากรได้ ประกาศกาหนด
เขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 1,810 ไร่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 251967 (ภาพที่ 8) โดยอาจนับเป็นผลงานของโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ
บริเวณใกล้เคียงที่สามารถกาหนดขอบเขตที่คาดหวังจะให้เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์จนแล้วเสร็จ
แต่ เขตอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ดั งกล่ าว กลั บ มิ ไ ด้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหรือ วางแผนแนวทางอนุ รั กษ์
โบราณสถานใด ๆ ตามที่กาหนดในโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง
ท าให้ ข อบเขตที่ ดิ น โบราณสถานพระนครศรีอ ยุ ธ ยาจั ง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาที่ ถู ก ประกาศนั้ น
เป็นเพียงการกาหนดขอบเขตที่ดินของโบราณสถานภายใต้บทนิยามตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504 เท่านั้น
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อ่ า น รายชื่ อ และหน้ า ที่ ค ณ ะกรรมการบู ร ณ ะอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง ใน ภาคผนวก – ข.
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"ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 102,
(17 สิงหาคม 2519): 2149 - 2150.
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เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 8 แนวเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาภาพ : (ราชกิจจานุเบกษา, 2519: หน้า 2151.)
อย่ า งไรก็ ต าม การริ เริ่ ม ก าหนดเขตอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ อ อกจากเขตเศรษฐกิ จ และ
เขตที่อยู่อาศัยจะเป็นการกาหนดพื้นที่เพื่อจัดทาแผนผังการใช้งานเมืองพระนครศรีอยุธยา แต่กลับมี
การสอดแทรกให้เห็นถึงแนวคิด การสงวนรักษาโบราณสถานและพื้นที่ภายใต้กรอบคิดที่มุ่งหวังจะ
พัฒนาพื้นที่ในภาพรวมทั้ง เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหรือในพื้นที่ขนาดใหญ่ และพยายามยับยั้ง
การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่โบราณสถานที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อบรรยากาศ
ของเมืองประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน
ในแนวทางใหม่ของประเทศไทย ถึงแม้ว่าสานักผังเมืองจะไม่สามารถดาเนินโครงการพัฒนาเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงได้ บรรลุต ามวัตถุ ประสงค์ที่ กาหนดไว้ แต่ก็ได้จุด ประกาย
ให้เห็นถึงช่องว่างในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น ทั้ งกรมศิลปากรและ
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะกรมศิ ล ปากรที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เพี ย งการขุ ด แต่ ง และบู รณะ
โบราณสถานเป็นแห่ง ๆ เท่านั้น พร้อมทั้งส่งต่อแนวคิดและวิธีการที่ เหมาะสมไปสู่การดาเนินงาน
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในช่วงเวลาต่อไป
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ระยะที่ 2 : โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิ ลปากรได้ เริ่ ม ต้ น ขุ ดแต่ งและบู รณะโบราณสถานในโครงการฟื้ น ฟู บู รณะเมื อ งเก่ า
จังหวั ดสุ โขทั ย ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2496 ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง พ.ศ. 2508 แต่ ด้ ว ยจ านวนโบราณสถานที่ มี
ปริมาณมาก ยากต่อการดูแลรักษา และยัง มุ่งเน้น ไปที่การรักษารูปทรงของโบราณสถานให้ คงอยู่
ในสภาพเดิม จึงก่ ออิ ฐเพิ่ มเติม เข้ าไปโดยไม่ คานึ ง ถึ ง โครงสร้างทางวิศ วกรรม ท าให้ โบราณสถาน
พังทลายลงมาเป็นจานวนมาก หลังจากนั้น ในช่วง พ.ศ. 2509 – 2520 กรมศิลปากรละเลยต่อการ
ดูแลรักษาโบราณสถานและเกิดการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ ทาให้โบราณสถานพังทลายลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ผนวกกันกับสภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ชาวบ้านจึงบุกรุกทาลายพื้นที่เข้าไปทา
เกษตรกรรม เลี้ ย งสั ต ว์ และขยายชุ ม ชนเข้ า ไปโดยรอบโบราณสถานอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
สภาพแวดล้อมพื้นที่เมืองสุโขทัยเสื่อมโทรมลงไปอีก68
กรมศิลปากรพิจาณาว่าการดาเนินงานที่เมืองสุโขทัย โดยลาพัง อาจจะไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าใดนัก จึงได้เสนอโครงการบูรณะเมืองสุโขทัยให้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุนและอนุรักษ์
โบราณสถานส าคั ญ ในภู มิ ภ าคต่ าง ๆ โดยมี ม ติ รั บ โครงการบู รณะเมื อ งสุ โขทั ย ไว้ ในการอุ ป ถั ม ภ์
เช่นเดียวกันกับบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย และโมเฮนโจดาโร ประเทศปากีสถาน ในการประชุม
สมัยสามัญครั้งที่ 19 ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ในปี พ.ศ. 251969 นอกจากนั้น กรมศิลปากรได้
พยายามผลักดันแผนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเข้าบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ภายใต้สภาพปัญหาการบุกรุกทาลายโบราณสถานและขาดการส่งเสริม
การอนุ รัก ษ์ ท างวัฒ นธรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ รัฐ บาลพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและ
สนับสนุนงบประมาณในการสงวนรักษา บูรณะ ซ่อมแซม ป้องกันมรดกทางวัฒนธรรม และพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ70

68

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (6) ศธ.2.1.3.7/5 เอกสารกรมศิลปากร (แฟ้มผู้บริหาร) กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการประชุมคณะกรรมการอานวยประสานงานและควบคุมการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ครั้งที่ 4/2530 (26 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2530), 91 – 92.
69
วีระ โรจน์พจนรัต น์ , "ความเป็ นมาของโครงการอุ ทยานประวัติศ าสตร์สุโ ขทัยและการศึกษาวิจัย ,"
รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2526, หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ, (2526), 1 - 2.
70
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สี่ พ.ศ. 2520 – 2524, (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2519), 311, 378.

43
องค์การเพื่ อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ ได้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาศึกษา ให้ความรู้และคาแนะนาในการดาเนินงานกับกรมศิลปากร พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้ โครงการ “Sukhothai Monuments Developments for Tourists” โดยมีการดาเนิน งาน
บูรณะโบราณสถาน การบารุงรักษาพื้นที่ ความปลอดภัย ระบบถนน แผนงานการท่องเที่ยว และ
สิ่งอานวยความสะดวก รวมไปถึงการสงวนรักษาโบราณสถานที่ถูกทาลายจากการตัดทางหลวงแผ่นดิน
สายสุโขทัย – ตาก ในกิโลเมตรที่ 49 - 51 ซึ่งตัดผ่านในเขตกาแพงเมืองสุโขทัย (ภาพที่ 9 และ 10)
เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524 71 โดยในขณะเดียวกัน
กรมศิลปากรได้ ผลักดัน ให้เกิ ด โครงการอุท ยานประวั ติศาสตร์สุโขทั ย 72 จนได้รับการอนุมั ติจาก
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เพื่อดาเนินการพัฒนาเมืองสุโขทัย ภายใต้คาแนะนา
ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ภาพที่ 9 การตัดทางหลวงแผ่นดินสายสุโขทัย-ตาก ผ่านภายในเขตกาแพงเมืองสุโขทัย
ที่มาภาพ : (Fine Arts Department and Ministry of Education Government of Thailand 1982: pages 44).

71

หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ศธ.0701.9.5.2/128 เอกสารส านั ก งานเลขานุ การกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (พ.ศ. 2519), 4 - 5.
72
ที่มาของชื่อ “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ” ได้รับมาจากดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และ
นิ จ หิ ญ ชี ระนั น ท์ ใน กองบรรณาธิก าร, "คุ ย กั บ เดโช สวนานนท์ อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร และนิ ค ม มู สิ ก ะคามะ
ผู้อานวยการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ (2523): 5 – 6.
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ภาพที่ 10 แนวทางหลวงแผ่นดินสายสุโขทัย-ตากที่ตัดผ่านภายในเขตกาแพงเมืองสุโขทัย (เส้นสีเหลือง)
กับสายใหม่ที่ปรับปรุงจากเดิม (เส้นสีแดง)
ที่มาภาพ : (Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562).
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เดิมกาหนดขอบเขตพื้นที่ประมาณ 43,750 ไร่ ตรงกันกับ
ขอบเขตที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัยเก่า จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2518
แต่ ภายหลั งได้ ปรับเปลี่ยนมาด าเนิ นการพื้ นที่ ภายในก าแพงเมื อง ประมาณ 1,600 ไร่ (ภาพที่ 11)
เนื่องจากข้อจากัดด้านกาลังคนและงบประมาณที่กาหนดไว้จานวน 44,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์
การดาเนินงานตามที่ปรากฏในแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดังนี้73
1. อนุ รั ก ษ์ โบราณสถานในเมื อ งสุ โขทั ย และบริ เวณใกล้ เคี ย งไว้ เป็ น หลั ก ฐานทางศิ ล ป
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมของชาติ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
2. ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม เศรษฐกิ จ และวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในอดี ต เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ของชาวไทยในปัจจุบัน
3. ปรุงแต่งหรือคงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองสุโขทัยในอดีตไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. ปรับปรุงกายภาพของเมืองให้ เกิดความร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ในประวัติศาสตร์ และพันธุ์ไม้
พื้นเมืองในปัจจุบัน
73

กรมศิ ล ปากร, โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย แผนแม่ บ ท เมษายน 2521, (กรุง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2521,) ฆ – ง.
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5. ฟื้ น ฟู ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น การละเล่ น พื้ น เมื อ ง รวมทั้ ง เทศกาลที่ ส าคั ญ ให้ สั ม พั น ธ์ กั น กั บ
กายภาพของเมือง
6. พัฒนารายได้ของประชาชนในพื้นที่ของโครงการในรูปอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภาพที่ 11 ขอบเขตพื้นที่โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตามแผนงานของกรมศิลปากร (พื้นที่สีเหลือง
และฟ้า) ก่อนปรับเปลี่ยนมาดาเนินการพื้นที่ภายในกาแพงเมือง (พื้นที่สีฟ้า)
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2530: หน้า ก.)
ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2519 สาหรับการศึกษาค้น คว้าและวิจัยทางวิชาการแผนแม่บ ทอุทยาน
ประวัติศาสตร์ และกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2520 - 2524 สาหรับดาเนินการตามแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์74
ภายหลังจากที่สานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2520 จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อให้กรมศิลปากรได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ แต่ด้วยข้อจากัดด้าน
ความสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ ก รมศิ ล ปากร กรมศิ ล ปากรจึ ง ได้ ข อความร่ ว มมื อ คณาจารย์ จ าก
สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี มานุษยวิทยา สถาปัตยกรรม
วิศวกรรม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
74

เรื่องเดียวกัน, ง.
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กรมพัฒนาที่ดิน, กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
กรมสามั ญศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ และแขวงการทางสุ โขทั ย กรมทางหลวง มาเป็ นส่วนหนึ่ ง
ในฐานะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทศึกษาและออกแบบโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย75 นับเป็นการรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
โบราณสถานเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งที่ปรึกษาจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ นักวิชาการหรือนักวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เช่น
Sohiko Yamada สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ศาสตราจารย์ Eduard F. Sekler มหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ด เป็นต้น และผู้เชี่ยวชาญจากโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น Dr.Soekmono นักโบราณคดี
ผู้อานวยการโครงการบูรณะบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น76
การดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มต้นจากการจัดทารายงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการจัดท าแผนแม่บท ซึ่งมี การศึกษาค้ นคว้าและวิจัยข้อมู ล โดยคณะทางานในหั วข้ อ
ประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี ภู มิ ป ระเทศ การส ารวจการใช้ ที่ ดิ น ข้ อ เสนอทางภู มิ ทั ศ น์ ข องพื้ น ที่
โครงสร้างทางวิศวกรรม สภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมอุตสาหกรรม และการศึกษาชุมชนใน
บริเวณเขตโบราณสถาน77 หลังจากนั้นได้นาข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวมาออกแบบและจัดทาแผนแม่บท
การดาเนินงานออกเป็น 7 แผน ซึ่งกรมศิลปากรและคณะทางานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ โดยไม่ได้คานึงเพียงแค่การบูรณะโบราณสถานเท่านั้น และคาดว่าจะใช้งบประมาณ
ลงทุนจากภาครัฐบาลถึง 220.60 ล้านบาท โดยมีสาระสาคัญของแผนแม่บท ดังนี้78
1. แผนการใช้ที่ดิน และควบคุมการใช้ที่ดิน กาหนดพื้นที่แต่ละส่วนบริเวณรอบเมืองเก่า
สุโขทั ย สาหรั บการใช้ ง าน 5 ประเภท คื อ ส่ว นที่ ป รับ ปรุ ง เป็ น อุท ยานประวัติศ าสตร์
สาธารณูปโภค ที่พักอาศัย เกษตรกรรม และป่าสงวน
2. แผนบูรณะโบราณสถาน กาหนดให้การอนุรักษ์โบราณสถาน จะต้องสารวจ ขุดค้นทาง
โบราณคดี วิเคราะห์ และบูรณะเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ โดยใช้มาตรฐานการอนุรักษ์
75

อ่าน รายชื่อคณะดาเนินการศึกษาและออกแบบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและคณะกรรมการที่ปรึกษา
ใน ภาคผนวก – ข.
76
กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, ช – ซ.
77
อ่าน หัวข้อรายงานทางวิชาการประกอบการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์สุโขทัย
ใน ภาคผนวก – ค.
รายละเอียดเพิ่มเติมใน กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ สุโขทัย ,
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2520).
78
สรุปข้อมูล แผนแม่ บทโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์สุโขทั ย จาก กรมศิล ปากร, โครงการอุท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, 41 – 71.
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โบราณสถานตามแนวทางสากล แต่ จะด าเนิ นการบริ เวณกลุ่ มโบราณสถานที่ หนาแน่ น
และมีความสาคัญในด้านการท่องเที่ยวก่อน
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เน้นการสร้างบรรยากาศเมืองสุโขทัยให้ใกล้เคียงกับหลักฐาน
และข้ อ มู ลในอดี ต จากศิ ลาจารึ ก หลั กที่ 1 สมั ยสุ โขทั ย เช่ น การปรั บ ที่ ดิ น ตั ด ต้ น ไม้
ปลูกต้นไม้ทดแทนให้ตรงกับต้นไม้ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ขุดลอกตระพังและคูเมือง เป็นต้น
แผนการจัดชุมชน เปลี่ยนแปลงลักษณะบ้านเรือนให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์โดยรวม
และโยกย้ า ยชุ ม ชนที่ ตั้ ง กี ด ขวางหรือ รุ ก ล้ าในเขตโบราณสถานออกไปยั ง ชุ ม ชนใหม่
ในพื้นที่อื่น พร้อมทั้งจัดทาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ชุมชนใหม่
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กาหนดเป้าหมายจานวนนักท่องเที่ยวและอานวยความสะดวก
ในการเข้าชมโบราณสถาน ทั้งการเดินทาง สถานที่จอดรถ ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งฟื้นฟูศิลปะ เทศกาล
และประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟจากข้อมูลที่ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ 1
แผนการส่งเสริมรายได้และอาชีพ กาหนดให้มีการจ้างงานในแผนบูรณะโบราณสถาน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น อาทิ งานหัตถกรรม จักสาน
ทอผ้า ตีเหล็ก เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว นารายได้เข้าสู่ชุมชน
แผนการก่ อ สร้ า ง สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ก่ อ สร้า งระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ทั้งการปรับปรุงถนน พัฒนาแหล่งน้าสาหรับเกษตรกรรมและการอยู่อาศัย
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร สร้างสถานีตารวจ สถานีอนามัย ถนน รวมไปถึง
การปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์อานวยการโครงการ และโรงแรม

คณะรัฐมนตรี อนุ มั ติ แผนแม่ บทอุ ทยานประวั ติศาสตร์สุ โขทั ย เมื่ อวันที่ 17 ตุ ลาคม พ.ศ. 2521
โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนิ นงานไว้ ถึ ง 10 ปี แต่ การด าเนิ น งานก็ ประสบปั ญ หาและอุ ป สรรค
มาโดยตลอด ทั้งเรื่องงบประมาณ การจัดการชุมชน การก่อสร้างอาคารใหม่ แนวทางและหลักการ
ในการบู รณะโบราณสถาน 79 โดยถู ก ตั้ ง คาถามถึ ง ข้ อ บั ง คั บ กฎบั ต ร หรื อ กฎหมายที่ มี ผลต่ อ การ
ดาเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่ขนาดใหญ่ดังที่กาลังปฏิบัติงานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์แห่งอื่นด้วย80
79

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (6) ศธ.2.1.3.7/5 เอกสารกรมศิลปากร (แฟ้มผู้บริหาร) กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการประชุมคณะกรรมการอานวยประสานงานและควบคุมการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ครั้งที่ 4/2530, 49 - 50.
80
โซฮิโกะ ยามาดะ และฮิโรชิ ทานากะ, รายงานการปฏิบัติการรณรงค์นานาชาติสาหรับโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย, (สุโขทัย: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2529), 7.

48
ส่วนวิธีการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ก็กลับมีปัญ หาในเชิงการปฏิบัติ เช่น
ความเหมาะสมของการต่อเติมเจดีย์หรือพระพุทธรูปที่ โดยจะใช้แนวทางความศรัทธาที่จะต้องต่อเติม
ขึ้นมาใหม่ให้สมบูรณ์ หรือแนวทางการอนุรักษ์ที่ควรให้โบราณวัตถุอยู่ในสภาพเดิมเพื่อเป็นหลักฐาน
ของยุคสมัย ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะเลือกใช้วิธีการใดในสถานที่แห่งใด81
ตัวอย่างเช่น กรณี ฐานช้างล้อมเจดีย์วัดสรศักดิ์ที่พังทลาย แต่ยังปรากฏชิ้นส่วนประติมากรรมช้ าง
บริเวณโดยรอบพื้ น ที่ จึง ได้ น าชิ้น ส่ วนประติ ม ากรรมช้ า งมาบู ร ณะบริ เวณฐานเจดี ย์ ใหม่ ทั้ ง หมด
โดยอ้ างอิ งเหตุ ผลว่า หากมิ น าชิ้ น ส่ว นประติ ม ากรรมมาประกอบขึ้น ใหม่ จ ะท าให้ ป ระติ ม ากรรม
พังทลายจนไม่สามารถทราบรูปทรงได้ในอนาคต หรือกรณี ฝีมือการบูรณะโบราณสถานของช่างที่
ไม่มี คุณภาพ ทาให้ เจดี ย์ทรงพุ่ มข้าวบิ ณฑ์ วัดซ่ อนข้ าวผิ ดสัดส่วน (ภาพที่ 13) เนื่องจากขณะกาลั ง
บูรณะโบราณสถานมี นั่ งร้านคลุ มอยู่ จึ งไม่ สามารถมองเห็ นสัดส่วนโดยรวมของเจดี ย์ ได้ แต่ กลั บไม่ ได้
มีการแก้ไข เพราะต้องเปลี่ยนไปทางานด้านอื่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วนก่อน 82 รวมไปถึงการขุดปรับ
ระดับพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จัดทาสวนหรือปลูกต้นไม้ที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักฐานในอดีต83 โดยอ้างอิงข้อมูลจากศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยสุโขทัยเท่านั้น

ภาพที่ 12 วัดซ่อนข้าว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่มาภาพ : http://gis.finearts.go.th/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563.
81

อุทยานประวัติศ าสตร์สุโขทั ย , รายงานการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานสุโขทัย อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 17 – 21 มกราคม 2528, (สุโขทัย: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2528), 44 - 53.
82
เรื่องเดียวกัน, 2 – 3.
83
ศรีศักร วัลลิโภดม, "ปีการท่องเที่ยวเราเดินถูกทิศทางแล้วหรือ," การสัมมนาเรื่อง “การอนุรักษ์โบราณสถาน
ในฐานะเป็นหลักฐานทางวิชาการ” วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2530, อาคารศูนย์รวม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2530), 1 - 2.

49
นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาและประชุมทางวิชาการระหว่างการดาเนินงานโครงการอุทยาน
ประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย ตั้ งแต่ พ.ศ. 2524 – 2530 เพื่ อให้ คณะท างาน ผู้ เชี่ ยวชาญจากหน่ วยงานต่ าง ๆ
และท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอข้อคิดเห็นต่อการดาเนินงาน เช่น การประชุมวิชาการ
เรื่อ งการศึ กษาวิจั ย ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ อการอนุ รักษ์ โบราณสถานในอุทยานประวัติ ศาสตร์ สุโขทั ย
พ.ศ. 2524 และ 2526, The Working Group for The International Campaign for The Preservation
and Presentation of Sukhothai ระหว่ าง พ.ศ. 2525 – 2530 และการสั ม มนาทางวิ ชาการเรื่ อ ง
การอนุรักษ์โบราณสถานในฐานะเป็นหลักฐานทางวิชาการ พ.ศ. 2530 เป็นต้น อีกทั้งยังมีการศึกษาถึง
ผลกระทบจากโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ต่อชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยที่มีทั้งผลดีในการตระหนักถึง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทาให้เกิดการจ้างงาน
การสนั บ สนุ น อุตสาหกรรมท้อ งถิ่น และการปรั บปรุง สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ น ามาซึ่ ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ผลเสียของโครงการที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ แต่ยัง ไม่
สามารถดาเนิ น การได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเป็ น ผลมาจากระยะเวลาการดาเนิ น งานที่ จากั ด
อีกทั้งไม่มีการชี้แจงแนวทางภายหลังจากการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วเสร็จ84
ยิ่งไปกว่ากว่านั้นยังเกิ ดการวิ พากษ์วิ จารณ์ การด าเนิ นงานอุทยานประวัติ ศาสตร์ สุโขทั ยใน
หลายประเด็น อาทิ การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ที่เร่งรัดการขุดแต่ง บูรณะโบราณสถานและ
พัฒนาภูมิทัศน์ไปพร้อมกัน เพื่อให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว 85 ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนที่กาหนดในแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติ การดาเนินงานของ
กรมศิลปากรเป็นไปในลักษณะรวมศูนย์มากกว่าเป็นการอนุรักษ์ที่มีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างแท้จริง86
การลดฐานะและคุ ณ ค่ าเมื องประวัติ ศ าสตร์ สุ โขทั ยให้ กลายเป็ นเพี ยง “สวนสนุ ก” หรือ “อุ ทยาน”
การเปลี่ยนแปลงและทาลายสภาพพื้นที่ การต่อเติมเจดีย์ พระพุ ทธรูป หรือซากปรักหักพัง ให้สมบูรณ์
เพียงเพื่อเสริมสร้างจินตภาพของนักท่องเที่ยวเท่านั้น87 ความเหมาะสมของการเลือกพื้นที่เมืองสุโขทัย
ที่มีขนาดใหญ่ แต่บุคลากรกลับไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ การดาเนินงานที่ละเลยแผนแม่บท
และใช้การศึกษาทางโบราณคดีเป็นเพียงการส่งเสริมความเชื่อของนักโบราณคดี และการประดิษฐ์ประเพณี
หรือเทศกาลขึ้นมา ซึ่งเป็นการนาเอาคุณค่าโบราณสถานไปตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น
84

ระวีวรรณ บุญญศาสตร์พันธุ์, "ผลกระทบจากโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ต่อชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ,"
สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2525).
85
สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560,) 71.
86
ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, 30.
87
ศรี ศั ก ร วัล ลิ โ ภดม, "เมื อ งประวั ติศ าสตร์ กั บ โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ," เมื อ งโบราณ, 13(3),
(กรกฎาคม - กันยายน 2530): 26 - 33.

50
และการก าหนดขอบเขต ลั กษณะ ค านิ ยาม ขนาด และเงื่ อนไขของพื้ น ที่ ที่ ยัง คลุ มเครื อ ระหว่า ง
“อุทยานประวัติศาสตร์” กับ “เมืองประวัติศาสตร์”88
การวิพากษ์วิจารณ์และเสนอความคิดเห็นต่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยควบคู่ไปกับ
การดาเนินงาน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญ หาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น กับการดาเนินงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2521 คณะทางานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ราชการส่วนใหญ่มิได้ร่วมดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป89 ทาให้กรมศิลปากร
กลายเป็นผู้ดาเนินงานหลักแต่เพียงหน่วยงานเดียว และแผนแม่บทที่ร่วมกันจัดทาขึ้นนั้น ไม่สามารถ
นามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากเป็นเพียงการกาหนดยุทธศาสตร์ โดยไม่มีการกาหนดรายละเอียด
การดาเนินงานในแต่ละปี ดังนั้น นิคม มูสิกะคามะและคณะทางานของกรมศิลปากร จึงนาแนวคิด
บางส่วนของแผนแม่ บ ทไปปรับ ใช้ กับ การด าเนิ น งานภายใต้ เงื่อ นไขของพื้ น ที่ สภาพปั ญ หา และ
งบประมาณ โดยให้ความสาคัญกับการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่ อเป็นแนวทางการอนุรักษ์
การบู ร ณะโบราณสถาน การออกแบบพื้ น ที่ แ ละภู มิ ทั ศ น์ ให้ ส อดคล้ อ งกั น กั บ ข้อ มู ล ในศิ ล าจารึ ก
การพัฒนาทางกายภาพ เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานบารุงรักษาและ
อานวยการ90 จนสามารถดาเนินการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
ตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากรได้รับความ
ช่วยเหลือจากนานาชาติ เช่น รัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และองค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะทางาน งบประมาณ และสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ใน
การดาเนินงาน91 โดยตั้งแต่เริ่มดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2520 – 2531 ใช้งบประมาณ
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ธิดา สาระยา, "การอนุรักษ์สุโขทัย : พิจารณาใหม่ในฐานะ “เมืองประวัติศาสตร์” " เมืองโบราณ, 13(3),
(กรกฎาคม - กันยายน 2530): 17 - 24.
89
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2563.
90
อุทยานประวัติศ าสตร์สุโ ขทัย , รายงานการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์ โบราณสถานสุโขทัย อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 17 – 21 มกราคม 2528, 113 - 114.
91
พ.ศ. 2522 รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาคอุปกรณ์ให้กับโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์สุโขทัย ได้แก่ รถยนต์
และรถตู้ จานวน 3 คัน รถบรรทุก ทั้งประเภทรถยก รถเครน รถดัมพ์ และรถแทรกเตอร์ จ านวน 5 คัน อุปกรณ์
ถ่ ายภาพและวี ดี โ อ และอุ ป กรณ์ เครื่อ งอั ด อากาศ และ พ.ศ. 2527 รัฐ บาลสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย สนั บ สนุ น
งบประมาณจานวน 10,00 ดอลล่าร์สหรัฐ ใน Fine Arts Department, SUKHOTHAI HISTORICAL PARK 1988,
(Bangkok: Fine Arts Department, 1988), 31 - 32.
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ไปแล้วทั้งสิ้ น 168,340,400 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 145,960,400 บาท เงินช่วยเหลื อจาก
ต่างประเทศ 18,000,000 บาท และเงินบริจาคจากประชาชนชาวไทย 4,380,000 บาท92

ภาพที่ 13 สภาพภูมิทัศน์ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหลังจากการดาเนินงาน
ที่มาภาพ : (Fine Arts Department 1988: pages 22).
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ กรมศิ ล ปากรได้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการของ
กองโบราณคดีออกเป็นจานวน 5 ฝ่าย ตามคาสั่งกรมศิลปากรที่ 518/2528 ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน ฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์ ฝ่ายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน
วัต ถุประสงค์ของกรมศิล ปากรในการแบ่ งแยกฝ่ายอุทยานประวั ติศาสตร์ออกมานั้น เพื่อต้ องการ
จะให้โครงการอุท ยานประวัติศาสตร์เป็นอิสระของตนเอง โดยมีการรวบรวมบุคลากรทั้ง หมดของ
แต่ละโครงการมารวมไว้ในฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์ และทุกคนจะต้องรับผิดชอบงานทุกโครงการ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น สถาปนิก นักโบราณคดี ช่าง เป็นต้น 93 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง
การแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร โดยมีการยกเลิกฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์และปรับเปลี่ยนให้อยู่
ภายใต้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกรมศิลปากร ตามแต่ละในช่วงเวลา ดังนี้
92

กรมศิลปากร, พิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 2.
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, จดหมายเหตุการปฏิบัติง านโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง ห์
ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530), 283 - 284.
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52
- พ.ศ. 2538 - 2545
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538
อุทยานประวัติ ศาสตร์ อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ ของสานัก งานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2545 - 2549
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2545
อุทยานประวัติศาสตร์ อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของสานักโบราณคดี กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
[กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534])
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554
อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ อยู่ ภ ายใต้ อ านาจหน้ าที่ ข องสานั กศิ ล ปากรที่ 1 - 15
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ในปีพ.ศ. 2560 ได้ปรับแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้ง
เหลือเพียงสานักศิลปากรที่ 1 - 12)
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการทางานอย่างหนักของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์เมืองสุโขทัยตั้งแต่
พ.ศ. 2519 – 2531 ทาให้โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กลายเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์
และพั ฒ นาโบราณสถาน 94 ซึ่ ง หากย้ อ นกลั บ ไปถึ ง การบู ร ณะโบราณสถานเมื อ งสุ โ ขทั ย ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2496 การบู ร ณะโบราณสถานเป็ น แห่ ง ๆ เพี ย งตั วอาคารหรือ สิ่ง ก่ อ สร้างถูก ดาเนิ น การมา
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงาน จึงทาให้ไม่เกิดผลระยะยาวต่อโบราณสถาน
ต้องมีการบูรณะและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อาทิ การเสื่อมสภาพของ
โบราณสถานจากสภาพแวดล้อมและการกระทาของมนุษย์ สิ่งก่อสร้างใหม่ที่กระทบต่อคุณค่าและ
สภาพแวดล้ อ มของโบราณสถาน การก้ า วข้ า มจากวิ ธี ก ารด าเนิ น งานแบบเดิ ม สู่ ก ารอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและพื้นที่ภายใต้การออกแบบที่มีพื้นฐานมาจากเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ นาไปสู่การ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโบราณสถาน พื้นที่ เรื่องราว วัฒนธรรม และวิถีชีวิต สามารถแสดงถึง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้ นอกจากนั้น โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ของกรมศิลปากร ไม่ใช่เพียงแค่การบูรณะโบราณสถานเมืองสุโขทัยเพียงอย่างเดียว แต่เสมือนเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ให้เจริญ เติบโตไปพร้อมกัน ทาให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้วย
แตกต่ า งจากเดิ ม ที่ ก ารบู รณะและอนุ รั ก ษ์ โบราณสถานเป็ น เพี ย งการด าเนิ น งานเฉพาะทางของ
94

กรมศิลปากร, พิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2.
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กรมศิลปากร ซึ่งคนในพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและอาจไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินงานดังกล่าว
ยิ่งไปกว่านั้น การพยายามผลักดันงานศิลปวัฒนธรรมจากที่ไม่เคยเป็นวาระสาคัญของชาติให้สามารถ
เพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมกลายเป็นจุดแข็ง จนทาให้ภาครัฐเห็นถึง
ความสาคัญ ของงานศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
ที่เกิดขึ้น โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 – 2535
กรมศิลปากรสามารถจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกจานวนถึง 9 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2520 – 2530)
2. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2520 – 2531)
3. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2523 – 2534)
4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2524 – 2532)
5. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2524 – 2532)
6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2525 – 2533)
7. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป)
8. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป)
9. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2531 - 2535)
การศึ ก ษาความเป็ น มาของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ในประเทศไทยในหั ว ข้ อ นี้ ไ ด้ เ สนอ
ประเด็นใหม่ถึงความต่อเนื่องของแนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นดาเนินงานมาตั้งแต่เกาะเมือง
พระนครศรีอ ยุ ธยาภายใต้ ส านั ก ผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย และส่ ง ต่ อ ไปยั ง การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
เมืองสุโขทัย ภายใต้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกั นกับการศึกษาที่ผ่านมาที่ระบุว่า
อุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย เป็ น จุ ดเริ่ ม ต้ น ของการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ ในประเทศไทย
ความต่อเนื่ องของแนวคิด อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ ง 2 ระยะตามที่ ได้น าเสนอข้ อมูลไปนั้ น จึง เป็ น
รากฐานสาคัญที่ทาให้กรมศิลปากรสามารถจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ได้แล้วเสร็จแห่งแรกที่เมืองสุโขทัย
และต่อเนื่องไปยังอุทยานประวัติศาสตร์แห่งอื่น ๆ อีกจานวน 9 แห่ง ซึ่งผลจากการทบทวนเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาบทที่ 2 นี้ จะนาไปอภิปรายถึงแนวคิดและพัฒนาการของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในการศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป
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บทที่ 3
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
จากการน าเสนอข้อมู ลความเป็นมาของการจัดตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่
กล่าวถึงในบทที่ 2 พบว่า ความสาเร็จของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยภายใต้การดาเนินงาน
ของกรมศิลปากรนั บเป็ นแบบอย่างของการอนุรักษ์ และพั ฒ นาโบราณสถาน ส่ง ผลให้มีการจัดตั้ ง
อุทยานประวัติศาสตร์เพิ่มเติมจานวนถึง 9 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 – 2535 ดังนั้น การศึกษาในบทนี้
จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งของกรมศิลปากร โดยมุ่งเน้นไปที่
ความเป็นมาและกระบวนการจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ภายใต้ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
ช่วงเวลาที่มีการจัดตั้งและเปิดใช้งานอุทยานประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากนั้นการจัดตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรจะถูกเว้นระยะไปนานถึง 25 ปี การทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ แ ต่ ล ะแห่ ง จะเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ข้ า ใจถึ ง
ความต่ อ เนื่ อ งของแนวคิ ด ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การโบ ราณสถานตาม
แนวทางใหม่ของกรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งที่ดาเนินการศึกษา ได้แก่
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
6. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จั งหวัดสุโขทัย
8. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
10. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

55
3.1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 14 พื้นที่ภายในเขตกาแพงเมืองที่ดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่มาภาพ : (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 2536: หน้า 2).
เมืองสุโขทัยนับว่าเป็นเมืองโบราณสาคัญของประเทศไทย ตั้งแต่การค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 1
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ าเจ้า อยู่ หั ว ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง การเสด็ จ ฯ ประพาสเมื อ งสุ โขทั ย
เพื่ อ ทอดพระเนตรโบราณสถาน โบราณวัต ถุ ระหว่างวัน ที่ 4 มกราคม - 6 มี น าคม พ.ศ. 2450
ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด พิ ม พ์ พ ระราชนิ พ นธ์เรื่ อ ง
“เที่ยวเมืองพระร่วง” ซึ่งทรงบันทึกเรื่องราวระหว่างการเสด็จฯ และพระราชวิจารณ์ในแง่ประวัติศาสตร์
โบราณคดี อั น แสดงถึ ง อารยธรรมของชาติ ไ ทยที่ มี ผู้ ค นอาศั ย อยู่ สื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ในอดี ต แล้ ว
ต่อมา พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานภายในเมืองสุโขทัย จานวน 75 แห่ง
หลัง จากนั้ นได้มี การร้องเรียนเข้ามายัง กรมศิลปากรว่าโบราณสถานถู กขุดทาลายเป็นจานวนมาก
เนื่ อ งจากคนนิ ย มลัก ลอบขุ ดโบราณวัต ถุ อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารบ ารุง รัก ษาโบราณสถาน ท าให้ ส ภาพ
เมืองสุโขทัยกลายเป็นเมืองรกร้างและเป็นที่หลบซ่อนของโจร ในปี พ.ศ. 2494 กรมศิลปากรได้จัดตั้ง
หน่ ว ยศิ ล ปากรประจ าจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ท าหน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารขุ ด ค้ น
ทางโบราณคดีและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นกิจลักษณะ1
1

วริศรา ตั้งค้าวานิช, "รุ่งอรุณแห่งความสุข : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2450 - 2534," วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2555), 224.
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พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่า เมืองสุโขทัยเป็นเมืองโบราณ
ที่มีความสาคัญทางประวัติ ศาสตร์ จึงควรขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้น ฟู
บู รณะเมื องเก่ าจั งหวั ดสุ โขทั ย มี พลโทหลวงสวั สดิ์ สรยุ ทธ รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงวั ฒ นธรรม
เป็นประธาน และตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์สุโขทัย มีพระยาอนุมานราชธนเป็นประธาน
พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมศิลปากร กรมการวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมโยธาธิการ
กรมโยธาเทศบาล กรมชลประทาน กรมทางหลวงแผ่นดิน และหน่วยงานราชการในจังหวัดสุโขทั ย
เพื่อดาเนินการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดสุโขทัยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และโบราณคดีของไทย โดยอีกนัยหนึ่งเพื่อเตรียมไว้ต่อต้านการจัดตั้งรัฐไทยอิสระของฝ่ายคอมมิวนิสต์2
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารวจโบราณสถานภายในและภายนอกกาแพงเมือง ทาแผนที่
แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารบ้านเรือน ปรับปรุงถนนให้เชื่อมต่อกับโบราณสถาน ขุดแต่งและ
บูรณะโบราณสถาน พร้อมดูแลรักษาไม่ให้มีการบุกรุกทาลาย การขุดแต่งเริ่มต้นจากโบราณสถานในเขต
กาแพงเมืองที่ มีความสาคัญ มากที่ สุดก่ อน ได้ แก่ วัดมหาธาตุ เนิ นปราสาท ศาลหลั กเมื อง วัดศรีสวาย
และวัดสระศรี การบูรณะเริ่มต้นที่วัดศรีชุมเป็นอันดับแรกจนแล้วเสร็จ พ.ศ. 2499 ส่วนโบราณสถานอื่น ๆ
ยัง คงไม่ได้รับการบูรณะ เนื่องจากงบประมาณที่จากัด ทาได้เพียงการดูแลไม่ให้ทรุดโทรมเท่านั้น 3
ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 คณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยถูกยุบลงไป กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ มอบหมายให้ กรมศิ ลปากรด าเนิ น การบูรณะและขุด แต่ง โบราณสถานตามงบประมาณที่ ไ ด้รั บ
และได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหงจนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2506 เพื่อเก็บรักษา
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในเมืองสุโขทัย4
จนกระทั่ง พ.ศ. 2508 – 2512 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงบูรณะจังหวัดสุโขทัย เพื่อดาเนินการปรับปรุงบูรณะเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกาแพงเพชร
เนื่ องจากทั้ง 3 เมืองโบราณเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี จึงควรปรับ ปรุง เพื่อให้เป็น ที่
ศึกษาหาความรู้และแหล่งทัศนาจรสาหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ5 การดาเนินงานในเมืองสุโขทัย
กาหนดให้สารวจและจัดทาแผนผังโบราณสถานเพื่อออกโฉนดที่ดิน ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
2

หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ศธ.0701.26.1.1/12 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรรมการบูรณะสุโขทัย (พ.ศ. 2496 - 2501), 29 - 30.
3
กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๘ ๒๕๑๒, (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2512), 3 - 5.
4
ธนิต อยู่โพธิ์, งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 36 - 39.
5
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ศธ.0701.26.1.1/58 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงบูรณะเมืองสุโขทัยเก่า (พ.ศ.2510), 5.
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จ านวน 35 แห่ ง (ภาพที่ 15) ปรั บ ปรุ ง ถนนและสะพาน ขุ ด ลอกทางระบายน้ า ตระพั ง และ
คูเมืองสุโขทัย 2 ด้านจนแล้วเสร็จ ปลูกไม้ยืนต้นประดับโบราณสถานประมาณ 500 ต้น และจัดหาครุภัณฑ์
สาหรับการดาเนินงาน อาทิ รถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถเข็น และเครื่องมืออื่น ๆ6 นับเป็นการบูรณะ
โบราณสถานครั้งสาคัญของเมืองสุโขทัยที่เปลี่ยนสภาพโบราณสถานจากที่เคยถูกปกคลุมด้วยต้นไม้
ให้กลายเป็นโบราณสถานที่ปรากฎลักษณะรูปแบบอย่างชัดเจน

ภาพที่ 15 วัดมหาธาตุ ก่อน – หลังการขุดแต่งบูรณะเมืองเก่าสุโขทัย พ.ศ. 2508 – 2512
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2512: หน้า 14).

6

กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๘ ๒๕๑๒, 5 - 8.
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พ.ศ. 2519 กรมศิ ลปากรได้จั ดทา โครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย เพื่ อ ดาเนิ นการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองสุโขทัย และขอความร่วมมือคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องมาร่วมเป็ นส่ วนหนึ่ง ในคณะกรรมการจัดทาแผนแม่ บทศึกษาและออกแบบ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ จนแล้วเสร็จเป็นแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2521
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เหตุ ผ ลส าคั ญ ในการเสนอโครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย เนื่ อ งจากการบู ร ณะ
โบราณสถานในเมืองสุโขทัยยังจากัดอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และโบราณสถานกาลังเสื่อมสภาพจานวนมาก
จากปัจจัยธรรมชาติและการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบยังมีประชาชน
บุกรุกที่ดิน เพื่อตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นจานวนมากในเขตโบราณสถาน จาเป็ นที่จะต้องดาเนินการ
สารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เดิมของสุโขทัยให้มากที่สุด ผลจากการดาเนินงานจะทาให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย และใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ พักผ่อนหย่อนใจ
นามาสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติ7
- ความสาคัญของพื้นที่8
อาณาจักรสุโขทัยมีบทบาทสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ โดยมีอานาจขึ้นมาแทนที่
อาณาจักรสาคัญแถบเอเซียอาคเนย์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 เมืองสุโขทัยเป็ น
ศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งแผ่ขยายไปยังอาณาจักรล้านนาและล้านช้าง
และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาณาจักรตอนล่างและทางตะวันตก อาทิ
อาณาจักรละโว้ (กัมพูชา) สุพรรณภูมิ นครศรีธรรมราช และเมาะตะมะ พ่อขุนรามคาแหง
เป็ น กษั ต ริ ย์ อ งค์ ส าคั ญ ที่ ส ถาปนาความมั่ น คงให้ กั บ อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ทั้ ง การขยาย
อาณาเขต การทหาร การปกครอง เศรษฐกิจ และการประดิษฐ์อักษรไทย
ความรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยที่พบหลักฐานการ
นั บ ถือ พุ ท ธศาสนาลัง กาวงศ์ ร่ วมกั น กั บ ศาสนาพราหมณ์ พุ ท ธศาสนามหายาน และ
ความเชื่อเรื่องผี อีกทั้งยังสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักร คือ
พระเจดี ย์ ท รงดอกบั ว ตู ม พระพุ ท ธรู ป ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมั ย สุ โ ขทั ย ได้ ถู ก น ามาเป็ น
พระประธานและปูชนียวัตถุที่สาคัญ ของประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น พระพุทธชินราช
พระพุทธสิหิงค์ พระศรีศากยมุนี และพระพุทธชินสีห์ เป็นต้น
7

กรมศิ ล ปากร, โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย แผนแม่ บ ท เมษายน 2521, (กรุ ง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2521), 8.
8
สรุปข้อมูลจาก กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, 2 - 6.
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ความเจริญด้านเทคนิควิทยาสะท้อนผ่านการวางผังเมืองสุโขทัยที่มีกาแพงล้อมรอบ
3 ชั้น เพื่อป้องกันศัตรูและเก็บกักน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค การขุดสระน้าสาหรับจัดการ
ระบบชลประทาน การท าคั น ดิ น เป็ น ถนนที่ เชื่ อ มต่ อ เมื อ งกั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้าส่งออก และเทคนิคการหล่อโลหะ
- การดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัตโิ ครงการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาวิจัย และการจัดทาแผนแม่บท ผู้ศึกษาได้กล่าวถึง
อย่ า งละเอี ย ดในบทก่ อ นหน้ า แล้ ว โดยเนื้ อ หาในส่ ว นนี้ จ ะกล่ า วถึ ง เฉพาะสรุ ป ผล
การปฏิ บัติงานโครงการอุท ยานประวัติศาสตร์สุ โขทัยตั้ง แต่พ .ศ. 2519 - 2530 พบว่า
กรมศิลปากรได้ปรับปรุงแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และด้วยข้อจากัดจากปัญหาต่าง ๆ
อาทิ จานวนบุคลากรประจาที่ไม่เพียงพอและคณะทางานทราบเป้าหมายการดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์เพียง 40% เท่านั้น 9 งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกาหนด การขาด
การวางแผนอย่างเป็ นระบบ เนื่ องจากต้องปรับแก้ไขตามสถานการณ์ เฉพาะหน้าและ
จานวนงบประมาณ การโยกย้ายชุมชนล่าช้าจากสาเหตุการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการในพื้นที่ใหม่ไ ม่แล้วเสร็จ การปรับขอบเขตการทางานลดลงให้เหลือ
เฉพาะพื้นที่ดีเด่น (พื้นที่ภายในเขตกาแพงเมือง พื้นที่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือ แหล่งเตาเผา
สังคโลกทางทิศใต้) อีกทั้งความจาเป็นและความเร่งรีบดาเนินงานหลายประการภายใน
ระยะเวลาที่จากัด10 โครงการอุทยานประวัติศาสตร์จึงสามารถทางานได้เพียง 5 แผนงาน
ที่เป็นผลเกิดขึ้นจริง ดังมีสาระสาคัญดังนี้11
- แผนงานปรั บปรุ งและบู รณะโบราณสถานหรื องานเทคโนโบราณคดี จั ดท า
ทะเบียนโบราณสถานได้ถึง 193 แห่งมากกว่าที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทโครงการ
มีการศึกษาทางโบราณคดี การขุด ค้ นและขุดแต่ง โบราณสถาน ก าแพงเมือ ง
คูเมือง ป้อมประตู รวมไปถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
เช่น การอนุรักษ์วัสดุ การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยการเสื่อมสภาพ ฯลฯ

9

กรมศิลปากร, สรุปผลงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปี 2520-2530, (กรุงเทพฯ: : กรมศิลปากร,
2530), 34 - 36.
10
หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ , (6) ศธ.2.1.3.7/5 เอกสารกรมศิ ลปากร (แฟ้ มผู้ บริหาร) กระทรวงศึ กษาธิ การ
เรื่องการประชุมคณะกรรมการอานวยประสานงานและควบคุ มการด าเนิ นงานโครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย
ครั้งที่ 4/2530 (26 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2530), 51 - 52.
11
กรมศิลปากร, สรุปผลงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปี 2520-2530, 5 - 29.
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ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดี จานวน 82 หลุม ภายในพื้นที่กาแพงเมือง
สุโขทัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตั้งถิ่นฐาน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในอดีต
ทาให้สามารถอธิบายพัฒนาการแต่ละสมัย ได้แก่ สมัยก่อนการสร้างเมืองสุโขทัย
สมัยเมื องสุ โขทั ย สมัย เมืองสุโขทัยภายใต้อานาจของอาณาจักรอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร์ (เมืองสุโขทัยถูกทิ้ง ร้างลงไปแล้ว) นอกจากนั้นยังพบข้อมูล
เกี่ยวกับ เตาทุเรีย ง ซึ่ง ค้นพบรูป แบบเตา เศษภาชนะ และเทคนิคการผลิ ต 12
ซึ่งสุโขทัยถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยเคลือบดินเผาทีม่ ีความสาคัญเป็นอย่างมาก
- แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สามารถถากถางพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ
ตามข้อมูลในศิลาจารึกหลักที่ 1 ส่งผลให้บรรยากาศร่มรื่น รวมทั้งการปรับปรุง
ทางเดินเท้า ถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- แผนงานปรับ ปรุงชุมชน โยกย้ายชุมชนที่กีดขวางการพัฒ นาโครงการและ
รุกล้ าเขตโบราณสถานภายในกาแพงเมือ ง วัดพระพายหลวง และวัด ศรีชุ ม
ออกจากพื้นที่ จัดตั้งชุมชนใหม่ พร้อมทั้งบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาให้เรียบร้อย
และปรับปรุงชุมชนที่ใกล้เคียงกับโบราณสถานต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่แออัด
อันส่งผลต่อภูมิทัศน์
- แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประปา ขุดลอกบ่อน้า ถนน สร้างลานจอดรถ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว อีกทั้งขุดลอกบ่อน้า คูน้า ตระพัง อันเป็นแหล่งน้าเดิม
เพื่อใช้ในการบารุงรักษาดูแลพืชพันธุ์ต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การดาเนินงานร่วมกันกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในพื้ นที่ เช่น ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของ
ที่ระลึก ห้องสุขา ฯลฯ และฟื้นฟูเทศกาล ประเพณีเดิมในอดีตให้กลับมาได้รับ
ความนิยมอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดเทศกาลดนตรีและความบันเทิง
ทุกสัปดาห์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมไปถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้และ
ศึกษาประวัติศาสตร์แก่นักท่องเที่ยว
ผลจากการด าเนิ น งานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพี ย ง 5 แผนงานของโครงการอุ ท ยาน
ประวัติ ศาสตร์สุ โขทัย คณะท างานกรมศิ ลปากรนับว่าครอบคลุมหลักการส าคัญ ในการ
ดาเนินงานแล้ว แผนการส่งเสริมรายได้และอาชีพ ถึงแม้จะไม่ปรากฏข้อมูลการดาเนินงาน
12

