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 ‘Nakhon Si Thammarat’, one of the southern provinces, at the western 
shore of the Gulf of Thailand, has been an ancient city where full of important 
historical stories has been existed. One of them is the coming of Buddhism to 
Thailand. Since the development was brought into, some extraordinary areas and 
cultural spaces have been ignored and out of the maintenance. Thus, I, as a 
researcher, realise that the importance of understanding towards the study and 
management of cultural landscape can keep Nakhon Si Thammarat’s cultural alive. 
 The purposes of the research were to study the physical characteristics of 
the historical areas on Ratchadamnoen Road, Muang district, Nakhon Si Thammarat. 
Also, the research described obstacles and difficulties against the cultural landscape. 
I would analyse the theories and concepts of the cultural landscape for encountering 
the factors affecting to the cultural landscape of ‘Nakhon Si Thammarat’. So, I could 
provide the progresses to solve those problems efficiently. 
 The results of this research were as follows: Since I have studied, I would 
assume that the nature of recent and aged people were dissimilar. The nature of 
geographical structure, human living, expanding of resident areas, transportation has 
developed until the current society. These days, religious places are also the crucial 
landmarks in the province. Even many places has been improved, however those 
places still strongly sustained ancient images of the province. The previous places 
were related to the group of samples’ behaviour. From the research I found that 
local people participated and supported each communities well. They, local people, 
had cooperated activities among themselves and close areas. To raise the 
appreciation of new generation on early arts, culture, religion, tradition, historical 
architecture and wisdom. they should realise the importance of historical elements 
they have had. Therefore, I would provide the suggested solutions to manage, 
protect and keep the cultural landscape of ‘Nakhon Si Thammarat’ last. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

“เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชุ่มฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม 
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”1 

 ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ทราบดีว่าข้อความข้างต้น คือคำขวัญเมือง
นครศรีธรรมราช จากคำขวัญที่ว่าเมืองประวัติศาสตร์นั้น นครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างที่แสดงถึงความ
เป็นเมืองประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชมีความเป็นมาที่ยาวนาน ตามที่ปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ 
และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนา การค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ในคาบสมุทร มา
ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 7-10 มีระยะเวลายาวนานกว่า 1,500 ปี”2 เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองในด้าน
พระพุทธศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เมือง
นครศรีธรรมราชมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และทรง
คุณค่าที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในพื้นที ่ทั้งสองข้างทางย่านถนนราชดำเนิน ทั้งสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 
เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระเงิน วัดวังตะวันตก หอพระพุทธสิหิงค ์ ศาสนสถานของ
ศาสนาพราหมณ์ เช่น หอพระอิศวร หอพระนารายณ ์ ฐานพระสยม ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม 
เช่น มัสยิดญาเมี๊ยะ มัสยิดอัลมูวาห์ฮีดีน สถานเคารพของคนเชื้อสายจีน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ศาล
เจ้าแม่ทับทิม เก๋งจีนวัดประดู่ แหล่งศิลปกรรม และโบราณสถานเหล่านี้ได้ทรุดโทรมลงมากตามกาล
เวลา การขยายตัวของชุมชนเมือง และการพัฒนาของเศรษฐกิจ ซึ่งในอนาคตจะสนับสนุนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมรดกโลก ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งศิลปกรรม โบราณสถานเป็นอย่าง
มาก ทั้งการบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่โดยไม่มีการควบคุมดูแลให้คงสภาพเดิม ซึ่งจะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 เนื่องด้วยพื้นที่เขตเมืองเก่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ ๆ มีความสำคัญทาง
ด้านประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง และเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญของการเข้ามาของศาสนาพุทธใน
ประเทศไทย ที่ปรากฏในหลักฐานสำคัญว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ในด้านการค้าขายระหว่างประเทศ 
และเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่มาแต่เมื่อครั้งอดีต มีความรุ่งเรืองทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพของเมืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะของภูมิประเทศ 
การวางผังของเมืองจึงแตกต่างกับหัวเมืองใหญ่ ๆ ในสมัยก่อน ถนนราชดำเนินในปัจจุบัน จึงเป็นถนน

_____________________________ 
 1tjasam, คู่มือท่องเที่ยวฉบับสมบูรณ์, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2556, http://
nakhonsithammaratnujum.blogspot.com/2011/12/blog-post.html 
 2อรรถวิภาคไพศาลย์, นำชมนครศรีธรรมราช : เมืองประวัติศาสตร์กว่า 1000 ปี, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ดี แอล เอส, 2534), 41.

 1

http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=9401110&platform=blogger&langregion=th
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=9401110&platform=blogger&langregion=th
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ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยก่อสร้างเมือง เนื่องจากมีประตูเมืองเก่าที่อยู่ในบริเวณเขตเมืองเก่า แต่สภาพ
การขยายตัวของเมืองในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตจนพื้นที่สำคัญบางพื้นที่ไม่ได้รับการใส่ใจดูแล และ
ไม่เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ในอดีต จึงทำการศึกษาเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
ย่านถนนราชดำเนินในปัจจุบัน เพื่อการเพิ่มความเข้าใจ กระบวนการจัดการ และศึ กษาองค์ประกอบ 
เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่ประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่มนุษย์

กระทำต่อธรรมชาต ิทั้งสิ่งปลูกสร้าง และการกระทำทางจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม การดำรงชีวิต มี
ผลต่อการดำรงชีวิตทางด้านกายภาพของคนในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องแสวงหา
กระบวนการและวิธีการจัดการ เพื่อเห็นถึงคุณค่าของร่องรอยความเจริญในอดีต เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองเก่าย่านถนนราชดำเนินได้อย่างเป็นสุข 
 ด้วยความมีคุณค่าในมรดกทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะ ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ จึงมีความน่าสนใจที่ทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อการเพิ่มความเข้าใจอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
กระบวนการการจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และมีการจัดการข้อมูล รวมทั้งกระบวนการจัดการกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน เพื่อทราบถึงแนวทาง และเป็นข้อมูลต่อการจัดการพื้นที่
ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเมืองนครศรีธรรมราช สภาพปัญหา และ
อุปสรรคที่เป็นอยู่ในภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาวิจัย 
 2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่ ลักษณะสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนความคิดเห็นของคนในพื้นที่ 
 2.4 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 2.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ของพื้นที่ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช 

3. คำถามการวิจัย 
 3.1 อะไรเป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ย่านถนนราชดำ 
เนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.2  คุณค่าความสำคัญที่ส่งเสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีอะไรบ้าง 
 3.3  แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน ควรเป็น
อย่างไร 
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4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตด้านพื้นที ่
  พื้นที่เขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช เขตโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนาและ
ประวัติศาสตร์ บริเวณถนนราชดำเนิน ระยะทาง 14.7 กิโลเมตร 

ภาพที่ 1 ตำแหน่งพื้นที่ศึกษาและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา: thaitambon, แผนที่ภาพถ่าย, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2555, เข้าถึงได้จาก                    
www.thaitambon.com/nakornsrithammarat 

a  
ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษาในเขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
ที่มา: thaitambon, ปรับปรุงจากแผนที่ทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
www.thaitambon.com/nakornsrithammarat 
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 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  4.2.1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
  4.2.2 ศึกษาและเก็บข้อมูล  ทางด้านข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในเขตเมือง
นครศรีธรรมราช การใช้งานของพื้นที่ การจัดกิจกรรมของเมือง รวมถึงพื้นที่ ๆ ถือว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชทั้งทางกายภาพและที่เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม และ
การดำรงชีวิต 
  4.2.3 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และ
เสนอแนะแนวทางที่จะส่งเสริมการคงอยู่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ 
  4.2.4 เสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม จากสถานการณ์สภาพการพัฒนา
เมืองในปัจจุบัน ประเด็นปัญหา เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของเมืองในอนาคต 
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5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

6. ขั้นตอนการศึกษา 
 6.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความ
เข้าใจการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 6.2 ทำการออกแบบการวิจัย กำหนดกรอบทฤษฎี แนวความคิด วิธีการศึกษาข้อมูลทาง
ด้านประวัติศาสตร์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของพื้นที่ศึกษา 

คุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ 
พื้นที่ประวัติศาสตร์ 

คุณค่าทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

รูปแบบและ 
หลักการทาง 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

รูปแบบพื้นที่ ๆ มีคุณค่า

ลักษณะประชากร ความเป็นอยู่ 
ของคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

ลักษณะเมืองและ 
พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ลักษณะทาง

กายภาพ 
พฤติกรรม

ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ 
สังคม 
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ลักษณะทางกายภาพ ของพฤติกรรมต่อ
ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทาง

กายภาพ

ของเมือง

แนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลง การ
ถูกคุกคาม การ
พัฒนาของพื้นที่

ลักษณะทางกายภาพ 
 ของพื้นที่ต่อการถูกคุกคาม 

ลักษณะทางกายภาพที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็น อัตลักษณ์ของเมืองเก่านครศรีธรรมราช

พื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณค่า และมีลักษณะเฉพาะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

มาตรฐาน ข้อกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ 

 แนวทางการอนุรักษ์พื้นที ่ๆ มีความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
กรณีศึกษาพื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่ศึกษา 
 ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 6.3 ดำเนินการวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา เช่น ข้อมูลทางกายภาพ 
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

 6.4 สำรวจและจัดทำเอกสาร การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล
ในการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยกำหนดนโยบายแนวทางในการจัดการและ
บริหารจัดการของพื้นที่ศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

  6.4.1 ระบุขอบเขตเบื้องต้นเพื่อการสำรวจ  โดยระบุตำแหน่งพื้นที่ว่าพื้นที่ใดเป็น
พื้นที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เช่น เป็นพื้นที่สำคัญของเมืองก็ควรทำการสำรวจและหาข้อมูลเชิงลึก
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดได้มากขึ้น 

  6.4.2 กำหนดและสังเกตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่มีความเป็นเอก 
ลักษณ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น จารีตประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา 
การดำรงชีวิตประจำวัน 

 6.5 สำรวจภาคสนาม เพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญทางกายภาพพื้นที่โดยรวม 
 6.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปประเด็น
ความสำคัญขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน 
 6.7 วิเคราะห์ลักษณะสภาพของเมือง ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเด็นปัญหา ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการประเมินจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ของพื้นที่ศึกษา 
 6.8 อภิปรายผลและจัดทำข้อมูลองค์ประกอบจากการค้นคว้าและลงพื้นที่ และข้อเสนอ
แนะแนวทางในการจัดการและอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่ศึกษา 
 6.9 การจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันและสามารถสืบทอด 
รักษาภูมิทัศนว์ัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ให้คงไว้ในพื้นที่และเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปในอนาคต 
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ

ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อม

คุณค่าของพื้นที่และความเห็น 
ด้านการอนุรักษ์พื้นที่

- ขนาดพื้นที่ 
- ความสำคัญของพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบัน 
- ลักษณะพื้นที่โดยรอบ 
- ลักษณะการใช้งานของคนในพื้นที ่
- ความสำคัญทางด้านจารีต ประเพณีของเมือง 
- ระบบสาธารณูปโภคของเมือง 
- การบุกรุกและคุกคามพื้นที่

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
- ความเห็นต่อการวางแผนอนุรักษ์พื้นที่

รูปภาพ แผนที ่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ลักษณะรูปแบบ และพื้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์ต่อภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ย่านถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ทางกายภาพ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ ๆ มีความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
กรณีศึกษา พื้นที่ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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7. วิธีการศึกษา 
 7.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
  7.1.1 การทบทวนค้นคว้าเอกสารรายงานต่าง ๆ แนวคิดหลักการ ทฤษฎี สื่อสิ่งพิมพ์
ข้อมูลดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำการศึกษา 
  7.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจภาคสนาม การจดบันทึก การ
สังเกต การสอบถาม สัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่ เช่น หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน ผู้นำหมู่บ้าน ร้านค้า นักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนกระบวนการศึกษาเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

7.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารซึ่งได้จากรายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ หนังสือ ตำรา แผนที ่ภาพถ่าย สื่อข้อมูลดิจิตอล อินเทอร์เน็ต 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยศึกษาข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ หอสมุดแห่งชาติ 
ห้องสมุดประชาชนนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์เมืองนคร 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปเนื้อหา
ประเด็นสำคัญที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์

วิธีการ แผนงาน เครื่องมือบันทึกข้อมูล

1. ลงสำรวจและ
สังเกตการณ์

- เดินสำรวจพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ชุมชน 
- สังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้คน นัก
ท่องเที่ยว ในพื้นที่สำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
วัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น งานชักพระ งานบุญปี
ใหม่ งานบุญเดือนสิบ กิจกรรมลานหน้าเมือง 
- ใช้ชีวิตในพื้นที่เพื่อเห็นการใช้งานในพื้นที่ตาม
ช่วงเวลาของพื้นที่ศึกษา

- tablet 
- กล้องถ่ายรูป 
- สมุดบันทึก 

2. การสัมภาษณ์ - สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
ความเชื่อ ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม 
มรดกทางวัฒนธรรมของเมือง รวมทั้งบุคคล
ภายนอกที ่มี ความ เกี ่ย วข้ อ งกับภู มิ ทั ศน์

วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช และ
สัมภาษณ์คนในพื้นที่กับความเปลี่ยนแปลง 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

- tablet 
- สมุด
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เฉพาะตัวของพื้นที ่ทั้งรูปแบบการดำรงชีวิต จารีตประเพณ ี วัฒนธรรมของชาวเมืองนครศรีธรรมราช 
รวมทั้งภาพถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาของ
เมืองในอนาคต 
 7.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านคุณค่า ศักยภาพ สภาพปัญหาจากการพัฒนาเมืองใน
ปัจจุบัน สู่การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมาะสม 
 7.3 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา การลงพื้นที่มาศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อทราบถึงลักษณะความเป็นจริงของพื้นที่สภาพปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชต่อไป 

8. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 8.1 การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรม   ย่านถนนราชดำเนิน  อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที ่ เมือง
นครศรีธรรมราชในอนาคต 

8.2 กระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ได้ทำการศึกษาและได้นำมาเป็นกรอบ 
แนวทางการศึกษา จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention 2005 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และ
ธรรมชาติที่กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่จนเกิดเป็นพื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรม และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด
แรงขับเคลื่อนให้มีการสืบสาน จนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม โดยหลักการที่
ศึกษาจะนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและนำหลักการสนับสนุนในการวิเคราห์
ข้อมูลให้งานวิจัยสมบุรณ์มากขึ้น 
 8.3 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชบางสถานที่ไม่ได้ตั้ง
อยู่ย่านถนนราชดำเนินแต่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพรวม

ของเมือง ก็จะถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาพรวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช 

9. นิยามคำศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษานิยามคำศัพท์นั้นเป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจและสื่อความหมายของเรื่องที่

จะศึกษาวิจัยเพื่อให้มีความเข้าใจในความหมายในทิศทางเดียวกัน 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการนิยามไว้โดย
กรรมาธิการมรดกโลกว่าเป็นพื้นที่เด่นทางภูมิศาสตร์หรือทรัพย์สินที ่ “เป็นตัวแทนของธรรมชาติและ
ผลงานของมนุษย์” ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดและพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพ และการใช้งานในพื้นที ่
 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (Cultural Environment) หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์ ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาทางสังคมของ
มนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการให้ความสำคัญขององค์ประกอบของภาพรวมของพื้นที่
ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง จึงจะสะท้อนความเป็นอยู่ วิถีชีวิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง ผลงานของคนที่เกิดจากการคิดค้น 
การประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และถือว่าเป็นสิ่งอันดีงามของคนในชุมชน สืบทอดปรับปรุงแก้ไข 
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เปลี่ยนแปลง จากสภาพของช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ที่ส่งผลต่อสังคม ชุมชน วิถี
ชีวิตของคนในอดีตที่ยังหลงเหลือหลักฐานให้เห็นได้ 
 กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายถึง การดำเนินงานผ่านขั้นตอน
และมีวิธีการ อย่างเป็นระเบียบมีวิธีการเป็นแบบแผน ได้แก ่ การแปลความหมายและกระบวนการ
ตีความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการสรุปผล 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมหรือยอมลดทอนความ
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นตน 
 กระบวนการจัดการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Management Process of Cultural 
Landscape) หมายถึง การดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนและวิธีการอย่างมีแบบแผน มีการจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีคุณค่าทางด้านความงามทางวัฒนธรรม 
และทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมือง และมีความ
งามด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดและพัฒนาการของสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านทาง
กายภาพการใช้งานของพื้นที่”3 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง 
ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.  เพื่อทราบถึงปัญหาภายในชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 3. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาด้านความสำคัญของพื้นที่ เพื่อใช้
เผยแพร่ข้อมูลในอนาคต 
 4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในพื้นที่ให้มาก
ขึ้น 
 5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัด
ทำแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของจังหวัดและการพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

_____________________________
 3 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, “รายงานความคืบหน้าประจำเดือนที ่4” เอกสาร
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานวางผัง
และปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมือง 2551, 25 เมษายน 2555. 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหา

องค์ประกอบทางวัฒนธรรม และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ย่านถนน
ราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเอกลักษณ์ด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
วัฒนธรรม ประเพณี และรูปแบบการดำเนินชีวิต ในบทนี้จึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ทฤษฎี แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องมีการศึกษาองค์ประกอบของพื้นที่และแนวทางการจัดการอนุรักษ์
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนถึงเพื่อใช้กำหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย จะมีแนวคิดและ
ความหมายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 2.1.1 ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) ได้กำหนดแนวความคิดในเรื่องของมรดกโลก (World Heritage) ในรูปแบบลักษณะหรือ
ความสำคัญของพื้นที่ไว้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้ 

  1.  เป็นการออกแบบภูมิทัศน์  (Landscape Design) และเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นโดยความตั้งใจ เพื่อการดำรงชีวิต เช่น สวนสาธารณะ  

  2. เป็นรูปแบบของภูมิทัศน์ที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
เศรษฐกิจ การจัดการ หรือเป็นผลมาจากด้านความเชื่อ หรือความเลื่อมใสทางด้านศาสนา 

  3.  ภูมิทัศน์  (Landscape)  ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยพิจารณาจากความ
สำคัญทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติ4 

      ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นผลมาจากการเจริญเติบโต มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์และสภาพที่ไม่มีข้อบกพร่องทางวัสดุหรือที่ตั ้ง 
(Historical Integrity) เป็นรูปแบบที่แพร่หลายของแหล่งของมรดก (Heritage Resource) ซึ่งเป็นผล
มาจากการเจริญเติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณค่าของแหล่งทางมรดก (Heritage 
Resource) คุณภาพในการออกแบบ (Intrinsic Quality) เป็นคุณภาพในการออกแบบ ทั้งวัสดุและ
งานฝีมือ ที่ตั้งมีความสอดคล้องกับพื้นที่ และเป็นงานที่เกิดจากความผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ
ทางที่ว่าง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ และองค์ประกอบในเรื่องกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงกันใน
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 

_____________________________ 
4 United Nations, Report of the World Commission on Environment and 

Development, Accessed June 15, http://www.un-documents.net/ourcommon-
future.pdf 
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 ภูมิทัศน์ หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่ปรากฏจริงและภาพลักษณ์ใน
จิตใจที่รู้สึกได้ 

 วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น สร้างขึ้นคิดขึ้นเพื่อใช้ดำรงอยู่สืบทอดและพัฒนา
สังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญของสังคมมนุษย์เป็นประโยชน์ทางกายภาพ โดยแบ่งออกเป็น
สองส่วนคือรูปธรรม และนามธรรม 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่
ผู้คนในกลุ่มยึดถือรวมกัน (ค่านิยม) และได้กระทำต่อสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ เพื่อสร้างความเจริญ
งอกงามและการพัฒนาสังคมมนุษย์ อีกนัยหนึ่งคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่
มนุษย์ได้ประโยชน์ในการดำรงวิถีชีวิต เช่น ป่าชุมชน แหล่งน้ำคูคลอง บ้านเรือน ศาสนสถาน โบราณ
สถาน เป็นต้น 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ๆ เป็นผลมาจากวัฒนธรรม
ชุมชน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่น  
นั้น ๆ  
 พื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน หมายถึง ขอบเขตหรือบริเวณของชุมชนทีมีการรวมตัว รวม
กลุ่มในการแสดงออกถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ  
 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมายถึง การจัดการด้านสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ชุมชนที่เกิดขึ้นย่านท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ โดยรูปแบบการดำเนินการจัดการองค์ประกอบด้วยการดูแลรักษา 
รักษาให้คงสภาพ บูรณปฏิสังขรณ์ การสร้างขึ้นใหม ่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของพื้นที่ การ
พัฒนา และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 5 

 ถนนสายวัฒนธรรม เป็นเส้นทางที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ที่โดดเด่นออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น อาคาร สถาปัตยกรรม ย่านกลุ่มชุมชนเก่า โบราณ 
สถาน และการแสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู ่ ที่แสดงออกมาในลักษณะของอาชีพและความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์ (ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง) คือ ชุมชนที่มีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าสภาพแวดล้อมหรือการใช้สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตค่อน
ข้างน้อย สามารถสรุปได้เป็น 2 ประเภทคือ วัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือวัฒนธรรมในแบบรูปธรรม 
และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในแบบนามธรรม 

 

_____________________________ 

 5คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. 2548-2552 (กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548), 24.
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 2.1.2 ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 
  มรดกทางวัฒนธรรม  (Cultural Heritage) การให้คำนิยามความหมายและ
ลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญใน

การอนุรักษ์ชุมชนเพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เพื่อกำหนดเป้าหมายและบทบาทของพื้นที่ศึกษา 
   “มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)” เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนา
ของสังคม ในเรื่องคุณค่าและความต้องการในสังคม การตระหนักเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่มีความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่และการทำงาน ตลอดจน
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ6 โดยที่ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) มีหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตาม
องค์กรการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) คือ 

   รูปแบบทางกายภาพ (Tangible) ซึ่งสามารถจับต้องได ้ เป็นสิ่งสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ในอดีต เช่น อนุสาวรีย์ อาคาร พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร ์เป็นต้น 

   รูปแบบทางนามธรรม (Intangible) ซึ่งจับต้องไม่ได้ไม่ปรากฏเป็นรูปร่าง เช่น 
ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อ วรรณกรรม เป็นต้น7 
  ประเภทรูปแบบทางกายภาพ (Tangible) โดย UNESCO และในที่ประชุม
เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ได้อธิบายว่า มรดกทาง
วัฒนธรรมไม่ได้เป็นอนุสาวรีย์ อาคาร หรือพื้นที่ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้าง
ขึ้นทั้งหมด เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสำเร็จของมนุษย์ในอดีต ซึ่งเป็นทรัพยากร
ประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ และลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์
ของพื้นที่ ซึ่งมาจากการสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

  Cleere (1983)  ยังได้มีการขยายความไว้ว่า  มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ
ที่มีสภาพหลงเหลือจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีการใช้งานอยู่หรือเหลือเพียงชิ้นส่วนของหลักฐาน
ทางโบราณคดี ซึ่ง UNESCO ได้มีการอธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ 
    1. Monument คือ งานสถาปัตยกรรม หรืองานปั้นแกะสลัก ภาพวาดองค์
ประกอบต่าง ๆ ของธรรมชาติ โบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร ์ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ 
    2. Group of buildings คือ กลุ ่มงานของสถาปัตยกรรมที่แยกกลุ่มหรือมี
ความต่อเนื่องด้วยกัน แบบ homogeneity หรือ สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะของผลงานที่เกิดขึ้น
จากมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 

_____________________________ 

 6บัญชา ชุ่มเกษร, การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและเผย
แพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551), 44-51. 

7United Nations, Report of the World Commission on Environment and 
Development, Accessed June 15, http://www.un-documents.net/ourcommon-
future.pdf 
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    3. Site คือ ผลงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย ์ หรือผลงานที่มีลักษณะผสมผสานกัน
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติรอบข้าง รวมทั้งพื้นที่สำคัญทางด้านโบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา8 
    รูปแบบทางนามธรรม (Intangible) UNESCO และการประชุมว่าด้วยหัวข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ณ เมืองอีสตันบูล ประเทศตุรกี ได้กล่าวไว้ว่า “พื้นที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพ เช่น สิ่งปลูกสร้าง และ
สภาพแวดล้อมทั่วไปรวมถึงลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ของพื้นที่ ซึ่งมีการสืบทอดมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ในประเด็นการปฏิบัติองค์ประกอบที่จับ
ต้องไม่ได ้ เป็นคุณค่าของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลถึงต่อมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) ที่เกิดจากการวางแผนและไม่ควรจำกัด (Freeze) รูปแบบการดำรงชีวิตแต่ควร
ใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนในชุมชนเอง 
 2.1.3 การประเมินคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 

  การประเมินคุณค่าทางการอนุรักษ์ UNESCO ได้กำหนดไว้ว่ามรกดทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นและทั้งระบบนิเวศ โดยหลักการอนุรักษ์ควรอยู่
บนพื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเริ่มจากการสำรวจ ข้อมูลทางเอกสารและการจำกัดความใน
เรื่องของลักษณะหรือธรรมชาติของแหล่งวัฒนธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรม
นั้น ๆ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
  2.1.3.1 คุณค่าทางวัฒนธรรม 
  2.1.3.2 คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ 
  คุณค่าขึ้นอยู่กับลักษณะทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
มรดกทางวัฒนธรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมโทรมแตกสลายไป ซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะทางสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น กลายมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งทางประวัติศาสตร์ 
  คุณค่าทางวัฒนธรรม ได้มีการแบ่งออกได้ 3 ลักษณะดังนี้ 

 1. คุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ (Identity Value) อยู่บนพื้นฐานในการระลึกจดจำ
ได้ มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านสังคมในเรื่องของมุมมองทางด้านสังคม และยังรวมไปถึงรูปลักษณ์ต่าง 
ๆ เช่น อายุ ประเพณี อนุสรณ์เรื่องของความรู้สึกระลึกถึง ความเลื่อมใสในศาสนา การเมือง ความเป็น
ชาตินิยม การรับรู้คุณค่าทางด้านความเป็นเอกลักษณ์มีผลกระทบอย่างรุนแรงในการอนุรักษ์และ
บูรณะแหล่งมรดก การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลทำให้เกิดการบูรณปฏิสังขรณ์ที่มากเกินไป โดยใน
ทางตรงข้ามจะนำไปสู่เป็นการทำลาย คุณค่าเหล่านี้สามารถที่จะส่งเสริมให้ผ่านการศึกษาและดูแลได้
อย่างเหมาะสม 

_____________________________ 

 8Henry Cleere, Approaches to the Archaeological Heritage:  
A Comparative Study of World Cultural Resource Management Systems, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 21. 
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 2. คุณค่าทางด้านศิลปะ ด้านเทคนิค (Relative Artistic or Technical Value) 
โดยพื้นฐานของการวิจัยเป็นคุณค่าที่มาจากการประเมินความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดย

วิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ต่าง ๆ ความสำคัญในรูปแบบเทคนิค โครงสร้าง แนวความคิดในการ
ใช้สอย และงานฝีมือ คุณค่าทางด้านศิลปะและด้านเทคนิคที่เป็นผลมาจากการค้นคว้าโดยมีความ
ตั้งใจในการพิสูจน์ความสำคัญของแหล่งมรดกที่มีความสัมพันธ์ของช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน 

 3. คุณค่าในเรื่องความหายาก (Rarity Value) มีความเกี่ยวข้องกันลักษณะรูปแบบ
ของมรดกที่มีลักษณะเดียวกัน ผู้สร้าง ช่วงเวลา พื้นที่และความเป็นตัวแทนหรือเป็นเอกลักษณ์ของ
แหล่งมรดก คุณค่าในเรื่องของความหายากที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางด้านศิลปะและด้านเทคนิค มีผลต่อระดับความเข้มข้นในการปกป้องแหล่งมรดก คุณค่าใน
เรื่องความหายากที่สูงอาจส่งผลให้เป็นแหล่งมรกดโลกที่สำคัญก็เป็นได้ 

 คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ ได้มีการแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะดังนี้  
 1. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ

จัดการแหล่งมรดก เพราะคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้จำกัดผลประโยชน์ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ในด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจมีได้ 4 รูปแบบคือ การท่องเที่ยว การค้า การใช้งาน และสิ่งอำนวย
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น การวางแผนที่ผิดพลาดหรือเน้นเพียงแต่รายได้โดยมองข้ามความสำคัญในด้าน  
อื่น ๆ อาจนำไปสู่การทำลายแหล่งมรดกได้ 

 2. คุณค่าทางด้านการใช้สอย (Function Value) มีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าทาง
ด้านเศรษฐกิจ คุณค่าทางด้านการใช้สอย รวมไปถึงรูปแบบการใช้สอยตั้งแต่แรกเริ่มหรือการใช้สอยที่
เพิ่งริเริ่มใช้อย่างกลมกลืนผสานกันได้กับทั้งอาคารหรือทั้งพื้นที่ รูปแบบการใช้สอยในรูปแบบประเพณี
ที่สืบต่อกันมานั้นจะเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าความสำคัญหรือความหมายของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถ

อธิบายเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ 
 3. คุณค่าทางด้านข้อมูลและการศึกษาหาความรู้ (Education Value) รวมถึงการให้

ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสนับสนุนในการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกับ
แหล่งมรดกโลกมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
พื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะสนับสนุนการสร้างใหม่หรือทำลายอาคารดั้งเดิมเพราะจะส่งผลให้
หลักฐานทางโบราณคดีเปลี่ยนแปลงไป 

 4. คุณค่าด้านสังคม (Social Value) คุณค่าทางด้านสังคมของแหล่งมรดกนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเพณีทางสังคมและยังมีการใช้หรือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงรูป
แบบที่ร่วมสมัยที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน เป็นการดำเนินตามกฎข้อกำหนดเป็นแบบแผน
หรือแนวทางของสังคมและวัฒนธรรมในสังคมนั้น คุณค่าทางด้านสังคมสามารถทำให้เกิดความสนใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น นำไปสู่การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ใน
แหล่งมรดก 

 5. คุณค่าทางด้านการเมือง (Political Value) มักพบได้ในวาระสำคัญหรือ
เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยความสำคัญการเมืองจะ
เป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้มีการจัดหาทุนและความเอาใจใส่โดยมีการคุ้มครอง ปกป้องพื้นที่ ๆ 
เป็นแหล่งมรดกต่าง ๆ  
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 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าของเมืองคือการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น 
การท่องเที่ยว การค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้ภาพลักษณ์ของส่วนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมนั้นเป็นตัวเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการมองประเด็นให้เห็นถึงคุณค่าที่มีอยู่ไม่เพียงแต่ด้าน
กายภาพเท่านั้น 

2.2 เมืองเก่า 
 หลักทฤษฎีในการวิเคราะห์เมืองเก่าในประเทศไทย 
  2.2.1 เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบต่อมาแต่กาลก่อน ที่มีความ
รุ่งเรืองเกิดเป็นอาณาจักรที่มีขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีการสืบทอด หรือปรากกฏ
ให้เห็นในหลักฐาน และมีความสำคัญต่อการดำรงของคนในปัจจุบัน 
  2.2.2 เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบต่อมาแต่กาลก่อน มีเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีรูปแบบผสมผสานของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีรูปแบบวิวัฒนาการของสังคม
ที่สืบมาในยุคสมัยต่าง ๆ เคยเป็นหัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่ง โดยที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
หรืองานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในทางศิลปะและโบราณคดี หรือหลักฐานทางกายภาพที่บ่งบอก
ถึงความเด่นชัดของโครงสร้างเมืองเก่า อาจมีผู้คนอาศัยหรือไม่มีผู้คนอาศัย หรือบางพื้นที่ยังคงใช้สอย
และเป็นแหล่งศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร ์
  2.2.3 เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบต่อกันมาแต่กาลก่อน มี
ลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น กรุงรัตนโกสินทร ์เมือง
เชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช9 
 ลักษณะของเมืองเก่านครศรีธรรมราชมีลักษณะการใช้พื้นที่ที่สลับซับซ้อน เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของชุมชนจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ปะปนกัน จึงไม่
สามารถจัดการบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือกฎหมายฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง เมืองเก่าลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการประสานงาน การดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เมืองนครศรีธรรมราชจัดเป็นเมืองเก่าใน
ประวัติศาสตร์ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า พ.ศ. 2546 จึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
พื้นที่บางส่วนเกิดการใช้งานของพื้นที่ที่ทับซ้อน เนื่องจากเกิดการใช้งานหลายหน่วยงาน และอาจนำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้คุณค่าความเป็นมรดกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมต้อง
สูญหายไป ซึ่งสามารถจะสรุปกฎเกณฑ์ได้ดังนี้  
  1. มีลักษณะพิเศษของเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2. มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะ มีการรวมกันเป็นกลุ่ม 
  3. มีความเป็นตัวแทนของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมหรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิม
ในสมัยหนึ่ง ซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า 

_____________________________ 

 9สำนักนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2554), 22 
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  4. ปรากฏหลักฐานทางกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันโดดเด่นของโครงสร้างของ  
เมืองหรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองในอดีต 
  5. การใช้สอยลักษณะของเมืองที่ยังมีชีวิต  (Living Environment)  ในปัจจุบัน 

2.3 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองเก่า 
 พื้นที่เมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมตามลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงไปของเมือง เพื่อให้สามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้ง
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ร่วมกันทั้งคนในชุมชน หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์
สุขร่วมกันของประชาชน 
 วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง รักษา ส่งเสริมการ
ดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ และคุณลักษณะ (Identity and Character)  ที่ส่งผลทำให้เกิดความสำคัญ 
การรักษา ความเป็นของแท้ดั้งเดิมของพื้นที่เมืองเก่าทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรม และส่วนที่เป็นนามธรรม
พัฒนาเมืองเก่าตามแนวการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่สร้างความสำคัญและความสมดุลของระบบ
นิเวศของเมือง สภาพเศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทั้งทางวัตถุ สังคม วัฒนธรรม 
รวมทั้งการจัดการบ้านเมืองที่ดีของพื้นที่จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบการจัดการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเก่า 
 2.3.1 ความหมายและความสำคัญของเมืองเก่า 
   เมืองเก่า คือ เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่
กาลก่อน หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของสมัยหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ทีมีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความ
สำคัญล้ำค่าของชาติและการดูแลรักษาคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าไว้ เพื่อใช้
เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นของชาต1ิ0 สิ่งก่อสร้างทางโบราณ
สถานและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมืองที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่มีศักยภาพสูงใน
การส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจของชุมชน สามารถเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดและประเทศ 

 2.3.2 ความหมายของการอนุรักษ์พื้นที่ 
   ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ (2550)  ได้ให้หลักการการพัฒนาเมืองเก่าเชิงอนุรักษ์   ไว้
ว่า เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยการแยกพื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากพื้นที่อนุรักษ์ทางศิลปกรรมและ
ทางธรรมชาติ   แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นที่พัฒนาทั้งสองลักษณะ   โดยให้เห็น
การคลี่คลายที่ค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่การใช้งานรูปแบบเดิมไปสู่พื้นที่พัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนหรือเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งรูป

_____________________________ 

 10สำนักนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2554), 9-21 
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แบบอาคาร ผังบริเวณ สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และบรรยากาศโดยรอบของสถานที่สำคัญ ส่วนของ
พื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจจะต้องให้ห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื้นที่จะต้องขึ้น
อยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของเมืองในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องไม่ให้กิจกรรมของเมืองเข้ามารบกวน
หรือทำลายพื้นที่อนุรักษ์  

 2.3.3 การวางแผนเพื่ออนุรักษ์เมืองเก่า 
   การวางแผนที่ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ดั้งเดิม ให้คงอยู่และมีการสืบสานเพื่อให้เกิดการสืบทอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนั้น หลัก
การวางแผนเพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า จะต้องกำหนดบริเวณที่จะทำการกำหนดขอบเขตของเมืองเก่า 
เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ของภาพรวมกว้าง ๆ และเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อหาหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความมีคุณค่าต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง ทั้งพื้นที่เป็นอาคารเก่าหรือเป็นอาคารใหม่ 
แต่อาจมีคุณค่าหรือเสริมสร้างความโดดเด่นของภูมิทัศน์ของเมืองขึ้น เพื่อนำมาจัดทำรายละเอียด
ความสำคัญของพื้นที่ในขอบเขตเมืองของอาคารหรือกลุ่มอาคารที่มีคุณค่า อาคารที่อาจไม่มีคุณค่าแต่
มีความกลมกลืน และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า หรืออาคารใหม่ที่ควร
ปรับปรุง บางส่วนของอาคารให้มีความกลมกลืนต่อไป 
 เมื่อดำเนินการสำรวจ และการกำหนดเมืองเก่าแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อการ
วางแผนการอนุรักษ์เมืองเก่า ก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือการระบุ (Identification)  
วิธีรักษา (Treatment) และการปฏิบัต ิ(Implementation) ตามกระบวนการดังนี ้

แผนภูมิที่ 3 แสดงผังขั้นตอนกระบวนการวางแผนอนุรักษ์เมืองเก่า11 

 

การระบุ 
(Identification) 

- ประวัติศาสตร์ 
- โบราณคดี 
- การก่อสร้าง 
- ระบุตำแหน่ง 
- บันทึก 
- ประเมิน

วิธีรักษา 
 (Treatment) 

 - ป้องกัน 
- สงวนรักษา 
- บูรณะ 
- ฟื้นฟู 
- สร้างขึ้นใหม ่
- ย้ายที่ตั้ง 
- สื่อความหมาย

การปฏิบัติ 
(Implementation) 

- แผนการและโครงการ 
- กฎหมาย 
- งบประมาณ 
- แนวทางพัฒนา 
- บูรณะซ่อมแซม

_____________________________ 

 11สำนักนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2554), 20 
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ขั้นที ่ 1 การระบุ (Identification) เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่มีความสำคัญ ในการดำเนิน
การจะประกอบด้วย 

 

แผนภูมิที่ 4 ผังแสดงขั้นตอนกำหนดกระบวนการระบุขั้นที ่112 

 การกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการกำหนดว่าพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างอาคารในพื้นที่นั้นมี
คุณค่าและความสำคัญ สามารถพิจารณาได้ใน 4 ด้าน คือ 

  ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ เป็นการพิจารณาพื้นที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
สำคัญ หรือบุคคลสำคัญ โดยมีหลักฐาน การศึกษาอย่างมีแบบแผนและน่าเชื่อถือ หรือมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีการจารึก เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึก ภาพถ่าย แผนที ่ เรื่องเล่า ตำนาน 
ควรที่จะนำมาตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาให้เยอะที่สุด หรือไม่อาจปรากฏหลักฐานว่า
เคยปรากฏหรือเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ แต่ได้ชำรุดหรือถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ควรนำข้อมูลนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วย 

  ปัจจัยด้านโบราณคด ี เป็นการพิจารณาจากโครงสร้างของอาคารหรือกลุ่มอาคารที่
มีอายุกว่า 50 ปีขึ้นไปตามหลักสากล ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุกี่ปีจึงจะ
ถือว่าเป็นโบราณสถาน 

 การบันทึก (Documentation) เป็นการแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีความ
จำเป็นมากสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในอนาคต เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมและสรุปผล 

 การประเมิน (Assessment) เป็นการวางแผนแนวทางในการพิจารณาโดยมีส่วนสำคัญ
หลัก ๆ 2 ส่วนคือ  

  คุณค่าของอาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะขององค์ประกอบโดยรวมของแหล่ง
อาคาร ทั้งวัสดุ รูปแบบ วิธีการก่อสร้าง อาจมีบางส่วนที่จะต้องทดแทนของเดิม แต่ต้องรักษารูปแบบ
ไว้ นอกจากนี้จะต้องคงรูปแบบทางเอกลักษณ์ด้านกายภาพและบริบทโดยรอบ ควรได้รับการดูแลเช่น
กัน 

  ความเสี่ยงต่อการสูญสลาย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ทั้งจากการรักษาพื้นที่ 
การใช้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันของคนในพื้นที ่
โดยมีลักษณะความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมจากกระบวนการธรรมชาติ ทั้งแดด ลม 
ฝน รวมทั้งพืช และสัตว์ และสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ การเปลี่ยนแปลงจากการ 

การประเมินการบันทึก
การกำหนดปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้อง

_____________________________ 

 12 สำนักนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2554), 20 
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กระทำของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง เช่น การดัดแปลง ต่อเติม และบาง
กิจกรรมเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายโดยทางอ้อม เช่น แรงสั่นสะเทือน มลภาวะที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

ขั้นที ่ 2 วิธีการรักษา (Treatments) รูปแบบของกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการนำ
คุณค่าที่ได้จากการประเมินจากขั้นตอนของการระบุมาใช้ในหลักของการพิจารณาอนุรักษ์ 

  การป้องกัน (Protection) เป็นการหยุดการเสื่อมสลายโดยไม่รบกวนแหล่งพื้นที่
โบราณคดีที่มีความสำคัญสูงและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสลาย การกระทำ
ดังกล่าวนี้อาจเกิดผลกระทบของภาพรวม จากการออกแบบเพื่อป้องกันอาจเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมได้ 

  การสงวนรักษา (Preservation) เป็นการรักษาของเดิมที่มีอยู่และมีการป้องกันโดย
ไม่ให้เสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงมักจะเห็นโดยทั่วไป เช่น อาคารเก่า หรือแหล่งพื้นที่บริเวณที่มีความ
สำคัญสูง ไม่สามารถต่อเติมได้ พื้นที่หรือส่วนที่ป้องกันต้องมีการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด 

   การบูรณะ (Restoration) เป็นการนำกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิม อย่างที่เคยเป็นมา 
แต่ต้องพิจารณาถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ว่ามีหลักฐานหรือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสภาพเดิมเคย
เป็นอย่างไร หลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย คำบอกเล่าต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือมีการ
ตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงกับข้อมูลของแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น  หลักศิลาจารึก จดหมายเหต ุแผนที ่
ส่วนหลักแบบสากลนิยมใช้การประกอบคืนรูป แต่วิธีดังกล่าวมักจะใช้ในสิ่งที่ไม่สามารถทำกลับให้เป็น
เหมือนเดิมได้ แต่ต้องสร้างความแตกต่างกับส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่และกลมกลืนกับส่วนที่เป็นของเดิม
ด้วย 

  การฟื้นฟู (Rehabitation) เป็นการบูรณะในส่วนที่มีค่าแล้วนำกลับมาใช้สอยใหม่ 
บางครั้งเรียกกระบวนการนี้ว่า การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptive Re-use)13 เป็นการประเมินว่า
ส่วนใดของอาคารมีความสำคัญเพื่อดำเนินการรักษาหรืออนุรักษ์ส่วนสำคัญนั้นก่อน อาจจะมีการต่อ
เติมหรือสร้างส่วนใหม่จากโครงสร้างของเดิมเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าของอาคารหลังเดิม หลักการนี้นิยมใช้
ในพื้นที่เมืองเก่าที่มีคุณค่าและยังมีชีวิต เช่น การฟื้นฟูอาคารเก่าบริเวณหน้าพระลาน การฟื้นฟูอาคาร
ไม้พักอาศัยที่เชียงคาน เป็นต้น 

  การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) เป็นการสร้างอาคารขึ้นใหม่ให้เหมือนกับของ
เดิมหรือสูญหายไปแล้วจากสาเหตุต่าง ๆ โดยต้องมีองค์ประกอบเดิมอยู่ครบถ้วน การสร้างบน
ตำแหน่งเดิม ขนาดเท่าเดิม และที่สำคัญต้องมีหลักฐานเดิมที่แสดงเพียงพอในการดำเนินการสร้างขึ้น
มาใหม่ได้ 
  การย้ายที่ตั้ง (Relocation) เป็นการย้ายอาคารเดิมไปยังสถานที่ใหม่ เนื่องจาก
สถานที่เดิมถูกรบกวน หรือจากสาเหตุปัจจัยอื่น ๆ เช่น พื้นที่เดิมโดยรอบถูกทำลายหรือถูกคุกคาม มัก
จะเกิดขึ้นในพื้นที่สำคัญต่อความรู้สึกของประชาชน แต่อาจมีข้อจำกัดของวัสดุ และอายุของอาคาร 
ในการย้ายสถานที่ตั้ง ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

_____________________________ 

 13ธราดล เสาร์ชัย, “การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของทัศนียภาพของเมือง  บริเวณกรุง
รัตนโกสินทร์,” วารสารการวิจัยสาระสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (2549):  
หน้า 117. 



 21

  การสื่อความหมาย (Implementation) เป็นการเสนอความสำคัญโดยลักษณะของ

พื้นที่ในปัจจุบัน อาจมีอาคารหรือไม่ก็ได้ แต่มีหลักฐานที่ปรากฏถึงความสำคัญในในอดีต และมี  

ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สูง โดยใช้สัญลักษณ์ หรือการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้เกิดการรับรู้

ได้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ 

 ขั้นที ่3 การนำมาปฏิบัติ (Implementation) ในหลักการปฏิบัตินั้น มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
กรอบโอกาสที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผน กฎหมาย งบประมาณ และกลไกที่ได้นำมาปฏิบัติที่มีความ
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การดูแลและอนุรักษ์ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  กรอบและโอกาส ควรแยกแผนงานการอนุรักษ์ออกมาต่างหาก และควรบังคับให้ใช้
กฎหมายที่มีเฉพาะในพื้นที่เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในพื้นที่สำคัญและพื้นที่โดยรอบ 
  กลไก การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลพื้นที่โดยตรง และสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาอาคารและพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบของรูปแบบการพัฒนาเมือง โดยมีทางเลือกคือ การ
สร้างตามแบบรูปแบบอาคารเดิมที่ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว การสร้างอาคารเสมือนกับอาคารที่ทรง
คุณค่าใกล้เคียง การออกแบบพื้นที่โดยใช้บริบทของอาคารเก่าในพื้นที่ ในการศึกษาองค์ประกอบของ
อาคารนั้น ยังมีข้อกำหนดและหลักการด้านกฎหมายของพื้นที่ ในส่วนนี้ภาครัฐยังสามารถสร้างแรง
จูงใจในการดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การให้เงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเก่าหรืออาคารที่มี
คุณค่าทั่วไป สามารถนำเงินค่าฟื้นฟูมาหักภาษีได้โดยตรง หรือการไม่เก็บส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มในการ
ซ่อมแซมในส่วนอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
 2.3.4 หลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  
    การรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่า ทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมือง โครงสร้างของเมือง 
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ วิถีชีวิตการดำเนินของชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยการศึกษาประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์คุณค่าของเมืองเก่าตามหลักวิชาการ กำหนดตำแหน่ง
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์อย่างชัดเจน ประเมินและฟื้นฟูอาคารที่มีความสำคัญเสริมสร้างองค์ประกอบ  
อื่น ๆ ที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโดยที่ไม่ทำลายคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม 
      โดยแนวทางการอนุรักษ์ที่เป็นตามหลักสากลนั้น เซอร์เบอร์นาด ฟิลเดน (Feilden,
1993) ได้ให้หลักการในการวางแผนและอนุรักษ์เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์มีดังนี้ 
  1. ผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนการพัฒนาเมือง (Integrated Conservation) 
แนวคิดของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์สิ่งสำคัญคือจะต้องผสมผสานส่วนที่เป็นงานอนุรักษ์ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของการวางผังเมือง เนื่องจากการอนุรักษ์เมืองไม่สามารถวางกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดในด้าน
เดียวได้ ต้องวางแผน มีกลวิธีในการวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ประวิติศาสตร์ในเขตเมือง ทั้งในเรื่องของการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู การจัดการบริหารระบบบริการสาธารณะที่จะสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพของพื้นที่
ใด ๆ ในระยะยาว ควรดำเนินแผนควบคู่ไปกับผู้ร่วมอาศัยในพื้นที่ โดยมีกฎหมายข้อบังคับและ
มาตรการเอื้อเฟื้อสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่  
  2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control of Change) การควบคุมอัตราการเจริญ
เติบโตหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ของเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต เพื่อวางกรอบ 
แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนาของเมืองซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาพรวมของเมือง จะ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถจำกัดการพัฒนาและไม่มีการพัฒนาแบบก้าว
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กระโดดมากเกินไป โดยกำหนดความเหมาะสมของขนาดและรูปลักษณ์ของอาคาร จำกัดปริมาณการ
จราจรโดยรอบ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
  3. การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน (Infill Design) การออกแบบของอาคารใหม่ 
หรือโครงสร้างส่วนต่อเติม ควรมาจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
โดยคำนึงถึงภาพรวมของเมือง องค์ประกอบของเมืองเก่า (Urban Fabric) และหน้าที่การใช้สอย จึง
ต้องนำหลักการออกแบบชุมชนเมืองและความงามของเมืองมาประยุกต์ใช้ 
  4. หลักบริหารจัดการ (Administrative Actions) การบริหารและจัดการพื้นที่ใน
การอนุรักษ์เมืองเก่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจะต้องได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่กำหนดกฎระเบียบข้อกฎหมาย มาตรการควบคุมและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนการ
อนุรักษ์ที่จัดทำขึ้น การจัดการและการบริหารเมืองเก่ามีความแตกต่างกันในกรณีของเมืองที่มีชีวิต 
(Living City) และเมืองที่ตายแล้วหรือไร้กิจกรรม (Zukin, 2010) 
 เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต หมายถึงเมืองที่ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินอยู่ รูปแบบของ
ลักษณะการส่งเสริมการอนุรักษ์เมืองเก่าประเภทนี้ควรคำนึงถึงเครื่องมือทางการเมืองที่ยังมีประชากร 
มากกว่าวิธีหยุดนิ่งแล้วให้เมืองหยุดความเจริญเติบโต ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพื้นที่อนุรักษ์ด้วย ดังนั้นการ
บริการจัดการเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่ควรให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกว่าเน้น
การพัฒนาทางด้านกายภาพ ส่วนเมืองเก่าที่ตายแล้ว กระบวนการจะเน้นการจัดสรรพื้นที่ให้
สอดคล้องกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การบริหารจัดการก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองทางด้าน
กายภาพมากกว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม (Feilden, 1993) 
 ในประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมเมือง มีราย
ละเอียดในการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เหมาะสม เพื่อเป็นการฟื้นฟูและบูรณะชุมชนเมืองให้มีความ
เป็นอยู่ของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยึดหลักการอนุรักษ์และคุ้มครองคุณค่าความงามของพื้นที่โดยจะต้องมี
คุณค่าใน 4 ลักษณะคือ คุณค่าทางวิทยาการ คุณค่าทางประวัติศาสตร ์ คุณค่าความงดงามตาม
ธรรมชาติ และคุณค่าทางสมบัติทางวัฒนธรรม โดยต้องรักษาธำรงลักษณะพิเศษของท้องถิ่นที่ปรากฏ
อยู่ (นิจ หิรัญชีระนันทน์, 2520) 
 เมืองเก่าที่มีความดั้งเดิมของพื้นที่ตั้งในชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ควรมีการ
ศึกษาและมีแนวทางอนุรักษ์เฉพาะ มีแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนพื้นถิ่น (ประสงค์ เอี่ยมอนันต์,
2550) ควรยึดหลักการอนุรักษ์ภาพรวม 4 ประการคือ 
  1. การอนุรักษ์มโนทัศน์ (Conservation of Concept) หมายถึง แนวคิดของการ
ดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจะมีผลให้ความเป็นอยู่เดิมมีความเปลี่ยนแปลง หากไม่มีแนวทางป้องกันหรือ
วางแผนการพัฒนา กระบวนการอนุรักษ์จะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการอนุรักษ์มโนทัศน์เกิด
จากการให้การศึกษาและให้คนในชุมชนมีกิจกรรมและพฤติกรรมที่มีจิตสำนึก เพื่อเข้าใจถึงคุณค่าของ
พื้นที่อาศัยและสามารถปรับตัว ปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทเดิมได้ 
  2. การอนุรักษ์รูปแบบ (Conservation of Style) ต้องทำการศึกษารูปแบบของสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีในชุมชน และบันทึกเป็นหลักฐาน การปรับปรุงและต่อเติมสามารถทำให้สอดคล้องกับ
รูปแบบดั้งเดิม เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์ ต้องดำเนินไปในรูปแบบเดิม 
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  3. การอนุรักษ์ฝีมือช่าง (Conservation of Craftsmanship)  รูปแบบความเป็น
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ช่างฝีมือมักถูกละเลย เพื่อให้รูปแบบของงานไม่ว่าจะเป็นงานปูน งานไม้ อยู่ใน
รูปลักษณ์เดียวกัน ลักษณะขององค์ประกอบชิ้นเดียวกันไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อชิ้นงานและ
ภาพรวมของงานแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจแก่ช่างด้วย 
  4. การอนุรักษ์วัสดุ (Conservation of Building Materials) การพิจารณาเรื่องการ
ใช้วัสดุมักจะถูกละเลย ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งไม่กลมกลืน บางส่วนที่เป็นวัสดุใหม่จะทำให้วัสดุเดิม
เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักในการอนุรักษ์ได้มีการกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. 2548-2552 ของหน่วยงานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่าที่ว่า “เมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่
สำคัญของชาติ เป็นพื้นที ่ ๆ ควรได้รับการปกป้องและส่งเสริมให้อัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ 
(Identity and Character) ดำรงอยู่ และส่งผลให้เกิดคุณค่าความสำคัญบูรณภาพความเป็นของแท้ 
(Integrity and Authenticity) แก่พื้นที่ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม (Tangible Heritage) และส่วนที่เป็น
นามธรรม (Intangible)  ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และให้ความ
สำคัญกับความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพเศรษฐกิจชุมชน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน”14 
 2.3.5 การรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนในเมืองเก่า  
     ในด้านการอนุรักษ์ชุมชนในเมืองเก่า  จะเห็นได้ว่ามีหลายประการด้วยกัน ทั้งตัว 
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของการคมนาคมของเมือง ลักษณะเฉพาะทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ช่วยรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเป็นระบบ พื้นที่ว่างส่วนกลางของเมือง เป็นพื้นที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดมุมมองที่งดงามของเมืองและเป็นพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง ต้องมีการศึกษา
ระบบความสัมพันธ์ของที่ว่างขนาดต่าง ๆ เช่น ที่ว่างของวัด ที่ว่างระดับเมือง สวนสาธารณะ ลาน
กิจกรรม ควรบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ช่วงเวลา และกลุ่มของผู้ใช้งาน เพื่อได้กำหนดมาตรการเพื่อการ
ดูแลพื้นที่ อีกทั้งที่ว่างต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะกับเทศกาล เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีของเมือง ปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบหลักของเมืองเก่าที่ยังมีโครงสร้างหลัก 
หรือส่วนโครงสร้างส่วนใหญ่ ได้แก่ กำแพงเมือง กำแพงเมือง โดยพยายามรักษาวัสดุ ขนาดให้เป็น
แบบดั้งเดิมให้มากที่สุด นอกจากที่จะมีการปรับปรุงและรักษาในด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้ว 
สิ่งที่มีความสำคัญก็คือการส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหาร  เครื่องแต่งกาย 
ภาษา ความเชื่อ ต้องมีการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ทางมรดกทางวัฒนธรรมและยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วย 

