ความหมายและแนวความคิดของภูมิทัศนวัฒนธรรม
สรุปความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร และ ปทม ญาติมาก

1. ความหมายของภูมิทศั นวัฒนธรรม
1.1 ความหมายแรกจากการศึกษาและรวบรวมของ หัทยา สิริพัฒนากุล1 จากกลุมวิชาการอนุรักษ
โบราณสถาน สํานักโบราณคดี กรมศิลปากรได รวบรวมความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไว ดังนี้
ภูมิทัศนวัฒนธรรม หรือ Cultural Landscape เปนแนวความคิดในการจํากัดความของมรดกวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่งซึ่งเปนพัฒนาการของการบูรณาการระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรม

สําหรับประเทศไทย

แนวความคิดเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนที่แพรหลายอยางมากในระยะหลายปที่ผานมา
หนวยงานไดเริ่มมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรม

เชน

ในป

จะเห็นไดวาหลาย

พ.ศ. 2549

สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ไดดําเนินโครงการสํารวจภูมิทัศนวัฒนธรรม และการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่นํารอง 12 จังหวัด ในขณะดียวกัน สถาบันการศึกษา
เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไดทําการศึกษาวิจัยและตีพิมพหนังสือแนวทางการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยไดรับการสนับสนุนจาก สวช. แมกระนั้นก็ตาม จากสถานการณในปจจุบันของ
การบริหารจัดการ หรือ การอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรม ก็ยังมีคําถามและมีความสับสนในประเด็นที่วา
“ ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ อะไร ”

จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 2005 ขององคการ
ยูเนสโก ( UNESCO) ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ ทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหวาง
มนุษยและธรรมชาติ

เปนพัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐานผานกาลเวลาภายใตอิทธิพลของ

ขอจํากัดทางกายภาพ และ/หรือ เปนสิ่งที่เห็นไดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา ใน World Heritage Convention ไดกําหนดมรดกโลกประเภทภูมิทัศน
วัฒนธรรม เปน 3 ประเภท ไดแก
1. ภูมิทัศนที่ไดรับการออกแบบและสรางสรรคอยางตั้งใจโดยมนุษย (Landscape designed and
created intentionally by man )

2. ภูมิทัศนที่มีวิวัฒนาการอันเปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา และความเชื่อ ( Organically evolved landscape ) ไดแก พื้นที่ปรากฏรองรอยของภูมิทัศน
โบราณ ( A relic or fossil landscape ) และภูมิทัศนที่ยังคงมีวิวัฒนาการอยูอยางตอเนื่อง ( A
continuing landscape )

3. ภูมิทัศนที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เชน ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ( Associative cultural
1

landscape )
หัทยา สิริพัฒนากุล, “ ภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม ?. ” , ( จุลสารอีโคโมสไทยฉบับ เมษายน – กรกฎาคม 2550), หนา 2

ในขณะเดียวกัน National Parks Service (NPS) ซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลการ
อนุรักษแหลงมรดกธรรมชาติซึ่งรวมถึงมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ ไดใหความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา
เปนพื้นที่ภูมิประเทศที่ประกอบดวยแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับเหตุการณในประวัติศาสตร
กิจกรรม บุคคล หรือกลุมบุคคล แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. ภูมิทัศนประวัติศาสตรที่ไดรับการออกแบบ ( Historic Designed Landscape )
2. ภูมิทัศนทองถิ่นที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ( Historic Vernacular Landscape )
3. พื้นที่ประวัติศาสตร ( Historic Site )
4. ภูมิทัศนที่แสดงถึงชาติพันธ ( Ethnographic Landscape )
สวนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษ หรือการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมเปนอยางมาก ไดกําหนดความหมายภูมิทัศนวัฒนธรรมไวหลายประเภท ไดแก
1. ภูมิทัศนที่มีความเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงภูมิทัศนที่มีความหมายในทางศาสนา
2. ภูมิทัศนที่สะทอนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยู
3. สถานที่ที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมในประวัติศาสตรหรือในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4. สถานที่ที่แสดงถึงชั้นทางประวัติศาสตร
5. สถานที่ที่แสดงถึงความพึ่งพาของกิจกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรบนระบบของ
ธรรมชาติ
6. ภูมิทัศนที่เปนเสนตรง
7. สถานที่ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูมิทัศนของสถานที่นั้นๆ
8. สถานที่ที่แสดงถึงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณคาหลายประการ
ในขณะที่สภายุโรปหรือ Council of Europe ไดกําหนดความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไวใน
European Landscape Convention 2000 วา เปนพื้นที่ซึ่งมนุษยรับรูได โดยที่อัตลักษณของพื้นที่เปนผลมาจาก

การกระทํา และปฏิกิริยาระหวางปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยที่เกิดจากมนุษย โดยมีการกลาวถึงการกระทําที่
เกิดจากมนุษยในอดีตซึ่งเปนการเนนย้ําถึงประเด็นความสําคัญในเรื่อง “ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลง ” ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา ใน European Landscape Convention ไมไดกําหนดหรือแบงประเภทของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมไวชัดเจนดังเชนที่ปรากฏในหลายประเทศ

อยางไรก็ตาม

กลุมประเทศในยุโรปนั้นไดเริ่ม

ศึกษาเรื่องนี้ตั้งแตตนศตวรรษที่ และมีพัฒนาการที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในป 2000
กองทุน European Funding ไดสนับสนุนโครงการ European Pathways to the Cultural Landscape (EPCL) ซึ่งเปน
โครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคนควา เผยแพร แลกเปลี่ยนความรู
และการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
จากตัวอยางแนวความคิดเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรมขางตน จะเห็นไดวา ความหมายและประเภทของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคมีทั้งความเหมือนและความตางกันไปตามจุดมุงหมายการใหคําจํากัดความ

