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บทคััดย่่อ
บทความนี้น�ำเสนอทิศทางของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม น�ำเสนอประเด็นของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
ทีส่ �ำคัญในประเทศไทย ในบทความจะแบ่งเนือ้ หาเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นค�ำจ�ำจัดความด้านการอนุรกั ษ์ฯ โดยศึกษาจาก
กฏหมายและกฏบัตรด้านการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 น�ำเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรมที่ผ่านมา
ทัง้ แนวคิดในส่วนตะวันตกและประเทศไทย โดยสรุปเนือ้ หาหลักรวมถึงเหตุการณ์ส�ำคัญทีเ่ กีย่ ว ข้อง เพือ่ ให้ทราบถึงแนวทาง
การปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีต ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะการณ์ในอดีตและ ปัจจุบันของอุทยานประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย โดยยกตัวอย่าง 3 กรณีศกึ ษาทีส่ �ำคัญ คือ อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
และอุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย น�ำเสนอถึงแนวทางปฏิบตั กิ าร อนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในแต่ละพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
แตกต่าง ทัง้ ในด้านบริบทกายภาพของพืน้ ที่ รวมถึงปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการด้านการอนุรกั ษ์ ส่วนที่ 4 เป็นการอภิปราย
ถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อน�ำเสนอทิศทาง ของอุทยานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การอนุรักษ์ , มรดกทางวัฒนธรรม , อุทยานประวัติศาสตร์

ABSTRACT
This paper presents the directions of conservation of the cultural heritage, historic park in Thailand.
There are four sections in the article. The first section is the definitions of ‘conservation’ which will derive
from relevant laws and the charters. The second section presents the overall Western and Thai concepts of
conservation of cultural heritage applied in the past. It summarises the main arguments and the past
important events. The third section demonstrates the past and current situations of the historical parks in
Thailand. This insight investigation will be conducted through three case studies which are the Sukhothai
Historical Park, the Ayutthaya Historical Park and the Phimai Historical Park. The study focuses on the
implementation of conservation policies in different areas. Each case noticeably has a distinguished physical
area and specific problems of the policy implementation. The last section discusses the future directions of
the historic park conservation.
Keywords: Conservation, Cultural heritage, Historic Park

1. คำำ�จำำ�กััดความ “การอนุุรัักษ์์”
การอนุุรัักษ์์ (Conservation) เป็็นหลัักการที่่�ถืือว่่ามีีความสำำ�คััญในการฟื้้�นฟููโบราณสถานและสภาพ แวดล้้อมชุุมชน
ปััจจุุบันั แนวความคิิดในด้้านการอนุุรักั ษ์์ได้้รับั การตื่่�นตััวจากสาธารณะเป็็นอย่่างมาก คำำ�ว่า่ “การอนุุรักั ษ์์” ได้้ระบุุไว้้ในระเบีียบ
กรมศิิลปากรว่่าด้้วยการอนุุรัักษ์์โบราณสถาน พ.ศ.2528 โดยมีีความหมายว่่า “การดููแลรัักษาเพื่่�อให้้คงคุุณค่่าไว้้ และ
ได้้หมายรวมถึึงการป้้องกััน การรัักษา การสงวน การปฏิิสัังขรณ์์ และการบููรณะด้้วย”
อีีกความหมายหนึ่่�ง คืือ การรัักษาแหล่่งทางวััฒนธรรมหรืือโบราณสถานไว้้ มิิให้้ถูกู ทำำ�ลายหรืือเปลี่่�ยนแปลง หรืือป้้องกััน
วััสดุุ มิิให้้ผุพัุ งั เน่่าเปื่่อ� ยเสื่่�อมสลาย รวมความถึึงการบำำ�รุงุ รัักษาการซ่่อมเล็็ก ๆ น้้อย ๆ การทำำ�ให้้วัสั ดุุแข็็งแรง หรืืออีีกความหมาย
หนึ่่�งคืือการสงวนรัักษาความเป็็นของแท้้ดั้้�งเดิิมและความสมบููรณ์์ของทรััพยากรทางวััฒนธรรม (นิิคม มููสิกิ ะคามะ, 2548)
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ในกฏบััตรว่่าด้้วยเรื่่�องการอนุุรัักษ์์มรดกทางวััฒนธรรม The Burra Charter ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2522 และแก้้ไข
ปีีล่า่ สุุด พ.ศ. 2542 กล่่าวถึึงคำำ�จำ�กั
ำ ดั ความของ Conservation ไว้้บท Article 1 ว่่า “all the processes of looking after
a place so as to retain its cultural significance.” ทุุกกระบวนการในการรัักษาสถานที่่� ที่่�มีีนัยั ความสำำ�คัญ
ั ทางวััฒนธรรม
ของตน (The Australia ICOMOS Charter, 1999)
จากความหมาย คำำ�จำำ�กััดความต่่างๆของคำำ�ว่่าอนุุรัักษ์์ แสดงให้้เห็็นว่่าการอนุุรัักษ์์นั้้�นไม่่ได้้ระบุุเฉพาะสิ่่�งที่่� มนุุษย์์
สร้างขึ้น เช่น งานสถาปัตยกรรม งานศิลปะเท่านั้น แต่หากรวมถึงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่ล้วนมีความส�ำคัญกับมนุษย์ เช่น
ธรรมชาติ สัตว์ป่า วัฒนธรรม แม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนก็รวมอยู่ในความหมายของค�ำว่าอนุรักษ์ ด้วยเช่นกัน