_____________________________ 

 14คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. 2548-2552 (กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548), 34.
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  2.3.6 การฟื้นฟูชุมชนและเมืองเก่า 
   ชุมชนในเมืองเก่าส่วนใหญ่มักจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากอิทธิพลของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ โดยหลักการฟื้นฟูชุมชนเมืองในความหมายของ ขวัญ
สรวง อติโพธิ, (2551) อาจารย์พิเศษประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
คือ“สืบค้นอดีต รู้ปัจจุบัน นำไปสู่อนาคต การที่เรารู้อดีตทำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร ์ การที่เรารู้
และเข้าใจปัจจุบันทำให้เรากระจ่างในปัญหาของเมือง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเมืองที่ดี
ต่อไปในภายภาคหน้า” 
  2.3.7 การจัดการภูมิสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า 
     นอกจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างในย่านเมืองเก่าที่จะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์
และพัฒนาแล้ว องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมก็มีความสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมลักษณะทาง
กายภาพและประโยชน์ใช้สอยได้ดังนี้ 
    พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หมายถึง บริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีหรือวัฒนธรรม ที่ไม่ได้เป็นอาคารพักอาศัย เช่น คูเมือง กำแพงเมือง ป้อม สระน้ำโบราณ 
ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะต้องมีการอนุรักษ์ดูแลด้วยกระบวนการวิธีการต่าง ๆ เช่น การสงวน
รักษา บูรณปฏิสังขรณ์ และการฟื้นฟู แต่ส่วนที่มีพื้นที่ว่างโดยรอบควรมีการจัดการการรักษาเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง และ
ไม่สร้างสิ่งอื่นใดที่จะมาบดบังโครงสร้างและมุมมองของพื้นที่15 
    ทางสัญจร ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางสัญจรที่ใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย ได้แก่ ถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ทางน้ำ ทางรถไฟ จึงควรรักษารูปแบบและ
โครงสร้างหลักของเมือง ทั้งนี้ในการขยายส่วนของเมืองควรจะพิจารณารูปแบบผังโครงข่ายเดิมให้มี
ความสอดคล้องกัน ในบางกรณีอาจปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นทางเท้าเพื่อส่งเสริมการค้าท้องถิ่น และ
การรณรงค์การลดมลภาวะ 
    สาธารณูปโภค ได้แก ่น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ มีผลต่อลักษณะ
ทางภูมิสถาปัตยกรรม คือ สายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ควรนำลงดินเพื่อความเป็นระเบียบ และพิจารณา
ตำแหน่งที่ตั้ง ความสูงของเสาโทรศัพท์ หรือถังเก็บน้ำประปาไม่ให้ทำลายและรบกวนมุมมองของ
แหล่งประวัติศาสตร์ 
  อุปกรณ์ประดับถนน เช่น ม้านั่ง งานประติมากรรม ควรมีลักษณะที่เรียบง่ายไม่
จำเป็นต้องออกแบบให้คล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมในอดีต อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและควรคำนึง
ถึงความทนทาน และบำรุงดูแลรักษาง่าย 
  พื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว มีหลากหลายลักษณะและหลากหลายระดับ เช่น สวน
หย่อม สวนชุมชน สวนสาธารณะของเมือง พื้นที่แสดงกิจกรรมชุมชน มีประโยชน์ใช้สอย ทั้งการพัก
ผ่อนหย่อนใจ และการรักษาสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดวางพื้นที่ระดับต่าง ๆ เพื่อให้เชื่อมโยงกับเส้น
ทางจราจร ทางเดินเท้า และให้ชุมชนเข้าไปใช้งานได้อย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนของแต่ละพื้นที่โดยมีการใช้พรรณไม้พื้นถิ่น หรือการจัดสวนตามรูปแบบประเพณีความเชื่อ

_____________________________ 

 15เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 50-74.
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ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเทศกาล หรือช่วงของประเพณีและเพิ่มมุมมองที่จะส่งเสริมส่วนสำคัญของ
เมือง 
    พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร  เป็นพื้นที่ทั้งเอกชนและสาธารณะที่อยู่ระหว่างอาคาร  
ต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของภูมิทัศน์เมือง ควรคำนึงถึงระยะร่นที่เป็นระเบียบใน
พื้นที่ ๆ ใกล้เคียงกัน 
    ป้าย สัญลักษณ์  มีหลายประเภท เช่น ป้ ายจราจร ป้ายของทางราชการ ป้าย
โฆษณา สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ควรนำป้ายชื่อมาบังมุมมองของป้ายจราจรให้มองเห็น
ยากหรือบดบังป้าย 
     แหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ลำธาร แม่น้ำ ลำคลอง ที่ส่งผล
ประโยชน์ต่อเมืองในด้านอุปโภค บริโภค การสัญจร ที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันน้ำท่วมมีความเป็นมา
ที่ยาวนาน ควรรักษาระบบนิเวศดั้งเดิมไว้ในกรณีของแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
ให้สามารถใช้สอยได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การจัดพื้นที่ริมน้ำเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการ
คำนึงถึงการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ  
     การเข้าถึงของผู้พิการ ควรจัดให้มีอุปกรณ์เอื้อเฟื้อต่อผู้พิการ เด็ก และคนชรา 
สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์หรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่าได้ เช่น การจัดให้มีทาง
ลาดตามมาตรฐานเมื่อเข้าถึงทางต่างระดับหรือแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน 

2.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเมืองเก่า 
 องค์ประกอบของเมืองเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร ์ร่องรอยความรุ่งเรอืงในอดีต ทั้ง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา มีคุณค่าแก่การรักษาไว้ การพัฒนาเมืองไม่ว่าจะอยู่ในช่วง
ไหนก็ต้องทำการพัฒนาด้วยความระมัดระวัง ไม่ไปทำลายบรรยากาศและองค์ประกอบของเมือง องค์
ประกอบของเมืองสามารถแบ่งได้คือ  
 2.4.1 กำแพงเมือง-คูเมือง เป็นองค์ประกอบของเมืองเก่าที่ได้กำหนดขอบเขตเมืองเก่า
แต่ละชั้น กำแพงเมือง คูเมืองชั้นนอก กำแพงเมือง คูเมืองชั้นใน และในแต่ละเมืองจะมีความแตกต่าง
ถึงลักษณะของแต่ละเมือง มักจะใช้วัสดุก่ออิฐถือปูนใช้เพื่อป้องกันข้าศึก แม้ปัจจุบันจะไม่มีการสู้รบ
อย่างในอดีต แต่กลับเป็นส่วนที่มีความสำคัญตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนในอดีต  
 2.4.2  ป้อม เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่คอยระวังเหตุต่าง ๆ อาจก่อสร้าง
เป็นกำแพงล้อมพื้นที่ มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่มีก็ได้ เป็นที่ป้องกันภัยจากภายนอก ป้อมจึงเป็นส่วน
ประกอบของเมืองที่บ่งบอกถึงอาณาเขตของเมืองของหัวเมืองขนาดใหญ่ด้วย ในสมัยก่อนป้อมประจำ
เมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์การทหารและการเมือง การใช้วัสดุก็มีวิวัฒนาการที่พัฒนา
ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ในปัจจุบันการใช้งานป้อมเก่าจะใช้เป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะ และพื้นที่
ศึกษาประวัติศาสตร์ บางแห่งมีความทรุดโทรม ถูกทำลาย บุกรุกพื้นที่โดยรอบ มีการก่อสร้างอาคาร
โดยรอบหนาแน่นหรือตึกสูงบดบังความสำคัญของป้อมจากการขาดการจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนา
ป้อมประจำเมืองที่ดี ควรคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งและสภาพโดยรอบของป้อม สภาพแวดล้อมโดยรอบส่ง
ผลกระทบด้านใดต่อป้อม รวมถึงควรคำนึงถึงการดูแลรักษาและปลูกฝังให้คนในชุมชนเข้าใจถึงคุณค่า 
และร่วมกันรักษาพื้นที่ 
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 2.4.3 การคมนาคม ในอดีตการสัญจรทางน้ำนับว่ามีความสำคัญ ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่ง
นับว่าเป็นหัวใจหลักของเมือง การเดินทางบก เช่น ทางถนน ทางเดิน  ก็มีการใช้ควบคู่กัน การจราจร
ภายในเมืองมีความเร็วน้อย มีทางเกวียน ทางรถม้า รถเข็น จักรยาน การขยายเมืองไม่ควรใช้วิธีการ
ขยายถนนหรือเปลี่ยนแปลงแนวถนนเดิม เพื่อเป็นการรักษาเนื้อเมืองเดิมไว้เป็นแหล่งศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรมของเมือง หากมีการพัฒนาของเมืองตามความเหมาะสม โดยการ
เน้นการรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภาพรวมของความเป็นเมืองเก่าไว ้ ในพื้นที่เมืองที่มีการ
พัฒนาเมืองในอัตราที่สูง ควรกำหนดพื้นที่ให้ห่างออกไปจากเมืองเก่าโดยไม่ให้อิทธิพลความเจริญ
เข้าไปคุกคามบริเวณเมืองเก่า สำหรับแม่น้ำลำคลองที่มีการใช้งานน้อยลง ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นเพื่อ
เป็นการรักษาที่โล่งของเมืองดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นทางระบายน้ำ และควรคำนึงถึงการดูแลรักษา
ความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์16 คือการพัฒนาพื้นที่มีความ
สามารถรองรับได้โดยไม่มีความอึดอัด และสามารถรักษาพื้นที่สีเขียวของเมืองด้วย 

 2.4.4 จุดหมายตาในเมืองเก่า ที่หมายตาหลักมักจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของเมือง มี
ประโยชน์ใช้สอยของเมืองเป็นหลัก ความโดดเด่นและความเป็นสง่าของที่หมายตาทั่วไปมักจะขึ้นอยู่
กับความสำคัญของพื้นที่และบริเวณ ขนาดของที่หมายตา และการจัดสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อส่ง
เสริมความสง่า เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระนครคีรี เพชรบุรี เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่หมายตาของเมือง ที่เกิดจากการเติบโตของเมืองจนเกิดสถานที่ใหม่ มีความ
โดดเด่นหรือบดบังทัศนียภาพ โดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่บริบทโดยรอบ บางแห่งความโดดเด่นของอาคาร
ที่เกิดใหม่ที่ไม่เหมาะสม เกิดความขัดแย้งกันกับอาคารหรือบริเวณโดยรอบ การกำหนดที่หมายตาของ
เมืองจะต้องกำหนดโดยการออกแบบชุมชนเมือง โดยมองจากเส้นทางสัญจร และจุดปะทะสายตาแล้ว
กำหนดตำแหน่งและขนาดของความโดดเด่นของที่หมายตาจึงจะกำหนดเป็นพื้นที่หมายตาหลักและ

รองของเมืองต่อไป 
 2.4.5 ธรรมชาติในเมืองเก่า เพื่อรักษาความสมดุลภายในเมืองโดยภาพรวมของเมืองเก่า
จะดูเสื่อมโทรมและแข็งกระด้าง การนำธรรมชาติหรือรักษาธรรมชาติในพื้นที่จะส่งผลต่อภาพรวมของ
เมืองเก่าและพื้นที่ว่าง ควรปลูกต้นไม้ใหญ่บนลานพื้นแข็ง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง หากมี
พื้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ชาวเมืองได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะและเพื่อ

การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของเมืองดีขึ้น จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในเมืองเก่าอีกด้วย 

2.5 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
 ระเบียบและข้อกฎหมายจากการรวมรวมข้อมูล หลักการ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นเครื่องมือที่
ใช้บริหาร และจัดการเมืองเก่าได้ทั้งด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับ
และปฏิบัติกันในหลักสากล นอกจากนี้ได้ทำการรวมรวมพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

_____________________________ 

 16ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, “การพัฒนาเมือง : ชุมชนเมืองในแนวอนุรักษ์” (เอกสารประกอบ
การประชุมวันการผังเมืองโลกมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง, พฤศจิกายน 2546). 
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 และระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 
รวมทั้งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ด้านการควบคุมและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อเมืองเก่า สามารถใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขุดดิน และการ
ถมดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระ
ราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

 พื้นที่บริเวณเมืองเก่าและองค์ประกอบของเมืองเก่าได้มีการระบุตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำแพงเมืองและคูเมืองดังนี้ 
 มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่ง
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์รวมกัน เช่น 
  1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็น
ของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 
  2. ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
  3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรง
ทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
 มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้น
แต่จะอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา  
 มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 มาตรา 1307 ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม1่7 

 เมืองที่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมทั้งในสมัยอดีต จนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
องค์ประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง ป้อมปราการ 
สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือมรดกที่สำคัญยิ่งของชาติ และจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์
ไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน 
 การพิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามของเมืองเก่าในข้างต้น ยังต้อง
ทำความเข้าใจของคำว่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural heritage conservation)18  โดยมาจากคำ
ว่า ศิลปกรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างหรือกำหนดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยความสามารถสติ
ปัญญากำลังกายกำลังใจและได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และ เทคโนโลย ีศิลปกรรม ที่กล่าวถึง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

_____________________________ 

 17ประสพสุข  บุญเดช,  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, กรุงเทพมหานคร, นิติบรรณาการ, 2551. 
 18กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, เข้าถึงเมื่อ  
24 เมษายน 2556, http://wetland.onep.go.th/onep/ncecd/index.php
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  ลักษณะที่ 1 คือ ศิลปกรรมที่ใช้งานอยู่ เช่น วัด สถานที่ราชการ อาคารพาณิชย์ 
บ้านเรือน ย่านวัฒนธรรม 
  ลักษณะที่ 2 คือ ศิลปกรรมที่ไม่ได้ใช้งาน (ตามหน้าที่เดิม) แล้ว เช่น ซากโบราณ
สถาน วัดร้าง กำแพงเมือง คูเมือง แหล่งประวัติศาสตร ์และ โบราณคดี 
 ศิลปกรรมที่กล่าวถึงทั้ง 2 ลักษณะ นอกจากจะมีคุณค่า แห่งความงามอยู่ในตัวเองแล้ว 
สิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญด้วย คือ เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความงามของศิลปกรรมนั้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจึงประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ 
 1.  ตัวศิลปกรรม ทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวแล้วข้างต้น  
 2. สภาพแวดล้อม ที่อยู่โดยรอบและที่เกี่ยวข้อง คือ ปริมณฑลรอบตัวศิลปกรรม หรือ 
อาณาบริเวณเมืองเก่าหรือชุมชนเมืองที่แหล่งศิลปกรรมดังกล่าวตั้งอยู ่เช่น กรุงรัตนโกสินทร ์เมืองเก่า
ลพบุรี เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองพิมาย เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
  แนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนั้น เกิดจากการที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศไทยมีแหล่งศิลปกรรมอยู่มากมาย แต่ความสำคัญของแหล่งศิลปกรรมกำลังถูกมองข้ามเพราะ
ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญประโยชน์และคุณค่าของแหล่ง
ศิลปกรรมนั้น ๆ จึงเกิดการทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แหล่งศิลปกรรมจึงอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม
เสื่อมโทรม เป็นผลให้ต้องสูญหายหรือหมดคุณค่าหมดความสวยงาม เช่น การทำลายความงาม แหล่ง
ศิลปกรรมโดยตรง โดยการเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ลักลอบขุดเจาะ หรือการใช้ที่ดินโดยรอบ หรือภายใน
บริเวณแหล่งศิลปกรรมเพื่อที่จอดรถ จัดสรรเป็นอาคารพาณิชย์หรือการทำลายอันเนื่องมาจาก
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ประชิดรุกล้ำตัวศิลปกรรม ปัญหาการทำลายเช่นนี้จึงเป็นปัญหาที่เกินกำลัง 
และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบที่จะดูแล คือ กรมศิลปากร จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่แหล่ง
ศิลปกรรมเสื่อมโทรมนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ 
 การประมวลกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าในประเทศ สามารถพิจารณาได้จากทั้งบริเวณที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมและพื้นที่สภาพแวดล้อม
โดยรอบ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าใน
ประเทศไทยสามารถประมวลได้ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
  3. พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
  4. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
  5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  6. พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 
  7. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  8. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  9. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 
  10. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
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  11. พระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2518 
  12. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า พ.ศ. 2546  
    ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่มของคนในชุมชนว่า 
 มีการส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสำคัญของประชาชนและชุมชน
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมาตราต่าง ๆ  
 1. สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิจะ
กระทำโดยกฎหมายเท่านั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 
 2. สิทธิของรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพา ะ โดยหนึ่งในเหตุผลที่สามรถเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้คือ ต้องเป็นการ
เวนคืนเพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและการรักษาคุณภาพของสิ่ง
แวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรืออุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 42 
 3. สิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีและ
เป็นธรรม จะถูกจำกัดได้ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 43 
 4. สิทธิของชุมชนดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 
 5. การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปรกต ิ และต่อเนื่องโดยไม่
เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ หรือคุณภาพชีวิต19 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
 มีสาระสำคัญคือการกำหนดโครงสร้างของการจัดการสิ่งแวดล้อมใหม่และเพื่อกระจาย

อำนาจการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ระดับจังหวัดและท้องถิ่น การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม จัด
ทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยการกำหนดพื้นที่เขตคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

_____________________________ 

 19กรมศิลปากร, ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528, 
เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.icomosthai.org/charters/FineArt.pdf 
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 1. ป้องกันพื้นที่ทางธรรมชาติหรือพื้นที่มีความสำคัญทางธรรมชาติ ศิลปกรรม ที่ยังไม่มี
กฎหมายเรื่องการอนุรักษ์คุ้มครองจากการเข้ามาทำลายหรือผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ 
 2. ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดวิกฤติต่อพื้นที่สำคัญให้กลับมาสู่
สภาพเดิม 
 3. ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมือง20 

 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือระบบนิเวศธรรมชาติหรือ

ต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบ
กระเทือนจากการกระทำของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม
อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกกำหนดเป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นพื้นที่นั้นเป็นเขตคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
 1. กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของศิลปกรรม 
 2. ห้ามการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้น ๆ จากลักษณะธรรมชาติ หรือผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่ง
แวดล้อมของศิลปกรรม 
 3. กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนที่ทำให้การก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลก
ระทบสิ่งแวดล้อม 
 4. กำหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกำหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศธรรมตามธรรมชาติหรือ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมในพื้นที่นั้น 
 5.  กำหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ  ตามที่เห็นควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น ให้
พื้นที่เมืองเก่านั้นเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม  และมีการควบคุมการพัฒนาได้21 

 

_____________________________ 
 20สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535, เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.onep.go.th/eurban/protect_area/images/
envi_2535.pdf 
 21สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, 
http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&idemid=36 
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 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน   โบราณวัตถุ  ที่พบในพื้นที่เมืองเก่า
โดยตรง นับว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพที่สุดทั้งการจัด
ระเบียบ จัดจำแนกประเภท รวมถึงการดูแลรักษา และการจัดการภายในพื้นที่ ตามที่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดที ่1 เกี่ยวกับโบราณสถานดังนี้ 
 มาตรา 7 “เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี ้ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจานุเบกษา ขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด 
ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ 
ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา” 
 มาตรา 7 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียนเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี 
 ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการ
ก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่

วันได้รับคำสั่ง 
 ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร หรือส่วนแห่งอาคารตามคำสั่งอธิบดี 
มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่ง
อาคารได้โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนิน

คดีแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่าประการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 มาตรา 8 “บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้จัดทำบัญชีและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานได้ขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย” 
 นอกจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาต ิพ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที2่) พ.ศ.2535 ยังมีบัญญัติในหมวดที่สองที่เกี่ยวข้องกับ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ดังนี้ 
 มาตรา 14 “เมื่ออธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิได้อยู่ในความครอบครอง
ของกรมศิลปากรมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร ์ หรือโบราณคดีเป็น
พิเศษ อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
นั้น 
 ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือเป็นศิลปวัตถุ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว สมควรสงวนไว้เป็นสมบัติของชาติ อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา กำหนดให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุห้ามทำการ
ค้า และหากเห็นสมควรแก่การเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติให้อธิบดีมีอำนาจจัดซื้อ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้ได้” 
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 มาตรา 24 “โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝัง หรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักร 
หรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะโดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได ้
ไม่ว่าที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ 
ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้องนำมาส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วมีสิทธิ
จะได้รับรางวัลไม่เกินหนึ่งในสามของทรัพย์สินนั้น 
 มาตรา 31 ผู้ใดเก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน หรือที่ฝัง หรือทอดทิ้งโดย
พฤติการณ ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได ้และได้เบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลป
วัตถุนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 มาตรา 31 ทวิ ผู้ใดซ่อนเร้น จำหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อรับจำนำ หรือรับไว้โดย
ประการใด ๆ ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันได้มาโดยการกระทำผิดตามมาตรา 31 ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 มาตรา 32 ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดป ี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่ได้
ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 มาตรา 4 “การผังเมือง” หมายความว่า การวางจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้าง
หรือพัฒนาเมือง หรือเป็นส่วนของเมืองใหม่ หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความ
เสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 
ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถาน
ที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคด ี เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ 
 “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผังนโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
การบริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
 “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการดำเนินการเพื่อการพัฒนาหรือ
ดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง22 

_____________________________ 

 22กรมศิลปากร, พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 
กรุงเทพมหานคร, กรม, 2549.
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 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ2505 
ได้มอบอำนาจอธิบดีกรมศิลปากร มีอำนาจในการกำหนดขอบเขตโบราณสถานตามความหมายของ
โบราณสถานของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย ์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามนัยแห่งพระราช
บัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กำแพงเมือง - คูเมือง เป็นที่ดินของรัฐ ถือว่าเป็นราชพัสดุที่อยู่ในความ
ดูแลของกรมธนารักษ์ จะเห็นได้ว่าความหมายของคำว่า “แหล่งศิลปกรรม” ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมความหมายเดียวกันกับโบราณสถาน ตามพ
ระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 จึงถือว่า 
กำแพงเมือง - คูเมือง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จึงเป็นโบราณสถานด้วย 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 เป็นกฎหมายอีกฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หลังจากมีการจะทำผังเมืองรวมแล้วเพื่อความเป็น
ระเบียบของเมืองเมื่อผ่านการอนุญาตก่อสร้าง เป็นการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่อนุรักษ์
เพื่อการก่อสร้างอาคาร สามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารประกอบด้วย 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 
  3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 
  4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่4) พ.ศ. 2550 
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นการออกกฎโดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติจังหวัด ในการควบคุมอาคารโดยมีสาระสำคัญ
บัญญัติไว้ดังนี้ 

 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาสภาพแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวย
ความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎ
กระทรวงกำหนด 
  1. ประเภท ลักษณะ รูปแบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร  
  2. การรั บน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ 
  3. การรับน้ำหนัก  ความต้านทาน  ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคาร 
  4. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน
วุ่นวาย  
  5. แบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม 
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  6. ระบบจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น การจั ดแสงสว่าง การ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  7. ลักษณะระดับความสูง พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
  8. ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือสาธารณะ 
  9. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าทางออกสำหรับ
อาคารบางชนิด รถบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดัง
กล่าว 
  10. บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
  11. หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร 
  12. หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบ
ครองอาคาร และเจ้าของอาคาร 
 มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 นั้นถ้าขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองให้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง23 

 ในการควบคุมอาคารนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นบังคับใช้เพื่อเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายไว้หลายประการ เช่น การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ควบคุม
การเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การขออนุญาตแล้วไม่ให้สร้างผิดไปจากแปลนเดิม นอกจากนี้กฎหมายยัง
บังคับถึงลักษณะการใช้อาคาร เช่น อาคารคลังสินค้า อาคารสำหรับใช้เพื่อการพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้เจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร หากยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก็สามารถสั่งระงับการก่อสร้าง
อาคารได้ 
 อย่างไรก็ตามได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงือนไข
เฉพาะสำหรับอาคารของราชการและวัดวาอาราม แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตอาคาร 
แต่ต้องสร้างอาคารให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง หรือแม้กระทั่งบทบัญญัติท้องถิ่นตลอดจนประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 คือการสร้างอาคารยังคงอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้อาคารที่ได้ยกเว้นไม่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎกระทรวง มีลักษณะสอดคล้องกับบริบทความเป็นเมืองเก่า จังหวัดควรออกข้อกำหนด 
เพื่อกำหนดลักษณะของอาคารเหล่านั้นด้วย ทั้งเรื่องความสูง และรูปแบบของอาคาร 

 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายของทรัพย์สินทั้งของรัฐ และของประชาชน สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการกับพื้นที่

_____________________________ 

 23กระทรวงมหาดไทย, กฎกระทรวงฉบับที4่9 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กรุงเทพมหานคร, 2540.
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เมืองเก่าได้ เนื่องจากในพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองมีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขุดดิน และอาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมภายในพื้นที่ได้ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจน
การอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังนี ้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด 
  1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
  2) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความ
ลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจาก
ขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 

 มาตรา 25 ในการขุดดิน หากพบโบราณวัตถุ  ศิ ลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือการศึกษาในทางธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 
มาตรา 24 หยุดขุดดินในบริเวณนั้นก่อน แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานทองถิ่นแจ้งให้กับกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี 
แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน24 

 เมื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่เมืองเก่า ทำให้การขุดดินลูกรังหรือดูดทรายในที่ดินของตนเอง
ซึ่งแม้จะมีเอกสารครอบครองสิทธิ์ ก็จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2535 

 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 
 ระเบียบนี้ถือว่าเป็นกฎบัตรของประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งให้
หน่วยงานหลักแก่กรมศิลปากรในการดูแลรักษา โบราณสถาน ที่มีความสำคัญและเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ ในการอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน
การดูแล ทั้งด้านศิลปะ ประวัติศาสตร ์ และโบราณคด ี รวมทั้งส่งเสริมด้านสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ควบคุมดูแลโบราณสถานที่สำคัญ โดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ พ.ศ. 
2504 ในการออกระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1) การอนุรักษ์ หมายความว่าการดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้ความหมาย
รวมถึงการป้องกัน รักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ 
  2) โบราณสถาน หมายความว่า อสังหาริมทรัพย ์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง
การก่อสร้างโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และให้หมายรวมถึง ศิลปวัตถุที่ติดตั้งประจำกับอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย 
  3) คณะกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้พิจารณาทำหน้าที ่
ควบคุม ดูแล การอนุรักษ์โบราณสถาน25 

_____________________________ 

 24พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117(ตอนที ่16ก), 
หน้า 41. 
      25กระทรวงวัฒนธรรม, “ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน  
พ.ศ. 2528,” วันที ่19 สิงหาคม 2528.
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 จากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ ๆ มีคุณค่า จะพบว่ามีหลายข้อของ
กฎหมายที่ได้เห็นคุณค่าของโบราณสถาน และแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง บทบาท หน้าที ่ และโทษของผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ทั้งนี้หากจะนำมา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษา จะทำให้การดูแลรักษา และการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ 
สามารถดำรงได้ต่อไป 

2.6 มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในระดับสากล 
 มาตรการต่าง ๆ ในระดับสากลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์เมืองเก่า ซึ่งมี
ความยากง่าย และความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทางสังคมนั้น ๆ ทั้งการเข้าใช้ บทบาทและ
หน้าที่ของพลเมืองที่เกี่ยวกับการช่วยอนุรักษ์ดูแลรักษาถือว่ามีความสำคัญมาก ต่อการดูแลและ
อนุรักษ์เมืองเก่า ส่วนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ให้สัตยาบัน ในสถานะเป็นรัฐสมาชิกที่ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นด้วย ซึ่งกฎบัตรระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามีดังนี้ 

 2.6.1 กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และการบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง 
(The Venice Charter 1964) 
  กฎบัตรนี้ประกาศในปี พ.ศ. 2507 โดยเน้นการรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้อง
มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิม เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป กฎบัตรนี้ได้ให้ความสำคัญกับ
เมืองเก่าเป็นอย่างมาก 
  ข้อ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโบราณสถานมิได้ครอบคลุมเพียงแต่สิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมเท่านั้น หากรวมถึงบริเวณของเมืองหรือชนบทซึ่งเป็นแหล่งที่พบหลักฐานของ
อารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่ง หรือพัฒนาการที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร ์ คำจำกัดความนี้
มิได้เจาะจงเฉพาะงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ ่ หากหมายรวมถึงงานธรรมดาสามัญจากอดีตที่ได้เพิ่มพูนความ
สำคัญในเชิงวัฒนธรรมตามกาลเวลาอีกด้วย 
  ข้อ 5 การอนุรักษ์โบราณสถานจะดำเนินการสะดวก หากโบราณสถานนั้นสามารถ
สนองวัตถุประสงค์บางประการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย จึงควรสนับสนุนการใช้สอยลักษณะนี้ แต่
จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแต่งของอาคาร ความต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้สอย
ที่เปลี่ยนไปอาจได้รับอนุญาตให้กระทำได้ในขอบเขตข้างต้นนี้เท่านั้น 
  ข้อ 6 การอนุรักษ์โบราณสถานหมายรวมถึงการสงวนบริเวณแหล่งที่ตั้งในขอบเขต
ที่เหมาะสมกับขนาดของโบราณสถานด้วย ที่ใดก็ตามที่แหล่งที่ตั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏอยู่จะต้องเก็บ
รักษาไว ้ จะยินยอมให้มีสิ่งปลูกสร้างใหม่ มีการรื้อทำลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ของมวลและสีในแหล่งที่ตั้งโบราณนั้นไม่ได้26  
 

_____________________________ 

 26 icomosthai, กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน
และแหล่งท่ีตั้ง, เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.icomosthai.org/charters/
venice.pdf
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 2.6.2 กฎบัตรฟลอเรนซ์ว่าด้วยการสงวนรักษาสวนประวัติศาสตร์  (Historic Gardens-
The Florence Charter 1981) 
  กฎบัตรนี้ได้รับการรับรองโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 
2524 ได้ให้ความหมายของคำว่าสวนประวัติศาสตร์ มาใช้ได้กับพื้นที่สวนขนาดเล็ก และสวน
สาธารณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นระเบียบแบบแผนของเมือง หรือ
เป็นสภาพภูมิทัศน์ ในส่วนของพื้นที่สีเขียวและแหล่งคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม สามารถประยุกต์
ใช้ตามแนวทางของกฎบัตรทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การปฏิสังขรณ์ การใช้สอย และ
การปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมายมาใช้กับเมืองเก่าได้ 
  ข้อที ่ 12 ชนิดของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ต้นไม้และดอกไม้ที่จะนำมาปลูกทดแทนเป็น
ระยะ ๆ นั้น จะต้องมีการคัดเลือกโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติทางด้านพฤกษศาสตร์และการเพาะปลูก
ที่กำหนด และยอมรับกันในภูมิภาคนั้น ๆ และด้วยความมุ่งหมายเพื่อเลือกใช้พันธุ์ดั้งเดิมและสงวน
รักษาเอาไว2้7 
 การรักษาความเป็นธรรมชาติที่เป็นของแท้ดั้งเดิมนั้น จำเป็นที่จะต้องหาพันธุ์พืชชนิดเดิม
ในการปลูกทดแทน ซึ่งความเหมาะสมสำหรับพื้นที่เมืองเก่า ควรใช้พืชพรรณไม้ดั้งเดิมพื้นถิ่นเพื่อความ
เหมาะสมและการง่ายต่อการดูแลรักษาของพันธุ์ไม้ต่างถิ่น  
 2.6.3 กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี (Charter for 
the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990) 
  กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถาน

ระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2533 โดยมีใจความของเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งพื้นที่โบราณคดี 
โดยในข้อกำหนดได้เน้นนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองที่ผสานกลมกลืนในด้านกฎหมาย   การเงิน  
การสำรวจ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การนำเสนอ การให้ข้อมูล และการปฏิสังขรณ ์สาขาวิชาชีพที่
มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร ์ สามารถนำ
มาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์เมืองแก่ในปัจจุบันได้28 
 2.6.4 กฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น  (Charter on the Built Vernacular 
Heritage 1999) 
  กฎบัตรนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสามัญสภาการโบราณสถานระหว่าง

ประเทศ ในปี พ.ศ. 2542 โดยสิ่งก่อสร้างในพื้นถิ่นถือเป็นส่วนสำคัญของเมืองเก่าที่สะท้อนการพัฒนา
ของเมืองเก่าได้ดี กฎบัตรฉบับนี้มีหลักการอนุรักษ์พื้นที่สรุปสาระสำคัญได้ดังนี ้

_____________________________ 

 27 icomosthai, กฎบัตรฟลอเรนซ์ว่าด้วยการสงวนรักษาสวนประวัติศาสตร,์ เข้าถึง
เมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.icomosthai.org/charters/florence.pdf 
 28 icomosthai, กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทาง
โบราณคดี, เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.icomosthai.org/charters/Archaeo
%20Heritage.pdf 
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  1. การอนุรักษ์มรดกที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างจากวัสดุพื้นถิ่นต้องดำเนินการโดยผู้
เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งต้องคำนึงถึงการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในกระบวนการพัฒนาเมืองจะต้องมีความเคารพต่อลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของพื้นที่ 
  2. มรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม จึงควรพิจารณาความสำพันธ์ของความเกี่ยวข้องมาเป็นหลักในการ
พัฒนาวิธีการอนุรักษ์ 
  3. สิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นไม่ได้รวมเฉพาะรูปทรงทางกายภาพ เนื้อวัสดุของสิ่งก่อสร้าง 
โครงสร้างและที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ เท่านั้น แต่รวมถึงแนวทางการก่อสร้างถูกใช้สอยและเป็นที่
เข้าใจของคนในชุมชน รวมทั้งจารีตและประเพณี การรวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงนามธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งปลูกสร้างด้วย29 
 บทสรุปของกฎบัตรฉบับนี้ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับการดำรงชีพของคนในชุมชน การอนุรักษ์สิ่งก่อสร้าง
พื้นถิ่นจึงมีความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ย่านเก่าหรือเมืองเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การประยุกต์ใช้หลัก
การตามกฎบัตรนี้จึงเป็นการอนุรักษ์เมืองเก่าด้วย 
 2.6.5 กฎบัตรระหว่างประเทศ  เพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ 
(Washington Charter 1987)  
  กฎบัตรนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์เมืองเก่า โดยมีสาระสำคัญที่สามารถสรุป
โดยสังเขปดังนี้ 
  1. กฎบัตรนี้มีความครอบคลุมพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กทั้งส่วนที่เมืองและพื้นที่ใจกลางเมืองหรือย่านประวัติศาสตร์ รวมถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ทั้งที่เป็นมนุษย์สร้างและธรรมชาติ 
  2. การวางแผนอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเมือง   จะต้องอยู่ในแผน
นโยบายพัฒนาเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
  3. สิ่งที่ให้ความสำคัญของเมืองเก่าที่ควรรักษาไว้  เช่น  รูปแบบผังเมืองเดิม  ความ
สัมพันธ์ของที่ว่างของอาคารกับพื้นที่เปิดโล่ง ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร พื้นทีก่ารใช้งานที่
หลากหลายของเมืองเดิม 
  4. การวางแผนการอนุรักษ์เมืองที่มีการศึกษาจากความเกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชา 
  5.  การใส่ใจดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  6. การเพิ่มกิจกรรมใหม่ควรเป็นสิ่งที่เข้ากันได้กับลักษณะของเมืองและชุมชน
ประวัติศาสตร์ การประยุกต์การใช้สอยพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
ต้องมีการคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
  7. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีการคำนึงถึงการอนุรักษ์   และให้
ความสำคัญของเมืองเก่า 

_____________________________ 

 29 icomosthai, กฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น, เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, 
http://www.icomosthai.org/charters/Vernacular.pdf
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  8. ควรมีการควบคุมการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตร์   การวาง
ผังในการกำหนดที่จอดรถ เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือสภาพแวดล้อม 
  9. ต้องไม่ให้มีการสร้างเส้นทางสัญจรหลักผ่านเข้าพื้นที่ประวัติศาสตร ์
  10. เมืองประวัติศาสตร์ควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง  จากภัยทางธรรมชาติและสิ่ง
รบกวนต่าง ๆ เช่น สภาวะมลพิษ แรงสั่นสะเทือน ต้องมีมาตรการรองรับและประยุกต์เพื ่อการดู แล
แก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
  11. ควรมีแผนงานการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้อาศัยในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการอนุรักษ์ 30 
 จะเห็นว่าหลักกฎบัตร หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่กล่าวถึงหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ
สามารถนำไปประยุกต์และเป็นแนวทางในการอนุรักษ ์ต่อการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเก่าได้ 

2.7 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2.7.1 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 
   ระเบียบนี้เป็นกฎบัตรของประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน  ซึ่งได้ให้
อำนาจในการดูแลและตรวจสอบโดยกรมศิลปากร ทั้งด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคด ีรวมทั้ง
ยังให้ความสำคัญของสภาวะเมืองในปัจจุบันทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม โดยมี
อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ควบคุมดูและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณ
สถานได้ 
 2.7.2 มาตรการทางกฎหมายที่ออกโดยภาครัฐ 
   มาตรการทางด้านกฎหมายที่ให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมของเมืองเก่า เช่น การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวม การบัญญัติรายละเอียดพิเศษของ
ลักษณะแต่ละพื้นที่ ๆ แตกต่างกันตามลักษณะสภาพของเมืองและวัฒนธรรม ในการบังคับใช้อาจจะ
บังคับใช้ในบางเขต หรือควบคุมความเหมาะสมของแต่ละเมืองในการใช้งานพื้นที่โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ ์ โดยบางหน่วยงานราชการส่วนกลางได้ถ่ายโอนอำนาจของส่วนการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้ได้ผลของภาพรวมของเมืองที่มีกาจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.7.3 มาตรการที่มีการผลักดันโดยประชาชน 
   ในด้านของภาคประชาชน สามารถเสนอให้องค์กรส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้อง
ถิ่นได้ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดขององค์กรท้องถิ่นนั้น มีสิทธิร้องขอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนโดยรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมาตรการที่เสนอโดย
ภาคประชาชน  

_____________________________ 

 30 icomosthai, กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร,์ 
เข้าถึงเมื่อ   24 เมษายน 2556, http://www.icomosthai.org/charters/Washington.pdf
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2.8 แนวความคิดภูมิทัศน์ถนนกับวิถีชีวิต 
 เมื่อกล่าวถึงคำว่าภูมิทัศน์โดยทั่วไปแล้วจะนึกถึงพื้นที่ทางธรรมชาติที่สามารถสัมผัสการ

รับรู้ได้ทางสายตา เป็นทั้งพื้นที่เมืองที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และพื้นที่ภูมิทัศน์ธรรมชาต ิ มี
คำหลายคำที่มีความเกี่ยวข้องมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป โดยภาพรวมของภูมิ
ทัศน์เมือง กอร์ดอน คัลเลน (1961) สถาปนิกที่ได้เขียนหนังสือ และบทความที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง
ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิทัศน์เมือง หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางเส้นทาง และพื้นที่ภายนอกอาคาร
ที่มองเห็นและรับรู้ได้ในบริเวณเมือง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปทรงที่โอบล้อมจุดที่เรายืนโดยรอบ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภูมิทัศน์ของเมืองจากการเคลื่อนที่จากพื้นที่หนึ่งภายในเมืองไปอีกพื้นที่หนึ่ง

ในเมืองเดียวกัน หรือศิลปะการสร้างเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์กับสภาพ
แวดล้อมโดยรอบของเมือง เน้นไปที่การรับรู้จากสภาพแวดล้อมจากการมองเห็นและการสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ตอบรับและสอดคล้องกับการรับรู้ของผู้คนโดยผ่านการจัดวางองค์ประกอบทาง

กายภาพในสภาพแวดล้อมของเมืองที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ บางพื้นที่มีจุดสังเกตที่สำคัญ
ของเมืองตั้งอยู่รวมในสถานที่เดียวกัน 
 Kevin Lynch (1977) สถาปนิกชาวอเมริกันให้วางผังการศึกษาเรื่องการรับรู้ของเมืองว่า
เป็นการรวมองค์ประกอบจากการรับรู้จากการพบเห็น ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วนของ
เมืองคือ ทางสัญจร (Paths) ขอบเขต (Edges) ย่าน (Districts) จุดศูนย์รวม (Nodes) และจุด
หมายตา (Landmarks) โดยองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนจะสร้างมโนทัศน์ในการรับรู้ของเมืองของผู้สังเกต 
หากการจัดสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นมีความเหมาะสม ก็จะเกิดจินตภาพที่ชัดเจนและส่งผลให้เกิด
ความน่าประทับใจและน่าจดจำของผู้ที่พบเห็น 
 อาจกล่าวได้ว่า ภูมิทัศน์เมือง คือ การรวมเข้าด้วยกันระหว่างสภาพทางธรรมชาติ และ
งานสร้างสรรค์ของมนุษย ์ โดยการออกแบบหรือปรับปรุงคุณภาพทางทัศนียภาพในสภาพแวดล้อมที่
เป็นส่วนของเมือง เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเมือง 
 การรับรู้ภูมิทัศน์ถนนทางเดิน (Streetscape) เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเมืองของ
การสร้างการรับรู้ที่เป็นภาพรวมของภูมิทัศน์เมือง ที่ให้ผู้คนที่ใช้พื้นที่นั้นรู้สึกถึงความสง่างาม ความ
ร่มรื่นและจดจำได้ถึงลักษณะขององค์ประกอบที่สำคัญของพื้นที่โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าใช้

งานในพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 ภูมิทัศน์ถนน เป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถมองเห็นได้จากถนนที่เป็นทางสัญจรหลักและ
สำคัญของเมือง รวมไปถึงพื้นที่ว่างริมถนนทั้งที่เป็นสาธารณะและเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น พื้นที่ด้าน
หน้าอาคาร ทางเดิน ต้นไม้ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์บนถนนต่าง ๆ การออกแบบภูมิทัศน์ถนนมี
ความสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้การสัญจรบนถนนจะสามารถรับรู้และ

เข้าใจรายละเอียดของพื้นที่ได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจินตภาพเพื่อจดจำเมืองให้ง่าย
ขึ้น 
 ปัจจัยการพิจารณาที่มีผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์ถนน มี 4 องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง
คือ  
 1. พื้นที่และขนาดทางเท้า (Sidewalk Zones and Dimensions) ดำรงศักดิ ์สังข์ทอง 
(2549) ได้ให้ความหมายและอธิบายถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก ่ ส่วนพื้นที่หน้าอาคารหรือสิ่งปลูก
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สร้าง (Building Zone) ส่วนพื้นที่ทางเดินเท้า (Pedestrian Zone) ขอบคันถนน (Curb Zone) การ
ออกแบบทางเท้าที่ดีควรกำหนดแนวทางการสัญจรที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ทางเท้า และไม่มีสิ่งกีดขวางบน
เส้นทาง นอกจากจะไม่กีดขวางแล้วอุปกรณ์ถนนและพืชพรรณภูมิทัศน์ถนนควรมีการจัดวางอย่างเป็น
สัดส่วนบนพื้นที่ทางเท้าในที่เหมาะสม 
 2. มาตรฐานความกว้างของช่องทางเดิน ทรรศชล ปัญญาทรง (2551) จากขนาดตัวเลข
ของร่างกายมนุษย์ในการใช้ทางเท้า พื้นที่สำหรับ 1 คนใช้ความกว้าง 0.60 เมตร ฉะนั้นทางเท้าควรมี
ความกว้างที่น้อยที่สุดในกรณีที่เดินสวนกันคือ 1.20 เมตร แต่ขนาดของทางเท้ายังขึ้นอยู่กับปริมาณผู้
สัญจรในเส้นทางนั้นด้วย ดังนั้นมาตรฐานสากลจึงระบุว่า ทางเท้าในย่านการค้าธุรกิจ ย่านพื้นที่
อุตสาหกรรมควรมีความกว้าง 2.5-3 เมตร เป็นอย่างน้อย และย่านที่พักอาศัยทั่วไปควรใช้ขนาด 
1.20-2.00 เมตร ในถนนสายย่อยซึ่งความกว้างนี้เป็นเกณฑ์ขนาดพื้นที่ใช้เพื่อการสัญจรทางเท้า การ
ปลูกต้นไม ้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกบางประเภท เช่น ตู้โทรศัพท ์ถังขยะ เป็นต้น ยังไม่รวมกิจกรรม
อื่นที่อาจเกิดขึ้นบนทางเท้ายกเว้นการรอโดยสารรถประจำทาง ตัวเลขนี้ใช้กับสภาพการณ์ 
ทั่ว ๆ ไป แต่ในบางครั้งไม่สามารถใช้ตัวเลขนี้ได้ เช่น กรณีย่านการค้าสำคัญ มีปริมาณคนมากเป็น
พิเศษ จำเป็นต้องใช้ขนาดทางเท้าที่กว้างขึ้นไปอีกในกรณีนี้เป็นค่าการประมาณการเท่านั้น 
 3. พื้นที่ทางจักรยาน (Bikeway) บุญนาค ตีวกุล (2546)  กล่าวว่าทางจักรยานที่ดีต้อง
เชื่อมต่อจุดสำคัญของเมืองเพื่อให้ติดต่อได้สะดวกและสั้นที่สุด และควรมีขนาดกว้างพอให้รถจักรยาน
สองคันสวนกันได้อย่างสะดวก คือ 1.50-1.80 เมตร มีป้ายบอกระยะทางชัดเจน มีที่จอดรถที่ป้องกัน
การโจรกรรม โดยหลักทั่วไปของการตัดเส้นทางจักรยานทำได้โดย การแยกจากทางเท้าโดยเด็ดขาด 
โดยวิธีนี้ทำในบริเวณที่มีการใช้จักรยานมากและหลีกเลี่ยงจุดตัดบนถนน การแยกทางจากทางเดินรถ
หรือทางเท้า  จัดทำในบริเวณที่มีการใช้ทางจักรยานไม่มาก การใช้ร่วมกับทางเดินเท้าหรือทางเดินรถ
โดยใช้สี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์  เป็นตัวแบ่งเส้นทาง  
 4.  ส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนน (Streetscape Element) 
    พื้นผิวทางเท้า (Pavement) เป็นส่วนที่เด่นชัดที่สุดของภูมิทัศน์ถนน พื้นผิวที่ผ่านมามี
การพัฒนาตั้งแต่เทพื้นคอนกรีต มาเป็นวัสดุปูพื้นแบบหน่วยย่อย (Unit Paving) โดยมีขอบคันถนน 
เป็นตัวแบ่งถนนกับทางเท้า 
   วัสดุพืชพรรณ (Landscape Planting) ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและลดความ
กระด้างของถนน ซึ่งการเลือกใช้ต้นไม้มีปัจจัยหลายอย่าง ได้แก ่ ต้นไม้ที่เหมาะกับภาพลักษณ์ถนน 
สภาพอากาศ แมลง โรค การดูแลรักษา ความกว้างของพูพอนต้นไม้เมื่อโต การแผ่กิ่งก้าน การสร้าง
แผ่นปิดหลุมปลูกต้นไม้ (Tree Grates)  
     ระบบแสงสว่างบนถนนและทางเท้า (Street Lighting) ควรคำนึงถึงความสว่างเพียง
พอและให้ความปลอดภัยกับทางเท้าและถนนในยามค่ำคืน ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดคือ ระดับ
ของการส่องสว่าง ตำแหน่งที่ติดตั้ง ชนิดของไฟฟ้าที่ส่องสว่าง (ทางเท้า-ถนน)  
  อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) มักประกอบด้วย ม้านั่ง เสาไฟ ตู้
ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ ก๊อกน้ำดื่ม ภาชนะรองรับขยะ จุดจอดรถประจำทาง ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
ดำรงศักดิ์ สังข์ทอง (2549) 
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       สาธารณูปโภค (Public Facilities) ได้แก ่สายไฟฟ้า ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ ที่มี
การวางระบบตั้งเสาและฝังใต้ดิน โดยแบบตั้งเสาจะบำรุงรักษาง่ายแต่มองเห็นสายไฟดูรกรุงรัง 
ประกอบกับกิ่งไม้อาจทำความเสียหายได้ ขณะที่ฝังใต้ดินภูมิทัศน์ถนนดูดีแต่ต้องวางแผนการวาง
ระบบอย่างดีต่อเนื่องจากท่อฝังที่มีขนาดใหญ่จะทำให้มีพื้นที่ใต้ดินสำหรับรากไม้น้อยลง และการชอน
ไชของรากก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นต้องกำหนดแนวปลูกต้นไม้ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับระนาบ
ของระบบ เมืองใหม่ที่เพิ่งสร้างจึงนำวิธีการฝังลงดินเพื่อภูมิทัศน์ที่ดีให้กับเมือง 
 การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับภูมิทัศน์ทางเดินสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งจากการขอ
ความร่วมมือจากภาครัฐต่อพื้นที่เอกชน อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่ติดกับภูมิทัศน์
ถนนของแต่ละพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น การแบ่ง
พื้นที่ด้านหน้าอาคารบางส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอาคารสูงต้องมีระยะร่นด้านหน้า
อาคารที่ติดกับถนน การสร้างเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่สามารถสอดคล้องกับสภาพทั่วไปของเมืองก็จะ
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ภูมิทัศน์ถนนและเมืองด้วย 
 ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) รวมถึงมาตรฐานการ

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.9 การพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
 2.9.1 ความหมายและขอบข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นกระบวนการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของ
คนรุ่นต่อไปในอนาคต United Nations (1987) ซึ่งแนวความคิดในการพัฒนาทั้งระดับโครงการหรือ
ระดับภาคต้องมีการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

เมือง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อภาพรวมของเมืองในทุก ๆ ด้าน 
 2.9.2 องค์ประกอบของสังคมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร เช่น ปริมาณ
แหล่งน้ำและความเพียงพอของน้ำใช้ในปัจจุบัน การใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่นทั้งจากธรรมชาติและ
จากการประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ 
และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
      2. เศรษฐกิจที่มั่นคงของชุมชน  คือ มีการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อ
เนื่องและครบวงจร 
     3.  คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในชุมชน   เช่น   มีการอยู่ดีกินด ี  อยู่ในที่ที่มี
อากาศดี ปราศจากมลภาวะ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 ในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดนมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อตัดสนิใจ และ
พิจารณาถึงผลที่จะได้รับจากการตัดสินใจนั้น ๆ วิธีคิดแนวใหม่ตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 6 ประการคือ 
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   1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นการวางแผนระยะยาว   (Future-Oriented/ 
Long-Term) เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตต่อ ๆ ไป ซึ่งจะยาวนานกว่าการ
วางแผนโดยทั่วไปที่มีระยะเวลาประมาณ 5-20 ปี ที่อาจไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
  2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะกำหนดขอบเขต (Bounded by Limits) โดยไม่ได้คำนึง
ถึงแต่ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) แต่จะพิจารณาควบคู่กับกำลัง ความ
สามารถด้านเทคโนโลยีของมนุษย์ ในการพัฒนาภายใต้ขีดจำกัดทางธรรมชาติของบริเวณพื้นที่นั้น ๆ 
โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงพื้นที่ (Ecological Footprint) เป็นหลัก 
  3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร ์  (Natural/ 
Geographic) โดยจะครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคนิเวศ (Ecoregion) และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันในพื้นที่บริเวณนิเวศนั้น ๆ แทน
การแข่งขันที่จะก่อให้เกิดผลขัดแย้งหรือทำลายซึ่งกันและกัน 
  4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นถึงวิธีการ (Means-Oriented) โดยการพิจารณา
ถึงวิธีการและกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามที่
กำหนดแทนการมุ่งเน้นแต่เพียงผลลัพธ์ (Ends) โดยปราศจากการคำนึงถึงวิธีการหรือกระบวนการใน
การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น 
  5.  การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Holistic หรือ Interconnect) 
เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสภาพธรรมชาต ิ สิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนการประสานเชื่อมโยงวิถีทางการเมือง ระบบทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการปกครองอย่างเป็นองค์รวม 
  6.  การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) จากทุกภาคส่วน 
หรือภาคีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นของการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดทำโครงการรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง31 

