
องคความรู

ในการอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณ

จัดทําโดย กลุมวิชาการอนุรักษโบราณสถาน
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สารบัญ

หนา

บทท่ี ๑ ความเปนมาและพัฒนาการของงานอนุรักษ ๓

ภูมิสถาปตยกรรม

บทท่ี ๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานภูมิสถาปตยกรรม ๑๒

บทท่ี ๓ งานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณ หรือ

ภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร

- ประเภทของภูมิสถาปตยกรรมโบราณ หรือ ๒๗

ภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร

- ลักษณะของภูมิสถาปตยกรรมโบราณ ๒๘

- ขั้นตอนการออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม ๒๙

- รูปแบบรายละเอียดของแบบอนุรักษภูมิ ๓๓

สถาปตยกรรม

บทท่ี ๔ ผลงานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม ๓๕
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บทท่ี ๑ ความเปนมาและพัฒนาการของงานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม

การทํางานดานภูมิสถาปตยกรรมของกรมศิลปากรซึ่งตอมาไดพัฒนามาจนเปนงานดานการอนุรักษภูมิ

สถาปตยกรรมน้ันมีความเปนมาในระยะเวลาประมาณสามสิบกวาป หลังจากท่ีวิชาชีพน้ีไดเร่ิมเขามามีบทบาทใน

สังคมไทย บุคคลสําคัญทานหน่ึงในวงการวิชาชีพภูมิสถาปนิกท่ีไดบุกเบิกงานดานน้ีในประเทศไทย และกรม

ศิลปากร คือ ศาสตราจารยกิตติคุณ เดชา  บุญค้ํา ศิลปนแหงชาติสาขาภูมิสถาปตยกรรม ดังน้ัน การไดเขาพบและ

สัมภาษณทานถึงความเปนมาของวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมในประเทศไทย ตอเน่ืองจนถึงเหตุท่ีกรมศิลปากรได

เร่ิมทํางานดานน้ี และการทํางานในสมัยแรกเร่ิมจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการสืบสาน ถายทอด และพัฒนางาน

ดานการอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมของกรมศิลปากรในอนาคต

-------------------------------------------------------------------------

หัทยา   : ตามที่ไดเรียนอาจารยวา จะขอสัมภาษณอาจารยในเร่ืองประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการทํางาน

ดานภูมิสถาปตยกรรม และตําแหนงภูมิสถาปนิกของกรมศิลปากรเพื่อจัดทําองคความรูในการ

อนุรักษดานภูมิสถาปตยกรรมของกรมศิลปากร เน่ืองจากทราบมาวาอาจารยเปนหน่ึงในภูมิ

สถาปนิกกลุมแรกๆของประเทศไทยและมีสวนสําคัญในการผลักดันใหวิชาชีพภูมิสถาปนิกเขา

มามีบทบาทในการทํางานของกรมศิลปากรโดยเฉพาะงานดานการอนุรักษโบราณสถาน

อ.เดชา : ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปนิกไทยเทาที่ทราบก็มี คุณณรงค ชวนกุล (เปนทหาร

สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูนํากระถินณรงคเขามาปลูกในประเทศไทย- ผูเรียบเรียง) ซึ่ง

เรียนทางไปรษณีย ไดประกาศนียบัตรจากอเมริกา 

หัทยา   : ในสมัยจอมพล ป. เร่ิมมีการจัดทําผังเมืองแบบมีระบบ

อ.เดชา : ในเว็บแกนสาระจะมีพูดถึงตําราผังเมืองเลมแรก ป ๒๔๗๙ อบรมโดยกรมโยธาเทศบาล ทําผัง

เมืองทั่วประเทศ อบรมชางเทศบาลทางดานผังเมือง ต้ังแตป ๒๔๗๗ เร่ิมทําผังเมืองทุกจังหวัด

ทั้งประเทศ จากน้ันก็หายไป ผังเมืองก็เปนสวนเล็กๆ ของกองแบบแผนกรมโยธา ตอนหลังสมัย

จอมพลสฤษด์ิเห็นวาจําเปน กรมโยธาเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงเทพฯ (นครหลวง?) ก็ไป

จางฝร่ังทําผัง Lichfiled เร่ิมป ๒๔๙๙ ใชเวลา ๒ ป เปนผังเมืองกรุงเทพฯ ๒๕๔๓ กําหนด

ประชากร ๔.๕ ลานคน
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หัทยา   : แลวของภูมิฯ น่ีก็คอยๆ แตกมา

อ.เดชา : ของภูมิฯ น่ียังไมคอยมีใครรูจัก ตอนน้ันมีจบภูมิสถาปตยกรรมโดยตรงจากอเมริกา ชื่อ เฉลว 

แลวก็อาจารยอภัย เผดิมชิด ก็ไปตอผังเมือง อาจารยจันลดาไปตอ Landscape และมาสอน

สถาปตยกรรมต้ังแต ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ อาจารยไปเรียนกับทานตอนป ๒๕๐๓ ที่ทราบมีผลงาน

อนุสาวรียสุนทรภูที่แกลง อนุสาวรียทหารอาสา? ระหวางที่ทานมาสอนก็มีคนจบคือ คุณธีระ พึ่ง

สุนทร อยูสํานักผังเมือง อีกคนก็คุณปราโมช สุขุม ถัดมาก็เปนอาจารย กลับมาก็ไปทํากรมโยธาธิ

การ (ปจจุบัน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง – ผูเรียบเรียง) ถูกตอนไปทําคณะปฏิวัติไปชวยฝาย

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พออาจารยจบก็มาทําแปลนศิริราชใหม 

อ.เดชา : จบเมืองไทยไมมีสมัยกอน

หัทยา   : ตอนอาจารยเรียนจบที่เมืองไทยก็ยังเรียนสถาปตยกรรมอยู

อ.เดชา : จบมาก็ไปเรียนตอโท 

รณฤทธิ์ : แลวตอนอาจารยทํางานอาจารยเรียกตัวเองวาเปนภูมิสถาปนิก หรือ สถาปนิก

อ.เดชา    : ตําแหนงตอนน้ันจะเปนสถาปนิก

ลีนวัตร      : แตมีคําวาภูมิสถาปนิกในประเทศไทยแลวใชไหมครับอาจารย

อ.เดชา     : มีแลว ไมรูใครเรียก อาจารยแสงอรุณ หรือวาอาจารยจันลดา แตนาจะเปนอาจารยแสง ชวงน้ัน

เปนชวงที่เร่ิมเขาไปเกี่ยวของกับกรมศิลป ตอนที่อาจารยเรียนจบโท กลับมา ป ๒๕๑๓ ทํางาน

อยูกรมโยธาฯ ตอนน้ันสมาคมสถาปนิกมี คุณสุเมธ (ชุมสาย ณ อยุธยา) อ.ศิริชัย อ.วทัญู อ.แสง 

(อ.แสงอรุณ รัตกสิกร) เปนคณะกรรมาธิการ และอาจารยผูใหญหลายทานเร่ิมรวมตัวกันทํางาน

ดานการอนุรักษผังเมือง แยกตัวมาทําสมาคมสิ่งแวดลอม ชื่อสมาคม SCONTE อาจารยเขาไป

ชวยต้ังแตป ๒๕๑๒ ในระยะแรกยังไมไดรับการสนับสนุน ตองไปขอสปอนเซอรจาก

หนวยงานเอกชน ตอนน้ันก็เร่ิมบุกเบิกการวางผังเมืองในกรุงเทพฯ คร้ังแรกที่ปอมพระสุเมรุ 

ถนนพระอาทิตย) พยายามจะจัดระบบผังเมืองใหเปนระเบียบกวาที่เปนอยู (ในตอนน้ัน) ตอน

น้ันหนังสือพิมพที่เขามาชวยอยางมากคือ หนังสือพิมพประชาชาติ ปจจุบันคือหนังสือพิมพมติ

ชน พูดถึงการวางผังเมืองของกรุงเทพฯ ป ๒๔๙๙ แลวเขาวางระบบให กรุงเทพฯ เปนเมือง
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สําหรับประชากร ๔-๕ ลานคน (แตปจจุบัน ....) ซึ่งสมัยน้ันเร่ืองของภูมิสถาปตยกรรมยังไม

เปนที่รูจัก  

ชวงที่สมาคมฯ บุกเบิกเร่ืองการจัดระเบียบผังเมืองกัน ภาคประชาชนก็รณรงคตอตานและโจมตี

การติดปายโฆษณาที่บดบังทัศนียภาพ หน่ึงในน้ันก็มี ขรรคชัย บุนปาน กับ สุจิตต วงษเทศ ซึ่ง

ตอนน้ันกําลังเปนคนรุนใหมไปเปนหัวเร่ียวหัวแรง โดยมีการนําเร่ืองไปเสนอ อ.หมอมทองใหญ 

ทําการวิจัย และในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ ซึ่งถือวามาจากการรวมมือของภาคประชาชน และ

การทํางานของสมาคมฯ

หลังจากน้ันก็เร่ิมมีการสํารวจแหลงโบราณสถานที่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และที่บานเชียง 

อุดรธานี ตอนน้ันมีแตตนไมขึ้นรกทึบเลย ไปขุดก็เจอกระดูก เศษไหกันเยอะ ยังนึกดีใจที่ขุดเจอ 

เก็บตัวอยางเศษผามาดูกันอยู  ตอนน้ันเอง ชาวบานเขาก็ไมรูวาของพวกน้ีมีความสําคัญยังไง 

ไมไดต่ืนเตนอะไร พอพูดถึงก็นึกถึงสมัยจอมพล ป. ที่ชูนโยบายรักชาติ ใหไปจัดการที่อยุธยา 

อยางที่เห็นวาทําดานเจดีย ๓ องค อะไรประมาณน้ัน  สมัยน้ัน (กอนชวง ๑๔ ตุลา ประมาณป 

๒๕๑๕) กรมพระยาดํารงฯ ทานมีตําแหนงในกระทรวงฯ ไดงบประมาณสนับสนุนมาให ม.

ศิลปากร ทานก็เอามาลงที่สุโขทัย อาจารยไดเขามาทํางานตรงน้ี ตอนน้ันเอากระดาษไขมาน่ัง

ลอกแผนที่ ภาพถายทางอากาศ เจอตระพังถึง ๔๖๐ แหง (ทั้งเล็ก ใหญ) ซึ่งเปนที่เก็บนํ้าที่ไหลบา

มาจากเขาหลวง สุโขทัย อาจารยทิวาก็มาชวยทําคอนทัวร?ให (ซึ่งเร่ืองน้ีกรมแผนที่ทหาร

สามารถทําได และถาทําจะมเีคร่ืองมือที่ทําไดละเอียดแมนยํากวา) พอไดเห็นเปนสัดสวน ๓ มิติ 

ของเมืองสุโขทัย คือความเปน “เมืองเกา” มันชัดเจนขึ้น  หลังจากน้ันก็มีอาจารยที่ศิลปากร ที่

จุฬาฯ  เชน อ.ปราโมทย อ.ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม เขาลงภาคสนามมาชวยกันดู มาทํางานน้ี แลวก็ไป

ทําที่ศรีสัชนาลัยกันตอ จนสําเร็จไดขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และ ศรีสัชนาลัย 

อยางทุกวันน้ี 

กลับมาถึงเร่ืองการทํางานกับกรมศิลป ที่อาจารยไดเขามาทําหนังสือให อาจารยเขียนเร่ือง 

สถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture) ไดพูดถึงเร่ือง Landscape การดูชั้นดิน ไดรับ

ความสนใจมาก ไดลงหนังสือ อนาคต? จนทานพินิจ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศิลปากรในตอนน้ัน

ไดขึ้นไปดูงานที่สุโขทัย ศรีสัชนาลัยดวยแลวยังมี เลขาฯของ ยูเนสโกเขามาดูงานดวย การ

บุกเบิก (ที่สุโขทัย ศรีสัชนาลัย) ชวงน้ันคอนขางลําบากมาก ตองไปอาศัยนอนตามศาลาวัด

หัทยา      : ตอนน้ันอาจารยถือเปนรุนแรกที่เขาไปทําเลย?
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อ.เดชา      : ใชๆ ตองทําเร่ืองอยู ๒ ป ยูเนสโกเขามาดูเลยใหงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ โดยให

คณะทํางานที่เคยทําที่บุโรพุทโธ ที่อินโดนีเซียมาทําตอ

หัทยา       : รูสึกวาจะมีหนังสืออีกเลมของอาจารยที่หนาๆ หนอย ที่เกี่ยวกับเร่ือง Landscape?