2. สรุุปเหตุุการณ์์ในด้้านการอนุุรัักษ์์มรดกทางวััฒนธรรมในอดีีตที่่�ผ่่านมา
ภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 สิ้้�นสุุดลงในปีี พ.ศ. 2461 เมืืองต่่าง ๆ ในยุุโรปได้้รัับความเสีียหายอัันเนื่่�องมาจาก
ภััยสงคราม การฟื้้�นฟููอนุุรัักษ์์เมืืองจึึงถืือเป็็นความจำำ�เป็็นอย่่างเร่่งด่่วนที่่�จะต้้องรีีบดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับสภาพให้้ฟื้้�น
จากสงครามให้้เร็็วที่่�สุุด โบราณสถานทั่่�วยุุโรปก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน ในปีี พ.ศ. 2462 ได้้มีีการจััดตั้้�งองค์์กร League of
Nation ขึ้้�น อีีก 3 ปีีต่อ่ มา องค์์กรดัังกล่่าวได้้มีกี ารนำำ�ประเด็็นด้้านมรดกทางวััฒนธรรมขึ้้�นมาพิิจารณา จนทำำ�ให้้ เกิิดสำำ�นักั งาน
การพิิพิิธภััณฑ์์นานาชาติิ (International Museum Office) ขึ้้�น โดยสำำ�นัักงานหลัักตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส
สำำ�นัักงานการพิิพิิธภััณฑ์์นานาชาติิได้้ริิเริ่่�มที่่�จััดให้้มีีประชุุมนานาชาติิ ว่่าด้้วยเรื่่�องการศึึกษาวิิธีีการทางวิิทยาศาสตร์์ใน
การตรวจสอบและอนุุรัักษ์์งานศิิลปะขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2473 ที่่�กรุุงโรม ประเทศอิิตาลีี
อีีก 1 ปีีต่่อมาประเทศสมาชิิกต่่าง ๆ จำำ�นวน 23 ประเทศ มีีการประชุุมเพื่่�อรวบรวมปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ การอนุุรัักษ์์
โบราณสถาน สถาปััตยกรรม ที่่�กรุุงเอเธนส์์ ประเทศกรีีก โดยที่่�ประชุุมได้้มีีมติิให้้นำำ�ผลการประชุุมมาทำำ�การประกาศ
เพื่่�อเป็็ น กฏบัั ต รด้้ านการบูู รณะฟื้้� น ฟูู โบราณสถานทางประวัั ติิ ศ าสตร์์ ที่่� เรีี ย กว่่ า Athens Charter ถืื อ เป็็ น กฏบัั ต ร
ด้้านการอนุุรัักษ์์ฉบัับแรกที่่�เกิิดขึ้้�น การพััฒนาของกฏบััตรมีีอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ ในด้้านการอนุุรัักษ์์อย่่าง
ครอบคลุุม มีีการพััฒนามาเป็็น The Venice Charter ในอีีก 33 ปีีต่่อมา ในปีี พ.ศ. 2507 ซึ่่�งมีีการเน้้นในด้้านการอนุุรัักษ์์
ที่่�ลงรายละเอีียดมากขึ้้�น ถืือเป็็นหลัักสากลที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิกัันทั่่�วโลกมาตลอด 81 ปีี
ที่่�ผ่่านมาหลัังการร่่าง Athens Charter หน่่วยงานที่่�ดููแลกำำ�กับั ด้้านการอนุุรักั ษ์์มรดกทางวััฒนธรรมของ แต่่ละประเทศ
ก็็ได้้มีกี ารนำำ�กฏบััตรต่่าง ๆ ไปปรัับใช้้และปรัับเปลี่่�ยนกฏบััตรให้้เหมาะสมกัับบริิบทของตน รวมถึึง ICOMOS ที่่�ถืือเป็็นหน่่วย
งานอิิสระที่่�ดููแลด้้านการอนุุรักั ษ์์ในระดัับสากล ก็็ได้้มีกี ารออกกฏบััตรเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์เพิ่่�ม เติิมอีีกหลายฉบัับ (Icomosthai,
2013) เพื่่�อเติิมเต็็มในส่่วนรายละเอีียดที่่�ไม่่ได้้ปรากฏใน Athens Charter และ The Venice Charter เนื้้�อหาสาระของกฏ
บััตรที่่�มีีการเพิ่่�มเติิมขึ้้�นจากเริ่่�มแรก Athens Charter และ The Venice Charter ที่่�จะเน้้นเรื่่�องโบราณสถานเป็็นหลััก
เน้้ น การสงวนรัั ก ษาในขั้้�นต้้ น และไม่่ ส นัั บ สนุุ น การสร้้ า งใหม่่ ต่่ อ เติิ ม โบราณสถาน (The Athens Charter for
the Restoration of Historic Monuments, 1931) มีี การปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหาภายในโดยเพิ่่�มแนวทางการพััฒนาที่่�เริ่่�มมอง
บริิบทรอบตััวมากขึ้้�น จึึงเกิิดแนวคิิดการอนุุรัักษ์์ในรููปแบบอุุทยานประวััติิศาสตร์์ ที่่�เริ่่�มมีีการมองการอนุุรัักษ์์นอกเหนืือ
จากตััวโบราณสถานคำำ�นึึงถึึง Setting โดยรอบ หรืือสนใจภููมิิทััศน์์วััฒนธรรม และสิ่่�งปลููกสร้้างอื่่�น ๆ ใกล้้กัับโบราณสถาน
จนกระทั่่�ง The Burra Charter ที่่�ปรัับปรุุง ครั้้�งล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2542 เพิ่่�มรายละเอีียดในส่่วนการอนุุรัักษ์์ที่่�ครอบคลุุมขึ้้�น
กว่่าเดิิม มีีการเน้้นด้้านนโยบายที่่�เข้้ามามีีบทบาท และที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดคืือเริ่่�มให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ (The
Burra Charter, 1999) ซึ่่�งแต่่เดิิมไม่่ได้้ระบุุไว้้ในกฏบััตร นอกจากนี้้�ในปีี พ.ศ. 2542 ที่่�ประชุุม ICOMOS ยัังได้้ออกกฎบััตร
เพิ่่�มเติิมอีีกสองร่่าง คืือ กฎบััตรระหว่่างประเทศว่่าด้้วยเรื่่�องการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม International Cultural Tourism
Charter 1999 และกฎบััตรว่่าด้้วยมรดกสิ่่�งก่่อสร้้างพื้้�นถิ่่�น Charter on the Built Vernacular Heritage 1999 แสดงให้้
เห็็นถึึงการพััฒนาในด้้านการอนุุรัักษ์์ที่่�มองนอกเหนืือจากตััวโบราณสถานที่่�เป็็นหลัักมาแต่่อดีีต แต่่กลัับมาให้้ความสำำ�คััญ
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เกี่่�ยวกัับบริิบทโดยรอบรวมถึึงด้้านวััฒนธรรมความสำำ�คััญของวิิถีีชีีวิิตชุุมชนท้้องถิ่่�น สถาปััตยกรรมพื้้�นถิ่่�น และให้้สิิทธิิใน
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในด้้านการอนุุรัักษ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
การพััฒนาของกฏบััตรด้้านการอนุุรัักษ์์ที่่�ผ่่านมาล้้วนเป็็นผลดีีต่่อการอนุุรัักษ์์โบราณสถานในทุุกแง่่มุุม จะเห็็นได้้ว่่าใน
ส่่วนท้้ายของ Athens Charter กรรมาธิิการได้้เห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าการบููรณะเป็็นเรื่่�องที่่�ซัับซ้้อน ยุ่่�งยาก และแต่่ละแห่่งมีี
ปััญหาไม่่เหมืือนกััน หลัักการข้้างต้้นควรนำำ�มาตรวจสอบและอภิิปรายกัันในบางครั้้�ง แสดงให้้เห็็นถึึง แนวความคิิดที่่�เปิิดกว้้าง
มาตั้้�งแต่่อดีีต 81 ปีี สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาปรัับเปลี่่�ยนแนวทางการอนุุรักั ษ์์ที่่�เหมาะสม ต่่อบริิบทพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้การอนุุรักั ษ์์
บรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่างสููงสุุด
ในส่่วนการอนุุรักั ษ์์ฯ ในประเทศไทย สามารถสืืบค้้นได้้ตั้้�งแต่่สมััยสุุโขทััย โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นการก่่อเพิ่่�มเติิมศาสนสถาน
ให้้มีคี วามสููงใหญ่่ คงทนถาวรกว่่าเดิิม ดัังจะพบได้้เห็็นในโบราณสถานหลายแห่่งในปััจจุุบันั การบููรณะปฏิิสังั ขรณ์์ในช่่วงเวลา
นั้้�นแสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อ และความศรััทธาสืืบสานพุุทธศาสนาเป็็นหลััก (วิิโรจน์์ ชีีวาสุุขถาวร, 2561) ในสมััยอยุุธยาสาระ
สำำ�คัญ
ั ในด้้านการอนุุรักั ษ์์ส่ว่ นใหญ่่มักั จะเป็็นการซ่่อมแซม เนื่่�องจากสมััยอยุุธยามีีการตั้้�งถิ่่�นฐานสืืบเนื่่�องมาเป็็นเวลายาวนาน
เกืือบ 413 ปีี อาคารที่่�สร้้างในช่่วงเวลาสมััยอยุุธยาตอนต้้นเริ่่�มมีีการเสื่่�อมสภาพ จากกาลเวลา จากการใช้้งาน หรืือ
ถููกภััยธรรมชาติิ เช่่น ฟ้้าผ่่า ทำำ�ให้้อาคารต่่าง ๆ ถููกเพลิิงไหม้้ รวมถึึงมีีการปฏิิสัังขรณ์์จากศรััทธาที่่�มีีการสร้้าง เพื่่�อสืืบสาน
พระพุุทธศาสนา (สมเด็็จพระพนรััตน์์, 2535) ที่่�ถืือเป็็นการปฏิิบััติิที่่�สืืบเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ในสมััยสุุโขทััยเรื่่�อยมา ในส่่วนสมััย
รััตนโกสิินทร์์ตอนต้้นจะเริ่่�มจากหลัังเสีียกรุุงครั้้�งที่่� 2 เป็็นช่่วงการสร้้างบ้้านแปงเมืือง มีีศึึกสงครามประชิิด การบููรณะ
ปฏิิสัังขรณ์์ศาสนสถานต่่าง ๆ จึึงไม่่ค่่อยขยายตััวเท่่าที่่�ควร มีีการแต่่บููรณะวััดใหญ่่ ๆ ที่่�สำำ�คััญเท่่านั้้�น เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางแห่่ง
ศรััทธาของพระนคร รวมถึึงมีีการชะลอพระพุุทธรููปสำำ�คััญ ๆ จากหััวเมืืองต่่าง ๆ เข้้ามาไว้้ในพระนครเป็็นจำำ�นวนมาก
ซึ่่�งถืือเป็็นการรัักษาไว้้ก่่อนที่่�พระพุุทธรููปเหล่่านั้้�นจะถููกทำำ�ลายลง (วิิโรจน์์ ชีีวาสุุขถาวร, 2561)
การอนุุรักั ษ์์มรดกทางวััฒนธรรมเริ่่�มจะเป็็นรููปธรรมขึ้้�นในสมััยพระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 3 พระองค์์
โปรดฯ ให้้มีีการอนุุรัักษ์์บููรณะวััดวาอารามใหญ่่น้้อยทั้้�งปวง บางแห่่งก็็มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบขึ้้�นใหม่่ เป็็นแบบ
พระราชนิิยม คืืออาคารก่่ออิิฐถืือปููนผสมรููปแบบจีีนเข้้าไปเพื่่�อความคงทนของสถาปััตยกรรม การอนุุรักั ษ์์ฯ เริ่่�มพััฒนาขึ้้�นมาก
ในช่่วงสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 4 มีีการออกกฎต่่าง ๆ เพื่่�อควบคุุมพื้้�นที่่�โบราณสถาน
และเริ่่�มตระหนัักถึึงการสงวนรัักษาโบราณสถานให้้เป็็นสมบััติิของชาติิ
ต่่อมาเมื่่�อมีีการตั้้�งกรมศิิลปากรขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดููแลการอนุุรัักษ์์โบราณสถานของชาติิไว้้ การพััฒนาด้้าน การอนุุรัักษ์์
ของชาติิจึึงมีีการขึ้้�นตามลำำ�ดัับ มีีการนำำ�วิิธีีการเทคนิิคต่่าง ๆ ของตะวัันตกมาใช้้ โดยในช่่วงแรกยัังเน้้นการสงวนรัักษา
เป็็นหลััก ภายหลัังการเปลี่่�ยนแปลงการปกครองก็็ยัังคงพบอุุปสรรคในด้้านการอนุุรัักษ์์ฯ เนื่่�องจากนโยบายของรััฐที่่�ไม่่
สอดคล้้องต่่อการอนุุรัักษ์์ เช่่น มีีการประกาศให้้สามารถนำำ�อิิฐเก่่าไปประมููลขายได้้ การประกาศ ขายที่่�ดิินในพื้้�นที่่�ทัับซ้้อน
โบราณสถาน รวมถึึงการเติิบโตทางเศรษฐกิิจก็็ส่่งผลให้้โบราณสถานหลายแห่่งถููกทำำ�ลายลงไป
ในช่่วง พ.ศ. 2500 การอนุุรัักษ์์มรดกทางวััฒนธรรมในประเทศไทยเริ่่�มมีีความชััดเจนขึ้้�นอีีกครั้้�ง มีีการดำำ�เนิินงานพััฒนา
พื้้�นที่่�โบราณสถานให้้เป็็นอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ มีีการอนุุรักั ษ์์โบราณสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ของชาติิหลาย แห่่ง เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม การประกาศขึ้้�นบััญชีีอุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย และอุุทยานประวััติิศาสตร์์
พระนครศรีีอยุุธยาเข้้าสู่่�มรดกโลก ส่่งผลให้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาเยี่่�ยมชมเป็็นจำำ�นวนมาก การพััฒนาดัังกล่่าวส่่งผลกระทบ
ต่่อการอนุุรัักษ์์โบราณสถานไม่่มากก็็น้้อย ในปััจจุุบัันกระแสการพััฒนาดัังกล่่าวก็็ยััง คงสืืบเนื่่�องต่่อมาจนถึึงปััจจุุบััน
การอนุุรัักษ์์ฯ ในประเทศไทยมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรมมาตั้้�งแต่่ 60 ปีีที่่�ผ่่านมา โบราณสถานหลายแห่่ง
ถููกทำำ�ลายลง เนื่่�องจากปััจจััยในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งทางด้้านนโยบายจากภาครััฐ จากภาวะทางเศรษฐกิิจแม้้กระทั่่�ง การขยายตััว
ของเมืือง หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบหลัักด้้านการอนุุรัักษ์์ คืือ กรมศิิลปากร ที่่�ถืือเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�เป็็น
การรวมศููนย์์ ใช้้หน่่วยงานกลางในการกำำ�กัับดููแลรัักษา และปฏิิบัติั ิการ โดยยึึดหลัักการอนุุรัักษ์์ ที่่�ใกล้้เคีียงกัับกฏบััตร The
Venice Charter เป็็นหลััก เมื่่�อแนวทางการอนุุรักั ษ์์พัฒ
ั นาเริ่่�มมองบริิบทรอบตััวมากขึ้้�น จึึงเริ่่�มโครงการอุุทยานประวััติศิ าสตร์์
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ที่่�เน้้นสภาพแวดล้้อมรอบตััวของบริิบทมากขึ้้�น แต่่จากการบริิหารจััดการที่่�รวมศููนย์์ ขาดแนวทางการปฏิิบัติั ที่่�มี
ิ ปี ระสิิทธิิภาพ
ขาดการกระจายอำำ� นาจในด้้ า นการดำำ� เนิิ น การจึึ ง ทำำ� ให้้ ก ารอนุุ รัั ก ษ์์ ที่่�ผ่่ า นมาในบางส่่ ว นยัั ง ไม่่ ป ระสบ
ผลสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร เช่่น การขาดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่� รวมถึึงขาด การตรวจสอบจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
ทั้้�งภาควิิชาการ ภาคท้้องถิ่่�น และภาคประชาชน