2.10 แนวคิดการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 การประเมินคุณค่าเป็นการวิเคราะห์ความสำคัญและองค์ประกอบที่มีคุณค่า เป็นส่วนที่มี
ความสำคัญเนื่องต่อการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ทั้งด้าน
นโยบาย การเงิน เพื่อสงวนรักษา คุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นสมบัติของ
ชาติและเป็นสมบัติทางมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหลังต่อไป 
 หลักการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่นำหลักเกณฑ์มาพิจารณา โดย 
ICOMOS และ IUCN ได้มีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านข้อมูลรายงานเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

_____________________________ 

 31สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาต,ิ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่
ประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ,” 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2550. 
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และเป็นหน่วยงานประเมินความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงแนวโน้มที่จะเกิด

ผลกระทบที่ส่งผลเสียต่อมรดกทางวัฒนธรรม 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินโดยที่หลักเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล โดยหลักเกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
  1. เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือตัวแทนของ
ความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอกที่จะจัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาด 
  2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมา  ในด้านการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งหรือบน
พื้นที่ใดที่หนึ่ง 
  3.  เป็นเอกลักษณ์หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม 
  4. เป็นตัวอย่างลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
  5. เป็นตัวอย่างลักษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีที่
ก่อสร้าง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางและเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดั้งเดิมได ้ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ 
  6. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือบุคคลสำคัญหรือมี
ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ 
  7. เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญ ๆ ในอดี ตของโลก 
รวมถึงแหล่งที่เป็นตัวแทนของยุคสำคัญ ๆ ในอดีตที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
 หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ว่าด้วยความ
สอดคล้องของคุณภาพของธรรมชาติและพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีปัจจัยในการ
ประเมินดังนี้ 
  1. มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบกึ่งธรรมชาติ 
  2. มีการอนุรักษ์สัตว์และพืชพรรณในระบบของการเกษตรกรรมและการเพาะปลูก 
  3. มีการใช้ที่ดินแบบยั่งยืน 
  4. มีการเพิ่มคุณค่าของภูมิประเทศที่สวยงาม 
  5. มีรูปแบบของประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน 
  6. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของมนุษยชาติ ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ 
  7. เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
 หลักเกณฑ์นี้กล่าวถึงการประเมินในด้านที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาต ิ เป็นส่วนช่วย
ให้เกิดความสมบูรณ์และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่ง
บางส่วนได้กล่าวมาได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage 
Committee) ที่เกี่ยวข้องในด้านการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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2.11 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารมรดกทางวัฒนธรรม เป็นการวางระเบียบขั้นตอนการ
ทำงาน การวางแผน สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ รูปแบบการจัดการข้อมูล การตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลเรื่องราวในอดีต จากความเจริญก้าวหน้าเข้ามาแทรกและทำให้มองข้ามความสำคัญที่เกิดใน
อดีตและประวัติศาสตร์ของตนเองกำลังถูกคุกคามและทำลายลงและจะไม่เหลือส่งใดไว้ให้ลูกหลาน

ของตนเอง เมื่อมีการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีตามแหล่งที่สำคัญ ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรม
ความรุ่งเรืองของท้องถิ่นตนเอง และรัฐให้ความสำคัญจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลคุ้มครองสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และกลุ่มประเทศสังคมนิยมหลายประเทศที่มีสมบัติทางประวัติศาสตร์จะอยู่ในการ

ดูแลของเอกชน 
 เมื่อจุดค้นโบราณสถานมากขึ้นจึงเริ่มมีกฎหมายการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งประวัติศาสตร์

ของชาติขึ้น โดยทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดว่าพื้นที่ใดกำลังถูกทำลายและกำหนดวิธีการอนุรักษ ์ สิ่ง
สำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมคือ การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีอย่าง
ต่อเนื่องและทำให้ประชาชนมีสำนึกในการอนุรักษ์โดยอาศัยองค์กรต่าง ๆ เช่น หน่วยอุทยานแห่งขาติ 
องค์การป่าไม้ รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและควบคุม
ของรัฐ กระตุ้นให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากได้สมบัติที่มีค่ากลับมา การจัดการวัฒนธรรมรวมถึงการทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่ง
โบราณสถานและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนประเด็นนี้ถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดทำข้อมูลเผยแพร่สาธารณะถือเป็นการทำข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ 32 

 การออกเป็นข้อบังคับที่สนับสนุนให้เกิดการปกป้อง ดูแลและคุ้มครองแหล่งโบราณทาง
ประวัติศาสตร์ บางส่วนเกิดผลกระทบจากการห้ามใช้งานของพื้นที่จึงส่งผลกระทบถึงกิจกรรมความ
เชื่อของคนพื้นที่ รัฐจึงต้องให้องค์กรอนุรักษ์ส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทำการวิเคราะห์ สถานที่สำคัญ 
ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการทำลาย แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานใน
พื้นที่ของคนพื้นถิ่นดั้งเดิม 
 เมื่อมีการสนับสนุนให้คนท้องถิ่นสามารถกลับเข้าไปใช้พื้นที่เดิมที่อยู่ในเขตการอนุรักษ์ของ

รัฐ รวมถึงวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นถิ่นก็มีการเสนอให้รัฐจัดเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ ์ และบางส่วนให้อยู่ในพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ยังเป็นการให้ความสำคัญ
แก่ลูกหลานของคนพื้นถิ่นมีอำนาจเข้าไปจัดการมรดกของบรรพบุรุษ แต่ลักษณะนี้ยังมีการถกเถียงกัน
ถึงความเหมาะสมเพราะสมบัติทางวัฒนธรรมบางส่วนได้ถูกขายไปนอกพื้นที่ 
 อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมรัฐต้องออกข้อกำหนด ทั้งการใช้งาน 
รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่และต้องคำนึงถึงภาพรวมของประวัติศาสตร์ต่อสาธารณะ ถึงแม้ว่าหลักการ

_____________________________ 
 32Devid Levinson, Melvin Ember, Encyclopedia of Cultural Anthropology, 
Henry Holt and Company, New York. 1996, pp.257-260, แปลโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553). 
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ทำงานด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองเป็นอำนาจของภาครัฐ และรัฐควรต้องคำนึงถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการครอบครองพื้นที่ดินส่วนตัวด้วย 

2.12 การจัดการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม Australian Alp National Park ของ Jane 
Lennon & Steve Mathews and Associate (1996) 
 แนวทางการประเมินคุณค่าและการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ Alp National Park 
ในประเทศออสเตรเลีย มีขั้นตอนกระบวนการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
หลัก ๆ คือ 
  1. การวิจัยและการประเมินคุณค่า 
  2. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ ์
  3. การดำเนินตามยุทธศาสตร์ 
 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้นำมาจากแผนกฎบัตรเบอร์ร่าและนำมาประยุกต์ใช้ 
เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ จะให้ความสำคัญน้อยในด้านการคุกคามและมุมมอง
ด้านการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ สามารถศึกษาโดยนำกระบวนการขั้นตอนการศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์และด้านกายภาพไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาภูมิทัศน์ย่านถนนราชดำเนิน จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้เช่นกัน 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
  (Culture Landscape Management) 

การกำหนดสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร ์
- ศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ 
- พิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา 
- พิจารณาความเหมาะสมด้านความชำนาญ 
- กำหนดสาระสำคัญ

กำหนดขอบเขตของภูมิทัศน ์
- ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ/หมวดหมู่ 
- การสังเกตการณ์ทั่วไป 
- ประชุม 
- กำหนดสาระสำคัญ

การสำรวจพื้นที่ และค้นคว้าเอกสาร 
- ที่ตั้ง 
- นิยาม / ประเภท 
- สภาพทั่วไป 

ค้นคว้ารายละเอียดด้านประวัติศาสตร ์
- ค้นคว้าประวัติศาสตร์เบื้องต้น 
- หลักฐานประเภทรูปภาพ / ภาพถ่าย 
- คำบอกเล่า 
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
- กำหนดรูปแบบ 
- ระบุช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

วิเคราะห์ 
- เรียงลำดับเหตุการณ์ 
- เขื่อมโยงจุดเด่นเข้ากับประวัติศาสตร์และช่วงเวลา 
- อธิบายความโดดเด่นในการกระจายตัวด้านพื้นที่ 
- ตรวจสอบการทำงาน

การประเมินคุณค่า 
- เลือกเกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจสอบลักษณะเด่นและภูมิทัศน์ว่าสัมพันธ์กับเกณฑ์หรือไม่ 
- เปรียบเทียบกับภูมิทัศน์อื่น ๆ  
- เตรียมเอกสารผลสรุปคุณค่า
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 ความซับซ้อนและความหลากหลายทางองค์ประกอบทางภูมิทัศน์มีความแตกต่างและ

โดดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความสำคัญ รูปแบบ การศึกษารูปแบบของความหลากหลายที่มีความซับ
ซ้อนในพื้นที่ต้องมีการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ จาก
หลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนและเป็นที่พิสูจน์ได้ เป็นหลักการเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและขั้นตอนการประเมินคุณค่าในการจัดการพื้นที่ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่สำคัญ

ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม สรุปการประเมินคุณค่าของวัฒนธรรมเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและความสำคัญของกลุ่มพื้นที่ที่มีความใกล้เคียง และ
จำแนกพื้นที่สำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ และง่ายต่อการแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนการตีความหมายของข้อมูลและทำความเข้าใจของแต่ละสภาพพื้นที ่ ทำการกำหนดขอบเขต
ของภูมิทัศน์ บันทึกและศึกษาลักษณะพิเศษ ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที ่ ที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์
วัฒนธรรม รวมไปถึงการสำรวจ การค้นคว้ารายละเอียดที่มีความพิเศษจากรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลงานการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับลักษณะพิเศษของภูมิทัศน์ 
  2. วิเคราะห์เอกสารประกอบหลักฐานที่ปรากฏทางประวิศาสตร์ และสรุป
คุณลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ รวมถึงความเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อบุคคลสำคัญ ศึกษาผลที่มีความ
เกี่ยวข้องที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจโดยระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ 
  3. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิทัศน์ รวมทั้งการพิจารณาลำดับเหตุการณ์จากหลักฐานและความสัมพันธ์ในด้านกายภาพด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น ศึกษาลักษณะที่โดดเด่นที่สำคัญ
ที่สุดของพื้นที่ หรือการกำหนดขอบเขตของพื้นที่โดยกำหนดจากการปรากฏของพื้นที ่ๆ มีความสำคัญ
ยาวนานและยังคงอยู่ หรือสิ่งที่เพิ่งปรากฏขึ้นในยุคหลังไม่ว่าจะมาจากการขยาย การพัฒนาเมือง และ
การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อการใช้งาน 
  4. วิเคราะห์คุณค่าขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์ของเมือง ลักษณะพิเศษที่เป็น
เอกลักษณ์และความเชื่องโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบมีความสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความสำคัญ

ของเมือง ความสำคัญในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงจากยุคประวัติศาสตร์ดั้งเดิมมีการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางไหน โดยใช้หลักการกระบวนการเป็นมาตรการที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์และเปรียบเทียบการประเมินคุณค่าของแต่ละพื้นที ่

2.13 กรณีศึกษา 
 2.13.1 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 
    เวนิสมีที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบเมดิเตอร์เรเนียน   ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
คาบสมุทรประเทศอินเดีย มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ช้านาน เนื่องจากเป็นเมืองท่าการค้าและการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับแหล่งอารยธรรมอื่น ๆ มาช้านาน 
  ภูมิทัศน์ของเมืองเวนิสคือภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งที่

สะท้อนออกมาในรูปแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ผู้ที่เข้าไปสู่เมืองเวนิสจะรับรู้ได้กับความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ของชุมชนวัฒนธรรมทางน้ำ ที่สะท้อนจากองค์ประกอบและภาพรวมของ
ภูมิทัศน์ หากพิจารณาสภาพทางกายภาพจะเป็นภาพของภูมิทัศน์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวน้ำเวเน
เทียน (Venetian) ตั้งแต่การวางผังเมืองที่ขึ้นอยู่ตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ การเชื่อมโยงกันโดย
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ระบบโครงข่ายการสัญจรทางน้ำด้วยคลอง หากพิจารณาแยกแต่ละส่วนขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์
ที่ทำให้เกิดภาพ “จินตลักษณ์” ของพื้นที ่ ซึ่งอาศัยเทคนิคการอ่านภูมิทัศน์จากแนวคิดของ Kevin 
Lynch ในเรื่อง Image the city จะเห็นตามลักษณะของเมืองเวนิสที่ชัดเจนมาก 
   แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเวนิสที่ปรากฏในปัจจุบันถือว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตน้อยมาก เนื่องจากมีการวางแผนจัดการพื้นที่และแผนการอนุรักษ์ได้อย่าง
ดี เป็นหนึ่งสถานที่สามารถรักษาวัฒนธรรมเอาไว้และแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและสะท้อนให้เห็น
ในปัจจุบัน โดยมีพื้นฐานความคิดการดูแลรักษา และแนวความคิดทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม
ของเมืองไว้ แต่สามารถปรับสภาพการพัฒนาเมืองให้มีความก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้ทำลายภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเดิมของพื้นที่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเมืองเวนิสไม่กระทบกับสภาพภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเดิมเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการคือ 
  1. การรักษารากฐานของวัฒนธรรมเดิม ที่สะท้อนออกมาในรูปขององค์ประกอบ
ทางภูมิทัศน์เมือง ที่แสดงให้เห็นถึงจินตลักษณ์ของเมือง เช่น รูปแบบและโครงข่ายเดิมของระบบการ
คมนาคมและการขนส่งโดยใช้คลอง ตรอกซอยต่าง ๆ รูปแบบอาคารทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งองค์
ประกอบต่าง ๆ ของเมืองที่ยังคงมีอยู่   
  2.  การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดิม โดยการเลือก
รูปแบบของการพัฒนาที่ไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบเดิม แต่ต้องส่งเสริมความต่อเนื่องของรูปแบบของ
แนวทางตามภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่ ๆ มีอยู่ และสามารถรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่
ของเมืองที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง และสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
และที่สำคัญการไม่นำวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาทำลายวัฒนธรรมเดิม ซึ่งการจัดการและอนุรักษ์
เมืองในระดับนี้จะต้องศึกษาทั้งผลกระทบต่อมุมมองทั้งภาพรวมและผลกระทบภายในส่วนพื้นที่

อนุรักษ์ของเมือง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นรูปแบบเดิมที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้33 
  อย่างไรก็ตามเมืองเวนิสถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีการจัดการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้อย่างดี 
แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกเปลี่ยนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาของพื้นที่ใด ๆ แล้วจะพัฒนาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองเพียงแค่การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เป็นการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่ดี สิ่งที่สำคัญคือการให้ความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
นั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สำคัญ และเห็นถึง
คุณค่าในเอกลักษณ์ของตนที่แท้จริง มีจิตสำนึกในการร่วมหวงแหนและดูแลรักษารวมทั้งปลูกฝัง
สืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง รวมทั้งเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์ของเมืองอย่างแท้จริง 

_____________________________ 

 33สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ            
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2549), 198–215. 
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  กรณีศึกษานี ้มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที ่มีความโดดเด่นและมี

ประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่มีความน่าสนใจในกระบวนการรักษาและอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่

สามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง นครศรีธรรมราชได้ มีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบสานและยังปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน บางส่วน
อาจนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย และบางส่วนที่เป็นของดั้งเดิมอาจสูญหายไป แต่ในภาพรวมของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ถือว่ายังคงรักษาภาพรวมทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองไว้ได้ สามารถใช้
กรณีศึกษานี้ในการศึกษาด้านการประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งตามที่เกณฑ์การประเมินมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ที่เป็นหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ
จากนานาชาติ 
 2.13.2 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนพระอาทิตย ์ป้อมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการ 
  บริเวณถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมร ุ เมื่อสมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร ์ ได้
เป็นที่ตั้งของแนวกำแพงเมือง ซึ่งได้มีการสร้างขนานกันตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและคูเมืองชั้นนอก 
ที่ประกอบด้วยป้อมปราการ   ประตูเมืองพระนครและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งกลุ่มของข้าราช
บริพาร และเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยคนไทย จีน มอญ แขกตานี และมีวัดอยู่ใกล้กับแนวกำแพง จึง
ทำให้ที่บริเวณนี้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนมากขึ้น จนเมื่อภายในกำแพงเมืองเริ่มหนาแน่นได้มีการ
ขยายชุมชนออกนอกกำแพงเมืองและเขตคลองรอบกรุง จากการเพิ่มและขยายตัวของเมืองได้ขุด
คลองผดุงกรุงเกษมขึ้นเพื่อขยายอาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาเมื่อมาการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยมีการตัดถนนเลียบกำแพงเมือง ทำให้การสัญจรทางน้ำค่อย ๆ ลดความสำคัญลง จนเมื่อมี
การขยายถนนได้มีการรื้อถอนป้อมปราการที่ไม่ได้ใช้งานออกเพื่อขยายถนน จนทำให้เหลือเพียงป้อม
พระสุเมรุและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเท่านั้น 
  ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของพื้นที่ในอดีต พื้นที่บริเวณนี้แต่เดิมเป็น
สวนผลไม้ มีต้นไม้อยู่อย่างหนาแน่นและเป็นต้นไม้พื้นถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต มีเอกลักษณ์ของ
พื้นที่เกี่ยวกับธรรมชาติคือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยบริเวณต้นลำพูเป็นจำนวนมาก เป็น
สัญลักษณ์ของชาวบางลำพูในอดีต แต่เดิมพื้นที่บริเวณท่าเรือเป็นท่าขนทรายขึ้นจากเรือและเป็นที่พัก
แรมของคนที่เดินทางติดต่อค้าขาย จึงทำให้มีความหลายหลายในด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เป็นย่าน
ที่มีช่างฝีมือต่าง ๆ มากมาย เช่น บ้านพานถม บ้านดินสอ บ้านบาตร เป็นต้น 
  นับได้ว่าบริเวณถนนพระอาทิตย์ย่านป้อมพระสุเมรุ แต่เดิมเคยเป็นศูนย์กลางของ
วัฒนธรรม และย่านการค้าที่เก่าแก่และสำคัญของเขตพระนครในอดีต ในปัจจุบันสภาพของชุมชนได้มี
การเปลี่ยนแปลง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ความสำคัญของพื้นที่ได้ลดความสำคัญลง
แต่ความหลากหลายของกลุ่มอาคารโบราณสถานที่ยังคงปรากฏให้เห็นรวมทั้งลักษณะของชุมชนเดิม 
โดยชุมชนที่เป็นพื้นที่พักอาศัยจะเป็นคนดั้งเดิม ส่วนที่เป็นคนนอกจะมาอยู่ใหม่เพื่อเช่าพื้นที่ทำการค้า 
โดยย่านที่อยู่ใกล้ย่านบางลำพูพื้นที่ ๆ เคยเป็นที่พัก วังเจ้านาย และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานถูกทอด
ทิ้ง อาคารมีสภาพทรุดโทรม ทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่ไม่สวยงาม สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครจึงมี
โครงการที่จะอนุรักษ์ บำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพระอาทิตย์และป้อมพระสุเมรุให้เป็น
พื้นที่สวนสาธารณะ บูรณะป้อมพระสุเมรุให้ดูสวยงามมีสีสันเหมือนในอดีต มีการออกแบบโดยยึดหลัก
การเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และมีลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental 
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Accessibility) และนำประติมากรรมที่มีความโดดเด่น คือเล่าเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนบางลำพูในอดีต พื้นที่ริมน้ำได้เปิดโล่งเป็นลานกิจกรรมริมแม่นำ้เจ้าพระยา และมีทางเดิน
ริมน้ำเป็นเส้นทางสัญจรกึ่งพักผ่อน บริเวณสองข้างทางถนนพระอาทิตย์มีการปรับปรุงและอนุรักษ์
อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และกำหนดมาตรการข้อบังคับต่าง ๆ สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
โดยการออกข้อกำหนดโดยการจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งราชการ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
  ผลจากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนพระอาทิตย ์ ป้อมพระสุเมรุและสร้าง
สวนสันติชัยปราการนี้ ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความสวยงามทางภูมิทัศน์เป็นที่ใช้พักผ่อนของ
ประชาชนทั่วไป เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นับว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่
ปรับปรุงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในด้านประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งเพิ่มความสำคัญของพื้นที่
เมืองเก่าที่มีคุณค่าต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร3์4 
  เป็นกรณีศึกษาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการใช้งานของพื้นที่ตามช่วงเวลาและยุคสมัย จนกระทั่งเกือบกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม
เนื่องจากการขาดความสำนึกการอนุรักษ์และไม่เห็นคุณค่า เมื่อปรับปรุงพื้นที่กลับกลายเป็นพื้นที่ ๆ มี
ความน่าสนใจมากขึ้น มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาในบางส่วนที่มีการปรับปรุงพื้นที่ มาเป็นสวน
สาธารณะของเมือง และลักษณะการเข้ามาของคนภายนอกและคนพื้นถิ่นดั้งเดิมมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน จะได้นำแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงพื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนพระอาทิตย ์ ป้อม
พระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการมาเป็นแนวทางในการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ 
 2.13.3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมวัดพู  
    วัดพูเป็นศาสนสถานที่มีความรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมบนที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงใน
เขตจำปาสักและเป็นรากฐานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างชุมชนที่มีพัฒนาการทางด้านสังคม

และวัฒนธรรม มีรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีของพื้นที่เมืองเก่าจากการจุด
ค้นพบในพื้นที่มีการกระจายตัวอยู่มานับอายุพันปี แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา ด้านความหลากหลายและความรุ่งเรืองในอดีตจากหลัก
ฐานที่ค้นพบ องค์การศูนย์มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองว่าเป็นพื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรม (World Heritage Cultural Landscape) เมื่อปี พ.ศ. 2544 
  แนวความคิดใหม่ที่มีการพยายามบูรณาการระหว่างมรดกทางธรรมชาติและ

มรดกทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันในลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาต่อไปนี้ 
  1. เป็นภูมิทัศน์ที่มีเจตนาสร้างขึ้นของมนุษย ์  ประกอบด้วยส่วนสวนและภูมิทัศน์
ที่สร้างสรรค์ด้วยเหตุผลทางสุนทรียภาพ 

_____________________________ 

 34สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2549), 242 – 255. 
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  2. เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นผลมาจากการตั้งสังคมเดิม เศรษฐกิจ การปกครอง หรือเป็นผล
มาจากแนวคิดทางศาสนา ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งที่หยุดนิ่งและแหล่งที่ยังมีความต่อเนื่อง 
  3. เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นองค์รวม โดยแสดงออกโดยพลังอันบริสุทธิ์ของศาสนา  ศิลปิน 
หรือ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับองค์ประกอบทางธรรมชาติ 
  จากร่องรอยความรุ่งเรืองและหลักฐานต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงสถานที่ ๆ ทำหน้าที่เป็น
พุทธสถาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจำปาสักและชาวลาวตอนล่าง เมื่อต่อมาได้ย้ายศูนย์กลางของ
เมืองจำปาสักไปอยู่ที่เมืองปากเซ ทำให้ความสำคัญของเมืองจำปาสักได้ถูกลดบทบาทความสำคัญลง 
จนเมื่อปราสาทวัดพูได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมชื่อเสนอต่อศูนย์มรดกโลก ขององค์การยูเนสโก 
เพื่อเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของโลก  
  นอกจากพื้นที่ของกลุ่มวัดพูแล้ว ในพื้นที่ใกล้เคียงยังปรากฏร่องรอยของการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีต และสิ่งที่มีความน่าสนใจและควรกล่าวถึงคือ แนวถนนโบราณ ซึ่งเป็นแนว
ถนนที่เชื่อมจากพระนครมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 200 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทาง
ระหว่างชุมชนถึงชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจากข้อมูลได้ขุดพบแหล่งโบราณคิดที่อยู่บริเวณสองข้างทางของ
ถนน ซึ่งยังมีการเข้าไปทำการสำรวจและศึกษาน้อยมาก 
  คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่จำปาสักที่เห็นได้ชัดคือจำนวนแหล่ง

โบราณคดีที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มาก เพราะพื้นที่ยังได้รับการพัฒนาในระดับ
ต่ำ จึงมีความเป็นไปได้ในการวางแผนเพื่อรักษาแหล่งโบราณคดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองโบราณ ซึ่งเป็นเมืองตัวอย่างในสมัยแรก ๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้35 
  นับว่าสิ่งที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการศึกษาภูมิทัศน์ของที่ราบจำปาสัก แสดง
ให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองโบราณ เทคนิค
ทางวิศวกรรม การใช้พื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในศาสนา การใช้พื้นที่ทางการเกษตร การดำรง
ชีวิตของชาวเมือง ความรุ่งเรืองของศาสนา หลักการขยายตัวของเมืองและการวางผังเมืองที่ตอบสนอง
ต่อการใช้สอยของพื้นที่โดยรวม  
  แนวความคิดการจัดการพื้นที่มรดกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีหัวใจหลักในการคำนึง

ถึงความยั่งยืนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็น
รากฐานทางปัญญาแก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรม แต่ต้อง
คำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่ในปัจจุบันและวิถีชีวิตของชุมชนเจ้าของพื้นที่ด้วย ต้องอิสระสำหรับผู้ที่อยู่เดิม 
เพื่อเพิ่มความมั่นคงของชีวิตและความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่และการใช้ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญโบราณสถานที่เคยมีอดีตความรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีความคล้ายกับ
พื้นที่ศึกษาคือเป็นพื้นที่เคยมีความรุ่งเรืองในศาสนา การค้า ในสมัยอดีตมีถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเมือง
สู่เมือง และมีร่องรอยทางวัฒนธรรมจากการขุดพบมากมาย แต่แม้ว่าวัดพูจะเป็นลักษณะเมืองเก่าที่มี
คนอาศัยน้อยในปัจจุบัน ความโดดเด่นคือการจัดการดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้คนในชุมชนที่
_____________________________ 

 35เกรียงไกร เกิดศิริ, วัดพ ู: มรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งเมืองจําปาสัก, (หน้า
จั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ), 2548 : ฉบับที่ 
21 หน้า 83 – 84
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อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีการจัดการจนสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งไปกับพื้นที่ สามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ศึกษาได้ 

2.14 สรุปแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากกการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้นำแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ศึกษา 
 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ได้ศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ชุมชน ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและมรดกที่เป็นนามธรรม ซึ่งในการจัดการมรดกต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมที่อยู่
ในชุมชนท้องถิ่นนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเสริมสร้างความ
เข้าใจของคนในชุมชนต่อการเห็นคุณค่าในความสำคัญในด้านต่าง ๆ ของพื้นที ่ การจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและการพัฒนาของขุมชนตามแผนพัฒนาพื้นที่ของเมืองนครศรีธรรมราช 
เพื่อนำไปสู่มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชนสืบไปในอนาคต โดยนำความรู้ความสามารถ
รวมถึงการฟื้นฟูความรู้ความสามารถของคนในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาช่วยในการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนภายในชุมชน รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและการดำเนินวิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชนที่สอดคล้องและเกื้อหนุนกัน 
 นอกจากนี้การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะต้องทำการศึกษาตั้งแต่
ประวัติศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่ ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กายภาพ สิ่งแวดล้อมชุมชน 
ความเชื่อ องค์ความรู้เฉพาะท้องถิ่นจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม รวมทั้งศึกษานโยบายการพัฒนาของเมืองต่อผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ เป็นตัวอย่างในการศึกษาและประยุกต์เป็นแนวทางมาใช้กับพื้นที่ศึกษา แต่ทั้งนี้การ
ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะสำเร็จและบรรลุตามแผนการจัดการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความมีจิตสำนึกของ

คนในพื้นที่ ว่ามีจิตสำนึกหวงแหนและเห็นความสำคัญของพื้นที่มากน้อยเพียงใด รวมทั้งบทบาทใน
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของเมืองให้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา และเสนอแนะแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์
ของเมืองต่อไป 
 แนวความคิดหลักที่ใช้เป็นพื้นฐานของกรอบแนวความคิดตามหลักการแนวความคิดของ

คณะกรรมการมรดกโลก เนื่องจากได้กล่าวไว้ทั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับไว้ได้ครอบคลุม โดย
นำหลักการและทฤษฎีอื่น ๆ ขององค์กร และนักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
และตัวอย่างของงานวิจัย ซึ่ง Feilden (1993)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ จำแนกประเภทการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติของพื้นที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถนำมาเป็นหลักการศึกษาในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภท 
และเป็นการพัฒนาเมืองสำหรับเมืองเก่าที่ยังมีชีวิต เพื่อสามารถพัฒนาและยังคงรักษาอดีตที่รุ่งเรือง
ของพื้นที่ได้ตามหลักการและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก การนำหลักการของ บัญชา ชุ่ม
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เกษร (2551)   ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ถนนทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของเมือง 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณี และความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Gordon 
Cullen (1961) ได้นำเสนอแนวความคิดของภูมิทัศน์ของเมืองบนถนนที่สามารถรับรู้และสามารถนำ
หลักการมาใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของภูมิทัศน์เมืองในปัจจุบัน และหลักการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน ที่ใช้แนวคิดเพื่อการดำรงอยู่ของผู้คนในการใช้งานที่คำนึงถึงคนรุ่นหลังที่อยู่ในกรอบของทั้งด้าน
สังคมและโครงสร้างทางกายภาพของเมือง โดยคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร ์ สังคม เทคโนโลยี  และ
วัฒนธรรม 
 จากที่กล่าวสรุปมา ในด้านการประเมินคุณค่าและกฎเกณฑ์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น 
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินภูมิทัศน์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาตินำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมินคุณค่าองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีอยู่ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังศึกษา
ตัวอย่างของภูมิทัศน์จากที่ต่าง ๆ ที่มีความคล้ายกับพื้นที่ศึกษาและศึกษาผลสำเร็จของการศึกษา ข้อ
เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อมาปรับประยุกต์กับพื้นที่ ในการศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางในการเสนอแนะแนว
ทางการจัดการองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จะได้นำแนวทาง แนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากหลักการทบทวนวรรณกรรมไป
กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย เพื่อกำหนดวิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบ
และประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์ของถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของเมือง คุณค่าของสถานที่ต่าง ๆ ใน
สภาพปัจจุบันที่ยังมีความสำคัญของเมือง รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่อยู่ภายในพื้นที่
ศึกษา กลไกทางสังคม การพัฒนาของเมืองในปัจจุบัน จากการทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวความคิดการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม แนวความคิดการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและแนวความคิดการกำหนดแนวทาง 
มาตรการ ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อ
เป็นการศึกษาและรักษาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานของถนนสายวัฒนธรรมเส้น

นี้ เพื่อให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป ซึ่งผู้ทำการวิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งมีวิธีการในการดำเนินดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.1 กรอบกระบวนการวิจัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกำหนดกรอบการทำวิจัยและขั้นตอนการทำวิจัย
และขั้นตอนการวิจัย โดยหลักการ ทฤษฎี แนวความคิด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของพื้นที่จากคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา ทำให้เกิดกรอบแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่เกิดจากธรรมชาต ิ และสถานที ่ ๆ เกิดจากสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพราะเนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่จะดำรงอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อคนในพื้นที่
เห็นคุณค่าและร่วมดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ให้คงอยู่ ควบคู่กับการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดการสืบทอดเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  
 โดยการวิจัยจะเน้นการสำรวจทางด้านกายภาพ  คือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางภูมิ
ทัศน์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการเสนอแนะแนวทางการ
จัดการสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยหลังงการและขั้นตอนที่ใช้ดัดแปลงและประยุกต์จาก สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ (2549) สามารถสรุปเพื่อเป็นแนวทางการจัดการ และเสนอ
แนะแนวทางการอนุรักษ์ต่อไปได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 กรอบกระบวนการดำเนินการวิจัย 

ลักษณะทางกายภาพ 
- ประวัติศาสตร ์
- สถานที่สำคัญ 
- การใช้งานพื้นที่ 

การทำกิจกรรมของคนในพื้นที ่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

มรดกวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม มรดกวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

การจัดการ และแนวทางการอนุรักภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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 3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
  จากการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้นนำมาประยุกต์ โดยใช้ธรรมชาติของ
เมืองและวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปร่างลักษณะของภูมิทัศน์ในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของพื้นที่
ศึกษาอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำคัญ กระบวนการกำหนดลักษณะของแต่ละ
พื้นที่นั้นจะประกอบไปด้วยการใช้ที่ดินกิจกรรมที่เกิดขึ้น ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่การปฏิบัติต่อสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ และลักษณะทางประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบทางด้าน
กายภาพ คือ แหล่งโบราณคดีและศิลปกรรม อาคารและกลุ่มอาคารที่มีคุณค่า  การสัญจรของเมือง 
องค์ประกอบย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงให้เห็นถึงความสั มพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการของมนุษย์ที่
สร้างขึ้นบนที่ตั้งของธรรมชาติ 
  1. ด้านกายภาพ  ประกอบด้วยลักษะการตั้งถิ่นฐานที่ตั้งสถานที่สำคัญ  สภาพ

แวดล้อมโดยรอบ การรวมกลุ่มของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางคมนาคม โครงข่ายการ

สัญจร พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ว่าง บ้านเรือน วัด สิ่งปลูกสร้าง ถนน สะพาน 

  2. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยวิถีชีวิต ประเพณี  วัฒนธรรม  อาชีพ 

กลุ่มประชากร องค์กรทางสังคม การปกครอง แผนพัฒนาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

  3.  ด้านประวัติศาสตร ์  ประกอบด้วยกิจกรรมทางประวัติศาสตร ์   การประกอบ

อาชีพของชุมชน หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพื้นที ่

   เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจทำการศึกษาองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ แล้วจึง

ทำการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล โดยการสำรวจและการสัมภาษณ ์ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ระบุลงใน

แผนที่ โดยใช้วิธีภาพรวมและข้อมูลที่ได้นำมาสรุปและประเมินเพื่อนำไปสู่การประเมินคุณค่าในภาพ

รวม 

  

แผนภูมิที่ 7 แสดงการจำแนกประเภทขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 3.1.2 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   จากการวิเคราะห์ในหัวข้อส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์ประกอบทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรม สามารถนำหลักเกณฑ์และข้อมูลมาใช้ในการประเมินคุณค่า โดยอ้างอิงและประยุกต์จาก

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

องค์ประกอบทางกายภาพ 
- สถานที่แหล่งโบราณสถานที่สำคัญ 
- อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
- ที่ว่างของเมือง พื้นที่สาธารณะ 
- องค์ประกอบอื่น ๆ ของเมือง 
- สภาพภูมิประเทศ

องค์ประกอบด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมทางศาสนา 

- ศาสนสถานและความเชื่อ 

- เศรษฐกิจเมือง 

องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร ์
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
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หลักการประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage 
Committee) ซึ่งเป็นหลักที่ใช้ในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในการประเมินเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมทางวัฒนธรรม มาใช้พิจารณาคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนัก
ท่องเที่ยวต่อพื้นที่ ๆ มีความน่าสนใจที่จะให้เป็นพื้นที่มีคุณค่าของชุมชนเมือง เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจัดการพื้นที่ ให้เมาะสมในลำดับต่อไป  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 3.1.3  การกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
    จากการประเมินคุณค่าของพื้นที่ เมื่อได้ข้อสรุปของคุณค่าในด้านต่าง ๆ จะทราบ
ถึงพื้นที่ที่มีความสำคัญ นำไปวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยใช้
แนวทางจากการศึกษากรณีศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ได้ยกตัวอย่าง ที่มีความใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา 

หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าเบื้องต้น 
จากหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณค่าและการวิเคราะห์องค์

ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

วิเคราะห ์และสอบถามความเห็น 

หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า 

ผู้วิจัย ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ นักท่องเที่ยว 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

รับฟังข้อเสนอ และแก้ไข

ผลการประเมินคุณค่าของพื้นที่ของถนนราชดำเนิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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หรือมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ รวมถึงการดูแลรักษาสภาพของภูมิทัศน์ของพื้นที ่และปรับประยุกต์ข้อมูล
จากกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการศึกษาและพิจารณาจาก 
  1. สถานการณ์แนวโน้มการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีผลใน
อนาคต 
  2.   ประเมินศักยภาพของพื้นที่ 
  โดยเน้นให้ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนะ จากการเก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กำหนดไว้ รวมถึงการเข้า
ร่วมกลุ่มสนทนากับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน หรือตัวแทนของคนในพื้นที ่ โดยนำแนวความคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ มาปรับใช้ และประยุกต์ใช้กับพื้นที่ เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางในการดูแลและอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในรูปแบบของข้อเสนอแนะมาตรการและนโยบายต่าง ๆ  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมและระยะ
เวลาในการวิจัย จึงใช้ลักษณะเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหัวข้อ วัตถุประสงค ์ และเป้า
หมายของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม 
 2. การสังเกตการณ์ 
 3. การสัมภาษณ์ 
 4. การเข้าร่วมสนทนากลุ่มหรืองานสัมมนา  

3.3 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม องค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการอนุรักษ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยศึกษาจากกรณี
ศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาและสรุปเป็นข้อมูลเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ศึกษา 
 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงการพัฒนา
เมืองและผลกระทบต่าง ๆ จากการพัฒนาของเมือง ลักษณะสภาพของพื้นที่ในปัจจุบันในด้าน
กายภาพของเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมจารีตประเพณี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ศึกษา โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลด้านเอกสารวิชาการ
ต่าง ๆ ภาพถ่าย นิทรรศการ และข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที ่สัมภาษณ์จากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ละ
ส่วนของเมือง ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ในด้านความเป็นมาในอดีต และการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยเพียงใดกับปัจจุบัน และการดูแลรักษาเป็นอย่างไร 
 3.  ศึกษาและจำแนกประเภทจากทฤษฎี    แนวความคิดที่ได้ศึกษามาข้างต้นเรื่องการ
แบ่งรูปแบบทางองค์ประกอบทางวัฒนธรรม การจัดการ แบ่งประเภทเพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล
และข้อเสนอแนะที่มีความคล้ายคลึงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
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 4. ลงพื้นที่เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของข้อมูลทั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร ์ และ
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เก็บข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และการประเมินเบื้อง
ต้นจากผู้วิจัยเอง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรม (Tangible heritage) 
และส่วนที่เป็นนามธรรม (Intangible Heritage) ที่ได้แบ่งไว้ในขั้นต้น 
 5. ศึกษากระบวนการและองค์ประกอบทางสังคมของเมืองในปัจจุบัน   รวมถึงหลักการ 
นโยบายการจัดการและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ประเมินผลถึงการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการดูแลรักษาพื้นที่มากน้อยเพียงใด และการมีส่วน
ร่วมในการรักษามรดกวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 
กิจกรรมทั่วไปของเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาหรือจารีตประเพณีของพื้นที่ เพื่อส่ง
เสริมในองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ของเมือง 
 6. ศึกษาบทบาทการส่งเสริมจากภายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนในการมีส่วนร่วมในภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง จากการสอบถาม สำรวจ สัมภาษณ์ข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ และจากการสังเกตการณ์ในพื้นที่เมื่อเกิดกิจกรรมสำคัญของเมือง 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดที่ได้เก็บข้อมูล โดยยึดหลักแนวความคิดที่ได้ทำการศึกษามาเป็น
แนวทางให้อยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์พรรณนา และแสดงโดยแผนที ่ รูปแบบกราฟิก ตาราง และ
รูปภาพ 
 8. นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์  ประมวลผลและสรุปผลการศึกษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและแนวทางเพื่อเสนอแนะการจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อ
ให้สืบทอดและคงอยู่กับพื้นที่ต่อไป 

3.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลได้จากการลงพื้นที่
สำรวจ สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบถามข้อมูลจากผู้ที่อาศัยในพื้นที่ หัวหน้าชุมชน กลุ่มคนที่
สนใจ รวมทั้งการศึกษาผลงานการวิจัย เอกสาร บทความ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที ่ภาพถ่าย เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
วิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.5 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจำแนกข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
 3.5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 
    เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ที่ได้ข้อมูลจากการลงพื้น
ที่ภาคสนาม ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม การสังเกตการณ์ในพื้นที ่  การสัมภาษณ์ สามารถระบุ
ความหมายและรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. การลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม (Field Survey) เป็นการสำรวจในสิ่งที่เห็นว่ามี
คุณค่าของเมืองและสำรวจถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
บันทึกในรายงาน แผนที่ ภาพถ่ายเพื่อให้เห็นสภาพของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน การวิจัยนี้จะสามารถเห็น
ภาพความชัดเจนและความเหมาะสมเนื่องจากให้ประชาชนทั่วไปทั้งที่อาศัยในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ นักท่อง
เที่ยว มีส่วนร่วมในการประเมินและระบุองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา ที่มีคุณค่า
และมีความสำคัญในพื้นที่ของชุมขน และพื้นที่สำคัญที่เป็นสาธารณะ ทำใหไ้ด้ทราบถึงทัศนะต่าง ๆ 
ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบจากการลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชากร ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลมา
ใช้ในการประเมินผลและเป็นแนวทางเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยการลงพื้นที่
สำรวจในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีขอบเขตด้านการลงพื้นที่ดังนี ้
   1. ขอบเขตของพื้นที่ชุมชน 
   2. ลักษณะการเข้าถึงของพื้นที ่การใช้งาน  การสัญจร และความเชื่อมโยงของ
พื้นที่โดยรอบอย่างไร 
   3. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการของคนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ในการดำรงชีวิต และด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ 
   4. กลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีการใช้งานประเภทใดมีความหลากหลาย  ซึ่ง
จะแสดงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที ่
   5. รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเมือง  และสภาพภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศึกษา 
ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงด้านการใช้งานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง 
   6. องค์ประกอบต่าง ๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  ทั้งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 
และเกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
  การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ลักษณะดังกล่าวข้างต้นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ยังเหลืออยู่ และพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที ่ รวมไปถึง
จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่ามี

ความเปลี่ยนแลงจากอดีตมากน้อยเพียงใด โดยจะใช้แบบสำรวจในการเก็บข้อมูลขององค์ประกอบ
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นลักษณะอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง ทั้งอาคารบ้านเรือน 
สถาปัตยกรรมขนาดเล็ก และเก็บข้อมูลองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางธรรมชาติที่ไม่ใช่
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ลำคลอง สภาพภูมิประเทศ พื้นที่มีความสำคัญจากร่องรอยอารยธรรม
ในอดีตของพื้นที่  แล้วทำการบันทึกลงในแผนที่และถ่ายภาพสภาพปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดไป
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วิเคราะห์เพื่อหาความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที ่ พัฒนาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
คุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไปด้วย 
  2. การสังเกตการณ์ (Observation) เมื่อเก็บข้อมูลและสำรวจลักษณะทางกายภาพ
แล้ว จะทำการศึกษาด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยการสังเกตจากกิจกรรมของชุมชน การดำเนินชีวิต
ของคนในพื้นที่ ๆ สัมพันธ์และเชื่อมโยงต่อลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จะเป็นการสังเกตใน
ลักษณะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมของเมือง เช่น กิจกรรมชักพระ กิจกรรมแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ งานทำบุญเมือง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งจะสังเกตกระบวนการต่าง ๆ และเก็บข้อมูล เช่น กลุ่มอาชีพเครื่อง
ถม เครื่องเงิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของพื้นที่จึง
แบ่งประเภทของกิจกรรมทางสังคมที่ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือ 
กิจกรรมด้านศาสนาและความเชื่อ กับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ 
   กิจกรรมด้านศาสนาและความเชื่อ 
   1. ความเสื่อมใสศรัทธาของประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนา  
และความเชื่อเฉพาะของพื้นที่ ๆ มีผลต่อลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
   2. รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา 
   3. ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมและวงจรกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
   กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ 
   1. รายละเอียดของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าหรือการท่องเที่ยวที่ 
เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา 
   2. ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมและผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
การสังเกตจากช่วงเวลาเป็นการสังเกตการณ์พื้นที่จะทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ความหนาแน่นการใช้
งานของพื้นที่โดยแบ่งการสำรวจได้ออกเป็น 2 ช่วงคือ 
     1. ช่วงวันธรรมดาและวันหยุด เป็นการสังเกตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในเมือง 
ความหนาแน่น การใช้งานพื้นที่ ช่วงเวลา ลักษณะความสัมพันธ์ของพื้นที่ 
     2. ช่วงเทศกาล เป็นการสังเกตจากประชนชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ลักษณะรูปแบบของความเกี่ยวข้องเฉพาะพื้นที่ จะเลือกวันที่มี
กิจกรรมที่น่าสนใจที่มีผลต่อภูมิทัศวัฒนธรรมชุมชนเมือง ได้แก่ วันแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันสงกรานต์แห่นาง
ดาน วันสารทเดือนสิบ วันชักพระ วันทำบุญทานไฟ  โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะเข้าไปเก็บข้อมูล
ก่อนวันเริ่มงาน 1 วัน และในวันที่จัดงาน และหลังจากจัดงาน ในวันงานพิธีจะสังเกตพฤติกรรมการใช้
พื้นที่ และการเข้าไปมีส่วนร่วมของกิจกรรม  
  โดยจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่และประชากร 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ช่วงเวลา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การประเมินคุณค่าของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมต่อไป 
  3. การสัมภาษณ์ (Interview) หลังจากการศึกษาภาพรวมของพื้นที่ทางด้าน
กายภาพแล้ว ทั้งกระบวนการสำรวจและสังเกตภายในพื้นที่แล้ว วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่จะได้
ผลการวิจัยที่มีข้อมูลในเชิงลึกที่มีรายละเอียด เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เหตุการณ์ 
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เรื่องราว วิถีชีวิต เหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตและเป็นความเห็นทัศนคติมุมมองต่าง ๆ ของพื้นที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางเสนอแนะการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์
จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
   1.  กลุ่มบุ คคลสำคัญ คือ ผู้ที่มี บทบาทสำคัญในพื้นที่ หรือเป็นผู้ที่มีความเชียว
ชาญในด้านที่มีความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
   2. กลุ่มบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากความหลากหลายที่จะ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ศึกษา 
  โดยประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ที่สนใจคือ 
   1.  ประวัติความเป็นมาช่วงเวลาที่สำคัญในอดีต ลักษณะการวิวัฒนาการของ
พื้นที่ 
   2.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 20 ปี มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง  และส่งผล 
กระทบถึงชุมชนอย่างไรบ้าง 
   3.   ปัญหาปัจจุบันที่พบในพื้นที่ศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
   4. ลักษณะการใช้พื้นที่จากกิจกรรมที่สำคัญของเมืองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอย่างไร 
   5. หน่วยงานใดที่หรือกลุ่มองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ และเสนอ
แนวทางแก้ไขสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
    4. การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ มี
กลุ่มร่วมสนทนาเล็ก ๆ มีสมาชิกประมาณ 5-10 คน จะเป็นชาวบ้าน หรือหัวหน้าชุมชน เพื่อร่วมกัน
ช่วยแสดงความคิดเห็นความเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบันของพื้นที ่เศรษฐกิจ 
สังคม เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนวทางจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเข้าไปในชุมชน โดยการเข้าร่วมสนทนา
กลุ่มบริเวณร้านน้ำชาในช่วงเช้าของหมู่บ้าน  
 3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
       เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือ บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ภาพถ่ายและข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งแหล่งข้อมูลได้แก่ 
    1. ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    2. ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  
       3. เทศบาลนครศรีธรรมราช 
    4. กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    5. หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
    6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ินครศรีธรรมราช 
    7. พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 
    8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    9. หอจดหมายเหตุนครศรีธรรมราช 
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    10. หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

    11. นิทรรศการหมุนเวียนกลางแจ้งสนามหน้าเมือง 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ จากการรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกต- 

การณ์ การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์โดยให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

  1.1 วิเคราะห์ลักษณะสภาพปัจจุบันของพื้นที่  การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 

  1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม   โดยการทำแผนที่ทับซ้อนลงบน

ภาพถ่ายทางอากาศและนำข้อมูลที่ได้สู่กระบวนการประเมินคุณค่า 

  1.3  การประเมินคุณค่า  ทำโดยยึดหลักแนวทางการประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ

คณะกรรมการมรดกโลกเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพ แผนที ่แผนภูม ิตาราง และการบรรยาย 
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บทที่ 4 
ประวัติศาสตร์และสภาพทั่วไปของพื้นที ่

 ข้อมูลที่จะแสดงในบทนี้จะศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จากภาพรวมของพื้นที่บริเวณย่าน

ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งด้านความสำคัญของพื้นที่ในด้าน
ประวัติศาสตร์ สภาพพื้นที่ในปัจจุบัน การพัฒนาและการอนุรักษ์พื้นที ่ ความเป็นอยู่ของประชาชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดเป็นมรดกของพื้นที่ ตลอดจนสภาพ
แวดล้อมทางด้านกายภาพ ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา การเข้าถึง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวมรวม ค้นคว้า 
สอบถาม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากห้องสมุดประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที ่ นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ศึกษา 

4.1 ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน 
 บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานต่างที่ได้จารึกตามตำนาน พงศาวดาร ข้อมูลทางโบราณคดีว่าเป็น
พื้นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพื้นที่เมืองได้ปรากฏชื่อในที่   
ต่าง ๆ ตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอดกันมา วัฒนธรรมและจารีตของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเข้ามา
ทำการค้า หรือด้านการเมืองในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงค ์ มัทธาลิงคม 
ตามพลิง  เกศวร โฮลิง เชียะโท้ว โลแค็ก สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช   ลิกอร์ ละครดิวตูตอน สุวรรณปุ
ระ ปาฏลีบุตร และเมืองนครศีธรรมราช36 เป็นต้น จนเป็นที่มาของคำว่านครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักศิลาจารึกในแหล่งต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรื่องราวความเป็น
มา ความรุ่งเรืองของพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช สามารถศึกษาและสรุปเป็นช่วงสมัยของแต่ละช่วง
เวลาได้ดังนี้ 
 4.1.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่สำคัญในยุคสมัยต่าง ๆ  
    4.1.1.1 ยุคก่อนวัฒนธรรมลังกา คือช่วงก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 พื้นที่บริเวณ
นี้เป็นที่ตั้งของชุมชนเล็ก ๆ มีความสำคัญบริเวณริมฝั่งทะเลที่อยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย จึงเริ่มมีการพัฒนาเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ทางการค้าทางทะเล เริ่มมีต่างชาติ
เข้ามาทำการค้าขาย พื้นที่นี้จึงเริ่มพัฒนาและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามสำเนียงของชาติที่เข้ามา
ทำการค้า แต่ชื่อที่ปรากฏจากหลักฐานที่ได้ศึกษาทั้งจากคัมภีร์มหานิเทศ หลักศิลาจารึกหลักต่าง ๆ ที่
ได้มีการศึกษาและตีพิมพ์ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการคือ เมืองตามพรลิงค์ ซึ่งจากหลักฐานชื่อที่ใช้
เรียกชื่อนี้ใช้มาราวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นอย่างน้อย จนกระทั่งเมืองได้เจริญรุ่งเรือง และขยาย

_____________________________ 
 36 ปรีชา นุ่นสุข, ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช, (นครศรีธรรมราช: สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540), 23.
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ตัวเป็นเมืองใหญ่ เป็นแคว้นที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้า มีการย้ายอพยพถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม เริ่มมีบทบาทในด้านการเมืองการปกครองต่อหัวเมือง และชุมชนใกล้เคียง โดยในด้าน
รูปแบบทางวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย ซึ่งบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดียยังปรากฏหลักฐานให้สามารถศึกษาได้มาจนถึงปัจจุบัน ร่องรอย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น
ปรากฏหลักฐานทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเป็นหลัก ศาสนาที่เข้ามาในเมืองตามพรลิงค์ 
เป็นศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายและลัทธิไวณษพนิกาย ซึ่งเป็นศาสนาแรกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศอินเดีย ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี ก่อนที่ถัดมาไม่นานศาสนาพุทธนิกายมหายานและ
เถรวาทจะเข้ามา หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ขุดค้นได้พบที่กล่าวถึงศาสนาพุทธในพื้นที่ศึกษาคือ จารึกวัด
มเหยงคณ์หลักที่ 27 มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 11-12 
  จากหลักศิลาจารึกและการเติบโตของชุมชนข้างเคียง การโจมตีจากต่างชาต ิ และ
การเกิดโรคระบาดทำให้เมืองตามพรลิงค์อ่อนแอลง เกิดการล้มตายและเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน จน
ทิ้งเป็นเมืองร้าง ที่ปรากฏจากหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นที่พบด้านความเจริญด้านวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่
หลงเหลือที่สำคัญและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวของ

