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บทคัดย่อ

บุคคล เหตุการณ์ ห้วงกิจกรรมต่างๆที่ผ่านไปในแต่ละช่วงเวลา อาจจะจารึกลงในใจ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นเวลาแตกต่างกันไป ประสิทธิภาพแห่งความทรงจำมีจำกัด
การบันทึกจดหมายเหตุ การบันทึกอื ่นๆ หรือการสืบทานจากหลากหลายสื ่อ
สามารถคงสภาพความทรงจำได้นานขึ้น ภูมิทัศน์เป็นสื่อหนึ่งของที่สามารถจารึก
ความทรงจำนั้นได้ ผ่านประสาทรับรู้ และสร้างความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงหลากหลาย
ความหมายเชิงสัญลักษณ์นั้นอาจแปรเปลี่ยนไปขึ้นกับผู้รับรู้ ภูมิสังคม และยุคสมัย
หลายครั้งอาจเป็นบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้แก่ชนรุ่นหลัง

บทความนี ้เปน็การศกึษาโครงการอนสุรณส์ถานของบคุคล และเหตกุารณต์า่งๆ อาทิ
กรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม วีรบุรุษ วีรสตรี จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้น
การใช้ภูมิทัศน์เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอด และบันดาลใจให้ผู้มาพบเห็นและเที่ยวชม
ได้รำลึกถึง

“อนุสรณ์สถาน”:
ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ

1 เว็บไซต์ http://pioneer.chula.ac.th/~aariya
ผู้เขียนขอขอบพระคณุ ศาสตราจารยไ์ขแสง ศขุะวฒันะ ท่ีกรณุาเปน็กรรมการตรวจสอบผลงานทางวชิาการชิน้นี ้เนือ้หาตา่งๆ
ผู้เขียนได้มีการเพิม่เติมแก้ไขให้ สมบูรณ์แล้วตามคำแนะนำ/ข้อพิจารณาทีไ่ด้รับมา
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ความสำคัญ

“อนุสาวรีย์” เป็นสิ ่งหนึ ่งที ่คนไทยคุ ้นเคย หากจะให้ยกตัวอย่างคงจะมีรายชื ่อต่อไปนี ้
อยู ่ในใจกันบ้าง ไม่ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พระบรมรูปทรงม้า
ร.๕ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) อนุสาวรีย์กรมหลวง
ชุมพร อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน อนุสาวรีย์เหล่านี ้มีลักษณะของความเป็น
“monument” มากกว่าความเป็น “memorial” และหลายๆ คนคงไม่ปฏิเสธว่าอนุสาวรีย์
หลายๆ แห่งกลายเป็น “landmark” (ที่หมายตา) และยังเป็นงานศิลปกรรมซึ่งแฝง
ความศรัทธาเป็นที ่เคารพบูชาบางคราวไม่ต่างจากรูป “ประติมากรรม” (งาน
ประติมากรรมทางศาสนา) ความน่าสนใจของอนุสาวรีย์ในทางภูมิสถาปัตยกรรม
ก็คือสถานที่ตั ้งของอนุสาวรีย์ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจกลายเป็นอนุสรณ์สถาน
เป็นภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ และสื่อสาร สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้มาเยือน
รับรู้ถึงเหตุการณ์ บุคคล ในอดีตได้  จากอดีตมีหลักฐานถึงสิ่งก่อสร้าง เพื่อสื่อ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ เป็นอนุสรณ์ เป็นการประกาศศักดาเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์
เป็นการบันทึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์มาช้านานแล้ว อาจจะตั้งแต่มนุษย์เรียนรู้
ที่จะก่อสร้างถาวรวัตถุ อาจจะเริ่มตั้งแต่ สโตนเฮนจ์ ปิรามิด ประติกรรมรูปกษัตริย์
ราชินี นักรบ วีรบุรุษ วีรสตรี ซุ้มประตูชัย  วิหาร ฯลฯ ในยุคใหม่อนุสาวรีย์เริ่มมี
ลักษณะเชิงสัญลักษณ์มากขึ้น  มีความเป็นศิลปกรรมสาธารณะ แต่ก็เป็นสื่อความหมาย
เลา่เรือ่งความเปน็มาใหก้บัคนรุน่ตอ่มา ไดจ้ดจำเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุาวรยี์
ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

ความเหมือนในความแตกต่างท่ีต้องพิจารณา Monument vs Memorial

The National Atlas of the United States2 ไดอ้า้งองิ The National Park Service -
NPS และใหค้ำจำกดัความและแยกแยะความหมายของ the national memorial และ
the national monument ไวด้งันี้

[1] The title national memorial is most often used for areas that
are primarily commemorative. But they need not be sites or
structures historically associated with their subjects.

2 บทความออนไลน์ http://nationalatlas.gov/articles/government/a_nationalparks.html The National Atlas of
the United States, Last modified:  March 13, 2006  13:03
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[2] A national monument is intended to preserve at least one
nationally significant resource. It is usually smaller than a
national park and lacks its diversity of attractions. As directed
by the Secretary of the Interior, many national monuments
established in recent years are managed by the Bureau of
Land Management. The Antiquities Act of 1906 authorized
the President to declare by public proclamation landmarks,
structures, and other objects of historic or scientific interest
situated on lands owned or controlled by the government to
be national monuments.

ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเป็น memorial จะสื่อถึงความรำลึกถึง แต่ monument นั้นเป็น
โบราณสถาน หรือมีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นได้ทั้งสิ่งที่
เกิดจากธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างที่มี “ความโดดเด่น” เป็นที่หมายตา แต่มีความ
หลากหลายและขนาดไม่เพียงพอที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ (The National Park)
และหาก memorial นั้นมีประวัติศาสตร์หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญและเก่าแก่
จะแยกย่อยเป็น historical site เพิ่มขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง ส่วน memorial บางแห่ง
จึงอาจเป็น monument ก็ได้เช่นกัน เช่น อนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา

ส่วนกรุงปารีสนั้นเรียกสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นของเมืองว่า
monument ทั้งสิ้น จากผังแสดงโครงข่ายถนน สวนสาธารณะ และที่ตั้ง monument
ของกรุงปารีสนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันไปทั้งเมือง (ดูภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 – แสดงตำแหน่งตำแหน่ง monument และสวนสาธารณะใจกลางกรุงปารีส3

อนุสรณ์สถานและการส่ือความหมาย

การสื่อความหมายของอนุสรณ์สถานในไทย ในเรื ่องเกี ่ยวกับวีรกรรมของบุคคล
หรือเนื ้อหาเหตุการณ์นั ้น มีสามลักษณะใหญ่ๆ คือการบรรยายเป็นตัวอักษร
รูปสลักแบบประติกรรมนูนสูงหรือนูนต่ำ และการสื่อความหมายเชิงตัวเลข เช่น
วันเดือนปี แทนด้วยจำนวนนับของเสา จำนวนองค์ประกอบต่างๆ ระยะ อัตราส่วน
ความสูง เป็นต้น ความรับรู้ในแง่ของการออกแบบบรรยากาศหรือภูมิทัศน์ยังไม่ได้
ถูกนำมาใช้เท่าที ่ควร นอกจากนี้องค์ประกอบหลักของอนุสรณ์สถานในไทยมัก
ปรากฏเป็นประติมากรรมลอยตัวที่เรียกเป็น “อนุสาวรีย์รูปบุคคล” แทบจะทุกที่
ซึ่งแตกต่างจากอนุสรณ์สถานในต่างประเทศที่มักใช้สัญลักษณ์อื่นมากกว่า ผู้เขียน
จึงขอวิเคราะห์อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ ในด้านการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อความหมาย
โดยนำรายชื ่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานที่เป็นที ่รู ้จ ักกันในประเทศไทยในยุค
ปัจจุบัน และบางตัวอย่างที่น่าสนใจจากต่างประเทศมาเป็นกรณีศึกษา

3 ภาพ Interactive map จาก  http://www.paris-tourism.com
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อนุสรณ์สถานในไทย

ในประเทศไทยมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ในเพื ่อเป็นการรำลึกถึงมานานแล้ว วิวัฒนาการ
ของการออกแบบอนุสาวรีย์ในไทยนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้สามกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1.) อนุสาวรีย์ที่เป็นประติมากรรมรูปบุคคล
2.) อนุสาวรีย์ที่เป็นอาคารหรือประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่
3.) อนุสาวรีย์รูปแบบอนุสรณ์สถานที่มีภูมิทัศน์แวดล้อมประกอบ

จากประวัติศาสตร์มีหลักฐานการสร้างเจดีย์เพื่อเป็นการแสดงรำลึกถึงด้วยความ
เคารพบูชามาตั ้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ พระเจดีย์ศรีสุร ิโยทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้โปรดให้สร้างขึ ้นหลังจากที ่
สมเด็จพระสุริโยทัยได้ปลอมแต่งพระองค์เป็นชายออกรบกับข้าศึก เพื ่อปกป้อง
พระสวามีและบ้านเมืองจนถูกข้าศึกฟันขาดคอช้าง หรือพระเจดีย์ยุทธหัตถี ที่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้โปรดให้สร้างขึ ้นจากการมีชัยชนะเหนือข้าศึกใน
สงครามยุทธหัตถี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์การก่อสร้าง
อนุสาวรีย์มีความเป็นรูปแบบของอนุสาวรีย์มากกว่าเป็นอนุสรณ์สถาน จนในเมื่อ
ไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดมีรูปแบบงานภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานที่ชัดเจนขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ
ได้แก่ อนุสาวรีย์สุนทรภู ่ อนุสาวรีย์สืบนาคะเสถียร อนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลาคม
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุร ิโยทัย อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
แต่หากลองวิเคราะห์รายละเอียดของรูปแบบอนุสาวรีย์ในไทยแล้ว (ตารางที่ 1)
จะพบว่าแต่ละยุคสมัยจะมีลักษณะไม่แตกต่างกันนัก โดยมีรูปแบบเป็นอนุสาวรีย์
ของบุคคลจะเป็นประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลเต็มตัว ขนาดราวหนึ ่งเท่าครึ ่งข ึ ้นไป
ประดิษฐานบนฐานยกสูง มีป้ายระบุประวัติความเป็นมา หรือจารึกเหตุการณ์
และที่พบเห็นกันอยู ่ทั ่วไปคืออนุสาวรีย์ในประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปเคารพ
มีการตั ้งเครื ่องบูชาไว้ด้านหน้า อนุสาวรีย์หลายแห่งเป็นศาลเพื ่อเป็นที ่เคารพ
เป็นที่บวงสรวง บูชา เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ฯลฯ ต่อมา
ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การก่อสร้างอนุสาวรีย์เป็นพระราชดำริ
และมีนายช่างผู ้มีประสบการณ์รับหน้าที ่ในการออกแบบ เช่น สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ พระองค์ทรงออกแบบอนุสาวรีย์ทหารอาสา
สงครามโลกครั้งที่ 1 และ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-
มหาราช หรือพระบรมรูปทรงม้าที่มีช่างหล่อชาวฝรั่งเศสจากบริษัทชูซ เซอร์เฟรส
ฟองเดอร์ เป็นผู้ดำเนินการปั้น อนุสาวรีย์ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2476–2510
มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ monument มักอยู ่ในภูมิทัศน์แบบที่ให้มองในระยะไกล
หรือเข้าถึงได้ยาก เช่น วงเวียน ได้แก่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อนสุาวรยีห์ลกัส่ี เปน็ตน้ ในยคุนีเ้ปน็ยคุทีมี่การพฒันาของอนสุาวรยีท่ี์เดน่ชดักลา่วคอื
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เป็นการทำงานของหน่วยงานราชการ โดยมีกรมโยธาธิการ และกรมศิลปากรเป็น
หน่วยงานหลัก ศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้แก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เมื่อ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีได้ถึงแก่กรรมลง บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ยังคงได้รับ
อิทธิพลและสืบทอดลักษณะของอนุสาวรีย์รูปแบบประติมากรรมบุคคลเรื ่อยมา
จนถงึราว พ.ศ. 2530 รปูแบบอนสุาวรยีใ์นชว่งปจัจบุนันบัแต ่พ.ศ. 2531 เปน็ตน้มา
เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ดังจะกล่าวต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในไทย แยกตามยุค

สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

1 เจดีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

2 เจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี) จ.สุพรรณบุรี

ช่วงเวลาก่อน พ.ศ. 2475

3 พระอนุสาวรีย์ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
(อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม) พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

4 อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินดรเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ (วัดจักรวรรดิราชาวาส, วัดสามปลื้ม) กทม.