3. การวิิเคราะห์์อุุทยานประวััติิศาสตร์์กัับทิิศทางของการอนุุรัักษ์์
อุุทยานประวััติิศาสตร์์เป็็นแนวความคิิดในการอนุุรัักษ์์มรดกทางวััฒนธรรม ที่่�พััฒนามาจากการอนุุรัักษ์์ โบราณสถาน
เดี่่�ยว ๆ เริ่่�มต้้นในประเทศไทยช่่วงประมาณ พ.ศ. 2519 โดยมีีความหมายให้้เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนดขอบเขต ให้้พื้้�นที่่�หนึ่่�ง
ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาทางประวััติิศาสตร์์ องค์์ประกอบทางสถาปััตยกรรมและวิิศวกรรม ร่่วมกัับสภาพแวดล้้อม ทั้้�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น
และโดยธรรมชาติิ อัันมนุุษย์์ใช้้งาน (เช่่น แม่่น้ำำ��หรืือภููเขาในพื้้�นที่่�นั้้�น) อัันจะทำำ�ให้้สาระประวััติิศาสตร์์ และการควบคุุม
หรืือพิิทัักษ์์รัักษาพื้้�นที่่�ประวััติิศาสตร์์ให้้ดำำ�รงไว้้ได้้ บริิเวณสถานที่่�ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ และโบราณคดีี
ที่่�มีีองค์์ประกอบสำำ�คััญ 3 ประการ คืือ
1) อาคารสถาปััตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่่�อยู่่�อาศััย วััดวาอาราม และศาสนสถาน
2) สภาพแวดล้้อมของโบราณสถานรวมทั้้�งสิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น ๆ เช่่น สระน้ำำ�� คููคลอง ถนนและทางเดิิน สวนป่่า
3) การผสมผสานกัันระหว่่างการก่่อสร้้างของมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิสภาพแวดล้้อม (สารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน, 2556)
บทความนี้้�จะนำำ�เสนอกรณีีศึึกษาในด้้านการอนุุรัักษ์์ ฯ ของอุุทยานประวััติิศาสตร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย เพื่่�อแสดงให้้
เห็็นถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งทางด้้านกายภาพ ที่่�ตั้้�ง ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการอนุุรัักษ์์มรดกทางวััฒนธรรม โดยอุุทยาน
ประวััติิศาสตร์์ที่่�ยกมา 3 แห่่ง ได้้แก่่ อุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย อุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา และ
อุุทยานประวััติิศาสตร์์พิิมาย โดยสองแห่่งแรกนั้้�นได้้รัับการประกาศใหเป็็นมรดกโลกทางวััฒนธรรมแล้้ว ในปีี พ.ศ. 2534 ใน
ส่่วนแห่่งที่่� 3 กำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วงที่่�ศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการขอเป็็นมรดกโลกในอนาคต
ในปีี พ.ศ. 2519 แนวคิิดการจััดตั้้�งอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ ถืือเป็็นแนวคิิดการอนุุรักั ษ์์ที่่�มีคี วามทัันสมััยมากในช่่วง เวลานั้้�น
เนื่่�องจากได้้ ดำำ�เนิินโครงการก่่อนที่่�กฏบััตรดัังกล่่าวจะออกมาถึึง 6 ปีี แต่่การดำำ�เนิินงานในช่่วงแรกนั้้�นประสบปััญหาค่่อนข้้างมาก
เนื่่�องสภาพโบราณสถานที่่�ทิ้้�งร้้างไว้้เป็็น เวลานานประกอบกัับการถููกบุุกรุุกจากประชาชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้ในการอยู่่�อาศััย
และการเกษตร รวมถึึงการบุุกเข้้าทำำ�ลายโบราณสถานเพื่่�อที่่�จะหาโบราณวััตถุุ สถานการณ์์ดัังกล่่าวทำำ�ให้้โบราณสถานใน
พื้้�นที่่�ถููกทำำ�ลายเป็็นจำำ�นวนมาก
อุุทยานประวััติศิ าสตร์์สุโุ ขทััย (ภาพที่่� 1) ถืือเป็็นโครงการนำำ�ร่อ่ งในด้้านการอนุุรักั ษ์์ฯ ในลัักษณะของกลุ่่�มโบราณสถานที่่�
พยายามคำำ�นึงึ ถึึงบริิบทของการอนุุรักั ษ์์โดยรอบพื้้�นที่่�เป็็นแห่่งแรกในประเทศไทย โครงการนี้้�ได้้ใช้้เวลาดำำ�เนิินการถึึง 15 ปีี
ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 จึึงทำำ�การเปิิดอย่่างเป็็นทางการ และในวัันที่่� 12 ธัันวาคม พ.ศ. 2534 องค์์การยููเนสโก ได้้ประกาศให้้
อุุทยานแห่่งนี้้�เป็็นแหล่่งมรดกโลกร่่วมกัับอุุทยานประวััติศิ าสตร์์กำ�ำ แพงเพชร และอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ศรีีสัชั นาลััย
ด้้วยการดำำ�เนิินงานที่่�ใช้้เวลายาวนาน แสดงให้้เห็็นถึึงความซัับซ้้อนและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินงานเป็็นอย่่างมาก
ทั้้�งงานด้้านขุุดแต่่งทางโบราณคดีีที่่�ต้อ้ งทำำ�งานแข่่งกัับเวลา เนื่่�องจากโบราณวััตถุุจำำ�นวนมากถููกลัักลอบขุุดเพื่่�อนำำ�ไปจำำ�หน่่าย
รวมถึึงงานอนุุรักั ษ์์โบราณสถานที่่�อาคารส่่วนใหญ่่สร้้างขึ้้�นจากศิิลาแลง และอิิฐที่่�อยู่่�ในสภาพที่่�ชำำ�รุดุ จากกาลเวลา การบููรณะ
และการเสริิมโครงสร้้างจึึงเป็็นงานที่่�ต้้องอาศััยเทคนิิคพิิเศษเฉพาะ แต่่อย่่างไรก็็ตามในการดำำ�เนิินงานอนุุรัักษ์์โบราณสถาน
ในอุุทยานประวััติศิ าสตร์์สุโุ ขทััยในช่่วงแรก จึึงเน้้นการบููรณะแบบก่่อเสริิมขึ้้�นใหม่่ตามหลัักฐานองค์์ประกอบทางสถาปััตยกรรม
ที่่�ยัังคงหลงเหลืืออยู่่�ให้้ตัวั โบราณสมบููรณ์์ขึ้้�น ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานในช่่วงแรกเน้้นการบููรณะโบราณสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ๆ ภายในเมืือง
เป็็นหลััก (กรมศิิลปากร, 2512) เช่่น วััดมหาธาตุุ ที่่�มีีการบููรณะเสริิมองค์์ประกอบทางสถาปััตยกรรมของเจดีีย์์ให้้ครบถ้้วน
สมบููรณ์์ โดยเฉพาะที่่�กลุ่่�มเจดีีย์ป์ ระธาน และเจดีีย์ที่่�สำ
์ ำ�คัญ
ั ภายในวััด (ภาพที่่� 2) วััดศรีีชุมุ (ภาพที่่� 3) มีีการบููรณะองค์์พระพุุทธ
รููปภายในมณฑปให้้มีีสภาพที่่�สมบููรณ์์ในปีี พ.ศ.2496-2499 (วิิโรจน์์ ชีีวาสุุขถาวร, 2561) จะเห็็นได้้ว่่าในช่่วงเวลานี้้�ผู้้�ปฏิิบััติิ
งานพยายาม ที่่�จะดำำ�เนิินงานให้้ตรงตามข้้อกำำ�หนดของกฏบััตร The Venice Charter ที่่�ว่่าการซ่่อมแซมแทนที่่�ส่่วนที่่�ขาด

