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1. แนวคิดเดิมและปญหา 
ปจจุบันการทองเที่ยวนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่แทบทุกประเทศทั่วโลกขานรับ   

เพราะเปนที่มาของรายไดซึ่งถามองจากการลงทุนทางวัตถุอยางผิวเผินแลว ไมมีอะไรยุงยากและ
ซับซอน เพราะอาศัยส่ิงที่นักเศรษฐศาสตร นักพัฒนา และนักบริหาร เรียกวา  ทุนทางธรรมชาติ 
ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม มาจัดการใหเกิดผลประโยชนขึ้น   การจัดการเรื่องการ
ทองเที่ยว จึงเกิดขึ้นอยางแพรหลายทั้งในระดับรัฐและเอกชนภายในประเทศและระหวางประเทศ
และภูมิภาค     หากจะมองโดยกวางๆ แลวกลาวไดวา การทองเที่ยวที่แพรหลายกันอยูในขณะนี้ 
แบงออกไดเปน ๒ ประเภท  คือ  

๑) การทองเทีย่วทางธรรมชาต ิ 
๒) การทองเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรม   
 

 การทองเที่ยว ๒ ประเภทนี้ หากมองอยางแยกสวนเพื่อใหเขากับการจัดการก็ดูเหมือนจะตัด
ขาดออกจากกันโดยเด็ดขาด  แตในทางปฏิบัติกลับเปนส่ิงที่พัวพันกันอยูอยางแนบแนน ตางกันก็แต
เพียงการใหนํ้าหนักมาก-นอยกวากันเทานั้น  ยกตัวอยางเชน การทองเที่ยวทางธรรมชาติก็มิใชเห็น
ไดแตเพียงการไปเดินปาเดินเขา สองสัตว ลองแกง แตเพียงอยางเดียว ยังตองคํานึงถึงการรุกล้ําเขา
ไปในพื้นที่ทางนิเวศวัฒนธรรมของผูคนในสังคมทองถ่ิน ไมวาจะเรื่องที่พักผอน อาหารการกิน 
การละเลน การบันเทิง และกิจกรรมในการบริการตางๆ  สวนการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม     

                                          
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ก็เชนเดียวกัน จะอยางไรเสีย ก็ยังตองเขาไปเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ิน ที่บรรดาโบราณสถานหรือแหลงทางประวัติศาสตรโบราณคดีดํารงอยู 

 แตกอนการอนุรักษและการจัดการโบราณสถานวัตถุ เปนส่ิงที่แยกออกจากพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมและผูคนในสังคมทองถ่ินทั้งอดีตและปจจุบัน  โดยใหเปนเรื่องของหนวยราชการของรฐัคอื
กรมศิลปากรจัดการดูแลแตเพียงผูเดียว  เพราะยึดถือวา โบราณสถานวัตถุ เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศชาติเปนสําคัญ  จึงทําใหบรรดาโบราณสถานวัตถุเหลานั้น กลายเปนของกรม
ศิลปากรไป  ทั้งๆ ที่ ส่ิงของเหลานั้นเปนส่ิงที่สัมพันธกับชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินเสมอมา   
ดังเห็นไดจากโบราณสถานบนเขาพนมรุง ที่มีปราสาทพนมรุงเปนประธาน  แตเดิมน้ัน คนทองถ่ิน
มิไดคิดวาเปนโบราณสถาน แตเปนศาสนสถาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากลัทธิศาสนาฮินดู
ในยุคขอมโบราณ มาเปนวัดในทางพุทธศาสนา  เปนที่ตั้งรอยพระพุทธบาทที่ผูคนมากราบไหวบูชา 
อีกทั้งมีวัดที่มีพระสงฆอยูอาศัย และมีการสรางตํานานอธิบายความเปนมา ตลอดจนมีงานไหวฉลอง
ตามฤดูกาลที่สังคมทองถ่ินเปนผูกําหนดวัน-เวลา โบราณสถานเชนนี้หลายแหงอาจอยูไกลชุมชน  
และมักถูกทิ้งรางในเวลาปรกติ  แตในชวงเวลาเทศกาลงานนักขัตฤกษ กลับคึกคักและคราคร่ําไป
ดวยผูคนทั้งที่อยูในละแวกใกลเคียงและที่ไกลออกไป  ที่แหกันมาเที่ยวไหวและรวมฉลองพิธีกรรม  

 การจัดการโบราณสถานวัตถุของกรมศิลปากร ไมไดคํานึงถึงความสัมพันธของโบราณวัตถุ
กับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมของชาวบานในทองถ่ิน  เพราะมุงยึดมั่นแตเฉพาะใน
หลักการทางวิชาการโบราณคดี ที่มองวา โบราณสถานวัตถุเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและ
อารยธรรมของชาติแตเพียงอยางเดียว ดังน้ัน การดําเนินการและการจัดการทั้งหลาย จึงอยูใน
ขอบเขตของเรื่องการขุดแตง ขุดคนทางวิชาการ การขึ้นทะเบียนประกาศเปนโบราณสถาน การ
จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีการนําโบราณวัตถุสําคัญๆ จากแหลงโบราณสถานตางๆ มาตั้ง
แสดง และอธิบายใหเห็นถึงอายุ และรูปแบบทางศิลปกรรมของโบราณวัตถุ พรอมทั้ง การจัดพิมพ
เอกสารและหนังสือที่เปนผลงานคนควาและเรียบเรียงทางวิชาการโบราณคดีขึ้นมาอธิบายและ
เผยแพร  ความกาวหนาในการจัดการโบราณสถานวัตถุของกรมศิลปากรที่แลวๆ มาจนถึงทุกวันนี้ 
จึงเปนเรื่องขยายการขุดคนขุดแตง การขึ้นทะเบียนประกาศเขตโบราณสถานและการจัด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเปนสําคัญ  การเปลี่ยนแปลงที่ทําควบคู
กันมากับความกาวหนาในการจัดการในระยะหลังๆ ไดแกการใหความสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ศิลปกรรม ที่อยูโดยรอบของแหลงโบราณสถาน และการนําเอาการสงเสริมการทองเที่ยวจาก
นโยบายรัฐบาลที่ผานมาทางองคกรการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) มาผนวก จึงทําใหเกิด
การขยายเขตของการอนุรักษและการทองเที่ยวแบบที่เรียกวา อุทยานประวัติศาสตร  มากมายหลาย
แหง รวมทั้งการขยายการสงเสริมใหอุทยานประวัติศาสตรที่เห็นวามีความสําคัญที่จะนํามาซึ่งรายได
จากการทองเที่ยวใหเปนแหลงมรดกโลกเปนลําดับตามมา   
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 อยางไรก็ตาม  การจัดการที่ทําใหการอนุรักษโบราณสถานตองเพ่ิมสภาพแวดลอมทาง
ศิลปกรรม และการนําเอาการทองเที่ยวมาผนวกใหเกิดเปนอุทยานประวัติศาสตรดังกลาวนี้  ก็ยัง
ดําเนินไปในกรอบของโครงสรางที่เห็นวา   โบราณสถานวัตถุ เปนสมบัติสวนรวมของชาติ ที่
หนวยงานราชการของรัฐเปนผูควบคุม ดูแล จัดการ รวมทั้งใหทิศทางและความหมายอยางเดิมอยูดี  
หาไดทําใหเกิดความสัมพันธกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมของคนในสังคมทองถ่ิน
เทาใดไม  ทํานองตรงขาม กลับทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามมา  
ยกตัวอยางเชน ที่วัดจามเทวี (วัดกูกุด) ในจังหวัดลําพูน ซึ่งมีพระสถูปเกาแกสมัยหริภุญชัยอยู ๒ 
องค  ในฐานะความเปนวัดที่มีพระภิกษุสงฆและมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม วัดจามเทวี อยูใน
การดูแลของกรมศาสนา แตพระสถูปเจดียทั้ง ๒ องค เปนโบราณสถานที่อยูในการดูแลและการ
จัดการของกรมศิลปากร  ความเกาแกของโบราณสถานที่เผอิญมีการกลาวถึงในตํานานเมืองหริภุญ
ชัย ไดทําใหวัดจามเทวีเปนที่สนใจ จนกลายเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวสําคัญที่ผูคนจากทั้งภายใน
และภายนอกแวะเวียนเขามาเที่ยวชมและกราบไหวสักการะ  ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อเจาหนาที่กรม
ศิลปากรเขาไปทําการขุดคน ขุดแตงและบูรณะพระเจดียองคประธานของวัด ที่เชื่อกันวาเปนของ
ดั้งเดิมที่สรางมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี  ทําใหทั้งพระสงฆและชาวบานไมพอใจ พากันตอตาน
และขับไล  เพราะทั้งพระและชาวบาน-ชาวเมืองเห็นวาพระสถูปเจดียและพื้นที่โดยรอบคือศาสน
สถานเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในระบบความเชื่อของผูคนในทองถ่ิน  แตทางเจาหนาที่กรมศิลปากรปฏิบัติ
ตาม กฎหมายที่ถือวาพระสถูปเจดียและพื้นที่โดยรอบเปนโบราณสถาน  ความขัดแยงในลักษณะ
เชนนี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาในระดับตางๆ   ระดับเล็กๆ ไดแก ระดับหมูบานที่มีวัดหรืออาคารศาสน
สถานเกาๆ ที่ทางกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว โดยออกกฏหามมิใหมีการรื้อถอน เปลี่ยนแปลงและ
บูรณะตามลําพัง โดยปราศจากความยินยอมจากกรมศิลปากร  ยกตัวอยางเชน  โบสถเกาหรือพระ
เจดียเกาที่ทางวัดและชาวบานตองการบูรณะปฏิสังขรณเพ่ือจรรโลงความเปนศาสนสถาน แตก็พ่ึง
กรมศิลปากรไมได เพราะทางราชการไมมีงบประมาณใหดําเนินการ สวนครั้นชาวบานและพระสงฆ
จะริเริ่มดําเนินการเองก็ยิ่งเปนไปไมได  เพราะโบสถหรือเจดียซึ่งครั้งหน่ึงเคยอยูในความดูแลจัดการ
ของชุมชนนั้น กลายเปนสมบัติตองหามของแผนดินที่ขึ้นทะเบียนตีตราไปแลว ในที่สุดก็ตองปลอยให
รกรางผุพังไปทามกลางความไมพอใจของคนในสังคมทองถ่ิน  หรือไมเชนนั้น ก็มีตัวอยางในอีก
หลายทองถ่ิน  ที่คนในชุมชนขัดขืนตอตานกรมศิลปากร ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณไปตามลําพัง
อยางขาดหลักทางวิชาการ  ผลก็คือโบราณสถานเหลานั้นหมดคุณคาทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมไปโดยสิ้นเชิง 
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 สวนความขัดแยงในระดับใหญๆ  ก็มีขอบเขตใหญโตกวางขวางและซับซอนขึ้น ที่เห็นไดชัดก็
คือ การกําหนดโบราณสถานและพื้นที่ใหเปนอุทยานประวัติศาสตรและแหลงมรดกโลก ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ซึ่งมีโบราณสถานหลายแหง ที่มีผูคนและองคกรหลายฝายเขามาเกี่ยวของ  อยางเชน 
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนวยราชการจากสวนกลางและสวนภูมิภาค รวม
ไปถึงนักธุรกิจเอกชนที่ทํากิจกรรมเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เปนตน  นับเปนการจัดการที่มาจาก
ภายนอก อันทําใหเกิดผลกระทบกับผูคนในสังคมทองถ่ินในทางลบมากกวาทางบวก  อธิบายไดวา 
ทั้งอุทยานประวัติศาสตรและแหลงมรดกโลก มักเกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ซึ่งคนในทองถ่ินเคย
อยูรวมกันมาชานานใหเกิดระเบียบใหม  อยางเชน การเคลื่อนยายและเวนคืนที่ดินที่เคยเปนแหลงที่
อยูอาศัยและที่ทํากินใหออกไปนอกเขตแหลงโบราณสถานและพื้นที่จัดการในการทองเที่ยว  ทั้งน้ี 
รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณะในระบบนิเวศวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินดวย  โบราณสถานหลายแหงที่
คนในทองถ่ินถือวาเปนศาสนสถานที่เกี่ยวของกับการประกอบประเพณีพิธีกรรม ก็กลายเปนแหลง
อนุรักษ  เปนโบราณสถานไป  อยางไรก็ตาม  ในขณะที่กันคนทองถ่ินออกไปจากพื้นที่ดังกลาว  ก็
เปดชองและโอกาสใหคนภายนอกที่มุงประโยชนเฉพาะทางการคาหลายกลุมเหลาเขามาครอบครอง
พ้ืนที่ ปรากฏการณ “คนในออก คนนอกยึด” ที่กลาวมานี้ คือชะตากรรมที่เกิดขึ้นจริงและพบเห็นได
อยางดาดดื่นของแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกหลายแหงในขณะนี้   ไมวาจะเปน เมือง
หลวงพระบางในประเทศลาว หรือเมืองฮอยอันในประเทศเวียดนาม   ผูคนในทองถ่ินที่เคยอยูกันมา
แตเดิมไมอาจปรับตัวไดอยางมีดุลยภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาจาก
ภายนอก   ที่เมืองหลวงพระบาง คนภายในเปนจํานวนมากตัดสินใจโยกยายออกไปอยูในบริเวณ
“รอบนอก” ของเมือง  โดยบางคนเลือกที่จะขายที่อยูอาศัยและรานคาใหกับคนนอก หรือไมเชนนั้น
ก็ใหเชาเพื่อเก็บรายไดเลี้ยงตัวเปนรายเดือนไป   บริเวณยานเมืองจึงกลายเปนยานตลาดนานาชาติ  
ในขณะที่บริเวณบานกลายเปนรีสอรท โรงแรม และที่พักของนักทองเที่ยว  แตการเปลี่ยนแปลง
สําคัญชนิดที่ส่ันคลอนรากฐานทางคุณคาอยางถึงรากถึงโคนก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับบรรดา
วัดวาอารามและโบราณสถานที่เคยเปนศาสนสถาน  ซึ่งเคยดํารงฐานะในการเปนศูนยรวมจิตใจที่มี
ความหมายในการประกอบพิธีกรรมในวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองจริงๆ   แตเดิมน้ัน การจัดสรรพื้นที่ใน
วัฒนธรรมพื้นเมืองมีการใหความสําคัญและแยกแยะอยางชัดเจนระหวาง บริเวณที่เปนพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred) และพื้นที่สาธารณ (Profane)   แตอิทธิพลของการทองเที่ยวที่ระบาดเขามาได
ลดทอนใหพ้ืนที่ตางๆ เหลานั้นกลายมาเปนเพียงพื้นที่วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น  