ซึ่งเปนไปตามความเชื่อ และบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆ แตอาจกลาวได
วา หลักการของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่นํามาใชพิจารณาวา “ อยางไรถึงเรียกวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม” นาจะไดแก
1. มีธรรมชาติเปนรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม
2. สิ่งแวดลอมเปนบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย
3. Sense of Place

เกิดจากการับรู เอกลักษณของทองถิ่นและวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิทัศนนั้นทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
นอกจากนี้ตามความหมายหรือคําจํากัดความของภูมิทัศนวัฒนธรรม จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องบูรณา
การที่แสดงผานแนวคิดภูมิทัศนวัฒนธรรมคือ ความพยายามที่จะโยงใยใหเห็นวา เราไมสามารถคิดแยกสวน
ระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางที่เคยเปนมาไดอีกแลว

เหตุเพราะภูมิทัศนที่ปรากฏอยูในทุกวันนี้แมจะดู

เหมือนเปนมรดกทางธรรมชาติ หากแนวคิดแบบดั้งเดิม แตที่แทจริงแลวภูมิทัศนนั้นลวนมาจากสิ่งที่เรียกวา
“ วัฒนธรรม ” หรือสิ่งที่เกิดจากมนุษยทั้งสิ้น สวนอีกแนวคิดหนึ่งคือ ความเปลี่ยนแปลง (Change) เนื่องจากภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมนั้น คือ พื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษยทั้งที่โดยตั้งใจและโดยเหตุบังเอิญซึ่งทําใหพื้นที่นั้นเกิด
คุณคาขึ้นมา ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา มากบางนอยบาง เร็วบางชาบาง ทําให
บางครั้งสามารถสังเกตเห็นไดยาก

ผลการการเปลี่ยนแปลงนั้นกอใหเกิดผลชั้นทางประวัติศาสตร (Layers of

History) ของภูมิทัศน

สําหรับหลายประเทศในยุโรป เชน อังกฤษ ไดประยุกตแนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้ในการอนุรักษ
เชิงพื้นที่ที่เรียกวา Conservation of Historic Environment ผานโครงการ Historic Landscape Characterization ของ
English Heritage ซึ่งเปนการวิเคราะหพื้นที่เพื่อหาอัตลักษณที่มีคุณคาในยุคตางๆ โดยศึกษาความเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาการของพื้นที่ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน

และครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของ

ประเทศเพื่อหาคุณคาของพื้นที่ และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนอนุรักษและพัฒนาประเทศ สําหรับ
ประเทศไทย

หลักการนี้อาจจะยังไมสามารถนํามาใชสําหรับพื้นที่ทั่วประเทศเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ

หากแตนาจะประยุกต ใชไดอยางดีกับการวางแนวทางภูมิทัศนวัฒนธรรมเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทย เชน
เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการผสมผสานระหวางพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
เมืองโบราณ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม

ดวยเหตุที่คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา การอนุรักษและปกปกรักษาคุณคาของภูมิทัศนนั้นจึงไมควรหยุดการเปลี่ยนแปลง หากแตควบคุม
ใหดําเนินไปตามแนวทางที่เหมาะสม

การเขาใจในประเด็นเรื่องบูรณาการระหวางธรรามชาติและวัฒนธรรม

และการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนวัฒนธรรมจะทําใหเราสามารถตัดสินใจวางแผนจัดการหรืออนุรักษ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน
1.2

จากแนวคิดและการใหคําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดใหความหมายภูมิทัศนวัฒนธรรมวา2

“ภูมิทัศนวัฒนธรรม” มีที่มาจากคํา 4 คํารวมกัน
“ ภูมิ ” (นาม) หมายถึง ดิน
“ ทัศน ” (นาม) หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื่องรับรู สิ่งที่เห็น การแสดง

ดังนั้น “ภูมิทัศน”

หมายถึง การรับรูสภาพแวดลอมภูมิประเทศทั้งที่ปรากฏตามจริง และภาพลักษณ

ในจิตใจที่รูสึกได
“วัฒน”

หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม

“ธรรม”

หมายถึง คําประกอบทายคําที่เปนนามธรรม เมื่อประกอบแลวมีความหมายไมตาง
ไปจากคําศัพทเดิม

ดังนั้น

“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่มนุษยทําขึ้น สรางขึ้น คิดขึ้น เพื่อใชในการดํารงอยู สืบทอด และ
พัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย เปนประโยชนทั้ง
ทางกาย เชน การบริโภค การใชสอย หรือประโยชนทางใจ เชน การชมสิ่งที่เจริญตา
เจริญใจ สอดคลองกับการแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 สวนคือ “ทางรูปธรรม” ไดแก
บานเรือน ศาสนสถาน การแตงกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติ
มากรรม สถาปตยกรรม งานฝมือ การใชเวลาวาง การพักผอน และการสันทนาการ
และ “ทางนามธรรม” ไดแก คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี
สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข
ดังนั้น ภูมิทัศนวัฒนธรรม ก็คือทุกสิ่งทุกอยางทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเปนสิ่งที่ผูคนในกลุม