5 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) กทม.

6 อนุสาวรีย์ย่าเหล (หน้าพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม

7 อนุสาวรีย์หมู (ริมคูเมืองเดิม ใกล้วัดราชประดิษฐาราม) กทม.

8 วงเวียน 22 กรกฎาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

9 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 กทม.

10 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าพระปฐมบรมราชา
นุสรณ์) กทม.
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ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2476 – 2510

11 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

12 อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่

13 อนุสาวรีย์หลักสี่ (อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ อนุสาวรีย์ 17 ทหารและตำรวจ อนุสาวรีย์ปราบขบถ)
เขตหลักสี่ กทม.

14 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กทม.

15 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สวนลุมพินี) เขตปทุมวัน กทม.

16 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตพญาไท กทม.

17 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์) (โรงพยาบาลศิริราช) กทม.

18 อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์ภักดีมหิศร จ.ตรัง

19 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) เขตธนบุรี กทม.

20 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี) จ.สุพรรณบุรี

21 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) กทม.

22 อนุสาวรีย์ชาวเหมือง (กรมทรัพยากรธรณี) กทม.

23 พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (กระทรวง
ยุติธรรม) เขตพระนคร กทม.

24 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (โรงละครแห่งชาติ) เขตพระนคร กทม.

25 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

26 พระอนุสาวรีย์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
(วังเทวะเวสม์ กระทรวงสาธารณสุข) กทม.

27 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต
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ลักษณะต่างๆกันของอนุสาวรีย์ในยุคนี ้ เช่น อนุสาวรีย์เจ้าพระยา
บดินดร์เดชา ที่วัดสามปลื้ม ที่ถูกปิดทอง อนุสาวรีย์สุนัขย่าเหล
และอนุสาวรีย์หมู (สหชาติ) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ใช้เป็น
สัญลักษณ์ในการมีร ัฐธรรมนูญ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความ
เป็น monument และที่หมายตา อนุสาวรีย์ชาวเหมืองที่กรม
ทรัพยากรธรณี และการใช้รูปประติมากรรมนูนสูงเล่าเรื ่อง
สื่อความหมายร่วมกับอนุสาวรีย์ เช่น ที่ฐานอนุสาวรีย์พระชาธิปไตย
และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ดอนเจดีย์

ภาพชุดที่ 1 – อนุสรณ์สถานในไทย สมัยก่อน พ.ศ. 2510
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ระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2511–2530

27 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(กระทรวงมหาดไทย) ถนนอัษฎางค์ กทม.

28 อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตร) กทม.

29 อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี กัปตันเอดเวิร์ด โทมัส ไมล์ จ.ภูเก็ต

30 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

31 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (วัดพระศรีสรรเพชญ์) จ.พระนครศรีอยุธยา

32 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จ.ระยอง

33 พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (กระทรวงพาณิชย์เดิม) กทม.

34 อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง กทม.

35 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร-
เขตรอุดมศักดิ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) กทม.

36 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์)
(พระราชวังสราญรมย์)

37 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (วัดสุทัศน์เทพวราราม) กทม.

38 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (โรงเรียนเทพศิรินทร์) กทม.

39 อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

40 อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว (วัดวิเศษชัยชาญ) จ.อ่างทอง

41 พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) กทม.

42 พระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
(กองทัพอากาศ) กทม.

43 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเรือรบหลวงชุมพร จ.ชุมพร

44 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)
กทม.

45 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกรัฐสภา) กทม.

46 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วัดอัมพวันเจติยาราม) จ.สมุทรสงคราม

47 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัดไชยนาวาส) จ.สุพรรณบุรี

48 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์)
จ.นครปฐม

49 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จ.ลำพูน

50 พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
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51 อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กทม.

52 พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

53 พระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดเดิม) จ.เชียงใหม่

54 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ยุทธการเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

55 อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ (ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี) จ.ชัยนาท

56 อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์
กทม.

57 อนุสาวรีย์ทหารพลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี

58 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กทม.

ช่วงเวลาจาก พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน

59 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี (กระทรวงสาธารณสุข) กทม.

60 อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร จ.อุทัยธานี

61 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

62 อนุสาวรีย์นายขนมต้ม จ.พระนครศรีอยุธยา

63 อนุสรณ์สถาน(วีรชน)แห่งชาติ  อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

64 อนุสรณ์สถาน นร.สห. 2488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

65 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

66 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

67 อนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา สี่แยกคอกวัว กทม.

68 อุทยานสถาน ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

69 อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี

70 อนุสาวรีย์ อ.ป๋วย อึ้งภากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี

71 อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี

72 อนุสรณ์สถาน สึนามิ บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา

73 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า) กทม.

74 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร) จ.ชลบุรี.

75 อนุสรณ์สถาน เรือใบ พัทยา จ.ชลบุรี

76 (โครงการ) อนุสรณ์สถานสึนามิแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จ.พังงา
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ภาพชุดที่ 2 - อนุสรณ์สถานในไทย สมัยหลัง ปี พ.ศ. 2510

อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา
จนถึงในปัจจุบัน แนวโน้มของอนุสาวรีย์มีพัฒนาการเรื่อยมา
และเริ ่มที ่จะใช้การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในการสื ่อ
ความหมายและมีความหลากหลายในการนำเสนอรูปแบบ
แทนตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ เริ่มจากอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี
กัปตันเอดเวิร์ด โทมัส ไมล์ ที่ภูเก็ต  อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ
กรมทางหลวง  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่คู่กับตัวบุคคลในงาน
วรรณกรรมของท่าน อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร ที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อนุสรณ์สถาน นร.สห. 2488
อนสุรณเ์หตกุารณสึ์นามท่ีิบา้นนำ้เคม็ และพระราชานสุาวรยี์
สมเด็จพระสุริโยทัย
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ความทรงจำท่ีอยากลืม ตัวอย่างบทเรียนจากสงคราม