12

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

หายไป และต้้องมีีความกลมกลืืนกัับสภาพโดยรวม แต่่ในขณะเดีียวกัันจะต้้องเห็็นได้้ ถึึงความแตกต่่างไปจากส่่วนดั้้�งเดิิม
เพื่่�อที่่�ว่่าการบููรณะจะไม่่สร้้างหลัักฐานทางด้้านศิิลปะ หรืือข้้อมููลทางประวััติิศาสตร์์ที่่�เป็็นเท็็จ ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานในช่่วงนั้้�น
ก็็ยัังคงคำำ�นึึงถึึงข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว พบว่่าอิิฐใหม่่ที่่�นำำ�มาซ่่อมแซม โบราณสถานจะมีีการระบุุปีีที่่�ดำำ�เนิินการไว้้อย่่างชััดเจน
แต่่ด้้วยฝีีมืือเชิิงช่่างที่่�แตกต่่างจากช่่างโบราณ จึึงส่่งผลโดยตรงต่่อรููปแบบองค์์ประกอบโบราณสถานอย่่างชััดเจน บางส่่วนมีี
การต่่ อเติิ มเพิ่่�มจนผิิ ดรูู ปแบบที่่�แท้้ จริิ งแม้้ว่่า ในส่่ วนของโครงสร้้ างภายหลัั งการบูู รณะแล้้ วจะมีี ความมั่่�งคงมากขึ้้�น
ก็็ตาม (ภาพที่่� 4)

ภาพที่ 1 ขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 2 กลุ่มเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย
ภายในอุทยานประวัตศาสตร์สุโขทัย ที่มีการบูรณะ
เสริมเติมองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้ครบ

ภาพที่ 3 พระอจนะ ภายในมณฑปวัดศรีชุม
ที่บูรณะองค์พระขึ้นใหม่หมดทั้งองค์

ภาพที่ 4 เจดีย์วัดสรศักดิ์ ภายในอุทยานประวัตศาสตร์สุโขทัยเป็นเจดีย์
ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งองค์ ในปี พ.ศ.2536

ภาพที่ 5 เจดีย์ภายในวัดพระพายหลวง ที่มีการ
บูรณะเพิ่มเติมจนผิดรูปแบบ อันเป็นการลบเลือนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ และสร้างหลักฐานเท็จ
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ภายหลัังจากการได้้รัับประกาศให้้เป็็นมรดกโลก การอนุุรัักษ์์และบููรณะโบราณสถานที่่�อุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย
ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้การดููแลของกรมศิิลปากร แต่่การดำำ�เนิินการในช่่วงเวลาดัังกล่่าว จะเน้้นการพััฒนา
เพื่่�อตอบสนองในด้้านท่่องเที่่�ยวมากขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่นที่่� วััดสรศัักดิ์์�ที่่�ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศเหนืือของเมืืองสุุโขทััย จากการศึึกษาภาพถ่่าย
เก่่าพบว่่าแต่่เดิิมก่่อนการดำำ�เนิินการทางโบราณคดีีมีีลัักษณะเป็็นเพีียงเนิินดิิน ภายหลัังการขุุดแต่่งเหลืือเพีียงส่่วนฐานที่่�
ยัังไม่่สามารถสัันนิิษฐานรููปแบบขององค์์เจดีีย์์ได้้ชััดเจน แต่่จากหลัักฐานจารึึกที่่�กล่่าวว่่าเจดีีย์์องค์์นี้้�มีีลัักษณะรููปแบบเป็็น
เจดีีย์์ที่่�มีีช้้างล้้อม (กรมศิิลปากร, 2526) ในปีี พ.ศ. 2536 กรมศิิลปากร จึึงได้้ดำำ�เนิินการบููรณะเจดีีย์์วััดสรศัักดิ์์�นี้้�ขึ้้�นมาใหม่่
ให้้เป็็นเจดีีย์์ที่่�สมบููรณ์์ทั้้�งองค์์ มีีการนำำ�ประติิมากรรมรููปช้้างที่่�ปั้้�นขึ้้�นใหม่่มาประดัับโดยรอบฐานเจดีีย์์ (ภาพที่่� 4) ตััวอย่่าง
การอนุุรัักษ์์ในกรณีีศึึกษานี้้�จึึงขััดต่่อหลัักการของ The Venice Charter อย่่างชััดเจน เนื่่�องจากในกฏบััตรได้้กล่่าวไว้้ว่่าไม่่
สามารถทำำ�การต่่อเติิมใดใดได้้ ในกรณีีที่่�สร้้างขึ้้�นมาใหม่่ทั้้�งหมดในที่่�ตั้้�งเดิิมก็็อาจอยู่่�ในเกณฑ์์ของการสร้้างหลัักฐานทาง
ประวััติิศาสตร์์ที่่� เป็็นเท็็จได้้ ถืือเป็็นการทำำ�ลายหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์ลงอย่่างสิ้้�นเชิิง นอกจากปััญหาดัังกล่่าวที่่�พบแล้้ว
การอนุุรัักษ์์โบราณสถานหลายแห่่ง ก็็ยัังเน้้นการซ่่อมเสริิมเพื่่�อให้้ตััวโบราณสถานสมบููรณ์์ ที่่�ขััดจากหลัักฐานเดิิมที่่�ปรากฏ
อัันเป็็นการสร้้างหลัักฐานองค์์ประกอบทางสถาปััตยกรรมที่่�เป็็นเท็็จเช่่นกััน เช่่น ที่่�เจดีีย์์รายวััดพระพายหลวง (ภาพที่่� 5)
ที่่�มีีการซ่่อมเสริิมเสีียจนไม่่สามารถสัันนิิษฐานรููปแบบสถาปััตยกรรมดั้้�งเดิิมได้้
แต่่อย่่างไรก็็ดีีปััจจััยในเชิิงบวกของการดำำ�เนิินงานอนุุรัักษ์์อุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย คืือ เมืืองที่่�สร้้างใหม่่ถููกย้้ายไป
ทางทิิศตะวัันออกของเมืืองเก่่าห่่างประมาณ 10 กิิโลเมตร ทำำ�ให้้ปััญหาการทัับซ้้อนของการใช้้พื้้�นที่่�มีีไม่่มากเท่่าที่่�ควรแต่่ก็็
ยัังประสบปััญหาบ้้างในบางพื้้�นที่่� การกำำ�หนดพื้้�นที่่�อุุทยานประวััติิศาสตร์์โดยเฉพาะในส่่วนที่่�สำำ�คััญๆจึึงทำำ�ได้้ง่่ายจะมีีก็็แต่่
ชุุมชนบริิเวณพื้้�นที่่�วััดตะพัังทองที่่�เป็็นชุุมชนเล็็ก ๆ ด้้านหน้้าอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ ที่่�เป็็นส่่วนบริิการของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ไม่่ค่อ่ ยส่่ง
ผลกระทบต่่ออุุทยานประวััติศิ าสตร์์เท่่าที่่�ควร รวมถึึงปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มซึ่่�งไม่่ส่ง่ ผลเสีียหายต่่อพื้้�นที่่�อุุทยานประวััติศิ าสตร์์แต่่อย่่าง
ใด แต่่จะส่่งผลกระทบต่่อเมืืองใหม่่ที่่�ตั้้�งริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��ยมแทน แสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิปััญญาในการตั้้�งเมืืองตั้้�งแต่่สมััยอดีีตได้้เป็็น
อย่่างดีี
ในปััจจุุบันั การบููรณะในส่่วนโบราณสถานที่่�อุุทยานประวััติศิ าสตร์์สุโุ ขทััยเริ่่�มมีีการดำำ�เนิินงานน้้อยลง มีีแต่่การสงวนรัักษา
ไว้้ เช่่น การเสริิมความมั่่�นคงของโบราณสถาน การกำำ�จััดวััชพืืชและการทำำ�ความสะอาดลวดลายปููนปั้้�นที่่�ถููกตะไคร่่ปกคลุุม
เป็็นต้้น แต่่ก็ยั็ งั พบว่่ายัังมีีการปรัับและพััฒนาพื้้�นที่่�ภายในอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ มีีการจััดภููมิทัิ ศั น์์เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ประชาชน
ทั่่�วไปสามารถเข้้ามาพัักผ่่อนได้้ พบว่่าต้้นไม้้ใหญ่่บางส่่วนถููกโค่่นล้้มจากการปรัับภููมิิทััศน์์ถืือเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าเสีียดาย แต่่ยัังพบ
ข้้อดีีในด้้านการจััดการคืือมีีการควบคุุมไม่่ให้้รถยนต์์เข้้าไปภายในมากนััก และส่่งเสริิมให้้นักั ท่่องเที่่�ยวใช้้จักั รยานในการขัับขี่่�
ภายในอุุทยานประวััติิศาสตร์์
กรณีีศึึกษาที่่� 2 อุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา โครงการนี้้�เริ่่�มต้้นในปีี พ.ศ. 2510 โดยใช้้ชื่่�อ โครงการสำำ�รวจ
ขุุดแต่่งและบููรณะปรัับปรุุงโบราณสถาน มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�จะประสานงานร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อ พััฒนาพื้้�นที่่�เกาะเมืือง
อยุุธยาให้้เป็็นที่่�กิินดีีอยู่่�ดีีของประชาชนตลอดจนอนุุรักั ษ์์โบราณสถานไว้้ให้้เป็็นสถานที่่�พัักผ่่อน หย่่อนใจและเป็็นสถานที่่�ท่่อง
เที่่�ยวของประชาชน เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ภายในเกาะเมืืองอยุุธยานั้้�นพบว่่า มีีปััญหาด้้านการ ทำำ�ลายโบราณสถานเป็็นอย่่างมาก
หากย้้อนอดีีตไปก่่อนหน้้านี้้�ประมาณ 10 ปีี ในปีี พ.ศ. 2500 เกิิดเหตุุการณ์์ กรุุแตกที่่�วััดราชบููรณะ ขโมยที่่�ลัักลอบขุุดกรุุได้้
ทรัั พ ย์์ สิิ น เครื่่�องทองเป็็ น จำำ� นวนมาก ภายหลัั ง กรมศิิ ล ปากรจึึ ง เข้้ า มาดำำ� เนิิ น การขุุ ด แต่่ ง และพบทรัั พ ย์์ สิิ น เพีี ย ง
บางส่่วนเท่่านั้้�น
ในสมััยจอมพลสฤษดิ์์� ธนะรััชต์์ เป็็นนายกรััฐมนตรีี ได้้มีีการปรัับปรุุงพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจของชาติิ มีีการจััดทำำ�แผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ โดยมีีการใช้้แผนพััฒนาฯฉบัับแรกในปีี พ.ศ. 2504-2509 การพััฒนาประเทศตามแผน
พััฒนาดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านกายภาพของเมืืองเป็็นอย่่างมาก การพััฒนานี้้�ส่่งผลกระทบ
ไปสู่่�โบราณสถานเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากมีีการขยายของเมืืองเป็็นจำำ�นวนมากทำำ�ให้้โบราณสถานบางส่่วนถููกรุุกล้ำำ��พื้้�นที่่�
ปััญหาดัังกล่่าวยัังส่่งผลกระทบมาให้้เห็็นถึึงปััจจุุบััน
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ภาพที่ 7 เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ได้รับการอนุรักษ์
ก่อปูนผอกใหม่ ถือเป็นแนวทางการอนุรักษ์
ที่ไม่ดำ�เนินการตามหลักการของกฏบัตรสากล