 เม่ือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิ ที่มีศาสนสถานเปนประธาน ถูกเปลี่ยนใหเปนพื้นที่
ทางการทองเที่ยวที่เปนสาธารณ  จนหมดความสําคัญเชิงคุณคาและความหมายไป  บรรดา
ประเพณีพิธีกรรมที่เคยตอบสนองความมั่นคงทางจิตใจและการอยูรวมกันเปนกลุมกอนทางสังคม ก็
พลอยเสื่อมความหมายลงดวย  กลับกลายมาเปนเพียง การแสดงสาธารณะเพื่ออวดนักทองเที่ยวไป  
เกิดชุดความหมายและนวกรรมใหมๆ ที่มุงเฉพาะในเรื่องการสรางสีสันใหเปนที่ประทับใจแกคน
ภายนอก เพ่ือผลประโยชนและสรางรายไดใหแกคนภายใน  ยกตัวอยางเชน การขึ้นพระธาตุภูศรี
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กลางเมืองหลวงพระบาง  ...ในความหมายเดิม พระธาตุภูศรี คือ หลักเมือง หรือ หลักจักรวาลของ
เมืองหลวงพระบาง  เชนเดียวกับบรรดานครโบราณของรัฐตางๆ ในประเทศไทย พมา และลาว  ที่
นับถือพุทธศาสนาเถรวาทเปนหลัก  (ดังจะเห็นไดวา นครโบราณเหลานี้นิยมสรางพระมหาธาตุ
เจดียไวเปนหลักจักรวาลของเมือง)   ตามตํานานของชาวลานชาง  พระธาตุภูศรีสรางขึ้นในบริเวณที่
เปน “รู” หรือที่อาศัยของพญาศรีสัตนาค ที่เปนผูนําทางวัฒนธรรมของชนชาติลาว  เปนศาสน
สถานที่ไมเคยโรยราง เพราะมีการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมา  ถือเปนแหลงพิธีกรรมที่ผูคนจากทั้ง
ภายในและภายนอก พากันขึ้นไปกราบไหว ทั้งในยามปรกติและในเทศกาลนักขัตฤกษ  แตอิทธิพล
จากการทองเที่ยวและการพัฒนาใหหลวงพระบางเปนเมืองมรดกโลกนั้น  ไดทําใหพระธาตุภูศรี 
กลายเปนเพียงสถานที่ดูพระอาทิตยตกดินของนักทองเที่ยวจากที่ตางๆไป  ไมมีการแยกแยะความ
ศักดิ์สิทธ์ิและความสาธารณออกจากกัน  ที่เห็นไดชัดคือ นักทองเที่ยวสวนใหญ ไมไดใหความเคารพ
พระธาตุ แตกลับใชพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิของชาวพื้นเมืองเปนที่จับกลุมเฮฮา รวมทั้งเปนที่น่ังพัก-นอนคุย
ของคนรุนหนุมสาว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เปนชาวตะวันตก   ปจจุบันคนหลวงพระบางที่เปนคน
รุนเกา มักหลบไปทําประเพณีพิธีกรรมตามวัด และสถานที่บางแหงที่ไมถูกคุกคามจากการทองเที่ยว  
ซึ่งผูรูที่ไดใชชีวิตในหลวงพระบางและเห็นการเปลี่ยนแปลงสวนมากมักใหขอคิดเห็นวา  ประเพณี
และวิถีชีวิตแบบเกาๆ กําลังจะถึงกาลแตกสลาย และคงดํารงอยูไดเพียงชั่วอายุคนรุนเกาเหลานั้น  
เพราะคนรุนใหมขาดความสนใจ และพรอมที่จะทําใหสถานที่ประกอบประเพณี-พิธีกรรมตางๆ 
กลายเปนประเพณีเพ่ือขานรับการกระแสการทองเที่ยว  เพ่ือใหเกิดรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

 ส่ิงที่เกิดขึ้นกับเมืองมรดกโลก อยางเชนหลวงพระบางและฮอยอันในเวียดนาม ที่กลาว
มาแลวนั้น เปนแตเพียงปรากฏการณทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ น้ีเอง  แตใน
ประเทศไทย ปรากฏการณเชนนี้ไดมีมานานแลว  ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจาก อิทธิพลการทองเที่ยวที่ทําใหมี
การจัดการเพื่อใหเกิดรายไดเขาประเทศ  จนทําใหการทองเที่ยวเปนนโยบายที่สําคัญของทางรัฐบาล
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาทุกยุคทุกสมัย     การจัดการใหโบราณสถาน
กลายเปนแหลงทองเที่ยวขนาดใหญที่เรียกวา “อุทยานประวัติศาสตรแหงชาติ”  ไดเกิดขึ้นที่เมือง
เกาสุโขทัยกอน  เปนการเคลื่อนไหวที่มาจากการชี้แนะขององคการยูเนสโก ที่รัฐบาลและกรม
ศิลปากรใหความรวมมืออยางเต็มที่ ทั้งในเรื่องการทําแผนแมบท การขุดแตงโบราณสถาน การ
กําหนดเขตอุทยานที่มีการโยกยายผูคนที่อยูอาศัยในบริเวณโบราณสถานออกไป  ตลอดจนจัดใหมี
การรวมมือจากหนวยงานราชการอื่นๆ ของรัฐ  เพ่ือระดมการตัดถนนหนทาง และติดตั้งการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ  นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็ยังไดเขามามีบทบาทอยางมากใน
การจัดกิจกรรมการแสดงแสง-สี-เสียง และงานลอยกระทงประจําป เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวทั้ง
ภายในและนอกประเทศเขามา    ยิ่งไปกวานั้นในหนังสือเรียนประวัติศาสตรชนชาติไทยของรัฐที่ใช
สอนกันตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมและอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไดทําใหยุวชน
เชื่อวา “กรุงสุโขทัย”  เปนนครหลวงแหงแรกของรัฐไทย ที่ประกาศอิสรภาพจากการครอบงําทาง
การเมืองของอาณาจักรขอมเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา และกรุงสุโขทัยคือยุคแรกเริ่มของความ
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เจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย ที่มีการสืบทอดมาจนถึงยุคที่
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี จนกระทั่งในยุคปจจุบันที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง   ส่ิงที่โดดเดน
ในทางประเพณีวัฒนธรรมสุโขทัยที่สืบทอดมาอยางไมขาดระยะก็คือ ประเพณีลอยกระทง  จึงถูกปรุง
แตงใหเปนงานแสดงที่เราความสนใจของคนทั่วไปทั้งภายนอกและภายใน โดยการสนับสนุนเผยแพร
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และรัฐบาลไทยเสมอมา จนทําใหอุทยาประวัติศาสตรสุโขทัย
กลายเปนตัวอยางของการปรับปรุงและการจัดการใหโบราณสถานตามแหลงโบราณคดีในทองถ่ิน
และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศเปนผลตามมา 

ทุกวันนี้ แมวาแนวคิดในเรื่องการทองเที่ยวจะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ดังเห็นไดจากการสรางกระบวนทัศนใหมๆ เชน การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
ขึ้นมาตอบโตกับการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ที่มีมาแตเดิมก็ตาม แตผูเกี่ยวของและ
รับผิดชอบในเรื่องการทองเที่ยวในประเทศไทย ก็เพียงยืมคําและรูปแบบแตเพียงบางอยางมา
ดําเนินการเทานั้น หาไดเขาใจความหมายที่ลุมลึกดีพอไม  การทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีที่มาจากการ
เคลื่อนไหวโตแยงของกลุมอนุรักษสากลเชน พวก Green ที่แลเห็นวา การทองเที่ยวแบบมวลชน 
(Mass Tourism)แตเดิมน้ัน เปนการทองเที่ยวแบบปลดปลอย เพ่ือความหยอนใจของนักทองเที่ยว
อยางไมมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม และชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินที่ตนลวงล้ําเขา
ไป  โดยที่รายไดและผลประโยชนกลับไปตกอยูกับคนภายนอกเปนสวนใหญ อีกทั้งทําใหเกิดความ
ขัดแยงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขึ้นแกคนภายใน  จึงเกิดแนวคิดใหมในเชิงอนุรักษที่จะทําใหการ
ทองเที่ยวเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยรูจักกัน เขาใจกัน เพ่ืออยูรวมกันไดอยางเสมอภาคและสันติ  
โดยมีนัยทางเศรษฐกิจที่จะทําใหคนในทองถ่ินมีรายได ที่จะนําไปกระจายใชจายในการดํารงชีวิต  
อนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีอัตลักษณและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  การทองเที่ยวในกระบวนทัศนแบบใหมน้ีนับเนื่องเปนลักษณะหน่ึงของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแบบยั่งยืน (Sustainable Development) หัวใจของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนี้อยูท่ีการพัฒนาแบบที่ผูคนภายใน คือคนในทองถิ่นตองมีสวนรวมในการตัดในใจและ
มีอํานาจในการตัดสินใจดวย    แตแกนแทขอนี้กลับถูกเพิกเฉยและไมใยดีในกระแสของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของหนวยราชการที่เกี่ยวของในประเทศไทยเสมอมา  การดําเนินการจัดการใน
เรื่องการทองเที่ยวในระยะตอๆ มาจึงเปนการกําหนดและตัดสินใจจากคนภายนอกอยางที่เคย
เปนมาแตเดิม  การทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องของกระบวนทัศนที่ทางรัฐและ
ผูเก่ียวของภายนอกเปนผูสรางและผูกําหนดขึ้น     ในประเทศลาวและประเทศเวียดนามก็ประสบ
ปญหาในลักษณะเชนเดียวกัน  เพราะกระบวนทัศนในเรื่องการทองเที่ยวแบบยั่งยืนถูกกําหนด
ทิศทางจากภายนอก โดยที่ใหความสําคัญกับการกระจายรายไดใหกับคนทองถ่ิน มากกวาการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของคนภายใน  ความแตกตางกันระหวางการทองเที่ยวของไทยกับของลาว
และเวียดนามนั้นอยูท่ี ชาวเวียดนามมีประเพณีในเรื่องการใหรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในเรื่องชีวิตความเปนอยูและกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ของตนเองไดมากกวาการ
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ปกครองทองถิ่นในประเทศไทย  ยิ่งกวานั้น รัฐบาลทองถิ่นเองก็มีความรูและเขาใจในชีวิต
วัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่นไดดีกวารัฐบาลในประเทศไทย โดยเหตุนี้ การทองเที่ยวใน
ประเทศเวียดนามหรือแมแตในประเทศลาวเอง ก็ยังไมอยูในขั้นที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
ในเรื่องสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โบราณสถาน แหลงวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมของ
ผูคนในทองถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเปนอยูในประเทศไทย 
 

เทาที่กลาวมานี้ ก็เพ่ือทําความเขาใจวา แมจะมีการพูดถึงการทองเที่ยวแบบยั่งยืนกันอยู
บอยๆ ทั้งในเมืองและทองถ่ิน   แตการจัดการในเรื่องการทองเที่ยวแบบมวลชนก็ยังดํารงอยู  อีกทั้ง
มีการขยายตัวไปถึงการทําใหส่ิงที่เปนโบราณสถานแหลงประวัติศาสตรและสถานที่ซึ่งมีความหมาย
ทางศิลปวัฒนธรรม  กลายเปนแหลงวัฒนธรรมเพื่อขายไป  ความพยายามใดๆ  ในการ
บูรณะปฏิสังขรณและการพัฒนา ลวนมีทิศทางไปในเรื่องการรักษารูปแบบ ไมรักษาความหมาย  แต
ในทํานองตรงกันขาม กลับปรุงแตงหรือสรางความหมายใหมๆ ไปแสดงอธิบายเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนและรายไดจากการทองเที่ยวเปนสําคัญ  ดังมีตัวอยางใหเห็นจากสิ่งตางๆ ที่ดําเนินอยูใน
ขณะนี้  เชนที่ ภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี  พระอุโบสถวัดไชยวัฒนาราม อําเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังจะอธิบายเพิ่มเติมตามลําดับตอไปนี้ 

แหงแรกคือที่ ภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี อันเปนแหลงโบราณสถานที่เกิด
จากการปรุงแตงเพิงหินและโขดหินธรรมชาติใหเปนศาสนสถาน ที่มีอายุมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร มาจนถึงสมัยทวาราวดี ลพบุรี และอยุธยา  โดยมีชื่อสถานที่และเรื่องราวในตํานานที่
คนในทองถิ่นรับรูและเกี่ยวของตลอดมา     ตามตํานาน  ตําแหนงที่ตั้ง และบรรดาโบราณสถานที่
เรียกโดยรวมวา ภูพระบาทนี้ แบงออกไดเปน ๒ กลุม ซึ่งอยูหางจากกัน คือ กลุมพระบาทบัวบก 
และกลุมพระบาทบัวบาน  โดยที่ทั้ง ๒ บริเวณ ตางก็มีวัดพระพุทธบาทที่มีรอยพระพุทธบาทเปน
ศูนยกลาง คือ วัดพระพุทธบาทบัวบก และพระพุทธบาทบัวบาน  ถาวากันตามหลักฐานทาง
โบราณคดีและการตีความหมายทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถ่ิน โบราณสถานทั้ง ๒ กลุมน้ี 
แรกเกิดจากการที่ผูคนในทองถ่ินในสมัยกอนประวัติศาสตรหรือในสมัยกอนการรับนับถือ
พระพุทธศาสนาของผูคนในทองถ่ิน ไดใชบริเวณเพิงหินและโขดหินเปนแหลงทําพิธีกรรมทางศาสนา 
โดยมีการกําหนดเขตและเขียนภาพสีสัญลักษณตางๆ ทั้งรูปเรขาคณิต คน และสัตวไว พอถึงสมัย
ทวาราวดี-ลพบุรี ที่มีอายุเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ก็มีการปรุงแตงและเพิ่มเติมแหลง
โขดหินและเพิงหิน รวมทั้งลานหินใหเปนศาสนสถานและแหลงประกอบพิธีกรรมเพิ่มขึ้น มีทั้งการ
สรางพระพุทธรูป การเขียนภาพสี แสดงเรื่องราวทางศาสนาและปกเสมาหินแสดงเขตศักดิ์สิทธ์ิขึ้น
หลายแหง จนประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ ลงมา กลุมผูคนไทย-ลาวที่เปนชาวลานชางในเขต
เมืองเวียงจันทน ก็สรางตํานานและใชสถานที่น้ีเปนแหงทางศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นมาสําหรับ
ชุมชนบานเมืองที่เรียกวา เมืองพาน ในขณะนั้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ก็มีการเคลื่อนไหว
ของผูคนในเขตแควนลานชางหรือศรีสัตนาคนหุต ในการสรางและบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานทั้ง
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ใหมและเกาขึ้น พรอมกันกับการสรางตํานานขึ้นมาอธิบาย คือตํานานพระอุรังคธาตุ ที่เนนความ
เปนศูนยกลางทางศาสนาอยูที่ เจดียพระธาตุพนม ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมใน
ปจจุบัน  ศาสนสถานที่เกิดขึ้นใหมในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ที่เกี่ยวของในอาณาบริเวณของเมืองพาน
คือ พระพุทธบาทบัวบก และพระพุทธบาทบัวบาน  พระพุทธ บาทหลังเตา ซึ่งก็รวมไปถึงบรรดา
สิมหรือโบสถที่เปนศูนยกลางทางพิธีกรรมของชุมชนในทองถ่ินอีกหลายแหง  ในขณะที่บรรดาศาสน
สถานเกาๆ ก็คือบรรดาโบราณสถานในศาสนาฮินดูและพุทธมหายานที่มีมาแตสมัยทวาราวดีและ
ลพบุรี  ไดถูกบูรณะและปรับเปลี่ยนใหเปนศาสนสถานทางพุทธศาสนาเถรวาทไป  บรรดาศาสน
สถานทั้งใหมและเกานี้ ตางก็มีชื่อและตํานานอธิบายความเปนมาและความหมาย ซึ่งตอมาไดมีการ
นําไปเชื่อมโยงเปนเรื่องราวเดียวกันในตํานานอุรังคธาตุนิทานของผูคนในเขตแควนลานชางทั้งสอง
ฝงโขงในพุทธศตวรรษที่ ๒๓  