สงครามเป็นบริบทที่สูญเสียและสะเทือนใจที่สุดในประวัติของมนุษยชาติ เป็นกรณี
ศึกษาที่ดีต่อการวิเคราะห์การสื่อความหมายของอนุสรณ์สถาน ส่วนหนึ่งนั้นมีความ
พยายามที่จะรวบรวมสิ่งของ เหตุการณ์ต่างๆมาจัดรวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สงคราม
แต่ในหลายครั ้งหลายคราวพวกเราอยากที่จะระลึกเพียงแค่วีรบุรุษแห่งสงคราม
หรือผลที่ได้รับจากสงคราม โดยไม่อยากใคร่ครวญรายละเอียด เนื่องจากสิ่งนั้นมัน
ยิ ่งตอกย้ำความหดหู่ทำให้เกิดคำถามในใจ มากกว่าที ่จะปลอบโยนและบรรเทา
ความเจ็บปวดอันเรื้อรังของผู้มีประสบการณ์นั้นมา

 อนสุาวรยีผู้์เสยีสละ จากยทุธการเขาคอ้ เพชรบรูณ์
เป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงบทเรียนที่ทำให้คนไทยต้องต่อสู้กันเอง ด้วย
ความแตกต่างทางอุดมการณ์ แม้จะไม่ถึงขั้นเป็นสงคราม แต่ก็เป็นการต่อสู้
ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่หลงผิดและคนไทยที่มีอุดมการณ์เป็นสังคมนิยม
กับทหารไทย ในที่ตั้งทำเลที่เคยเป็นสมรภูมิ “พื้นที่สีชมพู” มาก่อน ตอนนี้
ความทรงจำจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจเป็นความทรงจำที่ไม่อยากจำ รูปแบบ
ของอนุสาวรีย ์เป็นประติมากรรมเสาสูง ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์จำลองลักษณะ
บังเกอร์ ตั้งอยู่ในที่ที่สามารถชมภูมิทัศน์โดยรอบได้ สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันคือ “ความเงียบสงบ” ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาค้อ

 อนสุรณส์ถานสงคราม ANZAC Parade กรงุแคนเบอรร์า
ประเทศออสเตรเลีย
อนสุรณส์ถานแหง่นีเ้กิดขึน้จากการวางผงัเมืองแคนเบอรร์าดัง้เดมิ ตัง้แต ่พ.ศ.
2455 โดยภูมิสถาปนิกชาวอเมริกันชื่อ Walter Burley Griffin เป็นถนน
แกนหลักที่เชื่อมต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์สงคราม และตัวอาคารรัฐสภา มีพิธี
เปดิอยา่งเปน็ทางการเมือ่ป ีพ.ศ. 2508 เพือ่รำลกึถึง 50 ปท่ีีทหารพนัธมิตร
จากประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ (ANZAC - the Australian and New
Zealand Army Corps soldiers) ได้มาสู่แผ่นดิน กาลิโพลิ (Gallipoli) ถนน
แห่งนี้ใช้วัสดุสีแดง ซึ่งสื่อความหมายถึงเลือด สองข้างทางเต็มไปด้วยอนุสรณ์
แห่งสงครามของทหารจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 อนสุรณส์ถานสงคราม /สวนสาธารณะสนัตภิาพ ฮิโรชมิา และ อนสุาวรยี์
หนนู้อยซาดาโกะ ฮิโรชิมา ประเทศญีปุ่่น
เป็นอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงเด็กหญิงนักกีฬาวิ่งแข่ง ชื่อ ซาดาโกะ ซาซากิ และ
เด็กๆ อีกหลายคนที ่เสียชีวิตจากผลแห่งการทิ ้งระเบิดปรมาณู ตั ้งอยู ่ที ่
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สวนสาธารณะสันติภาพฮิโรชิม่า โดยอนุสาวรีย์นี ้เป็นรูปของซาดาโกะยืน
บนฐานทรงมนมีสามขา และยื่นมือทั้งสองข้างขึ้นไปบนฟ้า ที่มือของเธอถือ
นกกระเรียนไว้ นกกระเรียนนี้ซาดาโกะเอง เชื่อว่าหากใครพับนกกระดาษ
ได้ครบหนึ่งพันตัวจะหายป่วยและกลับมาเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งเหมือนเดิม แต่
เธอก็เสียชีวิตลงในที่สุด จนทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนและเด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก
มาเยี ่ยมเยือนอนุสรณ์สถานแห่งนี้และพับนกกระเรียนร้อยเป็นพวงมาลัย
มาวางไว้ที่ฐานของอนุสาวรีย์ ส่วนที่ตั้งของอนุสาวรีย์ซาดาโกะ คือ สวนสาธารณะ
สันติภาพนั้นเป็นอนุสรณ์สถานของสงครามที่มีแต่ความเจ็บปวด และความ
โหดร้าย ภาพของซากโดมที่เหลือรอดแห่งเดียวของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
ที ่ฮ ิโรชิมานั ้นเป็นตัวหลักของอนุสรณ์สถาน นอกจากนี ้ยังประกอบด้วย
อาคารพิพิธภัณฑ์ ประติมากรรมรูปปีกนก และเปลวไฟชั่วนิรันดร์ที่สื ่อถึง
วิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อันหฤโหดนี้

กระแสภูมิทัศน์แห่งการรำลึก การประกวดแบบอนุสรณ์สถานในต่างประเทศ

การประกวดแบบนานาชาติกับโครงการอนุสรณ์สถานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกันเนืองๆ เนื่องจากยิ่ง “การมีส่วนร่วม” ของผู้คนมากเพียงไร การส่งเสริมให้
งานออกแบบนั ้นถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที ่ดี ยิ ่งมีมากขึ ้นเท่านั ้น
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกรณีการประกวดแบบเรื่องราวสำคัญสามกรณี ได้แก่

 อนสุรณส์ถาน สงครามเวยีดนาม (Vietnam Veterans Memorial Wall)
กรงุวอชงิตนั ดซีี ประเทศสหรฐัอเมรกิา
Maya Ying Lin ชาวจีนที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ขณะเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยล
ไดเ้ปน็ผู้ชนะการประกวดแบบในป ีค.ศ. 1981 ไดก้ลา่วไวว่้า

“...this memorial is for those who have died, and for us to
remember them.”
“the politics had eclipsed the veterans, their service and
their lives.”
“(the memorial walls) allow everyone to respond and
remember.”