ยึดถือรวมกัน ( คานิยม) และไดกระทําตอสภาพแวดลอมภูมิประเทศ เพื่อสรางความเจริญงอกงาม และพัฒนา
สังคมของมนุษย
นอกจากนั้นแลว

นักภูมิศาสตรยังไดใหความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา

เปนรองรอยและ

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนแผนดิน พื้นที่ภูมิประเทศและสภาพแวดลอมโดยมนุษย จากกิจกรรมตามวิถีชีวิต
ของชุมชนหรือชาติพันธนั้น ซึ่งแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรม อันไดเรียนรุและถายทอดสั่งสมกัน
มาอยางยาวนาน เปนพัฒนาการตั้งแตบรรพบุรุษสุรุนลูกหลาน อาทิ การสรางบานเรือนพักอาศัย
สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ถนนหนทาง พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน อันเปนสิ่งที่จับตองได และรวมทั้ง
สิ่งที่จับตองไมไดคือ บรรยากาศที่รับรูไดเปนจินตภาพเฉพาะของชุมชนแหงนั้น โดยอาจจะเรียกวาเปนบุคคลิก
ของพื้นที่นั้น (เอกลักษณ) อันรับรูไดจากภาพที่เห็น เสียงที่ไดยิน กลิ่นที่ไดรับ และวิถีชีวิตของผูคนที่อยูแหงนั้น
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดใหคําจํากัดความภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา

เปนพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตรที่ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรและมีคุณคาดานความงาม
2

ภูมิทัศนวัฒนธรรมวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิดและ

พัฒนาการของสังคมหนึ่งๆ ผานลักษณะทางกายภาพและการใชงานของพื้นที่

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม

, ( บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), กรุงเทพฯ), 2549, หนา 14 – 19

นิยามขางตนไดสอดคลองกับความหมายของคําวา

“สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ( Cultural

Environment)” ซึ่งโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดอธิบายไววา เปนพื้นที่หรือบริเวรทางภูมิศาสตรที่
สะทอนและบอกเลาเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของสังคมของมนุษย อันมีคุณคาทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับคุณคาของพื้นที่โดยรวมมากกวาสถานที่จุดเดียว จึงสามารถสะทอน
วิถีชีวิตของผูคนโดยทั่วไปได
1.3 เกรียงไกร เกิดศิริ3 ไดประมวลขอมูลจากแหลงตางๆ และไดใหความหมายภูมิทัศนวัฒนธรรมไว
วา เปนผลที่แสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน
ธรรมชาติที่มองเห็น โดยการที่วัฒนธรรมเปนผูกระทํา มีธรรมชาติเปนสื่อกลาง นั่นคือ ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ
ผลของการกระทําดังกลาว

และเปนผลผลิตที่เห็นไดอยางเดนชัดของความเกี่ยวเนื่องกันระหวางผลการกระทํา

ของชุมชนมนุษยชาติ โดยกอรูปขึ้นจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเทาที่จะเปนไปตามแตท่ธี รรมชาติ
แวดลอมจะเอื้ออํานวย

ซึ่งก็คือมรดกอันทรงคุณคาที่ตกทอดมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติและความ

พยายามของมนุษยตลอดทุกยุคทุกสมัย
นอกจากนี้

อาจารยเกรียงไกร

ยังไดใหคําจํากัดความของภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา

หมายถึง

สภาพแวดลอมสรรคสรางที่เกิดจากการจัดการของมนุษยเพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตอยูโดยปกติสุขใน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้น แตทวามนุษยก็มีขอจํากัดในดานตางๆ ทั้งในแงเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดํารงชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ทําใหการจัดการตอพื้นที่เปนไปไดระดับหนึ่งเทานั้น รวมไปถึงขีดจํากัดการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติก็เปนปจจัยหนึ่งใหมนุษยกระทําตอธรรมชาติไดอยางจํากัด
ผลลัพธของการดําเนินไปของวัฒนธรรมมนุษยบนธรรมชาติแวดลอมนี้เองที่เปนความาหมายของกคําวา

ภูมิ

ทัศนวัฒนธรรม
จากความจํากัดความขางตนไดแสดงใหเห็นวา ความหมายของภูมทิ ัศนวัฒนธรรม มีสาระสําคัญคือ
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เปนผลกระทบซี่งกันและกันระหวางวัฒนธรรมของมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา หากมนุษยรูจักการจัดการกับภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางดีแลว
ยอมสงผลใหมนุษยดําเนินชีวิตอยางปกติสุข และมีความมั่นคงในชีวิตนั้นเอง
อยางไรก็ดี คณะกรรมการมรดกโลกไดใหความหมายภูมิทัศนวัฒนธรรมไววาเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
การผสมผสานกันระหวางธรรมชาติและมนุษย

โดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ่น

ฐานของมนุษยผานกาลเวลามาจนกระทั่งปจจุบัน ภายใตอิทธิพลของขอจํากัดทางกายภาพ โดยที่สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติเปนตัวกําหนดรูปแบบ

ตลอดจนเปนการสืบตอในทางสังคม

เศรษฐกิจ

และแรงกดดันทาง

วัฒนธรรมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยพื้นที่ดังกลาวไดผานการเลือกเฟนตามหลักเกณฑของคุณคา
ในความโดดเดนอันเปนสากล จนสามารถเปนตัวแทนที่ชดั เจนของภูมิทัศนวัฒนธรรม รวมไปถึงการแสดงให
เห็นถึงหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมแหงภุมิภาค
3