ในตํานานอุรังคธาตุ บรรดาศาสนสถานทั้งกลุมพระพุทธบาทบัวบกและพระพุทธบาทบัว
บาน  คือศาสนสถานบนเทือกเขาภูพาน ที่ในตํานานกําหนดใหเปนเมืองพาน ที่มีกษัตริยปกครอง 
เปนเมืองคูสัมพันธกับเมืองเวียงคุกที่อยูริมฝงแมนํ้าโขง อยูที่ปากหวยดุก ในเขตอําเภอเวียงคุก 
จังหวัดหนองคายปจจุบัน ทั้งเมืองพานและเมืองเวียงคุก  มีลําหวยคุกที่ไหลจากตนน้ําในเขต
เทือกเขาภูพานมาออกแมนํ้าโขง ทั้งเมืองพานและเมืองเวียงคุกตางก็มีรอยรอยของโบราณสถาน
ตั้งแตสมัยทวาราวดี-ลพบุรีคลายคลึงกัน  ทําใหคนลานชางในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ สรางตํานาน
ขึ้นมาอธิบายวา ในสมัยกอนที่จะเกิดเปนเมืองขึ้นนั้น พ้ืนที่ในเขตเมืองพานเปนถ่ินที่อยูของ
พญานาคที่เคยเปนมิจฉาทิฏฐิ  พระพุทธเจาจึงเสด็จมาโปรดทําใหบรรดารูนาคและถิ่นที่อยูของนาค
ทั้งหลายกลายเปนศาสนสถานไป  พรอมกันนั้น ก็นําเอาเรื่องราวในกฤษณาวตาร ตอน พระกฤษณะ
ปราบทาวกรุงพาน ที่ถูกแปลงมาเปนชาดก เรื่องพระกิดพระพาน มาเปนตํานานเมืองที่แสดง
ความสัมพันธระหวางพระบารถ ซึ่งเปนเจาเมืองเวียงดุก กับนางอุสา ธิดาของเจาเมืองพาน ใหเกิด
เปนเรื่องความรักและการพลัดพรากขึ้น  ตํานานชาดกเรื่องนี้เองที่ทําใหเกิดชื่อของบรรดาศาสน
สถานทั้งในกลุมพระพุทธบาทบัวบก และพระพุทธบาทบัวบาน เปนวัดอยูหางไกลชุมชนที่ไมใครมี
การติดตอเทาใด แตในยามนักขัตฤกษหรือฤดูกาลที่ผูคนจากถิ่นตางๆ มาไหว ก็จะเกิดความคึกคัก  
คนมาไหวพระพุทธบาทและเที่ยวชมทิวทัศน และไปเคารพแหลงศาสนสถานโบราณสถานที่
เกี่ยวของ ในลักษณะเดียวกันกับคนจากเมืองตางๆ ในภาคกลางไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี
อยางไรอยางนั้น  แตทวาในปจจุบัน การจัดการแหลงโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวของกรม
ศิลปากร  ไดกําหนดบรรดากลุมโบราณสถานในกลุมพระพุทธบาทบัวบกให เปนอุทยาน
ประวัติศาสตรแหงชาติภูพระบาท การกําหนดเขตไดตัดความสัมพันธของโบราณสถานออกมาจาก
วัดพระพุทธบาทบัวบกโดยสิ้นเชิง  ซึ่งทําใหบรรดาโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตรหมด
คามเปนศาสนาถานที่สัมพันธกับพระพุทธบาทบัวบกไป  อีกทั้งใหความสําคัญและความหมายใน
เรื่องอายุและรูปแบบทางศิลปกรรมที่คนในทองถ่ินแลเห็นวาเปนความแปลกแยก อีกทั้งไมมีสิทธิ
และโอกาสมาสัมพันธไดตามประเพณีที่มีมาแตเดิม 
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โบราณสถานแหงที่สองที่เลือกนํามากลาวไว ณ ที่น้ีก็คือ วัดไชยวัฒนาราม ริมแมนํ้า
เจาพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดนี้ เปนโบราณสถานที่ สําคัญที่ สุดแหงหน่ึงทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในทางประวัติศาสตร คือ วัด
สําคัญที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง ทรงสรางขึ้นเพื่อแสดงพระเกียรติในการเปนพระจักรพรรดิราช  
โดยทําแผนผังในระบบจักรวาลวิทยาของขอมเมืองพระนคร ซึ่งทําใหแลเห็นความมีสัดสวนในการ
เปนศูนยกลางของพระปรางคประธาน ที่สมมุติเปนเขาพระสุเมรุมาศกับบรรดาพระเจดียรายที่
เปรียบเสมือนบรรดาเขาสําคัญที่รายรอบ ไดเดนชัดกวาบรรดาวัดอื่นๆ ที่มีมาแตเดิม  สวนในดาน
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ทําใหไดเห็นรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมใหมเกิดขึ้น  ที่สําคัญไดแก พระ
เจดียยอดปรางคแปดทิศที่รายรอบพระปรางคประธาน  ในขณะที่ดานหนาของมณฑลจักรวาลตามที่
กลาวมาแลว เปนพระอุโบสถใหญขนาดเกาหอง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ
หลายองค  ที่แสดงใหเห็นวามีการนําพระพุทธรูปหินที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในสมัยอยุธยา
ตอนกลางมาประดิษฐานไว  ซึ่งเปนส่ิงสะทอนใหเห็นคติในการสรางพระอุโบสถและพระวิหารที่มัก
นําเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิที่มีมากอนและเคยอยูในที่ตางๆ มาประดิษฐานไว  ดานหนาของพระ
อุโบสถใกลกับฝงแมนํ้า ก็มีพระเจดียยอไมสิบสองที่นักประวัติศาสตรศิลปสวนใหญมีความเห็นวา 
เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

วัดไชยวัฒนารามนี้ ทางกรมศิลปากรทําการบูรณะปฏิสังขรณไดดี แตไดกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ไมใหความสําคัญแกความหมายของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเทาที่ควรเปน ดังเห็น
ไดจากการใชพระอุ โบสถอันเปนศาสนสถานศักดิ์ สิท ธ์ิ มาเปนที่แสดงแสง-สี-เสียงทาง
ประวัติศาสตรแกบรรดานักทองเที่ยวในโอกาสสําคัญตางๆ อยูเสมอ  โดยไมตระหนักถึงประเพณี
และคติความเชื่อที่มีมาแตโบราณ ที่เชื่อวาสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิน้ันสงวนไวเฉพาะพิธีกรรมและกิจกรรม
ที่บริสุทธ์ิในทางพระศาสนาเทานั้น  หามไมใหมีกิจกรรมที่เปนทางโลกอื่นใดเขาไปเกี่ยวของแปด
เปอน  ถาหากละเมิดก็จะเกิดความเปนอัปมงคล ซึ่งสงผลรายไมเพียงแตเฉพาะบุคคลที่ลวงละเมิด 
หากยังขยายลุกลามไปยังบุคคลอื่นๆ ในสังคม  โดยเฉพาะผูคนในสังคมทองถ่ินที่เกี่ยวของกับ
โบราณสถานนั้นๆ   ในหลายๆ แหง บรรดาโบราณสถานใดที่เคยเปนศาสนสถานมากอนนั้น ถา
หากสังคมในปจจุบันตองการรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลง ก็ตองมีพิธีกรรมในการผาติกรรมเกิดขึ้น  
โดยไปหาพื้นที่ใหมเพ่ือสรางเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิขึ้นมาทดแทน  ดังเชน พระราชวังนารายณราช
นิเวศนของสมเด็จพระนารายณ กอนเสด็จสวรรคต ไดทรงถวายพระราชวังน้ีใหเปนวัด โปรดใหเปน
ที่บวชของบรรดาขุนนางและขาราชการในสวนพระองค  เพ่ือหนีภัยจากการยึดอํานาจของพระเพท
ราชาและหลวงสรศักดิ์  ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงมีพระราชประสงคจะบูรณะ
ใหมใหเปนพระราชวังประทับรอน ก็ตองโปรดใหมีการผาติกรรมโดยสรางวัดกวิศยาราม ใกลๆ กับ
พระราชวังนารายณ และวัดราชประดิษฐารามใกลกับพระราชวังหลวงที่กรุงเทพฯ ขึ้นมาแทน  แต
การกระทําใหพระอุโบสถและพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิของวัดไชยวัฒนาราม กลายเปนพื้นที่จัดแสดงแสง-สี-
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เสียง เพ่ือการทองเที่ยวที่ผานมา ทั้งกรมศิลปากร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ
ฝายบริหารของจังหวัด หาไดตระหนักในสิ่งที่ผูคนในสังคมทองถ่ินเกิดความไมสบายใจไม 

2. แนวคิดใหมเพื่อการจัดการ 
 ตามที่กลาวมาแลวแตขางตน ก็พอชี้ใหเห็นไดวา การจัดการอนุรักษโบราณสถานเพื่อการ
ทองเที่ยวนั้น แมจะมีการจัดการอยางเปนระบบเชน การกําหนดโบราณสถานในครอบคลุมกับ
สภาพแวดลอมทางศิลปกรรมในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร หรือแมกระทั่งการเปนแหลง
มรดกโลกก็ดี  ก็ยังคงเนนในเรื่องรูปแบบที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวแบบมวลชน เพ่ือใหเกิด
รายไดทางเศรษฐกิจ มากกวาการใหความรู ความหมายในดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม
ที่จะนําไปสูการใหผูคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกไดรูจักและเรียนรูซึ่งกันและกัน  รวมทั้ง
การทําใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ที่ผูคนในทองถ่ินมีสวนรวมในการใหความรูและมีรายไดทาง
เศรษฐกิจจากการทองเที่ยว  จากจุดออนตางๆ น้ีเอง ที่ทําใหแนวคิดใหมเพ่ือการจัดการแหลง
โบราณสถานกับการทองเที่ยว เปนเรื่องของการที่ตองใหความสําคัญกับ 
 

๑. ความหมายทางสังคม-วัฒนธรรมของแหลงโบราณสถานทั้งในอดตีและปจจุบัน 
๒. การทองเทีย่วแบบยั่งยืนที่เปนลักษณะหนึ่งของการพฒันาแบบยั่งยนื 
 

เรื่องแรก คือการใหความหมายทางสังคม-วัฒนธรรมของแหลงโบราณสถานนั้นก็คือ   
โบราณสถานแตละแหงไมไดอยูอยางลอยๆ หากมีความสัมพันธกับบริบททางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของสังคมทองถ่ินทั้งในอดีตและปจจุบัน  ยกตัวอยางเชน โบราณสถานที่เปนวัดและสระ
นํ้าใหญกลางเมืองสุโขทัย ที่ทางราชการกําหนดใหเปนสถานที่เพ่ือการลอยกระทงกันในวันประเพณี
ลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยในปจจุบันนั้น  ผูคนที่มาเที่ยวในงานลอยกระทง หาไดรูซึ้งถึงความหมาย
วาเปนอะไรตามความเปนจริงทางวิชาการ  แตทํานองตรงขาม กลับรับรูผานความเปนจริงทาง
จินตนาการจากนิยายประวัติศาสตร วาเปนสถานที่ซึ่งคนในเมืองสุโขทัยสมัยพระรวงหรือพอขุน
รามคําแหง ไดมาประกอบพิธีลอยกระทงกันในวันเพ็ญเดือนสิบสอง  การใหความสําคัญกับความ
จริงทางนิยาย ไดกลายเปนความจริงทางประวัติศาสตรในการรับรูของผูคนทั่วไปที่ไปเที่ยวงานลอย
กระทงกันทุกปไป  นับเปนการบดบังความจริงทางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมอยางส้ินเชิง  
ซึ่งถาหากไดมีความพยายามที่จะจัดการใหความรูความเขาใจในเรื่องขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
แลว ก็จะทําใหผูคนที่มาเที่ยวไดเกิดความรูที่ถูกตองและเปนประโยชนขึ้น  แมวาจะชื่นชมและ
เพลิดเพลินกับการลอยกระทงซึ่งเปนเรื่องของการสมมุติและจินตนาการก็ตาม 
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ถาหากมีการศึกษาและใหความจริงทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับโบราณสถานที่ถูกใชใหเปน
สถานที่ลอยกระทงกันแลว  ก็จะไดหลายสิ่งหลายอยางที่เปนทั้งคําถามและคําตอบ ที่นําไปสู
ความคิดความเขาใจอยางมีสติปญญา โดยผูอยากรูจะเห็นไดวา วัดและสระน้ํานั้น นับเนื่องเปน
โครงสรางอยางหนึ่งของเมืองโบราณสุโขทัย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก  การจัดการน้ําเพื่อบริโภคและ
อุปโภคของคนในเมืองสุโขทัยในสมัยโบราณ  ซึ่งในศิลาจารึกหลักที่หน่ึงกลาววา “นํ้าในตระพังโพยสี 
กินดี เหมือนกินโขงเมื่อแลง”  ตระพังโพยสีหรือสระน้ําขนาดใหญ ที่มีเกาะกลางน้ําอันเปนที่ตั้งของ
วัดและพระสถูปขนาดใหญเชนนี้ มีหลายแหงในเมืองสุโขทัย จนกลาวไดวาเปนอัตลักษณของเมือง
สุโขทัยทีเดียว เพราะที่เมืองโบราณอื่นๆ จะไมพบมากแหงเทาที่น่ี  ที่สําคัญก็คือความหมายและ
หนาที่ของสระที่เปนแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนเมือง ยังดํารงเรื่อยมาจนเมื่อไมนานมานี้  
เพราะกอนหนาที่จะมีการบูรณะเมืองเกาสุโขทัยขึ้นเปนอุทยานประวัติศาสตรแหงชาติน้ัน บรรดา
ชาวบานที่อยูตามชุมชนตางๆ ในบริเวณเมือง ตางพากันมาตักนํ้า ขนน้ําจากตระพังโพยสี ไปกินไป
ใชกันทั้งส้ิน  ยกตัวอยางเชนชุมชนบานเมืองเกา ที่เปนชุมชนเกาแก ไดใชนํ้าในตระพังทองเปน
แหลงกิน-ดื่มและบริโภค  ในขณะเดียวกันก็บูรณะวัดตระพังทองซึ่งอยูกลางตระพังขึ้นมาเปนวัดที่
ประกอบพิธีกรรมของชุมชน รวมทั้งบรรดางานนักขัตฤกษ ประเพณีพิธีกรรมตางๆ ในรอบปก็มาทํา
กันที่วัดนี้  ทั้งเชาและเย็น สระน้ําวัดตระพังทองเปนที่ชุมนุมของคนรุนหนุมสาวที่พากันมาตักนํ้าและ
ขนน้ําไปใชในชีวิตประจําวัน  ตอมาเมื่อมีการบูรณะเมืองเกาสุโขทัยขึ้น ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
เห็นวา ในสระน้ําวัดตระพังทองมีสาหรายและวัชพืชขึ้นอยูเต็ม เลยใหหัวหนาหนวยศิลปากรที่
รับผิดชอบในการบูรณะโบราณสถานทําการขุดลอกสระน้ําเอาวัชพืชออก นํ้าก็เลยเกิดคันขึ้นมา ทํา
ใหชาวบานตองเลิกใชนํ้า  หันไปใชนํ้าและขนน้ําที่สระตระพังวัดสระสี ซึ่งอยูกลางเมืองหางจาก
ชุมชนไปไกล  ปจจุบันเมื่อมีการบูรณะเมืองเกาเสร็จแลว ไดมีการทําทอน้ําประปาเขามาใชในเมือง 
การใชนํ้าที่ตระพังวัดสระสีก็คอยๆ หมดไป  ในขณะที่ทางราชการก็บูรณะตระพังวัดสระสีใหมาเปน
สถานที่เพ่ือการลอยกระทงประจําปกันอยางเชนทุกวันนี้  เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหเห็นไดวา 
ความหมายและความสําคัญของตระพังโพยสีในทางประวัติศาสตรไดถูกบดบังไปเสียแลว ดวยการ
จัดการโบราณสถานแบบใหมเพ่ือการทองเที่ยวดังที่เปนอยูในทุกวันนี้ 