อ.เดชา     : เปนอีกเลมที่เกา ตัวหนังสือเปนตัวพิมพดีด ใชกระดาษโรเนียวอยูเลย พูดถึงโครงการฯ ที่

สุโขทัยน่ีแหละ ตอมาเขาถึงมีการพูดถึงการตัดถนนบายพาส  

หัทยา     : อาจารยคะ พูดถึงสาขาวิชาน้ี (ภูมิสถาปตยกรรม) ใครเปนผูริเร่ิมใหมีการแยกเปนคณะอยาง

จริงจังคะ?

อ.เดชา     : เร่ืองการริเร่ิมมันก็มีมานานแลว มาทําเอาจริงจังตอนที่ อ.เสมอใจไดเปนรักษาการณคณบดี 

หลังชวงป ๒๕๑๖ น่ีแหละ มีการกอต้ัง ๓ ภาควิชาใหม เกี่ยวกับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,

ศิลปกรรม และภูมิสถาปตยกรรม เมื่อกอนคณะสถาปตยยังไมเร่ือง(ลงลึก)เกี่ยวกับเร่ืองผังเมือง 

พูดถึงเร่ืองทําถนนบายพาสที่วาไว ที่จะทําที่สุโขทัยไปศรีสัชนาลัย ประมาณ ๔ - ๕ กิโล ที่จะตัด

ผานกลาง ถ.พหลโยธิน อยูๆ ก็ถูกยกเลิกไป

หัทยา       : ใชที่ตัดผานวัดมหาธาตุรึเปลาคะ?

อ.เดชา     : วัดมหาธาตุ สมัยน้ันที่ทางยังมีแตปา ยังไมมีภาพถายทางอากาศ (มากนัก) จึงไมเห็นภาพชัดเจน 

พอมาถึงตรงน้ีจะเห็นเลยวาการทํา Landscape จะทําใหรูจักปา ตนไม อาจารยมีหนังสือ

รวบรวมรายชื่อตนไมปาอยู เปนภาพขาวดํา รูสึกวาที่คณะก็มี ตองไปลองคนดู

หัทยา       : หลังจากการบุกเบิกที่ประสบความสําเร็จแลว เพราะอยางน้ีรึเปลาคะ ที่ทําใหมีการรับนักศึกษา 

Landscape น้ีเพิ่มขึ้น

อ.เดชา       : อืม ตัวอยางของคนที่ชื่นชอบยอมรับ ในเร่ือง Landscape อยางมากคือ คุณนิคม (นายนิคม 

มุสิกคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร-ผูเรียบเรียง) จากการที่เคาใชคําวา “ภูมิทัศน” ซึ่งเปน

ภาษาไทย ที่แทนคําวา Landscape ใน Technical Report ของเขา และยังมี อ.

วิจิตร  ศรีสะอาน ก็นําไปใชเชนกัน  สวนอาจารยจะใชคําวา “ภูมิสถาปตยกรรม”
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หัทยา      : ซึ่งคนสวนใหญไมคอยรูจัก?

อ.เดชา     : เพราะอยางน้ีอาจารยก็เลยพยายามผลักดันใหสมาคมสถาปนิกทําหนังสือถึงกระทรวง 

มหาดไทยลงไปยัง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหลงไปที่ อบต. ใหมีการอบรมใน

เร่ืองสวนสาธารณะ แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อใหเกิดโครงการสรางภูมิทัศน (ที่ไมใชสราง

แบบ “ผักชี” เอาตนไม ดอกไม มาลงๆ ) ใหเปนลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน โดยจะตองมี

ภูมิสถาปนิก ที่จะตองเขามาควบคุม ไมวาจะเปนการวางผัง วางแนวคิด การสรางที่เปนระบบ (

พูดถึงระบบเทศบาล   ระบบราชการ.......................................................)

หัทยา      : ตอนน้ันกรมศิลประบุรึเปลาคะวาจะตองมีการ (คน) ทํางานตรงน้ี?

อ.เดชา     : อืม มันตองเปนอยางน้ัน แตก็ตองระบุดวยวา เอาประสบการณ ๓-๕ ป หรือขึ้นอยูกับโครงการ

ดวย อยางคุณนิคมน่ีเคายอมรับวาตองมีการวางผัง โดยตองใชภูมิสถาปนิก ตรงน้ี อาจารยไดวาง

หลักสูตรภาคสนาม สงนักศึกษาไปตามกรมอุทยาน กรมศิลป ใหเรียนรูงานดานการอนุรักษ

สถาปตยกรรม เมื่อป ๒๕๒๕ วีระ (นายวีระ โรจพจนรัตน อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม – ผู

เรียบเรียง) ซึ่งเปนลูกศิษยอาจารย ไดไปอบรมตอโดยมีคนญ่ีปุนพาไปดูงาน และฝกงาน ที่บุโร

พุทโธ มาถึงตรงน้ีก็ไดรับการสนับสนุนจากยูเนสโกเต็มที่ อยาง ททท.ก็เขามาทํา(โปรโมท)

เร่ืองงานลอยกระทง 

หัทยา      : ตอนน้ันที่ทําเร่ืองเมืองเกา ภูมิสถาปนิกไดเขาไปเกี่ยวของอะไรไหมคะ?

อ.เดชา      : หลังจากน้ันเปนลักษณะของการศึกษาตอยอด (หลังจากการบุกเบิก) อยางที่มีการคนพบเมือง

เกาในที่อ่ืนๆ เชน ละวา (ละโว?) ทวารวดี ศรีวิชัย อะไรพวกน้ีนะ พูดถึงตอนน้ัน ในป ๒๕๕๐ 

รัฐบาล มีนโยบายลงมาที่กระทรวงวัฒนธรรม ลงมาที่กรมศิลปอีกที ใหวางนโยบายทํา 

Inventory? ที่สนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการวางผัง (ทํา PTF?) จะวาไปก็คือ ให

กําหนดมาตรการอนุรักษ  คนที่จะเขาไปทํางานในนามของกรมศิลปก็ตองรูจักการเขาถึงทองถิ่น

ดวย (อบต.) การศึกษาถึงจะไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง  สมัยน้ัน เมืองไหน (จังหวัดไหน) ที่มีซาก 

เชน ซากกําแพงเมือง เทศบาลมักจะเขาไปตอเติมเองใหสมบูรณ เปนเพราะเคาไมเขาใจวิธีการ

อนุรักษ?

หัทยา       : ภูมิสถาปตยกรรมคืออะไร การอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมคืออะไร มีความสําคัญยังไง แลวงานที่
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เคยทํากันมามีอะไรบาง

อ.เดชา      : ก็ตองทําความเขาใจวาสิ่งไหนเปนบาน (ใหม) เปนที่ที่อยู สิ่งไหนเปนซากโบราณสถาน ตอง

ขอใหคงไว เหมือนอยางที่อุทยานฯ พูดถึงก็ดีที่ไดไกมาชวยงาน อยางที่อยุธยา สมัย ป ๓ – ๔ 

อุทยานฯ หวากอ ก็มาชวย 

อ.เดชา     : ชวงป ๒๕๑๙ - ๒๐ อาจารยก็มีงาน Technical Report ออกมา

หัทยา      : ไดยินอาจารยพูดถึง คุณนิคม กับคุณวีระ 

อ.เดชา     : พูดถึงวีระเปนคนมนุษยสัมพันธดี อาจารยเคาสานตอโครงการที่เปนของกรมศิลป รวมถึงคุณ

นิคม อยากใหสานตอเร่ืองที่คณะ ใหมีการลงภาคสนาม ใหนักศึกษาไดลงพื้นที่ปฏิบัติงานกัน

จริงๆ 

หัทยา       : ต้ังแตรุนพี่ไก (นายรณฤทธิ์  ธนโกเศศ - ผูเรียบเรียง) มา อาจารยเขามาที่กรมศิลปบอยไหมคะ?

อ.เดชา  : ตอนหลังจะเปนที่ปรึกษา แตตอนน้ีก็ยุงๆ งานมุงไปที่ชมรมอนุรักษ ภาพโบราณ “ประตูแพร”

ต้ังแตสมัยครู ๓๐ กวา มีเว็บไซทที่อาจารยทําเอง มีบทความในหนังสือของอาจารย ปลัดฯ วีระ

เคาก็มาเสนอใหเขียนนโยบายผังเมือง (อยางที่ชิคาโก อเมริกา)

หัทยา      : อาจารยคะ อยาง กรุงเทพฯ ที่เราเห็นๆ กันบางพื้นที่ ที่เปนแหลงชาวตางชาติ อยางเชน สีลม 

สาทร ควรจะมีการจัดระบบผังเมือง อาจารยมีความเห็นอยางไรคะ

อ.เดชา     : อืมนะ พอพูดถึงเร่ือง Mono Culture แลวก็ทําใหเกิดประเด็น อันที่จริงตอนน้ีสังคมเรามัน

หลากหลาย DNA ของคนไทยกับตางชาติเราก็แทบจะไมตางกัน (สปชี่เดียวกัน?) ฉะน้ัน อะไรที่

เจริญเรายอมตองรับมา ที่จริงแลวเร่ืองน้ีมันตองมีการวางแผนต้ังแตแรก วาไปก็เหมือนกับ หยิน 

หยาง ที่มันเปนความแตกตาง ความเปนเมืองมันหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองรับมา จะใหเปน

ธรรมชาติโดยสมบูรณคงเปนไปไมได ควบคุมลําบาก

ยังมีหนังสือและบทความหลายเลมที่เกี่ยวกับเร่ืองผังเมืองนะ อยางศาสตรการวิเคราะหผังเมือง

น้ีไง มีออนไลน แตก็ยังมีหลายเร่ืองที่ไมไดเอามาลง อาจารยเสนอแนวคิด “นวกรรม” ที่มี
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ความหมายเกี่ยวกับการกอสรางที่ไมใชนวัตกรรม ในเว็บจัดเปนหมวดๆ ไวแลว เพื่อเปนการจุด

ประกายใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง แตดัชนีในน้ีอาจจะยังนอยอยูนะ ลองดูๆ 

อ.เดชา     : พูดถึงมาเลเซีย เคาใหความสําคัญมาเร่ืองการวางผังเมือง ค.ศ.๑๙๙๐ เคามีโครงการ Garden

City เชิญใหมหาเธฯ มาเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิของสมาคมสถาปนิกเอเชีย แลวก็ริเร่ิมโครงการ

กันขึ้น เพื่อที่จะใหมาเลเซียเปน Green City ภูมิสถาปนิกที่น่ันตองมี Certificate แสดงวุฒิและ

ถือเปนเคร่ืองหมายการันตีความสามารถคนที่จะมาทํางานดวย  

ชวงป ๒๕๔๐ เมืองไทยเกิดเศรษฐกิจฟองสบู  อาจารยไดเขามาทํางานออกแบบ จัดสวนบาน ทํา

ใหมีแนวคิดอีกแบบ  วาการวางผังที่อยูอาศัยตองคํานึงถึงอะไรบาง อยางหมูบานจัดสรรที่

อาจารยเคยทําก็อยางที่ บานแมกไม รามอินทรา   

หัทยา      : การเลือกสถานที่การต้ังถิ่นฐาน?

อ.เดชา    : พูดถึงเร่ืองน้ีแลว จะพูดถือวาการอยูอาศัยที่ตองคํานึงถึง Base on the Cultural Nature อยาง

พวกชาวเล ตอนที่สึนามิมา แตบานพวกเคาแทบจะไมพังกันเลย อันน้ีก็อยูที่การเลือกที่ต้ังถิ่น

ฐาน บรรพบุรุษสอนมา ใหไปอยูนูน ที่สูงๆ 

รณฤทธิ์ : รึวามันจะผิดต้ังแตการวางผังของเทศบาล?