เมืองในอดีตให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน 37 
  4.1.1.2 ยุควัฒนธรรมลังกา จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชและตำนานพระบรม
ธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า หาดทรายแก้ว มีกลุ่มที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจากหลักฐานที่
จารึกเข้ามาในช่วงสมัยกลางยุคพุทธศตวรรษที่ 16 ที่มาเป็นกลุ่มโดยอพยพมาจากศรีลังกา ซึ่งมีทั้ง
คณะพระสงฆ์และพุทศาสนิกชนทั่วไป ได้ย้ายและเข้ามารวมกลุ่มกับกลุ่มอื่น ๆ ตั้งเป็น กลุ่มคนพื้น
เมืองและชาวฮินดูที่มีถิ่นฐานอยู่เดิมบ้าง จนหลาย ๆ กลุ่มที่ได้อพยพจากทั้งสามกลุ่มได้ค่อย ๆ รวมกัน
ในช่วงเวลาต่อมา โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของคนในพื้นที่ ซึ่งการเข้ามาของศาสนาพุทธใน
ช่วงพุทธศตวรรษ ที ่ 17-18 ได้เกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกในศรีลังกา และนับว่าเป็นช่วงสำคัญที่
จะส่งผลให้ศาสนาพุทธในพื้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้
รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ให้มารวมกันจนเป็นเมือง และเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิด
ก่อสร้างพระมหาธาตุ โดยการสันนิษฐานที่มาของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชจากการรวบรวมและศึกษา
มีสามแนวทางคือ เชื่อว่าเป็นคนพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับชาวฮินดูที่เข้ามาตั้งรกราก
ในบริเวณนี้ บางส่วนสันนิษฐานว่าเป็นพราหมณ์ที่อพยพมาจากอินเดีย และอีกทางหนึ่ง สันนิษฐานว่า
มาจากตอนกลางของประเทศไทย เมื ่อก่อตั ้งเมืองสำเร็จได้เปลี่ยนชื่อจากตามพรลิงค์เป็น 
นครศรีธรรมราช  
  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ประเทศศรีลังกาได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ซึ่งหลายประเทศส่วนใหญ่รับเอาพุทธศาสนาลัทธินี้ไปเผยแผ่ จนเป็นที่
รู้จักโดยทั่วไปในลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งศูนย์กลางของการเผยแผ่ศาสนาที่สำคัญคือ เมืองพุกามและพะโค 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า อีกแห่งหนึ่งคือพื้นที่นครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์กลางของทั้งสองได้เป็น
ศูนย์กลางในการขยายในการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปสู่เมืองและบริเวณข้างเคียง ส่วนพื้นที่เมือง

_____________________________ 
 37 ปรีชา นุ่นสุข, “ร่องรอยชุมชนโบราณของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช,” วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
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นครศรีธรรมราชได้เป็นพื้นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่อาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
อารยธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน  
  เมื ่อศึกษาในภาพรวมของการเข้ามาของศาสนาพุทธ ซึ ่งส่ งผลต่อเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากในด้านการสร้างแหล่งเคารพ สร้างวัด สถูปเจดีย์ การสร้างเมือง และ
การสร้างโบราณวัตถุโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จนทำให้ศาสนาพราหมณ์ค่อย ๆ ลดบทบาท
และแหล่งโบราณสถานค่อย ๆ ถูกทิ้งร้างไปในที่สุด ประกอบด้วยความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัย
นั้น พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้ก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ
ในการสถาปนาพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทลังกาวงศ์ในเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย์องค์
นี้เป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางและยาวนานของพุทศาสนิกชน มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมด้าน
สถาปัตยกรรมของเมือง การสร้างวัดในพื้นที่บริเวณนี้เกิดขึ้นหลายแห่งจากการเจริญรุ่งเรืองของพุทธ
ศาสนา ในด้านอื่น ๆ จากการก่อตั้งพระบรมธาตุเจดีย์ได้เกิดวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตำนาน และ
นิทานประจำถิ่น ที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ ของคนใน
พื้นที่ดั้งเดิมได้ด้วย 
  4.1.1.3 ยุคสมัยสุโขทัย ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ก่อนราชวงศ์พระร่วงจะ
สถาปนา ขณะนั้นนครศรีธรรมราชได้มีอำนาจมาก โดยมีเมืองขึ้น 12 เมือง แต่ละเมืองใช้ตรา 12 
นักษัตร เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง แต่จากหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที ่ 1 อาณาจักรสุโขทัยได้
อ้างว่าอยู่เหนืออำนาจอาณาจักรนครศรีธรรมราช และเมืองนครศรีธรรมราชยังต้องส่งเครื่อง
บรรณาการถวาย โดยในสมัยสุโขทัยจะเป็นการรุ่งเรืองในด้านการเมือง และการสงครามระหว่างหัว
เมืองต่าง ๆ จนทำให้เกิดการล้มตายเป็นจำนวนมาก จนทำให้บางช่วงเกิดการพัฒนาในด้านอื่นได้น้อย 
และหลักฐานที่ปรากฏทั้งในหลักศิลาจารึกหลักต่าง ๆ พงศาวดารเมือง ไม่ปรากฏถึงสภาพความเป็น
อยู่วิถีชีวิตในสมัยสุโขทัยมากนัก 
  4.1.1.4 สมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะของเมืองในสมัยนั้นความเป็นอยู่ไม่ได้แตกต่าง
จากยุคสมัยสุโขทัยมากนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงการเข้ามาของต่างชาติเพื่อเข้ามาล่าเมืองขึ้น แต่ส่งผลดี
ในด้านการค้าขายระหว่างประเทศ ได้มีพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามา เช่น อังกฤษ สเปน โปรตุเกส 
ฮอลันดา เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทย เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นจึงยังคงเป็นศูนย์กลางด้านการ
ค้าและการเป็นเมืองท่าไว้ได้ ในด้านศาสนาที่สำคัญคือการส่งทูตมาขอสมณวงศ์ให้ไปประดิษฐานที่กรุง
ลังกาเนื่องจากถูกชาวตะวันตกเขามาครองเมืองจนออกกฎหมายกดขี่พระพุทธศาสนา จนทำให้ไม่มี
พระสงฆ์เหลืออยู่ จึงได้นิมนต์พระอุบาลีไปยังกรุงลังกา ซึ่งต่อมาเรียกว่า ลัทธิสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์
มาจนถึงปัจจุบัน นับว่าได้ส่งคณะสงฆ์เป็นสมณทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีทางศาสนาในลังกา ในด้าน
การเมืองการปกครองในสมัยนั้นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ทำนุบำรุงศาสนาบ้านเมือง และเป็นที่
ยอมรับของหัวเมืองต่าง ๆ จนเป็นที่เรียบร้อย โดยปราศจากศัตรูจากภายนอก 38 
 

_____________________________ 
 38 ปรีชา นุ่นสุข, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช, 2530.
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d  
ภาพที่ 3 ผังเมืองลิกอร์ เมืองเก่านครศรีธรรมราช โดย ม. เดอร์ ลามาร์ ชาวฝรั่งเศส ป ีพ.ศ. 2230 
ที่มา: นิทรรศการหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช, ประวัติเมืองนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย พิพิธพัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

  4.1.1.5 สมัยกรุงธนบุรี ผลกระทบหลัก ๆ ที่ทำให้ยุคนี้เกิดความระส่ำระส่ายภายใน 
เมืองนครศรีธรรมราชคือการเสียกรุงศรีอยุธยา ทำให้ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหัวเมือง
ต่างๆ และความไม่สงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง มีการแย่งชิงอำนาจภายในเกิดขึ้น นับว่าขณะนั้น
สภาพสังคมและความเป็นอยู่ของเมืองในด้านต่าง ๆ ได้หยุดชะงัก ทั้งการทำนุบำรุงศาสนา ความเป็น
อยู่ภายในของประชาชน เนื่องจากความไม่มั่นคงในด้านการเมือง  
  4.1.1.6 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนั้นเมืองนครศรีธรรมราช ถูกลดอำนาจมาเป็น
เพียงหัวเมืองชั้นเอก ซึ่งบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยดีนักเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งชาติตะวันตก จาก
การล่าอาณานิคมยึดบ้านเมืองในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในหลายประเทศก็เสียเอกราชตกเป็นเมืองขึ้นภาย
ใต้อำนาจของตะวันตก และเปลี่ยนระบบการปกครองภายในหลายครั้งจนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย แบ่งการปกครองออก
เป็น จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน เมืองนครศรีธรรมราชก็กลายเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.1.2  ประวัติศาสตร์ด้านกายภาพของพื้นที่ในอดีต 
   การศึกษาข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และสอบถามเรื่องราวความเป็นมาจากคนรุ่น
ก่อน รวมทั้งศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ ภาพถ่าย ทั้งจากสถานที่ราชการที่เก็บรักษาและ
รวมถึงภาพถ่ายเก่าของคนในพื้นที่ดั้งเดิม เพื่อเป็นแนวทางและรวบรวมเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะ
แบ่งข้อมูลที่ได้ตามตำบลพื้นที่ศึกษา (ภาคผนวก) 
 4.1.3 ประวัติศาสตร์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
     ข้อมูลในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะได้จากการลงพื้นที ่ได้สอบถามและค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
ที่จะเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางเพื่อประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่โดยที่จะแบ่งการ
ศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ได้ดังนี้ 
  ด้านประวัติศาสตร์สังคม จากการศึกษานับว่าเป็นพื้นที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง 
ซึ่งสิ่งที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างจนเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมี

หลายด้าน 
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d  
ภาพที่ 4 เครื่องแต่งกายชิ้นแรกของเด็กหญิง ตะปิ้งและชฏาใบลานวัสดุจะขึ้นอยู่ตามฐานะของครอบครัว  
ที่มา: กรมศิลปากร, ตะปิ้ง, เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555, นิทรรศการเรื่องเล่าเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช 

  พื้นที่บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชในมีชนชาติที่สำคัญอย่างน้อย 4 ชนชาติ ที่เข้ามา
แต่ปัจจุบันยากที่จะแยกแยะได้ คือ ชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และชาวญี่ปุ่นโดยแต่เดิมชาว
อินเดียและชาวจีนจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เขตตัวเมือง ส่วนชาวมาเลย์หรือชาวไทยมุสลิมจะอาศัยและ
ทำกินอยู่พื้นที่รอบนอกเมืองและพื้นที่ติดทะเล ประกอบอาชีพทำการประมง ส่วนชาวญี่ปุ่นได้มีการ
ย้ายเข้ามาในช่วงสงครามโดยมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตำบลในเมืองและตำบลคลัง ซึ่งใกล้กับค่าย
ทหารวชิราวุธ บางกลุ่มสันนิษฐานว่ากลุ่มชาวญี่ปุ่นที่เขามาอาศัยในพื้นที่เข้ามาเพื่อต้องการสืบราชการ
ลับทางการทหาร ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

d  
ภาพที่ 5 สภาพการย้ายถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดร้านรักษาฟันชื่อ ร้านมาลุ 
ที่มา: เซโตะ มาซาโอะ, ชีวิตของมาซาโอะ เซโตะ : ผู้ถูกพ่อและญี่ปุ่นทอดทิ้ง, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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  สมัยยุคจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศใช้รัฐนิยม ซึ่งเป็นนโยบายปรับปรุง
วัฒนธรรมให้เหมือนอารยประเทศ และเพื่อปลุกระดมความรักชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487 ชาว
เมืองนครศรีธรรมราชเกิดการปรับตัวทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การแต่งกายของผู้ชาย จากเดิมนุ่งโสร่ง 
เปลือยกายท่อนบน โกนผม ใช้ผ้าแถบคาดอก ซึ่งเป็นสภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้น เมื่อมีการประกาศ
ใช้รัฐนิยมจึงต้องเปลี่ยนแปลงจนมีคำพูดติดปากว่า “ห้ามกินหมาก ห้ามนุ่งโจงกระเบน ต้องสวมหมวก 
จุมพิตภรรยาก่อนออกจากบ้าน” หากผู้ใดปฏิบัติผิดไปจากคำสั่งที่ประกาศในรัฐนิยม  จะถือว่าคนผู้
นั้นมีความผิด 39 

d  
ภาพที่ 6 การแต่งกายสมัยรัฐนิยม พ.ศ. 2481 
ที่มา: ปรีชา นุ่นสุข, ผันแลเมืองนคร, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี 
นครศรีธรรมราช 

d  d  
ภาพที่ 7 สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหลังวิกดาว ย่านการค้าในอดีต ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2518 
ที่มา: เจริญ อังคสุวรรณ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

_____________________________ 
 39 ปรีชา นุ่นสุข, ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ: ที พี.พริ้นท,์ 2540, 47.
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   1. ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
  ในด้านศาสนาพื้นที่นี้มีความหลากหลายในเรื่องศาสนามากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงโดยจะนับถือแตกต่างกันตามเชื้อชาติ จากหลักฐานทางโบราณคดีศาสนาพุทธจะมี
จำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์ศาสนซิกข์ ศาสนาขงจื้อ โดยศาสนาพุทธ
นับว่ามีความรุ่งเรืองและทั้งที่ปรากฏจากหลักฐานทางโบราณวัตถุของพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็น เช่น 
พระพุทธรูปประจำเมือง พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และวัดที่อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองใน
ปัจจุบันจำนวนกว่า 100 วัด ศาสนาอิสลาม สันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาในช่วงเมืองมีความรุ่งเรืองและ
เดินทางเข้ามาโดยทางเรือและมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ศาสนาคริสต์มีจำนวนไม่มากนัก จากหลักฐานระบุ
ว่าเข้ามาในพื้นที่โดยการเข้ามาของหมอสอนศาสนาชาวยุโรปและชาวอเมริกัน แต่ไม่ได้รับความนิยม
ในพื้นที่มากนัก ศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาในช่วงแรก ๆ และมีความเจริญรุ่งเรืองมากจากการขุดพบ
โบราณสถานและรูปเคารพที่พบอยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งจังหวัด จึงสันนิษฐานได้ว่าศาสนาพราหมณ์
เคยเจริญรุ่งเรืองมากในนครศรีธรรมราช 
  ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับความ

รุ่งเรืองของศาสนา เพราะทุกประเพณีที่มีอยู่ในพื้นที่จะมีที่มาจากอิทธิพลของศาสนาเป็นส่วนใหญ ่
โดยเฉพาะศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ จากการค้นคว้าและรวบรวมจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งต่าง ๆ สามารถสรุปประเพณีที่มีความสำคัญของพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชได้ดังนี้ 
       ศาสนาพราหมณ์ 
   1. ประเพณีตรียัมปวาย หรือโล้ชิงช้า ได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2475 
   2. ประเพณีแรกนาขวัญ ได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 
   3. ประเพณีไล่แม่มด รับอิทธิพลจากลังกาและได้ยกเลิกไปใน พ.ศ. 2475 
   4. ประเพณีสงกรานต์แห่นางดาน 
   5. ประเพณเีกศหลักเมือง   
       ศาสนาพุทธ 
   1. ประเพณีให้ทานไฟ 
   2. ประเพณีกวนข้าวมธุปายาสยาคู 
   3. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
   4. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน 
   5. ประเพณีลากพระ 
   6. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
   7. ประเพณีสวดด้าน 
   8. ประเพณีสวดมาลัย 
   9. ประเพณีการทำขวัญ เช่นเดียวกับการทำขวัญข้าว ขวัญนาค ขวัญเรือ 
   10. ประเพณียกขันหมากพระปฐม 
   11. ประเพณีการขึ้นเบญจา 
   12. ธรรมเนียมการออกปาก 
   13. ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น การเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย 
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d  d  
ภาพที่ 8 ประเพณีการตักบาตรธูปเทียน ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุด
แห่งชาตินครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 9 ประเพณีการแห่หมฺ ในประเพณีวันสารทเดือนสิบ บนถนนราชดำเนิน ประมาณปี พ.ศ. 2500 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุด
แห่งชาตินครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 10 ประเพณีโบราณขวนแห่ช้าง ม้า ในพิธีรับเกศหลักเมือง บนถนนราชดำเนิน ถ่ายป ีพ.ศ. 2530 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุด
แห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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   เมื่อมีการอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ ๆ คติความเชื่อต่าง ๆ ที่ส่งผลจากศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การรับอิทธิพลจากต่างชาติที่เข้ามาค้าขาย เกิดการละเล่นพื้นบ้าน กีฬา 
และมหรสพ เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่
ได้แก่ 
   1. หนังตะลุง 
   2. มโนราห์ 
   3. เพลงบอก 
   4. เพลงคำตัก  
   5. เพลงนา 
   6. กาหลอ 
     7. ปริศนาคำทาย 
   8. ลิเกป่า 
   9. การเล่นสะบ้า 
   10. การเล่นเชื้อ 
   11. กีฬาไก่ชน 
   12. กีฬาวัวชน 

d  d  
ภาพที่ 11 การแสดง “มโนราห์” ในโอกาสรำถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี ในรัชกาลที่ 5
  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ที่มา: สารัตน ์ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  นอกจากมโนราห์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ยังเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันแล้ว ในพื้นที่เขตเมือง
นครศรีธรรมราชยังมีละครหลวง ซึ่งจากข้อมูลเท่าที่มีการบันทึกและความเห็นจาก สารัตน ์ ธนิกกุล 
(สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2556) กล่าวว่าละครหลวงมีความรุ่งเรืองในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย เป็นที่โด่งดัง
ของนครศรีธรรมราช ครั้นมีแขกบ้านแขกเมืองจากต่างประเทศมาเจริญสัมพันธไมตรี ทั้งโปรตุเกสและ
ฝรั่งเศส ได้จัดแสดงละครหลวง จนเป็นที่กล่าวขานโดยทั่วไป 
  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองจนสืบทอดมายุค

สมัยรัตนโกสินทร์ หมดความนิยมในยุค 40-50 ปีให้หลัง ปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของ      
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คณะละครหลวงที่สามารถหาข้อมูลได้อยู่สองคณะ คือ คณะละครท่าม้าและคณะคุณพร้อม ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่รกร้างไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงเป็นพื้นที่มรดกของรุ่นหลาน 

d  d  
ภาพที่ 12 สภาพปัจจุบันของพื้นที่ตั้งเดิมของคณะละครท่าม้า และคณะละครคุณพร้อม  
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555)  
   
  จากการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา นับว่ากิจกรรมการละ
เล่น กีฬาพื้นบ้าน และมหรสพเหล่านี้จะได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของคนในพื้นที่มาก 
  อีกองค์ประกอบหนึ่งคือด้านศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และนับว่า
พื้นที่บริเวณนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปกรรมสาขาและแขนงต่าง ๆ ของภาคใต้ตั้งแต่อดีต ด้านงาน
หัตถกรรมพื้นเมืองที่เป็นที่นิยมในทุกระดับชั้นตั้งแต่ขุนนางไปจนถึงกษัตริย ์ จากการรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ศึกษา เคยเป็นแหล่งงานศิลปกรรมที่สำคัญคือ 
   1. การทำเครื่องถม 
   2. การทอผ้ายก 
   3. งานแกะตัวหนังตะลุง 
   4. งานแทงหยวก 
   5. ทำเครื่องทองเหลือง 
   6. การทำหมาตักน้ำ 
   7. ช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูป 
  จากสิ่งที่เป็นองค์กอบจากการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของพื ้นที ่เห็นได้ว่าสิ ่งที ่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที ่อยู ่คู ่กับพื ้นที ่เมือง

นครศรีธรรมราชไว้มากมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะประกอบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่เมือง
นครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน 
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  2. ด้านประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจ 

d  
ภาพที่ 13 การใช้เรือชนิดต่าง ๆ จอดที่ท่าเมืองนครศรีธรรมราช ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุด
แห่งชาตินครศรีธรรมราช 

d  

(ก)                                                (ข) 
ภาพที่ 14 ภาพเปรียบเทียบสภาพย่านการค้าบริเวณถนนเนรมิต 
             (ก) ภาพถ่ายป ีพ.ศ. 2507          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) ศุภชัย แซ่ปุง, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่ิอ
ตุลาคม 2555 
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d  
ภาพที่ 15 ย่านการค้าตำบลท่าวัง ปีที่ถ่าย พ.ศ. 2512 
ที่มา: ปาศวัตร พัฒนกิจจำรูญ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 4.2.1 ตำแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต 
  พื้นที่ย่านถนนราชดำเนินที่เป็นถนนสายประวัติศาสตร์อยู่ในพื้นที่ของตำบลใน

เมือง ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง และส่วนหนึ่งของตำบลปากพูน ซึ่งอยู่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และบางส่วนของเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พื้นที่ศึกษามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,125 ไร่ พื้นที่อำเภอเมืองอยู่ที่ละติจูดที่ 99 
องศา 58 ลิปดา 17.5 ฟิลิปดาตะวันออกและเส้นละติจูดที ่8 องศา 25 ลิปดา 12.5 ฟิลิปดาเหนือ ตัว
เมืองตั้งอยู่บนหาดทรายชายทะเลที่เรียกว่าหาดทรายแก้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นสันดอนทรายที่เกิดจาก
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยไล่มาเป็นแนวยาวมาจากทิศเหนือบริเวณอำเภอท่าศาลา ไปสิ้นสุดที่คลอง
การะเกดอยู่ในเขตอำเภอเชียรใหญ่ บางส่วนบางตอนของสันทรายมีสันทรายแยกเป็น 2-3 แนว มี
ลักษณะคล้ายลูกคลื่นสันทราย อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราชและด้านทิศเหนือเริ่ม
ตั้งแต่หลังค่ายวชิราวุธ พื้นที่เป็นสันทรายที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่สองแนวนี้เป็นที่ตั้งของพื้นที่ตัวเมืองใน
ปัจจุบัน 
  พื้นที่ศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตดังนี ้
   ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดกับ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน 
   ทิศใต้    มีอาณาเขตติดกับ ตำบลท่าเรือ 
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   ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ พื้นที่ทำการเกษตร ตำบลนาเคียน และตำบล
โพธิ์เสด็จ 
   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านและถนนสายเศรษฐกิจพัฒนาการคูขวาง 
ตำบลท่าชัก และตำบลปากนคร 

 

12 
 

 
แผนที่      ที่ตั้งและอาณาเขตของพื้นที่ศึกษา 

 

      
 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

 

มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที่ 
 

สนามบินนครศรีธรรมราช 

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

             ชุมชนโบราณ 
             ค่ายวชิราวุธ 

ถนนทางหลวง 
                   คลอง 

             สนามบินนครศรีฯ 

                           พ้ืนท่ีศึกษา 

1

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ
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 4.2.2 สภาพทางภูมิศาสตร์  
     พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง ในแนวทอดยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ 
เป็นเขตที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่พื้นที่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงอ่าวไทยโดยตลอดแนว
ความยาวเหนือ-ใต้ ที่ราบบริเวณด้านทิศเหนือเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำและทะเลเป็นหลัก 
พื้นที่ส่วนใหญ่ในขอบเขตที่ศึกษามีลักษณะเป็นสันทราย มีแม่น้ำลำคลองที่มีต้นน้ำจากบริเวณเทือก
เขานครศรีธรรมราชตอนกลางผ่านบริเวณที่ราบนี้จำนวนหลายสาย พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ดิน
ตะกอนปนทราย และดินเหนียว จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก แม่น้ำที่ไหลผ่านและมีความสำคัญได้แก ่
  1. คลองท่าวัง ที่เกิดจากแหล่งน้ำในหลายสาขาในเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหล
ผ่านอำเภอลานสกา อำเภอเมือง ผ่านสะพานราเมศวร์ ตำบลท่าวัง ออกทะเลที่ปากพญา อดีตเป็น
แม่น้ำที่มีความสำคัญในการค้าขายกับต่างประเทศ ปัจจุบันสะพานราเมศวร์ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยทำให้สะพานขาด ซึ่งอยู่ในช่วงซ่อมบำรุงใหม่ 

d d  
ภาพที่ 16 คลองท่าวัง พ.ศ. 2446 
ที่มา: อรรถ ศิริรักษ์, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 17 คลองท่าวัง พ.ศ. 2554 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

  2. คลองหน้าเมือง เป็นคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบริเวณอำเภอลานสกา ไหล
ผ่านกำแพงเมือง สะพานนครน้อย และสะพานหลังจวนผู้ว่า 
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d d  
(ก)                                                   (ข) 

ภาพที่ 18 ภาพเปรียบเทียบคลองหน้าเมือง 
             (ก) ภาพถ่ายป ีพ.ศ. 2504          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) สารัตน ์ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555 

  3. คลองวัดชายนา ไหลมาจากเทือกเขาในอำเภอลานสกา เป็นเส้นทางการคมนาคม
หลักของชาวบ้านที่เดินทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอปากพนังในอดีต  
  4. คลองสวนหลวง  มีต้นกำเนิดจากแหล่งเดียวกับคลองวัดชายนา  และแยกสายไป
บริเวณชุมชนหัวท่า ยังเป็นพื้นที่ระบายน้ำเมื่อมีอุทกภัย  
  5. คลองคูพาย  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในอำเภอลานสกา  ไหลผ่านอำเภอพระ
พรหม อำเภอเมือง แล้วไหลออกสู่อ่าวไทย เป็นคลองระบายน้ำของพื้นที่ตำบลในเมือง 
  เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่าง ๆ ของดินจากการพัดพา
ของกระแสน้ำ และมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ประชาชนในแถบนี้จึงประกอบอาชีพการเกษตรเป็น
หลัก รองลงมาคือทำการประมง 
 ลักษณะภูมิอากาศ ที่ตั้งของตัวเมืองอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและทะเลเป็น
คาบสมุทรทั้งสองด้าน คือด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกทะเล
อันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และ
พายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน สามารถแบ่งประเภทและช่วงเวลาได้ดังนี ้
  1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ลมนี้มีทิศทางพัดผ่านบริเวณคาบสมุทรอินเดียและ
ทะเลอันดามันเข้าสู่ประเทศไทย พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกจึงมีฝนตกชุก ในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มกราคม 
  2.  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกชุก
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
  3.  พายุหมุนเขตร้อน เป็นความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นเหนือน่านน้ำในเขตร้อน ที่เกิด
ในช่วงละติจูดที่ 5-20 องศาเหนือ ได้แก ่พายุดีเปรสชั่น พายุหมุนเขตร้อน และพายุใต้ฝุ่น 
 ลักษณะฤดูกาล ในพื้นที่มี 2 ฤดูคือ 
  1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย 89% 
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  2.  ฤดูฝน แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็น
ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวกั้น
ทิศทางลมจึงทำให้ฝั่งอำเภอเมืองมีฝนตกไม่มากนัก ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็น
ช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ช่วงนี้มีฝนตกหนาแน่น 

4.3 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและประชากร  
 4.3.1 ลักษณะทางสังคม 
   รูปแบบทางสังคมของพื้นที่ของประชากรในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จาก
การปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแล้ว สิ่งที่ส่งผลต่อรูปแบบของลักษณะทางสังคมของ
พื้นที่นี้คืออิทธิพลของอารยธรรมจากประเทศอินเดียที่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่ง
ผลให้อิทธิพลของประเทศอินเดียปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยแบ่งและสรุปได้ดังนี ้
  4.3.1.1. ด้านการปกครอง ก่อนที่รูปแบบการปกครองจะส่งอิทธิพลมา ประชาชน
ในท้องถิ่นคงจะไม่แตกต่างกันกับในดินแดนอื่น ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการอยู่กัน
เป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจัดกระจายกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย เมื่อมีการรวมตัวจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่
มีหัวหน้าการปกครอง เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับภายนอกจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ มีการพัฒนา
ตามยุคสมัยและปรับเปลี่ยนตามความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตในสมัยก่อนอยู่กันแบบเครือญาติ มีการ
ไปมาหาสู่กันเนื่องจากมีการสร้างบ้านใกล้ ๆ กับบ้านของบรรพบุรุษ จนปัจจุบันเป็นการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  4.3.1.2. ด้านการค้าขาย ในช่วงเวลาที่นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่าที่สำคัญใน
ด้านการติดต่อค้าขายและการเดินเรือที่สำคัญ จากการค้นคว้าซึ่งเป็นผลกระทบโดยอ้อมจากการเข้า
มาของพ่อค้าต่างชาติคือการนำเอาอารยธรรมต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่เมือง ทั้งด้านการค้าขายและ
ศาสนา แม้ว่าความสำคัญของการค้าขายทางเรือได้หมดความสำคัญลง พื้นที่ชุมชนรวมถึงย่านการค้า
เก่าภายในตัวเมืองยังคงหลงเหลือให้ศึกษา 
 4.3.2 ลักษณะทางวัฒนธรรม 
  ด้วยรูปแบบการพัฒนาการจากการเข้ามาของอิทธิพลต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองนครศรี 
ธรรมราชจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมมาอย่างช้านาน จนได้มีการ
บันทึกหลักฐานต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้ปรากฏชื่ออยู่ในทุกสมัยทั้งศิลาจารึก จดหมายเหตุ 
วรรณกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าปัจจัย
หลาย ๆ ด้านที่ส่งผลให้พื้นที่บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชมีอารยธรรมและสภาพดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งมีส่วน
สำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั่วในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และยกให้เป็น
ศูนย์รวมของศาสนจักรและศิลปวัฒนธรรมของชาวพุทธที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตั้งแต่อดีต โดยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินด ูซึ่งในองค์ประกอบทางด้าน
ศาสนาและความเชื่อ สามารถจัดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมกับพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราชสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  4.3.2.1 ด้านพระพุทธศาสนา  เป็นทั้งประเพณีพิธีกรรมความเชื่อภายในพื้นที่ที่
เกี ่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จากการศึกษารูปแบบการปฏิบัติที ่สืบเนื ่องมาในพื้นที ่เมือง
นครศรีธรรมราชมีอยู่มากทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลและชุมชน อาจมีบางพิธีกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพราหมณ์จากความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองศาสนาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ที่สืบทอดกัน
ยาวนาน และสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน 
   1. พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด เป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน
โดยเชื่อว่าบุตรที่กำลังจะเกิดจะแสดงลางบอกเหตุต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเชื่อในเรื่องดาวตกและลางบอก
เหตุอื่น ๆ เช่น ความฝัน และมีข้อห้ามต่าง ๆ มากมายสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ ์จะดูแลมารดาในช่วง
หลังทำคลอดด้วยคาถาต่าง ๆ และมีความเชื่อถึงเรื่องเทวดาดูแลประจำตัวเด็กเมื่อแรกเกิด ในปัจจุบัน
ความเชื่อเหล่านี้ได้ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ ยังมีอยู่บางส่วนที่ยังคง
ยึดถือเรื่องเทวดาที่รักษาทารกแรกเกิด 
   2. พิธีกรรมเกี่ยวกับการบวช การบวชของชาวเมืองนครศรีธรรมราชไม่ได้
มีความแตกต่างมากนักจากส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย จุดมุ่งหมายเพื่อสืบทอดประเพณี และเพื่อตอบ
สนองคุณแก่ผู้มีพระคุณ ก่อนที่จะเข้าบรรพชาจะต้องเตรียมตัวอยู่ที่วัดก่อนบวชประมาณสองเดือน ซึ่ง
จะเรียกว่าเด็กวัดใหญ่ พิธีกรรมเรื่องบวชไม่แตกต่างอะไรมากนัก 
   3. พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเจริญ
ทางด้านวัฒนธรรม โดยจะมีความเชื่อว่าในสมัยโบราณผู้ชายที่ยังไม่ผ่านการบวชจะแต่งงานไม่ได้ เพื่อ
ที่จะได้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายหญิงเปรียบเสมือนว่าได้ทดแทนบุญคุณของบุพการี และได้นำหลักธรรม
ที่ได้ศึกษามาเป็นหลักปฏิบัติครองคู่ครองเรือน เพื่อให้ครอบครัวดำเนินไปด้วยความราบรื่น 
   4. พิธีกรรมการทำศพ โดยมีความเชื่อโบราณที่ว่าหากกระทำไม่พิถีพิถัน 
หรือตามประเพณี จะทำให้ญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังได้รับความเดือดร้อน จึงมีขั้นตอนและพิธีกรรมต่าง 
ๆ ทั้งประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีที่อยู่ในศพ เพื่อไม่ให้รังควานและทำความเดือนร้อน
กับศพ เรียกว่า พิธีดอย แล้วพรมเครื่องหอมต่าง ๆ จนถึงกระบวนการเผาศพ และในวันรุ่งเช้ามีการ
เก็บกระดูก เรียกว่าพิธีดับธาตุ นำไปลอยอังคารหรือเก็บไว้บูชา 
   5. พิธีกรรมให้ทานไฟ เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชพิธีหนึ่งที่จัดในหน้าหนาว ถึงแม้ว่าโดยสภาพ
ทางภูมิอากาศของนครศรีธรรมราชจะไม่มีฤดูหนาวก็ตาม แต่จะมีช่วงหนึ่งที่อากาศในนครศรีธรรมราช
จะหนาวกว่าปกติคือในราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ด้วยอุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้อาจจะส่งผลกระ
ทบในหมู่พระสงฆ์และต่อสถาบันศาสนา จึงพร้อมใจเข้าวัดในยามเช้า แล้วช่วยกันก่อกองไฟกองใหญ่
ในบริเวณลานวัด หากที่วัดมีพระสงฆ์หลายรูปก็จะก่อหลายกอง เมื่อก่อไฟเสร็จจะนิมนต์พระสงฆ์มา
ผิงไฟ เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น จึงเกิดความปลื้มใจของผู้ปฎิบัติจนทำเป็นประจำสืบต่อมาทุกปี 
จนกลายเป็นประเพณีให้ทานไฟ โดยหมายถึงการทำทานด้วยไฟ ต่อมาได้มีการทำขนมพื้นบ้านที่
สามารถทำได้ง่าย เช่น ขนมเบื้อง ขนมครก กล้วยทอด เมื่อนิมนต์พระภิกษุมาผิงไฟ แล้วนำขนมที่ได้
ทำมาถวายในโรงฉันหรือในบริเวณลานวัดใกล้ ๆ กับกองไฟ แล้วแต่ละพื้นที่ของบริเวณในแต่ละวัดจะ
เอื้ออำนวย เมื่อฉันเสร็จพระสงฆ์จะให้ศีล เมื่อแดดยามเช้าเริ่มทำให้อากาศอบอุ่น ชาวบ้านจะช่วยเก็บ
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กองไฟและแยกย้ายกันกลับด้วยความอิ่มบุญ เปรียบเสมือนเป็นการทำบุญและเป็นการเริ่มต้นวันใหม่
ที่ดี 

d  d  
ภาพที่ 19 ประเพณีให้ทานไฟ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ  
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ธันวาคม 2556) 

   6. พิธีกวนข้าวมธุปายาสยาคู เป็นพิธีกรรมที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่า
พิธีนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติที่กล่าวถึงนางสุชาดาจะบวงสรวงเทวดา จึงหุงข้าวมธุปายาส 
คือหุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วน แล้วจัดลงในถาดทองไปที่ต้นโพธิ์ที่พระสิทธัตถะประทับอยู ่ โดยเข้าใจว่า
เป็นรุกขเทวดา จึงไปถวายข้าวมธุปายาสนั้น พระสิทธัตถะรับถาดนั้นแล้วเสวยข้าวมธุปายาสหมดแล้ว
ลอยถาดในกระแสน้ำ และคืนนั้นเองที่ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงเชื่อว่าเป็นข้าวมธุปายาสนั่นเองที่ทำให้พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงเห็น
ว่าเป็นของดีของวิเศษสามารถบันดาลความสำเร็จได ้ จึงทำกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีของชาว
นครศรีธรรมราช แต่เดิมอาจทำในเดือนสิบหรือเดือนหก แต่ปัจจุบันนิยมทำในวันขึ้น 13 ค่ำ และ 14 
ค่ำ เดือนสาม หรือก่อนวันมาฆบูชา 1-2 วัน แต่เดิมจะใช้หญิงพราหมณ์และเชื้อพระวงศ์ผู้หญิง ที่เป็น
สาวพรหมจารีเท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้ยึดถือเรื่องนี้มากนัก เมื่อกวนเสร็จจะนำไปถวายพระสงฆ์ในวัน
รุ่งขึ้นและจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ร่วมงานได้กินถือว่าเป็นอาหารมงคล การกวนข้าวมธุปายาสยาคูใน
ปัจจุบันได้กระทำในสามวัดด้วยกันคือ วัดนาบุญรอบ วัดศาลามีชัย และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
โดยที่จะมีชาวบ้านมาช่วยงานและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ความบันเทิงคึกครื้น

ตลอดทั้งคืน เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ชาวบ้านและผู้ที่มาร่วมทำบุญจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือ
นักท่องเที่ยวก็หมุนเวียนมาช่วยกวนข้าวมธุปายาสยาค ู ถือว่าเป็นการทำสิ่งมงคลให้แก่ชีวิต ส่วน
พิธีกรรมในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นจะใช้หญิงนุ่งขาวห่มขาว รักษาศีลบำเพ็ญภวนา ในสำนัก
ปฏิบัติธรรมใกล้เคียงมากวนข้าวมธุปายาสยาคู และมีพิธีพราหมณ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเริ่ม
พิธีการกวนข้าวมธุปายาสยาคู 



 85

d  d  
ภาพที่ 20 ประเพณีกวนข้ามธุปายาสยาคูของวัดศาลามีชัย และวัดพระมหาธาตุ  
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2556) 

   7. พิธียกขันหมากพระปฐม เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธ งาน
บุญ และมีการทำสืบต่อเนื่องมาเป็นเวลานานในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่เดิมจะทำในวัดเขต
รอบนอกที่ต้องการมีความจำเป็นสร้างอุโบสถ วิหาร กำแพงวัด หรือซ่อมแซมบูรณะที่ต้องใช้เงิน
จำนวนมากในการดำเนินการ โดยพิธีกรรมนี้จะอาศัยแบบอย่างมาจากพุทธประวัติ โดยสมมุติคู่บ่าว
สาวมาหนึ่งคู่มาเป็นตัวแทนของพระเจ้าสุทโทธนะและพระนางสิริมหามายา จัดพิธีแต่งงานขึ้นในวัด
โดยจะหาบุคคลที่มีรูปงาม ผิวพรรณดี ภายในหมู่บ้านมาร่วมพิธี แต่ก็มีบางครั้งที่นำคู่บ่าวสาวที่กำลัง
จะแต่งงานเข้ามาร่วมพิธี โดยตั้งขบวนแห่หน้าวัดและมีการเรี่ยไรเงินผู้ที่มาร่วมงานโดยบ่าวสาว ซึ่งจะ
แต่งกายคล้าย ๆ กับการแต่งกายของมโนราห์ โดยนำเงินที่ได้มารวบรวมให้กับทางวัดใช้ประโยชน์ต่อ
ไป โดยพิธีกรรมนี้ จะสามารถจัดได้ตลอดทั้งปี แต่ยกเว้นเพียงแค่ช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเท่านั้น ใน
พื้นที่ภายในเขตเมืองพิธีกรรมนี้ในปัจจุบันไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่ยังมีกลุ่มคณะสื่อเมืองคอนได้
มีแผนฟื้นฟูพิธีกรรมนี้ให้ได้รับความนิยมและเพื่ออนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชไม่

ให้สูญหายไป 
   8.  พิธีลากพระ บางครั้งเรียกว่า พิธีชักพระหรือพิธีแห่พระ เป็นพิธีที่ทำสืบเนื่อง
มาตั้งแต่โบราณ จากการสืบค้นข้อมูลสันนิษฐานว่าในกระบวนการแรกเริ่มของพิธีลากพระ อาจเกิด
จากการปฏิบัติตามประเพณีการแห่เทวรูปในศาสนาพราหมณ์ เช่น การแห่เทวรูปพระศิวะ และการ
แห่เทวรูปพระวิษณุ ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองอาจได้รับแบบอย่างจากการแห่เทวรูปมา
ดัดแปลงใช้กับการแห่พระพุทธรูปของศาสนาพุทธ เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งจะตรงกับวัน
สุดท้ายของการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ประชาชนที่ไป
รอรับเสด็จได้นำภัตตาหารไปถวายพระพุทธองค์ด้วย แต่เนื่องจากประชาชนที่ไปรับเสด็จกลับ
มหานครมีจำนวนมากจนไม่สามารถเข้าเฝ้าถวายภัตตาหารได้ จึงเอาภัตตาหารห่อด้วยใบไม้แล้วส่งต่อ 
ๆ เข้าไปถวาย จึงเกิดประเพณีการห่อต้มเป็นอาหารประจำพิธีนี้ขึ้น แล้วชาวเมืองอัญเชิญพระพุทธ
องค์ขึ้นประทับบนบุษบกที่เตรียมไว้แล้วแห่พระพุทธองค์ไปยังที่ประทับ จนกลายเป็นที่มาของพิธีลาก
พระปฏิบัติต่อกันมา ในเมืองนครศรีธรรมราชจัดพิธีลากพระด้วยสองรูปแบบคือลากพระบกและลาก
พระน้ำ การลากพระบกคือเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเป็น
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ตัวแทนของพระพุทธเจ้า แล้วลากไปบนถนนหรือคันนาไปยังวัดต่าง ๆ โดยสมัยก่อนการเดินทางทาง
เรือยังเป็นสิ่งที่สะดวกบางเส้นทางต้องนำลงเรือแห่ทางน้ำ ลากไปยังจุดมุ่งหมายที่ชุมนุมของพนมพระ 
หรือจุดรวมเรือพระของทุกวัดตามแต่จะตกลง ในที่ชุมนุมของเรือพระบรรยากาศของงานมีการแสดง
งานรื่นเริงอย่างสนุกสนานทั้งการละเล่น กีฬาพื้นบ้าน และมหรสพในที่ชุมนุมเรือพระแล้วลากกลับวัน
ในวันรุ่งขึ้น ในวันกลับจากคำบอกเล่าชาวบ้านจะช่วยกันลากกลับวัดด้วยความสนุกสนาน ค่ำที่ไหน
นอนที่นั่น ระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านร่วมถวายเงินหรือขนมต้มเพื่อเป็นเสบียงแก่ผู้ลากพระกลับวัด 
บริเวณสองข้างทางเมื่อเรือพระผ่านบริเวณหน้าบ้าน ชาวบ้านจะช่วยออกมาลากเรือพระแสดงถึงความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนใกล้เคียงที่สะท้อนถึงความสามัคคีของ

คนเมืองนครศรีธรรมราช เรือพระในปัจจุบันได้นำรถยนต์มาดัดแปลงเพื่อสะดวกต่อการลากบนถนน 
แต่ยังคงมีบางวัดที่ยังคงรูปแบบเรือพระโบราณซึ่งต้องใช้จำนวนคนจำนวนมากและใช้เวลาที่นานกว่า 
แต่ยังคงมีการอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรือพระของวัดในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
จะลากไปรวมกัน 2 ที่ คือ บริเวณสนามหน้าเมืองและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นับว่าเป็นอีกพิธีกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในพื้นที่ และความมีจิตสำนึกร่วมกันต่อประเพณีของเมือง
นครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 21 ความเชื่อด้านศาสนาพราหมณ์ที่อยู่ในประเพณีชักพระ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2556)  

d  d  
ภาพที่ 22 ประเพณีลากพระบนถนนราชดำเนินนครศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2556) 
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   9. พิธีสวดมาลัย เป็นพิธีที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีการทำศพ โดยเกิดจากปรัชญา
ความคิดที่ว่า เมื่อในช่วงที่ญาติมิตรมาเฝ้าศพที่อยู่ในช่วงการบำเพ็ญกุศลนั้น บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความเศร้าโศกจึงหาทางขจัดบรรยากาศเหล่านั้น จึงจัดพิธีสวดขึ้นเพื่อความรื่นเริงเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้า
มาแทรก และยังเป็นการสอนธรรมมะไปในเวลาเดียวกัน จึงเกิดคณะเพื่อมาอ่านหรือสวดหนังสือพระ
มาลัยซึ่งเป็นบทกลอนที่ได้แต่งขึ้น เป็นบทประพันธ์แบบกาพย์กลอนเกี่ยวกับพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้า การเวียนว่ายตายเกิด แต่ระยะหลังต่อมาการสวดมาลัยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การปรับ
เปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยโดยเค้าโครงเดิมของบทสวดมาลัยเดิมพอเหลือเป็นเค้าโครงเท่านั้น 
เพื่อความสนุกสนานบางบทสวดหาเค้าโครงเดิมไม่ได้39 การสวดมาลัยจึงเป็นที่ได้รับความนิยมและ
เป็นที่สนุกสนานทั้งผู้สวดและผู้ฟัง ทำให้งานที่เงียบเหงามีความครื้นเครง โดยคัมภีร์ที่ใช้ในการสวด
เรียกว่าคัมภีร์มาลัย ซึ่งปัจจุบันยังคงมีอยู่ในวัดหลายแห่งในเมืองนครศรีธรรมราช เช่น วัดสวนป่าน วัด
วังตะวันตก วัดท่าโพธิ์วรมหาวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล ปัจจุบันยังคงมีการสวดอยู่บ้างแต่หลงเหลืออยู่
น้อยมีวงมาลัยที่มีชื่อเสียงหลายวง เช่น วงมาลัยท่าวัง วงมาลัยโพธิ์เสด็จ 
   10. ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นอีกกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชเท่านั้น แต่เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ศึกษาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช บริเวณถนนราชดำเนิน เมื่อถึงวันแรม 13 ค่ำ เดือนสิบของทุกปี ชาวใต้ส่วนใหญ่จะ
นิยมกลับไปยังบ้านเกิดภูมิลำเนาเดิม เพื่อทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อที่ว่าจะกลับขึ้นมาพบ
ลูกหลานในเมืองมนุษย์เป็นเวลา 15 วัน ในช่วงประเพณีเดือนสิบเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศล เสบียง
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามความเชื่อกลับไปยังเมืองนรก ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จะจัดงานบุญเดือนสิบอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี ในช่วงวันแรม 14-15 ค่ำ เดือนสิบ โดยมีความเชื่อเกี่ยวข้อง
กับขนมในประเพณีนี้คือ ขนมพอง ใช้แทนพาหนะเดินทาง ขนมลา ใช้แทนเครื่องนุ่งห่ม ขนมเทียน 
แทนแสงประทีปนำทาง ขนมดีซำ แทนเงินใช้จ่าย ขนมบ้า แทนลูกสะบ้า ขนมเจาะรู ใช้แทนเครื่อง
ประดับ ใส่ในกะละมังบางที่ก็ใช้เข่งสานใบเล็กเรียกสำรับใส่ขนมว่า  หมฺรับ ในวันนั้นเรียกว่าวันยกหมฺ
รับ การจัดงานในแต่ละปีจะจัดขึ้นที่วัดพระมหาธาตุ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือเป็นที่รู้จักว่าทุ่งท่าลาด จะมีการประกวดการแต่งหมฺรับบนรถยนต์ 
ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ การแต่งกายร่วมขบวนย้อนยุค ใช้ผ้ายกเมืองนครแห่ไปบนถนนราชดำเนิน เป็นที่
สนใจกับผู้ที่รอชมขบวนอย่างมาก 

_____________________________ 
 39 ถนอม พูลวงศ์, ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2550), 
32-37.
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d  d   
ภาพที่ 23 บรรยากาศประเพณีวันสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช บนถนนราชดำเนิน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
    11. ประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์วันสงกรานต ์ ในวันที่ 13 เมษายน ของ
ทุกปีจะมีประเพณีของเมือง โดยอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ ซึ่งมีความ
สำคัญเคียงกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช จะแห่ไปประดิษฐานที่สนามหน้าเมืองเพื่อให้
ประชาชนได้สักการบูชาและสรงน้ำ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ชาวนครศรีธรรมราชในพื้นที่และ
จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
ครอบครัว แต่มีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องประเพณีพิธีกรรมนัก ให้ความสนใจแค่การเล่น
น้ำสนุกสนานเพียงอย่างเดียว จนผู้ที่รักความสงบจะงดออกจากบ้านในวันนี้ เนื่องจากการคึกคะนอง
ของกลุ่มวัยรุ่น ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบไป
ด้วย 
  4.3.2.2 ด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
เป็นต้นกำเนิดของประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมที่สำคัญหลายประเพณี บางประเพณีได้สืบทอดและ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
   1. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ ของเมือง
นครศรีธรรมราช จะทำกันในวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชา และวันเพ็ญเดือนหกหรือวัน   
วิสาขบูชา โดยที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมถึงชาวต่างชาติ ร่วมกันบริจาคเงินทองตามกำลัง
ศรัทธา แล้วรวบรวมซื้อผ้าขาวมาเย็บต่อกันให้เป็นแถบยาว แล้ววาดภาพของพุทธประวัติลงบนผืนผ้า
ที่ร่วมกันรวบรวมเงินเรียกผ้าผืนนี้ว่า พระบฏ แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ผ้าสีเหลืองหรือสีแดง
แทน เนื่องจากการวาดรูปบนผืนผ้าต้องใช้เวลานานจึงใช้ผ้าสีเหลืองแทน มีขบวนแห่ผ้าขึ้นไปสักการะ
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ด้วยการห่มผ้าพระบฏรอบฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์  
   ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจากทั่ว

สารทิศจากการลงพื้นที่ได้เห็นถึงความตั้งใจ และความพยายามที่จะทำบุญใหญ่และมีส่วนร่วมกับ
ประเพณีนี้ประกอบกับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แห่ผ้าขึ้นธาตุนี้มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี 
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 d  d  
ภาพที่ 24 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ กุมภาพันธ์ 2556) 

   2. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน เกิดจากที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนำธูปเทียนมา
ตักบาตร เพื่อถวายเทียนแก่พระสงฆ์ให้ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงบ่ายของเดือนแปดแรมหนึ่งค่ำ 
จะมารอตักบาตรธูปเทียนเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ที่มาจากวัดต่าง ๆ ทั้งจากในเขตอำเภอเมืองและ
อำเภอใกล้เคียง บริเวณวิหารทับเกษตรหรือบริเวณหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ หลังจากนั้นจะเป็นการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยจุดเปรียง (การจุดเปรียง เป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อจุดโคมรับเทพเจ้า การนำ
น้ำมันมะพร้าวใส่ในเปลือกหอยพร้อมด้วยด้ายดิบจุดไฟที่ด้ายเพื่อให้ไฟสว่างไสวไปทั่วทั้งวัด) ชาวบ้าน
จะเรียกว่า การจองเปรียง ที่ฐานองค์พระบรมธาตุและเจดีย์บริวารโดยรอบ ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้เข้าร่วมตักบาตรธูปเทียนเยอะ ให้ต้องย้ายการตักบาตรธูปเทียนมาจัดบริเวณ
ลานทรายหน้าวัดแทน บางส่วนได้ใช้เทียนไขแทนการจุดเปรียงเนื่องจากหาวัสดุได้ง่าย และปลอดภัย
กว่า แต่ยังคงรูปแบบของประเพณีดั้งเดิมไว้ทั้งหมด 
   3. พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นอีกพิธีหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ
ผู้คน พุทธศาสนิกชน มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่างานประเพณีประจำปี นับว่าเป็นอีกพิธีกรรมที่สำคัญ 
เนื่องจากพระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้เป็นปูชนียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

จะจัดขึ้นอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอในโอกาสพิเศษและวันครบรอบที่สำคัญทางศาสนา เช่น การ
เสด็จพระราชดำเนินนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และเมื่อ
เกิดวิกฤติต่าง ๆ ของบ้านเมือง โดยมีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ ์ โดยพื้นที่จัดงานจะจัดในพระวิหาร
หลวง 
  4.3.2.3 ด้านศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมบางส่วนของศาสนาพราหมณ์บางประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง เนื่องจากความนิยมในการนับถือศาสนาพราหมณ์
ฮินดูได้ลดลงมาก จึงเหลือแต่บางประเพณีที่ยังคงสืบสานให้คงอยู่และเป็นประเพณีคู่กับการก่อตั้ง
เมืองยังคงมีให้เห็นอยู่ประจำทุกปี 
   1. ประเพณีแห่นางดาน เทศกาลมหาสงกรานต์ หรือเรียกว่าประเพณีแห่
นางดานเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีโล้ชิงช้าของศาสนาพราหมณ์ โดยพราหมณ์จะอันเชิญเทพนางดาน 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 องค์ขึ้นประดิษฐานอยู่บนเสลี่ยง ประกอบด้วยพระอาทิตย์และพระจันทร์หนึ่งแผ่น 
พระธรณีหนึ่งแผ่น พระแม่คงคาหนึ่งแผ่น จากนั้นจะมีขบวนแห่ขบวนเทพทั้งสี่จากศาลหลักเมืองไปยัง
เสาชิงช้าบริเวณหอพระอิศวรแล้วอัญเชิญประดิษฐานไว้หน้าหลุมบริเวณเสาชิงช้า เพื่อรอรับเสด็จพระ
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อิศวร ประเพณีแห่นางดานนี้จะจัดในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี โดยจะจัดในช่วงค่ำของวันที่ 14 
เมษายน โดยขบวนแห่จะมีความเป็นเอกลักษณ ์ เนื่องจากจะแต่งกายแบบพราหมณ์โบราณ และ
ขบวนแห่มีเครื่องดนตรีประโคมตลอดขบวนแห่ จะมีพราหมณ์พระครูนำขบวนเสลี่ยงเครื่องประดับ
โดยขบวนมีความงดงามมาก นับว่าเป็นประเพณีที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้ครบถ้วนที่สุดอีกประเพณี
หนึ่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าได้มีการฟื้นฟูประเพณีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการผสมผสานการแสดง
แสง สี เสียง เพื่อเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่มาร่วมงาน ทำให้มีผู้มาร่วมงานมากขึ้นทุกปีและนับว่าชาว
เมืองนครศรีธรรมราชเองยังเห็นคุณค่าของประเพณีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับเมือง
นครศรีธรรมราชมายาวนาน 

d  
ภาพที่ 25 พิธีแห่นางดาน บริเวณหอพระอิศวร พ.ศ. 2555 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2555) 