กรมศิลปากร, การขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี
กรมศิลปากร, 2531).
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แต่ นั บ เป็ น ผลทางอ้ อมจากการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวที่ ท าให้ ผู้ คนในพื้ นที่ มี อาชี พและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนแผนการใช้ที่ดินก็มีการจัดสรรการใช้ที่ดินอย่างเป็น ระบบ มิให้เกิด
การรุกล้าเขตโบราณสถาน และเฝ้าระวังการสร้างอาคารในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย องค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับสากล เช่น การเสริมสร้าง
บรรยากาศทางประวัติ ศาสตร์โดยการส ารวจและขุ ดค้นทางโบราณคดี การเพิ่ มจานวนบุ คลากรให้
ครอบคลุ ม กั บ การท างานทุ ก ด้ าน การก่ อ สร้ างศู น ย์ วิ จั ย และอนุ รั ก ษ์ โบราณสถาน การใช้ ระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดาเนินงานทางโบราณคดี และการกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย การจัดทาเรือนเพาะชาพันธุ์ไม้ การคัดเลือกพืชพันธุ์อย่างละเอียด
และสนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ด้านภูมิทัศน์ประจาการด้วย เป็นต้น13 ภายหลังจากที่ดาเนินการอุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ สุโขทั ย แล้ ว เสร็จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
กรมศิลปากรได้ดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2519 – 2531
จนแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและถูกวิพากษ์วิจารณ์ การดาเนินงานจาก
นั กวิ ชาการและผู้ เกี่ ยวข้ องดั งที่ ได้ กล่ าวไปแล้ วในบทก่ อนหน้ า แต่ อย่ างไรก็ ตาม ในปี พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ในนามของ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมื องบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)” จนกระทั่ ง
พ.ศ. 2550 – 2559 ได้เริ่มมีก ารจัดท าแผนแม่ บทอุท ยานประวัติ ศาสตร์สุโขทัย อีกครั้ง โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกรมศิลปากรพิจารณาว่าไม่มีการปรับปรุงแผนแม่บท
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ขาดความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เมือง
สุโขทัยและพื้นที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และควรมีการทบทวนแผนการดาเนินงานจากสภาพปัจจุบันและ
การพัฒนาในอนาคต14
13

โซฮิโกะ ยามาดะ และฮิโรชิ ทานากะ, รายงานการปฏิบัติการรณรงค์นานาชาติสาหรับโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย, (สุโขทัย: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2529).
14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (พ.ศ. 2550 –
2559), (พิษณุโลก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559), 2 - 3.
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3.2 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 16 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์ ศาสนสถานขอมภายในเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้าแควน้อย ซึ่งยังคงปรากฏ
ร่องรอยแนวกาแพงเมืองและคูเมืองแต่ละด้าน (ภาพที่ 17) สันนิษฐานว่าเมืองโบราณดังกล่าว คือ เมืองสิงห์
พบหลักฐานการก่ อสร้างตั้ งแต่ส มัยพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 18 กรมศิลปากรได้
ประกาศขึ้นทะเบี ยนเมืองสิงห์เป็ นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มี นาคม พ.ศ. 2478 แต่ยัง มิไ ด้
กาหนดขอบเขตพื้นที่ จึงมีการบุกรุกพื้นที่เข้าไปทาเกษตรกรรมและอยู่อาศัย จนกระทั่ง พ.ศ. 2503
กรมศิลปากรได้มีคาสั่งให้หน่วยศิลปากรที่ 2 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปสารวจ จัดทาแผนผัง
และกันเขตที่ดินโบราณสถาน นามาซึ่ง การประกาศขอบเขตเมืองสิงห์ พื้นที่ 718 ไร่ 3 งาน รวมทั้ง
แนวกาแพงเมืองและคูเมือง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 แต่ก็ยังไม่มีงบประมาณเข้าไปขุดแต่ง
และบูรณะโบราณสถาน โดยยังคงมีปัญ หาการบุกรุกพื้นที่เข้าไปทาเกษตรกรรมภายในเขตกาแพง
เมือ งสิงห์ อ ย่างต่ อเนื่อ ง ต่อ มาในปี พ.ศ. 2515 จัง หวัด กาญจนบุ รีไ ด้เล็ง เห็ น ถึ ง ความสาคั ญ ของ
ปราสาทเมืองสิงห์ที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น
และกรมศิลปากรจึงได้ร่วมมือกันถากถางต้นไม้ ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบปราสาทจนแล้วเสร็จ
บางส่วนของพื้นที่15
15

กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งบูรณะปราสาทเมืองสิงห์ ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ,
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2520), 6 - 8.
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ภาพที่ 17 แผนผังเมืองสิงห์
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร, 2530: หน้า 42).
พ.ศ. 2517 - 2519 ส านั ก งบประมาณได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณปี ล ะ 200,000 บาท ให้ กั บ
กรมศิลปากรดาเนินการขุดแต่งปราสาทเมืองสิงห์ จึงได้เริ่มขุดลอกดินจากโบราณสถาน ถากถางวัชพืช
และขุดแต่งปราสาทประธาน บรรณศาลา กาแพงแก้ว รวมถึงกาแพงเมืองและคูเมือง พบโบราณวัตถุที่
เป็นประติมากรรมปูนปั้นจานวนมาก โดยมีนายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์ นายช่างศิลปกรรม เป็นหัวหน้า
คณะท างาน สามารถดาเนิ น การขุ ด แต่ ง ได้ แล้ วเสร็ จประมาณ 70%16 หลั ง จากนั้ น ได้ ด าเนิ น งาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2520 – 2524 เนื่องจากตระหนักถึงความสาคัญของปราสาทเมืองสิงห์ที่เป็น
โบราณสถานเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอม และเสนอโครงการพัฒนา
โบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524) โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้17
16

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการปฏิบัติง านโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์เมืองสิง ห์
ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี , (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530), 42 - 48.
17
เรื่องเดียวกัน, 64.
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เพื่อป้องกันมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้มิให้สูญหายและเสื่อมคุณค่า
เพื่อขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานของปราสาทเมืองสิงห์ไว้ทั้งหมด
เพื่อพัฒนาบริเวณโบราณสถานเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติ
เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจประชาชนให้ เห็ น คุ ณ ค่ าของศิ ลปวั ฒ นธรรมและความภาคภู มิใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ
5. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนรายได้
โครงการพั ฒ นาโบราณสถานปราสาทเมื อ งสิ ง ห์ ก าหนดแผนงานการขุ ด แต่ ง และบู รณะ
โบราณสถานที่ คงเหลือ 30% ให้ แล้ วเสร็ จ เช่ น ซุ้ มประตู (ภาพที่ 18) ก าแพงแก้ว บางส่ วนของ
ปราสาทประธาน เป็นต้น พร้อมทั้งขุดตรวจทางโบราณคดีพื้นที่ต่าง ๆ จนพบโบราณวัตถุจานวนมาก
ดูแลรักษาโบราณสถานและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น เพื่อพัฒนาพื้นที่สาหรับการเตรียมเปิดเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์และเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์
ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการจานวน 5 ปี ใช้งบประมาณจานวน
6,552,706 บาท แต่กลับได้รับอนุมัติงบประมาณเพียง 3,200,000 บาท18 ทาให้การดาเนินงานไม่เสร็จ
ตามที่กาหนดไว้ โดยสามารถปฏิบัติงานเป็นโครงการรายปีเท่านั้น จาเป็นต้องดาเนินงานต่อเนื่องไปจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งเป็นการดาเนินงานบูรณะโบราณสถานต่อเนื่องจาก
พ.ศ. 2517 แต่เนื่องด้วยการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มักให้ความสาคัญกับงานบูรณะโบราณสถานเป็นหลัก
งานด้านอื่น ๆ จึงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร การดาเนินงานในระยะนี้จึงให้ความสาคัญกับการบูรณะ
ให้แล้วเสร็จและการปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุ การบริหารจัดการพื้นที่
และบุคลากร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การตัดถนน การทาสถานที่จอดรถ
การวางระบบไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพื่อรองรับการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า
จะต้องเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ทุก ๆ ปี ปีละ 1 แห่ง และในปี พ.ศ. 2529 กาหนดที่จะเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์เป็นแห่งแรก19

18
19

เรื่องเดียวกัน, 64 - 96.
เรื่องเดียวกัน, 102 - 112.
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ภาพที่ 18 การบูรณะซุ้มประตูปราสาทเมืองสิงห์
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร, 2530: หน้า 34).
พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบูรณะเมืองสิงห์เพื่อดาเนินงาน
ให้แล้วเสร็จ มีนายฐิติ บุรกรรมโกวิท เป็นประธานคณะทางานและมอบหมายงานที่คงเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยระบุเป็นรายกิจกรรมอย่างชัดเจนให้กับกองโบราณคดีและกองสถาปัตยกรรม ดังนี้20
1. งานโบราณคดี ประกอบไปด้วยงานอานวยการ การบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน
การดาเนินการจาลองแบบประติมากรรม และการศึกษาทางโบราณคดี โดยการขุดค้น
ภายในกาแพงเมืองและแนวคันดิน เพื่อศึกษาการใช้งานพื้นที่เมืองสิงห์แต่ละระยะ
2. งานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การจัดทาถนน การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ประปา การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
3. งานพัฒนาทางกายภาพ เช่น การย้ายบ้านเรือนราษฎร จัดทาระบบสาธารณูปโภคไปยัง
หมู่ บ้ า นแห่ ง ใหม่ การสร้ า งบ้ า นพั ก ราชการ การจั ด ท าป้ า ยอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
การสร้างป้อมยามเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น
4. งานเอกสารทางวิชาการและเผยแพร่ ทั้ง เอกสารทางวิช าการ แผ่นพั บ จดหมายเหตุ
การปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

20

เรื่องเดียวกัน, 127 - 146.
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แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของงบประมาณและความไม่ต่อเนื่องของการดาเนินงาน ทาให้การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะโบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ล่าช้า กรมศิลปากรจึงได้ จ้างบริษัทเอกชน
เข้ ามาด าเนิ นการบู รณะโบราณสถานที่ ยั งไม่ แล้ วเสร็จ เช่ น ปราสาทประธาน บรรณาลั ย ระเบี ยงคด
ซุ้ มประตู เป็ นต้ น การก่ อสร้ างอาคารศู นย์ บริ การ ส านั กงาน สุ ขา และเรื อนรั บรอง ซ่ อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การตัดถนน การทาระบบไฟฟ้า เป็นต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ตามรูปแบบรายการที่สถาปนิกและวิศวกร กองสถาปัตยกรรม
เป็นผู้กาหนดและควบคุมงาน21 แต่อย่างไรก็ตาม การบูรณะปราสาทเมืองสิงห์กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ละเลยการศึกษารูปแบบประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีอย่างสิ้นเชิง เช่น แผนผัง ของปราสาท
ประธานควรเป็นผังรูปกากบาท ซุ้มประตูและหน้าบันที่ผิดรูปแบบ แผนผังของโบราณสถานหมายเลข 2
ที่ผิดสัดส่วนและการแบ่งห้อง เป็นต้น 22 ภายหลังจากที่ กรมศิลปากรดาเนินการบูรณะและปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมืองสิงห์จนเสร็จสมบูรณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จฯ เป็น องค์ป ระธานในพิ ธีเปิด อุท ยานประวัติ ศาสตร์เมือ งสิง ห์ วัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530
นับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และกาหนดให้
การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของวันอนุรักษ์มรดกไทยประจาปี พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2551 – 2552 กรมศิลปากรได้จัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒ นาอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งสิ งห์ เนื่ อ งจากพิ จ ารณาว่ าสภาพโบราณสถาน การจัด แสดง และสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งสิ ง ห์ ไ ด้ ท รุด โทรมตามกาลเวลา ไม่ ส ามารถรองรั บ
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์และชุมชนใกล้เคียงให้มีทัศนียภาพงดงาม
เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ แ ละแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทางด้ า นศิ ลปวัฒ นธรรม 23 ซึ่ ง นั บ เป็ น การจั ดท าแผนแม่ บ ท
อนุ รั กษ์ และพั ฒ นาอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งสิง ห์ ครั้ ง แรกตั้ง แต่ เริ่ ม ดาเนิ น งานมา โดยก าหนด
ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานตามแผนแม่ บ ท 5 ปี เพื่ อ มุ่ ง หวัง ให้ เกิ ด การบู รณาการองค์ ค วามรู้ จ ากการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ และนาไปกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ในแต่ละด้านของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ต่อไป
21

เรื่องเดียวกัน, 209 - 219.
Jean Boisselier, สุภัท รดิศ ดิศ กุล แปล, ช าแหละประวัติศ าสตร์และโบราณคดีของกรมศิล ปากร,
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2531), 49 – 51.
23
บริษัท นอร์ทเทิร์นซัน (1935) จากัด, แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมือง
สิงห์ ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, (2552), 1 - 3.
22
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3.3 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 19 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทพนมรุ้ ง ศาสนสถานฮิ นดู ไศวนิ กายบนยอดเขาพนมรุ้ งที่ มี แผนผั ง จากทางลาดขึ้ นสู่
ยอดเขาสะท้อนแนวคิดเขาไกรลาส และมีฝีมือการก่อสร้างที่ละเอียดและประณีต อีกทั้งยังเป็นเทวาลัย
ศูนย์กลางของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระแห่งอาณาจักรขอม สมัยเมืองพระนคร ซึ่งพบหลักฐาน
การก่อสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 24 เอเตียน แอมอนิเยร์ (Etienne Aymonier) ผู้แทนรัฐอารักขา
ของฝรั่งเศสได้สารวจข้อมูลทางโบราณคดีในประเทศกัมพูชา และเดินทางมายังปราสาทพนมรุ้งตั้งแต่
พ.ศ. 2428 หลังจากนั้น เอเตียน เอ็ดมองต์ ลูเนต์ เดอ ลาจองกิแยร์ (Etienne Edmond Lunet de
Lajongquière) อีริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ได้เดินทางเข้ามาสารวจ ถ่ายภาพ จัดทาแผนผัง
และภาพลายเส้นปราสาทพนมรุ้ง ศาสตราจารย์ยอร์ช เซแดส (George Cœdès) ได้เข้ามาศึกษา
ศิลาจารึกปราสาทพนมรุ้ง พร้อมกับศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทาให้ทราบข้อมูลและ
ความสาคัญของปราสาทพนมรุ้ง นามาซึ่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทพนมรุ้งในปี พ.ศ. 2478
แต่ มิ ได้ กาหนดเขตที่ ดิน โบราณสถาน ต่อ มา พ.ศ. 2503 - 2504 กรมศิ ล ปากรได้ ม อบหมายให้
นายมานิต วัลลิโภดม และนายจารัส เกียรติก้อ ง พร้อมคณะ เดินทางไปสารวจ ขุดแต่ง และจัดทา
แผนผังปราสาทพนมรุ้ง25

24
25

กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุ้ง, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531).
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พ.ศ. 2514 กรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบูรณะโบราณสถานปราสาทหิน
พนมรุ้ง โดยมีหม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ เป็นผู้ควบคุมการบูรณะ ร่วมกับเบอร์นาร์ด ฟิลลิปส์ โกรลิเยร์
(Bernard Philippe Groslier) และปี แ อร์ ปี ซ ารด์ (Pierre Pichard) ใช้ วิ ธี ก ารแบบอนั ส ตี โ ลซี ส
(Anastylosis) ซึ่ ง เป็ น การน าวั ส ดุ ดั้ ง เดิ ม ของโบราณสถานน ามาประกอบใหม่ ณ ต าแหน่ ง เดิ ม
ตามขอบเขตข้ อมูลทางวิชาการด้านโบราณคดีและสถาปัตยกรรม นอกจากนั้น ยังมี การปรับ พื้น ที่
สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซื้อเครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกล ขุดลอกสระน้า และถากถางกาจัดวัชพืช
การบูรณะปราสาทพนมรุ้งตั้งแต่ พ.ศ. 2514 – 2519 ทาได้แล้วเสร็จเพียงปรางค์น้อยและบางส่วน
ของปรางค์ประธาน งานเสริมความมั่นคง ขุดแต่งบูรณะทางดาเนิน บันไดนาค รางระบายน้า และส่วน
ฐานของอาคารต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 5,300,000 บาท ในแต่ละปีจะเริ่มดาเนินงานตั้งแต่
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ จนสิ้นสุดเดือนกันยายนเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนิน งาน 26 ต่อ มาได้ ป ระกาศกาหนดขอบเขตโบราณสถานปราสาทหิ น พนมรุ้ง จั ง หวัด บุรี รัม ย์
จานวน 451 ไร่ 11 ตารางวา27 (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 ขอบเขตโบราณปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มาภาพ : (ราชกิจจานุเบกษา, 2519: หน้า 3263.)
26

สมบูรณ์ บุณยเวทย์, "บันทึกประสบการณ์ค รั้งเริ่มบูรณะปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้ง ,"
ศิลปากร, 41(5), (กันยายน – ตุลาคม 2541): 74 - 78.
27
"ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 141,
(9 พฤศจิกายน 2519): 3262 - 3263.
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หลั งจาก พ.ศ. 2519 เป็ น ต้ น มา หม่ อ มเจ้ ายาใจ จิต รพงศ์ ก็ ไ ม่ ข อรับ ต าแหน่ ง ผู้ ค วบคุ ม
การบู ร ณะปราสาทหิ น พนมรุ้ ง อี ก แต่ ก็ ยั ง มี ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งโดยมี น ายสั ญ ชั ย หมายมั่ น
เป็ นหั วหน้ าโครงการบู รณะปราสาทหิน เขาพนมรุ้ง ซึ่ ง ได้ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ของการปฏิ บั ติ งาน
ประจาปีงบประมาณ 2520 ดังนี้28
1. ขุดแต่งและบูรณะให้แล้วเสร็จ
2. ป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้มิให้สูญหายและเสื่อมคุณค่า
3. พัฒนาบริเวณโบราณสถานเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ
4. พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2520 โครงการบูรณะปราสาทหินเขาพนมรุ้งก็ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ภายใต้ชื่อ โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มีนายสัญชัย หมายมั่น เป็นหัวหน้าโครงการ ดาเนินการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภายในขอบเขตที่ดิน
ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้ง โดยกาหนดงบประมาณสาหรับการบูรณะโบราณสถาน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ จานวน 11,500,000 บาท ใช้ระยะเวลาการดาเนินงาน 5 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 4 แต่ กลั บได้ รั บอนุ มั ติ งบประมาณ พ.ศ. 2520 เพี ยง 1,000,000 บาท29
หลั งจากนั้ นในปี พ.ศ. 2525 ก็ ยั งคงได้ รั บจั ดสรรงบประมาณเพี ยง 1,500,000 บาท โดยสามารถ
ดาเนินการได้เพียง 76 วันเท่านั้น30 จนกระทั่ง พ.ศ. 2531 สามารถบูรณะโบราณสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพื้นที่ พร้อมทั้งก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจนแล้วเสร็จ ซึ่งเกินกว่า
กาหนดระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524 มาถึง 7 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง วั น ที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจาปี พ.ศ. 2531
การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเฉพาะพื้นที่ยอดเขาตามที่กาหนดขอบเขตโบราณสถาน
จึงไม่เกิดปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่โบราณสถาน หรือความจาเป็นต้องโยกย้ายบ้านเรือนและชุมชน
แต่อย่างไรก็ ตาม โบราณสถานบริเวณเชิ งเขาพนมรุ้ง ที่เกี่ ยวข้องกับ ปราสาทหิ นพนมรุ้ง กลับไม่ไ ด้
ดาเนินการบูรณะไปพร้อมกัน จนกระทั่งภายหลังจากการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแล้วเสร็จ
28

หอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ , สบ.22.1/1 เอกสารส่ วนบุ ค คลนายสั ญ ชั ย หมายมั่ น เรื่อ งสรุป ผลการ
ดาเนินงานการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปีพุทธศักราช 2514 - 2520 , 1.
29
เรื่องเดียวกัน, 2.
30
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สบ.22.1/4 เอกสารส่วนบุคคลนายสัญชัย หมายมั่น เรื่องการบูรณะปราสาท
หินเขาพนมรุ้ง ตาบลบ้านตาเป๊ก อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (12 พฤศจิกายน 2524), 1.
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จึง ได้เริ่มด าเนิ นงานบริเวณพื้ นที่เชิง เขาพนมรุ้ง อาทิ การดาเนิ นงานขุดแต่งและเสริมความมั่นคง
ปราสาทบ้ า นบุ (พ.ศ. 2530) โครงการบู ร ณะปราสาทเมื อ งต่ า (พ.ศ. 2532 - 2536) และ
การดาเนินการขุดแต่งบูรณะกุฏิฤาษีหนองบัวรายและกุฏิฤาษีเมืองต่า (พ.ศ. 2542 - 2544)
ภายหลังในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพนมรุ้ง
เนื่องจากตั้งแต่เริ่มดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ ยังไม่มีการเคยจัดทาแผนแม่บท ทาให้เกิดปัญหา
ความไม่ ชัดเจนในมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน ขาดการศึก ษาข้อมู ล ด้านเศรษฐกิจ สัง คม และชุมชน
และโบราณสถานทั้งหมดขาดความเชื่อมโยงของการประกาศเขตโบราณสถานให้เป็นพื้นที่เดียวกัน
จึง มีความจาเป็น ต้องจัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ และพัฒ นาเมืองพนมรุ้ง ให้ครอบคลุมพื้น ที่
โบราณสถานทั้ง 8 แห่ งภายใต้เมืองพนมรุ้ง ได้แก่ อุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า
กุฏิฤาษีหนองบัวราย บารายหนองบัวราย กุฏิฤาษีเมืองต่า (โคกเมือง) บารายเมืองต่า ปราสาทบ้านบุ
และปราสาทปลายบั ด 1 และ 2 เพื่ อ เป็ น แผนงานหลั ก ในการน าไปจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
แผนการจัดการต่อไป”31 และในปีพ.ศ. 2561 ได้มีความพยายามจะกาหนดร่างแนวเขตกลุ่มเทวสถาน
เขาพนมรุ้ง เขาปลายบัด และปราสาทเมืองต่า เพื่อ เสนอโบราณสถานกลุ่มดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

31

กรมศิล ปากร, แผนแม่บ ทโครงการอนุรัก ษ์และพัฒ นาเมือ งพนมรุ้ง , (กรุง เทพฯ: สานัก โบราณคดี
กรมศิลปากร, 2548), 2.
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3.4 อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 21 วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
เมื อ งก าแพงเพชรปรากฏหลั ก ฐานการตั้ ง ถิ่ น ฐานตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ นสุ โขทั ย ก่ อ นจะพั ฒ นา
เป็ น เมื องในสมั ยสุ โขทั ยและใช้ งานต่ อเนื่อ งมาจนถึ ง สมั ยกรุง ศรีอ ยุธยา นั บ ว่า เป็ น ศูน ย์ กลางการ
ปกครองบริ เวณพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าปิ ง การเสด็ จ ฯ ประพาสเมื อ งก าแพงเพชร เพื่ อ ทอดพระเนตร
โบราณสถาน โบราณวัตถุในปี พ.ศ. 2450 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึง
ความส าคั ญ ของเมื อ งก าแพงเพชรในฐานะเมื อ งโบราณที่ ยั ง ปรากฎร่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์
และโบราณคดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 และ 2480 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
บางแห่ งในเมื อ งก าแพงเพชรและด าเนิ น การขุ ด แต่ ง บู ร ณะวั ด พระแก้ ว ก าแพงเมื อ ง และป้ อ ม
ตามงบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา32
พ.ศ. 2508 – 2512 กรมศิ ลปากรได้เริ่มขุด แต่ง บูรณะโบราณสถานภายในและภายนอก
เมืองกาแพงเพชร จานวน 18 แห่ง ได้แก่ ศาลพระอิศวร วัดพระธาตุ วัดพระแก้ว พระราชวังและสระมน
ป้ อมเพชร ป้ อมเจ้ าจั นทร์ ป้ อ มเจ้ าอิ นทร์ ป้ อ มมุ ม เมื อง ป้ อมวั ดช้ าง ป้ อมทุ่ ง เศรษฐี วั ดพระนอน
วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ วัดกะโลทัย วัดซุ้มกอ วัดช้าง (ภาพที่ 22) วัดอาวาสน้อย
ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและกาแพงเพชร
ซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะทางาน33 ทาให้ค้นพบหลักฐาน
32

มะลิ โคกสันเทียะ, นาชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดกาแพงเพชร, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 55.
กรมศิล ปากร, รายงานการสารวจและขุดแต่งบูร ณะโบราณวัตถุส ถาน เมืองเก่ากาแพงเพชร เมือง
ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒, (พระนคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2512), 3.
33
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งานศิลปกรรมและบทบาทความสาคัญ ของเมืองกาแพงเพชร พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตโบราณสถาน
จ านวน 2,391 ไร่ ภ ายในเมื อ งก าแพงเพชร โดยจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น 9 บริ เ วณกระจายตั ว
ตามกลุ่มโบราณสถานภายในและภายนอกเขตกาแพงเมือง รวมไปถึงโบราณสถานฝั่งทิศตะวันตกของ
แม่น้าปิง (ฝั่งนครชุม)34 (ภาพที่ 23) ภายหลังจาก พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา งบประมาณที่ได้รับจาก
กรมศิลปากรเพียงพอต่อการดูแลรักษาโบราณสถานภายในเมืองกาแพงเพชรเท่านั้น โดยมิได้มีการ
ขุดแต่งหรือบูรณะโบราณสถานเพิ่มเติม

ภาพที่ 22 สภาพเจดีย์วัดช้าง ก่อนและหลังการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน พ.ศ. 2508 – 2512
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2512: หน้า 26).

34

"ประกาศกรมศิล ปากร เรื่อ ง ขึ้น ทะเบียนโบราณสถาน," ราชกิจ จานุเ บกษา เล่ม 85 ตอนที่ 41,
(7 พฤษภาคม 2511): 1340 – 1341.
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ภาพที่ 23 ขอบเขตโบราณสถานเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ที่มาภาพ : (ราชกิจจานุเบกษา, 2511: หน้า 1347).
จนกระทั่ ง พ.ศ. 2523 กรมศิ ลปากรได้รั บ งบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การสารวจและศึ กษา
ปัญหาเบื้องต้นสาหรับการจัดทาแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,407.8 ไร่ (ภาพที่ 24) มี จ านวนโบราณสถาน 81 แห่ ง ในพื้ น ที่
กาหนดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2529 ตรงกั นกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 4 และ 5 (พ.ศ. 2520 – 2529) ใช้ งบประมาณจ านวน 38,370,000 บาท 35 กรมศิ ล ปากร
ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยครูกาแพงเพชร และ
หน่ วยงานราชการที่ เกี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ สานั กงานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ งชาติ การท่ องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย ส านั กงบประมาณ ส านั กผั งเมื อง กรมโยธาธิ การ และหน่ วยศึ กษานิ เทศก์ จ ั ง หวั ด
ก าแพงเพชรมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในคณะกรรมการจั ด ท าแผนแม่ บ ทศึ ก ษาและออกแบบโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จนแล้วเสร็จเป็นแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
(พ.ศ. 2525 – 2529)
35

กรมศิลปากร, แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ. 2524 – 2529), (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2527), 2 - 3.
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ภาพที่ 24 ขอบเขตพื้นที่โครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2527: หน้า 4).
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โครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
เหตุผลสาคัญในการเสนอโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เนื่องจากสภาพของ
เมืองกาแพงเพชรค่อนข้างสมบูรณ์ แต่กลับมีแนวโน้มที่จะถูกทาลายจากการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน อาทิ การตัดถนนผ่านกาแพงเมือง การก่อสร้างใน
พื้นที่โบราณสถาน เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้า
เขตโบราณสถาน การลั ก ลอบขุ ด ค้ น ท าลายโบราณสถาน เพื่ อ ค้ น หาโบราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ
การพัฒ นาให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์จะเป็นการฟื้น ฟูบรรยากาศของเมื องกาแพงเพชรโบราณ
ในอดีตให้กลมกลืนกับสภาพสังคมปัจจุบัน และมีผลต่อเศรษฐกิจในแง่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว36
- ความสาคัญของพื้นที่37
ดินแดนแถบเมืองกาแพงเพชรเป็ นชุม ชนมาแล้ วตั้งแต่สมัยก่ อนสุโขทัย ได้แ ก่
เมืองนครชุม เมืองชากัง ราว เมืองคณฑี เมืองพาน ต่อมาเมืองนครชุมได้ยกฐานะเป็น
เมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัย จนถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
ในปีพ.ศ. 1921 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2 ทรงยอมแพ้ศึกสงครามกับกรุงศรีอยุธยา
ที่ เมื อ งชากั ง ราว หลั งจากนั้ น เมื อ งชากั ง ราวได้ ถู ก เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น เมื อ งก าแพงเพชร
และมี บ ทบาทสาคัญ ในการท าศึก สงครามระหว่างกรุง ศรีอ ยุ ธยากับ พม่ า และบรรดา
หัวเมืองเหนือโดยตลอด โดยใช้เป็นที่ตั้งในการรับศึกและสะสมเสบียงอาหาร
ความรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรมของเมืองกาแพงเพชรได้เจริญ มาตั้งแต่
สมัย สุโขทั ย อาทิ การสร้างพระธาตุ การประดิษ ฐานรอยพระพุ ท ธบาท ร่องรอยของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบเนื่องในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา และการนา
พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสาคั ญ มาประดิษฐานที่ เมืองกาแพงเพชร รวมไปถึง
การนิมนต์พระสังฆราชจากเมืองกาแพงเพชรให้ไปสั่งสอนศาสนาที่เมืองสุโขทัย
ความเจริญ ด้านเทคนิค วิท ยากั บสั ง คมสะท้ อ นผ่ านผัง เมื อง 3 ชั้น ที่ ยัง ปรากฎ
ร่อ งรอยให้ เห็น ในปัจจุ บัน โดยเฉพาะกาแพงเมืองด้านทิศตะวันตกและทิ ศตะวัน ออก
ป้ อ มปราการ คู เมื อ งส าหรั บ เก็ บ กัก น้ าไว้ใช้ ในระบบชลประทาน และเทคนิ ค การน า
ศิ ล าแลงขนาดใหญ่ ก ว่ า ปกติ ม าใช้ ก่ อ สร้ า งโบราณสถาน กรรมวิ ธี ก ารหล่ อ โลหะที่ มี
ความเจริญมาก ดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หมวดกาแพงเพชร

36
37

เรื่องเดียวกัน, 2.
เรื่องเดียวกัน, 7 - 10.
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- วัตถุประสงค์โครงการ38
1. อนุ รั กษ์ โบราณสถานในเมือ งก าแพงเพชรฝั่ ง ตะวั น ออก ฝั่ง ตะวัน ตกของแม่ น้ าปิ ง
(นครชุม) และบริเวณใกล้เคียง เช่น เมืองไตรตรึงษ์ จานวน 81 แห่ง พื้นที่ประมาณ
2,407.8 ไร่ ให้เป็นหลักฐานทางศิลปะและประวัตศิ าสตร์อารยธรรมของชาติ ตลอดจน
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
2. ศึก ษาประวัติศ าสตร์ สั ง คม เศรษฐกิ จ และวิถีชี วิต ของประชาชนในอดี ต เพื่ อเป็ น
แนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทยในปัจจุบัน
3. ปรับปรุง ฟื้นฟู คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองกาแพงเพชรในอดีตให้มากที่สุด
4. ปรั บ ปรุ ง กายภาพ ของเมื อ งให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพให้ ส วยงามร่ ม รื่ น มี ชี วิ ต ชี ว า
ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
5. ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้าน ประเพณีการละเล่นต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับกายภาพของเมือง
6. พัฒนารายได้ของประชาชนในพื้นที่โครงการในรูปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ก าหนดพื้ น ที่ ใ นก าแพงเมื อ ง และนอกก าแพงเมื อ งก าแพงเพชรเป็ น อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
- การดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2523 - 2525 สาหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ
เพื่อจัดทาแผนแม่บทและกาหนดรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2525 - 2529 สาหรับดาเนินงานตามแผนแม่บท
การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ก าแพงเพชรเริ่ม จากพื้ น ที่ บ ริเวณนอก
กาแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยโบราณสถานสาคัญหลายแห่ง เช่น วัดพระนอน
วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ เป็นต้น และบริเวณภายในกาแพงเมืองชั้นใน ได้แก่ วัดพระแก้ว
วัดพระธาตุ และศาลหลักเมือง โดยจะเริ่มดาเนินงานพร้อมกันทั้ง 2 บริเวณ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีความสาคัญมากที่สุดก่อน 39 กรมศิลปากรได้จัดตั้งคณะทางานศึกษาค้นคว้าวิจัย
โดยรวบรวมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่นในการจัดทาแผนแม่บท มีนายเอนก สีหามาตย์
เป็นผู้ประสานงาน คณะทางานได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
จัดแบ่งการดาเนินงานออกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ลักษณะกายภาพและสภาพโบราณสถาน
38
39

เรื่องเดียวกัน, 4 - 5.
เรื่องเดียวกัน.
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เศรษฐกิจสังคม ประวัติศาสตร์โบราณคดี การบูรณะโบราณสถาน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีและการท่องเที่ยว การจัดทารูปภาพและแผนที่40 แต่ไม่ปรากฏ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางวิชาการประกอบการจัดทาแผนแม่บท โดยสามารถแบ่ง การ
ดาเนินงานออกเป็น 7 แผน มีสาระสาคัญดังนี้41
1. แผนการใช้ที่ดิน และควบคุมการใช้ที่ดิน กาหนดพื้นที่เมืองกาแพงเพชร
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ บริเวณสาธารณูปโภค
บริเวณชุมชนพักอาศัย และบริเวณเกษตรกรรม พร้อมทั้งกาหนดลักษณะ
การใช้งานและข้อบังคับให้เหมาะสมกับบรรยากาศอุทยานประวัติศาสตร์
2. แผนบูรณะโบราณสถาน กาหนดแนวทางการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน
ให้ สอดคล้องกั บกฎบั ตรเวนิ ส กาหนดระยะเวลาให้ แล้ วเสร็จภายใน 10 ปี
และเลื อกกลุ่ มโบราณสถานที่ มี ความส าคั ญ ด้ านการท่ องเที่ ยว ไม่ มี ปั ญ หา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และประสบปัญหาการบุกรุกทาลายเป็นลาดับแรกในการบูรณะ
3. แผนการปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ เน้ น การสร้ างความร่ มรื่ นและมี ชี วิ ตชี วาของ
โบราณสถาน จั ด สวนดอกไม้ ทางเท้ า ป้ าย และที่ พั ก รอบโบราณสถาน
ทาให้เกิดความร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ และ
พื้ นที่ บ ริเวณอรัญ ญิ กให้ จั ดภู มิ ทั ศน์ ให้ บรรยากาศคงความเงียบและร่มรื่ น
เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนานอกเมือง
4. แผนการจั ด ชุ ม ชน โยกย้ า ยชุ ม ชนที่ ตั้ ง กี ด ขวางโครงการอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชรออกไปยังชุม ชนใหม่ในพื้น ที่อื่น และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บ้านเรือนในเขตโบราณสถานให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์โครงการ
5. แผนพั ฒ นาด้ านการท่ องเที่ ยว ดึ งดู ดให้ นั กท่ องเที่ ยวมาพั กแรมที่ จั งหวั ด
ก าแพงเพชร โดยส่ งเสริ มประเพณี สร้ างกิ จกรรมสนั บ สนุ นการท่ องเที่ ยว
ทั้ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละธรรมชาติ พร้ อมทั้ ง สนั บ สนุ น
แหล่งผลิ ต ร้านจ าหน่ ายสิ นค้าพื้นเมืองที่ เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัด ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทางเอกสาร วิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
6. แผนการส่ งเสริ ม รายได้ แ ละอาชี พ ก าหนดให้ จ้ างงานคนในพื้ น ที่ เพื่ อ
ปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร และส่งเสริมอุตสาหกรรม
40

อ่าน รายชื่อคณะผู้ดาเนินงานแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ใน ภาคผนวก – ข.
สรุปข้ อมูล แผนแม่บ ทโครงการอุ ทยานประวัติ ศ าสตร์กาแพงเพชร จาก กรมศิล ปากร, แผนแม่บ ท
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ. 2524 – 2529), 28 – 39.
41
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ที่ เกิ ดจากคนท้ องถิ่ น อาทิ การจั กสาน ทอเสื่ อ เครื่ องหวาย ขนมพื้ นเมื อง
เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
7. แผนการก่อสร้าง สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้า
บริเวณโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร พร้อมขยายระบบประปา
ปรับปรุงระบบถนนให้ใช้สัญจรและท่องเที่ยว เสนอให้มีการปรับถนนเลี่ยงเมือง
ซึ่ งเดิ มพาดผ่ านใกล้ โบราณสถาน ปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ้ าและระบบสื่ อ สาร
พร้อมทั้งก่อสร้างศูนย์บริการการศึกษาวัฒนธรรม ประกอบด้วยห้องประชุม
ห้องแสดงนิทรรศการ และก่อสร้างศูนย์อานวยการโครงการ
การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
อาทิ กรมโยธาธิการจัดสรรงบประมาณการราดยางและปรับปรุงถนนบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
การท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทยได้ ก่ อ สร้ างอาคารศู นย์ บ ริ การท่ องเที่ ยว ตั ด ถนน และติ ด ป้ า ยชื่ อ
โบราณสถาน แต่ในส่วนของแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ. 2525 2529) กลับมิได้ถูกเสนอให้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรมศิลปากรในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึง ไม่มี
อานาจเพี ยงพอในการออกค าสั่งการดาเนิ นงาน ทาได้เพี ยงการขอความร่วมมือและแก้ ไขปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังแผนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร ดังนี้42
1. แผนการใช้ ที่ ดิ น ไม่ ส ามารถควบคุ ม การก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะส่ ว นของเมื อ งได้
เนื่ อ งจากช่ ว งนั้ น ยั งไม่ มี ก ารประกาศกฎผั ง เมื อ ง ท าให้ ก ารควบคุ ม การใช้ ที่ ดิ น ไม่ มี
ประสิทธิภาพ แต่ข้อมูลในแผนแม่บทที่เสนอให้ย้ายศูนย์ราชการบางแห่งออกมาทางถนน
สายพรานกระต่าย - สุโขทัย ทางจังหวัดได้นาไปปฏิบัติจนสาเร็จในภายหลัง
2. แผนบู ร ณะโบราณสถาน งานบ ารุ ง รั ก ษา งานขุ ด แต่ ง และบู ร ณะโบราณสถาน
ดาเนิ นงานไปอย่างล่าช้ า เนื่ องจากได้ รับงบประมาณแค่ เพี ยงปี ละ 1,000,000 บาท
จากงบประมาณที่ต้องการประมาณปีละ 4,600,000 บาท
3. แผนการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ยั ง ด าเนิ น การไม่ ดี ม ากพอ เช่ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
เพื่อบดบังตัวอาคารโรงเรียน สถานที่ราชการ ศาลหลักเมือง และโครงสร้างจากระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทั้งการรื้อแนวกาแพงเมืองจากหน่วยงานราชการ เพื่อเปิด
มุมมองของศาลากลางจังหวัด

42

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ.
2550 - 2559), (พิษณุโลก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559), ภาคผนวก ข1 – ข2.
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4. แผนการจัดชุมชน การย้ายชุมชนบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองประมาณ 25 ครัวเรือน
ในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกภายในเขตกาแพงเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ดีเด่น คือ วัดพระแก้ว
และพระราชวังนั้ น โดยพึ่ ง ย้ ายออกไปแล้ วเสร็จ เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2540 - 2542
ล่าช้ากว่าแผนเดิมค่อนข้างมาก
นอกจากนั้ น ยั ง มี ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ลั ก ลอบขุ ด และท าลายโบราณสถาน
โดยเฉพาะประตู เมื อ ง 2 ประตู คื อ ประตู น้ าอ้อ ย และประตู ส ะพานโคม พร้อ มทั้ ง
การด าเนิ น งานของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ก าแพงเพชรที่ เ น้ น เชิ ง รั บ มากกว่า เชิ ง รุ ก
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จนทาให้การดาเนินงานบางประการล่าช้า
แต่อ ย่างไรก็ต าม ในช่วงสุ ดท้ ายก่ อนกาหนดที่ จะเปิ ดอุท ยานประวัติ ศาสตร์ก าแพงเพชร
จาเป็นต้องย้ายพื้ นที่อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จากกลุ่มที่ 1 (ภายในเขตกาแพงเมือง) ไปสู่
กลุ่มที่ 2 (นอกเขตกาแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ) เนื่องจากพื้นที่กลุ่มที่ 1 ถูกแบ่ง ออกเป็นส่วน ๆ
โดยถนน บ้านเรือน และสถานที่ราชการ แตกต่างกันกับพื้นที่กลุ่มที่ 2 ซึ่ง มีขอบเขตพื้นที่ 1,611 ไร่
ต่อเนื่องกัน เป็นผืนเดียว ไม่มี ปัญหาเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งมีการปรับปรุง สิ่ง อานวย
ความสะดวกพร้อมแล้ว43 โดยการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 – 2534
ใช้ ง บประมาณไปแล้ วทั้ งสิ้น 49,353,900 บาท หลั ง จากดาเนิ น การบู รณะและปรับ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ น์
แล้ ว เสร็ จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ได้เสด็ จฯ ทรงเปิ ด
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534 และในปีเดียวกันนั้น
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ก าแพงเพชรได้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ น มรดกโลก (World Heritage)
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในนามของ “เมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)”
การจัดท าแผนแม่ บทอุท ยานประวัติศ าสตร์ก าแพงเพชรได้ เริ่มต้น ขึ้นอีกครั้ง พร้อ มกันกั บ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย และอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย ในปี พ.ศ. 2550 – 2559
โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร เนื่อ งจากพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มและความส าคั ญ ของการเชื่ อ มโยงพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง 3 แห่ ง และ
เมื อ งบริว ารอื่ น ๆ ที่ ป รากฏอิ ท ธิพ ลของศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรมสมั ย สุ โขทั ย จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท า
แผนแม่บทเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป44
43

กรมศิลปากร, พิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 10 - 11.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ.
2550 - 2559), 2.
44
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3.5 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 25 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
พระนครคีรี พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2402 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับสาหรับพระมหากษัตริย์ รับรองพระราชอาคันตุกะ
และการประกอบพระราชพิ ธี ที่ ส าคั ญ พระนครคี รีตั้ ง อยู่ บ นยอดเขามหาสมณะ ยอดเขาทางด้ าน
ทิศตะวันตก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังใช้เป็นที่ประทับ ประกอบไปด้วยหมู่พระที่นั่ง ตึกพระประเทียบ
ป้อม ศาลา ประตูกาแพงวัง และพระราชทานนามไว้คล้องจองกัน เช่น พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่ง
ปราโมทย์มไหสวรรค์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็น ต้น บนยอดเขายอดกลาง โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่หุ้มเจดีย์องค์เดิมซึ่งชารุดมากแล้ว และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระราชทานนามว่า
พระธาตุจอมเพชร ส่วนยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ ศิลา พระวิหาร
พระปรางค์ หอระฆัง และศาลา โดยมี เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เป็น แม่ก องควบคุม งาน 45 ต่อมาสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ใช้พระนครคีรีเป็นสถานที่ประทับพักผ่อน
พระอิ ริ ย าบถและรั บ รองแขกต่ า งประเทศ โดยได้ ซ่ อ มแซมโครงสร้ า งหอชั ช วาลเวี ย งชั ย จาก
เหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี พ.ศ. 2426 ซ่อมพนักราวบันไดและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนหลังคา
ของหมู่พระที่นั่งองค์ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่งการบูรณะครั้งใหญ่ พ.ศ. 2453 ทั้งหมู่พระที่นั่ง
และอาคารประกอบอื่น ๆ46
45

พยุง วงษ์น้อย, พระนครเขา พระนครคีรี, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2558), 13 - 15.
Somchart Chungsiriarak, "Pranakorn Kiri – A conservation study," M.A. dissertation,
Conservation Studies University of York, (1983), 57 - 58.
46
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พ.ศ. 2478 กรมศิ ล ปากรได้ ส ารวจและประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานพระนครคี รี
เป็ นโบราณสถานส าคั ญ ของชาติ แต่ มิ ได้ ก าหนดขอบเขตโบราณสถาน จนกระทั่ งในปี พ.ศ. 2496
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ
ไปยังพระนครคีรี ทอดพระเนตรเห็นสภาพชารุดทรุดโทรม จึงมีพระราชดาริให้ซ่อมแซมรักษาคงสภาพเดิม
โดยทาการบู รณะพระที่ นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์ พระที่นั่ งเวชยันต์ วิเชียร
ปราสาท และหอชั ชวาลเวี ยงชั ย ตั้ งแต่ ส่ วนหลั งคา ประตู หน้ าต่ าง ผนั ง พื้ น ราวพนั กและบั นได
ปรับเปลี่ยนวัสดุที่เสื่อมสภาพและใช้วัสดุใหม่ทดแทนในหลายส่วน ใช้งบประมาณจานวน 500,000 บาท
ซึ่งภายหลังจากการบูรณะครั้งนี้ก็มีเพียงการบารุงดูแลรักษาอาคารเท่านั้น47
ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กรมศิลปากรได้มอบหมายให้กองสถาปัตยกรรมเสนอ โครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี เพื่อบูรณะปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ภายในพระนครคีรี ภายใต้แผนการปรับปรุง
และบู รณะโบราณสถานของกรมศิล ปากร และบรรจุในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้48
1. เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
2. เพื่ อ สงวนรั กษามรดกทางศิ ลปวั ฒ นธรรมมิ ให้ ช ารุ ด ทรุ ดโทรมและเสื่ อ มค่ า เนื่ อ งจาก
พระนครคีรมี ีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับพระบรมราชจักรีวงศ์โดยตรง
3. เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนชาวต่างประเทศ
4. เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสาหรับคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
5. เพื่ อ พั ฒ นาจั ง หวั ด เพชรบุ รี ให้ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ จั ง หวั ด หนึ่ ง ของประเทศ
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
6. เพื่ อ ส่ งเสริม และเพิ่ ม พู น รายได้ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ด้ านอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งเน้นการพัฒนาชนบท
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น
7. เพื่อ ให้ เกิด ความรัก หวงแหน และภาคภูมิ ใจในมรดกทางศิ ลปวัฒ นธรรมและช่วยกั น
ทานุบารุง รักษาโบราณสถานของชาติ

47
48

Ibid, 60 - 61.
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), 31.