อ.เดชา     : ตามจริงแลวการเร่ิมวางผังจะตองมีการใหสี ซึ่งแตละสีก็จะมี Code วาคืออะไร แตระบบของ

เราไมไดสอนใหรูจักวาที่ไหน (อะไร) คือ ทางนํ้าทวม ที่ไหนคือทางระบายนํ้า ที่ไหนเปนพื้นที่

การเกษตร  ที่อยูอาศัย ความเปนเมืองเลยขยายไปเร่ือยๆ (ขยายไปตามเร่ืองตามราวอยางไมรู

เร่ืองรูราว) ที่สวยๆ ทางเหนือคนก็ไปบุกรุกทํารีสอรท  ก็เพราะพวกเราขาดการสืบคน คนหา 

ภาคการทองเที่ยว(เอกชน)จึงเขามา แตดีที่หลังๆ ก็ยังมีโครงการหลวงตางๆ เขาไปบาง ทําใหเรา

ไดรูวาที่น่ันเหมาะกับการเกษตรในที่สูง การพักผอน การศึกษาธรรมชาติ (ดูความเหมาะสม)

ซึ่งมันควรจะเปนไปตามกฎเกณฑ   อยางที่เขาใหญที่เคยแนะนําใหไปทําตามจุดตางๆ เปน

โซนๆ ไปไมกระจุกอยูที่เดียว อยางที่บอก การอนุรักษ ไมใชการทําลาย

รณฤทธิ์   : กอน ๒๕๐๗ ยังไมมีงาน Landscape อยางจริงจัง เพิ่งมาเร่ิมที่สุโขทัย อุดร บานเชียง
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หัทยา      : ชวงรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ที่มีการประกาศเกี่ยวนโยบายกระทรวงตางๆ ออกมารวมเปน

กฎหมาย (ในชวงปฏิวัติ)?

อ.เดชา     : ชวงน้ันอาจารยก็เคยรวบรวมเร่ืองตอนที่เคยเขารวมในการอนุรักษกําแพงเมืองที่สุรินทร พูดถึง

เร่ืองเกาะรัตนโกสินทรน่ี การอนุรักษมีบทบาทมากกวาภูมิสถาปตยกรรม 

อ.เดชา     : เร่ืองของภูมิสถาปตยกรรมเขาไปมีบทบาทชัดเจนมากก็คือที่ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 

(อยางที่เลาไปแลว) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๐ ก็มีงานวิชาการเกี่ยวกับเร่ืองน้ีมากขึ้น

หัทยา      : เพราะอะไรคะ อาจารยถึงเสนอใหมีการแยกตําแหนงภูมิสถาปนิกออกมาเปนอีกตําแหนงหน่ึง

เลย (เสนอ กพ.)

อ.เดชา     : ที่จริงแลวมันไมใชเร่ืองของตําแหนง ขั้น อะไร แตดูที่เน้ืองานที่ตองทํา เปนงานที่ตองใหคนที่

เรียนสาขาน้ีโดยเฉพาะมาทํา ไมอยางงั้นคนที่ไมไดเรียนสาขาน้ีมาทํางานก็จะไมรูวิธีการทํางาน

ที่ถูกตอง อยางที่เรารูกัน อยางเชน เมื่อเราวางผังแหลงโบราณสถานสักที่   ตองรูวาศูนยบริการ

นักเที่ยวตองมีที่ไหนถึงจะเหมาะ การรองรับนักทองเที่ยว หองนํ้า ฯลฯ เพราะเราเรียนรูเร่ือง 

พฤติกรรม การอนุรักษ วัฒนธรรม ทําใหเราเขาใจรายละเอียดน้ี

พูดแลวก็นึกถึงเมืองนอกที่เคาจะมีชางที่เปนชางวิชาชีพจริงๆ ที่เคาตองเรียนรูงานพวกน้ี

โดยเฉพาะ กรมศิลปเองก็ควรจะผลิตเด็กใหมีประสบการณเพื่อรูจักการทํางานจริง 

หัทยา       : อยางที่พี่ไฝ (วโรภาสน วงศจตุรภัทร- ผูเรียบเรียง) เลาใหฟงวา พี่แบว (อาจารยสัญชัย หมาย

มั่น- ผูเรียบเรียง) มีระบบอยางไมเปนทางการที่ใหเด็กฝกงานจริงกอนจะรับสมัครเขาทํางาน 

อยางน้ันใชมั้ยคะ?

อ.เดชา      : เมื่อใชระบบอยางที่วา ก็จะทําใหไดประสบการณจริง จะเรียนรูไดเร็ว จะรูวาการทํางานจริงๆ 

มันจะมีอุปสรรคตางๆ เขามาใหเราแกไข 

หัทยา      : ความคิด ประสบการณ ตองใชเวลา?

อ.เดชา     : ขอสังเกต อยางตอนที่ลงภาคสนาม เราเปนคนที่ความรู แตก็ตองรูจักวิธีเขาหา อบต. เขาหา
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ทองถิ่นดวย ไมอยางงั้นเราจะทํางานลําบาก ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรภูมิสถาปตยกรรมจะ

ชวยรักษาความเปนเอกลักษณ เปนภูมิตานทานของกระแสโลกาภิวัฒน  อยางแนวคิดเร่ืองภูมิ

วัฒนธรรมก็เร่ิมเขามาแลว ตามชนบท ภูเขา  การที่จะนําภูมิสถาปตยกรรมเขาไปพัฒนาอะไร

ตองดูทองถิ่นแตก็ตองไมตานทานกระแสสังคม เพราะอยางที่รู เด๋ียวน้ี มีตึก บาน รถ มากขึ้นๆ 

กลาวคือ พัฒนาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีความเปนอยู........................การทํางานที่เมือง

นอกฝายปฏิบัติ เคาจะมีความรูเร่ืองการบริหารดวยจึงไมมีปญหาในการวางระบบ............

.................................อาจารยขอทิ้งทายวา  การทํางานของพวกเราตองมีการปฏิรูป  แตพูดลําบาก

วาจะตองเร่ิมตรงไหน เพราะไมไดมีการวางหลักการต้ังแตแรกเร่ิม  อีกทั้งผูที่มาทํางานรวมกัน

สวนใหญมีปญหาตรงที่ตางคนตางก็มีอัตตาสูง........

---------------------------------------------------------------

ผูรวมสนทนา

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา บุญค้ํา ศิลปนแหงชาติ สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

๒. คุณรณฤทธิ์  ธนโกเศศ  ภูมิสถาปนิกอิสระ อดีตหัวหนากลุมภูมิสถาปตยกรรมและเมือง 

สวนสงวนรักษาโบราณสถาน สํานักโบราณคดี

๓. นางสาวหัทยา  สิริพัฒนากุล  ภูมิสถาปนิกชํานาญการ กลุมวิชาการอนุรักษโบราณสถาน  สํานักโบราณคดี

๔. นายลีนวัตร ธีระพงษรามกุล สถาปนิกอนุรักษ

๕. นายพาสัน  เชี่ยวจินดากานต ภูมิสถาปนิกอิสระ

บันทึกการสนทนา ณ วันศุกรที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ เร่ิมเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.

เรียบเรียงโดย นางสาวหัทยา  สิริพัฒนากุล  
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บทท่ี ๒   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานภูมิสถาปตยกรรม .

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมน้ัน ขอนําบทความท่ีศาสตราจารยกิตติคุณเดชา บุญค้ํา ศิลปนแหงชาติ 

สาขาภูมิสถาปตยกรรม ไดเสนอตอท่ีประชุมสํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2458

มารวมไวใหเปนขอมูลซึ่งแมนยําและถูกตองแนนอนเน่ืองจากสําหรับภูมิสถาปนิกชาวไทยตางใหความเคารพนับ

ถือทานวา เปนบิดาแหงวิชาชีพภูมิสถาปนิกของไทย

บทนํา

ภูมิสถาปตยกรรมเปนสาขาวิชาลาสุดในประเภทสถาปตยศิลปที่มีภาคีสมาชิกเขารวมใน

ราชบัณฑิตยสถานเปนคร้ังแรก จึงอาจมีผูตองการทราบวาสาขาวิชาน้ีเปนอยางไร ดังน้ัน บทความที่เสนอในคร้ัง

น้ี จึงเปนการแนะนําสาขาภูมิสถาปตยกรรมวามีขอบเขตและลักษณะของวิชาเปนอยางไรในเชิงของภาพรวม

ภูมิสถาปตยกรรมเปนอยางไร

ภูมิสถาปตยกรรมเปนวิชาชีพดานการออกแบบและวางแผนกายภาพที่เปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะ

เชนเดียวกับสถาปตยกรรมและการผังเมือง

ภูมิสถาปตยกรรมนําปจจัยทางศิลปะ  ธรรมชาติ  วิศวกรรมศาสตร และสังคมวิทยามาบูรณาการเพื่อ

แกปญหาเกี่ยวกับการจัดแผนแผนดินและที่วาง (Space) เพื่อความปลอดภัย ความผาสุกและสวัสดิภาพของมนุษย

โดยยึดหลัก การพิทักษผืนแผนดิน

ภูมิสถาปตยกรรมตรงกับภาษาอังกฤษวา Landscape Architecture และผูปฏิบัติวิชาวุฒิสถาปตยกรรม

เรียกวา ภูมิสถาปนิก และตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Landscape Architect

ความเปนมาของวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

ถึงแมวางานสรางสรรคทางภูมิสถาปตยกรรมจะมีมานานนับพันปมาแลวก็ตาม  แตวิชภูมิสถาปตยกรรมอยางเปน

สากลขณะน้ี  เพิ่งกําเนิดขึ้นเมื่อ  125 ปมาน้ีเอง พรอมกําการกําเนิดของเซนทรัลปารกในนครนิวยอรก โดย เฟเด

อริก ลอว ออลมสเตด (พ.ศ. 2365-2446) ผูชนะการประกวดงานออกแบบสวนสาธารณะเซ็นทรัลปารกดังกลาว

เปนผูเผยแพรและไดรับการยอมรับโดยทั่วโลกวาเปนผูริเร่ิมวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมยุคใหม
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ผลงานการออกแบบเซ็นทรัลปารกทําใหออลมสเตดไดรับการวาจางใหออกแบบสวนสาธารณะสถานที่

พักผอนหยอนใจ  ตลอดจนผังบริเวณที่พักอาศัยและบริเวณที่พักอาศัย  ตลอดจนบริเวณมหาลัยจํานวนมาก  

รวมทั้งการริเร่ิมระบบเวนวาง (Open Space System) ฃของนครบอสตันและเมืองอ่ืน ๆ  ซึ่งเปนการปฏิบัติของ

การผังเมืองสมัยใหม และทําใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมของยุคปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2442 ไดมีการจัดต่ังสมาคมภูมิสถาปนิกแหงสพรัฐอเมริกาขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพ มีการกําหนดหลักสูตรมาตรฐานเพื่อสอบผูขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพภูมิสถาปตยกรรม ผูที่สอบ

ผานจึงจะมีสิทธิเรียกตัวเองเปนภูมิสถาปนิกได สวนนักออกแบบจัดสวนประดับทั่วไปก็ยังคงทํางานในขอบเขต

ของตนตอไปได โดยเรียกเปนนักออกแบบสวน หรือ นักออกแบบภูมิทัศน (Garden designer or Landscape

Designer)

การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมไดแพรหลายไปในหลายประเทศทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศที่

พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา สืบเน่ืองการเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอม

สมาคมภูมิสถาปนิกแหงประเทศไทยจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 ปจจุบันมีสถาปนิกที่เปนภูมิสถาปนิก

ประมาณ 500 คน ปจจุบันวิชาภูมิสถาปตยกรรมในประเทศไทยไดรับการยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาก

ขึ้น สืบเน่ืองจากปญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงและการต่ืนตัวในการพิทักษสิ่งแวดลอมมากขึ้นของ

ประชาชน

ความเปนมาของการศึกษาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

เมื่อออลมสเตดไดยายไปอยูที่นครบอสตัน รัฐแมสสาชูเสตต ชารลส เอลเลียต บุตรชายของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยฮารวารดไดสมัครเขาฝกงานเพื่อเปนภูมิสถาปนิกในสํานักงานของออลมสเตด  เปนผลใหอธิการบดี

เอเลียตเห็นความจําเปนของวิชาชีพน้ี  จึงเปดสอนภูมิสถาปตยกรรมระดับปริญญาตรีเปนคร้ังแรกใน

สหรัฐอเมริกาและของโลก เมื่อป พ.ศ. 2443 หลังจากการจัดต้ังสมาคมภูมิสถาปนิกเพียงปเดียว

ผลของการเปดสอนวิชาภูมิสถาปตยกรรมดังกลาว ทําใหมีภูมิสถาปนิกที่ไดรับการฝกฝนดานการวางผัง

เขาไปมีบทบาทสําคัญในงานผังเมืองแทน  “วิศวกรเมือง” (City Engineering)1 ทําใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมเนนงานผังเมือง (Master of City Planning) ขึ้นในป พ.ศ. 2462 และเมื่อวิชาการผัง