ทั ้งสามเป็นวาทะและแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ของอนุสรณ์สถานที ่
กล่าวถึงมาจนทุกวันนี้ รูปแบบของอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีลักษณะเรียบง่าย
ประกอบด้วยแนวกำแพงแกรนิตสีดำ ที่ลดระดับต่ำลงสู่จุดกึ่งกลาง สองด้าน



92

อนสุรณส์ถาน :
ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ

ของแนวกำแพงนำสายตาสู่อนุสรณ์สถานอันสำคัญและยิ่งใหญ่สองแห่งที่มี
อยูแ่ลว้ในพืน้ที ่คอื Washington Monument และ the Lincoln Memorial รายชือ่
58,249 ผู ้ เส ียช ีว ิตถ ูกสลักลงบนกำแพงที ่สะท้อนให้เห ็นภาพของ
ผู้เยี่ยมเยือนที่ยังมีชีวิตอยู่วันแล้ววันเล่า กิจกรรมนอกเหนือจากการมาคารวะ
ด้วยดอกไม้และธงชาติยังมีการใช้ดินสอดำลอกลายชื่อที่สลักไว้บนกระดาษ
กลบัมาเปน็ท่ีระลกึดว้ย อยา่งไรกต็ามในป ีค.ศ. 1984 ได้มีการสรา้งอนสุาวรย์ี
ประตมิากรรมรปูบคุคล มีชือ่วา่ the Three Servicemen Statue โดย Fredrick
Hart ขึ้นใกล้กับกำแพงอนุสรณ์สถานนี้ เนื่องจากจากการรับฟังความเห็น
ครั้งหนึ่ง มีหลายเสียงกล่าวว่ารูปแบบกำแพงรายชื่อนั้นอาจดูไม่เหมาะเท่ากับ
การสร้างอนุสาวรีย์แบบดั้งเดิม

 อนสุรณ์สถาน FDR (ประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด ีรูสเวลท)์ ดซีี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ออกแบบโดยภมิูสถาปนกิ ชาวอเมรกัินชือ่ Lawrence Halprin ได้มีพิธีเปิด เม่ือปี
ค.ศ. 1997 ท้ังท่ีเข้าร่วมในคณะกรรมการออกแบบกอ่สร้างต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1974
ระยะเวลาของการทำงานท ี ่ยาวนานนี ้ สะท้อนให้เห ็นความยาก
และการใส่ใจในงานออกแบบภูมิทัศน์อนุสรณ์สถาน อนุสรณ์สถานนี้เป็น
อีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบภูมิทัศน์ มีการแบ่งพื ้นที ่ที ่สื ่อถึงประวัติ
ของอเมริกาในช่วงชีวิตของอดีตประธานาธิบดีรูสเวลท์ และสิ่งที่รูสเวลท์ทำไว้
เป็น 4 คูหา แตล่ะคหูานัน้รวบรวมประตมิากรรมและคำจารกึ ไว้ถึง 21 วาทะ
นับเป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีการส่ือความหมายในรายละเอยีดได้มากท่ีสุดแห่งหน่ึง

 อนสุรณน์ำ้พ ุเจา้หญงิไดอะนา กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ
อนุสรณ์สถานแห่งนี ้เป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งที ่ใช้เวลาในการออกแบบ
ก่อสร้างยาวนาน หลังจากที่เจ้าหญิงไดอะนาได้สิ้นพระชนม์ลง เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม ค.ศ. 1997 หลังจากนั ้นเป็นเวลาอีกหกปีจึงได้มีการจัดการ
ประกวดแบบ และต่อมาจึงได้มีพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
ค.ศ. 2004 ทั้งที่มีการดำเนินการระดมสมองเพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้กับ
เจ้าหญิงผู ้มีคนอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของพระองค์มากมายเป็นประวัติการณ์
ผู้ออกแบบภูมิทัศน์อนุสรณ์น้ำพุนี้คือ ภูมิสถาปนิก Kathryne Gustafson และ
Neil Porter ผู ้ออกแบบมีแนวความคิดที ่จะส ื ่อถ ึงความเป็นเจ ้าหญิง
ไดอะนาลงในงานออกแบบให้ได้มากที่สุด ภูมิทัศน์ของอนุสรณ์น้ำพุแห่งนี้
จ ึงถูกออกแบบเป็นรูปหัวใจ สื ่อถึงความเป็นที ่ร ักที ่ทุกคนมีต่อพระองค์
ตัวน้ำพุที่มีความหลากหลายที่สื ่อถึงชีวิตของเจ้าหญิงที่มีอุปสรรคมากมาย
ซึ่งในที่สุดก็จบลงที่สระแห่งความสงบ เงียบ ในสัมปรายภพ
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 โครงการอนสุรณส์ถานเหตกุารณ ์11 กนัยายน – อนสุรณส์ถาน
กราวนซี์โร อาคาร WTC  นวิยอรค์  และโครงการอนสุรณส์ถาน เทีย่วบนิ
93 เพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา
เหตกุารณช์อ็คโลก 911 หรอืเหตกุารณ ์11 กันยายน ค.ศ. 2001 นัน้ ทำให้
เกิดการประกวดแบบ สองครั้งสำคัญ คือ โครงการบนพื้นที่กราวน์ซีโร ที่ตั้ง
เดมิของอาคารคูแ่ฝดเวลิดเ์ทรดเซน็เตอร ์และ พ้ืนท่ีทุ่งหญา้ในรฐัเพนซลิเวเนยี
ที่เครื ่องบินเที่ยวบินที่ 93 ตกลงก่อนที่จะไปทำลายเป้าหมายสำคัญของ
รัฐบาลอเมริกัน งานประกวดแบบที ่ WTC นั ้นผู ้ชนะการประกวดการออกแบบ
อนุสรณ์สถาน เป็นภูมิสถาปนิกชาวอเมริกัน คือ Peter Walker และ
สถาปนกิอสิราเอลอเมรกัิน คือ Michael Arad ส่วนอนสุรณ์สถานเทีย่วบนิ 93
นั้นผู้ชนะการประกวดแบบคือภูมิสถาปนิกอเมริกัน ชื่อ  Nelson Byrd Woltz
และสำนักงานสถาปนิก Paul Murdoch Architects ทั ้งสองการ
ประกวดแบบนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภูมิทัศน์ที่มีผลต่อการออกแบบ
อนุสรณ์สถาน แม้นทั ้งสองพื ้นที ่จะมีความแตกต่างในด้านที ่ตั ้ง ความเป็นเมือง
หรือความเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาตินั้น กลับมีความเหมือนกันในด้านรูปแบบ
ของอนุสรณ์สถานที่เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ หาได้เน้นที่การก่อสร้างที่เป็น
สถาปัตยกรรม หรืออาคารใหญ่โตไม่
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ภาพชุดที่ 3 - อนุสรณ์สถานในต่างประเทศ