เกรียงไกร เกิดศิริ, วัดพู : มรดกโลกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมแหงเมืองจําปาสัก, ( หนาจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ), 2548 : ฉบับที่ 21 หนา 83 – 84

จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา ภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนผลของความสัมพันธหรือการกระทําตอ
กัน ระหวางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร โดยสะทอนถึงพัฒนาการของสังคมหรือของชุมชนนั้น
จากอดีตจนถึงปจจุบัน ผานทางลักษณะกายภาพของพื่นที่ในสังคมหรือชุมชนนั้น
อนึ่ง คําวา “การจัดการ” มีความหมายคือ การกระทํา หรือศาสตรและศิลปและการดําเนินธุระอยาง
ใดอยางหนึ่ง ฉะนั้น การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ก็คือ ศาสตรและศิลปแหงการดําเนินการตอทุกสิ่งทุกอยาง
ที่มนุษยไดกระทําตอสภาพแวดลอมภูมิประเทศซึ่งไดสรางความเจริญรุงเรืองตอสังคมมนุษย หรือการดําเนินธุระ
กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการสังคมมนุษย
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม จึงเปนการจัดการดานตางๆ ที่เกิดขึ้นแกสังคมนั้นๆ ทั้งลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษยสรางและการดํารงชีวิตของผูคนในลักษณะนิเวศนั้น ดวยเหตุที่ภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมเปนภาพที่ปรากฏตามวิถีชีวิตที่ดํารงอยูอยางตอเนื่องยาวนาน
ศิลปะ

ความงามตามรสนิยมของงานและของกลุม

อีกทั้งไดสรางคติ

ความเชื่อ

รวมสรางประเพณีเพื่อดํารงรักษาองคประกอบในการ

ดํารงชีวิตไวตอมาหลายๆ รุนจนกลายเปนวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น

เมื่อมีการพัฒนาการตอเนื่องจนมี

เทคโนโลยีเขามาในชุมชน ทําใหการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป การใชชีวิตและระบบนิเวศของชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไป
ดวย การจะใหดํารงชีวิตแบบเดิมทั้งหมดคงเปนไปไมได หากแตตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรุนของคน คนรุน
เกาก็มีการดํารงชีวิตในแบบของตน คนรุนหลังก็อยูดวยอุปกรณและวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม สิ่งที่ตองจัดการ
คือ การปองกันไมใหเปลียนแปลงเร็วและไมใหเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แตใหเปลี่ยนแบบคอยเปนคอยไป และ
เปลี่ยนไดเฉพาะบางสวนที่ยอมใหเปลี่ยนได และยอมไดมากนอยเพียงใดอยางไรเทานั้น การจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมจึงตองจัดการที่ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มนุษย องคประกอบของชุมชน เพื่อจะรักษา
สิ่งแวดลอมเดิมไวใหไดมากที่สุด ซึ่งก็จะไดภูมิทัศนใกลเคียงของเดิมที่สุดดวย
ทั้งนี้ เมื่อเวลาผานไป การดํารงชีวิตเปลี่ยนไปก็ตองยอมใหภูมิทัศนเปลี่ยนไปบาง การจัดการจึงตอง
ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีลักษณะเดิมของแตละรุน และแตละบริเวณ แตละยาน เพื่อรักษาลักษณะเดิม
ไว ใหรุนหลังไดศึกษา รูสึกซาบซึ้งและคิดถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษของตนไดบาง เรื่องเหลานี้
เปนการศึกษาอดีตเปนความรูเพื่อการพัฒนาปจจุบันและอนาคตของตนไดถูกตอง และตอเนื่องตามแนวทางที่
บรรพบุรษของตนไดทําไว

2. การจําแนกประเภทของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
2.1

การแบงประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมตามความมากนอยหรือระดับที่มนุษยเขาไปเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมหรือสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตรเดิม เพื่อพัฒนาการของสังคมจะแบงไดเปน 4 ประเภท4
คือ
4

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ( คัดลอกจากขอเขียนของ

Hackett, Brian, Landscape Conservation,1980, pp. 14 – 15 ), 2549, หนา 19 -23

1. ภูมิทัศนที่ไดรับการจัดการ ( Managed Landscape ) ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว ฟารม
ปศุสัตว ปาปลูก บาน เถียงนา ฯลฯ
2. ภูมิทัศนเกษรกรรม ( Cultivated Landscape ) ไดแก
-

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทุงนา ทุงหญา ไรบุกเบิก มีสภาพธรรมขาติปาเดิม
หลงเหลืออยูมาก

-

เกษตรกรรมผสมแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม เริ่มปลูกพืชพรรณชนิดเดียว
เปนจํานวนมากกวาการปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน มีสภาพธรรมชาติเดิม
หลงเหลืออยู

-

เกษตรกรรมแบบสมัยใหม ปลูกพืชพันธเดียวเกือบทั้งพื้นที่ สภาพธรรมชาติ
เดิมหลงเหลืออยูนอย

3. ภูมิทัศนรอบนอกศูนยกลางเมือง ( Suburban Landscape ) ไดแก เมืองขนาดเล็ก ที่
พักอาศัย รานคา ไรสวน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ
4. ภูมิทัศนในเมือง ( Urban Landscape ) ไดแก สภาพแวดลอมที่มีสิ่งกอสรางอาคาร
หนาแนน มีสวนสาธารณะเปนสภาพแวดลอมแบบธรรมชาติที่สรางขึ้น
2.2 การแบงประเภทตามวิชาการดานอนุรักษภูมิทัศน ( Landscape Conservation ) หรือภูมิทัศน
ประวัติศาสตร ( Historic Landscape ) ซึ่งไดแบงประเภทภูมิทัศนออกเปน 2 กลุมคือ
1. ภูมิทัศนธรรมชาติ ( ตามสภาพเดิมของธรรมชาติ ) จําแนกเปน 2 สวนคือ คือ
-