  4.3.2.3 ด้านชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ขอบเขตศึกษามีกลุ่มที่เป็นชาวไทยเชื้อสาย
จีนอาศัยอยู่มากบริเวณถนนท่าวังซึ่งเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องคือ 
   1. ประเพณี ตรุษจีน เป็นประเพณีที่เพิ่งมีการริเริ่มส่งเสริมให้จัดขึ้นภายใน
เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน แต่เดิมจะจัดกันแต่ละบ้านเป็น
พื้นที่ส่วนตัวไม่ได้มีกิจกรรมส่วนร่วมกันในพื้นที่ จึงได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
ที่ผ่านมา บริเวณจากสี่แยกท่าวังถึงวงเวียนสถานีรถไฟ โดยได้รับการตอบรับที่ดี นับว่าจะเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความความสำคัญ ด้านประวัติศาสตร์การค้าที่สำคัญใน
อดีต 
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d  d  
ภาพที่ 26 ประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟ พ.ศ. 2556 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยว, ภาพถ่ายประจำเมือง, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556,  เข้าถึงได้จาก การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4.3.3 ประชากร 
   อำเภอที่มีประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  คือเขตอำเภอเมืองมี
ประชากรจำนวน 266,837 คน 88,236 ครัวเรือน สัดส่วนการนับถือศาสนามีสถิติดังนี ้ไทยพุทธ ร้อย
ละ 90.83 ไทยมุสลิม ร้อยละ 8.72 ไทยคริสต์ ร้อยละ 0.45 ศาสนาพราหมณ ์ ซึ่งมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่
ครอบครัวบริเวณหอพระนารายณ์และกำลังลดลงเรื่อย ๆ ศาสนาขงจื้อ มีเพียงจำนวนเล็กน้อยในหมู่
ชาวจีน ศาสนาซิกข์มีเพียงเล็กน้อยในหมู่ชาวอินเดีย (เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช, 2555) 
 4.3.4 ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของพื้นที่ 
    พื้นที่ศึกษาแต่เดิมมีลักษณะชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้เกาะกลุ่มแน่นเหมือนในสภาพเมือง
ปัจจุบัน จากการค้นคว้าข้อมูลและการสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ภายในพื้นที่พบว่าแต่ในเดิมแต่ละ
ชุมชนไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กัน จะตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและแร่ธาตุในดิน 
ลักษณะอาชีพสมัยนั้นประกอบอาชีพทางการเกษตร และนำสินค้าทางการเกษตรไปขายยังปากแม่น้ำ
กับชาวจีนและชาวอินเดียจะได้ราคาด ี จึงทำให้แต่ละชุมชนจะเชื่อมด้วยพื้นที่ทางการเกษตร การเดิน
ทางจะใช้เรือเป็นส่วนใหญ่และการเดินเท้า ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น ส่วนมากจะอาศัยวัดหรือชายคาบ้าน
ของคนรู้จักเป็นที่พักระหว่างเดินทาง ทำให้ผู้คนไม่ว่าใกล้ไกลจะรู้จักมักคุ้นจะเรียกแทนกันว่า เกลอ 
ซึ่งแสดงถึงความใกล้ชิดกันโดยไม่ได้เป็นญาติกัน และจะยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นเมื่อมาช่วยงานบุญงาน
ประเพณีในแต่ละปี ทำให้มีโอกาสพบปะพูดคุยมากขึ้นจนมีประเพณีของชาวเมืองคือประเพณี
ออกปาก คือจะรวมกลุ่มช่วยกันร่วมมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนกับภาคกลางเรียกว่าออกแขก เช่น 
ออกปากเก็บข้าว ออกปากหามเริน (ย้ายตำแหน่งบ้าน) ความสัมพันธ์ในชุมชนโดยรอบจึงมีความช่วย
เหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน จากการค้นคว้าชุมชนโดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ศึกษาได้แก่ 
   1. ชุมชนโบราณวัดนาสน  ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่บริเวณทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่
สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช พืชผลทางการเกษตรคือ ข้าว บางส่วนส่งขายกับต่างประเทศโดยจะ
ล่องไปยังปากแม่น้ำ มีวัดนาสนเป็นศูนย์กลางของชุมชน สภาพปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากพอ
สมควรมีบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นจากการสนับสนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ 
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   2. ชุมชนโบราณวัดพระเขียน ตั้งอยู่ ที่ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จากหลักฐานน่าจะเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่
การก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัดพระเขียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันของชุมชน
โบราณนี ้บริเวณโดยรอบวัดพระเขียนเป็นที่พักอาศัย พื้นที่รอบนอกจะเป็นพื้นที่นาข้าว 
   3. ชุมชนโบราณวัดหญ้า  ตั้งอยู่ตำบลนาทราย  อำเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เก่าแก่อีกพื้นที่หนึ่งมีวัดหญ้าเป็นศูนย์กลางของชุมชน พื้นที่
ทำการเกษตรปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่นาข้าวเป็นส่วนใหญ่ 
   4. ชุมชนโบราณบ้านหัวอิฐ  ตั้งอยู่ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ชื่อว่าบ้านหัวอิฐได้มีการสันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งช่างอิฐที่มีฝีมือ โดย
จะนำอิฐไปก่อสร้างเมือง และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของเมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเมือง สภาพ
ปัจจุบันของชุมชนมีการสร้างบ้านทับลงชุมชนโบราณแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป จนรูปแบบอาคาร
บ้านเรือนในอดีตค่อย ๆ สูญหายไป และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในด้านการค้า เป็นตลาดการค้า
ผักผลไม้ที่สำคัญและใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช 
   5. ชุมชนโบราณบ้านหัวมีนา ตั้งอยู่ในตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่บริเวณทิศใต้ของเมืองนครศรีธรรมราช ชาวบ้านบริเวณนี้อยู่ติดกับคลองซึ่ง
สามารถนำเรือเล็กจากปากอ่าวเข้ามาจอดเทียบในคลองชุมชนได้ นับว่ามีความชำนาญในการประมง
และเป็นอาชีพหลักของประชากรในชุมชนบ้านหัวมีนา สภาพปัจจุบันได้มีถนนนครศรีธรรมราช-
สงขลาได้ตัดผ่าน ทำให้แบ่งเป็นชุมชนฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและมุสลิม
ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน 
   6. ชุมชนโบราณหัวท่า ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของย่านกำแพงเมืองเก่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ แต่เดิม
เป็นที่เก็บรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนใกล้เคียงเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันได้มี
ชุมชนใหม่สร้างทับกับชุมชนเก่า แทบไม่เห็นถึงร่องรอยของสภาพในอดีต ข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน พบว่าคลองสายที่ใช้ขนส่งสินค้าตื้นเขิน และแคบลงมากเนื่องจากการ
ลดความสำคัญการขนส่งทางน้ำลง 
   7. ชุมชนโบราณกำแพงเซา หรือเป็นที่รู้จักของชาวบ้านว่า บ้านแพงเซา ตั้งอยู่
ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระ
มหาธาตุ   มีวัดท้าวราษฎร์เป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงพื้นที่บริเวณนี้จึงทำสวนผล
ไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด เป็นต้น 
   8. ชุมชนโบราณกำแพงโคก หรือชาวบ้านเรียกว่า บ้านแพงโคก อยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกของบริเวณองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เมื่อสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก 
ตั้งอยู่ตำบลท่าไร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วัดกำแพงโคกเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมัชฌิมภูมิ พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบ ยังคงประกอบอาชีพทำนาข้าว 
   9. ชุมชนโบราณกำแพงสูง อยู่ทางทิศใต้ของเขตกำแพงเมืองเก่า ตั้งอยู่ในตำบล
กำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัดท่าเรือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในอดีต ปัจจุบัน
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เป็นวัดร้าง เป็นพื้นที่เพาะปลูกแต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อาศัยเป็นชุมชนสมัยใหม่ไม่คงเหลือเค้าโครงเดิม
ของชุมชนโบราณ 40 
  พื้นที่บางชุมชนได้มีการขุดพบโบราณวัตถุ จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่าชุมชน
ต่าง ๆ อาจจะตั้งก่อนที่เมืองนครศรีธรรมราชจะรุ่งเรือง โดยแต่ละชุมชนจะมีวัดเป็นศูนย์กลางและตั้ง
อยู่ใกล้คลองหรือริมแม่น้ำเพื่อทำการเกษตรและประมง ซึ่งเมื่อพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชมีความ
รุ่งเรือง มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติทำให้พื้นที่ชุมชนโดยรอบมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยโดย
การนำผลผลิตที่ได้ไปขายกับพ่อค้าต่างชาติ บางชุมชนจะเรียกเก็บภาษีค่าขนส่งผ่านทางเรือ ส่งผลให้
เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองด้านการค้าเป็นอย่างมาก ประเพณีต่าง ๆ ที่เชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้ลดลงหลังจากการตัดถนนสายนครศรีธรรมราช-สงขลา ทำให้การเดินทาง
ด้วยรถยนต์มีความสะดวกมากกว่าทางเรือ ทำให้วิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบเปลี่ยนแปลงไป แต่บาง
ประเพณียังคงมีการอนุรักษ์ไว้ เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีอาบน้ำคนแก่ ยังมีการพบปะของคน
ต่างชุมชนจะมาร่วมกันสืบสานประเพณีบริเวณในเมืองนครศรีธรรมราชตามที่จังหวัดได้กำหนดเป็น

พื้นที่จัดกิจกรรมของเมืองนครศรีธรรมราช 

 
_____________________________ 
 40 ตรึก พฤกษะศรี, นิราศเรื่องเมืองปากพนัง (นครศรีธรรมราช: เอกสารอัดสำเนา, 
2506).
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36 
 

แผนที่  2 แสดงตำแหน่งชุมชนโบราณ 
 

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

 

มาตราส่วน                
                           

KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : ดัดแปลงจากผังเมือง 

 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

ถนนราชดำเนิน 
                   คลอง 

                           พ้ืนท่ีศึกษา 

ชุมชนโบราณวัดนาสน 

ชุมชนโบราณวัดพระเขียน 

ชุมชนโบราณวัดหญ้า 

ชุมชนโบราณบ้านหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณบ้านหัวมีนา 

ชุมชนโบราณหัวท่า 

ชุมชนโบราณกำแพงเซา 

ชุมชนโบราณกำแพงโคก 

ชุมชนโบราณกำแพงเซา 
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 4.3.5  การมีส่วนร่วมทางสังคม 
   ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม โดยแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลได้มีการร่วมอนุรักษ์
ประเพณีของเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังคงมีให้เห็น จากการลงพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีประจำปีของเมืองนครศรีธรรมราช โดยแต่ละตำบลและแต่ละหมู่บ้านได้ร่วม
กิจกรรม พบปะพูดคุยกันอย่างสนิทสนมและกลมเกลียว พูดคุยในเรื่องราวเก่า ๆ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในเขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช และชุมชนโดยรอบ
ทำให้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชที่แสดงถึงรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณ ี
วัฒนธรรมของเมืองระหว่างชุมชนโดยรอบมีความชัดเจนขึ้น 

4.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา  
 ประชากรที่อยู่พื้นที่ศึกษาในเขตตำบลในเมือง ตำบลคลัง และตำบลท่าวัง ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป จากเดิมมีการค้าขายสินค้ากันทางเรือพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นจุด
พักสินค้าและจุดกระจายสินค้าของพ่อค้าคนกลาง เมื่อมีการอพยพเข้ามาทำให้เกิดชุมชนใกล้กับแนว
เมืองเก่ามากขึ้นการค้าขายจึงมีความคึกคักมากขึ้น  
 บางส่วนของตำบลในเมืองรวมกลุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง

ของเมืองนครศรีธรรมราชคือหัตถกรรมเครื่องถมและผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มที่ยังมีการ
อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องถมและย่านลิเภาเหลือเพียง 2 แห่ง คือในตำบลในเมือง ได้แก ่กลุ่มเครื่องถม 
และกลุ่มนครหัตถกรรม ส่วนตำบลคลัง เหลืออยู่แห่งเดียวคือ ร้านถมลายไทย ที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้ 
จนเป็นที่รู้จักของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

d  d  
ภาพที่ 27 สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองเครื่องถมนคร และย่านลิเภา 
ที่มา: ร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มนครหัตถกรรม, ภาพถ่ายหัถกรรมกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ในตำบลคลังพื้นที่โดยรอบยังคงเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเช่นเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป กลุ่มอาชีพที่โดดเด่นของตำบลคลังคือ กลุ่มทอผ้ายกเมืองนคร แต่เดิม
กลุ่มทอผ้ายกเมืองนครจะอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเก่า แต่เมื่อเทศบาลได้สนับสนุน
การท่องเที่ยวจึงมีการรวมกลุ่มทอผ้ายกเมืองนคร บริเวณถนนท่าช้าง รวมเป็นศูนย์สินค้าพื้นเมืองและ
หัตถกรรมพื้นบ้านของชาวใต ้ โดยยังคงรูปแบบผ้ายกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และรูปแบบดั้งเดิมที่เรียก
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ว่า ผ้ายกทอง นับว่าเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่เป็นที่สนใจของชาวต่างชาต ิ รายได้จากการทอผ้ายกเมือง
นครมีราคาที่ดีเมื่อเทียบกับสินค้าพื้นเมืองชนิดอื่น ๆ  

d  
ภาพที่ 28 สินค้าพื้นเมืองผ้ายกเมืองนคร 
ที่มา: ร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มนครหัตถกรรม, ภาพถ่ายหัถกรรมกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ในตำบลท่าวังนับว่าประชากรมีความหลากหลายมากกว่าพื้นที่ทั้งสองตำบลที่กล่าวมา 
เป็นย่านการค้าที่เก่าแก่และสำคัญ ผู้ที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายอินเดียอาศัยและ
ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ ปัจจุบันมีการกระจายตัวอยู่บริเวณสี่แยกท่าวัง ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนส่วน
ใหญ่จะค้าขายทองคำ เครื่องประดับ เครื่องเพชร และห้างขายส่ง ส่วนชาวไทยเชื้อสายอินเดียยังคง
สืบทอดร้านขายผ้ากว่า 100 ปี ส่วนอาชีพทำประมงเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที ่  พื้นที่ติดกับ
คลองท่าวังจะรวมกลุ่มทำอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำตากแห้ง บริเวณชุมชนวัดท่าโพธิ์สินค้าแปรรูปที่ได้
รับความนิยมและทำอย่างแพร่หลายคือปลาเค็มตากแห้ง ส่วนใหญ่จะส่งไปขายยังอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา บางส่วนจะนำไปขายที่ตลาดของเทศบาลนครศรีธรรมราช และประชาชนที่อยู่รอบ
นอกยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ถือว่ามีน้อยกว่าทั้งตำบลในเมืองและตำบลคลังมาก 

d  
ภาพที่ 29 ย่านการค้าทองคำบริเวณสี่แยกท่าวังของชาวไทยเชื้อสายจีน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2555) 
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d  
ภาพที่ 30 การตากปลาแห้งของชุมชนวัดท่าโพธิ์ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2555) 

4.5 สภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา  
 4.5.1 ระบบบริการสาธารณะ 
   4.5.1.1 เส้นทางคมนาคมบนถนนราชดำเนิน เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของเมือง
นครศรีธรรมราชและอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 403 ตัดผ่านและเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่อำเภอปากพนัง ความยาวของถนน
ราชดำเนินในพื้นที่ศึกษามีความยาว 14.7 กิโลเมตร การเดินทางมายัง แหล่งโบราณสถาน สถานที่
ราชการและบ้านเรือนพักอาศัย จะใช้ถนนราชดำเนินเป็นถนนเส้นหลัก เมื่อมีแผนพัฒนาและขยาย
เมืองได้ตัดถนนพัฒนาการคูขวาง ซึ่งเป็นถนนเส้นขนานกับถนนราชดำเนินฝั่งทิศตะวันออกของถนน
ราชดำเนิน และเป็นถนนสายเศรษฐกิจใหม่ของเมืองตามแผนการพัฒนาของอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  
    1. การประปา ภายในพื้นที่ศึกษาได้รับการบริการประปาจากการประส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช บางบ้านยังคงใช้บ่อบาดาลจากบ่อที่ขุดเองในบริเวณบ้านหรือส่วน
กลางของชุมชน แต่ยังเหลือไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลาง-ยากจน แต่นโยบาย
ของการประปานครศรีธรรมราชจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ โดยมีแรงจูงใจ
เรื่องของราคาต่อหน่วยเมื่อเทียบกับราคาต่อหน่วยในพื้นที่ต่างอำเภอ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชนเมืองนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค, 9 ธันวาคม 2555) 
     2. การไฟฟ้า ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ในการความดูแลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษามีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ซึ่งรับจาก
สถานีจ่ายไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช 
    3. โทรศัพท์ ภายในพื้นที่อยู่ในการรับผิดชอบขององค์การโทรศัพท์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่ได้ให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ ในพื้นที่มีการให้บริการ
ของระบบโทรศัพท์ไร้สายทั้ง 2G และ 3G ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา กำลังขยายการส่งสัญญาณ 4G 
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    4. งานไปรษณีย์ ได้มีการให้บริการแบบครบวงจรในงานบริการไปรษณีย์ 
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    5. การระบายน้ำ ที่ตั้งของเมืองมีเส้นทางน้ำไหลผ่านจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราช มักมีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันหรือน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ ทั้งจากขนาดของท่อ
ระบายน้ำในเมืองมีขนาดเล็กและคลองระบายน้ำตื้นเขิน เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขัง แต่
เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศและตั้งอยู่ไม่ห่างจากปากอ่าวมากนัก ปัญหาน้ำท่วมขังจึงเกิดในช่วงระยะ
เวลาไม่นาน แต่จะได้รับความเดือนร้อนจากสิ่งของ บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างมีความเสียหาย เนื่องจาก
สภาวะน้ำท่วมขัง 

d  d  
(ก)                                                           (ข) 

ภาพที่ 31 ภาพคูระบายน้ำและสภาพน้ำท่วมใหญ่ของเมืองนครศรีธรรมราช 
             (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2555          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2554 
ที่มา: (ก) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 255; (ข) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, น้ำท่วมปี 54, เข้าถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.nakhonsithammarat.go.th 

  4.5.1.2 ระบบสาธารณูปการ 
   1. ศาสนสถาน ในพื้นที่ศึกษาจะมีวัดทั้งสิ้น 35 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง โบสถ์
คริสต ์3 แห่ง และศาลเทพเจ้าจีน 5 แห่ง เทวสถานพราหมณ์ อีก 3 แห่ง จากความหลากหลายในเชื้อ
ชาติ และศาสนา ทำให้มีศาสนสถานอยู่ในทุกชุมชน ยังเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่และ
ใกล้เคียง และเป็นแหล่งกำเนิดของประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญของพื้นที ่จารีตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่แสดงออกและมีการสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ 
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d  
ภาพที่ 32 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

d  
ภาพที่ 33 มัสยิดซอลาฮุดดีน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

d  
ภาพที่ 34 ศาลเจ้ากวนอูนครศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 



 100

   2. สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ขอบเขตการศึกษามีสถานศึกษาในพื้นที่ทั้งสิน 39 
แห่ง พื้นที่ตำบลในเมือง 17 แห่ง ตำบลคลัง 15 แห่ง และตำบลท่าวัง 5 แห่ง สถาบันการศึกษาส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดหรือใกล้กับวัด มีความเก่าแก่ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์
ของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ รูปแบบและกระบวนการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในปัจจุบันมีความทันสมัย 
ก้าวทันกับเทคโนโลยี แต่ยังคงส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสัมพันธ์กับชุมชน เช่น กิจกรรมวันสำคัญที่
ให้นักเรียน-นักศึกษาได้มีกิจกรรมทางด้านศาสนาในวัดที่ใกล้โรงเรียนให้เข้าวัด ทำบุญ เวียนเทียน ร่วม
กับวัดและชุมชนอยู่เสมอ สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของเมือง เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว 
ประเพณีงานบุญเดือนสิบ งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นต้น 
 

d  d  
ภาพที่ 35 การมีส่วนร่วมของนักเรียน-นักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองนครศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ กุมภาพันธ์ 2556) 

   3. ตลาดสด ความต้องการในด้านอาหารเพิ่มมากจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในเมือง แต่เดิมตลาดสดจะมีอยู่บริเวณที่เป็นชุมชนใหญ่ ๆ และจะนำสินค้าพื้นบ้านจำพวกผักและผล
ไม้ในท้องถิ่นราคาถูก เช่น ตลาดสดหัวถนน ตลาดท่าม้า ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช ตลาดท่า
เรียน ตลาดวัดท้าวโคตร ที่มีมายาวนานจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิม บางที่มีการปรับปรุง
สภาพตลาดสดจากเดิมที่เป็นอาคารเก่า มีการปรับปรุงด้านความสะอาดเรียบร้อยของตลาด ทำให้เป็น
ตลาดที่มีการจัดระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นคือ ตลาดนัดเปิดท้าย 
เป็นตลาดที่เปิดจำหน่ายทั้งของสด ของคาว ของแห้ง เฉพาะบางวัน พ่อค้าแม่ค้าจะมีการหมุนเวียนไป
เปิดทั่วทั้งจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมมาจับจ่ายกันอย่างคึกคัก ตลาดนัดเปิดท้ายส่วนใหญ่จะ
เปิดอาทิตย์ละ 2 วัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลาดพุธ (ตลาดวันพุธ) หลาดเสาร ์(ตลาดเสาร)์ จะเริ่มมีผู้คน
เข้ามาซื้อของมากในช่วงเย็น เวลา 15.00 น-17.00 น จนทำให้ตลาดสดบางแห่งคนเข้ามาใช้บริการลด
น้อยลงไปบ้าง 
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d  
ภาพที่ 36 สภาพปัจจุบันของตลาดสดท่าม้าหลังการปรับปรุงตลาด 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   4.  สถานบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ในพื้นที่ศึกษามีทั้งสิ้น 5 
แห่ง ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง 2 แห่ง ตำบลคลัง 1 แห่ง และตำบลท่าวัง 2 แห่ง โดยจะมีโรงพยาบาล
มหาราช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   5. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง 
เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานทางราชการ และหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจในทุก ๆ ด้าน ในพื้นที่ศึกษา
ทั้ง 3 ตำบลมีหน่วยงาน ทั้งสิ้น 26 แห่ง ในตำบลในเมืองมี 7 แห่ง ตำบลคลัง 12 แห่ง ตำบลท่าวัง 7 
แห่ง ศูนย์กลางทางราชการส่วนใหญ่ของเมืองตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ทำให้การติดต่อกับทาง
หน่วยงานราชการนับว่ามีความสะดวกในการติดต่อมาก 
   6. แหล่งศิลปกรรม ในพื้นศึกษามีแหล่งศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ที่ยังมีการสืบทอดและอนุรักษ์ให้ยัง
คงมีอยู่ในพื้นที่ โดยจุดประสงค์หลักของการอนุรักษ์เพื่อให้เป็นมรดกของเมืองนครศรีธรรมราช
สืบทอดต่อไป โดยพื้นที่เหล่านี้ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษา
ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชแก่เยาวชนรุ่นหลัง 

d  
ภาพที่ 37 แหล่งศิลปกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
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   7. อาคาร บ้านเรือนที่มีคุณค่า จากข้อมูลสัมภาษณ์เจริญ อังคสุวรรณ 
(สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2556) ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในเมือง ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้าน
เรือนที่มี่ความเด่นชัดอยู่ในช่วงที่มีการรุ่งเรืองทางการค้ากับต่างประเทศ จากหลักฐานที่ยังคงหลง
เหลือให้เห็นอยู่บางพื้นที่ในขอบเขตของพื้นที่ศึกษา แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเป็นรูปแบบสมัยใหม่
และปรับปรุงเพื่อถมที่ดินให้สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากน้ำท่วมขังในทุกปี 

d  

ภาพที่ 38 บ้านเก่าอายุ 70 ปี ริมกำแพงเมืองเก่า ถนนศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555 ตำบลคลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

d  
ภาพที่ 39 อาคารพาณิชย์ อายุกว่า 80 ปี ในย่านการค้าของถนนราชดำเนิน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
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30 
 

แผนที่  2  แสดงการเข้าถึงพื้นที่ศึกษา 
 
 

 
 
 

 สัญลักษณ์ :  
 
 
 

 

มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 
ที่มา : จากการลงพื้นที ่

 
   

                           วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ค่ายวชิราวุธ 

ทางหลวงหมายเลข 403 ทาง

หลว

งหม

ายเล

ข 
408 

ที่นา 

ถนน

พัฒ

นาก

ารคู

ขวา

ง 

ถนนทางหมายเลข 403 

          พื้นที่ศึกษา 

ตำบลคลัง 

ตำบลท่าวัง 

ตำบลในเมือง 
ที่นา 

ชุมชนบ้านหัวอิฐ 

ไปอำเภอปากพนัง 

ไปอำเภอท่าศาลา 

ไปอำเภอพระพรหม 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ถนนทางหมายเลข 408 
                       ถนนพัฒนาการคูขวาง  

                           ถนนราชดำเนิน 

ที่นา 

ที่ดินว่างเปล่า 

                           เขตตำบลท่าวัง 
                           เขตตำบลคลัง 
                           เขตตำบลในเมือง 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

3
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37 
 

 
แผนที่ 3  แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปโภค 

 

 สัญลักษณ ์:  
 
 

ทิศ  
 
 

มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที ่

สนามบินนครศรีธรรมราช 

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

ถนนราชดำเนิน การประปาส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช 

ที่ทำการไปรษณีย ์นครศรีธรรมราช 
                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

4
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38 
 

แผนที่ 4 แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (ศาสนสถาน) 
  

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 
ที่มา : จากการลงพื้นที ่

 

ถนนราชดำเนิน    ศาสนสถานศาสนาพุทธ 
    คริสตจักร ศาสนาคริสต์  

   มัสยิดศาสนาอิสลาม 

ศาลเจ้าจีน 
เทวสถาศาสนาพราหมณ ์

สนามบินนครศรีธรรมราช 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

วัดศาลามีชัย 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองคูพาย 

วัดเพชรจริก 

วัดสวนหลวง 

วัดโคกธาตุ 
วัดชายนา 

วัดท้าวโคตร 

วัดหน้าพระลาน 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วัดชลเฉนียน(วัดชายคลอง) 

วัดพระนคร 

วัดสระเรียง 
วัดสวนป่าน 

วัดนาบุญรอบ 

วัดหน้าพระบรมธาตุ 

วัดเสมาเมือง 

วัดมเหยงค์ 

วัดวังตะวันตก(เสาธงทอง) วัดวังตะวันออก 
วัดบูรณาราม 

วัดศรีทว ี
วัดจันทาราม 

วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดชะเมา 

วัดประดู่พัฒนาราม 
วัดแจ้งวรวิหาร 

มัสยิดนูรุลมูบิน 

มัสยิดซีรอยุลดีน (บ้านป่าขอม) 
คริสตจักรร่มเกล้า 

มัสยิดซอลาฮุดดิน 

มัสยิดญาเมี๊ยะ 

คริสตจักรเบ็ธเลเฮ็ม 

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ 

                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ศาลเจ้ากวนอู 

เก๋งจีนวัดประดู่ 

วัดพระเงิน 

หอพระนารายณ์ 
หอพระอิศวร 

ศาลหลักเมือง 

ฐานพระสยม 

คริสตจักรแบ๊บติสต์นครศรีธรรมราช 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

5 แสดงตำแหน่งศาสนสถาน
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39 
 

 

แผนที่ 5  แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (สถานศึกษา) 
 

 

 สัญลักษณ ์:  
 
 

 ทิศ       มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 
ที่มา : จากการลงพื้นที ่

ถนนราชดำเนิน    สถานศึกษาระดับอนุบาล-ประถม 

   สถานศึกษาระดับมัธยม 
   สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

วิทยาลัยหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 

โรงเรียนจรัสพิชากร 
โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน ์

โรงเรยีนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

 

โรงเรียนอนุบาลศรีธรรมราชศึกษา 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

โรงเรียนภัทรวิทย ์

 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 

โรงเรียนศรีอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ ่
โรงเรียนสถาปัตย์นคร 

 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

 

   สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสงฆ์ 

โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 

โรงเรียนเตรียมสี่เหล่า 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

6 แสดงตำแหน่งสถานศึกษา
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40 
 

แผนที่ 6 แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (ตลาดสด) 
 

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที ่

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

ตลาดสดท่าม้า 

ตลาดสดหัวถนน 

ตลาดค้าปลาสด 

ตลาดนัดวัดท้าวโคตร 

ตลาดนัดวันพุธ 

ตลาดนัดเย็น 

ถนนราชดำเนิน    ตลาดสด 
   ตลาดนัดเฉพาะวัน 

   ตลาดปลา 
                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

7 แสดงตำแหน่งตลาดสด
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41 
 

แผนที่ 7  แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (สาธารณสุข) 
 

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

 ที่มา : จากการลงพื้นที ่

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

โรงพยาบาลมหาราช 

ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย 

ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทว ี

โรงพยาบาลนครคริสเตียน 

โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน   สถานพยาบาลของรัฐ 
  สถานพยาบาลของเอกชน                    คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

8 แสดงตำแหน่งผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข
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42 
 

แผนที่ 8 แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (หน่วยงานราชการ) 
 

 

 
 

สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที ่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช 
สำนักงานขนส่งทางน้ำภูมิภาคที่ 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานททท.ภาคใต้เขต 2 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 

องค์การค้าคุรุสภา 

ตำรวจภูธร นครศรีธรรมราช 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

                   คลอง 

                           พื้นทีศ่ึกษา  

ถนนราชดำเนิน   หน่วยงานทางราชการ 

สำนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช...............................                                   

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

 9 แสดงตำแหน่งหน่วยงานราชการ
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43 
 

แผนที่ 9 แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (แหล่งศิลปกรรม) 
 

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM    ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที ่

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

ทาง

หลว

งหม

ายเล

ข 
401

2 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา 

พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง อ.สุชาติ ทรัพย์สิน 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

หอพระพุทธสิหิงค์ 

หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ 

ศาลาประดู่หก ศาลหลักเมือง 

เจดีย์ยักษ์ (วัดพระเงิน) 

ฐานพระสยม 

คลองท่าวัง 

วัดวังตะวันตะวันตก 

แหล่งรวบรวมแหล่งศิลปกรรม 

แหล่งโบราณสถานทีส่ำคัญ 
                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ถนนราชดำเนิน แหล่งโบราณสถาน 

จากการสำรวจ

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

 10 แสดงตำแหน่งแหล่งศิลปกรรม
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แผนที่ 10 แสดงตำแหน่งระบบบริการสาธารณะสาธารณูปการ (บ้านเรือน อาคารเก่า)   ที่มา : จากการลงพื้นที ่
  

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 
ที่มา : จากการลงพื้นที ่

  

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

ถนนราชดำเนิน   ตำแหน่งบ้านเรือนอาศัยเก่า 

  ตำแหน่งอาคารพาณิชย์เก่า                    คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

จากการสำรวจ

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

 11 แสดงตำแหน่งอาคารพักอาศัยที่มีคุณค่า
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 4.5.2 การใช้ประโยชน์ของที่ดินในปัจจุบัน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ขอบเขตศึกษาย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขายและเป็นพื้นที่พักอาศัย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพื้นที่เขตอำเภอเมืองได้มีการ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มากขึ้น ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามายังพื้นที่เขตเมืองเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
  1. พื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ศึกษาลงน้องลงเรื่อย ๆ จากอดีต และในปัจจุบัน
จากการลงพื้นที่สำรวจและข้อมูลที่ได้จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่พบพื้นที่ทำการเกษตรใน

พื้นที่ศึกษา โดยเปลี่ยนเป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยและการค้าขาย ในบางพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ
ยังมีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในครัวเรือนและการขนส่งอยู่บ้าง 
  2. พื้นที่อุตสาหกรรมของเมืองจะอยู่บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา  เป็นกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อ
กันจากบรรพบุรุษของคนในพื้นที ่ 
  3. พื้นที่สาธารณะจากการศึกษานโยบายการพัฒนาเมือง  ได้มีนโยบายการเพิ่ม
พื้นที่สาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในกิจกรรมของเมือง ใช้ประโยชน์
ในการพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย 
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46 
 

 
แผนที่ 11  แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 

 

 สัญลักษณ์ :  
 
 

ทิศ มาตราส่วน                
                           KM   

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 
ที่มา : จากการลงพื้นที ่

ค่ายวชิราวุธ 

ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ชุมชนโบราณท่าเรือ 

คลองท่าวัง 

คลองหน้าเมือง 

คลองวัดชายนา 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

                   คลอง 

                           พื้นที่ศึกษา 

ถนนราชดำเนิน 

 
                พื้นที่พักอาศัย 

 

                พื้นที่สำคัญทางศาสนา 

                พื้นที่ส่วนราชการ 

                พื้นที่ย่านการค้า 
พื้นที่อุตสาหกรรม   
ชุมชน 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

 12 
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  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ จะพบอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษาริมถนนราชดำเนิน 
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าและร้านอาหารริมทาง บางส่วนได้ดัดแปลงจากอาคารพักอาศัยเป็นร้านค้าบาง
ส่วน พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่สำคัญตั้งอยู่ย่านการค้าบริเวณสี่แยกท่าวัง มีร้านค้าปลีก-ส่ง ห้างสหไทย
สรรพสินค้า ร้านค้าผ้า ร้านทอง และบางส่วนอยู่ในบริเวณใกล้กับตลาดของชุมชน เป็นร้านขายของชำ
และร้านโชห่วย ได้แก่ ชุมชนท่าม้า และชุมชนหัวถนน 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก    มี
การรวมตัวกันเป็นชุมชนต่าง ๆ กระจายกลุ่มชุมชนทั่วบริเวณพื้นที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 29 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า ชุมชนบุญนารอบ ชุมชนปิยะสุข ชุมชนสารีบุตร ชุมชนหัวท่า ชุมชนจำปาขอม 
ชุมชนตลาดท่าม้า ชุมชนกรแก้ว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนประตูขาว ชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ ชุมชนเพชร
จริก ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนศาลามีชัย ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ ชุมชนท้าวโคตร ชุมชนเพนียด 
ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่าโพธิ์ ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชน
ตลาดยาว ชุมชนดอนไพร ชุมชนตากสิน–วัดชะเมา ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนนิยมสุข ชุมชนหลังดาว ชุมชน
ป้อมเพชร ข้อมูลจากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ ชำนิ เพ็ชรแก้ว (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2556) จะ
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของลักษณะบ้านเรือนตามยุคสมัย จากเดิมส่วนใหญ่จะยกเรือนด้วยไม้และ
อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ ่บ้านที่มีฐานะจะยกเป็นสองชั้น ชั้นล่างจะก่ออิฐและชั้นบนจะเป็นโครงสร้าง
ไม้ซึ่งยังพอหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง ส่วนมากได้ปรับปรุงเนื่องจากการเสื่อมโทรมตามเวลา และจะแยก
ตัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
  การใช้ที่ดินประเภทศาสนสถาน ความเชื่อโบราณ จะใช้พื้นที่ในการประกอบ
พิธีกรรมของเมือง ผู้คนที่นับถือและศรัทธาจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมของเมืองนครศรีธรรมราช
กันมากทุกปี โดยพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมของเมืองอยู่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 
ศาลาประดู่หก ลานพระศรีธรรมโศกราช บนถนนราชดำเนิน และบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ศึกษามีสถาบันการศึกษาจากตั้งแต่
ระดับเตรียมพร้อมอนุบาล อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา โดยสถานศึกษาจะอยู่ในทุกชุมชน รวม
สถานศึกษาที่อยู่ในขอบเขตการศึกษาทั้งสิ้น 26 แห่ง 
  การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ในพื้นที่ศึกษาจะเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของ
สถาบันราชการ และที่ทำการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณตำบลคลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ริมถนนราชดำเนินทำให้การติดต่อกับทางราชการสะดวกและการ
บริการประชาชนแบบครบวงจร หน่วยงานของราชการของเมืองจะตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินเป็น
ส่วนใหญ ่กระจายอยู่ในทั้งพื้นที ่3 ตำบล ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรได้เปลี่ยนเป็นชุมชน หมู่บ้าน
จัดสรรทั้งหมด ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาไม่มีการทำการเกษตร แต่ในอดีตข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อุดม 
กระจ่างจิตร (สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2556) ผู้สูงอายุ พบว่าแต่เดิมพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตก เป็น
ทั้งนาข้าวและสวนผลไม้ บ้านเรือนไม่ได้หนาแน่นเหมือนในปัจจุบัน และพื้นที่ทำการเกษตรกระจาย
ตัวอยู่ทั่วขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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d  
ภาพที่ 40 สภาพปัจจุบันของถนนพัฒนาการทุ่งปรัง แต่เดิมเป็นพื้นที่การเกษตรทำนาข้าว 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ธันวาคม 2556) 
  
 4.5.3 การพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน 
  พื้นที่ในขอบเขตศึกษา อยู่ในบริเวณที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนการพัฒนาพื้นที่ในปีที่ผ่านมามีการศึกษาและปรับแบบแผนการพัฒนาเขตอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากการศึกษาโครงการต่าง ๆ ย้อนหลังเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการพัฒนาใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาพบว่า การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและ้ป็นไปตามแผนการพัฒนา 
เพื่อคงคุณค่าและรักษาสิ่งที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง แต่บางส่วนได้ขาดการดูแลรักษาหรือ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่มีคุณค่าของเมือง
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

d  
ภาพที่ 41 สภาพปัจจุบันของเรือนจำเก่า ปรับเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองนครศรีธรรมราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ธันวาคม 2556) 
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 จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและการสอบถามสถาพร พฤกษะศรี (สัมภาษณ์, 7 ตุ ลาคม 
2556) จากหน่วยงานเทศบาลด้านการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ถึงโครงการต่าง ๆ 
ที่จะส่งผลกระทบพื้นที่ศึกษาทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดังนี้ 
  1. โครงการนคร ดี๊ดี Nakhonsi Awesome เป็นภาพรวมหลักของการพัฒนาที่จะ
ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นนโยบายการพัฒนาเมืองควบคู่กับการสนับสนุน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์ และแหล่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งโบราณสถานที่
สำคัญอยู่หลายแห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการเร่งรัดแผนการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ในพื้นที่ศึกษามีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่หลายแห่ง ที่มีการปรับปรุง 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้เป็นที่รู้จักเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เชิงอนุรักษ์ และทำให้คนในพื้นที่ไม่อพยพย้ายถิ่นฐานเกิดสำนึกรักและหวงแหนบ้านเกิด เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมของพื้นที่ให้ยังคงอยู่ต่อไป 

d  
ภาพที่ 42 การประชาสัมพันธ์โครงการ นครดี๊ด ี(Nakhonsi Awesome) ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ถนนเพชรบุร ีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อ พฤศจิกายน 2556) 

  2. โครงการขยายสะพานราเมศร์และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพโดยรอบ โครงการนี้อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการขยายช่องทางจราจรและปรับ
สะพานให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการสัญจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่โครงการ
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มีความล่าช้าจากการก่อสร้างเนื่องจากปัญหาปริมาณน้ำฝน ในปลายปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้การ
ทำงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ต้องเลื่อนเวลาออกไป 
 

d  
ภาพที่ 43 มุมมองและตำแหน่งที่ตั้งโครงการขยายสะพานราเมศร์และปรับปรุงภูมิทัศน ์ 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการพัฒนาขยายสะพานราเมศร์และปรับปรุงภูมิทัศน์, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  3. โครงการตลาดน้ำเมืองลิกอร์ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โครงการจากเดิมตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) แต่การเข้าถึง
ยาก และเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก จึงย้ายโครงการมาอยู่บริเวณริมคลองหน้า
เมืองระหว่างสวนศรีธรรมโศกราชและสนามหน้าเมือง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะนำหลักการพัฒนาโดยให้พื้นที่ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมโดยการนำ
สินค้าเข้ามาจำหน่ายซึ่งเป็นสินค้าในท้องถิ่น เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้พื้นบ้าน รวมถึงสินค้า
หัตถกรรม ผลผลิตจากอุตสาหกรรมครัวเรือนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและอำเภอใกล้
เคียง ได้แก่ ปลาเค็มของชุมชนท่าโพธิ ์เครื่องแกงของชุมชนกรแก้ว กรงนกชุมชนบ่อทรัพย์ เป็นต้น 
 

d d  
ภาพที่ 44 มุมมองและตำแหน่งที่ตั้งโครงการตลาดน้ำเมืองลิกอร์ 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการตลาดน้ำเมืองลิกอร,์ เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. โครงการขุดคลองสายหลักภายในตัวเมืองทั้ง 5 สายในเขตเทศบาล คือ คลอง
หน้าเมือง คลองป่าเหล้า คลองท่าชัก คลองสวนหลวง คลองคูพาย อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชซึ่งได้ดำเนินการมาบางส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อ
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ป้องกันน้ำท่วมขัง รวมทั้งการสัญจรทางน้ำเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพัฒนาด้านภูมิทัศน์ที่ดีของ
เมืองกับถนนราชดำเนิน รวมทั้งปรับปรุงสะพานและทางเดินเท้าโดยรอบ 

d

ภาพที่ 45 ภาพการดำเนินการโครงการขุดคลองสายหลัก 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการขุดคลองสายหลัก, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนราชดำเนินนำสายไฟฟ้าลงดิน อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่รอบวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และเขตเมืองเก่าใกล้เคียงบางส่วน โดยโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินมีแผนการเสนอจัดทำ 
พ.ศ. 2552 แต่ได้เริ่มดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ปี พ.ศ. 2554 โดยเป้าหมาย
ของเทศบาลจะนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดทั้งถนนราชดำเนิน และจะมีการขยายโครงการในพื้นที่อื่น
ต่อไปอีก 

d  

ภาพที่ 46 ภาพหลังการดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินโครงการ 1 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินโครงการ1, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนราชดำเนิน ปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
โครงการ 1 อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนน
ราชดำเนินด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ จึงได้ปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างเดิมให้เป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 12 
นักษัตร จำนวน 36 ต้น ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสระเรียง จนถึงถนนพระลาน เป็นระยะทาง 700 เมตร 
เพื่อส่งเสริมความสวยงามและเพิ่มแสงสว่างหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในตอนกลางคืนให้กับผู้

ใช้รถใช้ถนน 
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d  
ภาพที่ 47 ภูมิทัศน์บนถนนราชดำเนินในตอนกลางคืนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

  7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนราชดำเนิน ปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
โครงการ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากโครงการระยะแรกแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงการดำเนินการ
ก่อสร้าง  

d  
ภาพที่ 48 การดำเนินการโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนราชดำเนิน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 8 กรกฎาคม 2556) 

  8. โครงการถนนคนเดิน“นครหรอย” ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิด
โครงการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยเน้นขายอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านโดยรอบในชุมชนใกล้
เคียง ได้รับความสนใจพอสมควรในระยะแรก ๆ ปัจจุบันโครงการถนนคนเดินได้ยกเลิก และปรับพื้นที่
เป็นลานจอดรถและขายของริมทาง 
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d  
ภาพที่ 49 สภาพปัจจุบันของตำแหน่งถนนคนเดินนครหรอย 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

  9. โครงการตัดถนนสายใหม่พัฒนาการคูขวาง-เฉลิมพระเกียรต ิ อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการจราจรภายในอนาคต ที่คาดว่าจะมีความหนา
แน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น 
  

d  

ภาพที่ 50 โครงการตัดถนนสายใหม่พัฒนาการคูขวาง-เฉลิมพระเกียรติ 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการตัดถนนสายใหม่พัฒนาการคูขวาง-เฉลิมพระเกียรติ,  เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  10. โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตที่ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง 

d  
ภาพที่ 51 ตำแหน่งอาคารผู้ป่วย 298 เตียง โรงพยาบาลมหาราช 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วย 298 เตียง, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 52 ตำแหน่งอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 7 ชั้น 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 7 ชั้น, เข้าถึง
เมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

d  
ภาพที่ 53 ภาพห้างสรรพสินค้าและศูนย์ไอทีแห่งใหม่ I-biz บนถนนพัฒนาการคูขวาง 
ที่มา: สำนักการช่าง, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์ไอทีแห่งใหม่ I-biz, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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d

d  

ภาพที่ 54 โครงการคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน และโรงแรม โดยรอบถนนราชดำเนิน 
ที่มา: สำนักการช่าง, โครงการคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน และโรงแรม โดยรอบถนนราชดำเนิน, เข้าถึงเมื่อ 
กรกฏาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.6 สรุปภาพรวมของพื้นที่ 
 4.6.1 ด้านกายภาพ  
  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการ
วางแผนพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้มีการเข้ามาของประชากรทำให้จำนวนประชากรในเขต
อำเภอเมืองสูงขึ้น ในขอบเขตพื้นที่ศึกษานับว่ามีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ความเชื่อ 
ประเพณี วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพตามยุคสมัย ที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ในส่วนของสถานที่สำคัญทางศาสนามีการรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ โดยมี
การปลูกฝังให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานที่อยู่ในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษา 
ซึ่งการพัฒนาเมืองจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และต้องการคงรักษาเอกลักษณ์ของ
เมืองไว้ จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและคนในชุมชนในการร่วมกิจกรรม แม้ว่าสภาพความ
เป็นอยู่จะแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง  
 4.6.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  ลักษณะครอบครัวดั้งเดิมเป็นครอบครัวใหญ่ หรือปลูกเรือนใหม่อยู่ใกล้ ๆ กับบ้าน
พ่อแม่ ความผูกพันของเครือญาติใกล้ชิดมาก สามารถช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ และคนในชุมชนไม่
ได้หนาแน่นมากจะรู้จักทั่วกันทั้งชุมชน มีกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองที่ทำให้ได้ร่วมงานและเป็นที่พบปะ
สังสรรค์ของคนในหมู่บ้าน แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านความ
เชื่อของพุทธศาสนา โดยมีพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของคนในพื้นที ่
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกิดจากประเพณีทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาและนับถือในศาสนาให้
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ความสำคัญและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และส่วนอื่น ๆ ของโบราณสถานของพุทธ
ศาสนา วัดต่าง ๆ บนถนนราชดำเนินต่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง โดยแบ่ง
เป็นส่วนการรับผิดชอบ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึง และ
การได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์บางส่วนมีพิธีกรรมของพราหมณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

พิธีกรรมของพุทธศาสนา ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่อดีตและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพิธีกรรม  ใน
ปัจจุบันยังคงสามารถเห็นพิธีกรรมโบราณจากการสืบสานและอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เช่น พิธีกรรม
แห่นางดาน การโล้ชิงช้า เป็นต้น เทวสถานของศาสนาพราหมณ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมือง
นครศรีธรรมราช ทั้งหอพระนารายณ์ หอพระอิศวร ฐานพระสยมและศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมหลักของพิธีพราหมณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช  
  ไม่เพียงแต่พิธีกรรมต่าง ๆ ของเมืองเท่านั้น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไม่ว่าเป็น
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การบวช การแต่งงาน และพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ ยังคงรักษาและ
สืบทอดมาจนเป็นจารีต แต่บางส่วนอาจหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากไม่มีผู้สืบต่อพิธีกรรมและการรับ
เอาพิธีกรรมจากภายนอกเข้ามาความสำคัญในพิธีกรรมดั้งเดิมจึงลดน้อยลง เช่น ประเพณีแต่งงาน 
ประเพณีแห่ขันหมากปฐม การบวช เป็นต้น 
  ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของสังคมเมืองบางส่วนได้ทำลายประเพณี 
วัฒนธรรมของพื้นที่ ทั้งการรับเอาวัฒนธรรมของภายนอกและการย้ายเข้ามายังพื้นที่เมืองโดยการขาด
จิตสำนึกร่วมกันในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมือง ขาดความหวงแหนและตระหนัก
ถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่ เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับโบราณสถาน การ
บุกรุก และคุกคามแหล่งศิลปกรรมของเมือง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายและจะส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางกายภาพของเมืองซึ่งส่งผลต่อการเกิดการสูญเสียเอกลักษณ์ของเมืองได้ 
 4.6.3 ด้านเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลักของคนในพื้นที่คืออาชีพค้าขายและรับจ้าง เนื่องด้วยเป็นพื้นที่มีการ
ติดต่อค้าขาย เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสามารถมาติดต่อได้ทุกฤดูกาล นับตั้งแต่อดีตการ
ติดต่อค้าขายกับต่างชาติโดยทางเรือ ต่อมามีการพัฒนาเส้นทางการเดินรถและขนส่งทางถนนด้วย
รถยนต์ ทำให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการค้าอีกแห่งที่สำคัญ โดย
ย่านการค้าที่สำคัญของเมืองคือบริเวณตลาดท่าวัง ตลาดท่าม้า ตลาดหัวถนน เป็นตลาดการค้าเก่าแก่
ของพื้นที่ศึกษา 
  อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ศึกษาจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาด
เล็ก และอุตสาหกรรมในครอบครัว มีอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันมะพร้าว 1 โรง บริเวณชุมชนท่าโพธิ์ 
ตำบลท่าวัง อุตสาหกรรมห้องเย็น 1 โรง ตั้งอยู่บริเวณตลาดปลาใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล โรงผลิตน้ำ
แข็ง 2 โรง ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินในตำบลปากพูนและถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง โรงกลึง โรงซ่อม
รถในพื้นที่ศึกษามีอยู่ทั่วไปจำนวน 65 โรง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลตากแห้ง 1 โรง และ
อุตสาหกรรมครอบครัวที่ขึ้นชื่อของเมืองนครศรีธรรมราชคืออุตสาหกรรมเครื่องถมเมืองนคร และ
เครื่องทองเหลือง ซึ่งในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องถมมีอยู่บริเวณชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ถนนท่าช้าง และมีอยู่ทั่วไปบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครอบครัวได้ลดน้อยลงเปิดเป็นร้านขายเครื่องถมและเครื่องเงิน โดยรับจากแหล่ง
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อื่น ๆ แต่ยังคงมีอุตสาหกรรมเครื่องถมบริเวณหลังสนามหน้าเมือง ยังคงมีช่างเครื่องถมเงินซึ่งเป็นช่าง
ประจำท้องถิ่นในพื้นที่ แต่หากไม่มีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่อาจจะทำให้หัตถศิลป์ที่สำคัญนี้
สูญหายได้ 

4.7 บทสรุป 
 จากการศึกษาประวัติศาสตร์สภาพปัจจุบันของเขตพื้นที่ศึกษาบนถนนราชดำเนิน อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความรุ่งเรืองเกิดจากการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ และศาสนา
พุทธจนก่อเกิดเป็นอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและสถานเคารพ มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ
โดยสินค้าหลักที่ค้าขายเป็นสินค้าทางการเกษตร การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามายังพื้นที่เมือง
นครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น รูปแบบวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลจากศาสนาพุทธก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นและยังคงรักษารูปแบบให้คงเดิมไว้ รวมทั้งลักษณะทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของ
เมือง โบราณสถานมีการดูแลปรับปรุงและซ่อมแซมให้คงรูปแบบดั้งเดิมไว้ ส่วนรูปแบบของบ้านเรือน
ที่พักอาศัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านให้เป็นแบบสมัยใหม่ มีบางแห่งที่ยังคงรักษารูปแบบ
ดั้งเดิมไว้ ภาพรวมของลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ภาพรวมของ
ชุมชนยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองและมีจิตสำนึกช่วยอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและแหล่งโบราณสถาน ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองนครศรีธรรมราชต่อไป 
 สภาพปัจจุบันนับได้ว่าพื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
เปิดรับความเจริญและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่หลายแห่ง เช่น พระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร หอพระพุทธสิหิงค์ หอพระนารายณ์ หอพระอิศวร เป็นต้น ซึ่งจากการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวทำให้เกิดการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ของเมือง เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงและผลกระ
ทบด้านต่าง ๆ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบถึงภาพรวมขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่าน
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ด้วยปัจจัยในหลายประการที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง แต่ด้วยลักษณะนิสัย
ของคนในพื้นที่และความผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น จะทำให้เอกลักษณ์ของเมือง
นครศรีธรรมราชยังคงอยู่สืบทอดการรักษาทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและโบราณสถานต่าง ๆ ให้คง
อยู่อย่างยาวนาน และถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรมชองพื้นที่ของเมือง
นครศรีธรรมราชอยู่คู่กับถนนราชดำเนินต่อไป 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์องค์ประกอบและการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 เนื้อหาของข้อมูลในบทนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบจากการลงพื้นที่สำรวจ
ข้อมูล การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต ทำให้
ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเชิงลึกทั้งข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่และข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในด้าน  
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลักษณะทางองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาประเมินโดยยึด
หลักเกณฑ์การประเมินขององค์การยูเนสโก เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงเพื่อ
สามารถนำเสนอคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และรักษาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ต่อไป 

5.1 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา เกิดจากอิทธิพลทางศาสนาและสภาพ
ทางภูมิประเทศที่มีแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล ทำให้การติดต่อค้าขายกับกลุ่มอื่นได้จนเกิดเป็นชุมชนขึ้น มี
การปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตร ช่วงรุ่งเรืองด้านการเผยแผ่ศาสนาของทั้งศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาพุทธในอินเดีย ทั้งสองอย่างนี้รวมกันจนเกิดเป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของพื้นที่ยังมีหลงเหลือให้ศึกษาและมีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
 5.1.1 องค์ประกอบด้านการตั้งถิ่นฐาน 
  การตั้งถิ่นฐานในสมัยเริ่มแรกเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการกำหนดรูปแบบ และ
เล็งเห็นถึงจุดยุทธศาสตร์ต่อการตั้งถิ่นฐานเพื่อความอยู่รอด โดยจะคำนึงและสัมพันธ์กับสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงสันนิษฐานการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานในการก่อสร้างเมือง เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จากแม่น้ำหลายสายที่ไหลผ่าน
จากเทือกเขานครศรีธรรมราชนำเอาแร่ธาตุต่าง ๆ ลงมาตามกระแสน้ำ พื้นที่บริเวณนี้จึงเหมาะสมแก่
การทำการเกษตรกรรม และที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ปากแม่น้ำจึงสามารถทำการประมงชายฝั่ง ทำให้มี
สินค้าทางทะเลมาแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เกิดการค้าระหว่ากลุ่มประกอบอาชีพทำการประมงและอาชีพ
เกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการอพยพจากผู้คนเข้ามาทำการเพาะปลูกและทำการประมงใน
ชายฝั่งใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น 
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\  
ภาพที่ 55 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา: thaitambon, ปรับปรุงจากแผนที่ทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
www.thaitambon.com/nakornsrithammarat 