อนุสรณ์น้ำพุเจ้าหญิงไดอะนา ใช้น้ำในการสื่อความหมายถึง
ชีวิตของเจ้าหญิง โดมฮิโรชิมา และอนุสาวรีย์ซาดาโกะ ในสวน
สันติภาพ อนุสรณ์สถานสงครามที ่ฮ ิโรชิมา อนุสรณ์สถาน
ประธานาธบิด ี FDR มีการบรรยายโดยใชจ้ารกึและประตมิากรรม
ในสีค่หูา และอนสุรณเ์หตกุารณ ์ 911 ไม่ว่าอนสุรณเ์ท่ียวบนิ 93
ในเขตอุทยานที ่ร ัฐเพนซิลเวเนียและกราวน์ซ ีโร ที ่อาคาร
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กลางนครนิวยอร์ค การออกแบบเน้นที่
ภูมิทัศน์แห่งการรำลึก
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ปฐมบทของภูมิทัศน์อนุสรณ์สถาน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม์
พรรษาครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2535 นั้นได้มีการออกแบบก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระสุริโยทัย  โดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของการก่อสร้าง
อนุสรณ์สถานในรูปแบบของงานภูมิทัศน์เพื ่อการรำลึก องค์ประกอบหลักของ
โครงการคือองค์พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระสุริโยทัยที่ทรงช้าง ประดิษฐาน
บนฐานที่ตั ้งเอียงหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หันด้านท้ายของอนุสาวรีย์
มาทางด้านหน้าทางเข้าหลัก ซึ่งสามารถมองได้รอบด้าน ไม่ปรากฏด้านหน้าหรือ
หลังของอนุสาวรีย์ ส่วนประกอบรองอื่นๆ ได้แก่ ประติมากรรมทัพกองทัพข้าศึกสี่ทัพ
และค่ายข้าศึกในส่วนจำลองประวัติศาสตร์ ด้านทางเข้าหลักของโครงการนั้นจะมี
ประติมากรรมกลุ่มชาวบ้านสื่อถึงความเศร้าโศกเสียใจ ขณะที่จับกลุ่มเฝ้ารอรับพระบรมศพ
กลับสู่กรุงศรีอยุธยา สระน้ำใหญ่ที ่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯที่จะใช้พื ้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง และทุ่งภูเขาทองนี้เป็นพื้นที่
“หน่วงน้ำ” (detention area) หรือการผันน้ำเข้าทุ่งเพื ่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
ในพื ้นที ่สำคัญส่วนอื ่นนั ้น เป็นองค์ประกอบที ่สำคัญในแนวความคิดของภูมิสถาปนิก4

ผู้ออกแบบวางผังแม่บท สอดคล้องกับสภาพเดิมในประวัติศาสตร์ที่กองทัพข้าศึก
เข้ามาตั้งทัพในบริเวณนี้ และต้องล่าถอยไปอันเนื่องจากน้ำหลากที่มาประจำทุกปี
นอกจากวัตถุประสงค์ในแง่การชลประทานที่เป็นที่เก็บน้ำในฤดูแล้งแล้ว ยังเป็น
พื ้นที ่ที ่ใช้ผันน้ำเพื ่อป้องกันน้ำท่วม สระน้ำนี ้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และบริเวณ
ที ่นกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยเป็นประจำทุกปี ภูมิท ัศน์ของพระราชานุสาวร ีย ์
สมเด็จพระสุริโยทัยนี ้จึงมีเนื ้อหาที ่จะสื ่อไปยังผู ้เข้ามาเที ่ยวชมในหลายๆ ส่วน
เช่นเดียวกับในส่วนงานประติมากรรมนั้นประติมากรคุณไข่มุกด์ ชูโต ได้แรงบันดาลใจ
ในการสร้างงานประติมากรรมตามบุคคลต่างๆในสมัยนั ้น เช่น ทหารนักรบ
จาตุรงคบาท ที่มีใบหน้าละม้ายพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ และ พลเอกวิมล วงศ์วานิช
ทำให้เมื ่อเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการหรือเที่ยวชมอนุสรณ์สถานนี้ก็
อดไม่ได้ที่จะทายกันว่าทหารนักรบนั้นละม้ายใคร

ซึ่งที่ตั้งบริเวณทุ่งมะขามหย่องนี้ มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คือเชื่อกันว่า
พ้ืนท่ีด้านตะวนัตกของพระนครศรอียธุยานี ้ในสมยักอ่นเปน็พืน้ท่ีท่ีข้าศกึเม่ือยกทพัมา