ภาพที่ 6 ขอบเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่มา:
แผนแม่บทเพือ่ การพัฒนาอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ระยะที2่
ภาพที่ 8 เจดีย์วัดสามปลิ้ม การตัดถนนโรจนะ

ในปีี พ.ศ.2520 จึึงได้้มีกี ารริิเริ่่�มการจััดตั้้�งอุุทยานประวััติศิ าสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาขึ้้�นเพื่่�อทำำ�การบููรณะ ปรัับปรุุงโบราณ
สถานอย่่างจริิงจััง ก่่อนหน้้านั้้�นในปีี พ.ศ. 2499 ได้้มีกี ารบููรณะปฏิิสังั ขรณ์์วิหิ ารหลวงพ่่อมงคลบพิิตร โดยใช้้เงิินที่่�ได้้รับั บริิจาค
จากนายอูู นุุ ผู้้�นำำ� พม่่ า สบทบกัั บ งบประมาณรัั ฐ บาลไทย การบูู ร ณะครั้้�งนี้้�ได้้ ทำ�ำ ตามแบบร่่ า งของสมเด็็ จ เจ้้ า ฟ้้ า
กรมพระยานริิศรานุุวัติั วิ งศ์์ ที่่�ทรงศึึกษารููปแบบที่่�ใกล้้เคีียงกัับวิิหารสมััยพระเจ้้าอยู่่�หััวบรมโกศ ให้้มากที่่�สุุด โครงการดัังกล่่าว
ถืือเป็็นการบููรณะสร้้างอาคารขึ้้�นมาใหม่่ในพื้้�นที่่�เดิิม (สมชาติิ จึึงสิิริิอารัักษ์์, 2555)
การดำำ�เนิินการบููรณะโบราณสถานภายในเกาะเมืืองอยุุธยาช่่วงแรก จะพบว่่าแนวทางการอนุุรักั ษ์์จะเน้้นในการเสริิมสร้้างความ
มั่่�นคงของตััวโบราณสถานเป็็นหลััก แต่่ก็ยั็ งั มีีบางแห่่งที่่�ได้้รับั การบููรณะโดยการสร้้างเสริิมขึ้้�นใหม่่โดย การพอกปููนทัับโบราณ
สถานทั้้�งองค์์ ถืือเป็็นการอนุุรัักษ์์ที่่�ไม่่ถููกต้้องตามหลัักการของกฏบััตร The Venice Charter โบราณสถานในกลุ่่�มดัังกล่่าว
ได้้แก่่ เจดีีย์์สามองค์์วััดพระศรีีสรรเพชญ์์ (ภาพที่่� 7) เจดีีย์์วััดใหญ่่ไชยมงคล พระปรางค์์วััดราชบููรณะ และเจดีีย์์วััดสามปลิ้้�ม
(ภาพที่่� 8) เป็็นต้้น
การจััดทำำ�แผนแม่่บทเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�เกาะเมืืองพระนครศรีีอยุุธยา จััดทำำ�ขึ้้�นมาถึึงสามช่่วง มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้างกรอบในการอนุุรัักษ์์ และแนวทางการพััฒนาให้้ถููกหลัักทางวิิชาการ แต่่อย่่างไรก็็ตามนครประวััติิศาสตร์์แห่่งนี้้�
ยัังคงประสบปััญหาในหลายด้้าน ทั้้�งด้้านมลพิิษทางเสีียง ฝุ่่�น ควััน จากยานยนต์์ที่่�สััญจรโดยรอบพื้้�นที่่� รวมถึึงปััญหาจาก
พ่่อค้้าแม่่ค้า้ ที่่�มาค้้าขายภายในพื้้�นที่่�โบราณสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ปััญหากรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดินิ ที่่�มีีชุมุ ชนบางส่่วนตั้้�งถิ่่�นฐานทัับซ้้อนกัับพื้้�นที่่�
โบราณสถาน แม้้บางแห่่งจะได้้รัับการย้้ายไปอยู่่�แห่่งอื่่�นแล้้วก็็ตาม ซึ่่�งแต่่งต่่างกัับอุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััยโดยสิ้้�นเชิิง
รวมถึึงปััญหาการพััฒนาสาธานููปโภคที่่�ไร้้ทิศิ ทาง เช่่นการขยายถนนภายในเกาะ เป็็นต้้น ล้้วนเป็็นการทำำ�ลายสภาพแวดล้้อม
ของบริิบทเมืืองประวััติิศาสตร์์ทั้้�งสิ้้�น
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ภาพที่ 9 พระปรางค์วัดบรมพุทธาราม
ที่ได้รับการอนุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2545 ด้วยการต่อยอดขึ้นใหม่
แบบไม่ถูกสัดส่วน

ภาพที่ 10 ภายในโบราณสถานวัดกุฎีดาว
ที่มีการปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผาทั้งวัด
การอนุรักษ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2544-2545