  นอกจากการสันนิษฐานจากลักษณะทางสภาพภูมิประเทศที่สามารถศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ยังมีหลักฐานการอพยพย้ายถิ่นฐานที่จากบทกวี หนังสือบุด (สมุดข่อย) และ
จากวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งที่พบบันทึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจาก
จากวิมล ดำศรี (สัมภาษณ,์ 17 ธันวาคม 2555) ในหลักวิชาการวรรณกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ดำเนินชีวิต ที่สะท้อนรูปแบบชีวิตจริงที่ปรากฏอยู่ทั้งหลายช่วงหลายตอนของวรรณกรรมท้องถิ่น 
ทั้งเพลงร้องเรือ ปริศนา เพลงบอก สำนวน นิทานพื้นบ้าน บทกวีพื้นบ้านบางเรื่องได้เล่าถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต ลักษณะอาชีพ วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและภูตผีปีศาจ 
แม้ว่าเรื่องเล่าอาจมีการเติมแต่งเพื่อความสนุกสนาน เพิ่มความน่าสนใจหรือปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
แต่เค้าโครงเดิมที่ได้มีการบันทึกยังคงรูปแบบใจความสาระสำคัญของวรรณกรรมนั้นได้จากข้อมูลการ

บันทึกที่มีการเก็บรวบรวมและค้นคว้าไว้ ซึ่งในวรรณกรรมเหล่านี้ได้บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่พึ่งพา
ธรรมชาติ และการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ จนเกินเป็นชุมชนและเกิดเป็นขนมธรรมเนียม
ประเพณีเฉพาะกลุ่มขึ้น 
  จากการค้นคว้าข้อมูล ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ และศรีศักร วัลลิโภดม41 ซึ่งเป็นนัก
วิชาการที่มีชื่อเสียงด้านประวัติสาสตร์ และโบราณคดี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ของชาวนครศรีธรรมราชไว้ตรงกันว่า พื้นที่บริเวณที่ตั้งของอำเภอเมืองเป็นพื้นที่ชายทะเล 
ติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราช มีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญหลายสายทั้งใช้หล่อเลี้ยงชีวิตและใช้การ
คมนาคมขนส่ง โดยเหตุผลที่สำคัญของการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่สามารถสรุปได้ดังนี ้

____________________________________ 
 41ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์ และศรีศักร วัลลิโภดม, หนังสืออาณาจักรตามพรลิงค ์
(นครศรีธรรมราช:  ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2536), หน้า 14-15 และ 36-37. 
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   1. เป็นพื้นที่ทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
   2. สามารถคมนาคมกับพื้นที่ใกล้เคียง และระหว่างประเทศได้สะดวก 
   3. เหมาะแก่การตั้งแหล่งชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการปกครอง การขยายตัวชุมชน 
  ผลจากการศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน มีความสอดคล้องกันทั้งจากการ
สันนิษฐานจากสภาพทางภูมิประเทศ และจากบันทึกหลักฐานจากบทวรรณกรรม ลักษณะอาชีพแต่
เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพประมง และค้าขาย การกระจายตัวของชุมชนเป็นชุมชนเล็ก ๆ 
และตั้งอยู่ห่างกันด้วยระยะพื้นที่ทางการเกษตร แต่เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนและความหนาแน่น
ของประชากร ลักษณะการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไปเป็นการค้าขาย การติดต่อคมนาคมทางน้ำ
เปลี่ยนเป็นการคมนาคมทางบก พื้นที่ทางการเกษตรก็เปลี่ยนเป็นอาคารบ้านพักอาศัย และร้านค้า 
การขยายตัวของเมืองขยายไปตามเส้นทางการคมนาคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพื้นที่เมือง
นครศรีธรรมราช มีการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไป จากการสอบถามข้อมูล ระรินทิพย ์ ทองอานวย
สุข (สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2556). ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดั้งเดิมในชุมชนตลาดท่าม้า ปรากฏว่าด้วย
ความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของพื้นที่มาก
นัก จากการศึกษาข้อมูลการขยายตัวของพื้นที่ศึกษามีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะคือ  
   1. การตั้งถิ่นฐานใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรม เกิดจากในยุคแรก ๆ ที่การกระจาย
ตัวของประชากรไม่หนาแน่นมากนัก จะคั่นด้วยพื้นที่ไร่นา มีชุมชนใหญ่ ๆ คือชุมชนวัดพระเขียน 
ชุมชนบ้านหัวท่า ชุมชนกำแพงเซา ชุมชนกำแพงโคก ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมโบราณและชุมชนใกล้เคียงมี
ลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมือนกัน คืออาชีพเกษตรกรรม การทำประมงและหาของป่า ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบตั้งเดิมระหว่างสภาพวิถีชีวิตมนุษย์โดยการเพิ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก 

\  
ภาพที่ 56 สภาพปัจจุบันชุมชนโบราณบ้านหัวท่า แต่เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
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   2. การตั้งถิ่นฐานใกล้กับพื้นที่การคมนาคมและย่านการค้าสำคัญ จากการลงพื้น
ที่ในย่านการค้าเก่าที่มีความสำคัญ พบว่าเมื่อย้อนกลับไปสมัยที่การเดินทางทางบกซึ่งอาศัยทางเกวียน
ยังไม่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศทำให้มีฝนตกชุก ทางเกวียนจะได้รับความเสีย
หายจากการโดนน้ำกัดเซาะ การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วคือทางน้ำ พื้นที่ย่านการค้าท่าวังตั้งอยู่
ใกล้กับคลองท่าแพและคลองท่าชัก มีคลองเส้นเล็ก ๆ ช่วยระบายน้ำลงทะเล ซึ่งในอดีตจากคำบอก
เล่าของประหยัด เกษม (สัมภาษณ,์ 17 เมษายน 2556) สามารถนำเรือใหญ่เข้ามาจอดไว้เพื่อขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตรและเครื่องเทศต่าง ๆ ซึ่ง กล่าวว่าแต่เดิมการค้าขายจะอยู่บริเวณริมคลองท่าชัก 
พื้นที่การค้าที่สำคัญอยู่รอบกำแพงวัดท่าโพธิ์ การค้าขายรุ่งเรืองมาก จนถึงยุคที่มีการพัฒนาการขนส่ง
ทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟ การขนส่งทางเรือจึงเริ่มลดความสำคัญเนื่องจากมีข้อกำหนดหลาย
ด้าน การตัดถนนยมราชและเส้นต่าง ๆ เพิ่มมาหลายสายในบริเวณท่าวัง ในปัจจุบันการค้าขายทางเรือ
บริเวณริมกำแพงวัดท่าโพธิ์จึงลดความสำคัญไป สภาพพื้นที่รอบกำแพงวัดท่าโพธิ์ในปัจจุบันยังคงยึด
อาชีพการทำประมงและการแปรรูปสินค้าทางทะเล จากการลงพื้นที่พบว่ายังคงการดำเนินชีวิตใน
ลักษณะเดิม เพียงแต่นำเทคโนโลยี เครื่องยนต์เข้ามาช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มี
ปริมาณมากขึ้น 
   

\  
ภาพที่ 57 สภาพปัจจุบันสี่แยกท่าวัง แหล่งการค้าที่อยู่ใกล้กับการคมนาคมทางบก 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
   
   3. การตั้งถิ่นฐานใกล้กับแหล่งศาสนสถาน จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารทาง
วิชาการถึงการเข้ามาของศาสนาต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ศึกษา แต่เดิมคนพื้นเมืองที่มีความเป็นอยู่ที่
ล้าหลัง ทำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์หาของป่า อยู่กันเป็นแบบชุมชนเล็ก ๆ และกระจายตัว เมื่อมีการเข้า
มาของศาสนาจนมีความรุ่งเรือง จะเห็นจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ทั้งพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลักฐานที่ค้นพบโดยรอบของแหล่ง
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ศาสนสถานจะเป็นทั้งของกลุ่มชุมชนจากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องมือที่ใช้ทำการเกษตร 
ซึ่งสภาพในปัจจุบันผู้คนที่อยู่ใกล้กับแหล่งศาสนสถานส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในพื้นที่เดิม ซึ่ง
สืบทอดมาเป็นรุ่น ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีการย้ายถิ่นที่อยู่เนื่องจากหวงแหน และอยากรักษาอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ไว้ 

 

                                                          \  
ภาพที่ 58 สภาพแหล่งชุมชนเก่าที่อยู่ใกล้กับศาสนสถาน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   4. การตั้งถิ่นฐานตามการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ ข้อมูลที่ได้จากที่ทำการ
ปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าการขยายตัวของเมืองในช่วงการเพิ่มขยายตัวจากชุมชนเดิม 
ไม่ห่างจากเดิมมากนัก แต่เดิมเกิดจากการแยกตัวเมื่อมีครอบครัว โดยจะแยกไปปลูกบ้านในที่ใหม่อยู่
ในชุมชนใกล้เคียงยังคงหลงเหลืออยู ่บริเวณชุมชนดอนไทร ชุมชนปิยะสุข ชุมชนบ่อทรัพย์ แต่ละบ้าน
ใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เครือญาติเป็นกลุ่มใหญ่  สภาพความเป็นอยู่มีความพึ่งพาอาศัยกัน มีพื้นที่
ส่วนกลางของชุมชน ภาษาท้องถิ่นจะเรียก “หลา” หรือร้านค้าจะเป็นที่พบปะพูดคุยพบปะกันในช่วง
เช้า 
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แผนที่ 12 แสดงตำแหน่งการตั้งถิ่นฐาน 
  

 สัญลักษณ์ :               

ทิศ 
 

มาตราส่วน                
 KM 

ผู้ศึกษา : นายธนากร อนุรักษ์ 

ที่มา : จากการลงพื้นที่ 

   

คลองคูพาย 

คลองสวนหลวง 

คลองวัดชายนา 

คลองหน้าเมือง 

คลองท่าวัง 

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 

ชุมชนวัดนาบุญรอบ 

ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ 

ชุมชนวัดเพชรจริก 

ชุมชนวัดท้าวโคตร 

ชุมชนวัดสวนป่าน 

ชุมชนหอพระนารายณ์ 

ชุมชนวัดวังตะวันออก 

ชุมชนท่าโพธ์ิ 

ชุมชนอิสลามมัสยิด ญาเม๊ียะ  

ชุมชนวัดชายคลอง 

ชุมชนอิสลามซอลาฮุดดิน  

ชุมชนอิสลามนูรูลมูบีน  

ชุมชนวัดศรีทวี  

ชุมชนอิสลามมัสยิดรอยุลดีน 

ชุมชนหลังวัดพระเงิน  

 ชุมชนวัดศาลามีชั

ย 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ถนนราชดำเนิน 
คลอง 

การต้ังถ่ินฐานใกล้พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

สถานท่ีสำคัญ 

การต้ังถ่ินฐานใกล้เส้นทางคมนาคม 
การต้ังถ่ินฐานใกล้ศาสนสถาน 
การต้ังถ่ินฐานจากการขยายตัวชุมชน 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ผังเมือง

 13 
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 5.1.2 องค์ประกอบด้านพื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่โดยรอบถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่มีการ
ตั้งถิ่นฐาน มีความเป็นอยู่และความเชื่อที่ปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ มาช้านาน เกิดจากการสะสม
ภูมิปัญญา ปรับประยุกต์การใช้สภาพความได้เปรียบทางลักษณะของภูมิประเทศ เพื่อสามารถดำรง
ชีวิตและปรับตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อสภาพความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามี
บทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาชุมชน ที่พักอาศัยของคนในชุมชนเมือง ทำให้วิถี
ชีวิตรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเริ่มเปลี่ยนไป จากการลงพื้นที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มรูปแบบทาง
ด้านสถาปัตยกรรมได้เป็นกลุ่มดังนี้ 
   1. อาคารที่พักอาศัย ลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ใช้แผ่นไม้
กระดานทำเป็นฝาเรือน จะปลูกใกล้กับยุ้งข้าว พื้นที่ใต้ถุนบ้านในแถบที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตร 
จะใช้ประโยชน์ในการเก็บพักผลผลิตทางการเกษตรและใช้พื้นที่ประกอบอาชีพเสริมหรืองานอดิเรก 
เช่น การทำกรงนกหัวจุก สานเสื่อกระจูด หลังคามีความลาดชันเพื่อให้น้ำฝนได้ไหลผ่านได้สะดวก รูป
แบบหลังคาเป็นหลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา เสาทำด้วยไม้แต่จะไม่ฝังลงดิน จะวางบนตอม่อหิน 
คอนกรีต ซึ่งป้องกันปลวกกัดกินไม้จากพื้นดิน ความชื้นจากดินส่งผลทำให้ไม้ผุได้ง่ายขึ้น และสามารถ
เคลื่อนย้ายบ้านเรือนได้ โดยจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในพื้นที่ การย้ายบ้านเรือนจะทำกันเมื่อมีการ
แยกตัวออกมามีครอบครัว จะย้ายบ้านออกจากพ่อแม่หริืออาจปรับปรุงยุ้งข้าวเดิมยกใหม่เป็นเรือน
นอน โดยเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนช่วยกันยกเพื่อเป็นของขวัญแก่คู่บ่าวสาว โดยจะเปลี่ยนทิศทาง
การหันศีรษะไปทางด้านทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า “หัวนอน” เป็นหลัก 

\  
ภาพที่ 59 สภาพบ้านในอดีตของชุมชนบ้านหัวท่า ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: สมชาย เปลี่ยวจิตร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สภาพในปัจจุบันรูปแบบของอาคารที่พักอาศัยส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงเป็นโครงสร้าง

คอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน บางส่วนได้ปรับปรุงอาคารไม้เดิมแต่ยังมีหลงเหลือพื้นที่ศึกษาและอนุรักษ์ให้
ดำรงอยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราช 
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\  \  

\  \  

ภาพที่ 60 สภาพปัจจุบันอาคารพักอาศัยที่ยังคงอนุรักษ์ และปรับปรุงภาพแบบการใช้งาน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
  

  2. ศาสนสถานและเทวสถาน ด้วยความหลากหลายด้วยความเชื่อทางด้านศาสนา
ของพื้นที่ แบ่งเป็น 

  วัด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของนครศรีธรรมราช โดยมีบทบาทในการกำหนด
ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงด้านจิตใจ บทบาทหน้าที่ของวัดมีด้วยกันหลากหลายตามยุคสมัย 
เช่น เป็นสถานศึกษา โรงพยาบาล ศาลยุติธรรม ที่พักพิงของผู้เดินทาง แหล่งสวัสดิการชุมชน ด้วย
สภาพเศรษฐกิจและความเจริญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัดซึ่งเคยมีความใกล้ชิดกับพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ก็กลายเป็นรูปแบบองค์กรที่มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ แต่ไม่ว่าความเจริญจะเข้ามากน้อยเพียงใด ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพื้นที่ยังคงได้อยู่
ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยวัดที่มีความสำคัญในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ 
   1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมือง
นครศรีธรรมราชมาช้านาน มีความสำคัญทางศาสนาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของ
พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีที่สำคัญของภาคใต้ โดยชาว
บ้านจะเรียกติดปากว่า วัดพระธาตุ เป็นวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพล
จากศิลปะศรีวิชัย เจดีย์ทรงมณฑป มีหลังคาเป็นสถูปห้ายอดคล้ายกับพระบรมธาตุเจดีย์ของจังหวัดสุ
ราษฏร์ธานี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นส่วนประกอบอื่น ๆ ภายในเริ่ม
ทยอยก่อสร้างต่อมาภายหลัง สร้างขึ้นในยุคสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ พระบรมธาตุเจดีย์ที่ตั้งในวัดมี
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ความโดดเด่น เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำภายในบรรจุ
ของมีค่าต่าง ๆ  

\  
ภาพที่ 61 ปลายยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ 
ที่มา: กานต์ อนุกูลสัมพันธ,์ ภาพถ่ายส่วนตัว, เข้าถึงเมื่อ เมื่อ 5 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

   วัดพระมหาธาตุไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้างแน่ชัด เอกสารส่วนใหญ่ได้เขียนขึ้น
มาจากคำบอกเล่าแทบทั้งสิ้น รวมถึงเรื่องเล่า ความเชื่อต่าง ๆ  โดยสันนิษฐานจากตำนานเมือง
นครศรีธรรมราช กล่าวว่าพระศรีธรรมโศกราชเป็นผู ้ก่อสร้างวัดพระมหาธาตุและเมือง
นครศรีธรรมราช ราวช่วงพุทธศักราช 1098 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย ์ หลักฐานที่ปรากฏ
เด่นชัดอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จประพาสเมืองนครศรีธรรมราช ภายในบริเวณวัดพระ
มหาธาตุ มีเจดีย์บริวารทั้งหมด 149 องค์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษของตระกูลใน
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าถ้านำกระดูกมาไว้ใกล้กับเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุ จะทำให้ในชาติ
ภพหน้าจะได้เกิดมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจยังเป็นสถานที่สำคัญ
ทางศาสนาที่ใช้ประกอบกิจกรรมด้านศาสนา ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันอย่างยาวนาน สิ่ง
ก่อสร้างที่มีความสำคัญ ได้แก่ วิหารพระทรงม้า วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม วิหารพระ
แอด วิหารทับเกษตร วิหารคด วิหารธรรมศาลา วิหารหลวง วิหารพระเดิม พระอุโบสถ 
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\     \  
      ภายในวิหารพระม้า องค์ท้าวจตุคามรามเทพ            พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในวิหารทับเกษตร  

\ \  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในวันสำคัญทางศาสนา บริเวณวัดพระบรมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ภาพที่ 62 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   ความสำคัญต่อชุมชน จะเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่
สำคัญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาสักการะพระบรมธาตุ มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับคนใน
พื้นที่ เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่ประชาชนได้นำมาถวายเป็นพุทธบูชา เป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สามารถใช้ศึกษาถึงความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยและเป็นแหล่งกำเนิดประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีสวดด้าน และ
ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ได้แก่ การแต่งตั้งเจ้าเมือง การถือน้ำพิพัฒน์
สัตยา พิธีแรกนาขวัญ พิธีโล้ชิงช้า  
   2. วัดประดู่พัฒนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดประดู ่ หรือวัดโด เป็นศาสน
สถานที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแห่งหนึ่ง ที่มีประวัติที่ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเจ้าเมืองของนครศรีธรรมราช ข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์ น้อมรำลึก 
ได้บันทึกถึงประวัติความเป็นมาจากหลักฐานในวัด ซึ่งสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
ทางภาคเหนือของแคว้นล้านนา และศิลปะทางภาคอีสานบางส่วนผสมผสานกัน โดยผู้ก่อตั้งคือท่าน
พระพนมวังและนางเสตียงทอง  โดยสร้างวัดในทิศเหนือของเขตเมืองเก่า ซึ่งที่บริเวณนี้เป็นดอนทราย 
จากการสอบถามพัฒนชัย ธีรพงศ์พัฒนา (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2556) ถึงที่มาของวัดคำว่าชื่อวัด
ประดู่ ก็น่าจะมาจากพื้นที่บริเวณนี้มีต้นประดู่ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมีคำว่าประดู่อยู่ในชื่อของวัดด้วย 
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ข้อมูลจากวารสาร นิพัทธ์ เพ็งแก้ว, (2544) ได้กล่าวถึงตอนหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของวัดว่า เคยมีช่วง
หนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไม่มีพระมาจำพรรษาที่วัดหลังจากนั้นพี่สาวของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ และยังมีการบูรณะอีกครั้งสมัยใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับสร้างซุ้มพัทธสีมาเป็นศิลปะจีนประยุกต์ 
ปัจจุบันเป็นที่บรรจุอัฐิต้นตระกูล ณ นคร มาจนถึงปัจจุบัน 

\  \  
ทางเข้าวัดยังคงต้นประดู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และที่มาชองชื่อวัดประดู่พัฒนาราม 

\  
อุโบสถที่ผสมผสานศิลปะบ้านนาและศิลปะทางภาคอีสาน 

ภาพที่ 63 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของวัดประดู่พัฒนาราม 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   ภายในวัดประดู่ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ เก๋งจีนวัดประดู่
หรือเก๋งจีนพระเจ้าตาก ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าตึกเจ้าตาก ตั้งอยู่หน้าอุโบสถอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
อาคารเป็นศิลปะแบบจีน ก่ออิฐหนาทั้ง 3 ด้าน ยกพื้นสูงแต่ปัจจุบันได้ถมพื้นที่จนมีระดับใกล้เคียงกับ
พื้นภายนอก โครงหลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาด้านหน้าเป็นประตูไม้บานใหญ่ ฉลุลายเป็นรูปสัตว์
ป่า ภายในเก๋งจีน มีเจดีย์ ทรงดอกบัวตูมฐานย่อมุมไม้สิบสอง ประดับลวดลายกระจกส ี สร้างขึ้นโดย
เจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) สร้างเมือง พ.ศ. 2385 จุดประสงค์ของการสร้างคือเก็บอัฐิเจ้าพระยานคร 
(น้อย) และที่ได้ชื่อว่าเก๋งจีนพระเจ้าตาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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พระราชทานเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดบางยี่เรือใต้ พระบรมอัฐิได้ตกถึงมือ
ทายาท เจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) จึงได้เก็บอัฐิไว้ที่เดียวกับเจ้าพระยานคร (น้อย) ไว้ในเจดีย์เดียวกัน
ที่เก๋งจีนวัดประดู่ ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า ตึกเจ้าตาก และในทุก ๆ ปีจะมีการบวงสรวงแก่
บรรพบุรุษต้นตระกูล ณ นคร41 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการ
บูรณะและคงรักษารูปแบบทางศิลปะแบบดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด 

\  \  
ภาพที่ 64 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของวัดประดู่พัฒนาราม และการบวงสรวงต้นตระกูล     
  ณ นคร ประจำปี 2555 จัดที่ลานหน้าเก๋งจีนวัดประดู่พัฒนาราม 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   3. วัดท่าโพธิ์วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เดิมที่ตั้งของวัดท่าโพธิ์เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่เป็นชุมชนใหญ่ หลักฐานบันทึกมีการ
สร้างวัดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ และสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2027 มีการขุดค้นซากพระอุโบสถ 
พระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยในบริเวณโรงเรียนวัดท่าโพธิ ์ ซึ่งห่างจากที่ตั้งของตำแหน่งโบสถ์ที่อยู่
ปัจจุบันราว 40 เมตรในสมัยรุ่งเรืองของวัดท่าโพธิ์คือสมัยพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) เป็นเจ้าอาวาส ในช่วง
ปี พ.ศ. 2427-2477 ได้ยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหาร ปลูกต้นโพธิ์ให้เป็นสัญลักษณ์
ของวัดมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันวัดท่าโพธิ์มีความสำคัญต่อชุมชนคือเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมด้านศาสนา เนื่องจากชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนดั้งเดิมและเคยเป็นท่าเรือการขนถ่ายสินค้าที่
สำคัญจึงเป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญ วัดท่าโพธิ์จึงเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของชุมชนวัดท่าโพธิ์ที่
สำคัญจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นโรงเรียนในระบบใหม่แห่ง
แรกของนครศรีธรรมราชคือโรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
และวัดท่าโพธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของโรงเรียนช่างถม ซึ่งปัจจุบันได้ขยายและเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยศิลป
หัตถกรรม นครศรีธรรมราช สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในได้แก่ พระอุโบสถ และตึกรัตนธัช 

_____________________________ 
 41 วิเชียร ณ นคร, วิมล ดำศรี และสืบพงษ์ ธรรมชาติ, เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมือง
นครศรีธรรมราช, (นครศรีธรรมราช: ไทม์ พริ้นติ้ง, 2545). 
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ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดเป็นอนุสรณ์สถานแสดงเรื่องราวของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) เพื่อ
ระลึกถึงบุคคลสำคัญของวงการศาสนาและการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

\  \  
   กำแพงวัดท่าโพธิ์เป็นกำแพงดั้งเดิมอายุกว่าร้อยปี        ท่าเรือการค้าที่สำคัญของวัดท่าโพธิ์ในปัจจุบัน 

\      \  
      อุโบสถวัดท่าโพธิ์                           ตึกรัตนธัช เป็นอนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนี(ม่วง) 

ภาพที่ 65 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของวัดท่าโพธิ์วรมหาวิหาร 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   
   4. วัดวังตะวันตก (วัดเสาธงทอง) สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยานคร (น้อย) ในพื้นที่
ตรงข้ามกับวัดวังตะวันออก แต่เดิมใช้เป็นที่พักค้างศพเนื่องจากอยู่ใกล้กับประตูผีของแนวกำแพงเมือง
เดิม แต่ก่อนเป็นป่าทึบ และได้เปลี่ยนจากที่พักศพมาเป็นอุทยานเรียกว่าวัดวังตะวันตกโดยเจ้าจอม
ปรางเจ้าเมืองในขณะนั้น ต่อมาได้สร้างกุฏิเรือนไม้ทรงไทย โดยจุดประสงค์เป็นที่พระสงฆ์ได้มีที่เรียน
พระธรรม จากการลงพื้นที่สอบถามอนุสาร คงชำนาญ (สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2556) ได้ข้อมูลเพิ่ม
เติมว่าที่เดิมเป็นวัดประจำของพระยาศรีธรรมโศกราช และต่อมาเมื่อหมดเชื้อวงศ์ของพระยาศรีธรรม
โศกราช จึงปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าจนกระทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีพระสงฆ์มาปักกลดอาศัยเป็น
ที่พักค้างเป็นครั้งคราวเนื่องจากถูกทิ้งร้าง ครั้งนั้นเมื่อเจ้าพระยานครน้อยจึงสร้างวัดเพื่อให้พระสงฆ์อยู่
ประจำเพื่อเผยแพร่คำสอนและหลักธรรมให้แก่ชาวบ้าน ปัจจุบันวัดวังตะวันตกยังคงมีพระภิกษุจำ
พรรษาอยู่แต่น้อยมาก เนื่องจากวัดขาดการดูแลและการปรับปรุงไม่ดีเท่าที่ควร พระใหม่จึงไม่นิยมมา
บวชและจำวัดที่วัดวังตะวันตก มีตลาดเช่าพระที่มีความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดวังตะวันตก 
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ในด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกแห่งซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาชมความงดงามของกุฏิไม้สักทรงไทย 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมขนที่เกี่ยวข้องกับวัดน้อยมากนอกจากจะมีวันสำคัญทางศาสนา 

\  \  
   ศาลาทรงไทยก่อนการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554            ตลาดเช่าพระเครื่องที่ริมกำแพงวัดวังตะวันตก 

ภาพที่ 66 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของวัดวังตะวันตก 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
  

   5. วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่ง เดิมชื่อว่า วัดเสมา
ทอง ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินด้านหลังติดกับถนนกะโรมใกล้กับชุมชนตลาดแขก วัดแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อ
ใดไม่มีการระบุเป็นที่แน่ชัด จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ขุดค้นพบหลักศิลาจารึก คาดว่า
สร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกับวัดเสมาเมืองและวัดอื่น ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและวัดมีสภาพทรุด
โทรมเป็นอย่างมาก จนมาปี พ.ศ. 2364 เจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในขณะ
นั้น ได้ทำสงครามกับหัวเมืองต่าง ๆ จนทหารได้ล้มตายเป็นจำนวนมาก และเมื่อยกทัพกลับมายังเมือง
นครศรีธรรมราช เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้ทำการทำนุบำรุงศาสนา เนื่องจากถือว่าการสู้รบในยาม
สงครามได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากนับว่าเป็นบาป จึงบรรเทาบาปด้วยการก่อสร้างวัดและการทำนุบำรุง
วัดและศาสนสถานเป็นการทดแทน เหตุนี้จึงทรงเลือกวัดเสมาทองซึ่งขณะนั้นได้เสื่อมโทรมมากให้
กลับสู่สภาพดังเดิม จากหลักฐานที่ได้บันทึกภายในวัด ได้ระบุปีที่ทำการบูรณะวัด คือ พ.ศ.
2364-2366 ไม่มีการสมโภชเฉลิมฉลองและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมเหยงคณ์ ซึ่งมีความหมายว่าชัยชนะอัน
ยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน 
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\  \  
ภาพที่ 67 สภาพปัจจุบันของวัดมเหยงคณ์ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

\  
ภาพที่ 68 องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดมเหยงคณ์ โดยช่างฝีมือเมืองเพชรบุรี 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   5. วัดมุมป้อม เป็นวัดธรรมยุตินิกายตั้งอยู่ริมถนนมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดขนาดกลางได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2420 
สาเหตุที่ชื ่อว่าวัดมุมป้อม เพราะสถานที่ตั ้งของวัดอยู่บริเวณหัวมุมของป้อมของกำแพงเมือง
นครศรีธรรมราชด้านทิศตะวันออก โดยที่กำแพงเมืองได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ตามนโยบายการสร้างเมืองตามแบบยุโรปที่มีกำแพงเมือง เพื่อกำหนดขอบเขตของเมือง โดย
สร้างคูเมืองและป้อมปราการเพื่อป้องกันศัตรูที่หัวเมืองสำคัญ ก่อสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อว่า 
เดอ ลามาร์ ออกแบบและก่อสร้างกำแพงเมือง เมื่อถึงช่วงสงครามเก้าทัพ พม่าได้ยกทัพเพื่อจะลงมาตี
หัวเมืองฝ่ายใต ้ เพื่อสกัดกั้นกองทัพพม่าลงหัวเมืองทางใต้ ทำให้เกิดการสู้รบและล้มตายเป็นจำนวน
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มาก เมื่อเสร็จศึกสงครามได้นำศพทหารมาฝังไว้ที่หัวมุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นป่าพรุ 
ถมจนกลายเป็นเนินดินสูง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านละแวกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกของ
กำแพงไม่สะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดมุมป้อมขึ้นนับแต่นั้นมา ซึ่ง
ปัจจุบันมีหลวงพ่อศรีทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย โดยเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนมุมป้อม 
   6 . วัด เสมาเมือง เป็นวัด เก่ าแก่ที ่มีความสำคัญแห่งหนึ ่งของเมือง
นครศรีธรรมราช โดยประวัติความเป็นมาของวัดเสมาเมือง มีหลักฐานอ้างถึงผู้สร้างคือพระเจ้าศรี
ธรรมโศกราช เป็นผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 1318 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางกำแพงเมืองเก่าและ
เหตุผลที่ก่อตั้งคาดว่าต้องการให้พระสงฆ์ฝ่ายมหายานมาจำพรรษาเป็นแห่งแรก และยังเป็นต้นกำเนิด
ของวัดและชุมชน  อื่น ๆ ภายในเมืองนครศรีธรรมราชอีกมาก โดยที่วัดเสมาเมืองยังมีความสำคัญทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมืองนครแต่เดิม คือได้ขุดพบหลักศิลาจารึกบริเวณวัดเสมา
เมืองซึ่งสลักบนหินศิลา บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและความเป็นอยู่ของคนในเขตเมืองเก่า 
ยังเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครศรีธรรมราชในอดีตและข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ของเมืองอิงจากหลัก
ศิลาที่ขุดค้นพบจากวัดเสมาเมืองนี้เป็นสำคัญ ที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์โดยภายใน
พื้นที่วัดมีแหล่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ ์ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนาพราหมณ์มาจนปัจจุบัน 
เนื่องด้วยวัดมีพื้นที่น้อยและมีความสำคัญทางโบราณคดีหลายจุดจึงไม่ค่อยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
แต่จะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาในช่วงวันสำคัญ ประชาชนใกล้เคียงยังคงให้ความสำคัญในวันสำคัญ
ต่าง ๆ โดยร่วมกับทางวัดเสมาเมืองอยู่สม่ำเสมอ 

\  \  
ภาพที่ 69 องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดเสมาเมือง 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   7. วัดสวนป่าน เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติขนาดเล็ก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2442 
โดยตั้งชื่อตามผู้ดูแลสวนของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) แต่เดิมก่อนการก่อสร้างวัด พื้นที่
บริเวณนี้เป็นสวนในเขตวังเจ้าพระยานคร โดยคำว่าสวนป่านเพี้ยนคำมาจากสวนตาปาน โดยสิ่งสำคัญ
ของวัดสวนป่านคือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ วาดโดยครูแนบ ทิชินพงศ์ นับว่าเป็นบุคคลที่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของเมืองนครศรีธรรมราช จึงทำให้วัดสวนป่านมีเอกลักษณ์เรื่องภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ 
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ภาพที่ 70 องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดสวนป่าน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   8. วัดชลเฉนียน (วัดชายคลอง) เป็นวัดที่มีขนาดเล็กสังกัดธรรมยุตนิกาย มีอายุ
นับร้อยปี บริเวณหลังวัดติดกับคลองท้ายวังไหลผ่าน ซึ่งวัดชลเฉนียนหรือที่ชาวบ้านติดปากว่าวัดชาย
คลองหริือวัดท้ายคลอง เป็นวัดที่สำคัญในด้านการค้าขายและวัฒนธรรมของเมือง โดยที่บริเวณวัดชล
เฉนียนจะมีท่าเรือขนสินค้าต่าง ๆ และเป็นจุดพักสินค้าที่สำคัญของเมือง จากการลงพื้นที ่ พระชัย 
เพชรคำ (สัมภาษณ์, 17 เมษายน  2556)  กล่าวว่า ชุมชนดั้งเดิมมีความรุ่งเรืองมาก วัดชายคลองมี
ความสำคัญต่อเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยท่าเรือวัดชายคลองเป็นแหล่งการค้าและชุมชนหนาแน่น และยัง
เป็นชุมชนเก่าแก่ของช่างที่เข้าไปซ่อมแซมบูรณะวัดพระมหาธาตุและศาสนสถานต่าง ๆ ภายในตัว
เมืองนครศรีธรรมราช วัดชายคลองเปรียบเสมือนศูนย์กลางของช่างฝีมือ และมีการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น  
เรื่อย ๆ จนเป็นชุมชนขนาดใหญ ่ และเมื่อมีวันสำคัญทางศาสนา วัดชายคลองจะเป็นที่พักค้างแรม 
หรือเตรียมงานเพื่อจะทำพิธีที่วัดพระมหาธาตุในวันรุ่งขึ้น แม้ปัจจุบันการสัญจรทางเรือไม่สามารถใช้
เดินทางได้เหมือนกับในอดีต แต่วัดชายคลองยังเป็นจุดพักแรมและเตรียมงานก่อนมีพิธีกรรมในวัด
พระมหาธาตุจนถึงทุกวันนี้  
   9. วัดหน้าพระลาน ก่อตั้งมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมทีเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ยกสถานะเป็นวัดหน้าพระลาน ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ความเชื่อ ของคนนครศรีธรรมราช โดยความเชื่อของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่า ผู้ใดได้ดื่มน้ำ
จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จะมีสติปัญญาดี ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังเชื่อว่า น้ำในบ่อสามารถเป็น
ส่วนผสมของยาสมุนไพรรักษาโรค และเป็นน้ำมนต์ในการประพรมร่างกายไล่ภูตผีปีศาจ และแก้เรื่อง
คุณไสยได้ ในปัจจุบันชาวเมืองนครศรีธรรมราชยังคงเชื่อถือว่าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อในวัดหน้าพระลาน
ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านยังคงนิยมนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระลานมาเก็บไว้เป็นน้ำมนต์ประจำบ้าน 
และเชื่อกันว่าหากเจ็บป่วยไข้หากได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อาการป่วยไข้จะค่อย ๆ ทุเลาลง 
และทุกวันนี้ยังเห็นภาพที่ชาวบ้านมาตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ 
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ภาพที่ 71 สภาพของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   10. วัดท้าวโคตร เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 มีถนนราชดำเนิน
ตัดผ่านหน้าวัด เป็นวัดที่รวมอดีตวัดร้างที่ตั้งอยู่ติดกัน 4 วัด คือวัดศภ วัดประตูทอง วัดวา และวัด
ธาราวดี สาเหตุที่ได้ชื่อวัดท้าวโคตร พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย์ ปสุโต) เจ้าอาวาสวัดท้าวโคตร พ.ศ. 
2556 (สัมภาษณ,์15 เมษายน 2556) ได้เล่าถึงประวัติว่าไม่ได้มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ แต่เกิด
จากการสันนิษฐานของผู้รู้ในอดีตเล่าต่อกันมาว่า พระนางเลือดขาวได้สร้างวัดศภ โดยยกพื้นที่วังเดิม
ของแม่นางเลือดขาวสร้างเป็นวัดขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นต้นตระกูล
ของราชวงศ์ประทุมวงศ์และชาวบ้านได้สร้างวัดใกล้เคียงอีก 4 วัดซึ่งติดกัน โดยสมัยก่อนที่บริเวณนี้มี
การค้าขายที่รุ่งเรืองมีผู้คนอาศัยหนาแน่น จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ขุดพบและได้นำไปจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานนครศรีธรรมราช อีกข้อสันนิษฐาน หนึ่งกล่าวว่า มีท้าวโคตรคีรีเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐี
จากเมืองพุกามได้อพยพมาจากประเทศพม่า ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงสมัยอยุธยา และข้อสันนิษฐานนี้นักโบราณคดีได้
ค้นพบในตำนานกัลปนาวันในหนังสือบุดของวัดท่าช้าง ที่จารึกในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต่อมา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากที่
สักการะพระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็ได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานใกล้ ๆ กับวัดพระมหาธาตุและ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดท้าวโคตร เป็นจิตรกรรมบนแผ่นไม้คอสองเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 
โดยมีทั้งพุทธประวัติและนิทานทศชาติชาดก ซึ่งทรงเห็นว่าการมีวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่ติดกัน 4 แห่ง ซึ่ง
ทำให้ยากแก่การดูแลและการปกครอง จึงสั่งให้ยุบรวมวัดทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองของ
คณะสงฆ์และการปฏิบัติกิจทางศาสนาของพระสงฆ์ ต่อมาได้กลายเป็นวัดท้าวโคตร มาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 72 องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดท้าวโคตร 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของวัดได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ยังมี
โบราณสถานที่เก่าแก่สำคัญคือ สถูปโบราณที่ฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐย่อมุมทั้งสี่ด้าน กว้าง 13.30 เมตร 
ยาว 13.30 เมตร มีมุขยื่นทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 5 เมตร ลักษณะปรางค์คล้ายกับพระปรางค์
สมัยสุโขทัย ส่วนยอดนั้นไม่สามารถทราบได้ว่ามีลักษณะใด ความสูง ณ ปัจจุบันสูง 16 เมตรจาก
ระดับพื้นดิน จากการสอบถามข้อมูลพยอม ไกรแก้ว (สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2556) ทราบว่า สถูปได้
มีการบูรณะจากกรมศิลปากรมาถึง 2 ครั้งแล้ว แต่สภาพปัจจุบันมีความเสียหายไปมากเนื่องจากมีการ
ลักลอบเข้าไปขุดหาพระเก่า พระพิมพ์ดินดิบ ทำให้ตัวฐานสถูปได้รับความเสียหายไปมาก สถูปองค์นี้
คาดว่าน่าจะสร้างในพุทศวรรษ ที ่ 17-19 และสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของวัดท้าวโคตรคืออุโบสถเก่า
ทำด้วยไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งปางมารวิชัย คาดว่า
สร้างช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นศิลปะสมัยอยุธยา และกุฏิเก่าสร้างด้วยไม้สองชั้นตกแต่งลายฉล ุแต่
สภาพปัจจุบันทรุดโทรมมากเนื่องจากไม่ได้ใช้สอยประโยชน์ แต่เดิมเคยเก็บของใช้ของภิกษุสงฆ์และ
รอการเข้าบูรณะจากทางสำนักศิลปากรที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

\  \  
ภาพที่ 73 องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดท้าวโคตร สถูปวัดท้าวโคตรและกุฎิไม้ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
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   11. วัดสวนหลวง เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก่อตั้งวัดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1861 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งของวัดสวนหลวงเคยเป็นสวน
อุทยานดอกไม้ของเมืองพระเวียง ซึ่งเป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญในอดีต เดิมทีพื้นที่ของวัดสวนหลวงมี
พื้นที่กว้าง เมื่อมีการตัดถนนราชดำเนิน ทำให้พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นวัดสวนหลวงตะวันออกและวัด
สวนหลวงตะวันตก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดสวนหลวงตะวันออกได้ถูกทิ้งร้างไปเหลือเพียงแค่วัด
สวนหลวงตะวันตกเท่านั้น ต่อมาพื้นที่รกร้างของวัดสวนหลวงตะวันออก ได้ถูกสร้างให้เป็น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภายในพระอุโบสถของวัดสวนหลวงได้ประดิษฐานพระพุทธ
รูปศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จเจ้าลาวทอง โดยที่พระครูโอภาสปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดสวนหลวง  (สัมภาษณ์, 
18 เมษายน  2556) เล่าถึงตำนานที่มาของพระประธาน ว่าเป็นพระลอยน้ำมา ในช่วงเกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ของเมืองและได้นำพระมาประดิษฐานที่วัดสวนหลวง ภายหลังเจ้าของได้มาพบแล้วจะขอนำพระ
กลับ แต่ชาวบ้านได้ร้องขอว่าให้พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดสวนหลวง เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าของ
จึงขอแค่เพียงธาตุกายสิทธิ์คืน คือปรอทที่บรรจุอยู่ในพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อทำพิธีเสร็จก่อนกลับชาว
บ้านได้สอบถามถึงชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ เจ้าของพระได้บอกชื่อว่าเจ้าลาวทอง ความสำคัญของวัด
สวนหลวง นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 
ของเมือง ที่สำคัญที่สุดคือ ประเพณีชักพระ ชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่บนเรือ
พระ แล้วชักลากไปทั่วเมืองให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญร่วมกันในวันออกพรรษา 
  

\  
ภาพที่ 74 ประเพณีชักพระ และเรือพระของวัดสวนหลวง 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
   12. วัดเพชรจริก เป็นวัดธรรมยุตินิกาย อยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีถนนราชดำเนินตัดผ่านด้านหน้า เป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลางเมื่อเปรียบเทียบกับวัด
อื่นในเขตพื้นที่ศึกษา ที่มาของคำว่าวัดเพชรจริกมีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีการตั้งตามชื่อนิกาย
พระพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่ชื่อว่า วัชริก แปลได้ความหมายว่า ผู้เที่ยวไปทุกหนทุกแห่ง เมื่อใช้เป็นคำ
ให้จดจำได้ง่าย หรืออาจแผลงคำมาจนเป็นเพชรจริก ซึ่งได้รับคำนิยมสูงอยู่ระยะหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักฐานในหนังสือบุราณธรรมยุต ิ ซึ่งระบุว่าวัดแห่งนี้ชื่อว่า วัดเพชรจเหรก จากหลักฐานไม่ได้ระบุ
แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยใด แต่ได้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยการ
พิจารณาจากรูปแบบพระอุโบสถ และสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับวัดประดู่ คือโบสถ์
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เป็นแบบ โบสถ์มหาอุด หมายถึงมีทางเข้าออกอุโบสถเพียงทางเดียว เมื่อการขยายเมืองในสมัยพระยา
สุขุมนัยวินิตเป็นเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ได้ตัดถนราชดำเนินผ่านวัดเพชรจริก ทำให้วัดถูก
แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ต่อมาวัดเพชรจริกตะวันออกได้ร้างลง ชาวบ้านได้ช่วยกัน
ทำนุบำรุงวัดเพชรจริกนับจากนั้นเป็นต้นมา 
   13. วัดมัชฌิมภูมิ  เป็นวัดมหานิกายขนาดกลาง  สร้างตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมือง
นครศรีธรรมราช แต่เดิมมีชื่อว่าวัดกำแพงโคก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกาะหัวบ้าน เดิมมีเรื่องเล่า
ว่าที่มาของชื่อนี้ได้จากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ริมกำแพงชั้นนอกของเมืองนครศรีธรรมราช โดยแนวกำแพง
ชั้นนอกของเมืองแต่ละมุมได้เรียกต่างกันคือ  
    1. กำแพงถม อยู่ทางทิศเหนือ คือบริเวณบ้านเกาะในปัจจุบัน 
    2. กำแพงสูง  อยู่ทางทิศเหนือ คื อบริเวณชุมชนกำแพงสูงหรือแคสูง ของ
ตำบลท่าเรือในปัจจุบัน 
    3. กำแพงเซา อยู่ทางทิศตะวันตกของกำแพง คือชุมชนกำแพงเซาใน
ปัจจุบัน 
    4. กำแพงโคก อยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเป็นชุมชนบ้านกำแพงโคก
ในปัจจุบัน 
   ต่อมากำแพงเมืองได้ถูกลดความสำคัญลง โดยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในขณะ
นั้นได้หันไปสร้างกำแพงเมืองไว้บนหาดทรายแก้วแทนกำแพงสี่มุม ในที่สุดแนวกำแพงก็ได้ผุสลายและ
พังไปตามกาลเวลา ต่อมาชาวบ้านได้ทำการถางพงหญ้าและสร้างวัดขึ้น โดยเรียกว่าวัดกำแพงโคก ต่อ
มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดมัชฌิมภูมิ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงเรียกวัดเกาะหัวบ้านมาจนปัจจุบัน 
   14. วัดศรีทวี เป็นวัดที่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช พ.ศ. 2393 แต่เดิมชื่อว่า วัดท่า
มอญ เพราะในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในยุคที่มีการค้าขายรุ่งเรืองมีชาวมอญเข้ามาทำการ
ค้าขาย ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้มาก เนื่องจากการคมนาคมทางน้ำที่สะดวกและชาวมอญส่วนใหญ่
ดั้งเดิมนับถือศาสนาพุทธ จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมอญ และด้วยเหตุ
ปัจจัยทาง  ยุทศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมคลองท่าชัก เมื่อมีเรือชาวมอญมาเทียบจึงทำท่าเรือที่ท้ายวัดจนเป็นที่
รู้จักและเรียกว่า ท่ามอญ ส่วนคำว่าศรีทวีมาจากชื่ออดีตท่านเจ้าอาวาสที่ได้ทำนุบำรุงวัด และทำให้
เป็นวัดเป็นที่รู้จักของอำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันมีชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชากรในชุมชุนโดยรอบวัดศรีทวีมีอยู่หนาแน่น และอาศัย
เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ พื้นที่บริเวณนี้ยังมีคนเชื่อสายมอญอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ได้ย้าย
เข้าไปทำงานในกรุงเทพ ท่าเรือที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ปัจจุบันก็ได้หายไปจากพื้นที่ 
เนื่องจากการใช้ทางสัญจรทาน้ำลดลงไปมาก และคลองท่าชักได้ตื้นเขินขึ้นมาก ทำให้ท่าน้ำที่เคยเป็นที่
ผูกเรือของชาวมอญได้หายไปตามกาลเวลา 
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\  \  
ภาพที่ 75 สภาพวัดศรีทวีและด้านหลังติดคลองท่าชักเดิมเป็นท่าเรือที่สำคัญในอดีต 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

\  
ภาพที่ 76 สภาพที่ตั้งชุมชนชาวมอญเดิม 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
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   15. วิหารพระสูง เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่กับ
เมืองนครศรีธรรมราชแต่เดิมตั้งอยู่ภายนอกกำแพงเมืองเก่า เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนขนาด
กว้าง 5.90 เมตร ยาว 13.20 เมตร สูง 3.50 เมตร ตั้งหันหน้าในทิศตะวันออก หลังคาโครงไม้เนื้อแข็ง 
มุงด้วยกระเบื้องดินเผาตั้งอยู่ใกล้กับสนามหน้าเมือง ไม่ปรากฏในหลักฐานใด ๆ ที่แน่ชัดถึงการ
ก่อสร้างหอพระสูงหลังนี้ การสันนิษฐานถึงชื่อและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเมื่อเปรียบเทียบจากหลัก
ฐานในยุคสมัยใกล้เคียง น่าจะสร้างสมัยพุทธศตวรรษที่ 23-24 หรือในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายชื่อที่
เรียกว่าวิหารพระสูงนั้น คาดว่าเกิดจากการก่อสร้างวิหารหลังนี้บนเนินดิน สูงกว่าระดับพื้นปกติกว่า 2 
เมตร เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (2525) จากเรื่องเล่าของชาวบ้านว่า ชาวบ้านช่วยกันขุดดินใน
คลองหน้าเมืองขึ้นมาถมให้เป็นเนินดินขนาดใหญ่และใช้ตั้งปืนใหญ่เพื่อใช้สกัดกั้นทัพจากพม่า เมื่อ
ตอนที่พม่ายกทัพลงมาตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางใต้ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระประธานภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียวปางมารวิชัย 
ส่วนฐานมีหลักจารึกภาษาขอม และจากข้อมูลที่ได้รวบรวมว่า เมื่อเกิดการสู้รบกับพม่า พื้นที่บริเวณ
สนามหน้าเมืองน่าจะเป็นที่ตั้งค่ายและสนามรบ จัดตั้งทัพในการออกศึกคราวครั้งที่พม่ามีการยกทัพ
มาตีหัวเมืองทางใต้ตั้งแต่ มะริด และอาจสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นที่สักการะบูชา 
และต่อมาได้สร้างวิหารครอบองค์พระประธานในเวลาต่อมา สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทุกพระองค์
ที่ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช จะใช้พื้นที่สนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
และพระประธานหอพระสูงประกอบพิธีทางศาสนาทุกพระองค์ 
  

     \    

     \   
ภาพที่ 77 สภาพในอดีตของวิหารพระสูง และองค์พระสูง พระประธานในโบสถ์ ซึ่งอยู่หลังโรงเรียน  
  เบญจมราชูทิศ (เดิม) 
ที่มา: พวงผกา ตลึงจิตต,์ ภาพถ่ายส่วนตัว, เข้าถึงเมื่อ เมื่อ 14 สิงหาคม 2556, เข้าถึ งได้จาก ตำบลโพธิ ์
เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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   16. หอพระพุทธสิหิงค์ เป็นวิหารที่ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์ที ่ 3 
ซึ่งจากข้อมูลเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัด
สมาธิเพชรแบบขนมต้ม มีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน หล่อด้วยสำริด ปิดทอง นับว่าพระ
พุทธสิหิงค์องค์นี้คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 700 โดยพระมหา
กษัตริย์ลังกา 3 พระองค์ อัญเชิญจากมาจากศรีลังกาโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้ส่งราชทูตไปยัง
กรุงลังกา และทำพิธีสมโภชเมือง นับว่าเป็นการประกาศและสถาปนาความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา
พุทธของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันตั้งอยู่ในวิหารระหว่างศาลและศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า พระขนมต้ม เนื่องจากลักษณะคล้ายกับคนเกร็ง
กล้ามเนื้อ เห็นกล้ามคล้ายกับขนมต้ม ซึ่งประชาชนจะนิยมเข้าไปสักการะในช่วงวันตรุษสงกรานต ์ มี
ประเพณีการสรงน้ำบูชาพระพุทธสิหิงค์ และเป็นวันเดียวที่จะสามารถให้ประชาชนเข้าสักการะเพื่อ
ความสิริมงคลแก่ชีวิต และตามความเชื่อของคนเมืองนครว่าถ้าหากผู้ใดฉ้อโกงหรือทุจริตคิดมิชอบไม่
ว่าเรื่องใดก็ตาม จะไม่กล้าสาบานต่อหน้าพระพุทธสิหิงค์ ด้วยความเชื่อนี้ทำให้เรื่องคดีความลดน้อยลง 
เนื่องจากทุกครั้งที่มีการว่าความที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการกล่าวอ้างถึงพระประจำคู่บ้านคู่

เมืองและพระพุทธสิหิงค์องค์นี้ด้วยจึงทำให้ไม่มีใครกล้ากล่าวความเท็จต่อศาล 

 \   \  
ภาพที่ 78 ประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 13 เมษายน พ.ศ. 2558) 

   17. วัดสระเรียง เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่เยื้องวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารทางทิศตะวันออก ทิศเหนือจดที่ดินของราษฎรและทิศใต้จดซอยสระเรียง พื้นที่วัด
ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา ปัจจุบันความสำคัญของวัดสระเรียงเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ
และเป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เหตุที่ได้ชื่อวัดสระเรียง สมพงค ์ นายสมพงค์ (สัมภาษณ์, 
26 ตุลาคม 2556) ก็เพราะว่าเดิมครั้งพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก่อสร้างพระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
ได้มีการขุดเอาทรายตรงบริเวณที่ตั้งวัดปัจจุบันนี้ไปใช้ในการก่อสร้างพระเจดีย ์กำแพง และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ภายในวัด จนกลายเป็นหลุมทรายที่ต่อเนื่องกันหลายหลายหลุม จนดูเหมือนกลายเป็นสระน้ำ
ขนาดย่อม ๆ เรียงกันหลายแถว ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดเพื่อให้พระภิกษุได้จำพรรษา จึงตั้งชื่อวัดตาม
ภูมิประเทศเดิมว่า วัดสระเรียง แต่เดิมวัดสระเรียงมีชื่อปรากฏในพงศาวดารของกรุงธนบุรีตอนหนึ่งว่า 
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เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ.2312 เมือเข้า
เมืองได้แล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดสระเรียงเพื่อรอให้สิ้นมรสุม ระหว่างที่ประทับอยู่วัดสระเรียง ได้ทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำรุงพระศาสนา หลายประการ 
    ในปี พ.ศ. 2530 คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระมหาสังคม โฆสโก ซึ่งมีวุฒิปริญญาเอก
ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ปรับปรุงวัดสระเรียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่ปีแรกที่ดำรงตำแหน่ง นับแต่
นั้นเป็นต้นมา วัดสระเรียงก็กลายเป็นศูนย์กลางศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของเมือง
นครศรีธรรมราชและที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