4 อริยา อรุณินท์ ขณะสังกัดกองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
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มักจะมีการตั้งค่ายในบริเวณที่ราบบริเวณนี้ จนฤดูน้ำหลากจึงจะล่าถอยออกไป
การรบสมัยต่างๆ คาดว่าน่าจะเกิดใกล้เคียงกับบริเวณนี้ รวมทั้งการทำยุทธหัตถี
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย นอกจากนี ้จากประวัติศาสตร์สมเด็จ
พระสุริโยทัยยังมีความสัมพันธ์มีศักดิ์เป็นพระบรมอัยยิกาเจ้า (ยาย) หรือพระบรม
ราชชนนีของพระวิสุทธิกษัตรีย์พระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย
ทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขยายพื้นที ่พระราชานุสาวรีย์ออกไป
และได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในบริเวณนี้เช่นกัน
องค์ประกอบหลักของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นประติมากรรมอนุสาวรีย์บุคคล
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าบนลานหินอ่อนกว้างแต่ยังไม่ได้มีการใช้
พื้นที่โดยรอบประกอบกับลานพระบรมราชานุสาวรีย์แต่อย่างใด

อนุสรณ์สถาน นร.สห. 2488 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี
กัปตนัเอดเวร์ิด โทมสั ไมล ์จ.ภูเก็ต มีลักษณะทีแ่ตกตา่งจากอนสุาวรย์ีในยคุใกลเ้คยีง
คือไม่ได้มีลักษณะเปน็รปูประตมิากรรมบคุคลแตเ่ป็นรปูนามธรรมประดษิฐานอยูแ่ทน
ตัวอย่างอื่นๆ ของอนุสาวรีย์รูปแบบอนุสรณ์สถานปรากฏขึ้นในยุคนี้ที่น่าสนใจ ได้แก่
อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถ ียร ในเขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว ์ป ่าห ้วยขาแข ้ง จ .อุท ัยธานี
ที ่ผนวกรวมบ้านพักเจ้าหน้าที ่ที ่นายสืบ นาคะเสถียรทำอัตวิบากกรรมเสียชีวิต
อาคารขนาดเล็กที่ตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เวทีกลางแจ้ง และลานรอบอนุสาวรีย์
เข้าด้วยกันเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ของอนุสรณ์สถาน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นอีกตัวอย่างของ
ภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานที่น่าสนใจ กล่าวคืออนุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนีที ่มีขนาดใกล้เคียงพระองค์จริงประทับนั ่งท่ามกลางสวนที ่มี
ประติมากรรมนูนสูงแสดงถึงพระราชกรณียกิจ และพื้นที่พระราชประวัติส่วนพระองค์
ที่มีการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเหมือนเมื่อพระองค์ทรงประทับในครั้งเยาว์วัย

สถาปัตยกรรม หรือ ภูมิสถาปัตยกรรมแห่งการรำลึก?
เริ่มจากอนุสาวรีย์วีรชนเดือนตุลาที่สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ ที่รูปแบบของอนุสาวรีย์
ไม่ได้เป็นประติมากรรมรูปบุคคล แต่มีความเป็นผลงานศิลปกรรมลอยตัว ที่ติดตั้ง
อยู ่ในวงล้อมของสถาปัตยกรรม ที่ใช้สอยเป็นพื ้นที ่พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก และสำนักงาน
ของมูลนิธิญาติวีรชนเดือนตุลาฯ และล่าสุดโครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์
ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู ่ จังหวัดพังงา
ที่เป็นพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่ประสบเหตุธรณีพิบัติอย่างรุนแรง สภาพที่ตั้งคือเนินเขา
ใกล้หาดที่มีความเป็นธรรมชาติและรอดพ้นอันตรายจากเหตุการณ์นี้มาได้ หากดูใน
ภาพรวมผืนป่าสีเขียวของอุทยานฯเป็นพื้นที่ที ่หลงเหลืออยู่ ไม่ถูกการพัฒนาเข้า
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รบกวน และเสมือนธรรมชาติได้ทิ ้งบทเรียนไว้เตือนใจว่าการยอมอ่อนโอนต่อ
ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งเดียวที่รอดพ้นอันตรายมาได้ อย่างไรก็ตามทางสภาสถาปนิก
ร่วมกับรัฐบาลไทย โดยความรับผิดชอบของนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธาน
ร่วมกับกระทรวงวฒันธรรม ไดเ้ช้ือเชญิใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้ข้ารว่มประกวด การประกวด
มีสองขั้น ในขั้นแรกนั้นไม่จำกัดว่าผู้นั้นจะเป็นสถาปนิกหรือไม่สามารถเข้าร่วมเสนอ
แนวคิดในการประกวดแบบได้

โครงการเริ่มต้นตามที่ระบุเป็นชื่อโครงการอย่างเป็นทางการ ‘อนุสรณ์สถาน’ จึงจะ
เป็นอื่นไปไม่ได้ หากจะดูจากวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดแบบนานาชาติจะพบว่า
มีวัตถุประสงค์เชิงสัญลักษณ์ ที่ชัดเจนว่าเน้นถึงการรำลึกถึงและตระหนักถึงความ
สูญเสยีทีเ่กิดขึน้จากเหตกุารณ ์ ในวนัที ่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โครงการนีผู้้เขียน
ได้ร่วมเป็นผู้ร่วมร่างข้อกำหนดของการประกวดแบบนี้มาตั้งแต่ต้น (แต่ได้ขอลาออก
หลังจากพบความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่มีการประกาศข้อกำหนดออกมา)วัตถุประสงค์
ของการจัดประกวดแบบนี้ก็คงเป็นไปตามที่ผู ้เขียนได้ร่วมร่างพร้อมกับส่วนอื่นๆ
คือมีสาระสำคัญก็เพื่อมุ่งเน้นในแง่ “ความรู้สึกแห่งการรำลึก” ของทุกๆ คนที่ร่วม
และไม่ร ่วมในเหตุการณ์ แต่ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนของความพยายามของ
หน่วยงานที่จัดประกวดแบบที่จะพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมประเภท
พิพิธภัณฑสถาน ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เตือนภัย ภัตตาคาร สุขา ครัว ห้องเก็บของ และ
อนุสาวรีย์เอง รวมพื้นที่ทั ้งสิ ้น 10,000 ตารางเมตร และเรียกพื้นที่นี ้ว่า อนุสรณ์สถาน
ความพยายามบรรจ ุเอาพื ้นที ่ใช ้สอยของอาคารพิพ ิธภัณฑ์ลงไปในโครงการ
อนุสรณ์สถานด้วยนั ้นได้ย ้อนสวนกระแสอนุร ักษ์น ิยม และไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของโครงการที่มีเจตนาที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตั้งที่อยู่ท่ามกลาง
พื้นที่ธรรมชาติ ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญในตัวของตัวเองอยู่แล้ว รวมทั้ง
ดูเสมือนจะส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ (8,000-
10,000 ตารางเมตร) ในทางออ้ม ท้ังท่ีเปน็วชิาชพีควบคมุ