เมืองและมีความซับซอนยิ่งขึ้น จึงไดแยกออกเปนภาควิชาผังเมืองที่ใหปริญญาผังเมืองโดยตรง (Bachelor of City

Planning – BCP) เปนคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2472

1
แตกอนสหรัฐยังไมมีนักผังเมืองสมยัใหมดังปจจบุัน สวนใหญเปนนักวิศวกรสํารวจผูวางแนวและโครงขายถนน เรียกวา City

Engineer ดูแลเก่ียวกับการวางผังเมืองไปดวย



๑๔

ตอมาไดทีการเปดสอนวิชาภูมิสถาปตยกรรมขึ้นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อหลายแหง และตามดวยมหาวิทยาลัย

อ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมาก ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเปดสอนวิชาน้ีกวา 60 แหง 

ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมกับที่เปดสอนในประเทศอ่ืน ๆ แลวจะมีมากกวา 160 แหง

ประเทศไทยไดเปดสอนวิชาสาขาภูมิสถาปตยกรรม ในปการศึกษา  2551 ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปจจุบันมีเปดสอนถึงปริญญาโท และมีสถาบันเปดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นที่ มหาวิทยาลัยแมโจและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบเขตของภูมิสถาปตยกรรม

โดยที่ภูมิสถาปตยกรรมเกี่ยวของกับการจัดการปรับปรุงที่วางภายนอกอาคาร เพื่อพิทักษผืนแผนดินและใหเกิด

ความสวยงาม ดังน้ัน ขอบเขตของภูมิสถาปตยกรรมจึงกวางขวางมากกวาการออกแบบและวางแผนกายภาพสาขา

อ่ืน ๆ ภูมิสถาปตยกรรมมีขอบเขต2 ต้ังแตงานขนาดเล็ก เชน การแตงสวนและบริเวณบาน การออกแบบและวาง

ผังบริเวณอาคาร ไปจนถึงการวิเคราะหภูมิทัศนภาค ทรัพยากร และการวางแผนที่ดินซึ่งมีขนาดนับ 100 ตาราง

กิโลเมตร ดังตัวอยางที่จะยกใหเห็นพอสังเขปตามลําดับขนาดของงานไดดังน้ี

 งานวิเคราะหภูมิทัศนภาคและทรัพยากรและงานวางแผนที่ดิน

 งานผังเมืองและเคหการ

 งานวางแผนนันทนาการ

 งานวางผังและการออกแบบบริเวณวิทยาเขตและสถาบัน

 งานออกแบบและวางแผนภูมิทัศนทางหลวงและในเมือง

 งานออกแบบตกแตงเมือง

 งานวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิทัศนทั่ว ๆ ไป

 งานอนุรักษธรรมชาติ ศิลปกรรม และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

 งานพัฒนาอุทยานแหงชาติ วนอุทยานและสวนรุกขชาติ

 งานออกแบบสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสนามเด็กเลน

 งานตกแตงสวนและออกแบบปลูกตนไม

 งานออกแบบสวนหลังคาดาดฟา

 งานออกแบบสวนภายในอาคาร ฯลฯ

2
หมายถึงเฉพาะสวนที่เปนหนาที่ของภูมิสถาปนิก เชนเดียวกับบทบาทเฉพาะของวิศวกร ในงานสถาปตยกรรมและการผังเมือง ไมได

หมายความวางานสถาปตยกรรมและการผังเมืองเปนของวิศวกร



๑๕

งานวิเคราะหภูมิทัศนภาคและทรัพยากรและการวางแผนท่ีดิน3

(Regional Resource Analysis and Land Planning)

ในการพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมใหไดผลเต็มที่น้ัน รัฐฯ จะตองทราบวาผืนแผนดินสวนใดจะใหผลประโยชน

สูงสุดทางดานใด ภูมิสถาปนิกมีหนาที่วิเคราะหทรัพยากรใหแกนักวางแผนเศรษฐกิจของรัฐฯ แผนที่จะแสดง

ชนิดของดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการพัฒนาชนิดตาง ๆ แสดงแหลงตนนํ้าลําธารที่ตองสงวนไว แสดง

ลักษณะภูมิประเทศระบบระบายนํ้าธรรมชาติ แสดงชนิดและความลึกของหิน ชนิดพืชและพันธุสัตว ลักษณะ

ภูมิอากาศ แหลงทรัพยากรธรณี ที่ต้ังและลักษณะของชุมชนเสนทางคมนาคม  ชนิดของกิจกรรมเดิมที่กําลัง

เปนไปในบริเวณตาง ๆ แสดงแหลงที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ แหลงศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร  และแหลงเปราะบางทางนิเวศวิทยา

ภูมิสถาปนิกวิเคราะห สังเคราะหและบงชี้ศักยภาพของบริเวณผืนแผนดิน  วาสวนใดควรพัฒนาไป

ทางดานใดจึงไดรับประโยชนสูงสุดตามขอจํากัดและศักยภาพของธรรมชาติและระบบนิเวศน การพิจารณาทาง

เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการกําหนดลําดับกอนหลัง การวางและกําหนดแผนพัฒนาเปนหนาที่ของนักวางผัง

ภาคและนักวางแผนเศรษฐกิจและสังคม

3
ภูมิทัศนภาค หรือ Regional Landscape ก็เรียก



๑๖

ในการวางแผนที่ดินรวมทั้งงานปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีขนาดยอยลงมาจากงานวิเคราะหภาคและทรัพยากร เปน

การนําเอาบริเวณผืนแผนดินสวนใดสวนหน่ึงจากแผนที่วิเคราะหภาคและทรัพยากรมาจัดทํารายละเอียดให

ชัดเจนลงไปจนสามารถกําหนดขอบเขตเพื่อลงมือพัฒนาได

ภูมิสถาปนิกมีหนาที่วิเคราะหและวางแผนปจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวของ  เชน ชนิดของดิน หิน พืชพรรณ 

ความลาดชัน การระบายนํ้า  ตลอดจนขอบเขตธรรมชาติของภูมิประเทศ  รวมทั้งการจัดเตรียมแบบและแผนเพื่อ

การพัฒนาบริเวณ  ลักษณะการดําเนินงาน คลายคลึงกับการวิเคราะหภาคและทรัพยากรและมีขอบเขตที่เล็กกวา

งานผังเมืองและเคหการ 

(City Planning and Housing Development)

เมืองและที่พักอาศัยตองมีที่เวนวางทั้งเพื่อแสงสวาง ลม และนันทนาการ ภูมิสถาปนิกจะรวมกับนักผัง

เมือง  ในการกําหนดปริมาณ  ขนาดและตําแหนงของที่เวนวางของเมืองตามความเหมาะสมทางกายภาพและ

เศรษฐกิจของเมือง  ภูมิสถาปนิกจะเปนผูรวมจัดระบบที่เวนวางของเมืองตามระบบธรรมชาติและทิวทัศน  และ

เชื่อมโยงที่เวนวางใหตอเน่ืองและสัมพันธกับการใชที่ดินประเภทอ่ืน ๆ  ของเมืองนอกจากน้ีภูมิสถาปนิกยังทํา



๑๗

หนาที่วิเคราะหลักษณะธรรมชาติสวนของเมืองที่จะทําการวางผัง  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกที่นักผังเมือง

จะตองใช

ในดานเคหการ โดยเฉพาะระดับรายไดนอยและปานกลาง  ภูมิสถาปตยกรรมจะมีสวนชวยอยางมากใน

การสรางความนาอยูและความเปนมนุษยใหแกผูอยูอาศัยในโครงการได แมจะมีพื้นที่จํากัด

ในดานนันทนาการระดับเคหการ ภูมิสถาปนิกมีสวนกําหนดปริมาณและที่ต้ังของสวนสาธารณะและ

สนามเด็กเลนใหมีความสัมพันธกับลักษณะธรรมชาติ ทิวทัศน ชุมชนและระยะทางเดินมาใช เพื่อใหเกิดความงาม

และประโยชนใชสอยสูงสุดของเมืองมักมีจํากัดน้ัน

งานวางแผนนันทนาการ 

(Recreation Planning)

การพักผอนหยอนใจเปนสิ่งจําเปนยิ่งยวดสําหรับมนุษยความนิยมในกิจกรรมพักผอนหยอนใจของ

ประชาชนในแตละสังคมแตละยานยอมมีความแตกตางกันตามวัย  ระดับการศึกษา  ระดับรายไดและวัฒนธรรม

ของแตละเชื้อชาติ  สิ่งเหลาน้ีมีผลโดยตรงตอการใชเน้ือที่และอุปกรณ  นอกจากน้ีลักษณะกายภาพและธรรมชาติ

ของบริเวณยังมีความเหมาะสมกับการใชที่แตกตางกันไป การวางแผนนันทนาการมีความจําเปนอยางยิ่ง

ภูมิสถาปนิกเปนผูไดรับการฝกฝนใหสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ เหลาน้ี จึงสามารถวางแผน

นันทนาการกับภาครัฐฯ หรือสวนการปกครองทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  แมในปจจุบันรายไดเฉลี่ยของ

ประชาชนยังอยูไมสูง ไมมีเวลาพักผอนหยอนใจ  จึงดูเหมือนวาไมมีความจําเปนที่จะตองจัดที่พักผอนหยอนใจ

ใหกับประชาชน  แตเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา  เวลาวางของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามรายได  ดังน้ัน  รัฐฯที่มอง

การณไกลจึงมีหนาที่ดําเนินงานวางแผนนันทนาการไปพรอมกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

งานวางผังและออกแบบบริเวณวิทยาเขตและสถาบัน 

(Campus and Institution)

การศึกษาขั้นอุดมศึกษามีลักษณะแตกตางไปจากโรงเรียนประถมและมัธยม ลักษณะของกิจกรรมและ

การใชสอยที่วางจึงแตกตางไปดวย สถาบันอุดมศึกษาตองการที่วางมากกวา มีความถี่ในการใชสูงกวา การสัญจร

ทั้งทางรถยนตและทางเทามีมากกวา นอกจากน้ี สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษายังตองการเอกลักษณเฉพาะตัว

และตองการความรมร่ืนที่สงางามเปนพิเศษอีกดวย งานภูมิสถาปตยกรรมจึงมีความจําเปน



๑๘

โรงพยาบาล สถานพักฟนและศูนยอนามัยก็เชนเดียวกัน นอกจากความสะดวกและประสิทธิภาพในการ

ใชสอยที่วางแลว โรงพยาบาล สถานพักฟนและศูนยอนามัยยังตองการ “ธรรมชาติ” เปนอยางมากอีกดวย การนํา

ธรรมชาติเขามาไวในบริเวณดังกลาวมีผลตอจิตใจของคนใชและผูทํางานชวยใหผูปวยมีจิตใจดีและหายเร็วขึ้น

งานออกแบบและวางภูมิทัศนทางหลวงและถนนในเมือง

(Highway and Street Landscape Planning and Design)

มนุษยรับรูสิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการเคลื่อนไหวดวยความเร็ว ทางหลวงและถนนเปดโอกาสใหมนุษย

ไดเรียนรูกิจกรรมลักษณะธรรมชาติและความสวยงามของภูมิประเทศไดมากที่สุด นอกจากน้ีการพักผอนหยอน

ใจที่สําคัญรูปแบบหน่ึงของผูคนในปจจุบันก็คือ การขับรถหรือน่ังรถเที่ยว

คร้ังหน่ึงเคยคิดวาการนําปจจัยทางภูมิทัศนมาเปนขอพิจารณาในการวางแนวและออกแบบทางหลวงทํา

ใหคากอสรางแพงขึ้น แตความจริงมักตรงกันขาม เน่ืองจากแนวความคิดทางภูมิทัศนที่ยึดหลักการวางแนวถนน 

“แนบและกลมกลืน” ไปกับรูปทรงธรรมชาติของแผนดิน รวมทั้งการอนุรักษทิวทัศนที่สวยงาม กลับทําให

คาใชจายในการตัดถม (Cut and Fill) และลดการกัดเซาะพังทลายลงไดมาก ทําใหมีปญหาภัยธรรมชาตินอยลง 

นอกจากน้ี แนวคิดทางดานการแลเห็นในความเร็ว ยังมีผลตอคาบํารุงรักษางานภูมิทัศนเขตทางทั้งสองขางอีกดวย

ประเทศพัฒนาแลวจะมีกฎหมายบังคับใหทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทัศนียภาพ

ในการตัดทางหลวงใหมดวย ภูมิสถาปนิกจะเขาไปมีสวนในงานออกแบบ และวางแผนทางหลวงและถนนอยู 2