ในเชิงการเรียนรูและคนหาความจริงทางประวัติศาสตรเพ่ือทําความเขาใจถึงสังคม
วัฒนธรรมของคนสุโขทัยทั้งในอดีตและปจจุบันนั้น  เพียงการเริ่มตนที่ความหมายและความสําคัญ
ของสระตระพังโพยสีเพียงจุดเดียว ก็สามารถตั้งคําถามและหาคําตอบที่เชื่อมโยงไปใหเห็นความ
เปนมาทางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมเมืองสุโขทัยในลักษณะที่เปนองครวมไดไมยาก  ซึ่ง
หลายๆ แหงในการจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวในตางประเทศก็ทําอยู   ถาเริ่มจาก
โครงสรางทางกายภาพของเมืองสุโขทัย จากตําแหนงของตระพังโพยสีน้ี  ก็สามารถตั้งคําถามไดวา 
เพราะเหตุใดสระนี้จึงเปนอัตลักษณสําคัญในการจัดการน้ําของเมืองในสมัยโบราณ  เพียงแคคําถาม
น้ีก็นําไปสูการพิจารณาศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของบริเวณที่เมืองสุโขทัยตั้งอยูไดเลย
ทีเดียวจริงๆ แลว  กอนที่จะมีการบูรณะเมืองเกาขึ้นเปนอุทยานประวัติศาสตรน้ัน ก็ไดมีการศึกษา
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เก็บขอมูลกันพอสมควรอยูแลว  ทําใหไดความรูวา บริเวณเมืองเกาสุโขทัยและอาณาบริเวณโดยรอบ 
มีนํ้าใตดินอยูในระดับลึกมากจนไมสามารถดึงขึ้นมาใชโดยเทคนิกและการจัดการน้ําแบบโบราณ  
ดังน้ัน เพ่ือที่จะไดมีนํ้าใช จึงตองอาศัยวิธีกักนํ้าไวบนผิวดินเปนสําคัญ  ซึ่งก็แลเห็นจากโครงสราง
ทางกายภาพของเมืองสุโขทัยและปริมณฑลเอง ที่พ้ืนที่โดยทั่วไปในแหลงที่อยูอาศัยทั้งในเมืองและ
รอบๆ เมือง มีรองรอยของสระน้ําใหญนอยไปทั่ว  สระใหญก็คือ บรรดาตระพังทั้งหลาย ที่มัก
สัมพันธกับบริเวณวัดและศาสนสถาน ในขณะที่สระเล็กๆ มีกระจายอยูทั่วไป ซึ่งในปจจุบันตื้นเขินไป
แลวเปนจํานวนมาก บรรดาสระใหญและสระนอยเหลานี้จะสัมพันธกับแนวคันดินที่เรียกวา ทํานบ
ขนาดใหญ-นอยที่ทําหนาที่เบนน้ําและชักนํ้าที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงเชิงเขาที่อยูทางทิศใตและทิศ
ตะวันตกเขามาในเขตเมือง ทํานบขนาดใหญก็คือส่ิงที่เรียกวา ถนนพระรวง ที่มีความยาวตั้งแตเมือง
เกากําแพงเพชร ผานเมืองสุโขทัยไปยังเมืองศรีสัชนาลัย ถนนหรือทํานบนี้มีกลาวถึงในจารึกเมือง
กําแพงเพชรวาเปน ทอปูพระยารวง  ซึ่งเปนที่ชักนํ้าจากเมืองกําแพงเพชรไปใชที่เมืองบางพาน  
รอบๆ เมืองสุโขทัยทั้งดานตะวันตกและดานใต ก็มีทํานบขนาดใหญอีกหลายแหง ที่มีหนาที่ทั้งกันน้ํา
และเบนน้ําปาที่มาแรงไมใหไหลเขาทวมบานเมืองอยางเฉียบพลัน และเบนน้ําและชลอน้ําเขาสูสระ
นํ้าและตระพังเพ่ือกักนํ้าไวใชในการบริโภคและอุปโภค โดยน้ําที่กักอยูในสระน้ําและตระพังเหลานี้ 
จะซึมเขาสูบอน้ํารูปกลมที่กรุดวยอิฐในเขตบานและวัดเพื่อเปนน้ําดื่มกินที่สําคัญ  อีกส่ิงหน่ึงที่โดด
เดนพอๆ กับตระพังโพยสี และพบเห็นไดทั้งในเมืองและนอกเมืองสุโขทัย ก็คือ วิธีการเก็บกักนํ้าไว
ในลักษณะที่เปน คูนํ้ารอบบริเวณวัดเกือบทุกแหง และบริเวณโดยรอบชุมชนที่เปนเมือง อยางเชน  
หวยแมโจนที่อยูรอบวัดพระพายหลวง เปนตน  เปนสระน้ําขนาดใหญที่ลอมรอบพื้นที่วัดพระพาย
หลวง ลักษณะเชนนี้เปนส่ิงเดียวกันกับสระน้ําขนาดใหญที่เรียกวา แทงกโมท (Tank Moat)  รอบ
นครวัด ในประเทศกัมพูชาทีเดียว 

ยิ่งกวานั้น การใหความหมายและความสําคัญของตระพังโพยสี ที่เปนโครงสรางสําคัญใน
การจัดการน้ําของเมืองสุโขทัย ยังอาจเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรสําคัญที่นําไปเชื่อมโยงและ
ตีความใหเห็นวา ประชากรของเมืองสุโขทัยทั้งที่อยูในเมืองและนอกเมืองนั้น นาจะมีจํานวนเทาใด  
เพราะการดํารงชีวิตของผูคน จําเปนตองไดสัดสวนกับปริมาณน้ํากินน้ําใช  เรื่องเชนนี้ เคยมีการ
สนทนากันในวงการประวัติศาสตรสุโขทัยบอยๆ วา ผูคนของเมืองสุโขทัยนาจะมีจํานวนไมมากจนถึง
ขนาดเรือนหมื่นหรือเรือนแสนแตอยางใด  อีกทั้งความแหงแลงอัตคัตน้ําในฤดูแลง ก็มีสวนที่ทําให
เมืองลดความสําคัญลงไป เกิดเมืองใหญที่มีพ้ืนที่นํ้าอุดมแทนที่เมืองพิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชร
แทน 

นอกจากเรื่องของตระพังโพยสี ที่ถูกนํามาใชเปนแหลงดึงดูดการทองเที่ยวอยางไมใยดีตอ
ความหมายทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแลว  ก็มีโบราณสถานสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง
สุโขทัยที่ถูกละเลย คือ วัดมหาธาตุ ที่อยูกลางเมืองสุโขทัย ที่ไดรับการขุดคน ขุดแตงและบูรณะแลว
เปนอยางดี  รวมทั้งไดมีการพบหลักฐานขอมูล ที่ทําใหเขาใจถึงศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของเมือง
สุโขทัยแลว ยังเปนสถานที่ซึ่งนําไปอธิบายเชื่อมโยงใหเกิดความเขาใจถึงส่ิงที่เรียกวา “อารยธรรม
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ไทย” ที่คนสวนใหญในปจจุบันมักโอกันดวยคําพูดและการแสดงออกในลักษณะตางๆ  แตวาขาด
ความเขาใจสาระสําคัญที่ลุมลึก วัดมหาธาตุนับเนื่องเปนศาสนสถานสําคัญแหงหน่ึงในโครงสราง
ทางกายภาพของเมืองสุโขทัย  เพราะเปนวัดใหญที่สําคัญที่สุดของเมือง  ตั้งอยูในบริเวณที่เปน
ศูนยกลางของนคร อีกทั้งเปนสัญลักษณของความเปนเมืองพระนครของรัฐสุโขทัยดวย  ความสําคัญ
เชนนี้ มีอยูในศิลาจารึกหลายๆ หลักของสุโขทัย ที่กลาวถึงการสรางพระมหาธาตุเจดียตามเมืองที่
เปนนครตางๆ ไมวาเมืองศรีสัชนาลัย เมืองนครชุม เมืองสระหลวงสองแคว วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย 
เปนกลุมโบราณสถานที่มีความซับซอน (Complex) ตั้งอยูในพื้นที่ๆ มีคูนํ้าลอมรอบและติดตอกับ
สระตระพังโพยสีขนาดใหญ  รวมทั้งมีวัดที่เปนบริวารอยูโดยรอบ เชน วัดตระพังเงิน และวัดสระสี 
เปนตน  ภายในบริเวณคูนํ้ารอบๆ มีพระมหาธาตุเจดียทรงดอกบัวที่ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญที่มีกําแพงเตี้ยๆ ลอมรอบ  มีประติมากรรมปูนปนของพระปางลีลาอยูตามชอง อีกทั้งมีพระ
เจดียหรือพระสถูปรายตั้งลอมอยู ๘ ทิศ  ทําใหพระมหาธาตุเจดียดูประหนึ่งเขาพระสุเมรุที่รายลอม
ไปดวยเขาสัตตบริภัณฑในระบบไตรภูมิอันเปนระบบจักรวาลวิทยาทางพระพุทธศาสนา  สองขาง
ของพระสถูปทั้งดานเหนือและดานใต มีวิหารพระอัฏฐารส หรือพระยืนขนาดใหญขนาบ   ในขณะที่
เบ้ืองหนาดานตะวันออกของพระสถูป เปนที่ตั้งของพระมหาวิหารสิบเอ็ดหอง อนเปนที่ประดิษฐาน
พระประธานและพระพุทธรูปสําคัญของบานเมือง  พระมหาวิหารนี้เปนที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญ
ของทั้งทางศาสนาและรัฐบาล พ้ืนที่โดยรอบของทั้งพระมหาสถูปและพระมหาวิหารยังราบรอบไป
ดวยพระเจดีย พระอุโบสถ พระวิหารรายใหญ-นอยอีกเปนจํานวนมาก ที่สรางขึ้นในสมัยที่แตกตาง
กัน ซึ่งทําใหเห็นไดวา วัดมหาธาตุน้ี เปนวัดสําคัญที่มีอายุตั้งแตแรกเริ่มของเมืองสุโขทัยมาจนถึง
สมัยหลังที่ความเปนพระนครหลวงของสุโขทัยส้ินสุดไปเลยทีเดียว 

จากหลักฐานทางโบราณสถานวัตถุและศิลาจารึก ชี้ใหเห็นวา จุดเริ่มตนของศาสนสถานของ
วัดมหาธาตุน้ี เกิดขึ้นที่บริเวณพระมหาสถูปกอน ซึ่งเปนที่ๆ เคยมีพระเจดียมหาธาตุองคกอนตั้งอยู
และรายรอบไปดวยพระเจดียทรงปราสาทสี่ทิศ  สมัยหลังลงมา จึงไดมีการสรางพระสถูปทรงดอกบัว
ขึ้นมาแทนและเพิ่มเจดียทิศขึ้นมาอีก ๔ องค ทําใหกลายเปน ๘ องคไป  นอกจากพระมหาสถูปแลว 
วิหารและพระอัฏฐารสทั้งสองขาง ก็นาจะเปนส่ิงที่สรางขึ้นในเวลาไลเลี่ยกับพระมหาสถูปองคเดิม 
ในขณะที่พระวิหารไดมีการสรางขยายใหใหญโตเปน ๑๑ หอง อันเปนขนาดพระวิหารของบานเมือง
ที่สําคัญ ดังเชนพระวิหารวัดพระศรีสรรญเพชญ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการสันนิษฐานวา 
การสรางพระมหาเจดียทรงดอกบัว นาจะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระมหากษัตริยสุโขทัยองคสําคัญคือ 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ซึ่งก็รวมทั้งการสรางและขยายพระ
วิหารดวย  แตที่สําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่งสําหรับพระมหาวิหารก็คือ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่
สําคัญของบานเมือง ซึ่งในศิลาจารึกสุโขทัยกลาววาในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิ
ไทยนี้ ไดมีการสรางพระพุทธรูปทอง (สัมริด) ขนาดใหญขึ้นเปนพระประธาน  ซึ่งก็คือ พระศรีศากย
มุนี ซึ่งเม่ือเมืองสุโขทัยรางไปแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงนํามายัง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือประดิษฐานไวเปนพระพุทธรูปสําคัญของบานเมืองที่วัดสุทัศนเทพวราราม  
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นอกจากพระพุทธศรีศากยมุนีแลว ก็ยังมีพระพุทธรูปอีกองคหน่ึงคือ พระพุทธสิหิงค ที่เชื่อกันวาเคย
ประดิษฐาน ณ พระมหาวิหารแหงน้ี  ความสําคัญของพระศรีศากยมุนีสะทอนใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรืองทางเทคโนโลยีในการหลอประติมากรรมสัมริดขนาดใหญของชนชาติไทย ในสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐   เพราะมิไดพบแตเฉพาะที่เมืองสุโขทัยเทานั้น ที่เมืองอโยธยาก็ยังพบ 
พระพุทธรูปพระเจาธรรมิกราช  ที่ปจจุ บันเหลืออยู เ พียงแคพระเศียร  ประดิษฐานอยู ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอยุธยา  ประเพณีการหลอพระพุทธรูปประธานสัมริดเชนนี้  สืบเนื่องมา
จนถึงสมัยหลังๆ เชน มีการหลอพระพุทธชินราช ที่เมืองพิษณุโลก และพระพุทธศรีสรรเพชดาญาณ 
และพระมงคลบพิตรที่อยุธยา เปนตน 