82
ความสาคัญและคุณค่าของพระนครคีรีที่เสนอในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนั้น
กล่าวถึงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวิศวกรรม เนื่องจากพระนครคีรีเป็นพระราชวัง
แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนยอดภูเขา แสดงให้เห็นถึงวิทยาการความรู้ด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ ใช้สอย การจัดหมวดหมู่ ของเขตพระราชฐานและวัด พระแก้ วน้อ ย โดยใช้ย อดเขาและ
เนินไหล่เขาเป็นตัวแบ่งพื้นที่การใช้งานแต่ละส่วน เทคนิคทางวิศวกรรมของการก่อสร้างพระนครคีรี
บนภูเขาหินที่มีความสูงถึง 95 เมตร มีทั้งแรงลมและอันตรายจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนความยากลาบาก
ของการทางาน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะของช่าง
และไม่ ป รากฏว่า มี ช าวต่ า งประเทศช่ ว ยด าเนิ น การออกแบบก่ อ สร้ าง แต่ ส ามารถส าเร็จ ได้ ด้ ว ย
พระบารมีและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและฝีมือของคนไทยทั้งสิ้น
จึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสาหรับคนในชาติ อีกทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรม นับว่าเป็นรูปแบบการก่อสร้าง
ที่ แ ปลกใหม่ ในช่ ว งเวลานั้ น โดยการน ารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบไทยแบบจี น และแบบฝรั่ ง
มาประกอบขึ้นเป็นรูปทรงอาคารแต่ละหลัง49
การด าเนิ น งานโครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครคี รี ในระยะแรกราว พ.ศ. 2524
กรมศิ ลปากรได้แต่ งตั้งนางอุ ไรวรรณ ตันติ วงษ์ สถาปนิ กให้ ดารงตาแหน่ งหั วหน้ าโครงการอุ ทยาน
ประวัติ ศาสตร์ พระนครคี รี โดยเริ่มต้ น จากการก าหนดขั้ นตอนการบู รณะโบราณสถานตามวิ ธีการ
ปฏิบั ติงานของกองสถาปั ตยกรรม เริ่มจากการสารวจ บันทึกสภาพ ถ่ายภาพ เขียนแบบอาคารและ
สถานที่ โดยละเอี ยด ทั้ งสภาพความเสื่ อ มโทรม ขนาด การใช้ วั ส ดุ การใช้ สี รู ป แบบอาคาร ฯลฯ
และน าหลั กฐานทั้งหมดที่ ได้ จากการส ารวจและค้นคว้า ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มมาวิ เคราะห์ หาวิธีการบู รณะ
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งใช้เทคนิ คการทาปูนตา สกุลช่างเพชรบุ รีดั้ งเดิม ผสมผสานกับเทคนิ คสมัยใหม่
ซึ่งการบูรณะโบราณสถานภายในพระนครคีรีได้ใช้การจ้างเหมาบริษัทเอกชน แต่ควบคุมการดาเนินงาน
และก าหนดหลั กการบู ร ณะอาคารโดยกองสถาปั ตยกรรม อาทิ การรั กษารู ป ทรงและประโยชน์
การใช้สอยแบบเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถเสริมความมั่นคงอาคารได้เท่านั้น ในกรณีที่วัสดุชารุด
หรือเสื่อมสภาพให้นาวัสดุใหม่เพิ่มเติมเข้าไปตามรูปแบบเดิม ส่วนใดที่บูรณะไม่ถูกให้ปรับเปลี่ยนใหม่
ให้ถูกต้อง และพิจารณาแนวทางการสงวนรักษาอาคารพร้อมกับสภาพแวดล้อม 50 นอกจากนั้นยัง
มีการปรับ ปรุง สภาพภูมิ ทัศน์ด้ วยต้ นไม้และพื ชชนิ ดต่ าง ๆ และการก่อสร้างอาคาร จั ดสถานที่ เพื่ อ
อานวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ บริเวณพักผ่อน จัดกิจกรรม จาหน่ายของที่ระลึก เครื่องดื่ม
49

หอจดห มายเห ตุ แ ห่ งชาติ , (4) ศธ.2.3.8.1/23 เอกสารกองสถาปั ต ยกรรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเตรียมการรับเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีและบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุองค์พระธาตุจอมเพชร (23 มีนาคม 2531 – 29 พฤษภาคม 2532), 5 - 6.
50
เรื่องเดียวกัน, 8 - 9.
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จุดรักษาการณ์ สุขาสาธารณะ เป็นต้น ปรับปรุงร้านค้าแผงลอยบริเวณทางขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์
และพื้นที่ใกล้เคียงให้ย้ายมาขายในจุดเดียวกันทั้งหมด51 การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานรายปีที่ระบุ
ในโครงการอุ ทยานประวัติ ศ าสตร์พ ระนครคี รีตั้ ง แต่ พ.ศ. 2525 – 2529 ให้ ค วามส าคัญ กั บ การ
ดาเนิ น งานบู รณะอาคารหลักและอาคารประกอบ พร้อมทั้ง ปรับ ปรุ งด้ านภูมิ สถาปัต ยกรรม เช่ น
การทาทางเดิน พื้นลาน เป็นต้น และระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการเป็นลาดับแรก 52 และยัง
นับเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชน พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บูรณะพระนครคี รี เช่น การตาและฉาบปูน การประดับพื้นผิวโบราณสถาน การตกแต่งองค์เจดีย์
การก่อเรียงอิฐ บูรณะถนน ราวพนักทางเดิน ป้อม ศาลา เป็นต้น
นอกเหนือไปจากการบูรณะอาคารและปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมแล้ว มีการจัดแสดง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระนครคีรีภายในพระที่ นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่ง
ปราโมทย์มไหสวรรค์นามาสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่
พ.ศ. 2528 และการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ สาขาพระนครคีรี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของ
ประชาชน โดยกรมศิลปากรได้เสนอโครงการอุทยานประวั ติศาสตร์พระนครคีรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2530) และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531) เนื่องจากพระนครคีรีเปรียบเสมือนเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่
พระมหากษั ต ริย์ แ ต่ ล ะพระองค์ ได้ อุ ป ถั ม ภ์ บ ารุ ง และบู ร ณะซ่ อ มแซมเป็ น ระยะมาจนถึ ง ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช53 แต่อ ย่างไรก็ตาม การด าเนิน งานโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีกลับมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายการดาเนินงานที่กาหนดไว้ อาทิ
การซ่อมแซมพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527
การบูรณะพระตาหนัก สัน ถาคารสถานและหมู่ อาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530 การจัดท าระบบ
ประปาในพื้นที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งการดาเนินงานส่ วนมากล่าช้ากว่ากาหนดระยะเวลาถึง
2 - 3 ปี54 โดยเป็นผลมาจากข้อจากัดงบประมาณ อีกทั้งความเร่งรีบให้โครงการเสร็จทันตามกาหนด
ของกรมศิ ล ปากรที่ จ ะร่ วมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
การประชุ ม ครั้ ง แรกของคณะกรรมการอ านวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ในขณะนั้ น ได้ ถ อดอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครคี รี จ ากรายชื่ อ โครงการที่ ร่ ว ม
51

กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, 65 - 70.
52
อุไรวรรณ ตันติวงษ์, "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี," ศิลปากร, 26(5), (2525): 116.
53
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, 32 - 33.
54
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 86.

84
เฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ เนื่องจากการดาเนิ นงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีต้องพิจารณา
รายละเอียดจานวนมากและใช้ระยะเวลานาน อาจจะไม่แล้วเสร็จทันตามกาหนด แต่ในภายหลังได้มีการ
ผลั กดั นโครงการอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ พระนครคี รี กลั บเข้ ามาในโครงการเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้ง55
กรมศิลปากรกาหนดให้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอย่างเป็นทางการในวัน ที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่ อครั้งทรงพระอิ สริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน พร้อมทั้งบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุภ ายในองค์พ ระธาตุจอมเพชร ซึ่ ง ตั้ง แต่เริ่ม ดาเนิ นงานโครงการอุท ยานประวัติ ศาสตร์
พระนครคีรี พ.ศ. 2524 – 2532 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 31,026,860 บาท56 หลังจากนั้นกรมศิลปากร
ได้ประกาศกาหนดขอบเขตโบราณสถานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี จานวน 188 ไร่ พ.ศ. 253557
(ภาพที่ 26) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีทั้งหมด

55

หอจดห มายเห ตุ แ ห่ งชาติ , (4) ศธ.2.4.11.1/1 เอกสารกองสถาปั ต ยกรรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการอ านวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (18 เมษายน 2527 – 1 กรกฎาคม 2531), 93 – 94.
56
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, (2532), 31.
57
"ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 94,
(28 กรกฎาคม 2535): 8160 - 8161.
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ภาพที่ 26 ขอบเขตโบราณสถานพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี
ที่มาภาพ: (ราชกิจจานุเบกษา 2535: หน้า 8161).
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การบริหารจัดการภายหลังการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีกลับทับซ้อนและยุ่งยาก
ท่ามกลาง 3 หน่วยงานภายในกรมศิ ลปากร ได้ แก่ กองพิ พิธภัณฑ์ ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดแสดง
โบราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ภ ายในพระที่ นั่ ง เพชรภู มิ ไพโรจน์ แ ละพระที่ นั่ ง ปราโมทย์ ม ไหสวรรค์
และโครงสร้างการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กองโบราณคดี ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยของอาคาร
กองสถาปัตยกรรมรับหน้าที่ซ่อมแซมและบูรณะอาคาร58 ซึ่งการดาเนินงานในลักษณะนี้ยังคงสืบทอด
มาจนถึงปั จจุ บั น พิ พิ ธภั ณ ฑสถานแห่ งชาติพระนครคี รีจะท าหน้ าที่ ดู แลโบราณวัตถุ และศิ ลปวั ตถุ
ภายในพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์ พร้อมกับการบริหารจัดการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี โดยในแต่ละปีจะมีการเสนอของบประมาณและดาเนินงานโครงการเป็น
แผนรายปี เช่น การจัดกิจกรรมประจาปี การซ่อมแซมบูรณะอาคาร การปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก การจั ด บรรยายและอบรมทางวิช าการ เป็ น ต้ น โดยจะได้ รั บ งบประมาณ 2 ส่ ว น
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ในกรณีที่ต้องบูรณะ
ซ่อมแซมอาคารจะส่งเรื่องไปยังสานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ให้เข้ามาดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวแทน
เนื่ องจากอุ ทยานประวัติ ศาสตร์ พ ระนครคี รีไ ม่มี โครงสร้างเจ้ าหน้ าที่ ข องอุ ทยานประวัติ ศาสตร์ ที่
สามารถซ่อมแซมบูรณะงานช่างต่าง ๆ ได้59
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นผลมาจากการขาดการวางแผนศึกษา
ข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา และจั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ แต่ ก ลั บ มุ่ ง เน้ น ที่ ผ ล ลั พ ธ์ ม ากกว่ า
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบู รณะโบราณสถาน ปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน์ ก่ อสร้ างสิ่ งอ านวยความสะดวก
เป็ นหลักมากกว่างานด้านอื่น ๆ ตามที่ ปรากฏในเป้าหมายการดาเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2525 – 2529
กรมศิลปากรจึงมอบหมายให้กองสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านการบูรณะ
อาคารที่มิใช่ซากโบราณสถานเข้ามาเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมดเพี ยงหน่วยงานเดียว แต่เมื่อดาเนินการ
บูรณะแล้วเสร็จกลับมอบหมายให้กองโบราณคดีและกองพิพิธภัณฑ์เป็นผู้ดาเนินงานต่อ ซึ่งในขณะนั้น
เป็นเพียงงานบารุงรักษาพื้นที่และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเท่านั้น ทาให้ขาดการบูรณาการ
ความรู้และการดาเนินงานที่ต่อเนื่องกันของแต่ละหน่วยงาน แต่กลับดาเนินการไปตามความรับผิดชอบ
ของหน่ วยงานตนเองที่ มี ต่ อพื้ นที่ จนกลายเป็ น การด าเนิ นงานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครคี รี
ในรูปแบบที่ซ้อนทับกันกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

58
59

Somchart Chungsiriarak, "Pranakorn Kiri – A conservation study," 62.
ประภาพรรณ ศรีสุข, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2562.
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3.6 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 27 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ปราสาทพิมาย ศาสนสถานพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเป็นปราสาทแบบขอมที่มีขนาดใหญ่
และมี ความงดงามทางด้านสถาปัต ยกรรมและประติม ากรรม โดยพบหลั กฐานการก่อสร้างตั้ง แต่
พุทธศตวรรษที่ 1760 ตัวปราสาทตั้งอยู่กลางเมืองพิมาย ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่บริเวณลุ่มแม่น้ามูลที่
สัมพันธ์กันกับเมืองพระนคร (Angkor) ของอาณาจักรขอม ในปี พ.ศ. 2427 เอเตียน แอมอนิเยร์
(Etienne Aymonier) คณะสารวจชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสารวจปราสาทหินและร่างแผนผังเมืองพิมาย
หลั งจากนั้ นเอเตี ยน เอ็ ดมองต์ ลูเนต์ เดอ ลาจองกิ แยร์ (Etienne Edmond Lunet de Lajongquière)
และอีริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) เข้ามาศึกษาผังเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรม และเทคนิค
การก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ต่อมา พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ในเมืองพิมาย ได้แก่ เมืองพิมาย ซุ้มประตูตะวันตก ซุ้มประตูทิศเหนือ กองศิลาแลงประตูตะวันออก
เมรุพรหมทัต เมรุน้อย กุฏิฤาษีน้อย ท่านางสระผม และซุ้มประตูไชย 61 แต่ยังมิได้กาหนดขอบเขต
โบราณสถาน จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 - 2497 กรมศิลปากรได้พยายามบารุงรักษาและค้ายันบางส่วน
ของปราสาทหินพิมายไว้
60

Bernard Philippe Groslier, สุภัทรดิศ ดิศกุล แปลสรุป , ยาใจ จิตรพงศ์ ตรวจแก้ , การซ่อมปราสาท
หินพิมาย, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2506), ก.
61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานฉบับสมบูรณ์
Final Report โครงการพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, (มหาสารคาม:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, 2552), 1-76.
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พ.ศ. 2505 กรมศิ ล ปากรได้ จั ด ตั้ ง โครงการบู ร ณะปราสาทหิ น พิ ม าย ประกอบไปด้ ว ย
โครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณะปราสาทหิน ด้วยวิธีการอนัสตีโลซีส (Anastylosis)
ซึ่งน าวัสดุดั้งเดิม ของโบราณสถานมาประกอบใหม่ ณ ตาแหน่ งเดิมตามข้ อมูลทางโบราณคดีและ
สถาปั ตยกรรม โครงการสร้างพิพิ ธภั ณ ฑสถานแห่ง ชาติ บ ริเวณภายในก าแพงเมื องด้านทิ ศเหนื อ
เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุ โดยเวนคืน ที่ดินจากหน่วยงานราชการ วัด และบ้านเรือ น
ราษฎร และโครงการขยายเขตโบราณสถาน เพื่อกาหนดขอบเขตเมืองโบราณพิม าย ดาเนิน การ
เวนคืนที่ดินภายในกาแพงเมืองจากสถานที่ราชการ วัด และบ้านเรือนราษฎร ประมาณ 1,000 แห่ง
โดยแต่ละโครงการใช้ระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี พร้อมทั้งกรมศิลปากรได้ขออนุมัติให้ย้ ายทางหลวงที่
ตัด ผ่ านเมื องพิ ม าย ซึ่ งประชิ ด กั บ สะพานนาคราช ปราสาทหิ น พิ ม าย และย้ ายสถานี ต ารวจภู ธ ร
ที่ว่าการอาเภอพิมาย ชุมชนที่ตั้งใกล้กับปราสาทหินพิมายให้ออกไปนอกแนวเขตโบราณสถาน (ภาพที่
28 และ 29) โดยได้ รับงบประมาณจ านวน 1,000,000 บาทจากสานั กงบประมาณในการบู รณะ
ปราสาทหินพิมาย62

ภาพที่ 28 ทางหลวงและบ้านเรือนซึ่งตั้งอยู่ประชิดกับสะพานนาคราช ปราสาทหินพิมาย
ที่มาภาพ : (มานิต วัลลิโภดม 2530: หน้า 37).

62

หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ , คค.0202.8.10/19 เอกสารกระทรวงคมนาคม เรื่อ งโครงการบูร ณะ
ปราสาทหินพิมาย (พ.ศ.2505), 11 - 29.
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ภาพที่ 29 ตาแหน่งทางหลวง สถานที่ราชการ และชุมชนที่ตั้งประชิดกับปราสาทหินพิมาย
ที่มาภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 – 2512 กรมศิลปากรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส ผ่ านทาง
องค์ ก ารสนธิ สัญ ญาการป้ องกัน ร่ว มกั น แห่ ง เอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ (ส.ป.อ.) ในการด าเนิ น งาน
โครงการบูรณะปราสาทหินพิมาย ซึ่งมีหม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ เป็นผู้อานวยการบูรณะฝ่ายไทย และ
เบอร์ น าร์ ด ฟิ ล ลิ ป ส์ โกรลิ เยร์ (Bernard Philippe Groslier) ปี แ อร์ ปี ซ าร์ ด (Pierre Pichard)
เป็นคณะทางานจากฝรั่งเศส ใช้วิธีการบูรณะโบราณสถานแบบอนัสตีโลซีส (Anastylosis) พร้อมทั้ง
ขุดแต่งปรับพื้นที่ระเบียงคดชั้นใน การสารวจเขตโบราณสถานและการครอบครองที่ดินของราษฎร
และหน่ ว ยงานราชการ เพื่ อ เตรี ย มจั ด ท าแผนขยายเขตโบราณสถานและพั ฒนาเมื องพิ มายต่ อไป

90
ผลจากการดาเนินงานบูรณะในครั้งนี้ แล้วเสร็จเพียงปราสาทประธานกับการขุดแต่งโคปุระทิศเหนือ
และมุมกาแพงด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเท่านั้น63
พ.ศ. 2519 กรมศิลปากรได้เสนอให้บู รณะและปรับ ปรุง กลุ่ มโบราณสถานในเมื องพิ ม าย
พร้อมทั้งบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2525)
แต่การดาเนินงานในเมืองพิมายสามารถเริ่มต้นได้ในปี พ.ศ. 2524 โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิทยา ดาเด่นงาม
นัก โบราณคดี เป็ น หั วหน้ าโครงการอุ ท ยานประวัติ ศาสตร์พิ มาย หลัง จากนั้ น นายบวรเวท รุ่ง รุ จี
ได้เข้ามารับตาแหน่งหัวหน้าโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป 64 โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังนี้65
1. เพื ่อ เป็น การทานุบ ารุง รัก ษาและส่ง เสริม ไว้ซึ่ง โบราณวัต ถุส ถานอัน เป็น มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อธารงไว้ให้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เป็นแนวทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล
การด าเนิ นงานโครงการอุทยานประวั ติศาสตร์ พิ มายก าหนดให้ บู รณะอาคารประกอบของ
ปราสาทหินพิมายจนแล้วเสร็จ อาทิ การบูรณะพลับพลาเปลื้องเครื่อง สะพานนาคราช พ.ศ. 2530
การบูรณะพลับพลาทางเดิน พ.ศ. 2531 การบูรณะระเบียงคด โคปุร ะ ฐานพลับพลา ธรรมศาลา
พ.ศ. 2532 และยังดาเนินการบูรณะโบราณสถานแห่งอื่น ๆ ในเมืองพิมายด้วย ได้แก่ การขุดแต่ง
ประตูเมืองพิมาย พ.ศ. 2530 การบูรณะท่านางสระผม พ.ศ. 2531 การบูรณะกุฏิฤาษี (อโรคยศาล)
หอพราหมณ์ สระขวัญ พ.ศ. 2532 พร้อมทั้งจัดทาเอกสารทางวิชาการ ขยายระบบไฟฟ้าและประปา
ในโบราณสถานบางแห่ง และการโยกย้ายสถานี ตารวจภูธร ที่ว่าการอ าเภอ ถนนออกจากบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทหินพิมายจนสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ เตรียมพร้อมสาหรับการเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2532 จานวน 15,800,000 บาท
นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสรรงบประมาณปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางเข้า ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว ป้อมจาหน่ายบัตร และห้องสุขา66 แต่อย่างไรก็ตาม
63

สมบูรณ์ บุณยเวทย์, "บันทึกประสบการณ์ค รั้งเริ่มบูรณะปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้ง ,"
ศิลปากร, 71 - 74.
64
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), 88.
65
อุทยานประวัติ ศ าสตร์พิมาย, รายงานสรุปผลการปฏิบัติง านโครงการอุท ยานประวัติศ าสตร์พิ มาย
ประจาปีงบประมาณ 2532, (นครราชสีมา: อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, 2532), 2.
66
เรื่องเดียวกัน, 1 - 2.
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กลับมีการโต้แย้งถึงความไม่ถูกต้องของการเคลื่อนย้ายทับหลังชิ้นต่าง ๆ ในช่วงการบูรณะโบราณสถาน
พ.ศ. 2530 ที่นาทับหลังไปติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าของระเบียงคด โดยไม่คานึงถึงระบบประติมานวิทยา
บริเวณประตูทางเข้าระเบียงคดชั้นนอกทางทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้าหลักปราสาท ทับหลังน่าจะสลักภาพ
บุคคลที่ทรงพลังอานาจมากกว่าภาพนางระบาราฟ้อนที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ (ภาพที่ 30) อีกทั้งยังมี
การระบุป้ายกากับว่า “ทับหลังชิ้นนี้พบภายในบริเวณปราสาทหินพิมาย และแต่เดิมอาจไม่ได้ติดตั้ง
อยู่ที่นี่ แต่ได้นามาติดตั้งไว้เพื่อให้ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมสมบูรณ์ขึ้น This lintel is put up here
in order to complete form of the construction.” นับเป็นคาอธิบายที่ปราศจากหลักฐานทาง
วิชาการและไม่เคารพถึ งความจริงแท้ ของโบราณสถาน สะท้อ นว่า กรมศิ ลปากรคานึ ง ถึง เพี ยงแค่
รูปแบบของโบราณสถานที่ต้องสวยและดูดีมากกว่าการเข้าไปศึกษาความหมายของตัวโบราณสถาน67

ภาพที่ 30 ทับหลังภาพนางราบริเวณประตูทางเข้าระเบียงคดชั้นนอกทางทิศใต้ ปราสาทหินพิมาย

67

กฤช เหลือ ลมัย , "ความสงสัย ที ่พ ิม าย อะไร“จริง ?” อะไร“ไม่จ ริง ?," ศิล ปวัฒ นธรรม, 21(10),
(สิงหาคม 2543): 41 - 42.
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หลังจากดาเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพิมายและโบราณสถานในเมือง
พิมายเสร็จสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว กรมศิลปากรกาหนดให้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็น องค์ประธาน และก าหนดให้ เป็นส่ วนหนึ่ง ของกิจกรรมวันอนุ รักษ์ม รดกไทยประจาปี
พ.ศ. 253268 ภายหลังจากการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมายยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สระพลุ่ง
สระเพลง สระแก้ ว สระโบสถ์ พ.ศ. 2533 การขุ ด แต่ ง และบู ร ณะเมรุ พ รหมทั ต พ.ศ. 2536
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารพาณิชย์ ตลาด และถนนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
การดาเนินงานบูรณะโบราณสถานในแต่ละครั้งเป็น เพียงการจัดตั้งโครงการเฉพาะเป็นแผนงานรายปี
เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณจากกรมศิลปากรเท่านั้น
การมิได้กาหนดขอบเขตโบราณสถานเมืองพิมาย ทาให้เกิดช่องว่างและปัญหาการดาเนินงาน
อาทิ การก าหนดแผนการใช้ ที่ดิ น การก่อ สร้างอาคารใหม่ซ้ อนทั บ ภายในเมือ งพิ ม าย แต่ อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พิมายกลับไม่สามารถระงับการก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีอานาจและแนวทางสาหรับ
การโยกย้ายชุมชน 69 ซึ่งภายหลังได้มีค วามพยายามที่ จะทาการศึ กษาทางโบราณคดีเพื่ อก าหนด
ขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมายในปี พ.ศ. 2548 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่เป็นผลสาเร็จ หลังจากนั้นได้มีการจัดทาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
อุทยานประวัติศ าสตร์พิมาย พ.ศ. 2552 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิ ลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งพิจารณาว่าปัญหาสาคัญ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพิมายเกิดจาก
การขาดการศึ กษาภาพรวมของข้อ มูล ชุม ชน เศรษฐกิจ และสัง คม อีก ทั้ง ขาดความเชื่ อมโยงของ
การประกาศเขตโบราณสถานให้ เป็ น พื้ น ที่ เ ดี ย วกั น 70 น ามาซึ่ ง ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การและ
การใช้อานาจเหนือพื้นที่เมืองพิมายของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ประกอบกับความเห็นบางส่วน
ของคนในพื้นที่ที่คัดค้านต่อการกาหนดเขตทั้งเมืองพิมายให้เป็นโบราณสถาน ทาให้กรมศิลปากรยังไม่
สามารถกาหนดขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

68

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เมืองพิมาย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), ก.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สบ.22.5/8 เอกสารส่วนบุคคลนายสัญชัย หมายมั่น เรื่องแนวคิดแรกเริ่มใน
การอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพิมาย โดยนายสัญชัย หมายมั่น (ม.ท.), 3.
70
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานฉบับสมบูรณ์
Final Report โครงการพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, 1-20.
69
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3.7 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 31 วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ายม มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงตั้งแต่
สมัยสุโขทัยและใช้งานต่อเนื่องมาจนถึง สมัยกรุง ศรีอยุธยา โดยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก
เครื่องสังคโลกที่สาคัญในสมัยสุโขทัยไปยังประเทศในทวีปเอเชีย การสารวจเมืองศรีสัชนาลัยเริ่มต้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้เดินทางสารวจเมืองศรีสัชนาลัย
(สวรรคโลก) และทรงบันทึ ก เขียนลายเส้น แผนผั งโบราณสถานที่ป รากฏ ต่อมาพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หั ว เสด็จ ฯ ประพาสเมื องศรีสัช นาลัย ในปี พ.ศ. 2450 เพื่ อทอดพระเนตร
โบราณสถานและโบราณวั ตถุ แต่ ด้ว ยสภาพที่ ทิ้ ง ร้างของเมื องศรีสั ชนาลัยและโบราณสถานที่ ช ารุ ด
ทรุ ดโทรม ท าให้ เกิ ดการร้ องเรี ยนเข้ ามายั งราชบั ณ ฑิ ตยสภาราว พ.ศ. 2471 ว่ า มี ก ารลั ก ลอบขุ ด
โบราณวัตถุ จึงได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสวรรคโลก กาชับให้ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถาน
ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัย 34 แห่งในปี พ.ศ. 2485
แต่ก็ทาได้เพียงบารุงรักษา ถากถางพื้นที่ป่าภายในโบราณสถานเท่านั้น71
การจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ. 2496 กาหนดให้ฟื้นฟูเมืองศรีสัชนาลัยเป็นลาดับที่ 2 ต่อจากเมื องสุโขทัย โดยเริ่มต้นจากการ
ถากถางพื้ นที่ป่า การบารุงรักษา สารวจที่ดิน แต่ง ตั้ง เจ้าหน้ าที่ เข้าไปดูแล และดาเนินการขุดแต่ ง
71

กรมศิล ปากร, จดหมายเหตุก ารอนุร ัก ษ์เ มือ งโบราณศรีสัช นาลัย , (กรุง เทพฯ: กองโบราณคดี
กรมศิล ปากร, 2533), 17 - 23.
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บูรณะโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยต่อเนื่องไปจนถึง พ.ศ. 2500 แต่ผลการดาเนินงานในครั้ง นี้
สามารถบู ร ณะได้ เฉพาะวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ เชลี ย งเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากความเสี ย หายจาก
การกัดเซาะตลิ่ง การเสื่อมสภาพ การลักลอบขุดค้น และขโมยโบราณวัต ถุ (ภาพที่ 32) อีก ทั้งต้อ ง
ด าเนิ นงานควบคู่ ไปกั บการบู รณะในเมื องสุ โขทั ย โบราณสถานอื่ น ๆ จึ ง ยั งคงไม่ ได้ รั บ การบู รณะ
เท่าที่ควร72

ภาพที่ 32 สภาพความเสียหายจากการกัดเซาะตลิ่ง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2533: หน้า 24).
ต่อ มา พ.ศ. 2508 – 2512 กรมศิล ปากรได้เสนอโครงการปรับ ปรุง บูรณะโบราณสถาน
เมืองศรีสัชนาลัยต่อคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะจังหวัดสุโขทัย ภายใต้รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
จนสามารถดาเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานภายในและภายนอกเมืองศรีสัชนาลัย รวม 15 แห่ง
ได้แก่ วัด ช้างล้อ ม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้วอุท ยานน้อ ย วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา
วัดหลักเมือง วัดเขาสุวรรณคีรี วัดเขาพนมเพลิง วัดโคกสิงคาราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดกุฎีราย
วัดเจ้าจันทร์ พระราชวัง และทาการบูรณะถนนเดิม ถนนตัดใหม่ ป้อมประตู คูเมือง 73 หลังจากนั้น
เป็น ต้น มายัง คงมีก ารดูแ ลรัก ษาโบราณ สถาน และพื ้น ที ่เ มือ งศรีส ัช นาลัย อย่า งต่อ เนื ่อ ง
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เรื่องเดียวกัน, 30 – 44.
กรมศิล ปากร, รายงานการสารวจและขุดแต่งบูร ณะโบราณวัตถุส ถาน เมืองเก่ากาแพงเพชร เมือง
ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒, 30.
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ตามงบประมาณที่ได้รับ แต่ด้วยการลักลอบขุด ค้น หลายพื้นที่และงบประมาณที่จากัดในแต่ ละปี
ทาให้โบราณสถานและพื้นที่ภายในเมืองศรีสัชนาลัยทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2525 กรมศิ ล ปากรได้ เสนอ โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย
ตามนโยบายขณะนั้นที่มุ่งพัฒนาเมืองโบราณหลายแห่งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) โดยได้
ขอความร่วมมือคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น
อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
สุโขทัย สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักผังเมือง
แขวงการทางสุ โขทั ย และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สุ โขทั ย มาเข้ าร่ วมศึ ก ษาและด าเนิ น การ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมศิ ล ปากรจนแล้ ว เสร็ จ เป็ น แผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย
พ.ศ. 2530 – 2539 สามารถกาหนดขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยครอบคลุมโบราณสถาน
จานวน 6 กลุ่ม (ภาพที่ 33) ได้แก่74
1. กลุ่มโบราณสถานภายในเขตกาแพงเมือง (ศาสนสถาน พระราชวัง กาแพงเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค)
2. กลุ่มโบราณสถานภายนอกเขตกาแพงเมือง ทางด้านทิศใต้ (ศาสนสถาน แนวกาแพงเมือง)
3. กลุ่มโบราณสถานภายนอกเขตกาแพงเมือง ทางด้านทิศตะวันตก (ศาสนสถาน ศาลา
ระบบสาธารณูปโภค)
4. กลุ่มโบราณสถานภายนอกเขตกาแพงเมือง ทางด้านทิศเหนือ (ศาสนสถาน กลุ่มเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผา แนวกาแพงเมือง ระบบสาธารณูปโภค)
5. กลุ่มโบราณสถานภายนอกเขตกาแพงเมือง ทางด้านทิศตะวันออก (ศาสนสถาน)
6. กลุ่มโบราณสถานบนภูเขาภายนอกเขตกาแพงเมือง (ศาสนสถาน)
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2533), 20.

กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย , (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
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ภาพที่ 33 ขอบเขตโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและการจัดแบ่งกลุ่มโบราณสถาน
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2533: หน้า 22).
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โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เหตุ ผลในการเสนอโครงการอุ ทยานประวัติศ าสตร์ศ รีสัชนาลัย เนื่อ งจากความสาคั ญ ของ
เมื อ งศรี สั ช นาลั ย ในฐานะเมื อ งลู ก หลวงของอาณาจั ก รสุ โขทั ย หลั ก ฐานทางป ระวั ติ ศ าสตร์แ ละ
โบราณคดี ที่ ป รากฏแสดงให้เห็ น ถึง ความเจริ ญ รุ่ง เรืองของอารยธรรมชนชาติ ไทย น ามาซึ่ ง ความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกของชาติ แต่โบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยกลับได้รับการขุดแต่งบูรณะ
เพียงไม่กี่แห่ง และด้วยพื้นที่ของเมืองที่มีขนาดใหญ่ ยากแก่การดูแลรักษา ทาให้เกิดแนวโน้มที่จะถูก
บุก รุก ท าลายเข้ ามาอยู่อ าศั ยและลัก ลอบขุด หาโบราณวัต ถุ สมควรที่ จะดาเนิน การศึ กษาค้ น คว้ า
และพั ฒ นาให้ เป็ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ เป็ น การสงวนรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
พัฒนาพื้นที่ชนบท ส่งเสริมความเป็นอยู่และรายได้ของคนในท้องถิ่นผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว75
- ความสาคัญของพื้นที่76
ความสาคั ญ ของเมือ งศรีสั ชนาลั ยถูก กล่าวถึ ง ในเอกสารและปรากฏหลั กฐาน
การอยู่อาศัยในพื้นที่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 เรียก “เมืองเชลียง” เป็นชุมชนบนพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ายม ต่อมาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ได้มีการสถาปนากรุงสุโขทัย
เมืองเชลียงได้กลายสภาพมาเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยและถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
“เมืองศรีสัชนาลัย” พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงแทบทุกพระองค์ทรงเคยดารง
ตาแหน่ งพระยุ พ ราชครองเมื อ งศรีสั ช นาลั ยมาก่อ นที่ จ ะขึ้น ครองราชย์ ที่ เมื อ งสุ โขทั ย
และช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เมืองศรีสัชนาลัยจาเป็นต้องตกอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยา
และกลายเป็นเมืองชายแดนทางด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาที่ติดกับอาณาจักรล้านนา
ความรุ่ ง เรื อ งของศาสนาและวั ฒ นธรรมจากการสร้ า งวั ด วาอารามที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรมในเมืองศรีสัชนาลัย การปฏิรูปพระพุท ธศาสนาครั้งใหญ่
ประเพณี การบูชาพระพุ ทธบาทและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ แสดงให้เห็ นถึง การ
เผยแพร่เข้ามาและตั้งมั่นของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ พร้อมทั้งปรากฎร่องรอยของศาสนา
ฮินดู และศาสนาพุทธ นิกายมหายานด้วย
ความก้ า วหน้ า ทางด้ านเทคนิ ค วิ ท ยาและเศรษฐกิ จ สะท้ อ นผ่ านพั ฒ นาการ
การผลิ ตเครื่ องปั้ น ดิ น เผาคุ ณ ภาพสูง จนกลายเป็ น แหล่ง ผลิต ขนาดใหญ่ ที่ สุด ในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ และสิน ค้ าส่ง ออก อี กทั้ ง เทคนิ ค วิท ยาการในการขุด ตั ด ศิ ลาแลงมา
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม การตีเหล็ก และการหล่อโลหะ
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- วัตถุประสงค์โครงการ77
1. ศึ กษาด้ านประวั ติ ศาสตร์ โบราณคดี ศิ ลปะ เศรษฐกิ จ สั งคม ผั งเมื อง และอื่ น ๆ ของ
เมืองโบราณศรีสัชนาลัย เพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ โ บราณวั ต ถุ ส ถานที่ ป รากฎในอาณาบริ เวณเมื อ งโบราณศรี สั ช นาลั ย
ตามหลักวิชาการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และอารยธรรมของมนุษยชาติ
3. อนุรักษ์และพัฒนาสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในเขตโบราณสถานเหล่านี้ให้คงไว้ซึ่ง
บรรยากาศของชุมชนโบราณ โดยสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. พั ฒ นาพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชนในพื้ น ที่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาโครงการ
5. ฟื้น ฟู ศิล ปะพื้ นบ้ าน การละเล่ น ประเพณี พื้ น บ้ าน และศิล ปวัฒ นธรรมสาขาอื่น ๆ
ตลอดจนจัดเทศกาลสาคัญให้สัมพันธ์กับชุมชนโบราณในเขตพื้นที่โครงการ
- การดาเนินงานโครงการ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเริ่มต้นดาเนินงานอย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2526 โดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
การสารวจ ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์ พัฒนา
โบราณสถานและภูมิทัศน์ พร้อมทั้งก่อสร้างสานักงาน ป้อมยามรักษาการณ์ เพื่อใช้ควบคุม
การเข้า-ออกพื้ นที่ ควบคู่ไ ปกับการจัดตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 78 และกาหนดให้
จัดทาเอกสารทางวิชาการหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี ศิลปกรรม
เครื่องสังคโลกและเตาเผา การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม
และการท่ อ งเที่ ย ว 79 เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผนแม่ บ ท และคณะท างานได้ ลงพื้ น ที่
เก็บข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ลักษณะทางกายภาพ การบูรณะโบราณสถาน ลักษณะ
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เรื่องเดียวกัน, 7.
78
อ่าน รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ใน ภาคผนวก- ข .
79
อ่าน หัวข้อรายงานทางวิชาการประกอบการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ใน ภาคผนวก – ค.
รายละเอียดเพิ่มเติม ใน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, รายงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เล่ม 1 และ 2, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533).
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ภูมิทัศน์และทัศนียภาพ การใช้ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค ชุมชน พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยนาข้อมูลมาออกแบบหลักการและแนวทางจัดทาแผนแม่บท โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2527
กรมศิ ล ปากรได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณการด าเนิ น งานขุ ด แต่ ง และบู ร ณะโบราณสถาน
การพั ฒ นาทางกายภาพและภู มิทั ศ น์ พื้ น ที่ 80 ควบคู่ ไ ปพร้อ มกั บ การจัด ท าแผนแม่ บ ท
ซึ่งแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 8 แผน ดังมีสาระสาคัญดังนี้81
1. แผนงานศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สารวจ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ยังพบร่องรอย กาหนดให้ศึกษาวิจัยและขุดค้นทาง
โบราณคดี ในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ตามประเด็ น ปั ญ หาทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมทาการวิจัยในแต่ละครั้ง
2. แผนงานขุดแต่งและอนุรักษ์โบราณสถาน การขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
ให้ คั ดเลื อกโบราณสถานที่ มี ความส าคั ญ และเป็ นประโยชน์ ทางการศึ กษา
การท่องเที่ยว เป็นลาดับแรก และจะต้องมีคณะทางานที่ปรึกษาจากสาขาวิชา
ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น สถาปนิ ก วิ ศ วกร นั กประวั ติ ศ าสตร์ ช่ า งศิ ล ปกรรม
นั กวิ ทยาศาสตร์ เป็ น ต้ น และช่ า งที่ บู ร ณะจะต้ อ งผ่ า นการอบรมหรื อ มี
ประสบการณ์การทางานอนุรักษ์โบราณสถานด้วยอิฐหรือศิลาแลงโดยเฉพาะ
วัสดุหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้ต้องได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3. แผนงานอนุรักษ์และพัฒนาด้านภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์
ทัศนียภาพ โดยตัดแต่งหรือปลูกต้นไม้เสริม และก าหนดรูปแบบ สีสั น ขนาด
สิ่ งก่ อสร้ างใหม่ อาทิ ทางเดิ น ป้ าย ถนน ม้ านั่ ง เสาโคมไฟ ฯลฯ ให้ เข้ ากั บ
บรรยากาศอุทยานประวัติศาสตร์ รวมถึงงานขุดลอกสระน้า คูเมืองให้คงสภาพเดิม
4. แผนการใช้ที่ดินและการควบคุม จัดแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท คือ
บริ เวณที่ ป รั บ ปรุ ง เป็ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ บริ เวณสาธารณู ปโภค
สาธารณู ป การ บริ เวณชุ ม ชน บริ เวณเกษตรกรรม และบริ เวณป่ าสงวน
พร้ อ มทั้ ง มี แ นวทางพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และควบคุ ม สภาพภู มิ ทั ศ น์ ไม่ ให้ มี
สิ่งแปลกปลอมในบรรยากาศอุทยานประวัติศาสตร์
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กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีสัชนาลัย, 62 - 65.
สรุปข้อมูลแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จาก กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, 45 – 92.
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5. แผนงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมรายได้ ให้ย้ายบ้านเรือนที่ติดกับกาแพงเมือง
ออกจากพื้ น ที่ ไ ปยั ง ชุ ม ชนแห่ ง ใหม่ พร้อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารท าเที ย ม
โบราณวัตถุตามกรรมวิธีดั้งเดิม และพัฒนาอาชีพด้านการผลิตสังคโลกจาลอง
6. แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานการก่อสร้างอาคาร
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งถนน แหล่งน้า ระบบไฟฟ้า
ระบบสื่อสาร ระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงพื้นที่ ถากถางป่า และ
ก่ อสร้ างอาคารใช้ ส อยที่ จ าเป็ น ต่ อ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ เช่ น ศู น ย์ รั กษา
ความปลอดภัย เรือนเพาะชา โรงเก็บพัสดุ ห้องปฏิบัติการ บ้านพักรับรอง เป็นต้น
7. แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ปรับปรุงการคมนาคมเข้าถึง
พื้นที่ ฟื้นฟูประเพณีหรือเทศกาลในอดีตให้เข้ากับประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารที่เกี่ยวกับความรู้เมืองศรีสัชนาลัย
พร้ อ มทั้ ง ก่ อ สร้ า งอาคารและสถานที่ ใ นการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้า ร้านอาหาร ที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ
8. แผนพัฒนาบุคลากรและอัตรากาลัง เพิ่มจานวนอัตรากาลังคนให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงาน แบ่ งออกเป็น งานอ านวยการ งานบริก าร งานอนุ รัก ษ์
โบราณสถาน งานค้นคว้าวิจัย และงานบารุงรักษา
ความเร่งรีบการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่ต้องแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 5 (พ.ศ. 2525 -2529) และปี แห่ง การ
ท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2530 ท าให้ ไม่ ส ามารถรอให้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทแล้ ว เสร็จ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ดาเนิน การ จาเป็ นต้ องดาเนิ นการไปพร้ อม ๆ กัน ในช่วงปี พ.ศ. 2526 - 2529 ภายใต้คาแนะน า
และการศึกษาทางวิชาการของคณะกรรมการดาเนินการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่
กรมศิ ล ปากรได้ แ ต่ งตั้ ง ไว้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม แผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย พ.ศ.
2530 – 2539 กลับไม่ได้ถูกนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และยังเกิดปัญ หาเรื่องงบประมาณที่ได้
ไม่เท่ากันในแต่ละปี อาทิ พ.ศ. 2525, 2526, 2529 ไม่ได้รับงบประมาณเลย ส่วนตั้งแต่ พ.ศ. 2530
กลั บได้ งบประมาณปี ละมากกว่ า 5 ล้ านบาทหรื อ บางครั้ งสู งถึ ง 10 ล้ านบาทจากรั ฐบาลที่ จั ดสรร
งบประมาณเพิ่มเติ มให้ ต ามโอกาส และบริษั ท ปูน ซีเมนต์ไทย จากั ด ให้การสนับ สนุน งบประมาณ
ในการอนุรักษ์ เตาเผาสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัย การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 – 2533 ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 62,020,000 บาท82
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กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีสัชนาลัย, 62 - 74.
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นอกจากนั้ น ในปี พ.ศ. 2531 กรมศิ ล ปากรประกาศก าหนดขอบเขตโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองศรีสัชนาลัย ขนาด 28,217 ไร่83 ตรงกันกับ
แผนการใช้ ที่ ดิ น และการควบคุ ม ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนแม่ บ ท ซึ่ ง นั บ เป็ น พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ม าก
เพื่อป้ องกันการบุก รุก โบราณสถานและควบคุม การใช้ที่ดิน ส่ง ผลให้ กรมศิลปากรมี อานาจในการ
อนุญาตหรือระงับการซ่อมแซม ดัดแปลง ก่อสร้างอาคาร หรือกระทาการใดภายในพื้นที่โบราณสถาน
รวมถึงบ้านเรือนและชุมชนต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบพื้นที่ด้วย ภายหลัง จากการดาเนินงาน
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย แล้วเสร็จ กรมศิลปากรได้เสนอให้ มี
พิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เมื่ อครั้ งทรงพระอิ สริยยศ สมเด็ จพระเทพรั ตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรม
วันอนุรักษ์มรดกไทยประจาปี พ.ศ. 2533 และในปีถัดมา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็ได้รับ
การประกาศให้ เป็ นมรดกโลก (World Heritage) ตามอนุ สัญ ญาว่ าด้ว ยการคุ้ มครองมรดกโลกทาง
วัฒ นธรรมและธรรมชาติ ในนามของ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town
of Sukhothai and Associated Historic Towns)”
การจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้เริ่มต้นอีกครั้งพร้อมกันกับอุทยาน
ประวัติ ศาสตร์สุ โขทั ย และอุ ทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรในปี พ.ศ. 2550 - 2559 โดยคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ดั ง ที่ ไ ด้ มี ก ารกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดไปในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรแล้ว
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"ประกาศกรมศิล ปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 57,
(12 เมษายน 2531): 2476 – 2477.

102
3.8 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 34 วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ราชธานี เก่ า แก่ ข องประเทศไทยที่ มี ร ะยะเวลายาวนานถึ ง 417 ปี
ตั้ง อยู่ บ นเกาะที่ มี แ ม่ น้ าล้ อมรอบ 3 สาย ได้ แ ก่ แม่ น้ าเจ้ า พระยา แม่ น้ าป่ าสั ก และแม่ น้ าลพบุ รี
เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้ออานวยต่อการค้า ทาให้พระนครศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการค้าที่สาคัญของภูมิภาคเอเชียราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 23 ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยา
ในปี พ.ศ. 2310 เมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาก็ ไ ด้ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งลงไป ต่ อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกฯ ได้ รื้ออิ ฐจากซากเมื องพระนครศรีอยุธยาไปสร้างพระนครแห่ ง ใหม่ ที่
กรุงเทพมหานคร ทาให้โบราณสถานถูกทาลายและเมืองทิ้งร้า งลงอีกครั้ง จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระราชวังจันทรเกษม เพื่อใช้เป็นที่ประทับขณะ
เสด็ จ ฯ ประพาสพระนครศรี อ ยุ ธ ยาและฟื้ น ฟู พ ระราชวั ง โบราณ หลั ง จากนั้ น พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สงวนที่ดิน ภายในเกาะเมื องพระนครศรีอยุ ธยาไว้เป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ห้ามผู้ใดมีสิทธิครอบครอง และโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราชธานินทร์
สมุห เทศาภิ บาล ผู้ว่าการมณฑลกรุง เก่ า ดาเนิ น การสารวจขุดแต่ง และบู รณะพระราชวังโบราณ
จนแล้วเสร็ จ เพื่ อ ประกอบพิ ธีรัช มั ง คลาภิ เษก บวงสรวงดวงวิ ญ ญาณพระมหากษั ต ริย ธิราชแห่ ง
กรุงศรีอยุธยา84
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พ.ศ. 2478 กรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน 21 แห่ ง ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอ ยุธยาและบริเวณใกล้เคีย งให้ เป็ น โบราณสถานของชาติ 85 แต่ ก็มิ ไ ด้มี การดูแ ลรัก ษา
ท าให้ ส ภาพพื้ น ที่ ถู ก ปล่ อ ยให้ ร กร้ า งอี ก ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2481 สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ล งมติ ใ ห้
ตราพระราชบั ญ ญั ติโอนกรรมสิ ท ธิ์ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ส าธารณสมบั ติข องแผ่น ดิ น และที่ วัด ร้ างภายใน
กาแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กระทรวงการคลัง ถือครอง เพื่ อประโยชน์ทางราชการ 86
จึงเกิดการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการปกครอง ส่งผลให้
โบราณสถานถูก รื้อท าลายหลายแห่ง อาทิ การสร้างถนนโรจนะคร่อมวัดโค วัดจิ้ ง จก วัดเผาข้า ว
วัดเสียมราษฎร์ วัดท่าจีน และวัดนางชี การสร้างวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา ได้ทาลาย
วัดโคกขมิ้น วัดขุนพรหม วัดเลา และกรมศาสนาได้ประมูลขายอิฐตามวัดร้างให้แก่ประชาชนส่งผลให้
โบราณสถานถูกทาลายเพิ่มมากขึ้น และในปีพ.ศ. 2486 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อจัดการขายที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและที่วัดร้างในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให้แก่ราษฎร
ส าหรั บ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง ในพื้ น ที่ ที่ ถู ก ต้ อ งและรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ เป็ น เหตุ ใ ห้ เกิ ด การบุ ก รุ ก
ทาลายโบราณสถานจานวนมากอีกครั้ง
ต่อมา พ.ศ. 2499 สมัยจอมพลป. พิ บูลสงคราม กรมศิลปากรได้เข้ามาดาเนิน การบู รณะ
วัด มหาธาตุ วัด ราชบู ร ณะ พระราชวั ง โบราณ วัด พระศรี ส รรเพชญ์ และวิ ห ารพระมงคลบพิ ต ร
แต่กลับหยุดชะงักลงในปี พ.ศ. 2500 เนื่องจากการยุบกระทรวงวัฒนธรรมที่ทาหน้าที่ดูแลกรมศิลปากร87
จนกระทั่ง พ.ศ. 2510 – 2518 สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาโครงการพัฒนาเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดการดาเนินงานในบทที่ 2 แล้ว
หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดาเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520 – 2524) แต่ในระหว่าง พ.ศ. 2519 – 2523 ก็ยังคงมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติม
และมีจานวนประชากรเพิ่ม ขึ้นในเขตอุทยานประวัติศาสตร์และเขตที่อยู่แบบบ้านสวนหรือบ้านไร่ 88
85

"ประกาศกรมศิล ปากร เรื่อง กาหนดจานวนโบราณสถานสาหรับชาติ ," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52,
(8 มีนาคม 2478): 3691 – 3692.
86
"พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและที่วัดร้าง ภายในกาแพงเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2481," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56, (24 เมษายน 2482):
399 – 402.
87
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, แผนแม่บ ทนครประวัติศ าสตร์พ ระนครศรีอ ยุธ ยา, (กรุง เทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, 2533), 14 - 15.
88
สุวัฒ นา ธาดานิติ , "การศึกษาชุมชนเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบการวางผังเมือง ,"
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “อยุธยา...อนาคต ?”, กรุงเทพฯ, (2526), 8.