ตอน 

ตอนที่ 1 เมื่อเลือกเสนทาง ภูมิสถาปนิกจะทําการวิเคราะหลักษณะของกายภาพทางรูปทรงของแผนดิน ศึกษา

ปจจัยทางธรรมชาติตาง ๆ ที่จะมีผลตอตัวทางหลวงและถนน โดยเนนดานสุนทรียภาพของแนวเผ่ือเลือกตาง ๆ 

ของทางหลวง ภูมิสถาปนิกจะชวยบงชี้วาแนวทางหลวงเผ่ือเลือกแนวใดที่มีผลเสียทางนิเวศวิทยานอยที่สุด และมี

คุณคาทางสุนทรียภาพมากที่สุด นักเศรษฐศาสตรและวิศวกรจะเปนผูตัดสินเลือกเสนทางที่แนนอนขั้นสุดทาย 

โดยนําปจจัยทางเศรษฐศาสตร วิศวกรรมและอ่ืน ๆ เขามารวมในการพิจารณาตัดสิน

ตอนที่ 2 เมื่อวางแนวละเอียด (Alignment) ภูมิสถาปนิกรวมพิจารณากําหนดรัศมีความโคงทั้งแนวต้ังและ

แนวนอนบางชวงของทางหลวงในแงของสุนทรียภาพรวมกับวิศวกร และเปนผูกําหนดแนวทางการจัดภูมิทัศน

ทั้งสองขางทางโดยยึดหลักการแลเห็นในความเร็ว รวมทั้งการเลือกและจัดที่พักและที่ชมทิวทัศนริมทางหลวงก็

อยูในหนาที่ภูมิสถาปนิกดวย



๑๙

ถนนในเมืองมีขอจํากัดในการปรับแนวมากกวาทางหลวง  ถาเปนถนนใหมผานบริเวณที่ยังไมพัฒนามาก 

งานสําหรับภูมิสถาปนิกเปนการวางขอกําหนดในการใชที่ดินสองขางทางในเชิงสุนทรียภาพ  สําหรับบริเวณที่มี

การพัฒนามากแลว ภูมิสถาปนิกจะเกี่ยวของกับการออกแบบรายละเอียดสิ่งประกอบถนนรวมทั้งการปลูกตนไม  

ในตางประเทศจึงภูมิสถาปนิกเปนจํานวนมากทํางานอยูในกรมทางหรือหนวยงานออกแบบทางหลวง

งานออกแบบตกแตงเมือง

(City Beautification)

มีบอยคร้ังเมื่อเสร็จจากการทองเที่ยวไปตามเมืองตาง ๆ เราจะพบวาบางเมืองใหความประทับใจแกเราอยางแนน

แฟน จดจําไดไปตลอดชีวิต บางเมืองไมเคยใหความประทับใจ แกผูมาเยือนเลยแมแตนอย เขาไปถึงแลวรูสึก

อยากหนีไปเสียใหพน บางเมืองหลงทางงายและบางเมืองไมหลงงาย และยังทําใหเกิดความรูสึกปติและกลับหรือ

อยากอยูในเมืองน้ัน

สิ่งประทับใจหรือสิ่งกวนตากวนใจเหลาน้ี  นอกจากเปนวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในเมืองน้ัน ๆ 

แลวปจจัยที่ที่เปนตนเหตุดังกลาวคือ  คุณภาพทางสุนทรียภาพของเมืองน้ัน ๆ  ซึ่งไดแกองคประกอบทางกายภาพ

ทั้งหลายของเมือง  ซึ่งในแงของภูมิสถาปตยกรรมและการผังเมืองเรียกวา (Urban Landscape / Cityscape)

ภูมิสถาปนิกจะทําหนาที่ศึกษาภูมิทัศนของเมือง บงชี้เอกลักษณ ธรรมชาติ จุดเดน ศิลปะ โบราณสถาน

และบริเวณริมแมนํ้า คลองและบึงที่ควรเปดโลงเพื่อผลทางทัศนียคุณภาพ ภูมิสถาปนิกมีหนาที่นําความเขียวขจี

เขามาไวในเมือง  เสนอแนะและออกแบบปรับปรุงตกแตงสวนประกอบของถนนและเมือง เชน ปายเคร่ืองหมาย 



๒๐

มาน่ังริมทาง ซุมขายของ ตูโทรศัพท ศาลาพักคอยรถประจําทาง ถังรับขยะมูลฝอย โคมไฟแสงสวาง ที่ด่ืมนํ้า

สาธารณะตลอดจนการออกมาตรการควบคุมการติดต้ังปายโฆษณา

ในประเทศที่เศรษฐกิจตองพึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รัฐฯ จะมีบทบาทมากในการทําเมืองใหนาอยู

และเนนการปรุงแตงภูมิทัศน “เสนทางนักทัศนาจร” (Tourist’s Routes)

งานอนุรักษธรรมชาติ ศิลปกรรม และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร

(Natural, Cultural and Historic Preservation)

วิธีที่ดีที่สุดอยางหน่ึงของการอนุรักษศิลปกรรมและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรก็คือการทําสถานที่เหลาน้ีให

เปนปจจัยสําคัญของภูมิทัศน  และจัดใหเปนที่พักผอนหยอนใจแกประชาชน  การจัดภูมิทัศนในโบราณสถาน

หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรจะตองมีความกลมกลืนและสอดคลอง  ไมชิงเดนกับสถานที่น้ัน ๆ  และ

จะตองมีความละเอียดลึกซึ้งทางโบราณคดีและประวัติศาสตร



๒๑

โดยที่ภูมิสถาปนิกเปนผูไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะในดานการออกแบบภูมิทัศน  เปนผูรูหลักและ

วิธีการอนุรักษในสวนที่เกี่ยวของ  จึงนับเปนงานในขอบเขตปฏิบัติวิชาชีพของภูมิสถาปนิกดวย

งานพัฒนาอุทยานแหงชาติ, วนอุทยานสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร

(National Parks, Forest Parks, Arboretum and Botanic Garden)

บริเวณทิวทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติแท เชน นํ้าตก ทะเลสาบ แมนํ้า ลําธาร ภูเขา ปา ตลอดจนบริเวณที่มีความ

เดนทางธรณีวิทยาและพื้นที่ชุมนํ้า  เปนสิ่งที่พึงอนุรักษไวเปนมรดกของมนุษยชาติ  เพื่อใหทุกคนสามารถเขาไป

ศึกษาและชื่นชมได  ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชนดังกลาว  จะตองทําอยางระมัดระวังและยึด

หลักการอนุรักษสภาพของธรรมชาติไวอยางเขมงวด สิ่งกอสรางใด ๆ  ที่ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของประชาชน 

จะตองทําเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะตองเปน “ตัวประกอบรอง” จากธรรมชาติ จะตองทําในลักษณะที่ออนนอม

ถอมตนแกธรรมชาติ

กาต้ังถิ่นฐานของมนุษยไดทําลายธรรมชาติแทหรือปาแท (Wilderness) ลงเกือบหมดโลก หากไมมีการ

สงวนบริเวณเชนน้ีไว อีกไมนาน ชนรุนหลังยอมไมมีโอกาสเห็นปาแทที่เขาถึงไดงายอีกตอไป ดวยเหตุน้ี 

แนวความคิดในการจัดอุทยานแหงชาติจึงไดเกิดขึ้น



๒๒

หลักการพัฒนาอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน ยึดหลักการธํารงรักษาสภาพเดิมของธรรมชาติไวใหมาก

ที่สุด แตโดยวัตถุประสงคในการใหการศึกษาและนันทนาการ  ทําใหอุทยานแหงชาติจะตองมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนที่จะเขาไปชื่นชมธรรมชาติ จะตองมีที่พัก ที่รับประทานอาหาร มีหอดูสัตว มีทางเดิน 

ถนน และที่จอดรถ มีที่ต้ังคายพักแรมกลางแจงมีสํานักงานผูดูแลและอ่ืน ๆ อีกมาก  ปญหาอยูที่วาจะออกแบบสิ่ง

เหลาน้ีใหดีที่สุดอยางไรจึงจะยังคงลักษณะธรรมชาติเดิมไวไดมากที่สุด ภูมิสถาปนิกจะเขาไปมีสวนชวยในการ

จัดวางเสนทางสัญจร ที่จอดรถ เลือกตําแหนงที่ต้ังของสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยปรับแตงสิ่งมนุษยสราง

ใหกลมกลืนแลดูเปนสวนของธรรมชาติ 

สวนพฤกษศาสตรและสวนรุกขชาติ เปนบริเวณนําตนไมนานาชนิดมาปลูกสะสมเพื่อการศึกษา วิจัยและ

พักผอนหยอนใจ  สวนรุกขชาติเปนสวนที่ปลูกตนไมใหญมีความถาวร  ปลูกแลวก็ยากที่จะขุดยายไดโดยงาย  

สวนพฤกษศาสตรเปนสวนที่พันธุไมทุกประเภทจัดปลูกรวมไวศึกษา ดังน้ัน การปลูกตนไมที่ขาดหลักทัศนียภาพ

ยอมทําใหขาดความสวยงาม ภูมิสถาปนิกจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดตําแหนงและลักษณะการปลูกในแงของ

สุนทรียภาพ  สวนการกําหนดพันธุไมและวิธีปลูกเปนหนาที่ของนักพฤกษศาสตร นอกจากน้ี ภูมิสถาปนิกยังมี

หนาที่จัดบริเวณทั่วไปในสวนรุกขชาติ เพื่อความสะดวกแกผูเขาชมและศึกษา

งานออกแบบสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสนามเด็กเลน

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา  การออกแบบสวนสาธารณะ  สนามกีฬาและสนามเด็กเลน ถือไดวาเปนหนาที่โดยตรง

ของภูมิสถาปนิก  นอกเหนือจากปจจัยทางภูมิทัศนแลวภูมิสถาปนิกยังไดรับการฝกฝนใหพิจารณาดานพฤติกรรม

การหยอนใจของมนุษย ตามกลุมอายุ เพศ ระดับรายได และวัฒนธรรมแตละเชื้อชาติ ศาสนา  ภูมิสถาปนิกจะ



๒๓

ศึกษาถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีตาง ๆ ของประชาชน เรียนรูถึงขนาดเน้ือที่ใชสอยเพื่อกิจกรรมตาง ๆ 

ทางดานการพักผอนหยอนใจทั้งแบบเฉื่อยและกระฉับกระเฉง  รูจักปญหาการบํารุงรักษา การจัดการ และการให

ความปลอดภัยในสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสนามเด็กเลน  ภูมิสถาปนิกจะรูวิธีสํารวจความตองการของ

ประชาชนเกี่ยวกับการใชสวนสาธารณะที่เรียกวาการสํารวจผูใช (User Surway) ซึ่งเปนสวนสําคัญใน

กระบวนการออกแบบสวนสาธารณะ

ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสนามเด็กเลนอยูเปนอันมาก หากรัฐฯ 

และสวนการปกครองทองถิ่นจะไดดําเนินงานในดานน้ีอยางจริงจังแลว  ภูมิสถาปนิกจะเปนผูมีสวนสําคัญในการ

ใหบริการออกแบบไดเปนอยางดี

งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกตนไม 

(Garden and Planting Design)

งานออกแบบสวนประดับเปนงานที่ประชาชนโดยทั่วไปเขาใจวาเปนงานเพียงอยางเดียวของภูมิสถาปนิก  ความ

จริงแลวงานออกแบบสวนประดับมิไดจํากัดอยูเฉพาะผูปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมเทาน้ัน คนทั่วไปที่มี

ความสามารถทางดานการออกแบบและรูจักพรรณไมก็สามารถทําได ทั้งน้ี เน่ืองจากสวนไมประดับเปนสวนสวน

บุคคลและตองการหลักการทางภูมิสถาปตยกรรมที่ไมซับซอนนัก แตอยางไรก็ดี ภูมิสถาปนิกก็ไดรับการฝกฝน

ในงานขนาดเล็กและสามารถทําไดเปนอยางดีเชนกัน
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งานออกแบบภูมิทัศนหลังคา-ดาดฟา

(Roof Garden / Roofscape)

ราคาที่ดินที่สูงและขนาดของอาคารที่มีขนาดใหญในเมืองที่มีความหนาแนนสูง ทําใหการใชพื้นที่บน

ดาดฟาหรือหลังคาอาคารเพื่อจัดเปนสวนหรือพื้นที่นันทนาการ รวมทั้งสระวายนํ้าและลูว่ิงเปนการพัฒนาที่คุมคา