ภูมิทัศนทางโบราณคดี ( Archaeological Landscape ) ไดแก รองรอยของ
มนุษยโบราณ ปอมปราการ เมืองโบราณ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ
แหลงพืชพรรณและการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ฯลฯ

-

ภูมิทัศนประวัติศาสตร ( Historic Landscape ) ไดแก สนามรบ ชุมชน
เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม โรงสี อางเก็บน้ํา คลองดั้งเดิม ฯลฯ

2. สวนสาธารณะ สวนสวยงาม ไดแก สวน สะพาน คันดิน พื้นที่เพาะปลูก บานพักตาก
อากาศ มุมมอง จุดชมวิว พื้นที่ชายทะเล
ดังนั้น จึงอาจแบงประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมตามหลักวิชาการอนุรักษไดเปน 2 กลุม คือ
1. ภูมิทัศนที่ดัดแปลงสรางขึ้นเพื่อพัฒนาการของสังคม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน การสราง
เมือง ชุมชนและสังคม
2. ภูมิทัศนที่จัดสรางขึ้นเพื่อเปนพื้นที่ที่มีความสวยงาม คํานึงถึงสุนทรียภาพ เปนสวนที่พักผอน
หยอนใจ

นักมานุษยวิทยา ไดแบงวัฒนธรรมออกเปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจนํามาใชแบงประเภทภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม เปน 2 ประเภท คือ
1. รูปธรรม เชน บานเรือน ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ
และพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการดํารงอยุของชุมชนแบละสังคม
2. นามธรรม เชน คติความเชื่อ ประเพณี หรือความคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําตอสภาพ
ภูมิศาสตรของชุมชนเพื่อการดํารงอยูของสังคม
2.3

การแบงประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมตามความเขมขนของการจัดการของมนุษยที่มีตอ

สภาพแวดลอม ซึ่งแบงไดเปน 3 ประเภท คือ4
1. ชุมชนที่มีภูมิทัศนนําวัฒนธรรม
2. ชุมชนที่มีลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทัศนและวัฒนธรรม
3. ชุมชนที่มีวัฒนธรรมนําภูมิทัศน
เกรียงไกร เกิดศิริ ผูขยายแนวความคิดนี้ ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในอดีตกอนจะมีการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย ภูมิลักษณของพื้นที่เปนสภาพแวดลอมที่สงอิทธิพลตอการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย หากพื้นที่นั้นๆ มี
ความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน

เชน

มีแหลงน้ําจืดและมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงพอสําหรับชุมชนและการ

ขยายตัวที่จะมีขึ้น หรือเปนตําแหนงที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ไดโดยสะดวกเหมาะแกการคาขาย สาเหตุ
ตางๆเหลานี้จึงเปนปจจัยใหมีการตั้งบานเมืองขึ้น
ระยะภูมิทัศนนําวัฒนธรรม

นับจากเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในพื้นที่นั้นๆ

คําวาภูมิทัศน

วัฒนธรรมจึงไดกอ รูปขึ้น สําหรับระยะแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานมนุษยยังมีขอจํากัดในดานตางๆ ทั้งในแงของ
แรงงาน ความรู และเทคโนโลยี ดังนั้น มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับระบบนิเวศใน
พื้นที่นั้น ทั้งในเรื่องการตั้งถิ่นฐาน และกิจกรรมการยังชีพ การตั้งถิ่นฐานในระยะนี้ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
จะเปนปจจัยหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินชีวิต จึงจัดไดวาเปนชวงเวลาที่ “ ภูมิทัศนนําวัฒนธรรม ”
หรือเรียกไดวาเปน “ ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบชนบท ” หรือ “ ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบพื้นถิ่น ” ซึ่ง
ลักษณะที่โดดเดนคือ การดําเนินชีวิตใกลชิดกับสิ่งแวดลอม มีระบบเครือญาติที่เขมแข็ง เคารพสิ่งศักดิ์เหนือ
ธรรมชาติ
ระยะลักษณะเดนรวมกัน

เมื่อกาลเวลาผานไป

หากพื้นที่ตรงนั้นยังเหมาะกับการอยูอาศัยของ

มนุษย ชุมชนมีพัฒนาการมากขึ้นทั้งในแงของทรัพยากร แรงงาน ความรู และเทคโนโลยี ชวงนี้จึงตองมีการ
ปรับภูมิทัศนเพื่อใหสนองตอความตองการในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น

แตอยางไรก็ตามคุณคาของระบบนิเวศ

เดิมยังไมไดละทิ้งไปเสียทีเดียว ระยะนี้จึงอยูในชวงที่มีลักษณะเดนรวมกัน หรืออาจจะเรียกไดวาเปน “ ภูมิ
ทัศนกึ่งเมืองกึง่ ชนบท ”

4

เกรียงไกร เกิดศิริ, เชียงตุง : ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมืองโบราณรวมวัฒนธรรมลานนา, ( กรุงเทพฯ : อุษาคเนย), 2549, หนา 101