ส่่วนปััญหาการอนุุรัักษ์์โบราณสถานในพื้้�นที่่�อุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาพบว่่า ในช่่วงปีี พ.ศ.2543-2544
โบราณสถานหลายแห่่งได้้รับั การบููรณะโดยขาดความรู้้�และความเข้้าใจในการปฏิิบััติิที่่�ถูกู ต้้อง มีีการต่่อเติิมโบราณสถานขึ้้�น
ใหม่่โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงรููปแบบดั้้�งเดิิมหรืือองค์์ประกอบเดิิมที่่�มีีมาแต่่อดีีต ถืือเป็็นการทำำ�ลายหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์ เช่่น
การต่่อเติิมยอดพระปรางค์์ที่่�วััดบรมพุุทธารามแบบผิิดสััดส่่วน (ภาพที่่�9) หรืือการปรัับพื้้�นที่่�โบราณสถานหลายแห่่ง
โดยการใช้้วััสดุุกระเบื้้�องปููพื้้�นโบราณสถานทั้้�งหมดทำำ�ให้้โบราณสถานขาดคุุณค่่า และขาดสุุนทรีียภาพของความสวยงาม
ภาพที่่�10) เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ลายต้้นไม้้ที่่�ขึ้้�นโดยรอบโบราณสถานเกืือบทั้้�งหมด
การดำำ�เนิินงานบููรณะโบราณสถานในช่่วงนี้้�เป็็นการบููรณะแบบจ้้างเหมา โดยกรมศิิลปากรเป็็นผู้้�จ้้างบริิษััทเอกชนรัับเหมา
มาปฏิิบััติิการแทนหน่่วยงานรััฐ ทำำ�ให้้อาจก่่อให้้เกิิดปััญหาการบููรณะของช่่างฝีีมืือที่่�ขาดความชำำ�นาญ รวมถึึงมีีการเร่่งงาน
ให้้เสร็็จตามวัันเวลาที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา ปััญหาดัังกล่่าวล้้วนเป็็นปััจจััยที่่�อาจส่่งผลต่่อเสีียหายให้้แก่่ตััวโบราณสถานไม่่มากก็็
น้้อย รููปแบบการจ้้างเหมาในการบููรณะนี้้�ได้้รัับการวิิพากษ์์วิิจารณ์์จากนัักวิิชาการ ด้้านโบราณคดีี นัักประวััติิศาสตร์์ และ
องค์์กรด้้านการอนุุรัักษ์์ เป็็นอย่่างมากแต่่ปััญหา ดัังกล่่าวก็็ยัังไม่่สามารถหาแนวทางการแก้้ไขที่่�เหมาะสมได้้เท่่าที่่�ควร
(สมชาติิ จึึงสิิริิอารัักษ์์, 2544)
นอกจากนี้้�ลัักษณะเกาะเมืืองอยุุธยาที่่�มีีลัักษณะชััยภููมิิที่่�เป็็นเกาะมีีแม่่น้ำำ��สามสายโอบล้้อม ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เป็็น จุุดเสี่่�ยงต่่อ
การประสบอุุทกภััยเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ดัังที่่�ปรากฏในปีี พ.ศ.2554 พบว่่ามหาอุุทกภััยได้้สร้้างความเสีียหาย ให้้กับั พื้้�นที่่�อุุทยาน
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ เ ป็็ น อย่่ า งวงกว้้ า ง จากปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วที่่�กล่่ า วมาทั้้�งหมด ล้้ ว นเป็็ น เหตุุ ที่่�สุ่่� มเสี่่�ยงต่่ อ การเสีี ย หาย
ของโบราณสถาน และเสี่่�ยงต่่อการถููกถอดจากการเป็็นมรดกโลกเป็็นอย่่างยิ่่�งหากยัังไม่่มีีแนวทางการ แก้้ไขปรัับปรุุงใด ๆ
อย่่างรีีบเร่่งที่่�เป็็นรููปธรรม
กรณีีศึึกษาที่่� 3 อุุทยานประวััติิศาสตร์์พิิมาย ภาพที่่� 11) โบราณสถานที่่�สำำ�คััญของพื้้�นที่่� คืือ ปราสาทหิินพิิมาย
ภาพที่่� 12) ถืือเป็็นปราสาทหิินในวััฒนธรรมขอมที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในประเทศไทย การอนุุรักั ษ์์ปราสาทหลัังนี้้�เริ่่�มต้้นขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2477
โดยการดำำ�เนิินการของพลตรีีหลวงวิิจิิตรวาทการ อธิิบดีีกรมศิิลปากรในขณะนั้้�น เริ่่�มเสนอให้้มีีการบููรณะปราสาทหิินพิิมาย
ต่่อมาอีีก 2 ปีีจึงึ เริ่่�มมีีการขุุดแต่่งเพื่่�อเตรีียมการบููรณะแต่่โครงการอนุุรักั ษ์์ดังั กล่่าวก็็ต้อ้ งหยุุดชะงัักลง ในปีี พ.ศ. 2507 เริ่่�มโครงการ
บููรณะปราสาทหิินพิิมายอีีกครั้้�ง เว้้นช่่วงห่่างจากการขุุดแต่่งครั้้�งแรกถึึง 30 ปีี การอนุุรัักษ์์ตััวปราสาทเลืือกใช้้วิิธีีอนััสติิโลซิิส
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของกรมศิิลปากรร่่วมกัับยููเนสโกและสำำ�นััก ฝรั่่�งเศสแต่่งปลายบููรพาทิิศ โดยให้้ความช่่วยเหลืือทาง
ด้้านการเงิินและทางเทคนิิคพร้้อมส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญเข้้ามาร่่วม ให้้คำ�ำ แนะนำำ� คืือ แบร์์นารด์์ - ฟิิฟิปิ ป์์ โกรส์์ลิเิ ยร์์ (Bernard-Philippe
Groslier) เป็็นผู้้�อำำ�นวยการโครงการ ปิิแอร์์ ปิิชาร์์ด (Pierre Pichard) สถาปนิิก และไพฟ์์เฟร์์ (Pfeiffer) นัักโบราณคดีี

16

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

โดยฝ่่ายไทยมีีหม่่อมเจ้้ายาใจ จิิตรพงษ์์ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินโครงการ ใช้้เวลาดำำ�เนิินโครงการ 6 ปีี การบููรณะจึึงแล้้วเสร็็จ
(ปิ่่�นรััชฎ์์ กาญจนััษฐิิติิ, 2552)

ภาพที่ 12 ปราสาทหินพิมาย โบราณสถาน ที่สำ�คัญ
ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ภาพที่ 11 ขอบเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 13 ประตูเมืองพิมายด้านทิศเหนือ
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการอนุรักษ์

กรมศิิลปากรได้้ดำำ�เนิินการขุุดแต่่งและบููรณะ โดยของบประมาณเป็็นรายปีีต่่อเนื่่�องเรื่่�อยมาจนกระทั่่�งมีีการจััดตั้้�ง
ให้้เป็็นอุุทยานประวััติิศาสตร์์พิิมายขึ้้�น ในวัันที่่� 12 เมษายน พ.ศ. 2532 ในพื้้�นที่่�นอกเหนืือจากตััวปราสาทหิิน ที่่�ถืือเป็็น
โบราณสถานที่่�สำำ�คััญแล้้ว ภายในอุุทยานประวััติิศาสตร์์พิิมายยัังประกอบด้้วยโบราณสถานอีีกหลายแห่่ง เช่่น เมรุุพรหมทััต
กุุฎิิฤาษีี ที่่�เป็็นอโรคยาศาลประจำำ�เมืือง กำำ�แพงเมืือง ประตููเมืืองทิิศต่่าง ๆ และสระน้ำำ��โบราณ (บาราย) ซึ่่�งโบราณสถาน ใน
ปััจจุุบัันบางแห่่งได้้รับั การอนุุรักั ษ์์ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�สมบููรณ์์แล้้ว แต่่บางแห่่งก็็ยังั อยู่่�ในสภาพที่่�ขาดการดููแล เช่่น ประตููเมืือง
ด้้านทิิศเหนืือภาพที่่� 13) ที่่�ปััจจุุบันั ทรุุดโทรมและมีีการสร้้างค้ำำ��ยันั เหล็็กไว้้รอการบููรณะในอนาคต (คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ผัังเมืืองและนฤมิิตศิิลป์์, 2552)
ในอุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย ก็พบปัญหาในด้านการอนุรกั ษ์ทไี่ ม่ตา่ งจากอุทยานประวัตศิ าสตร์อยุธยา คือ การรุก
ล�้ำพื้นที่โบราณสถานที่มีมาตั้งแต่อดีต การสร้างเมืองใหม่ทับซ้อนเมืองโบราณท�ำให้โบราณสถานบางแห่งถูกรุกล�้ำและถูก
ท�ำลาย (ภาพที1่ 4) สร้างความเสียหายแก่โบราณสถานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนก�ำแพงเมืองพิมาย ทีม่ กี ารสร้างอาคาร
ทับพืน้ ทีแ่ นวก�ำแพงเมืองเดิม รวมถึงสถานทีร่ าชการบางแห่งก็ยงั รุกล�ำ้ พืน้ ทีก่ �ำแพงเมืองโบราณ เช่น อาคารพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพมิ าย โรงเรียนพิมายวิทยา เป็นต้น รวมถึงบารายใหญ่ทตี่ งั้ อยูท่ างทิศใต้ของเมือง ปัจจุบนั มีการถมพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้สร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพักอาศัยบางส่วน (ภาพที่15) จากปัญหาดังกล่าวกรมศิลปากรจึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผน
แม่บทเพือ่ การอนุรกั ษ์ขนึ้ ในปี พ.ศ.2552 โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพือ่ การส�ำรวจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ในการจัดท�ำแผนแม่บทประกอบด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นองค์รวมในการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์และพัฒนา
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ภาพที่ 14 อาคารแถวที่เปิดเป็นร้านค้าพาณิชย์ที่ตั้งอยู่
ด้านหน้าปราสาทหินพิมาย และสร้างทับบนพื้นที่สระน�้ำโบราณ

ภาพที่ 15 อาคารที่สร้างทับบนพื้นที่สระน�้ำโบราณ
(บารายใหญ่)

อุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย เพือ่ แก้ปญ
ั หาการบุกรุกพืน้ ทีแ่ ละท�ำลายโบราณสถาน รวมถึงการศึกษาในการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์
มรดกทางวัฒนธรรม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, 2552) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินการ
ตามแผนเพียงแค่การอนุรกั ษ์โบราณสถานเพียงเท่านัน้ แต่ยงั ไม่สามารถ ด�ำเนินการเรือ่ งการบุกรุกพืน้ ทีไ่ ด้ รวมถึงยังประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการประกาศขอบเขตโบราณสถานที่ยังเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานกรมศิลปากร

4. บทสรุป ข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม เราจะไปทางไหน?
เมื่่�อศึึกษาทฤษฎีีแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องในการอนุุรัักษ์์ หลายทฤษฎีีทำ�ำ ให้้สามารถประมวลได้้ว่่าคุุณสมบััติิของการอนุุรัักษ์์
โบราณสถานที่่�ดีี ไม่่ใช่่เป็็นหน้้าที่่�เพีียงแต่่ภาครััฐเท่่านั้้�น ภาคประชาชนควรที่่�จะมีีบทบาทมากขึ้้�นกว่่าแต่่ก่่อน
หน้้าที่่�หน่่วยงานภาครััฐ ความมีีหลัักในการบริิหารและแผนในการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี รู้้�หน้้าที่่�หลัักของตนเองและ ขอบเขต
ของอำำ�นาจที่่�ได้้รัับ และต้้องมีีเอกภาพในการจััดการองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับระบบสัังคม กฏหมาย และวััฒนธรรม รวมถึึงควร
มีีการกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�นให้้มากขึ้้�น จากการศึึกษาทฤษฎีีการอนุุรักั ษ์์ของประเทศอัังกฤษ (English Heritage) พบว่่า
ได้้มีีการกระจายอำำ�นาจในการอนุุรัักษ์์ออกเป็็น 2 ส่่วน ทั้้�งส่่วนกลาง (รััฐบาล) และส่่วนท้้องถิ่่�น (เทศบาล) ตามความสำำ�คััญ
และคุุณค่่าของโบราณสถานนั้้�น สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนโดยตรง ทั้้�งทางด้้าน การกำำ�หนดแผนนโยบายหรืือ
องค์์กรอิิสระ โดยมีีอำ�ำ นาจในการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของผู้้�ปฏิิบััติิของรััฐ เมื่่�อนำำ�ทฤษฎีีดัังกล่่าวมาพิิจารณา พบว่่า
มีีความสอดคล้้องบางประการกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรักั ษ์์ของไทย ที่่�เริ่่�ม กระจายอำำ�นาจไปสู่่�ส่่วนท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น
แม้้ ว่่ า อาจจะยัั ง ไม่่ เ ต็็ ม ใบนัั ก ก็็ ต าม รวมถึึ ง การให้้ ป ระชาชนเข้้ า มามีี ส่่ ว นในการ อนุุ รัั ก ษ์์ ที่่� เริ่่�มมีี ก ารเปิิ ด รัั บ
ความคิิดของคนในชุุมชนมากขึ้้�น
หน้้าที่่�ของภาคประชาชน ประชาชนเองต้้องเป็็นประชาชนที่่�มีีคุุณภาพ มีีความรู้้�พื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่� ทราบถึึง
ความสำำ�คััญของโบราณสถาน วััฒนธรรมของตน รวมถึึงวิิธีีการอนุุรัักษ์์เบื้้�องต้้น รวมทั้้�งการจััดตั้้�งกลุ่่�ม หรืือองค์์กรอิิสระที่่�
สามารถตรวจสอบการทำำ�งานของภาครััฐได้้อย่่างเป็็นเอกภาพ แต่่พบว่่าส่่วนใหญ่่ในอดีีตแนวทางการอนุุรัักษ์์โบราณสถาน
ในประเทศไทยจะเน้้นการรวมศููนย์์เป็็นหลััก โดยเจ้้าหน่่วยงานรััฐจะทำำ�หน้้าที่่�นี้้� ภาคประชาชนยัังไม่่มีีบทบาทในการเสนอ
แนวความคิิดเท่่าที่่�ควร ในช่่วงก่่อนการดำำ�เนิินโครงการอุุทยานประวััติศิ าสตร์์ของประเทศไทยโบราณสถานบางแห่่งถููกทำำ�ลาย
ลงจากความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ของประชาชนในพื้้�นที่่� และนโยบายบางช่่วงของภาครััฐแทนที่่�จะส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์ ในทาง
ตรงกัันข้้ามกัับออกนโยบายที่่�ส่่งผลให้้ เกิิดการทำำ�ลายโบราณสถาน เช่่น ในปีี พ.ศ. 2486 ได้้ออกพระราชบััญญััติิให้้นำำ�ที่่�ราช
พััสดุุออกจำำ�หน่่ายแก่่ราษฎร ทำำ�ให้้มีีการจำำ�หน่่ายที่่�ดิินและพััสดุุหลายแห่่งในพื้้�นที่่�พระนครศรีีอยุุธยา ออกจำำ�หน่่าย
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แก่่ประชาชนเป็็นจำำ�นวนมาก นโยบายดัังกล่่าวทำำ�ให้้โบราณสถานภายในเกาะเมืืองบางส่่วนถููกบุุกรรุุกเป็็นอย่่างมาก
ในปีี พ.ศ. 2490 ซึ่่�งถืือเป็็นช่่วงที่่�เศรษฐกิิจตกต่ำำ�� กระทรวงวััฒนธรรมจึึงอนุุญาตให้้มีีการประมููลซากอิิฐเก่่าจากซากโบราณ
สถาน วััดร้้าง เพื่่�อเป็็นรายได้้ของแผ่่นดิิน ทำำ�ให้้โบราณสถานภายในเมืืองพระนครศรีีอยุุธยาและพื้้�นที่่�โดยรอบเสีียหายเป็็น
จำำ�นวนมากถืือ ถืือเป็็นภััยคุุกคามจากนโยบายของรััฐบาล ครั้้�งที่่� 2 ที่่�ส่่งผลต่่อความเสีียหายของโบราณสถานในเมืือง
พระนครศรีีอยุุธยา
แนวทางการดำำ�เนิินงานการอนุุรัักษ์์โบราณสถานในบางครั้้�งแทนที่่�จะส่่งเสริิมให้้โบราณสถานดำำ�รงคงอยู่่� แต่่อาจ ส่่งผล
เสีียกลายเป็็นการทำำ�ลายให้้โบราณสถานหมดคุุณค่่าลงไปโดยปริิยาย และยัังเป็็นการทำำ�ลายหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์ที่่�
ทรงคุุณค่่าที่่�มีีมาแต่่อดีีตให้้หมดไป การบููรณะในช่่วงแรกทั้้�งที่่�อุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาและอุุทยาน
ประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย พบว่่าบางส่่วนมีีการอนุุรัักษ์์โดยการสร้้างผอกทัับโบราณสถานเดิิม รวมถึึงมีีการต่่อเติิมรููปแบบของ
โบราณสถานที่่�มากเกิินกว่่าหลัักฐานที่่�ปรากฏอยู่่� ลัักษณะดัังกล่่าวเป็็นการดำำ�เนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์ที่่�ขัดั กัับกฏบััตรสากล
แสดงให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินงานที่่�ขาดความรู้้� และขาดประสบการณ์์ แนวคิิดเรื่่�องอุุทยานประวััติิศาสตร์์ ที่่�ระบุุไว้้ใน
กฏบััตรสากล The Florence Charter หากศึึกษาให้้ดีีจะเห็็นได้้ว่่านอกจาก ตััวโบราณสถานที่่�เราต้้องอนุุรัักษ์์เป็็นหลัักแล้้ว
นั้้�นยัังคงต้้องคำำ�นึึงถึึงบริิบทโดยล้้อมของพื้้�นที่่�รอบ ๆ โบราณสถานอีีกด้้วย เช่่น ต้้นไม้้ใหญ่่ สภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ รวมถึึงจะ
ต้้องไม่่สร้้างสิ่่�งของใด ๆ ขึ้้�นมาบดบัังโบราณสถาน แต่่การดำำ�เนิินงานของอุุทยานประวััติิศาสตร์์ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่
คำำ�นึงึ ถึึงข้้อกำำ�หนดนี้้�เพีียงครึ่่�งเดีียว คืือการเน้้นการเสริิมความสมบููรณ์์ของตััวโบราณสถานเป็็นหลััก ขาดการสนใจบริิบท
รอบข้้างเท่่าที่่�ควร พบว่่าว่่าอุุทยานประวััติศิ าสตร์์สุโุ ขทััย และอุุทยานประวััติศิ าสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา ในบางส่่วนมีีการโค่่น
ต้้นไม้้เก่่าลงเพื่่�อเปิิดพื้้�นที่่�ให้้เป็็นที่่�จอดรถ และมีีการปลููกไม้้ประดัับแทนต้้นไม้้เดิิม ลัักษณะดัังกล่่าวทำำ�ให้้ตััวโบราณสถาน
ขาดบริิบทของความเป็็นเมืืองประวััติิศาสตร์์โดยสิ้้�นเชิิง นอกจากนี้้�การใช้้วััสดุุกระเบื้้�องดิินเผาปููพื้้�นโดยรอบโบราณสถาน
โดยเฉพาะที่่�อุุทยานประวััติศิ าสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา แสดงให้้เห็็นถึึงการอนุุรักั ษ์์ที่่�ขาดความสนใจต่่อบริิบทโดยรอบ จริิงอยู่่�
ว่่าอาจจะพบหลัักฐานว่่าวััดในสมััยอยุุธยาแต่่เดิิมนิิยมที่่�จะมีีการปููกระเบื้้�องดิินเผาในพื้้�นที่่�วััด แต่่ก็ไ็ ม่่มีคี วามจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
บููรณะด้้วยการปููกระเบื้้�องใหม่่ในพื้้�นที่่�โบราณสถานทั้้�งหมด หากเราดำำ�เนิินการตามแนวทางการเสนอแนะตามกฏบััตร
Athens Charter ที่่�เน้้นการคงอยู่่�โดยไม่่ไปต่่อเติิมส่่วนใดๆของโบราณสถาน ข้้อเสนอแนะเพีียงแค่่เปิิดส่่วนที่่�ขุุดพบว่่าพื้้�นที่่�
นี้้�เคยปููกระเบื้้�องมาตั้้�งแต่่ในอดีีตเพีียงบางส่่วน เราก็็สามารถอนุุรัักษ์์ทั้้�งโบราณสถานรวมถึึงให้้ความรู้้�ในด้้านโบราณคดีี
และรัักษาพื้้�นที่่�บริิบทสภาพแวดล้้อมทางประวััติิศาสตร์์โดยรอบได้้ในเวลาเดีียวกััน
ในส่่วนของการบุุกรุุกพื้้�นที่่�โบราณสถานของประชาชน ก็็ถืือเป็็นปััญหาหนึ่่�งในด้้านการจััดการเนื่่�องจาก ปััญหาดััง
กล่่าวเป็็นปััญหาที่่�ละเอีียดอ่่อนเป็็นการรวมปััญหาด้้านสัังคมเข้้ามาด้้วย จะเห็็นได้้ว่า่ การดำำ�เนิินงานของ อุุทยานประวััติศิ าสตร์์
พระนครศรีีอยุุธยา และอุุทยานประวััติิศาสตร์์พิิมาย มีีการประสบปััญหาในเรื่่�องนี้้�เป็็นอย่่างมาก ประชาชนตั้้�งถิ่่�นฐานทัับ
ซ้้อนอยู่่�ในพื้้�นที่่�โบราณสถานเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงต้้องมีีการออกกฏหมายเวนคืืนพื้้�นที่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ใช้้งบประมาณ
ในการเวนคืืนเป็็นเงิินจำำ�นวนมหาศาล ทำำ�ให้้ประชาชนในพื้้�นบางส่่วนประสบปััญหาตามมา แต่่หลัักการ ดัังกล่่าวก็็เหมาะสม
ในบางสถานการณ์์เท่่านั้้�น ควรเน้้นเฉพาะส่่วนพื้้�นที่่�โบราณสถานหลัักที่่�สำำ�คัญ
ั ไม่่ใช่่พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด พบว่่ามีีการดำำ�เนิินงานโดย
ใช้้แนวคิิดที่่�ต้้องการให้้อุทุ ยานประวััติศิ าสตร์์เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ปราศจากผู้้�คนอยู่่�อาศััย (Dead Monument) เหลืือแต่่เพีียงโบราณ
สถาน และต้้นไม้้ที่่�ปลููกขึ้้�นใหม่่เท่่านั้้�น มีีรั้้�วรอบขอบชิิด มีีประตููควบคุุมการเปิิดปิิดเป็็นเวลา โดยขอยกตััวอย่่างกรณีีศึึกษา
ที่่�อุุ ท ยานประวัั ติิ ศ าสตร์์ พิิ ม าย ที่่�ปัั จ จุุ บัั น พื้้�นที่่�หน้้ า ปราสาทจะเต็็ ม ไปด้้ ว ยอาคารตึึ ก แถว ร้้ า นค้้ า ตลาด ชุุ ม ชน
ภาพที่่� 16) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ประชาชนในเมืืองออกมาทำำ�มาหากิิน และเป็็นพื้้�นที่่�กิิจกรรมต่่าง ๆ ของเมืือง หากเรา จิินตนาการตาม
แนวคิิดดัังกล่่าวข้้างต้้น วัันหนึ่่�งแนวทางการอนุุรักั ษ์์ที่่�สุดุ ขั้้�ว คืือโบราณสถานที่่�ปราศจากผู้้�คน (Dead Monument) นี้้�เกิิดขึ้้�น
จริิง ตึึกแถวต้้องหายไป จะทำำ�ให้้การดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนในพื้้�นที่่�ต้้องเปลี่่�ยนไป กิิจกรรมที่่�เคยมีีในพื้้�นที่่�ก็็จะขาดหายไป เกิิด
พื้้�นที่่�ร้้างผู้้�คน เหลืือเพีียงปราสาทหิินหลัังเดีียวที่่�ตั้้�งตระหง่่านท่่ามกลางต้้นไม้้ขนาดเล็็กที่่�ปลููกขึ้้�นใหม่่ ภาพที่่� 17-18) ก็็คงไม่่
ต่่างกัับเมืืองร้้าง มัันจะเหมาะสมหรืือไม่่ ถืือเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าคิิดเป็็นอย่่างยิ่่�ง หากเราดููเนื้้�อหากฏบััตรสากลในด้้านการอนุุรัักษ์์
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ภาพที่ 16 มุมมองด้านทิศใต้ของเมืองพิมาย
ที่มองเห็นปราสาทหินพิมายเป็นฉากหลังในปัจจุบัน