ทางเศรษฐกิจ การออกแบบและกอสรางงานภูมิทัศนจะตองมีความรูความเขาใจทั้งดานโครงสราง การระบายนํ้า 

สภาพแวดลอมบนที่สูง สภาพภูมิอากาศ ลมและอันตรายจากการตกจากที่สูง จะตองมีความรูในการเลือกพืช

พรรณที่เหมาะสม รูปญหาหารใหนํ้าและการดูแลรักษา และที่สําคัญที่สุดคือประโยชนใชสอยที่ตรงกับความ

ตองการของผูใชหรือประเภทของธุรกิจ งานออกแบบสวนหรือภูมิทัศนบนดาดฟาจึงอยูในขอบเขตงานดานภูมิ

สถาปตยกรรม หลักสูตรการศึกษาดานภูมิสถาปตยกรรมจะรวมวิชาการออกแบบและกอสรางภูมิทัศนหลังคาไว

ดวย

การออกแบบสวนและภูมิทัศนภายในอาคาร

(Interior Landscape / Indoor Garden)
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ดวยเหตุผลในลักษณะเดียวกันกับงานออกแบบภูมิทัศนดาดฟา  ภูมิทัศนภายในอาคารมีความสําคัญมากขึ้น

เชนกัน โดยเฉพาะโครงการดานธุรกิจขนาดใหญ  ภูมิสถาปนิกมักไดรับมอบหมายในการออกแบบสวนหรือภูมิ

ทัศนในอาคารที่มีโถงหรือลานขนาดใหญที่มีแสงธรรมชาติสวางพอที่มักเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา “เอเทรียม”

(Atrium) ที่มีทั้งแบบปดและแบบเปด ซึ่งนิยมทําทั้งในประเทศเขตหนาวและประเทศเขตรอน ภูมิสถาปนิก

จะตองมีความรูเร่ืองพืชพรรณที่สามารถอยูในที่รม ซึ่งตรงขามกับสวนบนหลังคาที่มีแสงแดดกลา รูผลกระทบ

ของภูมิทัศนที่มีตอระบบโครงสราง เคร่ืองกลและระบบการปรับอากาศ การดูแลรักษาและระบบการใหนํ้าที่

แตกตางจากการใหนํ้ากลางแจง และเชนกัน ประโยชนใชสอยมักเปนสําคัญที่จะตองมีประสิทธิภาพคุมแกการ

ลงทุน

สรุปปรัชญาและแนวคิดทางภูมิสถาปตยกรรม

ธรรมชาติ

 ธรรมชาติยิ่งใหญ มนุษยเปนเพียงอณูขนาดเล็กไมมีทางเอาชนะธรรมชาติได

 ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแตละคร้ังแมเพียงเล็กนอยก็มัก

เกิดหายนะยิ่งใหญแกมนุษย

 ทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติอยูในสภาวะสมดุล ทุกองคประกอบมีระบบที่เปนวัฏจักรเฉพาะหรือมีระบบ 

“นิเวศ” ของมันเอง

มนุษย

 เปนเพียงสัตวออนแอชนิดหน่ึงในโลก ที่ประสพอุบัติเหตุทางพันธุกรรม สมองใหญเกินสัตวอ่ืน ทําให

สามารถเอาตัวรอดจากสัตวรายและภัยธรรมชาติ และขยายพันธุระบาดไปทั่วโลก

 มนุษยใชสมองที่เปนเลิศบริโภคทรัพยากร สรางสิ่งแวดลอมของตนโดยการเบียดเบียนเขนฆาสัตวอ่ืน 

ละเมิดและทําลายธรรมชาติ และขณะน้ีกําลังถูกธรรมชาติโตกลับรุนแรงขึ้น

 ปจจุบันสัตวมนุษยบางพวกเร่ิมตระหนักและรูจักประมาณตน เร่ิมพยายามพิทักษธรรมชาติ

ภูมิสถาปตยกรรม

 เปนวิชาชีพที่พยายามพิทักษธรรมชาติ โดยถวงดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ

 งานกอสรางภายนอกที่ปราศจากศิลปะ ไมนับเปนงานภูมิสถาปตยกรรม เชนเดียวกับสิ่งปลูกสรางที่

ปราศจากศิลปะ ก็ไมถือวาเปนงานสถาปตยกรรม



๒๖

“ภูมิสถาปตยกรรมรวมพิทักษสิ่งแวดลอมใหเพียบพรอมดวยความงาม”

“ภูมิสถาปตยกรรมนําความรมร่ืนคืนสูเมือง”
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บทท่ี ๓  งานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณหรือภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร                         ..

ประเภทของภูมิสถาปตยกรรมโบราณหรือภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร

จากคูมือการจัดลําดับโบราณสถานเพื่อการอนุรักษไดแบงโบราณสถานออกเปน ๖ ประเภท ไดแก

๑. โบราณสถานเด่ียว

๒. โบราณสถานประเภทกลุม

๓. แหลงโบราณคดี ไดแก แหลงโบราณคดีที่ยังไมไดขุดคน  แหลงโบราณคดีที่ขุดคนแลว และ แหลง

       ภาพเขียนสี

๔. พื้นที่ประวัติศาสตร ไดแก พื้นที่ที่มีเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร เชน สนามรบ 

๕. สวนหรือภูมิทัศนประวัติศาสตร ปจจุบันโบราณสถานประเภทน้ีที่อยูในฐานขอมูลโบราณสถาน   

      ไดแก สนามหลวง และสนามไชย 

๖. ยานหรือเมืองประวัติศาสตร

ในกรณีของสวนโบราณ เชน สวนในพระราชวังสราญรมย  นารายณราชนิเวศน จะถูกจัดรวมอยูในโบราณสถาน

ประเภทกลุม

อยางไรก็ตาม จากการทํางานอนุรักษภูมิทัศนหรือภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตรของภูมิสถาปนิก กรมศิลปากร 

ไดมีออกแบบอนุรักษโบราณสถานตางๆ เรียงตามลําดับจากโบราณสถานในระดับเมืองจนถึงองคประกอบใน

งานภูมิสถาปตยกรรม ดังน้ี

๑. ยานหรือเมืองประวัติศาสตร โดยสวนใหญจะเปนการออกแบบวางผังหรือวางแผนแมบทเพื่อการ

อนุรักษในภาพรวม องคประกอบสําคัญของเมืองที่ภูมิสถาปนิกกรมศิลปากรมักจะไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

หรือมีบทบาทสําคัญในการทํางานดานการวางแผนหรือผังแมบท คือ คูเมือง และ/หรือ กําแพงเมืองโบราณ 

๒. อุทยานประวัติศาสตรตางๆ ในชวงที่เร่ิมมีการจัดต้ังอุทยานประวัติศาสตร ภูมิสถาปนิกจะเปน

ผูรับผิดชอบในการวางผังแมบทของอุทยานฯ ตอมาก็จะไดมอบหมายใหออกแบบภูมิสถาปตยกรรมของสวน

บริการนักทองเที่ยวหรือสวนอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงงานออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณที่

พบอยูในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรน้ันๆ ดวย

๓. ภูมิสถาปตยกรรมโบราณที่อยูประกอบกับโบราณสถานตางๆ เชน วัดวาอารามหรือพระราชวัง อาคาร

ที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร ซึ่งการวางผังภูมิสถาปตยกรรมของโบราณสถานเหลาน้ีก็มีรูปแบบเฉพาะ

ในแตละยุคสมัยและตามแตประเภทของโบราณสถาน
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๔. องคประกอบของภูมิสถาปตยกรรมโบราณ ไดแก ดวงโคมไฟฟา เขามอ มาน่ัง ตนไม ปายตางๆ เปน

ตน

ลักษณะของงานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณ

จากการถายทอดประสบการณทํางานดานการออกแบบงานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณของภูมิสถาปนิกใน

กรมศิลปากรน้ัน งานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานจากในยุค

เร่ิมแรกของวิชาชีพน้ีเมื่อชวงป พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาแนวความคิดในดานการอนุรักษมรดก

วัฒนธรรมในขณะน้ัน ไดแบงงานภูมิสถาปตยกรรมของกรมศิลปากร เปน ๒ประเภท ไดแก

๑. งานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมใหมในพื้นที่โบราณสถาน ที่ปรากฏชัดเจนในยุคน้ันไดแก การ

ออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในบริเวณที่กําหนดใหเปนสวนอํานวยความสะดวกและบริการ

นักทองเที่ยว และสวนบริการของอุทยานประวัติศาสตรซึ่งเปนบริเวณบานพักขาราชการและ

เจาหนาที่ของกรมศิลปากร โบราณสถานและวัดวาอารามตางๆ

๒. งานออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณ  ไดแก 

งานบูรณะสวนหรือภูมิสถาปตยกรรมโบราณ ตัวอยางงานประเภท อาทิเชน งานบูรณะเขามอที่วัด

อัมพวันเจติยาราม ซึ่งไดมีการทํางานดานโบราณคดีและพบองคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรม

โบราณเกือบจะสมบูรณครบถวนจึงไดบูรณะฟนฟูขึ้นมาหรือ งานบูรณะสวนโบราณที่พบในบาน

พิบูลธรรมซึ่งปจจุบันเปนที่ทําการกระทรวงพลังงาน โดยแนวทางการบูรณะที่น่ีไดฟนฟูในสวนที่

วัสดุยังคงแข็งแรง สวนบริเวณที่วัสดุหมดสภาพแลว ไดทําการกลบไวตามเดิมและออกแบบพื้นที่

ดานบนในเชิงสื่อความหมายถึงสวนที่พบอยูขางใต

เปนขอสังเกตวา งานประเภทน้ีจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการศึกษา ขุดคน และทํางานดานโบราณคดี

และพบหลักฐานที่คอนขางชัดเจนในเชิงรูปธรรมวาภูมิสถาปตยกรรมโบราณน้ันมีลักษณะอยางไร 

จึงจะดําเนินการออกแบบ

อยางไรก็ตาม จากพัฒนาการทางแนวความคิดดานการอนุรักษซึ่งไมเพียงเนนที่การคงสภาพหรือฟนฟูภูมิ

สถาปตยกรรมโบราณซึ่งเปนการเนนในดานวัตถุหรือกายภาพ มาเปนแนวความคิดที่เนนที่คุณคาความสําคัญของ

โบราณสถานเปนหลักตามหลักการใน ICOMOS Burra Charter กลาวคือ การอนุรักษโบราณสถานหรือที่

เขาใจกันในสากลโลกวามรดกวัฒนธรรมน้ัน คือ การปกปอง คุมครอง รักษาคุณคาความสําคัญของโบราณสถาน

ใหคงอยู และสืบทอด สงถายใหแกคนรุนตอไป โดยตัวโบราณสถานในเชิงกายภาพเปนเพียง “สื่อ”หรือ 

“หลักฐาน” ที่บรรจุคุณคาความสําคัญใหเห็นชัดเจน  ดังน้ัน แมจะมีการวาการออกแบบอาจกอใหเกิดความ
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เปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปบางหากยังสามารถสื่อถึงคุณคาความสําคัญของโบราณสถานไดอยางครบถวน หรือ 

สงเสริมคุณคาน้ันใหเดนชัดขึ้นก็นับวาเปน “การอนุรักษ” แลว 

ดวยเหตุผลขางตน งานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมใหมในพื้นที่โบราณสถาน ตามที่กลาวไวใน ขอ  ๑ หรือ งาน

ออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมโบราณ ตามขอ ๒ หากยังสามารถดํารงไวซึ่งคุณคาความสําคัญของ

โบราณสถานไดอยางครบถวน หรือ สงเสริมคุณคาน้ันใหเดนชัดขึ้นก็ลวนนับวาเปนงานอนุรักษภูมิ

สถาปตยกรรมโบราณทั้งสิ้น

ปจจุบัน งานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมของภูมิสถาปนิก กรมศิลปากร จะใหความสําคัญตอการรวบรวมศึกษา

ขอมูลของโบราณสถานในแงมุมดานภูมิสถาปตยกรรมทั้งสิ้น โดยจะพยายามศึกษาเปรียบเทียบและสันนิษฐาน

รูปแบบของภูมิสถาปตยกรรมด้ังเดิมในกรณีที่ไมพบภูมิสถาปตยกรรมโบราณจากการตรวจสอบแผนที่โบราณใน

ยุคสมัยตางๆ ภาพถายทางอากาศ เอกสารทางประวัติศาสตร รายงานดานโบราณคดีของพื้นที่ ตลอดจนการ