104
จนกระทั่ ง พ.ศ. 2525 กรมศิ ล ปากรได้ ป รั บ ปรุ ง แนวทางการบู ร ณะโบราณสถานตาม
รูปแบบโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังไม่มีแนวทางบริหารจั ดการพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่ วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองพระนครศรีอ ยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทาการปกครอง สานักงานศึกษาธิการ สานักงานธนารักษ์ สานักงานที่ดิน
และผู้ อ านวยการศู น ย์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา)
ร่วมดาเนินงานกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร จัดตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา ศึกษา รวบรวมข้อมูลใน
การจัดทาแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2530 89 ภายใต้ โครงการอนุรักษ์
และพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรีอ ยุ ธ ยาและบริเวณใกล้ เคี ย ง โดยด าเนิ น การจั ด ท า
แผนแม่ บทแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533 แบ่ง พื้นที่ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง
ออกเป็น 7 เขต ดังนี้ (ภาพที่ 35)
- เขตที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอ ยุธยา รวมวัดญาณเสน วัดพลับพลาชั ย
เจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่ สานั กงานฝ่ายอุทกวิทยา ศาลาประชาคม ส่วนของสวนสาธารณะ
เทศบาลริมถนนชีกุน และพื้นที่ตั้ง แต่วัดสวนหลวง โรงงานสุราอยุธยา มาจนจรดเขต
อุทยานประวัติศาสตร์ด้านวัดพระราม
- เขตที่ 2 พื้นที่ในเกาะเมือง นอกเขตพื้นที่ที่ระบุในเขตที่ 1
- เขตที่ 3 พื้นที่นอกเกาะเมือง ด้านตะวันออก (คลุมเมืองอโยธยา)
- เขตที่ 4 พื้นที่นอกเกาะเมือง ด้านตะวันตก
- เขตที่ 5 พื้นที่นอกเกาะเมือง ด้านทิศเหนือ (คลุมคลองสระบัว)
- เขตที่ 6 พื้นที่เกาะเมืองด้านใต้ (คลุมเมืองเวียงเหล็ก/ปทาคูจาม)
- เขตที่ 7 พื้นที่อื่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกเหนือจากที่ระบุแล้ว
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กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 9 - 10.
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ภาพที่ 35 ตาแหน่งโบราณสถานและการจัดแบ่งพื้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยา
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2533: หน้า 20).
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง
เหตุผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
บริ เวณใกล้ เคี ย ง เนื่ อ งจากพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและองค์ประกอบของเมือง รื้อฟื้นบรรยากาศที่สาคัญ ในอดีตให้เกิดขึ้น ทั้งการบูรณะ
ฟื้นฟูภูมิทัศน์ การจัดประเพณีหรือกิจกรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อเมืองประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การชมซากโบราณสถาน และยัง
จะส่ งผลต่อ เศรษฐกิจ ของชาติ โดยคาดหวัง ที่จ ะพั ฒ นาพื้น ที่ เมื อ งพระนครศรีอ ยุธยาและบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีการวางแผนบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ไปพร้อมกันในแต่ละระยะ90
- ความสาคัญ91
พระมหากษัตริย์แห่ง กรุง ศรีอยุธยาพยายามรวบรวมบ้านเมืองในแคว้นต่าง ๆ
เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพัฒนาจนกลายเป็นอาณาจักรอยุธยา จากประวัติศาสตร์
การสงครามในสมัยอยุธยาได้แสดงถึงความกล้าหาญของบุรุษและสตรีไทย ส่งผลต่อความ
เป็นปึกแผ่นของประเทศไทย อีกทั้งแบบแผนการปกครองก็พัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน
ทาเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาที่เหมาะสม ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์และการคมนาคม
ที่สะดวกในการติดต่อกับเมืองต่าง ๆ และต่างประเทศ ทาให้กรุงศรีอยุธยาเจริญ รุ่งเรือง
ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งทาการค้าขายจนกลายเป็นสถานีการค้าสาคัญแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพระมหากษัตริย์ยังพระราชทานที่ดินให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
อยู่อาศัยและรับราชการ อีกทั้งสามารถสอนศาสนาตามคติความเชื่อถือของตนเองได้ด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
วรรณกรรม ดนตรี การแต่งกาย การดารงชีวิต และจารีตประเพณี ได้พัฒนาและสืบทอด
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ความสาคัญ ของกรุง ศรีอยุ ธยาในแต่ ละด้าน ได้แก่ การสร้างเมืองอยุธยาและ
การวางผั ง เมื อ ง การเมื อ งและการปกครอง การสงคราม เศรษฐกิ จ และการค้ า
การต่างประเทศ การศาสนาและศิลปกรรมทางศาสนา ความเป็นอยู่และประเพณี ซึ่งเป็น
สิ่งที่ ก รุงศรีอ ยุธ ยาต้ อ งอนุ รักษ์ แ ละส่ ง เสริม ความสาคัญ เหล่ านี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในด้ า น
การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และการเมือง
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เรื่องเดียวกัน, 18 - 19.
เรื่องเดียวกัน, 12 - 13.
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- วัตถุประสงค์โครงการ92
1. สนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงของ
สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
2. อนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานใกล้เคียงไว้เป็นหลักฐานทาง
ศิลปสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์
3. พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของโบราณสถานให้ เกิ ด ความร่ ม รื่ น ตามบรรยากาศของ
พระนครศรีอยุธยาในอดีต
4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิวัฒนาการของเมืองและวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตของชาวไทยปัจจุบัน
5. ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านและการละเล่นพื้นเมืองให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ
6. ก าหนดแนวทางในการใช้ ที่ ดิ น ในเขตโบราณสถานให้ เกิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ในด้ า น
การอนุรักษ์ การพัฒนา และการท่องเที่ยว
7. พัฒนารายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ของโครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์
จากโบราณสถานทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การดาเนินงานโครงการ
โครงการอนุรักษ์และพัฒ นานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและบริเวณ
ใกล้เคีย ง เน้ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตอุท ยานประวั ติศ าสตร์พ ระนครศรีอยุ ธยาเป็ น หลั ก
ส่วนพื้นที่อื่นจะได้รับการวางแผนงานบ้างในกรณีที่มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาพรวมของนครประวัติ ศาสตร์ พ ระนครศรีอยุ ธยา โดยก าหนด
ระยะเวลาดาเนินงาน 11 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - 2544 กรมศิลปากรได้จัดแบ่งคณะทางาน
ออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสารวจโบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มสารวจบ้านเรือนราษฎร
ร้ า นค้ า และชุ ม ชน กลุ่ ม ส ารวจสาธารณู ป การและสาธารณู ป โภค กลุ่ ม ส ารวจที่ ตั้ ง
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มศึกษาประเพณี และการละเล่นในอดีตและปัจจุบั น
กลุ่มประสานงานด้านการท่องเที่ยว กลุ่มสารวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน 93 และลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น ลักษณะ
การใช้พื้นที่ การดาเนินงานทางโบราณคดี การบูรณะโบราณสถาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ลักษณะภูมิทัศน์ ชุมชน การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม
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เรื่องเดียวกัน, 19.
อ่าน รายชื่อคณะกรรมการพิจารณา ศึกษา รวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนแม่บทนครประวัติศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และคณะทางาน ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ใน ภาคผนวก – ข.
93
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การท่ องเที่ยว เป็น ต้น แต่ไม่ ปรากฏการจัดท ารายงานการศึก ษาวิจัยทางวิชาการเพื่ อ
ประกอบการจัดทาแผนแม่บท
หากพิ จ ารณ าถึ ง สภาพและลั ก ษณ ะการใช้ ที่ ดิ น ภายใน เขตเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุ ธยาขณะนั้ น พบว่าพื้ นที่ เขตเมื องใหม่ ได้ ปลูก สร้างอาคารติดแนวถนน
มิ ไ ด้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของโบราณสถาน พื้ น ที่ เ ขตบ้ า นสวนยั ง เป็ น ป่ า สลั บ กั บ ซาก
โบราณสถานที่ เต็ ม ไปด้ ว ยวัช พื ช เขตอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ยั ง มี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ แ ละ
การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมที่ไม่สัมพันธ์กับบรรยากาศเมืองประวัติศาสตร์ 94 และปัญ หา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 – 2537
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจาก
นโยบายสนับสนุนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) การลงทุนทางอุตสาหกรรมได้
ขยายตัวมาสู่ทางตอนใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
กิจการบ้านจัดสรร บ้านเช่า หอพักขยายตัวค่อนข้างสูง สภาพการจราจรที่คับคั่งไปด้วย
รถโดยสารขนาดใหญ่ ตลาดโต้รุ่ง ด้านหน้าพระราชวัง จันทรเกษม และการเกิดขึ้นของ
สถานบันเทิง95 ทาให้ภูมิทัศน์และบรรยากาศนครประวัติศาสตร์ถูกทาลายและมีสภาพ
เสื่อ มโทรม โดยมีแ นวโน้ มที่ จ ะเกิด ปั ญ หามากขึ้ น คณะท างานจึ ง ได้ บ รรจุ ปั ญ หาและ
เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยแบ่ ง การด าเนิ น งานออกเป็ น 10 แผน
ดังมีสาระสาคัญดังนี้96
1. แผนการใช้ ที่ ดิ น ก าหนดลั กษณะการใช้ พื้ นที่ ออกเป็ น 8 ส่ วน เนื่ องจาก
ปัจจุบันขาดความเป็นระเบียบ ได้แก่ พื้นที่โบราณสถานที่มีความสาคัญสูงสุด
พื้นที่สวนสาธารณะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พื้นที่ส่วนบริการวิชาการและ
การท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นศิ ล ปหั ต ถกรรม พื้ น ที่ ส่ ว นบริ ห ารอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ชุมชนใหม่ พื้นที่ชุมชนเดิมในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พื้นที่ส่วนที่เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ในอนาคต โดยแต่ละ
พื้นที่จะมีข้อกาหนดในการใช้พื้นที่เพื่อรักษาคุณค่าของนครประวัติศาสตร์ไว้
94

ปฏิ พั ฒ น์ พุ่ มพงษ์ แพทย์ , "การพัฒ นาอยุ ธยาเมือ งที่เต็ มไปด้ วยอดี ต ," ศิ ล ปากร, 32(1), (มี นาคม –
เมษายน 2531): 81 – 82.
95
ขจรกบ กุสุมาวลี, "การจัดการ “พื้นที่ประวัติศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร จ.
พระนครศรีอยุธยา," วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2542), 40 - 41.
96
สรุ ป ข้ อ มู ล แผนแม่ บ ทโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศ รี อ ยุ ธ ยา จาก
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 45 – 73.
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2. แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ดาเนินการสารวจ
จัดทาแผนผัง ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานให้ครบถ้วนทุกแห่ง พร้อมทั้ง
จั ด ท าแผนอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาโบราณสถานที่ ยั ง คงเหลื อ ภายในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และเตรียมความพร้อมกรณีที่โบราณสถานพังทลาย
3. แผนพัฒนาและปรับปรุงสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการหลัก ด้วยสภาพที่
เสื่ อมโทรมของระบบสาธารณู ปโภค ก่ อ ให้ เกิ ด ทั ศ นี ยภาพที่ ไม่ เหมาะสม
จ าเป็ นต้ องปรั บปรุ งระบบการสั ญจร ห้ ามรถบางชนิ ดเข้ า-ออกในเขตอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงแหล่งน้า พัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์
พร้อมทั้งระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิ กูลให้น าออกจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์
และจัดทาแผนเฝ้าระวังการป้องกันอุบัติภัยและรักษาความปลอดภัย
4. แผนบูรณะและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสาระสาคัญและ
บรรยากาศของเมืองตามหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
วางแผนการใช้งานพื้นที่ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโบราณสถาน ซึ่งควรดาเนินการพร้อมกันกับพื้นที่เขตอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
5. แผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โยกย้ายชุมชน
หรือหน่วยงานราชการที่ตั้งกีดขวางหรือรุกล้าเขตโบราณสถานออกไปยังพื้นที่อื่น
พร้อมก่อสร้างทดแทน และชุมชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ต้องมีระเบียบหรือเทศบัญญัติ
ควบคุมการใช้งานให้สอดคล้องกับบรรยากาศของอุทยานประวัติศาสตร์
6. แผนพั ฒนาสานักงานและกาลังคนอุทยานประวัติ ศาสตร์ การเพิ่ มอัตรา
บุ ค ลากรและคุ ณ ภาพให้ ค รบทุ ก สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น งาน
อุทยานประวัติศาสตร์ เช่น นักประวัติศาสตร์ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร
ช่างโยธา เจ้าหน้าที่การเกษตร เป็นต้น และก่อสร้างสานักงานบริหารจัดการ
นครประวัติศาสตร์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ และศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน
แห่งชาติ เพื่อใช้สาหรับการศึกษาวิจัย
7. แผนงานบริการวิชาการและการท่ อ งเที่ย ว บริหารจัดการแหล่ง เรียนรู้
ในพื้นที่ จัดทาเป็นเส้นทางและกาหนดการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวก เพลิดเพลิน และความรู้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ซาบซึ้งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริม
ร้านขายของที่ระลึกและศิลปหัตถกรรมไทย
8. แผนงานเศรษฐกิจและสังคม (แผนการเพิ่มรายได้และอาชีพ) จัดตั้งหมู่บ้าน
ศิลปหัตถกรรมเพื่อแสดงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต ส่งเสริมรายได้ของผู้คน
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ในปัจจุบัน รวมไปถึงการจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในอุทยานประวัติศาสตร์
อีกทั้งผลทางอ้อมจากการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ จะทาให้เกิดรายได้ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น กิจการขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น
9. แผนงานโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมและปรับการใช้พื้นที่ โยกย้ายโรงงาน
อุ ต สาหกรรมออกจากพื้ น ที่ แ ละจั ด ตั้ ง หมู่ บ้ านศิ ล ปหั ต ถกรรม พร้ อ มทั้ ง
ปรับปรุงและขยายแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม
และรักษาโบราณสถาน
10. การทบทวนนโยบายการใช้ที่ดิน ปรับแก้ไขกฎกระทรวง ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐ มนตรีในการอนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการตามแนวทางที่กาหนดไว้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ ควรใช้เวลาดาเนินการให้น้อยกว่า 11 ปี
เพื่อป้องกันการบุกรุกทาลายโบราณสถาน รณรงค์ให้องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และเอกชนตระหนักถึง
ปั ญ หาและเข้ ามามี ส่ วนร่ว มในการบริ ห ารจั ด การนครประวัติ ศ าสตร์ นอกจากนั้ น กรมธนารัก ษ์
ได้ อนุ ญ าตให้ ส านั กพระราชวังใช้พื้ น ที่ บริ เวณพระต าหนั ก สิริย าลัย ในปั จจุบั น ซึ่ ง ตามแผนแม่ บ ท
กาหนดให้เป็นพื้นที่รองรับราษฎรที่ถูกโยกย้ายจากชุมชนเดิม จึงขอให้กรมศิลปากรกั นพื้นที่ดังกล่าว
และบริ เวณโดยรอบเพื่ อ จัด ท าแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ดั ง กล่ าวด้ วย กรมศิ ล ปากร
ได้ ปรับลดระยะเวลาการด าเนิ นงานแผนแม่ บทให้ เหลื อเพี ยง 6 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – 2543 และ
ปรั บ แก้ ไขการด าเนิ น งาน อาทิ การขยายขอบเขตสวนสาธารณะในสวนสมเด็ จพระศรี น คริ น ทร์
การกาหนดแนวถนนเลี่ยงเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์และควบคุมพาหนะเข้า-ออกพื้นที่ โดยยังคง
อ้างอิงการดาเนินงานจากแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534 – 254497
และในปี พ .ศ. 2534 นครประวัติ ศ าสตร์พ ระนครศรีอ ยุธ ยา (Historic City of Ayutthaya) ได้รั บ
การประกาศให้ เป็นมรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสัญ ญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒ นธรรมและธรรมชาติ ซึ่งขอบเขตของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอ ยุธยาตามที่ประกาศใน
ทะเบียนมรดกโลกมีอาณาเขต 1,810 ไร่98 ตรงกันกับขอบเขตโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาตามที่
กรมศิลปากรประกาศกาหนดเขตที่ดินตั้งแต่ พ.ศ. 2519
97

บริษัท เอส เจ เอ ทรีดี จากัด , โครงการปรับปรุงแผนแม่บทนครประวัติศ าสตร์พระนครศรีอยุธยา,
(กรุงเทพฯ: เอ็น เอส พี พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2537), 38 - 92.
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Historic City of Ayutthaya, Retrieved 30 November 2019, from
https://whc.unesco.org/en/list/576/multiple=1&unique_number=681.
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การดาเนินงานของกรมศิลปากรในพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 –
2544 สามารถก าหนดขอบเขตโบราณสถานพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม อี ก 3,000 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 99 รวมไปถึงการปรับปรุงการใช้งานพื้นที่ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การโยกย้ายชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม
แผนแม่บทที่กาหนดการดาเนินงานในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งสิ้น
862,730,000 บาท100 แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากลับ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายประการ เช่น การให้ผู้รับเหมามาทาการบูรณะโบราณสถาน ขาดการวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในพื้นที่ เมืองพระนครศรีอยุธยา การอนุรักษ์และบูรณะ
โบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยายังจากัดอยู่เพียงแค่วัดและพระราชวังไม่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่
ทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น อาทิ ย่านที่อยู่อาศัย แม่น้า ลาคลอง การมุ่งหวังให้พระนครศรีอยุธยาเป็น
เมืองประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจของกรมศิลปากร กาลังทาลาย
เมืองประวัติศาสตร์และผู้คน ทาให้อุทยานประวัติศาสตร์กลายเป็นเพียงแค่วัดวาอารามเท่านั้น101
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการด าเนิ น งานพื้ น ที่ เขตที่ 1 กรมศิ ล ปากรพิ จ ารณาว่ าจ าเป็ น ต้ อ ง
เร่งดาเนินการสารวจและศึกษาข้อมูลสาหรับจัดทาแผนแม่บทเชื่อมโยงโครงการระยะแรก เพื่อเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติ ศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
ซึ่งจัดทาแผนแม่บทโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดพื้นที่ ดาเนินงาน
ในเขตที่ 2 - 7 (ตามแผนผังการจัดแบ่ งพื้ นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) หลักการของ
แผนแม่ บ ทระยะที่ 2 เน้ น การเชื่ อ มโยงระหว่ า งพื้ น ที่ เ ขตที่ 1 และพื้ น ที่ ที่ ก าลั ง ด าเนิ น งาน
ให้ความสาคัญกับกายภาพของเมืองประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รักษาพื้ นที่
ที่มีลักษณะเด่นทางวัฒ นธรรม การพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และป้องกันความเสียหายจาก
การพั ฒ นาและภั ย ธรรมชาติ 102 ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรก็ ไ ด้ด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทระยะที่ 2 ตั้ง แต่
พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
99

"ประกาศกรมศิล ปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถานเพิ่มเติม ," ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 114
ตอนที่ 6 ง, (21 มกราคม 2540): 40 – 41.
100
กระทรวงวั ฒ นธรรม, "วธ 0401/3716 รายงานการด าเนิ น งานการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา," 15 กันยายน 2560.
101
บทบรรณาธิก าร, "อุท ยานประวัติศ าสตร์อ ยุธ ยา: การดับ สนิท ทางปัญ ญาของกรมศิล ปากร ,"
เมืองโบราณ, 26(1), (มกราคม – มีนาคม 2543): 6 - 8.
102
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร, รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ แผนแม่ บ ทระยะที่ 2
โครงการอนุ รัก ษ์ และพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธยา, (กรุ งเทพฯ: คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 103 - 105.

112
3.9 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพที่ 36 ปรางค์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดี พบหลักฐานการติดต่อสัมพันธ์กันกับทวารวดี
ในภาคกลาง และอาณาจักรเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร สันนิษฐานว่าการใช้งานเมืองศรีเทพเริ่มต้น
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 - 18 ปัจจุบันยังคงเหลือหลักฐานแนวคูเมือง กาแพงเมืองในและเมืองนอก
พร้อมทั้งหลักฐานศิลปกรรมจานวนมาก ในปี พ.ศ. 2447 สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จตรวจ
ราชการมณฑลเพชรบู รณ์ และส ารวจเมื อ งโบราณแห่ ง หนึ่ ง พบว่ าเป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ มี คู เมื อ ง
กาแพงเมือง ปราสาท สระน้า โคกเนินโบราณสถาน และประติมากรรมหินจานวนมาก จึงมีพระวินิจฉัย
ถึงชื่อเก่าของเมืองแห่งนี้ว่า “เมืองศรีเทพ” กรมศิลปากรจึงได้กาหนดชื่อเมืองแห่งนี้ตามพระวินิจฉัย
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพไปจนกว่าจะมีการศึกษาหลักฐานทางด้านเอกสารที่สามารถ
ยืนยันชื่อที่แท้จริงของโบราณแห่งนี้ไ ด้ 103 ต่อมา พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
เมืองศรีเทพให้เป็นโบราณสถานของชาติ และ พ.ศ. 2505 หน่วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัยได้เข้ามาสารวจ
ขุดแต่ง และจัดทาแผนผังโบราณสถานในเมืองศรีเทพและเขาถมอรัตน์ พร้อมทั้ง กาหนดขอบเขต
โบราณสถานเมื อ งศรี เทพ จ านวน 2,887 ไร่ 2 งาน และประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน
เขาคลังนอก และปรางค์นอก (ปรางค์ฤาษี) ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกันกับเมืองศรีเทพ104
103

กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ , 2550), 25.
"ประกาศกรมศิล ปากร เรื่อ ง ขึ้น ทะเบีย นโบราณสถาน," ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 29,
(26 มีนาคม 2506): 859 - 862.
104

113
พ.ศ. 2517 หน่ วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัยได้ เสนอโครงการบูรณะขุดค้นเมือ งโบราณศรีเทพ
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากไม่ไ ด้รับอนุมัติง บประมาณ จนกระทั่ง พ.ศ. 2526 ได้มีการ
ขุ ด หลุ ม ทดสอบทางโบราณคดี บ ริ เวณเขาคลั ง ในและสระปรางค์ ท าให้ พ บหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง
การเริ่มต้นใช้งานพื้นที่เมืองศรีเทพตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 – 11 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็น
ระยะสุดท้ายที่ปรากฏหลักฐาน โดยพบร่องรอยการอยู่อาศัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการทิ้ งร้าง105
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กรมศิลปากรได้พิจารณาถึงความสาคัญ ของเมืองโบราณแห่งนี้ที่มีอายุเก่าแก่
เป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้ง โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และขอความร่วมมือจากคณาจารย์
ในสถาบั น การศึ ก ษา อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักผังเมือง การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น มาร่วมกันศึกษา สารวจ และเตรียมการ
จัดทาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาเมืองศรีเทพ จนแล้วเสร็จเป็นเอกสารการศึกษา สารวจ และวิจัย
แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2529 หลังจากนั้นได้นาไปจัดทาเป็นแผนแม่บทในปี
พ.ศ. 2534 โดยกาหนดขอบเขตการดาเนินงานตั้งแต่พื้นที่เมืองศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และ
ปรางค์นอก (ปรางค์ฤาษี) (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 ขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตามที่กาหนดในแผนแม่บท พ.ศ. 2534
ที่มาภาพ : (กรมศิลปากร 2534: หน้า 42).
105

กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 32.
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โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เหตุผลการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เนื่องจากเมืองศรีเทพมีความสาคัญ
เฉพาะวงการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีเท่านั้น จึงควรจะเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่ า งกว้ างขวางเพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และจะส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รับ ประโยชน์ จ าก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อประวั ติศาสตร์ไทย สร้างความภาคภูมิใจ
ในฐานะมรดกของชาติ และร่วมกันดูแลรักษาโบราณสถานเหล่านี้ต่อไป106
- ความสาคัญ107
เมื อ งโบราณศรี เทพมี อ ายุ เก่ า แก่ ตั้ ง แต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 11 – 18 เป็ น แหล่ ง
อารยธรรมทวารวดีและสัมพันธ์กันกับอารยธรรมขอม โดยยังคงเหลือร่องรอยความเป็นเมือง
ท าให้ ส ามารถเข้ าใจการวางผั ง เมื อ งและภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม อั น จะมองเห็ น ภาพทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้กว้างขวางและต่อเนื่องกว่าโบราณสถานหลังเดี่ยว
โบราณวัตถุที่ค้นพบที่เมืองศรีเทพ โดยเฉพาะประติมากรรมได้รับการยกย่องว่า
มีความงดงาม ทั้งรูปทรงและลวดลายซึ่งเป็น เอกลั กษณ์ เฉพาะตน ส่วนสถาปั ตยกรรม
ที่ปรากฏ แสดงถึงรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษา
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างแบบโบราณ
การศึก ษาประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม โบราณคดี สัง คม เศรษฐกิจเมืองศรีเทพ
จะส่งผลต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโลก
- วัตถุประสงค์โครงการ108
1. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อพัฒนาแหล่งโบราณคดีเมืองศรีเทพให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในท้องถิ่น
- การดาเนินงานโครงการ
โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพเริ่ ม ต้ น ด าเนิ น งานตั้ ง แต่ พ.ศ. 2527
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดาเนินการ109 จัดทาเอกสารการศึกษา
สารวจ และวิจั ยทางวิ ชาการเกี่ ยวกั บเมื องศรีเทพและบริ เวณใกล้ เคี ยง เพื่ อใช้ ประกอบ
การพิจารณาหลักการและแนวทางการจัดทาแผนแม่บทตามหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสารวจ
106

กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 11.
เรื่องเดียวกัน, 10.
108
เรื่องเดียวกัน, 12.
109
อ่าน รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และ คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ใน ภาคผนวก - ข.
107

115
โบราณสถานและเทคโนโลยี จารึก ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ผัง เมือง ภูมิ ทัศน์ ชุมชน
ธรณี วิ ท ยา การท่ อ งเที่ ย ว การเสื่ อ มสภาพของโบราณสถาน 110 ควบคู่ ไ ปกั น กั บ การ
ดาเนินงานขุดแต่งปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ และโบราณสถานอื่น ๆ ภายในเขต
กาแพงเมือ ง การขุดค้น ทางโบราณคดี เพื่อ ศึกษาร่อ งรอยการใช้ง านโบราณสถานและ
ชุมชนโบราณภายในเขตกาแพงเมืองในและเมืองนอก การสารวจรังวัดและจัดทาแผนผัง
ของโบราณสถาน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารสานักงานชั่วคราวของอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีเทพ แต่ อย่ างไรก็ ตาม ผลการศึ กษาของคณะกรรมการดาเนิน การที่ แล้ วเสร็จในปี
พ.ศ. 2529 กลับไม่ได้นามารวบรวมเป็นแผนแม่บท
จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ได้นาข้อมูลการศึกษาเมืองศรีเทพที่เคยดาเนินการมาแล้ว มาจัดทาเป็นแผนแม่บทอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2534 ในรูปแบบเฉพาะคณะกรรมการจากกรมศิลปากร111
และปรับแก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาในระยะก่อนหน้า แต่ยังคงไว้ซึ่งแนวคิด
แบบเดิม ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถาน ความสัมพันธ์ระหว่างโบราณสถานภายในและ
ภายนอกเมือ งกั บ ร่ องรอยชุ ม ชนโบราณ และการพั ฒ นาชุ ม ชนปั จจุ บั น โดยรอบพื้ น ที่
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของเมืองศรี
เทพก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น งาน 11 ปี (พ.ศ. 2534 - 2544) สอดคล้ อ งกั น กั บ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 7 และ 8 (พ.ศ. 2535 - 2544) โดยแบ่ ง
การดาเนินงานออกเป็น 8 แผน ดังมีสาระสาคัญดังนี้112
1. แผนการใช้ที่ดิน กาหนดบริเวณและข้อบังคับการใช้พื้นที่ออกเป็นเขตสาคัญ
และเขตรอง โดยแบ่ ง การใช้ ง านพื้ น ที่ เป็ น 4 ส่ วน คื อ ส่ วนโบราณสถาน
ส่วนบริการการท่องเที่ยวและการศึกษา ส่วนดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ส่วนสัญจร พร้อมทั้งทบทวนการขึ้นทะเบียนและกันเขตโบราณสถานใหม่
2. แผนอนุรักษ์โบราณสถาน กาหนดขั้นตอนการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน
โดยจะต้ อ งมี ก ารส ารวจ ศึ ก ษาเอกสาร เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม วิ เคราะห์
110

อ่าน หัวข้อรายงานทางวิชาการประกอบการจัดทาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ใน ภาคผนวก – ค.
รายละเอียดเพิ่มเติม ใน โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสาร
การศึกษาสารวจและวิจัย เล่ม 1 – 4 คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์
ศรีเทพ, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2529).
111
อ่าน รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2534 ใน ภาคผนวก - ข .
112
สรุ ป ข้ อ มู ล แผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ จาก กรมศิ ล ปากร, แผนแม่ บ ทอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 35 – 100.
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และทารายงานสรุปเป็นระยะ กระบวนการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับหลักการ
ทางวิชาการ และจะต้องนาเสนอผลการศึกษาต่อวงการวิชาการหรือสาธารณะ
แผนพัฒนาภูมิทัศน์ ยึดถือโบราณสถานเป็นตัวหลักและภูมิทัศน์เป็นตัวรอง
การก่อสร้างใด ๆ จะต้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ใช้การปลูกต้นไม้ที่เป็ น
พันธุ์ท้องถิ่นเท่านั้นในการแบ่งเขตพื้นที่และเขตโบราณสถาน
แผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และใช้ร่วมกันกับชุมชนบึงนาจาน ฝังระบบสายไฟใต้ดิน และเตรียมขุดลอก
แหล่งน้า เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
แผนพัฒนาทางกายภาพชุมชน โยกย้ายชุมชนที่ติดกับโบราณสถาน ปรับปรุง
กายภาพและทัศนียภาพชุมชนให้ส่งเสริมบรรยากาศของอุทยานประวัติศาสตร์
พร้อมทั้งพัฒนาถนน สถานีอนามัย โรงเรียน และที่พักสายตรวจ
แผนพัฒนาการศึกษา อาชีพ และศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมหัตถกรรมจากไม้ไผ่
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และพัฒนาทักษะ ประสบการณ์การประกอบ
อาชีพ โดยการให้ ความรู้ จากหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ และกรณี ที่ มี การจ้าง
แรงงานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ให้ใช้ราษฎรในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้และมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
แผนการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ควรจะมีการขุดแต่ง
และขุดค้นแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน พร้อมทั้งดาเนินการสงวนรักษา
บูรณะ พัฒนาพื้นที่และโบราณสถาน โดยจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัย และนาข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
แผนพั ฒนาเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ควรพั ฒนาอย่างผสมผสานใน
ด้านเส้นทางคมนาคม การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ ม สุ ขา และระบบจั ดการขยะ พร้ อมทั้ งปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์เพื่ออานวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ จัดทาพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รวมไปถึงการจัดทา
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในและภายนอกเขตกาแพงเมืองอย่างสัมพันธ์กัน
นอกจากนั้ น จะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ และจั ด ตั้ง สานั ก งาน
อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ ซึ่ ง ต้ อ งประกอบไปด้ วยบุ ค ลากรจากหลากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น นักโบราณคดี สถาปนิก นายช่างสารวจ นายช่าง
โยธา นักวิชาการเกษตร ช่างเทคนิค เป็นต้น
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คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบในหลั กการแผนแม่ บทอุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ ศรี เทพเมื่ อวั น ที่
20 เมษายน พ.ศ. 2536 และเสนอให้ ดาเนิน การอนุ รัก ษ์และพัฒ นาเขาถมอรัตน์ ซึ่ง เป็น หลัก ฐาน
สมั ย ทวารวดี ไปพร้ อมกั นเมื องศรี เทพด้ วย พร้ อมทั้ งเร่ งรั ดให้ กรมศิ ลปากรด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จ
ก่อนกาหนด เพื่อป้องกันมิให้โบราณสถานถูกทาลาย113 กรมศิลปากรได้ปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทและ
เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ผลการดาเนินงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้ งแต่ พ.ศ. 2534 – 2544 สามารถดาเนินงานบริเวณกลุ่มโบราณสถานหลัก
ได้แก่ เขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง และโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นที่เมืองในและ
เมืองนอก รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารหลุมขุดค้นโบราณสถาน และการขุดลอกคูเมืองโดยรอบและสระน้า
ส่ว นด้ านการท่ อ งเที่ ย วได้ มี ก ารก่ อ สร้ างอาคารศู น ย์ข้ อ มู ล และจั ด ท าสื่ อ เผยแพร่ แ นะน าอุท ยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาทิ หนังสือ วีซีดี และเว็บไซต์ โดยภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บ ทก็ยั งคงมีก ารดาเนิ น งานต่อ เนื่ องเป็ นรายปี ทั้ง การศึกษาวิจัย ทางวิช าการโดยการ
ขุดตรวจสอบทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถาน การบูรณะเสริมความมั่นคง การบารุงดูแลรักษา
พื้นที่ การพัฒนาภูมิทัศน์ และการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว114
กรมศิลปากรได้จัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2549 – 2554 เพื่อปรับปรุง
โครงสร้า งการบริห ารงานองค์ ก รอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ศ รี เทพให้ มี ม าตรฐานการด าเนิ น งานที่ มี
คุณ ภาพมากขึ้ น และดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งจากแผนแม่ บ ทฉบั บ ก่อ นหน้ า อี กทั้ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าร่า ง
แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2555 เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง115
โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการเสนอเมืองโบราณศรีเทพ (The Ancient Town of Si Thep) ขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสัญ ญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒ นธรรมและ
ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

113

สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , "นร 0206/5516 แผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ,"
23 เมษายน 2536.
114
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 32 - 35.
115
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ, แผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ (เอกสารอั ด ส าเนา),
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2549).
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3.10 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 38 หอนางอุสา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ภูพระบาทตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน พบหลักฐานภาพเขียนสีตามผนังถ้าหรือเพิงผา ใบเสมา
ประติมากรรม ศาสนสถาน และหินลักษณะแปลกประหลาดจานวนมากจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
จนกลายเป็นที่มาของนิทานพื้นบ้านเรื่อง “อุสา – บารส” พื้นที่บริเวณภูพระบาทเป็นชุมชนขนาดใหญ่
ที่มีความสาคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้าโขง ซึ่งปรากฏหลักฐาน
การอยู่อ าศั ย ของมนุ ษ ย์ ตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ นประวั ติ ศาสตร์ สมั ย ทวารวดี ต่ อ เนื่ อ งจนถึง สมั ย ล้า นช้า ง
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระพุทธบาทบัวบก อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ให้เป็นโบราณสถานของชาติในปี พ.ศ. 2478 แต่ก็มิได้มีการบารุงรักษา จนกระทั่ง พ.ศ. 2512 เริ่มมีการ
สารวจภาพเขี ย นสี แ ละภาพแกะสลั ก สมั ย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ในอ าเภอบ้ า นผื อ จัง หวั ด อุ ด รธานี
โดยนายปรีชา กาญจนาคม อาจารย์ประจาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นได้มี
นักวิชาการและคณะสารวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีและภาพเขียนสีอีกครั้ง
ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2516 – 2519 ทาให้ค้นพบหลักฐานภาพเขี ยนสีจานวนมากตามผนังถ้าและเพิงผา
และโบราณสถานที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพระพุทธบาทบัวบก ได้แก่ หอนางอุษา วัดพ่อตา วัดลูกเขย
ถ้าคน คอกม้ า โนนสาวเอ้ และถ้ าเกิ้ง 116 กรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศก าหนดขอบเขตโบราณสถาน
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อุทยานประวัติศ าสตร์ภูพระบาท, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (เอกสารอัดส าเนา), (อุดรธานี:
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, 1.

119
พระพุ ท ธบาทบั ว บกให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ จ านวน 19,062 ไร่ ในปี พ.ศ. 2521 แต่ ภ ายหลั ง พบว่ า
ขอบเขตที่ประกาศนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงปรับเปลี่ยนจานวนขอบเขตโบราณสถานพระพุทธบาทบัวบก
เหลือเพียง 3,430 ไร่ ในปี พ.ศ. 2524117
พ.ศ. 2531 ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ ขณะดารงตาแหน่ง รองอธิบดีกรมศิลปากร มีความเห็นว่า
ควรพั ฒ นาภู พ ระบาทให้ เป็ น อุท ยานประวัติ ศาสตร์ เนื่ อ งจากพื้ น ที่มี ค วามพร้อมหลายด้ าน อาทิ
มีโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จานวนมาก ซึ่งกาหนดขอบเขตแล้ว
สภาพป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีประติมากรรมหินตามธรรมชาติ118 ทาให้มีการริเริ่มดาเนินงาน
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น
โดยมีการสารวจ ศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน ซึ่งกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้119
1. เพื่อเป็นข้ อมูลเบื้ องต้น ในการดาเนิ นงานด้านสงวนรักษาและบูรณะแหล่ง โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ เพื่อการออกแบบและพัฒนาพื้นที่
2. เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ของแหล่งชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึง
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งราวความเป็ น มาทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่ อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด
ความภาคภูมิใจ หวงแหน รับผิดชอบและช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้
กรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒ นาและจั ดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพ ระบาทในปี
พ.ศ. 2531 ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อาทิ กรมป่าไม้ นายอาเภอบ้านผือ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี สานักงานที่ดิน สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สานักชลประทาน การไฟฟ้าอาเภอบ้านผือ
และวิทยาลัยครูอุดรธานี มีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุง และพัฒนาโบราณสถานพระพุทธบาทบัวบก
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท120
117

"ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 63,
(28 เมษายน 2524): 1214 – 1215.
118
หน่วยศิล ปากรที่ 7 กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, สัง เขปข้อมูล เบื้องต้น อุทยานประวัติศ าสตร์ภู
พระบาท อาเภอบ้านผือ จัง หวัดอุดรธานี (เอกสารอัดสาเนา), (2535), 5.
119
กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (เอกสารอัดสาเนา), (2532), 10.
120
กรมศิล ปากร, "379/2531 แต่ง ตั้ง คณะทางานพัฒ นาและจัดตั้ง อุทยานประวัติศ าสตร์ภูพ ระบาท
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ," 22 มีนาคม 2531. ใน ภาคผนวก – ข.

120
การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2540 ได้จัดแบ่ง กลุ่ม
โบราณสถานออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโนนหินเกลี้ยง กลุ่มถ้าดินเพียง กลุ่มหอนางอุสา กลุ่มพระพุทธบาท
บั ว บก กลุ่ ม ห้ ว ยหิ น ลาด กลุ่ ม โนนสาวเอ้ กลุ่ ม เพิ ง หิ น ด่ านใหญ่ และกลุ่ ม พระพุ ท ธบาทหลั งเต่ า
ในขั้นแรกจะต้องสารวจและค้นคว้าข้อมูล จั ดทาผัง บริเวณ ขุดตรวจทดสอบทางโบราณคดีในพื้นที่
เพื่อวิเคราะห์การใช้งานพื้นที่และแนวทางการอนุรักษ์ พัฒนา ส่วนการดาเนินงานขั้นต่อไป กาหนดให้
ใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ในการป้ อ งกั น การเสื่ อ มสภาพของภาพเขี ย นสี และการบู ร ณะเสริ ม
ความมั่น คงโบราณสถาน อีกทั้ งวางแผนพัฒ นาด้านกายภาพพื้ นที่โครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่ว นจัด การ ประกอบไปด้ วยการก่ อสร้างส านั ก งาน ลานจอดรถ บ้ านพั ก เจ้า หน้ า ที่
ส่วนเชื่อมต่อไปยังแหล่งโบราณสถานตามจุดต่าง ๆ
2. ส่วนบริการนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยศูนย์บริการข้อมูล ห้องน้า ลานจอดรถ ร้านอาหาร
และของที่ระลึก รวมทั้งการพัฒนาทางเดินเท้าและถนนสาหรับเข้าถึงอุทยานประวัติศาสตร์
ส่วนพักแรม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการและจิตสานึกในการอนุรักษ์โบราณสถาน
3. แหล่งสาคัญของโครงการ ส่วนที่เป็นโบราณสถาน แหล่งสาคัญทางด้านโบราณคดี และ
จุดน่ าสนใจทางธรรมชาติ ทั้ง 8 กลุ่ ม ซึ่ ง จาเป็ นต้ องมีก ารอานวยความสะดวกในการ
เข้าชม เช่น ศาลาพักผ่อน ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกเส้นทาง เป็นต้น พร้อมทั้งจะต้อง
มีการบารุงรักษาสภาพแวดล้อม การบูรณะโบราณสถาน และการพัฒนาภูมิทัศน์
พื้นที่แต่ละส่วนจะต้องมีการจัดทาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเชื่อมต่อกันไป อาทิ
การจั ด ท าระบบไฟฟ้ า ประปา ขุ ด เจาะน้ าบาดาล ก่ อ สร้ า งถนน และการก าหนดพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
พื้นที่ควบคุม และพื้นที่กันชน เพื่อควบคุมการใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ โดยคงไว้ซึ่งบรรยากาศ
ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบ
นิทรรศการ เอกสารทางวิชาการ และแผ่นพับนาชม121 ระหว่างการดาเนินงาน มีการสารวจโบราณสถาน
เพิ่ มเติ มอี ก 1 กลุ่ม คือ กลุ่ มเจดีย์ ร้างอู ป โมงค์ ถ้ าพระเสี่ย ง รวมเป็น จานวน 9 กลุ่ม (ภาพที่ 39)
โดยกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานโบราณสถานกลุ่มที่ 1 – 9 ตามกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ระยะที่ 1 ดาเนินการโบราณสถานกลุ่มที่ 1 - 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2535
ระยะที่ 2 ดาเนินการโบราณสถานกลุ่มที่ 4 - 9 ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2540122

121

กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (เอกสารอัดสาเนา), 16 - 31.
ฝ่า ยเผยแพร่แ ละประชาสัม พัน ธ์ ส านัก งานเลขานุก าร กรมศิล ปากร แล ะหน่ว ยศิล ปากรที่ 7
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท Phu Phra Bat Historical Park, (2535), 3.
122

121

ภาพที่ 39 กลุ่มโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ที่มาภาพ : (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 2548: หน้า 43).

122
การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ภู พ ระบาท ระยะที่ 1 ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนลาดยางเข้าสู่วัดพระพุทธบาทบัวบก
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญ าตให้ใช้ พื้น ที่จานวน 3,430 ไร่ตามที่กรมศิลปากร
ประกาศกาหนดขอบเขตโบราณสถาน สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและจังหวัดอุดรธานีออกแบบ
และควบคุมการสร้างถนนจากทางเข้ามายังสานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ โครงการน้าพระทัยจาก
ในหลวงสนับสนุนงบประมาณจานวน 12,526,113 บาท รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ และประชาชนร่วมสนับสนุน
โดยใช้งบประมาณดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2535 ไปแล้วทั้งสิ้น
17,429,400 บาท 123 นอกจากนั้ น ยัง ขยายการดาเนิ น งานไปยัง โบราณสถานกลุ่ มที่ 4 – 9 ได้แ ก่
การบูรณะโบราณวัดพระพุทธบาทบัวบก การขุดแต่งเจดีย์ร้างอูปโมงค์ การสารวจแหล่งโบราณคดี
เพิ่มเติม และการจัดทาเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโบราณสถานกลุ่มที่ 6, 7 และ 8124
แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ยังพบปัญหาทางวิชาการ
ที่ไม่สามารถวิเคราะห์การใช้งานพื้นที่และการกาหนดอายุ รวมไปถึง ปัญหางบประมาณและบุคลากร
เนื่องจากมิได้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากร
จากหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว125 อีกทั้งปัญหาการบูรณะเสริมความมั่นคง
วัดลูกเขยที่ก่อผนังสูงขึ้นไปจนถึงผนังหินด้านบนเพื่อช่วยรองรับน้าหนัก (ภาพที่ 40) แต่กลับละเลย
ความเป็นของแท้ของหลักฐาน ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อรูปแบบของโบราณสถาน

ภาพที่ 40 สภาพก่อน – หลังการบูรณะวัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ที่มาภาพก่อนการบูรณะ : (กรมศิลปากร 2535: หน้า 39).
123

เรื่องเดียวกัน.
124
หน่วยศิลปากรที่ 7 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, สังเขปข้อมูลเบื้องต้น อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (เอกสารอัดสาเนา), 8 - 11.
125
เรื่องเดียวกัน, 12 – 13.