\   \  
ภาพที่ 79 การปฏิบัติธรรม ภาคฤดูร้อนสามเณร 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557) 

   18. วัดพระเงินและวัดเจดีย์ยักษ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่อายุราวคราวเดียวกับวัดเสมา
เมืองและวัดเสมาชัย โดยชื่อเดิมชื่อว่าวัดเสมาเงิน ตั้งอยู่บริเวณตำบลคลังมีถนนราชดำเนินตัดผ่าน
หน้าวัด ซึ่งปัจจุบัน ในด้านทิศเหนือติดกับสำนักเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทิศใต้ติ ดกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันคงเหลือแค่พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ซึ่งผู้คนเรียกกันว่า 
พระเงิน ปัจจุบันเป็นวัดร้าง 
    ส่วนวัดเจดีย์ยักษ์ เป็นวัดรุ่นราวคราวเดียวกับวัดพระเงิน และตั้งอยู่ติดกับวัด
พระเงิน โบราณสถานในวัดเจดีย์ยักษ์ในปัจจุบันมีเพียงอย่างเดียวคือเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ เป็นศิลปะ
แบบลังกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1800 ซึ่งเป็นเวลาช่วงเดียวกันกับที่พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช ทรง
สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยวิธีการก่ออิฐถือปูนเช่นเดียวกัน แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จยอดเจดีย์หัก
โค่นลงมา และที่ปลายยอดที่ปล้องไฉนก็แยกออกเป็น 2 เสี่ยง การที่ยอดเจดีย์ได้หักโค่นลงมานั้น ได้มี
การสันนิฐานเอาไว้ม ี 2 อย่าง ไพโรจน์ สูเจริญ (สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2556) ได้ให้ข้อมูลคืออาจจะ
เกิดเนื่องจากลมพัดแรงและฟ้าผ่าในขณะก่อสร้างจวนจะแล้วเสร็จ และเห็นว่าไม่เป็นมงคลจึงยุติการ
ก่อสร้าง อีกประการหนึ่งคือไม่ต้องการสร้างสูงเทียบเท่ากับพระบรมมหาธาตุ  และด้วยเจดีย์ยักษ์
ปลายยอดด้วนองค์นี ้ ทำให้มีผู้เล่าเป็นนิทานแล้วเล่ากันต่อมาว่า เมื่อครั้งพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรง
สร้างวัดพระมหาธาตุบนหาดทรายแก้ว และได้มียักษ์ตนหนึ่งเข้ามาท้า ทายและแข่งขันสร้างพระเจดีย์
ว่าของใครจะสูงและเสร็จก่อนกัน พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชก็ได้รับคำท้า ต่างฝ่ายต่างเร่งก่อสร้างให้
เร็วที่สุด ในที่สุดพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชได้รวบรวมไพร่พลร่วมกันสร้างได้เสร็จสิ้นก่อน ทำให้ยักษ์
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ตนนั้นโกรธมากจึงถีบยอดเจดีย์ที่ตนสร้างขึ้น จนยอดหักประเด็น ไปตกอยู่ในทุ่งนาด้านทิศตะวันออก 
ซึ่งเรียกว่า ทุ่งหยาม คือตำบลปากนครในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของเจดีย์ยักษ์และเป็นเรื่องเล่า
ประจำเมืองนครศรีธรรมราชสืบต่อมา 
   ปัจจุบันวัดพระเงินและวัดเจดีย์ยักษ์ ได้อยู ่ในความดูแลของเทศบาล
นครศรีธรรมราช ได้ดูแลปรับปรุงพื้นที่ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ แต่ในลักษณะความสำคัญต่อพื้นที่ 
ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับเมืองมากนัก มีแค่เรื่องราวประวัติความเป็นมาเรื่องการก่อสร้างที่มีความ
สำคัญของพื้นที่ และชาวบ้านใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงเย็นเท่านั้น 

\    \  
ภาพที่ 80 สภาพของวัดพระเงิน และวัดเจดีย์ยักษ์ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 

   มัสยิดหรือสุเหร่า เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม ซึ่งชาวมุสลิมจะสร้างมัสยิดไว้
ในชุมชน จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือการนมาซและการวิงวอน นอกจากนี้ 
มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนาสถานที่พบปะสังสรรค์ของชุมชนและกิจกรรมต่าง ซึ่ง
มัสยิดที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาก็มีความสำคัญและมีผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ 
   1. มัสยิดญาเมี๊ยะ  ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดมเหยงค์มีถนนราชดำเนินตัดผ่าน ที่มา
ของชื่อ ญาเมี๊ยะ วิฑูรย์ สะอาดฤทธิ์ (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2556) กล่าวว่ามีความหมายตามภาษา
ของชาวอิสลามหมายถึง ที่ชุมชน เป็นมัสยิดแห่งแรกที่ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จากการสอบถามข้อมูลทราบว่ามัสยิดแห่งนี้มีอายุ 124 ป ีคาดว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2430 
   2. มัสยิดซอลาฮุดดีน  เป็นมัสยิดที่ได้แยกตัวออกมาจากมัสยิดญาเมี๊ยะ  สร้าง
ด้วยไม้ยกใต้ถุนสูง ตั้งห่างจากถนนราชดำเนิน 25 เมตร โดยเมื่อปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานที่ดินวัดท่าช้างที่รกร้างมาก่อสร้างเป็นมัสยิด มัสยิดซอ
ลาฮุดดีนหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า มัสยิดท่าช้าง โดยที่มัสยิดแห่งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการศาสนา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   จากการศึกษาข้อมูลของชุมชนมุสลิมในนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ศึกษามีการ 
กระจายตัวอยู่หลายตำบล จากหลักฐานส่วนใหญ่มีการอพยพมาจากไทรบุรีและกลันตัน เมื่อสมัย
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เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ยกทัพไปตีหัวเมืองไทรบุรีในสมัยรัชกาลที ่ 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อชนะศึกสงครามก็ได้กวาดต้อนชาวไทรบุรีและกลันตัน เพื่อทอนกำลังฝ่ายข้าศึก และ 
เพิ่มกำลังฝ่ายไทยตามยุทธวิธีสงครามในสมัยนั้น โดยที่ชาวบ้านที่โดนกวาดต้อนมาจะได้รับการจัดสรร 
ที่อยู่ที่ทำกินในท้องที่ต่าง ๆ บริเวณในตัวเมืองในเขตพื้นที่ตลาดแขก วัดป่าขอม วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ส่วนนอกตัวเมือง ได้แก่ บ้านนอกไร ่ บ้านหัวทะเล บ้านนาเคียน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันที่
เหล่านี้ได้กลายเป็นคนไทยเชื้อสายมุสลิมโดยสมบูรณ์ และในช่วงสมัยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา มี
ชาวไทยมุสลิมอพยพมาจากอำเภอพระประแดง อำเภอมีนบุรี และอำเภอหนองจอก เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บางส่ วนอพยพมาอยู ่บริเวณตำบลท่าชัก 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันชุมชนเหล่านี้ได้เติบโตขึ้น และกลายเป็นชุมชนมุสลิมใหม่ที่แยก
ออกมาจากชุมชนมุสลิมที่อพยพมาจากไทรบุรี 
   เทวสถานของศาสนาพราหมณ์ โดยที่ศาสนาพารมณ์ได้เดินทางเข้ามาโดยมี
พราหมณ์ได้เดินเรือเข้ามายังนครศรีธรรมราช โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่าศาสนาพารมณ์
ได้เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 8-12 จากหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับเทวรูปและ
รูปเคารพลัทธิไวษณพนิกายและไศวนิกาย ได้ปรากฏเป็นสถานที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
   1. หอพระอิศวรและเสาชิงช้า ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินเป็นโบราณสถานศาสนา
พราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานศิวลึงค์ และเป็นที่
สถิตย์ของเทพซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่สำคัญสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ และเป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ ใช้ในพิธียัมปวายและตรีปวายของพราหมณ์ 
หรือพิธีโล้ชิงช้า จะจัดขึ้นในช่วงขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือนยี่ และพิธีแห่นางดานจะ
จัดช่วงวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ภายในหอพระอิศวรมีเทวรูปสำริดอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันที่อยู่ในหอพระ
อิศวรหลังนี้เป็นเทวรูปจำลอง สิ่งของจริงได้ย้ายไปประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราชทั้งหมด สิ่งสำคัญที่อยู่ภายในหอพระอิศวรเดิม คือศิวลึงค์แบบดั้งเดิมเป็นศิวลึงแบบ
ประเพณีนิยมที่เดิมตั้งอยู่ภายนอกหน้าหอพระอิศวร แต่ปัจจุบันได้ย้ายเข้ามาเก็บรักษาไว้ภายในฐาน
เคารพรูปสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุน้ำมนต์สำหรับทำพิธีกรรมต่าง ๆ บริเวณข้างหอพระอิศวรยังมีที่ตั้ง
ของเสาชิงช้า จากการศึกษาหลักฐานทราบว่าเสาชิงช้าเดิมได้ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอพระอิศวร แต่ได้
ย้ายมาอยู่ด้านข้างหอพระอิศวรทางด้านทิศใต้ มีความสูง 11.60 เมตร โดยสร้างจำลองมาจากแบบ
เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร แต่ถูกย่อให้มีขนาดเล็กกว่าและแต่เดิมมีโบสถ์พราหมณ์หลังหนึ่งตั้งอยู่ตรง
ตำแหน่งที่ตั้งเสาชิิงช้าเดิมแต่ได้ผุพังลงไปแล้ว พื้นที่ทั้งหมดของหอพระอิศวรและเสาชิงช้าอยู่ในการ
ดูแลของกรมศิลปากร สำนักกรมศิลปากรที ่14 นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม 
   2. หอพระนารายณ ์ เป็นโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่
ริมถนนราชดำเนิน ตั้งตรงข้ามกับหอพระอิศวรและเสาชิงช้า เป็นอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ ส่วน
อาคารหลังเดิมไม่สามารถระบุได้เนื่องจากรูปแบบเดิมก่อนการบูรณะไม่ได้มีการบันทึกไว้ ภายในหอ
พระนารายณ์ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์แกะสลักด้วยหินทรายสีเทา ทรงหมวก กระบอกปลาย
สอบเข้า พระหัตถ์ขวาทรงสังข์ เป็นเทวรูปพระนารายณ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และบริเวณฐานมีเทวรูปองค์เล็ก ๆ ประกอบอีกหลายองค์ และเป็นเทวรูปพระนารายณ์ที่มีอายุเก่าแก่
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ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณด้านหน้าหอพระนารายณ์เป็นลานกว้าง มีกำแพงก่ออิฐเตี้ยกั้น
พื้นที่เป็นอาณาเขต ในพีธีแห่นางดานจะใช้พื้นที่ตั้งเวทีในการแสดงหนังตะลุง 

 \   \  
ภาพที่ 81 สภาพปัจจุบันของหอพระนารายณ์ และเทวภาพพระนารายณ์ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
   3. ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้กับสนามหน้าเมืองมีการสร้างตาม
รูปแบบพิธีกรรมแบบโบราณของชาวศรีวิชัยตามขั้นตอนพิธีกรรมโบราณต่าง ๆ ครบถ้วน มีศาลบริวาร
รอบทั้งสี่ทิศ คือศาลจตุโลกเทพทำหน้าที่คอบปกป้องเมืองให้แคล้วคาดปลอดภัยจากอาถรรพ์ สิ่งชั่ว
ร้ายไม่ดีทั้งหลาย ภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง สัดสวนได้จากการ
ประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์ตามที่พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชแนะนำ ลักษณะเป็นรูปแบบศรี
วิชัยลวดลายและอักขระโบราณ ปลายยอดเสาเป็นเศียรพระพรหมแปดเศียรซ้อนกัน 2 ขั้น บริเวณ
ยอดบนสุดเป็นยอดหลักชัยเมือง หุ้มด้วยทองคำซึ่งผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ นับสิบปีกว่าพิธีกรรมตั้ง
ศาลหลักเมืองแล้วเสร็จ 

\  
ภาพที่ 82 พิธีนำยอดหลักชัยหลังจากประกอบพิธีกรรมมายังศาลหลักเมือง 
ที่มา: ร้านตั๊ม พระเครื่องศรีวิชัย ตลาดท่าวัง, ภาพถ่ายส่วนตัว, เข้าถึงเมื่อ เมื่อ 12 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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   4. ศาลพระเสื้อเมืองหรือศาลพระเสื้อทรงเมือง ตามคติโบราณแล้วการสร้าง
พระเสื้อเมืองขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตย์ของเทพหรือเทพารักษ์ผู้รักษาบ้านเมือง ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูป
เคารพอยู่ 2 องค์ ลักษณะคล้ายกับท้าวกุเวรราชในวิหารม้าของวัดพระมหาธาตุ ลงรักปิดทองและพบ
โบราณวัตถุหินสลักโบราณเท้าสิงห์ 1 คู่และแท่นหินบด จึงเป็นที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาสนสถาน
ของศาสนาพราหมณ์ ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าและใกล้เคียงยังพบแท่นศิวลึงค์รูปหิน
สลัก แท่นบูชา จากข้อมูล สารัตน์ ธนิกกุล (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2556) จากสำนักกรมศิลปากรที่ 
14 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มีคนนำรูปเคารพขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะบูชา และในช่วงสมัย พ.ศ. 2427 
ชาวจีนที่เข้ามาค้าขายภายในเมืองนครศรีธรรมราชได้ มีบทบาทต่อการบูรณะซ่อมแซมศาลพระเสื้อ
เมืองหลังนี้โดยเพิ่มเติมเทพเจ้ากวนอูและมีการตกแต่งแบบจีน 
   ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ศาลเจ้าหลังเดิมได้ถูกลมพัดเสียหายเกือบทั้งหมด ทำให้
ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้รวบรวมเงินเพื่อก่อสร้างศาลพระเสื้อเมืองให้เป็น

อาคารที่มีความแข็งแรงกว่าเก่า และหลังจากการสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ได้นำเทพเจ้าจีน ปีงเถ่า
กง และปีกเถ่าม่า เข้ามาประดิษฐานรวมกับเทวรูปองค์เดิมด้วย ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้อยู ่ในความ
ดูแลของกรมศิลปากร และในป ีพ.ศ. 2553 ได้บูรณะอาคารครั้งใหญ่จากกรมศิลปากร  

\  
ภาพที่ 83 ศาลพระเสื้อเมืองหลังเดิมหลังจากชาวจีนได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซม ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: สมชาย เปลี่ยวจิตร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก เทศบาลนครนครศรีธรรม-
ราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   5. ฐานพระสยมหรือพระสยมภูวนารถ เป็นหอพระอิศวรเดิมก่อนมีการสร้างหอ
พระอิศวร ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารบนพื้นที่สันทราย คาดว่ามีอายุสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 12 ขึ้นไป  เทวสถานที่พบในบริเวณนี้เป็นฐานพระสยมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมือง
นครศรีธรรมราช สร้างโดยผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาของศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ จากการสอบถามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับบริเวณฐานพระสยมได้
เล่าให้ฟังว่า ฐานพระสยมแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับมนต์ดำ ปัจจุบันเหลือแค่
ฐานก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานเทวรูปศิลา ศิวลึงค์ศิลา และฐานโยนิ ประชาชนยังคงนำเครื่องหอม
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ดอกไม้มาสักการะฐานพระ สยม และบูชาศิวลึงค์อยู่เป็นประจำ แม้ว่าศาสนาพราหมณ์จะไม่มีอิทธิพล
มากเหมือนสมัยก่อน 

ภาพที่ 84 สภาพปัจจุบันของฐานพระสยมหลังจากการบูรณะ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555) 
  
   คริสตจักร เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้รับ
อิทธิพลมาจากหมอสอนศาสนาชาวโปรตุเกสที่เข้ามาทำการค้าขายบริเวณแถบมาลายู จากการลงพื้น
ที่ในเขตพื้นที่ศึกษามีคริสตจักร 5 แห่งด้วยกัน 
   1. คริสตจักรเบธเลเฮม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินเป็นสถานที่สำคัญของผู้ที่
นับถือศาสนาคริสต์ เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์อยู่ในกลุ่มความเชื่อแบบเพรสไบทีเรียน ก่อตั้งเมื่อ
สมัยรัชกาลที่ 5 และได้เปิดเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย (เอ เอ็ม ซี) 
เปิดเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อนจะมีการขยายโรงเรียนและเปิดเป็นคริสตรจักรมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะ
มีการนัดรวมตัวกันของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ และเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบ
พิธีกรรมสำคัญ ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ และวันคริสต์มาส  
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\  
ภาพที่ 85 อาคาร โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย (เอ เอ็ม ซี) ถ่ายป ีพ.ศ. 2444 
ที่มา: การุณ สุขปัน, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก คริสตจักรเบธเลเฮม ตำบลท่าวัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

\  
ภาพที่ 86 โบสถ์คริสตจักรเบธเลเฮม ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: การุณ สุขปัน, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก คริสตจักรเบธเลเฮม ตำบลท่าวัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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\  
ภาพที่ 87 สภาพปัจจุบันของโบสถ์คริสตจักรเบธเลเฮม 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 11 ตุลาคม 2555) 

   1. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ เป็นมูลนิธิที่มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่
ศาสนาและประกาศหลักธรรมของพระเยซูคริสต์ และเพื่อการสาธารณะกุศลในการช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 
   2.  คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์  ตั้งอยู่ซอยประตูลอด ถนนราชดำเนิน ได้
ถือกำเนิดจากคณะฟินนิช ฟร ีฟอเร่น มิชชั่นได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีการดำเนินกิจกรรมเรื่อยมา 
ตั้งแต่การก่อตั้งจะมีการนัดรวมตัวกันในทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ และจะเน้นการจัดกิจกรรมค่ายศาสนา
กับนักเรียนนักศึกษา และการเผยเพร่ศาสนาในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3.   คริสตจักรร่มเกล้า  เป็นคริสตจักรที่สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2511  อยู่บริเวณ
ถนนหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปัจจุบันยังคงใช้ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาคริสต ์ จะมีการ
รวบรวม สมาชิกจากกลุ่มกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแผ่
ศาสนาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคริสตจักร 
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\  
ภาพที่ 88 สภาพปัจจุบันของคริสตจักร คริสตจักรร่มเกล้า 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2555) 
   อนุสาวรีย ์ 
   1. อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสมัยนาย
สวัสดื์ กฤตรัชตนันต์ เป็นผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่บริเวณเรือนจำกลางจังหวัด
นครศรีธรรมราชหลังเก่า ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณศรีธรรมโศกราช โดยหันหน้าพระพักตร์ไปทางองค์
พระเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะและรำลึกถึงคุณความดีที่
ท่านได้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมา 

\   
ภาพที่ 89 อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2555) 
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   2. อนุสาวรีย์เจ้าพระยานครน้อย เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่ที่
ลานต้นตะเคียนหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเก่า โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองทั้งพิธีทาง
พราหมณ์และพิธีทางสงฆ์ วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีต่าง ๆ ที่ท่านได้
สร้างไว้แก่เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีต้นตระกูล ณ นคร บวงสรวงสกุลด้วย ปัจจุบันเป็นที่เคารพของ
ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้ามาสักการะอยู่เป็นประจำ 

\  
ภาพที่ 90 อนุสาวรีย์เจ้าพระยานครน้อย 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2555) 

   3. อนุสาวรีย์ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช สร้างขึ้นเพื่อยกย่องต่อการมีคุณงามความดีที่
สามารถปราบโจรได้หลายคน และเป็นผู้พัฒนาเมืองทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เป็น
ผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับยาสมุนไพรโบราณ เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ นิทานสอนใจต่าง ๆ 
เป็นครูหมอเกี่ยวกับทางด้านสมุนไพร ยาแผนโบราณจนเป็นที่กล่าวขานของคนนครศรีธรรมราชมาก 
อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้ากองกำกับการเมืองนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องคุณงามความดีต่าง ๆ ของท่านขุนพันธรักษ์ ครั้งเมื่อสมัย
ดำรงตำแหน่งและรับราชการตำรวจ 
  

 \  
ภาพที่ 91 อนุสาวรีย์ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2555) 
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 5.1.3 องค์ประกอบสังคมและวัฒนธรรม  กิ จกรรมทางสังคมที่มีผลต่อองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดของพื้นที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องทางด้านศาสนาทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากศาสนาเป็น 
สิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความเชื่อและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีไปในทางเดียวกัน ไม่เพียงแต่คนใน
พื้นที่ยังรวมถึงคนภายนอกที่นับถือและมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยจะมีความเชื่อพื้นฐานใน
ด้านศาสนาใกล้เคียงกัน โดยพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร ลานสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและสวนศรีธรรมโศกราช 
  1. ประเพณีแห่หมฺรับในวันสารทเดือนสิบ มีความเป็นมาและวิวัฒนาการมาจาก
งานประเพณีเปตพลีของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจะกลับมาทำบุญเข้าวัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
แก่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะจัดเตรียมอาหารคาว อาหารหวาน อาหารแห้ง จัดตกแต่งไป
ถวายอยู่ในรูปแบบของหมฺรับหรือสำรับ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เป็นเสบียงในช่วงฤดูฝน อีกทั้งได้จัด
งานรื่นเริง จัดขบวนแห่หมฺรับของแต่ละครอบครัวหรือหมู่บ้าน แห่ไปยังวัดใกล้บ้านหรือวัดที่เก็บอัฐิ
เถ้ากระดูกของบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีการพัฒนาแนวความคิดแห่ขบวนหมฺรับให้มีความสวยงาม และ
จัดการประกวดแข่งขันขึ้น เพื่อให้คนในแต่ละหมู่บ้านช่วยกันตกแต่งขบวนหมฺรับ โดยแบ่งหน้าที่กัน
ชาวบ้านผู้ชายจะเตรียมตกแต่งขบวนหมฺรับ ชาวบ้านผู้หญิงจะทำขนมอาหารที่จะใช้ในขบวนแห่ สร้าง
ความสามัคคีให้กับคนระหว่างหมู่บ้านได ้และการแห่ขบวนหมฺรับได้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
อีกด้ว 

 

\  
ภาพที่ 92 การแห่ขบวนหมฺรับบนถนนราชดำเนิน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 11 ตุลาคม 2556) 
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\  
ภาพที่ 93 การจัดสำรับหมฺเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 11 ตุลาคม 2556) 

\  
ภาพที่ 94 การตั้งร้านชิงเปรตของชาวบ้าน จะทำหลังทำบุญภายในวัดแล้วเสร็จ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 11 ตุลาคม 2556) 

  2. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีโบราณที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารโดยตรง แต่เดิมจะจัดประเพณีนี้ปีละ 2 ครั้ง คือ วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 
โดยจะนำผ้าทอห่มพระบรมธาตุเจดีย์ แต่ปัจจุบันได้เหลือเพียงวันมาฆบูชาวันเดียว โดยชาวบ้านจะมี
ความเชื่อหากได้ร่วมประเพณีนี้ จะทำให้ตนเองมีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด เลยสะท้อนให้
เห็นว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสำคัญทางต่อคนในพื้นที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ยังเป็นจุดศูนย์รวม
ความศรัทธาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  3. ประเพณีลากพระ เป็นอีกประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยจะ
อัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า โดยมาประดิษฐานอยู่บนรถหรือแคร ่ มีพระสงฆ์
และฆราวาสร่วมแห่ มีการตีกลองให้จังหวะในการดึงเชือกลากรถ ระหว่างทางที่มีขบวนแห่เรือพระ
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ผ่าน ชาวบ้านก็จะออกมาช่วยลากเรือพระ พร้อมกับมีการถวายของหอม ดอกไม้และขนมต้ม โดยจะ
ทำเตรียมไว้ก่อนที่จะมีการแห่เรือพระ 1 วัน และใช้เป็นเสบียงแก่ผู้คุมเรือพระ ลากเรือพระโดย    
ชาวบ้านเชื่อว่าประเพณีลากพระจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล เป็นการทำบุญเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล 
ซึ่งเป็นความต้องการของสังคมเกษตรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและ
ประเพณีชักพระ ผู้ที่ทำการค้าก็จะมีการค้าขายรุ่งเรือง จึงเป็นการแสดงออกที่ความพร้อมเพรียงของ
พื้นที่ในแต่ละชุมชน 

\  
ภาพที่ 95 ขนมต้มที่ใช้เป็นเสบียงในประเพณีลากพระ 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2556) 

  4. ประเพณีอาบน้ำคนแก่ เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องมาจากงานประเพณีสงกรานต์
ของชาวนครศรีธรรมราช จะจัดขึ้นทุกปีในวันที ่ 14 เมษายน โดยเชื่อว่าเทวดาที่รักษาบ้านเมืองจะขึ้น
สวรรค์กันไปหมด เมืองจึงไม่มีเทวดาปกปักรักษา ชาวบ้านจึงไม่นิยมทำอะไรกันในวันนี้ จะเรียกวันนี้
ว่าเป็นวันว่าง  ข้าวของเครื่องใช้งานการเกษตรก็จะทำการเก็บเอาไว้ โดยตอนเช้าชาวบ้านจะเข้าวัด
ทำบุญ แล้วจึงไปสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์บริเวณสนามหน้าเมือง และจะนำน้ำที่รองรับ 
ใต้ฐานพระพุทธสิหิงค์ นำไปใช้เป็นน้ำมนต์ในงานมงคลของบ้านด้วย เมื่อสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เสร็จ
แล้ว ชาวบ้านจะนำข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ไปให้ทางญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ มี
การขอขมาและขออาบน้ำให้ท่านด้วย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูและเสริมสิริ
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มงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว และได้สร้างความสุข ความอิ่มเอิบใจ ให้กับผู้ที่ร่วมตามประเพณีอาบ
น้ำคนแก่นี้ด้วย   

\  
ภาพที่ 96 ประเพณีอาบน้ำคนแก่ของชาวบ้าน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2556) 

  5. ประเพณีสวดด้าน จะมีการสวดกันในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณวิหาร
คตในวันธรรมสวนะ ที่ชาวบ้านเรียกว่าวันพระใหญ่ ชาวบ้านจะมาทำบุญที่วัดพระมหาธาตุกันมากเป็น
พิเศษ การสวดด้านเกิดจากที่ชาวบ้านไปฟังเทศน ์ระหว่างที่ชาวบ้านจะต้องเตรียมตัวไปนั่งรอพระสงฆ์ 
ในขณะรอถึงเวลาบางคนก็นั่งคุย จับกลุ่มพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ เล่าสู่กันฟัง บางคนนั่งเฉย ๆ จนเกิด
การเห็นพ้องที่ว่าควรหาหนังสือก่อนที่พระจะมาเทศน์ เพื่อได้ทั้งความสนุกบันเทิงและเป็นความรู้คติ
สอนใจเรื่อยมาจนกลายเป็นประเพณีสวดด้านขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา โดยจะทำให้ผู้สวดได้ประโยชน์จาก
การอ่านหนังสือ และผู้ฟังเองจะได้ความเพลิดเพลิน ความรู้ คติสอนใจ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านทำให้มีสมาธิมากขึ้น ชาวบ้านยังได้ทราบข่าวสารบ้านเมืองจากการสอดแทรกเรื่องราวที่เกิด
ขึ้น มีการยกตัวอย่างและแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 

\  
ภาพที่ 97 ประเพณีสวดด้านตรงพระระเบียง หรือพระด้าน 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พฤษภาคม 2556) 
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  6. ประเพณีให้ทานไฟ เกิดจากการเปลี่ยนฤดูหลังฤดูฝน จะมีลมเย็นพัดในช่วงเช้า 
จึงมีการก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่น และเนื่องด้วยวัดมีความเกี่ยวข้องกับคนเมืองนครศรีธรรมราช 
บรรดาพุทธศาสนิกจึงได้พากันก่อไฟภายในวัดที่อยู่ใกล้บ้านแล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่งผิงไฟด้วย วัน
เวลาจึงไม่ได้มีการกำหนดไว้ตายตัว เพียงแต่มีการนัดหมายในช่วงเย็นก่อนจะรวมตัวกันในวันรุ่งขึ้น 
และหลังจากที่แสงแดดเริ่มแรงชาวบ้านจะช่วยกันทำบุญเลี้ยงพระ และล้อมวงนั่งรับประทานอาหาร
ร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปลูกฝัง
เยาวชนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

\  
ภาพที่ 98 ประเพณีให้ทานไฟที่จัดขึ้นในวัดช่วงเช้ามืด 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2556) 

  7. ประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีพราหมณ์โบราณที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และ
มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ เพราะเป็นประเพณีที่มีการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาพุทธของเมืองได้อย่างด ี โดยนางดานหรือนางกระดาน จะเป็นแผ่นไม้ที่สลักรูปเทพบริวารตาม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระอาทิตย์-พระจันทร์ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา โดย
จะนำแห่ไปทั่วเมืองบนถนนราชดำเนิน ตามความเชื่อที่ว่าเป็นขบวนแห่เพื่อรับเสด็จการมาเยี่ยมโลก
มนุษย์ทำให้เกิดแต่ความสงบสุข โดยเสด็จมาทางเสาชิงช้า การจัดประเพณีโล้ชิงช้าจะมีการเตรียมแห่
นางดานเพื่อมารอรับเสด็จพระอิศวรด้วย ปัจจุบันได้นำการแสดง แสง สี เสียง เล่าเรื่องราวของความ
ยิ่งใหญ่ในอดีตและจำลองพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนาพราหณ์ให้ได้ชมด้วย 
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\   \  
ภาพที่ 99 ประเพณีแห่นางดาน และพิธีโล้ชิงช้า ประจำปี 2557 
ที่มา: (ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ เมษายน 2556) 

 จากการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและหลักฐานต่าง ๆ โดยหลักการ
ของกรรมาธิการมรดกโลก โดยจัดอยู่ในภูมิทัศน์ที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างจงใจโดยมนุษย์และภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมแบบเชื่อมโยง ในที่นี้มีความเชื่อมโยง (Aassociative Cultural Landscape) สิ่งที่มี
คุณค่าทางด้านศาสนาและประเพณี ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากทั้งสภาพภูมิประเทศ การตั้งถิ่นฐาน และ
สภาพสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้มีความเปลี่ยนแปลงและมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป แต่ความศรัทธาและความเชื่อยึดมั่นในหลักของจารีตและประเพณีที่มีการสืบทอด
มาสมัยบรรพบุรุษยังคงมีให้เห็น และยังคงตระหนักต่อการรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่ 
ทั้งจากการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและคนในพื้นที่เองด้วย 

5.2 คุณค่าและความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา  
 จากการศึกษาทางด้านข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึก เอกสารที่มี
การค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม การพบปะพูดคุยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ดั้งเดิม กลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ เรื่องเล่าต่าง ๆ จากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา ผู้นำชุมชน พระ
สงฆ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ
พื้นที่โดยจำแนกได้คือ 
  1. คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) คือ สิ่งที่มีความเป็นเฉพาะเป็นเอก 
ลักษณ์ ที่มีการสืบทอดทั้งศาสตร์ ศิลป์ พิธีกรรม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพื้นที่ 
  2.  คุณค่าทางสังคม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนที่ย้ายถิ่นฐาน มีการค้าขาย
แลกเปลี่ยนด้วยปัจจัยของสภาพทางภูมิประเทศ ความหลากหลายของลักษณะประชากร รวมไปถึง
การใช้สอยของพื้นที่แต่ละกลุ่ม 
 จากการจำแนกข้อมูลในการลงพื้นที่จำแนกความสำคัญของแต่ละพื้นที ่ ในย่านถนน
ราชดำเนิน ที่มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม การใช้งานของพื้นที ่ จากข้อมูลที่มี
การบันทึก ภาพถ่าย และการสอบถามข้อมูลจากการลงพื้นที่จะแบ่งได้ดังนี้ 
  1. ประเภทอาคารที่ใช้งาน เช่น บ้านพั กอาศัย อาคาร ศาสนสถาน อาคารของ
ราชการ 
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  2. การใช้พื้นที ่เช่น เพื่อพักอาศัย ค้าขาย ทำพิธีกรรม พื้นที่สาธารณะ  
  3. รูปแบบอาคารจำแนกเป็น แบบสมัยใหม่ แบบดั้งเดิมพื้นถิ่น 
  4. วัสดุประกอบอาคาร แบ่งเป็น อาคารไม้ อาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ อาคารปูน 
หลังคามุงจาก หลังคามุงกระเบื้อง เป็นต้น 
  5. สภาพปัจจุบันของอาคารจำแนกเป็น  อาคารทรุดโทรมควรได้รับการปรับปรุง 
อาคารได้รับการปรับปรุงใหม่ รูปแบบการใช้งานเดิม อาคารได้รับการปรับปรุงใหม ่ เปลี่ยนแปลงรูป
แบบการใช้งานเดิม 
  จากการจำแนกตามหัวข้อคุณค่าของพื้นท่ีจะนำผลของการจำแนกประเภทเป็น

ข้อมูลในการนำเสนอแนวทางการพิจารณาจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรณีศึกษาย่านถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ต่อไป 

5.3 สรุปคุณค่าและความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา  
 จากการศึกษาและจำแนกประเภทของข้อมูลทางด้านคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ 
การสรุปผลในกระบวนการนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการจำแนกลักษณะทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งผู้
วิจัยสรุปข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งด้านคุณค่าและความสำคัญสรุปได้
ดังนี้ 
 5.3.1 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  จากหลักฐานที่ได้จารึกว่าพื้นที่ศึกษาเป็นอาณาจักรที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ ศาสนา การปกครอง ด้วยการวิวัฒนาการของเมืองและเวลาที่
ยาวนานจึงก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ไว้มากมาย ทั้งจากคำบอกเล่าและหลักฐานที่จารึก
เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย  
 5.3.2 คุณค่าด้านความงามทางสุนทรียศาสตร์ เป็นคุณค่าที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึก
นึกคิด จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ (2555) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการสัมผัสรับรู้ได้ถึงสุนทรียภาพในพื้นที่
ศึกษาจะจัดอยู่ในส่วนที่มีการสร้างสรรค์โดยมนุษย์ เป็นคุณค่าที่พึงประสงค์ในการดำรงชีวิตของมนุษย ์
เช่น การส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ ์ จิตนาการได้ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาในรูป
แบบของ รูปทรง สัดส่วน ส ีพื้นผิวและวัสดุ ในกรณีศึกษานี้ ได้แสดงออกมาอยู่ในรูปแบบของภูมิทัศน์
เมือง สิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพที่ปรากฏผ่านสายตาก่อให้เกิดผลทางอารมณ์และความ
รู้สึกของผู้รับรู้ โดยลักษณะของภูมิทัศน์ที่ปรากฏความสัมพันธ์เกี่ยวกับเมือง อาคาร และถนนจากองค์
ประกอบที่เกิดจากการมองเห็น เพื่อให้เกิดความงดงามและมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่แตกต่างกัน 
  รูปทรงของพื้นที่ (Land Form) เกิดขึ้นจากลักษณะของภูมิประเทศ ที่มีลักษณะ
เป็นสันดอนทราย มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายจนมีการอพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีการสร้างเมือง 
ต่อมามีการขยายเมืองออกไปบริเวณโดยรอบ ซึ่งไม่ไกลจากแนวเมืองเดิมมากนักแต่ยังคงขยายตาม
ลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที ่ โดยขยายตามแนวสันเขานครศรีธรรมราช และไม่ไกลจากทะเลซึ่ง
สามารถทำการค้าได้เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางเรือ การคมนาคมวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ต้อง
อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ  การสัญจรทางบกยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน การกระจายตัวของ
ประชากรออกเป็นชุมชนต่าง ๆ และได้มีการสร้างศาสนสถาน ตามลักษณะการขยายเมือง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการใช้งานของพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศ 
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   สัดส่วน (Scale) บริเวณพื้นที่ศึกษาได้มีการขยายเมืองออกไปในแนวทิศเหนือและ
ด้านทิศใต้ของเมือง โดยมีถนนราชดำเนินเป็นถนนสายหลัก ไม่มีการขยายถนนแต่จะปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณจุดสำคัญต่าง ๆ ของเมือง เช่น บนถนนบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การจัดภูมิ
ทัศน์บริเวณสี่แยกหัวถนน รูปแบบอาคารบ้านเรือนสมัยเก่ายังคงมีให้เห็นอยู่ ศาสนสถานยังคงมีการ
อนุรักษ์พื้นที่เอาไว ้ พื้นที่เดิมที่เคยเป็นท่าเรือ อู่ต่อเรือ ได้หายไปแล้วทั้งหมด การวางแผนตัดถนน
พัฒนาการคูขวางในปี พ.ศ. 2504 การขยายถนนคู่ขนานกับถนนราชดำเนิน เพื่อรองรับการเติบโต
ของเมือง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชเดิม ลำคลองที่เคยนำ
เรือใหญ่เข้ามาปัจจุบันก็มีความตื้นเขินและแคบลง การสร้างถนนและสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 
ทำให้การคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นมาก แต่ปัญหาของการบุกรุกพื้นที่และถมคูระบายน้ำ ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองเป็นประจำ 
  สี (Color) การแบ่งรูปแบบของการใช้สีในบริเวณพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่งออกได้
เป็น  กลุ่มชุมชน-บ้านเรือน อาคารศาสนสถาน อาคารราชการ พื้นที่สาธารณะ โดยการใช้สีของกลุ่ม
อาคารศาสนสถานของพุทธศาสนาสถานจะใช้เป็นสีเหลือง สีส้ม และสีขาว ศาลเจ้าจะใช้เป็นสีแดง 
และสีทอง เทวสถานต่าง ๆ ของศาสนาพราหมณ์จะใช้เป็นสีแดงและสีเหลือง มัสยิดจะใช้เป็นสีเขียว
และสีขาว อาคารราชการส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว กลุ่มอาคารบ้านเรือนที่เป็นอาคารไม้จะใช้เป็นสี
ธรรมชาติ และบ้านที่เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนจะใช้สีที่มีความหลากหลาย การใช้สีภาพรวมของเมือง
ยังมีความกลมกลืน และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้ 
  พื้นผิวและวัสดุ (Texture, Material) ภาพรวมของพื้นที่พื้นผิวจะเป็นคอนกรีต
ฉาบเรียบและทาสี บางส่วนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นผิวและมีการเปลี่ยนผิววัสดุให้มีความคงทนต่อสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ยังคงรูปแบบของสีให้มีความสอดคล้องกับสีเดิมมากที่สุด เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็น
อาคารบ้านเรือน แต่เดิมเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้ไม่มีรั้วกั้นบริเวณบ้านติดกับกำแพงวัดหรือโบราณ
สถาน 
 โดยภาพรวมสรุปแล้ว ความงามของภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน แม้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการเข้ามาของเทคโนโลยี ยังคงมีการรักษาคุณค่าด้านความงามทาง
สุนทรียศาสตร์ ของพื้นที่สำคัญทางด้านศาสนา อาคารสำคัญ และพื้นที่สาธารณะได้เป็นอย่างด ี การ
เชื่อมต่อของพื้นที่แต่ละชุมชนมีความกลมกลืน แม้จะมีความหลากหลายในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
พื้นที่ว่างของเมือง นอกจากจะใช้เป็นจัดกิจกรรมของเมืองยังเป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที ่ เพื่อให้เห็น
ทัศนียภาพมุมกว้างของเมืองได ้  
 5.3.3 คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  บริเวณพื้นที่ศึกษาจะมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นคือเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อของ
ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การละเล่นที่กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีให้เห็น แต่หากไม่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังอาจจะ
เลือนหายไปได้ในอนาคต เช่น เพลงบอก กาหลอ ปริศนาคำทาย เพลงนา  
 5.3.4  คุณค่าด้านสังคม   จากความหลากหลายด้านสังคมและความเชื่อของพื้นที่ศึกษา 
และเป็นย่านชุมชนเมือง ลักษณะความเป็นอยู่ทางสังคมยังมีความเกื้อหนุนกันภายในชุมชน การรวม
ตัวกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองแม้วิถีชีวิตความเป็นอยู่จะแตกต่างจากเดิมไป พื้นที่การเกษตรลด
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น้อยลงไป วัฒนธรรมของคนในชุมชนยังคงสืบทอดอยู่ มีการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้ายกเมืองนคร เครื่องถมนคร ยังคงแสดงออกถึงความมีคุณค่า และส่งผล
ทางเศรษฐกิจของชุมชนแสดงถึงการปรับตัวเป็นเมืองท่องเที่ยว และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของพื้นที่เดิม 
 ท่ามกลางวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองนครศรีธรรมราช บรรพบุรุษได้สั่งสมมรดก
ทางวัฒนธรรมไว้มากมาย วัฒนธรรมหลายอย่างได้รับการเรียนรู้และสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน และอีกหลายวัฒนธรรมที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสืบต่อมา สิ่งเหล่านี้ยังคงอนุรักษ์
ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช อาทิ วัฒนธรรมด้านระบบความเชื่อ การตั้งแหล่งที่
อยู่อาศัย การทำมาหากิน การปกครอง สิ่งเหล่านี้ได้สร้างให้กลายเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และจะได้รับการสืบทอดต่อไปสำหรับอนุชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะ
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อนำไปพัฒนาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประเพณี สังคม เพื่อการ
เติบโตของเมืองทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจะไม่ส่งผลต่อภาพรวมของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที ่

5.4 การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาในพื้นที่ศึกษา 
 ปัจจุบันโดยทั่วไปสภาพพื้นที่ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะมีกลุ่มบ้านเรือนพักอาศัยแบ่งเป็นชุมชนต่าง ๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง 
จากข้อมูลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าประชากรในพื้นที่มีการย้าย
ถิ่นฐานไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะมีการขายที่ดินหรือ
ปล่อยให้เช่า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคต  ประชากรในพื้นที่มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น  เครื่องถมเมืองนคร  ผลิตภัณฑ์
จากทองเหลือง ซึ่งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้ให้ความสนับสนุนในการหาตลาดและพื้นที่
จำหน่ายสินค้า ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บางกลุ่มยังมีความหวงแหน และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่า
นี้ไว้ 
 อาคารบ้านเรือน  สถานที่สำคัญทางศาสนา  โบราณสถาน  และอาคารทางราชการ ได้มี
การปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย รูปแบบโดยภาพรวมยังมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ จาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าบางชุมชนที่มีการปรับปรุงอาคารเก่ายังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ เช่น 
อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดท่าม้า  บ้านพักอาศัยหลังวัดพระมหาธาตุ  เป็นต้น  อาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที ่14 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเข้ามาดูแลและบูรณะพื้นที่และอาคาร 
โดยจะเก็บข้อมูลก่อนการบูรณะเพื่อเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่เป็นมรดกทางศิลปะ
วัฒนธรรม 
 ประเพณีและวัฒนธรรม การจัดงานและสืบทอดวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
แต่ไม่กระทบต่อภาพรวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น ประเพณีชักพระ  ซึ่งแต่เดิมจะลากเรือพระมา
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รวมกันบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  แต่ปัจจุบันได้ลากเรือพระมารวมกันบริเวณลานหน้าเมือง 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจะแห่ผ้าบริเวณลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้
เปลี่ยนแปลงเป็นขบวนแห่ผ้าจากหน้าศาลากลางมายังวัดพระมหาธาตุ การแสดงหนังตะลุงจะนำ
เครื่องดนตรีสมัยใหม่มาผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าติดตามมากขึ้น การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณ์ยังคงพิธีกรรมเดิมไว้โดยเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอโดยนำ แสง สี เสียง เพื่อให้
เกิดความประทับใจและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
  5.4.1 ศักยภาพของพื้นที่ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
    1. มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่ถือว่ามีความโดดเด่นมาก 
แม้ว่าการคงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป แต่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของพื้นที่ 
และยังคงมีการอนุรักษ ์ทำนุบำรุงรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ การปลูกฝังให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมรักษาในการ
ใช้งานพื้นที่ส่วนรวมหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช 
ซึ่งปรับปรุงพื้นที่มาจากเรือนจำหลังเก่าให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย  เวทีแสดงความคิดเห็น   
ถือว่าการปรับปรุงพื้นที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของพื้นที่ ทำให้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์โดย
รวมของเมืองให้ดียิ่งขึ้น 
    2. ความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แม้ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือ
ศาสนาพุทธ แต่ความหลากหลายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เป็นอีกสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การ
ผสมผสานของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ อาคารบ้านพักอาศัย ศาลเจ้า วัด  
มัสยิด  โบสถ์คริสต์  ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวที่ส่งผลต่อภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของเมืองได ้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนใกล้เคียงมีความเหนียวแน่น และ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากมีกิจกรรมประเพณีก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย จึงทำให้แต่ละหมู่บ้าน
ในชุมชนใกล้เคียงมีความสนิทสนมกันมาก เช่น ชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานประจำปีแห่องค์เทพ
ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลกินเจแห่ตามถนนราชดำเนิน ซึ่งได้รับความสนใจและมีประชาชนทั่วไป
จำนวนมากมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ลักษณะทางกายภาพทางสังคมเป็นมิตรทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างหมู่บ้านและชุมชนลดน้อยลง 
   3. การตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที ่ แสดงให้เห็นคุณค่าของพื้นที่ถิ่นที่อยู่
อาศัยทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยคนในพื้นที่ยังสืบทอดสิ่งที่ดีงามจากบรรพบุุรุษ และนัก
ท่องเที่ยวก็มีส่วนสนับสนุนให้มีการดำรงอยู่ได้ ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสูญหายไป
ของมรดกทางวัฒนธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่และเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพื้นที ่
โดยจะรับรู้ถึงความเหมาะสมในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่  ซึ่งจะพัฒนาตามแผนการพัฒนาโดยชาว
บ้านในพื้นทีจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ด้วย 
  5.4.2 ปัญหาของพื้นที่ จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่และข้อมูลจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2556 สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
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   1. ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนจะพบในชุมชนที่ติดกับคลอง แต่เดิมคลองมีความ
ลึกมาก เนื่องจากใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร แต่ปัจจุบันการคมนาคมทางบกมีความสะดวก ไม่มีการ
สัญจรทางน้ำอีก จึงทำให้แหล่งน้ำตื้นและมีการสร้างสะพานขยายถนน ทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักจะ
ทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเชื้อโรค เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังจะมีขยะลอยมาเป็นจำนวนมาก  
ซึ่งปัญหานี้กำลังดำเนินการแก้ไข มีการวางแผนขุดลอกคูคลองทุกปี ทำให้ปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมขัง
ได้ลดน้อยลง 
   2. ความเสื่อมโทรมของอาคารที่มีคุณค่าที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
ราชการ โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จะปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้าง เช่น บ้านเก่าอายุ 70 - 100 ปี 
บริเวณตลาดท่าวัง กุฎิไม้ทรงไทยวัดท้าวโคตร เป็นต้น 
   3. การจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากถนนราชดำเนิน มีข้อจำกัดเรื่องการขยายถนน 
ทำให้ช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหารถติดมลภาวะทางเสียงและ
ฝุ่นละออง 
   4. แสงสว่างในพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ แนวทางเดินและโบราณสถานที่สำคัญ
ในยามค่ำคืนจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ทำให้กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม  ภาพลักษณ์ของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นเสื่อมเสียไปด้วย 
   5. ระบบรถขนส่งสาธารณะที่วิ่งผ่านถนนราชดำเนินมีหลายประเภท ได้แก ่ รถ
สองแถว รถเมล์ รถตู้ รถทัวร์ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าปัญหาของรถสองแถวที่มีจำนวนมาก การ
แย่งรับผู้โดยสาร  การตกแต่งเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังและควันดำ การจอดแช่ของรถตู้บริเวณป้ายรถเมล์
เป็นปัญหาทำให้รถติดขัด 
   6. ที่จอดรถตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ จึงต้องจอดบริเวณริมถนน 
เช่น บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กลุ่มทัวร์ท่องเที่ยวจะจอดรับส่งบริเวณหน้าวัดพระ
มหาธาตุ และไม่ได้จอดในพื้นที่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ จึงทำให้คุณค่าทางด้านมุมมองลดน้อยลง 
   7. ขาดการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เช่น ตลาดท่าม้าที่ตั้งอยู่บนถนน
ราชดำเนิน มีการปรับปรุงตลาดจัดแผงการค้าให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น แต่ขาดจิตสำนึกในการ
ดูแลพื้นที่ของส่วนรวม การวางของล้ำพื้นที่เข้ามาในทางเท้า ทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมุมมอง
บริเวณตลาดท่าม้าไม่ดีเท่าที่ควร 
   8. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงประชาชน ในการได้รับสิทธิ์ในการ
รับบริการหรือข่าวสารของชุมชนเท่าที่ควร ทำให้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บางข่าวสารหรือ
ข้อคิดเห็นที่จะนำเสนอไม่สามารถเสนอต่อหน่วยงานราชการได้ เนื่องจากบางชุมชนไม่มีสื่อเสียงตาม
สายของหมู่บ้าน หรือขาดการประชาสัมพันธ์การประชุมประจำชุมชน ทำให้เสียโอกาสที่จะเสนอความ
คิดเห็นต่อหัวหน้าชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐไป 
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   9.  ถนนที่ใช้สัญจรเดินทางระหว่างหมู่บ้านทรุดโทรม  บางสายเป็นถนนลูกรังและ
มีสภาพเป็นหลุม เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดน้ำขังและช่วงฤดูแล้งก่อให้เกิดฝุ่นกระจายตัวในพื้นที่ ซึ่งส่งผล
ต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่
   10. การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในชุมชนและทางเท้าของกับที่ดินเอกชน  จะเกิดขึ้น
บริเวณร้านค้าและตลาดที่มีการค้าขายหนาแน่น เช่น บริเวณตลาดสี่แยกท่าวัง การตั้งของรุกล้ำ
ทางเท้า และสร้างสิ่งที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร ทำให้ทัศนีภาพและคุณค่าลดลง ส่งผลเสียต่อภาพ
ลักษณ์ของเมือง 
   11. ผลประโยชน์ทางการเมือง ทำให้การพัฒนาบางชุมชนได้รับการดูแลและแก้ไข
ปัญหาล่าช้า บางพื้นที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 ตำบล  จะเป็นพื้นที่มักจะได้รับการละเลย  ส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรและคุณภาพชีวิต เป็นเหตุผลให้ชาวบ้านบางกลุ่มย้ายที่อยู่
อาศัย และปล่อยพื้นที่ให้เป็นบ้านเช่าหรือที่ดินที่รกร้างไป 