ดําเนินงานขุดตรวจทางโบราณคดี เพื่อรักษา และฟนฟูคุณคาของโบราณสถานน้ันๆไว จึงกลาวไดวา งาน

ออกแบบภูมิสถาปตยกรรรมของภูมิสถาปนิก กรมศิลปากร ถือเปนงานอนุรักษดานภูมิสถาปตยกรรมท้ังสิ้น

ข้ันตอนการออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม

การออกแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมแตละประเภทขางตนมีรายละเอียดหลากหลายแตกตางกันตาม

ลักษณะของภูมิสถาปตยกรรมน้ัน อยางไรก็ตาม หลักการของขั้นตอนก็ไมตางกันมากนักหรือสามารถนํามา

ประยุกตกันได ในที่น้ีขอยกตัวอยางขั้นตอนในการอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร ๒ แหง ไดแก สวน

ลุมพินีสถานซึ่งนับวาเปนสวนสาธารณะสมัยใหมแหงแรกของประเทศไทย และสวนโบราณในนารายณราช

นิเวศน โดยขอมูลในสวนน้ีไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชํานาญการ กรม

ศิลปากร และ ดร.วิภากร  ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิกอิสระ และอาจารยพิเศษ ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สวนลุมพินีสถาน

ประวัติความเปนมา

ในปพุทธศักราช ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานที่ดินสวนพระองค

บริเวณทุงศาลาแดง เน้ือที่ประมาณ ๓๖๙ ไร ใหเปนสมบัติของชาติ มีประราชประสงคใหเปนสถานที่จัดงาน

สยามรัฐพิพิธภัณฑแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของชาติ เพื่อบรรเทาปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า โดยจัดควบคูไปกับงาน
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เฉลิมฉลองการครองราชยครบ ๑๕ ป หลังจากน้ันโปรดใหจัดพื้นที่ดังกลาวเปนสวนพฤกษชาติสาธารณะ สําหรับ

เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน พระราชทานนามวา “สวนลุมพินี” เปนนามที่ไดมาจากสวนลุมพินีวัน

สถานที่ประสูติของพระพุทธเจาในประเทศเนปาล

 แนวความคิดในการออกแบบ

ในการออกแบบมีการขุดถมที่ดินตัดถนนกวาง มีประตูเขาสูบริเวณ งาน ๔ ประตู และสรางนาฬิการูป

เกงจีนไวที่มุมถนนวิทยุ นอกจากน้ียังขุดสระกวางใหญ จัดทําเกาะลอยไวตรงกลางนํ้า จัดสวนพฤษชาติ

โดยปลูกตนไมพื้นเมืองของไทยไวบนเกาะลอย เชน เทียนแดง เทียน ขาว พิกุล ไทรยอย ฯลฯ

 แนวทางในการอนุรักษ

สวนลุมพินีถือไดวาเปนโบราณสถานหรือมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิสถาปตยกรรมประวัติศาสตร ที่อยู

ในชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความเปนอารยะวิถีทางตะวันตกหลายอยางถูกนํามาใช เปน

แนวทางในการดํารงชีวิตของไทย สวนสาธารณะก็เปนอีกกายภาพเน้ือหาหน่ึงที่มาพรอมกับความเปนชุมชน หรือ

แบบ “ฝร่ัง” ที่ ในปจจุบันไดกลายเปนสวนสําคัญในทุกวิถีแหงความเปนมนุษย การ อนุรักษพัฒนาสวนลุมพินี

ในอดีต จึงจําเปนตองแสดงถึงเน้ือหา ทั้งทางกายภาพที่เคยกับเร่ืองราวในเชิงจินตภาพหรือจิตวิญญาณของอดีต

เพื่อเปนตัวบอกเลาความเปนมาของสวนลุมพินี  โดยมีความเปนปจจุบันทั้งประโยชนใชสอยและรูปแบบใหมๆ ที่

ตอบสนองมาประสาน “ความเกา” ของสวนลุมพินีใหรองรับความใหม และความทันสมัยได อยางกลมกลืน

และลงตัว กระบวนการอนุรักษเชิงบูรณาการ จะเปนคําตอบของการพัฒนาสวนลุมพินีที่ยังคงคุณคาด้ังเดิม และ

ใชคุณคาแหงอดีตน้ันมาเปนรากฐานขอมูลในการสรางสรรคคุณคาใหมที่เชื่องโยงไปยังอนาคตที่ยั่งยืน

 ข้ันตอนในการออกแบบอนุรักษ

กระบวนการอนุรักษที่นํามาใชในการพัฒนาสวนลุมพินี สวนสาธารณะประวัติศาสตรแหงแรกของไทย

ไดอยางมีคุณคาและยั่งยืนโดยเนน การเปนแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรม ประกอบดวย

๑. การสืบคนทางประวัติศาสตร

๒. การขุดคนทางโบราณคดี ภูมิทัศน (Landscape Archaeology)
๓. การแปลความหมายและการสันนิษฐาน รูปแบบและเน้ือหาด้ังเดิมของสวนลุมพินี

๔. ขอมูลใหมกับการใชสอยปจจุบัน

๕. การคาดการณอนาคตของสวนลุมพินี

๖. การออกแบบในเชิงบูรณาการ (ใชแนวการอนุรักษมาเปนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน)

๗. การจัดต้ังระบบในการบํารุงรักษา จัดการและตรวจสอบ
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๘. การนําเสนอกระบวนการทั้ง ๗ ประการ ในแงของการเผยแพรความรูผานกระบวนการในการ

                    ดําเนินการต้ังแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ

พระนารายราชนิเวศน

 ประวัติความเปนมาและรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมโดยสังเขป

ประมาณพุทธศักราช ๒๒๐๘ สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง

พระราชวังที่ ๒ ของพระองคทานขึ้นบริเวณริมฝงแมนํ้าลพบุรี โดยมีบาทหลวงโทมาส ชาวอิตาลี เปนผูออกแบบ

กําแพงดานนอกและปอมพระราชวัง รวมทั้งควบคุมการกอสราง 

พระราชวังแบงเปน ๓ ชั้น คือ ชั้นนอกทางทิศตะวันออก เปนที่ทําการรัฐบาลและคลัง ชั้นกลางเปนโรง

ชาง โรงมา และชั้นในทางทิศตะวันตก เปนพระราชมณเฑียร ประกอบดวยพระที่น่ัง ๓ องค คือพระที่น่ังจันทรพิ

ศาล พระที่น่ังสุทธาสวรรค และพระที่น่ังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท เมื่อสิ้นแผนดินของสมเด็จพระนารายณ

มหาราช พระราชวังแหงน้ีก็ถูกปลอยทิ้งราง จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดมี

การบูรณปฏิสังขรณ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่น่ังขึ้นหมูหน่ึง สําหรับเปนที่ประทับ 

ประกอบดวย ๔ พระที่น่ังในตึกเดียวกัน คือพระที่น่ังพิมานมงกุฎพระที่น่ังสุทธิวินิจฉัย พระที่น่ังไชย

ศาสตรากร พระที่น่ังอักษรศาสตราคม การดําเนินงานดังกลาวแลวเสร็จประมาณปพุทธศักราช ๒๔๐๕ และได

พระราชทานนามพระราชวังแหงน้ีวา “พระนารายณราชนิเวศน”

ปจจุบันพระนารายณราชนิเวศนแหงน้ีขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเษกษา

เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๗๙ มีกรมศิลปากรเปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบ

 ข้ันตอนการศึกษาออกแบบอนุรักษ

๑. เก็บรวบรวมขอมูล

๑.๑ ขอมูลด้ังเดิม

 ผังโบราณ

 เอกสารโบราณ

 ภาพถาย ภาพเขียนเกา

๑.๒  ขอมูลปจจุบัน
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ก. ประเภทของขอมูล

 ผังบริเวณโดยรวมที่มีอยู

 รูปถายทางอากาศ รูปถายบริเวณพื้นที่

 เอกสารที่เกี่ยวของ

 การสํารวจภาคสนาม

- ดานกายภาพ : การสํารวจทําผังบริเวณ การสํารวจสิ่งกอสราง การสํารวจตําแหนง

พืชพันธุ

- ดานโบราณคดี : การขุดแตงโบราณคดีเพื่อหาหลักฐาน ซาก หรือแนวสิ่งกอสราง,

การขุดเพื่อหาขอมูลพืชพันธุด้ังเดิม

ข. ระดับขอมูล

 ขอมูลและรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ภายในบริเวณพระ นารายณราชนิเวศน

 ขอมูลและรายละเอียดทั้งบริเวณพระนารายณราช นิเวศน

 ขอมูลและรายละเอียดของความตอเน่ืองสัมพันธระหวางพระนารายณราชนิเวศน และ

พื้นที่โดยรอบ (ยาน, เมือง, แหลงโบราณคดีโดยรอบ)

๒. วิเคราะหรูปแบบ

๒.๑ รูปแบบของพระราชอุทยานในดานตางๆ เชน

- การวางผัง การแบงสวนการประโยชนใชสอย

- การปลูกพันธุพืช

- องคประกอบทางภูมิทัศน

๒.๒ รูปแบบของระบบ

- ระบบการระบายนํ้า

- ระบบทอและนํ้าพุ

๒.๓ รูปแบบของความสัมพันธของพื้นที่อนุรักษและบริเวณโดยรอบ

- การใชที่ดินโดยรอบ

- เสนทางสัญจรและเชื่อมโยงกับแหลงโบราณคดี  

- ประวัติศาสตรอ่ืน

- สภาพภูมิประเทศ
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 แนวทางการอนุรักษ

เปนกระบวนการเพื่อสงวนรักษาหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร และการนํากลับมาซึ่งรูปแบบ

โบราณตามขอสรุปจาก การวิเคราะห ทั้งน้ี จะตองมีการออกแบบและพิจารณาความเหมาะสมทั้งภาพรวมของ

พระราชวัง สวนรายละเอียดของแตละสวนพื้นที่ยอยรวมถึงความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบซึ่งตองคํานึงถึง

ประโยชนใชสอยปจจุบันที่จะเกิดขึ้น ความเหมาะสม ตลอดจนความเปนไปได

สําหรับกรณีศึกษาน้ี นําเสนอแนวทางและกระบวนการของการอนุรักษ โดยหลักการวิชาการที่นําเสนอ

ภาพสมมุติฐานเต็มรูปแบบของพระราชอุทยานแหงน้ี รูปแบบของการอนุรักษจะเปนอยางไรน้ัน ตองมี การ

พิจารณาความเหมาะสมของความจริงตามหลักฐานที่พบ และความเปนไปได ทั้งน้ีจะเปนการคืนคุณคาทาง

ประวัติศาสตรและภูมิสถาปตยกรรมโบราณของพระราชอุทยานแหงน้ี 

รูปแบบรายละเอียดของแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม

การจัดทําแบบอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมของกรมศิลปากรเปนเชนเดียวกับแบบภูมิสถาปตยกรรมทั่วไปโดยมี

ความแตกตางเพิ่มเติมบาง กลาวคือ การออกแบบจะแบงเปน ๒ ชวง ไดแก

๑. แบบแสดงแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Design) โดยรวมขั้นตอนศึกษาวิเคราะห ขอมูล

ที่ไดจากแหลงตางๆโดยเฉพาะขอมูลดานโบราณคดี และอาจจะมีในสวนของรูปแบบสันนิษฐานของภูมิ

สถาปตยกรรมโบราณ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการวิชาการดานการอนุรักษโบราณสถานของกรม

ศิลปากรซึ่งเปนคณะที่ปรึกษาของอธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาใหความเห็นชอบ  แบบแสดง

แนวความคิดจะประกอบดวย

๑.๑   ผังสํารวจแสดงสภาพปจจุบันและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ

๑.๒ ผังหรือแบบวิเคราะหพื้นที่ในทุกๆดานและแงมุม และการใชสอย ทั้งที่เปนของโบราณและที่จะ

ออกแบบเพิ่มเติม

๑.๓ ผังสันนิษฐานรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมเมื่อแรกสราง และพัฒนาการในชวงตางๆ จนกระทั่ง