123
กรมศิลปากรได้กาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรง
พระอิ ส ริ ย ยศ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ เป็ น องค์ ป ระธาน
และกาหนดให้เป็นกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจาปี พ.ศ. 2535126 ภายหลังจากการเปิด
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพ ระบาท ยัง คงมีการก่อ สร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว
เพิ่มเติม เช่น การสร้างห้องน้านักท่องเที่ยว บ้านพักรับรอง อาคารบรรยาย นิทรรศการศูนย์ข้อมูล
การปรั บ ปรุ ง ระบบประปา ถนนลาดยางเข้ า สู่ ส านั ก งาน การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
การมีส่วนร่วมของผู้คนทุกฝ่าย การส่งเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เป็นต้น
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ภูมิ ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิ ลป์
เนื่อ งจากพิ จารณาว่าการด าเนิน งานอุ ท ยานประวั ติศาสตร์ภู พ ระบาทตั้ งแต่ พ.ศ. 2532 – 2540
เป็ น โครงการที่ ก าหนดรายละเอี ย ดไว้ เพี ย งเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น จึ ง ควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
แนวทางการดาเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ โดยจะต้องมีการอนุรักษ์
และพัฒ นาทรัพ ยากรวัฒ นธรรม พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตและเศรษฐกิจ ของคนในท้อ งถิ่น และจัด ท า
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างกลมกลืน127
และในปี พ.ศ. 2544 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้ ดาเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
เพื่อเสนอภูพระบาทขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage) จนกระทั่ง พ.ศ. 2562 ยังอยู่ใน
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การแก้ ไ ขเอกสารน าเสนอแหล่ ง มรดก (Nomination Dossier) ฉบั บ ใหม่
เพื่ อ ยื่น ขอเสนออี กครั้ง หลังจากการถอนรายชื่ อภู พ ระบาทจากวาระการประชุ ม คณะกรรมการ
มรดกโลก (World Heritage Committee) ในปี พ.ศ. 2559
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ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ กรมศิ ล ปากร และหน่ วยศิล ปากรที่ 7 กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท Phu Phra Bat Historical Park, 3.
127
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ , แผนแม่บทอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท, (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ,
2548), 44.
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การน าเสนอข้ อ มู ล อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง 10 แห่ ง ของกรมศิ ล ปากรแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความแตกต่างของขั้นตอนการดาเนินงาน ลักษณะทางกายภาพ ขนาด คุณค่าและความสาคัญของพื้นที่
แต่กลับอยู่ภายใต้ชื่อ “อุทยานประวัติศาสตร์” ซึ่งดาเนินงานโดยกรมศิลปากรทุกแห่ง จากจุดเริ่มต้น
ที่ โ ครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย สู่ ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ อี ก 9 แห่ ง ได้ แก่
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์พ ระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ 2519 – 2535 ข้อมูลการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
แต่ละแห่ งที่ ผู้ศึ กษาได้รวบรวมมานี้เป็ นหลักฐานเชิง ประจัก ษ์ที่ เกิดขึ้น และเป็น ผลมาจากขั้น ตอน
การดาเนินงานจริงของกรมศิลปากรทั้ง 10 แห่ง ประกอบกับข้อมูลแนวคิด ความเป็นมาของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวถึงไปตั้งแต่ในบทที่ 2 เมื่อผู้ศึกษานา
ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน จะเป็น หลักฐานสาคัญ ที่สามารถแสดงถึง แนวคิด
พั ฒ นาการการด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ในประเทศไทยของกรมศิ ล ปากร รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทยและระดับสากล
ผู้ ศึ ก ษาได้ คั ด เลื อ กประเด็ น ส าคั ญ ของแต่ ล ะอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ สรุ ป ข้ อ มู ล การ
ดาเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ ทั้ ง 10 แห่ ง ของกรมศิ ล ปากร เพื่ อ ท าให้ เห็ น ภาพที่ ชัด เจนขึ้ น
โดยเรียงตามลาดับการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ก่อน – หลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 - 2535 ตามหัวข้อดังนี้
- ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ
- ขนาดพื้นที่ (ไร่)
- วัตถุประสงค์
- ความสาคัญ
- ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ปัญหาและอุปสรรค
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสรุปการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2519 - 2531
พื้นที่ 43,750 ไร่
อนุรักษ์โบราณสถาน ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ชาวไทยในปัจจุบัน รื้อฟื้นบรรยากาศในอดีตและปรับปรุงกายภาพของเมืองโบราณ ฟื้นฟูศิลปะ การละเล่น
วัตถุประสงค์
พื้นเมือง เทศกาลสาคัญ และพัฒนารายได้ประชาชนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. เมืองสุโขทัยมีอานาจแทนที่อาณาจักรสาคัญบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และกลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. ศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ซึ่งแผ่ขยายไปยังอาณาจักรอื่น ๆ
ความสาคัญ
3. ความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม สะท้อนผ่านหลักฐานงานศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง ศิลาจารึก และวรรณกรรม
4. เทคนิควิทยาการวางผังเมือง ระบบชลประทาน และการหล่อโลหะ
1. กรมศิลปากรขออนุมัติโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจากคณะรัฐมนตรี และเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการศึกษา สารวจ และวิจัยทางวิชาการเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาแผนแม่บท
ขั้นตอน
3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
การดาเนินงาน
4. เริ่มดาเนินการตามแผนแม่บทและปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
5. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1. คณะทางานกรมศิลปากรไม่สามารถดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท และจาเป็น ต้องปรับลดขนาดพื้นที่และรายละเอียดการดาเนินงานตามสถานการณ์
ปัญหาและ
เฉพาะหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหางบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งระยะเวลาการดาเนินงานที่จากัด
อุปสรรค
2. รายละเอียดในแผนแม่บทเป็นเพียงการจัดทาในเชิงยุทธศาสตร์ ไม่สามารถนามาใช้เป็นแผนการดาเนินงานในแต่ละปี
ของโครงการ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของกรมศิลปากรไม่มีหลักการและแนวทางที่เป็นมาตรฐานและเป็นระบบ
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2. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2520 - 2530
พื้นที่ 718 ไร่
ขุด แต่ ง และบูร ณะโบราณสถานให้ เป็ น อุ ท ยานประวัติ ศาสตร์เพื่ อ รัก ษามรดกวั ฒ นธรรมของชาติ พั ฒ นาให้ เห็ น คุ ณ ค่ าของศิ ล ปวัฒ นธรรมและภาคภู มิ ใจ ใน
วัตถุประสงค์
ประวัติศาสตร์ชาติ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. ปราสาทศิลปะขอมเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย
ความสาคัญ
2. ชุมชนโบราณขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม
1. การบูรณะและขุดแต่งปราสาทเมืองสิงห์ และพัฒนาให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและกาหนดรายละเอียดการดาเนินการแต่ละด้าน อาทิ การขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน การศึกษาทางวิชาการแล ะ
การดาเนินงาน ดาเนินงานโบราณคดี การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. เริ่มดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
1. งบประมาณไม่ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ และระยะเวลาที่จากัดตามปีงบประมาณและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัญหาและ
2. ให้ความสาคัญกับการบูรณะโบราณสถานเป็นหลัก ทาให้งานด้านอื่น ๆ ไม่มีความคืบหน้า
อุปสรรค
3. ความจาเป็นต้องดาเนินงานตามสภาพปัญ หาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นก่อน ขาดการวางแผนงานอย่างครอบคลุมแต่ละด้าน ทาให้ต้องดาเนิน การ
ของโครงการ
ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนไม่มีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
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3. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2520 - 2531
พื้นที่ 451 ไร่
วัตถุประสงค์ ขุดแต่งบูรณะโบราณสถานและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ความสาคัญ ศูนย์กลางของราชวงศ์มหิธรปุระแห่งอาณาจักรขอม สมัยเมืองพระนคร ฝีมือการก่อสร้างละเอียดและประณีต พบหลักฐานการก่อสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16
1. การบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีการอนัสตีโลซิส (Anastylosis) และพัฒนาให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่ง ตั้ง คณะทางานจากกรมศิลปากรและกาหนดรายละเอียดการดาเนินการบูรณะโบราณสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ และการก่อสร้างสิ่ งอานวย
การดาเนินงาน ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3. เริ่มดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปัญหาและ 1. งบประมาณไม่ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด
อุปสรรค
2. การขาดความเชื่อมโยงของโบราณสถานแต่ละแห่งภายใต้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกัน
ของโครงการ
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4. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2523 - 2534
พื้นที่ 2,407.8 ไร่
อนุรักษ์โบราณสถานและกาหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ชาวไทยในปัจจุบัน รื้อฟื้นบรรยากาศในอ ดีตและปรับปรุง
วัตถุประสงค์
กายภาพของเมืองโบราณ ฟื้นฟูศิลปะ การละเล่นพื้นเมือง เทศกาลสาคัญ และพัฒนารายได้ประชาชนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. การตั้งถิ่นฐานเมืองกาแพงเพชรมีหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์
2. เมืองกาแพงเพชรมีบทบาทในการทาศึกสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าและหัวเมืองเหนือ เนื่องจากเป็นที่ตั้งรับศึกและสะสมเสบียงอาหาร
ความสาคัญ 3. ศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สาคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัย
4. ความเจริญ ทางเทคนิควิทยาจากการวางผังเมืองที่ซ้อนกัน 3 ชั้น การวางระบบชลประทาน การหล่อโลหะ และเทคนิคการนาศิลาแลงขนาดใหญ่ กว่าปกติ
มาใช้ก่อสร้างโบราณสถาน
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการพัฒนาโบราณสถานในเมืองกาแพงเพชรให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ และเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการศึกษา สารวจ และวิจัยทางวิชาการเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาแผนแม่บท
การดาเนินงาน
3. เริ่มดาเนินการตามแผนแม่บทและปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. กาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรเฉพาะกลุ่มโบราณสถานนอกเมืองทางทิศเหนือ เนื่องจากพื้นที่ส่วนอื่นยังไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
1. พื้นที่เมืองกาแพงเพชรมีขนาดใหญ่ จาเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่มีความสาคัญมากที่สุดในการดาเนินงานก่อน ทาให้โบราณสถานต้องแบ่งแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ
ปัญหาและ
2. งบประมาณไม่ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ
อุปสรรค
3. ไม่สามารถโยกย้ายชุมชน ถนน และควบคุมสิ่งก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้ ส่งผลต่อภูมิทัศน์ของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
ของโครงการ
4. การบุกรุกทาลาย ลักลอบขุดค้นโบราณสถาน และขาดความร่วมมือจากคนในพื้นที่
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5. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2524 - 2532
พื้นที่ 188 ไร่
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้คนเกิดความภาคภูมิใจและช่วยดูแลรักษา อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาความรู้ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่ อน นามาสู่การส่งเสริม
วัตถุประสงค์
รายได้ในรูปแบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยังเป็นอนุสรณ์แห่งราชวงศ์จักรี
1. ด้านสถาปัตยกรรม พระราชวังแห่งแรกที่สร้างบนยอดเขา แสดงถึงการออกแบบโดยใช้ยอดเขาและเนินไหล่เขาเป็นตัวแบ่งพื้นที่เขตพระราชฐาน
2. ด้านศิลปกรรม การผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย จีน และฝรั่ง
ความสาคัญ
3. ด้านวิศวกรรม การก่อสร้างบนภูเขาหินที่มีทั้งแรงลมและอันตรายจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนความยากลาบากของการทางาน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะของช่างที่สาเร็จได้ด้วยฝีมือคนไทยทั้งสิ้น
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการบูรณะพระนครคีรีให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ และเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรในการสารวจและบันทึกสภาพปัจจุบันและนามากาหนดแนวทางการบูรณะโบราณสถาน ควบคู่ไปกับ
ขั้นตอน
การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และจัดแสดงโบราณวัตถุในอาคารที่ทาการบูรณะ
การดาเนินงาน
3. เริ่มดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
1. ความทั บ ซ้ อ นของอ านาจหน้ า ที่ 3 หน่ ว ยงานภายในกรมศิ ล ปากรในพื้ น ที่ พ ระนครคี รี ได้ แ ก่ กองพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กองโบราณคดี และกองสถาปั ต ยกรรม
ปัญหาและ
เมื่อจาเป็นต้องดาเนินการเฉพาะด้านก็จะต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานนั้น ๆ ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
อุปสรรค
2. ข้อจากัดของงบประมาณไม่ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
ของโครงการ
3. ระยะเวลาที่จากัดเพื่อให้ทันการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2524 - 2532
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ยังไม่สามารถ
กาหนดขอบเขตได้
วัตถุประสงค์ บารุงรักษาและส่งเสริมโบราณสถานเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว นามาสู่การสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล
ศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเป็นปราสาทแบบขอมที่มีขนาดใหญ่และมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม พบหลักฐานการ
ความสาคัญ
ก่อสร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 17
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการบูรณะและปรับปรุงกลุ่มโบราณสถานในเมืองพิมายให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ และเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรในการดาเนินการบูรณะ ขุดแต่งโบราณสถาน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ การปรับปรุง
การดาเนินงาน ภูมิทัศน์ การก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการจัดทาเอกสารทางวิชาการ
3. เริ่มดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1. ความเหมาะสมของแนวทางการบูรณะโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ปัญหาและ
2. การมิได้กาหนดขอบเขตโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ทาให้มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับในพื้นที่ ส่งผลให้ไม่ สามารถควบคุม
อุปสรรค
ลักษณะการใช้งานพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในเมืองพิมาย
ของโครงการ
3. ความขัดแย้งต่อแนวทางการดาเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองพิมายระหว่างผู้คนในท้องถิ่นและกรมศิลปากร

6. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครรราชสีมา
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7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2525 - 2533
พื้นที่ 28,217 ไร่
ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจมรดกวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไว้เพื่อเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คงไว้ซึ่ งบรรยากาศในอดีต
วัตถุประสงค์
และปรับปรุงกายภาพของเมืองโบราณ ฟื้นฟูศิลปะ การละเล่นพื้นเมือง เทศกาลสาคัญ และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนในพื้นที่
1. เมืองศรีสัชนาลัยพบหลักฐานการอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 และพัฒนาเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่ วงแทบทุกพระองค์
ทรงเคยดารงตาแหน่งพระยุพราชครองเมืองศรีสัชนาลัย และในสมัยอยุธยากลายเป็นเมืองชายแดนด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาที่ติดกับอาณาจักรล้านนา
ความสาคัญ 2. ศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
3. ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรม สะท้อนผ่านหลักฐานงานการสร้างงานศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง
4. เทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงจนกลายเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสินค้าส่งออก
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัยให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ และเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการศึกษา สารวจ และวิจัยทางวิชาการเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาแผนแม่บท
การดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามแผนแม่บทที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ปัญหาและ 1. ความเร่งรีบในการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ภายใต้ระยะเวลาที่จากัด ทาให้ไม่สามารถรอให้จัดทาแผนแม่บทแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มดาเนินการ จาเป็นต้อง
อุปสรรค
ดาเนินการศึกษาไปพร้อม ๆ กันกับการปฏิบัติงานตามสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ของโครงการ 2. งบประมาณที่ได้รับอย่างไม่เท่ากันในแต่ละปี ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง
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8. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ 1,810 ไร่
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2525 - ……….
(ไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ) (ช่วงเริ่มต้นโครงการ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนับสนุนแผนแม่บทของสานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางในการใช้ที่ดิน รื้อฟื้นบรรยากาศให้คล้ายคลึงกับอดีต ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์
วัตถุประสงค์
ชาวไทยในปัจจุบัน อนุรักษ์โบราณสถาน ฟื้นฟูศิลปะ การละเล่นพื้นเมือง เทศกาลสาคัญ และพัฒนารายได้ประชาชนจากประโยชน์ของโบราณสถาน
1. อาณาจักรอยุธยาเกิดจากความกล้าหาญของบุรุษและสตรีไทยในการรวบรวมบ้านเมืองในแคว้นต่าง ๆ
ความสาคัญ 2. ทาเลที่ตั้งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมที่สะดวกในการติดต่อกับเมืองอื่น ๆ ทาให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและเศรษฐกิจ
3. ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาพัฒนาและสืบทอดกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยในปัจจุบัน
1. การบูรณะและขุดแต่งโบราณสถานภายในเมืองพระนครศรีอยุ ธยา หลังจากนั้นพัฒนาเป็น โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และบริเวณใกล้เคียง และเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขั้นตอน
2. การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการศึกษา สารวจ และวิจัยทางวิชาการเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาแผนแม่บท
การดาเนินงาน 3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แต่ต้องปรับแก้ไขและเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้ง
4. เริ่มดาเนินการตามแผนแม่บท และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึน้
5. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงเปิดใช้งานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เฉพาะพื้นที่ 1,810 ไร่ ตามที่กาหนดไว้ในตอนเริ่มดาเนินงานโครงการ
1. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มที่จะขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ทาให้ เกิดการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจานวนมาก
ปัญหาและ
จนบางแห่งกลายเป็นชุมชนแออัด และเกิดการบุกรุกทาลายและก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ ส่งผลต่อบรรยากาศและภูมิทัศน์ของอุทยานประวัติศาสตร์
อุปสรรค
2. แนวทางการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากรที่ให้ความสาคัญเฉพาะตัวโบราณสถานและการท่องเที่ยวเป็นหลัก จนขาดความเชื่อมโยงกับชุมชน
ของโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์ หรือพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะอื่น ๆ โดยกาลังทาลายคุณค่าและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยา

(ไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ)

ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2527 - …………

พื้นที่ 2,902 ไร่
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อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในพื้นที่
1. เมืองศรีเทพมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 – 18 ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมทวารวดีและสัมพันธ์กันกับอารยธรรมขอม
ความสาคัญ
2. โบราณวัตถุที่ค้นพบที่เมืองศรีเทพ โดยเฉพาะประติมากรรมได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม ทั้งรูปทรงและลวดลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองศรีเทพให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
2. การแต่งตั้งคณะทางานกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการศึกษา สารวจ และวิจัยทางวิชาการเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาแผนแม่บท
3. การแต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกรมศิลปากรพิจารณาแผนแม่บทฉบับใหม่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งก่อนหน้า และเสนอโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดาเนินงาน
4. คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แต่ต้องปรับแก้ไขและเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้ง
5. เริ่มดาเนินการตามแผนแม่บท และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
6. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงเปิดใช้งานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ปัญหาและ ความล่ าช้าในการจัด ท าแผนแม่ บ ท โดยกรมศิ ลปากรต้อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการถึง 2 คณะ ทั้ง ในปี พ.ศ. 2527 - 2529 และ 2534 จนกว่าจะได้เริ่ม จัด ท า
อุปสรรค
แผนแม่บทอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อนาไปใช้วางแผนการดาเนินงาน ทาให้การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบางส่วนต้องทาล่วงหน้าไปพร้อมกัน
ของโครงการ กับการจัดทาแผนแม่บท

วัตถุประสงค์

9. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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10. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ปีที่เริ่มต้น – ปีที่เปิดใช้โครงการ : พ.ศ. 2531 - 2535
พื้นที่ 3,430 ไร่
ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย สงวนรักษา ออกแบบแนวทางการบูรณะและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจและ
วัตถุประสงค์
เห็นถึงความสาคัญในการรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติ
ภูพระบาทเป็นภูเขาหินทรายที่อยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน พบหลักฐานภาพเขียนสีตามผนังถ้าหรือเพิงผา ใบเสมา ประติมากรรม ศาสนสถาน และหินลั กษณะ
ความสาคัญ แปลกประหลาดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา จนกลายเป็นที่มาของนิทานพื้นบ้านเรื่อง “อุสา – บารส” และปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่
ภูพระบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี ต่อเนื่องจนถึงสมัยล้านช้าง
1. กรมศิลปากรเขียนโครงการบูรณะโบราณสถานภูพระบาทให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
2. การแต่งตั้ง คณะทางานกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนิน การสารวจและค้นคว้าข้อมูล เพื่อนามากาหนดแนวทางและรายละเอียด
ขั้นตอน
การบูรณะโบราณสถาน อาทิ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของภาพเขียนสี การบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน การ วาง
การดาเนินงาน แผนพัฒนาด้านกายภาพ การจัดทาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
3. เริ่มดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด และปรับแก้ไขการดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จึงกาหนดพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
1. ข้อจากัดของงบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและบุคลากรร่วมกันกับหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น
ปัญหาและ 2. ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ศึกษาวิจัยข้อมูลทางวิชาการในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยเฉพาะ จึงทาให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์หลักฐานและ
อุปสรรค
ร่องรอยที่พบ รวมไปถึงประวัติศาสตร์การใช้งานพื้นที่
ของโครงการ 3. การบูรณะโบราณสถานบางแห่ง ในอุทยานประวัติ ศาสตร์ภูพ ระบาทคานึง ถึงการเสริมความมั่นคงเป็นหลัก จนละเลยแนวทางและหลักการในการอนุรัก ษ์
โบราณสถาน
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์
4.1 พัฒนาการของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
การศึกษาพัฒนาการของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะใช้ข้อมูลจากการทบทวน
ความเป็ น มาของอุ ท ยานประวั ติศ าสตร์ในประเทศไทย ดั ง ที่ ผู้ศึ ก ษาได้น าเสนอไปแล้ว ในบทที่ 2
ซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดและวิธีการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ได้แก่
ระยะที่ 1 : เขตอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2509 – 2519)
ระยะที่ 2 : โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2519)
เพื่อเป็นการทาความเข้าใจถึงพัฒนาการของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จึงควรนาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์แ ละอภิปรายให้เห็ นถึง แนวคิด วิธีการดาเนิน งาน และความสัมพั นธ์ระหว่าง
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง 2 ระยะ ดังนี้
โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงของสานักผังเมือง (พ.ศ. 2509 –
2519) มีวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาโบราณสถานและพื้นที่ภายในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ไม่ ให้ ถูกบุ กรุก ทาลายจากการลักลอบขุดค้ นโบราณวัตถุ และโบราณสถาน รวมไปถึง การก่ อสร้าง
อาคารราชการและที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมในเขตโบราณสถาน นามาซึ่งการกาหนดขอบเขตพื้นที่บางส่วน
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดและวิธีการดาเนินงานที่คานึงถึง “พื้นที่” เป็นหลัก แต่ผลการดาเนินงานเขตอุทยานประวัติศาสตร์
กลับทาได้เพียงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเป็นแห่งโดยกรมศิลปากร และการย้ายอาคารราชการ
บางส่วนออกจากพื้นที่เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการกาหนดให้จั ดสถานที่บริการเพื่อการท่องเที่ยว แต่ก็ไม่
ปรากฏรายละเอียดการด าเนินงานด้านการท่องเที่ ยวในแผนงานโครงการ1 ในท้ายที่สุด เขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ของสานักผังเมืองจึงกลายเป็นเพียงการกาหนดขอบเขตโบราณสถานและพื้นที่ ภายใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตามที่ต้องการจะสงวนรักษาไว้เท่านั้น
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของกรมศิลปากร (พ.ศ. 2519) เกิดจากการตระหนัก
ถึง แนวทางการบู รณะโบราณสถานในเมื องสุ โขทั ยของกรมศิลปากรตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ที่ ไม่ ประสบ
ผลสาเร็จ รวมไปถึงปัญหาการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ การบุกรุกเข้าไปทาเกษตรกรรมและสร้างที่อยู่อาศัย
ในเขตโบราณสถาน ทาให้โบราณสถานในเมื องสุโขทั ยพัง ทลายและมี สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
กรมศิ ลปากรจึงได้ข อความร่วมมื อจากองค์ การเพื่ อการศึ กษา วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง
1

สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
1 – 2. (ศธ.0701.9.10/156)
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สหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีแนวคิด
ในการกาหนดพื้นที่ถึง 43,750 ไร่ แต่ภายหลังได้ปรับลดเหลือเพียง 1,600 ไร่ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานในพื้ น ที่ เมื อ งสุ โขทั ย ให้ เกิ ด ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม ดั ง ที่ ป รากฏข้ อ มู ล
การด าเนิ น งานด้ า นการใช้ ที่ ดิ น การบู ร ณะโบราณสถาน การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ การจั ด ชุ ม ชน
การท่องเที่ยว และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในแผนแม่บทโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2521 2 จนสามารถดาเนินการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2531
จากข้ อ มู ล แนวคิ ด และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ข องส านั ก ผั ง เมื อ งและ
กรมศิลปากร นามาสู่การอภิปรายถึงพัฒนาการของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่มีจุดเริ่มต้น
มาจากการสงวนรักษาโบราณสถานและพื้นที่ ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และมี ข้อจากัดในการ
ดาเนิ นงานของกรมศิ ลปากร เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อไปยังการอนุ รักษ์ และพั ฒนาเมืองสุ โขทั ยให้ เกิ ด
ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จและสั งคม เนื่อ งจากข้อ จากั ดในการด าเนิ น งานของกรมศิล ปากรตั้ ง แต่ ที่
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2509 -2519 สามารถดาเนินงานได้เพียงการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานที่สาคัญ เป็นแห่ง ๆ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เท่านั้น เช่นเดียวกับการดาเนินงานที่
เมืองสุโขทัยตั้งแต่พ.ศ. 2496 กรมศิลปากรก็ไม่ได้ดาเนินงานนอกเหนือไปจากการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถาน ทาให้ สภาพโบราณสถานในเมื องสุ โขทัย พั ง ทลายและมีสภาพแวดล้อมที่ เสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่อ ง จากข้อจากัดดังกล่าว กรมศิ ลปากรจาเป็น ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน
จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเป็นแห่ง ๆ สู่การบูรณะโบราณสถานเป็นพื้นที่ โดยสามารถนา
องค์ประกอบของพื้นที่และโบราณสถานมาอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น
การปรับ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ พื้ น ที่ ให้ ส อดคล้อ งกั บ บรรยากาศในอดี ต การฟื้ น ฟู กิ จ กรรม เทศกาล และ
ประเพณี การส่ งเสริม รายได้ จากอุต สาหกรรมหรืองานฝีมื อ ของคนในท้ องถิ่น การสนับ สนุน การ
ท่องเที่ยวโบราณสถานและแหล่งศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น หากพิจารณาถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับ
โบราณสถานในลักษณะ “พื้นที่” สอดคล้องกันกับแนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงของสานักผัง เมือง ซึ่ง เริ่มดาเนิ นการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ระยะ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
ผ่า นคณะท างานของแต่ล ะโครงการ โดยนิ จ หิ ญ ชี ระนั น ท์ เป็ น แกนน าส าคั ญ ในการด าเนิ น งาน
โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงและได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการ

2

กรมศิ ล ปากร, โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย แผนแม่ บ ท เมษายน 2521, (กรุ ง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2521).
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จัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ของกรมศิลปากรในปีพ.ศ. 2519 – 2521 3
เช่ น เดี ย วกัน กั บ สุเมธ ชุ ม สาย ณ อยุ ธยา และบุ ค คลทั้ ง 2 ท่ านเป็ น ผู้ เสนอให้ ก รมศิ ลปากรใช้ ชื่ อ
“อุทยานประวัติศาสตร์” แทนชื่อโครงการบูรณะเมืองสุโขทัยที่นิคม มูสิกะคามะกาหนดไว้ตั้งแต่แรก4
จากการวิ เคราะห์ แ ละอภิ ป รายข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งของแนวคิ ด และ
วิธีการดาเนิ น งานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ของสานักผังเมืองและโครงการอุท ยานประวัติศาสตร์
ของกรมศิลปากร
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การด าเนิ น งานเขตอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ข องส านั ก ผั ง เมื อ ง
เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสงวนรักษาโบราณสถานที่คานึงถึง “พื้นที่” เป็นหลัก และส่งต่อ
แนวคิด วิธีการดาเนินงานผ่านคณะท างานกลุ่มเดี ยวกันไปยัง การอนุ รัก ษ์และพั ฒ นาเมืองสุโขทั ย
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ ที่ทาให้กรมศิ ลปากรตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการอนุรัก ษ์จากโบราณสถานเป็นแห่ง ๆ สู่การอนุรักษ์ เป็น พื้นที่ ซึ่งพื้นที่
ดั ง กล่ า วอาจจะมี ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม โบราณสถาน เมื อ งโบราณ หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของเมื อ งก็ เป็ น ได้
ขึ้นอยู่กับการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ แต่ละแห่งของกรมศิลปากร พร้อมทั้งการ
พัฒ นาโบราณสถานและพื้น ที่ในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิด ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสัง คมกับผู้ค น
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยจะมี ก ารวิ เคราะห์ แ ละอภิ ป รายถึ ง แนวคิ ด และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรอย่างละเอียดในเนื้อหาส่วนถัดไป

3

เรื่องเดียวกัน, ซ.
กองบรรณาธิการ, "คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิล ปากร และนิค ม มูสิกะคามะ ผู้อานวยการ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ (2523): 5 – 6.
4
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4.2 แนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
การวิเคราะห์แนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะใช้ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่จุดเริ่มต้นอย่างโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของกรมศิลปากร โดยผู้ศึกษาได้
จัดแบ่งที่มาและแนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังที่กล่าวถึงไปในบทที่ 2 แล้ว ได้แก่
- แนวคิดที่ 1 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
- แนวคิดที่ 2 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกา
- แนวคิ ด ที่ 3 : อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ป รับ ปรุง มาจากแนวคิ ด การบู ร ณะและพั ฒ นา
โบราณสถานระดับชาติและนานาชาติ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะใช้ ข้ อ มู ล ความเป็ น มาของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ในประเทศไทยที่
กล่ าวถึ ง ในบทที่ 2 และการจั ด ตั้ งอุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ ของกรมศิ ลปากรทั้ ง 10 แห่ ง ในบทที่ 3
เพื่อตรวจสอบการศึกษาที่ผ่านมาและวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์
แต่ละกลุ่ม และนาไปสู่การอภิปรายถึงที่มาและแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ดังนี้
แนวคิดที่ 1 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาจากแนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “เมือง” เป็น “อุทยาน”5 จากแนวคิดดังกล่าว
ผู้ศึกษากลับมีข้อโต้แย้งว่า อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง 10 แห่ง ไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวข้อง
กับ การอนุ รัก ษ์ เมื องประวัติศ าสตร์ทุ กแห่ ง เนื่ องจากลั กษณะทางกายภาพและขอบเขตอุท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์บ างแห่ ง เป็ น เพี ย งกลุ่ ม อาคารหรื อ โบราณสถานเป็ น แห่ ง ๆ เท่ า นั้ น อาทิ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ซึ่งจะแตกต่าง
กันกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่มีลักษณะทางกายภาพและ
ขอบเขตเป็นเมืองหรือส่วนหนึ่งของเมือง ดังนั้น จึงไม่สามารถกล่าวได้อย่างครอบคลุมว่า อุทยาน
ประวัติศาสตร์ได้รับแนวคิดมาจากการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ แต่เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “อุทยาน”
นอกจากนั้น เมื่อย้อนไปถึงการศึกษาความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
พบว่า ตั้งแต่การดาเนินงานที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของสานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2509 ได้ปรากฏคาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดแบ่งพื้ นที่ เกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงออกเป็น 3 เขต เขตพื้นที่และโบราณสถานกลางเมือง
5

ปิ่นเพชร สาตราวาหะ, "แนวคิดการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ ," รายงานการศึกษาประกอบรายวิชา
สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและการอนุรักษ์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2531).
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รวมไปถึงร่องรอยหรือซากของโบราณสถานเหมาะสมจะใช้คาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” เนื่องจาก
ไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดของเมืองพระนครศรีอยุธยา6 จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาพิจารณาว่า อุทยานประวัติศาสตร์
เป็นเพียงเขตพื้ นที่ ที่ถูก กาหนดขอบเขตขึ้นใหม่ต ามความเห็น ของผู้ดาเนิน การ โดยอาจจะอ้างอิ ง
ขอบเขตจากเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ร่องรอยของโบราณสถาน หรือสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ และไม่จาเป็นต้องเป็น “เมือง” ตามที่มีการเสนอไว้เท่านั้น
แนวคิดที่ 2 : อุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกา
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานอนุ รั ก ษ์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าที่ เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ในประเทศไทย โดยหากพิ จ ารณาถึ ง ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ ห ลั ง สงครามเย็ นเป็ น ต้ น มา
ราว พ.ศ. 2490 – 2534 ประเทศไทยในฐานะพันธมิต รสาคัญ ของสหรัฐอเมริกาในภู มิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้น ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารและนามาสู่ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการในสาขาอื่น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาชนบท
ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม รวมไปถึงการส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ไปศึกษาต่อและดูงาน
ที่ส หรัฐอเมริกา รวมถึงบุ คคลส าคัญ ที่ เกี่ยวข้ องกับการริเริ่มโครงการอุ ทยานประวัติ ศาสตร์สุ โขทั ย
อย่างนิคม มูสิกะคามะ โดยผู้ศึกษาต้องการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ของแนวคิด
อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ได้รับมาจากแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีการเสนอไว้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานของนิคม มูสิกะคามะที่สหรัฐอเมริกา นามาปรับใช้กับแนวคิดการบูรณะ
โบราณสถานเมืองสุโขทัย7 โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2515 นิคม มูสิกะคามะได้เข้าร่วมการอบรม
หลั ก สู ต รการจั ด การมรดกวั ฒ นธรรมจากสถาบั น สมิ ธ โซเนี ย น (Smithsonian
Institution) และได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. 2516
หลั ง จากนั้ น ได้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมหั ว ข้ อ “Redevelopment Historic Cities” ณ
กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. พ.ศ. 2527 8 ซึ่ง ข้อมูล ดัง กล่าวสะท้ อนให้เห็ นว่านิค ม มู สิกะคามะ
ทราบแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในรูปแบบของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี
เมื่อพิจารณาถึงการใช้คาศัพท์ “Historical Park” ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า คาดังกล่าว
ปรากฏอย่างแพร่หลายเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเท่านั้น ในสหรัฐอเมริกา
6

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2562.
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , สูจิบัตรประกอบพิธีเปิดห้องเกียรติยศ “นิค ม มูสิกะคามะ”, (สุโขทัย:
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2561), 12.
8
ที่ระลึกนายนิคม มูสิกะคามะ ม.ว.ม., ป.ช. อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในการพระราชทานเพลิงศพ วันพุธที่
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, (2548), 34.
7
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มี การจั ดตั้ ง National Historical Park แห่ งแรกที่ Morristown National Historical Park
ในปี พ.ศ. 2476 ภายใต้การดาเนินงานของ National Park Service ส่วนประเทศไทย
ปรากฏค าว่ า “Historical Park” ครั้ ง แรกที่ โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย
พ.ศ. 2519 โดยน่าจะเป็นการแปลจากคาภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าการนา
ค าดั ง กล่ า วมาจาก National Park Service เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานที่ เ กาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาของสานักผังเมืองได้ปรากฏคาว่า “อุทยานประวัติศาสตร์” มาตั้งแต่
พ.ศ. 2509 แล้ว ซึ่งเป็น ช่วงเวลาก่อนที่ นิคม มู สิกะคามะจะเดินทางไปศึ กษาดูงานที่
สหรั ฐ อเมริ ก าในปี พ.ศ. 2515 อี ก ทั้ ง การกล่ า วถึ ง แนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ท าง
ประวัติศาสตร์เพื่อนามาใช้งานในปัจจุบันนับเป็นการกล่าวโดยภาพรวม จึงไม่มีหลักฐาน
เพี ยงพอที่ จ ะสามารถระบุ ที่ ม าของแนวคิ ด โดยอาจได้ รั บ มาจากการศึ ก ษาดู ง านที่
สหรั ฐ อเมริ ก าของนิ ค ม มู สิ ก ะคามะ หรื อ อาจจะได้ รั บ จากแหล่ ง ที่ ม าอื่ น ก็ เป็ น ได้
เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา มีการกล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
ทางประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานเพื่อนามาใช้งานโดยทั่วไปเช่นเดียวกัน ดังจะกล่าวถึง
รายละเอียดในแนวคิดถัดไป
นอกจากนั้นการกล่าวถึงอาจารย์แม้นมาศ เชาวลิต เป็นผู้สร้างคาว่า “อุทยาน
ประวัติศาสตร์” ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้น จากการศึกษาที่
ผ่ า นมาของผู้ ศึ ก ษากลั บ ปรากฏหลั ก ฐานอย่ า งชั ด เจนมากกว่ า ว่ า ค าว่ า “อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์” มาจากนิจ หิญชีระนันท์ และสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ตามที่มีการกล่าว
อ้ า งถึ ง จากค าสั ม ภาษณ์ ข องนิ ค ม มู สิ ก ะคามะ 9 และสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน
อุทยานประวัติศาสตร์ที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของสานักผังเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2509
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2
2. อุทยานประวัติศาสตร์มีที่มาจากอุทยานโบราณคดี (Archaeological Park) ซึ่งมีจุดกาเนิ ด
มาจากสหรัฐอเมริกา10 โดยผู้ศึกษาต้องการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า แนวคิดอุทยานโบราณคดี เกิดขึ้นและปรากฏอย่างกว้างขวางในฝั่ง ยุโรปมากกว่า
โดยมีนิยามถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้ง สภาพแวดล้อมรวมไปถึงภูมิทัศน์ และหลักฐาน
ทางโบราณคดีหรือร่องรอยที่ปรากฏ แต่สาหรับ Archeological Park ของสหรัฐอเมริกา
9

กองบรรณาธิการ, "คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิล ปากร และนิค ม มูสิกะคามะ ผู้อานวยการ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, 5 – 6.
10
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, "อุทยานโบราณคดี สู่ อุทยานประวัติศาสตร์: กระบวนการเปลี่ยนแปลงแหล่ง
โบราณคดีสู่ระบบการท่องเที่ยว," รวมบทความการประชุมประจ าปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 รั ฐ : จากมุมมองของ
ชีวิตประจาวัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ, (2550), 114 – 115.
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กลับหมายถึงการจัดตั้งพื้นที่ทางธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองอเมริกัน
(American Indian) ก่ อนที่ จ ะได้ รับ อิ ท ธิพ ลยุโรป (Pre-Columbian) หรือ วัฒ นธรรม
ก่ อนประวั ติ ศาสตร์ 11 โดยมั กจะปรากฏหลั กฐานเป็ นเพี ยงร่ องรอยของซากอาคารและ
พื้นที่ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เมื่อผู้ศึกษาตรวจสอบกันกับการดาเนินงาน Archeology
Program พบว่าปั จจุบั นมี Archeological Park ภายใต้การดาเนิน งานของ National
Park Service จานวน 5 แห่ง (ข้อมูลล่าสุด 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)12 ซึ่ง ทุกแห่ง
ล้วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งสิ้น ได้แก่
1. Moundville Archaeological Park รัฐอลาบามา (ภาพที่ 41)
2. Besh-Ba-Gowah Archaeological Park รัฐแอริโซนา
3. Pueblo Grande Museum and Archaeological Park รัฐแอริโซนา
4. Northampton Slave Quarters Archaeological Park รัฐแมรีแลนด์
5. SunWatch Indian Village/Archaeological Park รัฐนอร์ท ดาโคตา

ภาพที่ 41 Moundville Archaeological Park
ที่มาภาพ : http://www.encyclopediaofalabama.org/article/m-6092, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562.

11

National Park Service, NATIONAL PARK SERVICE GLOSSARY OF COMMONLY USED
TERMS, (United states: Department of the Interior, 1960), 10.
12
Archeology Program, Retrieved 24 November 2019, from
https://www.nps.gov/archeology/visit/map.htm.
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จากข้อมูล Archeological Park ของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความสาคัญ กับพื้นที่
ทางธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมชนพื้ น เมื อ งอเมริ กั น แตกต่ า งกั น อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทยที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ แ ละ
กลุ่มโบราณสถาน เมือง หรื อส่วนหนึ่งของเมือง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่
ทางประวัติศาสตร์มากกว่า ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
จึงอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับ Archeological Park ของสหรัฐอเมริกา
3. การกล่ า วถึ ง อิ ท ธิ พ ลของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ วิ ล เลี ย มสเบิ ร์ ก ที่ มี ผ ลต่ อ โครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 13 วิลเลียมสเบิร์กนับเป็น ที่ตั้งอาณานิคมเวอร์จิเนี ยของ
กลุ่ม คนอังกฤษที่ได้เดิน ทางมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ระหว่างแม่น้าเจมส์และแม่น้ายอร์ก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2176 จนกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนีย ระหว่าง พ.ศ. 2242 – 2323
โดยชื่ อ “วิ ลเลี ยมสเบิ ร์ ก ” ตั้ งขึ้ น เพื่ อเป็ น เกี ยรติ แก่ พ ระเจ้ าวิ ลเลี ยมที่ 3 แห่ ง อั ง กฤษ
วิลเลียมสเบิร์กเป็นเมืองสาคัญทางการเมืองและวัฒนธรรมของคนอเมริกัน บุคคลสาคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิวัติอเมริกา อาทิ จอร์จ วอชิงตัน, แพทริค เฮนรี่, โทมัส เจฟเฟอร์สัน
ล้วนอาศัย และทางานที่ เมือ งแห่ ง นี้ ในปี พ.ศ. 2470 ได้มี การบู รณะวิล เลีย มสเบิร์ ก
ภายใต้การสนับสนุนของจอห์น ดี. รอคเฟลเลอร์ (John D. Rockefeller) จนแล้วเสร็จใน
ระยะที่ 1 ราว พ.ศ. 2477 แต่ก็ยัง มีการดาเนินงานต่อเนื่องไปจนถึง ทศวรรษ 2480 14
หลังจากนั้นวิลเลียมสเบิร์กถูกขึ้นทะเบียนในนามของ “Williamsburg Historic District”
(ภาพที่ 42) ให้ เป็ น สถานที่ ส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ข องชาติ (National Register of
Historic Places) เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2509 และถู ก จั ด แบ่ ง ลั ก ษณะการ
ดาเนินการต่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตามแนวคิดของ National Park Service ให้อยู่
ในรู ป แบบของย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น จุ ด ส าคั ญ ของชาติ (National Historic
Landmark District) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 250315
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจสรุ ป ได้ ว่ า วิ ล เลี ย มสเบิ ร์ ก ไม่ ไ ด้ นั บ เป็ น National
Historical Park ของสหรัฐอเมริกา ตามการจัดแบ่งลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทางประวัติศาสตร์ (National Park System) ของ National Park Service แต่เป็ นเพี ยงแค่

13

คณิตา เลขะกุล, “คิดถึงคุณนิคม มูสิกะคามะ”, ที่ระลึกนายนิคม มูสิกะคามะ ม.ว.ม., ป.ช. อดีตอธิบดี
กรมศิลปากร ในการพระราชทานเพลิงศพ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, 48.
14
George Humphery Yetter, Williamburg Before and After: The Rebirth of Virginia’s
Colonial Capital, Second printing ed., (Hongkong, 1989), 69.
15
Williamsburg, VA, Retrieved 10 November 2019, from https://www.nps.gov/places/williamsburg-va.htm.
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ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ วิ ล เลี ย มสเบิ ร์ ก ดั ง นั้ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ วิ ล เลี ย มสเบิ ร์ ก
จึงไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพที่ 42 Williamsburg Historic District
ที่มาภาพ : https://www.nps.gov/places/williamsburg-va.htm, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562.
จากการศึก ษาข้อ มู ลที่ เกี่ ยวข้อ งในประเด็ น ที่ก ล่ าวถึง อุ ท ยานประวัติ ศาสตร์
ของประเทศไทยมี ที่ ม าจากแนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า และน ามาสู่ ก าร
อภิปรายถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดต่าง ๆ จึงสรุปได้ว่า ยังไม่ปรากฏหลักฐานอย่าง
เด่ น ชั ด ที่ แ สดงว่ า National Historical Park, Archeological Park หรื อ แนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่ ทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นต้น แบบแนวคิดที่
ส่ง ต่ อ มายั งอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ในประเทศไทยได้ อ ย่ างไร แต่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า
นิคม มูสิกะคามะ มีความเข้าใจแนวคิดการอนุ รักษ์อ นุสรณ์ สถานแต่ละประเภทของ
สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี โดยสัมพันธ์กันกับข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงานและอบรม
ที่สหรัฐอเมริกาของนิคม มูสิกะคามะ ระหว่าง พ.ศ. 2515 – 2527 และยังส่งผลต่อการ
จาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2533 ซึ่ง มีความคล้ ายคลึง กันกั บ
การจาแนกประเภทอนุสรณ์สถาน (Monuments) ของสหรัฐอเมริกา16

16

นิค ม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์ส ถานและแหล่งโบราณคดี ,
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 36 - 37 .
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แนวคิดที่ 3 : อุทยานประวัติศาสตร์ปรับปรุงมาจากแนวคิดการบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน
ระดับชาติและนานาชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์ปรับปรุงมาจากแนวทางการบูรณะโบราณสถานตามหลักการสากล
และคาแนะนาในการพัฒนาโบราณสถานจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 17 โดยผู้ศึ กษาต้ องการน าเสนอข้ อมู ลเพิ่ ม เติม จากประเด็ นที่ ถู กกล่าวถึ งในแนวคิ ด
ดังกล่าว โดยสามารถแบ่งประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การบูรณะโบราณสถานและสภาพแวดล้อมตามหลักการสากล
การเข้ าร่ วมเป็ น สมาชิ กองค์ก รทางวั ฒ นธรรมในระดั บ นานาชาติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การอนุรักษ์โบราณสถาน และการศึกษาดูงานต่างประเทศของตัวแทนกรมศิลปากรตั้งแต่
พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
และเรียนรู้แนวทางการอนุรัก ษ์โบราณสถานในระดั บสากลเพื่ อมาปรับ ใช้กับ การอนุรัก ษ์
โบราณสถานในประเทศไทย กฎบัต รเวนิสได้ถูกน ามาปรับ ใช้เป็ นแนวคิดในการปรับปรุง
ภูมิทั ศน์ และอนุ รักษ์ สภาพแวดล้ อมโบราณสถานในประเทศไทย ตั้ง แต่ พ.ศ. 2516 และ
น าไปสู่ ก ารจั ด ท าระเบี ย บกรมศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ โบราณสถาน พ.ศ. 252818
หากพิ จ ารณาถึ งช่ ว งเวลาในการเริ่ ม ต้ น จั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย พ.ศ. 2519
ในขณะนั้ น หลั กการสากลที่ มี เนื้ อหากล่ าวถึ งการบู รณะโบราณสถานและสภาพแวดล้ อม
ปรากฏเฉพาะในกฎบัตรเวนิสเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ซึ่งว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน
และที่ตั้ง (Monuments and Sites) ที่จาเป็นต้องดาเนินการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน เนื่องจาก
ต่างมีส่ว นส าคั ญ ที่ แสดงถึง ความเป็ นหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ ส่ วนกฎบัต รฉบั บอื่ น ๆ
ที่เกิดขึ้นภายหลังในช่วงทศวรรษ 2520 อาทิ กฎบัตรบูรา กฎบัตรฟลอเรนซ์ กฎบัตรวอชิงตัน
อาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปีพ.ศ. 2519 เนื่องจาก
เกิดขึ้นในภายหลังการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการกล่าวถึง
หลั ก การของระเบี ย บกรมศิ ล ปากรว่า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ โบราณสถาน พ.ศ. 2528 ที่ ยั ง มี
ความคลุมเครือและข้อขัดแย้งกับหลักการในกฎบัตรเวนิสหลายประเด็น เช่น ขั้นตอนการ
อนุรักษ์โบราณสถาน การพิจารณาคุณค่าโบราณสถาน การรื้อส่วนต่อเติมแต่ละยุคสมัย เป็นต้น
ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความขัดแย้ง ระหว่างแนวทางการอนุรักษ์ระดับสากลและแนวทาง

17

กองบรรณาธิการ, "คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิล ปากร และนิค ม มูสิกะคามะ ผู้อานวยการ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย," ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, 5 – 6.
18
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, 96 - 100.
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การอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และประเพณี การอนุรักษ์แบบประเทศไทย19
โดยกรมศิ ล ปากรยั ง ไม่ ส ามารถหาแนวทางที่ เหมาะสมและสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์
ทั้ง 2 แนวทาง
ประเด็น ที่ 2 ค าแนะน าจากองค์ การเพื่ อ การศึ กษา วิท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติในการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ข องประเทศไทยตั้ ง แต่ พ.ศ. 2492 ท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนองค์ ค วามรู้
การบริ ห ารจั ด การมรดกวั ฒ นธรรมจากบรรดาผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิช าการต่ างประเทศ
ผนวกกั บ กระแสแนวคิ ด การสนั บ สนุ น การท่ องเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม (Cultural Tourism)
ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ มี น โยบายที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมของโลก
และพิจารณาถึงศักยภาพของมรดกวัฒ นธรรมที่สามารถพัฒ นาเป็นจุดดึง ดูดนักท่องเที่ยว
ในลักษณะคล้ายกันกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme; UNDP) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนาหรือกาลังพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้ง 2 องค์กร จึงได้ร่วมมือกันสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศด้อยพัฒนาหรือกาลังพัฒนา20
สาหรับประเทศไทย ผู้ศึกษาไม่ได้ต้องการจะวิพากษ์หลักการหรือแนวคิดการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ที่เมื่อนามาใช้กับประเทศไทยแล้วสามารถดาเนินการได้
อย่ างเหมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร แต่ กลั บ ต้ อ งการจะเสนอข้ อมู ลว่ า องค์ ก ารเพื่ อ การศึ กษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์กรสาคัญ ในระดับนานาชาติที่เป็น
ผู้นาแนวคิดการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเข้ามาให้กับประเทศไทย
ผ่านการส่ง ผู้เชี่ย วชาญเข้า มาเป็ น ที่ ป รึ กษาและให้ ค าแนะน าประเทศไทยในการวางแผน
การสงวนรักษาโบราณสถานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2511
และยั งเสนอให้ จัด ตั้ง คณะกรรมการระดั บชาติ เพื่ อ วางแผนการบู ร ณะโบราณสถานและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และวางกฎเกณฑ์ แนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ให้ เหมาะสม 21 ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง พ.ศ. 2516 คณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษา
19

สมชาติ จึงสิริอารักษ์ , ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 89 – 93.
20
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, "70 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม," หน้าจั่ว 12 (2536 - 2537): 37.
21
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ศธ.0701.26/63 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบูรณะโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2513), 6 - 15.
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วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้เสนอให้ประเทศไทยพัฒนาโบราณสถาน
และปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการพัฒนา
แห่ งสหประชาชาติ ที่ ก าลั ง สนใจจะจัด ท าโครงการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์22
นอกจากนั้น นโยบายการส่ งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานในประเทศไทยมีการ
กล่ า วถึ ง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2476 ภายหลั ง จากคณะราษฎรรื้ อ ฟื้ น กรมศิ ล ปากรขึ้ น มาอี ก ครั้ ง
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าศิลปวัฒ นธรรมและโบราณคดีม ารับใช้การศึกษา การเมือง และ
เศรษฐกิ จ23 แต่ ก็ ยั งมิ ได้ กลายเป็ นวาระส าคั ญ จนกระทั่ งมี การจั ดท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการกล่าวถึง
การสนับ สนุน การท่ องเที่ยวในประเทศไทยอีก ครั้ง เพื่ อให้ เป็น อุต สาหกรรมที่จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับรัฐบาล กระจายรายได้ออกไปยังท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย
ให้ปรากฏแก่ชาวโลก โดยมีการก่อตั้ง องค์การส่ง เสริมการท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2503 กิจการการท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตขึ้นตามลาดับ จนกระทั่งมีการรวมแผนพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524) เป็ น ครั้ ง แรกโดยกล่ าวถึ ง การขาดแนวทางการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 24 นับเป็นการให้ความสาคัญ และยกระดับวัฒ นธรรมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้
ประเด็นที่ 3 ที่มาของชื่อ “อุทยานประวัติศาสตร์”
ผู้ศึกษาได้นาเสนอข้อมูลความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยดังที่
กล่ า วไปแล้ ว ในบทที่ 2 โดยสรุ ป ได้ ว่ า ค าว่ า “อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ” ปรากฏตั้ ง แต่
การด าเนิ น งานในเกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาและบริ เวณใกล้ เคี ย งของส านั ก ผั ง เมื อ ง
พ.ศ. 2509 และสืบต่อมาจนถึง “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ”ของกรมศิลปากร
พ.ศ. 2519 ผ่านคณะทางานกลุ่มเดียวกัน