5.5 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมและส่งผลเสียต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จากการลงพื้นที่สำรวจพบถึงปัญหาต่างๆที่จะส่งผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม สามรถแยก
ออกเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้สามารถดำรงอยู่ได้ และปัจจัยที่ส่งผลภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเสื่อมสภาพลง ดังนี้ 
 5.5.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้สามารถดำรงอยู่ได้ ดังนี้ 
   5.5.1.1 การให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่า ของมรดกทาง
วัฒนธรรมของพื้นที่ให้ดำรงคงไว้ โดยสืบสานและอนุรักษ์คุณค่าที่สืบต่อจากบรรพบุรุษ โดยต้องต่อสู้
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเชื่อของคนในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาเมืองที่มีแบบแผนและได้
รับความเห็นชอบจากทุก ๆ ด้านทั้งประชาชน หน่วยงานราชการร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนจะมีการ 
เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง และอนุรักษ์พื้นที่ ๆ เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง และการช่วย
กันรักษา ให้มีการดำรงคงอยู่ของทุกฝ่าย จะเป็นผลดีต่อเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
   5.5.1.2 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้
ของประชาชน สินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านได้เป็นที่รู้จัก โดยมีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน่วย
งานเอกชนและสถาบันการศึกษา  ร่วมกันสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี  โครงการต่าง ๆ ที่มีการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เช่น นครดี๊ดี ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร  เมืองนครสองธรรม ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ยั่งยืน จากข้อมูลจากทรงพล สวาสดิ์ธรรม (สัมภาษณ์, 24 ก.ค. 2555) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  พบว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังมุ่งเปิดตลาดให้นักท่องเที่ยว
รุ่นใหม่  รวมถึงการทำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเน้นการศึกษาดูงานและยังมีแคมเปญรองคือ เจ้าภาพดี๊ดี 
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เพื่อเป็นกุศโลบายให้คนนครศรีธรรมราชที่ละทิ้งบ้านเกิดเกิดสำนึกตื่นตัว รักบ้านเกิด และร่วมกันเป็น
เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
    5.5.1.3 ความเข้มแข็งในการสืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม 
หัตถกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ยิ่งของเมือง โดยการนำเสนอให้เป็นที่รู้จักโดยยังคงอนุรักษ์รูปแบบ  
พิธีกรรมดั้งเดิมไว ้ และปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีอันดีงามของเมือง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา ให้มีความสมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่
ยังคงอยู่สืบไปของพื้นที่ 
    5.5.1.4 การปรับปรุงและเห็นคุณค่าของอาคารเก่า โบราณสถาน เทวสถานต่างๆ 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการหรือการช่วยเหลือของคนในชุมชน ทำให้รูปแบบของ
อาคารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ยังคงรูปแบบ
เดิมไว้  
 5.5.2 ปัจจัยที่ส่งผลภูมิทัศน์วัฒนธรรมเสื่อมสภาพลง ได้แก่ 
    5.5.2.1  การพัฒนาพื้นที่ของเอกชนโดยไม่สนใจบริบทโดยรอบของเมือง ซึ่งส่งผล 
กระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เช่น การรื้อถอนอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นอาคารเก็บสินค้า
เก่าแล้วสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น บริบทโดยรอบยังเป็นอาคารรูปแบบเก่า การเปิดห้างสรรพ
สินค้าในย่านชุมชนเก่าซึ่งมีการต่อสู้เรียกร้องของชาวบ้าน ให้มีการจัดระเบียบของห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกเดิม ทำให้ร้านค้าโชห่วยลดลงไปมาก 
    5.5.2.2 การเพิ่มขึ้นของการคมนาคมทางบก  และข้อจำกัดเรื่องถนนที่ไม่สามารถ
ขยายเพิ่มเส้นทางให้มากขึ้นได้  แต่จำนวนรถยนต์ที่ใช้งานกลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี การจอดรถริมถนน
ทำให้เสียพื้นที่การจราจรและบดบังทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน โบราณสถาน 
ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ 
    5.5.2.3 การย้ายถิ่นฐานและเข้ามาทำงานต่างถิ่น  โดยที่บ้านจะมีผู้ใหญ่และผู้สูง
อายุ ลูกหลานส่วนใหญ่จะเข้ามาเรียนหรือทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ในอนาคต 
อาจขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมได้  
    5.5.2.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว หรือมีแผน
รองรับด้านสาธารณูปโภค จากการลงพื้นที่ทุกครั้งหลังจากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แสดงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของเมือง บริเวณสนามหน้าเมืองจะกลายเป็นที่กองขยะจำนวนมาก และที่
ทิ้งขยะแต่ละจุดไม่เพียงพอ  
  5.5.2.5 การเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยโก่งราคาที่พักและค่าโดยสาร  ซึ่งมีการ   
ร้องเรียน แต่เกิดปัญหาขึ้นซ้ำอยู่ทุกปีซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกทำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงของเมืองลงไปด้วย 
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5.6 แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคต 
 5.6.1  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
   จากการศึกษาข้อมูลและแผนพัฒนาเมืองของพื้นที่ศึกษาย่านถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านสภาพแวดล้อม
สถานที่สำคัญยังคงอยู ่ เนื่องจากเป็นสถานที่ทำให้ทุกคนรู้จัก และนึกถึงเมื่อกล่าวถึงเมือง
นครศรีธรรมราช รวมไปถึงองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง เช่น เทวสถานฐานพระสยม ตลาดเก่าวัดท้าวโคตร ก็จะยังคงอยู่เพราะเป็น
พื้นที่ที่ มีคุณค่าสำหรับคนในชุมชน จะยังมีการสืบสานและอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้  อาคารพักอาศัยที่
เป็นเอกลักษณ์มีการตกแต่งด้วยไม้แกะสลักฉลุลายมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากมีอาคารรูปแบบใหม่
ที่ใช้ก่ออิฐ คอนกรีตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้าง ความคงทนของวัสดุที่เพิ่มมากขึ้น วัสดุที่
เป็นไม้จริงหายากและมีราคาสูงมาก ช่างฝีมือที่มีความปราณีตในการแกะสลักแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน
พื้นที่ มีแต่ช่างเก่าที่ไม่ได้สืบทอด ทำให้อาชีพการแกะสลักไม้ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงหันมา
ประกอบอาชีพอื่น รูปแบบอาคารไม้ซึ่งไม่ได้รับความนิยมตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วจะค่อย ๆ หายไป  ส่วนผู้
ที่อาศัยอยู่บ้านไม้เดิมบางส่วนจะหาไม้ใหม่มาซ่อมแซม เนื่องจากหวงแหนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผู้
ที่อาศัยบ้านเก่าบางหลังบริเวณชุมชนถนนหลังวัดพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเก่าและบ้านพัก
ข้าราชการในสมัยก่อน มีแผนที่จะปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นร้านกาแฟ ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเก่ามาเป็นจุดดึงดูดความสนใจและเป็นที่จดจำ ส่วนที่จะรื้อถอนและสร้างใหม่
มีการตระหนักถึงภาพลักษณ์ของเมือง และสภาพพื้นที่ของชุมชนโดยรอบให้มีการพัฒนาและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.6.2  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
    การส่งเสริมการค้าของสินค้าพื้นเมือง เช่น หัตถกรรม อาหารท้องถิ่น ที่เป็นสินค้า
ขึ้นชื่อของเมือง รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือจากโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
การช่วยหาตลาดเพื่อระบายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ทำให้เกิดการรวมกลุ่มสร้าง
อาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับคนในพื้นที ่ รายได้จากการท่องเที ่ยวเพิ่มมากขึ้นจากการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่นำเสนอทำให้ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม โบราณสถาน และแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ร้านค้าปลีกจะต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยการหาจุดเด่นของ
พื้นที่ และมองหาตลาดใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลาย และจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้ 
 5.6.3  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
   ด้วยสังคมสมัยใหม่ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานจะไม่
ใส่ใจในเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของพื้นที่มากนัก แม้แต่การเข้าวัดทำบุญไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งถ้าหากสถาบันครอบครัวไม่ช่วยปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่า ในอนาคต
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จะเลือนหายไปได้
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บทที่ 6 
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน  

  จากการค้นคว้าศึกษาและรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ถึงความสำคัญของ
พื้นที่ ประเด็นปัญหา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอน ระเบียบและแบบแผนแล้ว ในหัวข้อนี้จะ
นำเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่จัดอยู่ตามลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้วิจัยได้จัดรูปแบบและนำเสนอแนวทางตามหัวข้อดังต่อไป
นี้ 

6.1 องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
  6.1.1  ด้านรูปธรรม    จากข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่   โดยมีความสำคัญต่อตัวเมือง 
ประชากร และการดำเนินชีวิต สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของอาคารได้ ดังนี ้
    1. อาคารศาสนสถาน วัดท้าวโคตร วัดสวนหลวง วัดชายนา วัดโคกธาตุ วัด
หน้าพระลาน วัดชายคลอง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสระเรียง วัดสวนป่าน วัดเสมาเมือง วัด
มุมป้อม วัดมเหยงคณ์ วัดพระเงิน วัดวังตะวันตก วัดศรีทวี วัดท่าโพธิ์วรวิหาร วัดใหญ่ไชยมงคล วัด
ประดู่พัฒนาราม วัดแจ้งวรวิหาร ศาลพระเสื้อเมือง ฐานพระสยม เสาชิงช้า หอพระนารายณ์ หอพระ
อิศวร หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลหลักเมือง กำแพงเมืองเก่า เก๋งจีนวัดประดู่ 
     2. อาคารทั่วไป อาคารบ้านเก่า ชุมชนประตูไชยสิทธ์ ชุมชนท่าวัง ชุมชนวัดท้าว
โคตร ชุมชนวัดชายนา ซึ่งเป็นอาคารที่มีเป็นเอกลักษณ์ตามอิทธิพลของชาติในสมัยก่อนที่เข้ามา
ทำการค้าขายกับเมืองนครศรีธรรมราช 
    3. พื้นที่ว่างและส่วนสาธารณะของชุมชน  โดยบางแห่งมีความเป็นมาทางประวัติ 
ศาสตร์ที่สำคัญ เช่น ลานหน้าหอพระอิศวร สนามหน้าเมือง ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ 
สวนศรีธรรมโศกราช ลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
    4. ผลิตภัณฑ์ของพื้นเมือง อาหารประจำท้องถิ่น ได้แก ่เครื่องถมนคร เครื่องจักร
สานย่านลิเภา ผ้ายกเมืองนคร 
  6.1.2 ด้านนามธรรม เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทั้งจากเอกสาร หลักฐานทาง
โบราณคดี สอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์จากการลงพื้นที่ ได้แก ่ ประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐานของบรรพบุรุษ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีความเชื่อ เรื่องเล่า นิทานพื้น
บ้าน โดยการสืบทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และถือเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะพื้นที่ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีกวนข้าวยาคู ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณี
ให้ทานไฟ ประเพณีโล่ชิงช้า ตรียัมปวาย  
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6.2 การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จากการศึกษา ปัญหาของแต่ละพื้นที่ทั้งจากการลงพื้นที่สำรวจ และข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขเพื่อให้มีการครอบคลุมในทุกประเด็น โดย
กำหนดวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ระยะสั้น 
   กำหนดพื้นที่ที่มีความสำคัญจากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าในการลงพื้นที่ โดยการ
กำหนดพื้นที่จะต้องมีน้ำหนัก หลักฐาน ได้รับการวิเคราะห์ และยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่สามารถสื่อให้คนในพื้นที่และบุคคลภายนอกรับรู้และเข้าใจตรงกันได ้
   กำหนดขอบเขตการอนุรักษ์พื้นที่ศึกษา สภาพปัญหาในปัจจุบัน  วิธีในการแก้
ปัญหาอย่างตรงจุด และประเมินผลการแก้ปัญหา 
    ประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของเมือง 
  2. วัตถุประสงค์ระยะยาว 
   เสนอแนวทางการพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณค่าและเก็บรักษา
ลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ได้  
   เสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ทันต่อเทคโนโลยี
และความเปลี่ยนแปลงของเมืองและวิถีชีวิต  
   เสนอแนะมาตรการในการควบคุมพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์พื้นที่ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนอนาคต 
   สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการหวงแหนทรัพยากรที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ในแต่ละชุมชน จนเป็นภาพรวมทำให้เมืองมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

6.3 แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
  พื้นที่ย่านถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่ที่ มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาช้านาน 
ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า มีการใช้สอยพื้นที่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน บาง
ส่วนมีการปรับปรุงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยยังคง
รักษารูปแบบภาพรวมเดิมไว้ และยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่ได้รับความนิยมและกำลังค่อย ๆ เลือนหายไป 
โดยทุกส่วนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา วางแผน เป้าหมาย ต่อสิ่งที่จะเป็นองค์
ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความสำคัญการดูแลรักษาและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด การเสนอแนวทางโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะให้ความ
สำคัญ 3 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
  แนวทางต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องเลือกและใช้แนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม คำนึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยของคนในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของคนชุมชนเมือง โดยจุดประสงค์หลักคือ 
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รักษาคุณค่าของพื้นที่ให้ดำรงคงอยู่ และประยุกต์รูปแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ด้าน 
  6.3.1 แนวทางการจัดการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ จากข้อมูล
ที่ได้ทำการรวบรวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนต่าง ๆ รวมถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้ง
เมืองที่มีการเผยแพร่ให้ศึกษาและวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเข้าใจถึง
คุณค่าของมรดกของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์พื้นที ่ โดยสอดแทรกรายวิชาเรียนหริือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมือง ซึ่งจะเป็นการ
ปลูกฝังและซึมซับวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน จัดแสดงนิทรรศการให้แก่นักท่องเที่ยวให้
ทราบถึงคุณค่าของพื้นที่และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ให้คนในชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของตนเองและสามารถถ่ายทอดหรือบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวโดยมี
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน การประชุมประจำ
หมู่บ้านของแต่ละชุมชนให้มีความเข้าใจได้ง่าย มีความน่าสนใจ และอาจจะได้รับการส่งเสริมจากภาค
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกในประเพณีที่จัดประจำทุกปี เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจนก่อให้เกิดเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา 
  6.3.2 แนวทางการจัดการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถาน โบราณสถาน 
เทวสถาน และศาสนสถานต่าง ๆ ได้แก่ วัด มัสยิด เสาชิงช้า ศาลเจ้า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาบางแห่ง 
อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดท้าวโคตร หอพระอิศวร ศาลหลักเมือง จะมีหน่วยงานที่รับผิด
ชอบดูแลพื้นที่และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญของบ้านเมือง แต่
จะเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพิ่มเติมดังนี้ 
  พื้นที่ที่ต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมควรกลับมาให้อยู่ในรูปแบบเดิม การปรับปรุง
ควรใช้วัสดุเดิม เช่น กุฎิไม้ 100 ปีในวัดท้าวโคตรซึ่งควรได้รับการบูรณะ เนื่องจากมีสภาพที ่ทรุดโทรม 
และเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีสภาพทรุดโทรมควรได้รับการ
บูรณะซ่อมแซม โดยคำนึงถึงความกลมกลืนและความสำคัญของพื้นที่ หรือแยกส่วนที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข แต่ยังคงมีคุณค่าทางจิตใจในด้านของการรักษาและการบูรณะพื้นที่โดยภาพรวม 
   อาคารที่อยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มีการ
ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บข้อมูล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐ ควรปลูกฝังให้คนในพื้นที่ 
เห็นคุณค่าของอาคารสถานที่นั้น ให้ช่วยกันดูแลและตระหนักว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของเมือง  
  6.3.3 แนวทางการจัดการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านอาคารพักอาศัยและสิ่ง
ปลูกสร้าง เป็นกลุ่มอาคารที่มีความสำคัญในด้านองค์ประกอบของเมืองที่อยู่ในชุมชนย่านการค้า 
อาคารพาณิชย์ของเอกชน การสำรวจพื้นที่จัดทำเป็นผังชุมชนลงพื้นที่ในการสืบค้นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งจากการสอบถามข้อมูลภาพถ่ายประจำตระกูล วิดีทัศน์ของเมือง ซึ่งเป็นการ
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รวบรวมข้อมูล และสามารถจำแนกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ 
  อาคารหลังเก่าที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ควรได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่มีความมั่นคงเรียบร้อยอยู่เสมอจากเจ้าของพื้นที่หรือผู้อยู่อาศัย โดยหากมีการดูแลอยู่
สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเรียบร้อยและจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมือง 
  การซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์และการสร้างใหม่ในรูปแบบเดิม การซ่อมแซมควรใช้
วัสดุชนิดเดิมหรือใกล้เคียง แต่สามารถแยกแยะถึงสิ่งที่มีอยู่เดิมและสิ่งที่มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ได ้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลในอนาคต สิ่งปลูกสร้างที่มีการสร้างใหม่ในลักษณะเดิม เช่น หอ
พระอิศวร เสาชิงช้า ได้มีการสร้างใหม่ในรูปแบบเดิมแตป่รับเปลี่ยนวัสดุ แต่ ยังคงภาพลักษณ ์ และ
บริบทโดยรวมของพื้นที่ไว้ได้ อาคารพาณิชย์ในย่านการค้าเก่า ซึ่งเจ้าของอาคารได้เห็นถึงคุณค่าและ
ความมีเอกลักษณ์ของกลุ่มอาคาร โดยสร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะเดิม บางส่วนมีการปรับปรุงและใช้
วัสดุสมัยใหม่เข้ามาประกอบด้วย 
  การปรับประโยชน์ใช้สอยเป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ และปรับปรุงส่ง
เสริมทำให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองที่เป็นพื้นที่รกร้างไม่เกิดประโยชน์  แต่อยู่ในจุดที่มีศักยภาพที่
จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศของเมืองให้ดีขึ้น เช่น สวนศรีธรรมโศกราชที่จะปรับปรุงมาจากเรือนจำหลัง
เก่า เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองโดยส่งเสริมให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม โดยได้รับการเห็นชอบ
จากคนในพื้นที่และสามารถเข้าใช้ประโยชน์ ทำให้ส่งผลดีกับพื้นที่และภาพรวมของเมืองได้มาก 
  6.3.4 แนวทางการจัดการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านพื้นที่สาธารณะ สิ่ง
แวดล้อมและพื้นที่ว่างของเมือง  พื้นที่สาธารณะและอาคารสาธารณะ เช่น สวนศรีธรรมมาโศกราช 
สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สะพานนครน้อย กำแพงเมืองเก่า สถานีรถไฟ
นครศรีธรรมราช ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควรได้รับการปรับปรุงดูแลรักษาและ
เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดระเบียบการใช้งานพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสม รวมถึงสิ่งแวดล้อมบริบทโดยรอบของสถานที่ เช่น ความสะอาดของพื้นที่ ขยะในคลอง
ระบายน้ำ การจัดระเบียบร้านค้าให้มีความเป็นระเบียบ ปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยาน อุปกรณ์
ประกอบถนนให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการใช้วัสดุให้มีความกลมกลืนและ
เหมาะสม เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงความสำคัญของพื้นที่ ป้ายแสดงกฎระเบียบ เก้าอี้สาธารณะ 
โคมไฟส่องสว่าง รวมถึงปรับปรุงป้ายรถประจำทางหรือจุดคอยรถโดยสาร ให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่สำคัญของเมือง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้ดีขึ้น 
  พื้นที่เปิดโล่งของเมืองจะใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของเมือง 
และเป็นพื้นที่จอดรถรวมถึงตรอกซอย ควรจัดระเบียบพื้นที่การจอดรถ ลดการกีดขวางจราจรและ
บดบังมุมมองที่ดีของเมือง และยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ในช่วงที่ไม่มี
เทศกาล จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องแสงสว่างในยามค่ำคืน  
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บางจุดในพื้นที่เป็นจุดเปลี่ยว เกิดเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นและบางพื้นที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะและ
แหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ 
  การปลูกฝังหรือการรณรงค์ให้ร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะของเมือง ทั้งคนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยว โดยการเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ช่วยกันดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ไม่ให้เสื่อมโทรม กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น  
  พื้นที่บนถนนราชดำเนิน เป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมและเป็นจุดเชื่อมต่อกับ
ชุมชนต่าง ๆ ควรร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบพื้นที่จอด
รถ ไม่จอดรถบดบังทัศนียภาพของเมือง จำกัดความเร็วบริเวณชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัย และลด
มลภาวะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ปรับปรุงทางเท้าให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยไม่ตั้งสิ่งกีดขวางบน
ทางเท้า หรือต่อเติมเข้ามาในทางเท้า เพิ่มเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  6.3.5 แนวทางการจัดการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านสังคมความเป็นอยู่และ
เศรษฐกิจ อาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง มีการรวมกลุ่มอาชีพ 
ในชุมชน และภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเกิดเป็นสินค้าประจำท้องถิ่น เช่น เครื่องถมสามกษัตริย์ กลุ่ม
ผ้ายกเมืองนคร กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลือง โดยมีการส่งเสริมจากทางภาครัฐ 
และมีการก่อตั้งโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช ควบคู่ไปกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แต่การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองทำให้
สิ่งที่มีเอกลักษณ์ประจำพื้นที่ได้ถูกแทนที่ด้วยความเป็นอยู่ของคนในเมืองสมัยใหม่ จึงทำให้กลุ่มต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มผ้ายกเมืองนครได้ย้ายไปอยู่ในตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ยังคงมีการสืบทอดแล้วนำสินค้าเข้ามาขายในตัวเมือง ส่วนรูปแบบดั้งเดิมในพื้นที่ยังคงมีให้เห็นเพียง  
2 ครัวเรือนเท่านั้น กลุ่มเครื่องถมเมืองนครก็ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมืองด้วยเช่นกัน 
ซึ่งเครื่องถมเมืองนครเป็นสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่มีกลุ่มช่างที่ยังคงสืบสาน อาชีพทำ
เครื่องถมนครนี้อยู่บริเวณชุมชนวัดหน้าพระลาน แต่ปัญหาที่พบคือการขาดแคลนช่างฝีมือ และผู้ที่จะ
มาสืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะเชิงช่างสกุลนครศรีธรรมราชซึ่งควรมีการ
อนุรักษ์ไว้ แต่ปัจจุบันการสนใจในงานเครื่องถมนครของคนรุ่นใหม่มีน้อยลงไปมาก ด้วยความซับซ้อน
ของกระบวนการผลิตและแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพช่างถม การขาดการสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่าถึงภูมิปัญญาการทำเครื่องถมเมืองนคร อาจจะทำให้ขาดช่างที่มีความรู้เรื่องเครื่องถมนคร
สืบทอดต่อไป ซึ่งเป็นมรดกเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่สำคัญมาก ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของ
อาชีพประจำท้องถิ่น รวมถึงการสร้างตลาดให้เป็นที่รู้จัก ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้น และ
จะทำให้อาชีพที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ยังคงอยู่ตลอดไป 
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6.4 การสร้างแรงจูงใจมาตรการการควบคุม 
 กระบวนการกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ จากข้อมูลที่ได้ทำการ
ศึกษาข้างต้น เป็นตัวกำหนดรูปแบบมาตรการเชิงจูงใจและมาตรการเชิงควบคุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 6.4.1 มาตรการแรงจูงใจ (Enabling Measures) การส่งเสริมจากภาครัฐที ่สนับสนุนให้
ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ โดยการสร้างมาตรการแรงจูงใจนี้ส่งผลดีให้กับภาพ
ลักษณ์ของเมือง มาตรการในการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือ 
   1. การให้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าหรือสมทบ โดยประกาศคุ้มครองทรัพย์สินที่มี
คุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างกลไกในการช่วยเหลือการบำรุงรักษาไม่ให้เสื่อมสลายลงไป 
โดยอาจจะมีการขึ้นทะเบียนพื้นที่ เพื่อการง่ายต่อการตรวจสอบโดยให้รัฐเป็นผู้ควบคุมและบริหาร
จัดการ และให้การช่วยเหลือแม้ว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน โดยวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะหรือซอ่มแซมบำรุง
รักษาตามสัดส่วนความเหมาะสม 
   2. การลดภาษีเงินได้แก่บุคคลที่ครอบครองมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ทดแทนเป็น
ค่าบำรุงรักษา หรือลดภาษีเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอาคารเป็นรูปแบบอื่น 
   3. การลดภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยการประเมินคุณค่าของพื้นที่    โดยเว้นการเสีย 
ภาษีโรงเรือน และนำเงินส่วนต่างมาใช้ในการปรับปรุงอาคาร 
   4. การลดขั้นตอนในการขออนุญาตขอปรับปรุงอาคารเก่า 
   5. นำเสนอตัวอย่างการอนุรักษ์พื้นที่    โดยยกย่องมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่
ทำคุณประโยชน์ให้กับเมืองด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาพื้นที่ 
   6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลพื้นที ่  เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการ
ดูแลที่สาธารณะ 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้รับรู้ถึงความสำคัญ  โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 6.4.1 มาตรการเชิงควบคุม (Controling Measures) เป็นมาตรการที่ใช้ป้องกันจะทำให้
เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งอาจจะทำให้เป็นส่วนที่สร้างคุณค่า
ของพื้นที่หรือคงรูปแบบเดิมไว้ จะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานทางราชการและเอกชน โดย
พื้นที่ศึกษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมีการกำหนดมาตรการ
ดูแลพื้นที่ โดยออกกฎหมายความคุมการก่อสร้างใกล้กับโบราณสถาน และการเข้มงวดต่อการตรวจ
สอบอย่างเคร่งครัด  หลักการควบคุมสามารถแยกได้ดังนี้ 
   1. การจัดโดยแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่หรือสถานที่สำคัญในชุมชน กำหนดรักษาสภาพให้
อยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินโดยการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 
   2. การควบคุมด้านประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ หรือในสิ่งปลูกสร้างไม่ให้กระทบต่อ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ไม่ให้รบกวน หรือเป็นการทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม 



 179

   3. ควบคุมความสูง ระยะร่น และอัตราส่วนพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างใหม่โดยรอบ 
   4. ควบคุมรูปแบบวัสดุในการปรับปรุงพื้นที่  โดยสิ่งที่จะทำการสร้างขึ้นมาใหม่หรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะต้องให้เกิดความสอดคล้อง และกลมกลืนกับพื้นที่เดิมทางด้านกายภาพ 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่และการดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง มีความยากง่ายในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
จะต้องผ่านการยอมรับของคนในชุมชนต่อมาตรการในการดูแลรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้

ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งภาครัฐและชุมชน มาตรการควบคุมสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติสูงสุด โดยจำเป็นที่ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแสดงกฎระเบียบข้อบังคับ 
ให้ประชาชนได้รับทราบปฏิบัติทั่วกัน การดำเนินงานในพื้นที่ศึกษาถึงมาตรการต่างๆในการสร้างแรง
จูงใจ และข้อบังคับที่มี และอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรที่  14 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจะต้องคนในชุมชน และนักทองเที่ยว
ตระหนักถึงผลกระทบในด้านลบที่จะเกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.5 หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ทำความเข้าใจกับคนในพื้นที ่ เพื่อให้เกิดการจัดการของพื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมประสบความ
สำเร็จได้ 
 6.5.1 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่วางยุทธศาสตร์และร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ จากทางชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มผู้นำชุมชน ซึ่งจะแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยได้ดังนี้ 
   1. กลุ่มบุคคลผู้นำชุมชน  ที่สนใจเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
เมือง รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีหัวหน้าชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของคนใน
ชุมชนเพื่อเรียกร้องและเสนอแนะด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงการ
ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ความเชื่อ ประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งหากมีการจัดกลุ่มแบ่ง
พื้นที่ดูแลและรับผิดชอบ ทำให้มีประสิทธิภาพการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับบริบท เพื่อรักษาภาพ
รวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ต่อไป 
   2. สถานศึกษา วัด ศาลเจ้า มัสยิด คริสตจักร ที่เป็นศูนย์รวมของคน กลุ่มใหญ่ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายข้อมูล และเป็นพลังสำคัญในการเดินตามแผนงานและ
มาตรการ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
   3. หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ 
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช สำนักงาน
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ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักศิลปากรที ่ 14 นครศรีธรรมราช สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.5.1 หน่วยงานส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่กำหนดทิศทางภาพรวมทั้งประเทศ เช่น 
กระทรวง กรม และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบดูแลในทุก ๆ ด้าน นอกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านภาคเอกชนที่
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์และจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนเงินทุนใน
การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้ความร่วมมือต่อการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
ตารางที่ 3 แสดงบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

พันธกิจ  หน้าที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การบำรุงดูแลรักษาพื้นที ่
เบื้องต้น

- การรักษาความสะอาด 
- การดูแลความเรียบร้อย

 หน่วยงานระดับท้องถิ่น

 การลงพื้นที่ - เผยแพร่ ข้อมูล ในพื้นที่ 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การดูแล และอำนวยความสะดวกด้าน
ต่าง ๆ  
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมพื้นที่ทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  
- การเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
- ประเมินผลงานในระยะสั้นและระยะยาว

หน่วยงานระดับท้องถิ่น

 การดูแลตามมาตรการ 
หลักเกณฑ์ที่ได้วางร่วมกัน 
ทุกภาคส่วน

- การบูรณะซ่อมแซม 
- การสงวนรักษาโบราณสถาน 
- การสร้างความมั่นคง แข็งแรง 
- การบูรณะปฏิสังขรณ์ 
- การใช้งานในพื้นที่ 
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน 
พื้นที่

หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
และหน่วยงานส่วนกลาง
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บทที่ 7 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดจุดประสงค์ถึงการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา จากการค้นคว้าข้อมูลและ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยนำผลที่ได้มาทำการประเมิน เสนอแนะเป็นนโยบายมาตรการป้องกัน การดูแล
รักษา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าสามารถสรุปได้คือ 

7.1 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 จากการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม และกระบวนการจัดการกรณีศึกษา 
ย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
 7.1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะและสภาพของเมืองในปัจจุบัน จากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ สภาพความเป็นอยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวของ
พื้นที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวเข้าสังคมเมืองในยุคสมัยใหม่ สถานที่
สำคัญทางศาสนายังคงเป็นสถานที่สำคัญของเมือง พื้นที่ที่มีความสำคัญในอดีตมีการปรับเปลี่ยนรูป
แบบของพื้นที่แต่ยังคงภาพลักษณ์ของเมืองไว ้ได้แก่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชหลังเก่า ถูกเปลี่ยน
ให้เป็นสวนศรีธรรมมาโศกราชซึ่งเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่ว่างหน้าวัดพระเงินถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ทำ
กิจกรรมของคนในชุมชน สถานที่สำคัญได้รับการดูแลรักษาตามรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ ถนน 
ราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟ 12 นักษัตร ส่งเสริมการ
สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้ดีขึ้น บ้านพักอาศัยในชุมชนมีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมตาม
อิทธิพลและความเชื่อของบรรพบุรุษ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษายังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ 
แม้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ตาม 
 7.1.2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่มีผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็น
รูปธรรม เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ สภาพแวดล้อมและคนในชุมชน ได้แก่ วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร วัดประดู่พัฒนาราม วัดท่าโพธิ์วรมหาวิหาร วัดมเหยงณ์ วัดมุมป้อม วัดเสมา
เมือง วัดสวนป่าน วัดชลเฉนียน วัดหน้าพระลาน วัดท้าวโคตร วัดสวนหลวง วัดศรีทวี วัดมัชฌิมภูมิ 
วัดสระเรียง วัดพระเงิน มัสยิดญาเมี๊ยะ มัสยิดซอลาฮุดดีน หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ 
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ศาลหลักเมือง ศาลพระเสื้อเมือง ฐานพระสยม คริสตจักรเบธเลเฮม สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
และกำแพงเมืองเก่า 
 7.1.3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ต่อการมีส่วนร่วม ชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่ศึกษา มีความใกล้ชิดกันในแต่ละชุมชนที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน แสดงออกผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีกวนข้าวยาคู ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีให้
ทานไฟ ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของคนในแต่ละชุมชน ส่งผลต่อภาพรวมลักษณะของพื้นที่ศึกษา 
โดยในชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของเมือง มีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน 
การรักษาผลประโยชน์และการประเมินผล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองในอนาคต 
 7.1.4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง การย้ายเข้ามาอยู่ของคนต่างถิ่นที่
มีเพิ่มมากขึ้น จะกลายเป็นปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นกับเมืองในอนาคต บางคนขายที่ดินเพื่อทำการย้าย
ที่ทำกิน ทำให้ความเป็นอยู่ดังเดิมเปลี่ยนแปลงไป การเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่จะเข้ามากลืนกับ
วัฒนธรรมเดิมหากไม่ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ชุมชนมอญ ท่าเรือขนส่งสินค้าวัดชายนา ท่าเรือขนส่ง
สินค้าทางทะเลวัดท่าโพธิ์วรวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่เรื ่องเล่า และจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เท่านั้น ชุมชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์จากการสืบทอด
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและมั่นคงให้กับคนในชุมชน เช่น 
กลุ่มเครื่องถมนคร กลุ่มผ้ายกเมืองนคร และเป็นการสืบทอดให้เป็นมรดกในพื้นที่ต่อไป  
 7.1.5 ผลการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแผนพัฒนา
จังหวัด ได้กำหนดขอบเขตในการรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าในเขตอำเภอเมือง รวมถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและทำความ
เข้าใจให้กับคนในพื้นที่ให้ทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่อง

เที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น โดย
นโยบายจะครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษา การบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ในการพัฒนาพื้นที ่ๆ ตามแผนงาน
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 7.1.6 ผลการศึกษาและวิเคราะห์คุณค่าการอนุรักษ์ การส่งเสริมและเห็นคุณค่าความ
สำคัญของแหล่งโบราณสถาน วัฒนธรรมศิลปกรรม ศาสนา ประเพณี สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญา 
สร้างความภาคภูมิใจในอารยธรรมที่เก่าแก่ของเมือง โดยชุมชนร่วมกันดูแลปกป้องรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติให้อยู่ต่อไป และการบริหารจัดการโบราณสถานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม แต่ประเทศชาติได้ การส่งเสริมจิตสำนึกรักมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม
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และโบราณคดี รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งหลายที่กล่าวมา
จะเป็นคุณูปการต่อสังคมและชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการอนุรักษ ์พื้นที่ศึกษาย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่
เป็นพื้นที่สำคัญทางโบราณสถานและมีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่ทั้งด้าน
รูปธรรมและนามธรรมที่สืบทอดเป็นมรดกสืบต่อมา ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับคนใน
พื้นที่มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะต้องมีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องของ
แต่ละสภาพพื้นที่และสภาพปัญหา โดยมุ่งเน้นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่มีความ
สำคัญและเป็นสิ่งที่มีการสืบสานหรือพัฒนาให้คงซึ่งเอกลักษณ์ภาพรวมของพื้นที่ไว้ 
 นอกจากชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาตามยุคสมัยที่ต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ และตระหนัก
ถึงคุณค่าของพื้นที่ที่เป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากการวิเคราะห์ ประเมิณคุณค่า สรุป
ผล และสภาพปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ รวมถึงแน้วโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของประชากร 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ย่านถนน
ราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  1. แนวทางการรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านโบราณสถานและพื้นที่สำคัญของเมือง 
การอนุรักษ์พื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ จะต้องมีการสำรวจศึกษาสภาพเดิมและสภาพ
ปัจจุบัน ทั้งประวัติการก่อสร้าง การอนุรักษ์ รวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม วัสดุ สภาพความเสียหาย 
บันทึกเป็นภาพถ่าย โดยจะต้องคำนึงถึงคุณค่าของพื้นที่เดิมไม่ให้เสียไป การบูรณะปฏิสังขรณ์หากมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว ควรพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมหรือทำเฉพาะพื้นที่ ๆ ความจำเป็นให้มี
ลักษณะกลมกลืนกับของเดิม เพื่อให้โบราณสถานนั้นมีคุณค่าและบันทึกเป็นหลักฐานแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไข โบราณสถานที่มีความสำคัญต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง การอนุรักษ์ควร
เสริมแค่ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อสงวนรักษาไว้เท่านั้น ไม่ควรสร้างใหม่หรือใช้วัสดุที่ไม่ใช่ของเดิม โดย
จะต้องมีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ จึงจะนำมาใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับโบราณ
สถาน โดยจะไม่ทำให้โบราณสถานเสื่อมคุณค่าไป ป้องกันพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เป็น
ปูชนียสถานเคารพบูชา จะต้องบูรณะไว้โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้หมด
คุณค่า และเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไป หากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่จะเป็นอันตรายควรใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการเสริมสร้างความแข็งแรง ก่อนที่จะดำเนินการอนุรักษ์เพื่อป้องกันไม่ให้เสียหาย การ
ฟื้นฟูองค์ประกอบย่อยของเมือง ที่ส่งเสริมให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่มีความสมบูรณ์ ทั้งแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ลำคลอง ควรกำหนดมาตรการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การใช้มาตรการของรัฐใน
การควบคุมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่สร้างใหม่ หรือการรื้อถอนอาคารเก่าที่อยู่ใกล้เคียง
กับโบราณสถานที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งควรที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการกำหนดให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่และรูปแบบการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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  2. แนวทางการรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี 
    มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ องค์ประกอบที่
สำคัญ ที่จะทำให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนินมีความสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ การ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่าความสำคัญ เข้าใจถึงแก่นของประเพณีในวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน โดยมีพื้นที่ในการนำเสนอ
วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาเพื่อความรู้และความภาคภูมิใจ ศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูภูมิปัญญาที่สูญหายไปให้มีคุณค่าและคง
ความสำคัญให้อยู่กับคนในพื้นที ่ อาจจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สะสมให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว สถาบัน
การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมที่จะสนับสนุนการเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง และยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการรักษาและอนุรักษ์ ๆ วัฒนธรรมของพื้นที่ เป็นแบบ
อย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง 
  3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบัน 
  พื้นที่ย่านถนนราชดำเนินมีการพัฒนาตามยุคสมัย แบบค่อยเป็นค่อยไป นโยบาย
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ยังคงดำเนินการและเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งการติดตั้งโคมไฟประดับถนน การ
ปรับปรุงผิวถนนบริเวณแหล่งโบราณสถานที่มีความสำคัญ การปรับปรุงผิวทางเดินเท้า การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ทำให้ภาพลักษณ์ด้านมุมมองต่อพื้นที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น  
  การปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นพื้นที่ส่วนรวม ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ของคนในพื้นที่ โดยจะมีการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาข้อมูลสภาพความเป็น
อยู่ในชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ และกลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวได้ ประเมินคุณค่าและศักยภาพของพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และมี
มาตรการการปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ง
เสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนขึ้นด้วย 
   การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐโดยไม่คำนึงถึงบางกลุ่มที่ใช้พื้นที่ดั้งเดิม 
เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยของเมือง ควรมีมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย การรุกล้ำที่ทำกินเข้ามาใน
พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นปัญหาของภาพลักษณ์ การจัดกลุ่มผู้ค้าให้เป็นระเบียบและแสดงขอบเขตพื้นที่
ให้ชัดเจนและจะต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ของเมือง ทำให้คุณค่ าความสำคัญนั้นลดลง ให้ตระหนักถึง
การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่และสามารถขอความร่วมมือช่วยดูแลสอดส่องความเรียบร้อยได้อีก

ทางหนึ่ง 
   พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยังเหลือร่อง

รอยสามารถเล่าถึงเรื่องราวในอดีตได้ควรจะมีการปรับปรุง จัดทำป้ายเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เพื่อ
ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ในแต่ละจุด ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและรักษาองค์
ประกอบของพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ  
  การพัฒนาเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนและ

สถานที่สำคัญทางโบราณสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์รวมรวมจิตใจของคนทั่วไปและมีความผูกพันธ์กับ
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คนในพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงวิถีชีวิตประเพณีที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลงานบุญประจำปีไม่ให้เกิดช่องว่าง
การลดความสำคัญลง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาและต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและพื้นที่สำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมไม่ให้เสื่อมหายไป 
  4. แนวทางการพัฒนาและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เครื่องถมนคร สร้อยสามกษัตริย์ ผ้ายกเมืองนคร งานทองเหลือง เป็นสินค้าที่
ขึ้นชื่อของพื้นที่ สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่า 
เพื่อเพิ่มรายได้จากการทำหัตถกรรมพื้นเมืองและพัฒนารูปแบบที่มีความร่วมสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลาย โดยยังคงรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต เพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมจากหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้าง
ตลาด หรือเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ สินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปได้ ส่งเสริมการพัฒนา 
ด้านคุณภาพและฝีมือให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอื่น ๆ ได้ และอาจจะนำไปสู่การพัฒนาให้
เป็นสินค้าส่งออกขายยังต่างประเทศได้ การสร้างเครือข่ายของตลาดให้มีความเป็นระบบ มีความร่วม
มือกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารการตลาดและการฝึกทักษะร่วมกัน สนับสนุนการ 
สร้างความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาสินค้าเชิงอนุรักษ์และเอกลักษณ์ สร้างศูนย์กลางการค้าสินค้า
หัตถกรรมของพื้นที่ ในอนาคต เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  การร่วมมือหาพันธมิตรในการขายธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การนำสินค้าส่งออกเพื่อรองรับตลาด สนับสนุนให้คนในพื้นที่พัฒนาธุรกิจชุมชน โดยผ่านการประสาน
งานต่าง ๆ จากทางภาครัฐและสนับสนุนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนาคนให้มี
ความคิด ด้านนวัตกรรม การสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีการอนุรักษ์สินค้าที่ใช้ฝีมือ สืบสานและถ่ายทอดไม่ให้
สูญหายไปด้วยในอนาคต 
  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของภูมิภาค นำเสนอ
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักสถานที่ทางโบราณคดี หัตถกรรมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง งาน
เทศกาลประจำปี ประเพณี สถาปัตยกรรม ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ได้ ประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกำลังและมี
บทบาทในการส่งเสริมและดูแลแหล่งท่องเที่ยว การปลูกฝังให้เยาวชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และจัด
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา เช่น ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ 
ในการแนะนำการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน อีกอย่างเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่า และ
ทราบความสำคัญของพื้นที่ได้ด้วย 
   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน โดยส่งเสริมเป็น
กลยุทธ์ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การตั้งศูนย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย การใช้สื่อ
มัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย 
   การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ให้มี
ความยั่งยืน คือการรั กษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระ และชุมชน ที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว การประเมิน
ผลกระทบและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะ
ยาวต่อไป 
  5. แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
  ลักษณะการกระจายตัวของชุมชนในพื้นที่ศึกษา ที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณสถานและ
ความผูกพันธ์กับพื้นที่มายาวนานซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การเติบโตด้านเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป ความใส่ใจในการดูแลพื้นที่สมบัติของส่วนรวมในชุมชนลดลงไป แนวทางการเสนอแนะการ
สร้างความมีส่วนร่วมในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยสร้างจิตสำนึก
ของคนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าความสำคัญในพื้นที่ โดย
จัดให้มีแหล่งให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมของชุมชนให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ เช่น สร้างแหล่งศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งพบปะพูดคุยและเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ที่
ให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็น จัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องใน
แต่ละชุมชน เช่น กิจกรรมที่สร้างที่สำนึกให้กับชุมชน 

7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการวิจัย 
  7.3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
  1. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการเก็บข้อมูล  บางเทศกาลที่อยู่ในช่วงฤดูฝน 
ทำให้เกิดอุปสรรคด้านการเก็บข้อมูล การลงพื้นที่ภาคสนาม 
  2. การติดต่อกับหัวหน้าชุมชน ในการหาข้อมูล บางชุมชนเป็นไปได้ยาก 
  3. การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการมีความล่าช้าเนื่องจากฝ่ายประ 
สานงานของหน่วยงานราชการมีการโยกย้ายภายในหน่วยงานราชการ 
  4. การไม่เห็นความสำคัญและความร่วมมือในการทำวิจัยของคนในพื้นที่ 
  5. การเดินทางเข้าถึงชุมชนบางชุมชนเป็นซอยเปลี่ยว  อาจจะเกิดอันตรายแกผู่้ทำ
วิจัยได้ 
  6. ข้อมูลจากการลงพื้นที่และข้อมูลจากภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกัน บางส่วนเกิดจาก
ปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการ 
 7.3.2 ข้อบกพร่องในการวิจัย 
   จากการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาทางด้านกายภาพและสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะข้อมูลจึง
เป็นภาพกว้าง การลงพื้นที่ชุมชนและพื้นที่โบราณสถานที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม จากการวิจัย
ในครั้งนี้ สามารถสรุปข้อบกพร่อง ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 



 187

   1. ขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูล  จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และค้นคว้าจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ทั้งที่เป็นเอกสาร คำบอกเล่า ภาพถ่าย ที่เป็นข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร ์ ซึ่งข้อมูล
อาจจะไม่ครบถ้วน ด้วยในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ในพื้นที ่
อาจจะมีข้อบกพร่องทางด้านองค์ประกอบในบางด้าน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาเป็นหลักในการวิเคราะห์
ข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ศีกษาในหัวข้อที่มีความชัดเจนเท่านั้น 
  2. ขั้นตอนการลงพื้นที่  การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนและผู้นำชุมชนที่มี
ความสำคัญ ในบางพื้นที่ไม่ได้ลงละเอียดถึงชุมชนขนาดเล็ก รวมถึงการจัดทำแผนต่าง ๆ อาจจะยังไม่
ครอบคลุมในทุกหัวข้อ เป็นเพียงการสอบถาม การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้าน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจัยเท่านั้น 
  3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณค่าของพื้นที่ ๆ เกี่ยวข้องด้านคุณค่า
ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้วยการศึกษาหลักการกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถรวมไปถึงผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าวัฒนธรรมของพื้นที่อาจมีความเห็นที่ไม่
สอดคล้องหรือยังเป็นปัญหาที่รอการหารือจะไม่ยกขึ้นมาในปัญหาของพื้นที่ 

7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในขั้นต่อไปในอนาคต 
 1. ควรศึกษาปัญหาเบื้องต้นในชุมชน ก่อนการลงพื้นที่ เนื่องจากปัญหาภาคชุมชน ที่ยัง
เกิดข้อขัดแย้ง ทำให้ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และเป็นการสร้างปัญหาให้กับ
พื้นที่ได้ 
 2. เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์พืน้ที่อย่างเป็นระบบจัดเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อให้
ชุมชนอื่นศึกษาข้อมูล และให้เกิดการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ของชุมชนได้ 
 3. หน่วยงานทั้งภาครัฐควรศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างจริงจัง รวมถึง 
การหาแนวทางการแก้ปัญหาให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวม 
และให้เกิดผลเสียที่กระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด มีการประเมินผลการดำเนินงานและเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่ได้ 
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่โบราณสถานที่มีความสำคัญด้านภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรมควรจะทำควบคู่กับมาตรการป้องกันและอนุรักษ์ เพื่อให้คุณค่าคงอยู่กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป 
  วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้มาศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านถนน
ราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาในวิชาสุดท้ายของหลักสูตรภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการและ
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ แม้ยังมีข้อบกพร่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ในการศึกษา ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ใน
อนาคตได้
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ภาคผนวก  
ประวัติศาสตร์ด้านกายภาพของพื้นที่ในอดีต 
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ภาพที่ 102 สภาพในอดีต จากบริเวณวัดหน้าพระมหาธาตุ ถ่ายประมาณ พ.ศ. 2504 
ที่มา: สารัตน์ ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 103 สภาพในอดีตของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากบริเวณวัดหน้าพระมหาธาตุ ประมาณ 
  พ.ศ. 2503 
ที่มา: สถาพร พฤกษะศรี , ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 104 สภาพในอดีตของถนนหลังวัดพระมหาธาต ุก่อนบูรณะครั้งใหญ่ ประมาณ พ.ศ. 2431 
ที่มา: โกมล เมืองศรี, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

,  
ภาพที่ 105 สภาพในอดีตของถนนศรีธรรมโศกราชฝั่งทิศตะวันออกของวัดพระมหาธาตุ เดิมเป็นสำนักงาน
ราชพัสดุ พ.ศ. 2405 
ที่มา: อรรถ ศิริรักษ์, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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,  ,  

           (ก)                                                            (ข) 
ภาพที่ 106 ภาพเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันของวัดชายนา ปัจจุบันเป็นศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
               (ก) ไม่ระบุปีที่ถ่าย          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2555 
ที่มา: (ก) กระทรวงวัฒนธรรม,  นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้ าถึงได้จาก ห้องศรีวิชั ย 
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อ ตุลาคม 2555 

,  

ภาพที่ 107 สภาพในอดีตของอาคารที่ว่าการเมืองแห่งที่ 2 ถ่ายปี พ.ศ. 2538 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, สารเมืองนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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,

ภาพที่ 108 สภาพในอดีตของศาลาริมทางของหมอปาน สงกุมาร ซึ่งศาลาได้สร้างไว้อยู่ทั่วไป ให้เป็นที่พัก
    ผ่อนสำหรับผู้เดินทางโดยการ   เดินเท้า ถ่ายปี พ.ศ. 2495 
ที่มา: โกมล เมืองศรี, หนังสือบรรณาการในงานฌาปนกิจ หมอปาน สงกุมาร, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 109 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณหอนาฬิกา 
ที่มา: ปาศวัตร พัฒนกิจจำรูญ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 110 สภาพในอดีตของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา: สารัตน์ ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

, ,  
ภาพที่ 111 สภาพในอดีตของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2458 
ที่มา: สารัตน์ ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

,  
(ก)                                                (ข) 

ภาพที่ 112 ภาพเปรียบเทียบศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2458          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2555 
ที่มา: (ก) ร้านถ่ายภาพ คนสร้างภาพ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช;  
       (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555 
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  ตำบลคลัง 

,  
ภาพที่ 113 สภาพในอดีตของโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษา   
 นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2521 
ที่มา: งามพิศ วิชชุวรรณ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 114 สภาพในอดีตของห้างชุมแสง ข้างวัดพระเงิน ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: สุรพีร์ สมภาพ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 204

,  
ภาพที่ 115 สภาพในอดีตบริเวณหน้าโรงพยาบาลคริสเตียน 
ที่มา: หงกิม ริเริ่มสุนทร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 116 สภาพในอดีตของกำแพงเมืองด้านประตูชัยเหนือ ถ่ายปี พ.ศ. 2482 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก หอจดหมายเหตุนายก
รัฐมนตรีนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 117 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าเรือนจำหลังเก่า พ.ศ. 2470 
ที่มา: สารัตน์ ธนิกกุล, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก สำนักศิลปากรที่ 14 ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 118 สภาพในอดีตสะพานนครน้อย ปี พ.ศ. 2482 
ที่มา: ตรึก พฤกษะศร,ี หนังสือนิราศปากพนังของหลวงประคองคดี, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 119 สภาพในอดีตของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก หอจดหมายเหตุนายก
รัฐมนตรีนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 120 รถม้าหน้าเมือง ถ่ายบริเวณรั้วหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประมาณปี พ.ศ. 2515 
ที่มา: ดิเรก พรตตะเสน, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  , ,  
ภาพที่ 121 สภาพในอดีตน้ำพุหน้าเมือง ประมาณปี พ.ศ. 2505 
ที่มา: ศุภชัย แซ่ปุง, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

, ,  
ภาพที่ 122 สภาพในอดีตของสนามหน้าเมืองใช้เป็นตลาดนัด ปี พ.ศ. 2532 
ที่มา: พัฒนชัย ธีรพงศ์พัฒนา, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  ,  
ภาพที่ 123 การใช้พื้นที่ถนนหน้าสนามหน้าเมืองจัดขบวนพาเหรด ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด 
 ประมาณปี พ.ศ. 2513 
ที่มา: จิราพร กาญจนา, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  ,  
ภาพที่ 124 งานจัดแสดงสินค้าแต่ละอำเภอ ในช่วงเทศกาลงานเดือนสิบ บริเวณสนามหน้าเมือง 
 นครศรีธรรมราช ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: หมิง ร้านนครอาร์ต, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  ,  
              (ก)                                                            (ข) 
ภาพที่ 112 ภาพเปรียบเทียบศาลาประดู่หก 
             (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2476          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2555 
ที่มา: (ก) กรมศิลปากร, หนังสือบันทึ กรายวันของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวัติติวงศ์, เข้าถึงเมื่อ 
ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 
2555 
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,  
ภาพที่ 126 การใช้งานพื้นที่หน้าศาลาประดู่หก ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม ่พ.ศ. 2515 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, สารเมืองนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
 

,  ,  
(ก)                                                (ข) 

ภาพที่ 127 ภาพเปรียบเทียบโรงละครสราญรมณ์ (วัดล่าง) 
               (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2500          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, เอกสารแนะนำเมืองนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ 
ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลคลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555 
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  ตำบลท่าวัง 

,  
ภาพที่ 128 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน หน้าวัดวังตะวันตก ถ่ายปี พ.ศ. 2502 
ที่มา: พงษ์ศรี ภู่มะธน, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 129 สภาพในอดีตของศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) วัดวังตะวันตก 
ที่มา: พงษ์ศรี ภู่มะธน, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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,  
(ก)                                                (ข) 

ภาพที่ 130 ภาพเปรียบเทียบมัสยิดญาเมี๊ยะ 
               (ก) ไม่ระบุปีที่ถ่าย          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) อรรถ ศิริรักษ,์ ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 
2555 
 

,  
(ก)                                                (ข) 

ภาพที่ 131 สภาพในอดีตและปัจจุบันของถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าวัดมเหยงค์ 
             (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2515          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, เอกสารแนะนำเมืองนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ 
ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ายโดยผู้วิจัย ที่ ตำบลท่าวัง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555 
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,  
ภาพที่ 132 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนินตกแต่งรับขบวนเสด็จ รัชกาลที่ 5 ถ่ายประมาณ ร.ศ.117 
ที่มา: พงษ์ศรี ภู่มะธน, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 133 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณบวรบาซ่า ใกล้กับสี่แยกท่าวัง 
ที่มา: ศุภชัย แซ่ปุง, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ธั นวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  ,  
ภาพที่ 134 สภาพในอดีตของถนนเทวราช หน้าวัดศรีทวี งานแห่ขบวนมังกรทอง 
ที่มา: หงกิม ริเริ่มสุนทร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 135 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณสี่แยกท่าวัง ถ่ายปี ร.ศ. 162 
ที่มา: สมชาย เปลี่ยวจิตร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 136 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณสี่แยกท่าวัง ถ่ายประมาณ พ.ศ. 2495 
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการเรื่องเล่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุด
แห่งชาตินครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 137 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณสี่แยกท่าวัง ถนนปากนครไปยังถนนพัฒนาการคูขวาง
 ในปัจจุบัน ถ่ายประมาณ พ.ศ. 2418 
ที่มา: หงกิม ริเริ่มสุนทร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 138 สภาพในอดีตของถนนเนรมิต สี่แยกท่าวัง ไปยังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชถ่ายประมาณ  
 พ.ศ. 2418 
ที่มา: หงกิม ริเริ่มสุนทร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง   อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ,  
ภาพที่ 139 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนินก่อนถึงสะพานราเมศร ์ถ่ายประมาณ ร.ศ.162 
ที่มา: สมชาย เปลี่ยวจิตร, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก วิทยาลัยศิลปหั ตถกรรม
นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 140 สภาพในอดีตของวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ถ่ายประมาณ พ.ศ. 2485 ปัจจุบันถูกรื้อถอนทั้งหมด 
ที่มา: ปาศวัตร พัฒนกิจจำรูญ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 141 สภาพในอดีตของถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลเจ้ากวนอู ถ่ายประมาณ พ.ศ. 2502 
ที่มา: พงษ์ศรี ภู่มะธน, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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,  
ภาพที่ 142 สภาพในอดีตของเก๋งจีน วัดแจ้ง ไม่ระบุปีที่ถ่าย 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, สารเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2515, เข้าถึงเมื่อ 
ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ห้องศรีวิชัย หอมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 143 สภาพในอดีตถนนราชดำเนินก่อนถึงวัดแจ้งวรวิหาร ถ่ายปี พ.ศ. 2484 
ที่มา: นัสราห์ จำปากลาย, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 
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 ตำบลในเมือง 

,  
ภาพที่ 100 สภาพในอดีตจากบริเวณสี่แยกหัวถนน  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  
 ปี พ.ศ. 2509 
ที่มา: ปาศวัตร พัฒนกิจจำรูญ, ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

,  
ภาพที่ 101 สภาพในอดีต บริเวณวัดพระมหาธาตุ ถ่ายประมาณ ร.ศ.117 
ที่มา: อรรถ ศิริรักษ,์ ภาพถ่ายเก่า, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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,  ,  

(ก)                                                (ข) 
ภาพที่ 131 สภาพถนนราชดำเนินก่อนถึงวัดแจ้งวรวิหาร 
             (ก) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2484          (ข) ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2556 
ที่มา: (ก) นัสราห์ จำปากลาย, หนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช; (ข) ถ่ ายโดยผู้วิจัย ที่ 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ตุลาคม 2555
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