ระยะวัฒนธรรมนําภูมิทัศน เมื่อชุมชนมีการขยายตัวมากและสังคมมีความซับซอนมากขึ้นประกอบ
กับมนุษยมีความรูและเทคโนโลยีในการแกไขปญหาตางๆ จึงมีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติแวดลอมที่มี
อยูเดิม จัดไดวาเปนชวงที่ “ ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง ”
สําหรับภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน หรือภูมิทัศนเมืองนั้นมักจะเกี่ยวของกับการ
จัดการเพื่อพัฒนาและสรางสรรคใหมมากกวาภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบอื่นๆ เนื่องจากเมืองและชุมชนมีลมหายใจ
มีความตองการใชสอยรวมสมัย

เพราฉะนั้นการจัดการที่เกี่ยวของกับเมืองจะมีประเด็นที่ใชประกอบการ

พิจารณาที่หลากหลาย แตสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การวิเคราะหขนาดของแหลงภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นวามี
ขนาดพื้นที่และความซับซอนวามีมากนอยเพียงไร โดยอาจจะจําแนกตามขนาดเล็กไปหาใหญ ไดดังตอไปนี้
-

อาคาร

-

บริเวณ ยาน

-

ชุมชน

-

เมือง

กลาวคือ อาคารหลายหลังอยูรวมกันเปนบริเวณ หลายบริเวณรวมกันเปนยาน หลายยานรวมกันเปน
ชุมชน ชุมชนหลายชุมชนรวมกันเปนเมือง และเมืองตางๆ ก็มีความสัมพันธกันและมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่
แตกตางกันออกไป สําหรับมีองคประกอบที่เกี่ยวของตามทฤษฎีจินตภาพ ดังนี้
1. เสนทางสัญจร ( Path ) เชน ถนนหนทาง แมน้ําลําคลอง
2. เสนขอบ ( Edge ) คือขอบของเมือง เชน แมน้ําเจาพระยา
3. ชุมทาง/ชุมชนชน ( Node ) เปนจุดที่มีการชุมนุมของผูคนและกิจกรรมที่หลากหลาย เนื่องจาก
เปนจุดบรรจบของการคมนาคมหลายเสนทาง
4. ยาน ( District ) คือบริเวณชุมชนที่มีลักษณะเดนชัดของกลุมชนหรือกลุมอาชีพ
5. จุดหมายตา ( Landmark ) มักจะเปนสิ่งที่เห็นไดอยางเดนชัดในระยะไกล

3. วัตถุประสงคและแนวคิดการจัดการภูมิทัศน5
ภูมิทัศนวัฒนธรรมมีความสําคัญ มีคุณคาเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงเอกลักษณของสังคมหรือชุมชน
และสะทอนถึงพัฒนาการที่ดํารงอยูของสังคมนั้นๆ หากไมไดรับการจัดการที่เหมาะสม ก็อาจจะถูกทําลายลง
ดวยสาเหตุตางๆ

ทั้งจากโดยธรรมชาติและฝมือของมนุษยเอง

เนื่องจากภูมิทัศนวัฒนธรรมก็มีลักษณะ

เชนเดียวกับทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสจะสูญหายถูกทําลาย ทําใหเหลือนอยลง ดังนั้น การแสวงหาวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนเรงดวนสําหรับภาวะการณในปจจุบัน ดวยเหตุผลหลักที่ตองจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรม เนื่องจาก

5

-

ไมมีสิ่งที่สามารถนํามาทดแทนสภาพความสมดุลของภูมิทัศนวัฒนธรรมเดิมได

-

หากถูกทําลายแลวไมมีทางที่สามารถนํากลับมาใชใหม

-

ภูมิทัศนวัฒนธรรมไวตอการสูญหาย ถูกทําลาย หรือหมดไป

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศน

วัฒนธรรม, ( บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), กรุงเทพฯ), 2549, หนา 22 – 23

-

เปนสิ่งแสดงถึงความเปนอยูหรือเอกลักษณของสังคมนั้นๆ

-

เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน

3.1 วัตถุประสงคการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
คือ การักษาคุณคาและความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมใหคงอยูและยั่งยืน สอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมในปจจุบัน ประกอบดวย
1. การรวบรวมขอมูลภูมิทัศนวัฒนธรรม สําหรับการวางแผนและดําเนินการรักษาคุณคา
และความสําคัญเพื่อประโยชนของการดํารงอยูของสังคม
2. ใชขอมูลที่ไดรับเพื่อการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภูมิทัศน
วัฒนธรรมของสังคมอยางเหมาะสม
3. สรางความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมของสังคมนั้นแก
สมาชิก
4. สรางการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคมผูเปนเจาของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
แนวคิดการจัดการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
แผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 3 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และโครงสรางของโครงการ
2. การประเมินผลและกําหนดวัตถุประสงคการจัดการรวมทั้งการแสดงเหตุผลประกอบ
3. กําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ภูมิทัศนวัฒนธรรมบางแหงมีความสําคัญและคุณคาสมควรตองอนุงรักษปกปองไว หลักการจัดการ
ภูมิทัศนของ International Union for Convention of Natural and Natural Resources (IUCN)6 จึงถูก
นํามาประยุกตใชเปนแนวคิดในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย
1. การักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตองการการสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจ
2. การรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตองการการสนับสนุนจากทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของ
3. องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมตองมีการศึกษาในรายละเอียด

ตองเก็บและ

รวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนจัดการไดอยางเหมาะสม
4. การวางแผนจัดการตองมีการวิเคราะหคุณคา จุดมุงหมาย ผลกระทบ และขอมูลดาน
ตางๆ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม
5. กฏระเบียบขอบังคับควรยืดหยุนได และตองคํานึงสิทธิของชุมชนทองถิ่น
6. การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมตองพิจารณาปจจัยครอบคลุมทุกดาน ทั้งสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม
6
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Pregil and Volkman 7 ไดสรุปไววาการอนุรักษภูมิทัศน ( Cultural Conservation ) ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 19 ไดใหความสนใจการปกปองรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติกอนที่จะขยายครอบคลุม
การอนุรักษสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ในเวลาตอมา โดยไดวางแผนระบบการอนุรักษ อันประกอบดวย
1. การศึกษาพื้นที่โดยละเอียด
2. การคนหาความสําคัญของพื้นที่ที่มีตอชุมชน
3. การศึกษาคุณคาของพื้นที่เพื่อแปลความหมายแสดงใหสังคมรับรู
4. การกําหนดขอบเขตพื้นที่สงวนรักษาและพื้นที่พัฒนา
5. การกําหนดกลยุทธในการอนุรักษพื้นที่
ดังนั้น จึงอาจนําแนวคิดการวางแผนการอนุรักษนี้มาประยุกตใชในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมได
สวนคณะทํางานโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดนําระบบจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมารกซึ่งเรียกวา

SAVE

(Survey of Architectural Value in the Environment ) และ CHIP (Cultural Heritage in Planning) มา
ประยุกตใชในประเทศไทย ดังนั้นจึงไดนําเอาระบบที่ไดปรับใชแลวมาเปนแนวคิดในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 2 ระยะ คือ 7
1. การศึกษาระดับกวาง ไดแก
-

การศึกษาพื้นที่และลักษณะเฉพาะของชุมชนเพื่อหาภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน

-

การสํารวจและกําหนดขอบเขตภูมิทัศนวัมนธรรม

-

การจัดลําดับความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม

2. การศึกษาระดับรายละเอียด ไดแก
-

การกําหนดวัตถุประสงคและวิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยการสํารวจดวยระบบ
Thai SAVE และศึกษาแนวโนม อุปสรรค และปญหา

-

การกําหนดกลยุทธในการวางแผนจัดการ

4. แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 8
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีอยูดวยกันหลายรูปแบบขึ้นอยูกัยบลักษณะของพื้นที่
ความตองการชื้สอยรวมสมัย และคุณคาดานตางๆ ของพื้นที่ และในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ใดๆ
อาจไมไดใชแนวทางการจัดการเพียงแคแนวทางเดียว แตอาจตองประยุกตแนวทางที่หลากหลายเขาดวยกัน ใน
ที่นี้สามารถแบงแนวทางการจัดการและการอนุรักษเปน 6 แนวทาง ดังนี้
1. การดูแลรักษา ( Maintenance )
2. การรักษาใหคงสภาพ ( Preservation )
7
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3. การบูรณะปฏิสังขรณ ( Restoration )
4. การสรางขึ้นใหม ( Reconstruction )
5. การปรับประโยชนใชสอยใหม ( Adaptation )
6. การพัฒนา และการสรางสรรคใหม ( Development and Creation )
รายละเอียดประกอบดวย
4.1 การดูแลรักษา ( Maintenance )
คือขั้นตอนแรกของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมใหคงอยูในสภาพที่มั่นคง

สมบูรณและเรียบรอยอยูเสมอ

ขั้นตอนนี้ทําไดงาย

ไมตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญ ไมสิ้นเปลืองคาใชจาย เปนขั้นตอนการเฝาระวังมรดกทางวัฒนธรรมไมใหเกิดการเสื่อมสภาพซึ่งทํา
ไดดวยการดูแลรักษาอยูอยางสม่ําเสมอ

และหากเกิดการเสื่อมสภาพก็สามารถทําการซอมแซมไดอยาง

ทันทวงที ดีกวาปลอยใหเสื่อมสภาพลงแลวมาบูรณะปฏิสังขรณกันในภายหลัง ซึ่งจะตองใชงบประมาณและ
บุคลากรเปนจํานวนมาก อีกทั้งในขั้นตอนการบูรณะอาจตองสงผลกระทบตอโครงสรางโดยรวมในประเด็นเรื่อง
ความจริงแทของรูปแบบและวัสดุอีกดวย
4.2 การรักษาใหคงสภาพ ( Preservation )
แนวทางการรักษาใหคงสภาพนี้เปนแนวความคิดที่ไดรับการสืบทอดมาจากแนวคิดการอนุรักษของโลก
ตะวันตก โดยมักใชวิธีการจัดการนี้กับโบราณสถานที่ขาดการใชสอยรวมสมัยของปจจุบันไปแลว คณะคาของ
โบราณสถานเหลานี้จึงมีประโยชนในการศึกษาโดยทําหนาที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงความรุงเรือง
ของคนในอดีต
โดยสาเหตุของการเลือกใชวิธีการอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมเนื่องจากไมตองการสิ่งแปลกปลอมมาสราง
ตอเติมไวบนตัวของโบราณสถาน เพราะอาจเปนการบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี และ
อาจกอใหเกิดความสับสนแกผูมาศึกษาได
บอกถึงลักษณะดั้งเดิม

ในการนี้โบราณสถานเหลานี้อาจเสื่อมสภาพลงจนไมสามารถบง

หรือหากบูรณะปฏิสังขรณจะตองแบบสันนิษฐานที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงรูปแบบดั้งเดิม