22

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สบ.14.9/17 เอกสารส่วนบุคคลคุณหญิงแม้นมาศ เชาวลิต เรื่องหนังสือเชิญ
อธิบดีกรมศิล ปากรเป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (26 กุมภาพันธ์ 2516 – 4 มีนาคม 2517), 35.
23
สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน, 65.
24
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 25 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2529), 27 - 29.
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จากการวิเคราะห์ห ลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ งและข้อ มูล การศึก ษาที่ผ ่า นมาเกี ่ย วกับ ที ่ม าและ
แนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้น พบว่า
แนวคิดที่ 1 ที่กล่าวถึงอุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
มีข้อโต้แย้งชัดเจนต่อลักษณะทางกายภาพของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่ไ ม่ใช่เพียงแค่
เมืองประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นกลุ่มโบราณสถานหรือส่วนหนึ่งของเมือง
ประวัติศาสตร์ด้วย แนวคิดดังกล่าวจึงไม่อาจครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์ได้ทุกแห่ง
แนวคิดที่ 2 ที่กล่าวถึงอุทยานประวัติศาสตร์มาจากแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐ อเมริกา
ซึ่งยั งไม่มีห ลักฐานที่ จะสนั บสนุ นหรือโต้แ ย้งถึ งความเกี่ยวข้องระหว่างอุท ยานประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยและ National Historical Park สหรัฐ อเมริ ก า แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ปรากฏเค้ า โครง
ความสัมพั นธ์บางประการระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาผ่านแนวคิดการจัดแบ่ งประเภท
โบราณสถาน จึงยังไม่สามารถจะระบุถึงข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าวนี้
ทั้งนี้ แนวคิดที่ 1 และ 2 ต่างก็มีการกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาโบราณสถาน
ในนามของ “อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ” และประโยชน์ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว
เช่นเดียวกัน
เมื่อพิ จารณาถึงแนวคิดที่ 3 อุทยานประวัติศาสตร์ปรับปรุง มาจากแนวคิดการบู รณะและ
พัฒ นาโบราณสถานระดั บ ชาติแ ละนานาชาติ จากการวิเคราะห์แ นวคิดดั ง กล่าวประกอบกับ การ
นาเสนอข้อ มูลในประเด็นย่อ ยที่เกี่ยวข้อ งกับ แนวคิ ดทั้ ง 3 ประเด็น ได้แก่ คาแนะนาองค์การเพื่ อ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรม การบู รณะโบราณสถานและสภาพแวดล้ อ มตามหลั กการสากล และที่ ม าของชื่ อ
“อุทยานประวัติศาสตร์” ผลการวิเคราะห์ของ ผู้ศึกษาทาให้เกิดข้อสังเกตต่ออุทยานประวัติศาสตร์ของ
กรมศิ ล ปากรว่ า เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ แ นวคิ ด อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศไทยเป็ น การ
ประยุกต์ใช้จากการเก็บสั่งสมประสบการณ์จากแนวคิดต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวทางการจัดการโบราณสถานในรูปแบบของประเทศไทยเอง ดังจะมีการ
อภิปรายในแต่ละประเด็นดังนี้
1. แนวคิดการบูรณะโบราณสถานและสภาพแวดล้อม
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การผลั ก ดั น แนวคิ ด การบู ร ณะ
โบราณสถานและสภาพแวดล้อมให้ กลายเป็นแนวคิดสาคัญ ของอุทยานประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้
ปัจจัยภายนอก การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของ
ประเทศไทย และการเกิดขึ้นของกฎบัตรมีผลต่อการยกระดับการอนุรักษ์และบูรณะ
โบราณสถานในประเทศไทยให้มีแนวคิดและมาตรฐานที่สอดคล้องกับระดับสากล
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เมื่ อเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการเกิ ดขึ้ นของกฎบั ตรระดั บสากลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั นกั บ
การเริ่มต้ นด าเนิ นงานอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์สุ โขทั ยของกรมศิลปากร พ.ศ. 2519
ผู้ศึกษาพบว่ามี เพียงกฎบัตรเวนิ สเท่ านั้ นที่ เป็นหลั กการสาคัญ ในช่วงเวลาดั งกล่าว
เนื่องจากกฎบัตรฉบับอื่น ๆ เกิดขึ้นหลังจาก พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มดาเนินงาน
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจะเข้าใจสาระสาคัญของหลักการสากลในการอนุรักษ์
และบู ร ณะโบราณสถานและที่ ตั้ ง ของกฎบั ต รเวนิ ส หรื อ ไม่ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ค วร
อภิปรายต่อไป เพราะผลจากการดาเนินงานระยะแรกของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยก็จาเป็นต้องปรับลดขนาดพื้นที่ดาเนินการและให้ความสาคัญเหลือเพียงแค่
ภายในกาแพงเมืองสุโขทัยเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณและบุคลากรที่จากัด25
ปั จ จั ย ภายใน หากพิ จ ารณาแนวทางการอนุ รั ก ษ์ โบราณสถานในประเทศไทย
ตั้ ง แต่ ก่ อ น พ.ศ. 2505 ภายหลั งจากที่ ด าเนิ น การขุ ดแต่ งโบราณสถานแล้ วเสร็ จ
การอนุรักษ์โบราณสถานจะใช้หลักการสงวนรักษาและใช้วิธีการค้ายันโดยเป็นหลัก
แต่ เ มื่ อ วั ส ดุ ค้ ายั น เสื่ อ มสภาพ โบราณสถานก็ พั ง ทลายลงมาเช่ น เดิ ม ต่ อ มา
พ.ศ. 2505 – 2510 จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการอนุ รัก ษ์ ให้ นั ก โบราณคดี ขุ ด ค้ น
ทางโบราณคดีและขุดแต่งโบราณสถาน พร้อมกับช่างเทคนิคบูรณะซากโบราณสถาน
เป็นแห่ง ๆ ขึ้นมาให้สมบูรณ์26 ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร
ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การขุดค้นทางโบราณคดี การขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
เป็นแห่ง ๆ เท่านั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลระยะยาวต่อโบราณสถานเลย ผลจากการ
ดาเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัย สาคัญ ทาให้กรมศิลปากร
ตระหนั ก ถึ งความจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ยนแปลงแนวทางการอนุ รั ก ษ์ โบราณสถานใน
รูปแบบอื่น ซึ่งหมายถึงการอนุรักษ์ บูรณะ และพัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อม
ดังที่ที่ปรากฏในการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
เช่นเดิมที่ผ่านมา
2. แนวคิดการพัฒนาโบราณสถานให้เป็นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิจ
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การผลั ก ดั น แนวคิ ด การพั ฒ นา
โบราณสถานให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ทางเศรษฐกิ จ และกลายเป็ น แนวคิ ด ส าคั ญ ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้
25
26

กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, ง – จ.
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, 94 – 96.
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ปั จจั ย ภายนอก การส่ ง ผู้เชี่ย วชาญเข้ามาเป็ น ที่ป รึ กษาและให้ค าแนะน าในการ
พัฒ นาโบราณสถานในรูป แบบการท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมให้ เป็ น ส่วนหนึ่ ง ทาง
เศรษฐกิ จ ภายใต้ โครงการระดั บ ชาติ แ ละภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข อง
องค์ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ตั้ ง แต่
ทศวรรษ 2510 เป็ น ต้ น มา ท าให้ ป ระเทศไทยเล็ ง เห็ น ถึ ง แนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐบาลในการเร่ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมให้เจริญเติบโตมากขึ้น
ปัจจัยภายใน ถึงแม้ว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานในประเทศไทย
จะมี การกล่าวถึ งตั้ง แต่ พ.ศ. 2476 แต่ ก็มิ ได้ มีก ารดาเนิน งานอย่ างเป็ นรูป ธรรม
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ ศึ ก ษาพบว่ า โครงการอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ข อง
กรมศิลปากรได้เน้นย้านโยบายการพัฒนาโบราณสถานให้เป็นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิจ
อย่ างชั ด เจนมากที่ สุ ด เท่ าที่ เคยด าเนิ น การมา และผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง โครงการ
อุท ยานประวั ติ ศาสตร์ เพื่ อ บรรจุ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ต่ อเนื่ อ งไปจนถึ ง ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)
ซึ่งถือเป็นการพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐให้เห็นคุณค่าของโบราณสถาน
ที่สามารถต่อยอดเป็นผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ และสมควรสนับสนุนงบประมาณ
การดาเนินงานดังกล่าวเพิ่มเติม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ 5 มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการดาเนินการเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมให้น้อยลง โดยเร่งให้มีการ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและการขยายบริการทางสังคมไปยังประชาชนใน
ภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 27 และพัฒนาให้ประชาชนในชนบทได้มี
ส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศ28 การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแผนการดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ถือเป็นวิธีการที่สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม อาทิ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

27

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สี่ พ.ศ. 2520 – 2524, (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2519), 34.
28
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ห้ า พ.ศ. 2525 – 2529, (กรุงเทพฯ: ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2524), 3.
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รวมไปถึ ง การจ้ า งแรงงานในพื้ น ที่ พร้อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เมื่อนาแนวคิดหลัก 2 ประการที่ได้กล่าวถึง ได้แก่ การบูรณะโบราณสถานและสภาพแวดล้อม
การพั ฒ นาโบราณสถานให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งเกิดมาจากปั จจัยภายในที่ เป็ นผลมาจาก
การอนุ รั ก ษ์ และการบริ ห ารจั ด การโบราณสถานของกรมศิ ลปากรที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลระยะยาวต่ อ
โบราณสถาน ผนวกกันกับปัจจัยภายนอกอย่างการรับแนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนาโบราณสถานและพื้นที่
ให้เป็ นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิ จที่ได้ รับมาจากหลักการระดับสากล จึงกลายเป็ นหลักการส าคั ญให้กั บ
แนวทางการบริหารจัดการโบราณสถานของกรมศิลปากร ภายใต้ชื่อ “อุทยานประวัติศาสตร์ ”และคา
ดังกล่าวได้ถูกนาไปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คาว่า “Historical Park”
ดังนั้น ผลจากการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา ความเป็นมาของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร นามาสู่ข้อสรุปได้ว่า
แนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park) ในประเทศไทยของกรมศิลปากร คือ การอนุรักษ์
บูรณะ พัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อ ม โดยมีการกาหนดและออกแบบขอบเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่ได้มาจากเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง หรือสภาพแวดล้อม
ซึ่งไม่จากัดขนาดหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จึงอาจครอบคลุมพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น การน ามรดกวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และที่มาของแนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้น
ไม่ไ ด้รับอิทธิพลมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กลับเป็นการประยุกต์แนวคิดการอนุรั กษ์
โบราณสถานระดับสากลและสภาพปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมารวบรวม
และบริหารจัดการภายใต้แนวทางการดาเนินงานรูปแบบใหม่ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
อานาจและหน้าที่ในการรับผิดชอบมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย
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4.3 การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากร
หลังจากที่ผู้ศึกษาได้นาเสนอพัฒนาการและแนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ซึ่งนับว่าเป็นความสาเร็จของกรมศิลปากรที่สามารถจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นได้ตามแนวทาง
ของตนเอง ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ บู รณะ พัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อม เพื่อนามรดก
วั ฒ นธรรมมาใช้ ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไปแล้ ว ในหั ว ข้ อ ก่ อ นหน้ า
และสามารถพัฒนาแนวทางดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้จริงและนาไปปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยดาเนินการมาก่อน
ในลาดับถัดไปผู้ศึกษาจะวิเคราะห์และอภิปรายถึงการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ ทั้ง
10 แห่งของกรมศิลปากร เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด ขั้นตอน และมาตรฐานในการดาเนินงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย โดยจะใช้ข้อมูลจากการจัดตั้งและดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ น าเสนอไปแล้ ว ในบทที่ 3 เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย ในปี
พ.ศ. 2519 ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์อีก 9 แห่ง ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 – 2532
ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
อุทยานประวัติ ศาสตร์ พระนครคีรี อุ ทยานประวั ติศาสตร์พิ มาย อุ ทยานประวั ติศาสตร์ศรีสั ชนาลั ย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เมื่อผู้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรทั้ง 10 แห่ง
พบว่าขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนิ นงานอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
ทั้ง ๆ ที่อยู่ภายใต้แนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ในรูปแบบเดียวกันและมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานเดียว
ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากร (ภาพที่ 43) ดังนี้

ภาพที่ 43 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร

152

153

154
จากภาพที่ 43 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากร
เมื่อนาขั้นตอนการดาเนินงานมาวิเคราะห์สามารถแสดงกระบวนการดาเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ 1 เตรียมดาเนินการ – ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการ – และขั้นตอนที่ 3
การนาไปใช้ (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นการลาดับขั้นตอนหลักที่จะพบในการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ทั้ง 10 แห่ง โดยอาจมีการสลับขั้นตอนกันไปมาแต่ละลาดับบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีครบทั้ง 3 ขั้นตอน
และจะไม่พบขั้นตอนการดาเนินงานในลักษณะดังกล่าวกับโบราณสถานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุทยานประวัติศาสตร์
เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์นับเป็นการดาเนินงานเฉพาะกิจ จึงไม่สามารถนาไปเปรียบเทียบกับ
การอนุ รัก ษ์โบราณสถานในลักษณะอื่น ๆ ได้ จากการศึกษาข้อมู ลพบว่า มาตรฐานที่ก าหนดโดย
กรมศิลปากรสาหรับการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานไม่มีแนวทางและขั้ นตอนอย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ โดยมักจะเป็นการกาหนดในสัญญาจ้างบริษัทที่เข้ามาดาเนินงาน และกาหนดรายละเอียด
ให้มีการขุดค้น การขุดแต่ง หรือการบูรณะ ซึ่ง มีแนวทางการดาเนินงานเริ่มต้นจากการบันทึกสภาพ
ปัจจุบัน การถากถางพื้นที่ การทาผัง และนาไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถาน
ให้ครบทุกอายุสมัยในพื้นที่ การทาแบบสันนิษฐาน และการทาผังรูปแบบเพื่อการบูรณะ โดยเนื้อหา
การดาเนินงานจะขึ้นอยู่กับ งบประมาณโครงการแต่ละปี ซึ่ง เป็นการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามา
ดาเนินงาน กรมศิลปากรมีหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานเท่านั้น29
ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ 3 ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนที่ 1
เตรียมดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 2
การดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 3
การนาไปใช้

- บู ร ณ ะโบราณสถานและพั ฒ นาให้ เป็ น โครงการอุ ท ยาน - ดาเนินงานโครงการ
- ก าร เปิ ด อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์
- ปรั บ แก้ ไ ขงานตามปั ญ หา ประวัติศาสตร์
- เขียนโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- อนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรี
- บรรจุโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- แต่ งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนแม่บ ทจากกรมศิลปากรและ
หน่วยงานภายนอก
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจากกรมศิลปากร
- ศึกษา สารวจ วิจัยทางวิชาการ
- จัดทาแผนแม่บทโครงการ
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทโครงการ
- จัดทารายละเอียดการบูรณะโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์
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ห้างหุ้นส่วนจากัดสุรศักดิ์ก่อสร้าง, รายงานการขุดค้น - ขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัด
ช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (พระนครศรีอยุธยา: ห้างหุ้นส่วนจากัดสุรศักดิ์ก่อสร้าง, 2542), ภาคผนวก.

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
3. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
4. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
5. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
6. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
8. อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
9. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
10. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท






บูรณะ
โบราณ
สถาน















เขียน
คณะ
โครงการ
รัฐมนตรี
อุทยาน
อนุมัติ
ประวัติ
โครงการ
ศาสตร์












บรรจุใน
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ




แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรม
ศิลปากร
กรม
และ
ศิลปากร
หน่วยงาน
ภายนอก









ขั้นตอนที่ 1
เตรียมดาเนินการ














จัดทา
แผน
แม่บท
โครงการ





ศึกษา
สารวจ
วิจัย
ทาง
วิชาการ







คณะ
รัฐมนตรี
อนุมัติ
แผนแม่บท
(อาจมีการ
ปรับแก้ไข)









จัดทา
รายละเอียด
การบูรณะ
โบราณสถาน
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์
















ปรับแก้ไข
งานตาม
ปัญหา
และ
สถานการณ์
เฉพาะหน้า
ที่เกิดขึ้น









ขั้นตอนที่ 2
ดาเนินการ

ดาเนิน
งาน
โครงการ

ตารางที่ 3 แสดงการจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร
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การเปิด
อุทยาน
ประวัติศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3
การนาไปใช้

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

เขียนโครงการ
อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์
-------บรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ถ้ามี)

เขียนโครงการ
อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์
-------บรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ถ้ามี)

วิ

เขียนโครงการ
อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์
-------บรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ถ้ามี)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

กรมศิลปากร

กรมศิลปากรและ
หน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมดาเนินการ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากรและ
หน่วยงานภายนอก
(อาจเสนอให้คณะรัฐมนตรี
อนุมัติและปรับแก้ไข)

จัดทาแผนแม่บท
โครงการ

(อาจเสนอให้คณะรัฐมนตรี
อนุมัติและปรับแก้ไข)

จัดทาแผนแม่บท
โครงการ

จัดทารายละเอียดการบูรณะโบราณสถาน
และปรับปรุงภูมิทศั น์

ศึกษา
สารวจ วิจัย
ทางวิชาการ

จัดทารายละเอียดการบูรณะโบราณสถาน
และปรับปรุงภูมิทศั น์

ศึกษา
สารวจ วิจัย
ทางวิชาการ

ดาเนินงาน
โครงการ

ดาเนินงาน
โครงการ

ดาเนินงาน
โครงการ

ปรับแก้ไขงานตามปัญหา
และสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

ปรับแก้ไขงานตามปัญหา
และสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2
ดาเนินการ

ปรับแก้ไขงานตามปัญหา
และสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 44 แผนภูมแิ สดงขั้นตอนสรุปการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร

การเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์

การเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3
การนาไปใช้

การเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์

156

157
จากตารางที่ 3 แสดงการจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ของกรมศิลปากรภายใต้ก ระบวนการด าเนิน งาน 3 ขั้น ตอนหลัก น ามาสู่ ก ารจัดท าแผนภูมิ แสดง
ขั้น ตอนสรุ ป การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ในประเทศไทยของกรมศิล ปากร (ภาพที่ 44)
พบว่าขั ้น ตอนการดาเนิน งานอุท ยานประวัติศ าสตร์ต่า งมีนัย ส าคัญ ที่แ ตกต่ า งกัน ใน 2 รูป แบบ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินงานเฉพาะของอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่ง โดยสามารถ
อภิปรายขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 : การแต่ งตั้ งคณะท างานจากกรมศิ ลปากรและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ
ดาเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บทสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
กรมศิ ล ปากรจะแต่ ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาและคณะท างานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
โดยขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการดาเนินงานอนุรักษ์ บูรณะ และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์
เช่ น สถาปั ต ยกรรม โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ มานุ ษ ยวิ ท ยา ภู มิ ศ าสตร์ ธรณี วิ ท ยา
วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ การวางผังเมืองและภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ชลประทาน วิศวกรรม
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น จากคณะวิ ช าในสถาบั น การศึ ก ษาและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส านั ก นโยบายและแผน, กรมโยธาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สานักงบประมาณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ รวมไปถึง ส่วนราชการ
ท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เป็นต้น
โดยจะร่วมกันดาเนินการกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยศิลปากร
ในพื้นที่ กองโบราณคดี กองสถาปัตยกรรม กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
หลั งจากการแต่งตั้ ง คณะท างานแล้ว เสร็จ จะด าเนิ น การศึก ษาวิ จัย ทางวิ ชาการ
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพื้น ที่อุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อใช้อ้างอิง เป็นข้อมูล ในการ
ดาเนิ นงาน โดยผลิต ออกมาในรู ปแบบรายงานการศึก ษาทางวิช าการหรือจะรวบรวมไป
ในขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บท ตัวอย่างหัวข้อการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น
การสารวจโบราณสถาน การศึกษาประวัติ ศาสตร์และงานศิลปกรรม การศึกษาและออกแบบ
สภาพภูมิทัศน์ การวิจัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน การใช้วิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน การศึ ก ษาทางความมั่ น คงและวิ ศ วกรรม การศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จ และ
อุ ต สาหกรรม การศึ ก ษาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การศึ ก ษาชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง ประเพณี และ
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการดาเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้ว ข้อมูลทั้งหมด
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จะนาไปออกแบบ พัฒนา และจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ โดยอ้างอิงถึง
ข้อมูลการดาเนินงานจากการศึกษาวิจัยเป็นหลัก ในกรณีเร่งด่วน สามารถดาเนินการศึกษา
และจั ด ท าแผนแม่ บ ทไปพร้ อ มกั น กั บ การด าเนิ น งานบู ร ณะโบราณสถานในพื้ น ที่ ไ ด้
ลักษณะของแผนแม่บทที่กรมศิลปากรกาหนดให้ดาเนินการจะมีแผนการดาเนินงานหลักและ
แผนระดั บ ย่ อ ยลงไป ซึ่ ง จะแตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะปั ญ หาของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
แต่โดยส่วนใหญ่ แล้วจะมีแ ผนการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ เช่น แผนการใช้ที่ดินและควบคุ ม
การใช้ที่ดิน แผนการบูรณะโบราณสถาน แผนการปรับปรุง ภูมิทัศน์ แผนการจัดการชุมชน
แผนพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว แผนการส่ ง เสริ ม รายได้ แ ละอาชี พ แผนการก่ อ สร้ า ง
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ แผนการศึ ก ษาศิ ล ปะ ประวัติ ศ าสตร์ และโบราณคดี
แผนพั ฒ นาบุ คลากรและอั ตรากาลัง เป็น ต้น หลัง จากนั้ นโครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์
แต่ ละแห่ งก็จะนาแผนแม่บทที่จัดทาขึ้นมาไปเป็น คู่ มือการดาเนินงานตามแนวทางต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ โดยในการดาเนินงานอาจจะปฏิบัติตามแผนแม่บทหรือปรับแก้ไขการดาเนินงาน
ตามสภาพปั ญ หาและสถานการณ์ เฉพาะหน้ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ก็ เป็ น ได้ และอาจมี ก ารเสนอ
แผนแม่ บทต่ อคณะรัฐมนตรี เพื่อ ให้ พิ จารณาอนุ มั ติ และเห็ นชอบต่อ หลั กการแผนแม่ บ ท
เมื่อดาเนินการบูรณะโบราณสถานและพัฒนาพื้นที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเสร็จ
กรมศิลปากรจะกาหนดให้เปิดอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ
แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่ 1 ก็ไม่ได้จัดทา
แผนแม่บทการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อาทิ
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีแผนแม่บทเพียง 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 2521
และฉบับ พ.ศ. 2550 – 2559
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีแผนแม่บท 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 2530 –
2539 และฉบับ พ.ศ. 2550 – 2559
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีแผนแม่บท 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 2534 –
2544 ฉบับ พ.ศ. 2549 – 2554 และร่างฉบับ พ.ศ. 2555 – 2556
จึ งอาจกล่ าวได้ ว่ าแผนแม่ บ ทที่ จั ดท าขึ้ น มานั้ น เปรี ย บเสมื อ นเป็ น เพี ยงแผนการ
ดาเนินงานของโครงการอุท ยานประวัติศ าสตร์ แ ต่ล ะแห่ ง ในเบื้ องต้น และถู กน าไปใช้ เป็ น
หลักฐานแสดงรายละเอียดการดาเนินงานของกรมศิลปากร เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก
รัฐ บาลเท่ า นั้ น โดยไม่ ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในแต่ ล ะปี อี ก ทั้ ง ขาดการ
ประเมินผลหรือทบทวนแก้ไขการดาเนินงานในแผนแม่บทฉบับต่าง ๆ อีกด้วย
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อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ รู ป แบบการแต่ ง ตั้ ง คณะท างานจาก
กรมศิลปากรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนิน การศึ กษาวิจัยทางวิช าการและจัดท า
แผนแม่บทสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ มีจานวน 5 แห่ง ได้แก่
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
รูปแบบที่ 2 : การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากร เพื่อบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน
สู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
กรมศิ ล ปากรจะแต่ ง ตั้ ง คณะท างานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงานสังกัดกรมศิลปากร อาทิ กองโบราณคดี กองสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งมักจะประกอบ
ไปด้ ว ยนั ก โบราณคดี สถาปนิ ก วิ ศ วกร ช่ า งศิ ล ปกรรม หรื อ ช่ า งโยธา โดยหน้ า ที่ ข อง
นัก โบราณคดีจะรับผิ ดชอบการขุด ค้น และการขุ ดแต่ ง โบราณสถาน พร้อมทั้ง ด าเนิน การ
ศึ ก ษาทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งและจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ส่ ว นสถาปนิ ก วิ ศ วกร
ช่างศิลปกรรม หรือช่างโยธาจะรับผิดชอบงานบูรณะโบราณสถาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
พัฒนาลักษณะทางกายภาพพื้นที่ ทั้งการย้ายบ้านเรือนและชุมชน จัดทาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การเป็ น หลั ก เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การเปิ ด อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
โดยกรมศิลปากรพยายามพัฒนาโบราณสถานที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการบูรณะหรือ ดาเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งจากโครงการที่ บู ร ณะแล้ ว เสร็ จ สู่ ก ารด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง ห์ 30 อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง31 แต่ในภายหลังได้มีก ารพิ จารณาความสาคัญ ของโบราณสถานที่ยั งไม่ถูกบู รณะ
หากโบราณสถานแห่งใดมีคุณค่าและความสาคัญตามโอกาสที่เหมาะสม และสอดคล้องกันกับ
ความเห็ น ของคณะท างานในกรมศิ ล ปากร ก็ จ ะน าโบราณสถานมาบู ร ณะและพั ฒ นา
ให้กลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีกับ
30

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เริ่มต้นดาเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2520 สืบเนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่รอบ
ปราสาทเมืองสิงห์โดยคนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2515 และการขุดแต่งปราสาทเมืองสิงห์โดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2517 – 2519
31
หลังจากการบูรณะโบราณสถานแบบอนัสตีโลซีส (Anastylosis) ที่ปราสาทพิมาย พ.ศ. 2506 – 2512
และปราสาทพนมรุ้ง พ.ศ. 2514 – 2519 ได้มีการพัฒ นาให้เป็นโครงการอุ ทยานประวัติศ าสตร์พิมายในปี พ.ศ.
2524 และโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2520
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การเฉลิ มพระเกี ยรติ พระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดช เนื่ องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิ ธีรัช มังคลาภิเษก พ.ศ. 2530 – 2531 การจัดตั้ ง
อุทยานประวัติ ศาสตร์ภูพระบาท ตามความเห็ นว่าพื้น ที่เหมาะสมของดร.สุวิชญ์ รัศมิภู ติ
รองอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น
หากพิจารณาการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่ 2 จะให้ความสาคัญ
กับการขุดค้นทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถาน การบูรณะโบราณสถาน ไปพร้อมกับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์และลักษณะทางกายภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีและการขุดแต่งโบราณสถานเท่านั้น ซึ่งกรมศิลปากร
สามารถด าเนิ น งานทุ ก ขั้น ตอนดั ง กล่าวได้ด้ วยตนเอง จึง ท าให้ ไ ม่ พ บหลั กฐานการจั ดท า
แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์หรือการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดาเนินการ โดยมี ความเป็ นไปได้ว่าคณะท างาน
ของกรมศิ ล ปากรจะจั ด ท าแผนงานโครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น รายปี ห รื อ
โครงการระยะสั้นให้สอดคล้องกันกับแต่ละปีง บประมาณเท่านั้น และอาจมีการปรับแก้ไ ข
การดาเนินงานตามสภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เมื่อดาเนินการบูรณะ
โบราณสถานและพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ ายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ แ ล้ ว เสร็ จ กรมศิ ล ปากรจะ
กาหนดให้เปิดอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ รู ป แบบการแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน จาก
กรมศิลปากร เพื่ อบู รณะและพั ฒ นาโบราณสถานสู่การดาเนิ นงานอุท ยานประวัติศาสตร์
มีจานวน 5 แห่ง ได้แก่
- อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
- อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
- อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท32

32

ถึงแม้ว่าการดาเนินงานอุทยานประวัติศ าสตร์ภูพระบาทจะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจาก
กรมศิลปากรและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการของจังหวัดอุด รธานีและอาเภอบ้านผือ แต่กลับไม่มี
การศึกษา ส ารวจ วิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บทโครงการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญ ของการดาเนินงานใน
รูปแบบที่ 1 จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาจัดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทให้อยู่ในรูปแบบที่ 2
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ตารางที่ 4 แสดงปีที่เริ่มโครงการและรูปแบบการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร
ปีที่เริ่ม
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากร
โครงการ การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทา
เพื่อบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน
(พ.ศ.)
แผนแม่บทสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
สู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
2519

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

2520
2523

อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

2524
2525
2527
2531

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

จากการวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ นงานอุท ยานประวัติศ าสตร์ในประเทศไทยของกรมศิล ปากร
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บท หรือการแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรเพื่อบูรณะ
และพัฒนาโบราณสถาน นามาซึ่งการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึง
ระยะเวลาในการเริ่มดาเนินงานโครงการอุทยานประวั ติศาสตร์แต่ละแห่ง (ตารางที่ 4) พบว่าตั้งแต่
พ.ศ. 2519 – 2531 กรมศิล ปากรจะเลือ กใช้ รูป แบบการด าเนิ น งานสลั บ กัน ไปมาทั้ ง 2 รูป แบบ
ในแต่ละอุทยานประวัติศาสตร์ การดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นลาดับแรก มิได้กลายเป็นต้นแบบการดาเนินงานให้กับอุทยานประวัติศาสตร์
แห่ง อื่ น ๆ ต่ อเนื่อ งกั น อย่างเป็ น ลาดับ จากข้อมู ลดั ง กล่าว จึง ควรน ามาสู่ การอภิ ป รายถึง ปั จจัย ที่
ทาให้การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยใช้ข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพ ขนาดพื้น ที่ และปัญ หาก่ อนการดาเนิ นงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
รวมไปถึงความสาคัญของอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่งเป็นหลัก (ตารางที่ 5) ดังนี้

รูปแบบที่ 1
การแต่งตั้งคณะทางาน
จากกรมศิลปากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
และจัดทาแผนแม่บท
สู่การดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์
รูปแบบที่ 2
การแต่งตั้งคณะทางาน
จากกรมศิลปากร
เพื่อบูรณะและพัฒนา
โบราณสถาน
สู่การดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์
2519
2523
2525
2525
2527
2520
2520
2524
2524
2532

สุโขทัย

กาแพงเพชร

ศรีสัชนาลัย

พระนครศรีอยุธยา
ศรีเทพ

เมืองสิงห์

พนมรุ้ง
พระนครคีรี
พิมาย

ภูพระบาท

กลุ่มโบราณสถาน

กลุ่มโบราณสถาน
ในเมืองโบราณ

กลุ่มโบราณสถาน
ในเมืองโบราณ
กลุ่มโบราณสถาน
กลุ่มโบราณสถาน

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน
การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน
การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่
การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน
การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน

- การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่ (น้อย)

- การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่

- การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่

- การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่

- การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่

- การบุกรุกทาลายโบราณสถาน
- การตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ในพื้นที่

ยังไม่สามารถกาหนด
ขอบเขตได้
3,430
-

451
188

718

2,902

1,810

28,217

2,407.8

43,750

ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรทั้ง 2 รูปแบบ
อุทยาน
ปีที่เริ่มโครงการ
ลักษณะทาง
ขนาด
ปัญหาก่อนการดาเนินงาน
ประวัติศาสตร์
(พ.ศ.)
กายภาพ
(ไร่)
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์
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ราชธานีเก่าของ
ประเทศไทย
ราชธานีเก่าของ
ประเทศไทย
ราชธานีเก่าของ
ประเทศไทย
ราชธานีเก่าของ
ประเทศไทย

ความสาคัญ
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จากตารางที่ 5 ผู้ศึกษาต้องการแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหัวข้อที่มีผลต่อการกาหนด
รูปแบบดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพและขนาดอุทยานประวัติศาสตร์
อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ในรูปแบบที่ 1 ได้ แก่ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย อุ ทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ก าแพงเพชร อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีลักษณะทางกายภาพเป็น เมืองโบราณ
ซึ่งไม่มี ผู้คนอยู่อาศัยในเมืองหรือมี ในปริมาณน้ อย ลักษณะเป็นเมืองร้าง แต่ยังคงปรากฏ
หลักฐานทางกายภาพที่ แสดงถึง โครงสร้างเมือง 33 อาทิ ก าแพงเมือง-คูเมื อง ศาสนสถาน
ประตูเมือง โครงข่ายคมนาคม ระบบชลประทาน ฯลฯ รวมไปถึงหลักฐานที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งนับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับ เมือ งอุท ยานประวัติศ าสตร์บางแห่ง ในรูป แบบที่ 1 จึง มีค วามพยายามที่ จะสร้างภาพ
ความเป็นเมืองโบราณให้กลับคืนมาทั้งวิถีชีวิตและบรรยากาศในอดีต โดยการกาหนดพื้นที่
การดาเนิน งานอุทยานประวัติศาสตร์จะอ้างอิงจากการประกาศเขตที่ดินโบราณสถานตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดังนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 43,750 ไร่ แต่ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่
ดาเนินการในระยะแรกเหลือเพียง 1,600 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานเมืองสุโขทัยเก่า พ.ศ. 2518)
2. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร 2,407.8 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานเมืองกาแพงเพชร พ.ศ. 2511 จานวน 2,391 ไร่
และเพิ่มเติมพื้นที่ 16.8 ไร่ ในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร)
3. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 28,217 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2531)
4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 1,810 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2519)
5. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประมาณ 2,902 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานเมืองศรีเทพ 2,887 ไร่ 2 งาน คลังนอกเมื องศรีเทพ
14 ไร่ 1 งาน และปรางค์นอก 1 ไร่ 25 ตารางวา พ.ศ. 2506)

33

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและ
บริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองเก่าในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554), 5.
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อุทยานประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่ 2 ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท มีลักษณะทางกายภาพเป็น กลุ่มโบราณสถาน (หรืออาจเป็นส่วน
หนึ่งของเมือง) ซึ่งนับว่ามีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกันกับขนาดเมืองโบราณ การกาหนดพื้นที่
การด าเนิ นงานอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ จะอ้ างอิ งจากการประกาศเขตที่ ดิ นโบราณสถานตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดังนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 718 ไร่ 3 งาน
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานเมืองสิงห์ พ.ศ. 2503)
2. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 451 ไร่ 11 ตารางวา
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง พ.ศ. 2519)
3. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี 188 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานพระนครคีรี (เขาวัง) พ.ศ. 2535)
4. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
(ยังไม่มีการกาหนดขอบเขตโบราณสถาน)
5. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 3,430 ไร่
(ใช้ขอบเขตเดียวกับโบราณสถานพระพุทธบาทบัวบกที่ภูพระบาท พ.ศ. 2524)
ถึงแม้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นเมืองโบราณ
แต่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์กลับให้ความสาคัญกับตัวปราสาทประธานเพียง 1 หลัง
มากกว่าลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณ ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย แม้จะปรากฏ
ร่องรอยแนวกาแพงเมือง-คูเมือง และโบราณสถาน แต่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ให้ความสาคัญกับการบูรณะตัวปราสาทหินพิมายเป็นหลักมากกว่าโบราณสถานแห่งอื่น ๆ
ในเมืองพิมาย โดยมีการบูรณะโบราณสถานขนาดเล็กบ้างเป็นระยะ แต่ดาเนินการในช่วง
สุดท้ายก่อนที่จะเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเท่านั้น
2. ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปั ญ หาหลั ก ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ใ นรู ป แบบที่ 1
สืบเนื่องมาจากการจัดสรรการใช้ที่ดินของภาครัฐ ที่ให้ ผู้คนเข้าไปตั้ งถิ่นฐานและประกอบ
อาชีพ ในเขตเมือ งโบราณ ท าให้ เกิ ดการบุก รุกท าลายโบราณสถานและพื้ น ที่ เพื่ อน าไปใช้
ประโยชน์ หรือการลักลอบขุดค้นโบราณสถานเพื่อนาไปค้าขาย ดัง นั้น ปัญ หาที่เกิดขึ้นกับ
พื้ น ที่ เ มื อ งโบราณ จึ งไม่ ไ ด้ เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะแค่ โบราณสถานหรื อ พื้ น ที่ โดยรอบเท่ านั้ น
แต่ยังสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ด้วย ด้วยข้อจากัดของบุคลากร
กรมศิลปากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จึง มิอาจทาความเข้าใจ
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และลักษณะทางกายภาพพื้นที่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว ผลจากความซั บ ซ้ อ นของ
สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
จึงจาเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา เพื่อจัดทาแผนแม่บทกาหนด
แนวทางที่หลากหลายมิติในการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
การแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกทาลายเขตโบราณสถาน คณะทางานกาหนดให้จัดทา
แผนการใช้ที่ ดิน โดยเสนอให้ จัดสรรการใช้ที่ดิน ตามลักษณะให้สอดคล้องกับคุณ ค่ าและ
ความสาคัญของพื้นที่ หรือในบางกรณีอย่างเช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จะกาหนด
พื้น ที่ ทั้งหมดให้ เป็ นเขตอุ ทยานประวัติ ศาสตร์ แต่ก็ จะส่ง ผลท าให้ ไม่ สามารถต่อ เติม หรื อ
ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ได้ หากไม่ได้รับอนุญ าตจาก
กรมศิลปากร เนื่องจากอยู่ภายใต้พระราชบัญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิ ธภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ แผนการจั ดการชุ ม ชน กาหนดให้ ย้ายบ้านเรือนและชุม ชนที่
กีดขวางการพั ฒ นาโครงการอุทยานประวัติ ศาสตร์ห รือรุกล้าในเขตโบราณสถาน ซึ่ง เป็ น
ปัญหาและความขัดแย้งระหว่างคณะทางานและผู้คนในท้องถิ่นมาโดยตลอด คณะทางานจึง
ได้ ใช้วิ ธีการศึ กษาวิจั ยทางมานุ ษ ยวิท ยา เพื่ อลงภาคสนามส ารวจข้ อมู ลชุ มชน ความเชื่ อ
ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อประเมินคุณค่าและความสาคัญของชุมชนก่อนที่จะดาเนินการใด ๆ
ถือ เป็ น การลดความขั ดแย้ ง และเป็ น การสอบถามความคิ ด เห็ น จากท้ อ งถิ่ น นั บ เป็ น การ
ประนีประนอมระหว่างทุกภาคส่วนในขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ปั ญ หาของการด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ใ นรู ป แบบที่ 2 เป็ น เรื่ อ ง
การเสื่อมสภาพของโบราณสถานเป็นหลัก ผนวกกับปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
มากกว่ า ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ท าลายโบราณสถานและพื้ น ที่ เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่ 2 ตั้ง อยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง และห่างจากชุมชน ยากแก่การเข้าไป
อยู่อาศัยหรือ ใช้งาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคี รี
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท ส่วนในกรณี ที่ มีการบุกรุกทาลายเขตโบราณสถานอย่ างเช่นที่
อุทยานประวัติศาสตร์ เมื องสิง ห์ ก็ส ามารถจัด การแก้ ไ ขปั ญ หาและย้ ายออกไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น
ได้อย่างรวดเร็ว โดยในที่นี้จะยกเว้นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งมีปัญหาหลักเรื่องการทับซ้อน
กรรมสิ ท ธิ์ข องที่ ดิ น และขอบเขตโบราณสถาน จึ ง ท าให้ ก รมศิล ปากรไม่ สามารถก าหนด
แนวทางและควบคุมลักษณะการใช้งานพื้นที่ในเมืองพิมายให้เป็นไปตามแนวทางของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ได้
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ปัญหาการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
อยู่ภายใต้ความสามารถที่กรมศิลปากรจะดาเนินงานแก้ไขปัญ หาดังกล่าวได้ โดยใช้วิธีการ
บูรณะโบราณสถานและการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ ลักษณะกายภาพพื้นที่ รวมไปถึงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการให้เพีย งพอสาหรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ และอาศั ย หลั ก การด าเนิ น งานจาก
อุทยานประวัติศาสตร์แห่งอื่น นามาปรับลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่จาเป็นออกไปและ
ให้สอดคล้องกันกับลักษณะทางกายภาพของอุทยานประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่ 2 ซึ่ง เป็น
เพียงกลุ่มโบราณสถาน (หรืออาจเป็นส่วนของเมือง) เพื่อเร่งรัดให้สามารถดาเนินงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
3. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
การจั ด ล าดั บ คุ ณ ค่ าและความส าคั ญ ของโบราณสถานในแต่ ล ะประเทศต่ า งก็ มี
กฏเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
โบราณสถานทุ ก แห่ ง ในโลกต่ า งมี คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ เท่ า เที ย มกั น ในฐานะที่ เ ป็ น
ตัวแทนแห่งยุคสมัย สังคม วัฒนธรรม และผู้คน สาหรับประเทศไทยแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์
มี ค วามส าคั ญ ในฐานะที่ เป็ น มรดกของชาติ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แ สดงถึ ง
ความภาคภู มิ ใจและความเป็ น ชาติ ไ ทยที่ มี อ ารยธรรมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาตั้ ง แต่ อ ดี ต และ
ต้ อ งร่ ว มกั น ตระหนั ก รั ก ษาไว้ ให้ ค งอยู่ ต่ อ ไปยั ง คนรุ่ น หลั ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ต่ ล ะแห่ ง กลั บ มี คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามเนื้ อ หาทาง
ประวัติศาสตร์ เมื่อพิจารณาถึงพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯ พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2506 มีใจความสาคัญว่า
“...การสร้ า งอาคารสมั ย นี้ คงจะเป็ น เกี ย รติ ส าหรั บ ผู้ ส ร้ า งคนเดี ย ว แต่ เ รื่ อ ง
โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้
ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย”34
จากพระราชดารัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสาคัญของสุโขทัยและ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยเป็นราชธานีเก่าภายใต้ประวัติศาสตร์กระแสหลักของประเทศไทย
นับเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน การนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาใช้เป็น
ภาพแทนความเป็ น อาณาจั ก รที่ รุ่ ง เรื อ งของชาติ ไ ทย ซึ่ ง รวมไปถึ ง การจั ด ตั้ ง อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง อาจนั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแนวคิ ด การสร้ า งชาติ นิ ย มผ่ า นวั ฒ นธรรม

34

นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, 13.
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เพื่อผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้เป็นอัตลักษณ์ และ
ตัวแทนของชาติไทย35
นอกจากนั้น ความสาคัญของเมืองสุโขทัยและเมืองพระนครศรีอยุธยา ในที่นี้จะรวม
เมื อ งก าแพงเพชรและเมื อ งศรีสั ช นาลั ย เข้ าเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของสุ โขทั ย ด้ ว ย เพราะมี ค วาม
เกี่ยวข้องกันทางประวัติศาสตร์ภายใต้ ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยเมืองโบราณทั้ง 4 แห่ ง
ยังคงปรากฏร่องรอยของโครงสร้างเมือง หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์จานวนมาก
จึงมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่งดัง กล่าวให้มีการ
ฟื้นฟูบรรยากาศของเมืองในอดีต และศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
และสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ให้ กั บ ชาติ ไ ทยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะไม่ ป รากฏวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วใน
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์แห่งอื่น ๆ
จากการอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดรูปแบบการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
พบว่า ลักษณะทางกายภาพ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในอุทยานประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการกาหนดรูปแบบการดาเนิน งานอุทยานประวัติศ าสตร์ โดยขนาดของอุท ยานประวัติศาสต ร์
(จานวนไร่) และความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่สามารถนามาเป็นปัจจัยในการกาหนดรูปแบบการ
ดาเนินงานได้ เนื่องจากพื้นที่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง อ้างอิง จากการประกาศ
กาหนดเขตที่ดินโบราณสถานของกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเช่นเดียวกันทั้งหมด ส่วนความสาคัญทางประวัติศาสตร์กลับเป็นปัจจัย
ที่พ บเฉพาะอุท ยานประวัติ ศาสตร์ในรูปแบบที่ 1 เท่านั้ น โดยการกาหนดรูปแบบการดาเนิน งาน
อุทยานประวัติศาสตร์จะอยู่ภายใต้แนวคิดหลักของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ต้องการอนุรักษ์ บูรณะ
และพัฒ นาโบราณสถานและสภาพแวดล้อม เพื่ อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้คน
ในพื้นที่ ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละรูปแบบ ดังนี้
 รูปแบบที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่ อด าเนิ นการศึ กษาวิจั ยทางวิชาการและจัดท าแผนแม่บ ทสู่ก ารดาเนิ น งาน
อุทยานประวัติศาสตร์ จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพอุทยานประวัติศาสตร์เป็น เมืองโบราณ
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ เนื่องจาก
เมืองโบราณมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีปัญหาที่เกิดขึ้นจานวนมาก เช่น การบุกรุก
ท าลายเขตโบราณสถาน การตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนใหม่ ในพื้ น ที่ การใช้ที่ ดิ น
35