รูปแบบแนวคิดแห่ง “ความถ่อมตัว” ปรากฏให้เห็นในผลงานที ่ผู ้สมัครส่งเข้าประกวด
ในครั้งนี้ ในการประกวดขั้นที่หนึ่ง มีผลงานหลายชิ้นที่ดูเหมือนเป็นการขบถต่อ
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR-Term of Reference) หรือคล้ายมีเจตนาที่จะ
ละเลยข้อกำหนดด้านพื้นที่พิพิธภัณฑ์ที่ผู ้จัดประกวดกำหนดมา ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจน ได้แก่ ผลงานชมเชยหนึ่งใน 10 ผลงานของทีมผู้ออกแบบจากประเทศไทย5

5 Designer/potter: Pim Sudhikam,  Architect/lighting designer:Vannapa Pimviriyakul , Sculptor : Be Takerng
Pattanopas -  Thailand
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(ภาพที่ 2) มีแนวความคิด Ashwattha (Ash water) หรือ ต้นไม้แห่งชีวิต ที่ไม่มี
สถาปัตยกรรมสักหนึ่งอาคารปรากฏอยู่ ผู้ออกแบบยังระบุไว้ตั้งแต่ต้นว่า ต้องการ
ให้งานนี้เป็น low-key architecture และระบุในท้ายของงานว่าพื้นที่พิพิธภัณฑสถาน
อาคารศูนย์การเรียนและอื่นๆที่ระบุไว้นั ้นควรมีการต่อรอง (เพื่อพิจารณาให้นำ
ออกในที่สุด?)

It was intended that necessary facilities such as the information
center, parking lodges, toilets, etc… should be located among trees
far from the beach in order to minimize interference with nature.
However, the participants strongly believe that the museum space
and the learning centre, in the conventional sense, should be
subject to negotiation. (Ashwattha Honorable #7, 2005)

ภาพที่ 2 – ผลงาน Ashwattha

ในการประกวดขั้นที่ 2 ที่เป็นขั้นที่จับคู่ผู้เข้ารอบทั้ง 5 คนกับสำนักงานสถาปนิก
ของไทย จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีสำนักงานสถาปนิกชั้นนำเข้าร่วมในการออกแบบ
อนุสรณ์สถานนี ้ แต่อย่างน้อยสามแบบในห้าแบบจากผู ้ประกวดในขั ้นที ่สองนี ้
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พยายามที่จะทอนให้ขนาดของอาคาร เพื ่อให้รบกวนสภาพแวดล้อมเดิมของป่า
อุทยานแห่งชาติให้น้อยที่สุด ในที่สุดแบบที่ดำเนินการครบตามข้อกำหนดได้แบบ
อาคารตามข้อกำหนดข้างต้น อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างรูปกรวยสูง 10-25 เมตร
ห้าอาคารตระหง่านท่ามกลางป่าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่ (โดยยังไม่ได้ผ่าน
ขั้นตอนการอนุมัติจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ) ขณะนี้การดำเนินการได้
ผ่านการอนุมัติงบประมาณเพื่อเดินหน้าออกแบบก่อสร้าง แต่ถูกปรับลดลงอย่างมี
นัยยะ จาก 1,200 ล้านบาท เหลือเพียงครึ่งเดียวคือ 600 ล้านบาท เมื่อก่อนหมด
วาระการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีชุดรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรไม่นาน
หากเปรียบเทียบโครงการลักษณะเดียวกันของอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ตั ้งอยู ่ที ่สวน
สาธารณะเดิมของบ้านน้ำเค็มนั้น ในแง่ “ความถ่อมตัว” และการเคารพต่อบริบท
แห่งความสูญเสียจากพิบัติภัยธรรมชาติแล้ว จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด อนุสรณ์สถานสึนามิที่บ้านน้ำเค็มนั้นทำพิธีเปิดไปเมื่อปี พ.ศ. 2548
มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์ ทางเดิน และกำแพงจารึกประวัติความสูญเสียเพียงแค่นั้น
(ภาพที ่ 3)

บทส่งท้าย

เป็นที่น่าสนใจว่าความเป็นไปต่อจากนี้ของการออกแบบอนุสรณ์สถานในประเทศไทย
เราจะเป็นอย่างไร ในบรรยากาศแห่งการรำลึก การสื่อความหมายแค่ไหน เพียงไร
อย่างไรนั้นคงต้องเป็นที่ถกเถียง พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ต่างๆนั้นมีความสำคัญ
แต่ความเข้มข้นของการสื่อความหมายย่อมมีลีลา และเนื้อหาที่แตกต่าง หลายครั้ง
เหตุการณ์ หรือบุคคลต่างๆ ที่เป็นประเด็นหลักของอนุสรณ์สถานนั้นมีหลายแง่มุม
ที่ไม่ต้องการการตีแผ่ออกมาอย่างเปลือยประเด็น ความมีวิจารณญาณที่จะเลือก
และจับประเด็นที ่นำเสนอในงานออกแบบอนุสรณ์สถานนั ้นเป็นเร ื ่องหลักที ่
นักออกแบบควรตบีทใหแ้ตก ส่วนทีจ่ะสือ่ในรปูแบบใด จะดว้ยประตมิากรรม อาคาร/
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์/ภูมิสถาปัตยกรรม นั้นคงจะขึ้นอยู่กับบริบทแห่งการรำลึก
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ภาพที่ 3 – ผลงานผู้ชนะเลิศการประกวดแบบอนุสรณ์สถานสึนามิฯ(บน)
เปรียบเทียบกับอีกสองแบบที่ผลักอาคารออกจากป่าในผลงานออกแบบที่ไม่ได้ถูกเลือก
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