หากมีการบูรณะขึ้นตามการสันนิษฐานแลว

จะเปนการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีลง

อยางสิ้นเชิง และสรางขอมูลทางประวัติศาสตรที่ผิดพลาดได อีกทั้งโบราณสถานในกลุมนี้ไดตัดขาดไปจากการ
ใชสอยในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนแลว จึงไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองไปแตะตองไปมากกวาการเสริม
ความแข็งแรงเทานั้น
4.3 การบูรณะ ( Restoration )
การบูรณะ คือ การซอมแซมปรับปรุงใหสถาปตยกรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกลมกลืนกับของเดิม
ใหมากที่สุด

แตก็ควรทําใหสามารถแยกแยะถึงสิ่งที่มีอยูเดิมกับสิ่งที่ไดปรับปรุงใหม

การจัดการในลักษณะ

ดังกลาวมุงหมายที่จะทําใหคุณคาที่เปนนามธรรมดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่นั้นกลับมามีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแงคุณคาดานจิตวิญญาณ และคุณคาดานการศึกษา เนื่องจากการแปลความหมายเพื่อ
สรางความเขาใจตอมรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะกระบวนทัศนและวิถีชีวิตของคนในสังคมได
เปลี่ยนแปลงไปจนขาดความเชื่อมโยงกับอดีต เปนผลใหการมีสวนรวมในการปกปกรักษา และความเขาใจที่มี
ตอมรดกทางวัฒนธรรมอันเปนรากเหงาของคนในสังคมต่ําลงไปดวย
การนี้หากมีการบูรณะใหเกิดสภาพที่ชัดเจนทางมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ

ยอมจะสรางแรงบันดาลใจ

สรางประสบการณ และสรางจินตนาการถึงคุณคาดานตางๆ ของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ไดเปนอยางดี
4.4 การปฏิสังขรณ หรือการสรางขึ้นใหมในรูปแบบเดิม ( Reconstruction )
การสรางขึ้นใหม คือ การทําใหมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เคยสุญเสียรูปรางไป
หรือพังทลายกลับมาอยูในรูปที่เคยเปน การจัดการในลักษณะนี้ตองขึ้นอยูกับขอมูลหลักฐานวามีเพียงพอในการ
กอสรางใหมหรือไม เชน การมีภาพถาย หรือการบันทึกขอมูลในรูปแบบตางๆ หรือมีการสําราวจรังวัดไวกอน
แลว
แนวความคิดการสรางใหมนี้ แมวาจะไมสอดคลองกับแนวความคิดการอนุรักษที่คํานึงถึงความแทจริง
ของอาคารหรือวัสดุ แตทวาเมื่อมีความตองการใชสอยรวมสมัย หรือในกรณีที่อาคารนั้นๆ เปนอาคารที่มี
ความสําคัญมากในแงของจิตวิญญาณ

หรือการใชสอยของผูคนก็มีเหตุผลที่จะมีการปฏิสังขรณขึ้นใหมเพื่อ

ตอบสนองตอการใชสอยนั้นๆ
4.5 การปรับประโยชนใชสอย ( Adaptation )
การปรับประโยชนใชสอย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหนาที่เดิมของอาคาร หรือภูมิทัศนวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมเพื่อตอบสนองตอหนาที่ใชสอยใหม
ตางๆ

แตในการปรับเปลี่ยนรูปแบบใชสอยใหมตองคํานึงคุณคาดาน

ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเปนหลักสําคัญ

เพราะวากิจกรรมใหมบางประเภทอาจสงผลกระทบหรือ

ลดทอนคุณคาดานตางๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมลง
สําหรับกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงการใชสอยใหมควรจะเคารพตอมรดกวัฒนธรรมเดิมหรือกิจกรรม
เดิมที่มีอยูในพื้นที่ ทั้งในแงของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดสวน สี และพื้นผิว ควรจะคลายคลึงกับสิ่งที่มีอยู
เดิม และควรหลีกเลี่ยงการเลียนแบบที่อาจจะกอใหเกิดความสับสนไดวาของสิ่งไหนเปนสิ่งเดิม หรือของสิ่งไหน
ไดสรางขึ้นใหม
4.6 การพัฒนาและสรางสรรคใหม ( Development and New Creation )
การพัฒนาและสรางสรรคใหม เปนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอพื้นที่มากที่สุด
จากแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนวความคิดดังกลาวไมไดปฏิเสธหรือเปนปรปกษตอการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมแตอยางใด เพียงแตระบุ
วาการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมนั้นตองมีคุณคา มีประโยชนใชสอยสูงสุดตอชุมชนเจาของพื้นที่ โดยไม
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยตระหนักวา ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมไดสงผล

กระทบไปยังทุกพื้นที่ จนเขาสูภาวะการณที่โลกไมอาจเสียความสมดุลยใดๆ ไปไดอีก ทรัพยากรที่เราใชสอยอยู
ในวันนี้ เปนสิ่งที่เราหยิบยืมมาจากลูกหลานของเราในอนาคต
เพราะฉะนั้นประเด็นการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทตางๆ

ของ

พื้นที่จึงเปนโจทยที่ยาก ตองผานการพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน และตองระดมความเห็นจากผูรูหลายแขนง
ทั้งในเชิงทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

เพื่อใหการจัดการทางภูมิทัศนวัฒนธรรมในรูปแบบนี้เกิดประโยชนสูงสุดในแง

ของการใชสอย และตองสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด และควรออกแบบดวยความเคารพตอมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีอยูดั้งเดิมในพื้นที่ดวย
…………………………………………
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