ปจจุบัน

๑.๔ ผังบริเวณ คือ ผังรูปแบบที่จะดําเนินการกอสราง

๑.๕ รูปตัด และแบบขยายตางๆ ตามความจําเปน

๒. แบบรายละเอียดการกอสราง (Construction Drawing) คือ แบบที่จะใชดําเนินการกอสราง  

ประกอบดวย
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๒.๑  ผังบริเวณ  

๒.๒  ผังระยะ 

๒.๓  ผังระดับ และระบายนํ้า 

๒.๔ ผังวัสดุ 

๒.๕  ผังแสดงตําแหนงดวงโคมไฟฟาภายนอก 

๒.๖  ผังระบบรดนํ้าตนไม

๒.๗ ผังระบบระบายนํ้า

๒.๘  ผังไมยืนตน 

๒.๙  ผังไมพุม 

๒.๑๐ รูปตัดตามยาว และตามขวางตลอดพื้นที่ อยางนอยแนวละ ๑ รูป 

๒.๑๑ แบบขยายพื้นแบบตางๆ   มาตราสวนอยางนอย ๑:๒๕

๒.๑๒ แบบขยายองคประกอบอ่ืนๆ เชน กระบะตนไม มาน่ัง โคมไฟ ถังขยะ รางระบายนํ้า เปนตน 

มาตราสวนอยางนอย ๑:๒๕ หรือ ตามที่ภูมิสถาปนิกเห็นสมควร

ทั้งน้ี ในทุกโครงการอาจจะมีแบบรายละเอียดมากหรือนอยกวาน้ีตามเหตุจําเปนตางๆ เชน งบประมาณ 

ขอบเขตงานที่จะดําเนินการ ประเภทของงาน ความซับซอนยากงาย 
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บทท่ี ๔  ผลงานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมศิลปากรไดบรรจุภูมิสถาปนิกรุน ๑ ของภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาแรกที่เปดสอนสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมในประเทศ

ไทยเขาทํางานในสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร โดยไดบรรจุลงในตําแหนงสถาปนิก ตอมาเมื่อ ป พ.ศ.๒๕๓๔ 

จึงไดมีการกําหนดตําแหนงภูมิสถาปนิก นับจนถึงปจจุบัน ไดมีภูมิสถาปนิกที่ไดทํางานที่กรมศิลปากร ดังน้ี 

๑. นายรณฤทธิ์  ธนโกเศศ

๒. นายวโรภาสน  วงศจตุรภัทร

๓. นายพรธรรม  ธรรมวิมล

๔. นายนันทพล  วิลาสินีกุล

๕. นางสาวปรัชญมน  ดาศรี

๖. นางสาวหัทยา  สิริพัฒนากุล 

ภูมิสถาปนิกเหลาน้ีไดดําเนินงานและมีสวนรวมสําคัญในการออกแบบอนุรักษโบราณสถานตางๆ ดังน้ี

งานจัดทําแผนแมบทและออกแบบวางผังแมบท

 โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณสาเกตุนคร จ.รอยเอ็ด

 โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสน

 โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณเชียงใหม

 โครงการจัดทําแผนแมบทพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

 โครงการจัดทําแผนแมบทเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

 โครงการจัดทําแผนแมบทภูพระบาท จ.อุดรธานี

 โครงการจัดทําแผนแมบทเมืองอูทอง  จ.สุพรรณบุรี

 โครงการจัดทําแผนแมบทเมืองยะรัง จ.ปตตานี

 โครงการจัดทําแผนแมบทศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

 โครงการจัดทําแผนแมบทพิพิภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง จ.อุดรธานี

 โครงการจัดทําแผนแมบทเมืองพนมรุง  จ.บุรีรัมย
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งานอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม

 งานออกแบบภูมิทัศน-ลายพื้นรอบพระเมรุมาศงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ 

 งานออกแบบภูมิทัศน-ลายพื้นรอบพระเมรุมาศงานถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นาง

เธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ

 งานออกแบบภูมิทัศนพระที่น่ังคูหาคฤหาสน สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. ๒๕๓๓)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานประวัติศาสตรพิมาย จ.นครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๓๔)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จ.บุรีรัมย (พ.ศ.๒๕๓๕)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๓๗)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดชลธาราสิงเห  จ.นราธิวาส (พ.ศ.๒๕๓๙)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนปราสาทเมืองตํ่า  จ.บุรีรัมย (พ.ศ.๒๕๓๙)

 งานออกแบบภูมิทัศนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานเขาแดง จ.สงขลา  (พ.ศ.๒๕๓๙)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี (พ.ศ.๒๕๔๘)

 งานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเชิงการอนุรักษ  สระศักด์ิสิทธิ์ทั้งสี่ จ.สุพรรณบุรี  (พ.ศ.๒๕๔๙)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย (พ.ศ.๒๕๔๙-๕๐)

 งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดโบสถสามเสน กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๔๙)

 งานอนุรักษและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนศาลาบริเวณบอนํ้าแรจุฬาลงกรณ   เมืองบาดฮอม

บวรก ประเทศเยอรมนี  โครงการรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

วัฒนธรรม รัฐบาลประเทศไทยและรัฐบาลประเทศเยอรมนี

 โครงการออกแบบอนุรักษภูมิทัศนลานหนาทางขึ้นพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

 โครงการออกแบบอนุรักษภูมิทัศนวัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนพระนารายณ จ.ลพบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนปราสาทเมืองตํ่า จ.บุรีรัมย (พ.ศ.๒๕๓๖, ๒๕๕๒)

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาอาคารทําเนียบรัฐบาล เน่ืองในโอกาสที่

ประเทศเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปค 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)

 โครงการอนุรักษและพัฒนาคลองคูเมืองเดิม (คลองละลม) จ.บุรีรัมย

 โครงการอนุรักษปราสาทสดกกอกธม จ.สระแกว

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมลานหนาวัดภูมินทร จ.นาน
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 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมวัดชางค้ํา จ.นาน

 โครงการอนุรักษบานพิบูลธรรม 

 โครงการอนุรักษและพัฒนาวัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม

 โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมโรงละครแหงชาติ

 โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมย

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.เชียงใหม 

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.ภูเก็ต

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.นาน

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงชางตน

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา จ.สุราษฏรธานี

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

 โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมลานกําแพงเมืองพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองเดิม กรุงเทพมหานคร

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมืองเกาลพบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานประวัตศาสตรพระนครศรีอยุธยา

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดนิเวศธรรมประวัติ  จ.พระนครศรีอยุธยา

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดสนามไชย จ.สุพรรณบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดชมพูเวก จ.นนทบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดเชิงทา หนาโบสถ จ.นนทบุรี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดโปรดเกษเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนปราสาทศรีขรภูมิ จ.ศรีสะเกษ

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางเยี่ยมชมพูพระบาท จ.อุดรธานี

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระสิงหราชวรวิหาร จ.เชียงใหม

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนศูนยบริการนักทองเที่ยวหัวเขาแดง จ.สงขลา
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 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร

 งานออกแบบมาตรฐานองคประกอบภูมิทัศน จ.พระนครศรีอยุธยา

งานออกแบบบูรณะโบราณสถาน(อาคาร)

 ปราสาทหินพนมวัน ดวยวิธี Anastylosis (ระหวางปพ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙)

 อาคารโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  ธนบุรี  (พ.ศ.๒๕๓๙)

 งานอนุรักษโบสถและวิหาร วัดพระธาตุจอมทอง จ. เชียงใหม

 เรือนไม ๒ ชั้น วัดราชา (ราง) จ. ลพบุรี

งานสถาปตยกรรม

 อาคารศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวเชียงแสน จ.เชียงราย (พ.ศ.๒๕๓๓)

 อาคารศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวพนมรุง จ.บุรีรัมย  (พ.ศ.๒๕๓๕)

 อาคารสํานักงานโบราณคดีใตนํ้า จ.จันทบุรี  (พ.ศ.๒๕๓๖)

 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทรงไทยประยุกต  ณ คลองคูเมืองเดิม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

(พ.ศ.๒๕๓๙)

 อาคารศูนยบริการขอมูล พระธาตุดอยตุง  จ.เชียงราย  (พ.ศ.๒๕๕๒)

 ออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม โครงการอนุสรณสถาน สึนามิ จัดสรางโดยสถาบันศิลปรวม

สมัย กระทรวงวัฒนธรรม (กระบี่, พังงา, ภูเก็ต)

 ศูนยบริการนักทองเที่ยว อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

 อาคารสํานักงาน สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม

 อาคารสํานักงาน สํานักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

 โบสถ (ใหม) วัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย

 อาคารสํานักงาน อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

 อาคารคลุมโบราณสถานบานโปรตุเกส จ. พระนครศรีอยุธยา

 อาคารคลุมบอนํ้าพระพุทธมนต วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผลงานการบรรยายทางวิชาการ และอื่นๆ

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยแกสถาปนิกที่รับผิดชอบในการ

ออกแบบอาคารทางราชการและอาคารสาธารณะ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ หองประชุมดานนอก 
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ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จัดโดยสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ ในโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง Ecole d’Architecture de

Paris de la Villette ประเทศฝร่ังเศส และ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง

เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ กรุงเทพฯ

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองสถาปตยกรรมสูโลกกวาง สรางเครือขายเชื่อมโยงทองถ่ิน 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ จัดโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ศูนยกลาง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ (สภาวิจัยแหงชาติ) เร่ือง การพัฒนานักวิจัยทองถ่ินดาน

มนุษยศาสตร : การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณโดยใชกรณีตัวอยาง

โบราณสถานภาคเหนือ วันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม จัดโดย

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา  รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยพายัพ 

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ โครงการรวมมือระหวางไทย-ญ่ีปุน  ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรุงเทพฯ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการอนุรักษโบราณสถาน ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จัด

โดย กรมศิลปากร รวมกับ SPAFA และ UNESCO

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (SPAFA) International conference on cultural

environment conservation : An Integrated Approach Toward Sustainable Development
เร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม  หัวขอ  แนวทางการอนุรักษเชิงบูรณาการเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เร่ืองการอนุรักษเมือง  แหลงประวัติศาสตร ในเขต

เอเชีย วันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม Ecole Française d’Extrême d’Orient เมืองเสียม
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ราฐ-นครวัด  ประเทศกัมพูชา จัดโดย Ecole d’Architecture de Paris de la Villette รวมกับ Ecole

Française d’Extrême d’Orient รัฐบาลฝร่ังเศส และ APSRA.

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ โครงการประชุมปฏิบัติการ เพื่อการจัดทําคูมือพัฒนาภูมิทัศน

วัฒนธรรม วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร จ.เชียงใหม จัดโดย

สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และรวมรางคูมือการจัดการอนุรักษและพัฒนาภูมิ

ทัศนวัฒนธรรม ของสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการจัดทําแผนแมบทอนุรักษและพัฒนาเมืองประวัติศาสตร

เชียงแสนสูมรดกโลก วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ณ เมืองเชียงแสน จ.เชียงราย จัดโดยกรม

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 ผูบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองภูมิสถาปตยกรรมกับการอนุรักษและพัฒนา วันที่ ๒๑

กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จัดโดย ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 วิทยากรประจําโครงการอบรมชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ.

๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๔๙ : ประจําภาคเหนือ-จังหวัดเชียงใหม, ประจําภาคกลาง-จังหวัดอยุธยา, ประจํา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดอุบลราชธานี, ประจําภาคใต-จังหวัดสงขลา โดยโครงการทดลองนํา

รองการบริหารจัดการทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมสูเขตพื้นที่ ตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 วิทยากรประจําโครงการดูแลทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ของพระสังฆาธิการ : ประจํา

ภาคเหนือ-จังหวัดเชียงราย, ประจําภาคกลาง-จังหวัดลพบุรี, ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัด

ขอนแกน, ประจําภาคใต-จังหวัด ภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๔๙

 ผูบรรยายในโครงการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับกลางถึงสูงที่เกี่ยวของกับงานออกแบบและจัดภูมิทัศน

เมืองจากสวนราชการ  หลักสูตรวิชาการหลักการออกแบบและจัดภูมิทัศนเมืองเพื่อการทองเที่ยว

วันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดย ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 ผูบรรยายในการการประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืนใน

แนวทางการบูรณาการขามศาสตร  Sustainable local Heritage Conservation: The

Transdisciplinary Approach วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ จังหวัดอุดรธานี จัดโดย อิโคโมส

ไทย ICOMOS Thailand รวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เทศบาลนคร

อุดรธานี  และคณะกรรมาธิการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สมาคมสถาปนิกสยาม

 รายงานการสํารวจโบราณสถาน เมืองเชียงใหม