ศาสนสถานที่สําคัญอีกสองแหงที่สรางขึ้นในสมัยหลังลงมาในวัดมหาธาตุสุโขทัย ก็คือ พระ
สถูป ๗ ยอด ซึ่งอยูหางจากพระวิหารไปทางทิศใต กับพระวิหารนอยที่ตั้งอยูขางหนาพระมหาวิหาร 
๑๑ หอง พระสถูป ๗ ยอดนั้น ยอดพระสถูปพังลงหมดแลว แตเปนสถูปขนาดใหญที่มีการสรางขึ้น
อยางสวยงาม มีภาพเขียนสีภายในกรุ และมีลายปูนปนอันเปนศิลปแบบสุโขทัยที่สวยงามประดับ
ตามชองตางๆ ของกําแพงแกว พระสถูปองคน้ี ผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดีของกรมศิลปากร 
สันนิษฐานวา สรางขึ้นเพื่อเปนที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย สวนพระ
วิหารนอยขางหนาพระมหาวิหาร ๑๑ หองนั้น เปนส่ิงที่สรางขึ้นในสมัยหลังราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-
๒๑ ลงมา  เพราะตั้งอยูบนฐานที่สูงกวาวิหารรุนแรก อีกทั้งพบศิลาจารึกปูสบถหลาน ที่เปนการทํา
สัตยสาบานระหวางกษัตริยสุโขทัยกับกษัตริยเมืองนาน ในการรวมมือกันทําสงครามกับขาศึกที่มา
รุกรานสุโขทัย  จารึกหลักน้ีนับเปนหลักฐานประวัติศาสตรการเมืองและประวัติศาสตรสังคมของรัฐ
สุโขทัยที่สําคัญชิ้นหนึ่งทีเดียว ส่ิงสําคัญยิ่งที่เราจะไดเรียนรูในเรื่องความหมายและความสําคัญของ
วัดมหาธาตุในบริบททางศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุโขทัยก็คือ   การที่วัดมหาธาตุมีศาสนสถาน
หลายยุคหลายสมัยนั้น มีความสําคัญในการศึกษารูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมของสุโขทัยเปน
อยางดี เพราะไดเห็นรูปแบบของศิลปกรรมตั้งแตสมัยแรกจนถึงสมัยหลังอยางชัดเจน  ซึ่งเม่ือนําไป
เปรียบเทียบกับบรรดาวัดมหาธาตุสําคัญของเมืองนครอื่นๆ ไมวาจะเปนอยุธยา แพรกศรีราชา 
ศรีสัชชนาลัย เชียงใหม และนครศรีธรรมราช เปนตน  ก็จะเห็นวามีอะไรหลายอยางคลายคลึงกัน  
ที่สําคัญที่สุดก็คือ วัดมหาธาตุไมเพียงแตเปนที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดียที่สําคัญของบานเมือง
เทานั้น หากยังเปนสุสานหลวงที่บรรดากษัตริยและเจานายตลอดจนบุคคลสําคัญหลายยุคหลาย
สมัย ไดสรางพระเจดียบรรจุอัฐิธาตุหรือสรางพระสถูปเจดียวิหารใหญนอยถวายเปนการบําเพ็ญกุศล
อยางตอเนื่อง 

ยิ่งไปกวานั้น ส่ิงสําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่งของวัดมหาธาตุสุโขทัย ก็คือ การเปนศาสนสถานที่
เชื่อมโยงใหแลเห็นอารยธรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทที่เปนรากเหงาของอารยธรรมไทยในพื้น
แผนดินสุวรรณภูมิและสยามประเทศตั้งแตอดีตมาจนปจจุบัน  เพราะเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางกันระหวางอารยธรรมที่ตั้งอยูบนรากฐานของศาสนาฮินดูและพุทธมหายาน อยางเชนที่พบ
ในประเทศเขมร เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทั้งการมีอะไรที่เชื่อมโยงและเหมือนกันในอารย
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ธรรมของพมา มอญ ลาว และศรีลังกา เพราะแตละแหงก็เนนพระมหาสถูปอันเปนที่บรรจุพระบรม
ธาตุของพระพุทธเจาเปนหลักของจักรวาล เปนส่ิงที่แตกตางไปจากอารยธรรมในสายฮินดู-พุทธ
มหายาน ที่ใหความสําคัญกับปราสาท อันเปนที่ประดิษฐานของรูปเคารพของพระเจาหรือเทพเจา 
เปนแกนกลางของจักรวาล  วัดมหาธาตุของเมืองสุโขทัยคือส่ิงที่เปนตัวแทนของการเปนวัดสําคัญ
ของบานเมืองที่เปนนครแทบทุกแหงมาจนปจจุบัน เพราะเปนวัดอันเปนที่ประดิษฐานของสิ่งที่คน
ตองมากราบไหวบูชา และประกอบประเพณีพิธีกรรม รวมทั้งงานฉลองสมโภชเปนประจําในรอบป  
รวมทั้งพระราชพิธีสําคัญๆ ของบานเมือง ก็ตองมาทํากันที่วัดนี้ ดังเห็นไดจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ ที่
กลาววา กลางเมืองสุโขทัยมีพระอาราม มีพระพุทธรูปอันใหญอันรามที่เม่ือเสร็จพิธีกรานกฐินแลว 
ผูคนตางก็พากันเขามาแทบทุกประตูเมือง มาจุดเทียนเผาไฟไหวพระกัน ซึ่งคําวาการจุดเทียนเผาไฟ
น้ี ไดถูกบิดเบือนไปเปนการเขามาเลนลอยกระทงในจินตนาการเรื่องการทองเที่ยวไป 

เรื่องที่สองคือ ความคิดในการทําใหการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรม 
เปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในบริบทของการพัฒนาแบบยั่งยืน  การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่ผาน
มานั้น เปนส่ิงที่ถูกวิพากษวิจารณกันอยางหนักวา เปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืนที่มีผลทําใหเกิดการ
ทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของผูคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุใน
ทองถ่ินตางๆ   เพราะมุงในเรื่องรายไดทางเศรษฐกิจมากกวาความสุขสงบและความเปนปกแผนทาง
สังคม นับเปนการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพ เปนการพัฒนาที่การตัดสินใจในเรื่องของทางเลือกเปนส่ิงที่
ถูกกําหนดหรือชี้แนะมาจากภายนอกเปนสําคัญ เหตุ น้ีในปจจุบันจึงเกิดปรากฏการณและ
กระบวนการตอรอง ที่จะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมเปนกระบวนการทางสังคม-เศรษฐกิจ ที่
ใหความสําคัญกับชีวิตวัฒนธรรมของผูคนที่อยูในพื้นที่ทองถ่ินที่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปนตัว
ตั้ง  เปนการพัฒนาแบบมีดุลยภาพที่ทําใหเกิดความสมดุลยระหวางทางเลือกและการเสนอแนะจาก
ภายนอกกับการรับรูและการเลือกรับจากภายใน  การจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวสวน
ใหญที่ดํารงมาจนถึงทุกวันนี้ ก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ที่การตัดสินใจ
และการจัดการมาจากเจาหนาที่และหนวยราชการของรัฐที่เกี่ยวของแตเพียงโสดเดียว  ดังเชนที่เห็น
ในเรื่องอุทยานประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีที่กลาวมาแลวแตขางตน แมวาหลายๆ ครั้งที่
เจาหนาที่หรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะกลาววาปจจุบันไดมี
การเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินหรือพื้นที่เขามามีสวนรวมดวยก็ตาม ก็ยังเปนการดําเนินการและการ
ใหโอกาสอยางผิวเผิน อีกทั้งคอนขางกระเดียดไปในเรื่องของใหมีสวนไดจากรายไดทางเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ เชนมีการนําเอาตํานานและประเพณีทองถ่ินเขามาจัดการแสดงในการทองเที่ยว และให
คนในทองถ่ินมาแสดง มาขายของที่ระลึก เพ่ือใหมีสวนไดในเรื่องรายไดและมีหนามีตาเพิ่มขึ้น 
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แตทวาบรรดาเรื่องราวในตํานานและการแสดงตางๆ น้ัน มักเปนส่ิงที่คนขางนอกคิดใหหรือ
กําหนดใหเปนสําคัญ อยางเชนที่อุทยานประวัติศาสตรเขาพนมรุง ครั้งหน่ึงไดมีการนําเอาตํานาน
พ้ืนเมืองมาจัดแสดงแสง-เสียงในงานทองเที่ยวประจําป แตแทนที่ทางราชการจะนําเอาตํานาน
พื้นเมืองของทองถ่ินพิมาย-พนมรุง ที่ผูคนรูจักมาเปนเนื้อหา กลับนําเอาตํานานจากทองถ่ินอื่นมา
จัดแสดงแทน  คือเรื่องอุษา-บารถ อันเปนตํานานพื้นถ่ินของเมืองพาน-เวียงคุก ในเขตอําเภอบาน
ผือ จังหวัดอุดรธานี แทนที่จะเปนตํานานปาจิตต-อรพิมพ ของทางพิมายและพนมรุง ที่บรรดาชื่อ
สถานที่ไมวาชุมชน แหลงทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ มีกลาวอยูในตํานานในลักษณะที่เปน
ประวัติศาสตรทองถ่ินที่ผูคนรูจัก เลยทําใหกลายเปนเรื่องแปลกใหม การแสดงใหม ที่คนในทองถ่ิน
มามีสวนรวมในการแสดงเพื่อใหมีรายได เปนการตอบแทนเปนครั้งๆ ไป แทนที่จะมีสวนรวมอยาง
ภาคภูมิใจของกลุมคนที่อยูรวมกันในสังคม    

นอกจากนี้ ยังมีอีกหน่ึงตัวอยางที่เกิดขึ้น ณ  อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ที่แสดงใหเห็นวา
คนทองถ่ินไมพอใจและขัดเคืองตอการแทรกแซงเรื่องการทองเที่ยวของหนวยงานรัฐบาลที่มีตอ
ประเพณีเทศนมหาชาติ หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “บุญพระเวส”  โดยที่การทองเที่ยวและทาง
ราชการจัดใหมีงานผีตาโขนขึ้นเปน “จุดขาย” ของงาน   ซึ่งนับวาเปนการนําเอาเรื่องผีตาโขนมา
ปรุงแตงอยางตื้นเขินและปราศจากความเขาใจในความหมายเดิม โดยปรกติ...ส่ิงที่ปฏิบัติสืบกันมา
ตามประเพณีของงานบุญนี้ การเลนผีตาโขนเปนสวนประกอบของการเทศนมหาชาติ ที่มีลักษณะ
ของการผสมผสานกันระหวางความเชื่อทางพระพุทธศาสนากับการนับถือผีทองถ่ิน  และตามความ
เชื่อในเรื่องผีของทองถ่ินนั้น ชาวบานใหความสําคัญกับเจาพอกวนและเจาแมนางเทียม ที่ทั้ง
ชาวบานและชาวเมืองดานซาย เคารพนับถือและยกยองใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณที่สําคัญ  งาน
บุญพระเวส เริ่มขึ้นโดยการเชิญ พระอุปคุต ซึ่งเปนกอนหินจากลําน้ําหมัน อันเปนลําน้ําสําคัญที่
เลี้ยงชีวิตผูคนในเมืองดานซาย  มาใหเจาพอกวนและนางเทียม นําเปนขบวนแหไปตามที่ตางๆ ของ
เมืองมาเขา วัดภูมิชัย  อันเปนสถานที่ๆ มีการเทศนมหาชาติ  ในขบวนแหน้ีจะมีชาวบานและเด็ก
แตงตัวสวมหนากากเปนผีตาโขนติดตามขบวน เพ่ือแสดงใหเห็นวา เปนภูติผีในปาที่ติดตามพระ
เวสสันดรมาฟงเทศนฟงธรรมกันในเมือง  เม่ือมาถึงวัดแลว ขบวนแหซึ่งมีผีตาโขนก็ส้ินสุดลง  
พิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิในการเทศนมหาชาติก็เริ่มขึ้น  คนก็พากันมาฟงเทศน นับเปนงานที่มีกาละและ
เทศะ  อยางไรก็ตาม  เม่ือมีการทองเที่ยวเขามาเกี่ยวของ  ความสําคัญอันเปนเรื่องศักดิ์สิทธ์ิและ
เปนหัวใจสําคัญคือ การเทศนมหาชาติก็หายไป   กลายเปนการนําเอาการเลนผีตาโขน ซึ่งเปนเพียง
สวนเสี้ยวของงานบุญประจําปมาเปนจุดเนน ซึ่งขัดแยงกับเจตนารมณของประเพณีโบราณอยาง
ส้ินเชิง      อันที่จริง เม่ือขบวนแหมาถึงวัดบทบาทของผีตาโขนก็ส้ินสุดลง  ผูที่เลนเปนผีตาโขน ตอง
นําเอาหนากากและเครื่องแตงกายผีไปทิ้งลงลําน้ําหมัน เพ่ือนําส่ิงที่เปนอัปมงคลใหพนไป ดังน้ัน 
การเลนผีตาโขนที่ยืดเยื้อ  ตลอดจนการนําเอาหนากากผีตาโขนมาเปนสินคาที่ระลึก จึงนับเปนเรื่อง
อัปมงคลที่จะนําความเสียหายและเคราะหกรรมมาสูผูที่ครอบครองและผูคนในสังคมเมืองดานซาย 
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อีกส่ิงหน่ึงที่ตามมากับการจัดการทองเที่ยวที่เอาประเพณี-พิธีกรรมทางวัฒนธรรมของผูคน
ในทองถ่ิน มาตอยอดและปรุงแตงจนหมดความหมายเดิมไป ก็คือ การเขามาของผูคนตางถ่ินจาก
ภายนอก ที่นําเอาสิ่งของนานาชนิดมาขาย โดยอางวาเปนผลิตภัณฑพ้ืนเมือง รวมไปถึงการเขามาตั้ง
รีสอรท ที่พัก รานอาหาร รานคา จนทําใหเกิดเปนคนทองถ่ินรุนใหม ที่นําไปสูการแยงชิงทรัพยากร
จนกอใหเกิดความขัดแยงทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  อีกนัยหนึ่ง การทองเที่ยวดังกลาวนี้ ไดทําให
เกิดส่ิงที่เปนยานตลาด และมีกิจกรรมการตลาดเขามาเกี่ยวของ จนทําใหการพัฒนาเขาไปไมถึงการ
ดํารงอยูอยางราบรื่นและผาสุขของผูคนในทองถ่ิน  นับเปนการพัฒนาที่ไมมีดุลยภาพและขาดความ
ยั่งยืน   ทํานองกลับกัน หากการจัดการทองเที่ยว ใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับ ความหมายของ
ประเพณี-พิธีกรรมและการดํารงอยูอยางราบรื่นของคนในสังคมทองถ่ิน โดยใหผูคนในชุมชน
ทองถิ่นมามีสวนรวมในการใหความหมาย การจัดการ และการนําเอาสินคาพื้นเมืองที่อาจจะเปน
ผลิตภัณฑทางอาหารที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพตามฤดูกาลของทองถ่ิน รวมไปถึงสินคา
ที่เปนศิลปหัตถกรรมมาขายแลว ก็จะทําใหเกิดผลดีที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืนได  เพราะการ
จัดการที่คนทองถ่ินมีสวนรวมดังกลาวนี้  นอกจากจะทําใหผูคนในทองถ่ินมีรายไดทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมเติมแลว ยังทําใหเกิดความมั่นใจ ภูมิใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินของตน  เกิด
สํานึกรวมของการมีชีวิตรอดรวมกันในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงเปนผลตามมา 
 