Maurizio Peleggi, The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia, (Bangkok: White
lotus press, 2002) , 81 - 83.
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แต่ละประเภทที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ด้วยพื้ นที่ที่ มีขนาดใหญ่ จาเป็นจะต้อง
วางแผนพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสอดคล้องกัน
กับผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ การโยกย้ า ยชุ ม ชนบางส่ ว น การส่ ง เสริ ม รายได้ แ ละ
การประกอบอาชีพ เป็นต้น
 รู ป แบบที่ 2 การแต่ งตั้ งคณะท างานจากกรมศิ ลปากร เพื่ อ บู รณะและพั ฒ นา
โบราณสถานสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ดังนี้
1. ลักษณะกายภาพอุทยานประวัติศาสตร์เป็น กลุ่มโบราณสถาน (หรืออาจ
เป็นส่วนหนึ่งของเมือง)
2. ปัญหาหลักของพื้นที่จะเน้นไปที่ความเสื่อมโทรมของโบราณสถานเป็นหลัก
ซึ่งจะมี ก ารอนุ รั กษ์ แ ละบู ร ณะโบราณสถานเป็ น แห่ ง ๆ ไป เมื่ อ พิ จารณาถึ ง
ศั ก ยภาพและความเหมาะสมที่ จ ะพั ฒ นาให้ เป็ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
จะด าเนิ น การพั ฒ นาสิ่ ง ที่ จาเป็ น เช่ น การปรั บ ปรุง สภาพภู มิ ทั ศ น์ ลั กษณะ
กายภาพพื้ นที่ การก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ เป็ นต้ น
โดยอาจจะเปรี ย บได้ เหมื อ นกั บ การน าแนวคิ ด จากอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
ในรูปแบบที่ 1 มาเป็นหลักการและปรับลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่จาเป็น
ของพื้ น ที่ อ อกไป เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หาที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและความสะดวกรวดเร็ว ใน
การด าเนิ น งาน ภายใต้ เงื่ อ นไขบุ ค ลากรที่ จ ากั ด เฉพาะกรมศิ ล ปากรและ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากร
ทั้ง 10 แห่งในการศึกษาครั้งนี้ พยายามที่จะค้นหาหลักเกณฑ์ หรือปัจจัยในการเลือกโบราณสถาน
แห่งใดในประเทศไทยมาจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึง
เนื้อหาในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามกลับมีการเสนอว่า แท้จริงแล้วนั้น การเลือกโบราณสถาน
แห่งใดมาจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่
จากการพิจารณาของคณะทางานและผู้เกี่ยวข้องในกรมศิลปากรในแต่ละช่วงเวลที่ดาเนินการจัดตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์36
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พีรพน พิสณุพงศ์, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2562. และ สด แดงเอียด, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2562.
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การด าเนิ น งาน National Historical Park ของสหรัฐ อเมริก าและอุ ท ยานประวั ติศ าสตร์ข อง
ประเทศไทย
จากการวิเคราะห์และอภิปรายของผู้ศึกษาในเรื่องแนวคิดการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกาที่มี
ผลต่อการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากรนั้ น ยังไม่มี หลักฐานเพียงพอ
ที่จะสนับสนุนแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่าง National Historical Park ของสหรัฐอเมริกาและ
อุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงข้อมูลว่า
“Historical Park” และ “อุทยานประวัติศาสตร์” ปรากฏหลักฐานการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าว จึงควรนามาสู่การวิเคราะห์
และอภิ ป รายถึ ง National Historical Park ภายใต้ National Park Service ของสหรั ฐ อเมริ ก า
และอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้กรมศิลปากรของประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน และปัจจัยที่ทาให้เกิดการดาเนินงานในลักษณะดังกล่าวระหว่าง 2 พื้นที่
การจัดตั้ง National Park Service ของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2459 มีวัตถุประสงค์เพื่ ออนุรักษ์
ทัศนียภาพ ความเป็นธรรมชาติ วัตถุทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต อีกทั้ง
ต้องจัดหาการใช้งานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ ไม่ละทิ้งหรือทาให้เสื่อมคุณค่า และส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไป37
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ต้องการสงวนรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติสาหรับการใช้งานอย่างเป็นสาธารณะ
(National Park Idea) เนื่ อ งจากปั ญ หาการรุ ก รานพื้ น ที่ เดิ ม ของกลุ่ ม ชนพื้ น เมื อ งอเมริ กั น หรื อ
พื้ นที่ ท างธรรมชาติ จากการขยายดิ น แดนสหรัฐอเมริก าออกไปทางฝั่ ง ตะวัน ตก รัฐ สภาคองเกรส
(The United Stated Congress) ได้ลงมติจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน (Yellowstone National
Park) เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 241538 ซึ่งนับเป็นการสงวนรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติอย่างเป็นทางการ
ครั้ ง แรกของสหรั ฐ อเมริ ก า ต่ อ มาแนวคิ ด ดั ง กล่ า วได้ ข ยายไปสู่ อ นุ ส รณ์ ส ถาน (Monument)
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ และพื้นที่ในลักษณะอื่น ๆ
เมื่อมีการค้นพบทรัพยากรจานวนมากขึ้นและมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลต่อแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรที่จะต้องมีรูปแบบหลากหลายไปด้วย National Park Service จึงได้จัดแบ่ง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร (National Park System) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 ออกเป็น
3 ประเภทหลัก ได้แก่ ธรรมชาติ (Natural) Historical (ประวัติศาสตร์) Recreation (กิจกรรมและ
การพักผ่อน) ต่อมาการจัดแบ่งลักษณะดังกล่าวได้เกิดปัญ หา เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะ
37

Organic
Act
of
1916,,
Retrieved
10
May
2020,
from
https://www.nps.gov/grba/learn/management/organic-act-of-1916.htm.
38
National Park Service, The National Parks: Shaping the System, ( Washington, D.C.:
Department of the Interior, 1991), 12.
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ทรั พ ยากรและแนวทางการด าเนิ น งานที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด แบ่ ง ให้ อ ยู่ ใ น 3 ประเภทได้ จึ ง ได้ ข ยาย
ประเภทเพิ่มเติ มอีกครั้งตามลักษณะที่ ตั้ง ระบบนิเวศ และเรื่องราวที่เกี่ ยวข้องในปี พ.ศ. 2533 39
สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางกรณี 40 อาทิ การขยาย
ประเภท National Battlefield ออกเป็น National Battlefield Parks และ National Battlefield Sites
สาหรับในประเด็นนี้ต้องการมุ่งเน้นไปที่ National Historical Park เป็นหลัก ซึ่งได้ทบทวน
ข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องไปในบทที่ 2 แล้ว และแสดงจุดเริ่มต้นของแนวคิดดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2472
National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ 41
และขยายไปมากกว่าสิ่งก่อสร้างหรือลักษณะทรัพยากรเพียงประเภทเดียว42 โดยอาจเกี่ยวข้องกับผู้คน
เหตุการณ์ หรือความสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชาติ ซึ่งมีลักษณะเด่นชัดในตัวเองและเป็นตัวแทนคุณค่า
บางประการ43 แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับ National Historic Site ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีลักษณะ
ทรัพยากรเพียงประเภทเดียวเท่านั้น
39

National Park Service, National Park Service System Plan One Hundread Years,
(Washington, D.C.: Department of the Interior, 2017), 32 - 33.
40
การจัดแบ่งประเภทและลักษณะทรัพยากร (National Park System) ของ National Park Service
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประเภทและลักษณะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดาเนินการ แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะจัดแบ่ง
ประเภทและลักษณะโดยหลัก จานวน 15 ประเภท ได้แก่
1. National Park
2. National Preserve
3. National Seashore
4. National Lakeshore
5. National River
6. National Monument
7. National Historic Site
8. National Historical Park 9. National Memorial
10. National Battlefield
11. National Cemetery
12. National Recreation Area
13. National Parkway
14. National Trail
15. Affiliated Areas
ใ น Designations of National Park System Units, Retrieved 10 May 2020, from
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/designations.htm.
41
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ท างประวัติ ศ าสตร์ ขนาดใหญ่ แต่ มี ส าระส าคั ญ ของพื้ น ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ สงครามและ
การทหารของอเมริกันจะถูกแบ่งแยกลักษณะและจัดให้อยู่ในประเภทใหม่ ได้แก่ National Battlefield Parks และ
National Military Parks ซึ่งผู้ศึ กษาสัน นิษ ฐานว่า จากประวัติศ าสตร์ การรวบรวมชาติ ของสหรัฐอเมริกาแต่ล ะ
ช่วงเวลาตั้งแต่ยุคอาณานิค ม ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เกิดสงครามอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ภูมิภ าค จึงนาไปสู่การ
ปรากฏร่องรอยของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงครามและการทหารจานวนมาก โดยจะมีลักษณะพื้นที่
และแนวทางการดาเนินงานเฉพาะ จึงแบ่งแยกออกมาเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเภทใหม่
42
Designations of National Park System Units, Retrieved 10 May 2020, from
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/designations.htm.
43
National Park Service, The National Parks: Shaping the System, 104.
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National Park Service กาหนดให้จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) หรือในบางกรณี อาจ
เรียกว่า “Resource Management Plan” และ “General Management Plan” ในการดาเนิ นงาน
National Historical Park เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา ใช้งานทรัพยากรและพื้นที่ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะ
ทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังจะต้องรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ผู้คน
การปกครองทั้งระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่ น หรือปั จจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 44 ภายใต้วิธีการ
ดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดและการดาเนินงานมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้45
1. การศึกษาวิจัย (Research)
ขั้ น ตอนการศึ ก ษาวิ จั ย จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รวบรวมและแสดงข้ อ มู ล ภาพรวมของ
ทรัพยากรและปัญหาในพื้นที่ที่ต้องดาเนินการ พร้อมทั้งประเมินคุณค่าในระดับท้องถิ่น
รัฐ และชาติ การศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐานสาคัญ ให้ กับการวางแผน (Planning) และการ
ดูแ ลรัก ษาและบริ การ (Stewardship) หากขาดการศึ กษาวิ จัย ข้อ มู ลก็ จะไม่ สามารถ
วางแผนหรือจัดหาวิธีการดาเนินงานที่สามารถป้องกันทรัพยากรและคุณค่าได้
กระบวนการศึกษาวิจัยประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูล การสารวจภาคสนาม
และจัดทารายงานผลการศึกษา ซึ่งต้ องรวบรวมคณะทางาน (Master Plan Teams)
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ที่ เชี่ ย วชาญจากสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม พิพิธภัณ ฑ์
วิศวกร การวางแผนและจัดการพื้นที่ การสื่อความหมายวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งการคัดเลือก
คณะทางานไม่จาเป็นจะต้องมีโครงสร้างเหมือนกันในทุกพื้นที่ แต่ให้ขึ้นอยู่กับปัญหาของ
ทรัพยากรและพื้นที่เป็นหลัก ตัวอย่างหัวข้อการศึกษาวิจัยในแต่ละพื้นที่ เช่น โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แผนที่และภูมิประเทศ วัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้อง
การรวบรวมวัตถุของพิพิธภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน การบริหารจัดการพื้นที่ที่ผ่านมา เป็นต้น
โดยน าข้ อมู ล ดั งกล่ าวมาวิเคราะห์ ประเมิ น ผลกระทบ และหาแนวทางป้ อ งกั น ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น กั บ คุ ณ ค่ าด้ า นต่ าง ๆ ของทรัพ ยากร รวมไปถึ ง การคานวณงบประมาณและ
ความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินงานด้วย

44

U.S. Department of the Interior and National Park Service, ADMINISTRATIVE POLICIES
FOR HISTORICAL AREAS OF THE NATIONAL PARK SYSTEM, (1973), 45 - 46.
45
สรุ ป ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของ National Park Service จาก U.S. Department of the
Interior and National Park Service, ADMINISTRATIVE POLICIES FOR HISTORICAL AREAS OF THE
NATIONAL PARK SYSTEM, (1973). แ ล ะ National Park Service, NPS – 28: CULTURAL RESOURCE
MANAGEMENT GUIDELINE, (1998).
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การศึกษาวิจัยไม่ได้จากัดเฉพาะทรัพยากรทางวัฒนธรรมเท่านั้น ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติหรือพื้นที่กิจกรรมและการพักผ่อน ต้องมีการศึกษาวิจัยให้เข้าใจถึงบริบทพื้นที่
และการวางแผนบริฆารจัดการให้ดารงคุณค่าของทรัพยากรไว้ด้วย
2. การวางแผน (Planning)
หลั กการส าคั ญ ของการวางแผนต้ องค านึ งถึ งสภาพที่ สมบู รณ์ ของทรั พยากร
เป็ นหลัก รวมไปถึ งปั จจั ย ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จในพื้ น ที่ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ ทรั พ ยากร
เพื่ อ วางแผนแนวทางการบริห ารจั ด การให้ เหมาะสมและหลีก เลี่ ยงสิ่ ง ที่ จะท าให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ าและทรั พ ยากร การวางแผนจ าเป็ น จะต้ อ งผ่ านกระบวนการมี
ส่ว นร่ วมของกลุ่ ม คนที่ เกี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบ ผู้ เชี่ย วชาญ กลุ่ ม ชนพื้ น เมื อ ง
อเมริกัน รัฐบาล ตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจ
การวางแผนจะต้องกาหนดภารกิจและวัต ถุประสงค์ของการดาเนิ นงานเป็ น
ลาดับแรก พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้ จากการ
ศึก ษาวิ จัย อาทิ การสงวนรักษา การบู รณะ การเปลี่ ยนแปลงประโยชน์ ใช้ สอย ฯลฯ
โดยค านึงถึงประเด็น มุมมองทางโบราณคดี ภูมิ ทัศ น์วัฒ นธรรม สิ่ง ก่อสร้างสมั ยก่อ น
ประวัติศ าสตร์แ ละสมัย ประวัติศ าสตร์ การจั ดการวั ตถุข องพิ พิ ธภั ณ ฑ์ และชาติพั น ธุ์
เป็นหลัก ร่วมกันกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น เงื่อนไขและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เส้นทาง
คมนาคม ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา คุณภาพอากาศ เกษตรกรรม การจัดการแหล่งน้า
ธรรมชาติและสัตว์ป่า เป็นต้น โดยจะต้องจัดทาแนวทางการดาเนินงานหลากหลายรูปแบบ
เพื่อนาไปประเมินและคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการดาเนินงานต่อไป
3. การดูแลรักษาและบริการ (Stewardship)
การดู แ ลรั ก ษาและบริ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การสงวนรั ก ษาทรั พ ยากร
เป็ น ล าดั บ แรก ถึ ง แม้ ว่ า การน ากลั บ มาใช้ ใหม่ การเปลี่ ย นแปลงประโยชน์ ใ ช้ ส อย
การบูรณะ หรือการฟื้นฟูขึ้นใหม่อาจสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ แต่ก็ไม่ควร
เพิ่ ม เติ ม วัส ดุ ใหม่ แ ละน าวัส ดุ เดิ ม ที่ เป็ น ร่อ งรอยของอดี ตออกไป โดยการด าเนิ น งาน
ทุกครั้งจะต้องจัดทาข้อเสนอ แผนงาน และรายงานการศึกษาเพื่อให้ได้รับอนุมัติก่อน
การดาเนินงาน โดยแสดงตัวอย่างแนวทางการดูแลรักษาและบริการออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
- ประสบการณ์ของผู้เข้าชม (Visitor Experience) การอานวยความสะดวก
และการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน จะต้องคานึงถึงคุณค่า
ของทรัพยากรเป็นหลัก และผู้ป ฏิบัติง านควรอธิบายให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึง
เหตุ ผ ลและนโยบายที่ มี ต่ อ การดู แ ลรั ก ษาทรัพ ยากรและการให้ บ ริ ก าร
กิจกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาคุณค่าทรัพยากรเหล่านั้นไว้
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- การอ านวยความสะดวก (Facilities) การออกแบบพื้ น ที่ และก่อ สร้า ง
จะต้องสงวนรักษาทรัพยากรและที่ตั้งไปพร้อมกัน และเชื่อมโยงวัฒนธรรม
ในแต่ ละพื้น ที่ โดยเฉพาะสิ่ง ก่อ สร้างใหม่จะต้องทาให้กลมกลืนทั้ งขนาด
พื้นผิว รูปแบบ บรรยากาศ รวมไปถึง มุ มมองที่สัมพันธ์และไม่ขัดแย้ง กัน
ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา
- การป้องกัน (Protection) ความปลอดภัยของทรัพยากรและผู้คนจาเป็นต้อง
ดาเนิน งานไปพร้อมกัน การจั ดแบ่งลักษณะการใช้ งานทรัพยากรและพื้ นที่
อย่างเหมาะสม เพื่อดารงคุณค่าของทรัพยากรและพื้นที่ อาทิ พื้นที่หมายเลข 1
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งสามารถพัฒ นาได้อย่างเต็มที่ พื้นที่หมายเลข 2 พื้น ที่
อนุรักษ์และสงวนรักษา และพื้นที่หมายเลข 3 พื้นที่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
โดยจะมีข้ อก าหนดและเงื่อนไขการใช้ งานที่ แตกต่างกั นไปในแต่ล ะพื้ น ที่
ในบางกรณี อ าจมีก ารกาหนดพื้ น ที่ กั น ชน ส่ วนความปลอดภั ย ของผู้ ค น
ให้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภัยคุกคาม และการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับในพื้นที่
- การจัดการอัคคีภัย (Fire Management) ควรมีการวางแผนรับมือและ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อย่ างรั ด กุ ม และค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของทรั พ ยากร
โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
- การบริหารงาน (Administration) คุ ณ สมบัติ ของผู้ปฏิบั ติง านในพื้น ที่
จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น งาน โดยจะต้ อ งมี ค วามหลากหลายในแต่ ล ะสาขาวิ ช า อาทิ
นั ก โบราณคดี นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ส ถาปนิ ก สถาปนิ ก ที่ เชี่ ย วชาญ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม นักมานุษยวิทยา ภัณฑารักษ์ และนักจัดการ
เอกสาร โดยจะมีการอบรมความรู้เฉพาะทางเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และ
ทั กษะที่ เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติง านอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ความร่ว มมื อ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนงบประมาณจะถูกจัดสรรตามการจัดทาข้อเสนอ
โครงการและการเสนอลาดับ ความสาคัญ เร่ง ด่วนในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
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การศึกษาวิจัย - การวางแผน - การดูแลรักษาและบริการ เป็นเพียงแนวทางที่กาหนดให้เป็น
กรอบคิดหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรของ National Park Service โดยแต่ละพื้นที่จะต้องนา
ขั้นตอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับลักษณะทรัพยากรและพื้นที่ซึ่งจะแตกต่างกันไป แต่จะต้องดาเนินการ
ภายใต้ วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน 3 ขั้ น ตอน เมื่ อ แต่ ล ะพื้ น ที่ จั ด ท าแผนแม่ บ ทแล้ ว เสร็ จ จะต้ อ งส่ ง ให้
ผู้อานวยการเขต (Regional Directors)46 เป็นผู้อนุมัติก่อนนาไปใช้ดาเนินการ และจะต้องประเมินผล
การดาเนินงานและปรับแก้ไขเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากข้อมูล National Historical Park ของสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวถึงไปนั้น แสดงให้เห็นถึง
จุดเริ่มต้นของแนวคิด ลักษณะของพื้นที่ และขั้นตอนการดาเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เพื่อเป็นการทาความใจถึงการเกิดขึ้นและขั้นตอนการดาเนินงานระหว่าง
National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา และอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จึงควรนา
ข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบและอภิปรายให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง อันนาไปสู่
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ดังนี้ (ตารางที่ 6)

46

National Park Service ได้ จั ด แบ่ งเขตการด าเนิ น งานครอบคลุ ม รั ฐ ต่ า ง ๆ ของสหรั ฐอเมริ ก าตาม
กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้อานวยการเขต (Regional Directors) เป็นหั วหน้าในแต่ละพื้ นที่ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
แบ่งออกเป็น 12 เขต ได้แก่
Region 1 North Atlantic – Appalachian
Region 2 South Atlantic – Gulf
Region 3 Great Lakes
Region 4 Mississippi Basin
Region 5 Missouri Basin
Region 6 Arkansas – Rio Grande – Texas Gulf
Region 7 Upper Colorado Basin
Region 8 Lower Colorado Basin
Region 9 Columbia – Pacific Northwest
Region 10 California – Great Basin
Region 11 Alaska
Region 12 Pacific Islands
ใน National Park Units within DOI’s Unified Regions, Retrieved 1 5 May 2 02 0, from
https://www.nps.gov/subjects/gisandmapping/maps.htm.

ข้อจากัดของที่ตั้ง (Sites) ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ (Historical
Areas) อย่างครบถ้วน จาเป็นต้องขยายขนาดพื้นที่ให้ครอบคลุมเนื้อหา
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายประเภท สงวนรักษาพื้นที่ทั้งหมดไว้
พร้อมทั้งจัดหาการใช้งานที่สอดคล้องกับคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่
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กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
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การสงวนรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ไม่ให้ถูกบุกรุกทาลายจากการลักลอบ
ปัจจัยในการ
ขุดค้นและการก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ (สานักผังเมือง) และต่อเนื่องไปจนถึง
การอนุรักษ์ บูรณะ พัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
เกิดขึ้น
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม (กรมศิลปากร)
พิจารณาจากอุทยานประวัติศาสตร์ 10 แห่ง
พื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมไปมากกว่าสิ่งก่อสร้างหรือ
สามารถจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. เมืองโบราณ
ลักษณะพื้นที่
ลักษณะทรัพยากรเพียงประเภทเดียว
2. กลุ่มโบราณสถาน (หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของเมือง)
2 รูปแบบตามลักษณะทางกายภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น
การศึกษาวิจัย - การวางแผน – การดูแลรักษาและบริการ
รูปแบบที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเน้นย้าถึงการใช้คณะทางานที่มีความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการ
เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บทสู่การดาเนินงาน
กับพื้นที่ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัย
อุทยานประวัติศาสตร์
ดาเนินงาน
เป็นหลัก และทุกพื้นที่จะต้องใช้ขั้นตอนหลัก 3 ประการเป็นกรอบคิดในการ
รูปแบบที่ 2 การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากร เพื่อบูรณะและพัฒนา
ดาเนินงาน และนาไปจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
โบราณสถานสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
2 รูปแบบตามขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้อานวยการเขต (Regional Directors) ในทุกกรณี
รูปแบบที่ 1 แผนแม่บทมีทั้งแบบที่ผ่านและไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
การอนุมัติ
รูปแบบที่ 2 อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อนุมัติโครงการและแผนงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบ National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา และอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา
อุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
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จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยในการเกิดขึ้น ลักษณะพื้นที่ ขั้นตอนและ
การอนุมัติการดาเนินงานระหว่าง National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา และอุทยานประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยนามาสู่การอภิปรายในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ปัจจัยในการเกิดขึ้น
การเกิดขึ้นของ National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา และอุทยานประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยต่ างมี ลั กษณะที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น โดยต้ อ งการสงวนรัก ษาพื้ น ที่ ข นาดใหญ่
(Areas) เพื่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ท าลายและก าหนดแนวทางการใช้ ง านอย่ า งเหมาะสม
และสอดคล้องกับคุณ ค่าของทรัพยากรในพื้นที่ สหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าพื้นที่ขนาดใหญ่
จะสามารถครอบคลุมเนื้อหาและประเภทของทรัพยากรได้มากกว่าที่ตั้ง (Sites) เช่นเดียวกัน
กับประเทศไทยที่ พิจารณาว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าว จะสามารถครอบคลุมโบราณสถานใน
เก าะ เมื อ งพ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ไว้ ทั้ ง ห ม ด ได้ เช่ น กั น ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สานักผังเมือง โดยทั้ง 2 พื้นที่จะต้องการจัดกิจกรรมและการใช้งานให้เหมาะสมต่อคุณค่า
ของทรัพ ยากร และน าพื้ น ที่ดั ง กล่ าวไปพั ฒ นาให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา แต่ อย่างไรก็ตาม โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทั ย ซึ่งกรมศิลปากรได้รั บ
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งมาจากส านั ก ผั ง เมื อ ง กลั บ ถู ก วิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ว่ า
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ พั ฒ นาลั ก ษณะทางกายภาพพื้ น ที่ จนท าลาย
สภาพพื้นที่เดิม รวมไปถึงการต่อเติมและบูรณะโบราณสถานให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกและเสริ ม สร้ า งจิ น ตภาพให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มากกว่ า การค านึ ง ถึ ง การ
สงวนรั ก ษาพื้ น ที่ เดิ ม ซึ่ งแตกต่ างกั บ สหรัฐ อเมริ ก าที่ ให้ ค วามส าคั ญ ในประเด็ น เรื่ อ งการ
สงวนรักษาพื้นที่เป็นหลัก
2. ลักษณะพื้นที่
ถึ งแม้ ว่ าการด าเนิ น งาน National Historical Park ของสหรั ฐอเมริ ก า และอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะมุ่ง เน้นไปที่พื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน แต่ ลักษณะพื้นที่
กลับมีความแตกต่างกัน อย่างเห็ นได้ ชัด การจัดแบ่ง ประเภททรัพยากรของสหรัฐอเมริก า
สามารถแบ่งโดยหลั กเป็น 2 ประเภท47 ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ สภาพอากาศ
แหล่งน้า พื้นดิน ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ ระบบนิเวศ ภูมิประเทศ ทิวทัศน์ ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา
ซากดึกดาบรรพ์ รวมไปถึงเสียงที่ เกิดจากธรรมชาติ และ ทรัพยากรทางวัฒ นธรรม อาทิ
โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดี วัตถุทางพิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตและวัตถุชาติพันธุ์ สิ่งก่อสร้าง
47

U.S. Department of the Interior and National Park Service, Management Policies 2006,
(Washington, D.C.: Department of the Interior, 2006).
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หรือซากที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ทั้งการวางผังเมือง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โครงสร้างถนน ระบบชลประทาน ศาสนสถาน ชุมชน สุสาน และสนามรบ
ความหลากหลายของประเภททรั พ ยากรตามลั ก ษณะ National Historical Park ของ
สหรัฐอเมริกา จึงปรากฏพื้น ที่ห ลายรูปแบบ ทั้ง กลุ่ม สิ่ง ก่อสร้าง ที่ ตั้ง ย่านประวัติ ศาสตร์
เมือง หรือการรวมที่ตั้งและย่านประวัติศาสตร์หลายแห่งที่มีประวัติศาสตร์หรือลักษณะที่
เกี่ย วเนื่ องกั น เป็ น พื้ น ที่ เดี ยวกัน โดยยั ง รวมไปถึง พื้ น ที่ ที่ ป รากฏทรัพ ยากรทางธรรมชาติ
แต่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ด้ ว ย อาทิ Colonial National Historical Park
รัฐเวอร์จิเนี ยที่รวบรวมเมืองเจมส์ทาวน์ (Jamestown) และเมืองยอร์กทาวน์ (Yorktown)
ซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่โดยเส้นทางประวัติศาสตร์ (Colonial Parkway) นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
Green Spring Plantation พื้ น ที่ ไร่ ตั้ งแต่ สมั ยอาณานิ คม Jean Lafitte National Historical
Park and Preserve รั ฐลุ ยเซี ยนาที่ รวบรวมศู นย์ วั ฒ นธรรมกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เคจั น (Cajuns),
Barataria Preserve พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าและป่ า ไม้ , สุ ส านและสนามรบในเหตุ ก ารณ์ ส งคราม
นิวออร์ลีนส์ (Battle of New Orleans) ตั้งแต่ พ.ศ. 2358 แตกต่างกันกับลักษณะอุทยาน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่ง หากพิจารณาอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ง สามารถ
จัดแบ่งลักษณะพื้นที่ตามร่องรอยและหลักฐานที่ปรากฏออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. เมืองโบราณ
2. กลุ่มโบราณสถาน ซึ่ง อาจเป็นส่วนหนึ่ง ของเมือง โดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางธรรมชาติ หรือชุมชนที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าเมืองโบราณ
บางแห่ งจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างประวัติ ศ าสตร์แ ละอยู่ ร่ว มสมั ย เดี ย วกั น แต่ ก ลับ แยกกั น
ดาเนินงานอย่างชัดเจน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุท ยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เป็ นต้น ซึ่ง การดาเนิ นงานจากัดเฉพาะทรัพ ยากรทาง
วัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมศิลปากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทรัพยากรทางวัฒนธรรมเท่านั้น
3. ขั้นตอนและการอนุมัติการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกลับมีแนวทางไปในรูปแบบของตนเองอย่างชัดเจน National
Park Service ใช้ขั้นตอนการศึกษาวิจัย - การวางแผน – การดูแลรักษาและบริการเป็นหลัก
ในทุ ก พื้ น ที่ ไม่ ว่ า จะมี ลั ก ษณะเป็ น เช่ น ใด และเน้ น ย้ าถึ ง ความส าคั ญ ของกระบวนการ
ศึกษาวิจัยที่เป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานต่อไปในทุกขั้นตอน หากขาดความเข้าใจในการ
ศึกษาวิจัยก็จะส่งผลต่อการประเมินคุณค่าและแนวทางการดาเนินงาน รวมไปถึงการกาหนด
คุณ สมบั ติ ข องคณะท างานที่ ต้อ งมีค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญในแต่ ล ะสาขา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น งานให้ ค รอบคลุ ม ทรั พ ยากรทุ ก ประเภทและหลี ก เลี่ ย ง
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การด าเนิ นงานที่ จะส่ งผลกระทบต่อ คุณ ค่าของทรัพ ยากร โดยน าข้อ มูล ที่ ได้ จากขั้ น ตอน
การด าเนิ น งานมาจั ด ท าแผนแม่ บ ทและเสนอขออนุ มั ติ จ ากผู้อ านวยการเขต (Regional
Directors) ในทุกกรณี และยังจะต้องมีการประเมินแผนการดาเนินงานในแต่ละระยะด้วย
ตรงข้ามกันกับ ขั้นตอนการดาเนินงานอุทยานประวัติ ศาสตร์ของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งกรมศิลปากรจัดแบ่งขั้นตอนการดาเนิน งานอุ ทยานประวัติศาสตร์ ออกเป็น 2 รูปแบบ
ตามลักษณะทางกายภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่
รูปแบบที่ 1
การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บทสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
ได้ แ ก่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย อุ ทยานประวั ติ ศ าสตร์ ก าแพงเพ ชร
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
รูปแบบที่ 2
การแต่งตั้งคณะทางานจากกรมศิลปากรเพื่อบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน
สู่ ก ารด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์เมื อ งสิ ง ห์
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์
พิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เมื่ อพิ จารณาถึง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานกลั บ พบว่า กรมศิ ลปากรไม่ ไ ด้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การดาเนิน งานอุ ทยานประวัติ ศาสตร์ ทั้ ง 2 รูป แบบในระดั บเดี ยวกั น การศึก ษาวิจัย จาก
คณะท างานในหลากหลายสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งถู ก ก าหนดให้ เป็ น ขั้ น ตอนหลั ก ของการ
ดาเนิ น งานอุท ยานประวั ติศ าสตร์รูป แบบที่ 1 แต่ เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การศึก ษาวิจัย ของ
อุทยานประวัติศาสตร์รูปแบบที่ 2 กลับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนการบูรณะและพัฒนา
โบราณสถาน อี ก ทั้ ง ยั ง ใช้ ค ณะท างานจากกรมศิ ล ปากรเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วเท่ า นั้ น
ส่วนการอนุมัติแผนการดาเนินงาน อุทยานประวัติศาสตร์รูปแบบที่ 1 แผนแม่บทที่จัดทาขึ้น
จะถู ก เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ส่ วนอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ รู ป แบบที่ 2
อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อนุมัติโครงการและแผนงาน โดยไม่จาเป็นต้องจัดทาแผนแม่บท
นอกจากนั้นยังไม่มีการประเมินแผนการดาเนินงานในแต่ ระยะ และไม่ได้มีการจั ดทาแผน
แม่บทอย่างต่อเนื่องทันที ภายหลังจากการสิ้นสุดแผนแม่บทฉบับก่อนหน้า

179
จากการวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายถึ ง การด าเนิ น งาน National Historical Park ของ
สหรัฐอเมริกาและอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นามาสู่ข้อสรุปของผู้ศึกษาว่า ขั้นตอนการ
ดาเนินงานและการอนุมัติแผนงานของ “National Historical Park” และ “อุทยานประวัติศาสตร์”
มีค วามแตกต่ างกัน อย่างชั ดเจน ถึง แม้จ ะใช้ชื่ อที่ มี ความหมายใกล้ เคีย งกัน และอาจมีจุ ดเริ่ มต้ น ที่
คล้ายคลึงกัน แต่กลับมีการพัฒนาไปในแนวทางการดาเนินงานที่เฉพาะของตนเอง และจากการศึกษา
เปรียบเทียบข้อมูลการดาเนิ นงานของทั้ ง 2 พื้นที่ ดังกล่าวเป็น ไปได้ว่า อุท ยานประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยอาจไม่เกี่ยวข้องกันกับ National Historical Park ของสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกันกับ
ผลการวิเคราะห์ที่ผู้ศึกษาได้นาเสนอไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้าว่า อุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร
เกิ ด ขึ้น จากการประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ระดั บ สากลและปรั บ เปลี่ ย นเป็ น รู ป แบบของประเทศไทยเอง
โดยไม่ได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ผลจากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการด าเนิ น งานระหว่ าง 2 พื้ น ที่ พบว่ า
National Historical Park ของสหรั ฐ อเมริ ก ามี แ นวคิ ด หลั ก การ และขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
อย่างเป็นระบบและชัดเจนเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
จึงเป็นข้อควรพิจารณาถึงการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยว่า การอนุรักษ์ บูรณะ
พัฒ นาโบราณสถานและสภาพแวดล้ อมตามแนวคิดของอุทยานประวัติศ าสตร์ที่ก าหนดขึ้นมานั้ น
จะใช้สัดส่วนของการดาเนิ นงานในแต่ละรูปแบบอย่างละเท่าใด จึง จะเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักการอนุรักษ์โบราณสถาน คุณค่า ความสาคัญ และสอดคล้องกันกับวัฒนธรรมของไทยได้อย่างไร
นอกจากนั้น การกาหนดลักษณะอุทยานประวัติศาสตร์แค่เพียงเมืองโบราณหรือกลุ่มโบราณสถานนั้น
จะครอบคลุ มทรัพ ยากรทางวัฒ นธรรมทุ กประเภทได้ห รือ ไม่ และควรจะต้ องขยายประเภทของ
ทรัพยากรไปยังทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือลักษณะรูปแบบพื้นที่ออกไปในแนวทางใดถึงจะเหมาะสม
กับการใช้งาน เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าของโบราณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอน
การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่มีถึง 2 รูปแบบและยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร
ทั้ ง ๆ ที่ ค วามเป็ น จริ ง แล้ ว ควรจะใช้ ห ลั ก การและแนวทางการด าเนิ น งานในรู ป แบบเดี ย วกั น
แต่สามารถนาไปปรับใช้กับลักษณะที่แตกต่างกันตามพื้นที่ และจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับขั้นตอน
การศึกษาวิจัยเป็นหลักพร้อมกับคณะทางานที่ม าจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่ง เป็น พื้นฐานสาคั ญ
ในการประเมิ น และก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานอย่ างเหมาะสม สอดคล้อ งกั น กั บ ข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศ าสตร์ แ ละคุ ณ ค่ าแต่ ละด้าน และควรจะก าหนดให้ มี การอนุ มัติ แผนการด าเนิ น งานไปใน
แนวทางเดี ย วกั น มิ ฉ ะนั้ น จะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานและการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ต่ อ ไป
ในอนาคต
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4.4 บทบาทอุทยานประวัติศาสตร์ต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของกรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ.
2519 – 2532 เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ บูรณะ พัฒนาโบราณสถานและสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและเก่าแก่ของชาติไทย และยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้เดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งของกรมศิลปากร แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
และวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในแต่ ละโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กลับพบนัยสาคัญ ที่พยายามจะ
กาหนดบทบาทบางประการของอุทยานประวัติศาสตร์ต่อการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังสามารถแสดง
ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่กาหนดในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่งของกรมศิลปากร ดังนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ข้อ 1 อนุ รักษ์ โบราณสถานในเมืองสุ โขทั ยและบริเวณใกล้เคียงไว้เป็ นหลักฐาน
ทางศิลปประวัติศาสตร์ อารยธรรมของชาติ
ข้อ 2 ศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในอดีต
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ของชาวไทยในปัจจุบัน
ข้อ 3 ปรุงแต่งหรือคงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองสุโขทัยในอดีตไว้ให้มากที่สุด48
2. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ข้อ 1 อนุรักษ์โบราณสถานในเมืองกาแพงเพชรฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกของแม่น้าปิง
ให้ เป็ น หลั ก ฐานทางศิ ล ปะและประวัติ ศ าสตร์ อ ารยธรรมของชาติ ตลอดจนพั ฒ นา
กิจกรรมต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
ข้อ 2 ศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในอดีต
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทยในปัจจุบัน
ข้อ 3 ปรับปรุง ฟื้นฟู คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองกาแพงเพชรในอดีตให้มากที่สุด49
3. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ข้อ 1 ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ เศรษฐกิจ สังคม เมืองโบราณ
ศรีสัชนาลัย เพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

48

กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน 2521, ง.
กรมศิลปากร, แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ. 2524 – 2529), (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2527), 4.
49
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ข้อ 2 เพื่ ออนุรั ก ษ์ โบราณวั ตถุ สถานที่ ป รากฎในเมื องโบราณศรีสัชนาลั ยตาม
หลักวิชาการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
อารยธรรมของมนุษยชาติ
ข้อ 3 อนุรักษ์และพัฒนาสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในเขตโบราณสถานเหล่านี้
ให้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของชุมชนโบราณ โดยสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้50
4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ข้อ 2 อนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานใกล้เคียงไว้เป็น
หลักฐานทางศิลปสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์
ข้อ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของโบราณสถานให้เกิดความร่มรื่นตามบรรยากาศ
ของพระนครศรีอยุธยาในอดีต
ข้อ 4 ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิวัฒ นาการของเมืองและวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวิตของชาวไทยปัจจุบัน51
การกาหนดวัตถุประสงค์โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่งให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์
สัง คม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในอดีต เพื่อเป็ นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เกิดความภาคภูมิใจต่อมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้น จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แต่กลับชวนให้ ผู้ศึ กษานึกถึงการน าโบราณสถานไปใช้เพื่ อเหตุ ผลทางการเมือง ตั้งแต่ ในสมั ยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขณะที่มีการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง “เที่ ยวเมืองพระร่วง”
ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์คานาได้กล่าวถึงการเดินทางไปดูโบราณสถานในสถานที่ต่าง ๆ ของพระองค์
เพื่ อท าให้ คนไทยรู้ สึ กว่ าชาติ ไทยได้ เจริ ญ รุ่ งเรื องมามากแล้ ว 52 การจั ดตั้ งอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ ของ
กรมศิลปากร จึงอาจเกี่ยวเนื่องกันกับกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของชาติเช่นเดียวกัน สืบเนื่องมาจาก
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ได้แสวงหาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
คนในชาติ ผ่านการสร้างเอกลักษณ์และอุดมการณ์ของชาติ ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 251953
50

กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 7.
51
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศ าสตร์พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: บริษัท
สานักพิมพ์สมาพันธ์ จากัด, 2533,) 19.
52
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว , เที่ย วเมื องพระร่วง, (กรุงเทพฯ: โรงพิ ม พ์ม หามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย, 2519), ง.
53
คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = History of Thailand, (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2557), 350.
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นามาซึ่งการก่อตั้งสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 เพื่อเสนอแนะให้ความเห็น
เกี่ยวกับนโยบายวัฒ นธรรม ศึกษาวิจัยและส่ง เสริมการดาเนิน งานด้านวัฒ นธรรม และการก่อตั้ ง
สานัก งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติ พ.ศ. 2523 ซึ่งสื บ เนื่องมาจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
เสริ มสร้างเอกลั ก ษณ์ ข องชาติม าก่ อนหน้ าแล้ ว โดยปฏิ บั ติง านเกี่ ย วข้อ งกับ การเสริม ความมั่ น คง
ของชาติ 4 สถาบัน ได้ แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังปรากฏการกล่าวถึงอุทยานประวัติศาสตร์โดยคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ความว่า
“...อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นการดาเนินการบูรณะและจัดการแหล่งโบราณสถาน
ให้ดารงสภาพอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมยั่งยืนเป็นเกียรติภูมิของชาติ และให้สามารถรับ
ใช้สังคมและเป็นประโยชน์แก่ประชากรในท้องถิ่นให้มากขึ้น...
...การบู รณะอุทยานประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้ กลับ คืนชีวิต เป็น แหล่ง โบราณสถาน
เพื่ อ ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ข องชาติ เป็ น แหล่ ง วิ ท ยาการที่ จ ะน้ อ มน าให้ ป ระชาชนมี ค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และแสดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์ในความเป็นชาติที่มีอารยธรรม
ความเจริ ญ มาแต่ อ ดี ต ของไทย จึ ง สมควรที่ พี่ น้ อ งชาวไทยทุ ก คน จะร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น
บารุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คงอยู่ยืนยง ดารงคุณค่า เป็นมรดกของชาติ
ตลอดไปตราบกาลนาน...”54
ส่วนกรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีที่ถูกนาไปเป็นภาพแทนของพระบรมราชานุสรณ์
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องจากพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้อุปถัมภ์บารุง
และบูรณะซ่อมแซมพระนครคีรีอย่างต่อเนื่อง 55 ดังนั้น กรมศิลปากรจึงได้เสนออุทยานประวัติศาสตร์
พระนครคีรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2531 จึงอาจเป็นหลักฐานที่สนับสนุนให้ชวนนึกถึงว่าอุทยานประวัติศาสตร์
ถูกนาเสนอในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสอดคล้องไปกับการเฉลิมฉลองที่
เกี่ยวโยงประวัติศาสตร์ระหว่างสถาบันกษัตริย์แ ละวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การจัดงานสมโภชกรุงเทพฯ
ในปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา56

54

คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ , มรดกของชาติ, (กรุงเทพฯ:
สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2533), 139 - 141.
55
กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), 31.
56
คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = History of Thailand, 358.
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บทที่ 5
บทสรุป
การศึกษาแนวคิดและพัฒนาการการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้กาหนด
คาถามหลักในการศึกษา 2 ประการ ได้แก่
1. แนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. การจั ด ตั้ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทยมี ค วามเป็ น มาและพั ฒ นาการ
การดาเนินงานอย่างไร
คาถามที่ 1 แนวคิดของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการเสนอความคิดเห็น
หลากหลายแนวทาง ทั้งการได้รับอิทธิพลมาจากการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “เมือง” เป็น “อุทยาน” การได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวทาง
การอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกา และการปรับปรุงแนวคิดการบูรณะและพัฒนาโบราณสถานระดับชาติ
และนานาชาติ แต่จากการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลของผู้ศึกษา กลับพบว่า อุทยานประวัติศาสตร์
ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กลับเป็นการประยุกต์ ใช้แนวคิดการอนุรักษ์
โบราณสถานระดับสากลและสภาพปัญ หาการอนุ รักษ์โบราณสถานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนามา
พัฒนาให้กลายเป็นการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดหลัก 2 ประการ ได้แก่
1. การบู รณะโบราณสถานและสภาพแวดล้อ ม ซึ่ ง ได้ รับ แนวคิ ด มาจากกฎบัต รเวนิ ส ที่
กล่าวถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง เนื่องจากมีความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์
และคุ ณ ค่ าร่ วมกั น โดยไม่ ส ามามารถแยกออกจากกั น ได้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลง
วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ จ ากโบราณสถานหลั ง เดี่ ย วสู่ ก ารขยายไปยั ง พื้ น ที่ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งโดยรอบ
สอดคล้ องกัน กั บแนวทางการอนุ รักษ์ โบราณสถานในประเทศไทยที่ ผ่านมาที่ ดาเนิน การ
อนุรักษ์โบราณสถานเป็นแห่ง ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลในระยะยาวต่อโบราณสถาน
จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานให้เป็นพื้นที่ตามแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่
ในระดับสากล
2. แนวคิดการพัฒนาโบราณสถานให้เป็นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิจ นโยบายขององค์การเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่เสนอให้ แต่ละประเทศพัฒนา
โบราณสถานให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม สอดคล้ อ งกั น กั บ
การดาเนินงานของกรมศิลปากรที่ต้องการพัฒนาโบราณสถานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ผ่า นการท่ อ งเที่ ยวทางวัฒ นธรรมที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในขณะนั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั น กั บ
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
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จากการผสมผสานแนวคิ ด การบู ร ณะโบราณสถานและสภาพแวดล้ อ ม และการพั ฒ นา
โบราณสถานให้เป็นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นหลักการสาคัญที่นามาสู่การกาหนดแนวคิด
อุทยานประวัติศ าสตร์ข องกรมศิลปากร ซึ่ ง กล่าวถึง การอนุรัก ษ์ บูรณะ พั ฒ นาโบราณสถานและ
สภาพแวดล้อม โดยมีการกาหนดและออกแบบขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้มาจากเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่จากัดขนาดหรือลักษณะทาง
กายภาพของพื้ น ที่ จึ ง อาจครอบคลุ ม พื้ น ที่ ไ ด้ ห ลากหลายรู ป แบบ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์นั้นเป็นการนามรดกวัฒนธรรมในพื้นที่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่คนในท้องถิ่นและประเทศชาติ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ ยว การส่งเสริมประกอบอาชีพและ
รายได้ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒ นาระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ การสนับสนุ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น
คาถามที่ 2 การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีความเป็นมาและพัฒ นาการ
การด าเนิ น งานอย่ า งไร ผลจากการศึ ก ษาในครั้ง นี้ ไ ด้ เสนอจุ ด เริ่ ม ต้ น ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
ในประเทศไทย แตกต่างไปจากการศึกษาที่ผ่านมา โดยพบว่า การสงวนรักษาโบราณสถานและพื้นที่
ในเขตเกาะเมือ งพระนครศรี อยุ ธยา ภายใต้ ก ารด าเนิ นงานของสานั กผั ง เมื อ ง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2509
เป็นที่ มาให้เกิดค าว่า “อุท ยานประวัติศาสตร์ ” และส่ง ต่อ ดัง กล่าวและแนวทางการดาเนิน งานใน
ลักษณะพื้นที่ผ่านคณะทางานกลุ่มเดียวกัน ไปยังการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองสุโขทัยให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การดาเนินงานของกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2519 ภายหลังจากการ
ดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากรได้จัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
ต่ อ เนื่ อ งถึ ง 9 แห่ ง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2520 – 2535 ได้ แ ก่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งสิ ง ห์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิม าย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุ ทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จากการวิเคราะห์ และอภิปราย
ขั้นตอนการดาเนิน งานอุทยานประวัติศาสตร์ แ ต่ละแห่ งของกรมศิลปากร พบว่า สามารถจัดแบ่ ง
การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานจากกรมศิ ล ปากรและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการและจัดทาแผนแม่บทสู่การดาเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์
รูปแบบที่ 2 การแต่ ง ตั้ ง คณ ะท างานจากกรมศิ ล ปากร เพื่ อ บู ร ณ ะและพั ฒ น า
โบราณสถานสู่การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์
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นอกจากนั้ น ผู้ ศึ ก ษาได้ เสนอว่ า ลั ก ษณะทางกายภาพพื้ น ที่ แ ละปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการ
ดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์เป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกาหนดให้อุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่ง
เลือกใช้รูปแบบการดาเนินงานแต่ละรูปแบบ ดังนี้
1. อุทยานประวัติ ศาสตร์ที่ใช้การดาเนิ นงานรูปแบบที่ 1 จะมีลักษณะกายภาพพื้ นที่ เป็ น
เมืองโบราณ และปัญหาของพื้นที่จะสัมพันธ์กับขนาดของเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ ทาให้เกิดปัญหา
การบุกรุกทาลายโบราณสถาน การตั้งถิ่นฐานของชุมชนใหม่ในพื้นที่ และการใช้ที่ดินแต่ละประเภท
ที่ไม่เหมาะสม และจาเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็น
อุทยานประวัติศาสตร์
2. อุทยานประวัติศาสตร์ที่ ใช้การดาเนิ นงานรูปแบบที่ 2 จะมี ลักษณะกายภาพพื้น ที่เป็ น
กลุ่มโบราณสถาน โดยอาจจะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือ อาจเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณ ก็ไ ด้
ปัญหาหลักของพื้นที่จะเน้นไปที่การเสื่อมสภาพของโบราณสถานเป็นหลัก ผนวกกับปัญหาความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม โดยจะดาเนินการบูรณะโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการพัฒนา
ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์
ผลจากการศึก ษาแนวคิด และพั ฒ นาการการจัด ตั้ง อุท ยานประวั ติศาสตร์ ในประเทศไทย
สะท้ อ นให้ เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงแนวคิด การอนุ รักษ์ โบราณสถานจากโบราณสถานหลัง เดี่ ยวสู่
การดาเนินงานเป็นพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาโบราณสถานและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง นั บ ว่ า ประเทศไทยมี ค วามเข้ า ใจและสามารถด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานได้มีมาตรฐานตามแนวทางในระดับสากล แต่อย่างไรก็ตาม กลับมีการเสนอว่า โครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้ นเป็น กรณี ศึก ษาสาคัญ ที่ แสดงให้เห็น ว่า ประเทศไทยยั งคงใช้แนว
ทางการอนุรักษ์โบราณสถานในรูปแบบทวิลักษณ์ทางหลักการ – พหุนิยมทางการปฏิบัติ1 ซึ่งหมายถึง
ความสับสนทางหลักการในการอนุรักษ์ โดยจะใช้ แนวทางการปฏิสัง ขรณ์ โบราณสถานให้สมบูรณ์
ตามความเชื่ อ แบบไทย และควรจะใช้ แ นวทางการรั ก ษาความเป็ น ของแท้ ดั้ ง เดิ ม ของหลั ก ฐาน
ตามแนวทางสากล จึงดาเนิ นการทั้ ง 2 แนวทางไปพร้อม ๆ กันที่ โครงการอุ ทยานประวัติ ศาสตร์
สุโขทัย นอกจากนั้นยังรวมไปถึง การบูรณะโบราณสถาน ทั้งการรักษาในสภาพเดิมและการก่อสร้าง
ขึ้นมาใหม่ทั้งโบราณสถานและสภาพแวดล้อ มตามความเห็น ของคณะทางาน ซึ่ง ส่งผลกระทบต่ อ
คุณค่าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ดังกล่าว
ก็ได้กลายไปเป็นจุดเริ่มต้น ของอุท ยานประวัติ ศาสตร์อีกถึง 9 แห่ งของกรมศิลปากร นอกจากนั้ น
1