ภาพที่ 17 แนวทางการอนุรักษ์ทางเลือก
ควบคุมป้ายโฆษณา และเสาไฟฟ้า เพือ่ เพิม่ ส่งเสริมมุมมอง
ของตัวปราสาทหินพิมายให้โดดเด่น
แนวทางนี้ เน้นให้คนยังมีส่วนในการด�ำรงอยู่ร่วมกับ
โบราณสถานท�ำให้เมืองยังคงมีชีวิตอยู่

ภาพที่ 18 แนวอนุรักษ์แบบสุดขั้ว
ทุกอย่างหายไป เหลือแต่โบราณสถาน
กับการจัดภูมิทัศน์ใหม่ ที่ปราศจากชีวิต
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จะพบว่่ากฏบััตรที่่�ออกมาในช่่วงหลัังที่่�ออกมาเพิ่่�มเติิมนั้้�น จะเน้้นให้้ประชาชนสามารถอยู่่�ร่่วมกัับกัับโบราณสถานได้้ และ
เน้้นการให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ มีีสิิทธิิในการเสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมที่เหมาะกับพื้นที่ของตน ซึ่งก็จะตรงกับในหลายทฤษฎีด้านการอนุรักษ์ จะท�ำให้ประชาชนเกิด
จิตส�ำนึกในการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ หากเป็นดังนั้นแนวคิดในการด�ำเนินงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ของไทยที่ผ่านมาถือว่ามาถูกทางหรือไม่ หน่วยงานที่ดูแลด้านการอนุรักษ์ให้ความส�ำคัญของคนใน
พืน้ ทีม่ ากเพียงพอแล้วหรือยัง เพราะหากต้องการให้อทุ ยานประวัตศิ าสตร์เป็นเพียงแค่สวนสาธารณะรองรับให้ผคู้ นมาท่องเทีย่ ว
เพื่อดึงเม็ดเงินด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ท�ำให้คนพื้นที่เกิดส�ำนักรัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้ว โบราณ
สถานเหล่านั้นก็คงไม่ต่างจากกองหิน กองอิฐโบราณกองหนึ่งเท่านั้น และก็คงเป็นการยากที่จะสร้างให้ประชาชนในพื้นที่
เกิดตระหนัก และก้าวไปสู่การอนุรักษ์แบบยั่งยืนได้
สุดท้ายยังพบปัญหาที่น่ากังวลต่อการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อีกเรื่อง คือ การจัดงานแสงสี
เสียง ที่เน้นด้านการท่องเที่ยวให้คนเข้ามา ชมโบราณสถานยามค�่ำคืนประกอบกับการแสดงต่าง ๆ การแสดงดังกล่าวมีการ
ใช้เครื่องเสียงที่มีก�ำลังขับมาก ๆ วางไว้ใกล้กับโบราณสถาน เสียงที่ดังมาก ๆ สร้างแรงสั่นสะเทือนที่สามารถท�ำให้โบราณ
สถานพังทลายได้ไม่ยาก รวมถึงมีการ จุดดอกไม้ไฟระหว่างการแสดงที่มีผลกระทบต่อโบราณสถานโดยตรง เนื่องจากเวที
การแสดงส่วนใหญ่ใช้พนื้ ทีภ่ ายใน โบราณสถานเป็นหลัก ในอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยจะใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณวัดมหาธาตุ และ
วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาใช้พื้นที่บริเวณบึงพระรามใกล้วัดมหาธาตุ ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์
พิมาย ใช้พื้นที่บริเวณภายในลานปราสาท ระหว่างการจัดงาน แสง สี เสียง ในบางแห่งจะมีการจัดพื้นที่ภายในโบราณสถาน
เป็นทีน่ งั่ รับประทานอาหาร ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ เพือ่ ชมแสง สี เสียง ระหว่างทานอาหาร พบว่านักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติบางกลุม่ มีการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ภายในโบราณสถาน หากพิจารณาให้ลกึ ซึง้ โบราณสถานนัน้ เคยมีสถานะ
เป็นวัดในพุทธศาสนา กิจกรรมลักษณะนีเ้ หมาะสมหรือไม่ ดังนัน้ ควรมีการก�ำหนดกิจกรรมภายในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์
ให้เหมาะสม ก�ำหนดโซนให้การกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่ควรให้นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วมามีบทบาทมากกว่านโยบาย
ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หากเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอนุรักษ์ไปเพื่ออะไร จึงเป็นค�ำถามปลายเปิดที่ยากที่จะหา
ค�ำตอบ
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