3. แนวทางและวิธีการดําเนินการ 
 ในการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมเพื่อการทองเที่ยวแบบยัง่ยืนนั้น 
การทําใหไดมาซึ่งความหมายทางประวตัศิาสตรสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ตองมาเปนอันดับแรก 
ทั้งน้ีเพ่ือนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดและออกแบบการอนุรักษและจัดการกอนที่จะนําไป
ดําเนินการอยางเปนระบบและขั้นตอนตอไป   ในที่ น้ีจึงใครเสนอขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังตอไปนี้: 
 ขั้นแรก คือการใหความหมายทางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น  ในขั้นนี้
จําเปนตองมีคณะกรรมการทางวิชาการขึ้นมาทําการศึกษา ๑) ประวัติศาสตรโบราณคดี             
๒) ประวัติศาสตรสังคม  และ ๓) นิเวศวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับโบราณสถานนั้นๆ   
 

๑)  การศึกษาประวัติศาสตรโบราณคดี  ก็คือ การนําเอาขอมูลที่ไดจากการขุดคนและ
การสํารวจทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับโบราณสถานนั้นๆ มาวิเคราะหตีความใหเห็นประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ที่แสดงใหเห็นวาโบราณสถานแหงน้ัน สรางขึ้นเมื่อใด เปนของใคร เพ่ืออะไร และสะทอน
ใหเห็นภาวะทางสังคม-วัฒนธรรมในอดีตอยางไร  ดังตัวอยางเชน ตระพังโพยสีกลางเมืองสุโขทัย ที่
ปจจุบันไดถูกใชใหเปนสถานที่ลอยกระทงประจําปของจังหวัดสุโขทัย ตามที่ไดยกตัวอยางมาแลวใน
ตอนตน  ทั้งๆ ที่ตามความเปนจริงแลว ตระพังโพยสี คืออางน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนใน



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 18

เมืองสุโขทัย ที่สะทอนใหเห็นถึงความคิดและการจัดการน้ําของคนโบราณในพื้นที่แหงแลงของ
บริเวณเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

 

๒) สวนประวัติศาสตรสังคม คือเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนมาของผูคนทองถ่ินในบริเวณที่
โบราณสถานนั้นๆ ตั้งอยู  เปนประวัติศาสตรในชวงเวลาใกลๆ ไมเกิน ๑๐๐ ป  เปนขอมูลทางสังคม
ที่ทําใหรูจักวา ผูคนในทองถ่ินนั้นๆ มาจากไหน?  ตั้งแตเม่ือใด?  อยูกันอยางไร?  และคนเหลานี้มี
ความสัมพันธกับโบราณสถานอยางไร?  เทาที่ทําการศึกษามาจากที่ตางๆ ทั่วประเทศไทย ไดพบ
ความจริงประการหนึ่งวา สถานที่ซึ่งคนนอกทองถ่ินเรียกวา โบราณสถาน น้ัน  ในการรับรูของคน
ภายในเห็นเปน ศาสนสถาน  แทบทั้งส้ิน  ความเชื่อและระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนสถานนี้ ไม
จําเปนตองเปนของที่มีมาแตแรกเริ่ม  หากถูกเปลี่ยนรูปมาเปนของใหมที่สัมพันธกับผูคนในทองถ่ิน
ปจจุบัน  ซึ่งไดมีการสรางเรื่องเปนตํานานเลาขานความเปนมา อีกทั้งมีการตั้งชื่อสถานที่บานและ
เมืองตามเรื่องราวในตํานาน ใหเปนที่รูจักระหวางกัน   ซึ่งนับวาเปนส่ิงเฉพาะของผูคนภายใน
ทองถ่ินที่ เปนพวกเดียวกัน  ดังน้ัน  การศึกษาประวัติศาสตรสังคม จึงเปนส่ิงที่ทําใหรูวา 
โบราณสถานที่คนทองถ่ินถือวาเปนศาสนสถานนั้น   มีความหมาย ความสําคัญ ในชีวิตวัฒนธรรม
ของพวกเขาอยางไร     ดังน้ัน  การจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
นําเอาความหมายดังกลาวนี้มาบูรณาการในการใหความสําคัญดวย   ยกตัวอยางเชน  เมืองสุโขทัย  
ในการรับรูของชาวบานชาวเมืองที่เปนคนพื้นที่เรียกวา เมืองพระรวง  บริเวณฐานโบราณสถานแหง
หน่ึงใกลกับพระวิหารหลวงของวัดมหาธาตุ มีแทงหินสีเขียวแหงหน่ึงตั้งอยู   หินกอนนี้ ชาวบานเลา
ขานตอๆ มาวาเปน ขอมดําดิน ที่พระรวงสาปไว    ตามตํานาน ขอมดําดิน คือแมทัพขอมที่กษัตริย
ขอมส่ังใหมาจับพระรวง เจาเมืองสุโขทัยไปลงโทษ     แมทัพขอมผูน้ีมีฤทธ์ิทางเวทยมนต เม่ือทราบ
วาพระรวงหนีมาบวช  จึงดําดินมาผุดที่กลางวัดอันเปนที่จําพรรษาของพระรวง  พบภิกษุรูปหนึ่ง
กําลังกวาดลานวัดอยู    จึงตรงเขาไปถามหาพระรวงเพราะขุนขอมไมรูจักหนาคาตาของพระรวงมา
กอน     พระรูปนั้น (ซึ่งความจริงคือพระรวง) อาสาจะไปตามให และบอกวาใหขุนขอมรออยูตรงนี้   
ขุนขอมจึงรออยูตรงที่ผุดจากดินขึ้นมาจนกลายเปนหินไป  น่ีเปนเพราะพระรวงเปนบุคคลที่มีวาจา
ศักดิ์สิทธ์ิ  พูดอะไรก็เปนไปตามนั้น สามารถสาปแชงใหคนมีอันเปนไปได 

การนําเอาเรื่องราวในประวัติศาสตรสังคมดังกลาวนี้  มาเปนสวนหน่ึงในการบูรณาการและ
ใหความหมาย  เปนส่ิงที่ทําใหคนในทองถ่ินเกิดความภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีสวนรวมใน
การอนุรักษ  เพราะถือวา โบราณสถานนั้นๆ เปนมรดกทางวัฒนธรรมของตน  ตนจึงควรมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาและอธิบายความหมายแกคนภายนอก   รวมทั้งจะเปนส่ิงที่นําไปสูการสราง
มัคคุเทศกทองถ่ิน  ซึ่งไดแกเยาวชน และชาวบานที่สนใจรับหนาที่อธิบายความหมายใหแกคนนอก
ที่มาเยี่ยมชมฟง นับเปนการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจใหคนในทองถ่ินดวย   
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ขั้นตอนตอไป คือ ๓) เรื่องของนิเวศวัฒนธรรม   ซึ่งนับเปนอีกเรื่องที่มีความสําคัญเปน
อยางมาก  โดยทั่วๆ ไปแลว โบราณสถานแทบทุกแหงมิไดสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางศิลปกรรม    
ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่โดยรอบที่โบราณสถานนั้นๆ ตั้งอยูแตเพียงอยางเดียว  หากยังสัมพันธกับบริบทของ
นิเวศวัฒนธรรมของสังคมทองถ่ินในปจจุบันทั้งหมดดวย  น่ันคือ กระบวนการปรับตัวของคนใน
ชุมชนตางๆ ที่อยูในทองถ่ินเดียวกันเขากับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เปนการเรียนรูวาภายใน
พ้ืนที่ธรรมชาติที่ตั้งหลักแหลงน้ัน...  อธิบายความหมายแกคนภายนอกอยางมั่นใจและภูมิใจ รวมทัง้
จะเปนส่ิงที่นํามาไปสูการสรางมัคคุเทศกทองถ่ิน เชนอบรมเด็ก และชาวบานที่สนใจใหรับหนาที่เปน
มัคคุเทศก นับเปนการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจไปใหคนทองถ่ินดวย  ตอจากประวัติศาสตร
สังคมก็เปนเรื่องนิเวศวัฒนธรรม คือโบราณสถานแทบทุกแหง หาไดสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทาง
ศิลปกรรม ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่โดยรอบที่โบราณสถานนั้นตั้งอยูแตเพียงเรื่องเดียว หากยังสัมพันธกับ
บริบทของนิเวศวัฒนธรรมของสังคมทองถ่ินในปจจุบันทั้งหมดดวย น่ันคือกระบวนการปรับตัวของ
คนในชุมชนตางๆ ที่อยูในทองถ่ินเดียวกันเขากับสภาพแวดลอมธรรมชาติ ดวยการเรียนรูวาภายใน
พ้ืนที่ธรรมชาติที่ตั้งหลักแหลงน้ันมีความหลากหลายทางชีวภาพอยางไร เชนมีพืชพันธุใดหรือสัตว
ชนิดใดๆ ที่ใหคุณและโทษ พ้ืนที่ตรงไหนเปนพื้นที่เปนประโยชนรวมกัน เชนปา เขา หนองน้ํา ลําน้ํา 
จะมีการตั้งชื่อใหเปนที่รูจักรวมกัน รวมทั้งการกําหนดแหลงศักดิ์สิทธ์ิ แหลงทางวัฒนธรรมที่มีการ
อธิบายความเปนมาและความหมายในทางตํานานเปนตน แตส่ิงที่จะขาดไมไดก็คือ การรวบรวม
ขอมูลและการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม ผูนําทางวัฒนธรรม (culture heroes) ของทองถ่ิน 
เพราะสิ่งเหลานี้มีความหมายในกิจกรรมทางสังคมที่ทําใหเกิดสํานึกของการเปนผูคนในทองถ่ิน
เดียวกัน เปนที่มาของพฤติกรรมและสิ่งสัญลักษณอันเปนอัตลักษณของผูคนในทองถ่ิน ยกตัวอยาง
เชน ประเพณีสองสองเดือนในทองถ่ินเมืองเกาสุโขทัย ที่มีอาณาบริเวณสองฝงลําน้ําแมลําพัน ตั้งแต
บานดานลานหอย ผานบานเมืองเกาสุโขทัยไปจนถึงบานขวางและบานกลวยที่อยูใกลตัวจังหวัด
สุโขทัยปจจุบันนั้น มีประเพณีหน่ึงคือประเพณีสงกรานตที่ผูคนจากชุมชนหมูบานในทองถ่ินทุกชุมชน
จะพากันไปไหวพระประธานที่วัดศรีชุม หลังจากไหวพระแลวก็มีการละเลนรื่นเริงกัน ที่สําคัญก็คือ
การเลนเพลงพิษฐาน ระหวางชายและหญิงไทยทํานองเกี้ยวพาราสีกัน หรือหยอกลอกันเปนประจํา 
ความรูในเรื่องประเพณีเชนนี้เปนส่ิงที่จะตองนํามาสรางความหมายความสําคัญใหกับวัดศรีชุมซึ่ง
เปนโบราณสถานสําคัญของกรมศิลปากร และในขณะเดียวกันก็เปนศาสนสถานสําคัญของคน
ทองถ่ิน การสรางความหมายเชนนี้จะเปนการนําเอาชาวบานชาวเมืองในทองถ่ินมามีสวนรวมใน
ลักษณะที่เปนเจาบานที่จะใหการตองรับและใหความรูความเขาใจแกบรรดานักทองเที่ยวที่มาจาก
ภายนอก การจัดการในลักษณะเชนนี้ตางจากประเพณีลอยกระทงที่วาประเพณีลอยกระทงที่มีอยูใน
ขณะนี้เปนส่ิงที่สรางและปรุงแตงจากคนภายนอกทั้งส้ิน 
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 การใหความหมายความสําคัญของโบราณสถานโดยการตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมานี้
เปนส่ิงจําเปน แตที่ไดทํากันมานั้นผู ที่เปนกรรมการมักจํากัดอยูเฉพาะนักโบราณคดีที่ทําการขดุแตง
ขุดคน และนักประวัติศาสตรศิลปะที่รูเรื่องราวในการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑเปนสวนใหญ หา
ไดประกอบดวยนักประวัติศาสตร นักมานุษยวิทยา นักวิชาการทางดานสภาพแวดลอมหลัก
ภูมิศาสตร นักธรณีสัณฐาน รวมทั้งผูรูของทองถ่ินมารวมใหขอมูลและสังเคราะหขอมูลมาใหเปน
ความรูพ้ืนฐานไม ความหมายที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียงแสดงใหเห็นวาโบราณสถานนั้นมีอายุเทาใด และ
มีรูปแบบทางศิลปเปนอยางใด เทานั้น 

ขั้นที่สอง  คือการออกแบบและวางแผนเปนเรื่องของการนําความรู พ้ืนฐานที่ ไดรับจาก
คณะกรรมการวิชาการมายังกลุมนักออกแบบและวางแผน เพ่ือใหการสื่อความหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นับเปนเรื่องการจัดทางโครงสรางกายภาพโยแท ความรูความชํานาญของนักวิชาการ
กลุมน้ี ก็คือการเลือกเฟนส่ิงที่เปนสาระสําคัญมาเชื่อมโยงปรุงแตงใหเห็นไดสัมผัสไดและเขาใจได ซึ่ง
ถาหากปลอยใหนักวิชาการทางวิชาการทําแตฝายเดียวแลวก็จะสื่อไมไดดี เพราะอาจจะเนนอะไรกัน
จนเลยเถิด หรือไมก็เสนออะไรที่เปนรายละเอียดจนนาเบื่อ แตถาใหนักออกแบบและวางแผนทํา
ตามลําพังโดยมีขอมูลและความรูท่ีสังเคราะหมานอย ก็ทําใหเกิดจินตนาการที่ไมสัมพันธกับ
หลักฐานและความรูทางวิชาการ การกระทําดังกลาวนี้เกิดขึ้นบอยๆ อยางเชนการสรางอาคาร
พิพิธภัณฑที่มักปลอยใหพวกสถาปนิกและนักออกแบบภายใน ออกแบบอาคารและการจัดการแสดง
ภายในไปตามลําพัง  โดยไม เชื่อมโยงกับขอมูลและความรูทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินอยางควรจะเปน ยิ่งกวานั้นในการออกแบบและวางแผน
ยังมักไปคํานึงถึงรายไดทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจากการทองเที่ยวรวมอยูดวย เลยทําใหเกิดพื้นที่ทาง
การตลาดและเศรษฐกิจเขาไปปะปนกับพื้นที่อนุรักษทางศิลปวัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินจนทําให
เกิดความขัดของขึ้น โดยเฉพาะเรื่องหลังน้ีเห็นไดจากการปลอยใหมียานตลาด รานคา รานอาหาร 
ในบริเวณริมคูเมืองสุโขทัยทางดานตะวันออกกับที่วัดมหาธาตุ เมืองพิษณุโลกบริเวณรอบพระวิหาร
พระพุทธชินราชเปนตน การปลอยใหมีการปะปนระหวางเขตศักดิ์สิทธ์ิและสาธารณดังกลาวนี้ ดูพระ
อยางดาษดื่นตามแหลงโบราณสถานและศาสนสถานที่ถูกกําหนดใหเปนแหลงทองเที่ยว 