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2563.
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จึง ควรมีการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์ภายใต้กรมศิลปากรต่อไป
ในอนาคตตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การปรับปรุงแก้ไขคานิยามของอุทยานประวัติศาสตร์ตามการแบ่งประเภทโบราณสถาน
ของกรมศิลปากรที่ในปัจจุบันกาหนดให้มอี ุทยานประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบ 3 ประการ
ได้แก่ อาคาร สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ามี
ความไม่ ชั ด เจนและไม่ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะสามารถแยกความแตกต่ า งของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์จากโบราณสถานประเภทอื่นได้ และอุทยานประวัติศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่ง
ตามบทนิยามของโบราณสถานภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายโดยตรง
2. จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ง ถูกจัดแบ่ง
ออกเป็ น 2 รูป แบบ ถึง แม้ ว่ าผู้ ศึ กษาจะเสนอถึง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด แบ่ ง รูป แบบ
ดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ควรจะต้องมี
มาตรฐานการดาเนินงานเป็นหลักเพียงประการเดียวเท่านั้น เพื่อให้เกิดการบังคับใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพิจาณาแล้วว่า การดาเนินงานอุทยานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ไม่เหมาะสม จึงควรกาหนดมาตรฐานและแนวทางการดาเนินงานให้กับการจัดตั้งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคต
3. บทบาทและหน้าที่ ของอุท ยานประวัติศาสตร์ไ ม่ใช่เฉพาะการดู แลรัก ษาโบราณสถาน
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานและพื้นที่เพื่อพัฒนาทางสังคม
และเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตลอดชีวิต 2
ดังนั้น อุทยานประวัติศาสตร์จึงควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการดาเนินงานให้สอดคล้อง
บทบาทและหน้ าที่ ที่ มี ค วามหลากหลาย โดยไม่ไ ด้ จ ากั ดเฉพาะเพี ย งแค่ ก รมศิ ล ปากร
หน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่ควรกระจายอานาจการดาเนินงานไปสู่หน่วยงานท้องถิ่นและ
คนในพื้นที่ ให้มากขึ้น เพื่อทาให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์

2

ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ กรมศิล ปากร, รายงานการประชุมเชิง ปฏิบัติการการ
ปฏิรูปการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”, (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2544).
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ข้อเสนอแนะ
ขอบเขตการศึกษาที่กาหนดเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ที่จัดตั้งในระหว่าง พ.ศ. 2519 – 2535
จึ ง ไม่ ไ ด้ นั บ รวมอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ส ด๊ ก ก๊ อ กธม อ าเภอโคกสู ง จั ง หวั ด สระแก้ ว ที่ พึ่ ง จั ด ตั้ ง
อุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น ช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2535 – 2560
เพราะเหตุใดจึ งไม่ มีก ารจัด ตั้งอุ ทยานประวัติศ าสตร์แห่ ง ใดเลย หรือช่ วงเวลาดัง กล่ าวจะ สะท้ อ น
ให้ เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด และพั ฒ นาการของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ในประเทศไทย
ได้หรือไม่อย่างไร
ข้อจากัดในการศึกษา
1. หลัก ฐานส่วนมากเกี่ยวกั บการจัดตั้ ง อุท ยานประวั ติศาสตร์ในประเทศไทยมิไ ด้จัด ท า
เป็ น เอกสาร มั ก อยู่ ใ นความทรงจ าของผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ ด าเนิ น งานโครงการอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ต่ ล ะแห่ ง เป็ น หลั ก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เป็ น
ส่วนสาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. กระบวนการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่ง ที่นามาวิเคราะห์ การดาเนินงาน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น การคั ด เลื อ กเฉพาะช่ ว งก่ อ นการเริ่ม ต้ น จั ด ตั้ ง จนถึ ง การ
เปิ ดใช้งานอุทยานประวัติศาสตร์ เท่านั้น โดยไม่ไ ด้รวมถึงการดาเนินงานภายหลังการ
จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการดาเนินงานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในช่วงระหว่างการดาเนินงาน
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การจาแนกประเภทโบราณสถานและกาหนดคานิยามครั้งแรกของกรมศิลปากร พ.ศ. 2533 ใน นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน
และแหล่งโบราณคดี, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533,) 82 - 87.
**
การจ าแนกประเภทโบราณสถานตามแนวทางสากล ปรับแก้ ข้อมู ล โดยนิค ม มู สิกะคามะ พ.ศ. 2538 เนื่อ งในโอกาสครบรอบ 60 ปีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2478 - 2538 ใน นิค ม มูสิกะคามะ, แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญ ญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด, 2548,) 23 - 24.
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การจาแนกประเภทโบราณสถานในประเทศไทยโดยกรมศิลปากร
การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533*
พ.ศ. 2538**
1. โบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ (National Historic Landmarks)
2. อาคารสัญลักษณ์ประจาเมือง (National Landmarks)
หมายถึ ง โบราณสถานใดก็ ต าม (อาจมาในรู ป แบบของอาคาร
ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสมบัติสาธารณะ
แหล่งโบราณคดี สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม อนุสาวรีย์ ย่านประวัติศาสตร์ หรือ หรื อ อาคารสถาปั ต ยกรรมที่ ส ง่ า งาม ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าเมื อ ง เช่ น
รูป แบบใดก็ได้ ) ที่ มี ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด หากชาติ ข าดซึ่ ง โบราณสถานนั้ น ไป สถานี รถไฟหั วล าโพง สะพานมั ฆ วานรัง สรรค์ สะพานพระพุ ท ธยอดฟ้ า ฯ
จะเป็ น การสู ญ เสี ย อ ย่ า งใหญ่ หลวง เนื่ อ งจากโบ ราณ สถาน นั้ น ๆ อาคารตึกแถว S.A.B กรุงเทพมหานคร ภูเขา เนินเขา ต้นไม้ เป็นต้น
เป็นสัญลักษณ์ของชาติหรือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
โบราณสถานสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ เช่ น พระบรมมหาราชวั ง และ
วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ พระธาตุ ด อยสุ เ ทพ พระธาตุ พ นม พระธาตุ
นครศรีธรรมราช เมืองสุโขทัย เมืองอยุธยา เป็นต้น

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533
2. อนุสาวรีย์แห่งชาติ (National Historic Statues)
หมายถึ ง อนุ ส รณ์ ส ถานที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ บุ ค คลหรื อ เรื่ อ งราวที่
ประชาชนจะต้องร่วมราลึกถึงด้วยกัน อนุสาวรีย์แห่งชาติอาจมิได้มีอายุเก่าแก่
เนื่องจากมีการจัดสร้างขึ้นภายหลัง แต่อนุสาวรีย์ได้เป็นตัวแทนของเรื่องราว
หรือบุคคลที่สาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์หรือเป็นที่เคารพอย่างสูงในชาติ
อนุ ส าวรี ย์ แ ห่ ง ชาติ เช่ น องค์ พ ระแก้ ว มรกต พระพุ ท ธสิ หิ ง ค์
ศาลหลักเมือง เจดีย์ยุทธหัตถี อนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช (พระบรมรูป
ทรงม้า) เป็นต้น
3. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ (National Historic Building)
หมายถึ ง อาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ างทางสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม
อันทรงไว้ซึ่งคุณค่าอย่างสูงทางศิลปะ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม แสดงถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ในยุคอดีต ซึ่งมีผลต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน หรือ
เกี่ยวพันกับบุคคลสาคัญหรือเหตุการณ์สาคัญแห่งชาติ
อาคารสถาปั ต ยกรรมแห่ ง ชาติ เช่ น พ ระที่ นั่ ง อนั น ตสมาค ม
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) สวนในพระราชวังโบราณอยุธยา
สนามหลวง เป็นต้น
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3. สถาปัตยกรรมแห่งชาติ (National Architecture)
คือ สิ่งก่อสร้างที่สืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ์ของการก่อสร้างประจา
ชาติและยังคงใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมจนเป็นสถาปัตยกรรมดีเด่น
เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ หรือเป็นกลุ่มอาคารขนาดต่าง ๆ ที่มี
การออกแบบสมบู ร ณ์ ม าแต่ อ ดี ต เช่ น วั ด เบญจมบพิ ต ร วั ด พระเชตุ พ น
วัดพระแก้ว หรือ อาคารสถานที่ สร้างขึ้น เป็ น พิ เศษในอดีต แต่ ไม่ ได้ ใช้ สอย
ในปัจจุบัน เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2538
1. อนุสาวรีย์ ปฏิมากรรมขนาดใหญ่ รูปเคารพ (National Statues)
เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์
สาหรับบุคคลสาคัญของเมือง ทั้งนี้รวมถึงรูปเคารพในศาสนา เช่น รูปพระเยซู
พระพุทธรูป หรืออนุสาวรีย์บุคคลสาคัญของชาติ

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533
4. ย่านประวัติศาสตร์ (National Historic Districts)
หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ก าหนดขอบเขตได้ พื้ น ที่ ห นึ่ ง ด้ ว ยความหนาแน่ น ทาง
สถาปัตยกรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การวางผังเมือง หรือสภาพแวดล้อมที่
มนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น โดยมี อ าคาร สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ถนนหนทาง และ/หรือ องค์ ป ระกอบ
อื่น ๆ ให้พื้นที่รวมอยู่ด้วยทั้ง สิ้น โดยรูปแบบหรือเนื้อหาเรื่องราวความสาคัญ ของ
พื้นที่นั้น ทาให้พื้นที่นั้นจัดอยู่ได้หนึ่งในลักษณะต่อไปนี้
1. ย่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (architectural or historic district)
2. ย่านประวัติศาสตร์การพาณิชย์ (commercial district)
3. ย่านประวัติศาสตร์การอุตสาหกรรม (industrial district)
4. ย่านประวัติศาสตร์พื้นถิ่น (rural district)
5. เขตพื้นที่ทางโบราณคดี (archaeological district)
ซึ่งย่านประวัติ ศาสตร์นั้ น ๆ จะต้องแสดงให้เห็น ถึงสาระสาคัญ ของพื้น ที่
ได้โดดเด่นยิ่งกว่าย่านประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่นโดยทั่วไป
ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถจั ด เป็ น ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง ชาติ เช่ น
ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ ย่ า นประวั ติ ศ าสตร์
การพาณิชย์ภูเก็ต เขตพื้นที่ทางโบราณคดีแห่งภาพเขียนสีอ่าวพังงา เป็นต้น
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การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2538
4. ย่านประวัติศาสตร์หรือหมู่บ้านประวัติศาสตร์ (Historical
District or Villages)
ได้แก่ อาคารร้านค้าที่แยกหรือเชื่อมต่อกันเป็นที่ อยู่อาศัยของ
ชุม ชนในอดี ต ที่ สืบ ทอดและคงรู ป แบบการก่ อ สร้า งมาจนถึ ง ปั จ จุบั น
รวมทั้งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ซึ่งได้ใช้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่
สมัยโบราณ เช่น ตลาดพาหุรัด ตลาดเยาวราช ตลาดท่ าพระจัน ทร์ ท่าช้าง ย่านบางลาพู ย่านแพร่งสรรพศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หรือ
ถนนดี บุ ก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บ้ า นเรื อ นตึ ก แถวสองฝั่ ง
ถนนนางงาม จังหวัดสงขลา เป็นต้น

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533
5. อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Parks)
หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ก าหนดขอบเขตให้ พื้ น ที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง มี เนื้ อ หาทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ องค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม รวมกั บ
สภาพแวดล้อมทั้ง ที่มนุษ ย์สร้างขึ้น และโดยธรรมชาติอันมนุษย์ใช้ง าน (เช่น
แม่ น้า หรือภู เขาในพื้ น ที่ นั้น ) อัน จะท าให้ ส าระทางประวัติ ศาสตร์และการ
ควบคุม/พิทักษ์รักษาพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้ดารงไว้ได้
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง สามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ากกว่ าพื้ น ที่
ย่านประวัติศาสตร์ หรือนครประวัติศาสตร์
อุท ยานประวัติ ศาสตร์แห่ ง ชาติ เช่น อุ ทยานประวัติ ศาสตร์สุโขทั ย
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เป็นต้น
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การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2538
5. อุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park)
ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มหรื อ สวนสาธารณะเมื อ งหรือ ชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่งของเมือง มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณ ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม
2. สภาพแวดล้อ มของโบราณสถานที่ อ ยู่ร ายรอบอาคาร เช่น สนามหลวง
สวนลุม พิ นี รวมทั้งสิ่ งก่อ สร้างอื่น ๆ เช่น สระน้ า คลอง ถนน หรือสวนป่ า
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอย ให้ร่มเงามากกว่าในแง่ความ
ยิ่งใหญ่ทางการก่อสร้าง ฯลฯ
3. การผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อม
เช่น ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533
6. นครประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Cities)
หมายถึง เมื อง และนคร ซึ่ง ย่อมกาหนดขอบเขตการตั้ง ถิ่น ฐานได้
อาจจะด้วยกาแพงเมือง คูน้า หรือคันดิน อันแสดงถึงหลักฐานความเป็นเมือง
หรือนคร ซึ่งมีแบบอย่างทางวัฒนธรรม อานาจของผังเมือง สาระสาคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบของเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ผังเมือง
และ/หรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นได้ในปัจจุบัน อันโดดเด่นและ
มีคุณค่ายิ่งกว่าเมืองอื่นใด
นครประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ เมื อ งสุ โขทั ย เมื อ งเชี ย งใหม่
เมืองเชียงแสน เป็นต้น
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การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2538
6. นครประวัติศาสตร์ (National Historical Cities)
ได้ แก่ เมื องซึ่ งชุม ชนอาศัยสื บ ต่อ กัน มา สิ่งก่ อสร้างที่ เกี่ย วข้ องกั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ ห รื อ ชุ ม ชนที่ ด ารงอยู่ แ ละสื บ ทอดกั น มา โดยมี
องค์ ป ระกอบของเมื อ ง เช่ น กายภาพของเมือ ง เรื่ องราวของผู้ ค น อาคาร
สถานที่ทางาน อาคารราชการ แหล่งประวัติศาสตร์ อาคารสาธารณูปการและ
สาธารณู ป โภคในอดี ต และใช้ สื บ ต่ อ มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง แยกออกเป็ น
3 ประเภท คือ
1 . น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ ที่ มี ชี วิ ต (Living Historical City) เช่ น เก าะ
รัตนโกสินทร์ กรุงปารีส กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองฟลอเรนซ์ เมืองเวนิส ฯลฯ
2. นครประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ต าย (Death City) เช่ น เมื อ งยโสธรปุ ระ ประเทศ
กัมพู ชา เมืองศรีสัชนาลัย เมืองศรีเทพ ประเทศไทย เมืองพุ กาม ประเทศ
พม่า เป็นต้น
3. เมืองประวัติศาสตร์ผสมระหว่างอดีตกับปัจจุบัน คือ ชุมชนใหญ่ที่ตั้งซ้อน
บนเมืองโบราณ เช่น พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย กาแพงเพชร เป็นต้น

การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2533
7. ซากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์แห่งชาติ (Trace
of National Archaeology or National Historic Sites)
หมายถึ ง แหล่ ง โบราณคดี ป ระวั ติ ศ าสตร์ และซากโบราณสถาน
ซึ่งเป็ นหลักฐานแสดงถึง ประวัติศาสตร์อันสาคัญ ยิ่ง ของชาติในช่วงเวลานั้ น
ในอดีต
ซากโบราณสถานและแหล่ง โบราณคดีป ระวัติศ าสตร์แห่ งชาติ เช่ น
ซากเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซากเมืองอยุธยา บ้านเชียง หมู่บ้านโปรตุเกส
เป็นต้น
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การจาแนกประเภทโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
พ.ศ. 2538
7. ซากโบราณแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี (National Traces of
Historical Archaeological Sites)
คือ ซากสิ่งก่อสร้างที่พังทลายจนเราไม่สามารถทราบรูปทรงหรือมี
หลักฐานเกี่ยวกับรูปทรงของสิ่งก่อสร้างนั้น รวมแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในอดีต
เช่น บ้ านเชี ยง หรือ สถานที่ จัด พิ ธีก รรม เช่ น ผาแต้ม จั งหวัด อุ บลราชธานี
ถ้าผีหัวโต จังหวัดกระบี่ เป็นต้น

205

ภาคผนวก – ข
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
1. โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ส านั ก ผั งเมื อง กระทรวงมหาดไทย ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นา
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง จานวน 3 คณะ ในแต่ละช่วงเวลาดังนี้
1.1 คณ ะกรรมการอ านวยการพั ฒ นาเกาะเมื อ งและบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แต่งตั้ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย1
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ
4. พระยาอนุมานราชธน
เป็นกรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เป็นกรรมการ
6. อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นกรรมการ
7. อธิบดีกรมศิลปากร
เป็นกรรมการ
8. อธิบดีกรมชลประทาน
เป็นกรรมการ
9. อธิบดีกรมธนารักษ์
เป็นกรรมการ
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการ
11. ผู้อานวยการสานักผังเมือง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
12. หัวหน้ากองแผนผัง สานักผังเมือง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. พิจารณาส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณ
ใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ข. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร์และ
เขตบ้านสวนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ค. วินิจฉัยชี้ขาด เมื่อมีปัญ หาเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ.0701.9.10/157 เรื่องกรรมการดาเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร์
เขตบ้านสวนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2510), 11 - 12.
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ง. ด าเนิ น การสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ รั บ งบประมาณที่ ค วรจะได้
เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามโครงการดังกล่าวนั้น
1.2 คณะกรรมการด าเนิ น การบู ร ณะเขตอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเขตบ้ านสวนใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย2
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมศิลปากร
เป็นรองประธานกรรมการ
3. หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์
เป็นกรรมการ
4. หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
เป็นกรรมการ
5. นายกฤษณ์ อินทโกศัย
เป็นกรรมการ
6. นายมานิต วัลลิโภดม
เป็นกรรมการ
7. นายตรี อมาตยกุล
เป็นกรรมการ
8. อธิบดีกรมโยธาเทศบาล
เป็นกรรมการ
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการ
10. นายกเทศมนตรีเมืองนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการ
11. รองผู้อานวยการสานักผังเมือง
เป็นกรรมการ
12. ผู้แทนสานักงบประมาณ
เป็นกรรมการ
13. ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นกรรมการ
14. หัวหน้ากองแผนผัง สานักผังเมือง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
15. นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. ดาเนินงานให้การบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร์และเขตบ้านสวนสาเร็จลุล่วง
ตามโครงการ โดยมี คณะกรรมการอานวยการพั ฒ นาเกาะเมื องและบริเวณ
ใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ปรึกษา
ข. พิจารณาวางกฏเกณฑ์ และหลักการที่จาเป็ นขึ้น เพื่อให้หน่ วยราชการต่าง ๆ
และเทศบาลเมื อ งนครศรี อ ยุ ธ ยาด าเนิ น การก่ อ สร้ า งหรื อ อนุ ญ าต และ
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก่ อสร้า งอาคารใด ๆ ในบริเวณเขตอุ ท ยานประวัติ ศาสตร์แ ละ
เขตบ้านสวน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2

เรื่องเดียวกัน, 1 - 2.
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ค. เป็นที่ปรึกษาของกรมศิลปากร เกี่ยวแก่การบูรณะโบราณสถานในเกาะเมือง
และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ง. ร่ วมพิ จารณางบประมาณที่ หน่ วยงานต่ าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บโครงการพั ฒ นา
เกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
1.3 คณะกรรมการบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์และพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
พร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง แต่งตั้ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ประกอบด้วย3
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกรรมการ
4. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เป็นกรรมการ
5. อธิบดีกรมศิลปากร
เป็นกรรมการ
6. อธิบดีกรมการศาสนา
เป็นกรรมการ
7. อธิบดีกรมธนารักษ์
เป็นกรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักผังเมือง
เป็นกรรมการ
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการ
10. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการ
11. ผู้แทนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นกรรมการ
13. หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
เป็นกรรมการ
14. นายกฤษณ์ อินทโกศัย
เป็นกรรมการ
15. นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เป็นกรรมการ
16. ผู้แทนสานักผังเมือง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
1. ดาเนินงานให้การบูรณะบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ สาเร็จลุล่วงตามโครงการ
พร้อมทั้งพิจารณาวางกฏเกณฑ์และหลักการที่จาเป็นให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
และเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาดาเนิ นการก่อสร้าง อนุญ าตหรือไม่อนุญ าต
ให้ก่อสร้างอาคารใด ๆ ในเขตบ้านสวน
3

หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ศธ.0701.9.10/204 เอกสารส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งกรรมการบู ร ณะบริ เวณอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาเกาะเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2516 – 2517), 2.
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2. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินนอกบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์และเขตบ้านสวนใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียงทั้งในและนอกเกาะเมือง
ให้ เจริ ญขึ้ นทั้ งทางเศรษฐกิจและสั งคมตามแผนผั งเมื องที่ กระทรวงมหาดไทย
ได้จัดทาขึ้นไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
3. ช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้รับงบประมาณ เพื่อดาเนินการ
ตามโครงการบู ร ณะบริ เวณอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ และพั ฒ นาเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง
4. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของกรมศิ ล ปากร ในการบู ร ณะโบราณสถานในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง
5. ให้คณะกรรมการคณะนี้มีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือกลุ่มทางานตามความจาเป็น
2. โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะท างาน คณะที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่ง ดังนี้
2.1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- ผู้ ด าเนิ นการศึ กษาและออกแบบอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย พ.ศ. 2519 - 2521
ประกอบด้วย4
1. นักผังเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจตกาจร พรหมโยธี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์กาธร กุลชล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์อัษฎางค์ โปราณานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ภูมิสถาปนิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา บุญค้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สถาปนิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
นายยศไกร คล่องตรวจโรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4

กรมศิ ล ปากร, โครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย แผนแม่ บ ท เมษายน 2521, (กรุ ง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2521,) ฌ.
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4. วิศวกรชลประทาน
รองศาสตราจารย์ ธารง เปรมปรีดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจิต จิรัปภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุรพล จิวาลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายมนตรี จตุฑศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. วิศวกรโยธา
ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. วิศวกรไฟฟ้า
นายจีระศักดิ์ พูนผล
สานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
7. เศรษฐกร
อาจารย์ไพฑูรย์ สายสว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์กุณฑล ศรีเสริมโภค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวนาฎนภางค์ ปวีณการก์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นักโบราณคดี
นายนิคม มูสิกะคามะ
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
นางสาวมณีรัตน์ ท้วมเจริญ
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
9. นักประวัติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดา สาระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. นักมานุษยวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ชานาญ วงษ์วิภาค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2519 - 2521
ประกอบด้วย5
1. นายนิจ หิญชีระนันทน์
สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
2. นายอุรา สุนทรสารทูล
สานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
3. ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
กระทรวงศึกษาธิการ
5. นายธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5

เรื่องเดียวกัน, ญ.

210
6. นางไสว ชัยจันทร์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7. นางพวงเพชร กล้าหาญ
สานักงบประมาณ
8. นายประสิทธิ์ อุเทนสุด
ป่าไม้เขตตาก ผู้แทนกรมป่าไม้
9. นางจันทร์ลัดดา น้าทิพย์
กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
10. ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ
กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
11. นางอุไรวรรณ ตันติวงศ์
กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
12. นายสมศักดิ์ รัตนกุล
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
13. นายมะลิ โคกสันเทียะ
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
- ที่ปรึกษาจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
พ.ศ. 2519 - 2521 ประกอบด้วย6
1. อาจารย์ ยามาดา (Sohiko Yamada)
มหาวิทยาลัยโตเกียว
2. ดร.ซักกาโมโน (Dr.Soekmono)
ผู้อานวยการโครงการบุโรพุทโธ
3. ศาสตราจารย์ ซีกเลอร์ (Eduard F. Sekler)
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
2.2 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์7
- การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ งสิ ง ห์ ตั้ ง แต่ พ .ศ. 2520 – 2528
ผู้ปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ช่างศิลปกรรม ช่างโยธา นักโบราณคดี และพนักงานธุรการ
เท่านั้น โดยแต่ละตาแหน่งจะสลับกันมาปฏิบัติงานในแต่ละปี อาทิ
1. นายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์
นายช่างศิลปกรรม (หัวหน้าโครงการ)
(พ.ศ. 2520 - 2529)
2. นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ช่างศิลปกรรม (พ.ศ. 2520 - 2522)
3. นายอรรถศิษฎ์ วิริยะกุล
ช่างศิลปกรรม (พ.ศ. 2521 - 2522)
4. นายถวัลย์ คงลายทอง
ช่างโยธา (พ.ศ. 2520 - 2529)
5. นายสุพัฒ ปาณะดิษ
ช่างโยธา (พ.ศ. 2525 - 2526)
6. นายนิติ แสงวัณณ์
นักโบราณคดี (พ.ศ. 2521)
7. นายคงเดช ประพัฒน์ทอง
นักโบราณคดี (พ.ศ. 2524 - 2526)
8. นายสมพงษ์ ศรีสาราญ
พนักงานธุรการ (พ.ศ. 2523 - 2524)
6

เรื่องเดียวกัน.
กองโบราณคดี กรมศิล ปากร, จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์เมืองสิงห์
ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี , (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530).
7
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- การด าเนิ น งานอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งสิ ง ห์ ตั้ ง แต่ พ .ศ. 2529 เป็ น ต้ น ไป
ผู้ปฏิ บัติ งานชุดเดิ มที่ ประกอบด้วย ช่ างศิลปกรรม ช่ างโยธา นั กโบราณคดี และพนั กงาน
ธุ รการ โดยมี นายระพี ศั กดิ์ ชั ชวาลย์ นายช่ างศิ ลปกรรม เป็ นหั วหน้ าโครงการอุ ทยาน
ประวั ติ ศาสตร์ เมื องสิ งห์ และเพิ่ มเติ มบุ คลากรจากกองสถาปั ตยกรรม ได้ แก่ สถาปนิ ก
วิศวกร เข้าร่วมปฏิบัติงานเร่งรัดให้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เสร็จทันตามกาหนด อาทิ
1. นายฐิติ บุรกรรมโกวิท
สถาปนิก
2. นายจาลอง สมวงศ์
สถาปนิก
3. นางอุไรวรรณ ตันติวงษ์
สถาปนิก
4. นายอารักษ์ สังหิตกุล
วิศวกรโยธา
2.3 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
นายสัญชัย หมายมั่น หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งแต่พ.ศ. 2519
(ไม่มีข้อมูลคณะทางาน)
2.4 อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
คณะผู้ดาเนินงานแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร พ.ศ. 2523 - 2525
ประกอบด้วย8
1. งานศึกษาด้านกายภาพและสภาพโบราณสถานปัจจุบัน
นายประโชติ สังขนุกิจ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายเอนก สีหามาตย์
นายเอิบเปรม วัชรางกูร
นายอนันต์ ชูโชติ
นางสาวอัจฉรา แข็งสารีกิจ
นายสุรพันธ์ กลิ่นขจร
นางสาวบุญเพ็ญ หว่านณรงค์
นางสาวภัคพดี อยู่คงดี
2. งานศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม
นายประเสริฐ ศรีสุวพันธ์ หัวหน้าศึกษานิเทศก์จังหวัดกาแพงเพชร
นายสุนทร หิรัญวงษ์ หัวหน้าภาคมานุษยวิทยา วิทยาลัยครูกาแพงเพชร

8

กรมศิลปากร, แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (พ.ศ. 2524 – 2529), (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2527,) ฒ – ด.
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3. งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
นายประพัฒน์ ตรีณรงค์
นางสายไหม จบกลศึกษา
นายพิสิฐ เจริญวงศ์
นางสาวบุญหลง ศรีกนก
4. งานศึกษาด้านโบราณสถานและการบูรณะ
นายมะลิ โคกสันเทียะ
นายอนันต์ ชูโชติ
5. งานศึกษาด้านการฟื้นฟูเทศกาลประเพณี และการท่องเที่ยว
นายธรรมศักดิ์ โรจน์สุนทร ผู้อานวยการกองวางแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายภราเดช พยัฆวิเชียร หัวหน้ากองควบคุมโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายนิคม มูสิกะคามะ
6. งานศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
นายมานิตย์ ศิริวรรณ สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
นายพงษ์เดช หวังสิทธิเดช กรมโยธาธิการ
7. จัดทารูปภาพแผนที่
นายประสิทธิ์ เขียนดี
นายบุญล้อม อ่อนน้อม
8. งานจัดพิมพ์
นางสาวบุปผา สมบัติ
นางศรีนวน จันทร์เปลี่ยน
9. ผู้ประสานงานจัดทาแผนแม่บท
นายเอนก สีหามาตย์
2.5 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
นางอุไรวรรณ ตันติวงษ์ หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งแต่พ.ศ. 2523
และคณะทางานกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อาทิ นายสมชาติ จึงสิริอารักษ์ สถาปนิก
2.6 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ว่าที่ร้อยตรี พิ ทยา ดาเด่นงาม นั กโบราณคดี หัวหน้ าโครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์
พิมาย ตั้งแต่พ .ศ. 2524 – 2530 และนายบวรเวท รุ่งรุจี นักโบราณคดี เข้ามารับตาแหน่ ง
หัวหน้าโครงการตั้งแต่พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป9

9

2532,) 88.

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศ าสตร์พิมาย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
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2.7 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พ.ศ. 2526 - 2529 ประกอบด้วย10
1. อธิบดีกรมศิลปากร (คุณหญิงอารี กุลตัณฑ์)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายอาษา เมฆสวรรค์)
3. นายนิจ หิญชีระนันทน์
4. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายไพรัช ชุติกุล)
5. นายกสมาคมชาวจังหวัดสุโขทัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
7. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ จันทรางศุ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา จิวาลัย
9. รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา บุญค้า
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
13. ผู้อานวยการกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (นางจิรา จงกล)
14. ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ (นางประกอบ ลาภเกสร)
15. ผู้อานวยการกองเฉพาะกิจโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (นายนิคม มูสิกะคามะ)
16. เลขานุการกรมศิลปากร (นายสมคิด โชติกวณิชย์)
17. ผู้ช่วยผู้อานวยการกองโบราณคดี (นายมะลิ โคกสันเทียะ)
18. นายอาเภอศรีสัชนาลัย
19. นายช่างแขวงการทางสุโขทัย
20. หัวหน้างานซ่อมสงวนรักษา กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (นางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี)
21. หัวหน้าสานักงานหน่วยศิลปากร กองโบราณคดี (นายคงเดช ประพัฒน์ทอง)
22. หัวหน้างานวิชาการ กองโบราณคดี (นายพิสิฐ เจริญวงศ์)
23. ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย (นายชิน ศรีปู่)
24. ผู้แทนสานักผังเมือง (นายนพนันท์ ตาปนานนท์)

10

กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย , (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
2533,) 7 – 8.
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- คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลั ย
พ.ศ. 2526 - 2529 ประกอบด้วย11
1. ผู้อานวยการกองโบราณคดี (นายสมศักดิ์ รัตนกุล) ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(นายประโชติ สังขนุกิจ)
รองประธานกรรมการ
3. ดร.สุรเชษฎ์ เชษฐมาศ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ อักษร ศรีเปล่ง
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ กรรมการ
6. นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
กรรมการ
7. นางสาวจามรี จุลกะรัตน์
กรรมการ
8. นายชนัญ วงษ์วิภาค
กรรมการ
9. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการ
10. หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรพืชไร่ทาชัย
กรรมการ
11. นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค
กรรมการ
12. นางสาวบุหลง ศรีกนก
กรรมการ
13. นางนลินี บุนปาน
กรรมการ
14. นายสหวัฒน์ แน่นหนา
กรรมการ
15. นายบวรเวท รุ่งรุจี
กรรมการ
16. นางวิชนี บุนนาค
กรรมการ
17. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง สุโขทัย
(นางสาวพัชรี โกมลฐิติ)
กรรมการ
18. นายปรารภ เหล่าวานิช
กรรมการ
19. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
20. นางชไมพร วโรภาษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละที่ ป รึ กษาในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทโครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
ศรีสัชนาลัย (ร่วมดาเนินการเป็นครั้งคราวระหว่างพ.ศ. 2526 - 2529) ประกอบด้วย12
1. ดร.เอิบ เขียวรื่นรมย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
12

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
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3. นายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์
4. นายสัญชัย หมายมั่น
5. นางคณิตา เลขะกุล
6. นางอุไรวรรณ ตันติวงษ์

กองโบราณคดี กรมศิลปากร
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

2.8 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
- คณะกรรมการพิ จ ารณา ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2530 - 2533 ประกอบด้วย13
- คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. อธิบดีกรมศิลปากร
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- คณะกรรมการดาเนินงาน
1. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ)
ประธานกรรมการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองประธานกรรมการ
3. ผู้อานวยการกองโบราณคดี
รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองโบราณคดี
กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี
กรรมการ
8. หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลรักษา กองโบราณคดี กรรมการ
9. หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง กองโบราณคดี กรรมการ
10. หัวหน้างานประวัติศาสตร์ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรรมการ
11. ผู้แทนสานักผังเมือง
กรรมการ
12. นายกเทศมนตรีเมืองพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
13. ประธานสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
14. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
15. ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
16. นายอาเภอพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
13

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี
กรมศิลปากร, 2533,) 93.
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17. ราชพัสดุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
18. ผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา)
กรรมการ
19. หัวหน้าสานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
20. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
21. ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
22. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรรมการ
23. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม กรรมการ
24. หัวหน้างานเอกสารสาคัญ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรรมการ
25. หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
26. หัวหน้างานผังรูปแบบเพื่อการบูรณะ กองโบราณคดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล กองโบราณคดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- คณะทางาน ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ พ.ศ. 2530 - 2533 ประกอบด้วย14
- ที่ปรึกษา
1. นายสัญชัย หมายมั่น
2. นางจรรยา มาณะวิท
3. นายสด แดงเอียด
4. นายเอนก สีหามาตย์
5. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
6. นางอลิสา รามโกมุท
7. นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มสารวจโบราณคดีและประวัติศาสตร์
นายพิสิฐ เจริญวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี (หัวหน้ากลุ่ม)
กลุ่มสารวจโบราณคดี
1. นายเอนก สีหามาตย์
2. นายประทีป เพ็งตะโก
3. นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
4. นายทรรศนะ โดยอาษา
5. นางสาวธาดา สุทธิธรรม
6. นายวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร
7. นางสาวศิริพันธ์ ยับสันเทียะ
8. นางสาวมนต์จันทร์ น้าทิพย์
9. นายขจร มุกมีค่า
กลุ่มประวัติศาสตร์
1. นางสาวฉวีงาม มาเจริญ
2. นางสาวบุหลง ศรีกนก
3. นางสาวศิรินันท์ บุญศิริ
4. นางสาววีณา โรจนราชา
14

เรื่องเดียวกัน, 95.
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5. นางสาวสุธิพันธ์ ขุทรานนท์
6. นางสันศนีย์ วีระศิลปชัย
7. นางสาววัฒนา อุ่นทรัพย์
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มสารวจบ้านเรือนราษฎร ร้านค้าและชุมชน
นายเอนก สีหามาตย์ หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(หัวหน้ากลุ่ม)
1. นายประชา สุวรรณศร
2. นายไชยา คาสิงห์
3. นายพิชัย บุญแจ้ง
4. นายสันติ มุขเงิน
5. นายบุญสืบ สีทองคา
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มสารวจสาธารณูปการและสาธารณูปโภค
นายสัญชัย หมายมั่น หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี (หัวหน้ากลุ่ม)
1. นายสุเมธ ตาบเพ็ชร
2. นายสมบูรณ์ ตรีอุทัย
3. นายบุญเชิด สถาพร
4. นายบัณฑิต นุ่มน้อย
- กลุ่มที่ 4 กลุ่มสารวจที่ตั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
นายเอนก สีห ามาตย์ หั วหน้าโครงการอุท ยานประวัติ ศาสตร์พ ระนครศรีอยุธยา
(หัวหน้ากลุ่ม)
1. นายประชา สุวรรณศร
2. นายไชยา คาสิงห์
3. นายสันติ มุขเงิน
4. นายบุญสืบ สีทองคา
- กลุ่มที่ 5 กลุ่มศึกษาประเพณี และการละเล่นในอดีตและปัจจุบัน
นางสายไหม จบกลศึก หัวหน้างานประวัติศาสตร์ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
(หัวหน้ากลุ่ม)
1. นางเบญจมาศ แพทอง
2. นางฤดีรัตน์ กายราช
3. นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธ์
- กลุ่มที่ 6 กลุ่มประสานงานด้านการท่องเที่ยว
นายภิรมย์ จีนะเจริญ หัวหน้าฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี (หัวหน้ากลุ่ม)
1. นายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์
2. นายณรงค์ ปั้นทอง
3. นางสาวอารีรัตน์ ชีวะพฤกษ์
4. นายปฐม ภู่ทอง
- กลุ่มที่ 7 กลุ่มสารวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายสัญชัย หมายมั่น หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี (หัวหน้ากลุ่ม)
1. นายสุเมธ ตาบเพ็ชร
2. นายสมบูรณ์ ตรีอุทัย
3. นายบุญเชิด สถาพร
4. นายบัณฑิต นุ่มน้อย
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2.9 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2527 –
2529 ประกอบด้วย15
1. อธิบดีกรมศิลปากร
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
3. หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
4. นายนิจ หิญชีระนันท์
5. รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช
7. นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
- คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ศ. 2527 – 2529 ประกอบด้วย16
1. ผู้อานวยการกองโบราณคดี
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้างานวิชาการ กองโบราณคดี
รองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยผู้อานวยการกองโบราณคดี
กรรมการ
5. หัวหน้างานบูรณะโบราณสถาน กองโบราณคดี กรรมการ
6. นายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์
กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว
กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ อักษร ศรีเปล่ง
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ กรรมการ
10. นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา จิวาลัย
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร. การุณ จันทรางศุ
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
กรรมการ
14. นางสาวดุษฎี ทายตะคุ
กรรมการ
15. นางสาวนวลน้อย บุญวงศ์
กรรมการ
15

โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารการศึกษาสารวจและวิจัย
เล่ ม 1 – 4 คณะกรรมการด าเนิ น การจั ด ท าแผนแม่ บ ทโครงการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ศ รี เ ทพ, (กรุ งเทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2529,) ข.
16
เรื่องเดียวกัน, ข – ง.
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16. นางโสมภาณี ศรีสุวรรณ
17. นางจามรี อาระยานิมิตรสกุล
18. นายชนัญ วงษ์วิภาค
19. นายประพัฒน์ เกษสอาด
20. นายมานิตย์ ศิริวรรณ
21. นางรัชวดี ศรีประพัทธ์
22. นายธรรมศักดิ์ โรจน์สุนทร
23. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
24. นายสมทัย ศรีสุพรรณดิฐ
25. นายปรารพ เหล่าวานิช
26. นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค
27. นางนลินี บุนปาน
28. นายบวรเวท รุ่งรุจี
29. นายสุวิช ชมชื่น
30. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
31. นางชไมพร วโรภาษ
32. นางสาวระวีวรรณ บุญญศาสตร์พันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเพิ่มเติมในพ.ศ. 2529 ได้แก่17
1. รองศาสตราจารย์ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ภิญโญภูษาพฤกษ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ พงศาพิชญ์
กรรมการ
4. นายมานิตย์ ซ้อนสุข
กรรมการ
5. นางเพ็ญพรรษ์ ดารงศิริ
กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์
กรรมการ
7. หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย
กรรมการ

17

เรื่องเดียวกัน, จ.
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- คณ ะกรรมการพิ จ ารณาแผนแม่ บ ทอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ พ.ศ. 2534
ประกอบด้วย18
1. นายประโชติ สังขนุกิจ
ผู้อานวยการกองโบราณคดี
2. นายภิรมย์ จีนะเจริญ
หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
3. นายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี
4. นายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม
5. นางจรรยา มาณะวิท
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
6. นายพิทยา คาเด่นงาม
หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 3
7. นายสามารถ ทรัพย์เย็น
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
8. นายเอนก สีหามาตย์
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
9. นายนิติ แสงวัณณ์
นักโบราณคดี 6
10. นายวโรภาส วงศ์จตุรภัทร์
สถาปนิก 5
11. นางสาวศิริพันธ์ ยับสันเทียะ
นักโบราณคดี 4
12. นายจีรวุฒิ อิษวาส
นักวิชาการช่างศิลป์ 6
13. นายวิชัย ตันกิตติกร
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
2.10 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
คณะท างานพัฒนาและจั ดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พ.ศ. 2531 – 2535
ประกอบด้วย19
1. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ) ประธานคณะทางาน
2. ผู้อานวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร
รองประธานคณะทางาน
3. ผู้อานวยการกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร รองประธานคณะทางาน
4. นายอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
5. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
6. ป่าไม้อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
7. ที่ดินอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
18

กรมศิลปากร, แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534,) 5.
กรมศิลปากร, "379/2531 แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาและจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" 22 มีนาคม 2531..
19
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8. ผู้จัดการไฟฟ้าอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
9. นางสาวฤดีมล ปรีดีสนิท วิทยาลัยครูอุดรธานี กรรมการ
10. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรรมการ
11. นายช่างหัวหน้าโครงการชลประทาน จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
12. นางสาวรัศมี วัฒนวิกรัย ศึกษานิเทศก์
เขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
13. นางสาววนิดา มาลาศรี วิทยาลัยครูอุดรธานี กรรมการ
14. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
15. หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
16. หัวหน้าฝ่ายอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
17. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองโบราณคดี กรมศิลปากร
กรรมการ
18. หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลรักษา กองโบราณคดี กรมศิลปากร
กรรมการ
19. หัวหน้างานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
กรรมการ
20. หัวหน้างานผังรูปแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
กองโบราณคดี กรมศิลปากร
กรรมการ
21. นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
22. นายวโรภาสน์ วงศ์จตุภัทร กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
23. นายพะเยา เข็มนาค กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
24. นายนิติ แสงวัณณ์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร กรรมการ
25. หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
26. ศึกษาธิการอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

222
ภาคผนวก – ค
การจัดทาเอกสารทางวิชาการประกอบการจัดทาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
การจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กาหนดให้มีขั้นตอนการจัดทา
เอกสารทางวิชาการโดยคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้
วางแผนและออกแบบแผนแม่บท ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้20
1. รายงานการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม
โดย อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
นิคม มูสิกะคามะ
ธิดา สาระยา
วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์
2. การศึกษาถึงสภาพภูมิประเทศในระดับภาค
โดย อัษฎางค์ โปราณานนท์
3. รายงานการสารวจการใช้ที่ดินและคุณค่าทางทัศนียภาพ
โดย เจตกาจร พรหมโยธี
วีระ โรจน์พจนรัตน์
ยศไกร คล่องตรวจโรค
4. รายงานเบื้องต้นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะทางภูมิทัศน์ (LANDSCAPE)
โดย เดชา บุญค้า
5. รายงานการศึกษาปัญหาเชิงวิศวกรรม
โดย ธารง เปรมปรีดิ์
ประจิต จิรัปภา
สุรพล จิวาลักษณ์
มนตรี จตุฑศรี
6. รายงานการสารวจเบื้องต้นของสภาพพื้นที่ในบริเวณโครงการ : ปัญหาของการก่อสร้าง
โดย พิบูลย์ จินาวัฒน์
7. รายงานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจในเขตโครงการ
โดย ไพฑูรย์ สายสว่าง
นาฎนภางค์ ปวีณการก์
8. รายงานการศึกษาเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวในเขตโครงการ
โดย ไพฑูรย์ สายสว่าง
นาฎนภางค์ ปวีณการก์
9. รายงานว่าด้วยการท่องเที่ยว
โดย กุณฑล ศรีเสริมโภค
20

อ่านเพิ่มเติม ใน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ สุโขทัย, 2520.
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10. รายงานการศึกษาชุมชนในเขตตาบลบ้านเมืองเก่าสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โดย ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม
ชานาญ วงศ์วิภาค
2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
การจัดทาแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กาหนดให้มีขั้นตอนการจัดทาเอกสาร
ทางวิชาการโดยคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้วางแผน
และออกแบบแผนแม่บท ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้21
1. รายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้นประวัติศาสตร์เมืองศรีสัชนาลัย
โดย บุหลง ศรีกนก
2. รายงานเบื้องต้นการศึกษาและสารวจโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัย
โดย บวรเวท รุ่งรุจี
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
3. รายงานการศึกษาและสารวจโบราณสถานภายในเขตกาแพงเมือง
โดย บวรเวท รุ่งรุจี
4. รายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้นศิลปะศรีสัชนาลัย
โดย นลินี บุนปาน
อัจฉรา แข็งสารีกิจ
5. ข้อมูลเบื้องต้นจากหลักฐานทางโบราณคดีและการแปลความเกี่ยวกับเมืองเก่าศรีสัชนาลัย
โดย สหวัฒน์ แน่นหนา
6. เครื่องสังคโลกและเตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย
โดย สหวัฒน์ แน่นหนา
7. รายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้นสาเหตุการชารุดเสื่อมสภาพของโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัย
โดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค
8. รายงานการศึกษาชนิดและวงจรชีวิตของสาหร่ายและเชื้อราบนโบราณสถาน
โดย อักษร ศรีเปล่ง
พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
และนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. การศึกษาวิจัยชุมชนศรีสัชนาลัย ประกอบไปด้วย
- รายงานเรื่องอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนของชุมชนศรีสัชนาลัย

21

อ่านเพิ่มเติม ใน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, รายงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาประกอบการจัดทาแผน
แม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เล่ม 1 และ 2, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533).
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- รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การศึ ก ษาสภาพทางกายภาพของชุ ม ชนในพื้ น ที่
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
โดย ชนัญ วงศ์วิภาค และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. การศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
โดย จามจุรี จุลกะรัตน์
รณฤทธิ์ ธนโกเศศ
วิชดา ตรีพูนผล
จรัสศรี อินทุสุต
เกียรติชัย บูรณศิริ
11. การศึกษาการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
การดาเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กาหนดให้มีขั้นตอนการจัดทาเอกสาร
การศึกษาสารวจและวิจัยโดยคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
พ.ศ. 2527 – 2529 เพื่อนามาใช้วางแผนโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้22
1. จารึกที่พบที่เมืองศรีเทพ
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดย ธิดา สาระยา
3. การศึกษาศิลปประติมากรรมศรีเทพ
โดย เพ็ญพรรษ์ ดารงศิริ
4. การศึกษาผังเมืองศรีเทพ
โดย ดุษฎี ทายตะคุ
จริยา ธีรเนตร
5. การศึกษาสถาปัตยกรรมศรีเทพ
โดย อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
6. การศึกษาและสารวจโบราณสถาน เมืองศรีเทพ
โดย บวรเวท รุ่งรุจี
7. การศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวเมืองศรีเทพ
โดย อิทธิพล สุวรรณสว่าง
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อ่านเพิ่มเติม ใน โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารการศึกษา
สารวจและวิจัย เล่ม 1 – 4 คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศ าสตร์ศ รีเ ทพ,
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2529).
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8. การศึกษาด้านธรณีวิทยา
โดย วสันต์ พงศาพิชญ์
9. การสารวจและบันทึกสภาพโบราณสถานด้วยวิธี Photogrammetry
โดย ภาควิชาวิศวกรรมสารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. การเสื่อมสภาพของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค
11. บทบาทของแบคทีเรียต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถานศรีเทพ
โดย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
12. บทบาทของเชื้อราต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถานศรีเทพ
โดย พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
13. บทบาทของสาหร่าย ไลเคน และพืชขนาดใหญ่อื่น ๆ ต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถานศรีเทพ
โดย อักษร ศรีเปล่ง
14. การศึกษาชุมชนใกล้เคียงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดย ชนัญ วงศ์วิภาค
15. การติดตั้งป้ายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดย นวลน้อย บุญวงศ์
โสมภาณี ศรีสุวรรณ
16. การศึกษาภูมิทัศน์เมืองศรีเทพและบริเวณใกล้เคียง
โดย จามรี อาระยานิมิตรสกุล
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ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร
18 มีนาคม 2537
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