 แตส่ิงสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในขั้นออกแบบและวางแผนก็คือ ความจําเปนที่ตองจัดใหมี
พิพิธภัณฑประจําแหลงโบราณคดี (Site Museum )  ควบคูไปดวย แตพิพิธภัณฑประจําแหลงเชนนี้
ไมจําเปนตองมีรูปแบบและขนาดเดียวกัน จําเปนตองดูความสําคัญของแหลงโบราณสถานนั้นดวย 
ถาเปนแหลงขนาดเล็กก็อาจจะจัดใหมีอาคารเล็กๆ ที่แสดงแผนผังของโบราณสถานที่ทําการขุดแตง
แลว มีการนําเอาสิ่งของที่พบหรือรูปภาพ รูปจําลองมาแสดง พรอมกับสรางรูปจําลองของ
โบราณสถานสมัยที่ยังไมหักพังและถูกทําลายวามีลักษณะเชนใด ตลอดจนมีเอกสารหลายๆ ระดับที่
อธิบายถึงความเปนมาและความหมายของโบราณสถานแหงน้ันในเรื่องประวัติศาสตรสังคมและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน นอกจากภายในบริเวณพิพิธภัณฑประจําแหงน้ียังคงเปนสถานที่ขายหนังสือ
ทางวิชาการ ของที่ระลึกที่เปนศิลปหัตถกรรมของคนทองถ่ิน รวมทั้งการมีมัคคุเทศกซึ่งอาจจะเปน
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เด็กนักเรียนหรือคนทองถ่ินที่มีความรูไวบริการแกคนภายนอกที่เปนนักทองเที่ยว แตถาหาก
พิพิธภัณฑประจําแหลงเปนของแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเชน อุทยาน
ประวัติศาสตร หรือเมืองประวัติศาสตรแลว พิพิธภัณฑอาจมีขนาดใหญที่ใหความรู ความเขาใจใน
หลายๆ เรื่อง รวมทั้งการมีหองประชุม หองแสดงนิทรรศการ หองขายหนังสือ ของที่ระลึก และพื้นที่
เพ่ือกิจกรรมการแสดงและการเปนตลาดนัด สถานที่และพื้นที่ดังกลาวนี้ตองยูในกรอบของออกแบบ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ในหลายๆ แหงพ้ืนที่เชนนี้นับเปนพื้นที่
อิสระกวาพื้นที่โบราณสถานและคาสนสถาน เพราะสามารถดําเนินกิจกรรมอยางเปนอิสระได ไมวา
จะเปนตลาดนัด หรือแหลงการแสดงการละเลนที่เกิดจากจินตนาการเชิงนิยายประวัติศาสตร หรือ
แฟชั่นโชวที่อาจไมสอดคลองกับหลักฐานความเปนจริยทางวิชาการได 

 อยางไรก็ตามในการวางแผนและออกแบบพื้นที่พิพิธภัณฑและการแสดงตลอดจนการขาย
ของที่ระลึกและผลผลิตทองถ่ินนั้น ผูออกแบบควรไดเรียนรูหรือไปดูงานในประเทศใกลเคียง ที่
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมคลายๆ กับประเทศไทย เชนศรีลังกา พมา และบาหลี ทั้งสามประเทศนี้มีการ
แยกบริเวณที่เปนศาสนสถานและโบราณสถานออกจากพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑและการแสดง
ไดเปนอยางดี ที่ศรีลังกาไมวาจะเปนที่เมืองอนุราชปุระและโปลนนารุวะนั้น เปนตัวอยางของการ
อนุรักษโบราณสถานอยางไมไปปรุงแตงตอเติมจนเกินไป อีกทั้งมีการกําหนดเสนทางขั้นตอนการ
เขาชมโบราณสถานที่ทําใหผูชมไดรูถึงความหมายความสําคัญของแตละแหงอยางเชื่อมโยง โดยมี
เอกสารที่ใหความรูและนําชมที่ไปสัมพันธกับปายและขอความประจําแหลงโบราณสถานสําคัญเปน
อยางดี แตที่ สําคัญทั้งเขตโบราณสถานและเขตเศรษฐกิจและพิพิธภัณฑตางก็อยูรวมกันใน
สภาพแวดลอมที่กลมกลืน ไมดูขัดตาขัดใจในเรื่องการสรางตอเติมโบราณสถานจนเสียความรูสึก
และจินตนาการ หรือการสรางรูปแบบอาคาร พิพิธภัณฑและสิ่งตางๆ ในพื้นทางเศรษฐกิจจนแปลก
แยกและโดดเดน ที่พมาแหลงโบราณสถาน เชนเมืองอังวะนาจะเปนตัวอยางที่ดีในการเรียนรูวา
โบราณสถานคือศาสนสถานที่ยังมีชีวิตอยางไร สภาพแวดลอมทางศิลปกรรมแตละแหงไมถูก
กระทบกระเทือน รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยที่เปนยานชุมชนของทาชาวบาน ก็ยังอยูในสภาพที่ทาง
ราชการไมเขาไปเปลี่ยนแปลงจนเปนอะไรใหมๆ ที่ขัดตา แตในทํานองตรงขามกลับสนับสนุนใหคน
ทองถ่ินยังดํารงชีวิตวัฒนธรรมที่กลมเกลียวกับศาสนสถานและความเปนเมือง ชาวบานมีสวนรวมใน
การไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบบานเรือนใหเปนสมัยใหม อีกทั้งมีสวนรวมในการจัดรถมารับ
นักทองเที่ยวไปชมโบราณสถาน แตละแหงอยางเสมอภาค อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาโบราณสถาน
คือศาสนสถานที่ควรแกการเคารพ โดยไมยอกใหนักทองเที่ยวเขาไปชมโดยไมถอดรองเทา หรือยาง
กรายเขาไปในตําแหนงที่หวงหามเปนตน ในขณะที่เกาะบาหลีคือตัวอยางที่ดีที่สุดในการออกแบบ 
และวางแผนการทองเที่ยวกับการจัดการโบราณสถาน ซึ่งถามองจากภาพรวมแลว ทั้งเกาะและคนคอื
แหลงทองเที่ยวทั้งหมด มีการกําหนดใหแหลงที่เปนยานตึก อาคารสูงและสิ่งกอสรางสมัยใหมใน
กระแสโลกาภิวัตน จํากัดอยูเพียงเขตเมืองเดนปาซา ซึ่งเปนเมืองหลวง แตเมืองอื่นๆ ชุมชนอื่นๆ 
แมวามีการขยายตัวขยายพื้นที่ก็ยังคงรูปของการไมมีอาคารสูงแบบแปลกๆ ที่ทําใหแลดูขัดตาแต
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อยางใด ยานตลาดและธุรกิจตางๆ ดูเหมือนซอนเรนอยูในบรรยากาศแบบเกาๆ  ที่สัมพันธกับชีวิต
วัฒนธรรมของผูคนแตเดิม รวมทั้งการละงานนักขัตฤกษและประเพณีตามฤดูกาล หรือ เฉพาะ
ทองถ่ินตางๆ ก็ยังดํารงอยูในวิถีชีวิตความเปนจริง  ไมไดปรุงแตงหรือสรางขึ้นในการขายวัฒนธรรม
เพ่ือการทองเที่ยวแตอยางใด โดยเฉพาะคนบาหลีดูเหมือนจะทําใหบรรดานักทองเที่ยวมีสวนรวมใน
การเปนคนบาหลีไปดวยในยามที่มาเยือน เพราะไดเห็นไดเรียนรูอะไรตางๆ ที่เปนประโยชนและ
เพลิดเพลิน 

 โบราณสถานทุกแหงในบาหลีเหมือนกับพมา เพราะยังมีชีวิตเปนศาสนสถานที่คนทองถ่ิน
ยังใหความเคารพและดูแลทุกแหลงเปนบริเวณศักดิ์สิทธที่แยกออกจากพื้นที่สาธารณทางเศรษฐกิจ 
มีการเขมงวดในการแตงกายและความประพฤติ เม่ือลวงล้ําเขาไปในเขตศาสนสถานสําคัญที่
ศักดิ์สิทธ์ิ แตที่สําคัญบาหลีประสบผลสําเร็จในการใหชาวบานชาวเมืองมีสวนรวมในเรื่องรายไดจาก
การทองเที่ยว โดยที่บาหลีอาศัยรูปแบบของการจัดการยานรานคาและพื้นที่เศรษฐกิจในแตละ
แหลงศาสนสถานคลายคลึงกับส่ิงที่เคยมีมาในอดีตที่เรียกวา บาซาร  โดยทําใหมียานตลาดที่มีหอง
แถวสรางดวยไม แตละหองตางก็เปนรานคาที่มีพ้ืนที่สัดสวนและรูปแบบเดียวกันและเทากัน ความ
แตกตางกันอยูที่สินคาภายในรานอาจเหมือนกัน หรือแตกตางกันได หองแถวรานคาเหลานี้มีถนน
ผากลางตางหันหนาเขาหาถนน และพื้นที่ระหวางรานกับถนนถามีชองวางก็เปดโอกาสใหคนทองถ่ิน
ที่มีฐานะนอยมาเชาวางของขายเปนแบบแบกะดิน หรือหาบเรได ความสําคัญของยานตลาดแบบ
โบราณนี้เปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูขายกับผูซื้อในเรื่องความหมายความสําคัญของสิ่งของที่
ขายและการตอรองราคา หลายๆ แหงในยานตลาดนอกจากมีรานขายของดังกลาวแลวก็มีรานขาย
อาหารและสถานที่เพ่ือการแสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรวมอยูดวย ปจจุบันการจัดการพื้นที่
ตลาดแบบนี้ก็เกิดขึ้นในแหลงที่มีโบราณสถานหลายแหงเชน ที่อุทยานประวัติศาสตรเขาพนมรุง ที่
แมจะไมลงตัวนักแตก็ดูดีกวาที่อื่นๆ  

 เม่ือการออกแบบและวางผังเสร็จลง ก็ตองมีการนําเสนอใหคณะกรรมการวิชาการได
พิจารณาติ แกและเห็นชอบ แตหลายๆ แหงในกระบวนการออกแบบนั้นก็ยังมีการสอบถามขอมูล
และหารือความคิดเห็นทางวิชาการควบคูกันไปดวย ทําใหมีการแกไขปรับปรุงไปในตัว ไมตองรอติ
ชมและแกไขเองเมื่อตอนแลวเสร็จ 

ขั้นดําเนินการ  ขั้นนี้มีปญหามากที่สุดในการจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวในประเทศไทย 
แตกอนเปนปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจในขั้นตอนของการรับผิดชอบ แตปจจุบันเปนเรื่องขั้นตอน
ที่เกี่ยวกับผลประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคลเพิ่มตามขึ้นมา น่ันคือแตกอนขั้นตอนตางๆ ในการ
จัดการไมมีและเปนเรื่องเบ็ดเสร็จภายใน หนวยราชการที่เกี่ยวของ เริ่มแตใหเปนหนาที่รับผิดชอบ
ของนักโบราณคดีที่ทําหนาที่ขุดคนและวิจัย สงผลงานวิจัยทางวิชาการใหกับพวกสถาปนิก หรือ นัก
ออกแบบดําเนินการอยางคอนขางเปนอิสระจนทําใหไมเกิดความสอดคลองความรูทางวิชาการ ดัง
เห็นไดจากรูปแบบของอาคารพิพิธภัณฑและสิ่งกอสรางตางๆ ในพื้นที่สภาพแวดลอมทางศิลปกรรม
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ของแหลงโบราณสถาน พอสมัยตอมาเมื่อการจัดการทองเที่ยวเขามาเกี่ยวของกับแหลงโบราณสถาน 
การดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จภายในหนวยราชการ ทําไดไมทันเวลาอีกทั้งดําเนินการไดเปนจํานวน
นอย จึงมีการเปดโอกาสใหมีผูรับเหมาไปดําเนินการแทน จึงเกิดเปนปญหาที่ยังสืบเนื่องมาจนทุก
วันนี้ เริ่มแตการขาดนักวิชาการทางโบราณคดีและนักออกแบบวางแผนอยางเพียงพอไมสามารถทํา
ใหการดําเนินงานมีคุณภาพที่ดีได ผลงานที่ออกมาจึงเปนเรื่องของปริมาณและจํานวนแทน เกิด
ปญหาในเรื่องแยงผลประโยชนจากงบประมาณที่ทางรัฐและการทองเที่ยวอุดหนุนมาเพื่อการจัดการ 
จนเกิดการวิพากษวิจารณวา เจาหนาที่ซึ่งเปนนักโบราณคดี นักวิชาการนั้นมีสวนเกี่ยวของในการ
รับเหมา เชนมีการจัดตั้งบริษัทรับเหมาของตนเองและพรรคพวก ทําใหมีการดําเนินการอยางเร็ว
โดยไมคํานึงถึงความถูกตองทางวิชาการ แตที่รายแรงกวานั้นไดมีนักการเมืองจากภาครัฐบาลที่มี
อิทธิพลเขามามีสวนเอี่ยวในงบประมาณในการขุดคน ขุดแตงการออกแบบ และการดําเนินการจน
ทําใหผลงานที่ออกมากลายเปนส่ิงที่ทําลายความหมายทางประวัติศาสตรโบราณคดี สภาพแวดลอม
ทางศิลปกรรมของแหลงโบราณสถานเหลานั้นไป ปจจุบันการดําเนินงานแบบการเหมาจางดังกลาว
น้ีมีอยูแทบทุกแหง บางบริษัทที่รับเหมาทําไดดีในขั้นตอนการขุดคนและขุดแตง แตพอมาถึงขั้นตอน
การออกแบบและดําเนินการแลวเปนไปในลักษณะการทําลายมากกวาการอนุรักษและพัฒนา 
ยกตัวอยางเชน การจัดการแหลงโบราณสถานในบริเวณคลองสระบัวที่เมืองพระนครศรีอยุธยา โดย
ตําแหนงทางประวัติศาสตรบริเวณน้ีเปนยานชุมชนระหวางพื้นที่ทุงแกวและทุงขวัญที่มีคลองสระบัว 
ซึ่งเปนคลองขุดสมัยอยุธยาที่ขุดจากบริเวณคลองเมืองทางตอนเหนือของเมืองอยุธยาไปเชื่อมกับลํา
นํ้าลพบุรีเกาในพื้นที่ทุงลุมพลีที่เปนที่ตั้งของเพนียดคลองชาง สองฝงคลองนี้มีชุมชนและวัดใหญนอย
เรียงรายเปนระยะไป ซึ่งสวนใหญเปนชุมชนของคนมอญ คนลาวที่มาจากลานนา รวมทั้งเปนแหลง
ผลิตอิฐ วัสดุการกอสรางและเครื่องปนดินเผา หมอ ไหและภาชนะใชสอยของคนอยุธยาในสมัย
ตอนกลางและตอนปลาย แมสมัยหลังกรุงแตกแลวก็ยังดํารงอยูในบางกลุมบางชุมชน กอนมีการทํา
แผนแมบทในการจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยว บรรดาโบราณสถานที่ประกอบดวยวัดวา
อารามที่มีทั้งรางไปและยังสืบเนื่องอยูน้ัน อยูในลักษณะที่ไมมีการรุกล้ําและทําลายสภาพแวดลอม 
แตภายหลังการทําผังแมบทและเมื่อมีการดําเนินการเกิดขึ้น พ้ืนที่โบราณสถานและสภาพแวดลอม
ถูกรุกล้ําโดยการที่ทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิใหคนจากที่อื่นๆ เขามาสราง สรางถนนและสราง
บานจัดสรรขึ้นเต็มไปหมด จนสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่เคยมีหมดส้ินไป ใน
ขณะเดียวกันในทางบุรณะขุดแตงก็มีบริษัทรับเหมาดําเนินการที่ไมอาจรับไดวาเปนการดําเนินอยาง
มีขั้นตอนทางวิชาการเกิดขึ้น โบราณสถานหลายแหงถูกขุดถูกซอมเพิ่มเติมจนเปลี่ยนรูปจากของจริง
ไปอยางนาเสียดาย ทั้งๆ ที่แหลงโบราณแหงน้ีมีความหมายตอความเขาใจในชีวิตความเปนอยูทาง
สังคมของคนสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางยิ่ง 
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 แหลงโบราณสถานที่เปนเมืองประวัติศาสตรอีก ๒ แหง ที่ควรกลาวถึงในขณะนี้ก็คือ เมือง
เชียงแสนโบราณในเขตจังหวัดเชียงรายและเมืองเวียงกุมกามในเขตจังหวัดเชียงใหม ที่นับไดวาเปน
ความลมเหลวในการจัดการเพื่อการทองเที่ยวแบบมีความหมายและยั่งยืน ในกรณีเมืองเชียงแสน
ปจจุบันทางทองถ่ินและจังหวัดพยายามโฆษณาและรณรงคใหเปนเมืองมรดกโลก แตหาไดมีการ
ดําเนินการใดในเรื่องการใหความหมายความสําคัญและการจัดการโบราณสถานใหตอบสนองสิ่งที่
ตองการไม ส่ิงที่เห็นจากการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานอยูในขณะนี้ก็คือ ประตูกําแพงเมืองและ
คูเมืองที่ทําใหแลเห็นความเปนเมืองใหญเมืองสําคัญ การขุดแตงที่วัดปาสักและวัดอีกสองสามแหง
ทางริมฝงแมนํ้าโขงที่พอจะเห็นความเปนรูปรางทางศาสนสถานในระยะเวลาตางๆ ของเมืองได 
ในขณะที่โบราณสถานที่เปนวัดวาอารามแหลงอื่นๆ ภายในเมือง หาไดรับการเหลียวแลไม 
โบราณสถานบางแหงที่ยังเปนศาสนสถานภายในเขตวัดปจจุบันก็ถูกปรุงแตงสภาพแวดลอมทาง
ศิลปกรรมจนแลไมเห็นอะไรที่เปนอดีต แตที่รายที่สุดบรรดาพื้นที่โดยรอบของโบราณสถานแทบทุก
แหงภายในเมืองและรอบๆ เมืองเชียงแสนนั้นกลายเปนพื้นที่กรรมสิทธ์ิของเอกชนไปสิ้น มีการสราง
อาคารบานพัก รานคา เกสทเฮาทอะไรตออะไรเต็มไปหมด ซึ่งนับวันแตจะไมทิ้งอะไรใหเห็นถึงการ
เปนเมืองประวัติศาสตรที่จะสงเสริมใหเปนเมืองมรดกโลกได อีกทั้งถามองเลยไปถึงบริเวณที่เปน
ปริมณฑลของเมืองเชียงแสนไปยังสบรวกหรือปากน้ํารวก และสบกกถึงปากน้ํากกที่มีโบราณสถาน
ทั้งที่เปนเวียงและเปนวัดเปนพระธาตุแลว ก็กําลังถูกปรับเปลี่ยนใหเปนสภาพแวดลอมใหมเพ่ือเปน
แหลงการคา การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวชายแดน ที่ไมอาจสัมพันธกับการเปนแหลงเมือง
มรดกโลกไดเลย  

สวนเมืองเวียงกุมกามก็เชนเดียวกัน ความสําคัญทางประวัติศาสตรอยูที่การเปนเมืองในชวง
รอยตอระหวางเมืองหริภุญไชยหรือลําพูนกับเมืองเชียงใหม แตเดิมสภาพความเปนเวียงที่มีคูเวียง
และกําแพงดินยังอยูในสภาพที่แสดงใหเห็นความเปนเมืองเกาได แมวาภายในเมืองจะมีชาวบานใน
ทองถ่ินเขาไปอยูอาศัยและทําสวนลําไย แตทางกรมศิลปากรไมไดดําเนินการในการกําหนดเขต
โบราณสถานไดปลอยใหผูคนเขามายึดครองพื้นที่เพ่ิมเติม จนหลายๆ แหงบริเวณโบราณสถานตอง
อยูภายในพื้นที่กรรมสิทธ์ิของเอกชน เวลาหาการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานก็ตองขออนุญาต
จากเจาของที่ เม่ือขุดแตงแลวก็ไดแตโบราณสถานลอยๆ ทําอะไรไมได หลายแหงก็ตองปลอยทิ้งไว
และหักพังไป ซึ่งก็เทากันเปนการทําลายหลักฐานทางรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมของลานนาตั้งแต
สมัยรัฐกาลพระยามังรายลงมาทีเดียว หลักฐานเชนนี้ในเขตเมืองเชียงใหมและเมืองอื่นๆ ที่ปจจุบัน
กลายเปนชุมชนสมัยใหม ไดถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไปหมดแลวทั้งส้ิน  โบราณสถานที่เวียงกุม
กามจึงเปนแหลงสุดทาย นอกจากไมมีการอนุรักษและศึกษาตามกระบวนการทางวิชาการแลว 
ความพยายามของหนวยราชการ ธุรกิจเอกชนและผูเกี่ยวของอีกหลายหนวย ที่จะทําใหเมืองเวียงกุม
กามเปนแหลงทองเที่ยวมีการแสดงแสงเสียง ยังเปนผลที่ทําใหสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรและ
ศิลปกรรมของเวียงกุมกามหมดสิ้นไปทุกขณะ  
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ในทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมความสําคัญของเมืองเวียงกุมกามมีกลาวถึงในนิราศหริภุญ
ชัยราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ที่กวีของลานนารอยกรองและพรรณนาถึงการเดินทางจากเมืองเชียงใหม
ไหวพระมหาธาตุเจดียส่ีเหลี่ยมที่เวียงกุมกาม และเดินทางจากเมืองเวียงกุมที่ตั้งอยูตรงทางแยกของ
ลําน้ําปงเกา (ปงหลง) กับลําน้ําปงใหมในปจจุบัน ไปตามลําน้ําปงเกาเขาเขตอําเภอสารภีผานวัดวา
อารามมากมายสองฝงนํ้าไปยังเมืองลําพูน เสนทางโบราณนี้คือเสนถนนที่สมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให
ปลูกตนยางนาเรียงรายไปสองขางทางจนถึงเขตเมืองลําพูนนั่นเอง การดําเนินการในเรื่อง
โบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวที่เห็นในปจจุบัน หาไดใหความหมายความสําคัญของเวียงกุมกามกับ
เสนทางคมนาคมโบราณระหวางเชียงใหมกับลําพูนแมแตนอย 

 ตามที่กลาวมาแลวอยางยึดยาวนี้ก็เพ่ือแสดงใหเห็นวา ในขั้นดําเนินการนั้นก็คือขั้นสุดทาย
ของกระบวนการจัดการที่ตองทองอาการใหความหมายความสําคัญทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ของโบราณสถานที่ผานจากกรรมการวิชาการมาสูกลุมคนที่นําการออกแบบและวางผังมาปฏิบัติให
เปนรูปธรรมนั่นเอง อยางไรก็ตามการดําเนินการในขั้นนี้ ก็ตองอาศัยการประสานงานกับ
คณะกรรมการวิชาการเปนระยะๆ ดวย เพ่ือใหมีการตรวจสอบและปองกัน ไมใหมีการบิดเบือน
หลักฐานและขอเท็จจริงจนเกินไป ยิ่งกวานั้นคณะกรรมการวิชาการยังตองมีบทบาทในการติดตาม
และประเมินผลของการจัดการดวย เพราะหลายๆ แหงเม่ือมีการดําเนินการเรียบรอยแลว แหลง
โบราณสถานไดรับผลกระทบจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในบริเวณโบราณสถานจนเกินขนาด 
(overload) ทําใหเกิดมลภาวะทางสภาพแวดลอมและความเสื่อมโทรมได อยางเชนกรณีแหลง
โบราณสถานมรดกโลกที่เขาสิคีรียะ ในประเทศศรีลังกาที่ปลอยใหนักทองเที่ยวขึ้นไปทีละมากๆ เปน
ตน แมเมืองหลวงพระบาง และเมืองฮอยอันก็ดีก็กําลังเปนปญหาเชนกันในขณะนี้ ในเมืองไทยแหลง
โบราณสถานที่นาเปนหวงก็คือ วัดพระแกวและพระบรมมหาราชวังที่มีนักทองเที่ยวเขามาเปน
จํานวนมากดวยรถทัวรขนาดใหญ ที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนและมลภาวะในเรื่องอากาศรอนและ
อากาศเสียขึ้น 
 

4. สรุป 
 ปจจุบันการทองเที่ยวมีความสําคัญในการทํารายไดทางเศรษฐกิจแกประเทศชาติเปนอยาง
มาก  ทําใหแทบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางก็มีการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว  ทัง้
ที่เปนธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคและทองถ่ินมากมาย ในประเทศไทยแหลง
โบราณสถานโบราณคดีนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่จะตองพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว  
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดการใหมใหเหมาะสมเพราะที่แลวมาการจัดการแหลงโบราณสถาน
โบราณคดีเพ่ือการทองเที่ยวเปนไปในลักษณะเนนรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมและอายุสมัยของ
โบราณสถานวัตถุเปนสําคัญ  รวมทั้งทางราชการมักถือสิทธิผูกขาดการจัดการแตผูเดียวไมเปด
โอกาสใหผูคนในทองถ่ินที่ถือวาโบราณสถานวัตถุเหลานั้นไมใชมรดกทางวัฒนธรรมของชาตแิตเพียง
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อยางเดียว  หากเปนมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานทางประวัติศาสตรทองถ่ินดวยเพราะสิ่งที่ทาง
ราชการพิจารณาวาเปนโบราณสถานนั้น  คนในทองถ่ินถือวาเปนศาสนสถานของตนและหลายๆ 
แหงยังเปนสถานที่ซึ่งประกอบพิธีกรรมตามประเพณีอีกดวย 

 การจัดการทองเที่ยวในปจจุบันเปนกระบวนการเปลี่ยนผานจากแนวคิดเดิมที่มองการ
ทองเที่ยวเปนแบบมวลชน(Mass Tourism)  มาเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) แบบเดิมน้ันมุงเนนการจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนที่ตื่นตาตื่นใจเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามาชมและใชบริการดานตางๆ เพ่ือความปลดปลอยอยางสะดวกสบาย  โดยมุงหวังรายไดทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ  แตการทองเที่ยวแบบใหมที่มีการเคลื่อนไหวกันหลายแหงในขณะนี้มุงที่จะให
การทองเที่ยวเปนการเรียนรูทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและการรูจักมนุษยดวยกันเอง เพ่ือการ
เขาใจและอยูรวมกันอยางสันติสุข  การทองเที่ยวในมิติใหมจึงเปนการทองเที่ยวที่ผูคนในทองถ่ินมี
สวนรวมในการใหความหมายการพัฒนาอยางมีดุลยภาพในเรื่องการใชทรัพยากรและการอนุรักษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  และในที่สุดเปนการกระจายรายไดใหกับคนในทองถ่ิน
น้ันดวย 

 ดังน้ันการจัดการโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยว จึงตองมีการจัดการในเรื่องการให
ความหมายความสําคัญของแหลงโบราณสถานที่ไมเพียงแตเปนเรื่องของรูปแบบทางศิลปกรรมและ
สมัยเวลาเทานั้น  หากตองมีการศึกษาวิจัยใหแลเห็นวาแหลงโบราณสถานนั้นแตเดิมพัฒนาขึ้นใน
พ้ืนที่และสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับสังคมมนุษยที่เปนผูสรางโบราณสถานนั้นอยางใด  และเมื่อตก
ทอดมาจนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินนั้นเปนอยางใด  เพ่ือแสดงใหเห็นวา
โบราณสถานนั้นไมไดอยูลอยๆ และจํากัดอยูในอดีตที่หางไกลจนเปนเพียงแตโบราณสถาน  แตผูคน
ในทองถ่ินในอดีตที่ใกลมาจนถึงปจจุบันไดใหความหมายความสําคัญในทางประวัติศาสตรและชีวิต
วัฒนธรรมของตนอยางใด  เม่ือไดความหมายความสําคัญดังกลาวแลวจึงนําไปใชในการวางแผน
ออกแบบและดําเนินการใหเปนรูปธรรมในที่สุด  การดําเนินการจัดการควรประกอบดวยขั้นตอน ๓ 
ขั้นตอนดังน้ี โดยขั้นแรก  คือ การตั้งคณะกรรมการวิชาการในลักษณะที่เปนสหวิทยาการ คือ มี
นักวิชาการหลายสาขาที่เกี่ยวของรวมทั้งผูรูของทองถ่ินมารวมกันสรางความรูพ้ืนฐานและกําหนด
ประเด็นสําคัญในเรื่องโบราณสถานนั้น ๆ ใหเปนที่เขาใจและยอมรับระหวางกันตอจากนั้นก็นําไปสู
ขั้นตอนที่สองที่ในกลุมคนที่ออกแบบวางแผนในเรื่องรูปแบบ การแสดง การตลาด การบริการและ
การสื่อไดนําไปจัดการ  เม่ือเรียบรอยแลวจึงนําเขามาใหคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเพื่อการ
แกไขจนกระทั่งเห็นพองในที่สุด  จากนั้นจึงนําเขาสูขั้นตอนในการดําเนินการไปเปนรูปธรรมในขั้น
สุดทาย ซึ่งก็จะตองมีการติดตามและประเมินผลอยางสืบเนื่องดวย 
 

 
 


